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پیشگفتار 

افسانه و افسون طبقه ی »متوسط«

کمال خسروی

ایدئولوژی »طبقه ی متوسط« سازوکاری است که به یاری آن و با ترفنِد افسوِن ریشه دارترین، نیرومندترین و، 
از این رو، کاراترین راه بردهای نمادیِن )گفتمانیـ  ایمائی( ایدئولوژی بورژوایی، واقعیت اجتماعی و تاریخِی 

الیه ها، قشرها یا طبقاتی از جامعه ی بورژوایِی معاصر به افسانه ی طبقه ی »متوسط« مبدل می شود.
افسانه نامیدِن این هستِی اجتماعِی واقعی، نه انکار واقعیِت آن، نه هرگز توصیفی ارزش گذارانه از آن و نه 
به هیچ روی انکار نیروی عظیم این افسانه در کشاکش های واقعی و آشکار و نهاِن اجتماعی و تاریخی، بویژه 
در این جا و اکنوِن جامعه ی ماست؛ برعکس، پیکریافتگِی این افسانه در گفتمان روشنفکرانه، دانشگاهی و 
رسانه ای و در نهادهای سیاسی و اجتماعی، به آن کاربرد و کارکردی بسیار مؤثر و انکارناپذیر اعطا کرده است. 
قدرت طبقه ی »متوسط« نه در واقعیت اجتماعی اش، بلکه در حوزه ی اطالقی است که این »طبقه« بنا بر 
تعریف ایدئولوژِی »طبقه ی متوسط«، یافته است. همه ی بیم ها و امیدها در عطف به این طبقه، همه ی اهریمنی 
کردن ها و حقیر و جبون پنداشتنش، همه ی نگرانی ها و هشدارها و زنهارها به نرنجاندنش و همه ی اهمیتی که 
به آن در تأمین آزادی و عدالت و رفاه منسوب می شود، همه و همه به این افسانه معطوف اند و نه به واقعیِت 
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الیه ها و طبقات میانی در جامعه ی بورژوایی؛ همه و همه معطوف به فرافکنی آرمان ها، آرزوها و واالیشی است 
که از این الیه ها و طبقات، افسانه ی طبقه ی »متوسط« را می سازد.

تالش این نوشته نشان دادِن چگونگِی سازوکارهای این افسون در ساختن آن افسانه، در خطوط عمده ی آن 
است؛ آشکارکردِن ترفندها و شیوه هایی که به یاری آن ها، ایدئولوژی بورژوایی می کوشد در قالب ایدئولوژِی 
»طبقه ی متوسط«، با تبدیل موقعیتی میانی به موقعیت میانگین )»متوسط«( و با تبدیل وضعیتی کیفی به 
سنجه ای کّمی، به هویت اساساً سلبی طبقه، قشر، قشرها یا طبقاتی میانی ]1[، هویتی ایجابی اعطا کند و از سه 
منظر غیرعقالیی )عاطفی، احساسی، التفاتی(، عقالیی )گفتمانی، »علمی«، صوری، تجربی، آماری( و سیاسی 
ـ اجتماعی )نهادین، حقوقی، ایدئولوژیک(، آن را به عنوان بزرگ ترین، وسیع ترین و نیرومندترین طبقه ی 
جامعه ی بورژوایی، به ضامن بالمنازع بقای شیوه ی تولید سرمایه دارانه ی زندگی اجتماعی مبدل کند. در این 
راه، مارکسیسم عامیانه ی غیرانتقادی، بی گمان ناخواسته وناآگاهانه، بهترین یاور ایدئولوژِی »طبقه ی متوسط« 

است.

 واقعیت طبقه ی میانی

شیوه ی تولید و بازتولید زندگی اجتماعی، استوار بر رابطه ی سرمایه، در جوامع امروز جهان جایگاه های 
اجتماعی بسیار گوناگون و نقش های اجتماعِی بسیار پرشماری پدید آورده است؛ از بردگان و آوارگاِن فاقد 
حداقل شرایط زندگی و حتی بی بهره از ابتدایی ترین حقوق انسانی وشهروندی گرفته تا کارگران حوزه های 
تولید و تحقق ارزش، ایفاگران نقش هایی اجتماعی که وظیفه شان بازتولیِد روابط سرمایه دارانه، نگهبانی و 
دفاع از حفظ و تداوم آن در حوزه های اداری، امنیتی، نظامی و ایدئولوژیک است و بهره برداران مستقیم از 
کل ارزش اضافِی اجتماعی در قالب سود، بهره و رانت. بدیهی است که این گونه گونی و گستردگی، ــ که 
خود به تناسِب تفاوت در رشد و گسترش روابط تولید سرمایه دارانه در همه ی سپهرهای زندگی اجتماعی 
و موقعیت تاریخی، زمانی و مکانِی جوامع گوناگون می تواند ابعاد بسیار متنوعی داشته باشد ــ آنگاه که در 
عام ترین سطح تجریِد تولید و بازتولیِد شرایط مادِی حیات جامعه، یا بنا به الگوسازی هایی همانند در همین 
سطح از تجرید، اعضای جامعه را اساساً به دو طبقه ی بزرگ پرولتاریا و بورژوازی تقسیم کند، نمی تواند 
بی میانجی، راهنمای توان مندی برای تبیین و نقد مناسبات اجتماعی در یک شرایط اجتماعی و تاریخی معین 
باشد؛ و از آن جا نمی تواند به مثابه ی ابزار، راه کار و چارچوبی کافی برای شناخت، نقد و طراحی استراتژی های 

سیاسی به کار آید.
ـ بی آن که مدعی تعیین تکلیِف جایگاه هر فرد و یا هر موقعیت  اعضای جامعه ی بورژوایی مدرن را می توان،ـ 
ـ از زاویه ی گرایش بالقوه و بالفعل به برقرار نگه داشتن و دفاع از سامانه ی سرمایه دارانه ی جامعه  ویژه باشیمـ 
یا گرایش بالقوه و بالفعل به برانداختن این سامانه و برقرارکردِن سامانه ای دیگر، کماکان به سه گروه بزرگ 
و اصلی تقسیم کرد؛ گروه هایی که در ساحتی سه بُعدی می توانند ظرف نیروهایی باشند که در کشاکش های 
سیاسی و اجتماعی جامعه نقشی قابل تشخیص و متمایز ایفا می کنند. به عبارت دیگر، اعضای این گروه ها 
در سه وجه وجودی، موقعیتی همگن و هویت بخش می یابند. بنا به وزنه ای که هرکدام از این سه وجه در 
ـ بدست می آورد، امکان ناوابستگی و گسست از  ـ بنا به دریافِت خودِ فرد از خودـ  تعریف هویت فردیـ 

یک گروه و وابستگی و پیوست به گروه دیگر فراهم می شود. این سه بُعد یا وجه وجودی عبارتند از:
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1( وجه باصطالح »اقتصادی«، یعنی جایگاه عضو در فرآیندهای بی واسطه ی تولید و تحقق ارزش و در 
فرآیندهای تولیِد مناسباِت تولید سرمایه دارانه؛ 2( وجه سیاسی، یعنی وابستگی و پیوستگی آرزومندانه یا واقعی 
به نهادهای درگیر و در کشاکش در مناسبات قدرت یا شیوه ی سازماندهی جامعه؛ و 3( وجه ایدئولوژیک، 

یعنی امکان بالقوه ی مخاطب قرارگرفتن در برابر نهادها و انتزاعاِت پیکریافته، همانا ایدئولوژی ها.
ما این سه گروه بزرگ را به ترتیب: »کارگران«، »سرمایه داران« و »گروه میانی« نام گذاری می کنیم؛ تعاریف 
سرشت نمایی که از این سه گروه ارائه خواهیم کرد، همانندی ها و تفاوت های حوزه ی اطالق این نام ها را با 

دریافت های عمومی و رایج از آن ها آشکار خواهدکرد.

گروه نخست: کارگران. اعضای این گروه:

الف( در وجه »اقتصادی«، به طور واقعی و حقوقی فاقد ابزار و شرایط کار و تولیدند و برای ادامه ی حیات 
خود و وابستگان شان )خانواده ی دور و نزدیک و بی درآمد یا کم درآمد( چیزی جز فروش نیروی کار خود 
ندارند، اعم از این که این نیروی کار در فرآیند تولید یا تحقق ارزش، به طور مولد یا نامولد، یا در حوزه های 
باواسطه ی آموزش، پرورش، بهداشت و امور اجتماعی ــ مددکاری اجتماعی، بیمه ها، تعاونی ها و... ــ 
صرف شود. اگر اعضای این گروه در فروش نیروی کار خود موفق نباشند، پی آمد بی واسطه ی آن بیکاری 
و محرومیت از درآمد، و قابل تصورترین و به لحاظ عینی امکان پذیرترین راه بیرون آمدن از بیکاری، کماکان 

جستجوی کار و یافتن امکان تازه ای برای فروش نیروی کار است.
ب( در وجه سیاسی، اگر از نهادهای متشکل خود برخوردار باشند، حفظ و بهبود موقعیت شان را یا در 
موفقیت شیوه ی تولید سرمایه داری در حفظ شغل ها یا ایجاد شغل های تازه می بینند؛ و یا در براندازی سامانه ی 
سرمایه دارانه ی زندگی و برقراری سامانه ای دیگر جستجو می کنند  و در این راستا به شکل ها و با ابزارهای 
گوناگون در کشاکش های سیاسی شرکت دارند. در صورت فقدان تشکل های خود، ناگزیرند به طور مستقیم 
و یا غیرمستقیم )یعنی همچون پیاده نظام( اهدافشان را در نهادهای سیاسی گروه های دیگر دنبال کنند. بدیهی 
است که در این حالت گرایش های متضاد با سامانه ی سرمایه دارانه ی جامعه، بخت و امکاِن موفقیتی نخواهند 

داشت.
ج( در وجه ایدئولوژیک، بالفعل و بی واسطه مخاطب همه ی انواع ایدئولوژی های سازگار یا ناسازگار، موافق 
یا متضاد با سامانه ی سرمایه دارانه ی زندگی اجتماعی، مدافع یا مخالف سلطه و استثمار سرمایه هستند و بسته 
به جذب شدن در نهادهای این ایدئولوژی ها می توانند در کشاکش های سیاسی، نقش های متناقضی ایفا کنند.

گروه دوم: سرمایه داران. اعضای این گروه:

الف( در وجه اقتصادی، در مقام مالک حقیقی و حقوقی ابزار و شرایط کار و تولید، بدون الزام و اجبار 
به ایفای نقشی فعال در فرآیندهای بی واسطه ی تولید و تحقق ارزش یا فرآیند باواسطه ی حفظ مناسبات 
تولید سرمایه دارانه، سهمی از کل ارزش اضافی اجتماعی را در شکل سود، بهره یا رانت ارضی تصاحب 
می کنند. این که موقعیت های انحصاری سیاسی یا ایدئولوژیک )مثاًل مذهبی(، امکان تصاحب سهمی از کل 
 ارزش اضافی اجتماعی، یعنی سهمی از سود یا بهره را، در اختیار برخی از اعضای این گروه قراردهد، و 
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از این لحاظ، این سهم را به نوعی »رانت« مبدل کند، یا این که رانت در معنای دقیق کلمه رانت ارضی باشد، 
در تقسیم بندِی مورد نظر ما تغییر تعیین کننده ای ایجاد نخواهد کرد. از همین رو ما در این سطح زمینداران 
را هم در گروه سرمایه داران قرار داده ایم. بدیهی است که اعضای این گروه می توانند ــ و در واقعیت هم 
همین طور است ــ خود نقش های فعالی را چه در قواره ی مدیران بخش های تولید و تحقق ارزش و چه 
راهبری نهادهای سیاسی و ایدئولوژیک، برعهده بگیرند و عالوه بر تصاحب سهمی از ارزش اضافی اجتماعی 
در مقام دارنده ی حقیقی و حقوقی ابزار و شرایط کار و تولید، سهمی نیز در اِزای »کار«شان دریافت کنند. اما 

وجه ممیز قرارگرفتن شان در گروه سرمایه داران، این »درآمِد« دوم نیست.
ب( در وجه سیاسی، در قالب های گوناگون )سنتی، عرفی، مدرن( از تشکل های خود برخوردارند، در 
بسیاری موارد ــ نه همیشه و همه جا ــ به طور مستقیم و غیرمستقیم اهرم های قدرت و نهادهای سیاسی را 
در اختیار دارند و حفظ و بهبود موقعیت شان را در حفظ، تحکیم و دوام سامانه ی سرمایه دارانه ی زندگی 
اجتماعی می بینند. وظیفه ی عمده ی این نهادهای سیاسی حفظ اِعماِل اراده ی سرمایه داران بر اهرم های قدرت 
سیاسی و فراهم ساختن امکانات ساختاری برای چیره شدِن سرمایه بر بحران های ادواری و اجتناب ناپذیر این 

شیوه ی تولید است.
ج( در وجه ایدئولوژیک، بالفعل و بی واسطه مخاطب همه ی انواع ایدئولوژی های سازگار و مدافع سامانه ی 
سرمایه دارانه ی زندگی اجتماعی و مدافع سلطه و استثمار سرمایه ــ هرچند بی گمان با نام ها و صفت های 
مردم پسند دیگر ــ هستند. سهمی از درآمد اعضای این گروه برای حفظ نهادهای ایدئولوژیک و ایجاد 
نهادهای تازه صرف می شود. بدیهی است که این مخاطب واقع شدن، انگیزه ی بسیار مهم، متمایز و مضاعفی 
برای صرف بخش عمده ای از سرمایه ی اجتماعی در سرمایه گذاری در نهادهای ایدئولوژیک، رسانه ها، 
شاخه های متعدد ارتباطات و اطالعات است. این بُعد را باید از بُعد صرفاً »اقتصادِی« سرمایه گذاری در این 

حوزه ها و سپهرها متمایز دانست.

گروه سوم: گروه میانی. 

واقعیت و پایه ها و نقاط ارجاع واقعی ایدئولوژی »طبقه ی متوسط« این گروه است. بدیهی است که در هردو 
گروه پیشین )»کارگران« و »سرمایه داران«( گروه بندی های درونی و قشرها و الیه های گوناگون و گاه ــ در 
ـ متخالفی وجود دارد، اما این گونه گونی و حتی تعارض ها، چنان اغتشاشی در  وجوه سیاسی و ایدئولوژیکـ 
همگنی اعضای گروه پدید نمی آورد که نتوان آن را، بنا به معیاری که ما برای این نوع تقسیم بندی برگزیده ایم، 
یک هستِی سیاسی ـ اجتماعِی واحد و دارای هویت متمایز تلقی کرد؛ به عبارت دیگر، در پهنه ی بسیار 
گسترده ی مبارزه ی طبقاتی می توان کماکان حضور این گروه را به منزله ی طبقه یا طبقاتی متمایز، تشخیص داد.
در مورد گروه سوم، از یک سو تنوع قشرها و الیه ها بسیار بیش تر است و از سوی دیگر، و مهم تر و 
تعیین کننده تر، فرافکنی مقتضیات و نیازهای وجه اقتصادی در وجوه سیاسی و ایدئولوژیک در یک راستا و 
بازتاب خواسته ها و الزامات وجوه سیاسی و ایدئولوژیک در وجه اقتصادی، در راستای متقابل، به این گروه 
کیفیتی بینابینی، متناقض، نااستوار، نوسان کننده، ناهمگن و شکننده می دهد. به همین دلیل می توان در وجه 

اقتصادی اعضای این گروه را به الیه های کمابیش متمایزی تقسیم کرد.
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الف( در وجه اقتصادی:
1( به طور واقعی فاقد ابزار و شرایط کار و تولیدند و عنصر هویت بخشنده به منبع درآمدشان کماکان »مزد« یا 
مابه اِزای فروش نیروی کار آن هاست، اما سطح بسیار باالی »مزد«، آن ها را از دو جانب در سهمی از کل ارزش 
ـ باالتر از  ـ شاید صدها یا چندصدها بارـ  اضافی اجتماعی سهیم می کند. یکی از این جهت که »مزد«، به مراتبـ 
ارزش نیروی کار آن هاست و بنابراین از این طریق مستقیماً سهمی از ارزش اضافی سرمایه ای را که در خدمت 
آن اند دریافت می کنند و از جانب دیگر، همین سطح باالی »مزد« به آن ها اجازه می دهد به طور غیرمستقیم 
و به واسطه ی تملک حقوقی شرایط تولید ــ سهام، اموال منقول و غیرمنقول ــ سهمی از کل ارزش اضافی 
اجتماعی را در قالب سود، بهره و رانت به خود اختصاص بدهند. این گروه از زاویه ی منبع درآمِد اصلی شان 

به گروه کارگران و از زاویه ی منبع درآمد فرعی شان به گروه سرمایه داران همانند هستند.
2( به طور واقعی و حقوقی مالک ابزار و شرایط کار و تولیدند، اما عنصر هویت بخش درآمدشان از کار و 
تخصص )سنتی، عرفی، مدرن( خودِ آن ها جدایی پذیر نیست و مزدبگیران محدودی که در »بنگاه اقتصادی« 

آن ها در اختیارشان هستند، کارکردی کمک یارانه و متمم دارند.
3( به طور واقعی و حقوقی فاقد ابزار و شرایط کار و تولیدند، اما نیروی کارشان را صرف خدماتی در 
حوزه های نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی می کنند که هدف شان حفظ و تداوم ساختار سیاسی استوار بر 
سامانه ی سرمایه دارانه ی جامعه است. همچنین کسانی که بدون مالکیت حقیقی و حقوقی ابزار و شرایط کار و 
تولید نیروی کارشان را صرف خدماتی در حوزه های فرهنگی، اداری، مالی و حقوقی می کنند که بنا به ارزیابی 
خود از موقعیت شان ــ و اساساً از زاویه ی بازتاب خواسته ها و الزامات وجه ایدئولوژیک ــ به سامانه ی 

سرمایه دارانه ی جامعه وابسته است.
4( به طور واقعی و حقوقی فاقد ابزار و شرایط کار و تولیدند، اما به عنوان مستمندان مستمری بگیر دولت یا 
نهادهای خیریه، به طور بالفعل و بالقوه از حوزه ی بیکاران یا ارتش ذخیره ی کار بیرونند. همه ی کسان دیگری 
را نیز که تأمین معاششان انحصاراً از راه وام ها یا اعانه های دولتی و خصوصی است، می توان در این گروه 

قرار داد.
ب( در وجه سیاسی، بنا به تنوع ویژه ی الیه های این گروه و کیفیت بینابینی آن، از تشکل های سنتی، عرفی 
و مدرن برخوردارند و حفظ و بهبود موقعیت شان را عمدتاً در حفظ و تحکیم و دوام سامانه ی سرمایه دارانه 
می دانند با این تفاوت که کارکرد بی دغدغه و نامتالطم فرآیندهای تولید و بازتولید را شرایط مطلوبی برای 
حفظ و بهبود موقعیت شان ارزیابی می کنند و در کشاکش های سیاسی آماده اند، حتی به زیان سرمایه، از این 
وضعیت نامتالطم دفاع کنند. با این حال، در شرایطی که برخی الیه ها، مانند الیه ی شماره ی یک، گرایش 
نیرومندتری به حفظ مناسبات سرمایه دارانه دارند، الیه های دیگر، مانند الیه ی شماره سه، بسته به تأثیرپذیری از 
بازتاب های وجه ایدئولوژیک و نیز بسته به شدت کشاکش های سیاسی، گسست هویت جایگاه اجتماعی شان 

را از ضرورت مناسبات تولید و بازتولید سرمایه دارانه، قابل تصور می دانند.
ج( در وجه ایدئولوژیک، بنا به کیفیت تنوع مورد اشاره ی فوق، بالفعل و بی واسطه مخاطب همه ی انواع 
ایدئولوژی های سازگار و مدافع سامانه ی سرمایه دارانه ی زندگی اجتماعی هستند. بزرگ ترین حوزه ی نفوذ 
را ایدئولوژی های اصالح طلبانه و میانه رو دارند و در الیه های پائینی به سوی ایدئولوژی های عدالت طلبانه و 

حتی ضدسرمایه دارانه میل می کنند.
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هرچند منبع درآمد به تقریب برای همه ی اعضای این گروه، سهمی از درآمدِ دو گروه پیشین است، اما درآمد 
خودِ آن ها به هیچ روی معیاری هویت بخش برای تعیین جایگاه اجتماعی شان در جامعه ی سرمایه داری مدرن 
نیست. به این نکته به طور مشروح بازخواهیم گشت. این که برخی از الیه های این گروه بتوانند بنا به تعاریف 
گوناگون از مقوله ی »طبقه ی اجتماعی«، یک طبقه ی اجتماعی متمایز را تشکیل بدهند، بی گمان منتفی نیست، 
اما همگنی و هویت طبقاتی این الیه، تغییری در کیفیت بینابینی و میانی آن پدید نخواهد آورد. ]2[ همچنین 
تأکید بر تّعین میانی، بینابینی، متناقض و نوسان کننده به عنوان عامل هویت بخش به گروه سوم به هیچ روی 
حکمی ارزش داورانه و اعتباری نیست، بلکه استناد به جایگاه اعضای این گروه در روابط عینی مناسبات 
اجتماعی و مفصلبندی این جایگاه عینی در وجوه سیاسی و اقتصادی متناظر با آن است. بنابراین، در این سطح، 
احراز این جایگاه نه واقعیتی افتخارآمیز است و نه تحقیرآمیز. بدیهی است که همین حکم را می توان مورد 
ارزیابی و انتقاد قرارداد، اما نه از زاویه ی پاسخ گویی های متداول به »استدالل«ها و لحن و زبان ایدئولوژیک 
و نسخه بردارانه ی مارکسیسم سنتی در تحقیر »خرده بورژوازی«. رویکرد انتقادی ما به ایدئولوژی »طبقه ی 

متوسط« در این نوشته، نه متکی بر، و نه مستلزم، آن »استدالل «ها و لحن و زبان است.

ایدئولوژی »طبقه ی متوسط«

الیه های میانی در اساس هویتی سلبی دارند؛ هویت شان استوار بر، و ناشی از، این است که نه به گروه 
نخست، و نه به گروه دوم تعلق دارند. بدیهی است که می توان مدعی شد - به اعتبار منطقِی »هر تعینی، نفی 
است« - ، تعریف دو گروه دیگر نیز براساس تعین سلبی شان، یعنی بر اساس جایگاه منفی شان نسبت به 
گروه های دیگر، امکان پذیر است. همچنین می توان مدعی شد که با الگوها یا »تیپ« )Typ/type(های دیگری، 
تبدیل هویت سلبی الیه های میانی به هویتی ایجابی ممکن است. درست است؛ اما باید در آن صورت نشان 
داد که این الگوها با اتکا به جایگاه هستی شناختی اجتماعی و تاریخِی هریک از این گروه ها، توان نقد و 
راستای براندازی رابطه ی سلطه و استثمار مبتنی بر سرمایه را نیز دارند. تعریف گروه نخست با این معیار که 
عنصر هویت بخش آن فقدان اختیار حقیقی و حقوقی بر ابزار و شرایط کار و تولید، و امکان بقای اعضای آن 
فقط فروش نیروی کار در رابطه ای استثماری و فرودستانه است، و تعریف گروه دوم با این معیار که عنصر 
هویت بخش آن اختیار حقیقی و حقوقی بر ابزار و شرایط کار و تولید و امکان بقای اعضای آن اساساً تصرف 
سهمی از کل ارزش اضافی اجتماعی است، هردو، چه از زاویه ی امکان عینی و ذهنِی )سوبژکتیو( فراروی از 
شیوه ی تولید سرمایه داری و چه حفظ و بقای آن، انتساب وجه ممیزی ایجابی به این دو گروه است. براساس 
همین معیار، بخش ها و گروه هایی که در جایگاه نه این و نه آن قرارمی گیرند، باز هم از زاویه ی امکان عینی 

و ذهنی )سوبژکتیو(، هویتی سلبی دارند.
این هویت سلبی  انکار  نفی و  با  این راه است که  در  ایدئولوژی »طبقه ی متوسط« دقیقاً  بنیادین  تالش 
ابعاد و  با بزرگ کردِن  و پرده انداختن بر آن، برای الیه های واقعی میانی، هویتی ایجابی دست وپا کند و 
حجم آن، به این هویت ایجابی مشروعیتی تجربی ـ آماری ببخشد. نقطه ی عزیمت هردو راه کار اصلِی 
ایدئولوژی »طبقه ی متوسط«، دقیقاً همین هویت سلبِی جایگاه الیه های میانی است. این دو راه کار که دست 
 در دست یک دیگر و در میان کنشی تقویت کننده و برانگیزاننده ی یک دیگر به پیش برده می شوند، عبارتند از:
 یک( فربه کردن طبقه ی »متوسط« و گستراندن ابعاد آن بهـ  تقریباـً  کل جامعه ی بورژوایی از طریق الغرکردِن 

نهایت ها؛ دو( تبدیل جایگاه میانی به جایگاه میانگین.
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راهکار نخست: ایدئولوژی »طبقه ی متوسط«، از آن جا که علی رغم همه ی ادعاهایش از جایگاه میانی و هویت 
سلبی الیه های میانی آگاه است و وظیفه ی خود را پرده انداختن بر این جایگاه و هویت می داند، بزرگ شدِن 
قلمرو میانه و حوزه ی وسط را در کوچک کردن نهایت ها یا حدهای چپ و راست یا پائین و باالیی می داند که 
جایگاه الیه های میانی در عطف به آن ها، میانه یا وسط است. هرچه آن دو حد کوچک تر و محدودتر باشند، 
قلمرو میانه یا وسط بزرگ تر است و اگر بتوان این قلمرو را چنان توسعه داد که حدهای پائینی و باالیی یا 
چپ و راست آن به حاشیه های این قلمرو بزرگ مبدل شوند، آنگاه و برعکس، آن دو حد هویت و جایگاهی 
سلبی نسبت به این قلمرو اصلی، که در اساس »کل« جامعه است، خواهند یافت. همه چیز وارونه می شود و 

در این وارونگی میدان تاخت و تاز ایدئولوژی »طبقه ی متوسط« فراخ تر و بی مانع تر خواهد شد.
در کوچک تر کردِن هردو حد، پس مانده های مارکسیسم عامیانه که ایدئولوژی »طبقه ی متوسط« با تفاخری 
عالمانه زبان آن ها را به خدمت می گیرد، نقش کم اهمیتی ندارند. محدودکردِن پرولتاریا به کارگران مولد ارزش 
اضافی و محدودکردن تولید ارزش به تولید اشیاء مادی و محدودکردن کار به کاری که تا حد امکان با دست و 
ـ صورت می گیرد، از یک سو، و تبعید همه ی اَشکال دیگر تولید ارزش اضافی  ـ با داس و چکشـ  زور بازوـ 
به حوزه ی »خدمات« و تحقیر همه ی شکل های کار نامولد به فعالیت های زائد، انگلی و »خرده بورژوایی«، 
مستعدترین زمینه برای دعوت همه ی این الیه ها و اقشار به بهشت طبقه ی »متوسط«، از سوی دیگر، است. 
به همین ترتیب محدودکردن بورژوازی به بورژوازِی ستمگر، خائن، وطن فروش، به بورژوازِی دست نشانده، 
»کمپرادور« و خودفروش، به بورژوازِی در قدرت، به نیروها، نهادها، خانواده ها، خانوارها و دارودسته ی 
دزد و رانت خوار، بهترین زمینه برای ایدئولوژی »طبقه ی متوسط«، برای دعوت بورژوازِی بیرون از قدرت، 

بورژوازِی وطن پرست، بورژوازِی منصف و غم خوارِ ملت به مأمن محترمانه ی طبقه ی »متوسط« است.
رشد و گسترش مناسبات تولید سرمایه دارانه و تقسیم کار شگفتی آور در جوامع مدرن امروز، دو بُعد مهم 
داشته است که هردو از دیِد مارکسیسم عامیانه ی غیرانتقادی پنهان مانده اند. یکی رشد و گسترش شیوهای 
بسیار متنوع تحقق ارزش و دیگر، تبدیل بسیاری از وظایف مربوط به تحقق ارزش به رشته هایی بسیار بزرگ 
در تولید ارزش؛ آشکارترین و انکارناپذیرترین حوزه ی آن: اطالعات و ارتباطات. ایدئولوژی »طبقه ی متوسط« 
تقریباً همگی افرادی از جامعه ی بورژوایی را که در این حوزه فعالیت می کنند به سادگی و بدون مقاومِت 
نیرویی انقالبی و انتقادی در قلمرو طبقه ی »متوسط« تعریف کرده است. به عبارت دیگر، با مخاطب قراردادِن 
این افراد، کوشیده است آن چه را که آن ها عقیده، باور، جهان بینی یا »ایدئولوژی« و »نظر« خود می دانند، تعیین 
و تعریف کند. هدف ایدئولوژی »طبقه ی متوسط«، و در نهایت موفقیت آن، درونی کردِن افق بورژوایی در 

ادراک و تعریف اعضای این طبقه از خود است.
راهکار دوم: ایدئولوژی »طبقه ی متوسط«، معیار تعریف و تمیز طبقه ی »متوسط« از طبقات دیگر را میزان 
ـ مسلماً با اتکا به داده های آماری و  درآمد افراد قرارمی دهد. و با تعیین مقدار و عددی میانگین یا متوسطـ 
ـ به عنوان مرکزی که در شعاع آن، طبقه ی متوسط  تجربیات و پژوهش های میدانی و جدول ها و منحنی هاـ 
تعریف می شود، این طبقه را وضع می کند. هرچه این شعاع بزرگ تر باشد، وسعت طبقه ی »متوسط« بزرگ تر 
است. بدیهی است که این معیار نیز نمی تواند خود را از هویت سلبی الیه های میانی خالص کند، زیرا ناگزیر 
است، علی رغم میل وافرش به بزرگِی شعاع این دایره، بخش هایی را بیرون از آن قراردهد: الیه ای پائینی که 
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ـ و بسته به زمان و مکان:  شامل افرادبسیار کم درآمد، اعم از کارگران و بیکاران و مستمندان و خانه  بدوشانـ 
ـ و الیه ای باالیی که درآمدها و ثروت سرشار و نجومی دارند؛ بقیه، هرچه هست،  بی خانمانان و گورخوابانـ 
در این میانه، طبقه ی »متوسط« است؛ اما هویتش نه در بینابینی بودنش، بلکه در درآمِد متوسط آن است. 
همچنین بدیهی است که به دلیل گسترده بودِن طیِف سطح درآمد که از مرز فقر تا مرز ثروت های نجومی، 
از مرز کارمندان ساده ی بانک تا مدیران ارشد صنعت و تجارت و حوزه های اداری و نظامی و قضایی و 
حتی سرمایه داراِن »مظلوم« بیرون از قدرت را دربرمی گیرد، ایدئولوژی »طبقه ی متوسط« ناگزیر است ــ در 
ـ الیه ها و بخش بندی های درونی شگفت آوری را عرضه کند. البته  انواع و اقسام »نظریه«های جامعه شناسانهـ 
بورژوازی محروم از اهرم های قدرت برای همنشینی با الیه های تحتانی طبقه ی »متوسط« تاوانی طلب می کند، 
و روشنفکر طبقه ی »متوسط« و ایدئولوگ »طبقه ی متوسط« نیز بی گمان آماده ی پرداخت این تاوان است: در 
جامه ی ارمغان های دشنام گویی به نظریه ی رادیکال و نقاد و متهم ساختِن آن به »چپ روی« و مسموم کردِن 

فضای مبارزه ی دمکراتیک.
مارکس در فصل ماقبِل آخر جلد سوم کاپیتال زیر عنوان »درآمدها و سرچشمه های آن ها« با استناد به سه 
منبِع درآمد، همانا مزد، سود و رانت، به سه طبقه ی بزرگ جامعه ی سرمایه داری اشاره می کند. تعریف این 
طبقات، نه براساس میزان درآمد، بلکه سرچشمه ی آن در فرایند تولید و تحقق ارزش و مناسبات اجتماعی 
تولید است. مارکس در همان چند سطری که در فصل ناتمام و پایانی جلد سوم کاپیتال زیر عنوان »طبقات« 

نوشته است، تأکید کرده است که میزان درآمد نمی تواند معیاری برای تعریف »طبقه« باشد.
قراردادِن میزان درآمد و معدل و میانگینی آماری از سطح درآمد به عنوان محور و مرکز تعریف طبقه ی 
»متوسط«، دقیقاً راهی برای پنهان کردِن سرچشمه ی درآمد است. میزان درآمد به سادگی رابطه ی استثمار 
را پنهان می کند. مزد کارگر، ارزش نیروی کار اوست. مقدار ارزش نیروی کار، برابر با مقدار ارزش همه ی 
که  معیار  این  تعریف  دارند.  کار ضرورت  نیروی  بازتولید  برای  که  است  غیرمادی ای  و  مادی   کاالهای 
چه کاالهایی برای بازتولید نیروی کار ضرورت دارند، موضوع مبارزه ی طبقاتی است. بنابراین، باالبودِن مزد 
به خودی خود به هیچ روی و لزوماً به معنای فقدان رابطه ی استثمار نیست. کارگری که مزد باالیی دریافت 
می کند، استثمار می شود؛ در مقابل، کارفرمای بنگاه کوچکی که سود سرمایه دارش کم تر از مزد یک کارگر 
متخصص است، کماکان کارگرانش را استثمار می کند. تعریف طبقه براساس میزان درآمد، هردوی این 
موقعیت ها را در یک  کیسه فرو می کند. پنهان شدِن جایگاه افراد در مناسبات تولید، پشِت پرده ی میزان درآمد، 
عبور از این طبقات را تنها به میزان و معیاری کّمی وابسته می کند. بنابراین عضو طبقه ی پائینی برای عروج به 
طبقه ی باالتر، کافی است وسائل و شرایطی برای افزایش میزان درآمد خود فراهم کند. موردِ پرسش قراردادِن 
خودِ مناسبات تولید، رابطه ی سلطه و استثمار، دست بردن به ریشه ی فقر، نابرابری، استثمار و ستم طبقاتی در 

فضای مه آلودِ ایدئولوژی طبقه ی »متوسط«، گم می شود. تغییر، تنها تغییری است کّمی از افق فرد.
هدف و نتیجه ی هردو راهکار، تبدیل وضعیت کیفی الیه های میانی به جایگاهی اجتماعی است که در 
دایره هایی متحدالمرکز پیرامون سنجه ی کّمی، میانگین و معدل درآمدها گرد آمده اند؛ تبدیل هویت سلبی 
الیه های میانی به هویت ایجابی طبقه ی »متوسط« و به حاشیه راندِن طبقات پائینی و باالیی، و انتساب هویتی 

سلبی به آنان در عطف به طبقه ی »متوسط«. ]3[
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 کارآیی  و سرچشمه های قدرت ایدئولوژی »طبقه ی متوسط«

ـ در خودآگاهی  ـ همانا بتوارگِی کاالییـ  کارآیِی ایدئولوژی »طبقه ی متوسط« در درونی کردِن افق بورژواییـ 
عضو طبقه ی »متوسط« و فردیت بخشیدن به دریافت او از جامعه و جایگاه خود ــ از نقشش، وظیفه اش، 

ـ  است. این درونی شدن و فردیت یابی در سه سطح عمل می کند. پاداشش در این جامعهـ 
سطح غیرعقالیی: از آن جا که عضو طبقه ی »متوسط« عضویت خود در این طبقه را از راه میزان درآمد خود 
تعریف و توجیه می کند، کم شدن یا از دست رفتِن این درآمد را، همچون سقوط ارزیابی می کند: سقوط به 
بی چیزی و سقوط به ورطه ای که با نداری، بی خانمانی، ــ و به طور صریح یا تلویحی با ــ بی فرهنگی، از 
دست  رفتِن ارج انسانی و مهم تر از هر چیز کوتاه شدن دست او از لذائذ مصرفی مالزم است. تبلیغات کر 
و کورکننده ی بورژوازی از هر روزنه ی رسانه ای و غیررسانه ای جامعه برای مصرف، برای میزان و شیوه ی 
مصرف، برای »الیف استایل«، چشم اندازهای هولناک این سقوط را به نحو هرچه فاجعه بارتری ترسیم می کنند.
از سوی دیگر، عضو طبقه ی پائینی، خروج از وضعیت اسفناک طبقاتی خود را تنها از راه مجرای افزایش 
درآمد، چه از طریق کسب تخصص بیش تر و بهتر و چه از راه دست یابی به مالکیت ابزار و شرایط کار 
و تولید، قابل تصور می داند. به این ترتیب، رفاه، خوشبختی، امنیت و آسایش تنها با عضویت در طبقه ی 
»متوسط« تداعی می شود. بعالوه، ارتقاء به مرتبه ی عضویت در طبقه ی متوسط، نه تنها امکانات رفاه مادی 
را فراهم می کند، بلکه در مواردی می تواند حس جاه طلبی و همهنگام قدرت مدارِی فرد را ارضاء کند، زیرا 
دست یابی اش به مالکیت ابزار و شرایط کار، او را »آقای خودش« می کند و از فرادستی و »خرده فرمایش«های 

کارفرما نجات می دهد، بسا او را »آقای« دیگران و فرمان ده نیز بکند.
سطح عقالیی: در سطح گفتمانی، چه گفتمانی »علمی ـ جامعه شناختی« باشد متکی بر روش های صوری 
و داده های تجربی، و چه گفتمانی ایدئولوژیک باشد مملو از ارزش های سنتی، دینی و اخالقی، تالش 
ایدئولوژی »طبقه ی متوسط«، احراز موقعیت غیرافراطی، میانه روانه، اصالح طلبانه و هنجارمند است؛ موقعیت 
متکی بر عقل سلیم، نُرمال؛ موقعیتی که با اتکا به علم و عرف، وضعیت و هویت انسانی، علی االطالق است؛ 
موقعیتی منبعث از، و متکی بر، تعریف انسان و حقوق طبیعی بشر: فردیت، آزادی فردی، استقالل رأی و کنِش 
فردی. ایدئولوژی »طبقه ی متوسط« موقعیت عضو طبقه را طوری تعریف می کند، که خالفش، خالف خرد، 

ناهنجارمند و خالف میل طبیعی انسانی باشد: افراطی، و بنابراین، خردستیزانه و خردگریزانه.
سطح سیاسی ـ اجتماعی: دو سطح دریافت فردِی  غیرعقالیی و عقالیی فوق الذکر و گستراندن وسعت 
طبقه ی »متوسط« به بزرگ ترین طبقه ی جامعه ی بورژوایی، به اکثریت افراد این جامعه، این طبقه را به گهواره و 
مهمل آزادی، قانون گرایی و تساهل مبدل می کند، وضعیتی که بیان سیاسی خود را در دموکراسی، و عمدتاً در 
دموکراسِی پارلمانی می یابد. آزادی فرد، متکی به رفاه اقتصادی، در تصمیم آزادانه ی انتخاب نمایندگان خود 
و وضع قوانینی که هدف و وظیفه شان تثبیت همین شرایط است و اعتبارش را از رأی اکثریِت اکثرِ اعضای 
جامعه می گیرد، به هستی، افق دید، چشم انداز و تأویل طبقه ی »متوسط« مشروعیت می بخشد، مشروعیتی 
فرامکانی، فرازمانی و فراتاریخی. اصل بُت وارگِی بورژوایی به قله ی هویت انسان عروج می کند. وجه صوری 
نمایندگِی عقل سلیم، به برابری حقوقی در برابر قانون مبدل می شود. نتیجه ی تبعی، منطقی و »مطلوب« این 
وضعیت، و یکی از اهداف آشکار و پنهان ایدئولوژی »طبقه ی متوسط« این است که هر نگاه نقادانه و انکارآمیز 
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به آن، بی گمان همچون نگاه، خواست، کنش و هدفی افراطی، غیردمکراتیک و بنابراین دیکتاتورطلبانه و 
دیکتاتورمنشانه تلقی  شود؛ هر خواست و کنشی که بخواهد از افق بورژوایی طبقه ی »متوسط«، از افق »مشروع 
اکثریت« جامعه فراتر رود، همچون رویایی خطرناک تلقی می شود که تحقق یافتنش جز در وحشت کده ی 
استالینی یا پُل پُتی، جز در جهنم »غیرانسانی« و »ضدانسانی« کمونیسم ممکن نیست. ایدئولوژی »طبقه ی 
متوسط« با تمام قوا خود را سراسر از »ایدئولوژی« بودن مبرا می داند و برعکس »ایدئولوژی« بودن را همچون 
داغ ننگ بر پیشانی همه ی افکار و تالشهای »افراطی«ای می کوبد که خواهان تغییر وضع موجودند. منادیان 
این زنهار و هشدار، آن ها که روشنفکران و ایدئولوگ های افسانه ی »طبقه ی متوسط«اند، بی گمان صادق تر از 
کسانی هستند که این احکام را از موضع باصطالح »چپ« و از سر دلسوزی و نگرانی از رفتارهای نابخردانه 
و افراطی در موقعیت های »حساس«، صادر می کنند. ایدئولوژی »طبقه ی متوسط«، ایدئولوژی پایان تاریخ، 

جاودانگِی سرمایه داری و نفی امکان منطقی و تاریخی سوسیالیسم است.
ـ به افق و چشم انداز بورژوایی  ـ و طبقه یا طبقات میانی در درون این الیه هاـ  تسلیم اعضای الیه های میانیـ 
بی گمان حاصل تبلیغات ایدئولوژی بورژوایی از هر رسانه، در هر فضا، با هر نهاد، از کودکستان تا خانه ی 
سالمندان، در خانه و کارگاه و همه ی فضاهای اوقات فراغت است. شمار راهکارها و ترفندهای ایدئولوژی 
بورژوایی، چه از زبان نمایندگان مستقیم و مدافعان عیان و مؤمن آن و چه از زبان سخن گویان خیرخواه 
و مصلح و منتقِد اِفراط و تفریط این جوامع، چنان بسیار است که درواقع نیازی به برشماری آن ها نیست. 
اما، و این جنبه به هیچ روی اهمیت کم تری ندارد، چیره شدِن افق بورژوایی بر این الیه ها، ناشی از شکست 
تالش های واقعی در قرن بیستم برای برپایی سامانه ی بدیل ماورای سرمایه داری و سوسیالیستی در جوامع 
نوع شوروی نیز هست. بدیهی است که تبلیغات، مغزشویی ها و جنگ سرسختانه ی سرمایه داری علیه هر 
بدیل ضد و ماورای سرمایه داری، حتی با آن چه در جوامع نوع شوروی »سوسیالیسم« و »کمونیسم« نامیده 
شده است و می شود و سرکوب فرهنگی، فکری و سیاسی هر جنبش ضدسرمایه دارانه، تأثیر قابل مالحظه ای 
در شکست جوامع نوع شوروی داشته است. با این حال تجاهل محض است که ناتوانی ماهوی این جوامع 
را برای سازماندهی آزادانه تر زندگی اجتماعی و برای ارائه ی تصویری که در وجه ایدئولوژیِک گروه های 
نخست )کارگران( و سوم )الیه های میانی( همچون زندگی »بهتر« تعبیر شود، نادیده بگیریم یا انکار کنیم. 
همان طور که دیدیم، حتی گروه نخست )کارگران( نیز در وجه ایدئولوژیک می توانند مخاطب ایدئولوژی های 
سازگار با نظام سرمایه داری واقع شوند. این که ایدئولوژی بورژوایی موفق می شود تأویل و تفسیر و بنابراین 
مقدمات و ملزومات خود از »زندگی بهتر« را در سطوح غیرعقالیی )رفاه، خوشبختی، منزلت(، در سطوح 
عقالیی )تطابق با ذات و ماهیت و حقوق طبیعی بشر( و در سطح سیاسی )»دموکراسی«( بر دریافت اعضای 
الیه های میانی، وحتی طبقه ی کارگر غالب کند، نه تنها ناشی از شکست بدیل جوامع نوع شوروی، بلکه ناشی 
از هم هنگامی بحران تئوری و بحران چشم اندازِ تاریخِی رهایِی انسان در زمانه ی ما نیز هست. در دیالکتیِک 
تأثیر بالمنازِع ایدئولوژی بورژوایی بر شکست جوامع نوع شوروی، تأثیر انکارناپذیر ناتوانِی الگوی این جوامع 
و بحران چشم انداز تاریخی بر موفقیت بورژوازی در بیرون آمدن و جان  به در بردن از جنگ ها و بحران های 
ویران گر سرمایه داری را نباید نادیده گرفت. بنابراین فربه  شدِن »طبقه ی متوسط« و احاله ی نقش تعیین کننده 
و دوران ساز به آن، فقط ناشی از توانایی ایدئولوژی بورژوایی یا قدرت، غنا و انسجام »نظریه«های مدافع آن 

نیست، بلکه ناشی از ناتوانی نظریه ی انتقادی و رادیکال نیز هست.
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نقد

الیه های میانی، شامل گروه ها و حتی طبقه و طبقات اجتماعِی میانی نیز، واقعیِت انکارناپذیرِ ساخت و بافت 
جوامع سرمایه داری و بویژه جوامِع سرمایه دارِی مدرن اند، الیه هایی که از آغازِ شکل گیری و تسلط شیوه ی 
تولید سرمایه داری، بر شمار اعضای شان بیش از پیش افزوده شده است. ]4[ آن چه طبقه ی »متوسط« نامیده 
می شود، انتزاعی پیکریافته است، یک »موجود« یا یک »عینیِت« انتزاعی است. منشا و خاستگاه این انتزاع، 
واقعیِت الیه های میانی است. طبقه ی »متوسط« پیکریافتگِی تعریفی است که ایدئولوژی »طبقه ی متوسط« 
ازالیه های میانی ارائه می دهد؛ و از این طریق حقیقت آن ها را پنهان می کند. کار نقد، انکار هستی واقعِی این 
الیه های میانی نیست، بلکه نقد ایدئولوژِی »طبقه ی متوسط« و نقد ایدئولوژی های طبقه ی »متوسط« است: نقد 
ایدئولوژی ای که افسانه ی »طبقه ی متوسط« را می آفریند و نقد ایدئولوژی هایی که این افسانه، زادگاه و پایگاه 

آن هاست.

یادداشت ها

در این جا، آگاهانه و با تسامح از تعابیر »الیه«، »قشر«، »قشرها«، »طبقه« یا »طبقات« میانی استفاده می کنیم، زیرا واردشدن در این . 1
بحث که بنا به چه تعریف یا معیاری گروهی از اعضای جامعه ی بورژوایی را می توان »طبقه« نامید، علی رغم اهمیت انکارناپذیر این 
بحث، برای مدعای این نوشته ی کنونی نه ضرورتی دارد و نه در استدالل ها یا نتایج آن، نقشی ایفا می کند. هرگاه بتوان با استناد به 
داده های واقعی و تجربی در یک موقعیت معین اجتماعی و تاریخی ثابت کرد که گروهی از اعضای جامعه ی بورژوایی دارای سه 
وجه وجودِی تواماِن اقتصادی )مناسبات تولید(، سیاسی و ایدئولوژیک اند، یعنی الف( بطور همگن در فرآیند تولید و تحقق ارزش 
و مناسبات اجتماعی تولید جایگاه همسانی دارند؛ ب( به لحاظ نهادین می توانند در کشاکش های سیاسی نقش مستقلی ایفا کنند 
و ج( می توانند از منابع مشروعیت اعتباری - هنجاری )normative( و رِوایی )narrative( -  و گفتمانی در جامعه بهره مند 

شوند، می توان آن گروه را یک »طبقه« در معنای جامعه شناختی، یا ماتریالیستیـ  تاریخی، نامید.

نوشته ی حاضر تنها مقدمه ای نظری به این مبحث است که امیدوارم با تالیف و ترجمه ی آثار دیگری در قلمروهای نظری، جامعه شناختی 
و میدانی دنبال و بارورتر شود.

به عنوان نمونه نظریه ی اولیه ی اِریک اُلین رایت )Erik Olin Wright( درباره ی »طبقه ی متوسط جدید« با تأکید بر جایگاهِ متناقض . 2
این طبقه، بر ماهیت بینابینِی این طبقه ی جدید تأکید می کند.

ـ در نقل قول از منابع . 3 مارکس مکرراً در کاپیتال و در نظریه های ارزش اضافی از اصطالح »طبقه ی میانی« )Mittelklasse( و حتیـ 
ـ از اصطالح »طبقات میانی« )Mittelklassen( استفاده کرده است. در همه ی این موارد،  و اقتصاددانان انگلیسی، همچون مالتوسـ 
منظور او بدون استثناء الیه هایی بینابینی، میان پرولتاریا و بورژوازی است. به نظر می رسد و قابل قبول نیز هست که این اصطالح در 
اساس به عنوان ترجمه ی اصطالح انگلیسی middle class)es( به زبان آلمانی به کار رفته باشد، زیرا اصطالح مورد تأکید مارکس، 
 به ویژه و مکرراً در »جنگ داخلی در فرانسه« و »هیجدهم برومر« عبارت آلمانِی الیه ی میانی )Mittelschicht(یا الیه های بینابینی 
با  هم معنا  دقیقاً  را  میانه(  )الیه ی   Mittelschicht اصطالح  برومر«  »هیجدهم  در  او  است.   )mittlere Schichten(
دربرگیرنده ی  و  فراگیرتر  جامع تر،  مفهومی   ،)Schicht( »الیه«  اصطالح  مارکس  به نظر  می برد.  کار  به   Mittelklasse

فرانسه«،  در  طبقاتی  »مبارزه ی  در  او  بشود.  هم   )Mittelklasse( میانی«  »طبقه ی  شامل  می تواند  که  است   ناهمگنی هایی 

بازگشت به ابتدای مقاله
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»الیه های میانی« )die mittleren Schichten( را شامل خرده بورژوازی، و طبقه ی دهقانان می داند.

ترجمه ی اصطالح مارکسی طبقه یا طبقات میانی به طبقه یا طبقات »متوسط«، بویژه در ترجمه ی آثار مارکس به زبانهای انگلیسی و 
فرانسوی حاوی نکته ی قابل توجهی است. در این که مارکس بین داللت »میانی« و »بینابینی« از یک سو و داللت »متوسط« و »میانگین« 
)معدل( تفاوت قائل بوده است، تردیدی نیست. بهترین گواه این ادعا استفاده ی مارکس از واژه ی  Durchschnitt )و ترکیباِت آن( 
برای مواردی است که میانگین و معدل و مقدار متوسط مورد نظر است؛  مثال در »نرخ میانگین سود«، در »ترکیب میانگین سرمایه« یا 
»سرمایه ی میانگین« و غیره. در ترجمه های انگلیسی این تمایز با استفاده از واژه های  middle برای »میانی« و average برای »میانگین« 
به خوبی رعایت شده است. ترجمه های فرانسوی، برعکس به استفاده از ترکیبات moyen گرایش دارند  که بیش تر به معنای متوسط 
و میانگین است تا میانی، هرچند بی دغدغه بر »میانی« نیز داللت می کند. شاید استفاده از واژه ی milieu و ترکیباتش در این مورد بهتر 
بود. )البته باید توجه داشت که مارکس ترجمه ی جلد نخست کاپیتال به فرانسه را دیده و برای آن ارزش ویژه ای قائل بوده است؛ بنابراین 
اگر به ترجمه ی classe moyenne  برای Mittelklasse معترض بوده باشد، باید آن را جایی گفته یا نوشته باشد.( با این حال 
تمایز نگذاشتن بین این دو معنا در ترجمه ی فرانسوی کاپیتال جلد سوم، مترجم را به حذف و دستکاری ناگزیر کرده است. مارکس در 
جمله ی نخست فصل دهم کاپیتال جلد سوم با آغاز بحث پیرامون ترکیب میانگین سرمایه، یک بار از واژه ی »میانی« در کنار »میانگین« 
نیر استفاده می کند؛ جای شگفتی هم نیست، زیرا مقدار میانگین و معدل، در عین حال نسبت به مقادیری که میانگیِن آن هاست، در میانه 
نیز واقع می شود. )این تمایز کم اهمیت نیست. جایگاه یا هستنده ای میانی، همیشه جایگاه و هستنده ای واقعاًموجود است، در حالی که 
مقدار میانگین لزوما چنین نیست و همیشه بر واقعیتی موجود داللت ندارد. اگر بگوییم خانواده هایی که در یک جامعه ی معین دو کودک 
دارند، در بین کل خانواده ها جایگاهی میانی دارند، این خانواده ها , و تعداد کودکان به طور واقعی موجودند، اما اگر بگوییم میانگین تعداد 
کودکان در کل خانواده ها به طور متوسط یا در میانگین مثاًل 2/4 - دو، ممیز چهار - تاست، این تعداد کودک، واقعیت وجودی ندارد.(

مارکس می نویسد: »سرمایه ی به کار رفته در پاره ای از سپهرهای تولید، ترکیب میانه یا میانگین دارد، یعنی ترکیبی که کاماًل یا به تقریب، 
ترکیِب میانگین سرمایه ی اجتماعی است.«

Ein Teil der Produktionssphären hat eine mittlere oder Durchschnittszusammensetzung des 
in ihnen angewandten Kapitals, d.h. ganz oder annähernd die Zusammensetzung des ge-
sellschaftlichen Durchschnittskapitals.

در ترجمه ی انگلیسی، این تمایز به خوبی حفظ شده است:
The capital invested in some spheres of production has a mean, or average, composition, 

that is, it has the same, or almost the same composition as the average social capital.

ولی در ترجمه ی فرانسوی، مترجم عبارت »میانی« را خودسرانه حذف کرده است.
Dans un certain nombre de branches de production, le capital présente en moyenne une 

composition identique ou à peu près identique à celle du capital social moyen.

در ترجمه های فارسی )ایرج اسکندری، حسن مرتضوی( این تمایز، به خوبی و به وضوح رعایت شده است.

اشارات مارکس درباره ی به اصطالح »طبقه« یا »طبقات میانی« را در کاپیتال و نظریه های ارزش اضافی  می توان از جمله در موارد زیر 
دنبال کرد:

ــ در کاپیتال جلد اول، مقدمه به چاپ نخست: )S ،23 ،MEW. 15(. هرچند استفاده ی مارکس از اصطالح Mittelklasse در این جا 
برای اشاره به »طبقه ی بورژوازی« است، اما بازهم برای تعیین و تأکید بر جایگاه بینابینی آن، بین دهقانان و فئودال هاست.

بازگشت به ابتدای مقاله
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.)212 .S ،23 ،MEW( ،ـ در کاپیتال جلد اول، فصل پنجم، پانویس، به نقل از جیمز میل

.)784 ،701 ،673 .S ،23 ،MEW( ـ در کاپیتال جلد اول، فصل بیست وسوم

ـ در تئوری های ارزش اضافی، جلد اول، بخش چهارم )S ،26،1 ،MEW. 124( درباره ی »رشد شتابان ثروت و طبقه ی میانی«.

در نظریه های ارزش اضافی، جلد دوم، فصل هیجدهم )S ،26،2 ،MEW. 576( درباره ی »رشد مداوم طبقه ی میانی« و در نقد به 
ریکاردو.

ـ در نظریه های ارزش اضافی، جلد سوم، فصل نوزدهم )S ،26،3 ،MEW. 58( به نقل از مالتوس: »روشن است که همه ی انسان ها 
نمی توانند متعلق به طبقات میانی باشند. وجود طبقات باالیی و پائینی نیز گریزناپذیر، و عالوه بر آن مفید است. )طبیعتاً، هیچ میانه ای 

بدون وجود حدهای نهایی ممکن نیست(.«

مارکس، همان صدوپنجاه سال پیش، ریکاردو را از این زاویه نیز مورد انتقاد قرارمی دهد که به »افزایش مداومِ« اعضایی از جامعه . 4
که »بین کارگران )workmen( از یک سو و سرمایه داران و زمین داران از سوی دیگر« قرار دارند و سهم فزاینده ای از درآمد را 
به خود اختصاص می دهند، توجه ندارد و »تأکید« بر وجود آن ها را »فراموش می کند«. امروز ایدئولوگ های »طبقه ی متوسط«، چِپ 
 ،26،2،MEW .مارکسیست را به انکار وجود و جایگاه این الیه ها متهم می کنند! )نظریه های ارزش اضافی، جلد دوم، فصل هجدهم

.)576 .S

https://wp.me/p9vUft-oi  :لینک مقاله در سایت نقد

بازگشت به ابتدای مقاله
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چه چیز در طبقه ی میانی »میانی« است؟ ]1[

نوشته ی: اریک اُلین رایت

ترجمه ی: دلشاد عبادی

در تجدیدحیاِت اخیر نظریه پردازی مارکسیستی درباره ی مسئله ی طبقه، پدیده ای محوری وجود داشته است 
که می توان آن را »شرمساری« از طبقه ی میانی خواند. مارکسیست ها، به رغم تمامی افتراقات شان، همگی در 
پای بندی بنیادی به مفهومی انتزاعی و قطبی شده از مناسبات طبقاتی اشتراک نظر دارند و با این حال، ساختار 

طبقاتی انضمامِی جوامع سرمایه داری پیشرفته در دوران معاصر به هیچ وجه ساختاری قطبی شده نیست.
شواهد تجربِی مربوط به وجود یک »طبقه ی میانی« بزرگ به منتقدان مارکسیسم در یکی از استدالل های 
اصلی شان علیه نظریه ی طبقاتی مارکسیستی یاری رسانده است. معموالً این شاهدمثال که ساختار طبقاتِی 
کشورهای سرمایه دارِی پیشرفته به شکلی خشن بین دو گروه متخاصم قطبی نشده است را به عنوان سندی قطعی 
در شکست یا حتی ناروایِی مارکسیسم برای فهم جامعه ی معاصر به حساب می آورند. خود مارکسیست ها نیز، 
گرچه در نتایجی که از این بحث می گیرند متفاوتند، اما گسترِش »طبقه ی میانی« را مشکلی جدی در سطح 
نظری و سیاسی ارزیابی می کنند. از منظر نظری، برای آن که بتوان به شکلی مکفی این ویژگی  های ساختارِی 
جامعه ی سرمایه داری معاصر را توضیح داد، می بایست به بازسازِی برخی از عناصر نظریه ِی مارکسیستِی طبقه 
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پرداخت. از منظر سیاسی نیز پروژه ی ساختن استراتژی قابل اعتمادی برای سوسیالیسم چاره ای ندارد جز 
مواجهه با واقعیِت وجودِ توده  ی نسبتاً عظیِم جایگاه های قطبی  نشده درون مناسبات طبقاتی معاصر.

این مقاله1 به کاوش پیرامون رویکردی جدید دروِن چارچوب مفهومی گسترده ترِ مارکسیستی برای فهم 
طبقه ی میانی می پردازد. نقطه ثقِل استدالل این متن، واکاوی  مناسبات خاص بین طبقه ی میانی و مسئله ی 
استثمار خواهد بود. در بخش 1، به شکلی مختصر به بررسی و سپس نقِد استراتژی های بدیل برای پرداختن به 
طبقه ی میانی در مارکسیسم معاصر خواهیم پرداخت. در بخش 2، با انتخاِب رویکرد جان رومر )b1982( به 
استثمار به عنوان نقطه ی عزیمت خود، به کاوش در رابطه ی عمومی بین طبقه و استثمار می پردازیم. سپس در 
بخش 3 به بررسِی داللت های این نوع واکاوِی طبقه و استثمار در فهم طبقاِت میانی، نه تنها در سرمایه دارِی 
معاصر بلکه هم چنین در جوامع غیرسرمایه داری، خواهیم پرداخت. سرانجام، در بخش 4 این بازسازی 
مفهومی طبقه ی میانی را در نسبت با مجموعه ای از مسائل تجربِی مرتبط با نابرابرِی درآمد و نگرش های 

طبقاتی بررسی خواهیم کرد.

1- نقطه عزیمت: واکاوِی نومارکسیستی از ساختار طبقاتی

بی آن که وارد جزئیات بحث شویم، می توانیم به طور کلی چهار استراتژی متفاوت را از یک دیگر تشخیص 
دهیم که مارکسیست ها در  بررسی مسئله ی مفهومی موقعیت های طبقاتی قطبی نشده درون منطقی از مناسباِت 

طبقاتِی قطبی شده، به کار گرفته اند: ]2[
ساختار طبقاتِی جوامع سرمایه دارِی پیشرفته واقعاً قطبی  شده است: »طبقه ی میانی« یک توهم ایدئولوژیِک  •

به تمام معنا است. این موضع به معضل طبقه ی میانی با انکار خود این معضل می پردازد. تعداد نسبتاً اندکی 
از نظریه پردازان چنین رویکردی را اتخاذ کرده اند.

طبقه ی میانی را باید بخشی ]segment[ از یک طبقه ی دیگر، نوعاً یک »خرده بورژوازی جدید«، )برای  •
مثال، پوالنزاس، 1975( یا یک »طبقه ی کارگر جدید« )برای مثال، ماله، 1963( تلقی کرد. در این استراتژی، 
نقشه ی طبقاتِی قطبی شده ی ابتدایِی سرمایه داری دست نخوره باقی می ماند، اما تفکیک های درونِی معناداری 

در میان طبقات به واکاوی ساختار طبقاتی افزوده می شود.
طبقه ی میانی به خودِی خود به واقع طبقه ای جدید است که به تمامی با بورژوازی، پرولتاریا یا خرده بورژوازی  •

professional-[ حرفه ای ـ مدیریتی  طبقه ی  مانند  نامی خاص  طبقه  این  به  اوقات  گاهی  دارد.  تفاوت 
managerial class[ داده می شود )اِرِنرایش و اِرِنرایش، 1977(؛ گاهی اوقات صرفاً آن را »طبقه ی جدید« 

می نامند )گولدنر، 1979؛ کنراد و ستزلِیْنی، 1979(. این رویکرد با اضافه کردن طبقاتی کاماًل تازه به ساختار 
طبقاتی، به شکلی ریشه ای تر نقشه ی طبقاتی سرمایه داری را تغییر می دهند تا استراتژی بخش بندی طبقاتی 

.]class segment strategy[
جایگاه هایی که ذیل عنواِن پُرطرفدارِ »طبقه ی میانی« تلنبار می شوند، درواقع هرگز درون یک طبقه قرار  •

ندارند. بلکه باید آن ها را هم چون جایگاه هایی قلمداد کرد که هم زمان در بیش از یک طبقه قرار دارند، 
جایگاه  هایی که من آنان را چنین سرشت نمایی کرده ام: »جایگاه های متناقض دروِن مناسبات طبقاتی« 
)رایت، 1976، 1978، هم چنین نک به کارکدی، 1977(. برای مثال، مدیران را باید هم زمان هم درون 
طبقه ی کارگر قلمداد کرد )یعنی با تمرکز بر این  نکته که مزدبگیرانی هستند تحت سلطه ی سرمایه داران( و 
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هم درون طبقه ی سرمایه دار )یعنی با تمرکز بر این نکته که بر عملیات تولید و کارِ کارگران کنترل دارند(. 
این استراتژی بیش از هر استراتژی دیگری از چشم اندازِ سنتی مارکسیستی نسبت به ساختار طبقاتی 
فاصله می گیرد، چراکه معنای »جایگاه« در این چشم انداز دگرگون شده است: دیگر تناظر یک به یک 
بین جایگاه  های ساختاری اشغال شده توسط افراد و طبقات وجود ندارد. این موضع نظری ای است که در 
مباحث اخیر درباره ی مسئله ی ساختار طبقاتی به دفاع از آن پرداخته ام، با این استدالل که این رویکرد در 

مقایسه با رویکردهای بدیِل موجود، درک مفهومی منسجم تری را از طبقات میانی فراهم می کند.
در حال حاضر دیگر تصور نمی کنم که این راه حل چهارم رضایت بخش باشد. مشخصاً از این نظر که این 
راه حل دست خوش دو مشکل مهم و مشترک با اغلب مفهوم سازی های نومارکسیستی از ساختار طبقاتی 
است: نخست، این رویکرد در واکاوِی مناسبات طبقاتی از تمرکز بر استثمار به تمرکز بر سلطه میل می کند؛ 
و دوم، به شکلی ضمنی سوسیالیسم ـ  یعنی جامعه ای که در آن طبقه ی کارگر همان »طبقه ی حاکم« است  ـ را 

تنها بدیِل ممکن سرمایه داری به شمار می آورد.

سلطه درمقابل استثمار

در مسیر بسط وگسترِش مفهومِ جایگاه  های متناقض طبقاتی بر این نکته پافشاری می کردم که این مفهوْم 
صورت بندی مجدد یک مفهوم طبقاتِی مشخصاً مارکسیستِی است. در این میان رابطه ی بین طبقه و استثمار 
را، به عنوان بخشی از لفظ پردازی مربوط به این تالش تصدیق کردم. با این همه، در عمل، مفهوم جایگاه  های 
متناقض درون مناسبات طبقاتی عمدتاً به شکلی انحصاری متکی بر مناسباِت سلطه بود و نه مناسبات استثمار. 
ارجاع به استثمار، بیش از آن که عنصری پایه گذار در واکاوِی ساختار طبقاتی باشد، صرفاً کارکردی به عنوان 
مفهومی پس زمینه ای برای مباحث مربوط به طبقات داشت. برای مثال، مدیران از اساس به این خاطر ذیل 
جایگاه  های متناقض تعریف می شدند که درعین حال هم عامِل سلطه بودند و هم تحت سلطه. مناسبات سلطه 
هم چنین نقشی تعیین کننده در تعریِف خصلت طبقاتِی »کارکنان نیمه مستقل«ـ   جایگاه  هایی که طبق استدالل 
من به علت ویژگی خودراهبری شان در فرایند کار، هم زمان خرده بوژوا و پرولتر محسوب می شدند ـ داشتند، 
چراکه »استقالل« شرایطی را در نسبت با سلطه تعریف می کند.]3[ هم چنین می توان گرایش به جایگزینی 
سلطه با استثمار در هسته ی مرکزِی مفهوم طبقه را، در اغلب دیگر مفهوم سازی های نومارکسیستی از ساختار 

طبقاتی مشاهده کرد.
مسلماً برای برخی افراد به  حاشیه راندِن مفهوم استثمار فضیلت به حساب می آید تا گناه. بااین حال، در نظر 
خود من، چنین رویکردی به دو علت یک ضعف جدی به شمار می رود. نخست، چرخش به سوی برداشتی 
از طبقه که مبتنی بر سلطه است، باعث تضعیِف ارتباط بین واکاوِی جایگاه  های طبقاتی و واکاوِی منافِع عینی 
می شود. مفهومِ »سلطه« به خودی خود و درون خود هیچ گونه داللتی بر منافِع مشخِص کنش گران ندارد. والدین 
هم بر فرزندان خود سلطه دارند اما این امر به معنای این نیست که آن ها دارای منافعی ذاتاً متضاد با فرزندان 
خود هستند. اگر رابطه ی والدین با فرزندان به همان اندازه مبتنی بر استثمار هم بود، آن گاه می توانستیم از منافع 
متخاصم بین آن ها سخن بگوییم. استثمار به شکلی ذاتی داللت بر مجموعه ای از منافع مادی متضاد با یک دیگر 
دارد. دوم، آن دسته از مفاهیم طبقه که مبتنی بر سلطه هستند معموالً ذیل برداشتی قرار می گیرند که می توان آن 
را رویکردِ »ستم های چندگانه« ]multiple oppersions[ برای فهم جامعه نام نهاد. از این چشم انداز، جوامع با 
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مجموعه ای چندگانه ای از ستم ها تعریف می شوند که هریک ریشه در شکل متفاوتی از سلطه دارد ـ  سلطه ی 
جنسی، نژادی، ملی، اقتصادی و غیره  ـ که هیچ یک بر دیگری اولویت تبیینی ندارد. ازاین رو، طبقه صرفاً به 
یکی از بسیار سرچشمه های ستم بدل می شود که هیچ مرکزیت ویژه ای برای واکاوی اجتماعی و تاریخی 
ندارد. بار دیگر باید متذکر شد که این جابجایِی طبقه از مرکز صحنه احتماالً دستاورد قلمداد می شود تا مشکل، 
اما اگر کسی بخواهد مرکزیتی که مارکسیسم به صورت سنتی برای مفهوم طبقه قائل بوده حفظ کند، آن گاه 

مفهومِ مبتنی بر سلطه ی طبقه مشکالتی جدی را به همراه خواهد آورد.

طبقات در جوامع پساسرمایه داری

ـ  و در  نظر مارکسیسم کالسیک درباره ی دورنمای تاریخِی سـرمایه داری کاماًل صریح بود: سوسیالیسم 
نهایت کمونیسم ـ آینده ی جوامع سرمایه داری خواهد بود. حامالِن این آینده ی ضروری طبقه ی کارگر است. 
بنابراین، ساختار طبقاتی قطبی شده ی درونِ سرمایه داری، بین بورژوازی و پرولتاریا، همتای بدیل های تاریخِی 

قطبی شده بین سرمایه داری و سوسیالیسم قرار می گرفت.
تجربه ی تاریخِی واقعِی سده ی بیستم این افق تاریخی را به پرسش کشیده است، هرچند نتوانسته آن را 
 ،)a1983 ،به شکلی صریح و خالی از ابهام مردود سازد. همان طور که در جایی دیگر استدالل کرده ام )رایت
دست کم توجه به احتمال ساختارهای طبقاتِی پساسرمایه داری یک ضرورت است. دشواری آن جاست که 
چارچوب های مفهومی به کارگرفته شده از سوی مارکسیست ها برای واکاوی مناسباِت طبقاتی سرمایه داری، 
با اندک استثناءهایی، معیار مناسبی برای فهِم طبقاِت پساسرمایه داری در بر ندارد. به طور مشخص، تمامی 
مقوالت طبقاتی در واکاوی من از جایگاه  های متناقض درون مناسباِت طبقاتی، یا با استحکام تماْم دروِن 
مناسبات سرمایه دارانه )بورژوازی، مدیران، کارگران( واقع شده بودند یا در جایگاه  های متناقضی که شامل 
مناسباِت اساساً پیشاسرمایه دارانه )کارکناِن نیمه مستقل، خرده بورژوازی و کارفرمایان ُخرد( بود. در این واکاوی 
بتواند در جهت واکاوِی  از مناسباِت طبقاتی در جامعه ی سرمایه داری، هیچ عنصری وجود نداشت که 
طبقاِت پساسرمایه داری راهگشا باشد. نتیجه گرایشی است به سمت بحث های مربوط به ساختارهای طبقاتِی 
 ]ad hoc[ پساسرمایه داری ـ  ساختارِ طبقاتِی »سوسیالیسم های واقعاً موجود«  ـ که دارای خصلتی  کاماًل موردی

هستند.
با توجه به این مشکالت مفهومی ـ چرخش از استثمار به سلطه و فقدان بنیانی مفهومی برای واکاوِی طبقاِت 
پساسرمایه داری  ـ در واقع می توان از دو بدیِل نظرِی سخن گفت. امکان نخست آن است که این چرخش 
به برداشتی مبتنی بر سلطه  را ستایش کرد و از این مفهومِ جدیِد طبقه به عنوان بنیانی برای واکاوی جوامع 
سرمایه داری و پساسرمایه داری استفاده کرد. چنین رویکردی به شکلی از واکاوِی طبقاتی می انجامد که عمیقاً با 
واکاوِی دارندورف )1959( از طبقات به مثابه ی موقعیت هایی دروِن مناسباِت اقتدار هم گام است. بدیل دیگر، 
تالش برای بازگرداندِن استثمار به مرکزِ واکاوِی طبقاتی است، به گونه ای که بتواند هم با پیچیدگی های تجربِی 
مربوط به »طبقه ی میانی« درون سرمایه داری هم خوانی داشته باشد و هم با واقعیِت تاریخِی ساختارهای 

طبقاتی پساسرمایه داری. مسیری که من در ادامه ی این مقاله دنبال خواهم کرد همین مسیر دوم خواهد بود.
مبانی الزم برای بازسازِی برداشتی از طبقه که مبتنی بر استثمار باشد را از اثر اخیرِ جان رومر )a1982( درباره ی 
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مفهومِ استثمار برگرفته ام. درحالی که خودِ جان رومر به طور مشخص درگیر مسائل مربوط به پژوهش های 
تجربی یا روشن کردن نقشه های انضمامِی ساختارهای طبقاتی نبوده است، اما اثر او بنیانی غنی را برای چنین 
تالش هایی فراهم می کند. همان گونه که می کوشم نشان دهم، استراتژِی واکاوِی او، به انضمامِ برخی بسط ها 
و بازبینی های متناسب، می تواند بنیانی مستحکم برای حِل مشکالِت موجود در مفهومِ جایگاه  های طبقاتی 

متناقض فراهم آورد.

2- طبقه و استثمار

نکته ی محورِی رویکردِ رومر برای واکاوِی استثمار این است که بنیان مادِی استثمار همانا نابرابری در توزیِع 
دارایی های مولد، یا همان چیزی است که معموالً تحت عنوان مناسباِت مالکیت به آن ارجاع داده می شود. 
ازیک سو، نابرابری در دارایی ها علتی کافی برای توضیِح انتقال مازاد است، و ازسوی دیگر، اشکال مختلِف 
نابرابرِی دارایْی سرشت نماِی نظام های گوناگون استثمار است. بنابراین، طبقات به عنوان موقعیت هایی درون 

مناسباِت اجتماعی تولید تعریف می شوند که برآمده از این مناسباِت استثمارند.
این نتایج رومر را وا داشته که مستقیماً این گرایش مارکسیست ها )یی هم چون من( را به چالش بکشد که 
مناسباِت طبقاتی را عمدتاً برمبنای مناسباِت سلطه درون فرایند تولید تعریف می کنند. مسلماً، از آن جا که 
طبقات استثمارگر مانع از دسترسی طبقات استثمارشده به دارایی های مولد می شوند، می توان از سلطه ی 
طبقات استثمارگر بر طبقات استثمارشده سخن گفت. اما پافشارِی رومر بر آن است که سلطه درونِ فرایند 

تولید را نمی توان عنصری محوری در تعریِف مناسباِت طبقاتی به خودیِ خود دانست. ]4[
من در یکی از آثار پیشینم رویکردِ رومر به این مسئله را نقد کرده ام )رایت، 1982(. استدالل من این بود که 
وجود سلطه در مناسباِت طبقاتی، به حفاظِت سرکوبگرانه از صرِف مناسباِت مالکیت منحصر نمی شود، بلکه 
این سلطه به شکلی ذاتی در مقطع تولید حضور دارد. در حال حاضر گمان می کنم که در رابطه با این مسئله 
حق با رومر است. درحالی که امرونهِی سرمایه داران بر کارگران درون فرایند تولید، بی شک خصلِت مهِم 
اغلِب اشکال تاریخی تولید سرمایه دارانه محسوب می شود و می تواند نقشی مهم در تبییِن اشکاِل سازمان دهی 
طبقاتی و تعارض طبقاتی درون تولید ایفا کند، اما بنیاِن مناسبات کارـ  سرمایه را باید با مناسباِت کنترِل واقعی 

)یعنی، مالکیِت اقتصادِی واقعی( دقیقاً بر خودِ دارایی های مولد شناسایی کرد.
در فرمول بندی صریِح خود رومر تنها دو شکل از دارایی به رسمیت شناخته شده است: دارایی های مادی 
)یا دارایی های منقول مطابق با اصطالحاِت خود او( و دارایی های مهارتی )دارایی های نامنقول(. نابرابری 
در دارایی های مادی استثمار سرمایه دارانه را به وجود می آورد، و نابرابری در دارایی های مهارتی استثمار 

»سوسیالیستی«.
قصد من این است که با به میان آوردن دو نوع دیگر از دارایی های مولد، واکاوِی رومر را گسترش دهم: 
دارایی ها در افراد ]assets in people[ و دارایی ها در سازمان ]assets in organization[. نابرابری در توزیِع 
دارایی ها در افراد، یا شاید به شکلی دقیق تر دارایی های نیروی کار ]labor power assets[، بنیانی را برای 
استثمار فئودالی و مناسباِت طبقاتِی فئودالِی همراه با آن پایه می گذارد. نیروی کار دارایی ای مولد است. ]5[ 
در جوامع سرمایه داری هرکسی از یک واحد از این دارایی، یعنی خودش، برخوردار است. از سوی دیگر، 
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در فئودالیسم، مالکیت بر نیروی کار به شکلی نابرابر توزیع شده بود: ارباباِن فئودال بیش از یک واحد و 
سرف ها کم تر از یک واحد در اختیار داشتند. مطمئناً، در اختیار نداشتِن نیروی کار برای سرف ها، امری رایج 
در فئودالیسم نبود ـ  سرف ها، در نگاهی کلی، برده محسوب نمی شدند که از حقوق مالکیت بر نیروی کارِ 
خود به تمامی محروم باشند ـ  اما آن ها از کنترل واقعِی کامل بر شخص خود به عنوان کنش گراِن مولد محروم 
بودند و معنای »مالِک« دارایی های نیروی کارِ شخص دیگری بودن از اساس همین است. ]6[ ازاین رو، استثمار 

فئودالی استثمار )یا انتقال کار(ی است که محصوِل نابرابری در توزیِع دارایی ها در نیروی کار است. ]7[
دومین دارایی مولدی که قصد دارم آن را به واکاوِی رومر بیافزایم بغرنج تر است. بدین منظور از اصطالِح 
»دارایی های سازمانی« ]organization assets[ استفاده می کنم. نابرابری در توزیع این نوع دارایی بنیانی را برای 
اشکال منحصربه فردی از استثمار و مناسبات طبقاتی مربوط به »جوامع سوسیالیستِی واقعاً موجود« که همراه 
با آن است، شکل می دهد. انقالب های ضدسرمایه داری در روسیه و دیگر مناطق، در عمل به حذف مالکیت 
خصوصی بر وسایل تولید منجر شد: افراد نمی توانند مالِک وسایل تولید باشند، نمی توانند آن ها را به ارث ببرند 
یا در بازار به آن ها دسترسی داشته باشند و غیره. با این حال، توصیف چنین جوامعی صرفاً برمبناِی استثمارِ 
مبتنی بر مهارت کماکان نابسنده به نظر می رسد. در این جوامع متخصصان به عنواِن »طبقه ی حاکم« ظاهر 

نمی شوند و به نظر نمی رسد که پویه ی این جوامع صرفاً متمرکز بر نابرابری های مهارتی باشد.
 ]status exploitation[ »رومر این مسئله را تشخیص داد و برای مقابله با آن اصطالح »استثمار مبتنی بر مرتبه
را مطرح کرد. مثال اصلِی این مسئله را می توان استثماری دانست که از سوی بوروکرات ها اِعمال می شود. 
رومر )a1982، 243( می نویسد »اگر این موقعیت ها نیازمند مهارت های ویژه بودند، آن گاه توجیه می شد که 
پاداش های مختلفی که به هریک از این موقعیت ها تعلق می گرفت را جنبه ای از استثمار سوسیالیستِی ]مبتنی 
بر مهارت[ بنامیم ... ]اما[ برخی پاداش های اضافی نیز به دارندگان این موقعیت ها تعلق می گیرد که علت آن 
صرفاً در اختیار داشتِن آن موقعیت است و نه داشتِن مهارتی خاص برای به انجام رساندِن وظایِف مربوط به 

آن. این پرداخت های ویژه به موقعیت های مشخْص پدیدآورنده ی استثمار مبتنی بر مرتبه هستند«.
استثمار مبتنی بر مرتبه نزدِ رومر می تواند در فراهم آوردِن شرحی توصیفی و کارآمد از جایگاهِ  مفهومِ 
استثمارگران در جامعه ای با دولت سوسیالیستی به ما یاری رساند، اما از منظر نظری بسنده نخواهد بود، چرا 
که این مفهوم شامل گسستی اساسی از منطق سایر بخش های واکاوی ِ او از استثمار می شود. در هریک از دیگر 
موارد، استثمار در رابطه ی بین مناسباِت مالکیت با نیروهای تولید ریشه دارد. هریک از دیگر اشکاِل استثمار 
از خصلتی »ماّدی« ]materialist[ برخوردارند، نه صرفاً به این معنا که مفهوم استثمار باید توزیعی ماّدی را 
تبیین کند، بلکه بدین خاطر که این مفهوم مبتنی است بر مناسباِت مربوط به شرایِط ماّدی تولید. استثمار مبتنی 

بر »مرتبه« هیچ رابطه ی ضروری ای با تولید ندارد.
برای حِل مشکل مفهومِ استثمارِ مبتنی بر »مرتبه«، می توان سراِغ نوعی از واکاوِی استثمار رفت که مبتنی 
بر »دارایی های سازمان« باشد. همان طور که هم آدام اسمیت و هم مارکس اشاره کرده اند، تقسیم کار فنی 
میان تولیدکنندگاِن مختلْف به خودیِ خود منبعی برای بارآوری بود. نحوه ی سازمان یابِی فراینِد تولیْد خود 
منبعی مولد به حساب می آید که از مخارِج مربوط به نیروی کار، استفاده از وسایل تولیدی یا مهارت های 
تولیدکنندگان مستقل است. مسلماً، رابطه ای متقابل بین سازمان و این انواع دیگِر دارایی وجود دارد، همان گونه 
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که وابستگی ای متقابل نیز بین وسایل تولید و مهارت ها موجود است. اما سازمان ـ  یعنی شرایِط هم یارِی 
هماهنگ شده میاِن تولیدکنندگاْن درون یک تقسیِم کار پیچیده  ـ به خودیِ خود منبعی مولد محسوب می شود.

این دارایی چگونه در جوامع مختلف توزیع شده است؟ مناسبات مربوط به »مالکیت اقتصادِی واقعی« بر 
این دارایی چگونه باید تعریف شود؟ در سرمایه داری های معاصر، کنترل بر دارایی های سازمانی عموماً در 
اختیارِ مدیران و سرمایه داران است: مدیران در شرکت های معین و تحت محدودیت های اِعمال شده از سوِی 
سرمایه داران، که مالکیِت دارایی های سرمایه ای را دراختیار دارند، به کنترِل دارایی های سازمانی می پردازند. 
سرمایه داراِن کارساالر به صورت مستقیم مالِک هردونوِع دارایی )و احتماالً هم چنین دارایی های مهارتی( 
هستند، سرمایه داراِن کاماًل رانتی )دارندگان اوراق  قرضه ی با بهره( صرفاً مالک دارایی های سرمایه ای هستند. 
به دلیل هرج و مرج در بازارِ سرمایه داری، هیچ گروهی از کنش گران بر تقسیِم کار فنِی در میان شرکت های 

مختلف کنترل ندارند.
در سوسیالیسِم بوروکراتیِک دولتی، یا آن گونه که معموالً »شیوه ی تولید دولتی« خوانده می شود )نک به رایت، 
a1983(، دارایی های سازمانی واجد اهمیت بسیار بیش تری هستند. کنترل بر تقسیِم فنِی کار ـ  هماهنگی 
فعالیت های مولد درون و در بین فرایندهای کار مختلف ـ  بدل به وظیفه ای جامعه گانی می شود که به صورت 
مرکزی سازمان می یابد. کنترل بر دارایی های سازمانی دیگر صرفاً ذیل وظایف مدیران در سطِح شرکت ها 
محسوب نمی شود، بلکه به سازمان های مرکزِی برنامه ریزی درون دولت گسترش می یابد. هنگامی که می گوییم 
استثمار در چنین جوامعی مبتنی بر قدرت بوروکراتیک است، معنای سخن این است که کنترل بر دارایی های 

سازمانی مبنایی ماّدی را برای مناسبات طبقاتی و استثمار تعریف می کند.
مفهومِ دارایی های سازمانی دربردارنده ی ارتباطی تنگاتنگ با مسئله ی اقتدار و سلسله مراتب است. سازمان در 
این مورد دارایی محسوب می شود. فعالیِت استفاده از این دارایی با تصمیم گیری درموردِ تقسیم کاری فنی و 
پیچیده هماهنگ شده است. اگر این دارایی به شکلی نابرابر توزیع شده باشد، آن گاه مناسباِت اجتماعِی مرتبط با 
آن دارایی شکِل اقتدارِ سلسله مراتبی به خود می گیرد. بااین حال، اقتدار به خودیِ خود دارایی محسوب نمی شود، 

این سازمان است که دارایی قلمداد شده و از رهگذرِ سلسله مراتبی از اقتدار کنترل می شود.
این ادعا که کنترل واقعی بر دارایی های سازمانی بنیاِن استثمار است، معادل بیان این امر است که )الف( اگر 
دارایی های سازمان هم تراز شود )یا، معادل با آن، کنترِل سازمانی دموکراتیزه شود( غیرمدیران سود می برند 
و مدیران/بوروکرات ها متضرر می شوند، و )ب( مدیران/بوروکرات ها از رهگذرِ کنترِل واقعِی دارایی های 

سازمانی بر بخشی یا تمامی مازادِ اجتماعاً تولیدشده کنترل دارند. ]8[
اگر ما عامل دارایی های سازمانی را به واکاوِی رومر اضافه کنیم، سنخ شناسِی پیچیده تری به دست می آید که 

در جدول 1 به نمایش درآمده است.
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بیایید به صورتی مختصر به هر ردیف این جدول نگاهی بیاندازیم و منطق آن را بررسی کنیم. فئودالیسم 
 نظامی است طبقاتی که مبتنی بر توزیِع نابرابرِ حقوِق مالکیت بر نیروی کار عمل می کند. »بندگی شخصی« 
]personal bondage[ به معنای این است که کنترِل اقتصادِی واقعِی ارباباِن فئودال بر واسال ها تمام وکمال 
نیست. در فئودالیسِم کالسیک می توان تظاهرِ تجربِی این توزیِع نابرابرِ حقوق مالکیت بر نیروی کار را در 
استخراِج اجباری دیوِن کاری از سرف ها مشاهده کرد. هنگامی که بیگاری ]Corvée[ به بهره های  مالکانه ی 
جنسی و دست آخر پولی بدل شد، بازتاِب خصلِت فئودالِی مناسباِت استثمار را می توان در موانِع قانونی 
دربرابر ترِک زمین ها از سوی دهقانان یافت. درواقع، »فرار« دهقانان به شهرها نوعی سرقت محسوب می شود: 
دهقان با چنین کاری بخشی از نیروی کاری را که ارباب مالک آن است از او به سرقت می  برد. ]9[ عالوه براین، 
اربابان فئودال در مقایسه با سرف ها، هم وسایل تولید بیش تری دراختیار دارند، هم دارایی های سازمانی بیش تر 
و هم مهارت های مولِد بیش تر )گرچه این  آخری نامحتمل تر است(، بنابراین می توان آن ها را در نسبت با این 
دارایی ها نیز استثمارگر قلمداد کرد. بااین حال، آن چه به جامعه خصلِت »فئودالی« می بخشد، تقدمِ سازوکارهای 
استثمارِ مشخصاً فئودالی است، که ازهمین رو، به معنای این است که مناسباِت طبقاتی فئودالی، بنیاد ساختارِی 

اصلِی برای مبارزات طبقاتی خواهد بود.
انقالب های بورژوایی به شکلی ریشه ای دارایی های مولد را درمیان مردم بازتوزیع کردند: هرکسی، دست کم 
به طور کلی، مالک یک واحد از این دارایی های مولد، یعنی خودش، است. معناِی »آزادی های بورژوایی« دقیقًا 
همین است، و مطابق با همین معناست که می توان سرمایه داری را نیرویی از نظر تاریخی مترقی تلقی کرد. 
اما سرمایه داری شکل دیگری از استثمار، استثمارِ مبتنی بر مناسباِت مالکیت بر وسایل تولید، را در سطحی 

بی سابقه پدید می آورد. ]10[
شکِل نهادِی معمول مناسبات طبقاتِی سرمایه داری این است که سرمایه داران از حق مالکیِت کامل بر وسایل 
تولیدی برخوردارند و کارگران از این حق محروم. بااین همه، امکان های تاریخی دیگری نیز وجود داشته 
است. صنایع روستایی در دوران اولیه ی سرمایه داری شامل کارگرانی می شد که مالِک بخشی از وسایل تولید 
خود بودند، اما دارایی کافی دراختیار نداشتند تا بتوانند بدوِن کمِک سرمایه داران به تولیِد کاالها بپردازند. گرچه 
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در آن زمان هنوز بازارهای رسمی برای نیروی کار و مزدها و غیره وجود نداشت، اما چنین کارگرانی کماکان 
تحت استثمارِ سرمایه دارانه بودند. در تمامی اشکال استثمار سرمایه دارانه، مبادالِت بازاری نقِش سازوکارِ 
میانجی را برعهده دارد. در سرمایه داری، برخالِف فئودالیسم، مازاد در شکِل نیروی کار اجبارْی مستقیماً از 
کارگران تصاحب نمی شود. بلکه تصاحب از رهگذرِ مبادالِت بازاری صورت می گیرد: مزدی به کارگران تعلق 
می گیرد که هزینه های تولیِد نیروی کارشان را پوشش می دهد، سرمایه داران نیز از فروِش کاالهای تولیدشده 
توسط کارگران به درآمدی دست پیدا می کنند. تفاوت بین این مقادیر کّمی به مازادی حاصل از استثمار  شکل 

می دهد که سرمایه داران آن را تصاحب می کنند. ]11[
انقالب های ضدسرمایه داری تالش می کنند که شکل منحصربه فردِ استثمارِ سرمایه دارانه را از میان بردارند، 
استثمار مبتنی بر مالکیِت خصوصی بر وسایل تولید. درواقع، ملی کردِن وسایل اساسی تولید، شکل رادیکالی 
از برابرسازِی مالکیت بر سرمایه است: همگی مالک یک سهم ـ   شهروند ]citizen-share[ هستند. بااین همه، 
چنین انقالب هایی نابرابری ِ در کنترِل واقعی بر دارایی های سازمانی را از بین نمی برند، و درواقع حتی ممکن 
است به درجات قابل توجهی این نابرابری ها را تعمیق بخشند و تقویت کنند. درحالی که در سرمایه دارْی 
کنترل بر دارایی های سازمانی به  ورای مرزهای شرکت  گسترش نمی یابد، در سوسیالیسِم بوروکراتیِک دولتی، 
یکپارچگِی هماهنگ ِ تقسیِم کار، از رهگذرِ نهادهای مربوط به برنامه ریزی مرکزِی دولتی، به تمامِ جامعه 
گسترش می یابد. سازوکاری که از رهگذر آن این فرایند باعث پدیدآمدِن انتقاِل مازادِ استثماری می شود عبارت 
است از تصاحِب بوروکراتیِک مبتنی بر برنامه ی مرکزی و نیز، توزیع مازاد مطابق با اصول سلسله مراتبی. 
بنابراین، مناسباِت طبقاتی مطابق با این وضعیت دربرگیرنده ی مدیران/بوروکرات هاـ   افرادی که بر دارایی های 

سازمانی کنترل دارند  ـ و غیرمدیران می شود.
وظیفه ی تاریخِی تحول انقالبِی سوسیالیسم بوروکراتیِک دولتْی به برابرسازِی کنترِل اقتصادی واقعی بر 
دارایی های سازمانی، یا معادل با آن، دموکراتیزه کردِن دستگاه های بوروکراتیک معطوف است. ]12[ این مسئله 
ضرورتاً داللت بر دموکراسِی مستقیِم تام ندارد، یعنی نظامی که در آن تمامِی تصمیمات، با هر میزان اهمیتی، 
مستقیماً در انجمن های دموکراتیک گرفته می شوند. ممکن است کماکان مسئولیت های مبتنی بر نمایندگی 
وجود داشته باشد و مطمئناً اشکاِل نماینده محورِ کنترِل دموکراتیِک نیز موجودند. اما این به این معنا است 
که مؤلفه های ابتدایِی برنامه ریزی و هماهنگِی تولید اجتماعی از رهگذرِ سازوکارهای دموکراتیک به انجام 
می رسند و حق تصدی گرِی برآمده از موقعیت های نمایندگِی هر مسئولیت به متصدیان هیچ ادعای شخصی ای 
بر مازاد اجتماعی اعطا نمی کند. ]13[ بااین حال، این گونه برابرسازی  ها لزوماً بر استثمارِ مبتنی بر مهارت /مدرک 

اثر نمی گذارد. این نوع استثمار سرشت اصلِی سوسیالیسم باقی خواهد ماند.
در زمینه ی این بحث، »مهارت« به هیچ وجه مفهومی پیش پا افتاده به حساب نمی آید. صرِف دراختیار داشتِن 
توانایی های پیشرفته ی کاری که از طریق آموزش دیدن به دست آمده است، برای پدید آوردِن مناسباِت استثمار 
کافی نیست، چراکه درآمد حاصل از چنین کارِ تعلیم  یافته ای می تواند صرفاً بازتابی از هزینه های مربوط به 
تحصیِل آن آموزش باشد. در چنین مواردی نه انتقاِل مازادی وجود دارد، و نه، مطابق با تدقیق نظریه ی بازی ها 
از مفهومِ استثمار، اگر مهارت ها بازتوزیع شود، تعلیم ندیده ها سود بیش تری خواهند برد. بنابراین، برای آن که 
مهارتی مبنای استثمار قرار گیرد، باید به نحوی در نسبت با تقاضا برای آن کمیاب باشد، و باید سازوکاری 
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وجود داشته باشد که از رهگذر آن صاحبان منفردِ این مهارت کمیاب بتوانند این کمیابی را به درآمد بیش تر 
تبدیل کنند.

غیربوروکـراتیک  فن ساالرِی  نوعی  ماهیـتاً  سوسیالیستی  جامعه ی  سوسـیالیسم،  از  درک  این   در 
]nonbureaucratic technocracy[ است. متخصصان بر مهارت ها/دانش خود درون فرایند تولید کنترل دارند 
و به دلیل چنین کنترلی می توانند بخشی از مازاد تولید را تصاحب کنند. بااین حال، به علِت دموکراتیزه کردِن 
دارایی های سازمانی، تصمیم گیری های واقعی در رابطه با برنامه ریزْی تحت کنترل مستقیِم متخصصان قرار 
نخواهد داشت، بلکه از رهگذر نوعی فرایند دموکراتیک صورت می گیرد )درواقع معناِی دموکراتیزه کردِن 
دارایی های سازمانی همین است: برابرسازی کنترل بر برنامه ریزی و هماهنگی تولید اجتماعی(. این امر داللت 
بر آن دارد که قدرِت طبقاتِی واقعِی یک طبقه ی استثمارگرِ تکنوکراِت سوسیالیست، بسیار کم تر از قدرِت 
طبقاتِی نظام های طبقاتِی پیشین خواهد بود. حقوق مالکیِت آن ها صرفاً به بخِش محدودی از مازاد اجتماعی 

دسترسی دارد. ]14[
جدول 1 نشان دهنده ی چارچوبی عمومی برای واکاوِی ساختار طبقاتی است. حال می خواهم به بررسِی 
داللت های نظری این چارچوب برای مسئله ی طبقات میانی بپردازم. پس از آن که این مفهوم بندی تازه  از 
طبقات میانی به خوبی تشریح شد، سراِغ واکاوِی آمارِی داللت های تجربی مشخص این چارچوب می رویم.

3- طبقات میانی و استثمار

چه چیز درباره ی طبقه ی میانی »میانی« است؟

چارچوب ارائه شده در جدول 1 به ما اجازه می دهد که مسئله ی طبقات میانی را به شکل جدیدی مطرح کنیم. 
مطابق با منطق این چارچوب می توان دو نوع جایگاه  های طبقاتی قطبی نشده را تعریف کرد:

جایگاه  هایی طبقاتی وجود دارند که نه واجد استثمارگری اند و نه استثمار شدن، یعنی افرادی که مالِک میزانی  •
از دارایی مربوطه هستند که دقیقاً معادِل سطِح سرانه  است. برای مثال، یک تولیدکننده ی خرده بورژواِی 
خویش فرما که سرمایه ی انباشته اش معادل با سطح میانگین است، در مناسباِت سرمایه داری نه استثمار 
می شود و نه استثمار می کند. ]15[ چنین موقعیت هایی را می توان طبقه ی میانی »سنتی« یا »قدیمِی« یک 

ساختار طبقاتی مشخص نامید.
از آن جا که یک شیوه ی تولیِد تکین، به ندرت می تواند، اگر نگوییم هرگز نمی تواند، سرشت نمای جوامِع  •

انضمامی باشد، این الگوهای پیچیده ی مناسبات استثمارِی در تالقی با یک دیگر خواهند بود که سرشت نماِی 
ساختار طبقاتِی واقعِی جوامع موجود می شوند. بنابراین، با برخی موقعیت ها سروکار خواهیم داشت که 
در راستای یک بُعد از مناسباِت استثمارْی موقعیتی استثمارگرانه و در راستای بُعدی دیگر، موقعیتی تحت 
استثمار تلقی خواهند شد. در سرمایه داری، مزدبگیراِن بسیار ماهر )برای مثال حرفه ای ها( مثال مناسبی 
در این زمینه هستند: آن ها به دلیل این که فاقد دارایی های سرمایه ای هستند به شکلی سرمایه دارانه تحت 
استثمارند، اما کماکان بر مبنای مهارت استثمارگر تلقی می شوند. به این موقعیت ها عموماً ذیل عنوان 

»طبقات میانی جدیِد« یک نظام طبقاتی معین اشاره می کنند.
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بنابراین، »طبقه ی میانی قدیمی« شامل موقعیت هایی می شود که نه واجد استثمارگری اند و نه تحت استثمار؛ 
»طبقه ی میانی جدید« هم شامل موقعیت هایی است که هم زمان واجد استثمارگری و تحت استثمارند. در 
هردو مورد، آن چه را می توان درمورد این طبقه ی میانی »میانی« تلقی کرد، منحصربه فرد بودِن جایگاه آن ها 

درون مناسباِت استثمار است.

ایاالت متحده: مجموع= 1487
سوئد: مجموع= 1179

ارقام مربوط به افرادِ شاغل از میان نیروی کار می شود، بنابراین، شامل غیرشاغالن، خانه دارها و مستمری بگیران 
و ... نمی شود.

جدول 2 سنخ شناسی  طرح واری از چنین جایگاه  های طبقاتِی پیچیده ای برای سرمایه داری را به نمایش 
می گذارد. این سنخ شناسی به دو بخش مجزا تقسیم شده است: بخشی برای مالکاِن وسایل تولید و بخشی 
دیگر برای فاقداِن آن. در بخِش مربوط به مزدبگیراِن این سنخ شناسی، جایگاه  ها بنابر دو نوع از مناسباِت استثمار 
فرعی از هم متمایز شده اند که مشخصه ی جامعه ی سرمایه داری است ـ دارایی های سازمانی و دارایی های 
مهارتی/ مدرکی. بنابراین، امکان آن وجود دارد که درون این چارچوْب مجموعه ای کامل از جایگاه  های 
طبقاتی را در جامعه ی سرمایه داری از یک دیگر تمیز داد، جایگاه  هایی که متفاوتند با طبقه ی قطبی شده ی 

شیوه ی تولید سرمایه داری: مدیران متخصص، متخصصاِن غیرمدیریتی، مدیراِن غیرمتخصص و غیره.
اما این تعریِف ناهمگن و مبتنی  بر استثمار از طبقه ی میانی و مفهوم سازِی پیشین من از چنین موقعیت هایی با 
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عنوان جایگاه  های متناقض درون مناسبات طبقاتی، چه رابطه ای با یک دیگر دارند؟ کماکان می توان به معنایی، 
چنین موقعیت هایی را ذیل عنوان »جایگاه  های متناقض« تعریف کرد، از این  جهت که این موقعیت ها معموالً 
در نسبت با اشکال اصلِی مبارزه ی طبقاتی در جامعه ی سرمایه داری، یعنی مبارزه ی بین نیروی کار و سرمایه، 
حامل منافِع متناقضی هستند. از یک سو، همانند کارگران از مالکیت بر وسایل تولید کنار گذاشته شده اند. 
]16[ ازسوی دیگر، آن ها به دلیل کنترِل واقعی بر دارایی های سازمانی و مهارتی از منافعی متضاد با کارگران 
بهره مندند. بنابراین، در چارچوِب مبارزاِت سرمایه داری، این طبقات میانِی »جدید« پایه گذارِ جایگاه  هایی 

متناقض، یا به بیانی دقیق تر، جایگاه های متناقض درون مناسباِت استثمار هستند.

مسیر تاریخِی طبقات میانی

از این مفهوم سازی از طبقات میانی چنین استنباط می شود که اشکال اصلِی جایگاه های متناقض، بنا به 
ترکیب  های خاِص مناسبات استثمار در یک جامعه ی مشخص، از لحاظ تاریخی با یک دیگر تفاوت خواهند 
داشت. این جایگاه های متناقض اصلی در جدول 3 به نمایش درآمده اند. بورژوازی، یعنی طبقه ی نوظهور 
در شیوه ی تولید آتی، جایگاه متناقض اصلی را در فئودالیسم شکل می دهد. ]17[ مدیران و بوروکرات های 
دولتی در سرمایه داری، جایگاه متناقِض اصلی در مناسبات استثمار را شکل می دهند. آن ها تجسم اصلی از 
سازمان دهی طبقاتی اند که کاماًل متفاوت از سرمایه داری است و بالقوه بدیلی را برای مناسبات سرمایه داری 
وضع می کنند. این امر به ویژه درباره ی مدیران دولتی مصداق دارد که، برخالِف مدیران شرکت ها، زندگی 
شغلی شان با احتمال کم تری با منافِع طبقه ی سرمایه دار عمیقاً گره می خورد. سرانجام گروه »تحصیل کردگان« 

]intelligentsia[ در کل، جایگاه متناقض اصلی در سوسیالیسم بوروکراتیک دولتی را شکل می دهند. ]18[

یکی از نتایج این مفهوم سازی مجدد از طبقه ی میانی این است که چنین چارچوبی دیگر به شکلی بنیاد انگار 
]axiomatic[ پرولتاریا را تنها رقیب، یا حتی اصلی ترین رقیِب طبقه ی سرمایه دار برای کسب قدرت طبقاتی در 
جامعه ی سرمایه داری به حساب نمی آورد. فرِض کالسیِک مارکسیستی وابسته به این تز بود که نمی توان هیچ 
طبقات دیگری را، در سرمایه داری، به عنواِن »حامالن« بدیلی تاریخی برای این نظام تلقی کرد. سوسیالیسم 
)به مثابه ی گذار به کمونیسم( تنها آینده ی ممکِن سرمایه داری بود. از جدول 3 چنین برداشت می شود که در 
سرمایه داری نیروهای طبقاتی دیگری هم وجود دارند که به صورت بالقوه می توانند بدیلی برای سرمایه داری 
ارائه کنند. ]19[ این مسئله به هیچ وجه داللت بر این ندارد که ترتیِب گریزناپذیری از شیوه های تولید وجود 
دارد، فئودالیسم  ـ  سرمایه داری  ـ  سوسیالیسِم بوروکراتیِک دولتی  ـ  سوسیالیسم  ـ  کمونیسم؛ هیچ نشانه ای دال بر 
این که بوروکرات های دولتی الجرم به طبقه ی حاکِم آینده ی سرمایه داری های حاِل حاضر بدل می شوند وجود 
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ندارد. اما می توان چنین استنباط کرد که فراینِد صورت بندی طبقاتی و مبارزه ی طبقاتی به میزان قابل توجهی 
پیچیده تر و تعیّن نیافته تر از آن چیزی است که روایت سنتِی مارکسیستی به ما اجازه ی تصور آن را می داد. 
می توان برای سرمایه داری آینده های محتمل و کثیری را که از رهگذر مبارزات تحقق می یابند، تصور کرد 
و عالوه بر این، شیوه ی خاِص شکل گیری اتحادها بین جایگاه های متناقض و طبقاِت قطبی شده، برای فهِم 

فرایندی که از رهگذرِ آن امکان های تاریخی مشخص فعلیّت می یابند از اهمیت فراوانی برخوردار است.

اتحادهای طبقاتی و طبقه ی میانی

افرادی که در جایگاه های متناقض درون مناسبات طبقاتی قرار گرفته اند، در رابطه با مبارزه ی طبقاتی با سه 
استراتژی عمده مواجه می شوند: نخست، آن ها می توانند از موقعیت خود به عنوان استثمارگر استفاده کنند 
تا بتوانند در مقام فرد به خودِ طبقه ی مسلط استثمارگرِ وارد شوند؛ دوم، آن ها می توانند اتحادی بین خود و 
طبقه ی مسلِط استثمارگر شکل دهند؛ سوم، می توانند شکلی از اتحاد بین خود و طبقه ی اصلی استثمارشده 

به وجود بیاورند.
به صورت کلی، آرزوی عاجل افرادی که در جایگاه های متناقض قرار دارند، این است که با »طاق زدن« 
ثمرات موقعیت استثماری شان و تبدیل آن به دارایی غالب، واردِ طبقه ی مسلِط استثمارگر شوند. بنابراین، در 
فئودالیسم، بورژوازِی نوظهور به کّرات بخشی از مازادِ حاصل از رهگذر استثمارِ سرمایه دارانه را برای خرید 
زمین و القاِب فئودالی، یعنی »دارایی های فئودالی«، صرف می کرد. بنابراین، بخشی از انقالب بورژوایی از 
فئودالی شدِن انباشت سرمایه دارانه جلوگیری می کند. مشابه با همین روند، در سرمایه داری نیز عواید انتقالی 
ناشی از استثمار که به صورت فردی در دسترس مدیران و متخصصان قرار دارد، اغلب برای خرید سرمایه، 
امالک، سهام و غیره استفاده می شود تا بتوانند درآمدی »غیراکتسابی« ]unearned income[ از مالکیت بر 
سرمایه به دست آورند. سرانجام، متخصصان در سوسیالیسم بوروکراتیک دولتی تالش می کنند که کنترل خود 
بر دانش را به مثابه ی محملی برای ورود به دستگاه بوروکراتیک و دستیابی به کنترل بر دارایی های سازمانی 

حفظ کنند.
طبقات مسلط استثمارگر به شکلی کلی، در پی ایجاد اتحاد طبقاتی با جایگاه های متناقض بوده اند، دست کم 
زمانی که از نظر مالی قادر به انجام آن بوده اند. هدف چنین استراتژی ای تالش برای خنثی کردن تهدیِد بالقوه ی 
برآمده از جایگاه های متناقض، از رهگذر پیوند زدِن مستقیم منافع آنان به منافع طبقه ی مسلِط استثمارگر، 
است. هنگامی که چنین »استراتژی های هژمونیک«ی مؤثر بیافتند، به ایجاد بنیانی باثبات برای تمامی طبقاِت 
استثمارگر کمک می کنند تا از آن طریق بتوانند مبارزاِت طبقات استثمارشده را محدود نگاه دارند. یکی 
از عناصر این استراتژْی تسهیِل ورود از جایگاه های متناقض به طبقه ی مسلط است، عنصر دیگر، کاهِش 
میزاِن استثمارِ جایگاه های متناقض از سوی طبقه ی مسلط استثمارگر است، تا حدی که چنین موقعیت هایی 
صرفاً شامل استثمار »خالص« ]net exploitation[ شوند. حقوق های بسیار باالیی که به مدیران سطح باال در 
شرکت های بزرگ پرداخت می شود، تقریباً به معنای آن است که این گروه استثمارگران خالص هستند. این 
امر می تواند باعث کاهش هرگونه تضاد منافِع ممکن بین چنین موقعیت هایی و طبقه ی مسلط استثمارگر شود.
بااین حال، چنین استراتژی های هژمونیکی هزینه بر هستند. این استراتژی ها نیازمند آن است که بخش های 
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بزرگی از جایگاه های متناقض امکان دسترسی به سهم چشم گیری از مازاد اجتماعی را به دست آورند. یکی 
از شاخص های سرزندگی یک شیوه ی تولید مشخص، توانایِی آن در پوشش دادِن این هزینه های هژمونی 
است، و یکی  از دالیلی که چرا رکود و افول اقتصاد در بلندمدت ممکن است باعث بحران های اجتماعی 
و اقتصادی شود این است که برای طبقه ی حاکم َصرِف چنین هزینه هایی به طرز فزاینده ای دشوار می شود. 
برخی اقتصاددانان )باولز، گوردون و وایس ُکپف، 1984( استدالل کرده اند که این استراتژی ادغامِ هژمونیک 
می تواند یکی از دالیل اصلِی گرایش عمومی به رکود در اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته باشد، و هم چنین 
خود این رکود نیز، ماندگاری این استراتژی را تضعیف می کند. ]20[ زوال بنیان های اقتصادی این اتحاد 
می تواند باعث پدیدآمدن گرایش های سرمایه ستیزتر در میان متخصصان و حتی مدیران شود. به طور مشخص، 
در بخش دولتی، یعنی جایی که زندگی شغلی متخصصان و بوروکرات ها کم تر به شکلی مستقیم به رفاهِ 
سرمایه ی شرکتی گره خورده است، می توان انتظار داشت که رویکردهای »دولت محور«تر درباره ی نحوه ی 

سازمان دهِی اقتصاد اعتبار کسب کنند.
اتحادهای طبقاتِی بالقوه ی جایگاه های متناقض، صرفاً به اتحاد با بورژوازی محدود نمی شود. در شرایط 
تاریخی مشخص، امکان بالقوه ی اتحاد با طبقات »مردمی« ]popular[ تحت استثمار نیز وجود دارد ـ   طبقاتی 
که درعین حال استثمارگر هم نیستند )یعنی، در جایگاه های متناقض درون مناسبات استثمار قرار ندارند(. 
بااین حال، چنین طبقاتی عموماً در تالش برای ایجاد اتحاد با جایگاه های متناقض با دشواری بیش تری مواجهه 
می شوند، چرا که عموماً فاقد توانایِی الزم برای ارائه ی رشوه ای دندان گیر به افراد واقع در این موقعیت ها 
هستند. اما این به  این معنا نیست که اتحادهای طبقاتی بین کارگران و برخی بخش های جایگاه های متناقض 
ـ  مهارت زدایی،  غیرممکن است. مشخصاً در شرایطی که جایگاه های متناقض در معرض فرایند »زوال« 
پرولتریزه کردن، روزمره ساختن اقتدار و غیره ـ  هستند، بسیار متحمل است که افراد واقع در این جایگاه های 
متناقض، که به شکلی واضح تحت استثمار خالص قرار دارند، کفه ی ترازوی منافع خود را بیش تر همراستا با 

طبقه ی کارگر تشخیص دهند.
هنگامی که بین کارگران و دسته های گوناگون مدیران و متخصصان اتحاد طبقاتی شکل می گیرد، پرسش 
سیاسی اساسی ای که به میان می آید، تعریف جهت گیری سیاسی و ایدئولوژیِک اتحاد است. اگر واکاوِی 
ارائه شده در این مقاله صحیح باشد، این جایگاه های متناقض »حامالن« برخی افق های مشخص نسبت به 
سرمایه داری هستند، افق هایی که در آن طبقه ی کارگر کماکان طبقه ای تحت سلطه و استثمار باقی می ماند. آیا 
کارگران باید از چنین اتحادی پشتیبانی کنند؟ آیا مبارزه در جهت جامعه ای که در آن این طبقه کماکان تحت 
استثمار، هرچند به شیوه های غیرسرمایه دارانه، قرار می گیرد به نفع آنان است؟ گمان نمی کنم که هیچ پاسخ 
کلی ای برای این پرسش ها وجود داشته باشد. پاسخ به این پرسش ها وابسته به امکان های تاریخِی واقعی ای 

است که طبقه ی کارگر و دیگر طبقات در یک جامعه ی مشخص با آن مواجه هستند. ]21[

4- داللت های تجربی

هدف از مفهوم استثماْر تشخیص وضعیت هایی است که در آن منافع مادِی کنش گران ذاتاً در تضاد باهم 
قرار دارد. بنابراین، مفهوم استثمار باید در شرح انواِع تعارِض آشکار بین این کنش گران از قدرت تبیینِی 
قابل توجهی برخوردار باشد. بنابراین، هدف از سرشت نمایِی یک ساختار طبقاتی به عنوان ساختاری ریشه 
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دوانیده در الگویی پیچیده از مناسبات استثمار، فراهم آوردن بینشی است درجهِت فهم توزیع منافع مادِی 
بنیادین در پهنه ی موقعیت های مختلِف آن ساختار و ترسیم شکاف های منطبق با آن در ستیزه ی طبقاتی.

بنابراین، پرسش تجربی آن است که این سنخ شناسِی پیچیده ی جایگاه های طبقاتی چگونه با طیف متنوعی 
از متغیرهای »وابسته« ارتباط پیدا می کند. در واکاوِی حاضر، من بر دو مورد از این متغیرها تمرکز خواهم 
کرد: درآمد و نگرِش طبقاتی. در آن چه در ادامه خواهد آمد، به شکلی مختصر درباره ی پایه ی عقالنی واکاوِی 
هریک از این متغیرها، داده های قابل استفاده برای این واکاوی و نحوه ی برساختِن متغیرهای عملیاتی سخن 

خواهم گفت. پس از بررسی این مقدمات، به بحث از نتایج تجربی خواهم پرداخت.

پایه ی عقالنی هر متغیر

نظرِی استثمار و داده های تجربی درباره ی درآمد شخصی رابطه ای عاری از  هرچند رابطه ی بین مفهومِ 
دشواری نیست، بااین همه، این دو می بایست به شکلی تنگاتنگ در ارتباط باشند. بنابراین، اگر مالکیت/کنترل 
بر دارایی های مولد درواقع پایه ای برای استثمار باشد، آن گاه درآمد ها می بایست در هریک از خانه هاِی 
سنخ شناسِی طبقاتی در جدول شماره ی 2، به شکلی نظام مند متفاوت از دیگری باشد. به بیان دقیق تر، می توانیم 

دو فرضیه ی اصلی بسازیم:
فرضیه ی 1، درآمدهای میانگین می باید در ساختار طبقاتی بین بورژوازی و پرولتاریا توزیعی قطبی شده داشته 

باشد.
فرضیه ی 2، درآمدهای میانگین می باید به شکلی یکنواخت در امتدادِ هرجهتی افزایش یابد، از گوشه ی مربوط 

به پرولتاریا در جدول به گوشه ی مربوط به مدیراِن متخصص، و از خرده بورژوازی به بورژوازی.
بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار طبقاتی و درآمد، راهی است برای افزودن بر اعتبارِ ادعاهای نظری ای که 

در بنیان های سنخ شناسی طبقاتی وجود دارد.
پایه ی عقالنی بررسِی نگرش های طبقاتی این است که چنین نگرش هایی دست کم به بازتاب دادِن منافِع 
واقعی دارندگان موقعیت های طبقاتی گرایش دارند و از این رو، تفاوتی نظام مند در هریک از خانه های 
سنخ شناسی طبقاتی وجود دارد. نسبت به مطالعه ی نگرش ها می توان دو ایراد اقامه کرد. نخست این که هدف 
از ساختار طبقاتی تبییِن مبارزه ی طبقاتی است، به طور مشخص، اشکال سازمان یافته ی کنش های طبقاتی، 
و نه تمایزاِت بین فردِی وضعیت های ذهنی. ایراد دوم این است که حتی اگر جایگاهِ طبقاتی شکل دهنده ی 
وضعیِت ذهنی فرد باشد، کماکان پاسخ  های کسب شده در یک نگرش سنجی راهی مناسب برای رخنه به این 
وضعیت های ذهنی ای نیست که از رهگذرِ طبقه  تعین یافته اند. وضعیت های ذهنی به قدری وابسته به زمینه 
هستند که پاسخ های طرح شده در زمینه ی مصنوعِی نظرخواهی ها نمی توانند به عنوان شاخص هایی برای فهم 

وضعیت ذهنی در جایگاه های واقعِی زندگی در مناسبات طبقاتی تلقی شوند.
هردوی این ایرادات را باید جدی گرفت. در رابطه با ایراد نخست، پاسخ من این است که حتی اگر هدف 
نهایی از تبییِن ساختار طبقاتْی فهم مبارزات طبقاتِی به شکل جمعی سازمان یافته باشد، کماکان این افراد هستند 
که باید در این مبارزات مشارکت کنند، و تصمیم بگیرند که به شیوه ای مشخص عمل کنند، بنابراین، وضعیت 
ذهنی افراد باید به نحوی در این فرایند درنظر گرفته شود. در پاسخ به ایراد دوم، چنین استدالل می کنم که 



34

اگر وضعیت های ذهنی وابسته به زمینه باشند، آن گاه باید رابطه ی بین جایگاه طبقاتی و نگرش طبقاتی، که 
از رهگذرِ پیمایش سنجیده شده است، ضعیف تر بازتاب  یابد و نه قوی تر. زمینه ی مصاحبه ی پیمایش باید 
در جهت مخدوش کردن نتایج و افزودن عوامل اضافی به اثر واقعِی جایگاه طبقاتی عمل کند. بنابراین، اگر 
کماکان به رغِم این اغتشاِش مربوط به زمینه بتوانیم رابطه ای نظام مند بین این دو عامل مشاهده کنیم، چنین 

مسئله ای تنها می تواند معنادار بودِن نتایج را معتبرتر سازد.

داده ها

داده هایی که استفاده خواهیم کرد برگرفته از پروژه ای فراملی درباره ی ساختار طبقاتی و آگاهی طبقاتی است. 
جزئیات این مطالعه را می توان در رایت و دیگران )1982( و رایت )1985( یافت. در واکاوِی حاضر ما صرفًا 
داده های دو کشور، ایاالت متحده و سوئد، را مورد مالحظه قرار خواهیم داد. دربین گروهِ کشورهای سرمایه دارِی 
پیشرفته که تقریباً از سطح مشابهی از توسعه ی فناورانه و میانگین استانداردهای زندگی برخوردارند، این دو 
جامعه تقریباً نماینده ی دو سر طیف هستند: ایاالت متحده در بین جوامع سرمایه دارِی توسعه یافته از باالترین 
سطِح نابرابرِی واقعِی درآمد )یعنی، پس از اِعمال مالیات و انتقال ها( برخوردار است و سوئد پایین ترین سطح 
نابرابری را داراست، سوئد بیش ترین سهم از نیروی کارِ غیرنظامِی مستقیماً شاغل در دولت را داراست )بیش 
از 45 درصد(، درحالی که ایاالت متحده کم ترین میزان را داراست )زیر 20 درصد(، حزب سوسیال دموکراِت 
سوئد بیش ترین مدت زمان دراختیار داشتن دولت را دربین تمامی احزاب سوسیال دموکراِت کشورهای 
سرمایه داری دارد و ایاالت متحده کم ترین. به دلیل این شباهت های بنیادی در سطح توسعه ی اقتصادی که با 
این تفاوت های برجسته ی سیاسی ترکیب شده است، مقایسه ی بین سوئد و ایاالت متحده در رابطه با تأثیراِت 

طبقه بر درآمد و نگرش می تواند مشخصاً جالب توجه باشد.

متغیرها

جزئیاِت کامل در رابطه با مقیاس هایی که استفاده کرده ایم را می توان در رایت )1985( یافت. متغیر درآمد معادِل 
مجموِع درآمد شخصی ساالنه از تمامی منابع، پیش از مالیات، است. بنابراین، این متغیر درآمد مزدی را با منابع 
گوناگوِن درآمد غیرمزدی ترکیب می کند. متغیر نگرش طبقاتی مقیاسی است که از رهگذر ترکیِب پاسخ ها به 
شش گویه ی ]item[ متفاوت برساخته شده است، که هریک محتوای طبقاتِی نسبتاً آشکاری دارد. برای مثال، 
پاسخ گویانی که با این گزاره موافقت کرده اند، »کارفرمایان باید به وسیله ی قانون، از استخدام اعتصاب شکن ها 
در طول یک اعتصاب باز داشته شوند« ذیل گروهی طبقه بندی شده اند که رویکرد طرفدارِ طبقه ی کارگر را 
اتخاد کرده اند، و کسانی که با این گزاره مخالفت کرده اند ذیل گروه موافق با رویکردِ طرفدار سرمایه داری قرار 
گرفته اند. مقیاس از منفی 6 )پاسخ گویانی که در مورد تمامی 6 گویه رویکردی طرفدار سرمایه داری داشته اند( 

تا مثبت 6 )پاسخ گویانی که در تمامی گویه ها رویکرد طرفدار کارگران داشته اند( امتداد دارد.
مالکیت بر دارایی های مولد که بنیاِن سنخ شناسِی ساختار طبقاتی است، از رهگذر به کارگیرِی طیف وسیعی از 
سواالت درباره ی تصمیم گیری، اقتدار، حق مالکیت، مهارت های شغلی و مدارک تحصیلی عملیاتی شده اند. 
مسلم است که این اندازه گیری ها، به ویژه اندازه گیری های مربوط به دارایی های مهارتی/مدرکی، مجموعه ای از 
مشکالت روش شناختی را به همراه دارد. به همین خاطر، من هریک از دارایی ها را به سه  بخش تقسیم کرده ام. 
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دو سر طیِف هر بُعْد موقعیت هایی را شکل می دهند که با دارایی مورد اشاره رابطه ای روشن و صریح دارند. 
موقعیِت »میانه« ترکیبی است از مواردی با دارایی های حاشیه ای و مواردی که اندازه گیری ها درباره ی آنان با 

ابهام همراه است.

نتایج تجربی: درآمد

جدول شماره ی 4 داده های مربوط به میانگیِن درآمد شخصی را برمبنای طبقه، برای ایاالت متحده و سوئد 
نشان می دهد. به طور کلی، داده های این جدول با پایه ی عقالنی نظری برای مفهوم سازی مبتنی بر استثمار از 

ساختار طبقاتی سازگاری باالیی دارند.
درآمد در ایاالت متحده توزیعی به شدت قطبی، بین دو خانه ی پرولتاریا و بورژوازی، دارد. پرولتاریا، به صورت 
میانگین، ساالنه تنها 11000 دالر درآمد دارد، درحالی که بورژوازی بیش از 52000 دالر درآمد دریافت می کند. 
نتایج درمورد سوئد به همین روشنی نیستند: در نمونه ی مورد بررسی، بورژوازی درآمدی مشابه با مدیراِن 
متخصص دارد. در این مورد باید به دو نکته اشاره کرد: نخست، در نمونه ی سوئد تنها هشت پاسخ گو وجود 
داشت که در مقوله ی بورژوازی جای گرفتند و مطمئناً سرمایه داراِن نسبتاً کوچکی به حساب می آمدند. دوم، 
به دلیل مالیات ستانی سنگین بر درآمد شخصی در سوئد، سرمایه داران بخش قابل توجهی از درآمدشان را نه به 
صورت دستمزد که به صورت غیرپولی دریافت می کنند. با توجه به داده های در دسترِس ما، اندازه گیرِی چنین 
عناصر غیرپولی ای در درآمد شخصی غیرممکن است، بنابراین، ارقام موجود در جدول شماره ی 4 مطمئناً از 
تخمینی حداقلی  به دست آمده اند. بنابراین، می توان اذعان داشت که با توجه به داده ها،  فرضیه ی 1 در مورد 

ایاالت متحده قویاً تأیید می شود و در مورد سوئد، دست کم به شکلی موقت تأیید می شود.

ایاالت متحده: مجموع=1282

سوئد: مجموع= 1049
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ارقام هر خانه از جدول معادل میانگین درآمد ناخالص فردی میانگین از تمامی منابع درآمدی پیش از کسر 
مالیات است. درآمدهای سوئد مطابق با نرخ تبدیل سال 1980 به دالر بدل شده اند.

نتایج برای فرضیه ی 2 از صراحت بیش تری برخوردارند. در هر دو مورد ایاالت متحده و سوئد، هنگامی که 
از هر بُعد از جدول، از گوشه ی مربوط به پرولتاریا در ماتریِس ساختار طبقاتی به گوشه ی متخصصان ـ مدیران 
حرکت کنیم، درآمد تقریباً به شکلی کاماًل یک نواخت افزایش می یابد. تنها موارد استثناء گروه های 10 و 11 
)مدیران و سرپرستاِن فاقد مدرک رسمی( و گروه های 6 و 9 )کارکناِن غیرمدریتِی دارای مدرک رسمی یا 
نیمه رسمی( هستند که اساساً در ایاالت متحده و سوئد مشابه یک دیگرند. با توجه به موقعیِت مفهومِی گروه های 
نیمه رسمی«  مدرک  با  »کارگران  و  )گروه 11(  مدرک رسمی«  فاقد  »سرپرستاِن   ]intermediate[  »میانِی« 

)گروه 9(، می توان ادعا کرد که این نتایج با مدل نظرِی ما ناهم خوان نیست.
آن چه به طور ویژه در الگوی جدول شماره ی 4 جالب توجه است، کنش متقابل بین دو بُعِد مناسباِت استثمار 
بین مزدبگیران است. اگر جداگانه در راستای دارایی های سازمانی یا دارایی های مبتنی بر مدرک حرکت کنیم، 
روند افزایِش میانگین درآمد نسبتاً متعادل است )یعنی، اگر از پایین جدول و ستون سمت چپ حرکت کنیم(. 
افزایش یکباره ی درآمدها در جایی اتفاق می افتد که این دو سازوکارِ استثمار را ترکیب کنیم )یعنی، از باال و 
ستون سمت راست در میان مزدبگیران حرکت خود را آغاز کنیم(. بنابراین، فرضیه ی 2 با قّوت تأیید می شود.

]22[

نتایج تجربی: نگرش ها

جدول شماره ی 5 ارقامِ میانگیِن مربوط به مقیاِس آگاهی طبقاتی را به تفکیک جایگاه طبقاتی، در ایاالت متحده 
و سوئد، به نمایش می گذارد.

چندین نتیجه ی کلی می توان از این داده ها استخراج کرد:

الگوی کلی دگرگشت ها ]Variations[. در جدول شماره ی 5، الگوی کلی دگرگشت ها در میانگین ها  •
)نه رقم واقعِی میانگین ها، بلکه الگویابی این میانگین ها( در سوئد و ایاالت متحده بسیار شبیه به یک دیگر 
است. در هردو کشور، جدول عمدتاً بین دو طیف طبقه ی سرمایه دار و کارگر قطبی شده است )در 
هیچ یک تفاوت معناداری بین پرولتاریا و کارگراِن دارای مدرک نیمه رسمی نیست(. ]23[ در هردو کشور 
با حرکت از گوشه ی مربوط به پرولتاریا در جدول به سمِت متخصصان ـ مدیران، درجه ی مقیاِس سنجش 
نگرش، با کاهش از طرفداری از طبقه ی کارگر، دست آخر به رویکرد طرفدار طبقه ی سرمایه دار می رسد. 
همانند نتایج مربوط به درآمد، میانگیِن مربوط به مقیاس سنجش نگرش ها نیز، تقریباً به شکلی یکنواخت، 
با حرکت از هر بُعدی از جدول تغییر می کند. و در هردو کشور، با حرکت از خرده بورژوازی به سمِت 
طبقه ی سرمایه دار در میان خویش فرماها، میانگین به شکل فزاینده ای به طرفداری از سرمایه داری نزدیک 

می شود. ]24[
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ارقام مندرج در جدول میانگین های مربوط به مقیاس آگاهی طبقه ی کارگر است. طیِف درجات این مقیاس 
از 6+ )در تمامی گویه ها طرفدار طبقه ی کارگر( تا 6- )در تمامی گویه ها طرفدار سرمایه داری( متغیر است.

درجه ی پرولتریزه شدن. هرچند که در هردو کشور، الگویابی تفاوت  در نگرش ها شبیه به هم است،  •
اما میزان قطبی شدگی در این الگوی مشترک عمیقاً متفاوت است. در ایاالت متحده تفاوت بین طبقه ی 
سرمایه دار و طبقه ی کارگر، مطابق با این مقیاس، صرفاً 2 واحد است، درحالی که این تفاوت در سوئد به 
4/6 واحد می رسد. داده ها نشان می دهند که در مورد نگرش های طبقاتی، از اساس توافقی بین المللی در 
میان طبقه ی سرمایه دار وجود دارد، درحالی که در میان طبقه ی کارگر چنین توافقی وجود ندارد: مطابق با 
این مقیاس، تفاوت بیِن کارگران سوئدی و آمریکایی تقریباً به اندازه ی تفاوت بین کارگران و سرمایه داراِن 

آمریکا است.
اتحادهای طبقاتی. الگوهای اتحادهای طبقاتی ای  ـ یعنی شیوه هایی که پهنه ی ساختارِ طبقاتی از رهگذرِ  •

آن ها به صورت بندی طبقاتی بدل می شود ـ که می توان از الگوهای آگاهی در جدول شماره ی 5 استنباط 
کرد، به شکلی قابل توجه در هریک از این دو کشور متفاوت با دیگری است. در سوئد، تنها دسته  ای  از 
مزدبگیران که رویکرد هم دالنه ا ی در طرفداری از سرمایه داری دارد، مدیراِن متخصص هستند، درحالی که 
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رویکردهای طرفدار سرمایه داری در ایاالت متحده بسی بیش تر در میان جمعیت مزدبگیران نفوذ کرده 
است. در ایاالت متحده تنها می توان سه خانه ی پایین سمِت چپ جدول را به عنوان بخشی از یک 
ائتالف طبقه ی کارگر قلمداد کرد، درحالی که در سوئد، این ائتالف به کل مزدبگیراِن فاقد مدرک معتبر 
و تمامی مزدبگیراِن غیرمدیریتی، و دست کم با شدتی ضعیف تر، مدیران و سرپرست های دارای مدرک 
نیمه معتبر گسترش می یابد. اگر این نتایج را با نسبت های مربوط به گروه های مختلف در نیروی کار در 
جدول شماره ی دو ترکیب کنیم، در ایاالت متحده ائتالِف بورژوازی تقریباً 30 درصد از نیروی کار را دربر 
می گیرد، درحالی که این رقم در سوئد تنها برابر با 10 درصد است. از سوی دیگر، در سوئد ائتالِف طبقه ی 
کارگر شامل 73 تا 80 درصد نیروی کار می شود )بسته به این که مدیران و سرپرست های دارای مدارک 
نیمه معتبر را جزئی از این ائتالف به شمار آوریم یا خیر(، درحالی که ائتالف طبقه ی کارگر در ایاالت متحده 
صرفاً شامل 58 درصد نیروی کار می شود. ]25[ بنابراین، ائتالف طبقه ی کارگر در ایاالت متحده، در مقایسه 

با سوئد، نه تنها از منظر ایدئولوژیک از قطبی شدگی کم تری برخوردار است، بلکه کوچک تر نیز هست.

تفسیرها

از این نتایج می توان به  چندین جمع بندی کلی دست یافت:
نخست، داده ها به شکلی نظام مند با مفهوم سازی مجدد از طبقه بر مبنای مناسباِت استثمار هم خوانی دارد. 
رابطه ی از اساس یکنواخِت بین نتایج این دو بررسی، یعنی هم رابطه ی بین طبقه و درآمد و هم واکاوِی 

رابطه ی بین طبقه و آگاهی، هردو به اعتبارِ مفهوم می افزاید.
دوم، داده ها این تز را تأیید می کنند که ساختار زیریِن مناسبات طبقاتی به الگوِی کلِی آگاهی طبقاتی شکل 
می دهد. در سوئد و ایاالت متحده، به رغم تفاوت های سیاسی چشم گیر، الگوی بنیادینی که ساختار طبقاتی را 
به آگاهی طبقاتی متصل می سازد بسیار شبیه به یک دیگر است: هردو در نسبت با سه بُعد استثمار قطبی شده اند 

و درجه ی مقیاِس مربوط به آگاهی از اساس به شکلی یکنواخت با حرکت در امتداد این ابعاد تغییر می کند.
درنهایت، هرچند که این مناسبات طبقاتی است که به نحوی ساختاری الگویابی کلِی آگاهی را تعیّن می بخشد، 
اما سطح آگاهِی طبقه ی کارگر در یک جامعه ی معین و ماهیت ائتالف های طبقاتی ای که بر مبنای این مناسبات 
طبقاتی ساخته شده است از رهگذرِ کنش های سازمانی و سیاسی ای شکل می گیرند که سرشت نمای تاریخ 
مبارزه ی طبقاتی است. حزب سوسیال دموکرات سوئد و جنبش های کارگری آمیخته با آن، به رغم رفورمیسم 
و تالش شان برای ساختن یک مصالحه ی طبقاتی پایدار در جامعه ی سوئد، استراتژی هایی را برگزیده اند که 
به تقویت ابعاد مشخصی از آگاهِی طبقه ی کارگر منجر می شود. مسائل مربوط به قدرت و مالکیت مکرراً 
در مرکز برنامه ی سیاسی قرار دارد، سیاست های دولت سوسیال دموکرات گرایش به تقویت منافع مادِی 
مزدبگیرانی دارد که به شکلی سرمایه دارانه تحت استثمارند، و شاخه ی رادیکاِل جنبش کارگری و حزب 

سوسیال دموکرات دست کم افِق بدیل های ممکن برای ساختارِ موجود جامعه را زنده نگاه می دارند.
برخالف مورد سوئد، احزاب سیاسی و اتحادیه ها در ایاالت متحده درگیر کنش هایی بوده اند که، خواسته یا 
ناخواسته، به تضعیِف آگاهی طبقه ی کارگر انجامیده است. حزب دموکرات به شکلی نظام مند گفتمان سیاسی 
را از یک زبان مبتنی بر طبقه دور کرده است. هرچند مسلماً استثناءهایی وجود دارد، اما گرایش عام این بوده 
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که تعارضاِت اجتماعی را به شیوه های غیرطبقاتی سازمان دهی کنند و بر گستره ی به شدت محدودِ بدیل های 
ممکن برای مواجهه با مشکالت مربوط به قدرت و مالکیت تأکید کنند. سیاست های رفاهِی دولتی گرایش 
به افزایش و نه کاهِش تقسیم بندی های طبقاتی میان مزدبگیران داشته اند. و ناکارآمدِی جنبش کارگری برای 
اتحادیه سازی حتی بین اکثریتی از کارگران یدِی صنعتی،ـ  کارکنان یقه سفید به کنارـ به این معنی بوده که در 
میان مزدبگیران، دسته بندِی منافِع مبتنی بر استثمار، به نسبت منافع مشترک شان در برابر سرمایه، گرایشی بسیار 
قوی تر بوده است. درنتیجه، همان گونه که از شعارهای کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری در 1984 استنباط 
می شود، جنبش کارگری در ایاالت متحده هم چون یک گروهِ داراِی »منافع خاص« درک می شود تا نماینده ی 

منافِع اقتصادِی عامِ مزدبگیران.
نتیجه ی نهایی این تمایزات در استراتژی های سیاسی و ایدئولوژیک احزاب و اتحادیه ها در این دو کشور، 
به این انجامیده است که در سوئد، طبقه از اهمیت بسیار بیش تری برخوردار شده است تا در ایاالت متحده: 
جایگاه طبقاتی و تجربیات طبقاتی تأثیرات بیش تری بر آگاهی طبقاتی دارند: طبقات از منظر ایدئولوژیک 
خصلت قطبی بیش تری دارند: و ائتالف طبقه ی کارگر که بر این زمینه ی ایدئولوژیک قطبی شده تر ساخته شده 

است از گستردگی بیش تری برخوردار است.

5- نتیجه گیری

هسته ی اصلی طرِح پیشنهادی این مقاله این است که مفهوم طبقه را باید به شکلی نظام مند در مسئله ی اشکال 
استثمار گنجاند. در آثار پیشیِن من، و نیز آثار بسیاری از مارکسیست ها، مفهوم طبقه عماًل از یک مفهومِ مبتنی 
بر استثمار به مفهومی مبتنی بر سلطه تغییر یافته است. گرچه استثمار کماکان بخشی از پس زمینه ی بحث 
از طبقه باقی ماند، اما نتوانست به شکلی نظام مند به بحث های مربوط به ترسیم نقشه های طبقاتِی واقعی 
وارد شود. حال چنین عقیده دارم که این تغییر انسجامِ مفهوم طبقه را تضعیف کرده و باید با مفهوم سازی 

قوام یافته تری که مبتنی بر استثمار باشد جایگزین شود.
اگر استدالل های این مقاله قانع کننده باشند، این مفهومِ مشخص از طبقه که مبتنی بر استثمار است و در این جا 

آن را تصریح کردم، در مقایسه با رویکردهای جایگزیِن دیگر از چندین مزیت چشم گیر برخوردار است:
با دیگر مفاهیم جایگزین، شیوه ای بسیار منسجم تر و  مبتنی بر استثمار، در مقایسه  نخست، این مفهومِ 
متقاعد کننده تر را برای درک جایگاهِ طبقاتِی »طبقه ی میانی«، هم در جوامع سرمایه داری و هم در انواع گوناگون 
جوامع غیرسرمایه داری، فراهم می آورد. طبقه ی میانی دیگر مقوله ای زائد یا مکملی نسبتاً آنی نسبت به نقشه ی 
طبقاتِی طبقاِت قطبی شده به نظر نمی رسد، بلکه طبقات میانی از رهگذر همان مناسباتی تعریف می شوند که 
طبقات قطبی شده را نیز تعریف می کنند: تفاوت صرفاً در نحوه ی ترکیب ساختاری این مناسبات با اشکال 

نهادی انضمامِی یک جامعه ی معین نهفته است.
دوم، مفهومِ مبتنی بر استثمارِ طبقه، در مقایسه با سایر مفاهیم جایگزین، شیوه ی بسیار منسجم تری برای 
توصیِف تفاوت های کیفی میان انواع ساختارهای طبقاتی فراهم می آورد. این معیار انتزاعی برای ارز یابِی 
مناسباِت طبقاتی یک جامعه ی معین، هم چنین در مورد سایر جوامعی که از نظر کیفی متمایز با یک دیگرند، 
سازگاری دارد، و درعین حال امکاِن بررسِی خاص بودگِی ساختار طبقاتِی یک جامعه ی معین را نیز فراهم 
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می کند. بنابراین، این مفهوم عاری از کیفیت تصادفی بودن ]ad hoc quality[ است که اغلب سایر مفاهیم طبقه، 
هنگامی که برای توضیح سایر جوامِع از نظر تاریخی متمایز به کار می روند، دچار آن می شوند.

سوم، مفهومِ مبتنی بر استثمارِ طبقه، به شکلی نظام مند، بیش تر از مفاهیم مبتنی بر سلطه از خصلت ماّدیت 
]materialist[ برخوردار است. طبقاْت از الگوهای ناظر بر مالکیِت واقعِی وجوه مختلِف نیروهای تولیدی 
مشتق شده اند. انواع مختلِف مناسبات استثماری ای که انواع مختلِف طبقات را تعریف می کنند، همگی به 

ویژگی های کیفِی این جنبه های گوناگوِن نیروهای تولیدی متصل هستند.
چهارم، مفهومِ مبتنی بر استثمار در مقایسه با مفاهیم مبتنی بر سلطه، فهمی از طبقه به دست می دهد که بیش تر 
از خصلت تاریخی بودن برخوردار است. این توسعه ی نیروهای تولیدی است که به تغییرات اجتماعِی 
دوران ساز جهت می دهد. ]26[ از آن جاکه در چارچوب مورد بحث این مقاله، شبکه ی استثمار طبقاتی در 
رابطه با سه نوِع معین از نیروهای تولیدی تعریف شده است، توسعه ی این نیروهای تولید همان چیزی است 
که به نظام های مناسباِت طبقاتی مسیری تاریخی می بخشد. بنابراین، نظمی که در جدول شماره ی 1 و 3 به 
اشکاِل جامعه اعطا شده است، نظمی دلبخواهانه نیست، بلکه گرایشی توسعه محور را در ساختارهای طبقاتی 

تعریف می کند.
پنجم، مفهوم طبقه که در این مقاله آن را شرح دادیم، مشخصاً از خصلِت انتقادِی پایداری برخوردار است. 
تعریِف استثمار که رومر آن را بسط وگسترش داد، خود دربرگیرنده ی مفهومِ اشکاِل بدیل جامعه است که 
به شکلی درون ماندگار در ساختار اجتماعِی موجود حضور دارند. و ویژگِی تاریخِی واکاوِی اشکاِل اجتماعِی 
محتمل داللت بر این دارد که این خصلت انتقادِی مفهوم طبقه، بنیانی صرفاً اخالقی یا آرمان شهرباورانه ندارد. 
هنگامی که طبقه را بر مبنای اشکال استثمارِ مبتنی بر انواِع کیفیتاً متمایزِ دارایی تعریف کنیم، هم راهی برای 
توصیف ماهیِت مناسبات طبقاتی در یک جامعه ی معین و هم امکان های درون ماندگار برای تحوِل برآمده از 

آن مناسبات را فراهم می آورد.
نهایتاً، مفهوم مبتنی بر استثمار در مقایسه با مفاهیم مبتنی بر سلطه، پیوندی بسیار روشن تر با مسئله ی منافع 
برقرار می سازد. و همین امر نیز بنیانی را برای واکاوی ِ نظام مندتر رابطه ی بین ویژگی های عینی ساختارهای 

طبقاتی و مشکالت مربوط به صورت بندی طبقاتی، اتحادهای طبقاتی و مبارزه ی طبقاتی فراهم می کند.

* این مقاله ترجمه ای است از فصل ششم کتاب زیر:
Analytical Marxism, edited by John Roemer, Cambridge University Press, PP 114-140: “What 
is middle about the middle class” by Erik Olin Wright.
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بخشی از این پژوهش با استفاده از بورس پژوهشی بنیاد ملی علوم )SES 82-08238(، بودجه ی پژوهشِی مارشال آلمانی از سوی 
ایاالت متحده و کمیته ی تحقیقات فارغ التحصیالن ویسکانسن صورت گرفته است.

برای بررسی مفصل تر این رویکردهای بدیل نک به رایت )1980(.. 2

مقوله ی کارکنان نیمه مستقل در رابطه با بسط وگسترش این نقد از جایگاه های متناقض درون مناسبات طبقاتی مشخصاً مقوله ای . 3
مهم بوده است. در نزد بسیاری از منتقدان، استقالل همیشه هم چون خصلِت »شرایط کار« به نظر می رسیده و نه، به شکلی فی نفسه، 
بُعدی واقعی از مناسباِت طبقاتی، و درنتیجه ی همین امر، من در سرشت نمایی ام از کارکناِن نیمه مستقل به عنوان پایه گذاراِن نوعی 
جایگاه مشخص درون ساختارِ طبقاتی، شکاکیت زیادی به خرج داده ام. در پژوهش های تجربی ام درباره ی ساختار طبقه نیز مقوله ی 
نیمه مستقل مشخصاً مناقشه برانگیز از آب درآمده که نتایج خالف عادتی هم به همراه داشته است. برای مثال، سرایدار مدرسه ای که 
هم چنین طیف متنوعی از وظایف »تأسیساتی« را نیز انجام می دهند، مستقل تر از خلبانان شرکت های هوایی از آب درآمدند. مسلمًا 
این امر را می توان یافته ای مهم به حساب آورد ـ این که برخالف ظاهر، خلبان یک جامبو جت بیش از یک سرایدار پرولتریزه شده 
است. از سوی دیگر، چنین نتایجی می توانند معرف این مسئله باشند که استقالل را به خودی خود نباید هم چون یک معیار طبقاتی 

به کار گرفت.

این امر به معنای آن نیست که سلطه در فرایند کار از منظر نهادی بی اهمیت است یا درواقع، چنین سلطه ای در عمْل استثمارِ . 4
سرمایه دارانه را تشدید نمی کند و منجر به تحمیِل مناسباِت طبقاتی کارـ سرمایه نمی شود. نکته ی موردنظر رومر، صرفاً این است که 
سلطه معیار واقعی برای تشخیص مناسباِت طبقاتی نیست: این معیار به شکلی سخت گیرانه صرفاً بر مناسباِت مالکیت مبتنی شده 

.)b1982( است. برای پیگیری بحث در رابطه با این مسائل مشخص، نک به رومر

برای این بحث که چرا نیروی کار را باید به عنوان بخشی از نیروهای تولیدی )یعنی یک دارایی مولد( قلمداد کرد، نک به جی.اِی . 5
کوهن )1978: 41-40(.

در این فرمول بندی، برده داری را باید هم چون موردی مشروط از استثمار فئودالی به حساب آورد که در آن برده هیچ حق مالکیتی . 6
بر نیروی کار خود ندارد، درحالی که مالک برده از حقوق مالکیت کامل بر برده ها برخوردار است.

در شرح فنِی رومر، که از رویکرد نظریه ی بازی ها برای تعریِف استثمار استفاده می کند، تمایز بین استثمار در فئودالیسم و . 7
سرمایه دارْی صرفاً معطوف به ماهیِت قواعد برداشت ]withdrawal[ در خصوِص دارایی های فیزیکی درک می شود )برداشت 
به کمِک دارایی های شخصِی فردی دیگر معرِف استثمار فئودالی و برداشت به کمِک سهِم سرانه ی شخصی دیگر از مجموِع 
دارایی ها معرِف استثمار سرمایه دارانه است(. دراین جا چنان استنباط می شود که برداشت با کمِک دارایی های فیزیکِی فردی دیگر 
معادِل بازتوزیع )برابرسازِی( دارایی ها در مردم است. بنابراین، قاعده ی برداشتی که معرِف استثمارِ فئودالی است را می توان چنین 
دقیق تر تعریف کرد که حاصل ِبازِی فئودالی برای شخصی، کسِب سهم سرانه ی شخصی دیگر از دارایی های جامعه در نیروی کار، 

یعنی یک واحد از این دارایی ها، باشد.

باید توجه داشت که این »کنترل بر مازاد« معادل با درآمِد شخصِی واقعاً صرف شده ی مدیران و بوروکرات ها نیست، همان گونه که . 8
سود سرمایه داران یا بهره ی مالکانه ی فئودال ها معادل با درآمد صرف شده ی شخصِی سرمایه داران و ارباباِن فئودال نیست. این که چه 
کسری از مازادی که واقعاً در اختیارِ طبقاِت استثمارگر است صرِف مصارف شخصی شود و چه میزان از آن صرف دیگر اهداف 
)مانند مخارج نظامِی فئودالی، انباشِت سرمایه دارانه، رشِد سازمانی و غیره(، در انواع مختلف جوامع یا درون یک جامعه ی معین، 
از نظر تاریخی، اشکال متفاوتی به خود گرفته است. این ادعا که مدیران/بوروکرات ها در اثر بازتوزیِع دارایی های سازمانی متضرر 
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خواهند شد، به میزاِن درآمدی اشاره دارد که آن ها واقعاً در کنترل خود دارند و ازاین رو، به شکلی بالقوه برای مصارف شخصی مهیا 
است، نه صرفاً میزان مصرِف شخصِی واقعِی آن ها.

مطابق با این منطق، هرگاه دهقانان در جابه جایی و ترِک قراردادِ فئودالی آزاد باشند، آن گاه بهره های مالکانه ی فئودالی )و از همین رو، . 9
استثمارِ فئودالی( در فراینِد تحول به شکلی از استثمارِ سرمایه دارانه قرار گرفته اند. این تحول هنگامی کامل می شود که خودِ زمین 

هم به »سرمایه« بدل شود ـ یعنی، زمانی که بتوان آزادانه در بازار به خرید و فروِش زمین پرداخت.

از آن جا که سرمایه داری به شکلی هم زمان هم شکلی از استثمار را عمدتاً از میان برمی دارد و هم شکلی دیگر از آن را برجسته می کند، . 10
بسیار دشوار خواهد بود که ادعایی در این رابطه داشته باشیم که با گذار از فئودالیسم به سرمایه داری استثمار درمجموع کاهش یا 

افزایش یافته است.

باید اشاره کرد که این ادعا از نظر منطقی مستقل از نظریه ی کار پایه ی ارزش است. در این جا هیچ فرضی وجود ندارد مبنی بر . 11
این که کاالها مطابق با کمیت هایی مبادله می شوند که مطابق با میزان کارِ اجتماعاً الزمِ متجسد در آن ها تعیین می  شود. ادعا چنین 
است که درآمد سرمایه داراْن ارزِش پولِی مازادی را که کارگران تولید می کنند تشکیل می دهد. همین شرط کافی است تا درآمد آنان 
را حاصِل استثمار قلمداد کنیم. برای مشاهده ی بحثی درباره ی این نوع مواجهه با استثمارِ سرمایه دارانه و رابطه ی آن با نظریه ی کار 

.)d1981( پایه ی ارزش، نک به جی.ای. کوهن

باید اشاره کرد که این وظیفه دقیقاً همان چیزی است که منتقداِن چپ گرا دروِن این »جوامِع سوسیالیستی واقعاً موجود« اذعان دارند . 12
که مسئله ی اصلی در برنامه ی سیاسِی مربوط به تغییراِت رادیکال در این کشورهاست.

چشم اندازِ اصلِی لنین از دموکراسِی »شورایی« ]Soviet[، که در آن مسئوالن بیش تر از میانگیِن کارگران دستمزد نمی گیرند و . 13
درهرزمانی، بی هیچ  فوِت وقت، امکان لغو تصدی آنان وجود دارد، و هم چنین در آن، حدود اصلِی برنامه ریزی اجتماعی از رهگذرِ 
مشارکت اجتماعی به بحث گذاشته و درمورد آن تصمیم گیری می شود، همگی تجسم چنین اصولی برای برابرسازِی دارایی های 
سازمانی بود. همان طور که می دانیم، بلشویک ها زمانی که به قدرت رسیدند، یا تالش جدی در جهِت از بین بردِن استثمار سازمانی 
از خود نشان ندادند، یا از انجام آن بازماندند. برای بحث در رابطه با این مسائل در زمینه ی انقالب روسی و دیگر تالش های 

دموکراسِی کارگری، نک به سیریانی )1982(.

این پایه ی بسیار محدودترِ سلطه که از استثمارِ مبتنی بر مهارت مستفاد می شود، همساز با روِح این ادعاِی مارکس است، اگر نگوییم . 14
دقیقاً مطابق با کلماِت اوست، که سوسیالیسم »مرحله ی پیشین« کمونیسم است، چراکه در این جامعه طبقات در وضعیِت کم وبیش 
منحل شدن قرار دارند، آن هم در جامعه ای که صرفاً استثمار مبتنی بر مهارت در آن وجود دارد. بنابراین، خودِ کمونیسم هم چون 
جامعه ای درک می شود که در آن حتی استثمارِ مبتنی بر مهارت نیز »رخت بربسته است«، یعنی، حقوِق مالکیت بر مهارت ها در این 
جامعه برابرسازی شده است. باید تأکید کرد که این به این  معنا نیست که در کمونیسم، تمامِی افراد، در عمل، مهارت های مشابهی 
را دراختیار دارند، همان طور که از بین بردِن حق مالکیت بر وسایل تولید به این معنا نیست که تمامی افراد در عمل به اندازه ای 
یکسان از سرمایه ی مادی استفاده خواهند کرد. آن چه در این جامعه برابرسازی شده عبارت از کنترِل واقعی بر مهارت ها به عنوان 

منبعی مولد است.

همان گونه که رومر در واکاوی اش از اصِل انطباِق استثمارِ طبقاتی اشاره می کند، در فرمول بندِی او، برخی از خرده بورژواها در . 15
واقع از سمت سرمایه استثمار می شوند )از رهگذرِ مبادله ی نابرابر در بازار(، چراکه وسایل معاِش در مالکیت آنان در سطحی کاماًل 
حداقلی است، و برخی دیگر به شکلی سرمایه دارانه استثمار می کنند، چراکه مالِک میزان قابل توجهی سرمایه هستند، هرچند هیچ 
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مزدبگیری را به استخدام خود درنیاورند. بنابراین وضعیِت استثمار را نمی توان دقیقاً معادِل وضعیِت خویش فرمایی/مزدبگیری 
دانست.

این امر به معنای رد این مسئله نیست که بسیاری از مدیران و حرفه ای ها از رهگذرِ پس انداز حاصل از دست مزدهای باالی خود . 16
توانسته اند به شکلی قابل توجه به صاحبان دارایی های سرمایه ای بدل شوند. بااین حال، به هرمیزانی که چنین اتفاقی رخ دهد، جایگاهِ 
طبقاتی این افراد به صورت عینی آغاز به تغییر می کند و آن ها به صورت عینی جایگاه بورژوازی را می یابند. دراین جا بحث من صرفًا 

درباره ی آن موقعیت های حرفه ای و مدیریتی ای است که محملی برای ورود به خود بورژوازی به حساب نمی آیند.

از سوی دیگر، طبقه ی میانی قدیمی در فئودالیسم با اشاره به دهقانان آزادشده )کشاورزان یومن ]yeoman[( تعریف می شود، . 17
یعنی دهقانی که در یک نظامِ واجِد توزیِع نابرابر دارایی ها میان نیروی کار، مالِک سهِم سرانه ی خود از آن دارایی است )یعنی، 

»آزاد« است(.

نظریه پردازانی که تالش کرده اند ساختارهای طبقاتِی »سوسیالیسم واقعاً موجود« را بر مبنای برداشتی از »طبقه ی جدید« واکاوی . 18
کنند، به جای آن که بوروکرات های دولتی و متخصصان را ماهیتاً در رقابت بر سر قدرت طبقاتی بدانند، عموماً این دو گروه را ذیل 
یک جایگاه طبقاتی مسلط درهم آمیخته اند. برخی نظریه پردازان مانند کنراد و سزلنی )1979( و گلدنر )1979(، به چنین تمایزی 

قائل اند، گرچه آن ها این مسئله را دقیقاً به شیوه ای که این جا مطرح شد تئوریزه نمی کنند.

19 . third[ »آلوین گلدنر و دیگران استدالل کرده اند که به صورت تاریخی، منفعت براِن انقالب های اجتماعی همیشه »طبقات سوم
classes[ بوده اند و نه طبقات سرکوب شده ی شیوه ی پیشین تولید. جالب تر این که ، با زواِل فئودالیسم، نه دهقانان بلکه بورژوازی 

را می توان درباره ی  استداللی مشابه  بدل شد.  به طبقه ی حاکم  قرار داشت،  فئودالیسم  استثمارِ  اصلِی  مناسبات  از  که خارِج 
مدیران ـ بوروکرات ها در رابطه با سرمایه داری، و متخصصان در رابطه با سوسیالیسم بوروکراتیک دولتی اقامه کرد: در هر مورد، این 

نیروها تشکیل دهنده ی رقیبی بالقوه برای طبقه ی حاکِم موجود هستند.

استدالل این است که رشد هزینه های مدیریتی که با رشِد شرکت های عظیم پیوند دارد، یکی از عوامل اصلِی تضعیف رشد بارآوری . 20
در برخی کشورهای سرمایه داری است.

برای بحث درباره ی مسئله ی صورت بندی طبقاتی و امکان های تاریخی ای که بر واکاوِی حال حاضر از این مسائل تأثیر گذاشته . 21
است، نک به آدام پرزیُورسکی )1977، 1981(.

در واکاوی  دیگری که در این جا نیامده است، و در آن درآمدهای غیرمزدی نقش متغیر وابسته را داشت، همین الگوی یکنواخت، . 22
با تفاوت های شدیدتر بین کارگران و مدیران متخصص، مشاهده می شود. نک به رایت )1985، فصل 6(.

در ایاالت متحده، مدیران متخصص حتی اندکی بیش تر از خود بورژوازی طرفدار سرمایه داری هستند، اما تفاوت ها چنان اندک است . 23
که باید این دو دسته را به یک  میزان، قطب مخالِف طبقه ی کارگر تلقی کرد. باید به یاد داشت که در این زمینه که اغلب پاسخ گویاِن 
حاضر در دسته ای که »بورژوازی« نامیده ام، کماکان سرمایه دارانی نسبتاً معتدل به حساب می آیند. 83 درصد از این سرمایه داران زیر 
50 نفر را در استخدام خود دارند. ازسوی دیگر، تنها 8 درصد از متخصصان ـ   مدیران در کسب وکارهایی مشغول به کار هستند که 
زیر 50 نفر در استخدام خود دارند. می توان انتظار داشت که اگر داده ای در رابطه با نمونه ای از سرمایه داراِن بزرگ تر داشتیم، احتماالً 

نتایج متفاوتی به دست می آوردیم.

ممکن است چنین ایرادی گرفته شود که این نتایح می توانند حاصل متغیرهای دیگری باشند که در این واکاوی وارد نشده اند. . 24
برای مثال، ترکیب جنسِی گروه های طبقاتی می تواند به شکلی قابل فهم الگوهای مشاهده شده در خانه های جدول را تبیین کند. 
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من نتایج موجود در جدول شماره ی 5 را با کنترِل طیفی از متغیرهای مختلِط ]confounding variables[ ممکن واکاوی 
کرده ام ـ متغیرهایی هم چون سن، جنس، خاستگاه طبقاتی، عضویت در اتحادیه ها، درآمد ـ ، هرچند برخی جزئیاِت به خصوص از 
این الگوها تحت تأثیر این »کنترل ها« قرار گرفته اند، الگوی اصلی کماکان پابرجاست. برای بحث درباره ی این دست واکاوی های 

چندمتغیری، نک به رایت )1985، فصل 7(.

این تخمین ها مبتنی بر تجمیع داده ها با جدول شماره ی 5 است که به  شرح زیر انجام گرفته  است: ائتالف بورژوازی سوئدی ـ خانه های . 25
1،2،4؛ ائتالف بورژوازی آمریکایی ـ خانه های 1،2،4،5،7،8،10؛ ائتالف طبقه ی کارگر سوئدی ـ خانه های 6،9،10،11،12 )باتخمین 
حداقلی( و هم چنین خانه های 7، 8 )با تخمین حداکثری(؛ ائتالف طبقه ی کارگر آمریکایی ـ  خانه های 9،11،12. توجه شود که 

خرده بورژوازی ـ دسته ی 3ـ در هیچ یک از دو کشور جزء هیچ یک از دو ائتالف نیست.

برای بحث در این مورد که چرا نیروهای تولیدی را می توان به شکلی پذیرفتنی به عنوان نیروهایی که به تاریخ جهت می دهند قلمداد . 26
.)b1983( کرد، نک به رایت
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فهم طبقه

تالش برای دست یابی به یک رویکرد تحلیلی یک پارچه

نوشته ی: اریک اُلین رایت

ترجمه ی: دلشاد عبادی

در میانه ی دهه ی 1970 که شروع به نوشتن درباره ی طبقه کردم، علم اجتماعی مارکسیستی و پوزیتیویستی 
را دو پارادایِم اساساً متفاوت و قیاس ناپذیر ]incommensurable[ قلمداد می کردم که در ستیز با یک دیگرند. 
استداللم این بود که مارکسیسم از فروض معرفت شناختی و رویکردهای روش شناختی منحصربه فردی 
برخوردار است که بنیاداً در مقابل فروض و رویکردهای علم اجتماعِی جریان غالب قرار دارد. در آن فاصله، 
در چند نوبْت منطق بنیادی رویکردم به واکاوی طبقاتی را بازاندیشی کردم. ]1[ گرچه کماکان به فعالیت درون 
سنت مارکسیستی ادامه می دهم، دیگر مارکسیسم را پارادایم جامعی تلقی نمی کنم که ذاتاً با جامعه شناسِی 

»بورژوایی« ناهمساز است. ]2[
هرچند پیش تر چنین استدالل می کردم که واکاوِی طبقاتی مارکسیستی در مقابِل رقبای اصلِی جامعه شناختی اش 
ــ به ویژه رویکردهای وبری و دیگر رویکردهایی که در پژوهش های خط اصلِی قشربندی ]اجتماعی[ استفاده 
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می شوند ــ از برتری ای عام برخوردار است، در حال حاضر این نظر را دارم که تمامِی این راه های متفاوِت 
واکاوِی طبقاتی می توانند از طریق شناسایی فرایندهای عّلی متفاوتی که دست اندرکارِ شکل دهی به جنبه های 
ُخرد و کالن نابرابری در جوامع سرمایه داری هستند، بالقوه در راستای فهمی غنی تر به خدمت گرفته شوند. 
سنت مارکسیستی از این رو پیکره ای ارزشمند از ایده ها تلقی می شود که با موفقیت سازوکارهایی واقعی  
را در رابطه با طیف گسترده ای از مسائل پُراهمیت شناسایی می کند، اما این بدان معنا نیست که این سنت 
تنها رویکردی است که از توانایی شناسایِی چنین سازوکارهایی برخوردار است. ازاین رو، پژوهش های 
جامعه شناختِی مارکسیست ها در عمل باید سازوکارهای منحصربه فردی را که از سوی رویکرد مارکسیستی 
تبیینی یادشده  شناسایی شده اند با دیگر فرایندهای عّلی ای ترکیب کنند که  به  نظر می رسد به وظیفه ی 
مرتبط است.]3[ چیزی جایگزیِن »جنگ بزرگ پارادایم ها« شده که می توان آن را »واقع گرایی پراگماتیستی« 

]pragmatist realism[ خواند.
برای پرهیز از پیچیده  شدن بحث، در ادامه  بر سه دسته از فرایندهای عّلِی مرتبط با واکاوی طبقاتی تمرکز 
خواهم کرد که هریک با نحله  ای متفاوت در نظریه ی جامعه شناختی پیوند دارند. نخستین جریاْن طبقات را 
در نسبت با ویژگی ها و شرایِط زندگی مادِی افراد شناسایی می کند. دومین جریان بر این تمرکز دارد که 
برخی از موقعیت های اجتماعی چگونه درعین حال که توانایی کنترل بر منابع اقتصادی را به برخی از افراد 
ـ ذیل این رویکرد، طبقات در نسبت با فرایندهای  اِعطا می کند، برخی دیگر را از این کنترل محروم می کندـ 
»فرصت اندوزی« ]opportunity hoarding[ تعریف می شوند. رویکرد سوم، سازوکارهای سلطه و استثمار را 
ساختاربخِش طبقات می داند، سازوکارهایی که ذیل موقعیت های اقتصادی مشخص به برخی از افراد امکاِن 
اِعمال قدرت بر زندگی و فعالیت های دیگران اِعطا می کند. رویکرد نخسْت رویکردی است که در تحقیقات 
قشربندی به کار می رود، رویکرد دوم چشم اندازی وبری است و رویکرد سوم در پیوند با سنت مارکسیستی 

قرار دارد. 

ویژگی ها و شرایط

 طبقات، هم از نظر جامعه شناسان و هم عمومِ مردم، اساساً مطابق با ویژگی ها و شرایط زندگِی افراد درک 
می شود. ویژگی هایی هم چون جنس، سن، نژاد، دین، هوشمندی، تحصیالت، موقعیت جغرافیایی و غیره، 
برای اموری که قصد تبیین شان را داریم، از وضعیت سالمت گرفته تا رفتار انتخاباتی و کنش های فرزندپروری، 
ویژگی هایی بااهمیت تلقی می شوند. برخی از این ویژگی ها در هنگام تولد و برخی دیگر بعدها در زندگی 
کسب می شوند؛ برخی ثبات دارند و برخی دیگر به وضعیت مشخِص طبقاتی فرد وابسته اند و متعاقباً ممکن 
است در طول زمان تغییر کنند. در رویکرد قشربندی، می توان افراد را بر مبنای شرایط مادی ای نیز طبقه بندی 
کرد که در آن زندگی می کنند: آپارتمان های شلوغ و زننده، خانه های دل پذیرِ حومه ی شهر یا عمارت های 
واقع شده در شهرک های حفاظت شده ]gated communities[، فقر مصیبت بار، درآمد مکفی یا ثروت گزاف 
و غیره. بنابراین، »طبقه« ناظر بر آن ویژگی های از لحاظ اقتصادی بااهمیتی است که در یک اقتصادِ بازار به 
فرصت ها و انتخاب های افراد و ازاین رو، شرایط مادی آن ها شکل می دهد. از این منظر، طبقه را نه می توان 
صرفاً با ویژگی های فردی افراد و نه با شرایط مادی زندگی آن ها تعریف کرد، بلکه طبقه راهی است برای 

سخن گفتن از هم پیوندی بین این دو.
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از منظر این رویکرد، ویژگی فردی اصلی در جوامِع توسعه یافته از نظر اقتصادی تحصیالت است، هرچند 
برخی جامعه شناسان عالوه براین، بعضی از ویژگی های گذراتر هم چون منابع فرهنگی، ارتباطات اجتماعی 
و حتی انگیزه های فردی را نیز مالحظه می کنند. ]4[ هرگاه این ویژگی ها و شرایط متفاوت زندگی به شکلی 
گسترده در یک دسته ]cluster[ قرار گیرند، این دسته ها را می توان »طبقات« نامید. در این برداشت، »طبقه ی 
میانی« به کسانی اشاره دارد که به میزان کافی از تحصیالت و پول برخوردارند و می توانند تمام وکمال در 
یک شیوه ی زیسِت »رایج«، که به شکلی مبهم تعریف شده )شیوه ی زیستی که ممکن است برای مثال شامل 
برخی الگوهای خاِص مصرف شود(، سهیم شوند. »طبقه ی فوقانی« به افرادی اشاره دارد که ثروت، درآمد 
باال و ارتباطات اجتماعی شان به آن ها این امکان را می دهد که مجزا از مردم »عادی« زندگی کنند؛ و »طبقه ی 
تحتانی« نیز اشاره به افرادی دارد که فاقد تحصیالت و منابع فرهنگی کافی برای برخورداری از یک زندگی 
امن و باالتر از خط فقر هستند. دست آخر، »فرودستان« ]underclass[ کسانی هستند که در فقر شدید زندگی 
می کنند و به واسطه ی فقدان تحصیالت و مهارت های ابتدایِی الزم برای اشتغاِل باثبات، از جریان اصلِی جامعه 

به حاشیه رانده شده اند.
دغدغه ی اصلِی جامعه شناساْن در رویکردِ مبتنی بر ویژگی های فردی، فهم این موضوع است که افراد چگونه 
خصلت هایی را کسب می کنند که آن ها را در یک طبقه ی خاص قرار می دهد. با توجه به این که جایگاه 
اقتصادی و پاداش های افراد در جوامعی که جامعه شناسان در آن ها زندگی می کنند، عمدتاً از رهگذر اشتغال 
در مشاغل مزدی به دست می آید، پژوهش در این سنت اساساً بر فرایندی متمرکز بوده است که منابع فرهنگی، 
انگیزشی و آموزشی موثر بر اشتغال   در بازار کار را در اختیار افراد می گذارد. از آن جا که شرایط زندگی در 
کودکی مشخصاً اهمیت قابل توجهی در این فرایندها دارد، این رویکرد به آن چه معموالً »زمینه ی طبقاتی« 
]class background[ خوانده می شود ــ یعنی پس زمینه ی خانوادگی ای که این ویژگی های اصلی در آن 
ـ توجه فراوانی دارد. منطق عّلِی این دست فرایندهای طبقاتی به  شکلی ساده شده در شکل1  کسب می شوندـ 

به نمایش درآمده است.

مسلماً مهارت ها، تحصیالت و انگیزه ها عوامل تعیین کننده ی مهمی در چشم انداز اقتصادی افراد هستند. 
در  موجود  نابرابرِی  جدِی  مالحظه ی  هرگونه  است،  غایب  طبقه  به  رویکرد  این  در  آن چه  بااین حال، 
موقعیت هایی است که افراد در آن ها قرار گرفته اند یا ماهیِت نسبی این موقعیت ها. تحصیالْت تعیین کننده  ی 
نوع مشاغلی است که افراد به آن دست پیدا می کنند، اما چرا برخی مشاغل »بهتر« از دیگر مشاغل اند؟ چرا 
برخی مشاغل قدرت قابل توجهی را به فرد اِعطا می کنند درحالی که دیگر مشاغل چنین نیستند؟ و آیا هیچ 
ارتباطی بین قدرت و ثروتی که برخی از آن بهره مند اند و برخی دیگر محروم، وجود دارد؟ در رویکردهای 
دیگر به واکاوی طبقاتی، به جای آن که منحصراً بر فرایندی تمرکز شود که از رهگذر آن افراد در موقعیت های 

مختلف دسته بندی می شوند، بررسِی ماهیِت خود این موقعیت ها نقطه عزیمت قرار می گیرند.
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فرصت اندوزی

رویکرد دوم که طبقات را بنا بر دسترسی  به، و محرومیت از، فرصت های اقتصادی مشخصی تعریف می کند، 
تمرکزش را بر »فرصت اندوزی« قرار می دهد ــ مفهومی که عمیقاً در پیوند با آثار ماکس وبر قرار دارد.]5[ 
براِی شاغالِن برخی از مشاغل خاص، این که بتوانند به روش های گوناگون مانع از دسترسی دیگران به این 
مشاغل شوند اهمیت فراوانی دارد، چراکه به این ترتیب می توانند درآمدهای باال و مزیت های ویژه  ای را برای 
این مشاغل کسب کنند. گاهی به این فرایند به عنواِن »انحصار اجتماعی« ]social closure[ اشاره می شود که از 
رهگذر آن دسترسی به یک موقعیت محدود می شود. یکی از راه کارها پدیدآوردِن مقتضیاتی است که برآورده 
ساختن شان برای افراد هزینه بر باشد. مدارک تحصیلی اغلب چنین خصلتی دارند: سطوِح باالی آموزْش 
سطوح باالی درآمد را به دنبال دارند، تاحدی به این علت که محدودیت های چشم گیری بر سر راهِ عرضه ی 
افرادِ دارای تحصیالت عالی وجود دارد. فرایندهای مربوط به پذیرش، شهریه ها، مخاطره گریزِی افرادِ با 
درآمدهای کم در دریافت وام های کالن ]به منظور تحصیل ـ م[ و غیره، همگی در جهت منافِع کسانی که دارای 
مشاغِل نیازمند به این صالحیت ها هستند، مانع از دسترسی ]گسترده ـ م[ به تحصیالت عالی می شوند. اگر 
تالشی عظیم در جهِت بهبود سطح تحصیالِت افرادِ دارای تحصیالت پایین صورت می گرفت، خود این امر 
باعث کاهش ارزش تحصیالت برای کسانی که تحصیالت باالتری داشتند می شد، چراکه ارزش تحصیالت 
عالی تا اندازه ی زیادی وابسته به کمیابی آن است. سازوکارِ فرصت اندوزی به صورتی طرح وار در شکل 2 به 

نمایش درآمده است.

برخی ممکن است به این شیوه  از سرشت نمایِی مدارک تحصیلی اعتراض کنند. برای مثال، اقتصاددانان 
استدالل می کنند که تحصیالت باعث پدید آمدن »سرمایه ی انسانی« ]Human Capital[ می شود که افراد را 
مولدتر می سازد و از همین روست که کارفرمایان تمایل دارند برای افراد تحصیل کرده مزد باالتری بپردازند. 
اما با این که در برخی موارد، پرداخت های باالتری که با تحصیالت باالتر همراه می شوند بازتاب تفاوت در 
بارآوری است، این موضوع فقط گوشه ای از ماجراست. سازوکارهای گوناگونی که افراد را از دست یابی به 
تحصیالت باز می دارند و از همین رو عرضه ی افراد ]با صالحیت ـ م[ را برای یک شغل محدود می کنند نیز به 
همان اندازه از اهمیت برخوردارند. می توان با یک آزمایش فرضی ساده نشان داد که این فرایند چگونه عمل 
می کند: تصور کنید ایاالت متحده مرزهایش را باز کند و اجازه دهد که هرشخصی از هرکجای جهان که دارای 
مدرک در زمینه ی پزشکی، مهندسی یا علوم کامپیوتر است، به این کشور بیاید و در حرفه ی خود مشغول به 
کار شود. افزایش گسترده ی عرضه ی افراد دارای این مدارک، حتی اگر باعث تقلیِل سطِح دانش و مهارِت 
کسانی نشود که پیش تر در این کشور از چنین مدارک تحصیلی ای برخوردار بودند، اما توانایی درآمدزایی آنان 
را تضعیف می کند. حقوق شهروندی در حکِم نوعی »گواهی نامه «ی ویژه و مؤثری است که به افراد این امکان 
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را می دهد که نیروی کارشان را در یک بازار کار مشخص به فروش بگذارند.
صدور مجوزها و گواهی نامه ها مشخصاً سازوکارهای مهمی برای فرصت اندوزی هستند، اما بسیاری از 
ابزارهای نهادی، در موقعیت ها و بزنگاه های مختلفی، به کار گرفته می شوند تا از مزیت ها و خاص بری های 
گروه های مشخص حفاظت کند: موانع مربوط به رنگ پوست که اقلیت های نژادی را از دست یابی به بسیاری 
از مشاغل در ایاالت متحده باز می داشت، به ویژه )هرچند نه صرفاً( در جنوب تا دهه ی 1960. موانع مربوط 
به ازدواج و جنسیت که تا بخش اعظمی از سده ی بیستم در اغلب کشورهای سرمایه داری پیشرفته، باعث 
ـ همگی  محدودیت دسترسی زنان به برخی از مشاغل می شد؛ دین، معیارهای فرهنگی، آداب رفتاری، لهجهـ 
سازنده ی سازوکارهای طرد ]exclusion[ هستند. شاید بتوان گفت مهم ترین سازوکار طرْد حقوق مربوط به 
مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است. شکل محوری انحصار که دسترسی به »شغل« کارفرمایی را تعیین 
می کند، حقوق مالکیت خصوصی است. اگر کارگران اقدام به تسخیر کارخانه و گرداندِن آن کنند، درواقع 
درحال به چالش کشیدن طردشدنشان از دایره ی کنترل بر وسایل تولید هستند؛ درعین حال، توانایی مالکان 
برای کسب سود، در گرو دفاع از این طرد است. بنابراین، تقسیم بندی طبقاتی اساسی بین سرمایه داران و 
کارگران ــ که در هر دو سنت جامعه شناسِی وبری و مارکسی به رسمیت شناخته می شود ــ از چشم انداز 
وبری، هم چون بازتابی از یک شکل خاص از فرصت اندوزی درک می شود که از رهگذر قواعد قانونِی مربوط 

به حقوق مالکیت تحمیل می شود.
آن دسته از سازوکارهای منحصرکننده که در چارچوب رویکرد فرصت اندوزی به ساختارهای طبقاتی شکل 
می دهند، صرفاً در میان ممتازترین اقشار عمل نمی کند. اتحادیه های کارگری نیز می توانند با حمایت از 
صاحبان یک شغِل به خصوص در برابر رقابت با کارگران دیگر، کارکردِ یک سازوکار منحصرکننده را داشته 
باشند. این امر به این معنی نیست که در مجموع اتحادیه ها در افزایش نابرابری مشارکت دارند، چراکه به عالوه 
می توانند از لحاظ سیاسی به شکلی عمل کنند که به کاهش نابرابری ها بینجامد و ممکن است به شکلی واقعی 
موجب کاهش آن دسته از نابرابری هایی شوند که زاییده ی سازوکارهای منحصرکننده ی دیگری هستند ــ 
به ویژه آن سازوکارهایی که با مالکیت خصوصِی وسایل تولید مرتبط هستند. با این همه، تا جایی که اتحادیه ها 
موانعی برای ورود به مشاغلی خاص پدید می آورند، شکلی از انحصار اجتماعی را خلق می کنند که شرایط 

مادی زندگی را برای خودی ها ]یعنی صاحبان همان مشاغل خاص ـ م[ ارتقا می بخشد.
آن دسته از جامعه شناسانی که رویکرد فرصت اندوزی را در مطالعه ی طبقه اتخاذ می کنند، عموماً سه دسته بندی 
کلی را در جامعه ی آمریکایی تشخیص می دهند: سرمایه داران، که با حقوق مالکیت خصوصی بر وسایل تولید 
تعریف می شوند؛ طبقه ی میانی، که با سازوکارهای طرد در رابطه با کسب تحصیالت و مهارت ها تعریف 
می شوند؛ و طبقه ی کارگر، که با محروم شدن شان از مدارک تحصیلی عالی و سرمایه تعریف می شوند. آن 
بخش از طبقه ی کارگر نیز که از سوی اتحادیه ها حمایت می شود، یا قشری ممتاز درون طبقه ی کارگر شناخته 

می شود، یا برخی اوقات بخشی از طبقه ی میانی.
بنابراین، تمایز اساسی بین سازوکارهای طبقاتی فرصت اندوزی و سازوکارهای ویژگی های فردی از این قرار 
است: در اولی، مزیت های اقتصادی ای که حاصِل قرار داشتن در یک جایگاه طبقاتی ممتاز است، به شکلی 
عّلی مرتبط با غیاِب این مزیت ها برای کسانی است که از چنین جایگاه های طبقاتی ای طرد شده اند. در رویکرد 
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مبتنی بر ویژگی های فردی، حضور یا غیاِب چنین مزیت هایی صرفاً نتیجه ی شرایط فردی  قلمداد می شود: 
ثروتمندان به دلیل دارا بودِن ویژگی های مطلوب ثروتمندند، فقرا هم به دلیل فقدان این ویژگی ها فقیر هستند؛ 
هیچ  ارتباط عّلِی نظام مندی بین این امور واقع نیست. از میان برداشتن فقر از رهگذرِ ارتقاءِ ویژگی های مرتبط 
ـ به هیچ وجه ضرری به  ـ ازجمله تحصیالت، سطح فرهنگی و سرمایه ی انسانی آن هاـ  با این پدیده در فقراـ 
ثروتمندان نمی رساند. از منظر رویکرد فرصت اندوزی، علت ثروتمندِی ثروتمندان تا اندازه ای در فقر فقرا 
است، و کارهایی که ثروتمندان به منظور حفِظ ثروت شان انجام می دهند به آن  دسته از کاستی هایی می افزاید که 
افراد فقیر با آن مواجه هستند. از این منظر، اقداماتی که به منظور ریشه کنی فقر از رهگذرِ حذِف سازوکارهای 

طردگر صورت بگیرد، ممکن است بالقوه موجب تضعیِف مزیت های ثروتمندان شود.

استثمار و سلطه

رویکردی که در واکاوی طبقاتی بر سازوکارهای استثمار و سلطه تأکید می کند، بیش از همه پیوندی تنگاتنگ 
با سنت مارکسیستی دارد، گرچه برخی از جامعه شناسانی که بیش تر تحت تأثیر وبر هستند نیز این سازوکارها 
را در صورت بندی مفهومی خود از طبقه وارد می کنند.]6[ با این حال، اغلب جامعه شناسان این سازوکارها 
را نادیده می گیرند، برخی هم آشکارا مرتبط بودن آن ها را به بحث طبقه انکار می کنند. »سلطه« و به ویژه 
»استثمار« اصطالحاتی مناقشه برانگیز هستند، چراکه نه بر توصیفی خنثی که بر قضاوتی اخالقی داللت دارند. 
بسیاری از جامعه شناسان تالش می کنند به دلیل محتوای هنجاری این اصطالحات از به کار بردن آن ها اجتناب 
کنند. بااین حال، تصور می کنم که این دو اصطالحاتی با اهمیت اند و به شکلی دقیق در شناسایِی شماری از 
مسائل اساسِی مشخص در فهم طبقه به کار می آیند. »سلطه« به توانایِی کنترِل فعالیت های دیگران اشاره دارد و 
»استثمار« به کسب سود اقتصادی از منشاء کار افراد دیگری که تحت سلطه اند. بنابراین، هرگونه استثمار شامل 

شکلی از سلطه است، اما هر نوع سلطه ای استثمار نیست.
در رابطه با استثمار و سلطه، مسئله صرفاً این نیست که گروهی از محدود کردِن دسترسی به انواع خاصی از 
منابع یا موقعیت ها سود می برند؛ عالوه براین، گروهِ استثمارگر/سلطه گر این توانایی را نیز دارد که نیروی کار 
گروهی دیگر را به شکلی کنترل کند که به نفع خودش باشد. این حالت های کالسیک و متفاوت  با یک دیگر 
را در نظر بگیرید: در حالت اول، مالکان بزرگ زمین کنترل چراگاه های اشتراکی را در دست دارند و مانع از 
دسترسی دهقانان به این زمین ها می شوند، و از این کنترل انحصاری بر آن زمین ها نفِع اقتصادی می برند. در 
حالت دوم، همان مالکان زمین که کنترِل چراگاه ها را به دست گرفته و دهقانان را از آن محروم کرده  بودند، 
برخی از همان دهقانان را به عنوان کارگران کشاورزی به زمین ها بازمی گردانند. در این حالت دوم، مالک زمین، 
نه تنها از کنترِل دسترسی به زمین )فرصت اندوزی( کسب سود می کند، بلکه بر کارگران زراعی سلطه دارد 
و کارشان را استثمار می کند. در این جا در مقایسه با شکل طردگرایی ساده، با شکلی قدرتمندتر از وابستگی 
دوسویه ی معطوف به یک دیگر ]relational interdependency[ سروکار داریم، چراکه این جا رابطه ای مستمر 
نه فقط بین شرایط که هم چنین بین فعالیت های افرادِ بهره مند و بی بهره از مزیت برقرار است. استثمار و 
سلطه شکل هایی از نابرابرِی ساختاریافته اند که مستلزمِ همکارِی فعاالنه ی مستمر بین استثمارکنندگان و 

استثمارشوندگان، مسلط ها و تحت سلطه ها است.
بنابراین، می توانیم تضاد بین نقِش مناسبات اجتماعی در هریک از این سه رویکردِ واکاوی طبقاتی را به قرار زیر 
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خالصه کنیم. در رویکرد قشربندی، نه شرایط اقتصادی ای که افراد در آن زندگی می کنند و نه فعالیت هایشان، 
هیچ یک به عنواِن بازتاب مستقیِم مناسبات اجتماعی درک نمی شود؛ در بین این سه رویکرد، رویکرد قشربندی 
کم تر از بقیه واجد خصلت معطوف به یک دیگر بودن ]relational[ است. رویکرد وبرْی شرایط اقتصادی افراد 
را به اعتبار شکل حاصل از رهگذر مناسبات طردگرایانه درک می کند، اما طبقه را  مناسبات پیکریافته در میان 
فعالیت ها تعریف نمی کند. سنت مارکسیستی در هردو معنا واجد خصلت نسبتی بودن است، ازهمین رو توجه 

را به تأثیرات ساخت دهنده ی استثمار و سلطه بر شرایط و فعالیت های اقتصادی معطوف می کند.
رویکرد مارکسیستی به طبقه در شکل 3 به نمایش درآمده است. همانند سنت وبری، در این رویکرد نیز 
قدرت و قواعد قانونی ای که انحصار اجتماعی را اِعمال می کنند در تعریِف ساختار بنیادِی موقعیت های 
ـ اهمیت دارند. اما در سنت مارکسیستی، تأثیر اساسِی  ـ به ویژه مالکیت خصوصی بر وسایل تولیدـ  اجتماعیـ 

فرصت اندوزی عبارت از سلطه و استثمار است، نه صرِف کسب مزیت در بازار.
در این رویکرد، تقسیم بندی اصلِی طبقاتی در جامعه ی سرمایه داری بین کسانی صورت می گیرد که بر وسایل 
ـ کارگران.  ـ و کسانی که برای کار با آن وسایل تولید به استخدام در می آیندـ  ـ سرمایه دارانـ  تولید کنترل دارندـ 
در این چارچوب تحلیلی، سرمایه داران کارگران را استثمار می کنند و بر آنان مسلطند. موقعیت های دیگر درون 
این ساختار طبقاتْی سرشِت ویژه  شان را از رابطه ی خود با این تقسیم بندی بنیادی به دست می آورند. مدیران 
برای مثال، بسیاری از وجوهِ قدرِت سلطه گری را به اجرا می گذارند، اما درعین حال تابِع سرمایه داران هستند. 
مدیران عامِل اجرایی ]CEO[ و مدیران رده باالی ابرشرکت ها ]Corporation[ اغلب به تدریج سهم چشم گیری 
از سهام مالکیِت این ابرشرکت ها کسب می کنند و از همین رو، بیش ازپیش به سرمایه داران شبیه می شوند. 
متخصصاِن دارای تحصیالت عالی و برخی از کارگران فنی به اندازه ی کافی از کنترِل بر دانش و مهارت ها 
ـ که آن ها را قادر  ـ دو عاملی که در اقتصادهای معاصر منابعی تعیین کننده محسوب می شوندـ  برخوردارندـ 
می سازد تا در فرایند کار به طرز چشمگیری مستقل از روابط سلطه باشند و هم چنین میزان استثمارشدِن آن ها 

را به حد چشم گیری کاهش می دهد یا حتی از بین می برد.

عنصرِ قدرت در هردو رویکرد وبری و مارکسیستی نقشی مهم ایفا می کند. در هردو رویکرد، نابرابری در 
درآمد و ثروت که در پیوند با ساختارِ طبقاتی است، از رهگذرِ اِعمال قدرت، و نه صرِف کنش های افراد، 
حفظ می شود. نابرابری هایی که از فرصت اندوزی پدید می آیند، به منظورِ تحمیِل فرایندهای طردگرا به استفاده 
از قدرت نیازمندند؛  نابرابری هایی که با استثمار پیوند دارند، نیازمنِد سرپرستی، نظارت بر کار و ضمانت هایی 
برای اِعمال انضباط هستند. در هر دو مورد، مبارزات اجتماعی ای که درپِی به چالش کشیدِن این شکل های 
قدرت هستند،  بالقوه می توانند امتیازات کسانی را با تهدید مواجه کنند که در موقعیت های ممتاز طبقاتِی قرار 

دارند. 
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یکپارچه سازی سه سازوکار

گرچه جامعه شناسان عموماً گرایش دارند که پژوهش خود را بر یکی از این سه رویکرد به طبقه مبتنی سازند، 
از نظر من هیچ دلیلی وجود ندارد که این رویکردها را مانع الجمع بدانیم. یک شیوه ی ترکیب آن ها می تواند 
به این شکل باشد که هریک از این رویکردها را ابزاری تلقی کنیم برای شناسایِی یکی از فرایندهای اصلی ای 

که به جنبه های گوناگوِن ساختار طبقاتی شکل می دهد:
بین  • تقسیم بندِی  یعنی  سرمایه داری،  جامعه ی  در  طبقاتی  بنیادیِن  تقسیم بندی  در  مارکسیستی  سنت 

سرمایه داران و کارگران، استثمار و سلطه را شناسایی می کند.
رویکرد وبری فرصت اندوزی را سازوکار اصلی ای تشخیص می دهد که با خلِق موانع گوناگون، عرضه ی  •

افراد برای مشاغل مطلوب را محدود می سازد و از این  طریق مشاغل »طبقه ی میانی« را از طیف وسیع 
مشاغل طبقه ی کارگر متمایز می کند. مسئله ی اساسی در این رویکرد این نیست که چه کسانی طرد 
می شوند، بلکه درواقع سازوکارهای طردگرایی است که امتیازاِت کسانی را که در موقعیت طبقه ی میانی 

قرار دارند محفوظ نگاه می دارد.
رویکرد قشربندی بر فرایندی تمرکز دارد که از رهگذر آن افراد به موقعیت های گوناگون در ساختار  •

طبقاتی تقسیم می شوند یا این که به کلی به حاشیه می روند. درحالی که واکاوِی فرصت اندوزی توجهات را 
به سازوکارهای مبتنی بر طردی جلب می کند که در پیوند با مشاغل طبقه ی میانی وجود دارند، رویکرد 
قشربندی به مشخص کردِن ویژگی های فردی ای یاری می رساند که توضیح می دهد چه افرادی به چه 

مشاغلی دسترسی دارند و چه افرادی از مشاغل باثباِت طبقه ی کارگر محروم می شوند.
این سه فرایند در تمامی جوامع سرمایه داری عمل می کنند. تفاوت های موجود در ساختارهای طبقاتِی 
کشورهای مختلف حاصِل میان ُکنِش متفاوت این سه سازوکار در هر کشور است. وظیفه ی نظری ما تعمق 
درباره ی شیوه های مختلفی است که این سازوکارها در هر جامعه با یک دیگر پیوند خورده و ترکیب شده اند؛ 
وظیفه ی تجربی مان نیز بسط وگسترش شیوه های مطالعه ی هریک از این سازوکارها و ارتباط متقابل بین آن ها 

است.
یکی از انواع ممکِن مدِل خرد ـ کالن تودرتو.]7[ به شکلی طرح وار در شکل4 به نمایش گذاشته شده است. 
در این مدل، روابط قدرت و قواعد قانونی ای که به افراد کنترلی واقعی بر منابع اقتصادی ــ وسایل تولید، 
ـ اعطا می کنند، ساختارهای انحصار اجتماعی و فرصت اندوزیِ ای را پدید می آورند  مالیه، سرمایه ی انسانیـ 
که مرتبط با موقعیت های اجتماعی هستند. بنابراین، فرصت اندوزی سه جریاِن تاثیرات عّلی را پدید می آورد: 
نخست، به فرایندهای سطح ُخرد شکل می دهد که افراد از رهگذر آن ها ویژگی های مرتبط با طبقه را کسب 
ـ و تعارضاِت توزیعِی برآمده  ـ حرفه ها و مشاغلـ  می کنند؛ دوم، به ساختارِ جایگاه هایی درون روابط بازارـ 
از آن شکل می دهد؛ و سوم، به ساختار روابط درون تولید، به ویژه روابط سلطه و استثمار، و تعارضات همراه 
با آن در این حوزه شکل می دهد. نخستین جریان از این جریان های عّلی نیز، گردش افراد را به جایگاه های 
طبقاتی ِ درون بازار و تولید راهبری می کند. ویژگی های طبقاتی افراد و جایگاه طبقاتی آن ها، همراه  با یک دیگر 

بر سطح رفاهِ اقتصادی افراد تأثیر می گذارد.
در این مدل ترکیبِی گسترده به یک عنصر نهایی دیگر هم نیاز داریم. شکل 4 با روابط قدرت و قواعد نهادی 
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هم چون ساختارهایی درونی برخورد می کند، درحالی که هردوی این ها درواقع خود نیز از رهگذر فرایندها 
و تعارضات طبقاتی شکل گرفته اند. اهمیت این از آن روست که ساختارهای نابرابرْی نظام هایی پویا هستند 
و سرنوشت افراد به مسیر کلیت این نظام نیز وابسته است و نه فقط به فرایندهای سطِح ُخردی که در زندگی 
خود با آن مواجه می شوند، یا ساختارهای اجتماعی ای که این زندگی ها در چارچوب آن جای می گیرند. اگر 
روابط ناشی از قدرت بنیادیِن حامی یک ساختارِ مشخص جایگاه های طبقاتی را  پارامتر هایی ثابت تلقی کنیم، 
عمیقاً گمراه خواهیم شد و این تلقی در خدمت این رویکرد نادرست قرار می گیرد که سرنوشت افراد را صرفًا 
تابعی از ویژگی ها و شرایط فردی شان می داند. بنابراین، آن چه نیاز داریم، یک مدِل کالِن پویا و بازگشتی.]8[
است که در آن مبارزات اجتماعی در تغییر مسیرِ خودِ این روابط سهیم هستند. نمونه ی این مدل را می توان 

به شکلی بسیار ساده شده در شکل 5 مشاهده کرد. بنابراین، در یک واکاوی طبقاتی کاماًل مفصل و دقیق، این 
نوع مدِل کالِن تعارض و دگرگونی با مدل چندسطحِی کالن  ـ  ُخردِ فرایندهای طبقاتی و زندگی های فردی 
تلفیق می شود. می توان بینش های اساسِی رویکردهای قشربندی، وبری و مارکسیستی را در چنین مدلی با 

یک دیگر ترکیب کرد.

طبقه در آمریکا

تفاوِت نظام های اجتماعی ـ اقتصادی در درجه ی محدودیتی است که بر حقوق و قدرِت مالزم با مالکیت 
خصوصی بر وسایل تولید اِعمال می کنند و از همین رو، تفاوت آن ها در ماهیت تقسیم طبقاتی بین سرمایه داران 
و کارگران نهفته است. ایاالت متحده مدت هاست یکی از ضعیف ترین مقرارت عمومی را در رابطه با مالکیت 
سرمایه دارانه دارد. این امر در چند خصیصه ی مهم بازتاب داشته است: حداقل دست مزد بسیار پایین، مجاز 
شمردن نرخ های باالی استثمار که در غیر این صورت ناممکن می بود، نرخ پایین مالیات بر درآمدهای کالن که 
به ثروتمند ترین بخش های طبقه ی سرمایه دار اجازه ی زندگی به شیوه هایی فوق العاده پرریخت وپاش می دهد، 
ضعِف اتحادیه ها و سایر اشکال سازمان یابی کارگری که می توانند به مقابله با اثرات سلطه درون فرایند تولید 
برآیند. نتیجه ی این شرایط این است که ایاالت متحده در بین کشورهای سرمایه داری پیشرفته احتماالً از 
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قطبی شده ترین تقسیم طبقاتی برخوردار است که هم چون محور استثمار و سلطه قلمداد می شود.

در رابطه با طبقه ی میانی و صورت بندی اش از رهگذر سازوکارهای فرصت اندوزی ــ به ویژه سازوکارهای 
ـ باید گفت که در میان دولت های سرمایه داری پیشرفته، ایاالت متحده به صورت تاریخی  مرتبط با آموزشـ 
یکی از بزرگ ترین طبقات میانی را داشته است. این کشور نخستین کشوری بود که آموزش عالی را در 
سطحی وسیع گسترش داد و تا مدت هایی مدید، مسیر دستیابی به چنین مدارجی بسیار گشوده و نسبتًا 
کم هزینه بود و همین شرایط به افرادی که از منابع چندانی برخوردار نبودند اجازه ی ورود به دانشگاه ها را 
ـ همراه با کالج های محلی، آموزشکده ها،  می داد. ایاالت متحده هم چنین از یک نظام آموزش عالِی چندالیهـ 
ـ برخوردار  کالج های مربوط به رشته های فرهنگی ]liberal arts[، دانشگاه ها، نهادهای عمومی و خصوصیـ 
است که برای افراْد ورود دیرهنگام به تحصیالت عالی، کسب مدرک و اشتغال به مشاغل طبقه متوسطی را 
ممکن می ساخت. این نظام وسیع و متنوع به حمایت از پدیدآمدن مشاغل طبقه متوسط متعددی یاری رساند. 
مکمِل این نظام در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، جنبش کارگری نسبتاً قدرتمندی بود که این توانایی را 
داشت که رقابت بر سر  آن دسته از مشاغلی را بی اثر کند که در مرکزیت اقتصاد آمریکا نیازمند تحصیالت 
عالی نبودند. این مسئله کارگران عضو اتحادیه ها را که در چنین موقعیت هایی قرار داشتند، قادر ساخت از 

درآمد و امنیت شغلی ای مشابه با طبقه ی میانِی دارای مدرک برخوردار شوند.
»جامعه ی  یک  مصداِق  غالب  به شکلی  هرگز  ایاالت متحده  ــ  رایج  لفاظی های  برخالف  ــ  بااین همه 
طبقه متوسطی« نبوده است. اغلب مشاغل در ساختار اشتغال آمریکایْی مزایای مبتنی بر مدارک انحصارْی به 
افراد دارنده ی آن شغل اعطا نمی کنند و جنبش کارگری هرگز موفق نشده که بیش از 35 درصد از نیروی 
کار غیرمدیریتی را سازمان دهی کند. عالوه براین، در دهه های اخیر با زواِل دست کم برخی از فرایندهای 
طبقه متوسطِی طردگرا روبه رو بوده ایم: از دهه ی 1970 به بعد جنبش کارگری با سرعت زیادی دچار زوال 
شده است، بسیاری از مشاغل طبقه متوسطی ناایمن تر شده اند و مدارِک معموالً هم بسته با این مشاغْل کم تر 
می توانند در محافظت از آن ها مؤثر باشند و بحران اقتصادی جاری در میان کسانی که کماکان خودشان را 
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مشغول کار در مشاغل طبقه متوسطی می دانند، حِس بی ثباتی را تشدید کرده است. بنابراین، با این که مطمئنًا 
هنوز هم وضعیت این گونه است که تحصیالت عالی، و با روندی روبه رشد، مدارک آکادمیک پیشرفته در 
دسترس پذیر کردِن بسیاری از مشاغل در اقتصاد آمریکا نقشی اساسی ایفا می کنند، اما چشم انداز آینده  برای 

یک طبقه ی میانی بزرگ و باثبات از وضوح کم تری برخوردار است.]9[
سرانجام، وجه ممیزه ی ساختار طبقاتی آمریکا مشخصاً فرایند خشنی بوده که به ویژگی های مربوط به 
سرنوشت افراد شکل داده است. نظام آموزشِی ایاالت متحده به نحوی سازمان  یافته که کیفیت آموزشی که 
دردسترس کودکاِن خانواده های فقیر است، درکل به شدت نازل تر از خدمات آموزشی ای است که به کودکاِن 
طبقه ی میانی و خانواده های ثروتمند ارائه می شود. صنعت زدایی پرشتاِب اقتصاد آمریکا و غیاب برنامه های 
جامِع آموزِش شغلی برای کسانی که در نتیجه ی تعطیلی کارخانه ها از کار بی کار شده اند، به این معنا است که 
بخش چشم گیری از افراد درمی یابند که فاقد آن نوع مهارت هایی هستند که مورد نیاز بازار کار فعلی است. 
نتیجه این که نرخ های باالی فقر و به حاشیه رانده شدِن اقتصادی به وجوه ممیزِ ساختار طبقاتی آمریکا در 

مقایسه  با کشورهای هم رده بدل شده است.
با لحاظ کردِن تمامی این فرایندها، تصویر عمومی زیر از ساختار طبقاتی آمریکا در آستانه ی سده ی بیست و 

یکم حاصل می شود:
در صدر این ساختار، طبقه ای از سرمایه داران بسیار ثروتمند و طبقه ی مدیران ابرشرکت ها قرار دارند که  •

زندگی شان سطح فوق العاده باالیی از استانداردهای مصرفی را شامل می شود و محدودیت های نسبتاً کمی 
برای اِعمال قدرت اقتصادی از سوی آن ها وجود دارد.

یک طبقه ی میانی که به صورت تاریخی ابعاد گسترده ای داشته و از ثباتی نسبی برخوردار بوده است و در  •
نظامی روبه گسترش و منعطف از تحصیالت عالی و آموزش فنی قوام یافته که مربوط به مشاغل نیازمنِد 

انواع مختلف مدارک است، اما در حال حاضر امنیت و کامیابِی آتی این طبقه در هاله ای از ابهام است.
طبقه ی کارگری که روزگاری با بخِش نسبتاً بزرِگ خارج از اتحادیه اش سرشت نمایی می شد و از امنیت  •

و استاندارد زندگی مشابه با طبقه ی میانی برخوردار بود، اما درحال حاضر عمدتاً فاقد این حمایت هاست.
بخشی فقیر و بی ثبات کار از طبقه ی کارگر که با دستمزدهای پایین و اشتغاِل نسبتاً ناامن سرشت نمایی  •

می شد و در معرض رقابِت شغلی افسارگسیخته ای در بازار کار قرار داشت و حداقل حمایت ها را از سوی 
دولت دریافت می کرد.

بخشی از جمعیت که فقیر و به حاشیه رانده شده است، فاقد مهارت ها و تحصیالت الزم برای مشاغلی  •
است که می تواند آن ها را قادر به رهایی خود از زیستن زیر خط فقر کند و شرایط زندگی اش به گونه ای 

است که کسب این مهارت هاِی الزم برایش به شدت دشوار است.
الگویی از میان کنِش بین نژاد و طبقه که ذیل آن کارگران فقیر و جمعیِت به حاشیه رانده شده عمدتاً و به شکل  •

بی تناسبی از اقلیت های نژادی تشکیل شده اند.

تالش برای دست یابی به رویکردی ترکیبی

اتخاذ چارچوب یکپارچه ی واکاوی طبقاتی ای که در این جا ارائه شد، هم محققانی را که در سنت مارکسیستی 
کار می کنند و هم کسانی که رویکردهای قشربندی یا وبری را برگزیده اند با چالش های گوناگونی مواجه 
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می کند. برای بسیاری از مارکسیست ها، چالش اصلْی به رسمیت شناختِن این امر است که قدرتمندرین بخِش 
علم اجتماعِی مارکسیستی، نظریه ی آن درباره ی آرایشی مشخص از سازوکارهای عّلی است و نه خواسِت 
این سنت برای بدل شدن به پارادایمی جامع. در گذشته، دفاع از اهمیت این سازوکارها با استفاده از الفاظی 
صورت می گرفت که تأکیدش بر قیاس ناپذیرِی مارکسیسم با دیگر نظریه ها بود و چنین استدالل می کرد که 
این معرفت شناسی و روش شناسِی مارکسیستی است که این سنت را صراحتاً از رقبایش متمایز می کند. از 
نظر من، چنین استدالل هایی قابل قبول نیستند. مارکسیسم از این رو سنتی قدرتمند در علم اجتماعی تلقی 
می شود که تبیین هایی اثرگذار و اساسی را برای طیفی از پدیده های بااهمیت پیش رو می گذارد و نه به این 
دلیل که از نوعی روش ویژه برخوردار است که آن را از سایر جریان های نظری جدا می کند. مسلماً همیشه این 
امکان وجود دارد که تالش های آتی برای صورت بندی مارکسیسم به عنوان پارادایمی منحصربه فرد و جامع 
با موفقیت همراه شود. اما در حال حاضر، به نظر می رسد مفیدتر خواهد بود که مارکسیسم به عنوان برنامه ای 
پژوهشی.]10[ درنظرگرفته شود که تمرکز بر مجموعه ی مشخصی از مسائل، سازوکارها و نظریه های تبیینِی 

موقتی معرِف آن است.
جامعه شناسانی که در سنِت قشربندی مشغول به کارند، احتماالً در مواجهه با یک چارچوب یکپارچه ی 
واکاوی طبقاتی، با چالش حتی بزرگتری روبه رو شوند. به هرحال، تحلیل گران مارکسیستِی طبقه همواره 
درعمل، مباحث مربوط به ویژگی های فردی و شرایط مادی زندگِی افرادی را که درون یک ساختار اقتصادی 
قرار گرفته اند مورد مالحظه قرار داده اند و برای آن ها، فرصت اندوزی بخشی جداناپذیر از مفهومِ مناسباِت 
اجتماعی تولید به حساب می آید. اما از سوی دیگر، نظریه پردازان قشربندی به کلی مسئله ی استثمار را نادیده 
گرفته اند و دست باال صرفاً از »فقدان مزیت« سخن  می گویند و حتی توجه به سلطه در رویکرد آنان غایب 
است. به رسمیت شناختِن استثمار و سلطه در مقام محورهای اصلِی واکاوی طبقاتی به معناِی تشخیِص اهمیِت 
یک ساختار خاِص موقعیت های اجتماعی منفک از افراد جای گرفته در این موقعیت ها است و به عالوه این 

نکته ای است که پژوهش های قشربندی تاحد زیادی با آن بیگانه اند.
از وجهی شاید بتوان گفت آسان ترین وظیفه را وبری ها برعهده دارند. از سویی، اغلب جامعه شناساِن وبری 
به دنباِل پدید آوردن پارادایمی جامع نبوده اند، و برایشان سنتی نظری که فراهم کننده ی فهرستی مطّول از 
مفاهیمی باشد که به سستی به یک دیگر پیوند خورده اند و به مسائل مشخص تجربی و تاریخی می پردازند 
کافی بوده است. این یکی از جذابیت های اصلِی جامعه شناسی وبری بوده است: این رویکرد  از اساس 
ورودِ تقریباً هر مفهومی از دیگر جریان های نظریه ی اجتماعی را به خود روا می دارد. از سوی دیگر، وبری ها 
همواره بر اهمیِت قدرْت در دروِن ساختارهای اجتماعی تأکید کرده اند و برای تمیز بین افراد و موقعیت های 
ساختاربندی شده با مشکلی روبه رو نیستند. گرچه مفهوم استثمار اساساً درون واکاوی طبقاتی وبری جای  

نمی گیرد، اما منطِق مقوالت وبری هیچ گونه مانع جدی ای را بر سر راه ورود این مفهوم قرار نمی دهد.
سرانجام ممکن است از این ارزیابی چنین برداشت شود که همگی باید صراحتاً به وبری بودنمان اعتراف کنیم. 
این یکی از اتهاماتی بود که سی سال پیش، جامعه شناس بریتانیایی، فرانک پارکین، با نوشتن این جمالت علیه 
آثار من و دیگر مارکسیست ها اقامه کرد: »به نظر می آید که درون هر نومارکسیستی یک وبری در حال تالش 
برای بیرون آمدن است«.]11[ تصور نمی کنم از آن گونه واقع گرایی پراگماتیکی که من در این جا از آن دفاع 
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می کنم، بتوان چنین حکمی را استخراج کرد. مارکسیسم به دلیل مجموعه ی مسائل خاصی که به آن می پردازد 
و نیز بنیان های هنجاری اش و سیاهه ی ویژه ی مفاهیم و سازوکارهایی که بسط وگسترش داده است، کماکان 

سنتی منحصربه فرد در علم اجتماعی باقی می ماند.

* این متن ترجمه ای است از مقاله ی زیر:
Wright, Erik Olin (2009), Understanding Class; Towards an Integrated Analytical Approach, 
New Left Review, no 60, Nov-Dec 2009, pp 101-116.

که بعدها با اندکی تغییر، در قالب فصل اول کتاب زیر چاپ شد:
Wright, Erik Olin (2015), Understanding Class, Ch 1; From Grand Paradigm Battles to Pragma-

tist Realism: Towars an Integrated Class Analysis, Verso Books, pp 1-19.

یادداشت ها

گزارشی اولیه از نظراتم درباره ی مارکسیسم و علِم اجتماعِی خط اصلی را می توان در مقدمه ی طبقه، بحران و دولت )لندن 1978( . 1
مشاهده کرد. آثار عمده ی دیگری که بعدها در آن ها این مسائل را به بحث گذاشته ام عبارتند از، طبقات )لندن و نیویورک،1985(، 
بحث درباره ی طبقات )لندن و نیویورک،1989(، طبقه اهمیت دارد: مطالعاتی تطبیقی درباره ی واکاوی طبقاتی )کمبریج،1997( 
و رویکردهایی به تحلیل طبقاتی )کمبریج،2005( ]که با همین عنوان و با ترجمه ی یوسف صفاری از سوی انتشارات الهیتا 
به چاپ رسیده  است ـ م[. نسخه ی پیشیِن این مقاله در ژوئن 2009، در کنفرانسی با موضوِع »درک طبقه« در دانشگاه یوهانسبورگ 

ارائه شده بود.

ترجیحم آن است که از اصطالِح »سنت مارکسیستی« استفاده کنم و نه »مارکسیسم«، دقیقاً به این دلیل که اصطالح »مارکسیسم« . 2
چنین القا می کند که با چیزی شبیه به پارادایمی جامع سروکار داریم.

این رویکرد نسبت به سنت مارکسیستی به این معنا نیست که مارکسیسم را باید صرفاً در یک »جامعه شناسی« یا علم اجتماعی . 3
بی شکل منحل کرد. مارکسیسم کماکان منحصر به فرد بودنش را با سامان دهی به برنامه اش حوِل مجموعه ای از پرسش های بنیادین 
یا مسائلی حفظ می کند که دیگر سنت های نظری یا نادیده می گیرند یا به  حاشیه می رانند، عالوه بر این، مارکسیسم مجموعه ای از 

فرایندهای عّلی متقاباًل پیوسته را شناسایی می کند که مرتبط با این پرسش ها هستند.

پیر بوردیو نخستین جامعه شناس پیشگامی بود که به شکلی نظام مند طیفی از عناصر فرهنگی را در شموِل مواردی گسترده از . 4
ویژگی های فردِی مرتبط با طبقه وارد کرد.

در میان جامعه شناسان آمریکایی، اصطالح »فرصت اندوزی« روشن تر از همه از سوی چارلز تیلی به کار گرفته شده است، به ویژه در . 5
کتابش با عنوان نابرابرِی تحمل پذیر ]Durable Inequality[ )برکلی،1999(. آثار بوردیو درباره ی میدان و شکل های سرمایه نیز 

بر فرایندهای مربوط به فرصت اندوزی تمرکز دارد.

بی شک وبر بحثی جامع و مفصل را درباره ی سلطه، قدرت و اقتدار بسط وگسترش می دهد، اما این بحث ها را بیش تر در زمینه ی . 6
واکاوی اش از سازمان ها و دولت قرار می دهد و نه مشخصاً در مشخصاتی که از مفهوم طبقه ارائه می دهد.

بازگشت به ابتدای مقاله
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nested micro-macro model: در این مدْل ترکیب و پیوند و درکل رابطه ی اجزای خرد و کالن به شکلی نشان داده می شود . 7

که ضوابط و شرایط در سطح خرد، در سطح کالن نیز رعایت شده است - مترجم.

 Recursive model: در این جا منظور مدلی است که در آن، اجزای مدل )برخی یا کل اجزای مدل( به عنوان معلول یک جزء . 8
دیگر، خود می توانند در روندی بازگشتی در مقام علت حاضر شوند- مترجم.

برای بحثی درباره ی الگوهای قطبی شدن مشاغل در دهه های اخیر، نک به رایت و ریچل دوایر، »الگوهای گسترش شغلی در . 9
ایاالت متحده: مقایسه ای بین دهه های 1960 و 1990«، سوسیوـ اکانامیک ریویو جلد 1، شماره ی 3، 2003، صص 325-289.

برنامه ی پژوهشی اصطالحی است از امره الکاتوش که در تالش بود نظریات توماس کوْهن و پوپر را به سنتزی جدید برساند که . 10
البته کماکان رنگ  و بوی پوپری بر خود دارد. بر مبنای چارچوب تحلیلی الکاتوش، هر سنت یا پارادایم علمی مجموعه ای است 
از برنامه های پژوهشی ضعیف و قوی که سازوکارهای گوناگونی در تضعیف و تقویت آن ها مؤثر است، سازوکارهایی که آن ها را 
نمی توان صرفاً با ارجاع به ابطال پذیرِی پوپری یا قیاس ناپذیرِی پارادایم ها نزد کوهن تبیین کرد. برنامه های پژوهشی ممکن است 
به رغم »ابطال شدن« کماکان از سوی پژوهش گران دنبال شوند و پس از مدتی از برنامه ای ضعیف به برنامه ای قوی بدل شوند 
که داده های مختلفی گزاره های هنجاری آن را حمایت و تقویت کند. بنابراین، نه معیار صدق و کذب و سازوکارهایی هم چون 
ابطال پذیری، و نه »انقالب  های علمی« تمام عیّار، هیچ یک مسیر تکامل علم را تبیین نمی کند. علم مجموعه ای از برنامه های پژوهشی 
است که اجتماعات علمی به دالیل مختلف پیروی از این برنامه ها را پیش می گیرند. در دورانی، به دالیل مختلف، برنامه ای به 
برنامه ی قوی بدل و از مقبولیت برخوردار می شود، و در دورانی دیگر رو به افول می رود و ممکن است دوباره به حیات بازگردد. 
پیشرفت علم حاصل رقابت برنامه های پژوهشی مختلف با یک دیگر و تالش آن ها برای باال بردن انسجام درونی و قدرت 
پیش بینی های بدیع است. البته، دست آخر الکاتوش هم معیاری هنجاری برای علوم و برنامه های پژوهشی قائل است که تا اندازه ی 

زیادی به درکش از علم فیزیک به عنوان علم معیار وابسته است- مترجم.  برای بحث بیش تر نک به:

آلن، اف. چالمرز، چیستی علم، ترجمه ی سعید زیباکالم، انتشارات سمت، صص 129-124.

تد بنتون و یان کرایب، فلسفه ی علوم اجتماعی، ترجمه ی شهناز مسمی پرست و محمود متحد، نشر آگه، صص 126-118.

فرانک پارکین، مارکسیسم و نظریه ی طبقاتی: نقدی از منظر بورژوایی، نیویورک، 1979، ص 25.. 11

https://wp.me/p9vUft-FR  :لینک مقاله در سایت نقد

بازگشت به ابتدای مقاله
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کنش طبقاتی: بررسی و نقد دیدگاه های اریک اُلین رایت

نوشته ی: جوزف چونارا

ترجمه ی: تارا بهروزیان

دغدغه ی اریک الین رایت در40 سال گذشته طبقه بوده است. بیش تر اندیشه ها و بازاندیشی های مفهومِی او، 
نتیجه ی تحقیقات تجربی اش درباره ی ساختار و آگاهی طبقاتی بود که در آغاز بر ایاالت متحده و ایتالیا تمرکز 
داشت و بعدها دامنه ی آن گسترش یافت و دو دهه تداوم پیدا کرد. ]1[ رایت نه تنها نظریه پردازی تیزبین است 
بلکه به گونه ای نامتعارف خودبازنگر و حتی خودسنج است. جای تعجب نیست که او در خالل چهار دهه ی 
گذشته، بینش هایی را ارائه کرده که هم واکاوی طبقاتی مارکسیستی سنتی را به چالش کشیده و هم آن ها را 

ارتقا داده است.
خواندن مجموعه مقاالت او که در سال های 1995 تا 2015 نوشته شده اند، برای عالقه مندان به فهم ساختار 
طبقاتی جوامع سرمایه داری معاصر سودمند خواهد بود. این مقاالت شامل دیدگاه های فعلی رایت درباره ی 
طبقه، نقد چارچوب های طبقاتی بسط یافته از سوی طیف وسیعی از نویسندگان  ]2[ و نیز مقایسه ی توضیحات 
کارل مارکس و ماکس وبر درباره ی طبقه است. بحث سودمندی درباره ی کتاب سرمایه  در قرن بیست ویکم 
توماس پیکتی نیز در مقاالت او وجود دارد که اهمیت شرح تجربی پیکتی از فراز و فرود نابرابری در قرن 
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ـ به ویژه مفهوم سرمایه از نظر پیکتی  گذشته را به رسمیت می شناسد و در عین حال ضعف های کلیدی این اثرـ 
و فقدان هرگونه انگاره ی دقیقی از طبقه ــ را نیز تشخیص می دهد. همچنین مقاله ی او که نخستین بار در 
این جا }نشریه ی سوسیالیسم بین الملل{ منتشر شد، و مفهوم »بی ثبات کار« ]3[ گای استندیگ را به عنوان 
طبقه ی متمایز اجتماعی بررسی کرد، با استقبال زیادی مواجه شد. رایت بسیاری از استدالل های استندینگ را 
رد می کند و ترجیح می دهد فقط بخشی را که در موقعیتی بی ثبات قرار دارند »بخشی از طبقه ی کارگر« بداند 

که با طبقه ی گسترده تر پرولتاریا در منافع درازمدِت فراگیر شریک اند. ]4[
من به جای بحث درباره ی جزئیات محتوای این مجموعه ی وسیع از مقاالت، قصد دارم فقط به ارزیابی 
برخی از افزوده های گسترده تر رایت، به نظریه پردازی طبقه بپردازم که بخش های مختلف این مجموعه متاثر 

از آن هاست. 

طبقه ی میانی جدید

شاید شناخته ترین دستاورد رایت برای خوانندگان این نشریه، روایت قدیمی او از آن چه اغلب »طبقه ی میانی 
جدید« نامیده می شود، روایتی که بر مقاله های سردبیران کنونی و پیشین نشریه سوسیالیسم بین الملل تاثیر 

گذاشت. ]5[
مارکس قطبی شدن جامعه ی سرمایه داری را بین طبقه ی سرمایه دار، که کنترل موثر )و معموالً مالکیت ( وسایل 
تولید را در اختیار دارد، و طبقه ی کارگر مزدبگیر، متصور می شود. او از وجود طبقات دیگر که مقدم بر نظام 
سرمایه داری کاماًل پیشرفته اند آگاه است، طبقاتی که بیش تر از جوامعی که در آن ها به وجود آمده بودند دوام 
آوردند. مهم ترین این گروه ها عبارت اند از خرده بورژوازی، اکثریت کسانی که در سراسر جهان، تولیدکنندگاِن 
کشاورزی کوچک مقیاس بوده اند و هستند. مارکس پیش بینی می کند که این گروه با توسعه ی سرمایه داری 

به طور نسبی از لحاظ اندازه و توانایی برای تحمیل خود به جامعه زوال می یابد. ]6[
با این حال پس از مارکس، مارکسیسم با ظهور طیف گسترده ای از گروه های دیگری مواجه شد که موقعیتی 
به مراتب ناروشن تر در ساختار طبقاتی اشغال کرده اند. نویسندگان مارکسیست، دیدگاه های متفاوتی در این 
باره دارند که دقیقاً چه افرادی باید در این مقوله ی طبقه ی میانی جدید قرار بگیرند؛ گروه های شکل گرفته 
درون بنگاه های سرمایه داری که وظایف مدیریتی را انجام می دهند و به طور سنتی با سرمایه داران همبسته  اند 
اما همانند پرولتاریا به ازای مزد کار می کنند، از جمله  قطعی ترین نامزدهای این جایگاه هستند. تجدیدحیات 
نظریه ی مارکسیستی از اواخر دهه ی 1960 به بحث هایی فزاینده پیرامون هویت و ماهیت چنین گروه بندی هایی 
منجر شد که در آن زمان به بخش بزرگی از نیروی کار در بسیاری کشورهای سرمایه داری پیشرفته تبدیل 
شده بودند.]7[ اگر اعضای این طبقه ی میانی جدید صرفاً سرمایه دار تلقی شوند، پس طبقه ی سرمایه دار بسیار 
بزرگ تر و خط تمایز میان این طبقه و کارگران بسیار ناروشن تر از چیزی خواهد بود که پیش تر تصور می شد. 
اگر اعضای این طبقه ی جدید صرفاً کارگر تلقی شوند، آنگاه طبقه ی کارگر همچنان اکثریت قریب به اتفاق 
افراد را در برخواهد گرفت. اما بسیاری از تضادهای طبقاتی که مشخصه ی سرمایه داری است، به درون خود 
طبقه ی کارگر منتقل خواهد شد، و توانایی آن را برای کنشگری یکپارچه برای تغییر جهان زیرسوال خواهد 

برد. به این ترتیب، مفاهیم جدیدی برای کاوش این موقعیت الزم بود.
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نقد پوالنزاس

نیکوس پوالنزاس، مارکسیست یونانی، از جمله  کسانی بود که کوشید این مفاهیم جدید را بررسی کند. رویکرد 
او بازتاِب بازمفهوم پردازی گسترده تر طبقه است. طبقات به نظر پوالنزاس نه فقط با موقعیت  شان در ارتباط 
با وسایل تولید با دیگر طبقات، بلکه براساس جایگاه شان در ارتباط با »دستگاه های سیاسی و ایدئولوژیک« 
تعریف می شوند. موقعیت اقتصادی هنوز »نقشی تعیین کننده » در اختیار دارد، درحالی که دو فاکتور دیگر 
}دستگاه های سیاسی و ایدئولوژیک{ صرفاً »بسیار مهم« قلمداد شده اند.]8[ با این حال، برای پوالنزاس از منظر 
اقتصادی تنها کسانی کارگر تعریف می شوند که مولد )در معنای مارکسیستی، آفریننده ی ارزش اضافی( هستند 
و کاالیی ملموس خلق می کنند. به عالوه، پوالنزاس درجایی می نویسد که »طبقات اجتماعی با پراتیک های 
طبقاتی« منطبق هستند و »طبقات صرفاً در مبارزه ی طبقاتی وجود دارند.«]9[ پوالنزاس به واسطه ی واکاوی 
خود این استدالل را مطرح می کند که »گروه بندی های جدید مزدبگیران... به خرده بورژوازی سنتی تعلق 

دارند«؛ او می گوید آن ها »خرده بورژوازی جدید« هستند. ]10[
رایت اما نقدی ویرانگر از پوالنزاس مطرح می کند. نخست استدالل می کند که پوالنزاس طبقه ی کارگر را 
در چارچوب بسیار محدودی تعریف کرده است. ]11[ از آن جا که فقط کارگراِن مولد به حساب می آیند، 
کارگران مزدی در حوزه های غیرمولد مانند بانک داری یا دفترداری از طبقه  ی کارگر کنار گذاشته و جذب 
خرده بورژوازی می شوند. ]12[ این مسئله درباره آن هایی که در بخش عمومی کار می کنند نیز صادق است ]13[ 
پوالنزاس نه تنها این گروه ها را از شمول طبقه ی کارگر خارج می کند، هر چند آن ها در شرایط کار یکسان، 
منافع شان در سرنگونی روابط سرمایه دارانه ی تولید و غیره، با طبقه ی گسترده تر کارگر مشترک است، بلکه 
هر کسی را که درگیر »کار ذهنی« است، مانند کار اداری، نیز در زمره ی طبقه ی کارگر نمی داند. ]14[ با این 
استدالل که چنین کاری »در واقع با مجموعه ای از تشریفات، فوت وفن ها و عناصر »فرهنگی« احاطه شده 
است که آن را از کار طبقه ی کارگر متمایز می کند«، و در نتیجه به »«کار کاغذی« و »کارگران اداری« به طور 

عام اعتباری سنتی می بخشد.« ]15[
دوم، رایت انسجام »خرده بورژوازی جدید« را به پرسش می گیرد. دو گروه کلیدی به این مقوله تعلق دارند. 
گروه نخست، مدیران و سرپرستان هستند که پوالنزاس، همان گونه که در ادامه خواهیم دید، آنان را به 
نادرست کاماًل غیرمولد فرض می کند. ]16[ این گروه با »سلطه ی روابط سیاسی ای که از آن دفاع می کنند« 
مشخص می شوند. ]17[ با این حال اصاًل روشن نیست که چه مشخصه ای درباره کارکرد آن ها در محیط کار، 
سیاسی محسوب می شود و نه اقتصادی. ]18[ گروه دوم، یعنی »مهندسان و تکنسین ها«، مولد قلمداد شده اند 
اما در کاربرد علم در تولید نقش دارند که »با پراتیک های ایدئولوژیکی متناظر با ایدئولوژی مسلط درهم تنیده  
است.« ]19[ بار دیگر، به هیچ وجه روشن نیست چرا این تقسیم بندی فرضی فکری/ یدی باید به منزله ی خط 

تمایز طبقات در نظر گرفته شود و نه به سادگی عامل تمایز گروه های مختلِف کارگران. ]20[
کار پوالنزاس از یک سو، شامل مجموعه ای سفت و سخت، صلب و نادرست از مقوالِت معرِف کارگران 
است و از سوی دیگر، هرکس را که مشمول این معیارها نباشد، ولو صرفاً به دلیل نقش مفروض سیاسی یا 
ایدئولوژیک شان، با خرده بورژوازی یکی می داند. رایت تخمین می زند که براساس تعاریف پوالنزاس، این 
گروه بیش از 70 درصد از نیروی کار ایاالت متحده در سال 1969 را در برمی گیرد. ]21[ این ناقِض ادعای 
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پوالنزاس مبنی بر نقش مرکزی اقتصاد }در تعریف طبقه{ است؛ در واقعیت، سیاست و ایدئولوژی »جایگاه 
تقریباً برابری دارند.« ]22[

جایگاه های طبقاتی متناقض

روایت بدیل رایت، هسته ی مرکزی اثر او، طبقه، بحران و دولت، را در سال 1978 شکل می دهد. دغدغه ی 
او در این اثر عبارت است از یافتن »شیوه ای بدیل برای پرداختن به ... ابهامات در ساختار طبقاتی« که مستلزم 
آن است که »ما برخی موقعیت  ها را اشغال کننده ی جایگاه هایی به لحاظ عینی متناقض درون مناسبات 
طبقاتی« تلقی کنیم که سرمایه داری به وجود  آورده است. ]23[ ضروری است که این »جایگاه های متناقض را 

... به خودی خود« بررسی کنیم. ]24[ رایت سه جایگاه متناقض را مشخص می کند:
می توان سه دسته موقعیت درون تقسیم اجتماعی کار را به مثابه   اشغال کننده ی جایگاه های متناقض درون 
مناسبات طبقاتی مشخص کرد... )1( مدیران و سرپرستان جایگاهی متناقض میان بورژوازی و پرولتاریا 
اشغال می کنند؛ )2( مقوالت معینی از کارکنان نیمه مستقل که کنترل نسبتاً باالیی بر فرایند کار بی  واسطه شان 
حفظ کرده اند، جایگاهی متناقض میان طبقه ی کارگر و خرده بورژوازی اشغال می کنند؛ )3( کارفرمایاِن ُخرد 

که جایگاهی متناقض میان بورژوازی و خرده بورژوازی اشغال می کنند. ]25[
رایت با مبنا قرار دادن برآوردی در سال 1969، از تعاریف خود برای تخمیِن اندازه ی این گروه های متفاوت 
در ایاالت متحده استفاده کرد و به این نتیجه رسید که 12 درصد از نیروی کار شامل مدیران رده باال و میانی 
و تکنوکرات هاست، در حالی که حدود 18 تا 23 درصد، جایگاه های طبقاتِی متناقض نزدیک به طبقه ی کارگر 
را اشغال کرده اند. او می نویسد خودِ طبقه ی کارگر »41 تا54 درصد از جمعیت اقتصادی فعال« و »در مرزهای 
مشترک با طبقات دیگر، طبقه ی کارگر 23-35 درصِد دیگر جمعیت را دربردارد... بنابراین کل پایه ی طبقاتی 

بالقوه برای جنبش  سوسیالیستی... حدود 60 تا 70 درصد از کل جمعیت است«. ]26[
این راهکار نوآورانه ی رایت، به بینش های مهمی می انجامد اما مشکالتی نیز در پی دارد. در حقیقت، رایت در 
فرایندی پرمشقت از مباحثه و خودانتقادی، به موضوع های حل نشده ای اشاره می کند. او در تالش برای حل 
این معضالت، کار اولیه ی خود را به گونه ای بازبینی می کند که آن را حتی پرمسئله تر و بینش های معتبر خود 

او را نیز سست خواهد کرد.

یک جایگاه یا سه جایگاه طبقاتی متناقض؟

نخستین مشکل این است که جایگاه طبقاتی متناقض میان سرمایه دارها و کارگران وضعیتی متفاوت از دو 
جایگاه دیگر )جایگاه های متناقض میان خرده بورژوازی و سرمایه داران و میان خرده بورژوازی و کارگران( 

دارد.
هنگامی که سرمایه داری به شیوه ی مسلط تولید بدل می شود، سایر طبقاِت از پیش موجود، جذب آن می شوند. 
آن گونه که مارکس می گوید: »در همه ی شکل های جامعه، یک نوع مشخص از تولید وجود دارد که بر بقیه 
مسلط است و از این رو روابط آن، رده و اهمیت انواع دیگر تولید را تعیین می کند. پرتویی عام وجود دارد 
که همه ی رنگ ها را می شوید و خاص بودگی آن ها را تعدیل می کند.« ]27[ هنگامی که این امر رخ می دهد، 
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خرده بورژوازی عماًل وادار می شود که دو نقش متناقض در سرمایه داری ایفا کند: نقش استثمارشونده و 
استثمارکننده، نقش سرمایه دار و کارگر. »آن ها به دو شخص تجزیه می شوند.« ]28[ حتی »آن نوع کارهایی که 
در واقعیت تحت انقیاد سرمایه درنیامده اند نیز در اندیشه به انقیاد درمی آیند، مثاًل، کارگرِ خویش فرما کارگر 
دستمزدِی خودش است؛ وسایل تولیِد خودش، برای او و ذهن او به مثابه  سرمایه ظاهر می شود. او به مثابه  

سرمایه دار، خود را به عنوان کارگر دستمزدی به کار می گمارد.« ]29[
صاحِب کسب وکار خرده بورژوایی، ضرورتاً باید هر دو نقش استثمارگر و استثمارشونده را ایفا کند. او هم 
به خود مزد پرداخت می کند و هم زمان کار اضافی خود را به عنوان سود به تصاحب درمی آورد و فشار 
بیشینه سازی سودآوری اش را از طریق فرایند رقابت سرمایه دارانه احساس می کند. به بیان دیگر، اعضایی از 
این طبقه وجود خواهند داشت که در مرز نامشخص طبقات سرمایه داران و کارگران قرار دارند، در وهله ی 
نخست به عنوان سرمایه داران ُخرد و پس از آن به عنوان کارمندان شبه مستقلی که با سرمایه داران قرارداد 
می بندند یا مشاورانی که اجیر می شوند و غیره. ضرورتی ندارد برای توصیف این فرایند سایه افکنی ، دو جایگاه 

کامل متناقض طبقاتی جدید خلق شود. مسئله صرفاً درجه ی ایفای این دو نقش از سوی آنان است.
این وضعیت را با وضعیت الیه های طبقه ی میانی جدید مقایسه کنید. آن ها درگیر خوداستثمارگری یا مالکیت 
نیستند. بلکه ترکیبی از وظایف اجتماعی سرمایه و کار را به شیوه ای نوظهور که در بنگاه های سرمایه دارانه به 
وجود آمده است، اجرا می کنند. مفهوم جایگاه های طبقاتی متناقض رایت برای این تحول، مناسب ترین شکل 

ممکن است.
رایت تفاوت وضعیت دو نوع جایگاه طبقاتی متناقض را متوجه می شود. اما متاسفانه این مسئله را از طریق 
قراردادن خرده بورژوازی در شیوه ی تولیدی خارج از سرمایه داری حل و فصل می کند، با این استدالل که 
خرده بورژواها در یک »تولید کاالیی ساده« ی مجزا قرار دارند. ]30[ گرچه مبادله ی کاالها ویژگی بسیاری 
از جوامع بوده است، تولید کاالیی ساده هرگز به عنوان شیوه ی تولید مستقلی که بتواند مثاًل از فئودالیسم یا 
سرمایه داری مجزا شود، وجود نداشته است. حتی اگر بتوانیم وجود تاریخی چنین شیوه ی تولیدی را بپذیریم، 
رایت به جای آن که طبقات مرتبط را طبقاتی بداند که، هرچند به شیوه ای متناقض و بغرنج درون سرمایه داری 
ادغام شده و جاگرفته اند، معتقد است که آن ها صرفاً عوارض تاریخی باقی مانده ای هستند که بیرون از منطق 

سرمایه داری عمل می کنند.

استقالل، کنترل و استثمار

رایت در آثار بعدی اش، مجموعه ی دوم معضالت جایگاه های متناقض خود را بررسی می کند. او در اثر پیشین 
خود استدالل می کرد که ویژگی اصلی گروه های مابین خرده بوژوازی و کارگران را استقالل آن ها می داند. اما 
انگاره ی استقالل به عنوان ویژگی خرده بورژوازی جای تردید دارد، هم به این دلیل که خرده بورژوازی می تواند 
روش هایی از کار را دارا باشد که در اثر فشار نظام سرمایه دارانه بر آن  تحمیل شده است، و هم به این سبب 
که برخی از کارگران نیز در محیط کار، سطحی نسبتاً باال از خودمختاری دارند. ]31[ رایت خاطرنشان می کند 
که براساس معیارهای قبلی اش، سرایدار مدرسه می تواند از یک خلبان خطوط هوایی استقالل بیش تری داشته 
و از این رو در جایگاهی متناقض تر قرار داشته باشد. ]32[ همان طور که وال بوریس می پرسد: »در چه نقطه ای 
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درجه ی کنترل آن ها به حدی می رسد که برای خارج کردن شان از طبقه ی کارگر کافی است؟« ]33[
رایت به طور کلی می گوید که در روایت  پیشین اش، استثمار میان طبقات به »مفهومی پس زمینه ای« تقلیل 
یافته بود و سلطه ی طبقاتی برجسته تر بوده است. ]34[ طبعاً سلطه در محیط کار وجود دارد اما از طریق 
استثمار کارگر جریان می یابد. ما یا باید روشن کنیم که چه چیزی درباره سلطه ی طبقاتی خاص است یا خطر 
فروغلتیدن به آن چه رایت آن را دیدگاه »ستم های چندگانه« ]multiple oppersions[ برای فهم جامعه می نامد 
ـ است که  ـ جنسی، نژادی، ملی، اقتصادیـ  بپذیریم، که مشخصه اش هم پوشانی شکل های مختلِف »سلطهـ 

هیچ یک بر دیگری اولویت تبیینی ندارد«. ]35[
خودانتقادی رایت با این استدالل که استثمار در اثر قبلی اش جایگاهی ثانویه داشته است چندان قانع کننده 
نیست. برای نمونه در ساختار طبقاتی و تعیین درآمد که به سال 1979 منتشر شد، رایت اظهارنظری کاماًل 
ارتدوکس وار درباره ی استثمار ارائه کرده است: »استثمار در نظریه ی مارکسیستی بر رابطه ای داللت دارد که در 
آن افرادی که در موقعیت مسلط قرار دارند قادر به تصاحِب کار اضافی افرادی هستند که در موقعیت زیردست 
قرار دارند.« به عالوه، این مسئله همچون »هسته ی روابط طبقاتی« توصیف شده است. ]36[ مسئله ی مهم تر آن 
است که چگونه به بهترین شکل می توان استثمار را تئوریزه کرد. در مجلد نخست سرمایه، مارکس شیوه ای 
را شرح می دهد که در آن استثمار کارگران در فرایند تولید رخ می دهد. کار مجرد اجتماعی ارزشی جدید 
خلق می کند، که توسط زمان کار اجتماعاً الزم برای تولید کاالی مفروض تنظیم می شود. در مقابل، کارگر فقط 
ارزش موردنیاز برای بازتولید نیروی کارش را )شامل همه ی مولفه های افزوده ای که سرمایه در اثر مبارزات 
گذشته وادار به پرداخت آن شده است( به شکل مزد دریافت می کند. ]37[ اختالف این دو مقدار، یعنی ارزش 

اضافی، شکل سرشت نمایی است که زمان کار نپرداخته در نظام سرمایه داری در قالب آن تصرف می شود.
با این حال، رایت همانند بسیاری از نویسندگان مارکسیست  و پسامارکسیسِت  آن زمان، که از آن به بعد هم 
بر شمارشان افزوده شده است، درباره ی این جنبه ی نظریه ی مارکس بیش از پیش دچار تردید شد. اما رایت 
با گروهی از نظریه پردازانی همراه شد که خود را مارکسیست های تحلیلی می نامند، از جمله جان روئمر، 
جی.اِی کوهن و جان الستر. ]38[ آنان هم نظر با رایت استدالل می کنند که »آن چه در سنت مارکسیستی بیش 
از همه ارزشمند و متمایز است، تزهای بنیادمنِد آن درباره ی جهان است. ادعاهای مارکسی مبنی بر تمایز 
روش شناختی عمدتاً در بهترین حالت گمراه کننده و در بدترین حالت زیان بار هستند.« ]39[ بیش تر این 
نظریه پردازان، )در این میان رابرت برنر تا حدودی استثناست( ضمِن رد کردن روش مارکس و جایگزینی آن 
با روش های برگرفته از علوم اجتماعی آکادمیک، نقِد به اصطالح »نوریکاردویی« یا »سرافایی« از اقتصاد سیاسی 

مارکسیستِی را پذیرفتند. ]40[
در حالی که مارکس تولید سرمایه داری را فرایندی اجتماعی و فنی می داند، سرافایی ها تولید را مبتنی بر شرایط 
تماماً فنی می دانند. مجموعه ای از درون دادهای فنی و مادی خاص همراه با کار، منجر به برون داد مادی خاصی 
می شود که قیمتش توسط درون دادها تعیین می شود. در این روایت با »کار مرده« )ارزش ماشین آالت و نظایر 
آن(  و کار زنده  ای که از سوی کارگران به کار می افتد، اغلب به شکلی یکسان برخورد می شود. سرافایی ها 
با ایجاد مجموعه ای از معادالت همزمان که قیمت هر کاال را تعیین می کند، می توانند نظام خود را، از لحاظ 
ریاضی، حل و فصل  کنند و برای مثال نشان  دهند که نرخ سود به ترکیب شرایط فنی تولید و نرخ مزد بستگی 
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دارد. اما این راه حل به پذیرش رویکردی ریاضیاتی بستگی دارد که در آن قیمت درون داد های داخل شده در 
یک چرخه ی معین تولید با قیمت شان هنگامی که به شکل برون داد ]محصول[ از همان چرخه بیرون می آید 

ـ به عبارت دیگر، یک نظام تعادلی ایستا که عماًل زمان در آن حذف شده است. ]41[ یکسان باشدـ 
رایت مدعی است که »ممکن است ایده ی کار به عنوان سرچشمه ی ارزش، ابزاری مفید برای توضیح ایده ی 
استثمار کار باشد اما هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که بپذیریم که کار و فقط کار باعث خلق ارزش 
می شود. مارکس بی شک هیچ دفاع قابل اتکایی برای این فرض ارائه نکرده است.« ]42[ آن چه مارکس در 

نامه ای درباره ی یکی از منتقداِن اولیه ی سرمایه نوشته، دقیقاً پاسخ به رایت است:
این آدم نگون بخت اصاًل متوجه نیست که حتی اگر ابداً فصلی درباره »ارزش« در کتابم وجود نمی داشت، 
واکاوی  من از روابط واقعی، شامل گواه و اثباِت روابط واقعی ارزش است. وراجی درباره ی ضرورت اثبات 

مفهوم ارزش تنها از نادیده گرفتن کامل موضوع مورد بحث و روش علم ناشی می شود. ]43[
مارکس دفاع بی نهایت »قابل اتکایی« از این فرض دارد ــ سه مجلد کتاب سرمایه که او در آن شرحی از 

پویه  های سرمایه داری را بسط  و گسترش می دهد، بر نظریه ی ارزش او بنا نهاده شده است. ]44[
هنگامی که رایت پس از ردِ موضع مارکس تصمیم می گیرد تا استثمار را به عنوان خط مقدم واکاوی اش 
برگزیند، این شکاف را با مفهوم استثمار ارائه شده از سوی مارکسیست تحلیلی، جان روئمر، پر می کند. 
بازی   نظریه ی  بر  مبتنی  فکری  آزمون های   و  گوناگون  مدل های  شامل  روئمر  مفهوم پردازِی  این   ]45[ 
]game theory[ می شود که استثمار را ذیل تصاحب ثروْت خارج از ]سپهر[ تولید، قرار می دهد. این نوع 
رویکردها دو ضعف عمده دارند. نخست  آن که به تمامی انتزاعی هستند. این رویکردها درباره ی سرمایه داری 
به عنوان یک نظام تاریخی انضمامی حرف مهمی ندارد. همان گونه که بوریس می نویسد، »روش روئمر 
همانند مدل های استنتاجی اقتصاد نئوکالسیک، به امور تاریخاً خاص جامعه ی سرمایه داری بی اعتناست و بر 

شباهت های غیرتاریخی صوری تمرکز می کند.« ]46[
معضل دوم این است که این رویکردها بر »فردگرایی روش شناختی« استوارند، روایتی از جامعه که به 
جای تمرکز بر ظرفیت های جمعِی گروه هایی نظیر طبقات، جامعه را متشکل از افراد می داند و بر »اولویت 
تحلیل های ُخرد بر تحلیل های کالن« پافشاری می کند. ]47[ بنابراین رویکرد روئمر از افراد با دارایی های 
متفاوت آغاز می شود و از آن ها روایتی از استثمار بیرون می کشد. این کاماًل در تضاد با رویکرد مارکسیستی 

است که از روابط تولید آغاز می کند و افراد را در این زمینه قرار می دهد. ]48[
رایت منتقد شکل های افراطی فردگرایی روش شناختی است. ]49[ در اثر مورد بررسی، او با این ادعا که 
فردگرایی روش شناختی نباید با »اتمیسم« اشتباه گرفته شود، استدالل خود را دوباره تکرار می کند. با این حال، 
رایت به صراحت استدالل می کند که در تبیین اجتماعی جایی برای »روابط میان روابط«، که در تقابل با »روابط 
میان افراد« ]فهم می شود[، وجود ندارد. ]50[ این  استدالل ها جای چندانی برای انگاره هایی مانند تضاد میان 
نیروهای مولد و روابط تولید یا تضاد میان کار و سرمایه )که مارکس آن را رابطه ای اجتماعی می داند( باقی 
نمی گذارند. اما رایت در عمل، معموالً شیوه ی بیانی را برمی گزیند که دقیقاً بر همان شکل هایی از استدالل 
استوار است که ]از سوی خود او[ منع می شده است؛ مثاًل می نویسد: »استثمار رابطه ای اجتماعی ایجاد می کند 
که همزمان منافع یک طبقه را در مقابل طبقه دیگر در رقابت قرار می دهد، دو طبقه را با برهم کنش های مداوم 
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به یک دیگر مقید می کند و به گروه های محروم شکلی واقعی از قدرت اعطا می کند که با آن منافع استثمارگران 
را به چالش بکشند.« ]51[ به سختی می توان درک کرد که این توصیف سودمند از استثمار چه تفاوتی با 

»جمع گرایی روش شناختی« دارد که »هستی های جمعی نظیر طبقات را به مثابه  کنشگر وضع می کند.« ]52[

طرح ریزی دوباره ی جایگاه های متناقض طبقاتی

بازمفهوم پردازی رایت از استثمار دو پیامد عمیق برای واکاوی طبقاتی اش دارد. نخست، تمرکز نوشته های او 
ـ شیوه ای که دارایی ها در میان طبقات متفاوت  را از آن چه درون فرایند تولید رخ می دهد به روابط مالکیتـ 
ـ تغییر جهت می دهد. رایت تصدیق می کند که هرچند سلطه در نقطه ی تولید »ویژگی مهِم  توزیع می شوندـ 
اغلب شکل های تاریخی تولید سرمایه دارانه بوده است«، اما فقط  کنترل موثر بر »دارایی های مولد« است 
که، »بنیان های رابطه ی کار ـ  سرمایه« را به واقع شکل می دهد.  ]53[ اما در هر جامعه ی تاریخی معین، و نه در 
جوامع تخیلی و غیرتاریخی روئمر، جدایی توزیِع وسایل تولید از شیوه ا ی که استثمار درون تولید رخ می دهد، 
ناممکن خواهد بود. مثاًل این واقعیت که سرمایه داران، و نه کارگران، وسایل تولید را در جامعه سرمایه داری 
کنترل می کنند، تضمین می کند که کارگران باید نیروی کارشان را به سرمایه داران بفروشند و باید ارزش اضافی 
را برای سرمایه داران تولید کنند.]54[ هم زمان با گسترش سرمایه از طریق فرایند انباشت، استثماری که متعاقبًا 

در پی دارد باعث دست اندازی بیش تر کنترل سرمایه دارانه بر وسایل تولید می شود.
ـ  ـ وسایل تولید، نیروی کار، مهارت و »دارایی های سازمانی«ـ  دوم، رایت طیفی از شکل های مختلف داراییـ 
را شناسایی می کند که می توانند در جامعه توزیع شوند و ساختارهای طبقاتِی به مراتب چندپاره تری ایجاد کنند 
که مجموعه ای از جایگاه های متناقض ناهمگون خصیصه ی آن هاست. این امر نشان دهنده ی میزان گسست 
رایت از نظریه ی کارپایه ی ارزش مارکس است، زیرا آن گونه که گولیلمو کارکدی می گوید، اینک ]از منظر 
رایت،[: »سازمان، مهارت و سرمایه، دارایی هایی مولد هم سنگ با نیروی کار هستند. از سوی دیگر، براساس 
نظریه ی کارپایه ی ارزش مارکسی، تنها نیروی کار سرچشمه ارزش است: سایر عوامل تنها می توانند بارآوری 

را افزایش دهند. بنابراین رایت نسخه ای از رویکرد »عوامل تولیِد« گوناگون را برمی گزیند.« ]55[
بنا به استدالل رایت، کسانی که مهارت هایی دارند که دسترسی به آن ها محدود است، به دلیل آن که قیمت 
»محصول نهایِی« کاالهایی که تولید می کنند باالتر از ارزش شان است  می توانند دیگران را استثمار  کنند. ]56[ 
»در استثمار مهارتی، صاحبان مهارت های نادر می توانند در دستمزدهایشان مولفه ای  به عنوان رانت بگنجانند. 
این مولفه بنیاداً مولفه ای از مزد است که بیش تر و فراتر از هزینه های تولید و بازتولید خود مهارت هاست«. 
]57[ رایت در جایی دیگر استدالل می کند که »داشتن مهارت و تخصص به دلیل نوع خاصی از قدرت که به 

کارکنان اعطا می کند، جایگاهی متمایز در درون روابط طبقاتی تعریف خواهد کرد«. ]58[
اما به هیچ وجه مشخص نیست که چگونه مهارت ها، نوعی از دارایی  هستند که در وهله ی نخست می توانند 
از نیروی کار جدا شوند، همچنین رایت توضیح نمی دهد که چطور نیروی کار ماهر از طریق نظام دستمزدی، 
زماِن کارِ نیروی کار ناماهر را تصاحب می کند. ]59[ جای دادن مقوله ی مهارت در نظریه ی ارزش مارکس 
 ]reduction problem[ »به دور از ابهام نیست. درحقیقت بحِث نیروی کار ماهر، که به عنوان »مسئله ی تقلیل

شناخته می شود، همچنان یکی از مسائل مهم حل نشده  در نظریه ارزش است. ]60[
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دیدگاه خود من این است که شکل های استثنایی کار ماهر، که ترجیح می دهم به پیروی از مارکس آن ها را 
»کار پیچیده« بنامم، در بافتار سرمایه داری به صورت گره  هایی عمل می  کنند که در آن ها شکل های مشخص 
کار هنوز به معنای مادی و واقعی تجرید نشده اند تا درون مخزن بزرگ نیروهای کار معاوضه پذیر قرار 
بگیرد. سرمایه به عنوان یک »شیوه ی مادی تولید« هنوز »شکل بسنده ای« خلق نکرده است که درباره ی امکان 
»زیرنهشتی ]subsumption[ واقعی« فرایند کار بحث کند. ]61[ سرمایه داری نهایتاً یا از طریق شکستن و 
مکانیزه کردن فرایند کار یا از طریق ارتقای سطح عمومی آموزش و مهارت آموزِی بخش های نیروی کار، و 
خلق آن چه دیوید هاروی »مهارت های انحصارناپذیر« می نامد، تمایل به واگشودِن این گره ها و غوطه ورسازی 
آن ها در دریای »کار ساده« دارد. ]62[ تا پیش از آن که این فرایند تاریخی رخ دهد، کاماًل ممکن است که به 
پیروی از مارکس، این شکل های استثنایی نیروی کار را مضربی از ارزش هایی دانست که توسط نیروی کار 
ساده در یک بازه ی زمانی مفروض خلق می شوند. همچنین کار پیچیده می تواند به این سبب که بازتولید 
آن گران تر است، یا به این سبب که هزینه ی باالتری بر سرمایه تحمیل می کند، اجرت باالتری هم دریافت 
کند. ]63[ کارگرانی که در این موقعیت قرار دارند ممکن است برای مدتی، بنا به دسترسی مشترک شان به 
دستمزدهای باالتر، با طبقه ی میانی جدید همسان پنداشته شوند. با این حال، به سبب ظرفیت باالترشان برای 
خلق ارزش، ضرورتی وجود ندارد که برای توضیح این وضعیت، قائل به فرایند استثمار کارگران کم مهارت تر 

از سوی کارگران ماهر باشیم.
در این واکاوی، کار پیچیده آن چیزی نیست که بتوانیم »کار تخصصی« بنامیم. هر کارگر موقعیت خاصی 
را در ]کارکردِ[ »کارگر جمعی« اشغال می کند، ]کارکردی[ که سرشت نمای تولید سرمایه دارانه است، یعنی 
شیوه ی تولیدی که نیروهای کار تخصص یافته ی متفاوت را به شیوه هایی در هم می آمیزد تا از جداسازی 
آن ها جلوگیری می کند. ]64[ هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم در این شرایط یک کارگر متخصص الزامًا 
ارزش بیش تری از کارگران دیگر تولید می کند. ]65[ تفاوت مزدها در این جا صرفاً نشان دهنده ی تفاوت  در 
شیوه ای است که نیروهای کارِ متفاوت بازتولید شده اند و در ساختارهای بازار کار قرار گرفته اند، نشان  دهنده ی 
تفاوت در تخصیِص متفاوت مولفه  ی »تاریخی و اخالقی« مزد است که بخش  هایی از نیروی کار توانسته اند 
از چنگ سرمایه درآورند، و نیز نشان دهنده ی تمایزگذاری های مزدی ای است که به توزیع نیروی کار بین 
مشاغل و رشته های مختلف تولید کمک می کند. ]66[ هم چنین، کار پیچیده را نمی توان برای کارِ آن دسته از 
کارگرانی به کار برد که به سبب استعداد یا مهارت آموزی »ماهرتر« از دیگران هستند. چنین کارگری صرفاً از 
طریق کاهش زمان کار الزم برای تولید یک کاال در پایین تر از میزان زمان کار اجتماعاً الزم، به افزایش بارآوری 

نیروی کار کمک می کند، پیامدی که مارکس آن را شناخته بود. ]67[
رایت بدون داشتن این نوع رویکرد نظری مبتنی بر ارزش، »کار پیچیده« را به تخصص  فرومی کاهد، که به 
بیان خود او »تمایز مشخص میان واکاوِی طبقاتی رابطه ای ]relational class analysis[ و واکاوِی قشربندی 
درجه   ای ]gradational stratification analysis[ را محو می کند. با این همه، مهارت ها کمابیش به شیوه ای 
پیوستاری متنوع اند... از این رو »سطوِح« مهارت ها، حاکی از جایگاه هایی درون ساختار روابط طبقاتی نیستند، 
بلکه حاکی از قشرهایی درون ساختار نابرابری اند«. ]68[ در این واکاوی مشخص نیست که در چه نقطه ای 
»سطح« مهارت برای سوق دادن کارگر به موقعیت استثمار یا خارج کردن او از طبقه ی کارگرِ تمام عیار، بسنده 
است. این مسئله معضل مهمی است زیرا رایت براساِس سطوح فزاینده ی »متخصصان« در کنار »مدیران 
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متخصص«، پیش بینی های نظریه پردازان جامعه ی پساصنعتی را درباره ایاالت متحده در دوره ی پس از جنگ، 
مناسب تر از »مارکسیسم سنتی« می داند. ]69[

سایه ی استالینیسم

مفهوم »استثمار مبتنی بر دارایی های سازمانی« نیز به همین  اندازه جای تردید دارد، با این حال دالیل ظهور 
آن هنگامی روشن تر می شود که به دوره ی تاریخی شکل گیری نظریه ی رایت توجه کنیم. رایت ناچار بود 
وجود اتحاد جماهیر شوروی و جوامع مشابهی را که براساس این الگو شکل گرفته بودند بپذیرد. با وجود 
نابرابری های ساختاری شدید در این جوامع، چگونه می توان آن ها را پساسرمایه داری و در عین حال طبقاتی 
دانست؟ رایت استدالل می کند که »معیارهای عملیاتی مرسوم استفاده شده در بیش تر واکاوی های طبقاتی 
تجربی را می توان نه تنها برای جوامع سرمایه داری و بلکه تقریباً بدون هیچ جرح و تعدیلی درباره »جوامع 

سوسیالیستی واقعاً موجود« نیز به کار بست«. ]70[
از این عبارت می توان دو نتیجه گرفت. نخست، نتیجه گیرِی تونی کلیف که اتحاد جماهیر شوروی و جوامع 
مشابه را »سرمایه داری دولتی بوروکراتیک« می داند. ]71[ در این جوامع، بوروکراسی دولتی همان نقشی را 
ایفا می کند که پیش تر سرمایه داران خصوصی برعهده داشتند. رایت »نظم دولت اقتدارگرا را که معموالً در آن 
قدرت دولت تخصیص منابع برای مقاصد گوناگون را کنترل می کند« در تقابل با نظم اقتصادی مبتنی بر بازار 
قرار می دهد. ]72[ اما مواجهه ی این دیدگاه با دولت در یک جامعه ی سرمایه داری دولتی به نحوی است که 
گویی این دولت قادر است منابع را براساس میل خود تخصیص دهد، نه در زمینه ی رقابت های بیناامپریالیستی 
میان دولت های سرمایه داری دولتی رقیب که گرایش دارد شرایطی را به تولید تحمیل کند که بازتاِب شرایط 

تولید در دیگر جوامع سرمایه داری است.
رایت پیشاپیش، چنین واکاوی ای را غیرمحتمل می شمارد و می گوید: »من به واقع اعتقاد ندارم که جوامع 
طبقاتی  جوامع  را  جوامع  این  عوض  در  رایت   ]73[ هستند«.  سرمایه دارانه  »واقعا«  دولتی،  سوسیالیستی 
پساسرمایه داری با منطقی متفاوت از استثمار می داند. او استدالل می کند که در این جوامع، استثمار به کنترِل 
آمران بوروکراسی بر»دارایی های سازمانی« تقلیل یافته است. ]74[ کنترل »دارایی های سازمانی« به کنترل کنندگان، 
این قدرت را می دهد که بر چگونگی تولید در جامعه و بنابراین بر تصاحب ارزش اضافِی کسانی که کار 
می کنند، کنترل داشته باشند. اما این چه تفاوتی با سرمایه داری سنتی دارد؟ در سرمایه داری سنتی نیز کنترل 
مطلق بر تولید برای سرمایه داران اهمیت حیاتی دارد. بدون شک آن ها نیز به این سبب که طبقه ی مسلط 
سرمایه دار هستند، می توانند »دارایی های سازمانی« را کنترل کنند.]75[ ممکن است که توده ها از لحاظ حقوقی 
مالک وسایل تولید در اتحاد جماهیر شوروی بوده باشند، اما این امر نمایشی بیش نبود. آن گونه که کارکدی 

می گوید:
»جدایی میان مالکیت دارایی های سرمایه ای و مالکیت دارایی های سازمانی بی معناست، زیرا کنترل سازمانی 
دارایی های سرمایه ای در مفهوم اقتصادی واقعی آن، به معنای مالکیت آن  سرمایه هاست. پافشاری بر چنین 
تمایزی به معنای فروکاستن مالکیت به مالکیت حقوقی خواهد بود، نتیجه  ای پوچ و یاوه که از چارچوب 

پروبلماتیک  رایت منتج می شود«. ]76[
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رایت اذعان دارد که »برنامه ریزان دولتی در یک جامعه ی »دولت محور« جریان سرمایه گذاری بر سراسر جامعه 
را کنترل می کنند و اگر قرار باشد آن ها را »مالِک« چیزی یا دارنده ی »کنترل« بر چیزی دانست، بنابراین باید 
آن ها را نه صرفاً مالک »دارایی های سازمانی« که مالک وسایل تولید دانست. ]77[ به نظر می رسد از نظر رایت، 
این تمایز، منوط به این است که آیا کسانی که جریان سرمایه گذاری را مدیریت می کنند می توانند مازاد تحت 
کنترل شان را »به سرمایه تبدیل کنند« و آن را به منبعی برای استثمار بیش تر بدل سازند. ]78[ اما آنانی که رهبری 
اتحاد جماهیر شوروی را بر عهده داشتند، درست مانند همتایان غربی شان، مجبور بودند بیش ترِ مازادی را که 
استخراج می کردند در جهت استثمار بیش تر و استحکام موقعیت طبقه ی مسلط سرمایه گذاری کنند و از قضا 

مزایای مادی چشمگیری نیز به دست آوردند. ]79[
این سردرگمی به ویژه از آن رو مسئله ساز است که در روایت بازبینی شده ی رایت از ساختار طبقاتی سرمایه داری 
غربی، مدیران که در آثار اولیه ی او جایگاهی متناقض بین سرمایه داران و کارگران اشغال می کردند، اینک در 
رابطه با کنترل شان بر دارایی های سازمانی تعریف می شوند. ]80[ در واقع، رایت »مدیران  ـ  بوروکرات ها« را 
رقیبان بالقوه ی طبقه ی سرمایه دار می داند که همان نقشی را تصاحب می کنند که مارکسیست ها به طور سنتی 
برای طبقه ی کارگر به عنوان حاکمان بدیل جامعه قائل بودند. ]81[ اما هم در سرمایه داری غربی و هم در اتحاد 
شوروی میان سازمان  نهایی تولید، شامل تخصیص ارزش اضافی به سرمایه گذاری که طبقه ی مسلط سرمایه دار 
بر آن نظارت می کند، و وظایف سازمانی که می تواند به سرپرستان و مدیران در فرایند تولید واگذار شود، 

تمایز وجود دارد. ]82[
نتیجه ی کلی تالش های رایت برای حل مشکالت آثار اولیه اش از طریق تعدیل چارچوب نظری اش، حرکت 
به سمت فهمی چندپاره تر و آشفته تر از طبقه  با شکل های هم پوشان گوناگونی از استثمار است که با چندین 
اینک می نویسد: »جوامع  او   ]83[ مهارت ( مشخص می شود.  اقتصاد، سازمان و  )برپایه ی  ناهم ساز  معیار 
سرمایه داری را باید به مثابه  جوامعی دربردارنده ی شکل های متنوعی از استثمار درک کرد، نه صرفاً استثمار 
سرمایه دارانه«. طبقات میانی »بنا به سازوکارهای سرمایه دارانه استثمارشونده   اند... اما بنا به یک یا چند نوع از 

این سازوکار های ثانویه ی استثمار، استثمارکننده نیز هستند.« ]84[
بازبینی مدل رایت به نظامی می انجامد که به جامعه شناسی وبری بسیار همانند تر است، »ماتریِس« تمام و کمالی 

»از منافِع مبتنی بر استثمار«. ]85[ همان طور که الکس کالینیکوس می گوید:
»روشن نیست که چه چیز مانع می شود که این فهرست دارایی های مولد را به انواع منابع قدرت اجتماعی که 
نظریه پردازان سلطه بر آن تمرکز دارند گسترش ندهیم... در این صورت، به نظر می رسد تفاوت درک رایت 

از استثمار و انگاره  های نیچه ای و نووبری ها از قدرت و سلطه تنها یک تفاوت لغوی است«.]86[

بازاندیشی درباره ی مدیران و سرپرستان

پیش از آن که به روش شناسی رایت بازگردیم، باید توجه کنیم که روش بسیار کارآمدتری برای مفهوم پردازی 
جایگاه های متناقض طبقاتی الیه های مدیریتی وجود دارد. در حقیقت، این مفهوم پردازی در روایت خود 
مارکس از تولید به عنوان دو فرایند تصرف ارزش اضافی و فرایند مشخِص کار ریشه دارد. حتی در قرن 
نوزدهم نیز مارکس ناچار شد در این باره مطالعه کند که چگونه این فرایند می تواند به خلق گروه بندی های 

بینابینی منجر شود:
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»به این ترتیب، گرچه به علت دوجانبه بودن سرشت فرایند تولیدی که باید مدیریت شود ــ که از یک 
سو فرایند کار اجتماعی برای تولید محصول است و از سوی دیگر، فرایند ارزش افزایِی سرمایه ــ محتواِی 
مدیریت سرمایه دارانه نیز دوجانبه است، اما شکل آن کاماًل مستبدانه است. با گسترش همیاری در مقیاسی 
بزرگ تر، این استبداد شکل های ویژه ی خود را بسط و گسترش می دهد... ]سرمایه دار[ کارِ سرپرستی مستقیم 
و پیوسته بر فردفرد کارگران و گروه های کارگران را از گردن خود باز می کند و به نوع خاصی از کارگان 
مزدبگیر می سپارد. ارتش کارگران صنعتی زیر فرمان یک سرمایه دار، درست همانند یک ارتش واقعی، به 
افسران )مدیران( و درجه داران )سرپرستان، سرکارگران( نیاز دارد که در جریان فرایند کار به نام سرمایه فرمان 

دهند. کارِ نظارت به کارکرد انحصاری و دائمی این کارگران بدل می شود«. ]87[
با توسعه ی بیش تر سرمایه داری، وظیفه ی هماهنگی و نظارت، حتی پیچیده گی بیش تری می یابد و اغلب در 
محیط های کار بزرگ در بنگاه های عظیم رخ می دهد. گولیلمو کارکدی در اثری که تقریباً همزمان با نخستین 
نظریه پردازی های رایت درباره ی جایگاه های متتاقض طبقاتی نوشته شده اما کم تر شناخته شده است، رشد 
الیه های مدیریتی را به استیالی شرکت های بزرگ سرمایه داری نسبت می دهد. ]88[ او خاطرنشان می کند 
که مدیراِن این محیط   های کار طیف گسترده ای از نقش های مشخصی را ایفا می کنند که محتوای اجتماعی 

متفاوتی دارند. این نکته نیز به پیروی از مارکس است که می نویسد:
»کار نظارت و مدیریت ضرورتاً در جایی پدید می آید که فرایند بی  واسطه ی تولید، شکل یک فرایند ترکیبی 
اجتماعی را به خود می گیرد و دیگر صرفاً به صورت کار منفرد تولیدکنندگان مجزا پدیدار نمی شود. اما 
این}کار نظارت{ در دو شکل متفاوت رخ می  دهد. از یک سو، در تمام کار هایی که افراد زیادی در آن 
مشارکت دارند، ارتباط درونی و وحدت فرایند ضرورتاً از سوی یک اراده ی مدیریت کننده نمایان می شود، و 
در وظایفی که نه به جزییات کار بلکه به محل کار و فعالیت  آن به مثابه  یک کل مرتبط است، درست همانند 
رهبر یک ارکستر. این همان کار مولد است که باید در هر شیوه ی ترکیبِی تولید انجام شود. از سوی دیگر... این 
کار نظارتی ضرورتاً در همه ی شیوه های تولیدی که بر پایه ی تضاد میان کارگر، به عنوان تولیدکننده ی مستقیم، 
و مالک وسایل تولید استوار است پدیدار می شود. هر چه این تضاد بزرگ تر باشد، نقشی که کار نظارتی ایفا 

می کند نیز بزرگ تر است«.]89[
کارکدی این دو نقش اجتماعی را که از سوی مارکس شناسایی شده اند، به ترتیب نوعی از »کارکرد کارگر 
جمعی« و »کارکرد عام سرمایه« توصیف می کند.]90[ یک مدیر به طور مشخص می تواند هر دو کارکرد را در 

زمان های متفاوت انجام دهد.]91 [ کارکدی می نویسد:
»محتوای شغل... توصیفی صرفاً فنی است، توصیفی مطابق با عملیات }کار{... ما می خواهیم تاکید کنیم که 
عاملی که یک یا چند کارکرد را انجام می دهد، هرگز صرفاً یک کار فنی انجام نمی دهد: همزمان فعالیت او 
واجد اهمیت اجتماعی نیز هست، کارکردی اجتماعی، به عبارت دیگر او یا کارکرد کارگر )جمعی( را انجام 

می دهد یا کارکرد )عام( سرمایه را«. ]92[
به میزانی که مدیران کارکردِ کارگر جمعی را انجام می دهند، مولد هستند و مانند کارگران ارزش جدید خلق 
می کنند و از این رو، مولفه ی ارزِش مزدشان را تولید می کنند؛ به  میزانی که مدیران کارکردِ عام سرمایه را انجام 
می دهند، آفریننده ی ارزش نیستند و این عنصر مزدشان از ارزش اضافی کسر می شود. ]93[ بار دیگر کارکدی 
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به پیروی از مارکس معتقد است کارکرد کارگر جمعی عبارت است از عمل »هماهنگی و وحدت فرایند 
کار«، ]94[ چیزی که منطقاً حتی در جهانی بدون روابط اجتماعی متخاصم نیز ضروری خواهد بود. برعکس، 

کارکرد عام سرمایه شامل کارِ »کنترل و نظارت« است:
»کار باید منظم، درست و پیوسته انجام شود. کارگر نباید به شکلی نادرست از ماشین آالت استفاده کند یا به 
آن ها آسیب بزند؛ نباید مواد خام را تلف کند؛ نباید صرفاً نیروی کار خودش را بازتولید کند بلکه همچنین 
باید از طریق کار کردن بیش از زمانی که در مزدش وجود دارد، ارزش اضافی تولید کند و غیره. آن چه اهمیت 
ویژه دارد این است که چون کمیت تولیدشده تابعی از طول روز کاری و نیز شدت کار است، ضروری است 

کارگر مطابق با شدِت کارِ میانگین کار کند. ]95[
برای کسانی که به رأس سلسله مراتب مدیریتی نزدیک هستند، تنها دغدغه در خصوص تولید، استخراج 
ارزش اضافی است، آن ها مایل اند هرچه بی واسطه تر با خودِ سرمایه داران یکی پنداشته شوند. و در نوک هرم، 
ارشدترین مدیران بنگاه های بزرگ باید همچون بخشی از طبقه ی سرمایه دار درنظر گرفته شوند، »تشخص یابی 
سرمایه« که عماًل انباشت سرمایه دارانه را کنترل می کند. این گرایش وجود دارد که تصمیم های کلیدی در 
خصوص سرمایه گذاری، و در نتیجه فرایند انباشت، در کنترل خود طبقه ی سرمایه دار باقی بماند، حتی اگر 
عناصر معینی از اجرای تصمیم های آن ها به زیردستان واگذار شود. اما کسانی که جایگاهی پایین تر در ساختار 
مدیریتی اشغال می کنند به طبقه ی کارگر نزدیک ترند و سطح دستمزدشان کم تر به ارزش اضافی وابسته است.
]96[ روایت کارکدی، همانند فرمول بندی اولیه ی رایت، به ما اجازه می دهد این الیه های مدیریتی را به گونه ای 
مفهوم پردازی کنیم که شکل دهنده  به جایگاه های متناقض درون روابط طبقاتی سرمایه دارانه قلمداد شوند. 
درعین حال، این مفهوم پردازی مشمول این نقصان نمی شود که صرفاً براساس روابط سلطه این گروه ها را 
تشخیص دهد؛ بلکه مفهوم استثمار را نیز به شیوه ای }در تبیین{ وارد می کند که به تمامی مطابق اصطالحات 

دقیق مبتنی بر نظریه ی  ارزش است.
در این روایت، مدیران و سرپرستان گروهی کاماًل متمایز از خرده بورژوازی را تشکیل می دهند. در واقع 
الیه ی های جدید مدیریتی حتی فاقد همان پتانسیل  محدود خرده بوروژوازی برای وحدت طبقاتی هستند. به 
جای استفاده از اصطالح طبقه ی میانی جدید، می توان شیوه ی بسیار دقیق تری برای توصیف آنان به کار برد و 
به تبعیت از رایت آن ها را به سادگی مدیران و سرپرستان نامید. این نام گذاری در عین حال که این مزیت را 
دارد که اصطالح آشناتری را به کار می بندد، مانع از آن می شود که به عنوان یک گروه اجتماعی بیش از آن چه 

سزاوارشان است برایشان انسجام و ثبات تاریخی قائل شویم. ]97[
این گروه که محصول سرمایه داری است و نه گروه اجتماعی متمایزی که از سوی سرمایه داری در معرض 
تهدید باشد، به شکل مجموعه الیه هایی درون سرمایه داری وجود دارد و موقعیت اش واجد تناقض هایی  
است. هنگام مبارزه ی اجتماعی، یک جنبش قدرتمند کارگری می تواند گاهی برخی از این الیه ها را کنار 
خود بکشاند. مدیران و سرپرستان مانند همه ی افراد پیرامون شان در محیط کار، ممکن است موقعیت خود را 
در معرض تهدید حس کنند یا با حمله به دستمزدها و شرایط کاری شان روبه رو شوند. آنان در این شرایط 
ممکن است به اتحادیه های کارگری بپیوندند یا حتی دست به اعتصاب بزنند. هم زمان رده های باالتر مدیریتی 
گرایش دارند که زمان کم تری را کنار کارگران بگذرارنند و مایل اند که هر چه بیش تر به سرمایه داران نزدیک 
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پنداشته شوند، آن ها مشتاق اند که هر چه بیش تر به باالی نردبان حرفه ای صعود کنند، شاید حتی به خودِ 
طبقه ی سرمایه دار بپیوندند، و بتوانند الیه های پایین تر را به همراهی با خود بکشانند. به عالوه، این حقیقت که 
بخشی از دریافتِی مدیران از ارزش اضافی تأمین می شود، به این معناست که با دریافت دستمزدهای باالتر از 

کارگران معمولیِ پیرامون شان به طبقه ی مسلط وسیع تری پیوند می خورند. ]98[
آنان مانند خرده بورژوازی می توانند بسیار فردگرا باشند، اما نوعی متفاوت از فردگرایی. همان گونه که رایت 
می گوید: »فردگرایی خرده بورژوازی قدیمی بر استقالل فردی تاکید می کند، رئیس خود باش، خود سرنوشت 
 ]careerist[ »خویش را کنترل کن و...« در حالی که الیه های طبقه ی میانی جدید نوعی »فردگرایی حرفه مآبانه

را به نمایش می گذارند، »فردگرایی ای که هدف اش تحرک سازمانی است.« ]99[
به عالوه، چیدمان خاص سلسه مراتب بوروکراتیک مدیریت به هیچ وجه ایستا نیست. این چیدمان به شیوه ی 
خاصی بستگی دارد که در فرایند کار سازمان یافته است و بنابراین پیوسته با توسعه ی سرمایه داری روزآمد 
می شود. شکل های سنتِی کنترل مدیریتی و مورداستفاده در صنعت می توانند به سپهرهای جدیدی گسترش 
یابند، همان گونه که در دهه های اخیر به شکلی وسیع در بخش عمومی رخ داده است؛ اما هم زمان سرمایه داران 

می توانند در پی آن باشند تا با حدف الیه های مدیریتی، سلسله مراتب های مدیریتی را کارآمد کنند.
اما مسئله ی تخمین اندازه ی مولفه های متفاوت نیروی کار هنوز به قوت خود باقی است. ما در این جا بر کار 
تجربی رایت در همان چارچوبی که انجام داده بود اتکا می کنیم. او در اواخر 1990 تخمین زد که در بریتانیا 
نزدیک به 61 درصد از نیروی کار »فاقد اقتدار« هستند )هرچند برخی از آنان »متخصص« اند(، 12 درصد به 
نوعی سرپرست و 12 درصد مدیر هستند )14 درصد باقی مانده سرمایه دار یا خرده بورژوا هستند(. با توجه 
به این که شماری از سرپرستان به طبقه کارگر نزدیکند و شماری از خرده بورژواها به یک کارفرمای واحد 
برای کار وابسته  اند )برای نمونه، شکلی از استخدام پنهان که در صنعت ساخت وساز رایج است(، این آمار 
نشان دهنده ی اکثریت چشمگیر طبقه ی کارگر است. این آمار برای ایاالت متحده ، سوئد، کانادا و نروژ، مشابه 

است و در ژاپن فقط به این سبب که سطوح خوداشتغالی باالتری وجود دارد، متفاوت است. ]100[

سایه ی وبر

پیش تر اشاره کردم که گرایشی در بینش های اولیه ی رایت درباره ی طبقه وجود دارد که به رویکرد وبری فرو 
می غلتد. خود رایت در پاسخ به مباحثه ای درباره ی مدل جدیدش، به این مسئله اذعان می کند:

»هنگامی که برداشت طبقاتی مارکسیستی  کمابیش متمایزی از نوعی که من طرفدارش هستم اتخاذ کنید، 
آن گاه در عمل واقعاً تفاوت چندانی در ماهیت »متغیرها ی« ساختار طبقاتی تجربی ای که در چارچوب های 
نومارکسیستی و نووبری به وجود آمده اند، وجود ندارد: روی هم رفته، این  رویکردها، به گونه ای ادغان دارند 
که تفاوت در مالکیت، مهارت/ مدارک تحصیلی/ استقالل و اقتدار مبنای تفاوت گذاری جایگاه ها در ساختار 

طبقاتی هستند«. ]101[
رایت در مقاله ای از مجموعه  آثار جدیدش، توجیهات گسترده تری در دفاع از این چرخش روش شناسانه 

ارائه می کند:
»گرچه کماکان به فعالیت درون سنت مارکسیستی ادامه می دهم، دیگر مارکسیسم را پارادایم جامعی تلقی 
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نمی کنم که ذاتاً با جامعه شناسِی »بورژوایی« ناهمساز است... چیزی جایگزیِن »جنگ بزرگ پارادایم ها« شده 
که می توان آن  را »واقع گرایی پراگماتیستی« خواند... در کار نظری ام در اواخر دهه  1970 و اوایل 1980 
ـ به ویژه مفهوم وبری  استدالل می کردم که مفهوم مارکسیستی طبقه در مقابِل رقبای اصلِی جامعه شناختی اشـ 
طبقه و مفهوم طبقه در پژوهش های قشربندی جریان اصلی ــ از برتری ای عام برخوردار است. در حال 
حاضر معتقدم مناسب تر آن است که هر کدام از این راه های متفاوِت بحث در باب طبقه را دسته های متفاوتی 
از فرایندهای عّلی به شمار آوریم که دست اندرکارِ شکل دهی به جنبه های ُخرد و کالن نابرابری اقتصادی 

ریشه دار در جوامع سرمایه داری هستند«. ]102[
اشتباه است که انتخاب این رویکرد ترکیبی »n« ام به نظریه ی اجتماعی را با دالیل جزم گرایانه مردود بشماریم. 
در حقیقت، بحث رایت درباره ی ماکس وبر یکی از جذاب ترین بخش ها در مجموعه آثار جدید اوست. 
رایت اشاره می کند که کل دیدگاه های وبر درباره ی طبقه را نمی توان به فصل ناقص و پراکنده ی »گروه های 
منزلتی و طبقات« در کتاب افتصاد و جامعه  وبر، که پس از مرگ او جمع آوری شده، محدود کرد. ]103[
برای مثال مطالعات تاریخی متعددی با »سویه های آشکارا مارکسی« وجود دارد که روایت های متأخر وبری 
از مفهوم طبقه عموماً از آن ها غفلت کرده است. به عالوه، شناخته شده ترین اثر وبر، اخالق پروتستانی و روح 
سرمایه داری، مقوالت طبقاتی را در این بحث به کار می گیرد که چگونه »روح« سرمایه داری در بخش های 

مختلف جامعه نمود می یابد. ]104[
نظرات رایت درباره ی نقاط مشترک میان روایت های مارکس و وبر از طبقه، جذاب است، و استادانه عباراتی 
را از هر کدام انتخاب و نقل می کند که بازتابی از نظرات دیگری است. او همچنین در خصوص تفاوت های 
بین این دو نیز واضح سخن می گوید. »از نظر وبر، موضوع محوری این است که طبقات چگونه فرصت های 
زندگی مردم را در قالب اشکال شدیداً عقالنی شده ی برهم کنش های اقتصادی ــ بازار ــ تعیین می کنند. از 
نظر مارکس، موضوع مرکزی این است که طبقات چگونه هم فرصت های زندگی و هم استثمار را تعیین 

می کنند.« ]105[
با این حال، نکته پرسش برانگیزتر آن است که فارغ از آن که چه بینش هایی را می توان از وبر یا دیگران به دست 
آورد، آیا این دیدگاه های متفاوت درباره ی طبقه را می توان به عنوان دریچه هایی صرفاً متفاوت به چشم اندازی 
یکسان در نظر گرفت که می توانیم به دلخواه منظرهای متفاوتی از آن  انتخاب کنیم؟ برای درک این مسئله 

ناگزیریم که نقش مارکسیسم را به عنوان یک روش شناسی متمایز واکاوی کنیم.

مارکس و روش

رایت به آن چه »مارکسیسم هگلی« می نامد اعتنای چندانی نمی کند، روشی که در آن واکاوی دیالکتیکی جامعه 
به منزله  یک »تمامیت« بر ادبیات علمی اجتماعی مکانیکی به کارگرفته شده از سوی رایت، تقدم دارد. ]106[ با 
این حال، پذیرش این روش از سوی مارکس صرفاً خصلت روشنفکرانه ی غیرمعمول نیست. مارکسیسم خود 
را از نظر روش  شناختی از علوم اجتماعی متمایز می کند، نه به این علت که علوم اجتماعی را رویکرد علمی  
کم ارزشی می شمارد، بلکه به این سبب که آن را شیوه  ای به لحاظ تاریخی مشروط برای ارزیابی جامعه می داند 

که با نوع جوامع طبقاتی ای که در آن تکامل یافته اند محدود شده اند.
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مارکسیسم صرفاً دانش رشته ای جامعه شناختی نیست که ادعاهای بنیادینش درباره ی جهان را بتوان با فنون 
رایج جامعه شناختی به بوته ی آزمایش گذاشت. مارکسیسم نظریه و پراتیِک خودرهایی بخشی پرولتاریاست. 
بنیاد خود را بر نقد  نبردهای آن می آموزد و  از  مارکسیسْم آگاهانه خود را چشم انداز پرولتاریا می داند، 
سرمایه داری از موضع ذاتاً متخاصم با آن قرار می دهد. رایت استدالل می کند: »مارکس ]همانند وبر[ به عینیت 
علمی اعتقاد دارد، اما تردید دارد که در واکاوی اجتماعی، تحلیل گر در عمل بتواند بن مایه ی ایده هایش را 
ـ در جامعه در امان نگه  ـ به ویژه منافع طبقاتیـ  از تاثیرپذیری رابطه ی خودِ تحلیل گر با نیرو های اجتماعیـ 
دارد.« ]107[ با این حال، مارکس از این هم جلوتر می رود و استدالل می  کند که به دالیل روش شناختی، 
حتی بزرگ ترین متفکران بورژوا نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو هم قادر نبودند کاماًل از سطح پدیداری 
بت واره ی سرمایه داری عبور کنند. ]108[ در این معنا، »عینیت علمی« به یک چشم انداز خاص طبقاتی نیاز 

دارد.
آن چه رایت »تعهد هنجارِی« مارکسیسم »به رهایی طبقاتی« می نامد، واجد داللت های روش شناختی است. 
]109[ کافی نیست بگوییم که سنت های متفاوت واکاوی طبقاتی، »دسته های متفاوتی از فرایندهای عّلی« را 
به رسمیت می شناسند. ]110[ برخی از فرایندهای عّلی از بقیه مهم تر هستند. از این چشم انداز، اگر هدف  ما 
براندازی سرمایه داری باشد، به صراحت باید اذعان کرد که فرایندهایی که محرک انقالب های عربی 2011 
بوده اند، با اهمیت تر از مسئله ی اولویت خرید مردم از فروشگاه های زنجیره ای ویتروز ]Waitrose[، تسکو 
]Tesco[ یا لیدل ]Lidl[ هستند. مهم تر آن که تفکیک های طبقاتی شناسایی شده از سوی مارکس که به منافع 
و ظرفیت های طبقات خاصی، در معنای وسیع تاریخی آن، می انجامند، چارچوبی را فراهم می کند که دیگر 
تفکیک ها کمرنگ  می شوند و از لحاظ تاریخی گرایش دارند خود را در آن منحل کنند. ]111[ این دقیقاً همان 

موضعی است که رایت در اثر اخیرش آن را رد می کند:
»برای آن که واکاوی طبقاتی برنامه ای پژوهشی را پایه بگذارد که ارزش دنبال کردن داشته باشد، کافی است 
که سازوکارهای عّلِی مهمی را شناسایی کند؛ الزم نیست که طبقه مهم ترین یا بنیادی ترین عامل تعیین کننده ی 
یک پدیده ی اجتماعی باشد ... با آن که مارکسیسم عموماً بر این باور است که روابط طبقاتی یک بنیان 
پایدار برای تعارض را برمی سازد، بخش اعظم توان مارکسیسم معاصر صرف فهم شرایطی شده است که 
در آن سازش های طبقاتی شکل می گیرند و تضاد طبقاتی دیگر جایگاه مرکزی ندارد... طبقه ممکن است 
نیرومندترین یا بنیادی ترین عامِل »سازمان دهی اجتماعی« نباشد و مبارزه ی طبقاتی ممکن است قوی ترین 

نیروی دگرگون کننده ی جهان امروز نباشد. اولویت طبقه... نامعقول است«. ]112[

سایه ی رفرمیسم

در نظریات رایت، رویکرد پراگماتیک به روش شناسی با پراگماتیسم بدبینانه ای در خصوص استراتژی در هم 
آمیخته است. ریشه ی این مسئله باز هم در اولین اثر او قابل مشاهده است. در سال 1978 رایت در اثر خود، 
طبقه، بحران و دولت، مقایسه ی دیگری با وبر انجام می دهد و این بار دیدگاه های وبر را درباره دولت در 
اثر پارلمان و حکومت در آلمان بازسازی شده با دیدگا های لنین در دولت و انقالب مقایسه می کند. این 
مقایسه و تالش رایت برای ترکیب این دو موضع، بر مسئله ی بوروکراسی، معضل واقعی پس از انقالب 
1917، تمرکز دارد. به رغم  آن که رایت درمی یابد که به نظر لنین ظهور بوروکراسی شوروی بازتاب سطح پایین 
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فرهنگ میان توده های روسیه و سطح پایین توسعه ی اقتصادی و صنعتی است ]113[، او عمدتاً دو جنبه ی دیگر 
بوروکراسی روسیه را نادیده می گیرد. نخست، ظهور بوروکراسی آن طور که یکی دیگر از رهبران انقالب، 
لئون تروتسکی، می گوید نسبت معکوس با سطح خودکنشی کارگران داشت؛ دوم، این بوروکراسی در نهایت 
خود به طبقه ی سرمایه دار مسلطی تبدیل شد که دستاوردهای انقالب را وارونه کرد. ]114[ رایت در غیاب 
چنین رویکردی، راهی ندارد جز مطرح کردن این پرسش که آیا سطحی باالتر از »دموکراسی درون حزبی« 

می توانست با گرایش به تسلط بوروکراسی مقابله کند یا نه. ]115[
نتیجه ای که رایت در اواخر سده 1970 از این بحث می گیرد، حمایت از پیشنهاد محبوب کمونیست های 
اروپایی آن زمان بود، مبنی بر این که سوسیالیست ها باید »دستگاه سرمایه داری دولتی را کنترل کنند ... و ... از 
این دستگاه به شیوه ای نظام مند برای حمله به ... خودِ قدرت دولتی سرمایه دارانه استفاده کنند«. ]116[ این نتیجه، 
راه حلی بینابینی میان رویکرد لنینیست ها مبنی بر درهم کوبیدن دولت و رویکرد سوسیال دموکرات ها مبنی بر 
استفاده از دولت برای ایجاد اصالح درون چارچوب سرمایه داری بود، گرچه در عمل بهانه ای به دست احزاب 

کمونیست غربی داد تا هرچه بیش تر در جهت شیوه ی مرسوم سوسیال دموکراتیک بازآرایی شوند. ]117[
در تطور بعدی نظرات رایت، حتی همین خواست فرارفتن از سرمایه داری دولتی هم کنار گذاشته می شود. او 
در نوشته هایش پس از فروپاشی رژیم های کمونیستی، این ادعا را که »سرمایه داری طبقه ی پرولتاریایی آن چنان 
همگنی را پدید می آورد که گورکن های خودش را برمی سازد«، »مسئله دار« می داند. ]118[ در این زمینه، رایت 
ترغیب می شود تا از تاکید بر »بی طبقه گی« ]classlessness[ به »کم طبقه گی« ]less classness[ تغییر جهت 
دهد. در این دیدگاه، بی طبقه گی همچنان به عنوان »یک رویای آرمان شهری« باقی می ماند، تقریباً همانند هدف 
نهایی و دوردست سوسیالیسم در دیدگاه سنت رویزیونیستی که ادوارد برنشتاین باب کرده بود. ]119[ رایت 

می نویسد:
»اگر کسی بر این باور باشد که استراتژی های گسست دستگاه مند برای دگرگونی  رهایی بخش دست کم در 
شرایط تاریخی موجود، شدنی نیست، آنگاه تنها راه بدیل واقعی عبارت است از نوعی استراتژی که دگرگونی 
را عمدتاً در حکم فرایندی از دگردیسی مجسم می کند که در قالب آن دگرگونی های نسبتاً کوچک به طور 

تصاعدی، تغییری کیفی در پویه ها و منطق یک نظام اجتماعی ایجاد می کنند«. ]120[
یک فصل طوالنی در مجموعه ی یادشده ی رایت به صراحت سازش طبقاتی را به مثابه استراتژی مطرح می کند. 
تصویر پیچیده و چندپاره ی طبقه در این جا به منظور اهداف تحلیلی کنار گذاشته می شود و مدلی برپایه ی 
جامعه ی قطبی شده میان سرمایه داران و کارگران جای آن را می گیرد. این امر به رایت اجازه می دهد که محور 
توان مندسازی طبقه ی کارگر را »نیروی ائتالفی« اش قرار دهد و این ادعا را مطرح کند که از نظر مارکسیست ها 
به طور سنتی این امر نسبتی معکوس با تحقِق منافع سرمایه دارانه داشته است. ]121[ در هر حال، این رویکرد 
واجد ساده سازی  بیش از حدی است. روایت های جدی مارکسیستی هرگز برای مثال با اتحادیه های کارگری 
به عنوان پیکرهای همگن پرولتاریا برخورد نکرده اند. بی شک ممکن است که در شرایط سطح باالی سودآوری 
سرمایه دارانه، سطح باالیی از تشکل یابی و آگاهی اتحادیه ای وجود داشته باشد. نکته ی مهمی که در این 
واکاوی مفقود مانده، سطح خودکنشی کارگران است که کاماًل با نیروی ائتالفی شان تفاوت دارد و گاهی با 
عناصری از آن در تقابل قرار می گیرد، مانند زمانی که جنبشی شورشگر در میان اعضای عادی در تقابل با 
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بورکراسی تثبیت شده ی اتحادیه کارگری قرار می گیرد.
ارگان های خودفرمانی کارگران که می توانند از چنین فعالیتی به وجود آیند، پایه ی بالقوه ای برای گذار به 
سوسیالیسم فراهم می کنند. اما رایت برعکس، سوسیالیسم را یا از طریق دستاوردهای انتخاباتی قابل دستیابی 
ـ که او آن را منتفی می داند زیرا معتقد است که دشواری و آشفتگی گذار باعث می شود که مردم  می پنداردـ 
سوسیالیسم را پس بزنند ــ یا از طریق »گسست غیردموکراتیک«. ]122[ گویی تنها نوعی از دموکراسی که 
رایت به رسمیت می شناسد، دموکراسی پارلمانی است، نه شکل های گسترده تر دموکراسی که می تواند از 

فعالیت کارگران در گذارهای انقالبی به وجود آید.
رایت در برخی ار سخنرانی ها و مقاالت اخیرش، موضع جدید خود را با مشخص کردن چهار رویکرد 
مارکسیستِی  سنتی  رویکرد  از  عبارت اند  کالن«  »سیاست  رویکرد  دو  می دهد.  شرح  ضدسرمایه دارانه 
»درهم شکستن سرمایه داری« و رویکرد سوسیال دموکراِت »مهارکردن سرمایه داری«. دو »رویکرد سیاست 
ُخرد« که عبارت اند از نخست »گریز از سرمایه داری«، از طریق طیفی از کناره جویی های فردگرایانه  از نظامِ 
}موجود{ و دوم »فرساییدن سرمایه داری« که به نظر می رسد بازتاب گرایش فکری مارکسیستی اتونومیستی 
به خلق »فضاهای« رها از سلطه ی سرمایه دارانه است. از نظر رایت، شیوه ی مکفِی ضدسرمایه داری بودن، 

مستلزم کنارگذاشتن »پندار درهم شکستن سرمایه داری« است:
»سرمایه داری درهم شکستنی نیست، دست کم اگر واقعاً خواهان ساختن آینده ای رهایی بخش باشید. ممکن 
است شخصاً بتوانید با کناره گیری و به حاشیه رفتن و نیز، با به حداقل رساندن مشارکت در اقتصاد پولی و بازار 
از سرمایه داری بگریزید، اما این برای اغلب مردم گزینه ی چندان جذابی نیست... اگر زندگی دیگران برایتان 
مهم است، ناچارید به این یا آن روش، با ساختارها و نهادهای سرمایه دارانه سروکار داشته باشید. مهار کردن 
و فرساییدن سرمایه داری تنها گزینه های باقی مانده هستند. باید در جنبش های سیاسی برای مهار سرمایه داری 
از طریق سیاست گذاری های عمومی و نیز در پروژه های اجتماعی ـ  اقتصادی برای فرساییدن سرمایه داری از 

طریق گسترش شکل های رهایی بخش فعالیت اقتصادی، مشارکت کنید«. ]123[
مشکل این جاست که این رویکرد هیچ کاری برای غلبه بر محدودیت های سنتی رفرمیسم و اتونومیسم انجام 
نمی دهد و ترکیب آن ها حتی می تواند بر مشکالت بیفزاید. نخست آن که، سرمایه به راحتی عقب نمی نشیند 
تا کارگران فضایی مستقل از آن برای خود ایجاد کنند. سرمایه نیرویی ناآرام و گسترش یابنده است که هرچه 
عمیق تر در تمامی سپهرهای جامعه نفوذ می کند. به لحاظ تاریخی این گرایش وجود دارد که فضا برای 
شکل های غیرسرمایه دارانه ی تولید تنگ می شود و حتی زمانی که کارگران با این گرایش مخالفت می کنند، 
سرمایه و دولت علیه آن واکنش نشان می دهند. برنامه ای برای اصالح، واکنش سیاسی نابسنده ای به این فشار 
است. دوم، رفرمیسم اساساً با گستره ای محدود می شود که سرمایه  بنا به آن اصالحاتی را اجازه می دهد. به 
دست آوردن اصالحات معینی از نظام، مستلزم بسیج قدرت طبقاتی است تا سرمایه و دولت را به زور وادار به 
دادن امتیاز کند. خلق فضاهایی بیرون از سپهر تولید سرمایه دارانه، صرفاً توانایی طبقه ی کارگر را برای تحمیل 
خود بر سرمایه تقلیل می دهد، زیرا اغلب کارگران مبارز را از وضعیتی که در آن سرمایه برای بازتولیدش به 

آنان متکی است حذف می کند.
اجتناب از این نتیجه گیری که براندازی سرمایه داری بدترین استراتژی است، برخالف همه ی استراتژی های 
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دیگر، کاری است بس دشوار. شاید رایت بخواهد این رویکرد را براساس دالیل تجربی، به ویژه براساس 
شکست سوسیالیسم انقالبی در سنت مارکسیسم کالسیک در قرن بیستم، رد کند. با این حال، چرخش انقالب 
1917 و انزوای آن هم زمان با شکسِت موجی انقالبی که اروپا را پس از جنگ جهانی اول درنوردید، شرایطی 
را ایجاد کرد که در آن استالینیسم به عنوان بدیل اصلی مفروض برای سوسیال دموکراسی معرفی شود. برای 
کسانی که رژیم های استالینیستی پیشین را »سوسیالیسم واقعاً موجود« نمی دانند، استراتژی سوسیالیستی انقالبی 
با لنین، تروتسکی، رزا لوکزامبورک و دیگرانی در سنت کالسیک مارکسیستی تداعی می شود که از دهه ی 

1920 به این  سو، }استراتژی هایشان{ به ندرت به بوته ی آزمایش گذاشته شده اند.
به عالوه، رایت رویکرد خود را در معرض این آزمون تجربی قرار نمی دهد. توجه کنید که کشورهای گوناگون 
آمریکای التین آزمایشگاه هایی برای استراتژی اصالحات رادیکال و فرسایش سرمایه داری از اواخر دهه ی 
ـ طیفی وسیع از این نمونه ها وجود دارد: از زاپاتیست ها در مکزیک تا خیزش آرژانتینی ها در  1990 بوده اندـ 
2001، بودجه بندی مشارکتی در شهر پورتوآلگره در برزیل در دوران دولت حزب کارگر، تجربه ی ونزوئال 
در دوران هوگو چاوز یا بولیوی در دوران اوو مورالز. آیا به واقع در پرتو این تجربه ها می توانیم استدالل کنیم 
که فرسایش و اصالح سرمایه داری پاسخ درازمدت موثری به دهشتی است که از سوی این نظام بر مردم وارد 

می شود؟ ]124[

نتیجه گیری

در این مقاله تمرکز من بر ارائه ی نقدی بر آثار رایت، نشانه ی به رسمیت شناختن تأثیر مستمر او بر واکاوی 
طبقاتی از سوی  چپ است. رایت به مدت چند دهه برای هر کسی که به گسترش نظریه ی مارکسیستی طبقه 
عالقه مند است نقطه مرجعی اجتناب ناپذیر بوده است. افزون بر این ها، هرچقدر هم با چارچوب نظری او 
توافق نداشته باشیم، او در آثارش نظیر ساختار طبقاتی و تعیین درآمد و طبقه تأثیرگذار است، ماده خامی 

تجربی درباره ی ساختار طبقاتی جوامع سرمایه داری ارائه می کند که ارزشی پایدار دارند.
این مجموعه آثار، بار دیگر اهمیت او را تائید می کند و ارزش خواندن و درگیر شدن را دارد. با این حال، 
به منظور حفظ و گسترش بینش های متعددش، به چالش کشیدِن رایت در نادیده  گرفتن مارکسیسم به عنوان 
روشی متمایز و نیز بدبینی اش نسبت به چشم اندازهای کنش کارگران به عنوان نیرویی که قادر است یوغ 

سرمایه داری را به چالش بکشد و سرنگون کند، ضروری است.

* این متن ترجمه  ای است از مقاله ی زیر:
A class act: Erik Olin Wright in perspective, A review of Erik Olin Wright, Understanding Class, 

Joseph Choonara, International Socialism journal, Issue: 154, Posted on 5th April 2017

برای دیدن اصل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

http://isj.org.uk/a-class-act-erik-olin-wright-in-perspective/

http://isj.org.uk/a-class-act-erik-olin-wright-in-perspective/
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درباره ی طبقات اجتماعی

نوشته ی: نیکوس پوالنزاس

ترجمه ی: شاپور گیتی

طبقات اجتماعی در نظریه ی مارکسیستی کدامند؟ آن ها گروه هایی از عامالن اجتماعی  یا افرادی اند که اساساً، 
اما نه منحصراً، بنا به جایگاه شان در فرآیند تولید، یعنی بنا به جایگاه شان در سپهر اقتصادی، تعریف می شوند. 
جایگاه اقتصادِی عامالن اجتماعی، نقشی اساسی در تعیین طبقات اجتماعی ایفا می کند. اما از این موضوع 
نمی توانیم نتیجه بگیریم که این جایگاه اقتصادی برای تعییِن طبقات اجتماعی کفایت می کند. مارکسیسم 
ابراز می کند که }امر{ اقتصادی درواقع نقش تعیین کننده ای در شیوه ی تولید یا صورت بندی اجتماعی دارد؛ 
اما }امر{ سیاسی و ایدئولوژیک )روبنا( نیز نقش مهمی دارند. زیرا هرگاه مارکس، انگلس، لنین و مائو به 
واکاوی طبقات اجتماعی می پردازند، بدون محدودکردن خود به معیارهای صرفاً اقتصادی، به معیارهای 
سیاسی و ایدئولوژیک ارجاعات صریحی می کنند. بنابراین، می توانیم بگوییم که هر طبقه  ی اجتماعی بنا به 
جایگاهش در مجموعه ی پراتیک های اجتماعی تعیین می شود، یعنی بنا به جایگاهش در مجموعه ی تقسیم 
کار که شامل مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک می شود. این جایگاه منطبق است با تعیّن ساختاری طبقات، 
یعنی شیوه ای که تعیّن ایجادشده توسط ساختار )مناسبات تولید، سلطه/انقیادِ سیاسی ـ ایدئولوژیک( بر 
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پراتیک های طبقاتی عمل می کند، زیرا طبقات صرفاً در مبارزه ی طبقاتی وجود دارند ]1[. این موضوع شکل 
تاثیر ساختار بر تقسیم اجتماعی کار را به خود می گیرد. اما در این جا الزم به ذکر است که این تعیّن طبقات، 
که فقط در مبارزه ی طبقاتی وجود دارد، باید به وضوح از جایگاه طبقاتی در بافت اجتماعی متمایز شود. با 
تأکید بر اهمیت مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک در تعیین طبقات، و این واقعیت که طبقات اجتماعی صرفًا 
در مبارزه ی طبقاتی وجود دارند، نباید مرتکب خطای »ولونتاریستِی« تقلیل تعیّن طبقاتی به جایگاه طبقاتی 
شویم. این خطا پیامدهای سیاسی بی نهایت مهمی به دنبال دارد که در بخش های مرتبط با تکنسین ها، مهندسین 
و اشرافیت کارگری به آن اشاره خواهیم کرد. با این  حال، معیار اقتصادی تعیین کننده باقی می ماند. اما چگونه 

باید اصطالحات »اقتصادی« و »معیار اقتصادی« را در برداشت مارکسیستی درک کنیم؟

1- طبقات اجتماعی و مناسبات تولید

سپهر »اقتصادی« را فرآیند تولید، و جایگاه عامالن یعنی تقسیم شان به طبقات اجتماعی را مناسبات تولید تعیین 
می کند: در واحدی متشکل از تولید/مصرف/تقسیم محصول اجتماعی، این تولید است که نقش تعیین کننده ای 
ایفا می کند. تمایز بین طبقات در این سطح، تمایزی مثاًل متکی بر مقادیر نسبی درآمد )تمایزی بین »غنی« و 
»فقیر«( نیست، تمایزی که سنت طوالنی پیشا مارکسیستی به آن باور داشت و امروزه نیز سلسله ای کامل از 

جامعه شناسان به آن باور دارند. تمایز محرز بین سطوح نسبی درآمد خود صرفاً پیامد مناسبات تولید است.
پس فرآیند تولید چیست و مناسبات تولیدی که آن را تشکیل می دهند کدامند؟ ما در فرآیند تولید، در وهله ی 
نخست، فرآیند کار را می یابیم: این همان چیزی ست که به طور اعم رابطه ی انسان با طبیعت را مشخص 
می کند. اما فرآیند کار همیشه در یک شکل اجتماعی تاریخاً تعیّن یافته پدیدار می شود و صرفاً در وحدتش با 
مناسبات تولید وجود دارد. در جامعه ای تقسیم شده به طبقات، مناسبات تولید شامل رابطه ای مضاعف است 
که روابط انسان با طبیعت را در تولید مادی دربرمی گیرد. این دو رابطه عبارتند از یکم، رابطه ی بین انسان ها و 
انسان های دیگر، یعنی مناسبات طبقاتی، و دوم، رابطه ی بین عامالن تولید و ابژه و وسایل کار، یعنی نیروهای 
تولیدی. این دو رابطه به این ترتیب به رابطه ی غیرکارگر )مالک( با ابژه و وسایل کار، و رابطه ی تولید کننده ی 
بالواسطه )کارگر مستقیم( با ابژه و وسایل کار معطوف است. این روابط شامل دو جنبه است: الف( مالکیت 
اقتصادی به معنای کنترل واقعی اقتصادی وسایل تولید، یعنی قدرت تخصیِص وسایل تولید به مصارف معین 
و در نتیجه به مصرف رساندن محصوالت به دست آمده. ب( تصرف به معنی توانایی به کارانداختِن وسایل 

تولید.

مالکان و وسایل تولید

در هر جامعه ی تقسیم شده  به طبقات، نخستین رابطه )مالکان/وسایل تولید( همیشه با نخستین جنبه منطبق 
است: این مالکان هستند که کنترل واقعی بر وسایل تولید دارند، و بنابراین با به چنگ آوردن ارزش اضافی 
مستقیم از کارگران، آن ها را در شکل های گوناگون استثمار می کنند. با این همه، می بایست این مالکیت را 
در حکم مالکیت واقعی اقتصادی، کنترل وسایل تولید، درک کرد تا از مالکیت حقوقی که بنا به قانون مجاز 
شناخته می شود و متعلق به روبناست، تمیز داده شود. بدون تردید، قانون معموالً مالکیت اقتصادی را تصدیق 

می کند، اما ممکن است شکل های مالکیت حقوقی با مالکیت واقعی اقتصادی منطبق نباشد.
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می توانیم این موضوع را با دو مثال توضیح دهیم. با نمونه ی دهقانان بزرگ در تقسیم بندی طبقات در روستا 
آغاز می کنیم. بنا به گفته ی لنین، آن ها به }گروه{ دهقانان ثروتمند تعلق دارند، به رغم این که مالکیت رسمی 
و حقوقی زمینی را ندارند که از آِن سرمایه دار اجاره گیر است. این دهقانان بزرگ به }گروه{ دهقانان ثروتمند 
متعلق اند، نه به خاطر درآمدهای زیادشان، بلکه به این دلیل که کنترل واقعی بر زمین و وسایل تولید دارند و 
بنابراین به واسطه ی آن مالکان واقعی اقتصادی هستند. من صرفاً به این مورد به عنوان یک مثال اشاره کردم. 
جای آن نیست که به واکاوی مفصل تقسیمات طبقاتی دهقانان، که فی نفسه طبقه ا ی یگانه را تشکیل نمی دهند، 
بپردازم. اما الزم به ذکر است که فقط با تمایزی موشکافانه بین مالکیِت حقوقی، صوری، و مالکیِت اقتصادی، 
واقعی، می توانیم روستاییان را به زمینداران بزرگ، دهقانان ثروتمند، میانه حال و فقیر تقسیم کنیم، به نحوی که 

هر طبقه گروه هایی را دربرمی گیرد که از شکل های متفاوت مالکیت و استثمار نشأت گرفته اند.
نمونه ی بعدی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای »سوسیالیستی« است. این موردی است 
بسیار بحث انگیز که در این جا نباید از قلم بیفتد. در این کشورها، مالکیت حقوقی، صوری، بر وسایل تولید 
به دولت تعلق دارد که آن هم »دولت مردم« به حساب آورده می شود؛ اما کنترل واقعی )مالکیت اقتصادی( 
ـ  ـ چنان که می توانیم از نابودی سویت ها و شوراهای کارگران دریابیمـ  بی شک به خود کارگران تعلق نداردـ 
بلکه به مدیران بنگاه ها و اعضای دستگاه حزبی تعلق دارد. بنابراین، می توان استدالل کرد که شکل مالکیت 
جمعی حقوقی، شکل جدیدی از مالکیت اقتصادی »خصوصی« را پنهان می کند؛ و از این روست که باید از 
یک »بورژوازی« جدید در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سخن گفت. در واقعیت، الغای استثمار طبقاتی 
نمی تواند صرفاً با الغای مالکیت خصوصی حقوقی یکی گرفته شود، مگر با لغو مالکیت واقعی اقتصادی، یعنی 

کنترل وسایل تولید به دست خود کارگران.
این مالحظات با مسئله ی گذار به سوسیالیسم مرتبط  اند. اگر تمایز مهم نظری و واقعی بین مالکیت اقتصادی 
و صوری، حقوقی، را در نظر داشته باشیم، می توانیم درک کنیم که ملی کردن بنگاه ها به تنهایی راه حل نیست. 
نه فقط به این دلیل که ملی  کردن ها توسط بورژوازی با منافعش وفق داده می شود، بلکه به این خاطر که حتی 
هنگامی که با تغییری در قدرت دولتی توأم می شوند، ملی کردن یا تصدی اقتصاد توسط دولت صرفاً شکل 
مالکیت حقوقی را تغییر می دهد. در نهایت، اساساً کنترل تولید توسط خود کارگران می تواند مالکیت اقتصادی 

را تغییر دهد و به الغای طبقات بیانجامد.

طبقه ی استثمار شده و وسایل کار

به رابطه ی دوم مان یعنی رابطه ی تولیدکنندگان مستقیم )کارگران( و وسایل و ابژه ی کار بازگردیم. این رابطه، 
طبقه ی استثمار شده را توصیف می کند که می تواند بنا بر شیوه های گوناگون تولید، شکل های مختلفی داشته 
باشد. در شیوه های تولیدی پیشا سرمایه داری، تولیدکنندگان مستقیم )کارگران( کاماًل از ابژه و وسایل کار جدا 
نبودند. مثاًل در شیوه ی تولید فئودالی، با وجود این که ارباب از هر دو مالکیت حقوقی و اقتصادی بر زمین 
برخوردار بود، ِسرف قطعه زمین اش را متصرف بود که عرف و رسوم از او حمایت می کرد و ارباب مطلقًا 
نمی توانست او را خلع ید کند. استثمار در آن شیوه ی تولید، با استخراج مستقیم کار مازاد به شکل بیگاری، 
که از طریق کار یا به صورت جنسی قابل پرداخت بود اعمال می شد. به بیان دیگر، مالکیت و تصرف اقتصادی 
از هم متمایز بودند، زیرا هر دوی آن ها بر رابطه ی یکسانی بین مالکان و وسایل تولید متکی نبودند. در مقابل، 
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در شیوه ی تولید سرمایه داری، تولیدکنندگان مستقیم )طبقه ی کارگر( به کلی از وسایل کارشان که در تصرف 
واقعی سرمایه داران است خلع ید می شوند: مارکس این را پدیده ی »کارگر محض« نام نهاد. کارگر صرفاً نیروی 
کارش را متصرف است، که آن را هم به عنوان کاال می فروشد، و این حقیقت تعمیم شکل کاالیی را تعیین 
می کند. سرمایه دار به این ترتیب کار مازاد را نه به طریقی مستقیم بلکه از طریق کار پیکریافته در کاال، با روی 

هم انباشتن ارزش اضافی، به چنگ می آورد.
این امر تبعات مهمی دارد. فرآیند تولید نه بنا به عوامل فنی بلکه براساس مناسبات بین انسان ها و وسایل 
تولید، و بنابراین براساس وحدت فرآیند کار و مناسبات تولید تعریف می شود. چیزی به عنوان »کار مولد«، که 
به عنوان اصطالحی خنثی درک می شود، در جوامع تقسیم شده به طبقات وجود ندارد. کار مولد در هر شیوه ی 
تولیدی منقسم به طبقات، عبارت است از کاری که با مناسبات تولیدی آن شیوه منطبق است: همان کاری 
است که شکل خاصی از استثمار را ایجاد می کند. در چنین جوامعی، تولید همواره مظهر انشقاق، استثمار و 
تضاد بین طبقات است. بنابراین، کار مولد در شیوه ی تولید سرمایه داری عبارت است از کاری )همیشه بر 
پایه ی ارزش مصرفی( که ارزش مبادله ای را در شکل کاال و از این رو، ارزش اضافی را تولید کند. دقیقاً به 
این نحو است که طبقه ی کارگر از لحاظ اقتصادی در شیوه ی تولید سرمایه داری تعریف می شود: کار مولد 

مستقیماً به تقسیم بین طبقات در مناسبات تولید مرتبط می شود.

کار مولد و کار نامولد

این صورت بندی به ما اجازه می دهد مشکالت معینی را حل کنیم، هرچند مسائل جدیدی هم پیش روی 
ما می گذارد. طبقه ی کارگر با مزدش تعریف نمی شود، چرا که مزد شکلی است حقوقی که در آن محصول 
طبق قرارداد حاکم بر خرید و فروِش نیروی کار تقسیم می شود. اگرچه هر کارگری مزدبگیر است، هر 
مزدبگیری نمی تواند کارگر باشد، چون هر مزدبگیری لزوماً کارگری مولد، یعنی تولید کننده ی ارزش اضافی 
)کاالها( نیست. مارکس درباره ی این موضوع به واکاوی های صریحی می پردازد: مثاًل، او کارگران حمل ونقل 
)کارگران راه آهن و غیره( را کارگران مولد، متعلق به طبقه ی کارگر، در نظر می گیرد؛ چرا که  کاال تا زمانی 
که در بازار ظاهر نشود، وجود ندارد: و عامل مهم در تعریف کار مولد، کاال )ارزش اضافی( است؛ درحالی 
که مزد بگیران در بازرگانی، بانک ها، آژانس های تبلیغاتی، صنعت خدمات و غیره در زمره ی کارگران مولد 
گنجانده نمی شوند؛ زیرا برخی از آن ها به سپهر گردش تعلق دارند، در حالی که بقیه ارزش اضافی تولید 

نمی کنند، بلکه صرفاً در تحقق آن نقش دارند.
با این حال، این مسئله با عطف به تکنسین ها و مهندسانی که درون و پیرامون تولید مواد در بنگاه ها مشغول به کارند 
پیچیده تر است: گروهی که شامل افرادی است که اغلب )به اشتباه( »حامالن علم« نامیده می شوند. هیچ گونه 
توضیح صریح و منسجمی درباره ی این مسئله نزد مارکس، که با محدودکردن خود به سطح اقتصادی در واقع 
دو پاسخ کمابیش متناقض می دهد، یافت نمی شود. مارکس در نظریه های ارزش اضافی و گروندریسه از 
مفهوم کارگر جمعی استفاده می کند. مارکس با توجه به الف( اجتماعی شدن پیش رونده ی نیروهای تولیدی و 
فرآیند کار و ب( درهم تنیدگی فزاینده ی وظایف مختلف موثر در تولید کاال، استدالل می کند که علم گرایش 
دارد که به بخشی از نیروهای تولیدی بدل  شود و تکنسین ها، از طریق کارگر جمعی، باید بخشی از طبقه ی 
کارگر به حساب آورده شوند. تلقی یادشده به این انگاره می انجامد که آن ها اشرافیتی کارگری را شکل 
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می دهند که لنین آن را الیه ای از خودِ طبقه ی کارگر به حساب می آورد. ولی مارکس در سرمایه صراحتاً این 
دسته از عامالن را بخشی از طبقه ی کارگر به حساب نمی آورد، چرا که علم یک نیروی تولیدی مستقیم نیست 
و فقط کاربردهای آن به فرآیند تولید وارد می شوند. عالوه براین، این کاربردها فقط در افزایش و تحقق ارزش 
اضافی نقش دارند، نه در تولید مستقیم آن. بنابراین، عامالن فنی بخشی از طبقه ی کارگر را تشکیل نمی دهند.
اهمیت این موضوع در چیست؟ نخست باید به محدودیت های معیارهای معین »اقتصادی« )که به شیوه ی 
»فن گرایانه« درک می شوند( اشاره کنیم که قادر به ارائه ی پاسخی نیستند. از سویی، بین کار»یدی« و کار 
»فکری«، به سبک وسیاقی فن گرا، انشقاقی وجود دارد، یعنی انشقاقی متکی به تقسیم فنی کار. اکنون حتی 
در سطح فرآیند تولید به تنهایی، آن انشقاق فی نفسه برای انشقاق طبقات شرط کافی نیست. کارگر مولد، 
تولیدکننده ی ارزش اضافی، به هیچ وجه قابل تحویل به فقط کارگر یدی نیست. از سوی دیگر، هنگامی 
می توانیم به اهمیت این انشقاق بین کار یدی و کار فکری پی ببریم که در نظر بگیریم چگونه انشقاق یادشده 
مشخصه ی مجموعه ی جایگاه ها در تقسیم اجتماعی کار است و طبقات اجتماعی را تعیین می کند، و در کجا 
اقتدار و اداره ی کار در بنگاه اقتصادی به کار فکری و »راز دانش« مرتبط می شود. انشقاق بین کار فکری و یدی 
در تعیین طبقات فقط زمانی حائز اهمیت می شود که در چارچوب مناسبات ایدئولوژیک و سیاسی قرار گیرد.
دوم این که، تمایزی بین کارگر جمعی و کارگر مولد وجود دارد که در کتاب جدید حزب کمونیست فرانسه، 
رساله  ای در اقتصاد مارکسیستی ]2[ ادعا شده است. این اثر تقریباً منحصراً بر معیارهای فنی ـ اقتصادی 
استوار است. مسئله به قدری مهم است که پرداختن به آن ارزش دارد. مؤلفین در مجلد یکم، صفحه ی 211 و 
بعد از آن، کوشیده اند »کارگر جمعی« را به مثابه »افرادی که از لحاظ »فنی« در تولید ارزش اضافی مؤثرند، در 
تمایز با مفهوم انعطاف ناپذیرتر »کارگر مولد« به معنای افرادی که مستقیماً ارزش اضافی تولید می کنند )طبقه 
کارگر(« تعریف کنند. این مفاهیم دربردارنده ی رشته ای است از دسته های غیراصیل، از عامالنی که کارگر 

محسوب نمی شوند اما هنوز بخشی از »کارگر جمعی« یا همان »شبه کارگر« قلمداد می شوند.
این مفاهیم نوعی کژدیسگی اقتصادی به وجود می آورند که برای هدف سیاسی خاصی استفاده می شود. 
کژدیسگی اقتصادی است، از این لحاظ که هنگامی که مارکس از مفهوم کارگر جمعی استفاده می کند، 
در واقع آن را با بسط خودِ طبقه کارگر، کارگر مولد، یکی  می گیرد. مارکس هرگز بین کارگر جمعی و 
 کارگر مولد تمایزی قائل نیست، در عوض او از اصطالح »کارگر جمعی« برای مشخص کردن دگرگونی های 
خود طبقه ی کارگر استفاده می کند. از سوی دیگر، درست است که مارکس در سرمایه فقط از معیارهای 
اقتصادی در تعریف کارگر جمعی استفاده می کند، و به همین خاطر است که این اصطالح در آن اثر سیال و 

مبهم باقی مانده است.
باید این حکم را طرح کنیم که کارگر جمعی عاملی غیر از طبقه ی کارگر نیست، هرچند اصطالح »کارگر 
جمعی« معانی ضمنی مختلفی دارد که معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی را در تعیین حدود طبقه ی کارگر 
وارد می کند. این موضوع اهمیت بنیادین دارد که بعداً به آن می پردازیم. دیدگاه غلطی که با ابداع الیه ی 
»شبه کارگران« بین کارگر جمعی و طبقه ی کارگر تمایز قائل می شود، عماًل اسطوره ی »طبقه ی مزدبگیر« را 

اقتباس می کند، اسطوره ای که مزدبگیران و طبقه ی کارگر را یکی می کند.
از این موضوع می توانیم به مسئله ی مهمی برسیم. در باال گفتیم که فرآیند تولید شامل وحدت فرآیند کار و 
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مناسبات تولید است. حال می توانیم حکم دیگری را به آن اضافه کنیم: فرآیند کار )شامل »فناوری« و »فرآیند 
فنی«(، در چارچوب این وحدت، نقش تعیین کننده را ایفا نمی کند، بلکه مناسبات تولیدی ست که مقدم بر 
فرآیند کار و »نیروهای مولد« است. این موضوع ارتباط مهمی با مسئله ی طبقات اجتماعی دارد. تعین طبقات 
به مناسبات تولید متکی است که آن هم با تقسیم اجتماعی کار و روبنای سیاسیـ  ایدئولوژیک مستقیماً مرتبط 
است، و نه با داده های خود »فرآیند فنی«. تقسیم فنی کار تحت سلطه ی تقسیم اجتماعی است. بنابراین، ما 
کار مولد را به عنوان کاری که از نظر فنی شامل افراد شرکت کننده در تولید است تعریف نمی کنیم، بلکه کاری 
را مولد می دانیم که شامل افراد تولیدکننده  ی ارزش اضافی  است و این افراد به این ترتیب در حکم یک طبقه 

به شیوه ای معین استثمار می شوند، یعنی افرادی که جایگاه معینی را در تقسیم اجتماعی کار اشغال می کنند.

2- شیوه ی تولید و صورت بندی اجتماعی

پیش از آن که به معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک الزم برای تعیین  حدود طبقات اجتماعی بپردازیم، می بایست 
درنگ کنیم و طبقات را در شیوه ی انضمامی تولید و صورت بندی اجتماعی یا »جامعه« بررسی کنیم. هنگامی 
که درباره ی شیوه ی تولید یا شکل تولید سخن می گوییم، خود را در سطحی عام و انتزاعی قرار می دهیم، مثاًل 
شیوه های تولیِد برده داری، فئودالی و سرمایه داری. ما به تعبیری این شیوه ها و شکل های تولید را در واقعیت 
اجتماعی »مجزا می کنیم« تا بتوانیم از لحاظ نظری آن ها را بررسی کنیم. اما همانطور که لنین در توسعه ی 
سرمایه داری در روسیه نشان داد، جامعه ای انضمامی در لحظه ی معینی از زمان )صورت بندی اجتماعی( از 
شیوه ها و شکل های مختلف تولید تشکیل می شود که به صورت ترکیبی در آن هم زیستی دارند. مثاًل، جوامع 
سرمایه داری در آغاز قرن بیستم متشکل بودند از: 1( عناصر شیوه ی تولید فئودالی، 2( شکل تولید کاالیی ساده 
و کارگاهی )شکل گذار از فئودالیسم به سرمایه داری( و 3( شیوه ی تولید سرمایه داری در شکل های رقابتی 
و انحصاری اش. این جوامع بی شک جوامع سرمایه داری بودند؛ یعنی شیوه ی تولید سرمایه داری در آن ها 
 مسلط بود. درواقع، در هر نظام اجتماعی، ما با سلطه ی یک شیوه ی تولید روبه رو هستیم که اثرات پیچیده ی 
فروپاشی یا بقا را بر سایر شیوه های تولید ایجاد می کند و به این جوامع، سرشت شان )فئودالی، سرمایه داری 
و غیره( را می بخشد. یک استثنا نمونه ی جوامع درحال گذارند، که برعکس، خصیصه شان با توازن بین 

شیوه های مختلف تولید معین می شود.
به بحث درباره ی طبقات اجتماعی باز می گردیم: اگر خود را صرفاً به شیوه های تولید محدود و آن ها را به 
ـ طبقه ی استثمارگر  شیوه  ای ناب و انتزاعی بررسی کنیم، پی می بریم که هر یک از آن ها شامل دو طبقه استـ 
که از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک مسلط است و طبقه ی استثمار شونده که از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک 
تحت سلطه است: برده دار و برده در شیوه ی تولید برده داری، ارباب ها و سرف ها در شیوه ی تولید فئودالی، 
بورژواها و کارگران در شیوه ی تولید سرمایه داری. اما جامعه  ای انضمامی )صورت بندی اجتماعی( شامل بیش 
از دو طبقه است، زیرا از شیوه ها و شکل های گوناگون تولید تشکیل شده است. هیچ صورت بندی اجتماعی 
شامل فقط دو طبقه نیست، بلکه دو طبقه ی بنیادی هر صورت  بندی اجتماعی عبارتند از دو طبقه ی شیوه ی 
مسلط تولید در آن صورت بندی. بدینسان، دو طبقه ی بنیادی در فرانسه ی معاصر، بورژوازی و پرولتاریا 
هستند. اما همچنین در آن جا خرده بورژوازی سنتی )پیشه وران، تاجران خرده پا( متکی به شکل تولید کاالیی 
ساده، خرده بورژوازی »جدید« متشکل از مزدبگیران نامولد و متکی به شکل انحصاری سرمایه داری، و طبقات 
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اجتماعی مختلف در روستا که بقایای فئودالیسم در وضعیتی دگرگون شده هستند )مثاًل شکل های سهم بری( ، 
یافت می شوند.

این مالحظات ارتباط مهمی با مسئله ی اتحادهای بین طبقه ی کارگر و سایر طبقات مردمی دارد. خرده بورژوازی 
و طبقات مردمی در روستا )کارگران کشاورزی، دهقانان فقیر، دهقانان میانه حال( در واقع طبقاتی متفاوت 
با طبقه کارگرند. تا جایی که دو طبقه ی بنیادی عبارت از بورژوازی و طبقه ی کارگرند، بی گمان در جریان 
بازتولید گسترده شان، سایر طبقات گرایش دارند پیرامون طبقه ی کارگر در دو قطب مخالف قرار بگیرند؛ 
اما نه به این معنی که به مثابه طبقات، در توده ای  تفکیک ناپذیر حل شوند: آن ها همچنان طبقاتی با منافع 
مشخص خودشان هستند. به بیان دیگر، مفاهیم »طبقه« و »مردم« هم زیستی ندارند: بنا به بافت اجتماعی، 
یک طبقه ممکن است بخشی از »مردم« باشد یا نباشد، بدون آن که این امر بر ماهیت طبقاتی اش تأثیر بگذارد. 
این جاست که معضل اتحادها ظاهر می شود. از یک طرف، طبقه ی کارگر می بایست در این اتحادها مسئولیت 
منافع مشخِص طبقه هایی را به دوش کشد که »مردم« یا »توده ی مردم« را تشکیل می دهند، به عنوان مثال 
اتحاد کارگرـ دهقان که لنین از آن حمایت می کرد. از طرف دیگر، نباید این واقعیت را از نظر دور نگهداریم 
که مانند هر اتحادی، تضادهایی بین منافع مشخص طبقه ی کارگر به مثابه طبقه و سایر طبقات مردمی وجود 
دارد. با شناخت این واقعیت ها، ابزارهای ارائه ی راه حلی منطقی برای تناقض های »میان مردم« را برای خود 

فراهم می کنیم.
این موضوع مهم است، زیرا دو تفسیر دیگر این پدیده هر دو به یکسان اشتباه هستند. بنا به نخستین تفسیر که 
از حمایت جمع کثیری از جامعه شناسان برخوردار است، دگرگونی هایی که امروزه در جوامع سرمایه داری 
جریان دارند، گمان می رود باعث ایجاد »طبقه ی بینابینی« گسترده ای می شود، طبقه ای که همه ی گروه های 
اجتماعی به جز بورژوازی و پرولتاریا را در بر می گیرد، و به دلیل اهمیت عددی اش، ستون واقعی جوامع 
مدرن را می سازد. همانطور که اشاره شد، ما در این جا با طبقات متعددی روبه رو هستیم. در حال حاضر، هیچ 

دلیل موجهی وجود ندارد که ادعا کنیم این طبقات بینابینی درون طبقه ای واحد ادغام می شوند.
 Manuel d’Economie( دومین تفسیر اشتباه، در کتاب اخیر حزب کمونیست، درس نامه  ی اقتصاد مارکسیستی
Marxiste(، مطرح شد )مجلد اول، صفحه 244 و بعد از آن(. بنا به این تفسیر، در »سرمایه داری دولتی 

انحصاری«، قطبی شدنی درحال وقوع است که عماًل به فروپاشی سایر طبقات جامعه به استثنای بورژوازی 
و پرولتاریا می انجامد: سایر طبقات اجتماعی )دهقانان، بخش های گوناگون خرده بورژوازی( دیگر به صورت 
طبقه وجود ندارند، بلکه فقط در حکم الیه های بینابینی مطرح هستند. تاکید بر این موضوع الزم است، چرا که 
نخستین بار است چنین سوءتفسیر فاحشی صراحتاً به شکلی مجاز تدوین می شود. از این گذشته، این موضوع 
بیش تر به تفسیر مفهوم »کارگر جمعی« مرتبط است: بنا به این نظر، از یک سو طبقه ی کارگر )کارگر مولد( 
و از سوی دیگر »شبه کارگران« )کارگر جمعی( با منافعی کمابیش یکسان با منافع طبقه ی کارگر وجود دارد؛ 
و عالوه بر این، الیه های بینابین گوناگونی که هیچ منافع طبقاتی مشخصی ندارند، به خودی خود پیرامون 
طبقه ی کارگر دسته بندی می شوند. این تفسیر آشکارا راه را برای اتحادی غیراصولی می گشاید که می تواند 
پیامدهای خطرناکی به همراه داشته باشد. کسانی که با انکار هرگونه تفاوتی بین اعضای یک اتحاد مردمی آغاز 
می کنند )هنگامی که تناقض هایی آشکار می شود که آن ها هیچ کوششی برای رفع شان نمی کنند، مثاًل آن چه بین 
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پرولتاریا و دهقانان در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی زیر نظر استالین انجام گرفت(، کارشان به سرکوب 
این تضادها با عمل پلیسی ختم می شود: آن ها صراحتاً اعالم می دارند که منافع واقعی سایر اعضای این اتحاد، 

در هر لحظه، به طور خودکار با منافع طبقه ی کارگر یکی است.

3- معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک

حال وقت آن رسیده که به جنبه ی دیگر حکمی که خطوط کلی آن در مقدمه ارائه شد بپردازیم یعنی این که 
معیارهای صرفاً اقتصادی برای تعیین و تشخیص طبقات اجتماعی کافی نیستند. این به خصوص زمانی بدیهی 
می شود که صورت بندی اجتماعی انضمامی را در نظر بگیریم. در این جا کاماًل الزم است که به جایگاه های 
درون مناسبات ایدئولوژیک و سیاسی تقسیم اجتماعی کار اشاره کنیم؛ این موضوع حتی زمانی شفاف تر 

می شود که بخواهیم موضوع بازتولید طبقات اجتماعی را بررسی کنیم.
با مسائلی که به تعاریف طبقه ی کارگر مرتبط است آغاز می کنیم. در خالل این تحقیق، می کوشیم تا مسأله ی 
تکنسین ها و مهندسین را که قباًل به آن اشاره کردیم، حل کنیم. هرچند معیارهای اقتصادی به تنهایی برای 
نادیده گرفتن مزدبگیران در تجارت، بانک ها و غیره از طبقه ی کارگر کفایت می کند، هیچ پاسخی را در 
خصوص مسئله ی تکنسین ها و مهندسین در اختیار ما نمی گذارند. به همین دلیل ما می بایست به تقسیم 
اجتماعی کار به طور کلی اشاره کنیم. در این حالت می بینیم که مجموعه ی تکنسین ها و مهندسین جایگاه 
متناقضی را به خود اختصاص می دهند: این مجموعه از منظر اقتصادیـ  فنی، به طور فزاینده ای در تولید ارزش 
اضافی نقش دارد؛ ولی در عین حال اقتدار خاصی در نظارت بر فرآیند کار و سازمان مستبدانه  اش به آن  
محول شده است. بنابراین، نظارت  یادشده »در کنار« )به سطور باال رجوع کنید( کار فکری در حفِظ انحصار 
دانش قرار می گیرد. دست کم تا این جا می توان نشان داد که این جنبه ی اخیر از وضعیت مجموعه ی یادشده 
بر جنبه ی اول در تعیین جایگاه طبقاتی اش می چربد. مهندسین و تکنسین ها، به عنوان یک کلیت، نمی توانند 

متعلق به طبقه ی کارگر تلقی شوند.
 به این ترتیب، ما هنوز با ارجاع به معیارهای ایدئولوژیکـ  سیاسی، درباره ی تعیّن ساختاری دسته ی تکنسین 
صحبت می کنیم، یعنی درباره ی جایگاه شان در مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک. این جایگاه به موضع طبقاتی 
آن ها در بافت  اجتماعی تحویل پذیر نیست. آن ها ممکن است مثاًل در اعتصاب ها، به علت تعیّن طبقاتی  
متناقض شان، گاه جانب کارفرمایان و گاه جانب کارگران را بگیرند. اگر در ارجاع به معیارهای ایدئولوژیک 
ـ سیاسی تلویحاً به موضع طبقاتی اشاره می کردیم، می بایست می گفتیم که این مجموعه بخشی از طبقه ی 
کارگر است، هرگاه که از آن جانبداری می کند، و هرگاه از جبهه مقابل جانبداری می کند، جزیی از طبقه ی 
کارگر محسوب نمی شود. اما در این صورت زیر پای تعریف ابژکتیو طبقات از منظر مارکسیسم را خالی 
می کردیم. نکته ی مهمی که نباید از یاد ببریم، این است که حتی زمانی که مهندسین و تکنسین ها از طبقه ی 

کارگر جانبداری می کنند، کارگر نیستند و این امر تاثیر مهمی بر مشی سیاسی درست اتحاد ها دارد.

تمایز بین الیه ها: مسأله اشرافیت کارگری

الزم است به معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک در تفکیک الیه های گوناگون خود طبقه ی کارگر بپردازیم. 
بسیاری از مؤلفان، به خصوص ا. تورن کوشیده اند تفاوت های ایدئولوژیک ـ سیاسی درون طبقه ی کارگر 
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را به تفاوت های فنی ـ اقتصادی در سازمان کار یا حتی به تفاوت هایی در میزان مزد تحویل دهند. این ها 
تفاوت هایی اند که سرراست قابل طبقه بندی اند: مانند کارگران یدی، کارگران نیمه ماهر و کارگران ماهر )کیفی( 
و غیره . معیار پایه ای عبارت است از »مهارت ها« یی که به سبک و سیاق »فن گرایانه« درک می شوند. این 
تفکیک ها می توانند در حکم پایه ی تعمیم های متناقض استفاده شوند: یا در تأکید بر این ادعا که کارگران 
ناماهر و از این قبیل باید آگاهی طبقاتی و پتانسیل انقالبی باالتری از بقیه ی طبقه ی کارگر داشته باشند، یا 
همین ویژگی به کارگران ماهر نسبت داده می شود. اما پژوهش های کنونی، تجربه ی تاریخی و واکاوی های 
جامعه شناختی نشان می دهند که این تعمیم های متکی بر معیارهای صرفاً فنی ـ اقتصادی خودسرانه اند. 
تفکیک های درون طبقه کارگر مطلقاً با جایگاه های اشغال شده در سازمان کار منطبق نیستند، بلکه به معیارهای 
سیاسی و ایدئولوژیک، شکل های مبارزه و سازمان مبارزاتی و به سنت متکی اند؛ و این معیارها آزادی عمل 
خودشان را دارند. برای نمونه آنارکوسندیکالیسم در فرانسه؛ چگونه با معیارهای »فنی ـ اقتصادی« ساده 
می توانیم شکلی ایدئولوژیک را توضیح دهیم که به طور تمام عیار هم میان کارگران غیرماهر در بنگاه های 

بزرگ و هم میان کارگران ماهر در کارگاه های تولیدی کوچک ریشه دوانده است؟
نمونه ی دیگر اشرافیت کارگری مشهور است. طبق گفته ی لنین، این الیه ای از طبقه ی کارگر است که 
پایه ی دموکراسی اجتماعی را تشکیل می دهد. بنا به روایت »اقتصادی« این برداشت )که به ویژه در بین الملل 
سوم از آن حمایت شد(، این الیه از ماهرترین و پردرآمد ترین کارگرها در کشورهای امپریالیستی تشکیل 
شده است که اندکی از سود اضافی مستعمرات را دریافت می کند، میزان اندکی که بورژوازِی امپریالیست 
میان آن ها توزیع می کند: این ها همان کارگرانی هستند که پایه ی رفرمیسم و دموکراسی اجتماعی را تشکیل 
می دهند. نخستین اِشکال، بدون شک این واقعیت است که در هم تنیدگی و ادغام سرمایه ها در مرحله ی 
امپریالیسم باعث می شود که تفکیک آن بخشی از طبقه ی کارگر که توسط سود اضافی امپریالیستی تغذیه 
می شود، از بخشی که سرمایه ی داخلی به آن پرداخت می شود، عماًل ناممکن شود. اما صرف نظر از آن، به نظر 
می رسد که مطالعاِت جدِی تاریخی و جامعه شناختی درباره ی پایه ی طبقاتِی افرادی که در کشورهای مختلف 
سرمایه داری از  احزاب کمونیستی و سوسیالیستی حمایت کردند و به آن رأی دادند )عمدتاً بین دو جنگ(، 
این روایت اکونومیستی را رد می کند. مهم ترین یافته ی آن ها این است که دو گروه شامل )الف( ماهرترین 
و پردرآمدترین کارگران و )ب( کارگران ناماهر و فقیر، به صورت تقریباً برابری بین حزب کمونیست و 
اتحادیه های کارگری کمونیستی و حزب سوسیالیست و اتحادیه های کارگری سوسیالیستی پخش شده اند. 
اگر تنوعات ملی وجود داشته باشد، این مطالعات به هیچ وجه قطعی و جامع نیستند. این بدان معنا نیست که 
مفهوم اشرافیت کارگری غلط است. فقط در تعریف آن باید به جایگاه ها در مجموعه ی تقسیم اجتماعی کار 
اشاره کنیم: جایگاه هایی که به انشقاق کار یدی و فکری مرتبط است، در بطن طبقه ی کارگر بازتولید می شود. 
همین امر ممکن است در خصوص فعاالن خاصی که در سازمان های »بوروکراتیک« اتحادیه ی کارگری خود 

را وقف همکاری طبقاتی کرده اند، کاماًل کاربرد داشته باشد.
آخرین مشکل در این بستر، تفاوت های مزدی درون طبقه ی کارگر است. اگرچه درست است که منافع 
مشترک طبقاتی و همبستگی طبقاتی مؤثر درون پرولتاریا که عمدتاً حول سازمان های طبقاتی گروه بندی 
می شود غالب است، اما این نیز درست است که تفاوت های مزدی بیانگر معضلی است واقعی. درواقع، آن ها 
با داده های ساده ی اقتصادی منطبق نیستند. مارکس مزد را شکل حقوقی تقسیم محصول اجتماعی تعریف 
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می کند، و بنابراین عناصر سیاسی در تعیین شکل آن مداخله می کنند. اگر مزد را به عنوان یک کلیت در جامعه 
از منظر واکاوی انتزاعی بررسی کنیم، آنگاه مزد با هزینه های بازتولید نیروی کار منطبق است. اما در این جا 
نیروی کار »به طورکلی« و »انتزاعی« بررسی می شود. از چنین واکاوی ای نتیجه نمی شود که هر تفاوت مزدی 
مشخصی درون طبقه ی کارگر، منطبق است با الزامات »فنی«، یعنی با این واقعیت که نیروی کار گروهی از 

کارگران نسبتاً پر درآمد الزاماً بیش از گروه  کارگران کم درآمد )یا به اندازه ی تفاوت مزدی( می ارزد.
در حقیقت، همه ی واکاوی های تاریخی و اقتصادی نشان می دهند که تفاوت های مزدی تا حد زیادی با 
داده های سیاسی منطبق اند که مهم ترین آن همانا سیاست بورژوازی در حفظ انشقاق طبقه ی کارگر به شمار 
می آید. این گفته قطعاً به این معنی نیست که بورژوازی لزوماً به نحو موثری در سیاست خود مبنی بر ایجاد 
اختالفات سیاسی در طبقه ی کارگر موفق خواهد بود، و آن دسته از کارگران »پردرآمد« را باید غیرقابل اعتماد 
دانست. اما این امر حتماً بیهودگی سیاست اتحادیه کارگری را در دفاع بی چون وچرا از سلسله مراتب مزدها، 
در لوای این که تفاوت های مزدی ضرورت های ساده ی اقتصادی اند که اساساً به هزینه های بازتولید نیروی 
کار متکی اند، نشان می دهد. درواقع، سیاست معین دفاع بی چون وچرا از سلسله مراتب مزدی، تنها یک قدم با 

اسطوره ی »طبقه ی مزدبگیر« فاصله دارد.

دو نوع خرده بورژوازی

لزوم ارجاع به معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک در تعریف طبقات به خصوص زمانی آشکار می شود که 
به خرده بورژوازی بپردازیم، یا این سوال که آیا چیزی به نام طبقه ی خرده بورژوازی وجود دارد، و چه 
مجموعه ای از عامالن بخشی از آن را تشکیل می دهد. به طورکلی، گمان می رود که دو گروه بزرگ از عامالن 
با جایگاه های کاماًل متفاوتی در تولید، بخشی از خرده بورژوازی  اند. نخستین گروه، خرده بورژوازی »سنتی« 
است که ابعادش رو به کاهش است: این ها تولیدکنندگان کوچک مقیاس و تاجران خرد )مالکان کوچک( 
هستند. این گروه شکل های کار صنعتگرانه و کسب وکارهای خرد خانوادگی را در برمی گیرد که  در آن ها، یک 
نفر هم صاحب وسایل تولید و وسایل کار است و هم کارگر مستقیم. در این جا هیچ گونه استثمار اقتصادی به 
معنای دقیق آن وجود ندارد، زیرا شکل های یادشده کارگران مزدبگیر استخدام نمی کنند )یا فقط در مواردی 
نادر این کار را انجام می دهند(. کار اساساً توسط صاحب واقعی یا اعضای خانواده که چیزی به عنوان مزد 
دریافت نمی کنند، انجام می شود. تولیدکنندگان کوچک مقیاس، سود را از فروش کاالهای خود و از طریق 
سهیم شدن در بازتوزیع سراسری ارزش اضافی به دست می آورند، اما مستقیماً ارزش اضافی اخذ نمی کنند. در 
وهله ی دوم، خرده بورژوازی »جدید« وجود دارد که در سرمایه داری انحصاری درحال ازدیاد است و متشکل 
است از کارگران مزدبگیر نامولد که در باال اشاره شد؛ ما باید کارمندان دولتی که توسط دولت و دستگاه های 
مختلفش استخدام شده اند، به آن اضافه کنیم. این کارگران ارزش اضافی تولید نمی کنند. آنان مثل بقیه، نیروی 
کارشان را می فروشند و مزد شان براساس قیمت بازتولید نیروی کارشان تعیین می شود، اما آن ها با اخاذی 

مستقیم کار اضافی استثمار می شوند نه با تولید ارزش اضافی.
حال این دو گروه بزرگ، جایگاه های مختلف و کاماًل نامشابهی را در تولید اشغال می کنند. آیا می توان آن ها 
را به عنوان تشکیل دهندگان طبقه ای به نام خرده بورژوازی به حساب آورد؟ دو پاسِخ ممکن وجود دارد. اولی، 
دخالت معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک را تصدیق می کند. می توان اعتقاد داشت که این جایگاه های مختلف 
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در تولید و در سپهر اقتصادی، درواقع، اثرات یکسانی در سطح سیاسی و ایدئولوژیک دارند. هم مالکان ُخرد 
و هم آن دسته از مزدبگیرانی که از قِبل استثمارشان در قالب »مزد« و »رقابتی« بسیار متفاوت با تولید زندگی 
می کنند، خصیصه های مشابه ایدئولوژیک و سیاسی را به دالیل مختلف اقتصادی نشان می دهند: فردگرایی 
خرده بورژوازی؛ گرایش به وضع موجود و ترس از انقالب؛ اسطوره ی »پیشرفت اجتماعی« و آرزوی رسیدن 
به مقام و مرتبه ی بورژوایی؛ باورداشتن به »دولت خنثی« باالی سر طبقات؛ ناپایداری سیاسی و گرایش به 
پشتیبانی از »دولت های مقتدر« و رژیم های بناپارتیستی؛ طغیان هایی که شکل شورش های »خرده بورژوایی« را 
به خود می گیرند. اگر این درست باشد، این خصیصه های ایدئولوژیکـ  سیاسی مشترک زمینه ی مناسبی را 
ـ خرده بورژوازی  برای بررسی این که این دو مجموعه با جایگاه های مختلف در اقتصاد، طبقه ی نسبتاً واحدیـ 

ــ را به وجود می آورند، فراهم می آورد.
حتی در این مورد، چیزی ما را از تمایز بین جناح های طبقه ای واحد منع نمی کند. همان طور که بعداً در 
خصوص بورژوازی خواهیم دید، مارکسیسم تمایزاتی را بین جناح های یک طبقه قائل می شود. جناح ها با 
الیه های ساده متفاوتند، زیرا با تفکیک های اقتصادی مهمی منطبق اند و به این اعتبار حتی می توانند نقش مهمی 
به عنوان نیروهای اجتماعی تقبل کنند، نقشی که نسبتاً از نقش سایر جناح های طبقه ی آن ها متمایز است. 
بدینسان، ممکن است تعیین کرد که جناح خرده بورژوازی مزدبگیران نامولد، در مقایسه با جناحی که متشکل 
از خرده بورژوازی سنتی است، به طبقه ی کارگر نزدیکتر باشند. وقتی از جناح ها صحبت می کنیم، معرفی 
عنصر بافت اجتماعی نیز باید ممکن باشد: تعیین این که این جناح یا جناح دیگر بنا به بافت اجتماعی به 
طبقه ی کارگر دورتر یا نزدیکترند. )به خصوص به فرآیند مهم کنونی پرولتریزه شدن تولید پیشه ورانه بنگرید(. 
همچنین معرفی تفکیک های بین الیه های خرده بورژوازی، با ارجاع ویژه به تباین های ایدئولوژیکـ  سیاسی، 
ورای موضع ایدئولوژیکـ  سیاسِی اساساً مشترک در کل خرده بورژوازی نیز ممکن می شود: این تباین ها به  
وضعیت خاِص مجموعه های گوناگون خرده بورژوازی به ویژه با عطف به بازتولیدشان، متکی است. اما نباید 
فراموش کرد که ما هنوز اساساً به طبقه  ای تکین می پردازیم و نگرش ما نسبت به این جناح ها و الیه ها، خواه 
درباره ی اتحادهای بین آن ها یا خواه در ارتباط با پیش بینی رفتار سیاسی شان )به خصوص ناپایداری شان(، باید 

چارچوب بندی شود. به نظر می رسد این موضع صحیح تر باشد.
موضع دوم، دو گونه دارد: 1( اصطالح »خرده بورژوازی« را می توان برای خرده بورژوازی سنتی حفظ کرد 
و مزدبگیران نامولد می توانند طبقه ا ی جدید توصیف شوند. اما این دیدگاه مشکالت دشواری را در نظریه و 
عمل ایجاد می کند. تا زمانی که در نظر نگرفته باشیم که  شکل سرمایه داری تولید جایگزین شده و ما اکنون 
در نوعی جامعه ی »پساصنعتی« یا »فن ساالرانه« ای هستیم که این طبقه ی جدید ایجاد می کند، چگونه می توانیم 
ادعا کنیم که سرمایه داری خود طبقه ا ی جدید را در جریان تکوین خویش ایجاد می کند؟ این تز برای 
ایدئولوگ های »طبقه ی مدیریتی« و »فن ساختار« ممکن است، اما برای نظریه ی مارکسیستی قابل تصور نیست. 
2( بنا به نظر حزب کمونیست، مزدبگیران نامولد جزو خرده بورژوازی نیستند، بلکه به »الیه ی بینابینی« تعلق 
دارند. ما تا االن یک علت را بررسی کردیم که چرا این دیدگاه غلط است. علت دیگر این است که با این که 
مارکسیسم از اصطالحات الیه ها، جناح ها و دسته ها استفاده می کند تا مجموعه های خاصی را مشخص 
کند، اما مسلماً الیه ها، جناح ها  و دسته ها همیشه به  طبقه ای تعلق دارند. اشرافیت کارگری بی گمان الیه ا ی 
خاص است، اما الیه ای است از طبقه ی کارگر. »روشنفکران« یا »بوروکراسی«، چنان که خواهیم دید، بی گمان 
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دسته های اجتماعی اند، اما آن ها به طبقه ی بورژوا یا خرده بورژوا تعلق دارند. این یکی از ویژگی هایی ست که 
مارکسیسم را از برداشت های گوناگون امریکایی ها درباره ی الیه بندی اجتماعی متمایز می کند. این برداشت ها 
با تعریف گروه های اجتماعی به شیوه ا ی تماماً خیالی، طبقات اجتماعی را رقیق و حذف می کند. از طرف 
دیگر، مارکسیسم به شیوه ای موشکافانه تفکیک هایی را درون تقسیمات طبقاتی برقرار می سازد. جناح ها، 

الیه ها و دسته ها، »بیرون« یا »در کنار« طبقات اجتماعی نیستند، بلکه آن ها را تشکیل می دهند.

بورژوازی کمپرادور و بورژوازی ملی

ارجاع به معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک همچنین در تعریف جناح های بورژوازی حائز اهمیت است. 
برخی از جناح های بورژوازی را باید در سطح اقتصادی شکل بندی و بازتولید سرمایه قرار داد: سرمایه ی 
صنعتی، سرمایه ی بازرگانی و سرمایه ی مالی، سرمایه ی بزرگ و متوسط در مرحله ی سرمایه داری انحصاری 
)امپریالیسم(. اما دقیقاً در مرحله ی امپریالیستی، تمایزی ایجاد می شود که نباید فقط در سطح اقتصادی قرار 
داد: تمایز بین بورژوازی »کمپرادور« و بورژوازی ملی. بورژوازی کمپرادور جناحی از این طبقه است که 
منافعش اساساً به سرمایه ی امپریالیستی خارجی )سرمایه ای که به قدرت امپریالیستی اصلی تعلق دارد( گره 
خورده و بنابراین کاماًل از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک به سرمایه ی خارجی وابسته است. بورژوازی ملی 
جناحی از بورژوازی است که منافعش به توسعه ی اقتصادی کشور وصل است و با منافع سرمایه ی بزرگ 
خارجی تعارض نسبی دارد. اگرچه این تمایز فقط برای کشورهای مستعمره ی معینی صادق است، اما تمایز 
مهمی است: بر حسب مراحل فرآیند، ممکن است همانند چین، شکل هایی از اتحاد میان طبقه ی کارگر و 

بورژوازی ملی را علیه امپریالیسم خارجی و دفاع از استقالل ملی تصور کنیم.
تمایز بین بورژوازی کمپرادور و بورژوازی ملی تماماً با جایگاه اقتصادی منطبق نیست. به دلیل درهم تنیدگی 
مشخص سرمایه ها تحت سلطه ی امپریالیسم، تمایز بین سرمایه های وابسته به امپریالیسم خارجی و سرمایه های 
ملی فوق العاده مبهم و سوال برانگیز می شود. به عالوه، این تمایز با تمایز بین سرمایه های بزرگ و متوسط 
منطبق نیست: ممکن است انحصارهای ملی بزرگی وجود داشته باشند که منافع شان در تضاد نسبی با 
منافع انحصارهای خارجی باشد، همانطور که ممکن است بنگاه های اقتصادی متوسطی وجود داشته باشند 
که از طریق مجموعه ای از قراردادهای فرعی به امپریالیسم خارجی گره خورده باشند. اما در خصوص 
کشورهای سرمایه داری توسعه یافته، در مرحله ی کنونی، که مناسبات اجتماعی جهانی می شوند، نمی توان از 
بورژوازی ملی سخن گفت، یعنی سرمایه داری ای که عماًل در تضاد با امپریالیسم آمریکا است. این امر ناشی از 
بین المللی شدن فزاینده ی سرمایه، سلطه ی گسترده ی سرمایه ی آمریکایی، انحطاط سیاسیـ  اقتصادی طبقه ی 
بورژوا و گرایش فزاینده به سوی رابطه ی نامتقارن وابستگی بین مراکز قدیم امپریالیسم )به ویژه در اروپا( و 
ایاالت متحده است: این به آن معنا نیست که ما نمی توانیم از بورژوازی داخلی در این کشورها سخن بگوییم. 
به خصوص این سؤال که سیاست گلیست ها درباره ی استقالل ملی )که بیش تر تخیلی ست تا واقعی( با نوعی 
»بورژوازی ملی« فرانسوی منطبق است یا خیر، بی نهایت ابهام انگیز است. در واقع نکته ی اصلی عبارت  بود 
از واگرایی بین سرمایه های امریکایی و فرانسوی )که اساساً به بافت اجتماعی وابسته است(، معضل داخلی 

استعمارزدایی و نواستعماری و سیاست همه پرسی برای کسب حمایت توده ای.
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4- دسته های اجتماعی

مارکسیسم تصریح می کند که عالوه بر جناح ها و الیه های طبقاتی ، دسته های اجتماعی هم وجود دارند. 
خصلتی که دسته های اجتماعی را از جناح ها و الیه های طبقاتی  متمایز می کند، عبارت از این است که گرچه 
معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک می توانند  در تعیین جناح ها و الیه های طبقاتی به شکلی کم وبیش مهم مداخله 
کنند، اما درتعیّن بخشی به دسته های اجتماعی نقشی مسلط ایفا می کنند. بنابراین، اصطالح دسته های اجتماعی، 
به مجموعه ای از عامالن اطالق می شود که نقش اصلی شان همانا عملکردی است که در دستگاه های دولت و 
در ایدئولوژی دارند؛ مثاًل، بوروکراسی اداری که بخشی از آن، شامل گروه هایی با عملکردی دولتی می شود 
)کارمندان دولتی(. این موضوع در خصوص گروهی که با اصطالح رایج »روشنفکر« مشخص می شوند و 
نقش اصلی شان القای ایدئولوژی است، نیز صدق می کند. اما تکرار نکته ی باال ضروری است: آن ها گروه هایی 
»بیرون« یا »درکنار« طبقات نیستند، درست به همین دلیل که به عنوان دسته، خود آن ها طبقات اجتماعی 
هستند. درواقع دسته های اجتماعی به  یک طبقه ی واحد متعلق نیستند، بلکه اعضای آن ها به طور اعم به طبقات 
مختلف اجتماعی تعلق دارند. بنابراین کارمندان عالی  رتبه، یعنی الیه ی فوقانی بوروکراسی اداری، از لحاظ 
شیوه ی زندگی، نقش سیاسی و غیره، عموماً متعلق به بورژوازی اند، درحالی که رده های میانی و پایین تر ممکن 
است یا به بورژوازی یا به خرده بورژوازی تعلق داشته باشند. این دسته های اجتماعی به طبقات متعلق اند و 
به خودی خود طبقه ای را به وجود نمی آورند: آن ها قائم به ذات نقش خاصی در تولید ایفا نمی کنند. به این 
موضوع باید صراحتاً اشاره کرد، چرا که بسیاری از جامعه شناسان و »عالمان سیاسی« ادعا می کنند که دسته های 

اجتماعی، طبقاتی مؤثرند، همان طور که مثاًل بوروکراسی را اغلب یک طبقه در نظر می گیرند.
باید متذکر شد که اگرچه تروتسکی خودش بوروکراسی شوروی را عاملی مهم در تبیین توسعه ی اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی قلمداد می کرد، ولی هیچ گاه به این که بوروکراسی بتواند طبقه ای تشکیل دهد 
فکر نمی کرد. اما بسیاری از جامعه شناسان معاصر معتقدند که روشنفکران طبقه ای مجزا تشکیل می دهند. این 
دیدگاه به طورکلی بر پایه ی ایده های موهوم پیرامون نقش علم به عنوان نیروی مولد و روشنفکران به منزله ی 
حامالن علم استوار است. کارکرد ایدئولوژیک این برداشت ها روشن است: این برداشت ها بالاستثناء  یا در 
پیوند با انکار نقش تضاد طبقاتی )بورژوازی/پرولتاریا( به عنوان موتور اصلی فرآیند تاریخی قرار می گیرند 
)در خصوص برداشتی که بوروکراسی را یک طبقه می داند(، یا با انکار نقش بنیادی طبقه ی کارگر به عنوان 
پیش آهنگ )در خصوص برداشتی که از روشنفکران به عنوان طبقه وجود دارد و آن ها نقش پیش آهنگ را بر 

عهده می گیرند(.

وحدت متکی بر بافت اجتماعی و اتحادهای طبقاتی

اگر دسته های اجتماعی، همان طبقات نباشند بلکه خودشان به طبقه ای متعلق باشند، دلیل تالش برای تعیین 
هویت آن ها چیست؟ علت این است که دسته های اجتماعی، به رغم این واقعیت که به طبقات مختلفی تعلق 
دارند، می توانند، به خاطر ارتباطشان با دستگاه های دولتی و ایدئولوژی، شکل خاصی از وحدت  را به نمایش 
بگذارند، و بیش تر این که، می توانند در عملکرد سیاسی شان، استقاللی نسبی در برابر طبقاتی نشان دهند که 
اعضایشان به آن ها تعلق دارند. بنابراین، در مورد بوروکراسی اداری، سلسله مراتب درونِی اقتدار تفویض شده 
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که خصیصه ی دستگاه های دولتی است، جایگاه ویژه ای که به کارگزاران داده می شود و ایدئولوژی درونی 
ویژه ای که درون دستگاه های دولتی جریان دارد )»دولت خنثی« به عنوان عامل بی طرِف ورای طبقات، 
»خدمت به ملت«، »منافع عمومی« و غیره(، به بوروکراسی اجازه می دهد که در برهم رِسی وقایع وحدتی از 
خود نشان دهد، وحدتی که مجموعه ای از اعضای بورژوازی و خرده بورژوازی را به هم جوش می دهد. کل 
بوروکراسی به این طریق، بر اساس مناسبات قدرت دولتی، می تواند منافع طبقاتی ای را متفاوت از منافع آن 
طبقاتی که اعضایش به آن تعلق دارند تأمین کند. به عنوان مثال، مارکس تأکید کرد که در انگلستان، »رأس« 
بوروکراسی متعلق به اشرافیت است، درحالی که مجموعه ی بوروکراسی منافع بورژوازی را تأمین می کرد. 
اعضای خرده بورژواِی بوروکراسی اغلب می توانند منافع »دولتی« را که در تضاد با منافع خودشان است تأمین 
کنند. پیامد همه ی این ها، همان طور که لنین تصدیق می کرد، این است که این دسته های اجتماعی می توانند 
در مقاطعی به شکل نیروهای اجتماعی مؤثر عمل کنند؛ یعنی آن ها نقش سیاسی مهمی در اوضاع واحوالی 
معین از خود نشان می دهند که منحصر به خودشان است. این نقش قابل تقلیل به این واقعیت نیست که 
آن ها »دنباله روی« طبقات اجتماعی  اعضایشان یا حتی دنباله روی نیروهای اجتماعی بنیادی یعنی بورژوازی و 
پرولتاریا هستند. مثال این موضوع را می توان در رفتار سیاسی مجموعه ی بوروکراسی در بناپارتیسم و فاشیسم 

مشاهده کرد.
این واکاوی از این نظر اهمیت دارد که دارای دو پیامد مرتبط با مسئله ی اتحادهای طبقه ی کارگر است. 
طبقه ی کارگر در اتحاد اجتناب ناپذیرش با »روشنفکران« و الیه های بینابینی و زیردست دستگاه کشوری، باید 
به سبک و سیاقی مشخص با آن ها پیوند یابد. این گروه ها غالباً منافع ویژه ای دارند که نمی تواند مثاًل به منافع 
عمومی خرده بورژوازی که به آن تعلق دارند، تحویل یابند. مثاًل: تضمین آزادی تولید فکری، علمی و هنری، 
آزادی بیان و آزادی گردش اطالعات برای روشنفکران از اهمیت برخوردار است. اما از طرف دیگر، هرگز 
نباید ارتباط بین دسته های اجتماعی و طبقات اجتماعی را نادیده بگیریم. زیرا دسته های اجتماعی به طبقات 
اجتماعی تعلق دارند، و برخالف وحدت درونی شان، گسست ها و تضادهایی که خودشان را در دسته های 
اجتماعی نشان می دهند، معموالً با تعلق طبقاتی متفاوت اعضای گوناگون شان منطبق است. این گسست ها در 
دستگاه اداری، شکل تضادهایی را بین رده های باالتر )بورژواها( و رده های پایین تر )خرده بورژواها( به خود 
می گیرد. این شکاف ها در خصوص روشنفکران، گاهی به علت ایدئولوژی های مختلفی است که ساخته و 
پرداخته ی خود آن هاست، مثاًل تضادهای حادی که اخیراً درون حرفه ی آموزش وپرورش فرانسه به وجود 

آمده است.
همچنین باید به  یاد داشته باشیم که در جریان این اتحاد ها، اعضای دستگاه دولتی یا روشنفکرانی که به سمت 
طبقه ی کارگر سوق می یابند، اگر در مجموع  یا از منظر تعلق طبقاتی شان )که در مقابل خاستگاه طبقاتی شان 
قرار می گیرد( بررسی شوند، همچنان خرده بورژوا باقی می مانند. این موضوع نباید به فرقه گرایی منجر شود: 
موارد متعددی از روشنفکران وجود دارند که از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک طرف طبقه ی کارگر را می گیرند 
و در سازمان های طبقاتی شان مبارزانی فعال اند و معیارهای عضویت طبقاتی برای آن ها محو و چه بسا ناپدید 
می شود. اما این مسأله ای متفاوت است و به مسئله ی سازمان طبقه ی کارگر مربوط می شود. این واقعیت به 
قوت خود باقی می ماند که در اتحاد با روشنفکران، آن ها، به طور اعم، کماکان خرده بورژوا محسوب می شوند. 
آن ها معموالً خصیصه های بنیادی خرده بورژوازی را بروز می دهند: بی ثباتی سیاسی و چپ گرایی افراطی که 
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با اپورتونیسم راست گرا امتزاج می یابد و از این قبیل.
 بنابراین، دو کراِن به  یک اندازه اشتباه و خطرناک وجود دارد که در مواجهه با مسئله ی دسته های اجتماعی باید 
از آن ها اجتناب کنیم. مبالغه در اهمیت تعلق طبقاتی شان، نخستین کران است که منجر می شود به اظهارنظری 
کلی و قاطعانه درباره ی روشنفکر به عنوان »زاده ی بورژواها یا خرده بورژواها«، درحالی که اهمیت رفتار 
پراتیک و انتخاب های سیاسی و ایدئولوژیکش فراموش می شود. دومین کران عبارتست از دست کم گرفتن 
اهمیت تعلق طبقاتی شان: این که آن ها را به عنوان واحدهایی همگون بیرون و در کنار طبقات تلقی کنیم. 
پذیرفتن هم زمان هر دو مسیر اشتباه، امری محتمل است، همان گونه که اکنون مواضع حزب کمونیست و 
کنفدراسیون عمومی کار )CGT ( و نیز مسیری که سندیکای ملی آموزش عالی )SNESUP( پی گرفته است 
چنین وضعیتی دارد. مبالغه در اهمیت عضویت طبقاتی »روشنفکر« منجر به شعارهایی از قبیل »دانش آموزان/

فرزندان بورژواها/چپ گراها = مارسلین«  می شود.
دسته های اجتماعی، به رغم نکات قابل ذکری که گفته شد، در این جا به عنوان موجودیت های یکپارچه در کنار 
و بیرون طبقات تلقی و تقسیم های طبقاتی ای که میان آن ها پدیدار می شود، نادیده گرفته می شوند. درنتیجه، از 
رئوس تکنوکراتیک تا رده های زیردست، خواهاِن جذب در کلیِت بدنه ی اجرایی دولت هستند. گویی دستگاه 
ـ  اداری، دسته ی اجتماعی یکپارچه ای است مجزا از نمایندگان مستقیم سرمایه ی بزرگ )پمپیدو = بانکدار(ـ 
اگرچه در عین نادیده گرفتن عضویت طبقاتی بورژوایِی کارمندان فرادست، به »ایدئولوژی تکنوکراتیک« آن ها 
تلویحاً اشاره می شود. مادامی که »بدنه ی آموزشی« را در نظر بگیریم، این موضع حتی بیش از پیش روشن 
می شود: تصور می شود که بدنه ی آموزشْی وحدتی است تقلیل ناپذیر که همه ی معلمان از استاد تمام  گرفته 
تا دستیاران با قراردادهای کوتاه مدت را نمایندگی می کند، وحدتی که حامل برچسب عمومی »روشنفکران« 

است و تصور می شود که همانند دیگران  ادعاِی اتحاد بالقوه با طبقه ی کارگر را دارند.

سرشت طبقاتی روشنفکران

دسته های اجتماعی همچنین در مقوله ی بدنامِ الیه های بینابینی، که پیش از این درباره ی آن ها سخن گفتیم، 
جای گرفته اند. دسته ی روشنفکران به عنوان یکی از الیه های بینابینی در کنار و بیرون از طبقات در نظر گرفته 
می شود. معضلی که در نتیجه ی تعلق طبقاتی شان ظهور می کند کنار گذاشته می شود و سیاست اتخاذ شده در 
قبال آن ها، چیزی جز توسل عوام فریبانه به اتحادی گسترده و بالشرط بین طبقه ی کارگر و روشنفکران نیست؛ 
و این به رغم این واقعیت است که اصطالح »خرده بورژوازی« خود به خود به هر روشنفکری اطالق می شود 
که اندکی با دیدگاه رهبری حزب کمونیست اختالف پیدا کرده و جانبدار طبقه ی کارگر می شود. تعلق این 

روشنفکران به خرده بورژوازْی اثبات انکارناپذیر سرچشمه ی چنین اختالفاتی تعبیر می شود.
بااین همه، مسئله ی اتحاد بین طبقه ی کارگر و روشنفکران هم اکنون در جوامع پیشرفته ی سرمایه داری در 
حال مطرح شدن روز به روز حادتر می شود. علت این امر تا حدی ناشی از بزرگ شدن چشمگیر دسته ی 
روشنفکران )به معنای عام کلمه( است، اما از همه مهم تر، این اتفاق به دلیل بحران ایدئولوژیک است که 
مقدم بر، یا همراه با بحران سیاسی امپریالیسم معاصر، رخ داده. روشنفکراِن هر چه بیش تری از شر سلطه ی 
ایدئولوژی بورژوایی خالص می شوند و بنابراین می توانند از آرمان طبقه ی کارگر حمایت کنند. در حال 
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حاضر، شکل سنتی اتحاد پرولتاریا/روشنفکر که منحصراً متکی بر عضویت طبقاتی روشنفکران و قابل تقلیل 
به اتحاد طبقه ی کارگر/خرده بورژوازی باشد، یعنی شکلی که جایگاه روشنفکران به عنوان دسته ای اجتماعی 

را نادیده می گیرد، احتماالً برای حل این معضل کفایت نکند.
راه حل های مختلفی ارائه شده است: از برداشت گارودی درباره ی بلوکی تاریخی )که سابقه اش به واکاوی 
گرامشی می رسد( تا تزهایی که اخیراً توسط گروه ایتالیایی مانیفستو منتشرشده است. این راه حل ها وجوه 
مشترکی دارند و مجموعه ای از مسائل مشترک را مطرح می کنند. به طور کلی، به نظر آنان اتحاد بین طبقه 
کارگر و روشنفکران )به معنای عام کلمه( بر اتحاد سنتی بین طبقه کارگر و دهقانان فقیر و میانی ارجحیت 
دارد )اما این امر به همین اندازه در خصوص موضع فعلی حزب کمونیست صادق است(. مطمئناً این دو 
هدف مانع الجمع نیستند، اما این موضع نشان از نوعی سازگارسازی مجدد طرح قدیمی بین  الملل سوم دارد: 
نخست، جبهه ی کارگران )از میان طبقه کارگر( و سپس، براساس همان، جبهه ی خلق )اتحاد طبقه کارگر و 
سایر طبقات(. اما در این مورد، اتحادی که بلوک پایه ای  را تشکیل می دهد، اتحاد میان کارگران و روشنفکران 
است؛ و بر این پایه  است که اتحادی میان این بلوک و دهقانان ساخته می شود. این موضع موضعی است 
سوال برانگیز، ولو این که ما کوچ جمعی از روستاها و افت تعداد دهقانان را در نظر بگیریم. این موضع همچنین 
باعث تکثیر رشته ای از ایدئولوژی ها می شود که روشنفکران را به عنوان شبه کارگر )علم = نیرویی مولد( در 
نظر می گیرد. باید متذکر شد که رابطه ی بنیادی در برداشت گرامشی از »بلوک تاریخی«، رابطه ای بین کارگران 
و دهقانان بود. معضل دوم چنین است که اهمیت اصطالح »بلوک تاریخی« )اتحاد کارگران و دهقانان( در 
تمایزش با اتحادی ساده نهفته است. درحالی که »اتحاد« به طور ضمنی داللت بر آن دارد که اعضا، با منافع 
و سازمان های خاص خود، مجزا و خودمختارند، »بلوک تاریخی« به معنی آن است که اعضا در درازمدت 

منافعی هم سان دارند و با پیوندی اندام وار به هم متصل  شده اند.
با این همه، چیزی وجود ندارد که ثابت کند هم اکنون منافع خرده بورژوازی روشنفکری و طبقه ی کارگر 
یکی شده  است، به  رغم این واقعیت که روشنفکران به طور فزاینده ای توانسته اند جایگاه خود در کنار طبقه ی 
کارگر را تعریف کنند. اگرچه این راه حل با هدِف غلبه بر تمایز بین کارگران و روشنفکران، که در سازمان های 
سیاسی بازتولید می شود، ارائه شده است، اما کامال فکرنشده و سطحی است. مباحثه ی واقعی درباره ی 

شکل های سازمان طبقه ی کارگر کماکان مطرح است.

5- طبقات مسلط

واکاوی طبقات مسلط ضروری است، به ویژه طبقه ی بورژوازی. معضل اصلی در این جا تقسیم بورژوازی 
به جناح های صنعتی، بازرگانی و مالی است. تقسیم سرمایه به بزرگ و متوسط، تحت وضعیت سرمایه داری 
انحصاری، بر تقسیم بندی قبلی سوار می شود، بدون  آن که آن را به تمامی از بین ببرد. وقتی از بورژوازی به 
عنوان طبقه ی مسلط صحبت می کنیم، نباید فراموش کنیم که به واقع با اتحادی بین جناح های مسلط مختلف 
بورژوازی سروکار داریم که در سلطه ی سیاسی سهیم اند. عالوه بر این، در آغاز سرمایه داری، این اتحاد 
قدرت که می توان آن را بلوک قدرت خواند، غالباً شامل طبقات گوناگون دیگر به ویژه اشرافیت زمین دار بود. 
اتحاد بین طبقات و جناح های گوناگون که همگی مسلط اند، تنها می تواند تحت رهبری یکی از آن طبقات 
یا جناح ها عملکردی منظم داشته باشد. این همان جناح هژمونیک است که اتحاد قدرت را تحت رهبری 
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خودش وحدت می بخشد. جناح هژمونیک، جناحی است که منافع عمومی این اتحاد را تضمین می کند و 
منافع منحصربه فرد خودِ این جناح مشخصاً توسط دولت تضمین می شود.

با این که تضادهای درونی جناح های مسلط و مبارزات بین آن ها برای اشغال جایگاه هژمونیک، در مقایسه 
با تضاد اصلی )بورژوا/پرولتاریا(، نقشی فرعی ایفا می کند، با این همه کماکان نقش  آن ها حائز اهمیت 
است. درواقع، همانطور که مارکس در هجدهم برومر بیان کرد، شکل های مختلف دولت و شکل های رژیم 
را می توان براساس تغییرات هژمونی بین جناح های مختلف بورژوازی مشخص کرد. تشخیص سلطه ی 
اقتصادی و هژمونی سیاسی به سیاقی مکانیکی و ضرورتاً صادق حتی از این هم دشوارتر است. ممکن است 
جناحی از بورژوازی، بی آن که هژمونی سیاسی را در اختیار داشته باشد، نقش مسلط را در اقتصاد ایفا کند. 
نمونه ی مهم آن سلطه ی اقتصادی طوالنی سرمایه ی بزرگ انحصاری بود، درحالی که هژمونی سیاسی به این 
یا آن جناح سرمایه ی متوسط تعلق داشت. اهمیت این نکات را برای مثال می توان در بررسی ُگلیسم مشاهده 
کرد. نکته ی مهم نیازمنِد تأکید این است که اتحاد قدرت میان طبقات و جناح های مسلِط تحت رهبری 
جناح هژمونیک )که دستگاه  دولتی به ویژه با منافع این جناح منطبق است(، همیشه تابعی از شکل سلطه ی 
بورژوایی است. به ویژه، در بحث از جناح هژمونیک، باید به  یاد داشته باشیم که این جناح تنها نیروی مسلط 
نیست، بلکه صرفاً نیرویی هژمونیک است که در مجموعه ای از جناح ها که همگی به یکسان مسلط اند وجود 
دارد. برای مثال، وقتی مارکس می گفت در دوران لوئی بناپارت، بورژوازی صنعتی جناح اقتصادی بود، هرگز 
این منظور را نداشت که جناح های دیگر بورژوازی از سلطه ی سیاسی کنار گذاشته  شده بودند. همین موضوع 
به ویژه درباره ی رابطه ی بین سرمایه ی  بزرگ و متوسط در کشورهای سرمایه داری معاصر صادق است. در این 
کشورها، سرمایه ی بزرگ جناح هژمونیک است ولی این بدان معنا نیست که سرمایه ی متوسط فاقد قدرت 
سیاسی است: سرمایه ی متوسط به عنوان یکی از جناح های مسلط، تحت هژمونی سرمایه ی بزرگ در قدرت 
سیاسی سهیم است. تضادهای بین سرمایه ی بزرگ و متوسط همان شکل معاصر تضادهای بین جناح های 

مسلط بورژوایی است.
با توجه به برخی از واکاوی های معاصر از »سرمایه داری انحصاری دولتی« و »اتحاد ضد انحصاری«، تأکید 
بر این نکته به امری ضروری بدل می شود. این واکاوی ها تقریباً همیشه به جناح هژمونیک، سرمایه ی بزرگ، 
محدودند و به سایر جناح های مسلط بورژوایی اشاره ای نمی کنند. عدم تمایز بین جناح هژمونیک و جناح های 
مسلط نتیجه ی زیر را به دنبال دارد: تصور می شود که سرمایه ی بزرگ به تنهایی جایگاه سلطه ی سیاسی را 
به خود اختصاص می دهد و از همین رو سایر جناح های بورژوایی از آن جایگاه طرد می شوند. این مسئله به 
دلیل پیامدهای سیاسی ای که ممکن است از آن مترتب شود حائز اهمیت است: مثاًل، حمایت از یک »اتحاد 
ضد انحصاری« گسترده، »بورژوازی لیبرال«، »دموکرات های واقعی« و غیره برای بیرون انداختن »200 خاندان« 
)که جناح مسلط تلقی می شوند( از قدرت. به این منوال، اتحادهای استراتژیک طبقه ی کارگر )چیزی کاماًل 
ـ گسترش می یابند.  ـ یعنی سرمایه ی متوسطـ  متفاوت با سازش های تاکتیکی( تا جناح های مسلط بورژواییـ 
به طور کلی می توان گفت که این همان راه »دموکراسی پیشرفته« است که احزاب کمونیست غربی از آن 

حمایت می کنند.
یقیناً در رساله ای در اقتصاد مارکسیستی که در باال به آن اشاره شد، موضوعات به این سیاق کاماًل ناپخته 
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و بی ظرافت ارائه نشده است، اما کماکان به روشنی می توان این موارد را تشخیص داد. در این رساله، هرگاه 
درباره ی سلطه ی سیاسی بحث می شود، فقط سخن از انحصارهای بزرگ در میان است. برعکس، هر زمان از 
سرمایه ای غیر از سرمایه ی بزرگ صحبت می شود، همیشه منظور سرمایه ی کوچکی است که صراحتاً اتحاد 
با آن مطلوب تلقی می شود. اما باید بر سر اصطالحات به توافق برسیم. اگر منظور ما از سرمایه ی کوچک، 
خرده بورژوازی مربوط به پیشه وری، تولید کارگاهی و تجارت باشد، اتحاد با آن درست است، چرا که 
خرده بورژوازی به بورژوازی در معنای دقیق کلمه متعلق نیست، یعنی به جناح های بورژوازی تعلق ندارد. 
اما در واقع اصطالح سرمایه ی کوچک در این جا به منظوری کاماًل متفاوت به کار رفته است. هنگامی که از 
انحصارهای بزرگ و سرمایه های کوچک سخن گفته می شود )یعنی کنارگذاشتن سرمایه ی متوسط(، تلویحًا 
اشاره می شود که هرچیزی که به انحصارهای بزرگ )تنها جناح مسلط( تعلق ندارد، خود به خود بخشی از 
سرمایه ی کوچک بوده و قابلیت هم پیمانی با طبقه کارگر را داراست: بنابراین، سرمایه ی متوسط در سرمایه ی 
کوچک گنجانده می شود. در مواقع نادری که رساله از سرمایه ی متوسط سخن می گوید )جلد سوم، صفحه 
223(، صراحتاً آن را در طرف سرمایه ی کوچک قرار می دهد، با این فرض که هردو در تضاد با سرمایه بزرگ 

اشتراک دارند.

طبقه ی هژمونیک در تمایز با طبقه ی حاکم

اگر بخواهیم موقعیت جناح هژمونیک بلوک قدرت را با دقت نشان دهیم، با دشواری هایی روبه رو خواهیم 
شد، به خصوص زمانی که طبقه  یا جناح هژمونیک از طبقه   یا جناح حاکم جدا باشد. طبقه  یا جناح حاکم، 
طبقه یا جناحی است که کارمندان باالدسِت دستگاه های دولتی از آن ها استخدام می شوند، یعنی، کارمندان 
سیاسی دستگاه های دولتی در معنایی گسترده. این طبقه  یا جناح ممکن است از طبقه  یا جناح هژمونیک متمایز 
باشد. مارکس نمونه ای اساسی از انگلستان اواخر قرن گذشته در اختیار ما می گذارد. در آن جا، جناح هژمونیک 
طبقاتی، بورژوازی مالی )بانک داری( بود، در حالی که کارمندان باالدست در دستگاه اداری، نظامی، هیئت 
دیپلماتیک و غیره از اشراف بودند که جایگاه طبقه ی حاکم را اشغال کرده بودند. همین امر می تواند تحت 
هژمونی سرمایه ی انحصارِی بزرگ پدیدار شود که در آن معموالً کارمندان باالدست پیوسته از درون سرمایه ی 
متوسط، از بورژوازی متوسط استخدام می شوند. در مواردی استثنایی، حتی ممکن است کارمندان سیاسی از 
درون طبقه ای استخدام شوند که بخشی از بلوک قدرت نیست. مهم ترین نمونه ی آن در فاشیسم بود که تحت 
هژمونی سرمایه ی بزرگ، این خرده بورژوازی )طبقه ی حاکم( بود که کادرهای باالدست دستگاه های دولتی را 

از طریق حزب فاشیست تأمین می کرد.
تمایز بین طبقه  یا جناح هژمونیک و طبقه  یا جناح حاکم که نهایتاً به استراتژی اتحاد و مصالحه ی الزم برای 
برقراری هژمونی متکی است، از اهمیت زیادی برخوردار است. قصور در این مورد، دو پیامد به دنبال دارد. 
آشکارکردن هژمونی واقعی که زیر نمودهای عرصه ی سیاسی پنهان شده، غیرممکن می شود و این نتیجه 
گرفته می شود که طبقه ای که رأس دستگاه دولتی را به خود اختصاص می دهد، همان طبقه یا جناح هژمونیک 
است. برای مثال، مؤلفان و سیاستمداران سوسیال دموکراِت متعددی فاشیسم را دیکتاتوری خرده بورژوازی 
تلقی کرده اند. آن ها در اثر گمراه شدن از این واقعیت که خرده بورژوازی جایگاه طبقه ی حاکم را به خود 
اختصاص داده است، آن را با جایگاه هژمونی واقعی که به سرمایه ی بزرگ اختصاص داشت، یکسان گرفتند. 
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اما شکل های دیگری از دولت وجود دارد که در آن جایگاه جناح حاکم، که توسط خرده بورژوازی اشغال 
شده است، اغلب هژمونی سیاسی سرمایه ی بزرگ را که با حکمرانی خرده بورژوازی هم زیستی دارد، پنهان 

می کند: آشکارترین نمونه، »نیو دیل« روزولت است.
پیامد دوم غفلت از تمایز هژمونیک/حاکم این است که کشف هژمونی سیاسی از دل فرایند خودکارِ استخدامِ 
رأس دستگاه های دولت از درون خود جناح هژمونیک، به مهم ترین هدف ]واکاوی[ بدل می شود. امروزه 
این گرایش خود را در صورت بندی های مرتبط با »سرمایه داری انحصاری دولتی« نشان می دهد که مدعی 
بازنمایی »تلفیق دولت و انحصارات در قالب ساز و کاری واحد«اند. برهان های علمی ای که در این زمینه  ارائه 
می شود، شامل مناسبات پنهان خویشاوندی و وجود پیشینه بین اعضای انحصارات بزرگ و رده های باال 
دستگاه دولتی و سازمان های سیاسی است. این نوع استدالل پی آمِد قضایایی مثل »پمپیدو = بانکدار راتشیلد« 
است. نمی توان وجود گرایشی را انکار کرد که براساس آن رأس دستگاه به نحوی فزاینده  توسط اعضای واقعی 
انحصارات بزرگ اشغال می شود. اما این به هیچ وجه گرایشی عمومی یا حتی رایج نیست. مثال های ناقِض 
این موضوع را می توان در هژمونی  سیاسی انحصارات بزرگی مشاهده کرد که امروزه اغلب تحت کابینه های 
سوسیال دموکرات محقق شده اند )اتریش، آلمان، سوئد، بریتانیای دوران ویلسون(، یعنی تحت ]حکمرانی[ 
کارکنان سیاسی ای که عمدتاً از طبقه ی میانی یا حتی خرده بورژوازی و صد البته اشرافیت کارگری نشئت 
می گیرند. حتی در فرانسه، به دلیل شکل خاص تشکیِل بوروکراسی و بدنه ی دولتی و نیز به علت نوع 
مصالحه ی ژاکوبنی بین بورژوازی و خرده بورژوازی، رأس دستگاه دولتی همچنان تا حدود زیادی از افرادی 

تشکیل می شود که خاستگاهِ بورژوازِی متوسط یا حتی خرده بورژوازی دارند.
اگرچه این واقعیتی مهم و انکارناپذیر است، اما مانع از تشکیل هژمونی سیاسی به وسیله ی سرمایه ی بزرگ 
نمی شود. اگر این مسئله را انکار و تصور کنیم که هژمونی سیاسی باید با جایگاه طبقه یا جناح حاکم یکی 
باشد، خود را در معرض حمالتی قرار داده ایم که هم ناروا و هم غیرضروری است. درواقع مطابقت منافع 
جناح هژمونیک )در این مورد، انحصارات بزرگ( و سیاست گذاری دولتی بر پایه ی پیوندهای شخصی 
کارکنان شکل نگرفته است، بلکه اساساً متکی بر سلسله ای از مختصات عینی  است که به مجموعه ی سازمان 
اقتصاد و جامعه ی زیر سلطه ی انحصارات بزرگ، و نیز نقش عینی دولت در رابطه با آن معطوف است. دولت 
ابزاری غیرپیچیده نیست که جناح هژمونیک آن را به منظور انطباق دهی با منافعش، به صورتی مادی، و به 
شیوه ای شخصی، در دست گرفته باشد. مسأله ی تمایزات ممکن بین طبقه و جناح هژمونیک و حاکم، در 
پیوند با مسئله ی استقالل نسبی دسته های اجتماعی، نظیر بوروکراسی اداری، در مقابل طبقات و جناح هایی که 
اعضای این دسته های اجتماعی به آن تعلق دارند، قرار دارد. بنابراین، به دلیل نقش عینی دولت، این دسته ها 

در خدمت منافع هژمونیکی  قرار می گیرند که اغلب در تضاد با منافع طبقه یا جناح شان است.
البته این بدان معنا نیست که تعلق کارکنان در رأس دولت به این یا آن طبقه بی اهمیت باشد. برای مثال، بی دلیل 
نیست که به شکلی روز افزون شاهد ادغام متقابل بین اعضا و عامالن مستقیم انحصارات و کارکنان دولتی 
هستیم: این ادغام سلطه ی انحصارات را بر دولت تسهیل می کند. اما باید توجه داشت که این مهم ترین مسئله 
نیست. مثاًل »حکومت مردمی« نمی تواند خودش را صرفاً به اصالح رده های عالی کارکنان دولتی محدود کند 
و تصور کند که حسن نیت سیاسی برای تغییر اوضاع کافی است. وظیفه ی اصلی تغییر ساختارهای دولت و 
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جامعه است. از طرف دیگر، همچنین روشن است که این دگرگونی ها تا زمانی که دستگاه دولتی و کارمندانش 
دست نخورده باقی بمانند، نمی تواند انجام شود. چرا که دگرگونی های ساختاری مادامی که با واکنش مخالف 
بخشی از کارمندان دولت مواجه شوند، ممکن است به تمامی نامؤثر باشند. اهمیت این مسائل با بازخوانی 

متون لنین درباره ی استخدام متخصصان بورژوا در دستگاه دولتی کارگران مشخص می شود.

دستگاه های ایدئولوژیک دولت

در رابطه با شکلی که در آن تضادهای بین طبقات و جناح های مسلِط هژمونیک و حاکم درون دستگاه دولت 
بیان می شوند، ذکر برخی مالحظات ضروری است. نکته ی مهمی که باید به  یاد داشته باشیم، این است که 
دولت از دستگاه های مختلفی تشکیل شده است: به طور کلی، دستگاه سرکوبگر و دستگاه های ایدئولوژیک، 
که نقش اصلی در مورد اول سرکوب و در مورد دوم گسترش و پروراندن ایدئولوژی است. دستگاه های 
ایدئولوژیک شامل کلیساها، نظام آموزشی، احزاب سیاسی بورژوا و خرده بورژوا، مطبوعات، رادیو، تلویزیون 
و غیره است. این دستگاه ها به علت کارکرد عینی  خود در گسترش و القای ایدئولوژی، صرف نظر از جایگاه 
صوری حقوقی  شان، ملی شده )دولتی( یا خصوصی، متعلق به نظام دولت اند. دستگاه سرکوبگر شاخه های 
تخصصی مختلفی دارد: ارتش، پلیس، دستگاه اداری، قضایی و غیره. پیش از این نیز بیان شد که قلمرو 
سلطه ی سیاسی به تنهایی از جناح یا طبقه ی هژمونیک تشکیل نمی شود، بلکه متشکل است از مجموعه ای 
از جناح ها و طبقات مسلط. به همین خاطر، روابط متضاد بین این طبقات و جناح ها در شکل روابط قدرت 
درون دستگاه ها و شعبات شان بیان می شود. بنابراین، موارد یادشده ی اخیر، همگی تبلورِ قدرِت جناح یا 
طبقه ی هژمونیک نیستند، بلکه ممکن است بیانگرِ قدرت و منافع جناح ها و طبقات مسلط دیگر باشند. به این 
معناست که می توانیم درباره ی استقالل نسبی الف( دستگاه ها و شاخه های مختلف در مقابل یک دیگر در نظام 

دولت و ب( مجموعه ی دولت در مقابل جناح یا طبقه ی هژمونیک سخن بگوییم.
در مورد اتحاد یا مصالحه بین بورژوازی و اشرافیت زمین دار در اوایل دوران سرمایه داری، بورژوازی جایگاه 
قدرتش را در سازمان بوروکراتیک مرکزی داشت، درحالی که اشرافیت زمین دار در کلیسا )به ویژه کلیسای 
کاتولیک( قدرت داشت. این به هم ریختگی ها در شاخه های اصلی دستگاه سرکوب گر هم امکان بروز دارد: 
برای مثال، قبل از روی کار آمدن نازیسم در آلمان، بین دو جنگ جهانی، زمین داران بزرگ در ارتش دارای 
قدرت بودند، و سرمایه ی بزرگ در قوه ی قضائیه، درحالی که دستگاه اداری بین سرمایه ی بزرگ و متوسط 
تقسیم شده بود. در مرحله ی گذار به هژمونی سرمایه ی بزرگ، دستگاه اداری و ارتش اغلب جایگاه قدرت را 
تشکیل می دهند )»مجموعه ی نظامیـ  صنعتی«(، در حالی که پارلمان هنوز جایگاه قدرت سرمایه ی متوسط 
است: این یکی از دالیل زوال پارلمان در سرمایه داری انحصاری است. دستگاه های ایدئولوژیک، به دلیل 
کارکردشان، مشخصاً از استقالل نسبی بیش تری نسبت به دستگاه های سرکوبگر برخوردارند، و می توانند 
گاهی جایگاه قدرت را در اختیار طبقاتی غیر از طبقات مسلط قرار دهند. گاهی این امر در خصوص 
خرده بورژوازی، به دلیل اتحاد ها و مصالحه هایی که با بلوک مسلط ایجاد می شود، صادق است. به خصوص 
در فرانسه، این توافق ها به دالیل تاریخی، از اهمیت فراوانی برخوردار شده اند و نظام آموزشی برای مدتی 
طوالنی دستگاهی دولتی را تشکیل می داد که به تعبیری به خرده بورژوازی »انتقال داده شده بود«. بنابراین، 

خرده بورژوازی برای زمانی طوالنی به عنوان طبقه ای حامی نظام، آرایش یافته بود.
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هیچ یک از اینها به معنای آن نیست که دولت سرمایه داری مجموعه ای از بخش های جداگانه ای است که 
نمایانگر »سهم بری« جناح ها و طبقات مختلف از قدرت سیاسی است. برعکس، دولت سرمایه داری ورای 
تضادهای میان دستگاه ها و بر فراز آن ها، همیشه بیانگر شکل خاصی از وحدت درونی، وحدت قدرت 
طبقه  یا جناح هژمونیک است. اما این امر به شیوه ی پیچیده ای رخ می دهد. عملکرد نظام دولتی با تسلط 
دستگاه ها یا شاخه های معینی بر بقیه تضمین می شود: و شاخه  یا دستگاه مسلط عموماً جایگاه قدرت طبقه  یا 
جناح هژمونیک را می سازد. بنابراین وقتی هژمونی تعدیل می شود، تعییرات و جابجایی هایی نیز در سلطه ی 
دستگاه ها و شاخه های معین در مقابل بقیه ی دستگاه ها و شاخه ها رخ می دهند. از این گذشته، این جابجایی ها 

تعیین کننده ی تغییرات در شکل های دولت و شکل های رژیم هستند.
بنابراین هرگونه واکاوی مشخص از موقعیتی مشخص می بایست به وضوح مناسبات مبارزه ی طبقاتی و 
قدرت واقعی درون دستگاه های دولتی را، که بعدها عموماً زیر ظواهر رسمی سازمانی پوشانده می شود، 
به حساب آورد. به طور مشخص، واکاوی مناسبات قدرت درون دستگاه ها، می تواند در تعیین دقیق جایگاه 
جناح هژمونیک به ما کمک کند. برای مثال، توجه  به سلطه ی یک دستگاه  یا شاخه بر بقیه ی دستگاه ها و 
شاخه ها و همچنین توجه  به منافع مشخصی که آن دستگاه عمدتاً در خدمتش است، می توانیم در رابطه با 
جناح هژمونیک به برخی نتایج دست یابیم. اما این رویکرد باید به شیوه ی دیالکتیکی انجام شود: می توان 
از سمت دیگر، یعنی در تعیین جایگاه هژمونیک و مناسبات ممتازش با دستگاه  یا شاخه ای از مجموعه ی 
مناسبات جامعه آغاز کنیم، و به این طریق این مسأله را حل کنیم که چه دستگاهی در دولت مسلط است، 
یعنی دستگاهی که از طریق آن جناح هژمونیک، اهرم های واقعی کنترل دولت را در دست دارد. همچنین 
واضح است که در مناسبات پیچیده ی مبارزات طبقاتی و دستگاه ها، این مبارزه ی طبقاتی است که نقش 
اصلی را ایفا می کند. چنان که جمعی از جامعه شناسان نهادگرا معتقدند، تغییرات نهادی به جنبش های اجتماعی 

نمی انجامند: مبارزه ی طبقاتی است که تعیین می کند دستگاه ها چگونه تغییر می کنند.

۶- بازتولید گسترده ی طبقات اجتماعی

اهمیت فوق العاده ی این نکته زمانی روشن خواهد شد که ما آن را از نقطه نظر بازتولید گسترده ی طبقات 
اجتماعی بررسی کنیم. طبقات اجتماعی تنها در مبارزه ی طبقاتی موجودیت می یابند که از بُعدی تاریخی و 
پویا برخوردار است. تنها زمانی می توان طبقات، جناح ها، الیه ها و دسته ها را ایجاد و حتی برایشان حد و مرز 
تعیین کرد که آن ها را در دورنمای تاریخی مبارزه ی طبقاتی بررسی کنیم. این موضوع فوراً مسأله ی بازتولید 
آن ها را پیش می کشد. زمان زیادی است که عده ای از ما مسأله ی مهم بازتولید مناسبات اجتماعی را مورد 
واکاوی قرار داده ایم. همان طور که خواننده متوجه خواهد شد، این مسأله، همراه با تمامی تبعاتش، فقط در 
پرابلماتیک طبقات اجتماعی و مبارزه ی طبقاتی که پیش از این شرح داده شد به درستی قابل فهم است. 
مشابه با تحلیلی که از قدرت دولت داشتیم، ]در این جا هم[ بر  یکی از نقش های تعیین کننده ی دستگاه های 
دولت )به ویژه دستگاه های ایدئولوژیک دولت(، تأکید داشتیمـ  مثاًل، نقشی که در بازتولید طبقات اجتماعی 
ایفا می کنند. بنابراین، در این مالحظات پایانی، قصد ندارم دوباره به شکلی کلی به این مسأله بازگردم. بلکه 
می کوشم برخی جنبه های آن را روشن سازم و نسبت به تعابیر غلطی که ممکن است بروز کند هشدار دهم. 
به این منظور، نقش دستگاه آموزشی را در بازتولید طبقات اجتماعی برمی گزینم )نمونه ای که اخیراً موضوع 

واکاوی مارکسیستی بوده است(.
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دستگاه های دولتی مانند مدرسه، به عنوان دستگاه ایدئولوژیک، پدیدآورنده ی تقسیم طبقاتی نیستند، بلکه در 
این تقسیم و همچنین در بازتولید گسترده اش دخالت دارند. ضروری است که تمام تبعات این گزاره را روشن 
کنیم: نه تنها دستگاه های دولت توسط مناسبات تولید تعیین می شوند، بلکه افزون بر آن، آن ها مبارزه ی طبقاتی 
را، آنگونه که کل سنت نهادگرا مدعی ست، زیر کنترل خود ندارند: برعکس این مبارزه ی طبقاتی در تمام 
سطوح خویش است که این دستگاه ها را زیر کنترل خود دارد. نقش دقیق دستگاه های ایدئولوژیک در 
بازتولید مناسبات اجتماعی )ازجمله مناسبات تولید اجتماعی( در واقع از اهمیت باالیی برخوردار است، چرا 
که بازتولید آن هاست که بر کل فرآیند بازتولید، به خصوص بازتولید نیروی کار و وسایل کار، مسلط است. 
این امر پیامد این واقعیت است که خود مناسبات تولید، که اساساً به مناسبات سیاسیـ  ایدئولوژیک سلطه/

انقیاد گره خورده است، بر فرآیند کار درون فرآیند تولید مسلط است.

بازتولید جایگاه ها، بازتولید عامالن

بازتولید گسترده طبقات اجتماعی )مناسبات اجتماعی( شامل دو جنبه است که جدا از هم وجود ندارند. 
نخست، بازتولید گسترده ی جایگاه هایی است که عامالن اشغال می کنند. این جایگاه ها تعیّن ساختاری طبقات 
را مشخص می کنند، یعنی شیوه ای که طبق آن تعیّن از طریق ساختار )مناسبات تولید، سلطه/انقیاد سیاسی ـ  
ایدئولوژیک( در پراتیک های طبقاتی، عمل می کند. مسیری که در آن طبقات تعیّن می یابند، بر مسیر بازتولید 
آن ها نیز مسلط است. به بیان دیگر، همان طور که خود مارکس نیز تأکید کرد، همین وجود شیوه ی تولید 
که شامل بورژوازی و پرولتاریا می شود، دربردارنده ی بازتولید گسترده ی این طبقات است. دوم، بازتولید و 
توزیع خود عامالن در این جایگاه ها. این جنبه از بازتولید که شامل مسائلی است مربوط به این که چه کسی 
جایگاه معلومی را در اختیار دارد، یعنی چه کسی بورژوا، پرولتر، خرده بورژا، دهقان فقیر و غیره است، یا 
می شود، و چگونه و کجا به این نقش گماشته می شود، تابعی از جنبه ی نخست این مسئله استـ  بازتولید 
جایگاه هایی واقعی که در اشغال طبقات اجتماعی هستند: یعنی تابع این واقعیت است که سرمایه داری در 
بازتولید گسترده اش، بورژوازی، پرولتاریا و خرده بورژوازی را در شکل جدیدی در مرحله ی کنونی انحصاری 
خود بازتولید می کند، یا تابع این واقعیت است که سرمایه داری، درون صورت بندی های اجتماعی ای که 
بازتولید گسترده ی آن ها در جریان است، گرایش به حذف طبقات و جناح های طبقاتی معینی دارد )مثاًل خرده 
مالکان کشاورز، خرده بورژواها و غیره(. به عبارت دیگر، با این که مسئله بر سر ضرورِت بازتولیِد خودِ عامالن 
است ــ »تربیت شده« و »مطیع شده« ــ تا بتوانند جایگاه های مشخصی را به خود اختصاص دهند، به همان 
اندازه نیز درست است که توزیع عامالن متکی به انتخاب  یا آرزوی آنان نیست، بلکه به بازتولید خود این 
جایگاه ها متکی است. باید تأکید کرد که تمایز بین دو جنبه ی بازتولید )بازتولید جایگاه ها و عامالن( با تمایز 
بین بازتولید مناسبات اجتماعی و بازتولید نیروی کار منطبق نیست. این دو جنبه، ویژگی های مجموعه ی 
بازتولیدند که درون آن ها بازتولید مناسبات اجتماعِی موردبحث غالب است. اما در مجموعه ی بازتولید، 

ازجمله بازتولید مناسبات اجتماعی، بازتولید جایگاه ها جنبه ی اصلی را تشکیل می دهد.
دستگاه های دولت، اعم از مدرسه به عنوان دستگاه ایدئولوژیک، نقش های مختلفی در ارتباط با این دو جنبه 
از بازتولید را بر عهده دارند. تعیّن ساختاری طبقات فقط به جایگاه ها در فرآیند تولید محدود نمی شود )یعنی 
به موقعیت اقتصادی »طبقه  برای خود«(، بلکه به تمامی سطوح تقسیم اجتماعی کار رخنه می کند: درنتیجه، 
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دستگاه ها واردِ فرآیند تعیّن بخشی به طبقات، به عنوان پیکریافتگی مناسبات ایدئولوژیکـ  سیاسی )مربوط 
به سلطه ی ایدئولوژیک ـ سیاسی( می شوند. به این طریق است که این دستگاه ها به واسطه ی نقش شان در 
بازتولید مناسبات ایدئولوژیکـ  سیاسی، به بازتولیِد جایگاه هایی که معرف طبقات اجتماعی اند وارد می شوند. 
بنابراین، باید متذکر شد که نقش روبنا، برخالف آن چه گاهی تصور می شود، فقط به بازتولید محدود نمی شود، 
درست به همان ترتیب که نقش زیربنا به تولید و بازتولید وسایل و محصوالت کار محدود نمی شود: در 
واقع، گستره ی این نقش تا بازتولید مناسبات اجتماعی کشیده می شود. همانطور که در همه ی موارد بازتولید 
چنین است، نقش دستگاه ها در بازتولید تنها در صورتی قابل تبیین است که به نقش اش در پایه ریزی واقعی 
یک شیوه ی تولید و مناسبات تولیدی اش، یعنی نقش اش در تولید بالفعل مناسبات اجتماعی، ارجاع داده شود.
بنابراین، دستگاه های ایدئولوژیک دولت فعاالنه به بازتولید جایگاه های اشغال شده توسط طبقات اجتماعی 
وارد می شوند. اما اگر ما به نگرشی ایده آلیستی و نهادگرا از مناسبات اجتماعی که بر طبق آن طبقات اجتماعی 
و مبارزه ی طبقاتی محصوالت دستگاه ها هستند، درنغلتیم، می بایست تصدیق کنیم که این جنبه از بازتولید، 
از نهادها فراتر می رود، و به طور کلی از کنترل آن خارج می شود و درواقع حدود آن ها را مشخص می کند. 
می توانیم بگوییم که نوعی بازتولید اصلی و بنیادی طبقات اجتماعی در و از رهگذرِ مبارزه ی طبقاتی وجود 
دارد که در آن بازتولید گسترده ی ساختار )شامل مناسبات تولید( رخ داده و بر عملکرد و نقش دستگاه ها حکم 
می راند. یک نمونه ی عامدانه طرح نما: آن چه وجود و بازتولید )افزایش، کاهش، انواع مشخص رده بندی و 
غیره( طبقه کارگر و خرده بورژوازی جدید را تعیین می کند، صرِف وجود مدرسه ای نیست که به پرولتاریا یا 
خرده بورژوازی  جدید شکل دهد، بلکه برعکس، این کنش مناسبات تولید، کنش شکل های پیچیده ی تملک و 
تصرف اقتصادِی فرآیند کار، یعنی فرآیند تولیدی که در نسبت با مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک مفصل بندی 
شده است، و بنابراین مبارزه ی طبقاتی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک است که مدرسه به عنوان اثر آن ها 
جلوه گر می شود. این موضوع توضیح می دهد که چرا فرآیند بازتولید از طریق دستگاه ها با مبارزات، تضادها 
و جناح بندی های درونی مشخص می شود. از این طریق است که می توانیم سویه ی دیگر این مسئله را درک 
کنیم: همان قدر که بازتولید گسترده ی مناسبات اجتماعی به مبارزه ی طبقاتی متکی است، دگردیسی انقالبی 

این مناسبات اجتماعی نیز به مبارزه ی طبقاتی متکی است.
بنابراین بازتولید اساسی طبقات اجتماعی فقط به جایگاه ها در مناسبات تولید، یعنی مناسبات اجتماعی تولید، 
مربوط نمی شود. هیچ شکلی از »خودبازتولیدی اقتصادِی« طبقات وجود ندارد که بر فراز و علیهِ بازتولید 
ایدئولوژیک و سیاسی از طریق دستگاه ها عمل کند. بلکه آن چه درجریان است، دست پایین فرآیندی است 
از بازتولید اولیه در و از رهگذرِ مبارزه ی طبقاتی در همه ی مراحل تقسیم اجتماعی کار. این بازتولید 
طبقات اجتماعی )مانند تعیّن ساختاری شان( به مناسبات سیاسی )اجتماعی( و ایدئولوژیک )اجتماعی( تقسیم 
اجتماعی کار نیز مرتبط می شود: موارد اخیر نقش تعیین کننده ای در رابطه شان با مناسبات اجتماعی تولید ایفا 
می کند. علت این است که خود تقسیم اجتماعی کار نه تنها به مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک مرتبط است 
بلکه به مناسبات اجتماعی تولیدی مربوط است که این تقسیم اجتماعِی کار درون آن بر تقسیم فنی کار مسلط 

است. در نتیجه می توان گفت که درون فرایند تولید، مناسبات تولید بر فرآیند کار چیرگی دارد.
بیان این که بازتولید اولیه ی طبقات اجتماعی به مبارزه ی طبقاتی متکی است، این معنا را نیز به دنبال دارد 
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که شکل های انضمامی آن به تاریخ صورت بندی اجتماعی متکی است. هر نوعی از بازتولید مشخص 
بورژوازی، طبقه کارگر، طبقات دهقانی، خرده بورژوازی قدیم و جدید به مبارزه ی طبقاتی در آن صورت بندی 
متکی است. مثاًل شکل مشخص و سرعت بازتولید خرده بورژوازی سنتی و دهقانان خرده مالک در دوران 
سرمایه داری در فرانسه، متکی به اشکال مشخص اتحاد درازمدت شان با بورژوازی است. بنابراین تشخیص 
دستگاه ها در این بازتولید تنها در حالتی ممکن است که مبارزه ی طبقاتی را در نظر بگیریم: نقش معین مدرسه 
در فرانسه تنها زمانی می تواند مشخص شود که اتحاد بین بورژوازی و خرده بورژوازی که برای مدتی طوالنی 
مشخصه ی صورت بندی اجتماعی فرانسه بوده، در نظر گرفته شود. عالوه بر این، با این که بازتولید گسترده ی 
جایگاه های اشغال شده توسط طبقات اجتماعی، نیاز به دستگاه های ایدئولوژیک دولت را )به ویژه در سپهر 

ایدئولوژیکـ  سیاسی( »فرامی خواند«، اما به آن ها محدود نمی شود.
به مورد تقسیم بین کار یدی و فکری که در باال به آن اشاره شد بازمی  گردیم: این تقسیم بندی، که در تعیین 
جایگاه های تقسیم اجتماعی کار نقش دارد، به هیچ وجه به حوزه ی اقتصادی محدود نمی شود. می بایست 
اشاره شود که تقسیم بندی یادشده هیچ نقشی از آن خود در تقسیم طبقاتی ندارد، چرا که کارگران مولد 
)پرولتاریا(، که ارزش اضافی/کاال تولید می کنند، نمی بایست صرفاً با کارگران یدی یکسان گرفته شوند. تقسیم 
بین کار یدی و فکری صرفاً زمانی قابل درک است که به مناسبات سیاسی و ایدئولوژیِک 1( تقسیم اجتماعی 
کار بین بنگاه های اقتصادی، جایی که اقتدار و مسیر کار به کار فکری و مخفی بودن دانش مربوط می شود و 
ـ مناسباتی که در تعریف جایگاه های اشغال شده توسط طبقات اجتماعی  2( مجموعه ی تقسیم اجتماعی کارـ 
مؤثرند ــ بسط داده شوند. اما مشخصاً نه مدرسه و نه هیچ دستگاه ایدئولوژیک دیگری پدیدآورنده ی این 
تقسیم بندی نیستند؛ و نه آن ها یگانه یا اساسی ترین عاملی اند که آن را بازتولید می کنند، هرچند هنگامی که این 
]نهادها[ به بازتولید این تقسیم بندی )در شکل سرمایه دارانه اش( وارد می شوند، چنین به نظر می رسد که اثر 
این تقسیم و بازتولید آن در و از رهگذرِ مبارزه ی طبقاتی هستند. به بیان دیگر، علت این که مدرسه تقسیم 
بین کار یدی و فکری را درون خود بازتولید می کند، این است که مدرسه به دلیل ماهیت سرمایه دارانه اش، 
اکنون پیشاپیش در موقعیتی سراسری نسبت به تقسیم )و بازتولید تقسیم( بین کار یدی و فکری قرار گرفته 
است؛ و بازتولید مدرسه به مثابه ی یک دستگاه، عماًل توسط آن تقسیم تعیین می شود. این تقسیمی است که از 
مدرسه فراتر می رود و نقش اش را به آن اختصاص می دهد: تفکیک مدرسه از تولید به جدایی و سلب مالکیت 

تولیدکننده ی مستقیم از وسایل کار مرتبط است.
وقتی درباره ی دستگاه های دولتی صحبت می شود، باید تشخیص دهیم که این دستگاه ها نه پدیدآورنده ی 
ایدئولوژی اند و نه حتی یگانه عامل یا عوامل اصلی در بازتولید مناسبات اجتماعی سلطه/انقیاد. دستگاه های 
ایدئولوژیک تنها القا و رواج ایدئولوژی مسلط را بر عهده دارند. بنابراین، ادعای ماکس وبر در این مورد که 
کلیسا دین را می سازد و آن را تداوم می بخشد، اشتباه است: برعکس، این دین است که کلیسا را می سازد 
و آن را تداوم می بخشد. در مورد مناسبات ایدئولوژیک سرمایه داری، وقتی مارکس بت وارگی کاالها را به 
عنوان عاملی مستقیماً مرتبط با فرآیند ارزش افزایی سرمایه تحلیل می کند، درواقع مثال خیلی خوبی از بازتولید 
ایدئولوژی مسلط که از دستگاه ها فراتر می رود، پیش روی ما می گذارد: این مسئله را مارکس با اشارات 
متعددش بر نوعی »انطباق« )که حاکی از یک تمایز است( بین »نهادها« و »شکل های آگاهی  اجتماعی« برجسته 
ساخته بود. در نتیجه این جا نقش ایدئولوژی و سیاست در بازتولید گسترده ی جایگاه های اشغال شده توسط 
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طبقات اجتماعی، مستقیماً به مبارزه ی طبقاتِی حاکم بر دستگاه ها مربوط می شود. از آن چه پیش تر گفته شد، 
نتیجه  می شود که بازتولید جایگاه ها در مناسبات سلطه ی ایدئولوژیک ـ  سیاسی درواقع به دستگاه هایی غیر 
از دستگاه های ایدئولوژیک دولت متوسل می شوند، که مهم ترین آن ها خود دستگاه اقتصادی است. بنگاه 
نیز به عنوان واحدی تولیدی در شکل سرمایه دارانه ی آن، یک دستگاه است، به این معنا که از طریق تقسیم 
اجتماعی کار درون آن )سازمان مستبدانه ی کار(، این بنگاه خود، مناسباتی سیاسی و ایدئولوژیک را بازتولید 
می کند که با جایگاه های طبقات اجتماعی مرتبط است. به بیان دیگر، بازتولید مناسبات بسیار مهم ایدئولوژیک 
به تنهایی دغدغه ی دستگاه های ایدئولوژیک نیست: همانطور که هر چیزی که در »تولید« رخ می دهد، لزومًا 
»اقتصادی« نیست، دستگاه های ایدئولوژیک نیز انحصار بازتولید مناسبات مسلط ایدئولوژیک را در اختیار 

ندارند.
اکنون به جنبه ی دوم بازتولید، بازتولید عامالن، بازمی گردیم. این جنبه )به منزله ی دو وجه وجودی از فرآیندی 
واحد( صالحیت/انقیاد هم عامالن را قادر می سازد جایگاه هایی را اشغال کنند، و هم توزیع عامالن در آن 
جایگاه ها را در برمی گیرد. اگر قرار است بی معنایی پرابلماتیک بورژوایِی تحرک اجتماعی را درک کنیم، فهم 
این موضوع به ویژه ضروری است که دقیقاً چگونه این دو جنبه ی بازتولید )جایگاه ها و عوامل( به هم گره 

می خورند. از این لحاظ، دستگاه های ایدئولوژیک دولتی، به ویژه مدرسه، عملکردی تعیین کننده دارند.
عبارت از تقسیم فنی  بالفعل، صرفاً  بازتولید عامالن، به ویژه ]مقوله ی[ بدنامِ »صالحیِت« عامالن تولید 
کار )آموزش فنی( نیست بلکه صالحیت/انقیاد موثری است که به مناسبات سیاسی ـ ایدئولوژیک بسط 
می یابد. بازتولید گسترده ی عامالن درواقع در این جا با جنبه ای از بازتولید مناسبات اجتماعی منطبق است که 
اثرونشانه اش را بر بازتولید نیروی کار می گذارد. با این که این امر دربردارنده ی نقشی ویژه  برای مدرسه است، 
باید به یاد داشته باشیم که این نقش فقط به معنای آموزش فنی در محل ]مدرسه[ نیست، بلکه خودِ فرآیند 
صالحیت/انقیادی است که درون دستگاه های اقتصادی نیز اتفاق می افتد، چرا که بنگاه اقتصادی چیزی بیش 
از یک واحد تولیدی ساده است. و این روند متضمن نقش ویژه ای برای بنگاه اقتصادی است، دقیقاً مشابه 
دستگاهی که عامالن را دروِن خود توزیع می کند. دستگاه اقتصادی در خصوص کارگران مهاجر عماًل نقش 
مسلط دارد، اما نقش این دستگاه فقط به آن ها محدود نمی شود. اگر نقش دستگاه اقتصادی را فراموش و 
فرض کنیم که عامالن پیش تر در مدرسه، قبل از دستگاه اقتصادی، کاماًل توزیع شده اند، به همان نوع تبیین 
یک سویه ی پس رونده ای درمی غلتیم که گمان می کند این توزیع، قبل از مدرسه، کاماًل در خانواده رخ داده 
است. طبقات سرمایه دار نه کاست های آموزشی هستند و نه کاست های موروثی. تبیین پس رونده در خصوص 
روابط بین خانواده و مدرسه صدق نمی کند، زیرا خانواده در دوران مدرسه نیروی فعالی باقی می ماند؛ به همین 
منوال، تبیین یادشده در خصوص روابط بین مدرسه و دستگاه اقتصادی نیز صدق نمی کند، چرا که مدرسه در 

دوران فعالیت اقتصادی عامالن، نیرویی فعال باقی می ماند.
 فهم این  که جنبه ی دومِ بازتولید تابع جنبه ی اول است و به شکلی پایدار با آن پیوند دارد، حائز اهمیت است. 
علت این است که نوع مشخصی از بازتولید و توزیع عامالن در جایگاه ها، به بازتولید گسترده ی آن جایگاه ها 
متکی است. نباید فراموش کرد که بازار کار )به منزله ی تجلی بازتولید گسترده ی مناسبات تولید( نقش مسلطی 
در توزیع عامالن در مجموعه ی صورت بندی اجتماعی ایفا می کند. و این امر حتی زمانی صادق است که 
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به عبارت دقیق  کلمه بازار کار واحدی وجود ندارد، یعنی وقتی تقاضای بازار کار به سمت سپهری هدایت 
می شود که پیش از آن بخش بندی شده اند ــ تا حدی به علت کنش خاص دستگاه های ایدئولوژیک دولتی 
)مثاًل فارغ التحصیلی بیکار جایگاه رهاشده ی کارگر نیمه ماهر را پر نخواهد کرد(. علت این امر، که بنیان جنبه ی 
توزیع نیز هست، این است که رابطه ای سازنده بین دستگاه های توزیع کننده و مناسبات کار وجود دارد. این 
رابطه ی سازنده، عالوه بر سایر کارکردهایش، محدودیت هایی را بر عملکرد دستگاه های ایدئولوژیک دولت 
در بخش بندی بازار کار اعمال می کند. برای مثال، این مدرسه نیست که موجب می شود دهقانان اشغال کنندگان 
اصلی جایگاه های اضافی در طبقه کارگر باشند. برعکس، کوچ دسته جمعی از روستا یعنی حذف جایگاه ها 

در روستا، به عالوه ی بازتولید گسترده ی طبقه کارگر، نقش مدرسه را از این لحاظ تنظیم می کند.
و سرانجام، در مورد بازتولید گسترده، تا جایی که جنبه ی دوم بازتولید تابع جنبه ی اول آن است، ما می بایست 
اثرات مستقیمی را که جایگاه های واقعی بر عامالن دارند مشخص کنیم: این امر به اولویت  داشتن مبارزه ی 
طبقاتی بر دستگاه ها می انجامد. دقیق تر، ما عامالنی را نمی یابیم که در اصل )در جهانی »قبل« و »بیرون از« 
مدرسه( »آزاد« و »پویا« باشند و بنا به دستورات دستگاه های ایدئولوژیک، یعنی تلقین ایدئولوژیک و آموزشی 
که دریافت می کنند، بین جایگاه های معینی گردش کنند. براستی چنین است که طبقات اجتماعی در شیوه ی 
تولید سرمایه داری و در صورت  بندی اجتماعی سرمایه داری، کاست نیستند و عامالن بنا به خاستگاه شان با 
جایگاه های معین گره نمی خورند، و نیز مدرسه و سایر دستگاه ها نقش مهمی در توزیع عامالن در جایگاه ها 
دارند. اما این نیز درست است که اثرات توزیع خودشان را در این واقعیت آشکار می کنند که به وسیله ی 
دستگاه های ایدئولوژیک، اکثریت قریب به اتفاق بورژواها )و فرزندان شان بعد از آن ها( بورژوا باقی می مانند 
و تقریباً همه ی پرولترها )و همین طور فرزندان شان( پرولتر باقی خواهند ماند. این نشان می دهد که مدرسه 
یگانه علت اصلی نیست که وضعیت توزیع  چنین شکلی به خود می گیرد. بلکه دلیل آن اثراتی ست که خود 
جایگاه ها بر عامالن برجای می گذارند، آثاری که از مدرسه و از خانواده فراتر می رود. ما، همانطور که 
برخی مباحثات کنونی نشان دادند، نمی کوشیم تعیین کنیم که کدام یک از آن ها ــ خانواده  یا مدرسه ــ در 
یک توالی عّلی در مقام اول است. حتی »جفت« خانواده/مدرسه را به عنوان پایه ی این آثار توزیع در نظر 
نمی گیریم. برعکس، ما با رشته ای از روابط بین دستگاه ها روبه روایم که ریشه های شان عمیقاً در مبارزه ی 
طبقاتی  جا گرفته است. به بیان دیگر، توزیع اصلی عامالن، با بازتولید اصلی جایگاه های اشغال شده توسط 
طبقات اجتماعی در هم تنیده است. بنا به مراحل و دوره های صورت بندی اجتماعی، آن توزیع اصلی نقش 
خاص خود را که بازی میان عامالن توزیع است، به دستگاهی مشخص یا گروهی از دستگاه ها محول می کند.

*. مقاله ی حاضر برای نخستین بار در مجله ی نیولفت ریویو، I/78 مورخ مارسـ  آوریل 1973 منتشر شد. مقاله ی یادشده را می توانید 
در این جا بیابید:

https://newleftreview.org/I/78/nicos-poulantzas-on-social-classes

https://newleftreview.org/I/78/nicos-poulantzas-on-social-classes
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»قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی« و »فاشیسم و دیکتاتورِی« من اقتباس شده اند.

2 .Traité d’Economie Marxiste: le Capitalisme monopoliste , Paris, 1972, 2 vols 
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https://wp.me/p9vUft-AK :لینک مقاله در سایت نقد

بازگشت به ابتدای مقاله

https://wp.me/p9vUft-AK
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طبقه از منظر وبر

پیش فرض ها، سازوکارها و افق ها

نوشته ی: دلشاد عبادی

مقدمه

ماکس وبر در 1864 در ارفورت، یکی از شهرهای ایالت ساکسونی پروس و مرکز فعلی ایالت تورینگیا، به 
دنیا آمد و در 1920، در 56 سالگی از دنیا رفت. دوره ی حیات او مصادف با تالطم  های سیاسی فراوانی بود. 
از روی کار آمدن بیسمارک و استقرار امپراتوری آلمان در 1871 گرفته تا جنگ جهانی اول. به رغم این که وبر 
با نظریاتی هم چون »فراغت از ارزش داوری« در گزاره های علمی، »عینیت علمی« و جدایی حیطه ی کار علمی 
از کار سیاسی شناخته می شود، اما حیات فکری خود او تماماً در نسبت و درگیری نزدیک با وقایع سیاسی 
دورانش گذشت. بنابه قول معروفی، وبر را مارکس بورژوا می خوانند. تربورن این مقایسه را پیشتر می برد و 
حتی به نزدیکی های بین وبر و لنین اشاره می کند و این دو را دو چهره ی متفاوت مارکس می خواند: لنین در 
مقام مارکس پرولتر و وبر در مقام مارکس بورژوا. وبر نیز هم چون لنین با پدیده ی امپریالیسم به عنوان یکی 
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از پدیده های اساسی دوران حیاتش درگیر بود، با این تفاوت که لنین منتقد آن و وبر، طرفدار ریشه گرفتِن 
امپریالیسم آلمانی به عنوان محافظ ملتی که در گزند حوادث قرار داشت محسوب می شد. اگر پدید آمدن 
اشرافیت کارگری در انگلستان از نظر لنین ریشه ی پاگرفتِن نظریات ریویزیونیستی محسوب می شد، در مقابل 
وبر آن را پدیده ای خواستنی می دانست و آرزو داشت که به شکل گیری اشرافیت کارگری در آلمان یاری رساند 

)تربورن،1976، 273-271(.
وبر از 1897 تا 1902 دچار فروپاشی عصبی شد که دست آخر به استعفایش از منصب دانشگاهی منجر  شد. 
او پس از این دوره و فائق آمدن بر مشکالت، فصل جدیدی را در حیات فکری اش آغاز کرد و دست آخر در 
1918 پیشنهادی جدید را برای کرسی استادی در دانشگاه وین پذیرفت، جایی که مرکز نظریه پردازان اقتصادی 
مکتب اتریش محسوب می شد. تکیه زدن وبر بر کرسی ای که پیش از او در اشغال بوم باورک بود، آغازگر 
دوره ای تازه برای حیات فکری او بود، دوره ای که با رهایی از فروپاشی روانی و پرداختن به سلسله مقاالتی 
در باب مجادالت روشی با مکتب تاریخی آلمان آغاز شده بود و دست آخر چارچوب های نهایی رویکرد وبر 

به روش شناسی علوم انسانی و جامعه شناسی را تعیین کرد.
وبر را باید محصول دو دست از مجادالت دانست. نخست مجادالت سیاسی ای که حول دولت کورپوراتیستی 
بیسمارک و استراتژی های سیاسی و اجتماعی آن شکل گرفته بود و دوم مجادالتی که وجه »علمی« آن پررنگ تر 
بود و به دور نخست مناقشات روش ]Methodenstreit[ موسوم شده است )مجادالتی درباره ی روش علمِی 
اقتصاْد بین مکتب تاریخی آلمان و مکتب اتریش(. درگیری وبر با مجادالت دسته ی نخست، بیش تر حاصل 
عضویت او در انجمن سیاست  تأمین اجتماعی ]Verein für Sozialpolitik[ بود. انجمنی که نسل نخست 
پایه گذاران آن اقتصاددانانی هم چون شمولر، برنتانو و آدولف واگنر بودند )افرادی که عموماً متعلق به مکتب 
تاریخی اقتصادی آلمان محسوب می شدند و درپی محدود کردن سیاست های بازار آزاد و کاستن از محبوبیت 
اس.پ.د، حزب سوسیال دموکرات آلمان، برای کارگران بودند(. این نسل، بیش تر طرفدار سیاست های 
اصالح اجتماعی بیسمارکی بودند و اعتقاد داشتند که تعارضات طبقاتی و معضالت اجتماعی را می توان با 
دخالت دولتی مقتدر، که از یک بوروکراسی گسترده برخوردار است، تعدیل و جبران کرد. در مقابل، نسل 
جدید این انجمن، که شامل کسانی چون وبر و زومبارت و تونیس می شد، به تدریج نسبت به این سیاست ها، 
و به خصوص، کارایِی بوروکراسی دچار شک و تردیدهایی شدند و گرایش بیش تری به سیاست های لیبرالی 
پیدا کردند. حتی مارکسیسم هم جذابیت هایی برای این نسل داشت، چراکه تعارضات طبقاتی را جزئی ذاتی 
از مناسبات بازار آزاد تشخیص می داد، اما گرایش های نوکانتی این نسل و تأکید بر جدایی بین امرواقع و 
هنجارها، به آن ها اجازه نمی داد که راه حل مارکسیستی را راه حلی غیرهنجاری بیابند. سیاست های سوسیالیستی 
سنتی نیز برای آن ها اشتراک هایی با بوروکراسی گرایی بیسمارکی داشت. بنابراین، این نسل بر سر دوراهی ای 
قرار داشت که از یک سو منتقد سیاست های بوروکراسی محورِ بیسمارکی بودند )وبر مشخصاً مخالف طرح 
تعرفه  های حمایتی بیسمارک در 1879 برای پیوند دادن طبقه ی زمین داران سنتی )یونکرها( به فعالیت های 
صنعتی و ادغام آن ها با بورژوازی صنعتی صنایع سنگینی چون فوالد و زغال سنگ بود و این سیاست ها را 
»فئودالی کردِن سرمایه ی بورژوایی« تلقی می کرد(، و از سوی دیگر، نسبت به سیاست های سوسیالیستی نیز 
بدبین بودند. از همین رو درصدد بررسِی ماهیت و محدودیت های بازار آزاد و دولت لیبرالی برآمدند، تا این 
آخرین سنگرِ، به زعم آنان، مترقی تمدن غربی را اصالح و از گزند دشمنان سوسیالیست و کمونیست برهانند 
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)نک به کالینیکوس،1394، 265-269؛ کالرک، 1991، 244-245(. وبر این موضع را در کنگره ی اجتماعِی 
اوانجلیکال )انجمنی که فردریش ناومن در مقابله با کنگره ی حزب سوسیال دموکرات در 1890 پایه گذاشته 
بود( چنین بیان کرد: »تنها راهی که مانده انتخاب بین حمایت از طبقه ی بورژوا یا طبقه ی فئودال کشاورزی 
است. سوسیال دموکراسی با کارزارش علیه جامعه ی بورژوایی صرفاً به جاده صاف کِن ارتجاع بدل شده 

است« )به نقل از تربورن، 1976، 270(.
در نقد به گسترش بازار آزاد و روابط سرمایه داری، وبر نیازمند مبنایی اخالقی ـ سیاسی بود که بتواند با اتکا به 
آن، درعین حال که از سویه های به زعم او مثبِت گسترش روابط سرمایه داری دفاع می کند، به نقد از سویه های 
منفی آن نیز بپردازد. رویکرد دوگانه ی او نسبت به گسترش روابط سرمایه داری را می توان در نظراتش پیرامون 
دو پدیده ی متفاوت مشاهده کرد: موج مهاجرت کارگران کشاورزی اسالوی به شرق آلمان از دهه ی 1870 
به بعد، و مسئله ی گسترش بازارهای بورس. در مورد نخست، افزایش صدور غله ی آمریکایی و روسی 
باعث کاهش قیمت این محصول و کاهش میزان صادرات آلمان شده بود. در نتیجه طبقه ی زمین داران سنتی 
)یونکرها( گرایش به استفاده از کارگران مهاجری داشتند که دستمزد کم تری می گرفتند و حاضر به زندگی در 
شرایط سخت تری بودند و عالوه بر این بار مطالبات دهقانی را از دوش آن ها برمی داشتند. تهاجم این نیروهای 
ویرانگرِ مناسباِت پدرساالرانه  در روستاهای شرق اِلبه به زعم وبر، معادل بود با سقوط فرهنگی جامعه ی 
آلمانی، چراکه کارگران مهاجر، نه تنها، جایگاه دهقانان آلمانی را متزلزل می کردند، بلکه درعین حال، مرزهای 
شرقی ملت آلمان را در معرض خطرات هجوم بیگانه قرار می دادند )از دید او کارگران اسالوی می توانستند 
ستون پنجم دشمن در هنگام حمله ی نظامی باشند( )کالرک،1991، 246(. از سوی دیگر، انحالل مناسبات 
پدرساالرانه و سیل مهاجرت دهقانان بی زمین شده ی آلمانی، بر بی ثباتی و تعارضات طبقاتی می افزود. بنابراین، 
این جنبه از گسترش مناسبات سرمایه داری بی شک نزد وبر امری مذموم تلقی می شد. عالوه براین، او در این 
وضعیت، نشانه هایی برای به پایان رسیدِن نقِش تاریخی یونکرها مشاهده می کرد، طبقه ای که با حمایت از 
سلطنت و پیشبرد منافع خود، چرخ کشاورزی سرمایه دارانه را به حرکت انداخته بودند اما همین امر، منجر 
به منسوخ شدن خود آنان در مقام بازیگری تاریخی در استقرار ملت آلمان شده بود. حال آنان باید به این 
واقعیت تاریخی سر می نهادند و صحنه را به سود یک بورژوازی مترقی مّلی ترک می کردند! )بندیکس،1382، 
40-44(. اما، بُعد دیگر گسترش مناسبات سرمایه داری، اتفاقاً بسیار خواستنی و مطلوب می نمود. در مورد 
گسترش بازارهای بورس، وبر به شدت طرف دار روند گسترش مناسبات به زعم او »عقالنی« سرمایه داری 
بود. چراکه این مناسبات، به هرچه »محاسبه پذیر«تر شدن مناسبات بازار کمک می کردند )همان، 36-37(. او 
بعدها همین امر را در مباحث روش شناسی خود دنبال کرد، یعنی کمک به استقرار بنیان های نظری فردگرایی 
روش شناختی که از سوی مارژینالیست ها در نظریه ی اقتصادی پایه ریزی شده بود و مشخصاً وبر به بسط آن 
در مطالعات جامعه شناختی کمک شایانی کرد. می توان گفت این تالش وبر، بیانی بود از مبارزات سیاسی اش 
در حیطه ی روش شناسی علمی که به تثبیت انقالب مارژینالیستی و تالش های این سنت نظری برای کنار 
زدن نظریه ی کار پایه ی ارزش و جایگزینی مبنایی »ذهنی« برای ارزش منجر شد )برای بحث بیش تر نک به 

کالرک،1991، 289-265(. ]1[
این درهم تنیدگی انگیزه های فلسفی، تاریخی ـ جامعه شناختی و سیاسی در واکاوی علمی وبر، مسئله ای است 
که در ظاهر امر در تضاد با اشتهار او به تالش برای رهایی علم از ارزش های بیرونی به نظر می رسد. شاید بتوان 
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هم سو با مارکوزه، تالش وبر برای رهانیدن علم از ارزش داوری را تالشی دانست برای »رها ساختن« علم 
از مرجعیت و حَکمیت در ارزیابی های مربوط به هنجارها و ارزش های بیرون از میدان علم )یعنی حیطه ای 
که به زعم وبر حیطه ی جنگ خدایان تلقی می شد( و بدل کردن آن به گفتمانی تماماً فنی، تا ازقضا، از همین 
رهگذر بتوان با آسودگی علم را در راستای هر هدف بیرونی ای استفاده کرد. به بیان دیگر، علم باید فارغ از 

ارزش داوری باشد تا بتوان از آن در جهت منافع ملی آلمان استفاده کرد )مارکوزه، 2009، 152-151(. ]2[
اما دسته ی دوم مجادالتی که نظریات وبر را به شکل نهایی خود رساند، مناقشات روش، در دهه ی 1880 
بود که بین دو قطب از اقتصاددانان، یعنی مکتب تاریخی آلمان و مکتب اتریش، درگرفت و بعدها متفکران 
دیگری با گرایش های نوکانتی هم چون دیلتای، ویندلباند و ریکرت را نیز درگیر کرد. وبر در عین هم سویی 
به دغدغه های ملی گرایانه ی مکتب تاریخی و کسانی هم چون شمولر، پس از بهبود یافتنش از فروپاشی 
عصبی، دست اندرکار تهیه ی مجموعه مقاالتی شد که در آن ها به بررسی ریشه های اختالف نظرش با متفکران 
مختلف مکتب تاریخی  )روشر، کنیس و استاملر( و برخی تاریخ دانان )هم چون ادوارد مه یِر( پرداخت. نتایج 
این مقاالت و جدایی گام به گام وبر از پیش فرض های مکتب تاریخی بود که دست آخر میزان گرایش وبر 
را به طیف اقتصاد دانان اتریشی )هم چون کارل منگر( تعیین کرد. به عبارت دیگر، وبر استادانه موفق شد که 
دغدغه های ملی گرایانه اش را از چارچوب سیاست گذاری های مکتب تاریخی جدا سازد و در جامه ای عام تر 
و »علمی« تر دنبال کند. مجادالت این دو طیف را می توان با تأسی از مفاهیم ویندلباند در طرفداری از دو شکل 
از روش علمی خالصه کرد: روش قانون بنیاد ]nomothetic[ و روش فردنگار ]ideographic[. ُکنه این بحث 
به تفاوت بین روش علوم طبیعی و علوم انسانی/تاریخی/روحی باز می گردد، مناقشه ای که نوک پیکان آن به 
سمت پوزیتیویسم و تالش این سنت برای کاربست روش های علوم طبیعی در علوم انسانی یا تاریخی نشانه 
رفته بود. اگر روش قانون بنیاد مبتنی بر تعمیم بخشی و هم راستا با علوم طبیعی تلقی می شد، در مقابل گروهی 
 ]Erlebnis[ بر خاص بودگِی پدیده های تاریخی و انسانی، تعمیم گریزی آن ها، ابتناء بر کلیت تجربه ی زیسته
و پیوند تجربه و روان شناسی و ... تأکید داشتند و روش مناسب برای این علوم را روش فردنگار می دانستند.
 همین مناقشه به شکل دیگری بین اقتصاددانان نیز در جریان بود. شمولر که از طرفداران مکتب تاریخی بود، 
در این سلسله مباحثات، کارل مِنگر اتریشی را به این متهم می کرد که با کوته بینی تصور می کند که می تواند به 
تصویر کلی ای در علم دست  یابد. گرچه شمولر به کارگیری مفاهیم کلی را در پژوهش سراسر رد نمی کرد، اما 
برنامه ی پژوهشی او هم چون سلسله ای بی پایان از تحقیقات تجربی به نظر می رسد که هیچ گاه به انتها نخواهد 
رسید. او تأکید فراوانی به اهمیت انباشت داده های تاریخی داشت. از نظر او، به دلیل گستردگی متغیرهایی که 
در اقتصاد با آن سروکار داریم، دست یابی به انتزاعات و قوانین کلی، نیازمند پیش تحقیقاتی چنان گسترده بود 
که وضع قوانین کلی را به آینده ای دست نایافتنی موکول می کرد. به همین دلیل باید دانش اقتصادی را مبتنی 
بر مطالعات تاریخی گسترده کرد. در مقابل، تأکید منگر بر آن بود که اقتصاد باید ناگزیر از نظریات عمومی و 
کلی بهره بگیرد. در همین  راستا می توان با تأکید بر عنصر سوبژکتیو و ماهیت اتمیستی کنش اقتصادی، دست 
به نظریه پردازی در این رابطه زد. ریشه های اولیه ی فردگرایی روش شناختی را می توان در این رویکرد مشاهده 

کرد )شیونویا، 2005، 21-18(.
نزدیکی وبر با نوکانتی ها باعث نشد تا در این مناقشات تماماً با روش های فردنگار همراستا شود و امکان 
دست یابی به تعمیم را منتفی بداند. هرچند تالش او برای ایستادن در میانه ی دو سر طیف، تا پایان در تمامی 
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مشارکت هایش در مباحث روشی نمایان بود )برای مثال ابداِع »تیپ ایده آل« برای مقابله با کاستی های »مفهوم« 
]Begriff/concept[(، اما دست آخر می توان با کالرک و تربورن هم سو بود که جامعه شناسی وبری تالشی بود 
برای تثبیت و نجات روش شناسی اقتصاد مارژینالیستی و استخراج داللت های جامعه شناختِی نظریه ی کنش 
عقالنِی اقتصادی مارژینالیستی. به بیان دیگر، وبر پایه گذار نوعی از جامعه شناسی در مقام علم انسانی بود 
که نه در تعارض با علم اقتصاد )که دایه ی تعلق به حوزه ی علوم طبیعی را داشت(، بلکه هم راستا با آن بود 

)کالرک،1991، 261-265؛ تربورن، 1976، 293-291(. ]3[

برداشت وبر از طبقه

زمینه و پیش فرض ها

فهم وبر از طبقه، عمیقاً درهم تنیده با فهم او از قدرت است. او جهان اجتماعی را عرصه ی جنگ غایت ها 
می داند که در آن همه ی روابط، مراودات و مناسبات را می توان ذیل سازوکارهای قدرت فهم کرد. می توان 
هم راستا با پارکین، چنین مدعی شد که جهان وبری جهانی هابزی است که در آن جنگ همه باهمه در جریان 
است )پارکین،1384، 135(، اما کماکان می توان تمایزی بین هابز و وبر قائل بود: در وبر خبری از لویاتان 
نیست که به این تعارضات پایان دهد و بر فراز این جنگ  همه باهمه، به زندگی اجتماعی نظام بخشد. به همین 
علت، نقش دولت در چارچوب واکاوی وبر کمرنگ است. در جهان مملو از نیروهای ناهم گون و متعارض 
)همان جهان وبری(، دولت تنها یکی از سازوکارهای قدرت محسوب می شود، سازوکاری که در کنار سایر 
سازوکارها هم چون، طبقه، منزلت، احزاب، بوروکراسی و ... مناسبات مبتنی بر قدرت را سامان می بخشند. به 
همین اعتبار، در نظر وبر، فروکاستن ستیز اجتماعی به تنها یک عامل نهایی، هم چون طبقه، یا تاریِخ جوامع 
انسانی را تاریخ مبارزه ی طبقاتی دانستن، واجد نوعی جزم باوری است که او ماتریالیسم تاریخی را به آن متهم 
می کند. ]4[ نزد وبر، سازوکارهای قدرت متکثرند و از همین رو، شکل و فرجام مناسبات انسانی نیز متکثر 
خواهد بود. نه مبارزه ی طبقاتی عاملی همیشه حاضر است و نه سوسیالیسم پایان این تعارضات. ]5[ تعارض 
ابدی ویژگی جنگ غایت هاست و »دانشمند«، که »پیامبر یا عوام فریب« نیست، باید حقیقت وجودِ تعارض 
غایت ها و ارزش ها را بپذیرد و حتی لحظه ای نپندارد که این تعارض پایان پذیر است )نک به »علم در مقام 

حرفه«، در وبر،1392، 180-168(. ]6[
بنابراین، آن چه وبر از آن به عنوان طبقه نام می برد، صرفاً یکی از سازوکارهایی است که از نظر او مناسبات 
قدرت در زندگی اجتماعی را سامان می دهد. مسلم است که کاراترین مفهوم برای توصیف این زندگی 
اجتماعی، چنان که وبر آن را درک می کند، مفهوم »بازار« خواهد بود. بازار از منظر او، همواره واجد نوعی 
نابرابری است، و در عین حال، عرصه ی مراودات و مبادالِت نیروهای نابرابر است، نیروهایی که برخی نسبت 
به دیگری از »امتیاز« ]advantage[ یا مزیت هایی برخوردارند. )وبر،1392، 208-209( وبر در مقاطع گوناگون 
و در رابطه با موضوعات مختلفی به ما ثابت می کند که رویکردش به رغم تاریخی بودن، هیچ حساسیتی 
نسبت به خاص بودگی های تاریخِی مناسباِت اجتماعی ندارد، از همین رو، در این جا هم هیچ تمایزی بین بازار 

سرمایه دارانه و غیرسرمایه دارانه قائل نمی شود.
باید توجه کرد که برخی اشتراکات لفظی بین وبر و مارکس، هرگز به معنای یکسان بودن برداشت آن ها 
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از موضوع نیست. برای مثال، وقتی وبر می نویسد »... »دارایی« یا »فقدان دارایی« مقوالت بنیادیِن همه ی 
موقعیت های طبقاتی هستند« )وبر، 1392، 209(، مسلم است که اشاره ای به این ندارد که مالکیت بر ابزار 
تولید، مقوله ی اصلی تعیّن بخِش موقعیت  طبقاتی بورژوازی و پرولتاریا است. از منظر او، دارایی یا فقدان 
آن )فارغ از این که شامل مالکیت بر ابزار تولید شود یا شکل دیگری از دارایی را دربر بگیرد( تنها از آن رو 
اهمیت دارد که موقعیت فرد را در بازار بهبود می بخشد، اورا از »مزیت« برخوردار می سازد و متعاقباً موقعیت 
طبقاتی اورا نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، مالکیت برای وبر، از آن رو مهم است، که »شانس 
زندگی« افراد را در بازار تغییر می دهد )برین، 1395، 58(. بنابراین، طبقه نزد او، مفهومی برآمده از واکاوی 
حیات مادی انسانی و سامان های تاریخِی منحصربه فرد هر دوره ی آن نیست، بلکه مفهومی است برای توضیح 
نظم ازلی ـ ابدِی هابزی ـ نیچه ای. اگر طبقه نزد مارکس، مفهومی بود که در نتیجه ی واکاوِی سامان حیات مادی 
انسانی )شیوه ی تولید( و سازوکارهای آن حاصل شده بود )در مورد سرمایه داری، حاصل قانون عام انباشت 
سرمایه و بیان گر اساسی ترین شقاق این جامعه( و متعاقباً برای تبیین و درک بهتر همین سامان به کار برده شود، 
برعکس، نزد وبر، طبقه صرفاً یکی از هزاران مفهومی است که توزیع قدرت را در جامعه توضیح می دهد. نزد 
او تضاد و تعارض جزء ذاتی حیات انسانی پنداشته می شود، فرضی متافیزیکی که با درکی انتزاعی از انسان 
همراه است: تعارض ارزش هاست که جهان را بین نیروهای متعارض تقسیم می کند، نه مادیّت منافع این 
نیروها که به ارزش ها، جهان بینی ها، ایدئولوژی ها و ... شکل می دهد. بنابراین، نیروهای متخاصم جهان وبری، 
نیروهایی انتزاعی اند، به این معنا که نسبتی عینی با نیروهای ماّدی حیات انسانی ندارند، پیش از آن ها وجود 

دارند و حاصل آن ها نیستند، بلکه ضروریات خود را بر آن ها تحمیل می کنند.
 از سوی دیگر و مبتنی بر همین درک، وضعیت طبقاتی برای وبر دست آخر مطابق با وضعیت بازار است. بنابر 
این مقدمات، می توان چنین جمع بندی کرد که برای وبر، طبقه، تنها یکی از متغیرهایی است که در مناسبات 
افراد با یک دیگر در بازار مؤثر است. به عبارت دیگر، طبقه یکی از عناصری است که بازارِ وبری را می سازد، 
به این معنا که شانس زندگی افراد را رقم می زند. نظم بازار را در نهایت عامل اقتصادی تعیین می کند اما 
متغیرهای دیگری هم به میان می آیند که به مقابله با این نظِم تماماً اقتصادی برآیند، از جمله گروه های منزلتی 

]Stand/status group[، که بعدتر به آن ها خواهیم پرداخت.

تعریف طبقه و انواع آن

در اثر 800 صفحه ای »اقتصاد و جامعه« که دو سال پس از مرگ وبر منتشر شد، تنها 4 صفحه مستقیماً به 
بحث طبقه اختصاص داده شده است. البته سبک این کتاب شباهت زیادی به واژه نامه ها و کتاب های درسی 
دارد که قصد دارند در کوتاه ترین شکل ممکن دقیق ترین تعاریف را به دست دهند. به هرحال، وبر در این 4 
صفحه چنین می نویسد: »»وضعیت طبقاتی« را باید معادل با امکاِن نوعِی: 1- فراهم آوردن کاالها، 2- به دست 
آوردن یک جایگاه زندگی از منظر بیرونی ]äußere Lebensstellung[، 3- کسب بخت های زندگی از منظر 
درونی ]inneres Lebensschicksal[ تعریف کرد، امکان هایی که برآمده از میزان و نوع کنترل )یا فقدان آن ( بر 
کاالها یا مهارت های عملی و استفاده پذیرِی این کاالها و مهارت های عملی در جهت کسب عایدی از محل 
درآمد یا قرارداد درون یک نظام مشخص اقتصادی هستند. »طبقه« را باید به معنای گروهی تعریف کرد که 
در یک وضعیت طبقاتی یکسان قرار دارند. الف( »طبقه ی مالکیتی« ]Besitzklasse[ را باید عمدتاً با تفاوت ها 
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در مالکیت شناخت، ب( »طبقه ی اکتسابی«  ]Erwerbsklasse[ را باید طبقه ای دانست که عمدتاً با شانِس 
بهره برداری از بازار از رهگذر کاالها یا خدمات تعریف می شود، ج( »طبقه ی اجتماعی« ]soziale Klasse[ را 
باید کلیت آن وضعیت های طبقاتی ای دانست که درون آنان امکان تحرِک الف( فردی، ب( نسلی به راحتی 

ممکن است و به شکلی سنخ وار رخ می دهد« )وبر،1922، 177(. ]7[
پیش از هرچیز ذکر این نکته ضروری است که وبر در این باب که این سه نوع مختلف طبقه، سه صورت بندی 
ممکن از طبقات هستند یا سه نوع مختلف از طبقات که در کنار یک دیگر حضور دارند، هیچ سخنی به میان 
نمی آورد و این مسئله به حدس و گمان های منطقی ما واگذار می شود. طبقات مالکیتی و اکتسابی، به دو 
دسته ی کلِی ایجاباً ممتاز ]positively privileged[ و نفیاً ممتاز ]negatively privileged[ تقسیم می شوند و او 
در بحث از مصادیق طبقات مالکیتی و اکتسابی، از وجود طبقاتی میانی در بین دو دسته ی طبقات مالکیتی 
ایجاباً و نفیاً ممتاز سخن می گوید. به عالوه، برخی از این طبقات میانِی مالکیتی را می توان ذیل طبقات اکتسابی 
قرار داد. بنابراین به نظر می رسد که دست کم بین دو نوع اول طبقات، یعنی مالکیتی و اکتسابی، شکلی از 
هم پوشانی وجود دارد. بحث بیش تر در این رابطه را به پس از بررسی جزءبه جزء این طبقات موکول می کنیم. 

اما فارغ از این ناهم سازی ها، این تعاریف نتایجی مهم در پی دارد.
نخست این که طبقه در نسبت مستقیم با میزان »کنترل« فرد بر وضعیت )اعم از وضعیت اقتصادی بازار و 
در مجموع، شانس های زندگی یا جایگاه فرد در زندگی، رضایت درونی و ...( قرار می گیرد. همان طور که 
domination/[ و سلطه ]power/Macht[ اشاره شد، طبقه برای وبر در پیوندی تنگاتنگ با فهم او از قدرت
Herrschaft[ قرار دارد. از نظر او »قدرت به معنای فرصتی درون چهارچوب رابطه ی اجتماعی است که فارغ 

از مبنایی که بر آن مبتنی شده است، این امکان را به وجود می آورد که اراده ای حتی به رغم بی میلی دیگران بر 
آن ها تحمیل شود. سلطه این امکان را می دهد که فرمانی با محتوایی مشخص، از سوی افرادی مورد اطاعت 
قرار گیرد« )وبر، 1922، 28(. بنابراین، آن چه وبر جایگاه طبقاتی می نامد، بیش از هرچیز تعیین کننده ی میزان 
کنترل فرد بر روند زندگی و پی گیری اهدافش است، به بیان دیگر، میزان تحت سلطه بودن یا سلطه گری، 
میزان امکاناتش برای اِعمال قدرت یا تحت انقیاد قدرت بودن. از همین رو می توان مشاهده کرد که دسته بندی 
مقوالت طبقاتی او نیز در راستای تبیین دقیق تر سلطه و قدرت صورت گرفته است. از دسته بندی سه گانه ی 
او از طبقات گرفته، تا دسته بندی های خردترِ هریک از انواع طبقه. برای مثال، توضیحات او درباره ی طبقات 

مالکیتی از این قرار است:
»اهمیت اصلِی هر طبقه ی مالکیتی در برخورداری از چند چیز نهفته است: الف( انحصار خرید کاالهای 
امکاِن  بر  انحصار  فروش، ج(  برای  برنامه ریزی شده  امکان سیاست های  و  انحصار  قیمتی، ب(  مصرفِی 
انباشت ثروت از رهگذر مازادهای  بیش از نیاز، د( انحصار بر امکان انباشت سرمایه ی حاصل ازپس اندازها، 
یعنی، امکاِن سرمایه گذاری به عنوان سرمایه ی استقراضی و کنترِل متعاقب بر جایگاه های اجرایی اصلی در 
 ]Rentner[ کسب وکار، ه( مزیت  )آموزش(های منزلتی پرهزینه. 1- طبقات مالکیتِی ایجاباً ممتاز نوعاً بهره ور
هستند و می توانند از موارد زیر کسب بهره کننده الف( افراد )برده داران(، ب( زمین، ج( معادن، د( تأسیسات 
)مالکان کارخانه ها و تجهیزات(، ه( کشتی ها، و( وام دهندگان )در مواردی هم چون احشام، غالت یا پول(، 
این گروه ها می شوند:  شامل  ممتاز عموماً  نفیاً  مالکیتِی  اوراق قرضه ]Effekten[، 2- طبقات   ز( سهام و 
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)غیرآزادها(،   ]Besitzobjekte/مایملک ها[ می شوند  محسوب  دیگری  دارایی  خود  که  کسانی   الف( 
ب( طبقه زدوده ها ]deklassierte[ )پرولتاریا به معنای کهن آن(، ج( مقروضان، د( فقرا« )وبر،1922، 177-

.)178
همان طور که مشاهده می شود مالکیت برای وبر فراهم آورنده ی امکان های مختلف است، امکان هایی که 
خصلت انحصاری هم دارند و در شکل مثبت آن شامل بهره ستانی از محل مالکیت بر اشیاء مختلف می شوند: 
الف( انحصار امکان خرید، ب( انحصار امکان فروش، ج( انحصار امکان انباشت از قبل مازاد مصرف نشده 
)بنابراین سرمایه در دست سرمایه دار انباشت می شود، چون امکان آن را دارد که بیش از نیازش کسب کند(، 
د( امکان استفاده از این انباشت به عنوان اعتبار و سرمایه ی استقراضی که همین امکان متعاقباً امکاِن کنترل بر 
جایگاه های اجرایی را فراهم می کند )در واقع وبر از این جا پلی می زند به نوع دوم طبقه یعنی طبقه ی اکتسابی. 
یعنی شکلی از طبقه ی مالکیتی به برآمدن شکلی از طبقه ی اکتسابی راه می دهد، رابطه ای که وبر هرگز آن را 
نمی کاود( و ه( امکان مزیت های منزلتی پرهزینه )مشخص نیست که وبر چگونه می خواهد این مقوله را در 
سطح سایر مقوالت برآمده از مالکیت تعریف کند. شاید در نتیجه ی مورد »الف« یا »ج«، طبقات مالکیتی بتواند 
به آموزش و مزیت های منزلتی پرهزینه دست پیدا کند اما از نظر منطقی مشخص نیست که چرا این مورد 
باید مستقیماً ذیل امکان های انحصاری طبقه ی مالکیتی بیاید. می توان چنین حدس زد که احتماالً، از آن جا که 
وبر این مورد را منشاء سایر انواع امکانات و مزیت ها می داند، پیوندی بین مالکیت و دست یابی به مزیت های 
منزلتی قائل بوده است، یا احتماالً مزیت هایی مدنظر او بوده اند که صرفاً بخش های فوقانی بورژوازی که 
درآمدهای مازاد گزاف داشته اند امکان بهره مندی از آن را دارند(. بنابر این موارد می توان دریافت که گرچه 
 صورت بندی طبقاتی وبر استثمار را به رسمیت نمی شناسد اما وجود امکانات نابرابر در بازار را تصدیق

می کند. ]8[
نکته ی دیگری که از این دسته بندی ها برمی آید، غفلت وبر نسبت به خصلت تاریخی شیوه های تولید است. 
ممکن است چنین حکمی درباره ی وبر که در میان جامعه شناسان به »مطالعات تاریخی« پُرشاخ وبرگش مشهور 
است، گزاف به نظر برسد، اما غفلت تاریخی مدنظر ما در این جا، از صرِف اشارات تاریخی فراتر می رود. وبر 
در اشاره به داده های تاریخی کم نمی گذارد، اما دسته بندی هایش فاقد هرگونه حساسیت نسبت به خصلِت 
تاریخی یک شیوه ی تولید، یا به بیان دیگر، خصلِت تاریخی یک نظم اجتماعی مشخص، است. به همین دلیل، 
طبقه ی مالِک برده دار، می تواند در کنار مالکان سرمایه دار قرار گیرد. گویی سازوکاری یکسان )مالکیت و مزیت 
برآمده از آن در بازار( سودبری هردوی آنان را مشخص می کند و تنها تمایز، تمایز میان شیء مورد تملک 
است. برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری، به هیچ رو در مقام شیوه های خاص تولید تاریخی برای او اهمیت 
ندارند، آن چه مهم است، مزیتی است که »مالک بودن« در اختیار فرد قرار می دهد، خواه مالِک فردی دیگر 
باشد، خواه مالِک بخشی از کار او. و این مزیت هم دست آخر در دل مناسبات بازار معنادار است، چراکه میزان 
کنترل او بر فرصت های بازار را افزایش می دهد. عجیب بودن چنین دسته بندی ای زمانی آشکار می شود که 
بدانیم وبر، برده ها را به هیچ وجه یک طبقه نمی داند: »برده ها، یعنی کسانی که سرنوشتشان در بازار و از طریق 
فرصِت استفاده از کاال یا خدمات برای خودشان تعیین نمی شود، به مفهوم فنی کلمه، طبقه نیستند، بلکه »گروه 
منزلتی« هستند« )وبر،1392، 210(. )به تمایز گروه منزلتی و کارکرد آن برای نظریات وبر خواهیم پرداخت(.
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اما طبقات میانی مالکیتی: »در این میان، »طبقات میانی« ]Mittelstandsklassen[ مختلفی وجود دارند که 
از رهگذر امالک یا مهارت های آموخته ی خود گذران زندگی می کنند. برخی از آنان ممکن است »طبقات 
اکتسابی« باشند )کارفرماها عمدتاً ایجاباً ممتاز، پرولتاریای نفیاً ممتاز(. هرچند تمامی آنان جزء این طبقات 
اکتسابی محسوب نمی شوند )دهقانان، پیشه وران، کارمندان(« )وبر،1922، 178(. این دریافت او از طبقه ی 
میانی پیش فرض های طبقه بندی او را آشکارتر می سازد. طبقه ی میانِی مالکیتی برای وبر، طبقه ای است که 
مالک چیزی است )امالک یا مهارت( اما بهره ستانی از محل مالکیتش بر آن، برخالف طبقات مالکیتی ایجابًا 
ممتاز، تنها به گذران زندگی منجر می شود، نه فراهم آوردن امکان انباشت ثروت، سرمایه یا مزیت های منزلتی 
استثنائی. نکته ی دوم این که، بخشی از این طبقات میانی می توانند جز طبقات اکتسابی باشند، یعنی طبقاتی که 

به صورت زیر دسته بندی می شوند:
مدیریِت  بر  انحصار  الف(  است:  نهفته  موارد  این  در  ممتاز  ایجاباً  اکتسابِی  طبقه ی  یک  اصلی   »اهمیت 
فراهم آوری کاال ]Leitung der Güterbeschaffung[ در جهِت منافع اکتسابِی اعضای این طبقه، ب( دفاع 
اقتصادِی سازمان های سیاسی و دیگر  بر سیاست های  تأثیرگذاری  از رهگذر  اکتسابی  امکان های  این  از 
 سازمان ها. 1- طبقات اکتسابی ایجاباً ممتاز عموماً کارفرما ]Unternehmer[ محسوب می شوند: الف( تاجران، 
ب( کاپیتان کشتی ، ]9[ ج( کارفرمایان صنعتی، د( کارفرمایان کشاورزی، ه( بانک دارها و سرمایه گذاران، و 
گاهی، و( متخصصان دارای مهارت ها یا آموزش های خاص که به »حرف آزاد« )مثل وکیالن، پزشکان و 
هنرمندان( شکل می دهند یا، ز( کارگرانی که بر برخی صالحیت ها انحصار دارند )چه به صورت طبیعی و 
چه از رهگذر تمرین و تکرار کسب شده باشند(. 2- طبقات اکتسابی نفیاً ممتاز عموماً کارگرانی هستند که از 
نظر کیفی انواع متفاوتی را شامل می شوند: الف( ماهر، ب( نیمه ماهر، ج( غیرماهر« )وبر،1922، 179-178(.

امکان انحصاری طبقه ی اکتسابی، امکان بهره برداری از بازار، نه از رهگذر مالکیت، که از رهگذر برخورداری 
از کاالها و خدمات است، گویی کاال و خدمات از دایره ی اشیاء مالکیت پذیر کنار گذاشته شده اند. این امکان 
از نظر وبر ناظر بر دو وجه است، نخست امکان مدیریت تولید، به  شیوه ای که در جهت منافع این طبقه باشد 
)کارکرد مدیریتی( و دوم، امکان تأثیرگذاری در سیاست گذاری )کارکرد سیاست گذارانه( که ابتناء هر دو بر 
مفهوم سلطه آشکار است. برخورداران از این امکان عبارتند از، الف ( تاجران )احتماالً صرفاً از این وجه که 
به علت دراختیار داشتن کاالها، امکان کارفرمایی و مدیریت بر فعالیت تجاری را دارند(، ب( کاپیتان کشتی  
که مدیریت آن را بر عهده دارد )رجوع شود به پانویس 9(، »ج« و »د«، کارفرمایان و صنعتی و کشاورزی 
که فعالیت های صنعتی و کشاورزی را مدیریت می کنند )نه از آن وجه که مزیتی از رانت مالکیت نصیبشان 
می شود، که از وجه کنترل بر روند صنعتی و کشاورزی(، ه( بانک داران و سرمایه گذاران )بازهم احتماالً از این 
وجه که منفعت بری شان حاصل برخورداری از کاالی پول یا سرمایه است. گویا از نظر وبر، رانِت سرمایه را 
نمی توان رانِت مالکیتی محسوب کرد(، ز( گاهی، نه همیشه، متخصصان و کارگران دارای مهارت های خاص 
)احتماالً تنها زمانی که این تخصص، در مقام برخورداری از یک خدمت، امکاِن منفعت بری فراتر از مزدهای 

معمولی را فراهم آورد(. گروه نفیاً ممتاز این نوع طبقه هم به طور کلی کارگران هستند.
طبقات میانی اکتسابی: »باز هم در این میان »طبقات میانی« قرار می گیرند، دهقانان و پیشه وراِن مستقل. به عالوه 
اغلب: الف( کارمندان )دولتی و خصوصی(، ب( گروه »و« از مقوله ی طبقات اکتسابی ایجاباً ممتاز ]صاحبان 
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حرفه های آزاد[ که پیش تر ذکر شدند و کارگرانی که دارای ویژگی های منحصربه فرد استثنائی هستند )اعم از 
این که به طور ذاتی از این ویژگی  برخوردار باشند یا برای آن پرورش یابند یا آموزش ببینند(« )وبر، 1922، 

)179
پرسش این جاست که وبر در تمیز بین این دو نوع طبقه چه نکته ای را در نظر داشته است؟ اگر هردوی این 
طبقات، تبیین کننده ی شیوه ها و میزان های مختلِف کنترل فرد بر شانس های زندگی هستند، چه چیز بین آن ها 
متفاوت است؟ البد کیفیت متفاوت کسِب مزیت. اگر طبقه ی اکتسابی، مبتنی بر انحصار مدیریتی هم بر فضای 
کسب وکار و هم بر فضای قانون گذاری باشد، خواه ناخواه چنین برداشت می شود که کنترل ناشی از مالکیت، 
در نظر وبر، کنترلی غیراکتسابی به نظر می رسد. هم کرانگِی افق دید وبر با افق حقوقی مالکیت خصوصی 
بورژوایی در مقام حقی طبیعی در این جا بیش تر آشکار می شود. گویی این حق طبیعی حتی نیازی به اِعمال 
سلطه ی مستقیم ندارد. بنابراین، اگر مزیت های فرد در کسب شانس های زندگی، وابسته به حق مالکیتش 
باشد، می توان او را ذیل طبقه ی مالکیتی جای داد؛ اما اگر این مزیت ها وابسته به نقش مدیریتی ـ کارفرمایی 
او باشد، می توان او را ذیل طبقه ی اکتسابی جای داد. از این رو، به نظر می رسد که طبقه ی مالکیتی برای وبر، 
ناظر به کارکرد سرمایه دار در مقام بهره ستان است و طبقه ی اکتسابی ناظر بر کارکرد مدیریتی یا کارفرمایانه ی 
سرمایه دار، به عالوه ی بخش هایی از طبقه ی کارگر که کنترل بیش تری بر روند کار دارند.  این ادعا که وبر 
حق مالکیت را پیش فرض گرفته و بدون نقدی تاریخی آن را پذیرفته احتماالً از سوی وبری ها پذیرفته نشود. 
آن ها حتی به راحتی نمی پذیرند که وبر وجود بازار را پیش فرض گرفته و چنین اشاره می کنند که از نظر وبر 
»بازارها ]نیز[ خود شکل هایی از کنش اجتماعی اند که موجودیت شان به انواع دیگر کنش اجتماعی، مانند 
نوع خاصی از نظم قانونی وابسته است« )برین، 1395، 60(. مسلماً نمی توان وبر را یک لیبرالیست تمام عیارِ 
متعلق به سنت انگلیسی به حساب آورد. پیش تر اشاره کردیم که وبر و هم نسلی هایش، تعارض آمیز بودن 
مناسبات بازار را می پذیرند و از اساس پروژه ی خود را در راستای ترمیم کاستی های دولت، پارلمان و اقتصاد 
لیبرال قرار می دهند )برای بحث بیش تر نک به بیتهام، 1392، 28-34، 161-196(. از سوی دیگر، تعلق خاطر 
او به سنت نوکانتی و مکتب تاریخی آلمان، به این میزان او را با مطالعات تاریخی آشنا کرده بود که چنین 
حکم کند: »وجود کسب وکار سرمایه دارانه، وجود شکل بسیار مشخصی از کنش اجتماعی را پیش فرض 
می گیرد، شکلی از کنش برای حفاظت از مالکیت فی نفسه بر کاالها، هم چنین وجود قدرتی در افراد را نیز 
 برای دسترسِی علی االصول آزادانه بر وسایل تولید پیش فرض می گیرد: یعنی شکل خاصی از نظم حقوقی« 
)وبر، 1978، 930(. اما در بررسی وبر و مقوالتش، مشکل همیشه با دم های خروس است. پیش تر هم ذکر 
کردیم که او مشخصاً ادعا می کند که این وضع مالکیت است که دست آخر وضعیت طبقاتی را تعیّن می بخشد. 
اما این باعث نمی شود که در دسته بندی اش از طبقات، مبنای اصلی را بر سلطه قرار ندهد. در این رابطه می توان 
حدس و گمان های زیادی زد. احتماالً همان گونه که او در رابطه با قدرت گروه های منزلتی اشاره می کند، 
قدرت اقتصادی متغیر نهایی تعیین کننده ای است که در گذر زمان می تواند حتی به منزلت بدل شود، یعنی 

منزلت که از اساس در مقابل قاعده ی اقتصادی قرار می گیرد، دست آخر می تواند تابع این قاعده شود. ]10[
در مجموع می توان ادعا کرد که سرگردانی مقوالت وبری، هم پوشانی و تعارض  احتمالی بین آن ها، اشارات 
تاریخی در عین تاریخی ندیدن نظم اجتماعی و مواردی از این دست، از آن جا که همه مبتنی بر برداشتی 
هابزی ـ نیچه ای از نیروهای متعارض جهان هستند، از آن جا که این نیروهای متعارض خصلت تاریخی شان 
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ـ یعنی سازوکاری  را از دست داده اند و از آن جا که سازوکار اصلی تعیّن بخش به آنان، سازوکار سلطه استـ 
کلی و همه جا حاضر که می تواند به هرشکلی درآید یا بر هر رابطه ای سوار شود، به بیان دیگر، سازوکاری 
ـ ناهم سازی های خود را چندان نمایان نمی کند یا به اشکال  که محتوای تاریخی خود را از دست داده استـ 

مختلف توجیه می کند.
اما نوع سوم طبقات از منظر وبر، کار ما را در تشخیص این امر که مبنای مقوله بندی های او چه چیزی است 
دشوارتر می کند. طبقه ی مالکیتی مبتنی بر حق مالکیت، و طبقه ی اکتسابی مبتنی بر کارکرد کارفرمایانه و 
کنترل بر روند تولید بود، اما طبقه ی اجتماعی چیست؟ مجموعه ی وضعیت های طبقاتی ای که امکان تحرک 
و جابه جایی فردی و نسلی را می دهند. او ادامه می دهد: »طبقات اجتماعی عبارتند از الف( کلیِت طبقه ی 
ـ هرچه فرایند کاری بیش تر به سمت اتوماسیون پیش می رود، طبقه ی کارگر بیش تر در مقام طبقه ای  کارگرـ 
اجتماعی ظاهر می شود، ب( خرده بورژوازی، ج( تحصیل کردگاِن ]Intelligenz[ فاقد مالکیت و متخصصان 
)تکنسین ها، کارکناِن تجاری و سایر انواع آن، کارمندان دولت ]Beamtentum[ ، که احتماالً از منظر اجتماعی، 
نسبت به هزینه ی کارآموزی شان، تفاوت  های قابل توجهی دارند( ]11[ ، د( طبقاتی که مالک اند و از طریق 
آموزش مزیت کسب کرده اند« )وبر، 1922، 179( او در ادامه با اشاره به این که بخش آخر »سرمایه«ی مارکس 
قرار بوده به وحدت طبقه ی کارگر به رغم تفاوت های موجود در مهارت ها بپردازد، ادعا می کند که تحرک 
نسلی از گروه »الف« و »ب« به گروه »ج« ساده تر است و در گروه »د«، نقش قدرت پول و امکان خرید هرچیز 
با آن، دست کم در مقیاس نسل ها، افزون تر می شود. در میان گروه »ج«، بانک  ها، شرکت های سهامی و برخی 
کارکنان دولتی نیز امکاِن ورود به گروه »د« را فراهم می کنند. بنابراین، چنین به نظر می رسد که طبقه ی اجتماعی 
از منظر وبر شامل گونه ای وحدت و یکدستی می شود. برای مثال، طبقه ی کارگر زمانی طبقه ی اجتماعی 

می شود که فرایند کار یکدست تر شود.
نکته ی دیگری که وبر مشخصاً برای مقابله با رویکرد مارکسی به طبقه به بحث درباره ی آن می پردازد، امکان 
سازمان یابی های آگاهانه ی طبقاتی است. همان گونه که از برداشت سه گانه ی وبر از طبقه هم بر می آمد، او 
در مقوله بندی های خود گوشه ی چشمی به چالش با درک مارکسی دارد. تعریف طبقه ی اجتماعی، از سوی 
وبر، به مثابه ی مجموعه ای یک دست از وضعیت های طبقاتی در دل خود اشاره ای به این وضعیت دارد که هر 
دسته بندی طبقاتی ای لزوماً معادل با حضور طبقات به شکلی اجتماعی نیست )و این جا صفت اجتماعی از نظر 
وبر معادل با نظمی است که در مقابل نظم اقتصادی بازار قرار می گیرد، همان نظمی که منطق علوم انسانی برای 
درک و به چنگ آوردن آن را منطق »تفهم« ]verstehen[ می نامد(. او مشخصاً اشاره می کند که وجود طبقات 
مالکیتی لزوماً معادل وجود مبارزه ی طبقاتی و انقالب نیست. برای مثال برده داران )در مقام طبقه ی مالکیتی 
ایجاباً ممتاز( می توانند در کنار دهقانان یا حتی طبقه زدوده ها )در مقام طبقات مالکیتی نفیاً ممتاز( بی هیچ 
ستیزه ای زیست کنند )شاهد مثال او در این مورد رابطه ی بین سفیدپوستان فقیر و زمین داران ایاالت جنوبی 
آمریکا است که اتفاقاً این سفیدپوستان بیش تر احساسات ضد سیاه داشتند و در عوض با حسی پدرساالرانه، 
رابطه ای کم وبیش کم تعارضی با زمین داران سفید برقرار کرده بودند(. تعارض بین دو قطب طبقات مالکیتی 
تنها در شرایطی خاص امکان پذیر است. مثاًل کنار هم قرار گرفتِن زمین داران و طبقه زدوده ها یا وام دهندگان و 
ـ شاهدمثال او  مقروضان )اغلب بین اشرافیت شهری در مقابل دهقانان روستایی یا صنعت گران ُخرد شهریـ 
در این مورد دوران باستان است(. نکته ی دیگر این که، او تأکید می کند که حتی چنین مبارزات طبقاتی ای لزومًا 
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به تغییر نظام اقتصادی نمی انجامد و اتفاقاً هدف عمده ی آن بازتوزیع ثروت است، شکلی از انقالب که او نام 
»انقالب طبقات مالکیتی« بر آن می گذارد )وبر، 1922، 178(. مشخص است که از نظر او این صورت بندی 
چالشی است برای صورت بندی طبقاتی مارکسی )البته طبق خوانش خود او از مارکس( که گویی صرفاً مبتنی 

بر طبقه  به معنای مالکیتی آن است.
از سوی دیگر، او مشخصاً امکان سازمان یابی آگاهانه ی طبقاتی را صرفاً در شرایط خاصی ممکن می داند. 
نخست در شرایطی که رقبای اقتصادی بالفصل و بی میانجی دربرابر هم قرار می گیرند )مثاًل کارگران در 
مقابل کارفرمایان ، اما نه مقابِل سهام داران. یا دهقانان در برابر ارباباِن دارای امالک اربابی(. دوم، زمانی که 
تعداد زیادی از افراد در وضعیت طبقاتی مشابهی قرار گیرند. سوم، زمانی که افراد به صورت متمرکز در یک 
 محل، مثاًل محل کار، قرار بگیرند. و چهارم، زمانی که از سوی روشنفکران به سمت این تقابل راهبری شوند 

)وبر، 1922، 179(.
ابداع مفهومی دیگرِ وبر برای به چالش کشیدن فهم مارکسی از طبقه، گروه های منزلتی است. او ادعا می کند 
که گروه های منزلتی برخالف طبقات نوعی جماعت هستند. موقعیت طبقاتی منحصراً از طریق اقتصاد تعیین 
می شود اما گروه های منزلتی در مقابل این نظم و در برابر بازار که حیثیت ]Ehre/honor[ نمی شناسد، قرار 
می گیرند تا از حیثیت اجتماعی گروه هایی که در معرض خطر هجومات اقتصادی قرار گرفته اند دفاع کند. البته 
وبر تذکر می دهد که گرچه دارایی همیشه شرط الزم برای منزلت نیست، اما در بلندمدت، گویی قدرِت پول 
بر هرچیزی چیره می شود و امکان تبدیل به منزلت را هم پیدا می کند. حیثیت منزلتی و اجتماعی مستقیماً با 
چیزی ارتباط برقرار می کند که او آن را »سبک زندگی« ]Lebensführungsart/style of life[ می نامد. درواقع، 
اگر طبقات بر حسب رابطه با تولید و تحصیل کاالها دسته بندی شوند، قشربندی گروه های منزلتی بر اساس 

اصول حاکم بر مصرف کاالها تعیین می شود )وبر، 1922، 179-180؛ وبر، 1392، 215-214(
به نظر می رسد از آن جا که وبر طبقات و بازار را صرف نیروهایی اقتصادی می داند، نیازمند آن است که مقوله ی 
جدیدی را وارد کند که در مقابل بازار و منطق اقتصادی آن قد علم کند: گروه های منزلتی. اگر شیوه ی تولید 
برای مارکس امری یکسره اجتماعی بود، برای وبر، بازار جایگزین شیوه ی تولید شده است و امور اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و ... چنان منفک و منتزع از یک دیگرند که گویی هریک سازوکاری جداگانه دارند و برآیند 
آنان صرفاً حاصل جمع جبری شان است و برهم کنشی و پیوندهای چندسویه ی آن ها. فقدان نظریه ی ارزش 
مارکسی که بازهم خصلتی تماماً اجتماعی دارد، در این جا کاماًل به چشم می آید و می توان حدس زد چرا وبر، 

دست آخر، هم سو با مارژینالیست ها برداشتی سوبژکتیو از ارزش دارد.
سبک زندگی، مصرف، حیثیت، منزلت و ... واژگانی آشنا برای کسانی است که با مطالعات جدید آکادمیک 
درباره ی طبقه آشنا هستند. از مطالعات فرهنگی و تمرکز بر مصرف و سبک زندگی گرفته تا مطالعات 
بوردیویی مبتنی بر  تمایز، حیثیت و امکان تبدیل انواع سرمایه به یک دیگر. پدر معنوی تمام این جریانات 
را می توان وبر دانست. او هم چنین توضیح می دهد که در دوران ثباِت توزیع کاالها، یعنی شرایطی که در 
آن خبری از انقالب های تکنولوژیک و تغییرات سریع اقتصادی نیست، قشربندی بر مبنای منزلت به میدان 
می آید و برعکس در دوران انقالبی، قشربندی منزلتی و مرزهای آن دچار تحول می شود )وبر، 1392، 222(. 
همان گویانه بودن این تعریف )به چالش کشیده شدِن نظم اجتماعی در اثر انقالب اجتماعی!( آنقدر برای ما 
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اهمیت ندارد تا نکته ای که درباره ی وبر فاش می سازد: وبر در مقام روشنفکر ارگانیک بورژوازی، وظیفه ای ندارد 
جز رام کردِن مفاهیم انقالبی، ممکن کردن ائتالف طبقاتی و تأکید بر نظم تغییرناپذیر حیاِت متعارض انسانی. 
متافیزیِک متفکر به ظاهر دشمِن دگماتیسم، زمانی آشکارتر از هرجاست، که مشغول صورت بندی فرم های 
تماماً تبیینی و علمی اش است. شاید درک این نکته نیازمنِد ظرافت چندانی نباشد که وبر با صورت بندی اش 
از کنش انسانی )کنش سنتی، کنش عاطفی، کنش ارزشی و کنش عقالنی(، به رغِم ظاهر تاریخی به شکلی 
غیرتاریخی، این اشکال را به اشکال ازلی ـ ابدی کنش انسانی بدل می کند، اما درک همین متافیزیک، در سایر 
صورت بندی های او نیازمند بررسی ای دقیق تر است. قرار گرفتن طبقه، منزلت و حزب در کنار یک دیگر، فارغ 
از آن که به چه میزان به عنوان دقت نظر وبر برداشت شود، نشان از شکستِن انحصار عامل طبقه در تبیین کنش 
اجتماعی دارد، انحصاری که، از نظر وبر، مارکس و ماتریالیسم تاریخی متهم به آن بودند )فارغ از این که چنین 

ادعایی چقدر صحت دارد(. ]12[

جمع بندی: افق واکاوی

پرسشی که بیش از هرچیز ذهن را مشغول می کند، این است که به رغم تمامی این ناهم سازی ها، کم دقتی ها 
و دست ودل بازی های منطقی در صورت بندی از مسائل، چرا باید وبر تا این اندازه برای جریان اصلی علوم 
اجتماعی جذاب باشد؟ تقریباً در اکثر نظرسنجی ها درباره ی تأثیرگذارترین کتاب های حوزه ی علوم انسانی، 
»اقتصاد و جامعه« اگر نخستین انتخاب نباشد، بی شک در میان سه انتخاب اول قرار دارد. اما ببینیم وبر چه 

ادعاهایی دارد که او را جذاب می کند.
وبر با پیش کشیدن مفاهیمی چون منزلت، سبک زندگی و ... راه را برای تحلیل هایی گشود که وجه مشترک 
تمامی آن ها تحلیل کنش های »نمادین« است. آن چه در اواخر دهه های هشتاد و نود به »چرخش زبانی« و 
»چرخش فرهنگی« در مطالعات علوم انسانی موسوم شد، پدر معنوی خود را در وبر می یافت. این دست 
تفسیرهای تازه که مبتنی بر تحلیل مصرف، کنش های نمادین، سبک زندگی، تکنیک های تمایزبخشی و ... بود، 
طیف عظیمی از نظریه پردازاِن راست و چپ را به خود جذب کرد. علت تفّوق این جریان ها بر فضای فکری 
نیازمند بررسی ای جداگانه است، اما آن ها در قامت وبر بود که نظریه پرداز مورد نیازشان را یافتند، نظریه پردازی 
که مباحث مربوط به واکاوی طبقاتی را از انحصار مارکسیسم بیرون آورد و امکان واکاوی »طبقه ی متوسط« 

را فراهم آورد.
نکته ی دیگر این که وبر ادعای مبارزه  با دگماتیسم دارد. قصد ندارد طرِح تبیینی یک پارچه و یکدستی بر جهان 
بیافکند. از صلبیت »مفهوم« بیزار است و در پی گشودن آن به سوی تغییرات است. ادعای تبیین همه چیز 
را ندارد. طرحی حداقلی از کارکرد و رسالت علم در ذهن دارد و هزاران خصلت دیگر که در روزگار 

نسبی گرایی او را به نیایی دیریافته برای جریان اصلی بدل می کند.
مهم تر این که، وبر هم چون متفکری پنداشته می شود که باهوش تر از مارکس بود! اگر مارکس گسترش 
تعارضات طبقاتی و امکان رخداد انقالب را پیش بینی کرده بود، وبر از این هم جلوتر رفت و عاقبت انقالب 
سوسیالیستی و قفس آهنیِن بوروکراسی گسترده و کشنده ی آن را پیش بینی کرد. عالوه براین، او با تعریف 
بوروکراسی به عنوان نیرومندترین گروه منزلتی که بدون استفاده از مالکیت یا حقوق انحصاری در بازار، امکان 
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سلطه بر افراد و منابع را فراهم می آورد، پایه ای نظری را فراهم کرد که هم به پروپاگاندای ضدانقالب سوخت 
می رساند و عاقبت انقالب سوسیالیستی را عبرت آموز بیان می کرد، و هم به کار تحلیل گرانی می آمد که قصد 

داشتند جامعه ی پساانقالبی شوروی را مورد واکاوی طبقاتی قرار دهند.
هم چنین، دستگاه  وبری و تأکید آن بر بخش های مختلف طبقه ی سرمایه دار، عمدتاً در جهت تقویت این 
ایده ی عامه پسند و مّلی گرایانه عمل می کند که باید بین بخش »رانتیر« و انگلی سرمایه داران، و بخش مولدی 

که خود قربانی این بخش انگلی ست، تمایز قائل شد )آلن، 2004، 85(
و شاید از همه ی این ها مهم تر این  مورد باشد که غفلت چارچوب وبری از استثمار، اجازه می دهد که 
ائتالف های طبقاتی بین بخش هایی از طبقه ی کارگر و سرمایه دار، نه تنها شکل ائتالفی سیاسی که شکل 
دسته بندی ای علمی را به خود بگیرد، به بیان دیگر، »ائتالف« که معنایی مشخص دارد و داللت بر انتخاب 
کم وبیش آگاهانه ی یک گروه اجتماعی دارد، از معنای خود تهی شود و ذیل مقوله بندی ای به ظاهر طبیعی 
قرار گیرد. آن گاه این امر به هیچ وجه اتفاقی به نظر نخواهد رسید، وقتی بدانیم که ادغام مجددِ طبقه ی کارگر 
به حاشیه رانده شده، شکل دهی به یک بورژوازی  ملی صنعتی در ائتالف با بخشی از طبقه ی کارگر، مقابله با 
عقب ماندگی طبقه ی سنتی زمین داران )یونکرها(، حل معضالت دولت لیبرالی و تالش برای یافتن پایه های 
اخالقی و سیاسی تازه برای آن و دست آخر، پیش بردِ صنعتی شدن با الگویی فوردیستی و کاستِن از خطر 
انقالب سوسیالیستی، همه و همه از اهداف سیاسی آگاهانه ی وبر بوده اند )نک به، بیتهام 1392، 31، 78-88؛ 

بندیکس، 1382، 23-31؛ کالرک، 1991، 244-248؛ رِمان، 2013، 10، 69-51(.
اما چارچوب وبری، فارغ از دالیل جذابیت آن، چه افقی را عرضه می کند؟ رابطه ی مارکسیسم با آن چیست؟
طبقه برای مارکس واجد سویه ای بالقوه است. طبقه صرفاً مفهومی نیست که قدرت تبیین واقعیت را برای ما 
افزایش دهد، بلکه افق ما را دگرگون می سازد. ازهمین روست که برای او تمایزی بین »طبقه در خود« و »طبقه 
برای خود« وجود دارد. درمقابل، طبقه برای وبر تنها یکی از ابزارهایی است که می توان به کمک آن جهان را 
فراچنگ آورد و فهمید. شاید باید ریشه ی این امر را در مفهوم »پراکسیس« ُجست. مشخصاً در این بُعد از این 
مفهوم که به شکلی رادیکال در پی منحل ساختِن تمایز بین کار نظری و عملی است. به بیان دیگر، کار نظری، 
صرفاً کاری نیست که پیش نیاز عمل باشد و یک مرحله پیش از آن، با اتکا به قواعد و ضرورت های مستقل، 
صورت گیرد؛ کاری که با اشاره به »واقعیت امور« در پی شناخت »دقیق« و »علمی« است و در مرحله ی 
بعد، چنین شناختی می تواند به مرحله ی عمل برسد یا نرسد. درواقع، مارکس با به میان آوردن پراکسیس، 
دست کم در یک وجه، در پِی منحل کردن این تمایز بیگانه ساز اندیشه و عمل بود. به این ترتیب، پراکسیس، 
از همان آغاز گام ابتدایی را با هدف مداخله ی فعاالنه در »بیرون« برمی دارد. هدفی که عمیقاً همان مرحله ی 
به اصطالِح ابتدایِی »شناخت بیرون« را نیز دگرگون می کند. شناخت و مداخله در جهان، نه دو مرحله ی مجزا 
و کیفیتاً متمایز است که حاصل به کارگیری قوای متفاوت انسانی باشد )چنان که در فلسفه ی باستان تمایزی 
بنیادین بین حکمت نظری و عملی قائل بودند(، بلکه هردو در پراکسیس انسانی منحل می شوند که در آن از 
همان ابتدا شناخت و مداخله هم هنگام است. از همین روست، که در پراکسیس، پیوستگی  درونی ویژه ای بین 
هستی شناسی و معرفت شناسی و روش شناسی به وجود می آید که از همان آغاز، شناخِت به اصطالح »نظری« 

و پیامدهای برآمده از آن را نیز عمیقاً دگرگون می سازد.
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درمقابل، وبر، در مقام روشنفکر جامعه ی بورژوایی، مقدمات نظری برای تکامل مرزبندی های مصنوعی حیات 
انسانی در این جامعه را فراهم می کرد. زنجیر طبیعی  فرض شده ی شناخت ــ پیش بینی )که با واژگان خود وبر 
می توان از آن با عنوان »عقالنیت ابزاری« یا »عقالنیت معطوف به هدف« سخن گفت(، در پراکسیس به گونه ای 
منحل می شود که عمل شناخت و مداخله را در یک جا جمع می کند. به این ترتیب، چشم انداز شناخت علمی، 
از »پیش بینی دقیق« به »رفع بیگانگی« بدل می شود، به بیان دیگر، با پراکسیس از بند تضاد ابدی »آن چه هست« 
و »آن چه باید باشد« رهایی می یابیم و »آن چه باید می شویم«. این همان وظیفه ای است که وبر در »علم در 
مقام پیشه« دانشمندان را به شدت از آن نهی می کند، چرا که هر »باید«ی ذیل ارزش گذارِی هنجاری می گنجد 

)وبر، 1392، 169-168(.
بنابراین، طرح حداقلی وبر از اهداف علم، مشخصاً در خدمِت تثبیت جدایی حوزه های مختلف حیات انسانی 
در جامعه ی بورژوایی قرار می گیرد، جدایی ای که از جدایی بین کار یدی و فکری آغاز شده بود اما به روندی 
گسترده تر بدل شد که این امکان را فراهم می کرد که کلیت جامعه ی بورژوایی، در عین ادامه ی تکاملی که 
واجد بیگانگی بود، حیطه های مختلف حیات انسانی را چنان منفک سازد که امکان برقراری ارتباط بین آن ها 
به حداقل برسد. در این راستا، اهداف هر حوزه را نیز باید حداقلی تعریف کرد: »اول این که، علْم فِن تنظیم 
زندگی از طریق محاسبه ی اهداف بیرونی و فعالیت های انسانی را به می آموزد. ... دوم این که، علم متاعی 
عرضه می کند که سبزی فروش قادر به عرضه ی آن نیست، و آن ارائه ی روش های اندیشیدن و ابزارهای 
اندیشیدن و آموختِن اندیشیدن است. ... سومین هدف علم ... رسیدن به وضوح ]است[. ... آخرین خدمت 
علم ... فی نفسه در جهت روشنگری است. در عین حال در همین جا به محدودیت های علم هم می رسیم« 

)وبر، 1392، 175-174(. ]13[
تالش برای تثبیت چنین فهمی، چنان که در مقدمه دیدیم، دقیقاً متناظر است با تالش او برای فراهم آوردن 
امکان هم ساز کردِن روش علمی با اهداف ملی. اگر روزگاری مرکانتلیست ها برای توجیه پادشاه برای ترخیص 
کاالهایشان از گمرک، می بایست رساله ای در باب هم سویی منافع ملی با قوانین تجارت آزاد می نوشتند، حال 
بازی کمی پیچیده تر شده بود. وبر نیازمند مفاهیمی علمی بود که هم سویی با منافع ملی در آن ها به شکلی 
ارگانیک و درونی پیوند یافته باشد. اگر استراتژی سوسیالیستی برای ملت آلمان مضر است، دانشمند باید بتواند 
نشان دهد که مفهوم طبقه ی کارگر، بیش از آن چه سوسیالیست ها می گفتند، واجد چندپارگی و دسته بندی های 
ُخرد در درون خود است. این مسئله به هیچ وجه به این معنا نیست که وبر انسان »عوام فریبی« بود در جامه ی 
»دانشمند«. اشاره به مفهوم پراکسیس از اساس به منظور احتراز از چنین نتیجه گیری ای بود. افق چارچوب 
وبری افقی بود که الجرم او را به چنین نتیجه ای می رساند. سخن این نیست که با به کارگیری دستگاه مفهومی 
مارکسی، تفاوت های آن با دستگاه وبری را مشخص کنیم )امری که البته در جای خود بسیار به جا خواهد 
بود(، بلکه در این جا مسئله بر سر نکته ای بنیادین تر است. نقطه عزیمت هر نظرگاه است که افق و چشم انداز آن 
را مشخص می کند. تمایز مارکس و وبر دقیقاً در همین نقطه عزیمت نهفته است. همین نقطه ی عزیمت است 
که مارکس را قادر می سازد رهایی انسان را از بیگانگی صورت بندی کند، به او امکان می دهد که نوید پایاِن 
پیشاتاریخ انسانیت را بدهد و این فرایند را به میانجی های اجتماعی ـ سیاسی آن پیوند زند. نقطه ی عزیمت 
مارکس »پراکسیس« بود. همان چیزی که حل عقالنِی تمامی رموزی است که نظریه را به رازورزی می رساند. 
کنایه آمیزتر از این امکان نداشت که نظریه پرداز »افسون زدایی« را به افسون زدگی و رازورزی متهم کنیم! اما 
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افسونی که وبر درگیر آن است چیست؟ در یک کالم افسون افق بورژوایی. کتاب »سرمایه«ی مارکس تالشی 
نظام مند و عظیم بود برای فائق آمدن بر این افسون. افسونی که جهانی را از پی تصویر خود می آفریند. اگر 
در بند این تصویر باشیم، وبر را در صورت بندی، مقوله بندی، توضیح و تبیین این تصویر، بدون شک، موفق تر 
از مارکس می یابیم )او »همه چیز« را با »جزئیات فراوان« دیده است!(. اما به محض آن که راهی به رهایی 
بیاندیشیم، وبر از راهبری ما باز می ماند و مقوالت دقیق و پُرشاخه اش، چیزی جز تکثیر تصویر وارونه ی جهان 
را بازنمی نمایاند. بنابراین، »سرنوشت زمانه ی ما«، افق »قفس آهنین« و عقالنیت ابزاری، چیزی جز بن بست 

چشم انداز بورژوایی به جهان نیست. بنابراین بورژوا خواندن وبر چیزی ورای ناسزا به یک متفکر است.
اما تکلیف نظریه ی مارکسیستی با دستاوردهای چنین افقی چیست؟ آیا جز نقدی درون ماندگار و تالش 
برای آشکار ساختن ناهم سازی های درونی چنین چشم انداز هایی، راه کار دیگری را نیز می توان در مواجهه با 
این افق ها برگزید؟ برای مثال، تأکیدهای وبر که طبقه ی مالکیتی لزوماً نمی تواند مبنایی برای مبارزه ی طبقاتی 
مهیا کند، تأثیر یک دست شدن شرایط کاری طبقه ی کارگر در برآمدنش به عنوان طبقه ی اجتماعی، یا این که 
گروه های منزلتی بیش از طبقات مبتنی بر اقدام جمعی هستند، یا مهم تر، تأکید بر این نکته که تنها زمانی 
اقدامات جمعی از سطح اقدام توده ای )توده ای، معادل کور، برای وبر( فراتر می روند که افراد تفاوت میان 
امکانات و فرصت ها را نه چون حقیقتی مسلم که چون شکل معینی از توزیع دارایی یا ساختار نظام اقتصادی 

درک کنند )نک به وبر، 1392، 213-210(.
مسئله این جاست که آیا جدا کردن چنین بینش هایی از افق فکری متفکر مورد نظر امکان پذیر است یا خیر. 
بدون شک این پرسش همیشه پاسخی یکسان نخواهد داشت. بهره گیری از چنین بینش هایی در مقام شکلی 
از بهره بردن از انبان عقل سلیم به نظر بی ضرر می رسد، مادامی که بتوان نشان داد این بینش ها پیوندی ارگانیک 
با افقی متفاوت از افق مارکسیستی ندارند )پرسش دیگری که پیش کشیده می شود این است که آیا منبع 
بهتری برای به دست آوردن چنین بینش هایی در ادبیات مارکسیستی وجود ندارد؟(. به عبارت دیگر، می توان، 
هم چون هر متفکر دیگری، وبر را به عنوان منبعی برای فاکت های تجربی و تاریخی استفاده کرد. ]14[ اما در 
افتادن به افق تفکر وبری، همواره اشتباهی مهلک باقی خواهد ماند. افق بورژوایی تفکر، افقی است در خود 
فرومانده، که پس از تکامل تاریخی خود و از رهگذر چهره هایی چون وبر، موفق شده این درخودفروماندگی 
را با اصولی به اصطالح »علمی« هم چون »فراغت از ارزش داوری«، »عینیت گرایی« یا در یک کالم، ماندن در 
سطح »واقعیت« و »چیزها چنان که هستند«، توجیه کند. به قول آدورنو، عشق بورژوازی به انسان چنان که 
هست، برآمده از نفرت او از چیزی است که ممکن است انسان به آن بدل شود. بنابراین، اگر در پی فرارفتن از 
این درخودفروماندگی هستیم، نخست باید زنجیرهای این افق را از هم بگسلیم، گیرم که نام آن افق »واقعیت« 

باشد.

یادداشت ها

سایمون کالرک در اثر درخشانش، »مارکس، مارژینالیسم و جامعه شناسی مدرن«، به تفصیل به  بررسی رابطه ی بین نظریات اقتصاد . 1
سیاسی کالسیک، مارژینالیسم و برآمدِن جامعه شناسی مدرن و نسبت این همه با تعارضات طبقاتی جامعه ی سرمایه داری می پردازد. 
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او نشان می دهد که چگونه نظریات مختلف اقتصادسیاسی کالسیک، سعی در یافتن توجیهات نظری برای بحران ها و تعارض های 
طبقاتی بیرونی داشتند و روند تکامل این نظریات در نسبت با امواج مختلف جنبش  کارگری چگونه بوده است. به عالوه، نظریات 
مارژینالیستی چگونه سعی در توجیه میزان سهم بری بالتناسب سرمایه از سود تولیدی داشته اند و به  چه نحوی در راستای این 
هدف، می بایست نوعی نظریه  ارزشی پایه ریزی می شد که در آن نسبت بین مشارکت کار و سرمایه در مشارکت تولیدی مخدوش 
و قیمت کاال به فایده مندِی ذهنِی آن احاله می شد. در همین راستا، جامعه شناسی مدرن نیز در نسبت با تکامل نظریات اقتصادسیاسی 

کالسیک و اقتصاد مارژینالیستی به تکامل خود ادامه داد و در قامت وبر، به هم نهادی مطلوب دست پیدا کرد )کالرک،1991(.

تعارضات حکم فراغت علوم از ارزش داوری، به یکی از اصلی ترین مباحث دور دوم مجادالت روش شناختی بدل می شود که پس . 2
از جنگ جهانی دوم، ذیل عنوان »مناقشه ی پوزیتیویسم« ]Positivismusstreit[ بین طرفداران عقل گرایی انتقادی )کارل پوپر و 

هانس آلبرت( و مکتب فرانکفورت )آدورنو و هابرماس( درگرفت )نک به آدورنو و دیگران، 1977(.

برای بحث درباره ی رابطه ی وبر با اقتصاد مارژینالیستی، عالوه بر پانویس 1 در همین نوشتار، نک به )کالرک،1991: 235-289(، و . 3
برای بحث درباره ی رابطه ی وبر با نوکانتی ها نک به )آراتو،1385: 111-92(.

البته وبر همیشه از نقد مستقیم مارکس احتراز می کرد وماتریالیسِم تاریخی مورد اشاره ی او در این جا، عموماً برآمده از آثار کسانی . 4
هم چون پلخانوف است. هم چنین، برای واکاوی جزم های مکتوم در چارچوب خودِ وبر، نک به )لوویت،1393: 178-169(.

تنها افق ضروری و محتومی که از چارچوب تحلیلی وبر برمی آید، »قفس آهنین« بوروکراسی است، یعنی افقی که آزادی های فردی . 5
لیبرالی را تهدید می کند و روند محتوم تکامل عقالنی جامعه پنداشته می شود.

»زندگی ما مثل زندگی انسان های عهد باستان است، یعنی دورانی که هنوز دنیای انسان از طلسم خدایان و نیروهای اهریمنی رها . 6
نشده بود. تنها تفاوت در این است که زندگی ما معنای دیگری دارد. یونانی ها گاه در مقابل آفرودیت، و گاه در مقابل آپولر قربانی 
می داند، و هرکسی در مقابل خدایان شهر خودش هم قربانی می داد. ماهم هنوز همین کار را می کنیم، تنها تفاوت در جوهر انسانی 
انسانیت است که از همه ی پوشش های رمزآلود اما ذاتاً اصیل عاری شده و همه ی توهم ها نسبت به آن فروریخته است. زندگی 
این خدایان و مبارزه ی آن ها تحت سیطره ی سرنوشت است نه علم، تنها چیزی که می توان فهمید این است که برای این یا آن 
نظام، الوهیت چیست، یا به عبارت صحیح تر در این یا آن نظام الوهیت چیست؟« )وبر،1392: 171-172(. همان طور که در مقدمه 
دیدیم، قائل بودن به این پروژه ی به ظاهر »حداقلی« و کم ادعا برای علم، مانع از آن نمی شود که وبر در قامت تمام و کمال روشنفکر 

ارگانیِک بورژوازی آلمان ظاهر نشود.

در ترجمه ی انگلیسی از »اقتصاد و جامعه« )نک به وبر،1978( فارغ از تغییرات ریز و درشت ترجمه، مشخصاً نوع دوم طبقه یعنی . 7
طبقه ی اکتسابی ]Erwerbsklasse[ به »طبقه ی تجاری« ]commercial class[ ترجمه شده است. ترجمه ی انگلیسی دیگری 
 acquisition :در دسترس نبود اما معادل دیگری که برای این مفهوم در متون دیگر انگلیسی انتخاب شده معادل دقیق تری است
class. حتی االمکان سعی کرده ایم به متن آلمانی ارجاع دهیم و در موارد دیگر نیز، استفاده از ترجمه ی انگلیسی با برخی جرح و 

تعدیل ها همراه بوده است که مهم ترین آن جایگزینی صفت »تجاری« با »اکتسابی« است.

او عالوه بر تصدیق نابرابری در بازار، مستقیماً به کاذب بودن قید »آزادانه« در قرارداد آزاد اشاره می کند و موقعیت کارگر و کارفرما را . 8
نابرابر می داند. هرچند اساس تمامی مباحثش پیش فرض گرفتن مناسبات بازار و توزیع نابرابر قدرت در آن است )آلن،2004: 83(.

وبر از واژه ی Reeder استفاده کرده است که مترجمان انگلیسی، معادل shipownerرا برای آن برگزیده اند، بی آن که تناقض . 9
 Reeder در مقابل کلمه ی Duden قرارگرفتِن گروهی »مالک« ذیل دسته ی طبقه ی اکتسابی، به نظرشان عجیب بیاید. واژه نامه
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از دو معادل نام برده است: Schifffahrtsunternehmer .1و Schiffseigner .2. احتماالً معنای نخست که می توان معادل 
»کارفرمای کشتی ران« را برایش انتخاب کرد، معنای نزدیک تر با منطق دسته بندی وبر است، تا معنای دوم که معنای »مالک کشتی« 
می دهد. درصورت خطا بودن این گمان، البد در مقطع زمانی مورد نظر وبر، تمایزی میان سودبری مالکان از کشتی ها با سایر مالکان 
وجود داشته است که از نظر او این گروه را بیش تر به کارفرمایان شبیه می کرده که سود و منافعشان از قبل جایگاهِ کارفرمایی و 

مدیریتی تأمین می شده است.

ارزیابی دقیق تر این مسائل هنگامی میسر می شود که به طرح های واکاوی وبری ای رجوع کنیم که از تکامل یافتگی بیش تری . 10
برخوردارند. برای مثال، مسئله ی تبدیل انواع سرمایه در بوردیو به روشنی نشان می دهد که دست آخر، پول و سرمایه ی اقتصادی 

است که می تواند سرمایه ی فرهنگی، نمادین و حتی اجتماعی را برای فرد به دنبال بیاورد.

رِمان در اثر بی نظیر خود رابطه ی وبر با نظم فوردیستی اقتصاد آمریکایی را پس از سفرش به این کشور به تفصیل مورد بررسی . 11
قرار داده  است. اما موضوع دیگری که نیازمند بررسی است، ترجمه ی وبر به انگلیسی از سوی نظریه پردازانی هم چون پارسونز و 
به کارگیری هرچه بیش تر وبر برای کنار گذاشتِن مارکس از واکاوی طبقاتی از سوی سنت جامعه شناسی آمریکایی است. تفاوت های 
موجود در ترجمه ی انگلیسی با متن المانی وبر، از سطح بی دقتی فراتر می روند. برای مثال در مورد همین گروه ج، مترجمان 
انگلیسی از اصطالح »کارکنان یقه سفید« استفاده می کنند، اصطالحی که در متن آلمانی وجود ندارد. این وبریزه کردن مطالعات 
اقتصادی، بعدها با آثار معروف پارسونز، »ساختار کنش اجتماعی« و »به سوی نظریه ی عمومی کنش« به غایت می رسد. شایان ذکر 
است که نخستین ترجمه ی انگلیسی از »اخالق پروتستان و روح سرمایه داری« وبر نیز در 1930 از سوی پارسونز صورت گرفت، 
اثری که از نظر رِمان هدف اصلی وبر در آن، در مقام یک »اصالح گر اخالقی ـ سیاسی« پیش بُرد پروژه ی مدرنیزه کردِن سرمایه داری 
آلمان مطابق با الگوی پیوریتنی ـ آمریکایِی نظام فوردیستی بود. از نظر او، وبر در این اثر، ریاضت کشی پروتستانی را به شیوه ای تعریف 
می کند که به کار شکل دهی به بلوک فوردیستی بیاید، یعی شکل دهی به یک بورژوازی صنعتی در ائتالف با یک »اشرافیت کارگری« 
)رِمان،2013: ده، 378-384(. هم چنین برای نقدی درخشان به خوانش دلبخواهانه ی وبر از اصول کالونیسم و مغایرت تز وبری با 

داده های تاریخی اقتصادی، نک به پلیکانی،1988.

برای تفسیری از منظر راست از وبر نک به )پارکین،1384(. او مشخصاً اشاره می کند که »قصد وبر از داخل کردن مفهوم منزلت و . 12
گروه های منزلتی در نظریه ی قشربندی آن بود که از آن به مثابه ی پادزهری برای تحلیل طبقاتی محض استفاده کند. به طور خاص، 
وبر آن را برای تردید در تز مارکس درباره ی تقسیم طبقات به دو قطب مخالف به کار گرفت« )پارکین،1384: 140(. در مقابل، برای 
تفسیری انتقادی تر نک به )آلن،2004(. او نیز این مبحث را چنین جمع بندی می کند: »بنابراین، استدالل کلی وبر این بود که بازیگران 
اصلِی حاضر در نظام موجود را نمی توان سرمایه و نیروی کار دانست. هر گروه از درون به بخش های مختلفی تقسیم شده اند و 
»تعارض طبقاتی« بیِن طیف گوناگونی از گروه هایی که در بازار شکل گرفته اند ُرخ می دهد. بر این اساس، کارگران منافع مشترک 

اندکی دارند، چراکه این بازار است که در مرکز بحث قرار گرفته و نه استثمارِ موجود در سپهر تولید« )آلن،2004: 86(.

این برداشت حداقلی از کارکرد و نقش علم، توامان حاصل بیگانگی و توجیه کننده ی آن است و علم را صرفاً معادل تخصص . 13
در یک رشته ی مشخص می داند. هورکهایمر، ذیل نقد نظریه  سنتی دربرابر نظریه ی انتقادی، این برداشت حداقلی  را این گونه نقد 
می کند: »پیشرفت های تکنولوژیک دوره ی بورژوازی پیوند تفکیک ناپذیری با این کارکردِ پیشه ی علم دارد. از یک سو، واقعیت هایی 
را می سازد که برای آن قسم از معرفِت علمی که کاربردهای عملی دارد ثمربخش است، و از طرف دیگر، کاربرد معرفت موجود را 
امکان پذیر می سازد. ... مفهوم سنتی نظریه  مبتنی است بر فعالیت علمی در نظام تقسیم کار در مرحله ی معینی از رشد و تحول این 
نظام ... این دیدگاه هیچ چیز درباره ی معنای نظریه در زندگی انسانی نمی گوید، بلکه فقط درباره ی معنای نظریه در حوزه ی مجزایی 
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سخن می گوید که بنا به دالیل تاریخی، نظریه در آن پا به عرصه گذارده است. اما واقعیت این است که حیات جامعه نتیجه ی همه ی 
کاری است که در بخش های گوناگون تولید انجام می گیرد« )هورکهایمر،1388: 248(.

برای یک نمونه نک به )اندرسون،1392: 581( که درعین حال که دقت نظر وبر در فهم تمایزات فئودالیسم و سلطنت های پدرساالر . 14
را می ستاید، نحوه ی به کارگیری آن را ذیل چارچوب فرمالیستی »تیپ ایده آل« مورد نقد قرار می دهد. نمونه های دیگر در استفاده از 

وبر در مقام منبع توصیفی ـ تاریخی، صفحات:46، 162، 217، 374، 528.
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بازتولید طبقات اجتماعی در سطح مناسبات تولید

نوشته ی: گولیه مو کارکدی

ترجمه ی: هوشنگ رادیان

چکیده

این مقاله با بحثی درباره ی مناسبات تولید سرمایه داری آغاز می شود که در حکم مناسباتی تعریف می شوند که 
دو نوع عامالن تولید و وسایل تولید را به هم پیوند می دهند. این مناسبات از منظر مالکیت، تصاحب  ارزش و 
کارکرد اجراشده در نظر گرفته می شوند. به عنصر مالکیت نقش تعیین کننده داده می شود، در این معنا که مالک 
وسایل تولیْد تصاحب کننده ی ارزش اضافی )استثمارگر( نیز هست و اوست که کارکرد سرمایه )غیر ـ کارگر( 
را اجرا می کند. معکوس آن برای غیر ـ مالک وسایل تولید که استثمار می شود و مجری کارکرد کار )کارگر( 
است صدق می کند. در این مورد، تناظری بین عناصر تعیین کننده و تعیین شونده وجود دارد. به این ترتیب، 
دو طبقه ی بنیادی در سرمایه داری براساس تناظر میان سه جنبه از مناسبات تولید تعریف می شوند. اما مفهومِ 
تعیّن یابی ]determination[ حاکی از هم تناظر و هم تضاد بین عناصر تعیین کننده و تعیین شونده است. طبقات 
میانی براساس تضاد میان این سه جنبه از مناسبات تولید تشخیص داده می شوند. بنابراین، عامالنی وجود دارند 
)»طبقات میانی جدید«( که صاحب وسایل تولید نیستند یا فقط کارکرد عام سرمایه را انجام می دهد، یا هم 
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این کارکرد و هم کارکرد کارگر جمعی را به اجرا در می آورند. واکاوی مناسبات تولید سرمایه داری فرصت 
را برای وارد کردن مفهوم جایگاه ها )واحد کوچک فرایند تولید سرمایه داری( که هم محتوای فنی دارد )که 
از تقسیم کار فنی منتج می شود( و هم محتوای اجتماعی )درست همانند فرایند تولید سرمایه داری، هر کدام 
از واحدهای کوچکش نیز بر مناسبات تولید معینی متکی است( به ]چارچوب واکاوی[ فراهم می کند. به این 
ترتیب، عامل تولید صرفاً با اشغال یک جایگاه، به حامل مناسبات تولید معینی بدل می شود و به این ترتیب، در 
این سطح از انتزاع، می تواند در ساختار طبقاتی جا داده شود. بنابراین، این تز طرح می شود که بازتولید طبقات 
هم به تولیِد جایگاه ها و هم عامالن متکی است که در این فراینْد تولیِد جایگاه ها نقش تعیین کننده دارد. این 
امر حاکیست که می تواند بین جایگاه ها و عامالن در سطح اقتصادی مغایرتی وجود داشته باشد، یعنی این که 
می تواند بین ارزش نیروی کار عامل و ارزشی که این جایگاه می طلبد مغایرتی وجود داشته باشد. ارزش زدایی 
 ]labour power[ نیروی کار نمونه ی مهمی از چنین مغایرتی است. تمایزی بین دو نوع ارزش  زدایی نیروی کار
قائل شده ایم: ارزش زدایی کاالهای مزدی و ارزش ز  دایی از طریق صالحیت زدایی. صالحیت زدایی است که 
تقلیل کار ماهرانه به کار میانگین )صالحیت زدایی فنی جایگاه ها( و به این ترتیب ازبین رفتِن کارکرد عام سرمایه 
)صالحیت زدایی اجتماعی جایگاه ها( را نیز توضیح می دهد. به این ترتیب، برای توضیح پرولتریزه شدن طبقه ی 
میانی جدید، باید از همین شکل دوم ارزش زدایی نیروی کار استفاده  کرد. با مقایسه ای بین دو نوع ارزش ز دایی 
نیروی کار، درباره ی اوضاع و احوالی بحث می شود که می تواند نقش مسلطی به این یا آن نوع ارزش  زدایی 
بدهد. این چارچوب مفهومی در بقیه ی مقاله برای تفسیر تغییرات طبقه ی میانی جدید ایتالیا از زمان پیدایشش 

استفاده می شود.
در این مقاله، تولید و بازتولید طبقات را در سرمایه داری بررسی خواهیم کرد. با توجه به پیچیدگی این مسئله، 
پژوهش خود را به تعریف اقتصادی طبقات اجتماعی، و از این رهگذر، تعریفی از زاویه ی مناسبات تولید 
محدود خواهم کرد. از این حدومرز گذاری نباید این طور برداشت شود که طبقات اجتماعی صرفاً از منظر 
اقتصادی یا صرفاً از منظر مناسبات تولید قابل شناسایی هستند. طبقات می بایست از لحاظ اقتصادی، سیاسی 
و ایدئولوژیک تعریف شوند. بااین همه، با توجه به نقش تعیین کننده ی وجه اقتصادی ]1[، ضرورت دارد که 
پژوهش خود را از تولید و بازتولید طبقات در سطح مناسبات تولید ]2[، یعنی از باالترین سطح انتزاع، آغاز 

کنیم.

1- ماهیِت مناسبات تولید در سرمایه داری

بگذارید برای شروع، مناسبات تولید سرمایه داری را بررسی کنیم. در واکاوی پیشین خود )کارکدی، 1975(، 
نشان دادم که این مناسباْت سه عنصر را به یک دیگر پیوند می دهند؛ دو نوع عامِل تولید و وسایل تولید؛ ]3[ 
به عالوه، این مناسبات باید از سه منظر متفاوت در نظر گرفته شوند: از منظر مالکیت، از منظر تصاحب  کار و 
از منظر کارکرد اجراشده؛ ]4[ و نشان دادم که این سه عنصر، با توجه به این که کدام منظر را برگزینیم، داللت 
معنایی متفاوتی دارند.  مثاًل زمانی که عنصر مالکیت را درنظر می گیریم، میان مالک و غیر ـ مالِک وسایل تولید 
و خود وسایل تولید تمایز قائل می شویم. تا جایی که بحث درباره ی مالک است، مهم است که میان مالکیت 
اقتصادی حقیقی وسایل تولید و مالکیت حقوقی شان تفاوت بگذاریم. با این که سرمایه دار منفرد در مراحل 
ابتدایی سرمایه داری )مرحله ی تبعیت صوری کار از سرمایه، یعنی اساساً پیش از پیدایش صنعت بزرگ(، 
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از مالکیِت هم واقعی و هم صوری برخوردار است، با پیدایش شرکت سهامی ]joint stock company[ و 
در دوره ی سرمایه داری انحصاری، ما شاهد تفکیک مالکیت حقوقی ) که از آِن سهام داران است( و مالکیت 
اقتصادی حقیقی، یعنی قدرت سامان بخشیدن به وسایل تولید و نیروی کار )که از آِن مدیران یا دست کم 
مدیران رده باال است( هستیم. افزون براین، همان طور که پوالنزاس )1974( به درستی خاطرنشان کرده است، 
تحت شرایط سرمایه داری انحصاری، مالکیت واقعی چندپاره است، به این معنا که دیگر نه به یک سرمایه دار 

منفرد بلکه به شماری )اندک( از مدیران بازمی گردد. )برِیورمن، 1973، 258-9(
تاجایی که بحث درباره ی غیر ـ مالک است، تمایز میان مالکیت ]ownership[ و تملک ]possession[ بیش ترین 
اهمیت را دارد. در این جا تملک به معنای تواِن به کار انداختن و اداره کردن وسایل تولید است. درحالی که در 
مرحله ی تبعیت صوری کار از سرمایه، تملْک سرشت نشان کارگر منفرد است، در مرحله ی تبعیت واقعِی 
کار از سرمایه، کارگر جمعی ]5[، و از این رو تکنسین ها، مهندس ها و غیره، هستند که تملک وسایل تولید را 
دراختیار دارند. در مرحله ی سرمایه داری انحصاری و به ویژه بعد از جنگ جهانِی دوم، تملک به کارگر جمعی 
در سطحی بین المللی بازمی گردد. ]6[ به بیان دیگر، درحالی که مالکیت وسایل تولید )چه حقوقی چه اقتصادی، 
و فرقی نمی کند چندپاره باشد یا نباشد( سرشت نمای سرمایه داران است، تملک وسایل تولید سرشت نمای 

غیر ـ مالک )چه منفرد، چه کارگر جمعی( یعنی کارگر است.
حال بگذارید خالصه وار، عنصر تصاحب  کار را درنظر بگیریم. از این منظر، ما میان آن هایی که کار اضافی 
از آن ها تصاحب شده است )که در سرمایه داری به شکلی سرشت نما، البته نه منحصراً، شکل ارزش اضافی 
را به خود می گیرد( و آن هایی که تصاحب کننده ی آن کار اضافی و وسایل تولید هستند، تمایز می گذاریم. ]7[ 
تنها کارگران مولد آفریننده ی ارزش اضافی هستند، یعنی کار اضافی در شکل ارزش اضافی از آن ها تصاحب 
می شود. باوجود این، کارگران مولد تنها کارگرانی نیستند که کاراضافی از آن ها تصاحب می شود. به این دلیل 
که سرمایه داری صرفاً به یک فرایند تولید )شکل سنخ نمای آن، یعنی فرایند مولد( محدود نمی شود، بلکه 
شامل چندین فرایند تولید می شود که فرایند تولید سنخ نمای سرمایه داری )آفریننده ی ارزش اضافی( بر همه ی 
آن ها غلبه دارد. برای مثال، کارگر تجاری )هم چون تمام کارگراِن حاضر در سپهر گردش(، چون نامولد است 
آفریننده ی ارزش اضافی نیست و درنتیجه، به بیان دقیق، نمی تواند استثمار شود. اما کار اضافی از او تصاحب 
می شود و بنابراین ازنظر اقتصادی تحت ستم قرار دارد. ]8[ بنا بر این واکاوی می توانیم این طور نتیجه گیری 
کنیم: نخست این که ممکن است کارگر جمعی با کارگر مولد به اشتباه یکی گرفته شود. درواقع، با این که 
درست است که در سرمایه داری انحصاری، برای مثال، کارگر مولد عموماً یک کارگر جمعی نیز هست، 
اما حضور کارگر جمعی در بنگاه های تجاری نشان می دهد که عکس این گزاره درست نیست. دوم این که  
به خطا خواهیم رفت اگر از مفهوم کارگر مولد به عنوان مرزی برای مجزا کردِن طبقه ی کارگر و طبقه ی میانی 
استفاده کنیم. در درون طبقه ی کارگر، کارگران هم مولد و هم نامولد را می یابیم، یعنی هم کارگرانی که استثمار 

می شوند و هم کارگرانی که ازنظر اقتصادی تحت ستم قرار دارند. ]9[
حال، به عامل کارکردی می پردازیم؛ یعنی به کارکردی که یک عامل تولید )اصطالحی که کمی جلوتر معرفی 
خواهد شد( در دل فرایند تولید اجرا می کند. در جایی دیگر )کارکدی، 1975، بخش d( ،3( و )k(( نشان 
داده ام که یک کارکرد همواره محتوایی مضاعف دارد، یعنی یک محتوای فنی و یک محتوای اجتماعی. مورد 
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اول را تقسیم کار فنی در دروِن فرایند تولید سرمایه داری تعیین می کند؛ به بیان دیگر، هر عامل باید کارکردی 
مشخص را همراه با سرشت نماهاِی فنی مشخص، که متکی است بر تقسیم کار فنی، اجرا کند. مورد دوم 
را تقسیم کار اجتماعی تعیین می کند، یعنی تقسیم کار اجتماعی ِ پایه ای که در درون بنگاه اقتصادی و در دل 
فرایند تولید سرمایه داری نیز تشخیص داده می شود: تقسیم بندی میان کارگران و غیر ـ کارگران. در سرمایه داری 
انحصاری، آن چه محتواِی اجتماعی  یک کارکرد را مشخص می کند این است که یک عامْل کارکرد کارگر 
جمعی را اجرا می کند یا کارکرد عام سرمایه را. ]10[ ماهیت مضاعِف یک کارکرد ریشه در این واقعیت دارد 
که فرایند تولید سرمایه داری هیچ گاه صرفاً فرایندی فنی نیست بلکه فرایندی است مبتنی بر مناسبات تولید که 
ماهیتی آنتاگونیستی دارند. این فرایند بر جدایی بین کارگر و غیرـ کارگر مبتنی است. بنابراین، یک عامل صرفًا 
با شرکت در این فرایند، خودبه خود در یکی از این دو دسته بندی جای می گیرد و درنتیجه یا کارکرد کارگر 
)جمعی( را اجرا می کند ــ و به این ترتیب یک کارگر است ــ یا کارکرد )عامِ( سرمایه را اجرا می کند ــ و 
به این ترتیب یک غیر ـ کارگر است. باید مشخص باشد که اجرای یکی از این دو کارکرد به معنای صرف نظر 
کردن از دیگری است، به این معنا که اگر یک عامل هر دو کارکرد را اجرا می کند، هیچ گاه نمی تواند این هر دو 
کارکرد را هم زمان اجرا کند. افزون براین، زمانی که یک عامل هر دو کارکرد را اجرا می کند، یعنی زمانی که روز 
کاری او به دو بخش تقسیم شده است، هر بخش به یکی از این دو کارکرد اختصاص می یابد و نسبت میان 
این دو بخش در روز کاری به هیچ وجه ثابت نیست بلکه به مرور زمان تغییر می کند. متغیر بودن این نسبت، 
نکته ای است بااهمیت برای فهم فرایند پرولتریزه شدن طبقه ی میانی جدید )یکی از سرشت نماهای بخشی 
از این طبقه، اجرای توأمان هر دو کارکرد است(، فرایندی که من آن را در حکِم ارزش زدایی نیروی کارِ این 
طبقه تعبیر کرده ام و برای بیش تر آن هایی که هر دو کارکرد را اجرا می کنند، هم چنین به معنای محو گرایش وارِ 

کارکرد عام سرمایه در مقابل کارکرد کارگر جمعی نیز هست. ]11[
برای فهم آن چه تا این جا گفته شده و آن چه در ادامه می آید، این دو نکته ضرورت دارد: اول از همه این که 
فرایند تولید سرمایه داری عبارت است از یکپارچگی فرایند کار )ترکیبی از کار انضمامی و وسایل تولید، که 
ضمیمه هایی ضروری برای نیروی ـ کار تلقی می شوند؛ یعنی همان ترکیبی که خلق کننده ی ارزش مصرفی 
است( و یکپارچگی فرایند تولیِد ارزش اضافی )ترکیبی از کار مجرد و وسایل تولید، که مخزن کار مادیت یافته 
تلقی می شوند؛ یعنی همان ترکیبی که خلق کننده ی ارزش مبادله ای است(. ازآن جا که در سرمایه داری، خلق 
ارزش مبادله ای بر خلق ارزش مصرفی تسلط دارد )تولید برای سود(، می توانیم بگوییم که فرایند تولید 
سرمایه داری عبارت است از یک پارچگی تسلِط فرایند کار و فرایند تولید ارزش اضافی. دوم این که باید 
به یاد داشت که تا جایی که به عامالن شرکت کننده در این فرایند مربوط می شود، نباید صرفاً از منظر مالکیت 
وسایل تولید و تصاحب  کار )چه به شکل ارزش اضافی و چه غیر آن( به آن ها نگریست، بلکه هم چنین باید از 
منظر کارکرد )اجتماعی ( آن ها درون این فرایند لحاظ شوند. باز هم تکرار می کنم که یک عامل شرکت کننده در 
فرایند تولید سرمایه داری یا کارکرد نیروی کار را اجرا می کند یا کارکرد سرمایه  را. به این علت در سرمایه داری 
انحصاری از کارکرد کارگر جمعی و کارکرد عامِ سرمایه سخن می گوییم، که در این نظام این دو کارکرد متضاْد 

دیگر نه انفرادی بلکه جمعی اجرا می شوند.
در این جا، نقدی به پوالنزاس )1974( موضوعیت پیدا می کند. بنا بر نظر پوالنزاس )1974، 126 و پس از آن(، 
در مرحله ی نخست توسعه  ی سرمایه داری )تبعیت صوری کار از سرمایه(، تملک وسایل تولید به تولیدکننده ی 
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مستقیم )پرولتاریا( بازمی گردد. سرشت نمای مرحله ی دوم توسعه ی سرمایه داری )تبعیت واقعی کار از سرمایه(، 
خلع ید ]dispossession[ از پرولتاریا است؛ یعنی تملک به سرمایه دار منفرد می رسد. سرانجام، سرشت نمای 
مرحله ی سرمایه داری انحصاری، جدایی مالکیت حقوقی و حقیقی است، پدیده ای که در قیاس با خلع ید 
پرولتاریا در جریاِن گذار به مرحله ی دوم سرمایه داری چندان بااهمیت نیست. در این مورد، من با پوالنزاس 
موافق نیستم. درواقع، امر تملک، که در مرحله ی نخست سرمایه داری به کارگر منفرد بازمی گردد، در مرحله ی 
دوم نه به سرمایه دار که به کارگر جمعی باز می گردد، ]12[ کارگر جمعی متشکل از تمام عامالنی است که 
در فرایند کار شرکت می کنند، یعنی همان طور که مارکس می گوید، نه تنها عامالنی که کار یدی می کنند بلکه 
عامالنی که »با سرشان« کار می کنند، یعنی تکنیسین ها، مهندس ها و غیره. در این مرحله، سرمایه دار منفرد، هم 
کار هماهنگ سازی و یکپارچه سازی را در فرایند کار اجرا می کند )و تا جایی که این کارکرد را اجرا می کند، 
او نیز جزئی از کارگر جمعی است( و هم کار کنترل و نظارت را )و این کارکرد سرمایه است، کارکرد او 
به مثابه ی سرمایه ی تشخص یافته(. در مرحله ی سرمایه داری انحصاری، اجتماعی شدن فرایند کار، که با گذار 
از کارگر منفرد به کارگر جمعی آغاز شد اما هنوز به کار هماهنگ سازی و یکپارچه سازی فرایند کار نرسیده 
بود، پیش تر می رود، به این معنا که این کار دیگر وظیفه ی سرمایه دار منفرد نیست )تا زمانی که او این کارکرد 
را اجرا می کرده، سرمایه دار محسوب نمی شده است(، بلکه به وظیفه  ی یک جمع، مجموعه ی عامالن، بدل 
شده است. از زمان جنگ جهانی دوم، این فرایند اجتماعی شدِن فرایند کار پیش تر رفته است، از این نظر که 

کارگر جمعی دیگر به یک کشور واحد محدود نیست بلکه خود را در چندین کشور گسترده است. ]13[
مورد دومی که در آن با پوالنزاس موافق نیستم این است که تفکیک مالکیت حقوقی از مالکیت حقیقی 
وسایل تولیْد تمایز سرشت نماِی میان سرمایه داری منفرد و انحصاری )در سطح مناسبات تولید( نیست )اگر 
این گزاره درست می بود، آن گاه حق با پوالنزاس بود که در مقایسه با تغییراتی که در فرایند تولید سرمایه داری 
رخ می دهد و مرحله ی نخست را از مرحله ی دوم جدا می کند، اهمیت کم تری برای این واقعیت قائل بود(. 
در این مورد، تا جایی که به فرایند تولید ارزش اضافی مربوط می شود، عنصر سرشت نما این است که ما در 
سرمایه داری انحصاری شاهد فرایند مشابهی از اجتماعی شدِن فرایند تولید سرمایه داری هستیم. به بیان دیگر، 
از زاویه ی مناسبات تولید، عنصر سرشت نشاْن ظهور سرمایه دار عام است یعنی ظهور ساختاری پیچیده که 
کارکردی را  که پیش تر، در سرمایه داری منفرد، کارکرد یک سرمایه دار به مثابه ی سرمایه دار بود، به صورت 
جمعی اجرا می کند. اکنون کار کنترل و نظارت، یعنی سازمان دهی مستبدانه ی کار در سرمایه داری منفرد، 
را تعداد پرشماری از عامالن اجرا می کنند که بسیاری از آن ها حتی مالک وسایل تولید نیستند. به اصطالح 
»انقالب مدیریتی« صرفاً بازتابی ایدئولوژیک از چنین تغییراتی است که در سطح مناسبات تولید در حال وقوع 
است و از این نظر چیزی بیش از یک »لفاظی« صرف است. درنتیجه، اهمیت تغییراتی که در سرمایه داری 
انحصاری درحال رخ دادن است درست به اندازه ی تغییراتی است که دو مرحله ی سرمایه داری منفرد را از 
هم مجزا می کند. این تغییرات از منظر فرایند کار، اجتماعی شدن هرچه بیش تر این فرایند محسوب می شوند، 
به این معنا که )الف( کار هماهنگ سازی و یکپارچه سازی فرایند کار یک وظیفه ی جمعی نیز هست، و )ب( 
کارگر جمعی اکنون به یک موجودیت بین المللی بدل شده است. تا جایی که به جنبه ی دیگر فرایند تولید 
سرمایه داری، یعنی فرایند تولید ارزش اضافی، مربوط می شود، این تغییرات اهمیت حتی بیش تری نیز می یابند، 
چرا که همانا معادل زایش سرمایه دار عام هستند، یعنی اجتماعی شدن فرایند تولید ارزش اضافی، محول شدن 
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کار کنترل و نظارت به ساختاری پیچیده و به تعداد پرشماری از عامالن، که اکثریت چشم گیری از آن ها حتی 
مالک وسایل تولید نیز نیستند. ]14[ به عالوه، در مرحله ی کنونی امپریالیسم، ما شاهد گرایشی موازی در جهت 

بین   المللی سازی سرمایه دار عام هستیم.
تا این جا باید روشن شده باشد که نارسایی های رویکرد پوالنزاس در واکاوی نکردِن )الف( فرایند تولید 
درمقام نوعی یک پارچگی که فرایند کار و فرایند تولید ارزش اضافی بر آن تسلط دارد و )ب( عنصر کارکردی 

در سطح مناسبات تولید، ریشه دارد. رویکرد او ناتوان از تشخیص این نکات است:
)زایش . 1 سرمایه داری  توسعه ی  سوم  و  دوم  مرحله ی  میان  بنیادی  تفاوتی  تولید،  مناسبات  سطح  در 

سرمایه دار عام( وجود دارد. در چرخش از مرحله ی دوم به سوم سرمایه داری، فرایند تولید ارزش اضافی 
به همان اندازه ی فرایند کاْر اجتماعی می شود.

دیگر . 2 می کند،  اجرا  را  کار  فرایند  یکپارچه سازی  و  کار هماهنگ سازی  که  مادامی  منفرد،  سرمایه دار 
اجراکننده ی کارکردش به عنوان سرمایه ی تشخص یافته نیست بلکه درعمل یک کارگر است. ]15[

کاستی های نظری پوالنزاْس پیامدهای دیگری نیز دارد. بگذارید برخی از آن ها را برشمریم:
او از غلبه ی مناسبات تولید سرمایه داری بر فرایند کار سخن می گوید )1974، 240(، درحالی که این فرایند . 3

تولید ارزش اضافی است که بر فرایند کار غلبه دارد. در واقع دو سطح واکاوی وجود دارد، یکی فرایند 
تولید و دیگری مناسبات تولید. در جایی دیگر به واکاوِی برخی خطرات نهفته در اشتباه گرفتن این دو 
سطح از واکاوی پرداخته ام )به زودی در مجله ی پراکسیس اجتماعی(. از این رو، در این جا تنها به ذکر 
این نکته بسنده می کنم که مفهوم کار مولد، با این که برای فهم فرایند تولید سرمایه داری ضروری است، 
اما برای واکاوی مناسبات تولید سرمایه داری و درنتیجه شناسایی طبقات از نظر اقتصادی، در این 
سطح از انتزاع، اهمیت کم تری دارد. به عالوه این نکته در سطوح پایین تر انتزاع، زمانی که برای مثال 
می خواهیم طبقات را از نظر سیاسی و ایدئولوژیک نیز تعریف کنیم صادق است. در تبیین گرایش های 
ایدئولوژیک در میان انواع مختلف عامالن تولیدی که مالکیت حقیقی بر وسایل تولید ندارند، عنصر 
کارکردی درست به همان اندازه، و شاید حتی بیش  از،  عنصر تصاحب  کار اهمیت دارد )چه در شکل 
تصاحب کار، چنان که در مورد کارگر نامولد چنین است، و چه در شکل تصاحب ارزش، چنان که در 

مورد کارگر مولد چنین است(. ]16[
او نمی تواند میان کارکرد کار و کارکرد سرمایه تمایز بگذارد و درنتیجه از شناسایی طبقات از منظر کارکرد . 4

اجراشده نیز باز می ماند. ]17[
او نمی تواند تشخیص بدهد که یک عامل، در زمانی که کارکرد سرمایه را اجرا می کند، هم زمان نمی تواند . 5

کارکرد کار را نیز اجرا کند )پوالنزاس، 1974، 244(.
او این طور در نظر می گیرد که تمامی آن هایی که مالک وسایل تولید نیستند اما، بنا بر اصطالحات من، . 6

کارکرد عام سرمایه را اجرا می کنند، به این علت که کار اضافی از آن ها تصاحب می شود تحت استثمار 
قرار دارند. درنتیجه، او تشخیص نمی دهد که میان تصاحب  کار اضافی از آن هایی که کارکرد کار را اجرا 
می کنند )خواه از رهگذر استثمار و خواه ستم اقتصادی( و آن هایی که کارکرد سرمایه  را اجرا می کنند، 

تفاوت وجود دارد. ]18[
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او نمی تواند »انقالب مدیریتی« را در حکم بازتاب ایدئولوژیک ظهور سرمایه دار عام تشخیص دهد. ]19[. 7
او فاقد نظریه ا ی در مورد پرولتریزه شدن طبقه ی میانی جدید است، نظریه ای که به نظر من بر دو رکن . 8

متکی است: )الف( ارزش زدایی نیروی کار و )ب( محوشدن کارکرد عام سرمایه. برای مثال، بنا بر نظر 
پوالنزاس، طبقه ی میانی جدید، میان جایگاه پرولتر و جایگاه بوژوا در نوسان است )1974، 318(. این 
نکته درست است اما در غیاب واکاوِی تغییراتی که در سطح مناسبات تولید درحال وقوع است، نمی توان 
روشن کرد که کدام بخش های طبقه ی میانی محتمل است به سمت پرولتاریا سوق پیدا کند و کدام 

بخش ها به سمت بورژوازی. ]20[

2- بازتولید طبقات

بحث قبلی درباره ی مناسبات تولید سرمایه داری، برای پیش کشیدِن مفهوم جایگاه، یکی از دو مفهوم اصلِی 
ناظر بر بازتولید طبقات اجتماعی، ضرورت داشت. دیدیم که فرایند تولید سرمایه داری عبارت است از 
یکپارچگی تسلط فرایند کار و نیز فرایند تولید ارزش اضافی. این فرایند بر مناسبات تولید معینی متکی است، 
یعنی بر مناسباتی که عامالن تولید و وسایل تولید را پیوند می دهد. عالوه براین دیدیم که این مناسبات تولید را 
باید، از منظر مالکیت، تصاحب  کار، و کارکرد اجراشده مالحظه کرد. اگر فرایند تولید سرمایه داری را بار دیگر 
در نظر بگیریم، می بینیم که این فرایند، به بیان فنی، به بی شمار واحد خرد تقسیم پذیر است که محتوای فنی 
آن ها را مشخصاً تقسیم کار فنی تعیین می کند. بگذارید این واحدهای خرد را )از منظر فنی( عملیات  بنامیم. 
بااین همه، به این دلیل که فرایند تولید بر مناسبات تولید متکی است، متعاقباً هریک از این واحدهای خرد که 
تشکیل دهنده ی فرایند تولید هستند، نه فقط محتوایی فنی بلکه محتوایی اجتماعی نیز دارند که مناسبات تولید 
آن را تعیین می کند. هر واحد خرد در حالت فرایند ناب تولید سرمایه داری، با این واقعیت مشخص می شود که 
)1( یا متکی بر مالکیت حقیقِی ]21[ وسایل تولید است یا نیست )2( یا متکی بر تصاحب  ارزش اضافی است 
یا نیست؛ و )3( یا متکی بر اجرای کارکرد کار است یا متکی بر اجرای کارکرد سرمایه. بگذارید این واحدهای 
خرد را، که از منظر محتوای اجتماعی و نیز فنی شان لحاظ  شده اند، جایگاه بنامیم. ]22[ شکی نیست که 
یک جایگاه  می تواند بر اجرای بیش از یک عملیات داللت داشته باشد. تقسیم کار فنی یکسانی در دو بنگاه 
اقتصادی متفاوت، بااین که ریشه در ساختار عملیات های یکسانی دارد، لزوماً به معنای ساختار جایگاه  های 
یکسان نیست. همان طور که خواهیم دید، ساختار جایگاه  ها توسط عوامل ایدئولوژیک و سیاسی نیز تعیین  
می شود. حال می توانیم مفهوم اساسی دوم، مفهوم عامل تولید ]agent of production[، را مطرح کنیم. هرکس 
صرفاً با شرکت در فرایند تولید سرمایه داری، یعنی صرفاً با اشغال یک جایگاه  مشخص، خودبه خود به حامل 
مناسبات تولید سرمایه داری بدل می شود. به بیان دیگر، یک عامل تولید تنها با اشغاِل یک جایگاه  )1( یا مالک 
وسایل تولید ) به طور حقیقی یا اقتصادی( محسوب می شود یا نه؛ )2( یا ارزش اضافی را تصاحب می کند یا 

نمی کند؛ و )3( یا کارکرد سرمایه را اجرا می کند یا کارکرد کار را.
حال می توانیم این نکته را پیش بکشیم: بازتولید طبقات اجتماعی وابسته است به بازتولید هم جایگاه  ها و 
هم عامالن تولید. این تز بنیادی، که پیش تر پوالنزاس )1974( آن را مطرح کرده بود، یکی از درون مایه های 
عمده ای است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. بااین همه، پیش  از پرداختن به این موضوع، باید چند 
نکته ای را پیرامون رابطه ی میان سه  جنبه ی مناسبات تولید بیان کنیم. پیش تر گفته شد که طبقات اجتماعی از 
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منظر اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک تعریف می شوند. بااین همه، تعریف اقتصادی ــ که برای آن که ذیل 
ـ تعیین کننده است.  گروه اکونومیست ها قرار نگیرم، هویت اقتصادی ]economic indentification[ می ناممـ 
هم چنین، ذیل هویت اقتصادی، هویت از منظر مناسبات تولید تعیین کننده است. ازاین رو، عامالن تولید، در 
سطح مناسبات تولید، در میان طبقات ]مختلف[ پخش شده اند، به این دلیل که هر جایگاه  واجد عناصری 
از مناسبات تولید سرمایه داری است. بااین همه، در این مورد باید این نکته را نیز بیفزاییم که تنها یک عامل، 
یعنی عامل مالکیت، درون مناسبات تولید سرمایه داری، تعیین کننده است. اثبات دقیق این نکته موضوع مقاله ی 
دیگری خواهد بود. در این جا صرفاً اشاره ای گذرا می کنم که مالکیت وسایل تولید بر اجرای کارکرد سرمایه و 
تصاحب کار اضافی )شکل سنخ نمای آن ارزش اضافی( داللت دارد. برعکس این حالت، عدم مالکیِت وسایل 
تولید بر اجرای کارکرد کار و استثمار شدن )یا تحت ستم اقتصادی قرار گرفتن( داللت دارد. بنابراین، می توانیم 
سرمایه دار را از منظر مناسبات تولید عامل تولید تعریف کنیم که جایگاهی را اشغال می کند که بر مالکیت 
وسایل تولید، تصاحب ارزش اضافی و اجرای کارکرد سرمایه متکی است. مختصر این که، می توانیم سرمایه دار 
را به عنوان مالک/غیر ـ کارگر/استثمارگر بدانیم. و به شکلی معکوس، می توانیم طبقه ی کارگر را غیر ـ مالک/
کارگر/استثمارشونده. بااین همه، یک رابطه ی تعیّن یابی هم چنین داللت بر این دارد که وجوه تعیین شونده )در 
این مورد عناصر کارکردی و تصاحب( نسبتاً مستقل هستند و ازهمین رو، ممکن است با وجه تعیین  کننده 
)عنصر مالکیت( در تناظر یا در تضاد باشند. در شناسایی طبقه ی کارگر و طبقه ی سرمایه دار، تناظری ]با وجه 
تعیین کننده، یعنی عنصر مالکیت[ حاکم است. اما طبقه ی میانی صرفاً از زاویه ی تضاد قابل شناسایی است. 
]23[ برای مثال، جایگاه  ها و طبعاً عامالنی وجود دارند که می توان آن ها را بر مبنای عدم مالکیت وسایل تولید 
و اجرای کارکرد عام سرمایه  شناسایی کرد؛ این ها یک بخش از طبقه ی میانی جدید را تشکیل می دهند. 
به همین ترتیب، در مراتب پایین تر مقیاس سلسله مراتبی، سرکارگرها یا سرپرست های خط تولید را می یابیم. 
بااین همه، جایگاه  های دیگری، در مراتب بسیار باالتر سلسله مراتب، وجود دارند که )از منظر مناسبات تولید( 

ماهیتی یکسان با سرکارگرها دارند. بگذارید نمونه ای از جی. راسموس را نقل کنیم:
در پی این کشمکش روبه رشد در خالل سال های 1971 تا 1972 و رشد ناگهانی و نوظهور »اعتصاب های 
کوچک«، جنرال موتورز در تالشی برای رسیدگی به نارضایتی فزاینده ی ناشی از حذف مشاغل و شرایط 
کاری، در اوایل 1973 به شکل قابل توجهی به سمت غنی سازی شغل رفت. جنرال موتورز، پروفسور استفان 
فولر، استاد سابق مدرسه ی کسب وکار هاروارد را به خدمت گرفت و او را در مقام نائب رئیس شرکت 
منصوب کرد و 144 کارمند در اختیار او گذاشت و هم چنین به او اختیار کامل داد تا به هرشیوه  ای که الزم 
بود به برنامه ی ریزی و توسعه و آزمایش در جهت یاری  رساندن به فرونشاندن نارضایتی، و حفظ و گسترش 

بارآوری بپردازد. ]24[
ماهیت کارکرد این عامالن عموماً ماهیت کارکرد سرمایه دار است، یعنی ارائه ی شکل های جدید کار کنترل 
و نظارت. درنتیجه، این عامالن مالک وسایل تولید نیستند و بااین حال، کارکرد عام سرمایه را اجرا می کنند؛ 
آن ها به طورجمعی، در ساختاری سلسله مراتبی و در شکل های جدید، آن چه را که درگذشته عموماً کارکرد 
سرمایه دار منفرد محسوب می شد، به اجرا در می آورند. کاربست پژوهش های این عامالن ــ یعنی تمامی 
این »دانشمندان اجتماعی« که در حوزه ی غنی سازی شغل و نیز در اکثر شکل های دیگر مشارکت کارگران 
ـ عبارتست از محول کردن وجوهی از کارکرد عام سرمایه، که پیش تر توسط عامالنی انجام  مشغول بودندـ 
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می شد که صرفاً اجرای همین کارکرد را برعهده داشتند )یعنی سرکارگر، سطوح مختلف مدیریت و ...(، به 
کارگر جمعی یعنی به عامالنی که تا این زمان صرفاً کارکرد کارگر جمعی را اجرا می کردند )درعین حال بدوِن 
واگذاری حتی بخش  ناچیزی از مالکیت حقیقی به آن ها(. بگذارید بخش دیگری را از راسموس را این بار 

به شکلی مفصل بیاوریم:
فارغ از این که تمرکز یا تأکیدمان بر چه باشد، باید گفت که یک اصل مرکزی در غنی سازی شغل، هم چون تمام 
طرح  و برنامه های مشارکتی، سپردن مسئولیت بیش تر به کارگران در قبال تولید است، بدون هرگونه کنترل 
مستقل و واقعی بر تصمیماتی که تعیین کننده ی تولید هستند. به این ترتیب، این مسئولیت بیش تر در خدمِت 
مقید کردن هرچه  بیش تر کارگران به فرایند تولید است. کارگران با برعهده گرفتن مسئولیت در قبال تولید، باید 
در قبال رفع توقف های کار، غیبت از کار، تأخیر، جایگزینی نیروی کار ]25[ و غیره نیز مسئولیت پذیر باشند. 
این امر عماًل منجر می شود به این که کارگران یک دیگر را به کارکردن هرچه بیش تر ترغیب کنند، حذف 
مشاغل »غیرضروری« و جایگزینی مشاغل قدیمی با ماشین آالت و تجهیزات جدید را پیش بکشند و خود 
کارگران بر یک دیگر انضباط اعمال کنند. به این ترتیب، نیروی کار در حکِم یک گروْه شماری از وظایف را 
که درگذشته برعهده ی مدیریت بود، داوطلبانه انجام می دهد. با بر عهده گرفتن این وظایف سنتی مدیریت، 
کارگران در کارکردهای مدیریت ادغام می شوند، بی آن که در بارآوری و سودهای افزایش یافته سهیم باشند ... 
این گمان با این واقعیت تقویت می شود که این ادغام شدْن نیاز به شکل های سنتی مدیریت خط تولید )یعنی 
سرکارگرها، سرپرست های خط تولید و غیره( را کاهش می دهد، که درغیراین صورت احتماالً باید کارگران را 
مجبور به پذیرفتن آن چه می کردند که اکنون خودشان داوطلبانه انجام می دهد. بااین همه، دراین جا شکل های 
سنتی اقتدار مدیریِت خط تولید صرفاً در ظاهر محو شده است ... درواقعیت اقتدار مدیریت در تضمین ]رشِد[ 
ـ به این معنا که این اقتدار صرفاً به سطحی باالتر  محصول و انضباط کارکنان به هیچ وجه از میان نرفته استـ 
در سلسله مراتب مدیریت منتقل شده است، که در این سطح مادام که خود کارگران مسئولیت هایشان را منطبق 

با رضایت مدیریت انجام بدهند، این اقتدار »به شکلی غیرمستقیم« عمل می کند. ]26[
باید این نکته را یادآوری کرد که در سرمایه داری انحصاری )به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم( مدیریت شرکت 
برخی وجوه کارکرد عام سرمایه را به انجمن ها و فدراسیون های کارفرمایی محول کرده است. برای مثال، 
در هلند یکی از مهم ترین انجمن ها، یعنی فدراسیون سراسری کارفرمایان )که درواقع یک انجمن است(، 
مجموعه ای از خدمات را به شرکت های عضو خود عرضه می کند، ازجمله مساعدت در چانه زنی جمعی، 
مشاوره ی حقوقی، مساعدت در ایجاد بخش های کارگزینی در شرکت ها، تحقیق در مورد مشکالت مناسبات 
کارکنان و کارگران در یک شرکت خاص، مشاوره ی تخصصی در مورد فنون زمان سنجی و حرکت سنجی 
و راهنمایی در مورد توسعه یا اصالح نظام های طبقه بندی جایگاه های شغلی، نرخ های کارمزدی، و معرفی 
روش های نوین کار. ]27[ تمامی این خدمات ازجمله شکل های مدرن و نوینی است که کارکرد عام سرمایه 
اتخاذ کرده است؛ یعنی وجوهی از کار کنترل و نظارْت هنگامی که به  طور عام صورت می گیرند. ماهیت این 
کارکرد تغییری نمی کند، حال چه از سوی مدیریت شرکت اجرا شود و چه از سوی متخصصانی که انجمن ها 
و فدراسیون های کارفرمایی استخدام کرده اند. این خدمات تا جایی که به شرکت های عضو مربوط می شود، 
یعنی در دل فرایند تولید سرمایه داری، شیوه های پیچیده ای هستند برای اجرای کار کنترل و نظارت به طور عام، 
یعنی برای اجرای کارکرد عام سرمایه. علت تأسیس فدراسیون های کارفرمایان، گذشته از مالحظات سیاسی و 
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ایدئولوژیک )که کشور به کشور تفاوت دارند(، اول ازهمه اقتصادی است. درمجموع، سرمایه ای که کارفرمایان 
منفرد از این طریق حفظ می کنند، و درنتیجه می تواند به مصرف مولد اختصاص داده شود، بسیار بیش از 
هزینه های  حفظ و نگهداری فدراسیون های کارفرمایان است.  افزون براین، کارایی بیش تری نیز در اجرای 
کارکرد عام سرمایه حاصل می شود، به این دلیل که این فدراسیون ها می توانند متخصصان سرآمدی را گرد 
هم آورند که ممکن است در دسترس یکایک شرکت ها نباشند و نیز این که حتی آن شرکت هایی که باتوجه 
به ردیف حقوق هایشان می توانند از پس استخدام متخصصان کارآمد بربیایند، ممکن است نیاز تمام وقت به 

خدمات آن ها نداشته باشند )مثاًل در مورد تجدید توافق نامه های جمعی(.
بنابراین، آن عامالنی که درواقع کار کنترل و نظارت را در یک شرکت انجام می دهند تنها عامالنی نیستند که 
اجرای کارکرد عام سرمایه را بر عهده دارند. ما می توانیم دست کم به پنج شیوه ی دیگرِ اجرای این کارکرد، چه 
در داخل بنگاه اقتصادی و چه خارج از آن، اشاره کنیم؛ خواه با اجرای مستقیم این کارکرد و خواه با تعبیه و 

ارائه ی شیوه های جدید بهبود کار کنترل و نظارت.
مطالعه ی بازسازماندهی فرایند تولید سرمایه داری )از وجه فرایند تولید ارزش اضافی( در درون بنگاه . 1

اقتصادی. در این جا آن چه برای ما تداعی می شود، برای مثال، بخش ها مختلف برنامه ریزی است که 
وظیفه ی تعبیه و ارائه ی طرح های غنی سازی شغل و از این دست را برعهده دارند. در این خصوص 

پیش تر به اندازه ی کافی گفته ایم.
واگذار کردن مطالعه  بازسازماندهی فرایند تولید سرمایه داری به سازمان های خارج از بنگاه اقتصادی. . 2

واضح است صرفاً به  دلیل این واگذاری، اهمیت اجتماعی فعالیت این عامالن تغییر نمی کند.
واگذار کردن اجرای برخی وجوه کارکرد عام سرمایه به سازمان های خارج از بنگاه اقتصادی. باز هم، . 3

آن چه پیش تر درباره ی سازمان های کارفرمایی گفتیم )برای مثال درخصوص توافق نامه های جمعی( باید 
کفایت کند. واضح است که فعالیت این سازمان ها ذیل نکته ی 2 در باال و نیز نکته ی 5 در پایین می گنجد.

نه فقط مطالعه ی بازسازمان  دهی فرایند تولید سرمایه داری )به منظور بهبود بی واسطه ی کنترل و نظارت و . 4
درنتیجه بهره وری کار( در درون بنگاه، بلکه مطالعه ی »شرایطی که در آن کارگران بتوانند به بهترین شکل 
 .)140 ،1974 :Braverman( »در برنامه ی کاری ای که مهندسان صنایع ریخته اند به همکاری واداشته شوند

مثال روشن آن، بخش های روابط کارکنان و کارگران است.
واگذاری کار پژوهش )که در همین نکته ی 4 به آن اشاره شد(  به مؤسسه ها، سازمان ها و از این دست، در . 5

خارج از بنگاه اقتصادی. در این جا باز هم می توانیم به سازمان های کارفرمایی اشاره کنیم.
به منظور تکمیل این بحث، باید به نقش غیرمستقیمی اشاره کنیم که نظام آموزشی، به ویژه در عالی ترین سطح 
آموزشی، در عملی شدن بهبودهای کار کنترل و نظارت ایفا می کند. در این جا بی شک از حدو حدود این مقاله 
فراتر رفته و به قلمروی ]بحث درباِب[ ایدئولوژی وارد می شویم که پرداختن به آن در چارچوب این مقاله 
نمی گنجد. باوجوداین، ارزشش را دارد که آن چه بریورمن در این خصوص می گوید را نسبتاً به تفصیل نقل 

کنیم:
ضرورت تطبیق دادِن کارگران با کار در شکل سرمایه دارانه ی آن، به منظورِ غلبه بر مقاومت طبیعِی شدت یافته 
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از طریق فناوری به سرعت متغیر، مناسبات اجتماعی آنتاگونیستی، و جانشینی نسل ها، لزوماً با »سازمان  دهی 
علمی کار« منتفی نمی شود، بلکه این ضرورت بدل به خصلت دائمِی جامعه ی سرمایه داری می شود. از این رو، 
در درون بخش های مربوط به روابط نیروی کار و کارکنان در شرکت ها و در سازمان های پشتیبان بیرونی 
هم چون دانشکده های روابط صنعتی، دپارتمان های جامعه شناسی در کالج ها، و دیگر مؤسسه های دانشگاهی 
و نیمه دانشگاهی، بایستی آمیزه ای از رشته های دانشگاهی و کاربردی معطوف به مطالعه ی کارگران ایجاد 
می شدند. کوتاه زمانی پس از تیلور، روان شناسی صنعتی و فیزیولوژی صنعتی به وجود آمدند تا روش های 
گزینش، آموزش و انگیزش کارگران را به کمال برسانند و طولی نکشید که این  همه به تالشی ناکام برای 
]به وجود آوردِن[ یک جامعه شناسی صنعتی، یعنی مطالعه ی محیط کار به مثابه  ی یک نظام اجتماعی، بسط 

یافت.
خصلت اساسی این مکاتب گوناگون و جریان های موجود در آن ها عبارت از این است که، برخالف جنبش 
مدیریت علمی، روی هم رفته عالقه ای به سازمان  دهی کار ندارند بلکه دغدغه ی آن ها شرایطی است که در آن 
کارگران بتوانند به بهترین شکل در برنامه ی کاری ای که مهندسان صنایع ریخته اند به همکاری واداشته شوند. 
این مکاتْب فرایندهای روبه رشد ونمو کار در جامعه ی سرمایه داری را قطعیت هایی تغییرناپذیر قلمداد می کنند 
و آن ها را در هر شکلی از جامعه ی صنعتی »ضروری و اجتناب ناپذیر« می دانند. مسائلی که مطرح شد مسائلی 
است که به مدیریت مربوط می شود:  نارضایتی که در نرخ های باالی جایگزینی کارگران تجلی می یابد، غیبت 
در محل کار، مقاومت در برابر آهنگ کاری تعیین شده، سهل انگاری، اهمال کاری، محدودیت  گروه کاری 
مشترک در قبال محصول نهایی، خصومت علنی در برخورد با مدیریت. چنان که این مسائل به خودی خود 
برای بیش تر جامعه شناسان و روان شناسانی که به مطالعه ی کار و کارگران عالقه مندند نمایان می کنند، مسئله نه 
بر سر تنزل یافتن مردان و زنان بلکه بر سر دشواری های برخاسته از واکنش ها به این تنزل است، چه آگاهانه 
و چه ناآگاهانه. ازاین رو، به هیچ وجه اتفاقی نیست که اکثر دانشمندان اجتماعی ارتودوکس کماکان به شکلی 
راسخ، و درواقع مذبوحانه، از این حکم پیروی می کنند که وظیفه   شان نه مطالعه ی شرایط عینی کار، بلکه صرفًا 
مطالعه ی پدیده هایی ذهنی است که موجبات زیر را فراهم می آورند: در جات »رضایت مندی« و »نارضایتی« 

.)41-139 ،1973 ،Braverman( که از دل پرسش نامه های آن ها استخراج شده است
بااین همه، نباید در اهمیت این نهادها و نظریه ها در مقام ابزارهای ایدئولوژیک برای واداشتن کارگران به 
منطبق شدن با شرایط کار سرمایه دارانه، اغراق کرد. شرایط اجتماعی  ـ اقتصادی کماکان نقشی اساسی ایفا می کند 

.)146 ،1973 ،Braverman(
همان طور که از مطالب باال می توان استنباط کرد، بخش دیگر طبقه ی میانی جدید، متشکل از تمام آن جایگاه ها 
و تبعاً عامالنی است که از منظر غیر ـ مالکیت وسایل تولید و اجرای هم کارکرد عام سرمایه و هم کارکرد کارگر 
جمعی قابل تشخیص اند. من در جایی دیگر )1975( مفّصل به این بخش از طبقه ی میانی جدید پرداخته ام و 
قصد ندارم واکاوی خود را تکرار کنم. نتیجه گیرِی مهمی که از این مالحظات به دست می آید، این است که 
چون ممکن است تضادی میان سه عنصر مناسبات تولید سرمایه داری برقرار باشد، شناسایی طبقات بایستی 
از منظر هر سه عناصر صورت بگیرد. و به عالوه این همان دلیلی است که توضیح می دهد چرا مناسبات تولید 
مناسباتی است در میان سایر مناسبات. یک مناسبت تعینّ یابی  میان دو قطب، از یک سو مناسبت مالکیت و از 

سوی دیگر، مناسبات کارکردی و تصاحب .
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با توجه به آن چه گفته شد، حال می توانیم واکاوی بازتولید طبقات در سرمایه داری، در سطح مناسبات تولید، 
را شروع کنیم. اول ازهمه، باید به این پرسش پاسخ بدهیم: چرا تمایز گذاری میان جایگاه ها و عامالن تولید 
ضرورت دارد و چرا مجبوریم هر دو عنصر را لحاظ کنیم؟ اگر فقط عامالن را لحاظ کنیم، با نادیده گرفتن 
جایگاهایی که اشغال می کنند، ممکن است دست کم دو اشتباه عمده مرتکب بشویم. نخست، نمی توانیم آن 
عامالن را از منظر مناسبات تولید شناسایی کنیم و درنتیجه نمی توانیم آن ها را از منظر این مناسبات، در جایی 
در ساختار اجتماعی قرار بدهیم. ازاین قرار، در جایگاه آن جامعه شناس بورژوایی خواهیم بود که »مردم« را 
از حیث درآمد )مناسبات توزیع، که مناسبات تولید آن را تعیین می کند(، منزلت )مناسبات ایدئولوژیک، که 
مناسبات تولید و توزیع آن را تعیین می کند( و غیره طبقه بندی می کند. دوم، همان طور که پوالنزاس به درستی 
خاطرنشان می کند، دراین صورت نظام اجتماعی را با مردمانی که آن را می سازند هم سان تلقی خواهیم کرد. 
اگر از برهان خلف استفاده کنیم، حتی اگر همه ی سرمایه داران ناگهان ناپدید بشوند، ماهیت نظام سرمایه داری 
می تواند پابرجا بماند، چراکه آدم های جدیْد آن جایگاه هایی را که اعطا کننده ی کیفیت سرمایه داربودن است 
اشغال خواهند کرد )1974، 37(. از سوی دیگر، اگر فقط جایگاه های تولید و بازتولید را لحاظ کنیم، با 
 ،5-1974 ،Veltmeyer( نادیده گرفتن عامالن، نمی توانیم ساختار را »درمقامِ محصول پراکسیس انسان« ببینیم

416( و سرانجام پیوند میان نظریه و پراکسیس را از دست خواهیم داد.
بنابراین، این همان دلیلی است که توضیح می دهد چرا ما باید هم جایگاه ها و هم عامالن تولید را لحاظ کنیم. 
اما چرا ما مجبوریم میان آن ها تمایز بگذاریم؟ به این دلیل که تولید و بازتولید جایگاه ها، و تولید و بازتولید 
عامالن تولید یکی نیستند. تز من این است که تولید جایگاه ها در مقایسه با تولید عامالْن عنصر تعیین کننده 
است. این تز، که در صفحه های بعدی به اثبات آن خواهم پرداخت، نباید با آن دیدگاهی اشتباه گرفته شود که 
اهمیت عامالن تولید را برای دگرگونی اجتماعی ناچیز می شمارد. در جایی دیگر نشان داده ام که مقوله های 
»تعیین کننده« و »تعیین شونده« و ازاین دست صرفاً مقوالتی منطقی اند که وقتی پای کنش اجتماعی در میان 
باشد، با اهمیت و وزنی که ممکن است وجهی تعیین کننده یا تعیین شونده در این مورد داشته باشد لزوماً تناظر 
ندارند )کارکدی، 1975(. درواقع، همیشه این »وجوه تعیین شونده )نیروهای مولد، مبارزه ی طبقاتی و غیره( 

هستند که سرانجام موجب نوعی گذار به نوع متفاوتی از جامعه می شوند« )1974(.
به این ترتیب، تز من این است که بازتولید جایگاه ها و بازتولید عامالن یکی نیستند و با وجود این در وضعیتی 
که بازتولید جایگاه ها نقشی  تعیین کننده ایفا می کند ازطریق یک رابطه ی تعیّن یابی با  یک دیگر مرتبط اند. 
برای اثبات این گزاره، در ابتدا بررسی خواهیم کرد که چه چیز تعیین کننده ی بازتولید جایگاه ها و چه چیز 
تعیین کننده ی بازتولید عامالن است و این که چرا این دو لزوماً بایک دیگر منطبق نیستند. نخست به بازتولید 
جایگاه ها می پردازیم. براساس آن چه پیش تر گفته ایم، واضح است که میان جایگاه ها و فرایند تولید سرمایه داری 
رابطه ای وجود دارد. ]28[ به شرطی که هیچ تغییری در درون فرایند تولید رخ ندهد، می توانیم فرض کنیم که، 
به عنوان یک برآورد اولیه، محتوای فناورانه و اجتماعِی جایگاه ها بدون تغییر باقی خواهد ماند. اما این صرفًا 
یک برآورد اولیه است. جایگاه ها می توانند دست خوش تغییر بشوند. برای مثال، جایگاه ها می توانند درنتیجه ی 
عوامل سیاسی و ایدئولوژیک چندپاره یا در هم ادغام بشوند. در وضعیتی که مبارزه ی طبقاتی شدت یافته 
است، سازمان داخلی فرایند تولید می تواند به منظور تقویت سلطه ی ایدئولوژیک سرمایه بر کارکنان، تغییر کند. 

من به وضعیِت یک کارخانه ی ایتالیایی اشاره کرده ام که در آن
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 پس از موج اعتصاب های 69-1968، از 318 کارمنْد یک ساختار سلسله مراتبی با  115 سمِت »ارشد« ایجاد 
شد، که 20 نفر از آن ها در سطح مدیریت بودند. می توانیم فرض کنیم که این 20 نفر صرفاً کارکرد عام 
سرمایه را اجرا می کنند و در عین حال 95 نفِر باقی هر دو کارکرد را. جالب است در نظر داشته باشیم که این 
ساختاْر کارکردی مضاعف دارد: )الف( اجرای کارکرد عام سرمایه را کارآمدتر می کند و )ب( از آن جا که 
این »ارشدها« معرِف ایدئولوژی بنگاه در میان کارکنان هستند، به عالوه ابزار ایدئولوژیک قدرتمند و از این رو 

شیوه ای غیرمستقیم برای افزایش بارآوری محسوب می شوند )کارکدی، 1975، 79(
بتلهایم در بحث درباره ی تجزیه ی ]subdivision[ یک فرایند تولید به چندین واحد فنی، به نکته ی مشابهی 

اشاره می کند. او اظهار می کند:
بااین همه، این »تجزیه« برخی عناصر تعیین کننده ی اجتماعی را نیز شامل می شود: درواقع می تواند براساس 
مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک مسلط تغییر کند. این تجزیه می تواند، مثاًل، شیوه ای باشد برای تحکیِم 
سلطه ی یکی از طرف های تولید کننده یا غیر تولیدکننده بر تقسیم کار در درون یک واحد اقتصادی مشخص. 
ازاین رو، »واحدهای فنی« اساساً کارکردهای فنی )مربوط به تولید مادی( و البته عالوه براین کارکردهای 
سیاسی )مربوط به مدیریت( و نیز ایدئولوژیک را اجرا می کنند؛ به این ترتیب، شرایطی که آن ها در آن تجزیه 

شده اند، بی هیچ وجه »یکسره« شرایطی فنی نیست )بتلهایم، 1970، 150(.

به عالوه سی. رایت میلز )C. W. Mills( در خصوص کار دفتری بر پدیده ی مشابهی تأکید می کند:
کارمند منفرْد واحدی است در سلسله مراتب اجرایی اقتدار و انضباط ... در درون این سلسله مراتب و مجموعه، 
او با کارکردهایی که اجرا می کند طبقه بندی شده است و البته گاهی نیز با تمایزات »ساختگی« منزلت، جایگاه و 
بیش ازهمه ِسمت ]title[. این تمایزات، براساس روشن گری کارل دریفوس، از سویی برآمده از نیاز کارمندان 
به شخصی سازی محدوه ای کوچک برای خودشان است و از سوی دیگر، ناشی از این که احتماالً مدیریت 
به منظور روحیه دادن و سست کردن »هم بستگی« کارمندان به این تمایزات دامن می زند ... اتفاقات زیادی از 
دل این این تمایزات رقم خورده است. کارل دریفوس بر این ادعا بود که این تمایزات »یک سلسله مراتب 
ساختگی« را شکل می   دهد که کارفرماها به عنوان کسانی که میلی به  هم بستگی ندارند، آن را دامن می زنند و 

از آن بهره می برند )میلز، 1951، 209(
بااین همه، این تمایزات »ساختگی« تا جایی که در دستمز دهای متفاوِت عامالنی نمایان می شوند که ارزش 

نیروی کارشان کم وبیش یکسان است، رو به محوشدن می روند. نقل قول دیگری از سی. رایت. میلز:
تنها یک کارفرمای کارآزموده که شدیداً در تنگای تالش های اتحادیه ای سازی ]از سوی کارکنانش[  است 
ممکن است راه حل را در به کارگیری آگاها  نه ی رتبه بندی های حیثیتی بیابد. باوجوداین، به نظر نمی رسد این 
راه حْل عقالنی ترین انتخابی باشد که می تواند به آن دست بزند و به عالوه در واقع کارفرما همان رهبر شرح 
شغل ها و کار کارکنان بوده است که شمار کارکردهای پیچیده را کاهش داده و کارها را تجزیه کرده و درنتیجه 

پرداختی ها را کم تر کرده است )میلز، 1951، 211(.
بگذارید در این جا، عوامل ایدئولوژیک و سیاسی را کنار بگذاریم و فقط تغییرات در جایگاه ها را لحاظ کنیم، 
امری که عمیقاً از سوی تغییرات در فرایند تولید سرمایه داری تعیّن یافته است. به کارگیری روش های فنی 
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جدید یکی از منابع عمده ی تغییر است. به کارگیری این روش ها به تغییری در محتوای فنی و نیز احتماالً در 
محتوای اجتماعی کارکردها خواهد انجامید. این نکته را می توان در مورد پرولتریزه شدن بخشی از طبقه ی 
میانی جدید به عیان ترین شکل مشاهده کرد، یعنی پرولتریزه شدن آن عامالن تولیدی که از منظر کارکرد 
اجراشده، هم کارکرد عام سرمایه و هم کارکرد کارگر جمعی را اجرا می کنند. ارزش زدایی نیروی کارِ عامالن 
به واسطه ی تنزل کار آن ها از سطح ماهرانه به سطحی میانگین، معموالً از طریق چندپاره کردن وظایف و از 
این دست شیوه ها )تغییری در ماهیت فنی کارکرد اجراشده( رخ می دهد. این امر  به کاهش مسئولیت ها 
می انجامد و موجب گرایشی در جهت از دست دادن کنترل و نظارت بر سایر عامالن می شود؛ به معنای تنزل 
)یا ازمیان رفتن( کارکرد عام سرمایه )تغییری در ماهیت اجتماعی کارکرد اجراشده(. به این ترتیب، تغییرات 
در تقسیم کار فنْی تقسیم اجتماعی کار را نیز در درون جایگاه های مشخص تغییر می  دهد. ]29[ ازاین رو، 
عمومیت یافتِن روش های فنی جدید می تواند موجب تغییرات در عنصر تصاحب  کار اضافی، و درصورتی که 

مثاًل مستلزم چندپارگی کم تری در مالکیت حقیقی باشد، حتی منجر به تغییرات در عنصر مالکیت بشود.
اینک بازتولید عامالن را لحاظ می کنیم. اگر بخواهیم به صورت کلی بگوییم، عضوی از طبقه ی کارگْر عضوی 
از طبقه ی کارگر باقی می ماند؛ در مورد طبقات میانی و طبقه ی سرمایه دار نیز به همین ترتیب است. به بیان 
دیگر، هیچ سازوکار درونی ای وجود ندارد که موجب حرکتی کلی روبه باال )یا روبه پایین( از طبقه ای به طبقه ی 
دیگر بشود. ساختار اجتماعی در سرمایه داری، فارغ از تحرک اجتماعی )تا جایی که مسئله بر سر عامالن باشد، 
یک استثناء است و تا جایی که مسئله بر سر جایگاه ها و درنتیجه تغییرات در ساختار باشد، بی اهمیت(، کاماًل 
انعطاف ناپذیر است؛ به این معنا که برای تغییر مکان ها در ساختار اجتماعی )باز هم فارغ از تحرک عمودی، 
تنها جنبه ای که جامعه شناسی بورژوایی، به دالیل آشکارا ایدئولوژیک، بر روی آن تمرکز می کند( تنها راهی 
که پیش روی یک عامل قرار دارد، تغییرات در ماهیت درونی جایگاهی است که اشغال می کند. این  نکته 
بیش ازهمه در مورد پرولتریزه شدن طبقه ی میانی جدید مشهود است، یعنی در وضعیتی که تغییری در ماهیت 
جایگاه هایی که بنیاد مادی این زیرطبقه ]substratum[ را می سازند موجب تغییر در مکانی می شود که آن 
عامالن در ساختار اجتماعی اشغال می کنند. رابطه ی پیچیده ی میان تغییرات در جایگاه ها و عامالن تولید را 
کمی  بعدتر بررسی خواهیم کرد. با این همه، پیش از آن مفید خواهد بود که خیلی مختصر بررسی کنیم که چرا 
عامالن مشخصاً از طریق جایگاه هایی که اشغال می کنند تعیین نمی شوند. مسئله در این جاست که بازتولید 
عامالن صرفاً تاحدی در درون فرایند تولید سرمایه داری، یعنی درون بنگاه  ها، رخ می دهد. دستگاه های سیاسی 
و ایدئولوژیک و هم چنین مبارزه ی طبقاتی در تمامی سطح ها در بازتولید آن ها نیز سهم دارند. اما به این دلیل 
که این عناصر در مقایسه با ساختار اقتصادی، واجد استقالل نسبی هستند، ممکن است برای برخی عامالن 
فرصتی برای تحرک عمودی ایجاد شود. ]30[ بنابراین، تا جایی که به خاستگاه اجتماعی عامالن در سرمایه داری 
مربوط می شود، بین عامالن و جایگاه ها هیچ همسانی ای وجود ندارد، بلکه این دو استقاللی نسبی دارند. 
خالصه این که، خاستگاه اجتماعی عامالن به طور نسبی مستقل از جایگاه شان است. بااین همه، با توجه به 

آن چه پیش تر گفتیم، روشن است که این جایگاه  ها و بازتولیدشان است که نقشی تعیین کننده ایفا می کند.
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3- دو نوع ارزش زدایی نیروی کار و پرولتریزه شدن طبقه ی میانی جدید

تا این جای کار، استقالل نسبی عامالن در مقایسه با جایگاه ها، بر حسب تأثیرات روبنا )دستگاه های ایدئولوژیک 
و سیاسی( بر بازتولید عامالن توضیح داده شد. افزون براین، با این که دیدیم روبنا و مبارزه ی طبقاتی می تواند بر 
بازتولید جایگاه تأثیر بگذارد، استدالل دیگری را نیز می توان به این ادعا  که بازتولیدهای جایگاه ها و عامالن 
لزوماً نباید برهم منطبق باشند، اضافه کرد. گذشته از تأثیرات روبنا، میان جایگاه ها و عامالن، در سطح 
اقتصادی، می تواند مغایرتی وجود داشته باشد؛ میان ارزش نیروی کار یک عامل و ارزش نیروی کاری 
که مورد نیازِ یک جایگاه است می تواند مغایرتی وجود داشته باشد. برای رعایت اختصار اجازه بدهید 
مورد دوم را ارزش الزم ]value required[ بنامیم. محاسبه ی ارزش الزم متکی به ارزش کاالهای مزدی است. 
فقط زمانی که ارزش کاالهای مزدی مشخص بشود، می توانیم ارزش الزم یک جایگاه معین را محاسبه کنیم، 
البته با توجه به این که برای مثال چه میزان از نوع خاصی از تحصیالت، آموزش و غیره، برای اجرای محتوای 
فنی یک جایگاه الزامی است. ازاین رو، بگذارید مغایرت میان ارزش الزم و ارزش نیروی کار یک عامل را 
بررسی کنیم. در این جا آغازگاه ما باید ساختار مضاعف یک جایگاه باشد، یعنی محتوای فنی و اجتماعی آن.
دیدیم که محتوای فنی یک جایگاه، هم جواری عامالن در ساختار اقتصادی را تنظیم می کند. باید باز هم تکرار 
کنیم که محتوای اجتماعی یک جایگاه را عناصر مالکیت، تصاحب و کارکردْی مشخص می کند. از منظر 
مورد آخر، یعنی عنصر کارکردی، باید روشن باشد که صرفاً جنبه ی اجتماعی یک کارکرد است )یعنی فرقی 
نمی کند یک عامل کارکرد سرمایه را اجرا کند یا کارکرد کار را( که در تشکیل محتوای اجتماعی یک جایگاه 
دخیل است. باوجود این، یک جایگاه از رهگذر محتوای فنی یک کارکرد، واجد ماهیتی فنی نیز هست. به این 
دلیل که محتوای فنی یک جایگاه  را فقط محتوای فنی یکی از عناصر آن، یعنی جنبه ی کارکردی، مشخص 
می کند، ازاین جابه بعد دیگر فرقی نمی کند که از محتوای فنی یک جایگاه سخن بگوییم یا از محتوای فنی 
یک کارکرد. با درنظرگرفتن محتوای فنی یک کارکرد، به این نتیجه می رسیم الزامات فنی معینی سرشت نمای 
یک جایگاه است. این الزامات تعیین کننده ی کیفیت ها، آموزش، تحصیالت و ازاین دست ویژگی هایی هستند 
که یک عامل برای اشغال آن جایگاه به آن ها نیاز دارد، به این معنا که محتوای فنی یک کارکرد مستلزمِ نوع 
معینی از کار، همان کار انضمامی، است. الزامات یک کار انضمامیِ معین ارتباط تنگاتنگی با الزامات سطح 
مشخصی از مهارت و ازاین رو با زمان کارِ الزم برای به دست آوردن آن مهارت ها دارد. این نکته به این معناست 
که اگر قرار باشد یک عامل قادر به اشغال کردن یک جایگاه باشد )البته با این فرض که ارزش کاالهای مزدی 
مشخص است(، محتوای فنی آن کارکرد مستلزم این است که نیروی کار آن عامل لزوماً ارزش معینی داشته 
باشد. خالصه، زمانی که ارزش کاالهای مزدی و ترکیب سبد کاالهای تشکیل دهنده  ی حداقل معیشِت ازلحاِظ 

فرهنگی تعیّن یافته مشخص باشد، این محتوای فنِی یک کارکرد است که ارزش موردنیاز را تعیین می کند.
باید این نکته را روشن  کنیم. از سویی، حداقل معیشِت متعین ازلحاظ فرهنگْی ارزش نیروی کار یک عامل 
را تعیین می کند، یعنی ارزش تمام آن کاالهایی که از لحاظ فرهنگی برای تولید و بازتولید آن عامل ضروری 
به حساب می آیند. یعنی ما برای رسیدن به ارزش نیروی کار، باید این ها را بدانیم: )1( ترکیب سبد کاالهای 
مزدی و )2( ارزش هریک از این کاال های مزدی. زمانی که از ارزش نیروی کار صحبت می کنیم، اغلب 
منظورمان کارگر ناماهر و میانگین است. کار ماهر به عنوان مضربی از کار ساده محاسبه می شود. ]31[ از سوی 
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دیگر، بنا به یک جایگاه معین، ارزش الزم را نیز در اختیار داریم؛ این ارزش را محتوای فنی آن جایگاه تعیین 
می کند. در این جا نیز باید ارزش کاالهای مزدی را در دست داشته باشیم )به عالوه ی ترکیب سبد کاالهای 
مزدی( که جایگاهی معین  به آن ها نیاز دارد تا یک عامل را قادر به اشغال آن جایگاه سازد. زمانی که یک عامل 
جایگاهی را اشغال می کند، ارزش نیروی کارش خود را با ارزش الزم تطبیق می دهد، یعنی خود واقعیِت 
اشغال آن جایگاْه ارزش اجتماعی نیروی کار آن عامل را تعیین می کند. اما ازآن جا که نیروی کاْر یک کاال 
است، این امکان وجود دارد که میان ارزش اجتماعی آن ازسویی و )الف( ارزش فردی نیروی کار یک عامل 
و )ب( دستمزدهایی که درواقعیت پرداخت می شوند ازسوی دیگر، مغایرتی وجود داشته باشد. ]32[ بنابراین 
می توانیم بگوییم که تعیین ارزش نیروی کار یک عامل با تعیین ارزش الزم جایگاه معینی که آن عامل اشغال 
کرده یکی نیست، از این جهت که بااین که ارزش اجتماعی نیروی کار یک عامل و ارزش الزم جایگاهی که آن 
عامل اشغال کرده همواره بر یک دیگر منطبق  اند، این امکان وجود دارد که میاِن ارزش الزم )و ازاین رو ارزش 
اجتماعی نیروی کار( و ارزش فردی یا ارزشی که در عمل پرداخت می شود )دستمزدها( مغایرت وجود داشته 
باشد. بااین همه، حتی اگر ارزش الزم و ارزش اجتماعی نیروی کارِ یک عامل همواره بریک دیگر منطبق باشند، 
باز هم شیوه های تغییر این دو ارزش با یک دیگر منطبق نیستند. خواهیم دید که با این که در ترتیب زمانی وقوع 
یک تغییر در این دو ارزش مغایرتی وجود ندارد، مطالعه ی این که کدام یک از نظر منطقی ابتدا تغییر می کند، 

ما را در واکاوی مسئله ی بازتولید طبقات اجتماعی به نتیجه گیری های مهمی خواهد رساند.
بگذارید نخست از تغییری در ارزش نیروی کار شروع کنیم. در این جا به مهم ترین و کلی ترین جنبه ی مسئله، 
یعنی ارزش زدایی نیروی کار، خواهیم پرداخت. در این مورد باید میان دو نوع ارزش زدایی نیروی کار تمایز 
بگذاریم. )الف( نوع اول، که مارکس به تفصیل آن را واکاوی کرده است، ناشی از بهره وری فزونی یافته در 
ـ کاالهای مزدی هستند. ]33[ )ب( نوع  ـ مستقیم یا غیرمستقیمـ  بخش هایی از اقتصاد است که تولید کننده یـ 
دوم ناشی از این واقعیت است که برخی عامالنی که نیروی کارشان ارزشی معین دارد، مجبورند جایگاه هایی 
را اشغال کنند که ارزش موردنیاز پایین تری ]نسبت به ارزش نیروی کارشان[ دارند. کمی جلوتر خواهیم دید 
که چرا و چگونه چنین اتفاقی ممکن است. در این جای بحث صرفاً می خواهم به این نکته اشاره کنم که 
»صالحیت زدایی نیروی کار« درعمل نوعی صالحیت زدایی از الزامات فنی است؛ صالحیت زدایی از محتوای 
فنی یک کارکرد و درنتیجه از یک جایگاه. خالصه این که صالحیت زدایی نیروی کار نوعی صالحیت زدایی 
از یک عملیات است. صالحیت زدایی از یک عملیات و درنتیجه از یک جایگاه )صالحیت زدایی از یک 
جایگاه می تواند دالیل دیگری نیز داشته باشد، مثاًل در صورتی که وزن و اهمیت کارکرد عام سرمایه در 
مقایسه با کارکرد کارگر جمعی کاهش یابد( صالحیت زدایی از کار انضمامِی یک عامل را تعیین می کند، 
عاملی که پس از صالحیت زادیی شدن نیز کماکان همان جایگاه پیشین را در اشغال دارد. بنابراین این عامل 
بیش از اندازه ای که در اوضاع جدید ضرورت دارد ماهر است. درنتیجه نیروی کار او نسبت به ارزش 
مورد نیاز جدید، ارزش باالتری دارد. در این اوضاع جدید، ارزشی که او دریافت خواهد کرد بنا به گرایشی 
که وجود دارد رو به هم ترازی با ارزش موردنیاز جدید می رود. به این ترتیب، ارزش نیروی کار او تنزل یافته 
است. بگذارید این نوع ارزش زدایی نیروی کار را ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی بنامیم. این نوع 
ارزش زدایی نیروی کار ناشی از این واقعیت است که عامالِن دارای صالحیت های معین، که نیروی کارشان 
ارزشی معین دارد، ــ بنا به هر دلیلی ــ جایگاه هایی را اشغال می کنند که مستلزم صالحیت های پایین تر و 
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در نتیجه ارزش موردنیاز پایین تری هستند. این همان اتفاقی است که در 15-10 سال اخیر به نظر می رسد در 
حوزه ی کاری مرتبط با رشته ی شیمی رخ داده است: آن چه پیش تر شغِل یک شیمی دان با مدرکی دانشگاهی 
بود اینک به شغل یک تکنسین با دیپلمی دبیرستانی بدل شده است. واقعیت این است  که این تکنسین ها شاید 
بیش از آن فارغ التحصیالن دانشگاهی مرتکب اشتباه بشوند، اما بدیهی است که زیان ناشی از این اشتباهات 
با صرفه جویی در سرمایه ی متغیر که در اثر استخدام نیروی کار جدید با ارزش پایین تر به دست آمده، نه تنها 
جبران می شود که حتی بیش از آن است. این ارزش پایین تر، یعنی این ارزش زدایی، با به کارگیری ابزارهای 
جدیدی در فرایند کار به دست آمده که اینک یک تکنسین نیز از پس کار با آن ها برمی آید. عملیات ها تغییر 
می کنند، از میزان الزامات فنی کاسته می شود و عامالن جدید )یعنی همان تکنسین ها( اینک جایگاه هایی 
صالحیت زدایی شده را اشغال می کنند. اما چه بر سر عامالن پیشین یعنی فارغ التحصیالن دانشگاهی می آید؟ 
آن ها می توانند در همان جایگاهِ اینک صالحیت زدایی شده بمانند و درنتیجه به ارزش زدایی نیروی کارشان 
)که ازاین قرار با سطح ارزش موردنیازِ جدید هم تراز شده( تن بدهند. ]34[ چنان چه آن ها برخی کارکردهای 
مدیریتی )کارکرد عام سرمایه( را نیز اجرا می کردند، این ارزش زدایی نیروی کارشان و تبعاً صالحیت زدایی از 
عملیات هایی که باید اجرا می کردند، می توانست به معنای محوشدن )یا تنزِل( کارکرد عام سرمایه و درنتیجه 
صالحیت زدایی بیش ازپیش )یعنی اجتماعِی( آن جایگاه باشد. یک راه دیگر این است که آن ها می توانند 
به جایگاه های دیگر، و احتماالً با ماهیتی مدیریتی، گریز بزنند. اما در هرصورت، این گریزی فردی است که 
تنها برای معدودی امکان پذیر است. »راه حِل« دیگری که رایج تر است بیکارشدن کارکناِن با صالحیِت باال 
است: بیکارِی »دانشگاهی ها«. ]35[ از سوی دیگر، بگذارید این طور فرض کنیم که دسته ی معینی از جایگاه ها، 
به دلیل تغییر فنی، صالحیت زدایی شده اند و این که صرفاً عامالنی با صالحیت های پیشین و باالتر )و از این رو 
نیروی کارشان نیز ارزش باالتری دارد( دردسترس هستند. به این ترتیب، تا مدتی ارزش پرداختی کماکان با 
ارزش اجتماعی پیشین برابر و ازاین رو از ارزش اجتماعی جدید باالتر خواهد بود )مزدها بیش تر از ارزش 
نیروی کار خواهد بود(، اما با گذشت زماْن عامالن جدید با هزینه ی پایین تری، یعنی با صالحیت های پایین تر 
و با ارزش اجتماعی جدیدی، پدید خواهند آمد. به عالوه، وجود مغایرت میان ارزش اجتماعی جدید )ارزش 
الزم جدید( و دستمزدهای عامالْن دالیل دیگری نیز دارد. برای مثال، درنتیجه ی فعالیت اتحادیه های کارگری 
دستمز  دها ممکن است باالتر از ارزش اجتماعی جدید باشند. اچ. بریورمن مثالی می زند از ماشین کاری ماهر 
در حرفه برش کاری فلز که جایگاهش به سه جایگاه خرد بدل شده است )برنامه نویس، کدنویس و اپراتور 
ناماهر و جدید ماشین برای یک ماشین اتومات کنترل عددی ]36[(. می توان دامنه  ی ارزش زدایی یک جایگاه 
را در این واقعیت دید که »درحالی که دادن آموزش پایه ای به یک ماشین کار 4 سال زمان می برد، آموزش 
اپراتوری از این دست که برای کار با ابزارهای ماشین کنترل عددی موردنیاز است ممکن است تنها 4 ماه 
طول بکشد« )1973، 200-203(. بااین همه، گاهی اتحادیه ها روند تطبیق دستمزدهای اپراتور ماشین با ارزش 

موردنیاز جدید را به تعویق می اندازد:
این نکته به این معنا نیست که در شرایطی که اتحادیه ها درکارند، دستمزد ماشین کارها به محض به کارگیری 
کنترل عددی فوراً به سطوح دستمزد اپراتور تنزل می یابد. در برخی مواردِ استثنایی که چند ابزارِ ماشین کنترل 
عددی وارد یک کارگاه شده اند، اتحادیه توانسته است باموفقیت بر تصّدی کل شغل، از جمله برنامه ریزی 
و کدنویسی، توسط همان ماشین کار پافشاری کند. در بسیاری موارد دیگر، حتی پس از به کارگیری ماشین 
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کنترل عددی، بااین که دیگر ماشین کار چیزی بیش از یک اپراتور نبود، به مدد اتحادیه ردیف پرداختی او حفظ 
و حتی افزایش نیز پیدا کرد. بااین همه، این حفظ پرداختی ها ناگزیر سرشتی موقتی دارد و به واقع توافقنامه ای 
است، چه رسمی چه غیررسمی، بر سرِ، چنان که در زبان مذاکره مشهور است، »خط قرمز کشیدن دورِ« این 
شغل ها؛ یعنی توافق نامه ای برای حراست از پرداختی های متصدی ها ی فعلی این مشاغل. از همین روست که 
مدیریت گاه مجبور است راضی باشد از این که به  انتظار بنشیند تا فرایند تاریخی ارزش زدایی مهارت کارگران 
در طوالنی مدت اثرات خود را بگذارد و ردیف پرداختی نسبی به سطح موردانتظارِ خود تنزل یابد، چرا که تنها 
جایگزینی که برای چنین صبری وجود دارد تن دادن به درگیری ای ناخوشایند با اتحادیه است )1973: 203(
افزون براین، تا زمانی که عامالن جدید، که نیروی کارشان ارزشی برابر با ارزش اجتماعی داشته باشد، ایجاد 
نشده اند، امکان های دیگری برای جایگزین کردن عامالن پیشین یا وادارکردن آن ها به تن دادن به دستمزدی 
 labour[ برابر با ارزش جدید وجود دارد. برای مثال، می توان عامالن جدیدی را به جمعیت نیروی کار
force[ اضافه کرد که نیروی کار ]labour power[ پایین تری دارند )زنان( یا می توان از خارج عامالنی را به 

جمعیت نیروی کار ملی اضافه کرد )مهاجرت( ]37[. این مثال بار دیگر نقش تعیین کننده ی بازتولید جایگاه ها 
را درمقایسه با بازتولید عامالن روشن می کند.

ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایْی جنبه ی دیگری است که نشان از این واقعیت دارد که میان جایگاه ها 
و عامالن همسانی وجود ندارد بلکه صرفاً رابطه ی تعیّن یابی حاکم است، البته مادامی که به ارزش نیروی 
کار )یعنی در سطح اقتصادی( مربوط می شود. این نوع ارزش زدایی حاکی از این است که میان ارزش 
اجتماعی پیشینِ نیروی کار یک عامل و ارزش اجتماعی جدید مغایرت وجود دارد که این ارزش جدید 
را ارزش الزم جدید مشخص  می کند. به این عامل، بنا به گرایشی که وجود دارد، ارزش کامل نیروی کارش 
پرداخت می شود که حال ارزش پایین تری نسبت به ارزش پیشین دارد. بنابراین، در این مورد با استثمار 
متعارف روبه روییم. برای این که به کج فهمی های احتمالی مجال ندهیم بگذارید به دو مورد دیگری اشاره 
کنیم که به مغایرت  میان ارزش نیروی کار اجتماعی و فردی مرتبط می شوند. نخست این که ارزش فردی 
نیروی کار یک عامل و صالحیت ها یش می تواند با ارزش و صالحیت های مورد نیاز مطابقت داشته باشد و 
باوجوداین درنتیجه ی سیاست سرمایه داران برای چندپاره کردن طبقه ی کارگر، ممکن است میان ارزش به واقع 
پرداخت شده )دستمزدها( و ارزش موردنیاز مغایرت وجود داشته باشد، یعنی در این میان تعیین کننده های 

سیاسی و ایدئولوژیک نیز در کارند. همان طور که ای.. مینژیونه این مسئله را پیش می کشد:
موانع و فاصله های میان جایگاه ها، و میان انواع کارکنان و تکنسین ها به شکل فزاینده ای موهومی می شود و در 
خدمت خلق چنین برداشتی عمل می کنند که گویی برای کارگران امکان حرفه سازی ]شخصی[ وجود دارد، و 
این همه بدین منظور است تا در میان کارگرانی جدایی بیندازند که کاری که انجام می دهد دیگر چندان تفاوتی 

با یک دیگر ندارد )1973، 92(.
همین نویسنده خاطرنشان می کند که هرچه یک جایگاه پراکنده تر باشد، طیف افتراقات دستمزد برای همان 
جایگاه نیز بیش تر است. اما بی شک این امر بازتابی از وضعیت خاص ایتالیا است. در ایتالیا نظام افتراقات 
دستمزْد سالحی سیاسی و ایدئولوژیک است برای جدایی انداختن میان طبقه ی کارگر. در سایر کشورهایی 
که طبقه ی کارگر کم تر رزمنده است، چنین شیوه ای ضرورت نمی یابد. درهرصورت، زمانی که میان ارزش 



152

پرداختی )دستمزدها( و ارزش اجتماعی تناظری وجود ندارد، می توانیم میان دو مورد فرعِی پیِش رو تمایز 
بگذاریم: یا ارزش پرداختی از ارزش اجتماعی )و ارزش الزم( پایین تر است و این مورد می تواند پیامِد رقابت 
شدید میان کارگران باشد. در این مورد با استثمار فوق العاده روبه رو خواهیم بود. یا برعکس، دستمزدها باالتر 
از ارزش اجتماعی است )نمونه ی آن اشرافیت های کارگری است(. در این مورد با استثماری پایین تر از حد 

متعارف روبه رو خواهیم بود.
نمونه ی دیگری که به وجود مغایرت میان ارزش فردی نیروی کار یک عامل و ارزش اجتماعی مرتبط 
می شود، موردی است که برای مثال عاملی دوره ی تحصیلش به جای پنج سال، هفت سال طول می کشد. این 
عامل به محض ورود به بازار کار، ارزش فردی اش ازطریق رقابت به ارزش اجتماعی )پایین تر( تنزل می یابد 
و و گرایشی وجود دارد که به اندازه ی همان ارزش به او پرداخت شود. به عالوه همین مسئله در خصوص 
فردی نیز صادق است که به دلیل فاصله ی میان نظام آموزشی و نیازهای سرمایه داری در خصوص نیروی کار، 
صالحیت هایی باالتر از حِد عموماً الزم دارد. در این مورد او نیز درخواهد یافت که به محض ورود به بازار 

کار، فوراً ارزش نیروی کارش تنزل یافته است.
بااین همه، اجازه بدهید به ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی بازگردیم. برای درک بهتر ماهیت آن، 
بگذارید آن را با نوع دیگری از ارزش زدایی نیروی کار مقایسه کنیم؛ یعنی با ارزش زدایِی ناشی از تولید ارزان تر 
کاالهای تشکیل دهنده ی حداقل معیشت که از نظر فرهنگی تعین یافته اند )چه مستقیم چه غیرمستقیم(. این 
نوع ارزش زدایی نیروی کار را ارزش زدایی کاالهای مزدی می نامیم تا آن را از نوع ارزش زدایی از رهگذر 

صالحیت زدایی متمایز کرده باشیم.
نیروی کار یک کاالست و هم چون سایر کاالها، با کاهش ارزش اجزای تشکیل دهنده اش )در این مورد، 
کاالهای مزدی( ارزش خود آن نیز کاهش می یابد. کاهش ارزِش کاالهای مزدی عمدتاً به وابسته به به کارگیرِی 
فناوری های جدید )دست کم در کشورهای سرمایه داری پیشرفته( است، که خود این مسئله نیز بسته به نیاز 
پایدارِ سرمایه دار برای افزایش ارزش اضافی نسبی اش است. حال می توانیم میان دو نمونه ی فرعی تمایز 
قائل بشویم. نخست، یک یا چند نمونه از کاالهای مزدی، که مصرف آن در کل طبقه ی کارگر عمومیت 
دارد، ارزان تر تولید شود. در این نمونه با ارزش زدایی نیروی کارِ کل طبقه ی کارگر سروکار داریم که آن را 
ارزش زدایِی کلی کاالهای مزدی می نامیم. برای مثال، اگر در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، هزینه های 
فراهم آوردن آموزش ابتدایی کاهش یابد، می توان با چنین نمونه ای مواجه شد. مورد دوم، یک یا چند کاالی 
مزدْی ارزان تر تولید شود و به سبد کاالهای تشکیل دهنده ی ارزِش نیروی کار یک بخش از طبقه ی کارگر 
وارد شود. برای مثال زمانی ممکن است با این مورد مواجه بشویم که بحث بر سر نوع خاصی از مهارت یابی 
برای برخی دسته های کارگران ماهر یا نوع خاصی از تحصیالت تکمیلی برای فارغ التحصیالن دانشگاهی 
باشد. مارکس در بحث خود درباره ی کارگر تجاری از چنین مثالی بهره می برد ، جایی که او کاهش ارزِش 
نیروی کار این کارگر را با توجه به این واقعیت درنظر می گیرد که دولت می تواند مهارت یابی، دانش و موارد 
دیگر را ارزان تر از سرمایه داران منفرد فراهم کند )سرمایه، مجلد سوم، ص 300 و پس ازآن(. این نوع از 
ارزش زدایی نیروی کار را ارزش زدایی جزیی کاالهای مزدی می نامیم. این تفکیک بین ارزش زدایی جزئی 
و کلی کاالهای مزدی از این وجه اهمیت دارد که تنها ارزش زدایی جزیی می تواند تبیین  کننده ی این امر 



153

باشد که چرا بخش هایی از طبقه ی کارگر، که ارزش نیروی کارشان بیش تر از میانگین است، گرایش 
به نزدیک شدن به میانگین دارند. با این حال، این کاهش صرفاً به ارزش نیروی کار مربوط می شود و نه 
سرشِت انضمامی کاری که آن عامل فراهم می آورد. عامل ماهر کماکان همان آموزش، مهارت یابی و از این 
دست کیفیت هایی که پیش تر برخوردار بوده را داراست، یعنی، از نظر مهارت، کماکان همان تفاوت پیشین 
بین این عامل ]ماهر[ و کارگر معمولی وجود دارد، اما آن آموزش و مهارت یابی حال کم تر هزینه می برند 
و بنابراین، از لحاظ ارزش نیروی کار این تفاوت رو به محو شدن می رود. برای مثال، نوع خاصی از کارگر 
تجاری، به عنوان بخشی از عملیاتی که باید اجرا کند، می بایست توانایی تکلم به زبان هایی خارجی را داشته 
باشد. بنابراین، مادامی که خود عملیات کاری مدنظر ما باشد، تفاوتی نمی کند x ساعت زمان کار اجتماعی 
برای فراهم آوردن این دانش نیاز باشد یا x/2 ساعت )یعنی ارزش زدایی جزئی از کاالهای مزدی(. تفاوت بین 
ارزش نیروی کار او و ارزش نیروی کار میانگین کاهش یافته اما تفاوت در مهارت )بین او و میانگین، یعنی 
کارگر ناماهر( کماکان به قوت خود باقی است. بنابراین، ارزش زدایی جزئی کاالهای مزدْی کاهش در ارزِش 
باالتر نیروی کارِ بخش هایی مشخص از عامالن را، در نسبت با ارزِش میانگین نیروی کار، تبیین می کند. 
به طور مختصرتر این که، ارزش زدایی جزیی کاالهای مزدْی تنزل نیروی کار باارزش تر به سمت میانگین 
را تبیین می کند. از سوی دیگر، ارزش زدایی کلِی کاالهای مزدْی تنزل گرایش وار نیروی کارِ کلیِت طبقه ی 

کارگر را تبیین می کند. ]38[
پیش تر دیدیم که مارکس در بحث خود درباره ی کارگران بخش تجاری، آن چه ارزش زدایی جزیی کاالهای 
مزدی نامیدیم را نیز درنظر می گیرد. اما نخستین دلیلی که باعث می شود مارکس به ارزش زدایِی نیروی کار 
کارگران تجاری اشاره کند، »تقسیم کار درون دفتر کار« و از همین رو، »توسعه ی یک جانبه ی توانایی کار« 
]کارگران تجاری[ است )سرمایه، مجلد سوم(. مارکس سپس، آشکارا بین تقسیم فنِی فزاینده ی کار )که اساسًا 
پیامِد به کار گرفتِن فنون جدید در فرایند تولید است( و کاهش مهارت های کارگران پیوندی برقرار می سازد. 
بنابراین، این فرایند همان تنزل کار ماهرانه به کار میانگین است، تنزلی که از رهگذر آن چه ارزش زدایی 
از رهگذر صالحیت زدایی نامیده ام رخ می دهد. تبیین این مسئله را با اشاره به این نکته آغاز کنیم که هم چون 
هر کاالی دیگری که ممکن است در معرِض استهالک فنی قرار گیرد، نیروی کار نیز ممکن است در معرض 
ارزش زدایی فنی قرار گیرد. کاالی A را در نظر بگیریم. فرض کنیم که ارزش اجتماعی آن 50 است. اگر 
پس از به کار گرفتِن فناوری های جدید، امکان تولید ارزان ترِ کاالی A، در سطح ارزش 40، فراهم شود، آن گاه 
ارزش کاالهای قدیمی تر A که ازپیش موجود است، دچار تنزل شده و به 40 می رسد )چرا که حال ارزش 
اجتماعی جدید این کاال 40 است(. حال نیروی کار را در نظر بگیریم. فرض کنیم که نیروی کار یک عامل 
ارزشی معادل 50 دارد. هم چنین فرض کنیم که او جایگاهی را اشغال کرده که ارزش موردنیاز آن جایگاه نیز 
50 است. اگر در اثر تغییرات فنی، سطح مهارت موردنیاز آن جایگاه کاهش یابد و ارزش جدید موردنیاز به 
میزان 40 برسد، آن گاه ارزش نیروی کار عاملی که آن  جایگاه را اشغال کرده نیز به 40 تنزل می یابد. حال با 
تغییری در ترکیب سبِد کاالهای مزدی، خواه کّمی )برای مثال، میزان کم تری از نوع خاصی از تحصیالت( و 
خواه کیفی )برای مثال، نوع متفاوتی از تحصیالت که فراهم کردنش هزینه ی کم تری می برد( مواجه هستیم. 
این یکی از تفاوت های بین ارزش زدایی کاالهای مزدی )هم کلی و هم جزئی( و ارزش زدایی از رهگذر 
صالحیت زدایی است. اولی با کاهِش ارزش کاالهای مزدی منجر به ارزش زدایی نیروی کار می شود: در این 
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صورت لزوماً نباید چنین فرض کرد که در ترکیب سبِد کاالهای تشکیل دهنده ی حداقل معیشِت از لحاظ 
فرهنگی تعیّن یافته تغییری رخ داده است. اما در ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی، تغییر ترکیب ]سبد 
کاالهای حداقل معیشت[ است که منجر به ارزش زدایی نیروی کار می شود: در این صورت لزوماً نباید چنین 

فرض کرد که تغییری در ارزش کاالهای مزدی حاصل شده است.
بنابراین، باید به واکاوی دقیق ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی بپردازیم، یعنی واکاوی پیوندهایی که 
به کارگیری تغییرات فناورانه در فرایند تولید، کاهِش کار ماهرانه به میانگین، و از همین رو، کاهش ارزش 
باالترِ نیروی کار به ارزش میانگین را به یک دیگر متصل می کند. می دانیم که راه افزایش ارزش اضافی نسبْی 
به کارگیری تغییرات فنی در فرایند تولید است. تغییرات فنی، در وهله ی نخست، به معنای افزایش بارآوری در 
بخش هایی است که کاالهای مزدی را تولید می کنند و از این رو، به آن چه ارزش زدایِی کاالهای مزدی نامیدیم 
منجر می شود. اما تغییرات فنی هم چنین به معنای شکل تازه ای از تقسیم فنی کار درون فرایند تولید نیز هست 
و ازهمین رو، به معنای تغییری است در ماهیت و ساختار عملیات هایی که این فرایند را می سازند. برای مثال، 
برخی از عملیات ها چندپاره می شوند، برخی دیگر مستلزمِ مهارت یابی و دانش کم تری می شوند و غیره. این 
امر، داللت بر صالحیت زدایِی جایگاه ها دارد، صالحیت زدایی ای که یا می تواند صرفاً فنی باشد یا هم فنی و 
هم اجتماعی. صالحیت زدایی فنی به این معناست که برای اجرای عملیات های جدید و ساده تر، به میزان 
کم تری از مهارت و غیره نیاز است و بنابراین، به این معناست که ارزش الزم کاهش یافته است. ارزش نیروی 
کار عامالنی که باید این جایگاه صالحیت زدوده را اشغال کنند، بایستی خود را با ارزش جدید و پایین تر 
مطابقت دهد. به بیان دیگر، ارزش اجتماعی جدیِد نیروی کارِ عامالن کاهش خواهد یافت. این همان چیزی 

است که آن را ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی نامیده ایم.
اما صالحیت زدایِی فنِی جایگاه ها هم چنین می تواند به صالحیت زدایی اجتماعی بینجامد. نمونه ای به ویژه 
مهم از صالحیت زدایی اجتماعی موردی است مربوط به جایگاه هایی که محتوای اجتماعی آن ها )یعنی، 
محتوای آن ها از منظر مناسبات تولید( هم شامل اجرای کارکردِ کارگر جمعی می شود و هم کارکرد عام 
سرمایه. درواقع، صالحیت زدایی فنی به معنی چندپاره  شدن وظایف و غیره است که تؤام با مسئولیت کم تر و 
متعاقب آن گرایشی به کاهش کنترل و نظارت )کارکرد عام سرمایه( بر دیگر عامالن. خالصه این که، تغییرات 
در تقسیم فنی کار و بنابراین، در محتوای فنِی جایگاه ها، هم چنین می تواند باعث تغییرات در محتوای اجتماعی 
جایگاه ها شود. ]39[ مبناِی پرولتریزه  شدن طبقه ی میانی جدیْد همین صالحیت زدایی اجتماعِی جایگاه ها 
است )کارکدی،1975، بخش ششم(. بنابراین، این ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی است که باید 

از آن به منظورِ تبییِن این فراینِد پرولتریزه شدن استفاده کرد. ]40[
می دانیم که هر دو نوِع ارزش زدایِی نیروی کار پیامِد نیاز درونِی سرمایه برای افزایش ارزش اضافی نسبی 
است. حال باید بپردازیم به بررسِی تأثیراِت ویژه ی ارزش زدایی از رهگذرِ صالحیت زدایی بر ارزش مازاد 
نسبی، یعنی نحوه ی خاصی که این نوع ارزش زدایی منجر به افزایش ارزش اضافی نسبی می شود، آن هم 
هنگامی که نه تنها موجِب صالحیت زدایِی فنی که هم چنین موجب صالحیت زدایی اجتماعی از جایگاه ها 
می شود. نمونه ی آن عامالن تولیدی را در نظر بگیریم که، از منظر کارکرد اجراشده، هم پیش برنده ی کارکرد 
عام سرمایه و هم کارکرد کارگر جمعی محسوب می شوند )از منظر عنصر کارکردی، این عامالن بخشی از 
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طبقه ی میانی جدید هستند(. نمونه ی 40,000 عاملی که هر دو کارکرد را با موازنه ای متفاوت اجرا می کنند، در 
نموداری که در پی می آید به نمایش گذاشته شده است )کارکدی، 1975، 67(. به منظور فهم نحوه ی خاصی 
که ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی بر خلق ارزش اضافی اثر می گذارد، اجازه دهید که سه وضعیت 

زیر را بررسی کنیم.
اولیه است که در آن 40,000 عامل هر دو کارکرد را اجرا می کنند. به منظور  وضعیت A. این وضعیتی 
ساده سازی بحث، فرض کنیم کل زمانی که برای اجرای کارکردِ کارگر جمعی صرف می شود نیز جزئی از 
کار مولد است و عالوه براین، فرض کنیم که نرخ ارزش اضافی 100% است. بنابراین، کل ارزش اضافی خلق 

شده توسط این 40,000 عامل معادل است با:80,000= 1/2×4×40,000
وضعیت B. در این جا ما نخستین اثر ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی را بر خلق ارزش اضافی وارد 
کرده ایم، یعنی، ارزش زدایِی نیروی کار آن عامالنی که پیش تر کارکرد کارگر جمعی را اجرا می کردند، به معنای 
تنزل گرایش وارِ ارزش نیروی کار آن ها در جهِت ارزش میانگین. فرض کنیم که کاهش زمان کار الزم تا 
یک سومِ روز کاری بوده است. حال، نرخ ارزش اضافی معادل با 200% است و کل ارزش اضافی تولیدشده 
معادل است با: 106,666=2/3×4×40,000. افزایش ارزش اضافِی کل معادل است با 26,666. کاهش در 
ارزش نیروی کار از رهگذر صالحیت زدایی فنی از جایگاه ها و بنابراین، از طریق کاهشی در ارزش موردنیاز، 

حاصل شده است.

نمودار 1
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وضعیت C. حال عنصر دیگری از ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی را نیز به بحث وارد می کنیم، یعنی 
این امکان که صالحیت زدایی  فنِی یک جایگاه هم چنین می تواند موجب صالحیت زدایی اجتماعی شود، 
یعنی کاهش کارکرد عام سرمایه در برابر کارکرد کارگر جمعی. فرض کنیم که 10,000 عامل پرولتریزه 
شده اند، یعنی ازمنظرِ مناسبات تولید، مالک وسایل تولید نیستند؛ صرفاً کارکرد کارگر جمعی را اجرا می کنند 
با نرخ ارزش اضافی جدید، معادل است با استثمارشوندگان هستند. تولید ارزش اضافی آن ها،   و جزءِ 
 53,333= 2/3× 8 ×10,000. عالوه براین، بگذارید فرض کنیم که تقسیم کار اجتماعِی جدید در درون بنگاه، 
نیازمند آن است که برای هر کارگر یک سرپرست وجود داشته باشد. بنابراین، حال 1,000 عامل فقط کارکرد 
عام سرمایه را اجرا می کنند )مناطق BCDE در نمودار نشان  دهنده ی زمان کاری هستند که اینک تماماً به کار 
نامولد اختصاص داده شده است(. بنابراین، 29,000 عامل باقی می ماند که کِل ارزش اضافی تولیدی آن ها 
معادل است با: 73,333=2/3×4 × 29,000. به این ترتیب، کل ارزش اضافِی خلق شده تحت این شرایط 
جدید )پرولتریزه  شدن( معادل است با: 130,666=77,333+53,333. ازاین رو، افزایش در ارزش اضافی کل 

در مقایسه با وضعیت اولیه ی A نیز معادل است با 50,666.
حال دشوار نخواهد بود که تأثیرات ویژه ی این نوع از ارزش زدایی از نیروی کار را بر خلق ارزش اضافی 
مشاهده کنیم. نخست، تمام زمانی که پیش تر صرِف اجرای کارکردِ کارگر جمعی می شد )در مثال مطرح شده، 
کار مولد( حال به نسبت قبل، به دلیل ارزش زدایی نیروی کار هزینه ی کم تری می برد. دوم، از مقدار زمانی 
که پیش تر بین دو کارکرد مختلف تقسیم  می شد )درحالی که زمان اختصاص داده شده به اجرای کارکرد عام 
سرمایه نامولد محسوب می شود، هرچند ماهیتی متفاوت با ماهیت کار نامولد داشته باشد( سهم بیش تر آن 
صرِف اجرای کارکرد کارگر جمعی می شود )و از همین رو، به زمانی بدل می شود که صرِف فعالیت مولد شده 
است( و سهم کم تری برای اجرای کارکرد عام سرمایه صرف می شود. هم چنین، زمان اضافه ای که صرف 
اجرای کارکرد کارگر جمعی شده است، به نسبت شرایط اولیه، هزینه ی کم تری می برد. سوم، از مقدار زمانی 
که پیش تر صرف اجرای هر دو کارکرد می شد، حال بخش کوچکی از آن منحصراً به کارکرد عام سرمایه 
اختصاص می یابد و از همین رو به زمان نامولد بدل می شود. بااین حال، تأثیر نهایی عبارت است از افزایشی 
در ارزش اضافی، بیش از آن مقداری که می توانست در غیاِب صالحیت زدایِی اجتماعی از جایگاه ها به دست 
بیاید. به منظور نتیجه گیری، باید به این نکته اشاره کرد که در مثال باال، ازبین رفتِن کارکردِ عام سرمایه  صرفًا 
در قسمت تحتانِی مقیاس سلسله مراتبی به وقوع می پیوندد، یعنی در جایی که عامالن از پیش، عمدتاً کارکرد 
کارگر جمعی را ایفا می کنند. البته لزومی ندارد همیشه این طور باشد. هم چنین این امکان هم وجود دارد که 
ابداعات فناورانه درون فرایند تولید، منجر به ازبین رفتِن جایگاه هایی شود که محتوای اجتماعی آن ها عمیقًا 
توسط کارکرد عام سرمایه تعیین شده باشد. برای مثال، همان طور که سال ها قبل در 1958، تی.ال.ویستلر و 
اچ.جی. لیاویت به این نکته اشاره کردند که به کارگیری کامپیوتر گرایش به حذف مدیران میانی دارد )ص 44(.
ازآن جاکه مفهوم جایگاه ها برای فهمی از ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی ضروری است، بگذارید 
طرحی را به کار گیریم که عناصرِ سرشت نمای یک جایگاه را به نوع ارزش زدایی مورد بحث، و از این رو، به 
پرولتریزه شدن طبقات میانی جدید، پیوند می زند. فِلِش )1( نشان  هنده ی نخستین جنبه ی سازوکار ارزش زدایی 
از رهگذر صالحیت زدایی است، یعنی، ارزش زدایِی فنِی یک جایگاه )که منوط به به کارگیرِی فنون جدید 
 در فرایند تولید است( منجر به کاهش ارزش موردنیاز، و از همین رو، ارزِش نیروی کار عامل می شود. 
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فلش )2( بیانگر دومین جنبه ی ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی است که به کار تبییِن پرولتریزه شدِن 
طبقات میانی جدید می آید، یعنی، ازمیان رفتِن کارکرد عام سرمایه )صالحیت زدایی اجتماعی( به عنوان یکی 
از پیامدهای ارزش زدایی فنی. بنابراین، زمان بیش تری می تواند به کار مولد اختصاص یابد. بدین ترتیب، فلش 
)1( به وضعیت B در نمودار شماره ی 1 ارجاع می دهد )ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایِی فنی جایگاه ها( 

و فلش )2( به وضعیت C )از میان رفتِن کارکرد عام سرمایه(.

حال بیایید از جدولی دو در دو برای فهرست  کردن تمام نمونه های ممکِن ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی 
استفاده کنیم.

جدول 1

تنها موارد 1، 2 و 3 را می توان نمونه هایی از ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی به شمار آورد، چراکه 
تمامی آن ها داللت بر اِعمال تغییراتی در عملیات ]کاری[ دارند. موارد 1 و 2  چنان تغییری را در عملیات 
نشان می  دهند که مقایسه ی بین عملیاْت پیش و پس از تغییر ناممکن است )با توجه به این که در این جا با 
تغییری کیفی سروکار داریم(. تنها راه برای مقایسه ی بین دو عملیات، مقایسه ی ارزش نیروی کار موردنیاز، 
پیش و پس از اِعمال تغییر است. به همین علت است که مادامی که واکاوی را به جنبه های فنی یک کارکرد 
محدود سازیم )همان گونه که جامعه شناسی بورژوایی چنین می کند(، بحث از پرولتریزه شدن چنان مبهم 
و ناروشن می شود که دیگر نمی توان در رابطه با آن هیچ کالم معناداری به زبان آورد. این یکی از دالیلی 
است که موجب می شود کلیه ی مباحث مربوط به تأثیرات اجتماعِی اتوماسیون، اغلب به مسائلی حل ناشدنی 
 دچار شود )از این رو که این مسائل به درستی مطرح نشده اند(. پرداختن به مورد 3 ساده تر به نظر می رسد،
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 چراکه )1( محتوای فنِی جایگاه پیش و پس از تغییرات  با یک دیگر قابل مقایسه اند و بنابراین، )2( نیازی 
برای عمق بخشی بیش تر به این نوع مقایسه احساس نمی شود، از همین رو، محتوا به واکاوی ای جزئی )در 
سطح عملیات کاری( سپردهمی شود. درواقع، در این جا نیز مقایسه ی بین ارزش موردنیاز پیش و پس از تغییر، 

فرضی ضروری برای یک واکاوی واقعی است.
حال اگر از یک سو، موارد 1، 2 و 3 و از سوی دیگر، مورد 4 را باهم مقایسه کنیم، درمی یابیم که در مورد 
4، هیچ تغییری در عملیات ]کاری[ حاصل نشده است. بنابراین، در این مورد تنها راه برای رسیدن به 
ارزش زدایِی نیروی کاْر کاستن از هزینه ی تولید کاالهای مزدی )ارزش زدایی کاالهای مزدی( است. اگر 
دسته ای مشخص از کارگران ماهر را در نظر بگیریم و فرض را بر مورد 4 ، تنها راه برای کاهِش ارزش نیروی 
کارِ آن ها، تولید ارزان ترِ آن  کاالهایی است که ذیل حداقل معیشِت متعین از لحاظ فرهنگی جای می گیرد )برای 

مثال، نوع خاصی از آموزش، مهارت یابی و غیره(.
پیش از آن که به ادامه ی شرح خود بپردازیم، اجازه دهید که پرانتزی کوتاه باز کنیم. فروکاستِن کارگر ماهر به 
کارگر میانگین، نه معادل با کاهش دست مزد های نسبی است و نه به معنای بی نوا سازِی مطلِق طبقه ی کارگر. در 
سرمایه داری، دست کم در کشورهای سرمایه دارِی پیشرفته، دست مزدهای نسبی )سهمی از ارزش خلق شده ی 
جدیدی که نه به سود بلکه به مزدها اختصاص می یابد( گرایش به کاهش دارد، درحالی که دستمزدهای 
مطلق )ارزش نیروی کار( گرایش به افزایش دارد. ]41[ هم چنین، ارزش میانگین نیروی کار ازنظر آموزش، 
مهارت یابی و غیره محاسبه شده است و در سطح مطلْق گرایش به افزایش در بلندمدت دارد. همان طور که 
در جایی دیگر اشاره کرده ام )1975، 62- 63(، کاهش کار ماهرانه به سطح میانگین و افزایش گرایش وارِ 
این میانگین در سطح مطلق، تنها دو جنبه ی متفاوت از یک پدیده هستند. عالوه براین، هنگامی که داده های 
آماری را در نظر بگیریم، متوجه می شویم که دست مزدهای نسبی گرایش به کاهش دارند، هرچند ممکن 
است نتوانیم کاهشی را در »درآمد مستقل« )که درضمن، نه تنها شامل مزدهای کارگران ماهر و ناماهر، که 
هم چنین حقوق مدیران را نیز در بر می گیرد( مشاهده کنیم. همان طور که بلک برن اشاره می کند، »افزایش ها 
در سطح مطلق دست مزدها منجر به مبهم کردن این واقعیت چشم گیر شده است که سهم های نسبی از سودها 
و مزدها، از پایان سده ی نوزدهم، نشان دهنده ی یک »تداوم تاریخی« هستند )هرچند دوره های رکود الزامًا 
شامل سودهای پایین می شود(« )1973، 183(. این تداوم را با اشاره به ترکیبی از دو گرایش تبیین می کنند، 
]نخست[ گرایش سرمایه به تصاحب سهمی فزاینده از ارزش های تولید شده ی جدید، و نیز، اثرات معکوِس 
مجموعه ای از ضدگرایش ها، هم چون نقش اتحادیه ها. این افزایش مطلق نه تنها به معنای کاالهای مادی بیش تر، 
بلکه هم چنین خدمات بیش تر، شامل آموزش، دانش، مهارت یابی و غیره، نیز هست. بنابراین، برای مثال، دانش 
و مهارتی که مشخصه ی کارگرِ ناماهرِ امروز است، از سطحی باالتر از کارگرِ ناماهرِ انقالب صنعتی برخوردار 
است. از این رو، سخن گفتن از طبقه ی کارگری که درحال بدل شدن به طبقه ای از کارگران ماهر است، مهمل 
خواهد بود، مگر آن که قائل به رویکردی ثابت )و نه ازلحاظ فرهنگی تعیّن یافته( در رابطه با حداقل معیشت 
)که هم چنین شامل دانش و غیره هم می شود( باشیم. »صالحیت های آموزشی ای که به طور معمول در نقاط 
مختلف مقیاس شغلی موردنیاز است، ]درواقع نسبت به گذشته[ صراحتاً افزایش یافته است«. ]42[ به منظور 
به فرجام رساندن این بخش، اینک می توانیم به دو نکته ی پیِش  رو بپردازیم. نخست، بر مبنای آن چه تااین جا 
گفته شد، ما به مقایسه ی شباهت ها و تفاوت های بین دو نوع ارزش زدایی نیروی کار خواهیم پرداخت. دوم، 
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تالش خواهیم کرد که چندین دستورالعمل آزمایشی را فراهم کنیم تا با کمک آن ها تعیین کنیم که در هر 
شرایطی کدام یک از انواع ارزش زدایی نیروی کار می تواند در مقایسه با دیگر موارد به امری غالب بدل شود.

از واکاوی  این مقاله باید روشن شده باشد که هم ارزش الزم و هم ارزش نیروی کار، ممکن است یا از 
رهگذر ارزش زدایِی کاالهای مزدی یا ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی تغییر کند )و البته، هم چنین، 
زمانی که هر دو نوع ارزش زدایی به صورت هم زمان رخ می دهند(. درواقع، دیدیم که صالحیت زدایی فنی 
چگونه بر ارزش الزم یک جایگاه، و از همین رو، ارزش نیروی کارِ عاملی که آن جایگاه را اشغال می کند، تأثیر 
می گذارد. هم چنین واضح است که زمانی که از ارزش یک یا چند کاالی مزدی ای که در محاسبه ی آن ارزش 
الزم وارد می شوند کاسته می شود، آن ارزش الزم خودبه خود تغییر می کند. مشاهده کردیم که مادامی که ارزش 
نیروی کار مدنظر باشد، چگونه ارزش زدایی یک یا چند کاالی مزدی بر ارزش نیروی کار اثر می گذارد )خواه 
به صورت ارزش زدایی کلی یا جزئِی کاالهای مزدی(. اما، چنان که دیدیم، ارزش نیروی کار هم چنین ممکن 
است از طریق یک صالحیت زدایی فنی و از همین رو، تغییری درارزش الزم دچار ارزش زدایی شود. ذکر 
این که هم ارزش الزم و هم ارزش نیروی کار می تواند یا از طریق ارزش زدایِی کاالهای مزدی یا ارزش زدایی 
از رهگذر صالحیت زدایی دچار تغییر شود، خیلی ساده به این معناست که ارزش نیروی کار می تواند یا از 
طریق ارزش زدایی کاالهای مزدی تغییر کند، که در این صورت ترکیب سبد کاالهای مزدی دست نمی خورد 
)ارزش زدایِی کاالهای مزدی(، یا به دلیل تغییری در این سبد که در این حالت ارزش کاالهای مزدی ثابت 

باقی می ماند )ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی(.
بنابراین، چرا باید به شیوه ای چنین دشوار به بیان چیزی پرداخت که گویی در نگاه نخست می توان آن  را 
با اصطالحات بسیار ساده تر بیان کرد؟ این پرسش درواقع این موضوع را پیش می کشد که چرا باید بین 
ارزش زدایی کاالهای مزدی و ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی تمایز قائل شویم؛ چرا باید بین تغییرات 
در ارزش کاالهای مزدی و تغییرات در ترکیب سبد کاالهای مزدی تمایز قائل شد؟ برای شروع، می توان 
اشاره کرد که هم منطق بنیادین و هم مفاهیم مربوط به دو نوع ارزش زدایی نیروی کار، متفاوت با یک دیگرند؛ 
به طور خالصه، مسیری که این دو نوع ارزش زدایِی نیروی کار طی می کنند، متفاوت است. درواقع، از منظری 
منطقی و نه گاه شناسانه ]43[، ارزش زدایی کاالهای مزدی، نخست منجر به تغییر ارزش نیروی کار می شود 
)از رهگذر ارزش زدایی از ارزِش کاالهای مزدی( و سپس، ارزش الزم برخی جایگاه ها را تغییر می دهد. در 
این جا، مطالعه ی جایگاه ها، و از همین رو، ارزش الزم جایگاه ها ضروری نیست. از سوی دیگر، ارزش زدایی 
از رهگذر صالحیت زدایی، نخست ارزِش الزم برخی جایگاه ها را تغییر می دهد، و سپس ارزش نیروی کار 
آن عامالنی که آن جایگاه ها را اشغال کرده اند. از لحاظ منطقی، تنها زمانی ارزش نیروی کار تغییر می کند که 
جایگاهی از لحاظ فنی صالحیت زدایی شده و از این رو، ارزش الزم آن کاهش یافته باشد. همین دلیل مهمی 
است برای این که چرا واکاوی جایگاه ها ــ هم در رابطه با محتوای فنی و هم اجتماعی آن ها ــ به معنای 
واکاوی تغییراتی که از سر گذرانده اند )برای مثال، صالحیت زدایی( و واکاوی رابطه ی آن ها با ارزش الزم و 
ارزِش نیروی کار عامالن و غیره، دارای اهمیت است. فارغ از این که تغییر در محتوای فنی )عملیات ]کار[(، 
تغییری کّمی باشد )مثاًل چندپاره شدن( یا تغییری کیفی )نک به جدول شماره 1، موارد 1، 2 و 3(، این واقعیت 
کماکان پابرجاست که با تغییری در عملیات ]کاری[ سروکار داریم و این تغییر عملیاتی، این صالحیت زدایِی 
فنی، منجر به کاهشی در ارزش الزم، و متعاقباً، ارزش نیروی کارِ عامل می شود. به عبارت دیگر، حال ارزش 
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اجتماعِی جدید )که با معلوم شدن ارزش کاالهای مزدی، توسط ارزش الزمِ جدیْد مشخص می شود( کم تر از 
ارزش اجتماعی پیشین است )که حال می توانیم فرض کنیم معادل است با ارزش منفردِ هر عامل مشخص( و 
صرفاً به این علت کم تر است که حال معادل با هزینه  ای است که نیروی کار برای اشغال آن جایگاهِ مشخص 

نیاز دارد.
دوم، و این مورد نتیجه ی منطقی چیزی است که پیش تر ذکر شد، تنها ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی 
است که تنزل کار ماهرانه به ناماهرانه ]44[ را، که از طریق صالحیت زدایِی فنِی جایگاه ها صورت می پذیرد، 
تبیین می کند. چنین تبیینی را نمی توان با اشاره به ارزش زدایِی کاالهای مزدی )خواه جزئی یا کلی( فراهم 
آورد، چراکه در این مورد، آن چه به حساب آورده می شود، تنها تغییرات در ارزش نیروی کار است، نزدیک 
شدنش به یک میانگین )در مورد ارزش زدایِی جزئِی کاالهای مزدی(، بی  آن که درجه ی مهارِت انواع مختلف 
کار مالحظه شود. سوم، تنها ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی است که می تواند به منزله ی بنیانی در 
جهِت تبییِن پرولتریزه شدِن طبقات میانی جدید به کار گرفته شود. درواقع، تنها از رهگذر مطالعه ی جایگاه ها، 
صالحیت زدایِی فنی و اجتماعِی آن و نوِع ارزش زدایِی نیروی کار که در پیوند با این صالحیت زدایی قرار 
دارد، امکاِن تبیین معنا و سازوکارِ پرولتریزه شدِن طبقات میانی جدید وجود دارد. ]45[ علت اهمیِت ویژه ی 
ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی در مرحله ی فعلِی توسعه ی سرمایه داری، همین است که این 
]مفهوم[ در خدمِت تبییِن پرولتریزه شدِن طبقه ای قرار می گیرد که سنخ نماِی سرمایه دارِی انحصاری است. 

]46[

باید روشن باشد که دو نوع ارزش زدایِی نیروی کار مانع الجمع نیستند. همواره برای آن عامالنی که در معرِض 
ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی قرار دارند )مثاًل تکنسین هایی که عملیات ]کاری[شان چندپاره شده و 
بنابراین، بخشی از کارکرد عامِ سرمایه  را از دست داده اند( این امکان وجود دارد که در معرِض ارزش زدایِی 
کاالهای مزدی نیز قرار بگیرند )مثاًل هنگامی که تولید ارزان ترِ مهارت یابی فنی و آموزش آن ها ممکن باشد(. 
از لحاظ تحلیلی امکان پذیر است. با این حال، دریافتن این موضوع  اغلب تمایز بین این دو روند صرفاً 
ـ که در چه شرایطی نوع ]مشخصی[  ـ و با ذکر این نکته این بخش را به فرجام می رسانیمـ  بااهمیت استـ 
از ارزش زدایی، در برابر دیگر انواع آن، سیطره می یابد. در این جا صرفاً به برخی از نمونه ها از این که واکاوی 
باید چگونه و در چه مسیری انجام بگیرد اشاره خواهیم کرد. پیش از هرچیز، با توجه به این که فرایند بازتولید 
سرمایه را می توان از رویکردی کوتاه مدت، بلندمدت و دست دادی ]47[ مشاهده کرد، به شکلی مختصر 
تأثیراِت عناصرِ بلندمدِت ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی را بررسی خواهیم کرد. ]48[ بدون شک، 
در میان این عناصر، یکی از مهم ترین آن ها، چنان که نامیده اند انقالب فنی دائم و پیوندش با چرخه های 
بلند مدت است. طبق نظر مندل ]49[، یکی از سرشت نماهای توسعه ی سرمایه دارْی توالی پیوسته ی چرخه های 
بلندمدت )حدود 25 ساله( است که اساساً یا ماهیتی گسترش یابنده دارند یا رکودی. خصیصه ی چرخه های 
گسترنده عبارت از به کارگیرِی فراینِد ابداعاِت فناورانه ای در تولید است که در خالل دوره ی کسادِی طوالنی 
خلق شده اند. از سوی دیگر، خصیصه ی چرخه های رکودی عبارت از ابداعات، اما نه به کارگیری آن ها، 
است؛ از این رو، فقدان تغییرات فناورانه ی عظیم است که نشانه ی بارز این چرخه ها تلقی می شود. ]50[ با 
توجه به روابطی که باالتر مطرح کردیم، یعنی روابط بین تغییرات فناورانه، تقسیم کار فنی، صالحیت زدایِی 
جایگاه ها و ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی، می توان این فرضیه را مطرح کرد که ارزش زدایی از 



161

رهگذر صالحیت زدایی، در خالل دوره های شکوفایی بلندمدت اهمیت بیش تری می یابد تا در دوران رکود. 
]51[ با جنگ جهانی دوم چرخه ی بلندمدِت گسترنده ای آغاز شد و به نظر می رسد که تا پایاِن دهه ی 1960 
به طول انجامیده است. ]52[ بنابراین، در طول این دوره، تغییرات فناورانه ی عظیم، و از همین رو، ارزش زدایی 
از رهگذر صالحیت زدایی از ویژگی های عمده بوده است. این امر اهمیت فراوانی را توضیح می دهد که 
دانشمندان اجتماعی، هم مارکسیست ها و هم دیگران، برای پدیده ی »صالحیت زدایی کار« قائلند. واکاوی 
این پدیده با به کارگیرِی فناوری های جدید در فرایند تولید )کامپیوتر و تأثیراتش بر ساختار اجتماعی یکی از 
چشم گیرترین نمونه هاست(، بیش از پیش پیچیده تر از گذشته شده است، فناوری هایی که در مقابِل روند عام 
در جهِت ارزش زدایی نیروی کار )و به ویژه، تنزِل کار ماهرانه به کار میانگین( پدیدآورنده ی ضدگرایش های 

محلی و از لحاظ زمانی محدود بوده  است.
اما عالوه براین، عامل دیگری هم وجود دارد که به نظر می رسد داللت بر این داشته باشد که ارزش زدایی از 
رهگذر صالحیت زدایی، به شکلی نسبتاً مستقل از توالی چرخه های بلندمدت، در آینده کماکان به ایفای نقش 
بااهمیتش ادامه خواهد داد. اشاره ام به رقابت تسلیحاتی و تأثیراتی است که بر ابداعات فنی درون فرایند 
می گذارد. از زمان جنگ جهانی دوم، با حجم عظیمی از این دست ابداعات مواجه بوده ایم که علِت آن ها 
سرریزِ اکتشافات تازه در زمینه ی تحقیقات نظامی به سپهرِ غیرنظامی و اقتصادی بوده است: کامپیوتر، انرژی 
اتمی، لیزر، اتوماسیون و غیره، همگی صرفاً شماری از چشم گیرترین نمونه ها هستند. از آن جا که تحقیقات 
نظامی، در مقایسه با تحقیقات غیرنظامی، پیوند چندان سفت وسختی با چرخه ی اقتصادی ندارد و از آن جا 
که، با توجه به رقابِت گروهه فروشی ]oligopolistic competition[، اکتشافات جدید دیر یا زود به  وقوع 
می پیوندند، در این جا ما با بنیاِن انقالب فناورانه ی دائمی مواجهیم. ]53[ اگر چنین باشد، با اطمینان می توان 
انتظار داشت که در سال های آتی، ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی کماکان به ایفای نقشی  بااهمیت 

ادامه دهد.
دوم، جدا از مالحظات چرخه ای، باید همواره بین بخش های گوناگوِن طبقه ی سرمایه دار تمایز قائل شد و از 
همین رو، باید در نظر داشت که کدام نوع از ارزش زدایِی نیروی کار احتماالً نقش مهمی برای هریک از این 
بخش ها ایفا می کند. وضعیت فعلی ایتالیا را در نظر بگیریم. بخِش پیشرفته و انحصارگرِ طبقه ی سرمایه دار 
گرایش دارد که با به کارگیرِی فناوری های جدید به رقابت بپردازد )یعنی، تالش خواهد کرد که افزایِش 
ترکیِب ارگانیِک سرمایه  را با افزایِش نرِخ ارزِش اضافی جبران کند(. جایگاه های جدید و صالحیت دار )یعنی 
عامالِن ماهر( پدید خواهند آمد، جایگاه های قدیمی صالحیت زدایی می شوند و هم چنین، جایگاه های جدید 
به سرعت در معرِض گرایِش موجود در جهت صالحیت زدایی قرار خواهند گرفت. ]54[ این بخش از بلوِک 
مسلط می تواند، در معنایی بسیار عام، از پِس افزایش حداقل معیشِت از لحاظ فرهنگی تعیّن یافته )اصالحات 
»اجتماعی« ازجمله اصالحات مربوط به حمل ونقل، آموزش، سالمت و غیره  که به شکلی فزاینده از سوی 
پرولتاریا مطالبه می شود( بر بیاید، آن هم به دلیل توانایی اش برای جبران این افزایِش ]حداقل معیشت[، از 
طریق افزیش بیش ترِ بارآورِی کار که منوط است به به کارگیرِی فناوری های جدید. بنابراین، برای این بخش از 
طبقه ی سرمایه دار ایتالیا، در مقایسه با بخش عقب مانده ی این طبقه، فارغ از مالحظاِت دست دادی، ارزش زدایی 
از رهگذر صالحیت زدایی اهمیت بیش تری دارد. ]55[ بخش عقب مانده تر، تمایلی به پذیرش این افزایش در 
سطح حداقل معیشِت از لحاظ فرهنگی تعیّن یافته نخواهد داشت، چراکه فناوری های عقب مانده اش اجازه 
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نمی دهد که این افزایش را با افزایِش نرخ ارزش اضافی جبران کند. برای این بخش از طبقه ی سرمایه دار ایتالیا، 
آن چه تاحدزیادی حیاتی  است، تضمین روندی از ارزش زدایِی مداومِ نیروِی کارِ پرولتاریا از طریق ارزان سازِی 
ارزِش کاالهای مزدی است و هم چنین، در برخی از وضعیت های دست دادی ویژه هم چون مقطع فعلی )پایاِن 

1974 و آغازِ 1975(، تضمیِن کاهشی از طریق تنزِل کمیِت مادی برخی اقالم پایه اِی حداقل معیشت. 

4- پرولتریزه شدن کارمندان

در سه بخش پیشین، در چارچوِب مسائل مربوط به بازتولیِد طبقاِت اجتماعی، به بررسِی دو نوع ارزش زدایِی 
نیروی کار و تأثیرات ویژه  ای پرداختیم که ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی در رابطه با پرولتریزه شدِن 
طبقه ی میانی جدید از خود بروز داده است. ارتباطی برقرار ساختیم بین ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی 
و از بین رفتِن گرایِش وارِ کارکردِ عام سرمایه، برای بخش بزرگ ترِ عامالنی که هر دو کارکرد، یعنی کارکرد 
کارگر جمعی و کارکرد عام سرمایه، را ایفا می کنند. ادامه ی این مقاله سرشتی بیش تر توصیفی خواهد داشت 
تا تحلیلی، و از چارچوب مفهومی ای، که تا به این جا تعبیه شده، استفاده خواهد شد تا به تفسیرِ تغییراتی 
بپردازیم که طبقه ی میانِی جدید ایتالیا از آغازِ پیدایشش تا به حال از سر گذرانده است؛ ]56[ هرچند برخی 
روندهای عام را، با جرح و تعدیل هایی، می توان در تفسیرِ سایر اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته نیز به  
کار گرفت. این امر فرصت آن  را فراهم می کند که بتوان تغییرات در امر اقتصادی را به تغییرات در امور 
ایدئولوژیک و سیاسی مرتبط ساخت. بحث را با کارمندان آغاز کنیم. می توان فرایند ارزش زدایِی نیروی کارِ 
کارمندان، یعنی صالحیت زدایِی کارکردها و جایگاه های آن ها، را به سه مرحله  تقسیم کرد که تقریباً مقارن 
است با ظهورِ انقالب صنعتی )یعنی، مرحله ی سرمایه دارِی منفرد که تبعیِت واقعِی نیروی کار از سرمایه در 
آن غلبه دارد(، ظهورِ سرمایه دارِی انحصاری تا جنگ جهانی دوم و مرحله ِی سرمایه دارِی انحصارِی پس از 
جنگ جهانی دوم که تا به حال ادامه دارد. در مرحله ی نخست، کماکان عمدتاً کارساالرهای منفرد هستند که 
کارکردِ سرمایه را به انجام می رسانند. کارمند نوعی کارساالر بسط یافته تلقی می شود. برای مثال، زمانی که 
کارساالر غایب است، کارمند جایگزین او می شود. در این راستا، او به ایفای کارکردِ سرمایه می پردازد که هنوز 
به کارکرد عام سرمایه بدل نشده است، چراکه کارِ کنترل و  سرکشی کماکان به ساختاری سازمان یافته از نظر 
سلسله مراتبی واگذار نشده و هم چنان وظیفه ی کارساالر )و معدود افرادی که به او کمک می کنند( محسوب 
می شود. کارساالر معموالً کارکردِ کارگر عام را نیز اجرا می کند )برای مثال، اگر وظیفه ی حسابرسی هم بر 
عهده داشته باشد(، چراکه در این صورت در کلیِت فرایند کار مشارکت می کند. این امر که کارمند در این جا 
نوعی از بسِط کارساالر ]57[ محسوب می شود، پایه ای است برای تبیین مجموعه ی کاملی از پدیده ها. پیش 
از هرچیز، از آن جا که در مقایسه با کل جمعیِت صنعتی صرفاً کارساالرهای معدودی وجود دارند، بنابراین 
هم چنین کارمندان نیز معدودند: نسبت کارمندان به کل جمعیت صنعتی بسیار کوچک است. دوم، رابطه ی بین 
کارساالر و کارمند رابطه ای شخصی و مستقیم و بدون هرنوع پیوند واسطی است. سوم، جایگاه او در فرایند 
تولید سرمایه داری )اجرای جزئِی کارکردِ سرمایه( برای او جایگاهی ممتاز و از همین رو، حقوقی بسیار بیش تر 
از دستمزدِ کارگران تضمین می کند. و در آخر، جایگاه او در فرایند تولید سرمایه داری نیازمنِد آموزشی حقوقی 
و اقتصادی است که، با توجه به سرشت نخبه گرایانه ی نظام تحصیلی، این امر به معنای آن است که معموالً 
این کارمند از خاستگاهی خرده بورژوا یا بورژواست. به همین دالیل است که، در طول این مرحله، کارمند از 

لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک به خرده بورژوازی تعلق دارد.
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در طول مرحله ی دوم، تعداد کارمندان افزایش می یابد. همان طور که می دانیم، شرکت های سهامی منجر به 
ظهورِ آن دست سازمان های، از لحاظ بوروکراتیک و سلسله مراتبی، پیچیده می شوند که در آن ها کارکرد 
سرمایه به صورت عام به انجام می رسد. دگرگونِی کارکردِ سرمایه به کارکرد عامِ سرمایه داللت بر آن دارد که 
بسیاری از کسانی که کارکرد عام سرمایه را اجرا می کنند، هم چنین مجری کارکردِ کارگر جمعی نیز هستند. 
یعنی، جایگاهِ کارکنان بیش تر و بیش تر از جایگاهِ کارساالر دورتر می شود و از این رو، رابطه ی شخصی بین 
این دو نیز از بین می رود. پیچیدگِی  فزونی یافته  ی فرایند تولید و اجرای کارکردِ عام سرمایه توسط ساختار 
پیچیده ای از عامالن، به معنای مفصل بندِی دائماً فزاینده ی تفسیم فنی کار، همگی نتایِج افزایِش تعدادِ کارمندان 
است. گرچه کارمند دیگر بسِط کارساالر محسوب نمی شود و نیروی کارش ارزش زدایی شده است، کماکان 
با پرولتریزه شدن فاصله ی زیادی دارد. او کماکان هر دو کارکردِ کارگر جمعی و کارکرد عام سرمایه را اجرا 
می کند، هرچند گرایش به آن است که کارکرد نخست به شکلی فزاینده از اهمیت بیش تری برخوردار شود. 
جایگاهِ نسبتاً ممتاز او خود را در مجموعه  ی کاملی از ویژگی های مناسب با این جایگاه تجلی می یابد: او 
در محیطی ناسالم کار نمی کند، در اجرای کارکردهایش از درجه ی معینی از خودمختاری برخوردار است 
)هرچند ازپیش می توان آغاز ظهورِ اشکال نخستیِن تخصصی شدن را که به فروکاستن آن خودمختاری منجر 
می شود مشاهده کرد(، در تعیین این که چه زمانی باید در دفتر کار حاضر شود از درجه ای از آزادی برخوردار 
است )چراکه کارساالر یا مدیران بر حضور او نظارت سخت گیرانه ای ندارند(، کماکان برای اجرای کارکردش 
نیازمنِد برخورداری از فرهنگی وسیع است )واقعیتی که یافتن جایگزینی برای او را دشوار می کند(، از حقوق 
باالتری برخوردار است و در موارد مشخص، این امکان را دارد که خود حرفه ای را پدید آورد. یعنی، می تواند 
در پایان زندگی حرفه ای درازمدتش، به باالترین سطوِح سلسله مراتب بنگاه، یا دست کم، به رده های پایینِی 
 ]career-making[ چنین سطوحی دست پیدا کند. در طول چنین مرحله ای است که ایدئولوژِی حرفه سازی
خلق می شود، ایدئولوژی ای که به محورِ زندگِی کارمندی بدل می شود و به شدت او را به منافع بنگاه پیوند 
می زند. نه تنها سطح حقوق او بسیار بیش تر از سطح ]میانگین[ دستمزد کارگری است، بلکه هم چنین در رابطه 
با عناصر غیرپولِی درآمدش، هم چون مدت زمان تعطیالت، کیفیِت بیمه ی درمانی و غیره، نیز از وضعیت 
بسیار بهتری برخوردار است. به همین دالیل است که کارمند از موقعیتی ممتاز برخوردار است که توضیح 
می دهد چرا منافعش را هم سان با منافع طبقاِت مسلط تشخیص می دهد. در طول این دوره قشرِ کارمند، از 
لحاظ سیاسی، بسیار محافظه کار، و از لحاظ ایدئولوژیک )درعین حال که دیگر کاماًل ادغام شده در طبقه ی 
کارساالران به حساب نمی آید( کماکان کارساالرها را گروهِ مرجِع خود می داند، تا حدی که تالش می کند 
سبک زندگی و الگوی مصرف آنان را تقلید کند. عناصر تشکیل دهنده ی ایدئولوژِی کارمندی عبارت اند از 
فردگرایی، حرفه سازی، دفاع از منزلت اجتماعی ـ اقتصادِی باالتر خود )هرچند با ارزش زدایِی تدریجِی نیروی 
کارش، این منزلت ازپیش در خطر افتاده است(، دفاع از بنگاه به عنوان ]عامل[ تضمین کننده ی منزلت باالتر 
او و ازهمین رو، دفاع از مفهومِ مالکیت خصوصِی وسایل تولید. برای تبیین این که چرا در طول این دوره 
کارمندان، نه در مناقشاِت صنعتی و نه در رابطه با مسائل عمومِی سیاسی، هرگز با طبقه ی کارگر در یک 
جبهه قرار نگرفتند ذکر این نکات باید کافی بوده باشد. مسلماً در طول این مرحله ما نه تنها شاهد گرایش به 
صالحیت زدایی از کارکردها و جایگاه های کارمندی هستیم، بلکه هم چنین پدید آمدِن کارکردهای جدیدی را 
نیز شاهدیم )مدیراِن شرکبت های بزرگ را در نظر آورید( که برای برخی امکاِن صعود در ساختار سازمانی 



164

را فراهم می آورد. در این جا برای نخستین بار با پدیده ای مواجه می شویم که بعدتر بارها و بارها شاهدش 
خواهیم بود: گرایش پایدار به ارزش زدایِی نیروی کارِ تعداد زیادی از افراد، به منظور خلق جایگاه هایی بهتر 

برای تعدادی اندک.
در طول مرحله ی سوم، تعداد کارمندان نه تنها همانند مرحله ی دوم به شکلی مطلق، بلکه هم چنین به صورتی 
نسبی نیز در قیاس با کل جمعیت صنعتی افزایش می یابد. درعین حال، با شتاب گیرِی فرایند صالحیت زدایی 
او، یعنی ارزش زدایی از دانش و مهارت یابِی  از کارکرد کارمند مواجهیم، فرایند ارزش زدایِی نیروی کارِ 
ضروری برای به انجام رساندِن کارکردهایی که به شکلی فزاینده چندپاره و تخصصی  می شوند و ماهیتی 
تکراری می یابند. نه تنها پیکره بلکه هم چنین ترکیِب قشر کارمند نیز تغییر می کند: بخش زنان دائماً بیش از پیش 
اهمیت می یابد )تایپیست ها، منشی های سطح پایین، پانچ کاران ]58[ و غیره( و به دلیل تغییرات فناورانه ای که 
سرمایه دارِی انحصاری به کار گرفته است و نیز، تقسیِم کار جدید، میانگین سن کارمندان کاهش می یابد. ]59[ 
در این مقطع جدایی بین کارساالرها و کارمندان به باالترین حد خود می رسد. درحالی که در یک سو، با زواِل 
کارکرد عامِ سرمایه جایگاه های ممتاز دائماً و به شکلی فزاینده فرسوده شده اند، از سوی دیگر، برای طبقه ی 
کارساالران بسیار مهم است که حمایت ایدئولوژیِک کارمندان را حفظ کند. بنابراین، کارمند خود را در 
وضعیتی می بیند که واجد تناقضی فزاینده است: در عین حال که شرایط ]زندگی[اش هرچه بیش تر به شرایط 
پرولتاریا نزدیک می شود، از او خواسته می شود که به ایدئولوژی و کنش سیاسی ای پایبند بماند که مبتنی است 

بر یک جایگاه ممتازِ ازدست رفته.
فرایند ارزش زدایی نیروی کار کارمند و بنابراین، از بین رفتِن هرچه بیش ترِ کارکرد عامِ سرمایه در جایگاهِ او، 
اثراتی عمیق به دنبال دارد که گرایش به پر کردن خلئی دارد که ازابتدا میان کارگر )به عنوان عضوی از پرولتاریا( 
و کارمند )به عنوان عضوی از خرده بورژوازی( وجود داشته است. پیش از هرچیز، از منظر اقتصادی، ازبین 
رفتِن هرچه بیش ترِ کارکرد عام سرمایه و تنزل گرایش وارِ نیروی کارِ کارمندان به نیروی کار ساده )به علت 
صالحیت زدایِی فنِی جایگاه ها که خود پیامد اتوماسیون است( نه تنها بر ازبین رفتِن فزاینده ی بخِش عایدی 
)یعنی بخشی که به جایگاهِ ممتاز او مربوط می شود( در درآمد کارمند داللت دارد، بلکه هم چنین دال بر 
کاهشی در بخش مزدی است که نتیجه ی صالحیت زدایی از کارکردهای اوست. ]60[ بنابراین، برای اقشار 
زیادی از کارمندان، تفاوت بین حقوق کارمندی و مزد کارگری گرایش به از بین رفتن دارد و در این روزگار، 
چندان عجیب نیست که کارگری ماهر درآمدی بیش از پایین ترین اقشارِ کارمندان داشته باشد. ]61[ واقعیت 
این است که برای این الیه ها، یعنی برای اقشاری که پرولتریزه  شده اند، هنگامی که جایگاهشان در ساختار 
اجتماعی را تشخیص می دهند، ، دیگر تمایز بین »کارگر« و »کارمند«، دست کم مادامی که جنبه ی اقتصادی 
مسئله در نظر باشد، اهمیتی ندارد. تنها تفاوت بین دختری که وظیفه اش منگنه کردِن برگه هاست و کارگر 
 ]paper conveyor-belt[ »مشغول در تسمه نقاله ی خط تولید، این است که اولی در یک »تسمه نقاله ی اداری
کار می کند. صراحتاً باید گفت هرگونه تمایز جامعه شناختی بین این دو، از این دست تمایزات که اولی کار 
فکری و دومی کار یدی انجام می دهد، تمایزی پوچ است. ]62[ هر دو شرایطی دارند که می توان آن ها را ذیل 
طبقه ی کارگر طبقه بندی کرد، یعنی هیچ یک مالک وسایل تولید نیستند، هر دو کارکردِ کارگر جمعی را اجرا 
می کنند، از نظر اقتصادی سرکوب  )یا استثمار( شده اند و میزان مزد دریافتِی آنان را ارزش نیروی کارشان تعیین 
می کند. بنابراین، کاماًل منطقی است که »کارگری« ماهر بیش تر از »کارمندی« ناماهر درآمد کسب کند )این 
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از منظر سرمایه منطقی است(. دوم، ازدست دادن جایگاه ممتازِ او در پدیده های گوناگونی بازتاب می یابد که 
همگی بیان نمادین این واقعیت هستند که کارمندان، یا دست کم بخش بزرگی از آنان، از سوژه ی  کارِ کنترل 
و نظارت، به ابژه ی آن بدل می شوند. برای مثال، اتاق شخصی اش با محیط بزرگی جایگزین شده که در آن به 
همراه ده ها تن از هم کارانش کار می کند. کانتر ها بیش از پیش جایگزیِن میز شخصی می شوند که این امر نمادی 
است از از دست رفتِن فردیت و نزدیک شدن هرچه بیش ترِ کارمند به عرصه ی »تسمه نقاله ی اداری«. حال او 
دیگر مسئولیت کل یک پرونده را در اختیار ندارد، بلکه صرفاً چندین جنبه ی تخصصِی آن  را بر عهده دارد. 
برای مثال، کارمندی به محاسبه ی دست مزدهای پایه می پردازد و سپس پرونده را به کارمند دیگری تحویل 
می دهد که به محاسبه ی تعداد محصوالِت تولیدشده به صورت مقاطعه کاری ]piecework points[ می پردازد 
و غیره. حتی آن دسته از عناصرِ شغلی که خصلتی شخصی به کار می بخشید، مانند پاسخ های شخصی به 
نامه ها، با ورودِ فرم های استاندارد از میان رفته است. سوم، منزلِت تغییریافته ی کارمند هم چنین در متغیرهایی 
بازتاب یافته که بسیار مورد عالقه ی جامعه شناسان است: بیگانگی )همان کارمندی که پیش تر می توانست 
فعالیتش را در بافِت بزرگ ترِ فرایند تولید قرار دهد که کارش چشم اندازی عام در رابطه با فرایند ]تولید[ به 
او اعطا می کرد،حال به همراهِ پرولتاریا به چرخ دنده ی کوچکی در یک ماشین پیچیده بدل شده است: هدِف 
فعالیت ش برای او تماماً دست نیافتنی جلوه می کند(، منزلت )با صالحیت زدایِی کارکردهایش، از منزلتش نیز 
کاسته می شود، هرچند این فرایند ممکن است شامل وقفه هایی هم بشود( و غیره. در این رابطه باید اشاره 
کرد که اصطالحاتی مانند »یقه سفید« صرفاً  مسئله را بیش تر مغشوش می کنند و از این رو، نه علمی که ماهیتًا 
ایدئولوژیک اند. ازمنظر مناسبات تولید، مشاغل یقه سفید هم شامل بخش هایی از طبقه ی میانی جدید می شود 
و هم بخش هایی از طبقه ی کارگر، ازجمله تکنسین هایی که هم چنین کار نظارت و مدیریت  را نیز به انجام 
می رسانند، و نیز تایپیست ها. ]63[ از آن جا که فرایند عقالنی سازی و ماشینی کردن که از دیرباز در مورد مشاغِل 
»یقه آبی« به کار گرفته می شد، به ویژه پس از جنگ جهانِی دوم به همان اندازه در رابطه با مشاغل »یقه سفید« 
نیز به کار گرفته شد، به این معنا ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی نقش مهمی در ارزش زدایِی نیروی 
کار این عامالن دارد. گاهی اوقات، نیروِی کارِ بخش های مشخصی از کارگراِن »یقه سفید« )مثاًل کارکنان 
دفتری( به حدی ارزش زدایی می شود که میانگیِن درآمد آن ها از میانگیِن درآمِد کارگران »یقه آبِی« بخش 
تولید هم کم تر می شود. در 1969، در ایاالت متحده، درآمد گروهِ نخست هفته ای 105 دالر بود، در حالی که 
گروه دوم درآمدی معادل هفته ای 130 دالر داشت )بریورمن، 1973، 34(. با این همه، این امکان هم وجود 
ـ به عالوه ی مجموعه ای از دالیل دیگر  دارد که به علت فاصله ی سنتی بین نظام تحصیلی و نیازهای تولیدـ 
ــ جایگاه های صالحیت زدوده با عامالنی پر شود که از همان سطح یا حتی سطح باالتری از صالحیت های 
آموزشی برخوردارند. این صالحیت های باالتر نه تنها منجر به مزدهای بیش تر نمی شود )مزدهایی که ارزِش 
الزم تعیین کننده ی آن است(، بلکه نشان دهنده ی کار اجتماعِی سرریزشده است )یعنی، کاری که صرِف تولیِد 
مهارت های استفاده نشده ی آن عامالن شده است(. از همین روست که نارضایتی نه تنها در میان کارگران 
»یقه آبی« بلکه هم چنین میان کارگران »یقه سفید« نیز مشاهده می شود و طرح های غنی سازی شغل، بیش از 
آن که در رابطه با کارگران »یقه آبی« به کار گرفته شود در رابطه با کارگران »یقه سفید« به کار می رود. اجازه بدهید 

بخشی را از هری بریورمن نقل می کنیم:
»به صورت سنتی مشاغِل رده پاییِن یقه سفید، هم در بخش دولتی و هم صنعتی، از سوی فارغ التحصیالِن 
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دبیرستانی اشغال می شد. امروزه، شمار روزافزونی از این مشاغل نصیب کسانی می شود که مقطع کالج را 
گذرانده اند. اما تقاضا برای مدارک دانشگاهی عالی تر منجر به افزایِش حیثیت، منزلت، عایدی یا دشوارِی 
این مشاغل نشده است. برای مثال، میانگین درآمد هفتگِی کارگران دفتری در 1969 معادل 105 دالر بود، 
درحالی که کارگران یقه آبی بخش تولیدی درآمدی نزدیک به هفته ای 130 پوند دریافت می کردند. بنابراین، 
عجیب نیست که پژوهشی با عنوان پیمایش شرایط کاری نشان داد که بخش عمده ی بیش ترین نارضایتی ها 
در رابطه با کار در کشور، به کارگراِن جوان و تحصیل کرده ای مربوط می شود که در مشاغل دفترِی خرد و 
جزئی شده، روزمره، خسته کننده و با درآمد پایین مشغول به کارند )1973، 34(. ذکر این نکته جالب توجه 
است که هرچند بحِث غنی سازی شغل، توسعه ی شغل و مباحثی از این دست در پیوند با کار کارخانه 

پاگرفت، اغلِب مواردِ به کارگیرِی واقعِی آن ها در دفاتر شرکت ها به وقوع پیوست« )1973، 36(.
چهارم، و در تضاد با روندی که تا به این جا ترسیم شد، ایدئولوژی رسمی در تالش است تا با خلق یا 
تداوم بخشی به این تصویر از کارمند به عنوان کارگری سخت کوش که هرگز اعتصاب نمی کند، وفاداری 
کارمند به بنگاه را بپروراند. فرایند پرولتریزه شدن که کارمند بیش از آن که آن  را فهم کند، احساس می کند و 
درکی کلی از آن دارد، پایه ی مادِی ترِس او از تغییر اجتماعی است؛ ترسی که رویکردی مشترک با اعضای 
طبقه ی میانی قدیمی پدید می آورد و البته که از سوی رسانه های جمعی تشدید می شود. اما تضاد بین واقعیِت 
فرایند اجتماعی که خود را برمال می کند و رویکرد ایدئولوژیکی که این واقعیت را انکار می کند )کافی 
است که به فضای هماهنگی و هم یاری ای بیندیشیم که نشریات و بولتن های داخلِی بنگاه ها تکثیر و ترویج 
می کنند( بیش ازاندازه عظیم است و این ایدئولوژی محکوم به آن است که حتی بیش از این سیطره اش را از 
دست بدهد. سال ها تداوم این فراینِد شتاب گرفته، به وضعیتی منجر شده که در آن خصومِت سنتِی کارمندان 
نسبت به کارگران، دست کم در پایین ترین قشرِ آنان که پیش تر پرولتریزه شده اند، با آگاهِی تازه ای نسبت به 
منافعی مشترک بین کارگران و کارمندان جایگزین شده است. اتفاقی نیست که با آغاز وقایِع ماه می 1968 
در فرانسه و تابستان »داغ« 1969 در ایتالیا، کارگران و کارمندان اغلب در مناقشاِت صنعتْی جبهه ای متحد 
شکل دادند. علت غایی این مسئله را باید در فرایند ارزش زدایی نیروی کار در بسیاری از اقشارِ کارمند و 
درنهایت، در پرولتریزه شدن آن ها جست. البته این بدین معنا نیست که پرولتریزه شدن لزوماً منجر به ایجاد 
آگاهی برای طبقه ی پرولتاریا شود. اخیراً در ایتالیا نیز اوضاع از همین قرار بود، آن هم به علت مجموعه ای از 
عوامل سیاسی و ایدئولوژیِک بین المللی)تأثیر جنگ ویتنام، انقالب فرهنگی چین، وقایِع می 1968 در فرانسه 
و بحران هایی که این وقایع برای ایدئولوژِی بورژوایی پدید آورد( و داخلی )مبارزه جویِی طبقه ی کارگر که به 
نقطه ی ارجاعی برای کارمندان بدل می شود، تأثیر مستقیم و غیرمستقیِم جنبش دانشجویی، به اصطالح »بحراِن 
نمایندگِی« مربوط به احزاب سنتِی چپ و بنابراین، ظهور قشری از طبقه ی کارگر که این احزاب از لحاظ 

سیاسی و ایدئولوژیْک تسلطی بر رویشان ندارند و غیره(. )کمیته های پایه ای واحد، 1973(
از آن چه تابه حال گفته شد ممکن است چنین برداشت شود که ابداعات فنی، تغییر در محتوای فنی و اجتماعِی 
جایگاه ها و غیره، تنها به شکلی خطی به ارزش زدایی )هرچند به درجات مختلف( از نیروِی کار کارمندان 
می انجامد. درواقع، اگر این امر در رابطه با بخش بزرگی از کارمندان صادق باشد، کماکان برای بخش کوچکی 
از آن ها نیز جایگاه های ممتازی پدید آمده که با افزایش سهِم کارکرد عام سرمایه  در کارکرد های آن ها پیوند 
دارد. ]64[ به عبارت دیگر، فرایند ارزش زدایِی نیروی کار منجر به تجزیه ی قشری از کارمندان به دو بخش 
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می شود که بخش بزرگ تر آن به سمِت قسمِت تحتانِی نمودار سازمانی سوق داده می شود که در آن کنترل 
و نظارت عمیقاً کاهش یافته است و گرایش به ازبین رفتن دارد، درحالی که اقلیتی دیگر از این کارمندان به 
جایگاه های باالترِ مدیریتی نزدیک می شوند. در این جا دست کم می توان دو پیامد مهم را تشخیص داد. پیش 
ـ به شکلی فزاینده  ـ کسانی که با بهره گیری از تجربه تصمیم گیری می کنندـ  از هرچیز، بخش میانِی مدیریتـ 
نحیف تر از قبل می شود، چراکه هر روز بیش از پیش، کامپیوتر ها جایگزین آن ها می شوند. مورد دوم، که پیامد 
مستقیم مورد نخست است، کارمندان از نظر کاهش دائمِی تحرک عمودی نیز به کارگران نزدیک تر می شوند، 

چراکه گرایشی برای از میان رفتِن رده های میانی وجود دارد )ویسلر و لئاویت، 1958(.

5- پرولتریزه شدن تکنسین ها

حال بپردازیم به تغییرات معینی که تکنسین ها از سر گذرانده اند. در این جا، هم سو با لِلی و ماتیونولی )1973 
و 1968(، سه مرحله ی فرعِی فرایند تولید را مالحظه خواهیم کرد. این فرایند می تواند به سه مرحله  تقسیم 
شود، )الف( طراحی محصول، )ب( روال تولید و )ج( کنترل و نگهداری. از آن جاکه در بحث فرایند تولید، 
معموالً بر مرحله ی فرعی )ب(، یعنی بر روال تولید، تمرکز می شود، بررسِی تغییراتی که تکنسین ها در دو 
مرحله ی فرعِی دیگر از سر گذرانده اند مفید خواهد بود. با مرحله ی طراحی محصول آغاز کنیم. تغییراتی 
که درون این مرحله پدید آمده، نمونه ی بسیار مناسبی از ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی )که اساسًا 
از طریق چندپاره کردن وظایف حاصل شده است( را فراهم می کند که تکنسین ها از سر گذرانده اند. پیشتر، 
طراحی محصولی جدیْد فعالیتی بود که تنها محدودیت بر سر راه آن یا به خصائل نوعی کارساالر یا درک 
مستقیم طراح مربوط می شد. امروزه، مرحله ی طراحی یک محصول هرچه بیش تر به فعالیتی استانداردشده 
بدل می شود. طراح صرفاً وظیفه ای کلی برعهده دارد که می تواند با درجه ی آزادی فراوانی آن  را پی بگیرد: 
کار او هرچه بیش تر به چیزی شبیه می شود هم چون کنار هم گذاشتِن عناصرِ از پیش موجود، به منظورِ فراهم 
کردِن یک نمونه ی اولیه که می بایست از مشخصات فنِی کاماًل معینی برخوردار باشد و باید الزامات کیفیتِی 
معینی را برآورده سازد که توسط بازارپیمایی و غیره تعیین شده است. درعین حال، آن چه پیشتر فعالیتی فردی 
بود، بین چندین جایگاه گوناگون تقسیم شده است. بنابراین، می توان بیِن این افراد و جایگاه ها تمایز قائل 
شد: )1( طراح اصلی که وظیفه اش از سوی مدیریت به او واگذار می شود و ملزم به تحویِل نمونه ی اولیه ی 
تکمیل شده است، )2( دستیاران او که به او کمک می کنند، )3( طراحان فنی، )4( متخصص موادی که باید در 
ساخِت محصول به کار رود، )5( متخصص کسب وکار که باید پس از مشخص شدِن هزینه های تولید و نتایج 
بازارپیمایی، قیمت محصول را تعیین کند، )6( ریاضی دانانی که با استفاده از فنون عملیات پژوهشی، چرخه ی 
تولیدِی جدیدی را برنامه ریزی می کنند، )7( برنامه نویسان کامپیوتری و تحلیل گرانی که به ریاضی دانان کمک 
می کنند، )8( متخصصان حقوقی که با مالکیت معنوی ]patent[ محصول جدید سروکار دارند و غیره. در 
بین تمامی این جایگاه ها، تنها مورد 5 و 8 کماکان همان وظایف سنتِی کارمند قدیمی هستند. سایر آن ها 
جایگاه هایی جدید هستند )برای مثال مورد 1( که در محتوای کارکردی )اجتماعی( خود تقریباً انحصاری اند 
و کارکرد عام سرمایه  را ایفا می کنند، در عین حال که سایر جایگاه ها غالباً از توازنی بین این کارکرد و کارکردِ 
کارگرِ جمعی برآمده اند )که در آن غلبه با کارگر جمعی است یا به تمامی با عنصری منحصربه فرد مواجهیم(. 
هرچند سطح آموزش و مهارت یابِی فنِی الزم برای اجرای این وظایف کماکان باالتر از سطح الزم برای 
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اجرای کار میانگین است، این وظایف روز به روز بیش تر استاندارد و چندپاره شده و به این ترتیب این امکان 
فراهم می آید که در آینده توسط کامپیوتر ها انجام شوند. ]65[ مثال سنخ نمای این نمونه را می توان در دسته ی 
سوم مشاهده کرد، طراحان فنی یا نقشه کش ها. پژوهشی جدید در چهار بنگاهِ فلزکارِی بزرگ در ایتالیا ]66[ 
نشان می دهد که این  کار بسیار دشوار است، دستمزد کمی دارد، تقریباً هیچ امکانی برای حرفه سازی وجود 
ندارد، تبعیت از کامپیوتر ها در حال افزایش است، به این معنا که )الف( کامپیوتر تمامی داده های اولیه را فراهم 
می کند، )ب( کامپیوتر تعیین کننده ی چندپاره سازِی فزاینده ی کار است، )ج( زمانی که چندپاره شدن کار به 
حد کافی صورت گرفت، گرایشی وجود دارد که کامپیوتر آن کارکرد را برعهده بگیرد؛ و امکان خالقیت و 

ابداع از بین رفته است.
همین پدیده را می توان در سومین مرحله ی فرعی، یعنی کنترل و نگهداری، نیز مشاهده کرد. کنترل کیفی 
پیش تر بعد از اتمامِ تولید صورت می گرفت. در طول سالیان، این وظیفه به مجموعه ی پیچیده ای از عملیات 
]کاری[ بسط وگسترش یافته که در طول ]فرایند[ تولید و به منظور حصول اطمینان از این که محصول نهایی 
الزامات کیفِی معینی را برآورده سازد صورت می گیرد. فنون آماری به تکنسین این امکان را می دهد که دائماً از 
انحراف از معیارها آگاه باشد تا هنگامی که این انحراف ها بیش از حد افزایش یابند، تغییرات الزم در دستگاه ها 
و فراینِد تولید را ایجاد کند. اکیپی که این وظیفه ی پیچیده را بر عهده دارند شامل دو گروه می شود: یک گروه 
مسئول جنبه های ریاضی و نظری و گروه دیگر مسئول جنبه های مکانیکی و فنِی کنترل کیفی است. همین 
موضوع را می توان درباره ی نگهداری نیز ذکر کرد که آن هم به صورتی تحول یافته که در تمام طول فرایند 
تولید به وقوع می پیوندد. تأکید بر این نکته مهم است که همین پدیده ی مورد نظر را  در رابطه با سه مرحله ی 
فرعی دیگر نیز می توان مشاهده کرد، یعنی گرایش به شکل دادن به دو قشر در بین تکنسین ها. قشر باالتر 
که به مدیریت نزدیک تر است، جایگاه های ممتاز )از لحاظ حقوق و غیره( را حفظ می کند و با ایفا کردِن 
کارکردِ سرمایه، هم چنین حامِل ایدئولوژِی شایسته ساالرِی تکنسین ها به عنوان عامالِن خنثی تولید و غیره  
نیز محسوب می شوند. قشر پایین تر از کسانی تشکیل شده که نیروی کارشان به صورت مداوم ارزش زدایی 
شده است، که کارشان تکراری تر و چندپاره تر شده و خالصه این که به وضعیِت پرولتاریای واقعِی نزدیک تر 

شده اند )یا همین  حاال هم به این وضعیت رسیده اند(. 

۶- یک مثال: کارخانه ی کامپیوتر سازی 

به عنوان مثالی عملی بگذارید این دو قشرِ متفاوت را در یک کارخانه ی کامپیوتر سازی درنظر بگیریم. قشر پایینی 
خود می تواند به دو بخش تقسیم شود: آن ها که ازپیش پرولتریزه شده اند و آن ها که در فراینِد پرولتریزه شدن 
قرار دارند. گروه اول شامل آن کارمندانی است )مثاًل تایپیست ها، پانچ کاران و غیره( که به واقع بر روی آن چه 
»تسمه نقاله ی اداری« نامیده می شود در حال کار هستند. فعالیت های آن ها کاماًل براساس نیازهای کامپیوتر 
تعیین شده است. در این جا شاهد تأییدی بر این امر هستیم که سرمایه به منظور افزایش سود، از رانه ای پایدار 
در جهِت کاهش هزینه ها )ارزش نیروی کار و از این رو، دستمزدها( برخوردار است: هنگامی که کارمند کاماًل 
پرولتریزه شده است، یعنی نیروی کارش ارزش زدایی شده، کارکرد او به اندازه ای چندپاره و ساده سازی شده 
است که می توان به راحتی جایگزینی برایش یافت و به شدت در معرِض تهدیِد بی کاری )تهدیدی که می تواند 
منجر به تحمیِل حقوق های پایین، منطبق با ارزِش کاهش یافته ی نیروی کار و گاهی حتی کم تر از آن، شود( 
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قرار می گیرد، سپس سرمایه نهایتاً در تحمیِل شرایط خوْد دست باال پیدا می کند. در مورد پانچ کاران، از پیش 
می توان گرایشی برای استخدام آن ها بر مبنای قراردادهای ثابت که شبیه به نظام مقاطعه کاری است مشاهده 
کرد. سطوح باالی این قشر شامل تکنسین های نیمه حرفه ای )مانند برنامه نویسان، کارکنان بخش تعمیرات و 
نگهداری و غیره( می شود که در فرایند پرولتریزه شدن قرار دارند، یعنی فرایندی سریع از ارزش زدایی نیروی 
کارشان را از سر می گذرانند. به علت تغییرات فناورانه ی عمیقاً پرشتاب در حوزه ی کامپیوتر، دانش فنی شان 
به سرعت منسوخ می شود. دوره های متعدد، سمینارها و ... که این گروه به منظور به روز نگاه داشتِن دانش خود 
ملزم به شرکت در آن ها هستند، هرچه بیش تر آنان را به ]کارمندانی[ تخصصی شده بدل می کند؛ بیش تر به نوع 
معینی از ماشین وابسته می کند و از همین رو، به جای آن که قدرت چانه زنی  شان را در برابر کارفرما افزایش 

دهد، منجر به تضعیف جایگاهشان می شود و آن ها را بیش تر وابسته می کند.
قشر باالیی شامل کسانی است که یا کارکرد عام سرمایه  را به صورت انحصاری ایفا می کنند )یعنی مدیران 
رده باال(، یا کسانی که این کارکرد را با کارکرد کارگر جمعی ترکیب می کنند، یعنی به اصطالح تکنسین های 
»سیاسی« )لِلی، 1973، 71(. کار این گروه دوم عبارت است از تحقیق درباره ی کاربردهای انضمامِی کامپیوتر 
برای مشتریان احتمالی )برای مثال، کامپیوتری کردِن نظام حسابداری در یک بنگاه معین(، و هم چنین، پشتیبانی 
از نصب و عملکردِ آن. از چشم اندازِ محتوای اجتماعی این جایگاه، تا جایی که به کارکرد نخست مربوط 
می شود، این نوع از تکنسین باید با یک کارگر تجارِی با صالحیت باال مقایسه شود. کارکرد او فروِش نوع 
مشخصی از خدمات است که بدین منظور نیازمند دانشی است که مستقیماً به حوزه ی کامپیوتر مرتبط باشد 
)ریاضیات، انواع گوناگون »زبان« کامپیوتر و غیره( و به همان اندازه، دانشی مربوط به نظام های سازمانی، 
مدیریت و غیره. بنابراین او، هرچند در سطحی بسیار باال از تخصصی شدگی، به ایفای کارکرد کارگر جمعی 
می پردازد. دومین نوع کارکرد )پشتیبانی از کامپیوتری شدن در یک بنگاه معین( عبارت است از کار پشتیبانی 
و مدیریت که هم کار کنترل و نظارت )کارکرد عام سرمایه( را شامل می شود و هم کارِ هماهنگ سازی و 
یکپارچه سازِی فرایند کار )کارکردِ کارگر جمعی(. بنابراین، امکان دارد که این نوع از جایگاه تکنسیْن توازنی 
باشد بیِن دو کارکرد که در این توازن، کارکرد عامِ سرمایه نقِش مسلط را ایفا نمی کند. با این حال، این تکنسین، 
در نمودار سازمانی، جایگاهی بسیار مشابه با جایگاه مدیریت دارد و درآمد نسبتاً باالیی کسب می کند )که 
شاید بتوان بخشی از آن را با اشاره به نقشی که کارکرد عامِ سرمایه در کارکرد او دارد تبیین کرد(. چگونه 
می توان این مورد و سایر موارد »نامعمول« دیگر را تبیین کنیم؟ درواقع این مورد به هیچ وجه نامعمول نیست. 
پیش از هرچیز، این تکنسین موقعیت مشخصاً مهمی در فرایند تولید دارد که تقسیم فنی کار و خصلت  های 
ویژه ی فرایند تولیِد موردبحْث آن را تعیین می کند. تکنسیِن مورد بحث، نوع خاصی از فروشنده است، نه تنها 
به دلیل صالحیت هایی که برای ایفای کارکردش نیاز دارد، بلکه  هم چنین به این دلیل که تولید کامپیوتر  تولید 
کاالیی است )1( بسیار هزینه بر و )2( در مقایسه با اغلب کاالهای دیگر، در مقیاسی نسبتاً محدود تولید 
می شود. این نکته به این معناست که فروش فقط یک کامپیوتر  )یا فروِش خدماِت آن، یعنی اجاره ی کامپیوتر( 
از اهمیت بسیاری برخوردار می شود: اهمیِت یک کامپیوتر فروش نرفته برای کمپانی کامپیوتر سازی، بسیار 
متفاوت است با اهمیت یک جعبه کبریِت فروش نرفته برای کارخانه ی کبریت سازی. یعنی، نسبِت مجموِع 
ارزشی که در یک کامپیوتر  وجود دارد، بسیار باالتر از نسبت مجموِع ارزش موجود در یک کاال در بسیاری 
از دیگر کارخانه هاست. به همین دلیل است که تحقق ارزِش موجود در یک کامپیوتر )برای کارخانه ی 
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کامپیوتر سازی( بسیار مهم تر است از تحقق ارزِش موجود در یک ماشین برای کارخانه ی ماشین سازی. 
به منزله ی یک قانون عام، هرچه تعداد کاالهای تولیدشده کم تر باشد، ارزش ]موجود در هر واحد[ آن ها 
بیش تر است )مثاًل، نوع جدیدی از هواپیمای تجاری مانند »کونکورد«( و در تقسیم فنِی کارِ این نوع معین از 
»فروشنده«، ]فروش و تحقق ارزش این کاال[ کارکردِ راهبردی تری پیدا می کند. این بدین معناست که اگر این 
تکنسین فقط کارکردِ کارگر جمعی را ایفا کرده باشد، جایگاهِ راهبردی اش درون فرایند تولید تضمین می کند 
که از لحاظ ایدئولوژیک هیچ تفاوتی بین او و مدیر فاقد تحصیالت وجود نداشته باشد. او باید از دانشی 
درباره ی طرز تفکر و دنیای مدیریتی برخوردار باشد؛ خود او بایستی حامل ایدئولوژی معینی باشد؛ باید قانع 
شود که کاری که انجام می دهد )و از همین رو، نظام مبتنی بر سودآوری( »عاقالنه« است. بنابراین، او نمونه ی 
افراطِی اشرافیت کارگری است، کسی که، از لحاظ عینی، عضوی از پرولتاریاست اما از لحاظ ایدئولوژیک 
و سیاسی، و از طریق درآمدی بسیار باال که این کنش های ایدئولوژیک و سیاسی مبتنی بر آنند، به چشم انداز 

بورژوازی یا خرده بورژوازی کشانده شده است. ]67[
اما این کل ماجرا نیست. جالب این جاست که چون او کارکرد کارگر جمعی را ایفا می کند )خواه به صورت 
کلی یا جزئی(، این امکان وجود دارد که در معرِض ارزش زدایِی نیروی کارش قرار گیرد، فرایندی که همین 
حاال هم قابل تشخیص است. پیش تر کارِ او دربرگیرنده ی عنصری واقعی از استادکاری بود. کامپیوتر ها 
ِ یابِی بنگاهشان،  کاالهایی سفارشی بودند که در پِی درخواسِت مشتریان برای مطالعه ی دقیق و کامل سازمان 
به منظور ارتقای کارآمدِی آن، پدید آمدند. ]68[ پیش تر او مستقل بود و عمدتاً بر مبنای تجربه اش تصمیم گیری 
می کرد. او بود که با به کار گرفتِن کامپیوتر در بنگاه، به همان مجرایی بدل شد که از طریق آن بسیاری از 
کارکردها چندپاره و تابِع کامپیوتر شدند. بااین حال، در دوره ای نسبتاً کوتاه، خود او نیز قربانی این فرایند 
می شود. به صورت ساعتی به مشتری »کرایه« داده می شود )که به این معناست که حال، این زمان هم به 
کنترِل مدیریت در می آید(، دیگر ابداع کننده ِی کاربسِت کامپیوتر برای وضعیتی معین نیست، بلکه باید 
روش ها و رویه های استانداردشده ای را به کار گیرد که دفترهای اختصاصی به او ابالغ کرده اند، نه مسئولیِت 
کامپیوتریکردن کل نظام، بلکه صرفاً بخشی از آن با اوست. خالصه، او به نوعی کتابخانه ی سیار بدل می شود: 
»ماهیانه چند کیلوگرم برگه های دستورالعمل دریافت می کند، از صفحه ای به صفحه ی دیگر با دقت می خواند 
و دستعورالعمل ها را جایگزین دستورات پیشین می کند«. ]69[ بنابراین، تجربه  کردِن فرایند ارزش زدایِی نیروی 

کار از رهگذر صالحیت زدایِی جایگاه ها، برای این تکنسین های رده باالتر نیز آغاز می شود.
اینک می توان آن چه تا به این جا گفته شد را، یعنی تغییراتی که پرولتریزه شدن و فرایند ارزش زدایی از نیروی 
کار موجب می شود، خالصه کرد. پیش از هرچیز، هم کارمندان و هم تکنسین ها را می توان به دو گروه تقسیم 
کرد )که از بین این دو گروه، تنها یکی، یعنی گروه رده پایین تر، و تا به این جا، بزرگ تر( تا همین حاال هم تا 
اندازه ی مشخصی، فراینِد ارزش زدایِی نیروی کار را از سر گذرانده است. دوم، درون این دو گروه، می توان 
مطابق با درجه ی پیش روِی این فراینِد ارزش زدایِی نیروی کار، نظامی از قشربندی را ترسیم کرد. این فرایند 
برای برخی جایگاه ها درون گروهِ رده پایین تر، تا جایی پیش رفته که می توان با اطمینان عامالِن ایفاکننده ی این 
کارکرد ها را پرولتریزه شده دسته بندی کرد. مصداق این امر را می توان در نمونه ی پانچ کاران و برخی طراحان 
فنی )نقشه کش ها( مشاهده کرد. ]70[ در سطوِح باالتر این گروهِ پایینی، تکنسین هایی نیمه حرفه ای  را می یابیم 
که گرچه در جایگاه بهتری نسبت به دیگران قرار دارند )یعنی، هرچند هنوز پرولتریزه نشده اند( اما در حال 
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تجربه ی فرایند پیوسته و پرشتاب ارزش زدایِی نیروی کارشان هستند. هم چنین می توان در قشر باالیی، 
قشربندی ای درونی انجام داد، هرچند این جا فرایند ارزش زدایِی نیروی کار، چندپاره  شدِن جایگاه ها و غیره، 

کم تر پیش  رفته و بنابراین کم تر قابل مشاهده است. 

7- برخی نکات کلی برای جمع بندی

کارایِی عملِی نظریه ای که در این مقاله ارائه شد چیست؟ به عبارت دیگر، این نظریه چگونه خود را درون 
مبارزه ی ایدئولوژیکی قرار می دهد که امروزه در ایتالیا در حال وقوع است؟ و دقیق تر این که این نظریه چگونه 
خود را در نتایجی که به دست می دهد، و ازاین رو، امکان هایی که برای ترسیم خطوِط صحیِح کنِش سیاسی 

فراهم می کند، از خط مشی نیروهای جناح چِپ ایتالیا، به ویژه سندیکاها و احزاب چپ، متمایز می کند؟
ـ یعنی سالی که کارمندان و تکنسین ها در مبارزه ی طبقاتی  عظیم و سازمان یافته ای در  از سال 1968 به بعدـ 
کنار پرولتاریای ایتالیا مشارکت کردند ــ  مشخصه ی خط مشی سندیکاها ناتوانی در فهِم وضعیت جدید و 
پرولتریزه شدن قشر عظیمی از کارمندان و تکنسین ها )یعنی یکی از علت های بنیادیِن مبارزه جویِی این عامالن( 
بوده است. ]71[ اتحادیه ها این مبارزه جویی را تجلی میل این گروه برای پایان دادن به فرایند زوال حرفه ای و 
خواسِت مشارکت بیش تر در مدیریت می دانند. اتحادیه ها که پیشگامان این جنبش را گروه های خرده بورژواِی 
رادیکال شده می دانند، توان بالقوه  انقالبِی مبارزه جویِی کارمندان را کاماًل نادیده می گیرند. کارمندان و تکنسین ها 
هم چون عناصری از طبقه ی میانی پنداشته می شوند که مقصودشان صرفاً حفِظ جایگاهی غیرپرولتری است. 
خط مشی ای که خود به خود از چنین واکاوِی نادرستی حاصل می شود، صرفاً عمومیت بخشیدن به مطالبات 
شرکت های سهامی است که مسلماً کماکان برای بخش بزرگی از کارمندان و تکنسین ها موضوعیت دارد. 
بنابراین، تأثیری که بر مبارزه ی طبقاتی و آگاهی این عامالن پدید می آید، عبارت است از سیاست زدایِی توده ها.
طبقه ی سرمایه دارِ در1970 که به شکلی غیرمنتظره گرفتارِ برخاستن ناگهانی و عظیم جنبِش کارمندان و 
تکنسین ها شده بود،  حمله ی متقابلی را آغاز کرد تا با از سرگیرِی، از یک سو، خط مشی اِعمال افتراقات 
مزدی ــ به منظور شکستِن اتحادِ جنبش ــ و از سوی دیگر، تشویِق این عامالن برای مشارکِت فعاالنه تر 
این  در  نه تنها  اتحادیه ها  بپردازد.  جنبش  این  با  مقابله  به  کارخانه،  سطح  در  اتحادیه  فعالیت های  در 
 مبارزه شکست خوردند، بلکه با تغییرِ سازمان یابِی خود و خلق بدنه ای جدید، یعنی شوراهای کارخانه 
)Consigli di Fabbrica(، به ترویج این خط مشی پرداختند. شوراهای کارخانه هدفی سه الیه را دنبال می کنند:

)الف( اعاده ی اعتبار از دست رفته ی کمیسیون های داخلی )Commissioni Interne( که با توافق نامه ی 1953 
)بین انجمن اصلی کارفرمایان و کنفدراسیوِن اصلی اتحادیه های ایتالیا( به کمیته های بررسی شکایات کارخانه 

تنزل یافته بود. ]72[
)ب( محدود کردِن رشِد سازمان های مستقِل بدنه ی کارگران که مبارزه ی طبقاتی )به ویژه در سطح اقتصادی( 

را مبتنی بر روالی متفاوت با اتحادیه ها پیش می برند.]73[
.]grass-root[  ج( دست یابی به کنترِل بهترِ کارخانه در سطِح فعالیت های مردم پایه(

از 1972 می توان دو نوع خط مشی را به وضوح تشخیص داد. از یک سو، خط مشی اتحادیه ها، که برمبنای 
با  مقابله  برای  از طریق شوراهای کارخانه،  اشتباه و اصالح محور ]reforming[ و هم چنین  یک واکاوِی 
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چندپاره شدِن فزاینده ی جایگاه ها طرح های مربوط به چرخِش شغلی را پیشنهاد می کند. از سوی دیگر، 
خط مشی سازمان های مستقل است که ارتقاء شغلی و افزایش دستمزدها را بر اساس سابقه، یعنی در روندی 
خودبه خودی، پیش می کشد. درحال حاضر، این که کدام یک از این دو خط مشی پذیرفته شوند منوط است به 

قدرِت اتحادیه ها در رقابت با سازمان های خودمختار در سطح کارخانه.
بنابراین، نتیجه ی خط مشِی اتحادیه ها و احزاب چپ در رابطه با کارمندان و تکنسین ها، به رغِم وضعیِت 
پرولترِی این گروه، نه تقویت رشد وگسترِش آگاهِی طبقاتِی پرولتری در میان آن ها، که محدود ساختن این 
آگاهی بوده است. اتحادیه ها و احزاب چپ، با در نظر گرفتن این عامالن به عنوان اعضای طبقه ی میانی، تنها 
بر مطالبات شرکت های سهامی تأکید می گذارند. درواقعیت، بخش های بزرگی از این عامالن، ازپیش، و در 
سطِح مناسبات تولید، به بخشی از پرولتاریا بدل شده اند و بخش های دیگر نیز درحال نزدیک شدن به این 
وضعیت هستند. بنابراین، چنان چه رویکرد درستی اتخاذ کنیم، مسئله به اتحاد بین بخش های مختلِف طبقه ی 
کارگر بدل می شود و نه اتحاد بین پرولتاریا و خرده بورژوازی. راهبردی صحیح برای پرولتاریا، نه فقط در ایتالیا 
بلکه در سایر کشورهای سرمایه دارِی پیشرفته، در گروِ فهم روشن این پرسش است. در همین پرتو است که 

باید نظریه ی ارائه شده در این مقاله را مالحظه کرد.

* این مقاله ترجمه ای است از:
Carchedi ; “Reproduction of social classes at the level of production relations”; in: Economy 

and Society, 4:4, 361-417.
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سرشت نشان آن است.

بحث کار مولد و نامولد مجموعه ی گسترده ای از آثار و نوشته ها را در بر می گیرد. آن چه به آن اشاره خواهم کرد گذشته از نوشته های . 9
خود مارکس، صرفاً یک مرور و بررسی از ایان گاف با عنوان » کار مولد و نامولد نزد مارکس«، نیو لفت ریویو، شماره 76، 

نوامبر ـ دسامبر 1972، است، و به عنوان مطالعه ای دقیق و مفصل درباره ی مفهوم کار مولد نزد مارکس:
Bischoff et al. ‹Produktieve en Onproduktieve Arbeid als Kategorieen in de Klassenanalyse›, 
in Karl Marx, Over Produktieve en Onproduktieve Arbeid, SUNschrift 26, Nijmegen, 1970

بسیاری از مؤلفان درکی اشتباه از مفهوم کار مولد داشته اند. برای مثال، او. النگه در اثر خود با نام اقتصاد سیاسی، ترجمه ی ایتالیایی، مجلد 
1. ص 20، کار مولد و تولید مادی را یکی تلقی می کند.  اما از سوی دیگر، به نظر مارکس تا جایی که به تولید ارزش اضافی مربوط 
می شود این که یک سرمایه دار »سرمایه ی خود را به جای  کارخانه ی سوسیس به کارخانه ی تدریس تخصیص داده باشد« به هیچ وجه 
تفاوتی ایجاد نمی کند. تولید غیرمادی، برای مثال تولید خدمات، می تواند هم مولد باشد و هم نامولد. فعالیت های فروش نمونه ای است 
از آن چه سرمایه در سپهر نامولد به آن مشغول است. به رغم ادعای باران و سوئیزی )نگاه کنید به سرمایه ی انحصاری، نیویورک، 1968، 
ص 126(، این واقعیت که این شاخه از اقتصاد در سرمایه داری انحصاری اهمیتی بیش ازپیش یافته است، تغییری در ماهیت آن به عنوان 
فعالیتی نامولد نمی دهد. در این باره نظر مارکس در سرمایه، مجلد 2، ص 149، کاماًل گویا است. افزون براین، مفهوم کار مولد به هیچ وجه 
ربطی به تولید کاالهای تجملی ندارد، یعنی هیچ ربطی به ارزش مصرفی یک کاال و نوع کار انضمامی  صرف شده در تولید ارزش  مصرفی 
آن ندارد. از منظر فرایند تولید سرمایه داری، این واقعیت که بسیاری از محصوالت را محصوالت تجملی تشکیل می دهند مسئله ی خاصی 
نیست.  نکته ای که اهمیت دارد این است که این فرایند تولیْد ارزش اضافی خلق کند، چه از طریق تولید کاالهای تجملی و چه از طریق 
تولید کاالهای مزدی. از منظر تولید سرمایه داری، تولید کاالهای تجملی صرفاً زمانی نکوهش می شود که چنان حجم زیادی از وسایل 
تولید و نیروی کار به این نوع تولید اختصاص داده شود که بازتولید سرمایه را به خطر بیندازد. محصوالت تجملی اقالمی نامولد هستند، 
یعنی کاالهایی هستند که نمی توانند به مصرف مولد برسند، چراکه نه وسایل تولیدند و نه کاالهای مزدی. اگر حجم بیش ازاندازه ای از 
نیروی کار صرف تولید کاالهای تجملی بشود، دیگر نیروی کار کافی برای تخصیص به تولید آن کاالهایی وجود ندارد که با آن ها  بتوان 
دور جدید تولید را آغاز کرد )همین نکته در مورد تولید تسلیحات نیز صدق می کند(. از سوی دیگر، »برای شیوه ی تولیدی که برای 

بازگشت به ابتدای مقاله



174

غیرتولیدکنندگان ثروت خلق می کند و ازاین رو باید به ثروت شکل هایی ببخشد که امکان تصرف آن را توسط ثروتی بدهد که منحصراً 
وقف لذت شده است، تجمل ضرورتی مطلق است« )مارکس، نتایج... ص. 81 ]484[(. در پایان، کار مولد ربطی به کارِ الزم برای فرایند 
تولید ندارد. این همان اشتباهی است که مندل، در اثر خود نظریه  ی اقتصادی مارکسیستی، نیویورک، 1968، ص 204 مرتکب می شود، 
کمااین که تدارک آب، گاز و برق می تواند درصورتی که یک سرمایه دار یا فعالیت یک دولت سرمایه دار آن  را فراهم کرده باشد فعالیتی 
مولد )مولِد ارزش اضافی( و درصورتی که فعالیت یک دولت غیرسرمایه دار آن را فراهم کرده باشد فعالیتی نامولد باشد. تفاوتی که میان 

این دو نوع فعالیت دولتی وجود دارد در مقاله ام با عنوان »شناسایی اقتصادی کارکنان دولتی« تشریح شده است، همانجا.

»اجرای کارکرد کارگر جمعی به معنای مشارکت در فرایند تولید سرمایه داری در کلیت آن )یعنی در هر سه مرحله ی آن( از منظر . 10
فرایند کار و از  این رو از منظر فرایند تولید کار اضافی است. از طرف دیگر، اجرای کارکرد عام سرمایه به معنای مشارکت در فرایند 
تولید سرمایه داری در کلیت آن، منحصراً از منظر فرایند تولید کار اضافی است.«، »طبقه ی میانی جدید«، همان، ص 43. مفهوم 
کارکرد عام سرمایه به اجرای آن چه مارکس آن را کارکرد کنترل و نظارت می نامد )که نباید با کار سرپرستی و مدیریت اشتباه گرفته 
شود که دربرگیرنده  ی هر دو کار کنترل و نظارت، و کار هماهنگ سازی و یکپارچگی است( مرتبط است. در سرمایه داری انحصاری، 
»)الف( کارکرد عام سرمایه از مالکیت حقوقی سرمایه تفکیک شده است؛ )ب( کارکرد عام سرمایه را ساختاری اجرا می کند که جزءِ 
نخست آن فقط همین کارکرد را اجرا می کند و دارای مالکیت حقیقی سرمایه است، جزء دوم آن همین کارکرد را بدون دراختیار 
داشتن مالکیت حقیقی سرمایه اجرا می کند و جزء سوم آن که ازنظر اقتصادی صاحب سرمایه نیست و کارکرد کارگر جمعی و 

کارکرد عام سرمایه را )در نسبت هایی متغیر( با هم اجرا می کند.« همان، ص 33.

کارکدی، 1975، بخش 6، و جلوتر در همین مقاله. بسیاری از مؤلفان مارکسیسْت محوشدن گرایش وارِ کارکرد عام سرمایه را . 11
به منزله ی »ازبین  رفتن مسئولیت« درک می کنند. تا جایی که چشم انداز بحْث آلمان غربی است، ای. النگه، ال. پیتر و اف. دپ در اثر 

زیر به بحث درباره ی این موضوع پرداخته اند:
arbeidersklasse›,› ‹ in Sunschrift 14, Nijmegen, 1970, pp. 13-28. See especially pp. 22-3.

این نکته که تملک به کارگر جمعی بازمی گردد از دل بی شمار  نمونه هایی که کارگران کارخانه ای را اشغال می کنند و بدون نیاز . 12
به هدایت سرمایه داْر کارخانه را مدیریت می کنند، نمایان است. مورد کارخانه ی فرانسوِی ساعت سازی LIP صرفاً یکی از آخرین 

نمونه های این ماجرا است. نگاه کنید به اف. اچ. وبرو:
 LIP, IOO,OOO montres sans patron, Calmann-LCvy, 1973

این که کارگران جمعی درحال بدل شدن به موجودیتی بین المللی هستند، از نمونه های )البته هنوز نه خیلی پرتکرار( اعتصاب هایی . 13
که در سطح بین المللی هماهنگ می شوند، نمایان است.

تقارن میان ظهور سرمایه داری انحصاری با ظهور کارکرد عام سرمایه را )که مدیریت علمی یکی از شکل های آن است( هم چنین . 14
می توان از متن پیش ِ رو دریافت: »از همین حاال هم می توان فهمید که توسعه های تعیین کننده در فرایند تولید دقیقاً ریشه در همان 
دوره ای دارد که سرمایه داری انحصاری. مدیریت علمی و کلیت »جنبش« سازمان دهی تولید در بستر مدرن آن، آغازگاهشان در دو 
دهه ی پایانِی سده ی گذشته بوده است«. نگاه کنید به اچ. بریورمن. نیروی کار و سرمایه داری انحصاری، نیویورک، 1974، ص 252.

بااین همه، چنان که در »طبقه ی میانی جدید«، همان، بخش 4، نشان داده ام، وزن و اهمیت کارکرد عام سرمایه نسبت به کارکرد . 15
نیروی کار سنگینی می کند. این یکی از تفاوت های میان سرمایه دار منفرد، یعنی طبقه ی میانی قدیمی و طبقه ی میانی جدید است که 

بخش هایی از آن هردو کارکرد را در نسبتی با یک دیگر اجرا می کنند که در آن کارکرد کارگر بر کارکرد سرمایه غلبه دارد.
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مارکس، در فصلی ناتمام درباره ی طبقات )سرمایه، مجلد 3، فصل 52(، میان کارگران مزدی، سرمایه داران و زمین داران تمایز . 16
گذاشت. به نظر می رسد این نکته نشان می دهد که مفهوم کار مولد، بااین که برای واکاوِی فرایند مولد سرمایه داری الزامی است، 
آن مرز تفکیک کننده ی ای نیست که طبقه ای را از طبقه ای دیگر مجزا سازد. سرمایه داران صنعتی و تجاری دو طبقه  نیستند چراکه 
)گذشته از این واقعیت که هردْو مالک وسایل تولید هستند و کارکرد سرمایه را اجرا می کنند( هردْو کار اضافی را مصادره می کنند. 
بااین حال، آن ها دوبخش از طبقه ای واحد هستند، به این دلیل که سرمایه دار صنعتی کار اضافی را در شکل ارزش اضافی مصادره 

می کند )استثمار( و درهمان حال سرمایه دار تجاری کار اضافی را مستقیماً مصادره می کند )ستم اقتصادی(.

اچ. بریورمن نیز، در اثر خود نیروی کار و سرمایه  ی انحصاری )نیویورک، 1974(، در ایجاد این تمایز ناکام می ماند، هرچند گاه به . 17
آن بسیار نزدیک می شود. او از نقطه ی درستی آغاز می کند: »پیچیدگی ساختار طبقاتی در سرمایه داری انحصاری مدرن برآمده از 
این ... مالحظه ... است که تقریباً تمام جمعیت به کارکنان سرمایه تبدیل شده اند« )ص 404(. باوجوداین، »شکل اشتغال مزدوری 
تجلی بخش دو واقعیت یک سره متفاوت است: در یک حالت، سرمایه »نیروی کاری« را اجیر می کند که وظیفه  اش کارکردن، تحت 
هدایت بیرونی، برای افزایش سرمایه است؛ در حالت دیگر، سرمایه از طریق فرایند گزینش از میان طبقه ی سرمایه دار و عمدتًا 
از میان صفوف خودشان، یک کارمند مدیریت را برای نمایندگی سرمایه در این ِسمت و در سرپرستی و سازمان دهی نیروی کار 
جمعیت کارگر برمی گزیند« )ص 405(. باین همه، سرپرستی و سازمان  دهی دو چیز متفاوتند: منظور از اولی اجرای کارکرد سرمایه 
است و دومی داللت بر کارکرد نیروی کار دارد. به این ترتیب، با  توجه به این که مدیریت )فرایند کار را( »سازمان دهی می کند« و 
ازاین رو کارکرد کارگر جمعی را اجرا می کند، به عالوه »بر سرمایه نیز می افزاید«. باوجوداین، بگذارید به منظور پیروی از استدالل 
بریورمن فرض کنیم که مدیریت فقط کارکرد عام سرمایه را اجرا می کند. »تا این جا این تفاوت مشخص است، اما میان این دو کران، 
گستره ای از  دسته های بینابینی وجود دارد که به درجات مختلف از سویی با سرشت نمای  کارگران اشتراک دارند و از سوی دیگر با 
سرشت نمای مدیران. رتبه بندی جایگاه ها در رده ی مدیریت چه بسا عمدتاً از منظر اقتدار درک شوند، درحالی که رتبه بندی جایگاه های 
کارکنان را سطوح تخصص فنی مشخص می کند« )ص 405(. بریورمن به این ترتیب از زاویه ی جنبه ی کارکردی مناسبات تولید به 
تشخیص طبقه ی میانی جدید، به منزله ی عواملی که هردو کارکرد را اجرا می کنند، تاحد نسبتاً زیادی نزدیک می شود. در این بافتار، 
اقتدار داللت بر کنترل و نظارت )یعنی کارکرد عام سرمایه( دارد، درحالی که تخصص فنی به معنای هماهنگ سازی و یکپارچه سازی 
فرایند کار )کارکرد عام سرمایه( است. افزون براین، بریورمن درادامه به شکلی گذرا به  پاره ی دیگری از طبقه ی میانی جدید )درادامه 
در همین مقاله به آن پرداخته می شود( اشاره می کند: آن عواملی که مالک وسایل تولید نیستند و فقط کارکرد عام سرمایه را اجرا 
می کنند، یعنی »افسران جزء و دون پایه ی ارتش صنعتی، همانا سرکارگران، »مدیران« خرده پا و ازاین دست« )ص 406(. با وجوداین، 
واکاوی بریورمن به جای این که در این مسیر پیش تر برود، در این نقطه باز می ایستد و درنتیجه در تشخیص طبقه ی میانی جدید 
از منظر تضاد میان عنصر تعیین کننده ی مناسبات تولید، عنصر مالکیت و عناصر تعیین شونده، که یکی از آن ها کارکرد اجراشده 
است، ناکام می ماند. به عالوه، آن چه بریورمن »سطوح میانی اشتغال فنی و اجرایی « می نامد و » امروزه در ایاالت متحده احتماالً 
بیش از 15 و کم تر از 20 درصِد کل اشتغال را شامل می شود« )ص 404( دسته ای ساختگی است، به این دلیل که شامل عوامل 
به کارگرفته شده در فرایند تولید سرمایه داری )ناب و نیز نامولد( می شود و هم عوامل شاغل در »بیمارستان ها، مدرسه ها، دستگاه 
حکومتی و ازاین دست« )ص 404(. به این دلیل که در کتاب بریورمن، هیچ واکاوی ای درمورد فرایندهای مختلف تولید ) عالوه بر 

نوع سرمایه دارانه ی آن( و مناسبات تولیِد پشتیبان این فرایندها وجود ندارد، واکاوی او نمی تواند فراتر از این حد برود.

این مسئله به این دلیل است که شناسایی طبقاتِی یک عامل بر هر سه جنبه ی مناسبات تولید سرمایه داری متکی است. نادیده گرفتن . 18
یکی از این جنبه ها منجر به اشتباهات تعیین کننده ای می شود. برای مثال، کارگر تجاری و نیز سرپرست او )1( مالکیت حقیقی بر 
وسایل تولید ندارند و )2( کار اضافی آن ها مصادره می شود. بااین همه تفاوتی اساسی میان مصادره ی کار اضافی این دو عامل وجود 
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دارد. کار اضافی کارگر تجاری در حین اجرای فرایند کار مصادره می شود و کار اضافی سرپرست او در حین اجرای کارکرد سرمایه. 
لحاظ نکردِن عنصر کارکردی به این معناست که برای هر دو عامل ) در سطح مناسبات تولید، یعنی بدون لحاظ کردن رویه های 
ایدئولوژیک و سیاسی( هم جواری طبقاتی مشابهی قائل می شویم. برای اجتناب از این همسان انگاری، پوالنزاس باید طبقه ی کارگر 
را به مثابه ی کارگران مولد، و طبقه میانی را به مثابه ی کارگران نامولد تعریف کند. به این ترتیب، او مجبور است کارگران نامولد و 
غیر ـ کارگرها را، یعنی هم کارگر تجاری و هم سرپرست او را، فارغ از هر سطحی در سلسه مراتب بنگاه، ذیل طبقه ی میانی یکی 
درنظر بگیرد. پی. والتون و ای. گمبل )لندن 1972( همین رویکرد را پی می گیرند که در آْن لحاظ نکردن عنصر کارکردی به این جا 

منتهی می شود که عواملی  را که کارشان معنای اجتماعی متضادی دارد ذیل یک طبقه ی واحد یکی درنظر می گیرند.

ـ که درواقع بازتاب ایدئولوژیک ظهور سرمایه داری جهانی اند. اجازه . 19 ـ عالوه بر »انقالب مدیریتی«ـ  شماری از بناهای نظری هستندـ 
بدهید تنها به یکی از آن ها اشاره کنیم: نظریه ی سازمان. »در نظریه ی اقتصادْی افراد، یعنی کارساالرها، هستند که تصمیم  می گیرند؛ 
در نظریه ی سازمان، تصمیم گیرنده سازمان یا شرکت است. به بیان دیگر، دراین رویکرْد تصمیم ها سازمانی هستند و نه فردی.« ) 
p ,1972 ,D, The Study of Organizations, London. 49.(. مفهوم شرکت به مثابه ی تصمیم گیرنده، شیو ه ای است 

تحریف آمیز و رازورزانه که از رهگذر آن درک ودریافت جامعه شناسان بورژوا چنین شکلی پیدا می کند: )1( چندپارگی مالکیت 
اقتصادی میان معدودی از مدیران رده باال و )2( محول  شدن بخش هایی از کارکرد عام سرمایه به عواملی که مالک وسایل تولید 
نیستند و به عواملی که یا صرفاً همین کارکرد را اجرا می کنند یا این کارکرد را توأم با کارکرد کارگر جمعی اجرا می کنند. هرگاه 
تالش هایی صورت می گیرد )چنان که در طرح های »رضایت شغلی« دیده می شود( تا عواملی که منحصراً کارکرد کارگر جمعی را 
اجرا می کنند در فرایند تصمیم گیری مشارکت داده شوند، آن چه رخ می دهد صرفاً محول  کردن بخشی )ناچیز( از کارکرد عام سرمایه 
به آن عوامل است و همه ی این ها بدون اعطاِی هرنوع قدرت اقتصادی واقعی، یعنی هرنوع مالکیت حقیقی بر وسایل تولید است. 

درمورد این نکته ی  اخیر درادامه نگاه کنید به بخش 2.

به رغم این مالحظات انتقادی، قصد ندارم اهمیت نظری قابل توجه کار پوالنزاس را ناچیز جلوه بدهم.. 20

ما مالکیت حقوقی وسایل تولید را ،عنصری که به مناسبات تولید سرمایه داری تعلق ندارد، لحاظ نمی کنیم.. 21

همان طور که در ادامه خواهیم دید، عنصر سومی، یعنی ارزش الزم، نیز مشخصه ی جایگاه )عالوه بر محتوای فنی و اجتماعی( است. . 22
منظورم از مفهوم ارزش الزم این است که هر جایگاهی را باید یک عامل اشغال کند و اشغال این جایگاه مستلزم این است )اما 

تعیین نمی کند( که نیروی کارِ آن عامل، باید ارزش معینی داشته باشد.

23 . The new middle class”, cit.,” درباره ی تفاوت میان طبقه ی میانی جدید و قدیمی، در سطح مناسبات تولید، نگاه کنید به
section 4. مفهوم طبقات میانی مفهومی بسیار دقیق است و به هیچ وجه »یکی از پرخلل وفرج ترین اصطالحاِت بی دروپیکر در 

دایره ی واژگان مارکسیستی« نیست. 

).P. Worsley, The Third World, London, 1964, p. 140(
24. ‹Why Management is Pushing «Job Enrichment» ‹, International Socialist Review, Decem-

ber 1974, 25.

شکی نیست که جامعه شناسی دانشگاهی از دلیل واقعِی نهفته در طرح های رضایت شغلی بی اطالع نیست. گزارشی با عنوان کار در 
آمریکا، تهیه شده توسط کارگروهی ویژه که گزینش آن برعهده ی وزارت بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی بود و در سال 1973 منتشر 
شد، دریافت که »شمار قابل توجهی از کارگران آمریکایی از کیفیت زندگِی کاری خود نارضی اند... ازاین رو، بارآوری کارگران پایین 
است ... به عالوه، افزایش گستره ی تحقیق نشان می دهد که افزایش مشکالت کاری، ممکن است کاهِش »نگرش های اجتماعی ـ سیاسی 
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معقول« را در پی داشته باشد.« نقل شده توسط بریورمن، همان، ص 31. با توجه به ماهیت و گستره ی طرح های متنوع غنی سازی شغل، 
توسعه ی  شغل، مشارکت کاری و غیره، بگذارید باز هم بخش دیگری را از بریورمن نقل کنیم. »اصالحاتی که امروزه پیشنهاد می شود 
به هیچ وجه چیز جدیدی نیستند و پیش تر در برخی شرکت ها)مثاًل IBM( و نزد برخی نظریه پردازاِن مدیریت به مدت یک نسل رایج 
بوده اند. این پیشنهادات بیش ازآن که نشان دهنده ی تغییری واقعی در جایگاه کارگران باشد، سبکی مدیریتی اند. این پیشنهادات مشخصه ی 
ادعای سنجیده ی  »مشارکِت« کارگران است؛ سخاوتی بزرگ منشانه در روا دانستن این که کارگران ماشینی را تنظیم کنند، المپی را عوض 
کنند، از شغلی خرد به شغل خرد دیگری جابه جا بشوند و توهم تصمیم گیرنده بودن داشته باشند، آن هم با تغییر در میان بدیل های ثابت 
و محدودی که مدیریتی طراحی شان کرده که عامدانه فقط مسائل بی اهمیت را درمعرض انتخاب باقی گذاشته است.« )تأکیدها از من 

است( نگاه کنید به 
H. braverman, op. cit, pp. 38-39

 Labor turnover نسبت تعداد کارکنانی که در یک بنگاه به علت تعدیل نیرو، اخراج یا استعفا از کار بر کنار می شوند، به تعداد . 25
کارگران تحت استخدام آن بنگاه در یک دوره زمانی معین.-مترجم

همان، ص 44. من نکته  ی مشابهی را در »طبقه ی میانی جدید«، همان، بخش 3، خاطرنشان می  کنم، درجایی که به کارکرد مضاعفی . 26
اشاره می کنم که مدیران پروژه ای که کارامکان سنجی را برعهده دارند، اجرا می  کنند.

27. P. Windmuller, Labor Relations in the Netherlands, Cornell University Press, 1969, pp. 

259-60.

ماهیت اجتماعِی یک کارکرد تغییر نمی کند، چه درون یک بنگاه اقتصادی باشد )نگاه کنید به مثال های باال درمورد تمام آن عواملی که در 
طرح های »غنی سازی شغل« حاضرند و درنتیجه کارکرد عام سرمایه را اجرا می کنند( و چه خارج از آن )دراین  صورت، تمام کسانی که 
که در جمعی از کارمندان به کار مشغولند، حتی درصورتی که درون بنگاهی اقتصادی »کار« نکنند، کارکرد عام سرمایه را اجرا می کنند؛ این 
واقعیت که گروهی از عوامل، که پیش تر کارکرد عام سرمایه را اجرا می کردند، از بنگاه جدا شده اند، ماهیت کارکردشان را تغییر نمی دهد(.

باید درنظر داشت که ما در این جا صرفاً به فرایند تولید سرمایه داری، یعنی به فرایند تولیدی که ارزش اضافی تولید می کند، چنان که . 28
باید می پردازیم. این محدودیِت میدان پژوهشِی من نباید به این معنا تلقی شود که من ساختار سرمایه داری را منحصراً ساخته ی 
فرایند تولید سرمایه داری ناب و مناسبات تولیدی )و توزیعی( می دانم که این فرایند بر آن متکی است. در مقاله ی من »شناسایی 
اقتصادی کارکنان دولت«، همان، سایر فرایندهای تولید ) و مناسبات تولید متناظر با آن ها( را برررسی می کنم، ازجمله فرایند 
نامولد تولید سرمایه داری )برای مثال موردی که در بنگاه تجاری در جریان است( و تولید برخی خدمات توسط دولت )آن چه 
آن را فعالیت های دولتی غیرسرمایه دارانه می نامم(. در مقاله ای دیگر، به بررسی تنوع فرایندها و مناسبات تولیِد سازنده ی ساختار 

سرمایه داری و چگونگی ارتباط آن ها با فرایند و مناسبات تولید ناب سرمایه داری می پردازم.

آن چه گفته شد را نباید به   گونه ای تعبیر کرد که گویی نقش تعیین کننده به جای تقسیم کار اجتماعی، به تقسیم کار فنی بازمی گردد.. 29

می توانیم از اصطالحات تحرک عمودی و افقی استفاده کنیم، درصورتی که محتوای مشخصی برایشان قائل بشویم و این یعنی . 30
به شرطی که منظورمان محتوای اجتماعی جایگاه ها باشد، یعنی در این سطح از انتزاع، منظورمان سه جنبه ی مناسبات تولید سرمایه داری 
باشد. ازاین رو، تحرک عمودی توصیف کننده ی حرکت یک عامل از جایگاهی به جایگاهی دیگر با محتوای اجتماعی متفاوت است. 

درصورتی  می توانیم از تحرک افقی سخن بگوییم که دوجایگاه محتوای اجتماعی واحدی داشته باشند.

آن چه این عملیات نظری را موجه می سازد این واقعیت است که در سرمایه داری گرایشی واقعی وجود دارد در جهت تنزِل تمام . 31
K. Marx, Capital, I, New York, 1967, p. 198    :کار های ماهر به کار میانگین. نک به
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پیشاپیش این نکات را مطرح می کنم با این امید که درادامه باجزئیات بیش تر قابل فهم بشوند.. 32

نک به. 33
 Capital, I, pp. 520 and R., Theories of Surplus Value, Vol. I, p. 216

 این نوع ارزش زدایی، که کمی بعدتر آن را به تفصیل بررسی خواهیم کرد، ارزش زدایی کاالهای مزدی نامیده می شود.

از منظر صالحیت ها و چنان چه آن  کارگران ماهری را لحاظ کنیم که چندان فاصله ای با کارگران ناماهر ندارند، این فرایند می تواند . 34
درنظر آن ها به معنای تغییری از کار ماهرانه به ناماهرانه باشد. بااین همه، آن ها ازنظر روانی کماکان قادر به اجرای کار ماهر خواهند 

بود. مطالعه ای در هلند از کویالرز
)Werk en leven van de industriele loonarbeider als object van een sociale ondernemingspoli-
tiek, Leiden, 195 I, quoted in J. Berting and L. U. de Sitter, Arbeidssatisfactie, Van Gorcum and 

Comp., 1971, p. 23)

نشان می دهد که نیمی از کارگران ناماهر درواقع ازنظر روانی قادر به اجرای مشاغل ماهر هستند. تبیین رایج درمورد این پدیده، از 
زاویه  ی مغایرت میان نظام تحصیلی و الزامات تولید مهیا می شود، آن هم هنگامی که نظام تحصیلی، تا مدتی، هم چنان نوعی نیروی کار 
با صالحیت های بیش از حد الزم را فراهم می کند. باوجود این، عنصر دیگر این تبییْن صالحیت زدایی از کار است که )بنا به دالیل و 
رویه ای که کمی بعدتر توضیح داده می شود( برای بسیاری از عوامل رخ می دهد و آن ها را به کارگران ناماهر بدل می کند. جلوتر خواهیم 

دید که این پدیده به هیچ وجه با روند رو به  صعودِ سطح کلی مهارت های نیروی کار درتضاد نیست.

بنا به نظر پوالنزاس، امروزه می توانیم از یک ارتش ذخیره ی واقعی از کارگران ذهنی سخن بگوییم. نک به. 35
 Les Classes Sociales . . . , cit., P. 333.

 Numerical control: خودکارسازی ماشین آالت توسط برنامه های از پیش تنظیم شده که دقت و ظرافت اجرای عملیات کاری . 36
را بی نهایت افزایش می دهد و درعین حال تنها نیازمند یک اپراتور ساده برای راه اندازی ماشین است. - مترجم

بنابراین، کارگر مهاجر را باید جزئی از کارگر جمعی محسوب کرد. برای واکاوی ای خوب از کارگران مهاجر، نک به اس. کاستلز . 37
و جی. کوساک، »کارکرد مهاجرت نیروی کار در سرمایه داری اروپای غربی«، در نیولفت ریویو، شماره 73، می ـ ژوئن 1972، صص 

3-21. هم چنین نک به:
Hommage et reserves de main-d’oeuvre : une gestion impérialiste des excbdents?› Critique 
de l’e’conomie politique, No. 10, Jan.-March, 1973, pp. 4-29;

برای جنبه های روان شناختی، نک به جی. برگر، »Directions in Hell«، نیولفت ریویو، شماره 87-88، سپتامبر ـ دسامبر، 1974، 
صص60-49.

تنزل گرایش وار به این علت که ضدگرایش های مختلفی هم در میان است. بنابراین، از منظر ارزش، ارزش نیروی کار می تواند . 38
روندی مدام را به نمایش بگذارد. نیروی کار کاالیی ویژه است، به این دلیل که در تعیّن یابی ارزشی اش عنصری به میان می آید که 
از لحاظ فرهنگی تعیّن یافته است. بنابراین، مقارن با افزایش سطح نیروهای مولد، هم چنین باعث افزایش میزان مطلق کاالهای مزدی 
می شود که حداقل معیشِت از لحاظ فرهنگی تعیّن یافته را شکل می دهد و به این ترتیب، کاالهای مزدی جدیدی وارد این حداقل ها 

می شوند.

مسلم است که هم چنین در مورد برخی جایگاه های محدود )و از همین رو، عامل ها( ممکن است با صالحیت یابی مجدد اجتماعی . 39
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روبه رو شویم که در آن ها کارکرد جهانی سرمایه درمقایسه با کارکردِ کارگر جمعی افزایش می یابد.

در بحث از پرولتریزه شدِن طبقه ی میانِی جدید بخش عمده  ای از سردرگمی های پیش آمده نتیجه ی فقداِن تمایز گذاریبین جایگاه ها و . 40
عامالن است. برای مثال، سرکارگر ]foreman[. این جایگاه در اصل هم شامل کارکردِ سرمایه و هم کارکرد کارگر جمعی می شود. 
درواقع، سرکارگر نه تنها کار کنترل و نظارت اجرا می کرد، بلکه هم چنین، همان گونه که سی. رایت میلز به درستی در یقه سفید 
)صص87 و پس از آن( اشاره کرده است، کار استاد صنعت گر را نیز اجرا می کند. با ظهور صنایع بزرگ و ازهمین رو، در سرمایه داری 
انحصاری، این جایگاه از جنبه ی کارکرد کارگر جمعی  محروم شده است. همان گونه که میلز بیان می کند: »گرچه سرکارگر دیگر 
هم چون گذشته استاد صنعت گر و راهنمای کار محسوب نمی شود، کماکان از سوی مدیریت واجد نقشی اساسی تلقی می شود، 
نه چندان از منظر نقش فنی آن در فرایند کار، که بیش تر از لحاظ نقش آن در سازمان ِ اجتماعِی کارخانه. سرکارگر در هماهنگی 
با صانع مدیریتی ]managerial demiurge[ و ماهیت تغییریافته ِی نقش سرکارگری است که به سمت شیوه های کنترل و 
دست بردن ]در فرایند کار[ سوق پیدا می کند. علت حضور او رشد وگسترِش انضباط و وفاداری در میان کارگران است، آن هم به 
وسیله ی استفاده از شخصیتش در حکم ابزار اصلِی ترغیب و تشویق« )همان، ص90(. در این جا ما با ارزش زدایی نیروی کار و 
ازهمین رو، صالحیت زدایی از جایگاه مواجهیم. هرچند، در این مورد نمی توان از پرولتریزه شدن سخن گفت، چراکه یکی از سه 
عنصرِ مناسبات تولیدی )عنصر کارکردی( در جهت مخالف تغییر می کند. پرولتریزه شدِن سرکارگر هنگامی رخ می دهد که جایگاه 
او، به علت عقالنی سازی، منسوخ شود و او، بدر مقام یک عامل، مجبور به اشغال جایگاه جدیدی شود و بنابراین به کارگر بدل شود.

همان طور که اِ. مندل می گوید، »نتیجه گیری در رابطه با گرایش نزولِی دست مزد  های میانگین، نیازمند آن است که با دو مشاهده . 41
کنترل شود. این مسئله تنها در مورد جامعه ی سرمایه داری به مثابه ی یک کل صدق می کند، یعنی، در مقیاس جهانی؛ عالوه براین، این 
امکان هم وجود دارد که این گرایش به سادگی تجلی انضمامی اش را در گرایشی به افزایش دست مزدهای میانگین در کشورهای 
صنعتی بیابد، به این علت که در این کشورها، انباشت سرمایه در چنان مقیاسی رخ می دهد که اشتغال، در نسبت با رشد جمعیت، 
به صورت مداوم گسترش می یابد، چراکه از بین رفتِن مشاغل، که چنین حرکتی ]یعنی انباشت سرمایه در مقایس بزرگ[ حاوی 
آن است، نه در درون این کشورها، که خارج از آن ها، یعنی در کشورهای »جهان سوم«، به وقوع می پیوندد. هم چنین، این روند 
ممکن است توسط این امر تعدیل شود که هم گام با افزایش استفاده از ماشین، هم چنین شاهد افزایشی در تعداد مشاغل در بخش 
خدمات هستیم و »طبقه ی میانی جدیدی« بسط وگسترش می یابد که مانع از رشد مدوامِ ارتش ذخیره ی نیروی کار صنعتی می شود 
ــ پدیده ای که مارکس مدت ها پیش از رخ دادنش، در دو فراز از نظریه های ارزش اضافی، آن ها را پیش بینی کرده بود. عالوه براین، 
جابه جایی های مهاجرتِی بزرگ مقیاس، هم چون مهاجرت نزدیک به 70 میلیون اروپایی به آمریکا و مناطق خارج از اروپا در طول 
سده ی نوزدهم، هم چنین می تواند نهایتاً این گرایش های موجود در روند تکامل عرضه و تقاضای نیروی کار را عمیقاً تغییر دهد«. 
صورت بندی تفکر اقتصادِی کارل مارکس، انتشارات مانتلی ریویو، 1971، صص 149-150. هم چنین، نک به س. اَمین: »... در مدل 
اروپایی، صنعت سرمایه دارْی کارگرانی را، بسی بیش از آن پیشه ورانی که منجر به نابودی شان شده است، ]در صنعت[ به اشتغال در 
می آورد ... در مدل استعماری، صنعْت کارگرانی کم تر از آن پیشه ورانی که نابود کرده است را به کار می گیرد. تأثیر رقابت با صنعت 

خارجی در این مسئله آشکار است«. انباشت در مقیاسی جهانی، نیویورک، 1974، ص 153.

وسترگارد،1973: 131. مسلماً، آن چه گفته ام داللت بر پذیرِش »نظریه ی ارتقاء یافتن« ]upgrading theory[ نیست، نظریه ای . 42
که به درستی از سوی هری بریورمن )همان، فصل 20( مورد انتقاد قرار گرفته است. اف. پوالک در اقتصاد و پیامدهای اجتماعِی 
اتوماسیون )آکسفورد،1957: به ویژه صص 49، 80، 88، 90-92، 210-212( به بحث از تأثیراِت اتوماسیون بر ارتقاء و تنزل مشاغل 
 La nouvelle[ می پردازد. نسخه ای افراطی از نظریه ی ارتقاءیافتن را می توان در این اثر یافت: اس، ماله طبقه ی کارگر جدید
classe ouvrière[، ویراست دو سویل، 1969. برای نقد نظریه ی ماله، نک به ن.پوالنزاس، 1974 )همان، صص 258-261(. طبق 
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نظر مندل )کارگران ذیل نوسرمایه داری، مجله ی »بررسی سوسیالیستی بین المللی« ]International Socialist Review[، مجلد 
29، ش 6، صص 1-16(، اثرات اتوماسیون بر طبقه ی کارگر، هم شامل کاهش کار صنعتی در کارخانه می شود و هم، افزایش عظیِم 
کار صنعتی در بخش های کشاورزی، توزیع، صنایع خدماتی و اجرایی. بنابراین، اتوماسیون »گرایش به ادغامِ بخشی عظیم و دائمًا 
فزاینده ای از مزدبگیران و حقوق بگیران در یک پرولتاریاِی هردم هم گن تر دارد« )ص7(. بنابراین، تفاوت کیفی ای بین کار قدیمی و 
مدرن وجود ندارد. هردو به یک اندازه، توسط »نقش اساسی ای که در فرایند تولید دارند، بیگانه سازی پایه ای آن، استثمار اقتصادی آن« 
)ص6( سرشت نمایی می شوند. مندل به برخی از شاخص های این همگن شدن فزاینده ی پرولتاریا اشاره می کند: »کاهش تفاوت های 
مزدی بین کارگران یقه سفید و یدی، که گرایشی عام در غرب محسوب می شود؛ افزایش اتحادیه گرایی و ستیزه جویِی اتحادیه های 
این قشرهای »جدید« که به همان اندازه پدیده ای عام است؛ ... شباهتی فزاینده در ]الگوی[ مصرف، منزلت اجتماعی و محیِط 
این قشرها؛ شباهت های فزاینده ی شرایط کاری، یعنی، شباهت فزاینده ی یک نواخت  شدن، مکانیزه شدن، عاری از خالقیت شدن، 
اعصاب فرسا شدن و خرفت کننده شدن کار در کارخانه، بانک، اتوبوس، ادارات دولتی، فروشگاه های بزرگ و هواپیماها« )ص8( این 
پدیده ها براساس »برابرسازِی شرایط بازتولیِد نیروی کار، به ویژه نیروی کار ماهر و نیمه ماهر« )ص8( تبیین می شود. بنابراین، »انقالب 
صنعتِی سوم، آن چه را انقالب صنعتی نخست درون نظام کارخانه به آن دست یافته بود، در سطح کل جامعه تکرار می کند« )ص8(. 
مندل به درستی بر ارزش زدایِی نیروی کار ماهر درون چارچوب مزدهای مطلِق روبه رشد، و نیز پیامدهای اقتصادی و اجتماعِی 
آن تأکید می کند )برای مثال، هم گونِی فزاینده ی مزدها و حقوق های خود کار، منزلت و غیره(. با این همه، ارزش زدایِی نیروی کار 
پدیده ای جدید نیست و نمی توان آن را سرشت نمای نوسرمایه داری ]neo-capitalism[ دانست. آن چه در واکاوِی مندل غایب 
است، غیر ـ کارگر است، یعنی عامالنی که کارکرد سرمایه  را اجرا می کنند. بنابراین، مندل درنمی یابد که ظهورِ سرمایه داری انحصاری، 
توسط سرمایه دار عام سرشت نمایی شده است، یعنی توسط تمام آن عامالنی که به صورت جمعی و سلسله مراتبی کارکردِ سرمایه  را 
به نمایش می گذارند. از این رو، پرولتریزه شدِن طبقه ی میانی جدید، که افزایش ستیزه جویِی اتحادیه ای )به ویژه ذیل نوسرمایه داری( 
را باید یکی از اثرات آن دانست، بایستی نه تنها بر مبناِی ارزش زدایی نیروی کار )امری که هم چنین سرشت نماِی سرمایه دارِی منفرد 
بود( که هم چنین، بر مبنای از میان رفتِن گرایش وارِ کارکردِ عام سرمایه از طریق صالحیت زدایی فنی از جایگاه ها تبیین شود. یعنی، 
این فرایند را باید بر مبنای ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی تبیین کرد. عالوه براین، هم چنین عوامل دیگری هم هستند که 

عامالِن تولید را در نوسرمایه داری سرشت نمایی می کنند، برای مثال، بین المللی شدِن هم کارگرِ جمعی و هم سرمایه دار عام.

43 .Chronological  

در نظر داشته باشیم که آن چه باالتر ذکر شد، یعنی این که رشِد مزدهای مطلق، هم چنین داللت بر رشِد سطح حداقِل آموزش و . 44
مهارت یابی ها دارد.

همین تغییرات در سطح اقتصادی است که سرچشمه ی پدیده هایی است که معموالً در پیوند با پرولتریزه شدِن طبقات میانی . 45
جدید قرار دارند: تنزل شرایط زندگی، ازدست دادن استقالل و جایگاه های ممتاز، در معرِض بیکاری یا بیکاری پنهان قرار گرفتن، 
از دست دادن منزلت، و غیره. عالوه براین، کاهش )نسبت به میانگیِن( مزدها را باید در نسبت با ارزش زدایِی نیروی کار توضیح داد 
)و هم چنین، در ارتباط با مورد ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی، باید ]کاهش مزدها را[ در نسبت با ازبین رفتِن گرایش وارِ 
کارکرد عام سرمایه توضیح داد(. اما هم چنین، در تعیین مزْد مالحظات سیاسی و ایدئولوژیک نیز نقش ایفا می کنند. این نکته پیش تر 
هم ذکر شد. این یکی از عواملی است که با اشاره به آن می توان تبیین کرد که چرا در سال های اخیر در آلمان و انگلستان شاهِد 
یک سان سازِی مزدهای بخش های پرولتریزه شده ی ]نیروی کار[ پیرامون میانگین، بوده ایم اما در فرانسه خبری از چنین پدیده ای 
 Les classes sociales dans le capitalisme[ »نبوده است. نک به، ن. پوالنزاس، »طبقات اجتماعی در سرمایه داری معاصر
aujourd’hui[ همان، ص 329. این مثالی است از چندعلت مندی ]overdetermination[، مطابق با چیزی که در مقاله ام 

بازگشت به ابتدای مقالهتعریف کرده ام: »درباره ی تعیّن دیالکتیکی ...«، همان.
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این نکته که پرولتریزه شدِن طبقه ی میانی جدید، بیش از آن که توسط مفهومِ ارزش زدایی کاالهای مزدی ]به خوبی[ تبیین شود، . 46
بایستی از رهگذرِ ارزش زدایی از رهگذر صالحیت زدایی تبیین شود، مسئله ای است که با وضوح کافی در مقاله ام، »طبقه ی میانی 
جدید« )همان(، صورت بندی نشده است. عالوه براین، باید آشکار باشد که این نوع ارزش زدایی، هم چنین ذیل سرمایه داری منفرد 
هم از اهمیت برخوردار است )اما نه در مرحله ی نخسِت توسعه ی سرمایه داری، یعنی مرحله ی تبعیت صورِی کار از سرمایه، 
چراکه در این مرحله عماًل هیچ تقسیم کار فنی ای وجود ندارد و بنابراین، ارزش زدایی  از رهگذر صالحیت زدایی هم نمی تواند 
وجود داشته باشد(. با این همه، اهمیت آن ذیل سرمایه داری انحصاری به این علت تشدید یافته که این نوع ارزش زدایی، سازوکاری 
است که پرولتریزه شدِن طبقه ی میانی جدید، یعنی، از میان رفتِن کارکرد عام سرمایه، را ممکن می سازد. منطق اقتصادِی پس چنین 

از میان رفتنی را در نمودار 1 و در مثال های عددی پس از آن توضیح دادیم.

47 .Conjunctural 

واکاوی مارکسیستی معموالً تنها بر پیوند بین عناصر بلندمدت )مثاًل، سطح باالترِ نیروهای مولد( و ارزش زدایی کاالهای مزدی )مثاًل، . 48
تولید ارزان ترِ کاالهای مزدی( تمرکز کرده است.

نک به ا.مندل »نوسرمایه داری چیست؟«، انتشارات نیژمیگان، 1970، صص 9-12 و »مقدمه ای بر اقتصاد مارکسیستی«، انتشارات . 49
نیزمیگان،1970، صص 63-73. در این دو کتاب، مندل تنها به آثار ان.دی. کندراتیف اشاره می کند که »در 1920-1921 وجودِ 
امواج بلندمدتی با میانگین حدوداً 50 سال را کشف کرد. از اصطالح »کشف کردن« در نقل قول استفاده کردم، چرا که مندل در 
»سرمایه داری متأخر«، انتشارات سورکامپ،1972، فصل 4، نشان می دهد که مؤلفانِی پیش از کوندراتیف هم به مطالعه ی مسئله ی 
امواج بلندمدت پرداخته اند، کسانی هم چون مارکسیسِت روسی، پارووس، جی.فن گلدرن هلندی و کائوتسکی. طبق نظر کندراتیف، 
»سال های پررونق بیش تری در طول صعودِ امواج بلندمدت وجود دارد ... عالوه براین، در طول کسادی امواج بلندمدت، اکتشافات 
و ابداعات مهم و به ویژه متعددی در فنون تولیدی و ارتباطات پدید می آید، که با این همه، معموالً در مقیاس عمده تنها در آغاز 
دوره ی صعودی بلندمدِت آتی به کارگرفته می شوند« ان.دی.کندراتیف، »امواج بلندمدت در زندگی اقتصادی«، مجله ی بازبینی آمار 
اقتصادی، مجلد 17، نوامبر، 1935، شماره 6، صص 105-115. برای رویکردی انتقادی نسبت به واکاوِی کندراتیف، نک به گ. 
گاروی، »نظریه ی چرخه های بلندمدِت کندراتیف«، مجله ی بازبینی آمار اقتصادی، نوامبر، 1943، صص 203-220. بااین حال، 
بهترین نمونه از مواجهه با امواج بلندمدت )نه تنها شامل نقدی به اثر کندراتیف، بلکه هم چنین تبییِن این پدیده( تا به حال را می توان 

در این اثر یافت: ا.مندل، »سرمایه داری متأخر«، )همان(.

مسلماً بحث از ماهیِت چرخه ی اقتصادی فراتر از محدوده ی این مقاله است. بااین حال، باید اشاره شود که به کارگیرِی عمده و . 50
دوره اِی ابداعات فناورانه را نباید علت ]برآمدن یک[ چرخه تلقی کرد. این نکته پیش تر در 1935 از سوی موزکوفسکا، در این اثر 
 ،]Per la critica delle teorie moderne della misi[ ،ذکر شده بود: »نقد مدرِن نظریه های بحران«، ترجمه ی ایتالیایی
تورین، 1974، ص 50. هم چنین، نک به ان.دی. کندراتیف،)همان(، ص 112 و ا. مندل، »سرمایه داری متأخر«، )همان(. طبق نظر 
کندراتیف، جهت و شدِت ابداعات و به کارگیرِی آن ها راشرایِط اقتصاد، یعنی چرخه، تعیین می کند. اندکی جلوتر خواهیم دید که 

پس از جنگ، به علت تأثیراِت صنعت نظامی بر کشف و به کارگیرِی فنون جدید، این رابطه تضعیف شد.

در این جا عوامل بسیاری را از بحث کنار گذاشته ایم.. 51

»به نظر می رسد که از 1945 به بعد، آن نوع رشدی که جهان سرمایه داری، مبتنی بر آمریکایی سازِی اروپای غربی، تجربه کرده . 52
است، گرایش به این داشته که تمام بالقوه گی های ]گوناگونش[ را صرف کند. شاید بتوان گفت که بحران جهانی پولی و بروز 
مجددِ »گرایش های تورم زدا ]درنتیجه ی کسادی[« دیرپا، عارضه ی این مسئله است. چه چیز می تواند نقِش تضمین کننده ی رشِد 
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سرمایه داری را برعهده بگیرد؟ »سه امکان به نظرم می رسد. نخست، ادغامِ پیش رونده ی کشورهای اروپای غربی )روسیه و اقمارش( 
در بازار جهانی و ]روند[ مدرنیزه شدن آن ها. امکان دوم، انقالب علمی و فنِی معاصر که هم گام با اتوماسیون، فتِح اتم و فتح فضا، 
ممکن است منجر به فراهم شدن امکان هایی واقعی برای عمق بخشی به بازار بشود. سومین و آخرین امکان، شروع موج تازه ای 
از گسترش سرمایه داری به جهان سوم، مبتنی بر نوع تازه ای از تخصصی شدِن بین المللی است که از رهگذرِ انقالب فنِی دوران ما 
ممکن شده است. در این زمینه، کشورهاِی مرکز، در فعالیت های فوق مدرن »تخصصی« می شوند، درحالی که شکل های صنعِت 
کالسیک که تا به حال منحصر به این کشورها بود، به پیرامون منتقل می شود« س.امین، »انباشت در مقیاسی جهانی«، انتشارات مانتلی 
ریویو، 1974، ص 532؛ ا. مندل پایان چرخه ی بلندمدِت گسترش یابنده را حدود 1966-1967 تشخیص می دهد )»سرمایه داری 
متأخر«، فرانکفورت آم ماین، 1972، ص115(. او در صفحه ی 125 به شکلی نظام مند این دالیل را عنوان می کند: »جذب آهسته ی 
»ارتش ذخیره ی صنعتِی« کشورهای امپریالیستی، به رغم اتوماسیوِن روبه رشد، مانع از رشد بیش ترِ نرخ ارزش اضافی شد. مبارزه ی 
طبقاتی به نرخ سود حمله کرد. رقابت بین المللِی تنگاتنگ و بحران جهانی پولی در یک راستا عمل می کنند. سرعت گسترِش 

تجارت جهانی کاهش یافت«.

نک به یادداشت شماره 49. هم چنین نک به ا.مندل »سرمایه داری متأخر« )همان(، فصل 6.. 53

این واقعیت که به کارگیری فناوری های جدید در فرایند تولید هم به »ساده سازِی وظایف« منجر می شود و هم »توانایی فنی« را . 54
افزایش می دهد، از سوی جامعه شناساِن بورژوا نیز درک شده است. برای مثال نک به، اس.آر. بارکر، آر.کی. براون، جی.چایلد، ام.اِی 

اسمیت، »جامعه شناسی صنعت«، لندن، 1967، ص30.

منظور من از سرمایه داراِن عقب مانده، در چارچوب اهداف بحث حاضر، کارساالرهای کوچک و متوسط است. اما باید در نظر . 55
داشت که این مفهوم در واقعیت مصداقی وسیع تر دارد که عناصری مانند بوروکراسِی دولتی را نیز در برمی گیرد.

بخش عمده ی آن چه در ادامه می آید مبتنی است بر آن چه در این آثار یافت می شود: ام. لِلی، »تکنسین ها و مبارزه ی طبقاتی« . 56
 Il conflitto industriale[ »بَری، 1973؛ سی. باگلیونی، »تضاد صنعتی و کنش اتحادیه ها ،]Technici e lotta di classe[
e l’azione del sindacato[، بولونیا، 1966؛ جی. مارتیونِلی، »فارغ التحصیالن در صنعت« در فارغ التحصیالن در ایتالیا، بولونیا، 

1968؛ مسلماً تفسیرِ من از مواد خام و چشم اندازها کاماًل متفاوت است. در مقاطعی به سایر کشورها نیز ارجاع می دهم. همان طور 
به کار ترسیم کردِن  که خوانندگان متوجه خواهند شد، مواد خامی که در این بخش و بخش های بعدی ارائه شده اند، صرفاً 
روندهای پایه ای می آیند و از این رو، تناوب های چرخه ای را نادیده می گیرند. برای مثال، در صفحات بعد تمرکز ما بر فرایند مداومِ 
ارزش زدایِی نیروی کارِ تکنسین ها و کارمندان، و هم چنین، از بین رفتِن کارکردِ عامِ سرمایه برای بخش بزرگی از این گروه خواهد 
ـ گرچه نه به صورت  بود. مسلماً این فرایند در کاهِش تفاوت مزدی بین طبقه ی کارگر و طبقه ی میانی جدید بازتاب خواهد یافتـ 
خودبه خودی. بااین حال، این فرایند نه فرایندی تک خطی بلکه چرخه ای است و برای بررسی آن، به واکاوی تاریخِی جامع تری 
نسبت به آن چه در این جا انجام صورت گرفت نیاز است. در رابطه با ایاالت متحده احتماالً بتوان مواردی را در سی.رایت.میلز یافت: 
»در 1890، درآمد میانگیِن گروه های شغلِی یقه سفید تقریباً دو برابر مزد کارگران بود. پیش از جنگ جهانی اول، حقوق ها به اندازه ی 
مزدها تحت تأثیر اثرات ناخوشایند رکودها قرار نگرفتند، برعکس، حقوق ها با روند یکنواختی باال رفتند. با این حال، از جنگ جهانی 
اول به بعد، حقوق ها نیز هرچه بیش تر مانند مزدها، هرچند در سطحی پایین تر، نسبت به نوساناِت چرخه های اقتصادی واکنش 
نشان داده اند. اگر جنگ ها به دستمزدها، به دلیل انعطاف پذیرِی بیش ترشان، یاری بیش تری می رسانند، رکودها به حقوق ها، به دلیل 
انعطاف ناپذیرِی بیش ترشان کمک می کنند. با این حال، پس از هر دوره ی جنگی، حقوق ها هرگز مزیِت پیشینشان نسبت به مزدها 
را بازنیافتند. هر دوره از چرخه، به همان اندازه  که به افزایِش پیش رونده ی تمامی گروه های درآمدی منجر شده، منجر به کم ترشدن 

بازگشت به ابتدای مقاله



183

فاصله ی درآمدِی بین کارگران مزدی و کارمنداِن یقه سفید هم شده است« )یقه سفیدها، همان، ص 72. برای واکاوی ای جزئی تر، 
نک به صص 279- 280(.

هم چنین نک به ه.بریورمن، »کار و سرمایه ی انحصاری«، )همان(، صص 259-260 و 295-293.. 57

بر روی صفحه هایی مقوایی صورت می گرفت که . 58 داده ها  کامپیوتر، ذخیره ی  ابتدایی صنعت    card-puncher: در دوران 
جایگاه های از پیش مشخص بر روی آن ها نقش بسته بود و سوراخ شدن یا نشدن هرکدام از آن ها به معنای یک داده بود. این شکل 
ابتدایی از برنامه نویسی مبتنی بر جبر بولی ــ که در آن متغیرها به دو حالت درست/نادرست فروکاسته می شوند ــ بود و حتی 
پیش از صنعت کامپیوتر، در دستگاه های خودکار مکانیکی، مثل دستگاه های پارچه بافی استفاده می شد که الگویی مشخص را برای 
حرکت دستگاه به آن می داد. سازوکاری شبیه به سازوکارِ جعبه های موزیکال. در ابتدا تهیه ی این کارت ها برعهده ی افرادی بود که 
به شکل دستی و بنا به الگویی به سوراخ کردن خانه ها می پرداختند. البته بعدها همین سازوکار نیز به ماشین ها سپرده شد. - مترجم

نک به »کمیته های پایه ای واحد« در یادداشت های کارگر پیشگام ]Quaderni di Avanguardia Operaia[، ش 60،  ساپیری . 59
ادیزیونی، میالن، 1973، صص 37-36.

در »طبقه ی میانی جدید«، )همان(، بخش 5، نشان داده ام که درآمد آن عامالنی که هر دو کارکرد را ایفا می کنند، هم از جزء مزدی . 60
و هم از جزء عایدی تشکیل شده ا ست.

این گروه معموالً کارمندانی هستند که از پیش پرولتریزه شده اند.. 61

هم چنین نک به ه. بریورمن، »کار و  سرمایه ی انحصاری«، نیویورک، 1974، صص 293- 358.. 62

»مدیران صنعتی طیفی را شامل می شوند از مهند سان و طراحان تولید در صدر، تا  سرکارگرانی که یک رده باالتر از کارگرانی قرار . 63
دارند که در قعر هستند«.  سی.رایت. میلز، »یقه  سفید«، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 1961، ص 82. نزد میلز، افراد یقه  سفید دسته ای 
پایدار را شکل می دهند که: »تعریف جایگاهشان بر مبنای تمایز نسبی از دیگر اقشار بیش تر میسر است تا بر مبنایی مطلق« نک به 

همان، ص 75.

»در مراحل ابتدایی اش، تقسیم کار جدیدی ممکن بود افراد را به شیوه ای تخصصی کند که منجر به افزایش سطوِح مهارت آنان . 64
شود؛ اما بعدتر، به ویژه هنگامی که کل عملیات های ]کاری[ تجزیه  و مکانیزه شده اند، چنین تقسیم هایی برخی خصیصه های معین 
را به ضرر سایر خصیصه ها بسط وگسترش می دهد و کلیتشان را محدودتر می کند. و زمانی که ]این فرایند[ بیش از پیش تحت تأثیِر 
مکانیزه شدن و مدیریِت متمرکز قرار گیرد، باری دیگر افراد را به آدم های مکانیکی ]automaton[ بدل می کند. سپس به تعداد 

معدودی متخصص و خیل عظیِم آدم های مکانیکی سروکار داریم. سی. رایت میلز، همان، ص 227. هم چنین نک به ص 245.

ه. بریورمن، در رابطه با وضعیت آمریکا، به نمونه  ی مهندسان اشاره می کند. »شغل مهندس عمدتاً شامل طراحی می شود، اما . 65
زمانی که پروژه تا حد مشخصی بزرگ شده باشد، حتی طراحی هم می تواند در معرِض قانون سنتِی تقسیِم کار قرار گیرد ... در 
عین حال، به اصطالح طراحی با کمِک کامپیوتر و مهندسِی با کمِک کامپیوتر، به فرایند برگردان زباِن سنتِی گرافیکِی مهندس به 
شکل عددی کمک می کند، تا بتوان این کار را بر عهده ی کامپیوتر ها و ابزارهای کنترلِی عددی سپرد«. در نتیجه ی چندپاره شدن 
و عادی  و تکراری کردِن وظایف، و بنابراین، ارزش زدایِی نیروی کار از طریِق صالحیت زدایی، دستمزدِ مهندسان گرایش نزولی 
بلندمدتی را به نمایش می گذارد. »نمایه ی نسبِت بین میانه ی حقوِق مهندسی به مزدبگیراِن تولیدکننده ی تمام وقت، اگر نسبِت سال 
1929 را 100 فرض کنیم، در سال 1954 این نسبت صرفاً 66/6 بوده است«. نک به ه. بریورمن، کار و سرمایه ی انحصاری، صص 
243-244. واضح است که این گرایش بلندمدِت حقوق ها برای نزدیک شدن به میانگین دستمزد را نمی توان مطابق با عرضه ی 
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اضافی نسبت به تقاضا توضیح داد، یعنی آن گونه که دی.ام بالنک و جی. ِجی استیگلر در اثرشان، »عرضه و تقاضای پرسنل علمی« 
)نقل شده در ه.بریورمن، همان( چنین کرده اند. این دست تبیین ها چیزی نیستند جز ابزاری ایدئولوژیک برای طفره رفتن از مطالعه ی 

مناسبات تولید.

نک به »FIM-FIOM-UILM، کارمندان«، 1972.. 66

این هم چنین مثالی است از این که چگونه همیشه نقش تعیین کننده ]determinant[ به امر اقتصادی بازمی گردد، درحالی که . 67
نقش مسلط ]dominant[ می تواند به امر ایدئولوژیک )مانند این مورد( یا امر سیاسی بازگردد. در این مورد، امر اقتصادی نقش 
تعیین کننده دارد، چراکه جایگاهِ این تکنسین درون فرایند تولید است که اهمیت او، یعنی جایگاه راهبردی اش، را تعیین می کند. اما 
امر ایدئولوژیک نقش مسلط را دارد، چراکه اجرای این کارکرد )اقتصادِی( راهبردی، بنا به نقشی که امر ایدئولوژیک ایفا می کند 
تضمین شده است. بنابراین، امر اقتصادی است که )در وهله ی نهایی( جایگاه او در ساختار اجتماعی را تعیین می کند، درحالی که 
عنصر مسلط امر ایدئولوژیک است. به عبارت دیگر، شرایطی که امر اقتصادی تعیین کرده است، نقش مسلط را به امر ایدئولوژیک 
واگذار می کند. آن چه من در طبقه ی میانی جدید )همان( چندعلت مندی مستقیم ]direct overdetermination[ نامیده ام، 
چیزی نیست جز بازتاِب این عدم انطباق نقش تعیین کننده و نقش مسلط، در قرار دادن عامالن در ساختارِ اجتماعی. برای بحثی 

مفصل درباره ی این مفاهیم، نک به درباره ی تعیّن دیالکتیکی ... )همان(.

اجازه دهید که این نکته را کاماًل روشن کنیم. این تکنسین، در نقشش به عنوان فروشنده ای با صالحیت باال، در برخی فرایندهای . 68
کاری معین )فروش یا اجاره ی کامپیوتر(، یعنی تولید یک کاال، شرکت می کند، تولیدی که در این مورد عبارت است از کاالیی 
غیرمادی، یک خدمت. او نامولد است، اما کماکان کارکردِ کارگر جمعی را به اجرا می گذارد. در مقایسه با آن کسانی که وظیفه ی 
آن ها حصول اطمینان از این موضوع است که خودِ او فروشنده ای »کارآمد« باشد، کار این تکنسین کاری تماماً متفاوت است )یعنی 
از منظر محتوای اجتماعِی آن(. این کارکرد او درون بنگاهی است که در آن کار می کند، درون فرایند تولیدی که او در آن نقش ایفا 
می کند. از سوی دیگر، هنگامی که او به مشتری احتمالی آینده اش در رابطه با چگونگی بازآرایی فرایند کار مشورت می دهد، در 
مقام یک هماهنگ کننده ی فرایند کار به مدیر کمک می کند و از همین رو، کارکرد کارگر جمعی را اجرا می کند. اما کارکرد کارگر 
جمعی که این تکنسین درون کارخانه ی کامپیوتر سازی به ایفای آن می پردازد، هیچ ارتباطی با این امر ندارد که او در انجام دادِن کار 
هماهنگی و وحدِت فرایند کار، و بنابراین، کارکرد کارگر جمعی، به مشتری یاری می رساند. اگر این تکنسین به مشتری تنها در 
رابطه با این که چگونه نظام کنترلی و نظارتی بهتری را به راه اندازد مشورت دهد، او کماکان در حال ایفای کارکرد کارگر جمعی 
درون کارخانه ی کامپیوتر سازی است. به عبارت دیگر، محتوای اجتماعِی کارکردی که او در خلق یک کاالی مشخص )در این مورد 
یک خدمت(، درون بنگاهی که در آن مشغول کار است، ایفا می کند، مستقل از این است که آیا آن کاالی تولیدشده به خریدار کمک 

می کند که به ایفای کارکردِ کارگر جمعی یا کارکرد عام سرمایه بپردازد یا خیر.

69 .FIM, FIOM, UILM, op. Cit., p 265 

اغلب آن ها کارگران سابقی هستند که با دشواری های فراوان دوره هایی را گذرانده اند تا نقشه کش شوند و از یک وضعیت پرولتری . 70
خالص شده اند و به دام دیگری افتاده اند.

بخش زیادی از آن چه در ادامه می آید از ای. بوناویتاکوال، جی.دی آریگو، جی. سی. ماجورینو، دی. روما، »درباره ی جایگاه طبقه ی . 71
کارمندان«، میالن،1975. بااین حال با واکاوی ارائه شده در این کتاب موافق نیستم، واکاوی ای که صرفاً با انکار وجود طبقه ی میانی 

بر مبنای مناسبات شیوه ی تولید سرمایه داری، کارمندان و تکنسین ها را در یک رده قرار می دهد.
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نک به سی فارث، شاو، فایروِدِر و جرالدسون، »مناسبات و قوانین کار در ایتالیا و ایاالت متحده«، دانشگاه میشیگان،1970، ص 41 . 72
و دیگر جاها.

نک به گ.کارکدی، »توسعه ی اجتماعی ـ اقتصادی، کمیته  های پایه ای واحد و مناسبات صنعتی در ایتالیا از 1968«، مقاله ای که به . 73
سومین کنگره ی گردهم آیی مناسبات صنعتی بین المللی، لندن، 3-7 سپتامبر 1973، ارائه شد.
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سیاست طبقاتی، آگاهی طبقاتی

و طبقه ی میانی جدید

نوشته ی: گولیه مو کارکدی

ترجمه ی: سهراب نیکزاد

با این که مطالعه ی طبقه همواره امری اساسی برای نظریه ی مارکسیستی به شمار می آمده، مشخصاً در بیست 
سال گذشته بوده است که در کانون واکاوی تمام عیار، پژوهش اصیل و بحث وجدل زنده وپویا قرار گرفته 
است. دو مورد از حوزه هایی که در این دوره به شکلی جدی موشکافی شده اند حوزه هایی   اند که به ظهور و 
توسعه ی طبقه)ها(ی میانی و در همین رابطه، نبود تناظر میان ساختار طبقاتی )مشخصاً ساختار طبقه ی کارگر( 
و آگاهی طبقاتی می پردازند. آثاری که در این جا مرور و بررسی شده اند، ]1[ حاکی از تالش هایی  اند برای 
ساختن وپرداختن چارچوب های مفهومی یک پارچه ای که ساختار و تقسیم بندی های طبقاتی را به شکل های 
آگاهی طبقاتی و سیاست مرتبط می  سازند. با این که هر سه ی این آثاْر واکاوی طبقاتی مارکسیستی را مالک 
خود قرار می دهند، هریک از رویکردی یکسره متفاوت با دیگری پیروی می کند. مرور  و بررسِی حاضر به 
شیوه ای انتقادی این آثار را بررسی می کند اما به دلیل محدودیت  جا از پرسش هایی می گذرد که هریک از آن ها 
به طور مشخص به آن پرداخته اند. درعوض، تمرکزمان بر حوز ه ای خواهد بود که دغدغه ای  عمومی است: 

ماهیت طبقه ی میانی جدید و رابطه ی میان ساختار طبقاتی و آگاهی طبقاتی آن.
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 کتاب طبقه، سیاست و اقتصاد، اثر مشترک اس. کِلِج، پ. بورَهم و ِجی. دو تالشی است پیگیرانه برای 
فرارفتن از  مرزهایی مرسوم اما ساختگی که رشته های مختلف علوم اجتماعی را از یک دیگر مجزا می کند. 
هدف مشخِص این مؤلفان )یک جامعه شناس، یک اقتصاددان و یک متخصص علوم سیاسی( ادغام کردن 
حوزه های تخصصی شان است. حاصِل این کوشِش گروهی اثری غیرمتعارف از نظر حجم و گستره ی 
پژوهش است. این کتاب با سه فصلی آغاز می شود که استنباط های کالسیک از طبقه را مشخصاً با تأکید 
بر مارکس و وبر بررسی می کند. چهار فصل بعدی در ادامه، چهار طبقه ی عمده در سرمایه داری را بررسی 
می کند )یعنی خرده بورژوازی، طبقه ی حاکم، طبقه ی میانی جدید و طبقه ی کارگر(. دست آخر، دو فصل پایانی 
به ترتیب به نقش دولت و اقتصاد در بازتولید نظام سرمایه داری و نیز امکان های محتملی می پردازد که مؤلفان 

برای عملی شدن گذار به یک جامعه ی »پساسرمایه دارانه« ارائه می دهند.
موضع اصلی این مؤلفان در رابطه با »ساختاربندی« طبقاتی را می توان به قرار زیر خالصه کرد. مناسبات 
تولیْد حدومرزهای طبقات اجتماعی و نیز »گستره هایی« را شکل می دهد که مبارزه ی طبقاتی درون آن ها رخ 
می دهد. البته مقصود این نیست که مناسبات مبادله  اهمیتی ندارند، بلکه »از لحاظ نظری، موضوعیت آن ها 
مشروط به مناسبات تولید است«. هم چنین، »وضعیت و شدت مبارزه ی طبقاتی، درجه ی وضوح و ابهامِ 
پیرامون مرزهای طبقاتی را در هر لحظه  ی تاریخی ویژه ساختاربندی می کند« )ص 143(. مزیت این مبنای 
ـ و هم بر ماهیت  ـ از لحاظ جایگاه هاـ  روش شناختی این است که تأکیدش هم بر تعیّن یابی ساختاری طبقهـ 

ـ است. ـ تبعیت دائمی آن ها از یک فرایند شکل گیری و دگرگونی خاصـ  ذاتاً پویای آن جایگاه هاـ 
در قالب همین چارچوب )یعنی »فرایندی که از دل ساختاری مشخص از مناسبات اجتماعی تولید ظهور 
می کند« ]ص 144[( است که این مؤلفان به واکاوی طبقه ی میانی جدید می پردازند. کانون این واکاوی، فرایند 
کار و سازوکارهای کنترلی است که برای استخراج ارزش اضافی ضرورت دارند. لزوم کنترِل کاْر جایگاه هایی 
را پدید می آورد که هم فاقد مالکیت اند و هم تحت انقیاد سرمایه اما بااین حال جزیی از سازوکار کنترل گری 
بنگاه های اقتصادی، یا سرمایه دار عام محسوب می شوند )ص 145(. این همان طبقه ی میانی جدید است که 
به زعم این مؤلفان، نه یک طبقه بلکه »مجموعه ای از موقعیت های طبقاتی ناهم گون و ازنظر ساختاری مبهم« 
به شمار می آیند که »عناصر کارگر جمعی و سرمایه ی عام را توأمان در خود دارند« )ص 200(. به لحاظ 
تجربی، این موقعیت ها همان پیشه های تخصصی ]professions[ هستند. به این ترتیب، پیشه های تخصصی نه 
ذیل سرمایه می گنجند و نه ذیل کار. باوجوداین، نه طبقه ای مجزا به شمار می آیند و نه طبقه ای مابین سرمایه 
و کار. آن ها »دسته بندی های شغلی ای« هستند »که مدیریت را درون تولید نمایندگی می کنند« )ص 190(. 
درنتیجه آن ها »در منافع گوناگوِن مدیریت سهیم هستند«، هرچند درعین حال »از استثمار سرمایه دارانه مصون 
 نیستند«. به این ترتیب، مبارزه ی این پیشه ها با سرمایه حول محور منزلت و صالحیت های شغلی جریان 
دارد.]2[ بااین همه، تمامی سطوح این پیشه ها از پس دفاع از منافع شان برنمی آیند. سطوح پایینی در معرض 
فرایندی از پرولتریزه شدن قرار دارند »که از طریق آن، فعالیت های کاری هرچه بیش تر چندپاره و روال  مند 
می شوند« )ص 192(. با این همه، به طورکلی »جهت گیری  این قشر از کارگران از لحاظ ساختاری بسیار بیش تر 

به سمت وابستگی به طبقه ی سرمایه دار است تا هر نوع همکاری با طبقه ی کارگر« )ص 169(.
این مفهوم پردازی بسیار بهتر و مناسب تر از اکثر آثار  و نوشته های جامعه شناختی درباره ی پیشه های تخصصی 
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است، چرا که به ما امکان می دهد تا ظهور و رشد این پیشه ها را هم در چشم اندازی تاریخی و هم به عنوان 
پیامد هم ستیزی های سرمایه ـ کار درک کنیم )ص 146(. بااین همه، گرچه این سیر استداللی نویدبخش به نظر 
می رسد، اما تا جایی که باید پیش نمی رود. چنان چه مناسبات ایدئولوژیک و سیاسی بتوانند »تعیین کننده های 
اقتصادی را در بافتارهای نهادی معین ]برای مثال پیشه های تخصصی[ چنان تعدیل کنند که دیگر نتوان به 
هیچ نتیجه گیری ای در مورد موقعیت عامِ طبقاتِی چنین جایگاه هایی دست یافت« )ص 195( و چنان چه 
طبقه ی میانی جدید به واقع یک طبقه نباشد، و چنان چه ]صرفاً[ مجموعه ای باشد از موقعیت های متضاد 
همراه با منافعی از لحاظ ساختاری تعین یافته )از زاویه ی منزلت و صالحیت ها( که به دلیل تأثیرات مناسبات 
ایدئولوژیک و سیاسی به واقع نتوان چیزی درخصوص موقعیت طبقاتی شان گفت، دراین صورت ما با یک 
معضل روبه روییم. چنان چه میان کنش مناسبات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک به  نحوی باشد که، بنا به 
تعریف، دستیابی به هرنوع نتیجه گیری درخصوص موقعیت طبقاتی چنین جایگاه هایی ناممکن باشد، ما با 
مسئله ی )نظریه پردازی نشده ی( گروهی از جایگاه ها مواجهیم که از نظر کارکردی و ساختاری با فرایند تولید 

سرمایه داری مرتبط اند اما بنا به تعریف نمی توانند عضوی از هیچ طبقه ای باشند.
از سوی دیگر، اگر چنین تعین یابی ای ممکن باشد، دراین صورت ما با این مسئله مواجهیم که مؤلفان هیچ 
معیاری را برای اختصاص یک جایگاه معین به طبقه ای معین ارائه نمی کنند. برای مثال، آیا تعیین کننده های 
اقتصادی بااهمیت تر از مناسبات سیاسی و/یا ایدئولوژیک هستند یا برعکس؟ آیا نقش تعیین کننده می تواند 
در زمان های مختلف از یک عامل به عاملی دیگر تغییر یابد؟ اگر می تواند، چرا و تحت چه اوضاع واحوالی 
هریک از این مناسبات مختلفْ نقش تعیین کننده  ای می یابند؟ تا زمانی که به این پرسش ها نپردازیم و پاسخی به 
آن ها ندهیم، عدم تعیّن طبقاتِی پیشه های تخصصی حاکی از نوعی کاستی در واکاوی طبقاتی است. ازاین رو، 
این واکاوی کماکان قادر به وحدت بخشی به تعیین کننده های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک در قالب یک 
رویکرد یک پارچه نخواهد بود. به  زعِم من، تنها با نظریه پردازی در باب رابطه ای دیالکتیکی در میان مناسبات 

اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک است که می توان پاسخی رضایت بخش به این مسئله را یافت.]3[
همان طور که این مؤلفان به درستی اذعان می کنند، »واکاوی ساختار طبقاتی ... بایستی دربرگیرنده ی مالحظات 
مبارزه ی طبقاتِی سیاسی باشد« )ص 257(. این مالحظات کاماًل به واکاوی اقتصادی این مؤلفان و به نظرگاه 
پرولتریزه شدن طبقه ی میانی جدید که در باال به آن اشاره شد، گره خورده است. این ویژگی را به مختصرترین 
شکل ممکن در این سطور می توان دید: »کارمندان حقوق بگیر طبقه ی میانی جدید، به ویژه در مسیرهای 
مسدود شده ی حرفه های مربوط به مراتب پایینی دولت و اقتصاد« می توانند متحدان طبقه ی کارگر باشند، به 
این شرط که طبقه ی کارگر بتواند یک ]الگوی[ »انباشِت از لحاظ کارکردی کارآمدتر« را اعمال کند )ص 294(. 
این الگوی جدید انباشت متکی بر نرخ های باالی رشد است تا مانع از رکودهای اقتصادی و بیکاری شود 
و مبتنی بر اجتماعی کردن سرمایه گذاری ها و دموکراسی اقتصادی است تا به شکلی دموکراتیک بیان کننده ی 

نیاز های اجتماعی باشد و دست آخر بر یک »هژمونی متفاوت در جامعه ی مدنی« تکیه دارد )ص 310(.
مؤلفان در این چارچوب، به نقدی بنیان کن از مکتب پول گرایی می پردازند. آن ها به شکل قانع کننده ای استدالل 
می کنند که پول گرایی از وجه نظری مخدوش و به عنوان یک دستورالعمِل سیاست گذاری، در ایجاد انباشت 
سرمایه شکست خورده است. آن ها به پیروی از کینز و کالدور این نکته را پیش می کشند که پول گرایی 
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محبوبیت خود را مدیون کارآمدی  اش در حمله به »صنایعی خاص و گروه های خاصی از مردم« است 
)326(. اما این مؤلفان به همان اندازه منتقد کینزینیسم یا دست کم نسخه ی تحریف شده ی آن بعد از سال 1951 
هستند که صرفاً بر بازتوزیع و سیاست های محرک تقاضا تأکید دارد. آن ها اذعان می کنند )ص 301( که کینز 
»شکل های بسیار اساسی تری از مداخله گری دولتی را پیشنهاد کرده است، بسیار بیش از آن چه صرفاً با افزایش 
در هزینه های عمومی به آن نیاز است ... یعنی وارد کردن درون دادی بسیار دموکراتیک تر و جمع گرایانه تر به 

فرایند تصمیم گیری اقتصادی«.
این مؤلفان )ص 343( طرف دار بازگشت به کینز گرایی نیستند، بلکه بیش تر بر دیدگاه زیر که مبتنی است بر 
اندیشه های ]مایکل[ کالکی، تکیه می کنند که »اشتغال کامل و سرمایه داری دست آخر بایک دیگر ناهم خوانند 
و از این رو تا جایی که بسیج طبقه ی کارگر تحت آن سرفصل سیاست گذاری ]مبتنی بر شکل های رادیکال تر و 
گسترده تر مداخله گری حاکمیتی[ رخ بدهد، گذار به یک الگوی بالیده  و از لحاظ صنعتی پیچیده ی توسعه ی 
سرمایه داری هم زمان به معنای گذاری، ورای سرمایه داری، به الگوهای تولید کم تر بازارمحور، کم تر کاالشده 
و کم تر سودمحور خواهد بود«. اما طرح پیشنهادی مؤلفان هم چنین پیامد تأمل آن ها بر تجربه ی سوئد است. 
بااین که تعمیم دادِن تجربه های خاِص یک کشور کاری نامعقول و نسنجیده است، برنامه ی سوئدی میدنر »با 
هدف تشکیل سرمایه ی جمعی برای تضمین کنترل دموکراتیک بر اقتصاد به شکلی پایدار« )ص 378( نقش 
قابل توجهی در نظریه پردازی این مؤلفان ایفا می کند. یکی از ویژگی های اساسی این برنامه فراهم کردن این 
امکان است تا در حکم شیوه ای برای خلق مناسبات اجتماعی آنتاگونیستی جدیدی در بطن مناسبات تولید 
سرمایه داری، بخشی از سودها در صندوق هایی »که مالکیت و کنترل آن ها به شکلی جمعی برعهده ی کارکنان 
است« )ص 381( از نو سرمایه گذاری شود. این نوع رفورمیسِم رادیکال، امکاِن »گذار از اقتصادهای فراوانی 

و پیشرفته ی سرمایه دارانه به اقتصادهای فراوانی و پیشرفته ی پساسرمایه دارانه« را میسر می سازد )ص390(.
اگر بخواهیم به صراحت سخن بگوییم، این طرح های پیشنهادی را نمی توان راهبردی تازه برای اقتصادی 
بدیل )AES( قلمداد کرد، چراکه به واقع مؤلفان عالقه ای به ِصرِف بازآفرینی سرمایه داری غربی ندارند؛ در 
نظر آن ها شیوه ای  مشخص برای بازآفرینی سرمایه داری غربی هم زمان به معنای دگرگونی بنیادی آن نیز 
هست. بااین حال، هدف از طرح های پیشنهادی مؤلفاْن ساخت فوری یک جامعه ی سوسیالیستی هم نیست. 
هدف آن ها صرفاً امکان پذیر ساختِن گذار به سوسیالیسم است. این رویکرد احتماالً ریشه در این عقیده ی 
مؤلفان دارد )که در میان جناح چپ نیز شایع است( که اوضاع واحوال سیاسی و ایدئولوژیک زمانه ی ما برای 
مبارزه ای بی پرده برای سوسیالیسم مساعد نیست. بااین همه، دلیلی دیگر و کم تر مقطعی نیز می تواند در کار 
باشد: واقف بودن به این که شکست های پیشین به ما آموخته اند که این خودِ سوسیالیسم است که باید از نو 
مفهوم پردازی شود. انکارِ دشواری های عملِی بی شماری که پیش روی سوسیالیست ها قرار دارد و کار نظری 
فراوانی که هریک می طلبد، احمقانه خواهد بود. از همین رو، طرح های پیشنهادی این مؤلفان را باید از زاویه ی 

مشارکت شان در حل این دشواری های عملی و نظری ارزیابی کرد.
به زعم این نویسندگان، یک سیاست گذارِی مبتنی بر رشد اقتصادی پایدار و مداوم همراه با سیاستی بازتوزیعی 
اقتصاد  بر  مثبت  تأثیری  باال  دستمز دهای  شود.  سوار  سرمایه داری  اقتصاد  بر  می تواند  کار  نیروی  به نفع 
سرمایه داری دارند، چرا که موجب افزایش قدرت خرید توده ها می شود، اما به عالوه تأثیری منفی نیز دارد، 
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چرا که سودها را کاهش می دهند. استدالل مؤلفان متکی بر این تصور است که »گرایش »دستمزدها به عنوان 
هزینه » همواره تابعی است از گرایش »دستمزد ها به عنوان مؤلفه ای در گسترِش برون داد«« )ص 308(. اما 
تردیدهای قابل توجهی در خصوص این گزاره وجود دارد. پیش ترها مارکس خاطرنشان کرده بود که اگر 
چنین قضیه ای صادق بود، سرمایه دارها در دوره های بحران اقتصادی باید به جای کاهش دستمزدها، آن را 
افزایش می دادند. بااین همه، ممکن است این  ایراد را وارد کنند که می توان سرمایه داران را قانع کرد تا به ازای 
مزایایی هم چون »بالتکلیفی کم تر درخصوص کشمکش های سرمایه ـ کار بر سر دستمز دها، و محیطی کم تر 
متغیر و بی  ثبات برای سرمایه گذاری صنعتی، که نتیجه ی ضمانت هاِی الزام آورِ سه جانبه گرایی از لحاظ قانونی 

و قراردادی است« )ص 367( به نرخ های سود پایین تر تن بدهند.
بااین همه، این استدالل ها چندان هم قرص ومحکم نیستند. در بستر تحرک فزونی یافته ی سرمایه ی بین المللی، 
در جایی که سودها تهدید شوند، واضح است که این گزینه  پیش روی سرمایه خواهد بود که سرمایه برداری 
کند و در خارج از کشور، در جایی که نرخ های سود باالتر است، از نو سرمایه گذاری کند. فرار سرمایه و 
عدم اشتغاِل متعاقِب آن می تواند اثرات مخرب چشمگیری داشته باشد. اما از این هم مهم تر این که سرمایه 
چنان چه از نظر تحرک و به طورکلی امکان پذیری خلق ارزش اضافی در مضیقه ی کامل باشد، ناگزیر به 
ابزار های قهری متوسل خواهد شد یا مدافع به کارگیرِی آن ها خواهد بود. بدیهی ترین درسی که می توان از 
تاریخ آموخت همین است. به عالوه، نمونه ی سوئد نیز نمی تواند برای ما چاره ساز باشد، چرا که تا جایی که 
من می دانم در آن جا مناسبات تولید سرمایه داری به هیچ وجه به واقع به چالش کشیده نشده است. بااین اوصاف، 
سرمایه ی ملی حتی اگر مایل به خودکشی هم باشد، »سوسیالیست ها باید با این واقعیت روبه رو بشوند که 
هرنوع به چالش طلبیدن رادیکاِل سرمایه در هر کدام از دولت های اصلی سرمایه داری در جهان غرب، ناگزیر 

شاملِ رویارویی با ایاالت متحده نیز خواهد بود« )میلی باند و پانیچ، 1978، 15(.]4[
بااین اوصاف، دالیل درخوری برای به چالش کشیدن این ایده وجود دارد که برنامه ای با تکیه بر سیاست های 
مداخله گرایانه، با هدف نوعی تغییر وتحول ساختاری که به طور بنیادی با مناسبات سرمایه داری در تقابل 
باشد، می تواند از مواجهه با سرمایه و جنگ افزارهای سیاسی و نظامی اش اجتناب کند. بااین همه، ممکن است 
با این ایراد روبه رو بشویم که آیا حمایت عمومی )که مؤلفه ای اساسی در طرح های پیشنهادی این مؤلفان 
است( برای بازداشتن سرمایه از توسل به خشونت و سرکوب کافی نخواهد بود؟ همان طور که خود مؤلفان 
به درستی تأکید می کنند، مسئله این جاست که گذار به جامعه ای پساسرمایه دارانه )که هم چنین داللت بر سطح 
بسیار باالیی از آگاهی طبقاتی دارد( مستلزم مدت زمانی دراز است. از سوی دیگر، سرمایه نیز به محض این که 
قدرتش به شکلی بنیادی به چالش کشیده شود و پیش از آن که آگاهی عمومی به  آگاهی سوسیالیستی بدل شده 
باشد، به تکاپوی حمله خواهد افتاد. این نکته به این معنا نیست که نیروی کار و سوسیالیسم ازپیش محکوم 
به شکست اند، بلکه صرفاً مقصود این است که هیچ راهی برای اجتناب از رویارویی وجود ندارد؛ زمانی که 
جامعه دست به کارِ دگرگونی شده باشد، سرمایه و نیروی کار در میداِن رقابتی حاضر خواهند بود که هر یک 
می کوشد حمله ی نخست را ترتیب بدهد؛ و این که راهبردی را بر مبنای گذاری مسالمت آمیز به جامعه ای 

تدارک ببینیم که قرار است انباشت سرمایه را به شکلی رادیکال به چالش بکشد، نقض غرض خواهد بود.
چنان که تمامی نویسندگان کالسیک مارکسیست بر این نکته تأکید کرده اند، مبارزه برای رفرْم عنصری ضروری 
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در مبارزه برای سوسیالیسم به شمار می آید. باوجود این، مبارزه برای رفرم بایستی در قالب یک دورنمای 
سوسیالیستی صورت بگیرد؛ یعنی دورنمایی که، عالوه بر موارد دیگر، تأکیدش بر این است که )1( منفعت 
کار )در شکل اقتصادی، یا سیاسی یا هر شکل دیگری( هم زمان به معنای زیان سرمایه است )و برعکس( 
)2( هر زمان که منفعت طرِف کاْر بازتولید سرمایه را تهدید کند، چنان چه گزینه ی همراه سازی میسر نباشد، 
چه بخواهیم چه نخواهیم مواجهه ای قهرآمیز و عیان را در پی خواهد داشت. تنها بر مبنای مبارزه ای پیگیر و 
مداوم برای رفرم در دل این دورنما است که رفرم دیگر نمی تواند مصادره شود و به هنگام رویارویی می توان 

بر مقاومت سرمایه غلبه یافت.
اما در کجای این  قضایا پای »طبقه ی میانی جدید« به میان می آید؟ این نویسندگان در این طبقه، یا دست کم 
در بخشی از آن، متحدی بالقوه را می بینند، از این نظر که آن نوِع آلترناتیو انباشت سرمایه که مّد نظر آن هاست 
موانع پیش روی مسیرهای حرفه  ای را برطرف می کند. اما مسئله این جاست که چنان چه الگوی آلترناتیو 
انباشت سرمایه درعمل آن موانع را برطرف سازد، آیا »طبقه ی میانی جدید« دست به ساختن وپرداختن یک 
آگاهی سوسیالیستی خواهد زد یا دست کم حامی جنبشی رو به سوسیالیسم خواهد بود؟ شرایط بهبود یافته ی 
زندگی و کار لزوماً به خلق یک آگاهی سوسیالیستی نمی انجامند، دقیقاً همان طور که از دل افزایش استثمار 
و فقر نیز چنین آگاهی ای به صورت خودکار بیرون نمی آید. این  نکته در خصوص طبقه ی میانی جدید نیز 
صادق است. در صورتی که مبارزه برای رفرم، به منظور بهبود شرایط کار و زندگی، با این فرض صورت بگیرد 
که نوعی از سرمایه داری که در آن »الگوهای چرخه ای اشتغال، درآمد و بهره گیری از ظرفیت ها« محو شده 
باشد )ص 309(، امکان پذیر است و همگان از آن بهره مند خواهند شد، این مبارزه به رشد وگسترش آگاهی 
سوسیالیستی )یعنی واقف شدن به لزوم جایگزین کردن مناسبات اجتماعی سرمایه دارانه و در وهله  ی نخست 

مناسبات تولید سرمایه دارانه با مناسباتی نوین و غیراستثماری( نمی انجامد.
بااین اوصاف، گذشته از موضوع عملی بودن این طرح های پیشنهادی در یک اقتصاد سرمایه دارانه، مسئله 
این جاست که با توجه به زمینه ی ایدئولوژیکی که این طرح ها در درون آن شکل گرفته اند و مبارزه برای 
دستیابی به آن ها نیز درون همین زمینه صورت خواهد گرفت، آیا مبارزه برای اجرایی کردن چنین طرح هایی 
می تواند واقعاً یاری رساِن رشد وگسترِش بیش از پیش آگاهی سوسیالیستی در میان توده ها باشد. به نظر من 

چنین اتفاقی نمی افتد.
تاریخ به کّرات نشان می دهد که بحران سرمایه در زمانه  ای که جنبش های اجتماعْی زنده وپویا و آگاهی 
طبقاتی گسترش یافته است، صرفاً معادل با بحرانی در سودآوری نیست، بلکه هم چنین بحرانی در اقتدار 
)هم در محل های کار و هم به طور کلی در جامعه( و نیز بحرانی در هنجارها و ارزش های سرمایه دارانه 
)بورژوایی( را شامل می شود. در این مقاطع تاریخی، کارگر جمعی )اصطالحی که من آن را به »طبقه ی 
کارگر« ترجیح می دهم( ارزش ها و هنجارهای اخالقی خود را ابراز می کند. این ارزش ها و هنجارهای جدیْد 
جنبه ای جدایی ناپذیر از آگاهی سوسیالیستی است و به شکل اجتناب ناپذیری تمرکز آن بر برابری خواهی، 
مرکزیت یافتِن شکل هایی از دموکراسی مستقیم )که دموکراسی نمایندگی از نظر کارکردی خواه  ناخواه به نوعی 
با آن پیوند دارد(، لزومِ برخورد ناگزیر با شکل های خشونت بار سرکوب و ازاین دست است. در این مقاطع، 
پیگیری الگویی از اتحاد با بخش های پرولتریزه شده ی »طبقه ی میانی جدید« که مبتنی بر شایسته ساالری، 
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حفظ جایگاه های ممتاز و این توهم باشد که ستیزی مسالمت  آمیز با سرمایه داری با واکنشی به همان اندازه 
مسالمت آمیز روبه رو خواهد شد و ازاین دست، تالشی بیهوده و نافی هدف است. این خط مشی در ظرف یک 
جنبش سوسیالیستی قدرت مند و درخور، صرفاً به بازآفرینی )یا دوام بخشی به( شکل هایی از آگاهی می انجامد 

که در تضاد با آگاهی سوسیالیستی و درنتیجه با خود آن جنبش است.
تاریِخ دوران اخیر نشان می دهد که هنگامی که بخش های پرولتریزه شده ی طبقه ی میانی جدید به مبارزه 
برای رفرم هایی می پیوندند که نظام انباشت و اقتدار سرمایه دارانه را به شکلی بنیادی به چالش می کشد )یعنی 
هنگامی که جنبش های اجتماعی قدرتمندی وجود دارند که بیان کننده ی هژمونی فرهنگی و ایدئولوژیِک کارگر 
جمعی هستند(، این بخش های طبقه ی میانی جدید به دلیل پذیرفتِن ایدئولوژی کارگر جمعی است که به این 
نبرد می پیوندند، یعنی به این دلیل که شکل های )محدودِ( امتیازات  خاِص خود را پس می زنند و به این دلیل 
که عالقه ی خود را به مسیرهای حرفه  ای ازدست داده اند، چون )به درستی دریافته اند که( این مسیرها برای 

تداوم انباشت و اقتدار سرمایه دارانه واجد کارکرد است.
بااین اوصاف، تا جایی که مبارزه برای رفرم های پیشنهادِی این مؤلفان در قالبی انجام گیرد که آن ها ارائه 
می دهند، نه تنها این رفرم های پیشنهادی در یک الگوی سرمایه دارانه ی انباشت منحل می شوند بلکه به عالوه 
مقاومت عمومی در برابر واکنش سرمایه و قدرت ایدئولوژیک کارگر جمعی نیز تضعیف خواهد شد. مختصر 
این که اتحادهای سیاسی با طبقه ی میانی جدید بایستی در دل بافتار نظرِی سازش ناپذیری منافع طبقاتی و در 
دل بافتار ایدئولوژی های طبقاتِی سازش ناپذیر درک شوند. رویکردی متفاوْت ناگزیر نتیجه ی عکس خواهد 

داد.
چنان که در جایی دیگر )کارکدی، 1977( استدالل کرده ام، منافع ساختاری طبقه ی میانی جدیْد متضاد است، 
چرا که این طبقه تااندازه ای کارکردِ کار را اجرا می کند )یعنی فرایند کار را انجام می دهد( و تااندازه ای کارکردِ 
سرمایه را )یعنی کار کنترل و نظارت را در درون فرایند تولید انجام می دهد(. شرایط عینی برای اتحادی 
غیرابزاری با طبقه ی میانی جدید از بطن فرایند پرولتریزه شدن این طبقه به وجود می آید )یعنی با ازمیان رفتِن 
]تنوع[ قشرهای درون این طبقه ی میانی جدید که کارکردِ عام سرمایه را اجرا می کند(. استدالل خواهم کرد 

که برقراری هر اتحادی با این طبقه، باید برمبنای به رسمیت شناختِن این فرایند عینی دنبال شود.
یکی از مشخصه های ویژه ی اثرِ آر. کارتر با عنوان سرمایه داری، مبارزه ی طبقاتی و طبقه ی میانی جدید، 
تمرکز بر مسئله ی کار کنترل و نظارت، یا کارکرد سرمایه است. دو فصل نخست این کتاب با بحث درباره  ی 
نابسندگی های رویکردهای مارکسیستِی ارتودوکس به ساختار طبقاتی جوامع سرمایه داری، به چالش کشیدن 
مارکسیسم ارتودوکس با نظریه های نووبرِی قشربندی اجتماعی، و نظریه های متأخرتر مارکسیستی در مورد 
طبقه ی میانی جدید، چارچوبی را برای واکاوی طبقه ی میانی جدید ارائه می دهد. مؤلف پس از فراهم آوردن 
این چارچوب به بررسی ظهور تاریخی طبقه ی میانی، هم در بخش خصوصی )فصل 3( و هم در بخش 
دولتی )فصل 4(، می پردازد. او در تقابل با این زمینه ی ساختاری و تاریخی به کانون واکاوی خود می پردازد: 
اتحادیه گرایِی یقه سفید ها. این موضوع در سه فصل باقی مانده از لحاظ نظری، عملی و سیاسی بررسی شده 

است.
مؤلف برای تبیین کنش های طبقه ی میانی و مشخصاً اتحادیه گرایی طبقه ی میانی، مدل های تبیینی متداول را 
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رد می کند و عالوه بر این که بر جایگاه ساختاری این طبقه تمرکز می کند، هم چنین توازن قوا میان دو طبقه ی 
اصلی و نیز »تأثیری را که این توازن قوا بر روانشناسی نیروی کار طبقه ی میانی دارد« )ص 29( در کانون 
تحلیل خود قرار می دهد. این واکاوی ساختاری بر نظریه پردازی مارکس از فرایند تولید سرمایه داری تکیه 
دارد که توأمان هم به معنای یک فرایند کار )یعنی یک دگردیسی ارزش های مصرفی( و هم یک فرایند تولید 
ارزش اضافی )یعنی فرایندی از ارزش افزایی، یا تولید ارزش و طبعاً ارزش اضافی( است. نتیجه ی چنین 
تعریفی تمایزی است میان کارکرد کار ــ شرکت در فرایند کار ــ و کارکرد سرمایه ــ کارکردهای مربوط 
به »ارزش افزایی ارزش از رهگذر جذب کار زنده« )ص 61( )یعنی کار کنترل و نظارت(. اگر از منظری 
ساختاری بنگریم، طبقه ی میانی جدید را باید متشکل از تمام عامالنی دانست که فاقد مالکیت حقیقی بر 
وسایل تولیدند و بااین حال یا فقط کارکرد سرمایه را اجرا می کنند یا این کارکرد را تؤام با کارکرد کار انجام 
می دهند. بااین همه، این واکاوی ساختاری صرفاً »آغازگاهی است برای بررسی مناسبات طبقاتِی گروه های 
واقعی کارگران که عبارت است از مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک آن ها و نیز چگونگی تأثیرپذیری این 
مناسبات از فراز و فرود های مبارزه ی طبقاتی«. مختصر این که »بُعد تاریخی ... مؤلفه ای اساسی در دیدگاه]این 

مؤلف[ به شمار می آید« )ص 33(.
این طرح تفسیری »تا حد بسیار زیادی مشابه است« )ص 83( با طرحی که من سال ها قبل در 1975 
ارائه کرده ام.]5[ واکاوی کارتْر ثمربخشی طرح من را نشان داده است، برای نمونه در مورد پرولتریزه شدن 
طبقه ی میانی جدید، واکاوی طبقانِی قشرهای خاصی از طبقه ی میانی در مشاغل )برای مثال مددکاران( و 
اتحادیه گرایی طبقه ی میانی. با توجه به محدودیت های فضایی مجبورم به شکلی مختصر صرفاً به این مورد 
آخر بپردازم. در ابتدا باید بگویم که تبییِن اتحادیه گرایی طبقه ی میانی در سطحی ساختاری انجام گرفته 
است، یعنی به عنوان پیامد جایگاه متضاد طبقه ی میانی جدید )یعنی همانا اجرای تؤاماِن کارکرد کار و کارکرد 
سرمایه(. باوجوداین، این نکته صرفاً نقطه ی عزیمت یک واکاوی است. برای یک واکاوی انضمامی دست کم 

سه بُعد دیگر نیز باید تبیین شود.
نخست، باید علت رشد کلی اتحادیه گرایِی یقه سفید را روشن کنیم. کارتر بر »تأثیر مبارزه ی صنعتی عمومیت یافته« 
تمرکز می کند و نشان می دهد که واکاوی تاریخی این فرضیه را تأیید می  کند که »کارگران یقه سفید ... در 
دوره های شدت گرفتن مبارزه جویی صنعتی به اتحادیه های کارگری می پیوندند« )صص 2-170(. دوم این که 
باید »نقش مداخله گری دولتی در رشد اتحادیه های یقه سفید و رابطه ی آن را با موضعی که کارفرمایان ]در 
واکنش[ اتخاذ می کنند ارزیابی کنیم« )ص 170(. کارتر نشان می دهد که ترویج اتحادیه گرایی از سوی حکومت 
پیوندی ناگسستنی با بی ثباتی صنعتی دارد. »به جای این که به رسمیت شناختن مفاد قوانین مناسبات صنعتی را 
صرفاً پاداشی در ازای حمایت اتحادیه های کارگری از حزب کارگر تلقی کنیم یا آن را »اغواکننده ای« برای 
ترغیب به پذیرش بخش های کم تر خوشاینِد قوانین محافظه کارانه ی مناسبات صنعتی قلمداد کنیم، باید آن را 
بخشی از راهبرد کالن تر کنترل در نظر بگیریم« )ص 173(. سوم این که باید سازمان دهی اتحادیه های کارگری 
در سطح محل کار را به سرشِت اتحادیه های کارگری ملی مرتبط کنیم. با تفکیک و هم چنین مرتبط ساختن 
این سطح از واکاوی به یک واکاوی ساختاری است که، همان طور که کارتر نیز اذعان می کند، می توانیم 
نوساناِت کشمکش های میان اعضاء و مقام های رسمی اتحادیه های کارگری را درک کنیم )صص 181-174(. 
این عناصرِ حاضر در واکاوی کارتر همگی با فراهم آوردن شواهدی در فصل 6 در قالب چند مطالعه ی 

موردی مستند می شود.
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به طور خالصه: آن چه در مرکز استدالل این کتاب قرار دارد این است که در میان کنِش جایگاه ساختاری ای 
که اعضای طبقه ی میانی جدید مابین کار و سرمایه اشغال می کنند و توازن قوای طبقاتی در هر دو سطح 
جامعه گانی و محلی، چه چیز تعیین کننده ی جهت گیری  سیاسی این طبقه ی میانی است. با این دید، هر 
نوع رادیکالیزه شدِن کارمندان طبقه  میانی با حد و مرزهای مشخصی روبه رو است. »هرچه اقتداری که اعضای 
طبقه ی میانی جدید از آِن خود می کنند باالتر باشد و کارِ کم تری در درون یک فراینِد واقعِی کار انجام بدهند، 
احتمال حمایت شان از سوسیالیسمی که مبتنی بر کنترل و خودرهایی کارگران باشد کم تر است« )ص 203(. 
با این حال، طبقه ی میانی جدید در چارچوب این محدودیت ها و بسته »به این که فرداروز کدام طبقه در مقام 

طبقه ی مسلط ظاهر خواهد شد« دست به انتخاب میان کار و سرمایه خواهد زد. )214(.
با توجه به این که مؤلف در نظریه پردازی طبقه ی میانی جدید مرکزیت را به کارکرد سرمایه می دهد، مرور و 
بررسِی خالصه وارِ نوِع مواجهه با این مفهوم، پس از ورود نسبتاً متآخر آن به واکاوی طبقاتی مارکسیستی، 
سودمند خواهد بود. امیدوارم که خوانندگان عذر مرا بپذیرند اگر از این فرصت در جهت پاسخ دهی به برخی 
از منتقدانم استفاده می کنم. نخست این که من با این نقد کارتر موافقم که »نمی توان صحت این ادعای کارکدی 
را به طور تجربی تأیید کرد که اعضای طبقه ی میانی جدید می توانند کارکردهای کارگر جمعی و کارکردهای 
سرمایه را، البته نه هم زمان، اجرا کنند« )ص 70(. این نقِد به جایی است اما همان طور که خود کارتر به درستی 
تأکید می کند، اشاره ی این نقد به امکان ناپذیری مجزا کردِن این دو نوع کارکرد در برخی جایگاه ها به لحاظ 

تجربی است و نه به لحاظ نظری.
دوم این که در طرح تفسیری کارتر، عامالِن متعلق به طبقه ی میانی جدیْد دارای مالکیت حقیقی بر وسایل 
تولید نیستند اما کارکرد سرمایه را اجرا می کنند. از آن جا که مالکیت حقیقی در حکم »قدرت سامان بخشی به 
نیروی کار در کنارِ مواد خام، کارخانه و ماشین آالت و واداشتن آن به کار کردن با آهنگ و شدتی متناسب« 
تعریف می شود، برخی منتقدان این طور نتیجه گیری کرده اند که »تشخیص تفاوت این ]مالکیت حقیقی[ از 
کار کنترل و نظارت دشوار است« )ابرکرومبی و یوری، 1983، 65(. تفاوت مشخصاً در این جاست که چون 
کارکرد سرمایه، یا کار کنترل و نظارت، به معنای هرنوع فعالیتی است که تصاحب کننده ی کار اضافی )چه در 
شکل ارزش اضافی و چه غیر از آن( باشد، )1( تمام کسانی که دارای مالکیت حقیقی هستند صرفاً کارکرد 
سرمایه را اجرا نمی کنند )بلکه در صورتی که در برخی از زمینه های هماهنگ سازی فرایند کار مشغول باشند، 
ممکن است کارکرد کار را نیز اجرا کنند( و )2( تمام کسانی که کارکرد سرمایه را اجرا می کنند ]لزوماً[ دارای 

مالکیت حقیقی نیستند )مثاًل سرکارگرها(.
سوم این که، پیش تر به این نکته اشاره کردیم که از نظر مارکس فرایند تولید سرمایه داری هم یک فرایند کار 
)دگردیسی های ارزش های مصرفی( است و هم یک فرایند تولید ارزش اضافی. این دو فرایندهایی مجزا 
نیستند؛ بلکه وجوه متفاوت یک فرایند واحد هستند. اما به این ترتیب آیا هر عامل مجبور به اجرای هر دو 
کارکرد نخواهد بود؟ )ایرکرومبی و یوری، 1983، 65( خیر، مجبور نخواهد بود. با توجه به ماهیت فرایند 
تولید، هر کارگر هم ارزش های مصرفی و هم کار )ارزش( اضافی تولید می کند. بااین حال، اجرای کارکرد 
سرمایه به معنای تولید ارزش اضافی نیست، بلکه به معنای تصاحب آن است. کارگران در صورتی  که در 
فعالیت هایی مشغول نباشند که مستلزم هم تولید و هم تصاحب ارزش است )اساساً فعالیت های مربوط به 

هماهنگ سازی(، فقط کارکرد کار را اجرا می کنند.
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چهارم، متهم شده ام به این که با چشم پوشی از سایر شکل های کارکرد سرمایه هم چون خودمختارِی همراه با 
پاسخ گویی، کنترل بوروکراتیک و کنترل قیم مآبانه، تنها یک شکل )کنترل مستقیم( را لحاظ کرده ام )ابرکرومبی 
و یوری، 1983، 64(. حتی اگر این اتهام درست باشد، بازهم نمی توان از آن نتیجه گرفت که درک من از 
کارکرد سرمایه لزوماً محدود به یک شکل از کارکرد سرمایه است. دست آخر هم این انتقاد که تالش من به این 
دلیل که صرفاً معطوف به »ارائه ی یک هویت اقتصادی برای طبقه ی میانی جدید است، دشوار بتوان فهمید که 
وارد کردن تعیّن های سیاسی و ایدئولوژیک ]به این تبیین[ چه پیامدهایی خواهد داشت« )ابرکرومبی و یوری، 
1983، 60(. اثر ریچارد کارتر برای این پرسش پاسخی را فراهم می آورد که من باتوجه به محدودیت  های 

خودتحمیلی اثر قبلی ام، در آن زمان نتوانسته بودم بدهم.
درحالی که کارتر تاریخ را با واکاوی ساختاری عجین می کند، مشخصه ی اثر اریک اولین رایت، طبقات، 
ماهیت غیرتاریخی آن است. کاری که این اثر انجام می دهد ارائه ی مالک تجربی برای ]ارزیابی[ نظریه های 
طبقاتی رقیب است. بنا به استدالل رایت، بهترین نظریه اساساً نظریه ای است که میان مختصات افراد در 
ساختار طبقاتی )و ازاین رو آگاهی منتسب به آن ها( و شکلی که آگاهی آن ها از لحاظ تجربی به خود می گیرد 
هم بستگی بهتری برقرار کند. بنا بر این معیار، رایت نظریه ی خود را واجد توان تبیینِی بیش تری نسبت به سایر 

نظریه ها می داند.]6[
ماهیت و چکیده ی این اثر به این شرح است: مؤلف درکی از طبقه را بنا می  نهد که مبتنی بر مفهوم استثمار 
است. این درک مشخص به کمک نظریه ی بازی ها نظریه  پردازی شده است. این رویکرد اساساً بر این پرسش 
استوار است: »اگر یکی از طبقات از میان برود، آیا مصرف بیش تر و/یا رنج کم تری برای سایر طبقات در 
پی خواهد داشت؟« اگر پاسخ منفی باشد استثمار در کار نیست و اگر پاسخ مثبت باشد استثمار وجود دارد. 
استثمار سه شکل دارد: شکل سنتی آن که مبتنی بر مالکیت دارایی های سرمایه ای است؛ استثمارِ مبتنی بر کنترل 
دارایی های سازمانی )مفهومی که بر فرِض امکان تفکیک مالکیِت دارایی های سرمایه ای از مالکیت دارایی های 
سازمانی متکی است(؛ و استثمارِ مبتنی بر مهارت ها )که بر فرض امکان تفکیک مهارت ها از نیروی کار مبتنی 
است( )ص 283(. رایت بر اساِس شکل توزیِع این سه نوع دارایی، دوازده طبقه را ترسیم می کند. بورژوازی، 
کارفرماهای خرده پا و خرده بورژوازی که مالک وسایل تولید هستند و پرولتاریا که فاقد آن است. مؤلف به 
این چهار طبقه ی سنتی، هشت طبقه ی »میانی« دیگر را اضافه می کند که دارای درجات متفاوتی از مالکیت، 
مهارتی هستند: مدیران متخصص، سرپرستان متخصص، متخصصان  دارایی های  دارایی های سازمانی و 
غیرمدیریتی، مدیران دارای مدرک شبه  رسمی، سرپرستان دارای مدرک شبه  رسمی، کارگران دارای مدرک 

شبه  رسمی، مدیران فاقد مدرک رسمی و سرپرستان فاقد مدرک رسمی )ص 88(.
رایت با پیش کشیدن این مدل از ساختار طبقاتی، در ادامه آن را با هم بسته کردنش به آگاهی طبقاتی محک 
می زند. به این منظور مفاهیم آگاهِی هم سو با طبقه ی سرمایه دار و آگاهِی هم سو با طبقه ی کارگر را طرح 
می ریزد. این سوگیری ها از دل پاسخ به هشت گزاره )برای مثال، شرکت های سهامی در ازای ضرر کارگران 
و مصرف کنندگان به مالکان سود می رسانند( مشخص می شوند )ص 146(. بعد از آن، مؤلف مجموعه ی 
پرسش های مربوطه را از یک نمونه ی معرف می پرسد و سپس از شیوه های آماری بهره می گیرد تا دریابد 
آیا جایگاه طبقاتی می تواند تبیین کننده ی تفاوت  در آگاهی ها باشد. رایت از »آزمون های تی« ]T-test[ استفاده 



198

می کند تا دریابد آیا تفاوت میانگین های هر گروه تفاوتی از لحاظ آماری معنادار است یا خیر )ص 161(. او 
نظریه های گوناگون ساختار طبقاتی را با یک دیگر مقایسه می کند )نظریه ی خودش، نظریه ای که مبتنی بر تمایز 
کار یدی و کار ذهنی است و نظریه ی دیگری که مبتنی بر تمایز میان کار مولد و کار نامولد است( و به این 
نتیجه می رسد که رویکرد خودش توان تبیینی بیش تر دارد، چرا که هم بستگی بهتری میان جایگاه های طبقاتی 

افراد و آگاهی طبقاتی شان برقرار می کند.
می توان برای یک ارزیابی انتقادی و مفصل از این اثر به کارکدی )1986( رجوع کرد. در این جا صرفاً به 
برخی کاستی های اساسی این اثر اشاره خواهم کرد. پیش ازهمه، استفاده از نظریه ی بازی ها برای مفهوم پردازی 
استثمار یک سره مسئله زا است. برای پی بردن به این که از میان رفتن یک طبقه  آیا منجر به مصرف بیش تر 
و/یا رنج کم تر برای طبقه ای دیگر خواهد شد، الزم است یک موقعیت »بدیِل فرضاً امکان پذیر« را برسازیم. 
بااین همه، مسئله این جاست که هیچ دستورالعمِل روش شناختی ای برای طرح ِ این »بدیل فرضاً امکان پذیر« 
تعبیه نشده است. فرض کنیم بیکارها ]از جامعه[ ناپدید شوند و جامعه ی خودشان را تشکیل بدهند، در 
این صورت آیا وضعیت شان از نظر مصرف و/ یا رنج بهتر خواهد بود؟ نمی دانیم. تنها در صورتی می توان به 
این پرسش پاسخ داد که این اوضاع  جدید را به دقت ترسیم کرده باشیم )مثاًل این که مالک وسایل تولید خواهند 
بود یا نه، کیفیت خاک، سطح دانش فنی آن ها، مناسبات اجتماعی ای که بر مبنای آن این جامعه ی جدید را بنا 
خواهند کرد و از این دست(. آیا طبقه ی کارگر وضعیتش بهتر خواهد شد؟ در این مورد هم نمی دانیم. پاسخ 
به این پرسش بستگی به این دارد که مثاًل دستمزدها و حقوق ها در اثر حذِف ناگهانی بیکارها افزایش یابد یا 
نه. سرمایه دارها ممکن است به دلیل کاهش ناگهانی نرخ  سودشان که پیامد افزایش دستمزدهاست تصمیم به 
توقف تولید بگیرند. در این صورت، عدم اشتغال باز هم در میان کسانی که پیش تر شاغل بودند افزایش می یابد. 
چه بر سر طبقه ی سرمایه دار می آید؟ باز هم مالحظاتی از همین جنس نشان می دهد که در این جا نیز نمی توان 

با قطعیت پاسخ داد. ازاین رو در هسته ی این درک از استثمار یک قطعیت ناپذیرِی نظری به چشم می خورد.
بااین همه در خصوص کاربست نظریه ی بازی ها در واکاوی اجتماعی یک جنبه ی دوم و به همان  اندازه منفی 
نیز وجود دارد. این روش متکی بر ساخت مدل های واقع گرایانه  نیست )یعنی مدل هایی که دربرگیرنده ی 
عناصر اساسی یک واقعیت مشخص باشند(. به عالوه بر مقایسه ی آن چه در شکلی تحقق یافته وجود دارد ) که 
از طریق مدل ها ترسیم می شود( و آن چه در شکلی بالقوه وجود دارد )با جستجو درباره ی قوانین گرایش وار 
حرکت واقعیت( مبتنی نیست. بلکه نظریه ی بازی ها بر ساخِت مدل های غیرواقع  گرایانه از واقعیت استوار 
ـ مدل هایی که منتزع از تمامی ویژگی های مشخص واقعیت است و مقایسه ای با موقعیت های فرضی  استـ 

و تماماً غیرواقع گرایانه را شامل می شود.
ازاین رو، رایت برای پی بردن به این که طبقه ی کارگر استثمار می شود یا نه، نخست این طبقه را صرفاً در 
مقام کسانی نظریه پردازی می کند که مالک نیروی کارشان هستند و آن را در بازار کار می فروشند )در نتیجه، 
به منظور چانه زنی بر سر سهم شان از محصول درگیر مبارزه ی طبقاتی می شوند( و سپس با مفروض پنداشتن 
موجودیت شان، آن هم بدون الزامی در وجود شق مقابل شان، یعنی طبقه ی سرمایه دار، »نشان می دهد« که 
آن ها استثمار می شوند. این صورت بندی نتیجه ی اتکاء بر نظریه ی بازی ها است. اما از سوی دیگر، نظریه ی 
مارکسیستِی استثمار مبتنی بر واکاوی ارزش است )یعنی مبتنی بر واکاوی کارگران نه صرفاً در مقام مالک 
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و فروشنده ی نیروی کار بلکه به عالوه در مقام تولیدکنندگانی که ارزش و ارزش اضافی ]تولیدشان[ از آن ها 
تصرف می شود(. نظریه ی مارکسیستی به شکلی قیاسی وجه مشخصه ی تولید سرمایه داری را واکاوی می کند، 
اما نیازی به مقایسه  ی آن با بدیلی خیالی ندارد که هیچ دستورالعمل روش شناختی ای برای ساخت نظری اش 
نه تنها وجود ندارد، بلکه امکان فراهم آوردنش هم مهیا نیست. بیش از هشتاد سال از زمانی می گذرد که کارل 
کائوتسکی )1975، 112( مهمل بودن روش شناختِی علم اقتصاد بورژوایی را با اشاره به این نکته بیان کرد 
که این علم بر این باور مبتنی است که »بهترین راه برای کشف قوانین جامعه یکسره نادیده گرفتن این قوانین 
است«. این گزاره را می توان چکیده و خالصه ی رویکرد نظریه ی بازی ها و به عالوه رویکرد انتخاب عقالنی 

و نوریکاردویی در خصوص واکاوی طبقاتی دانست.
سوم این که، نظریه پردازِی ابعاد سه گانه ی این واکاوی، چنین درکی را بیش ازپیش تضعیف می کند. از منظر 
بُعد نخست، عامالن یا مالک وسایل تولید یا فاقد آن هستند. در نگاه نخست، به نظر می رسد اگر چارچوب 
واکاوی مارکسیستی را قبول داشته باشیم هیچ چیز غیرعادی ای در این جا وجود ندارد. اما به واقع رایت مفهوم 
مالکیت ]وسایل تولید[ را به یکی از اشکال تملک فرو می کاهد. به زعم مؤلف، ساختار طبقاتی »سازوکاری 
پایه ای را برای توزیع دسترسی به منابع در جامعه شکل می دهد«، از جمله دسترسی به وسایل تولید. در این 
نظریه، مالکیت وسایل تولید آن  چیزی نیست که چکیده ی مناسبات تولید را در خود داشته باشد )یعنی این که 
چه کسی چه چیزی را، برای چه کسی و چگونه تولید می کند(. در این نظریه، مسئله ی اصلی عبارت است از 
این که چه کسی به منابعی )یعنی وسایل تولید، مهارت ها و دارایی های سازمانی( دسترسی دارد و چه کسی از 
آن محروم شده است. از همین روست که این نظریه، نظریه ای است که مبنایش نه تولید که توزیع است. کمی 

جلوتر به این نکته خواهم پرداخت.
عالوه براین ها در خصوص دو بُعد دیگر استثمار نیز شک وتردیدهایی به میان می آید. این امکان وجود دارد که 
در سطح تحلیل، مالکیت وسایل تولید را از مالکیت دارایی های سازمانی تفکیک کرد، البته فقط در صورتی که 
منظورمان از اولی نه مالکیت حقیقی که مالکیت حقوقی وسایل تولید باشد. بااین حال، رایت این امکان را 
به وضوح رد می کند )ص 80(. در این مورد، مالکیت حقیقی )یعنی توان تخصیص سرمایه ی ثابت و متغیر( 
از کنترل واقعی یک سازمان تفکیک ناپذیر است چرا که هر دو یک چیزند. به همین شکل، تمایزگذاری میان 
مهارت ها و نیروی کار در حکم دو دارایی مولِد متفاوت نیز ناممکن است. مهارت ها همان  چیزهایی هستند 
که نیروی کار را به درجات مختلف بارآور می کنند. مهارت ها فقط در ظرف نیروی کار است که می توانند 
پیکریافته شوند. پرداخت دستمزدهای باالتر به کسانی که واجد مدارک رسمی )مهارت ها( هستند صرفاً از 
ارزش باالتر نیروی کارشان حکایت دارد. در نظریه ی رایت، مالکان مدارک رسمْی استثمار کننده ی کسانی اند 

که فاقد این مدارک اند )از این نظر یعنی هم سرمایه داران و هم کارگران(. ]7[
بااین اوصاف، درک نظریه ی بازی  ها از استثمار، غیرتاریخی و قطعیت ناپذیر است؛ دو بُعدی از استثمار که بر 
کنترل دارایی های سازمانی و دارایی های مدرک محور مبتنی است در سطح تحلیل نادرستند؛ و آن بُعدی که 
مبتنی بر مالکیت وسایل تولید است حاکی از درکی از ساختار طبقاتی است که مبنایش نه مناسبات تولید که 
مناسبات توزیع است. درنتیجه، این مدل از ساختار طبقاتی از لحاظ نظری بی پایه و مبتنی بر توزیع است. این 
نکته ی آخر در این درک مؤلف از استثمار نهفته است که آن را از زاویه ی بیش و کِم مصرف و/یا رنج می بیند. 



200

به زعم رایت مسئله ی اساسی این است که چنان چه یکی از قطب های نوع مشخصی از مناسبات توزیع از میان 
برود، آیا ثروت )که در ضمن از نظر مؤلف به معنای ثروت مادی، محصول اضافی، است( نسبت به گذشته 
بیش تر خواهد شد یا کم تر. درمقابل، از منظر روش دیالکتیکی مارکس، یک قطِب مناسبات تولید )برای مثال 
پرولتاریا( نمی تواند از میان برود مگر این که همراه با آن، قطب دیگر یعنی طبقه  ی سرمایه دار و مناسباتی که 

این دو قطب را به یک دیگر زنجیر کرده نیز از میان برود.
چهارم این که، حتی زمانی که مؤلف این درک از ساختار طبقاتی را به آگاهی طبقاتی پیوند می دهد این وضعیت 
تغییر چندانی نمی کند. در خصوص درک مؤلف از آگاهی و رابطه ای که او میان آگاهی و ساختار طبقاتی 
برقرار می کند می توان مالحظات انتقادی زیادی را خاطرنشان کرد. در این جا صرفاً به موردی اشاره خواهم 
کرد که به زعم من آسیب زاترین مورد است: اکونومیسم نهفته ی مؤلف. در این اثر، فقط ساختاْر تعیین کننده ی 
آگاهی است. البته سایر عوامل، »ساز وکارهای غیرطبقاتی«، بر شکل انضمامی ای که آگاهی به خود می گیرد 
اثرگذار است )ص 29(، اما مسئله این جاست که این عوامل صرفاً در حکِم تخطِی آگاهِی موجودِ کنش گران 
]اجتماعی[ از آگاهی  ای تلقی می شود که بنا به جایگاه طبقاتی شان می بایست واجد آن می بودند. جایگاه های 
طبقاتی می توانند شکل »ناب« آگاهی اما نه شکل انضمامی و تحقق یافته ی آن را توضیح دهند. به این ترتیب، 
هرچه توان تبیینی یک مدل بیش تر باشد )یعنی هرچه انطباق ساختار طبقاتی و آگاهی طبقاتی بیش تر باشد(، 
»سازو کارهای غیرطبقاتی« )یعنی مدرسه ها، احزاب، اتحادیه ها و ازاین دست( در صورت بندی و ازاین رو تبیین 
آگاهی طبقاتی از اهمیت کم تری برخوردار خواهند بود. در این چارچوب، بهترین نظریه نظریه ای است که 
به هنگام تبیین آگاهی، به کلی از شر این »سازوکارهای غیر طبقاتی« خالص بشود. به این ترتیب، نظریه ای بهتر 
است که کم تر واقع گرایانه باشد. یا این طور بگوییم که بهترین نظریه نظریه ای است که کم تر از همه واقع گرایانه 

باشد. تاوانی که برای این بهترین بودن باید پرداخت به واقع بسیار سنگین است.
دست آخر هم مسئله ی سرشِت فردگرایانه ی روش رایت است. مؤلف با مرتبط ساختن جایگاه های طبقاتی 
فردی به آگاهی فردی نظریه ای را خلق می کند که واحد واکاوی اش فرد است و نه طبقات. مؤلف به این مسئله 
و نیز این واقعیت آگاه است که چنین نظریه ای قادر به تبیین دگرگونی اجتماعی نیست )ص 182(. این 
نوع نظریه در بهترین حالت صرفاً می تواند تأثیرات طبقات بر افراد را تبیین کند )مثاًل تأثیر طبقه بر درآمد یا 
آگاهی افراد(. در مقابل اما مارکسیسم پیش ازهمه یک نظریه ی دگرگونی اجتماعی است. نویسنده این طور از 
خود دفاع می کند که این نظریه  تأثیرات طبقات بر افراد را بهتر از سایر نظریه ها تبیین می  کند و از این گذشته 
نظریه ای است که بیش ازهمه از امکان ارائه ی تبیینی بهتر برای دگرگونی اجتماعی برخوردار است. اما این 
درست نیست. رایت برای اعتبار بخشیدن به پروژه اش، می بایست پیش ازهمه پیوندی نظری را تدارک می دید 
که اثبات کند قابلیت تبیین پدیده های فردی از زاویه ی پدیده های اجتماعی خود گواهی است بر قابلیت ]نظریه 
برای[ تبیین پدید ه های اجتماعی. اما این کاری است ناممکن. زمانی که واکاوی را از سطح فردی می آغازیم، 
تنها راه رسیدن به سطح اجتماعی جمع جبری ]واحدهای منفرد[ است. بااین حال، جمع جبری واحدهای 
منفرد قادر به تبیین سرشت اجتماعی آن ها نیست چرا که نمی تواند توضیح بدهد چه چیز این واحدها را در 
حکم واحدهای یک کلیت مقرر می کند. رویکرد نظریه    ی بازی ها کاماًل با روش فردگرایانه ی رایت می خواند 

اما به هیچ وجه با واکاوی مارکسیستی از پدیده های اجتماعی هم خوانی ندارد.
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مایلم بر این نکته تأکید کنم که واکاوی چگونگی تأثیر پدیده های طبقاتی )اجتماعی( بر پدیده های فردی 
حوزه ای با اهمیت از مطالعات هم برای مارکسیست ها و هم برای دیگران است. بااین همه، انتخاب یک نظریه 
باید مبتنی بر دالیل دیگری باشد. یک نظریه باید به این دلیل برگزیده شود که تبیین و راهنمای بهتری برای 
دگرگونی اجتماعی است. باید بر مبنای نظریه ای که انتخابش چنین دالیلی داشته است تأثیرات فردی بر 
طبقات را پژوهید. رایت مراتب اهمیت این مسائل را وارونه می سازد. از همین روست که نظریه ای را خلق 

می کند که اساساً قادر به تبیین دگرگونی اجتماعی نیست.

* این مقاله ترجمه  ای است از:
Class Politics, Class Consciousness, and the New Middle Class

http://crs.sagepub.com/content/14/3/111 :که در لینک زیر قابل دسترس است 

یادداشت  ها
1.  Class, Politics, and the Economy, by S. Clegg, P. Boreham, and J. Dow. London: Routledge 

and Kegan Paul, 1986. Capitalism, Class Conflict, and the New Middle Class, by R. Carter. 
London: Routledge and Kegan Paul, 1985. Classes, by E. O. Wright. London: New Left 

Books, 1985.

موضع مؤلفان در خصوص مسئله ی منافع با ابهام روبه رو است. از سویی، »منفعت طبقه ی میانی جدید در حفظ وضع موجود . 2
است« )ص 169( یعنی این طبقه در حفِظ سطِح صالحیت  و منزلت خود، دارای منفعتی تعیّن یافته از نظر ساختاری است. از سوی 
دیگر، به نظر نمی رسد که منافع از نظر ساختاری تعین  یافته باشند بلکه اساساً در فرایند مبارزه ی طبقاتی شکل گرفته اند. کمااین که 
مؤلفان این موضوع را مطرح می کنند: »این طور نیست که منافعی وجود داشته  باشند چشم  به راهِ سازمان یافتن، بلکه این سازمان ها 
هستند که تالش می کنند تا اعضایشان را در قالب منافعی با میانجی های متفاوت سازمان دهی کنند. به این ترتیب، چنین سازمان هایی 
صرفاٌ تعریفی از پیش موجود از منافع را »نمایندگی« نمی کنند. ... تاحدزیادی، آن ها منافعی مرتبط ]با اعضایشان[ را خلق می کنند« 

)صص 266-7(.

چنین رویکردی اصلی اساسی در واکاوی اجتماعی مارکسیستی است. برای بحثی در این  باره و مدلی از پژوهش اجتماعی که . 3
هم زمان بر دیالکتیک و واکاوی طبقاتی مبتنی است، نک به گولیه مو کارکردی )1987(، به ویژه فصل های 2 و 3.

در طرح های پیشنهادی مؤلفان بُعد بین المللی به اندازه ی کافی نظریه پردازی نشده است. به دو جنبه ی نادیده گرفته شده، فرار سرمایه . 4
و مداخله ی خارجی، صرفاً اشاره ای گذرا شده  است. اما مهم تر از همه این که در بحث درباره ی سوئد و سطح اشتغال و دستمزدها 

در آن جا، باید دستاوردهای این کشور را در درون بافتار مناسبات اقتصادی بین المللی و مناسبات استثمار جای داد.

ر. ک.. 5
 G. Carchedi (1975) reprinted in G. Carchedi (1977).

رایت به عالوه تأثیرات ساختار طبقاتی بر درآمدهای افراد را نیز بررسی می کند. این جنبه از اثر رایت کم تر از مطالعه ی تأثیرات . 6
ساختار طبقاتی بر آگاهی افراد مسئله زا است. تمرکز من در این جا صرفاً بر شیوه ای است که رایت از طریق آن به هم بستگی میان 
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جایگاه  طبقاتی )افراد( و آگاهی افراد می پردازد به این دلیل که، همان طور که در ابتدای این مقاله اشاره کردم، محدودیت این نوشته 
من را وادار می کند که بر درون مایه هایی تمرکز کنم که در هرسه اثرِ بررسی شده مشترک اند.

ازاین رو، من با ام.کراتکه موافقم که ]در صورت بندی رایت[ خاص بودگی مناسبات استثمار بین مدیران و غیرمدیران، و بین . 7
متخصصان و غیرمتخصصان، کماکان ناروشن باقی مانده است )نک به کراتکه،1985: 119(.
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کمونیسم: بین طبقه و بی طبقه گی

نوشته ی: استفن رسنیک و ریچارد ولف

ترجمه ی: حسن مرتضوی

نه مارکس نه انگلس هرگز به واکاوی دستگاهمند جامعه ی کمونیستی نپرداختند. اما واکاوی طبقاتی مارکس  
به شکل های خاص و گوناگونی، برای ارائه ی واکاوی هایی درباره ی کمونیسم و سرشت نشان هایی مانند 
جمع پذیری و بی طبقه گی بسط و توسعه یافت )بتلهایم، 1976، 1978؛ بوخارین و پرئوبراژنسکی، 1969، 
داب، 1966؛ موکیائو، 1981؛ پرئوبراژنسکی، 1966؛ سوییزی و بتلهایم، b1985 ،a1985 ،1971(. ما با این 
نویسندگان از لحاظ شیوه ی قرائت و درک مان از واکاوی های طبقاتی مارکس تفاوت داریم. به این ترتیب، 
با آن ها از لحاظ تکیه بر این واکاوی ها و استفاده از آن ها برای تعریف ساختارهای طبقاتی کمونیستی و 
شکل های متفاوتی که این ساختارها می توانند به خود بگیرند، نیز تفاوت داریم. رویکرد ما به طرق جدیدی 
می تواند شکل ها یا نوع های متفاوت و ممکن ساختارهای طبقاتی جمع باورانه را متمایز کند. همچنین می توانیم 

درک جدیدی از کمونیسم »بی طبقه« و رابطه ی نظریه ی مارکسی با چنین جامعه ای را ارائه دهیم.
مفهوم طبقه در واکاوی ما متکی است بر قرائت مان از مارکس، به ویژه سرمایه، و این قرائت با قرائت بسیاری 
از نویسندگان دیگر، چه مارکسیست چه غیرمارکسیست، تفاوت دارد )رسنیک و ولف، 1986، 1987، فصل 
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سوم(. ما برخالف آن ها به طبقات در حکم گروه هایی از افراد که در جامعه عمل می کنند نمی پردازیم؛ بلکه 
طبقه را به منزله ی نوع خاصی فرایند میان افراد بسیاری که در هر جامعه ای زندگی می کنند بررسی می کنیم. 
این رویکرد ما را قادر می سازد تا بین فرایندهای طبقاتی و غیرطبقاتی که همیشه در مجموع، گروه بندی های 

واقعی افراد را در زندگی اجتماعی شکل می دهند، تمایز و پیوند قائل شویم.
ما طبقه را در حکم فرایندهایی تعریف می کنیم که از طریق آن برخی افراد در جامعه بیش از مصرف خود 
ـ به نحوی که دیگرانی که مازادی تولید نمی کنند، می توانند آن مازاد را تصرف،  ـ یعنی »مازاد«ـ  تولید می کنندـ 
توزیع و دریافت کنند. واکاوی طبقاتی ما می کوشد تعیین کند چه کسانی مازاد را در جامعه ای خاص تولید 
می کنند، چه کسانی این مازاد را دریافت می کنند، بخش هایی از این مازاد میان چه کسانی توزیع می شوند، و 
چگونه چنین مازادهایی انتقال می یابند و برای چه مقصودی. چنین فرایندهای ویژه ی تولید، تصرف و توزیع 
ـ همه ی فرایندهای دیگر  مازادِ جامعه، »ساختار طبقاتی« آن را تشکیل می دهد. هر چیز دیگری در این جامعهـ 
ـ را باید فرایندهای غیر طبقاتی دانست. بنا به درک ما، این فرایندها  اقتصادی، طبیعی، سیاسی و فرهنگی آنـ 
برای واکاوی طبقاتی مارکسی نیز از اهمیت بسیاری برخوردارند، زیرا چیزی بیش از علت ها و معلول های 
فرایندهای طبقاتی اند؛ آن ها ساختار طبقاتی جامعه را می سازند. به طور خالصه، جنبه های طبقاتی و غیرطبقاتی 
هر جامعه، به طرق گوناگونی یک دیگر را تعیین می کنند؛ هیچ یک از آن ها در شکل دادن به تاریخ اجتماعی 

موثرتر از دیگری نیست. ]1[
اگر طبقه، چنان چه بر اساس کار مازاد درک شود، علتی مهم تر از وجوه دیگر جامعه در توسعه ی اجتماعی 
نیست، پس چرا در واکاوی مان از کمونیسم بر آن تأکید می کنیم؟ ما می خواهیم چیزی تازه و متمایز به آثار 
گسترده ای درباره ی کمونیسم بیفزاییم که در خالل بیش از صد سال گذشته تولید شده است. سایر واکاوی ها 
بر ساحت های فلسفی، مذهبی و اخالقی، هم در نظریه های کمونیسم و هم در تجارب عملی آن، تأکید 
کرده اند. به همین منوال، توجه زیادی به موضوعات سیاسی و بوروکراتیک دست  اندرکار حکومت اجتماعی، 
قانون، برنامه ریزی اقتصادی و پراتیک های فرهنگی در همه ی انواع متعلق به کمونیسم شده است. در میان 
پدیدآورندگان این آثار عظیم، که شامل رویکردهای مارکسیستی و نیز غیرمارکسیستی است، برخی بر ایده های 

مربوط به طبقه برای فهمیدن کمونیسم تأکید داشته اند: بسیاری چنین تاکیدی نداشته اند.
اما حتی افرادی که از طبقه در مطالعات شان درباره ی نظریه ها و پراتیک های کمونیسم بهره  برده اند )داب، 
1966؛ پرئوبراژنسکی؛ 1966؛ سوییزی و بتلهایم؛ 1971؛ بتلهایم 1976، 1978؛ موکایو 1981؛ مندل 1985( 
به ندرت، و شاید هرگز، از طبقه به معنای موردنظر ما استفاده نکرده اند. طبقه در واکاوی های آن ها، که حاصل 
قرائت شان از مارکس است، به گروه هایی از افراد ارجاع داده می شود که به نحو نابرابر و نامنصفانه ای قدرت 
توزیع شده )»طبقات حاکم در مقابل طبقات محکوم«( و/یا به نحو نابرابر و نامنصفانه ای دارایی توزیع شده 
)»داراها در مقابل ندارها«( را در اختیار دارند. معموالً در استداللی که بر دارایی متمرکز است، گفته می شود که 
به میزانی که مالکیت اشتراکی جایگزین مالکیت خصوصی شود، طبقه ناپدید می شود. کمونیسم عبارت است 
از مالکیت اجتماعی دارایی های مولد. در استداللی که بر قدرت متمرکز است، بی طبقه  گی به نحو متفاوتی 
درک می شود، یعنی به شکل توزیع کاماًل مساوات طلبانه و دمکراتیِک قدرت. آنگاه کمونیسم عبارتست 
از جامعه ای که انواع نخبگان قدرت را حذف کرده است. در مقابل چنین رویکردهایی، ما به کمونیسم بر 
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حسب )1( فرایند های طبقاتی و نه گروه ها، و )2( طبقه به منزله ی فرایندهای تولید، تصرف و توزیع کار مازاد 
می پردازیم و نه بنا به فرایندهای مالکیت یا قدرت.

ما قصد داریم به آثار گسترده درباره ی نظریه ها و پراتیک های کمونیسم، چیزی تازه بیفزاییم. ما ساختار طبقاتی 
کمونیسم را در چارچوب تولید و توزیع کار مازاد واکاوی خواهیم کرد، چارچوبی که بر واکاوی اجتناب ناپذیر 
ساختار طبقاتی سرمایه داری که در سرمایه ی مارکس می یابیم متکی است. اعتقاد داریم که بینش های جدید 
به دست آمده از این رویکرد، امکانات جدید و مهم تئوریک و سیاسی را پدید می آورد که در ادامه ی متن به 
آن ها خواهیم پرداخت. به این دلیل است که بر واکاوی طبقاتی تأکید می کنیم و نه به دلیل ادعاهای کاذبی 
>از این قبیل< که جنبه های طبقاتی در توسعه ی اجتماعی، مهم تر از مالکیت، قدرت و سایر جنبه های دیگر 
غیر طبقاتی اند. برعکس، ما از رویکرد مارکس در تأکید بر طبقات پیروی می کنیم زیرا دیگران ــ و به ویژه 
ـ اغلب  رادیکال هایی که به تغییرات اجتماعی پایه ای برای رسیدن به جامعه ای آزاد و عادالنه پایبند هستندـ 
ابعاد کار مازاد را در نظریه و پراتیک کمونیسم نادیده و دست کم می گیرند و حتی انکار می کنند. چیزی بیش 
از طنز تاریخ است که چنین واکاوی طبقاتی مارکسی به ندرت به نوع جامعه ای که بیش از همه با نام و کار 

مارکس تداعی می شود، اعمال شده است.
کار نظری ارزشمند در سنت مارکسی و تالش های پراتیک برای برساختن ساختارهای طبقاتی کمونیستی در 
مناطق گوناگون جهان، اکنون این امکان را به وجود می آورد که تصورات نسبتاً مشخصی از برخی انواع پایه ای 
ساختار طبقاتی کمونیستی داشته باشیم. هدِف ما در ارائه  ی این تصورات عبارتست از تکمیل و به چالش طلبیدن 
تصورات از جامعه ای عادالنه که سنت مارکسی همیشه الهام بخش آن بوده است. این رویکرد، تمرینی محض 
در ترسیم »بینش های آرمان شهری« نیست. پراتیک  مارکسیست ها همان قدر که از تصورات شان از جامعه ای که 
قصد ساختن آن را دارند شکل گرفته، از احکام سیاسی، صورت بندی های تئوریک و فراورده های هنری شان 
نیز پدید آمده است. ما امیدواریم این تصورات و از این طریق شیوه هایی را تغییر دهیم که مارکسیست ها در 

تاریخ جاری دخالت می کنند و آن را دگرگون می سازند.
هنوز دلیل دیگری برای ارائه ی واکاوی طبقاتی زیر از کمونیسم وجود دارد، یعنی دادن پاسخی جدید به 
پرسشی قدیمی. ما چگونه می توانیم ساختارها و پویش های کنونی آن دسته از جوامعی را ارزیابی کنیم که 
خود را سوسیالیست یا کمونیست می دانند یا در گذار از یکی به دیگری اند؟ ارزیابی آن ها در چارچوب تاریخ  
خاص شان، درجات آفرینندگی  فرهنگی ، آزادی شخصی، مشارکت سیاسی، امنیت اقتصادی، استقالل ملی 
و نظایر آن بی گمان موجه است. اما ما می خواهیم معیار متفاوت دیگری را به این ها بیفزاییم، یعنی این معیار 
که چگونه چنین جوامعی به لحاظ اجتماعی برای تولید، تصرف و توزیِع کارِ مازاد نظم و ترتیب می یابند. با 
افزودن چنین معیاری، می توانیم ارزیابی کنیم که چگونه تجارب اجتماعی بالفعل سوسیالیسم و کمونیسم، در 
مقایسه با انواع ساختار طبقاتی کمونیستی، از طریق کاربرد واکاوی های طبقاتی مارکسی بسط یافت. معیارهای 

متفاوت، انگاره های متفاوتی از موفقیت و شکست برای جوامع ایجاد می کنند.
چنان که در زیر استدالل خواهیم کرد، واکاوی طبقاتی مارکسی داللت بر آن می کند که شکل ها یا انواع 
متفاوتی از ساختار طبقاتی کمونیستی وجود دارد. آن ها به طور مشخص شیوه های اشتراکی تولید، تصرف 
و توزیع کار مازاد هستند که ساختارهای طبقاتی کمونیستی را از شکل های گوناگون ساختارهای طبقاتی 
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سرمایه داری، فئودالی، برده داری و سایر انواع دیگر متمایز می کنند. اما یگانگی واکاوی مارکسی نه تنها در 
نظریه پردازی متمایز آن درباره ی انواع پایه ای ساختار طبقاتی اشتراکی کمونیسم مشهود است، بلکه همچنین 
در صورت  بندی اش از شکل دیگری از کمونیسم یعنی »جامعه ی بی طبقه« که در آن فرایندهای طبقاتی کاًل 

ناپدید می شود، دیده می شود.
پایبندی چشمگیر مارکسی به دیالکتیک می تواند واکاوی طبقاتی اش را به نوعی از کمونیسم سوق دهد که در 
آن حتی تولید، تصرف و توزیع اشتراکی کار مازاد در جامعه رخ نمی دهد، درست به همان نحو که فرایندهای 
برده داری انسان در مقاطع معینی از تاریخ انسان ناپدید شدند. نشان می دهیم که چگونه نظریه ی مارکسی به 
این نتیجه گیری درباره ی شکل بی طبقه ی کمونیسم می رسد. همچنین نشان می دهیم که چگونه این نتیجه گیری 
مستلزم آن است که مقوالت کار الزم و کار مازاد در نظریه ی مارکس، متناظراً نقش های نظری خود را تغییر 
 دهند و دیگر نقاط کانونی واکاوی اجتماعی اش نباشند. استدالل خواهیم کرد که کمونیسم ممکن است به 
شکل ویژه ای تحول یابد که در آن نه تنها کار مازاد ناپدید شود بلکه همچنین نظریه ی مارکسی متمرکز بر 
کار الزم و مازاد دستخوش تغییرات پایه ای شود. به هر حال، باید هم چنین شود. اگر نظریه ی مارکسی پایبند 
تغییر بی وقفه ی جامعه ی انسانی، تکوین، تغییر و نابودی همیشگی تمامی جنبه های جامعه است، پس باید 
این تغییر در خصوص خود نظریه ی مارکسی نیز رخ دهد. و این تغییر در پیوند با یک خط تحولی ممکن در 

کمونیسم رخ می دهد.
بنابراین، استدالل یادشده چیزی بیش از کاربرد واکاوی های معین طبقاتی و متکی بر قرائت ویژه ای از 
مارکس به کمونیسم را شرح می دهد. این استدالل عالوه براین بیانگر کشف محدودیت های آن واکاوی هاست، 
محدودیتی که به نحو متناسبی با تکوین اجتماعی کمونیسم گره خورده  است. ما امیدواریم تصاویر حاصل 
از واکاوی طبقاتی از شکل های گوناگون کمونیسم، بحث های پرثمر و دگرگونی هایی را در نظریه و پراتیک 

کمونیسم برانگیزاند.

شکل کمونیستی فرایندهای طبقاتی ]2[

چنان که در جای دیگری استدالل کردیم )1987(، واکاوی طبقاتی با این پژوهش آغاز می شود که آیا و چگونه 
افراد جامعه در دو نوع ممکن فرایندهای طبقاتی شرکت می کنند. فرایند طبقاتی بنیادی به دخالت  آن ها در 
تولید و/یا تصرف کار مازاد اشاره دارد. فرایند طبقاتی زیرنهشتی ]subsumed[ ** به مشارکت آن ها در توزیع 
مازاد قباًل تصرف شده و/یا دریافت چنین توزیعاتی اشاره دارد. دخالت افراد در یکی از این دو، یا هر دو فرایند 
طبقاتی، جایگاه های طبقاتی او را در آن جامعه ایجاد می کند: جایگاه طبقاتی بنیادی به عنوان تولیدکننده  یا 

متصرف ی کار مازاد و جایگاه طبقاتی زیرنهشتی به عنوان توزیع کننده  یا دریافت کننده ی آن کار مازاد.
ما به پیروی از مارکس جوامع طبقاتی را بر پایه ی شکل هایی که در آن ها کار مازاد تصرف یا توزیع می شود 
از هم تفکیک می کنیم. بنابراین، شکل کمونیستی فرایند طبقاتی بنیادی، شکلی است که در آن افراد کار مازاد 
را شکل می دهند و به طور اشتراکی آن را دریافت می کنند. به سبک و سیاقی مشابه، شکل کمونیستی فرایند 
طبقاتی زیرنهشتی، شکلی است که در آن این دریافت کنندگان اشتراکی کار مازاد، آن را به طور اشتراکی توزیع 
می کنند. آن ها برای حفظ فرایندهای غیرطبقاتی خاصی که برای حیات آن شکل خاص تصرف اشتراکی الزم 

است، به این امر می پردازند.
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وجود این دو فرایند طبقاتی در کمونیسم ما را به یک استنتاج غیرمنتظره می رساند: جامعه ی کمونیستی ممکن 
است جامعه ی طبقاتی باشد. همچنین نتیجه می شود که امکان دارد جامعه ی کمونیستی نیز مشابه با تمامی 
جوامع طبقاتی، دستخوش مبارزات طبقاتی شود: در این حالت مبارزه بر سر تصرف اشتراکی و/یا توزیع 
کار مازاد رخ می دهد. اشتراکی بودن فقط به شکِل تصرف کار مازاد اشاره دارد، اما به معنای نبود تضادها و 

تعارضات، طبقه یا غیر از آن نیست.
این موضوع نتیجه ی تعجب آوری برای ما دارد، زیرا ما نیز مانند بسیاری افراد در سنت مارکسی انتظار داریم 
که گذار از سرمایه داری به کمونیسم به پایان طبقه و مبارزه ی طبقاتی بیانجامد. با این همه، وجود تمایز بین 
کار الزم و مازاد در جامعه ای کمونیستی باید به معنای آن باشد که افراد آن جامعه در تولید، دریافت و توزیع 
آن مازاد مشارکت داشته باشند )چنان که هر جا چنین تمایزی وجود داشته باشد، افراد جامعه چنین می کنند.( 
بنابراین، نتیجه می شود که افراد یادشده جایگاه های طبقاتی، و در این مورد، جایگاه های طبقاتی کمونیستی، 

را اشغال می کنند.
اما وجود طبقات در کمونیسم، داللت بر وجود تصرِف خصوصی )یعنی به معنای تصرف فردی( کار مازاد 
نمی کند. آن نوع از کمونیسم که تاکنون تعریف شده است، آن شکل را حذف و شکل اشتراکی را جایگزین 
آن می کند: تصرف کار مازاد توسط مجتمع هایی از افراد. جمع پذیری بنابراین بدل به یکی از سرشت نشان های 
این نوع کمونیسم می شود. ما برای فهم این نکته، نوع دیگری از کمونیسم را در نظر می گیریم که در آن این 
تمایز بین کار الزم و مازاد وجود ندارد و به این ترتیب تصرف اشتراکی، طبقه و مبارزه ی طبقاتی همگی ناپدید 
می شوند. اما ابتدا می خواهیم این تصرف اشتراکی را بررسی کنیم، زیرا آثار مارکسیستی به ندرت آن توجه 
شایسته ای را که الزم است، به این موضوع معطوف کرده است.]3[ ما فکر می کنیم که در نتیجه ی این غفلت، 

بخش اعظم پیچیدگی و ماهیت متناقض کمونیسم نادیده گرفته شده است.

تصرف اشتراکی و کمونیسم

با این نکته شروع می کنیم که افراد در کمونیسم عموماً ساعات معینی در خالل روز کار می کنند تا ارزش های 
مصرفی تولید کنند. یک بخش از این ساعات )x( مجموعه ای از ارزش های مصرفی را تولید می کند که از 
لحاظ تاریخی برای بازتولید اجتماعی کارگران کمونیست الزم است. اما فرض کنید که آن ها برای ساعات 
اضافی )y( ورای این ساعات کار کنند و ارزش های  مصرفی الزم برای بازتولید اجتماعی شان را تولید کنند. بنا 
به نظر مارکس، این مقدار اضافی ساعت های کارشده توسط آن ها )y(، کار مازاد نامیده می شود. در جامعه ی 
کمونیستی موردنظر، محصوالت این کار مازاد به طور اشتراکی توسط همین کارگران دریافت می شود. بدینسان، 
این شکل فرایند طبقاتی بنیادی، شایسته ی برچسِب کمونیستی است، زیرا به نحو مقتضی توصیف می کند که 

چگونه کار مازاد و ثمراتش تصرف می شوند: تصرف آن ها به صورت اشتراکی است.
مقصود ما از تصرف اشتراکی این است که ثمرات کار مازاد کمونیستی توسط افرادی دریافت می شود که 
به معنای دقیق کلمه به صورت اشتراکی گرد هم می آیند تا آن را دریافت کنند. در موارد تاریخی معینی این 
گردآمدن می تواند شکل اعضای جماعتی را به خود بگیرد که در برهه های خاصی گرد هم می آیند تا به 
عنوان یک گروه، بخش مازاد ارزش های مصرفی تولیدشده را دریافت کنند. کاالها و خدمات تولیدشده به 
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لحاظ مادی به آنان عرضه می شوند؛ سپس آن ها می توانند به طور اشتراکی بخشی از این کاالها و خدمات را 
میان خود و بخشی را میان اعضای دیگر جماعت توزیع کنند )فرایند طبقاتی زیرنهشتی(. شاید در اوضاع و 
احوال تاریخی متفاوت، گردآوردن متصرفان اشتراکی و مازاد اشتراکی در یک مکان و در یک زمان عملی 
نباشد. آنگاه رویه ها و روش های خاصی مانند دریافت تمامی اطالعات مناسب برای اطمینان از این که چنین 
اعضایی نخستین دریافت کنندگان و توزیع کنندگان مازاد هستند، باید ایجاد شود. در چنین مواردی، تصرف 
و توزیع جایگاه ها توسط اعضای جماعت، شبیه جایگاه هایی است که اعضای هیئت های مدیره در بنگاه های 
صنعتی مدرن در اختیار دارند )رسنیک و ولف، 1987(. آنان را نخستین دریافت کنندگان و توزیع کنندگان 
مازاد می شناسند و این شناخت با انواع رویه های الزم آموزشی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جامعه 
تقویت می شود. عامالن متصرف ی اشتراکی، مشابه با نقش مدیران چنین بنگاه هایی، می توانند برای مدیریت 
تصرف اشتراکی منصوب شوند. قاعدتاً خاستگاه های تعارضات بین متصرفان و مدیران در این دو نوِع متفاوِت 

ساختارهای طبقاتی، بازتاب تفاوت های شان است.
هنگامی که کارگران کار مازادی را که شکل داده اند دریافت می کنند، آن کار مازاد برای حفظ فرایندهای 
غیرطبقاتی الزم توزیع می شود، یعنی فرایندهایی که برای تداومِ وجودِ فراینِد طبقاتی بنیادی کمونیستی 
ضروری به شمار می آیند. به بیان دیگر، توزیع یادشده آن فرایندهای غیرطبقاتی زندگی اجتماعی را حفظ 
می کند که کارگران کمونیست را به منزله ی کارگر به کارکردن در این ساعت مازاد )y(، فراتر از آن چه 
ضروری است )x(، برای بازتولیدشان برمی انگیزاند. در بستر کنونی، کمونیستی نامیدِن توزیِع >محصول< کار 
مازادِ دریافتی موجه است، زیرا این کارگران فقط به طور اشتراکی کار مازاد را دریافت نمی کنند )فرایند طبقاتی 
بنیادی(، بلکه همچنین آن را به صورت اشتراکی توزیع می کنند ــ فرایند طبقاتی زیرنهشتی ــ تا شرایط 

زندگی شان را تأمین کنند.
فرایندهای طبقاتی کمونیستی از یک دیگر متفاوتند، زیرا تصرف مازاد به شکل اشتراکی انجام می شود، نه 
به شکل خصوصی؛ به این معنی در کمونیسم )1( تولیدکنندگان همچنین متصرفان مازادشان هستند و )2( 
تصرف به شکل اشتراکی انجام می شود و نه به شکل فردی. مثاًل در جامعه ی سرمایه داری، افراد متفاوت 
نوعاً دو جایگاه طبقاتی بنیادی را اشغال می کنند؛ در جوامع کمونیستی، قاعده ی اجتماعی برای افرادی واحد، 
عبارتست از اشغال هر دو جایگاه طبقاتی بنیادی. اما البته در سرمایه داری نیز امکان دارد، هر چند شاید 
بندرت، که فردی واحد و یکسان هم جایگاه دریافت کننده ی ارزش اضافی را اشغال کند )سرمایه دار( و 
هم همکار کارگراِن به کارگمارده در تولید توسط همین سرمایه دار باشد. به این ترتیب، در حالی که تصرف 
سرمایه داری گاهی می تواند به این معنا باشد که شخصی واحد هم ارزش مازاد تولید کند و هم آن را تصرف 
کند، اما تصرف یادشده خصوصی تلقی می شود، به این معنا که فردی است و نه اشتراکی. به همین منوال، 
تولیدکنندگان و متصرفان در آن چه مارکس فرایند طبقاتی »باستانی« نامگذاری کرده بود )خوداشتغالی فردی(، 
همیشه افرادی واحد بودند، و به این ترتیب تصرف مازاد فردی بود، نه اشتراکی. به رغم تشابه >این روند< با 
ـ  ـ از این لحاظ که تولیدکنندگان و دریافت کنندگان مازاد در این نمونه های ویژه افراد واحدی اندـ  کمونیسمـ 

نمونه های یادشده به نحو چشمگیری متفاوتند، زیرا فقط کمونیسم شامل تصرف اشتراکی است.
به این ترتیب شاید بتوان در همین مرحله ی آغازین بحث مان این نتیجه را بگیریم که انگاره ی جمع پذیری 
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می تواند وجه تمایز اولیه ی جامعه ی کمونیستی از جامعه ی غیرکمونیستی باشد، به رغم این که در هر دو جامعه 
ساختار طبقاتی حضور دارد. نتیجه این می شود که در جامعه ای که این تصرف اشتراکی در آن رخ نداده باشد، 

باید یا شکل معینی از تصرف خصوصی یا فقدان کامل تصرف وجود داشته باشد، یعنی بی طبقه گی.

انواع فرایندهای طبقاتی کمونیستی

فرایندهای طبقاتی بنیادی و زیرنهشتی کمونیستی، مانند فرایندهای فئودالی، سرمایه داری و انواع دیگر، ممکن 
است تنوعی از شکل ها یا نوع های متفاوت به خود بگیرند. نوع اول فرایند طبقاتی بنیادی کمونیستی را در نظر 
بگیرید: تمامی افراد بزرگسال جامعه به طور اشتراکی در آن فرایند طبقاتی به عنوان متصرفان کار مازاد شرکت 
می کنند، اما فقط برخی افراد )تعداد کم تری( کار مازاد را انجام می دهند. در این نوع، تمامی افراد جامعه به طور 
اشتراکی کار مازاد را تصرف و به این ترتیب آن را توزیع می کنند، اما همه آن را تولید نمی کنند. این شکل 
به واسطه ی تصرف اشتراکی اش کمونیستی است: کارگرانی که کار الزم و مازاد را انجام می دهند نیز به طور 

اشتراکی آن مازاد را تصرف می کنند.
در نوع دوم فرایند طبقاتی بنیادی کمونیستی، فقط آن افراد ویژه ای که کار مازاد را به طور اشتراکی انجام 
می دهند آن را تصرف می کنند. بقیه افراد جامعه ممکن است اساساً در فرایند طبقاتی بنیادی کمونیستی شرکت 
نکنند: آنان نه کار مازاد انجام می دهند نه آن را تصرف می کنند. به این دلیل به توزیع مازاد نیز نمی پردازند. 
این نوع دوم، مانند نوع اول فرایند طبقاتی بنیادی کمونیستی، هنوز کمونیستی نامیده می شود، زیرا این نوع 
دوم نیز به تصرف اشتراکی می پردازد، هرچند تعدادی از افراد در این نوع دوم اساساً در فرایند طبقاتی بنیادی 

کمونیستی شرکت نمی کنند.
هر دو نوع جایگاه های طبقاتی کمونیستی را به نمایش می گذارند. در نوع اول، همه ی اعضای جامعه از 
یک جایگاه طبقاتی بنیادی کمونیستی به عنوان متصرف ی اشتراکی کار مازاد شکل گرفته و از یک جایگاه 
طبقاتی زیرنهشتی کمونیستی به عنوان توزیع کننده ِی اشتراکی آن مازاد تصرف شده برخوردارند. برخالف این 
مشارکت کامل اعضای جامعه، در نوع دوم برخی اعضا از اشغال جایگاه های طبقاتی بنیادی یا جایگاه های 

طبقاتی زیرنهشتی به مثابه توزیع کنندگان اولیه ی کار مازاد کنار گذاشته شده اند.
تفاوت بین این دو نوع کمونیسم، مجموعه ی متفاوتی از تضادها و تنش ها را درون هر یک از آن ها به وجود 
می آورد. مثاًل، ممکن است تنش ها در نوع نخست کمونیسم بین تولیدکنندگان کار مازاد و آن هایی باشد که آن 
را تصرف می کنند )مانند تولیدکنندگان( اما در تولید آن شریک نیستند. دومین نوع کمونیسم با برابری تحمیلی 
دریافت کنندگان و تولیدکنندگان اشتراکی به این معضل ویژه می  پردازد: هیچ فردی نمی تواند در تصرف کار 
مازاد مشارکت داشته باشد، بدون این که به تولید همان مازاد کمک کرده باشد. با این همه، همین برابری 
ممکن است آبشخور مجموعه ای از تضادها باشد، زیرا به نحو موثری شاید شمار چشمگیری از افراد جامعه 
را از هر ادعای اولیه به هر نوع کار مازاد مستثنی سازد. در حالی که قواعد اجتماعی نوع اول کمونیسم برای 
ـ  ـ صرف نظر از سن، شرایط جسمانی، کار مشخص انجام داده  یا هر نوع مشخصه ی دیگرـ  همه ی شهروندانـ 
ادعای تصرف مازاد را صرف نظر از این که چه کسی در تولید شرکت دارد تضمین می کند، محدودیت تحمیلی 
در نوع دوم چنین تضمینی نمی دهد. بنابراین، ممکن است در این نوع دوم، تعارضاتی بین افراد خلع شده و 
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تولیدکنندگان/متصرفان مازاد دقیقاً بر سر این موضوع رخ دهد که چگونه و تا چه میزان باید این افراد از توزیع 
مازاد برکنار بمانند و این که آیا اساسا چنین خلعی واقعا ضرورت دارد یا خیر.

تفاوت اقتصادِی یادشده بین این دو نوع کمونیسم را نباید با تفاوت های سیاسی مهمی که ممکن است بین 
آن ها وجود داشته باشد یکی گرفت. نکته ی کلیدی در این جا این نیست که تصرف را با کنترل مازاد یکی 
بگیریم. مثاًل، نوع اول کمونیسم را در نظر بگیرید که در آن همه به صورت اشتراکی مازاد را تصرف می کنند 
اما در آن جا فقط تولیدکنندگان مازاد اقتدار یا قدرت فرمان دادن به متصرفان را دارند که چگونه مازاد را میان 
طبقات زیرنهشت توزیع کنند. به بیان دیگر، فقط تولیدکنندگان ممکن است به لحاظ قانونی از این قدرت 
برخوردار باشند که تصمیم بگیرند چگونه مازاد قرار است توزیع شود. در این جا تولیدکنندگان کنترل می کنند، 
اما به وضوح یگانه متصرفان مازاد نیستد. مثال مخالفی می زنیم: ممکن است نوع دوم کمونیسم با قدرتی 
اعطاشده به همه ی شهروندان برای کنترل توزیع مازاد وجود داشته باشد. در این مورد، فقط تولیدکنندگان 
مازاد، متصرفان و توزیع کنندگان اولیه ی آن مازاد به شمار می آیند، اما همه ی شهروندان مشترکاً این قدرت را 
دارند که به آن ها فرمان بدهند که چگونه این مازاد باید توزیع شود. به این ترتیب، در این نمونه ها عدم امکان 
ایجاد پیوندی ثابت بین انواع متفاوت نظم وترتیب های سیاسی )رفتار تصمیم گیرنده( با انواع متفاوت فرایندهای 
طبقاتی بنیادی )رفتار متصرف( را شاهدیم. مناسبات قدرت و مناسبات طبقاتی، نه همسانند و نه از یک دیگر 

استنتاج می شوند.
هم سنت های مارکسی و هم غیرمارکسی متوجه شده اند که تاکید بر تمایزات یادشده بین طبقه و قدرت دشوار 
است. مثاًل، این نظر که آن هایی که متصرف می نامیم، چنان چه فاقد کنترل بر کار مازاد باشند نمی توانند متصرف 
باقی بمانند، به معنای اعطای اهمیت سیاسی بزرگ تر یا کارایی بیش تر به فرایند سیاسی کنترل، در مقایسه 
با همه ی فرایندهای اجتماعی دیگر است. برعکس ما استدالل می کنیم که متصرفان به علت کارآیی همه ی 
فرایندهای اجتماعی است که به دریافت مازاد ادامه می دهند. قدرت در شکل دادن به واقعیت تصرف شان، تاثیر 
کم تر یا بیش تری از مثاًل تاثیر ایدئولوژی، هنر، الگوهای مالکیت و تقسیم کار ندارد. در مثال باال نشان دادیم که 
در اختیار داشتن قدرت بر مازاد، ضرورتاً داللت بر تصرف همان مازاد نمی کند. قدرت چه در وهله ی نخست 

و چه در وهله ی نهایی مهم ترین عامل تاثیرگذار بر جایگاه های طبقاتی افراد نیست.
این درک ضدذات گرا از مناسبات قدرت و طبقه، برخالف بسیاری رویکردهای دیگر، تاثیرات متفاوت 
فرایندهای اجتماعی غیر از قدرت را در شکل دادن به طبقه برجسته می کند. بی تردید، اگر یک یا چند فرایند 
اجتماعی دیگر، غیر از قدرت، جایگاه ممتاز ذاتی را در نظریه ی اجتماعی به دست می آوردند ــ جایگاهی 
که اکنون قدرت در سطح گسترده ای دارنده ی آن است ــ ما نقد مشابهی از آن ها می کردیم. اما اکنون نقش 
ذات گرایانه ی کنونی قدرت در نظریه ی اجتماعی است که مقابله و نقد را می طلبد، زیرا هواداران آن نقش، از 

این طریق همان مطلق گرایی قدرتی را پروبال می دهند که در جامعه می کوشند واژگونش سازند.

فرایندهای فرهنگی در کمونیسم

چه نوع فرایند اجتماعی غیرطبقاتی ممکن است در جامعه ای حضور داشته باشد که به نحو موثری شرایط 
وجود فرایند طبقاتی بنیانی کمونیستی )نوع اول یا دوم( را خلق  کند؟ چه چیزی افراد را برمی انگیزاند تا کار 
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مازاد را برای تصرف اشتراکی تولید کنند؟ به نظر می رسد که طرح پرسش به این طریق مشوق پاسخی روشن 
باشد: افراد »طبیعتاً« مایل به تصرف آن چیزی اند که تولید کرده اند. با این همه اگر پاسخ تا این حد آشکار 
ـ  ـ سرمایه داری، فئودالیسم و برده داریـ  است، آنگاه وجود شکل های بنیادی غیرکمونیستی تصرف کار مازادـ 
بغرنج خواهد بود. زیرا افراد در این شکل های تصرف خصوصی، کار مازاد را برای تصرف خصوصی دیگران 
تولید می کنند. دادن چیزی )ثمرات y ساعت تالش در انجام کار مازاد( به ازای هیچ، معنای دقیقی است که 
مارکس به فرایند طبقاتی بنیادی، یعنی فرایند تصرف خصوصی که او آن را استثمار نامیده بود، الصاق می کند 
)1977، فصل 9(. پس چرا افراد باید موقعیتی را ترجیح دهند که در آن کار مازادی را برای افرادی غیر از 

خودشان انجام دهند؟
یک پاسِخ ممکن این است که شاید افراد کمونیسم را شر تلقی کنند و آن را با آزادی شان ناسازگار یا به نحو 
ناگزیری خطری برای این آزادی بدانند. به این ترتیب، تمایل کم تری خواهند داشت که در چنین جامعه ای 
مشارکت داشته باشند. برعکس، شاید هر جامعه ای را به جامعه ی کمونیستی کاماًل ترجیح دهند، به رغم این 

واقعیت که ممکن است در این جوامع توسط دیگرانی غیر از جماعت خویش استثمار شوند.
ارجحیت آن ها ممکن است از نظریه ای اجتماعی پدید آمده باشد که وجود اجتماعی استثمار را صرف نظر 
از شکلش انکار می کند. با نظریه ای که جامعه را براساس هماهنگی ذاتی میان اجزایش مفهوم پردازی می کند، 
نفرت و بیزاری از استثمار خصوصی جایی ندارد. عالوه براین، شاید حضور انواع شکل های فرهنگی متفاوت 
در جامعه، به نحو موثری برچسب کمونیسم را، به دلیل تعارض آن با مثاًل طبیعت بشری یا اراده ی خداوند، 

تجلی چیزی ذاتا شرور تلقی کند.
حتی اگر سایر جوامع را تا حدودی مشتمل بر چیزی بدانیم که »استثمار خصوصی« نامیده می شود، در حالی 
که کمونیسم را تا حدودی مستثنی از آن بدانیم، افراد ممکن است هنوز یکی از آن جوامع یا اغلب آن جوامع 
را به کمونیسم ترجیح دهند. شاید این جوامع کمونیستی و »تصرف اشتراکی« شان را رویاهای آرمان شهری 
بدانند که در این جهان تحقق ناپذیرند. شاید آن چه به نظر آنان »واقع گرایانه« است، مبارزه برای سرمایه دارِی 
نسبتاً انسانی و دمکراتیک در مقابل شکل های نامطلوب تر سرمایه داری و صورت بندی های اجتماعی فئودالی 

و برده داری باشد.
وجود فرایندهای طبقاتی بنیادی کمونیستی نوع های اول و دوم، مستلزم وجود انواع فرایندهای فرهنگی  است 
)یعنی فرایندهای غیرطبقاتی ای که آفریننده ی معناها هستند(. برخی از این فرایندها باید افراد را قانع کنند که 
تصرف کار مازاد همان قدر به عنوان جزیی از زندگی انسان واقعی است که فرایندهای اجتماعی دیگری که 
آن ها به رسمیت می شناسند و جدی می گیرند. فرایندهای طبقاتی بنیادی باید به آن ها و زندگی شان همان قدر 
مرتبط باشد که فرایندهای حرف زدن، خوردن، فکرکردن، نظم دادن به رفتار انسانی و از این قبیل. عالوه بر این، 
استدالل هایی باید وجود داشته باشند که به کمک آن ها بتوان افراد را قانع کرد که جایگزینی تصرف خصوصی 
با تصرف اشتراکی به شکلی از دزدی خصوصی در جامعه خاتمه می دهد که اغلب موجب بینوایی و فالکت 
بیش تر می شود. چنین دزدی ای )و اثرات ممکن آن بر زندگی  افراد( باید به عنوان شری در جامعه شناخته 
ـ که رشد انسانی را به طرقی بسیار مشخص  ـ همانطور که اکنون برده داری را به این عنوان می شناسندـ  شودـ 

به انحراف می کشاند و مانع می شود.
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چنین استدالل هایی، در هر شکلی، باید از تصرف اشتراکی به عنوان تأمین کننده ی راه، امکان، برای عصری 
جدید و مطلوب تر در رشد رفتار انسانی تجلیل کنند. آن استدالل ها باید رهایی اقتصادی از قید استثمار 
ـ را به آزادی جامعه از قید فالکت های اجتماعی مکرری  ـ چه سرمایه داری، فئودالی یا باستانیـ  خصوصیـ 
که استثمار خصوصی ایجاد می کند، مرتبط سازند. وجود فرایندهای طبقاتی کمونیستی، مستلزم آن است که 
افراد قانع شوند که چنین آزادی اقتصادی با نظام جدید آزادی های سیاسی و فرهنگی که به همه ی افراد اجازه 
می دهد به نحو موثری مبارزه و به طور کامل در زندگی اجتماعی شرکت داشته باشند، سازگار و شرط آن 

است.
فرایندهای فرهنگی ای که چنین اثراتی به بار می آورند، گرایش دارند که افراد را به سوی تصرف اشتراکی کار 
مازاد هدایت کنند. آن ها همچنین ممکن است محرک افراد برای مبارزه علیه وجود یا ظهور مستمر فرایندهای 
طبقاتی غیرکمونیستی باشند. آن ها اجزای غیرطبقاتی اجتناب ناپذیر جامعه ی کمونیستی اند که حضورشان 

کمک می کند تا همین وجود فرایند طبقاتی بنیادی کمونیستی حفظ شود.
افرادی که این شرایط فرهنگی را فراهم و سهم توزیع شده از کار مازاد اشتراکی را برای این کار دریافت 
می کنند، جایگاه های طبقاتی زیرنهشتی را در جامعه اشغال می کنند. آنان با تولید و اشاعه ی انواع آفریده های 
ـ باعث شکل گیری آگاهی، انگیزه و  ـ متون، هنر، ترانه، تاریخ، کتاب، سینما و نظایر آنـ  گوناگون فرهنگیـ 
آموزش طبقاتی الزم در افراد برای استمرار وجود تولید و تصرف کمونیستی کار مازاد می شوند. کار طبقه ی 

بنیادی، بدون کار طبقاتی زیرنهشتِی این افراد، ممکن است راه گشا نباشد و بقای کمونیسم مسئله ساز شود.
می توانیم با بررسی شماری از سایر فرایندهای غیرطبقاتی که کارآیی شان برای وجود آن فرایند طبقاتی بنیادی 
تعیین کننده است، اتکای فرایند طبقاتی بنیادی کمونیستی به فرایندهای فرهنگی ویژه را بسط دهیم. هر یک 
از آن ها تاثیراتی ایجاد می کند که افراد را به تولید کار مازاد برای جمع سوق می دهد. به این ترتیب، مشارکت 
آن ها در فرایند طبقاتی بنیادی کمونیستی، با ترکیبی از کارآیی همه ی این فرایندهای غیرطبقاتی ــ نه تنها 
ـ تعیین می شود. همه ی آن ها، آن نوع  فرهنگی بلکه انواع فرایندهای متفاوت سیاسی و اقتصادی غیرطبقاتیـ 
تاثیرات پیچیده ی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را ایجاد می کنند که شرایط وجود انواع متفاوت فرایند طبقاتی 

بنیادی را شکل می دهند.

فرایند سیاسی در کمونیسم

چنین فرایندهای سیاسی شامل قواعد، قوانین و عموماً نظم دادن به رفتار انسانی است که اثرات ترکیبی شان 
از تصرف اشتراکی کار مازاد حمایت می کنند. مثاًل شاید قوانینی تصویب شوند که به نحو کارآمدی قدرت 
مالکیت بر وسایل تولید را به همه ی افراد جامعه بدهند. این قوانین شامل مالکیت خصوصی بر دارایی تولیدی 
نمی شوند: هیچ فردی نمی تواند دیگران را از مالکیت اشتراکی بر دارایی تولیدی کنار بگذارد. آنگاه صاحبان 
اشتراکی برای این که تولید کار الزم و مازاد رخ دهد، باید به متصرفان اشتراکی و کارگران اجازه ی دسترسی 
به دارایی تولیدی را بدهند. صاحبان اشتراکی به نوبه ی خود سهمی از ثمرات کار مازاد، نوعی سود سهام 

کمونیستی، را از متصرفان دریافت می کنند.
با چنین مالکیت اشتراکی، همه ی اعضای جامعه جایگاه های طبقاتی زیرنهشتی کمونیستی را به عنوان مالکان 
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اشتراکی دارایی اشغال خواهند کرد، مشروط به این که به ازای در دسترس قراردادن دارایی شان در اختیار 
متصرفان و کارگران اشتراکی، سهم توزیع شده از کار مازاد تصرف شده را دریافت کنند. اما آن ها فقط در نوع 
اول کمونیسم می توانند جایگاه طبقاتی زیرنهشتی افزوده را به عنوان توزیع کنندگان مازاد و جایگاه طبقاتی 
بنیادی را به عنوان متصرفان آن مازاد نیز اشغال کنند. در نوع دوم کمونیسم، چنان که دیدیم، برخی افراد نه 
جایگاه طبقاتی بنیادین را اشغال می کنند، نه جایگاه طبقاتی زیرنهشتی توزیع کننده ی مازاد؛ اما در جهانی با 

مالکیت اشتراکی، همه جایگاه مالکیت طبقاتی زیرنهشتی را اشغال می کنند.
مالکیت اشتراکی بر دارایی تولیدی ممکن است باعث کاهش فشار اقتصادی افراد برای فروش نیروی کارشان 
به دیگران شود، زیرا از وسایل بازتولید وجود اجتماعی شان جدا نخواهند شد. سایر قوانین جامعه می توانند 
مستقیماً مانع خرید و فروش نیروی کار به عنوان کاال شوند. هیچ فردی نمی تواند آن چه را که تحت مالکیت 
خصوصی خودش نیست واگذار کند. فرایندهای سیاسی موجد چنین قوانینی به طور جدی امکان استثمار 
سرمایه دارانه را تضعیف خواهند کرد؛ نظیر قوانینی که با ممنوعیت خرید و فروش انسان، برده داری را در 

تنگنا قرار دادند.
عجب آن که، چنین قوانینی توجه ما را به فرایندهای سیاسی حاکم بر شکل های دیگر جوامع غیرسرمایه داری 
مانند جوامع فئودالی و برده داری جلب می کند. سرف های فئودالی و برده ها فاقد آن آزادی بودند که آن چه را 
که از آِن خودشان نبود، یعنی نیروی کارشان، به فروش رسانند. عالوه بر این، دست کم در مراحل اولیه ی هر 
دو نوع جامعه، سرف ها و برده ها فاقد آزادی داشتِن دارایی بودند. این نوع ناآزادی ها سرشت نمای کمونیسم 
نیز به شمار می آید و تا حدی همین سرشت نماست که جاذبه ی آن را به عنوان جامعه ای بدیل برای کسانی 
ضعیف می کند که در سرمایه داری زندگی می کنند. یقیناً در جامعه ای کمونیستی عده ی اندکی مایلند برخی 
شرایط دشوار و طاقت فرسای جامعه ی فئودالی یا برده داری را از نو بیافرینند. به هر حال گذار از انواع جوامع 

یادشده  به سرمایه داری، برای رهایی زندگی انسان ها از آن شرایط مشقت بار، گرامی  داشته می شود.
اما، تمامی فرایندهای سیاسی مانند قوانین و قواعد، خاص جوامعی است که در آن وجود دارند. انگاره های 
آزادی و ناآزادی از مراحل تاریخی فراتر نمی روند؛ آن ها نیز مانند همه ی جوانب جامعه، ویژه ی جامعه ای اند 
که ایجادشان کرده است و به نوبه ی خود توسط آن ها شکل داده شده است. بنابراین، ناآزادی های برده داری 
و فئودالی خاص آن جوامع هستند؛ در حقیقت آن ها دو شرط سیاسی الزم برای وجود و بازتولید فرایندهای 
طبقاتی مربوطه در خالل زمان هستند. ناآزادی های کمونیستی یادشده، به سبک و سیاقی مشابه، نه تنها 
مختص به جامعه ی کمونیستی است، بلکه در خدمِت حفظ شرایط ویژه ی الزْم برای وجود فرایندهای طبقاتی 

کمونیستی نیز قرار می گیرند.
ناآزادی های برده داری و فئودالی به ترتیب به حفظ کار مازاد برده داری و فئودالی کمک می کنند. به سبک 
و سیاقی مشابه، ناآزادی های سرمایه داری، مانند ناتوانی در خرید و فروش انسان ها یا اجتماعی کردن دارایی 
مولد بدون غرامت، به حفظ کار مازاد سرمایه داری کمک می کنند. این ها شرایط سیاسی برای شکل های 
گوناگون استثمار خصوصی برخی افراد توسط افراد دیگر هستند. در مقابل، عدم فروش دارایی در کمونیسم 
به حفظ نوع یکسره جدیدی از آزادی کمک می کند: آزادی از این که یک انسان به طور خصوصی به استثمار 
دیگری بپردازد. در این معنای دقیق، برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری بیش تر به هم شباهت دارند تا این که 
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از یک دیگر متفاوت باشند. آن ها در نکبت استثمار خصوصی شریکند. افراد در جامعه ــ ارباب، برده دار، 
ـ ثمره ی کار دیگری را بدون آن که چیزی مابه ازای آن بدهند، دریافت می کنند. سرمایه دارـ 

رویکردهای غیرمارکسی برعکس به خوبی درک می کنند که آزادی ها و ناآزاد ی های خاص، شروط و شاید 
حتی شروط اساسی برای دست یابی به بیشینه ی  ثروت و سعادت شهرونداِن جامعه اند. در چنین دیدگاه هایی، 
فقط یک جامعه ی سرمایه داری می تواند نهادهایی را به وجود بیاورد که قادر به تولید و حفظ این آزادی ها 
باشند. در مقابل، دیدگاه مارکس و انگلس )1978( این بود که استدالل می کردند آزاد ی های سرمایه داری 
به حفظ شکلی از برده داری پوشیده برای کارگران می انجامد. به نظر مارکسیسم، نبود چنین آزادی هایی در 
کمونیسم کمک می کند تا پایان چنین برده داری در همه ی شکل های خود از جمله برده داری سرمایه داری فرا 

برسد.
عالوه بر قوانین و قواعد معطوف به مالکیت و واگذاری شکل های دارایی، سیاست های کمونیستی باید تعیین 
کنند چه کسی در جامعه جایگاه های طبقاتی و غیرطبقاتی گوناگون را در آن اشغال می کنند، چه مقدار از مازاد 
تولیدشده باید میان اشغال کنندگان گوناگون جایگاه های طبقاتی زیرنهشتی توزیع شود و از این قبیل. افرادی 
که این یا آن قوانین و قواعد را وضع می کنند، به تصمیم گیری درباره ی آن ها می پردازند و آن ها را عملی 
می کنند، جایگاه های طبقاتی زیرنهشتی کمونیستی را اشغال می کنند و برای این امر سهم توزیع شده ای از کار 

مازاد اشتراکی را دریافت می کنند.
تمامی این شرایط به سیاق یگانه ی خود برای وجود فرایندهای طبقاتی بنیادی کمونیستی الزمند. برخی افراد 
جامعه باید کار طبقاتی زیرنهشتی الزم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که چنین فرایندهای سیاسی رخ 

می دهند. بدون کار طبقاتی زیرنهشتی شان، فرایند کار طبقاتی بنیادی کمونیستی دیگران به مخاطره می افتد.
قدرت هایی که افراد کارکننده در سطوح گوناگون و در زیرتقسیمات متفاوت این جایگاه طبقاتی زیرنهشتی در 
اختیار دارند، ممکن است انواع تضادها، تعارضات و حتی مبارزاتی را درون جامعه ایجاد کند. بی گمان این ها 
اهمیت حیاتی در شکل دادن به تاریخ های جوامع کمونیستی بالفعل دارند. اما این قدرت ها، این بوروکراسی، 
و تضادهایش متمایز از تصرف کار مازاد و طبقات بنیادینی است که به ترتیب آن را تولید و دریافت می کنند. 
در بررسی موارد مشخص جوامع سوسیالیستی و کمونیستی به نظر می رسد هیچ  نکته ای مهم تر از این نیست. 
اغلب اوقات در رویکردهای مارکسی و غیرمارکسی تبیین چنین جوامعی، یا چنین طبقه ای به موضوع قدرت 
تقلیل داده می شود یا با آن درهم می آمیزد. در نتیجه، پایان کمونیسم با ظهور بوروکراسی و قدرت متمرکز آن 
معادل  گرفته می شود. بنا به چنین رویکردهایی، افرادی که جایگاه های طبقاتی زیرنهشتی را در بوروکراسی 
کمونیستی اشغال می کنند، به واسطه ی قدرتی که در جامعه در اختیار دارند درون طبقات بنیادی قرار می گیرند.

فرایندهای اقتصادی در کمونیسم

آخرین مجموعه از فرایندهای اجتماعی غیرطبقاتی که باید بررسی شود، فرایندهای اقتصادی اند. این فرایندها 
شامل توزیع منابع مولد جامعه ی کمونیستی و تولید و توزیع کاالها و خدمات آن هستند. چنین تولیدی باید 
انجام شود تا فرایندهای بنیادی و زیرنهشتی کمونیستی وجود داشته باشند. وجود آن ها به همین منوال با توزیع 
وسایل تولید و کاالها و خدمات تولیدشده برای بازتولید کار طبقه ی بنیادی و نیز انواع متفاوت کار طبقات 
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زیرنهشتی به طرق گوناگون تعیین می شود.
فرایند طبقاتی بنیادی کمونیستی تا حدی معلول تقسیم کار در جامعه است. مثاًل، برخی کارگران ممکن است 
در مناطق روستایی فقط خوراک تولید کنند، در حالی که عده ای دیگر فقط در تولید پارچه در مناطق شهری 
دخالت داشته باشند. افرادی که در روستا زندگی می کنند، ممکن است x + y ساعت شان را صرف تولید 
فقط خوراک کنند در حالیکه خویشاوندان شهری شان x + y ساعت شان را صرف تولید فقط پارچه کنند. 
با این فرض که هم خوراک و هم پارچه برای بازتولید چنین کارگرانی )و به این ترتیب مشارکت شان در 
فرایندهای طبقاتی اشتراکی( الزم است، خوراک باید میان تولیدکنندگان متخصص پارچه، و پارچه باید میان 
تولیدکنندگان متخصص خوراک توزیع شود. به یک کالم، ارزش های مصرفی باید بین شهر و روستا جریان 
یابد تا تقسیم کار تقویت شود و این جریان ها در تعیین چندگانه فرایندهای طبقاتی جامعه مشارکت داشته 

باشند.
این تقسیمات اقتصادی کار، مانند تقسیمات سیاسی بین آن ها که قدرت را در اختیار دارند و آن ها که ندارند، 
می تواند منبع تنش و حتی مبارزه در جامعه شود. این تنش ها هر چند به طرق گوناگونی با تنش ها و مبارزاتی 
مرتبط اند که بر سر فرایندهای طبقاتی رخ می دهند، اما از آن ها مجزا هستند. هنگام بررسی چنین تقسیمات 
و اثرات متضادشان باید تمایز مارکسی بین شرایط ممکن وجودِ تصرف اشتراکی کار مازاد )تقسیم کار یا 
جریان های ارزش مصرفی( و خودِ تصرف را به یاد داشته باشیم. ممکن است در جامعه ی کمونیستی مبارزه ای 
بر سر شرایطی رخ دهد که طی آن پارچه با خوراک مبادله می شود )مثاًل شرایطی که مقامات طبقات زیرنهشتی 
تعیین می کنند(. این مبارزه ممکن است کارگران را در روستاها به چالش با کارگران شهرها بکشاند، که 
معضلی کالسیک در توسعه ی اقتصاد است. این مبارزه بر سر شرایط بازرگانی )و پیامدهای اجتماعی ناشی از 
آن( یک مبارزه ی غیرطبقاتی است. این مبارزه با مبارزاتی که ممکن است بر سر موضوعات طبقاتی رخ دهد 

ـ متفاوت است. ــ تصرف اشتراکی و/یا توزیع کار مازادـ 
وجود و کیفیت های خاص فرایند طبقاتی بنیادی اشتراکی به بارآوری کار در تولید ارزش های مصرفی نیز 
متکی است )یعنی به طرق گوناگون توسط آن تعیین می شود(. مثاًل افزایش چنین بارآوریی به افزایش کمیت 
کاالها و خدماتی می انجامد که باید توزیع شوند و ممکن است به این طریق بازتولید کمونیسم را تسهیل 
کنند. اما مانند تغییرات سایر فرایندهای اقتصادی )جریان های ارزش های مصرفی، تقسیم کار و غیره(، تغییرات 
بارآوری کار نیز متمایز از تغییرات فرایند طبقاتی بنیادی اشتراکی است. افزایش بارآوری، و ثروت ارتقایافته ای 
که این بارآوری افزایش یافته برای جامعه ی کمونیستی به بار می آورد، ممکن است در اوضاع و احوال معینی 
به خطری برای وجود مستمر این فرایندهای طبقاتی، و از این رو برای وجود مستمر کمونیسم بدل شود. مثاًل 
ممکن است کارگران بارآورتر، امتیازهای خصوصی از آن بطلبند و برای سهم بیش تری از کار مازاد یا حتی 

برای تصرف خصوصی کار مازاد مبارزه کنند.
در این جا بحث بر سر مخالفت با بارآوری نیست، بلکه این تاکید است که تغییرات بارآوری مانند هر تغییر 
اقتصادی در تقسیم کار اشتراکی جامعه یا توزیع خوراک و پارچه، با تغییراِت فرایند طبقاتی بنیادی آن تفاوت 
دارد، هرچند با آن مرتبط است. در چشم انداز مارکسی، ما بر پیامدهای فرایندهای غیرطبقاتی در شکل دادن به 
فرایندهای طبقاتی تأکید می کنیم. بنابراین، مسائل اقتصادی بارآوری، مانند مسائل سیاسی آزادی و تصمیم گیری 
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دمکراتیک، مشخصاً به جامعه ای مربوطند که در چارچوب ساختار و پویش طبقاتی اش رخ می دهند. تعیین 
این که چگونه تغییری ویژه در هر فرایند غیرطبقاتی بر بقای کمونیسم تاثیر می گذارد، به واکاوی مشخص از 

اثرات متضادش بر فرایندهای طبقاتی جامعه ی موردبحث متکی است.
افرادی که در جامعه تخصیص کار، وسایل تولید و کاالها و خدمات تولیدشده را برنامه ریزی می کنند، سازمان 
می دهند و بر آن ها نظارت دارند و به اجرا در می آورند، جایگاه های طبقاتی زیرنهشتی اشتراکی را اشغال 
و برای انجام این کار سهمی از کار مازاد اشتراکی را دریافت می کنند. چنین برنامه ریزان و مدیرانی شرایط 
وجود فرایند طبقاتی بنیادی کمونیستی را حفظ می کنند. آنان در فرایندهای فرهنگی و سیاسی و نیز فرایندهای 
اقتصادی مشارکت دارند، زیرا تولید و تخصیص کاالها و خدمات مستلزم برنامه ها و اسنادی است که باید 
آماده شوند، دستوراتی که باید داده و انجام شوند و نظایر آن. »برنامه ریزی اقتصادی«، مانند هر فعالیت پیچیده، 
به عنوان یک مفهوم یا فعالیت عام نمی تواند فقط به اجزای اقتصادیش تقلیل داده شود. )ر. ک. به روچیو 

.)1986
سرانجام فرض کرده ایم که همه ی فرایندهای اقتصادی یادشده می توانند در کمونیسم رخ  دهند، بدون آن که 
نیازی به وجود بازارها و مبادله ی کاالیی داشته باشیم. وجود مبادله ی کاالیی، مانند سایر فرایندهای اجتماعی، 
با علت های متعددی تعیین می شود. البته این امکان وجود دارد که این فرایندهای اقتصادی ــ تقسیم کار، 
ـ همراه با سایر فرایندهای  جریان ارزش های مصرفی بین شهر و روستا، تولید کار و محصول مازاد و نظایر آنـ 

مشخص سیاسی و فرهنگی همگی با هم ترکیب شوند و فرایند مبادله ی کاالیی را در کمونیسم ایجاد کنند.
حضور بازار در کمونیسم، به موازات سایر فرایندهای اجتماعی، اثرات خاص خود را برای تمامی دیگر 
فرایندها در آن کمونیسم می گذارد. مثاًل ممکن است )اگر چه الزم نیست( مبادله ی کاالیی و بازار از طریق 
مثاًل تشویق به رقابت و بقای اقتصادِی توانمندترین تولیدکنندگان، موجب افزایش بارآوری شوند. آنگاه 
افزایش ثروت می تواند موجب تقویت فرایند طبقاتی بنیادی کمونیستی شود. از سوی دیگر، مبادله ی کاالیی 
همچنین می تواند با پرورش آن دسته از فرایندهای غیرطبقاتی که مشوق تصرف خصوصی به جای تصرف 
اشتراکی  هستند، باعث تضعیف فرایند طبقاتی بنیادی کمونیستی شود. بنابراین، با رغم  آن که در بخش اعظم 
آثار مارکسیستی چنین تضادهای ذاتی ای پیش فرض گرفته می شوند ، تضادی اساسی بین کاالها و کمونیسم، 

بین بازار و برنامه وجود ندارد.
اگر بنا به آن باشد که فرض کنیم هیچ بازاری وجود نداشته باشد یا کاالیی ارائه نشود، آنگاه فقدان آن ها مانع 
وجود ارزش و ارزش مبادله ای درون کمونیسمی خواهد شد که در حال بررسی آن هستیم. بحثی نیست که 
کار مشخص اتفاق خواهد افتاد، ارزش های مصرفی تولید خواهند شد و کار و محصول مازاد پدید خواهند 
آمد. اما به رغم وجود مازاد کمونیستی، هیچ ارزش مازادی به دلیل فقدان فرایند مبادله وجود نخواهد داشت. 
ـ بر وجود تمامی فرایندهای  ـ و در این جا فرایند مبادله ی کاالییـ  این امر بر اهمیت تاثیر حتی یک فرایندـ 
دیگر داللت می کند. بدون حضور و بنابراین کارایی فرایند یادشده، ارزش، ارزش مبادله ای و ارزش مازاد 

نمی توانند وجود داشته باشند.
همین منطق در خصوص کارآیی هر یک از فرایندهای دیگر جامعه صادق است. حذف فقط یکی از آن ها، 
سرشت همه ی فرایندهای دیگر را تغییر می دهد. مثاًل با حذف آن نوع فرایند اقتصادی که به مدد آن خرید و 
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فروش نیروی کار انجام می شود، امکانات زندگی می تواند در اختیار افراد گذاشته شود، اما به هیچ وجه وجود 
فرایند طبقاتی بنیادی کمونیستی تضمین نمی شود. فرایند یادشده مستلزم همه ی علت هایی است که تاکنون 
ذکر شده )و نیز مجموعه ای بی پایان از علت های دیگر(. به این ترتیب، هیچ علت یگانه و ذاتی برای کمونیسم 

نمی تواند وجود داشته باشد.

انواع، توسعه و تغییر کمونیستی

صورت بندی های اجتماعی کمونیستی، مانند دیگر صورت بندی ها، می توانند تنوعات بزرگی در ساختار، 
توسعه و تغییر داشته باشند. به همین ترتیب، امکانات گذار از صورت بندی های اجتماعی غیرکمونیستی به 
کمونیستی با امکانات انواع معکوس گذار مطابقت دارد. مثاًل حضور یا غیبت دستگاه دولتی رسمی را در 
نظر بگیرید. اگر چنین دولتی وجود داشته باشد، فرایند طبقاتی بنیادی کمونیستی ممکن است درون دولت 
)مثاًل درون بنگاه های تولیدی دولتی(، بیرون از آن یا در هر دو حالت رخ دهد و از این طریق سه شکل 
دگرگون شونده ی دیگر کمونیسم ایجاد شوند. به همین منوال، صورت بندی های اجتماعی کمونیستی ممکن 
است شامل بنگاه های تولیدی، خانواده ها، احزاب سیاسی، کلیساها و نظایر آن باشد که آمیزه ای متفاوت از 
فرایندهای طبقاتی و غیرطبقاتی در آن رخ دهد و به این طریق تنوعی گسترده از شکل های ممکن کمونیسم 

را ایجاد کند.
در نتیجه امکان دارد شکل های کمونیسم شباهت های ظاهری با شکل های سرمایه داری، فئودالیسم و سایر 
صورت بندی های اجتماعی دیگر داشته باشند. مثاًل می تواند ساختارهای ویژه ی خانوادگی، الگوهای قدرت 
دولتی، پراتیک های فرهنگی و نظایر آن وجود داشته باشند که شباهت های معینی را نشان دهند، اگرچه آن ها 

درون بسترهای ساختارهای طبقاتی بنیاداً متفاوتی وجود دارند و عمل می کنند.
نظریه ی مارکسی برخالف بسیاری از رویکردهای دیگر، با دورکردن کانون توجه خود از طبقه، از واکاوی 
اجتماعی چنین شباهت هایی میان اجزای غیرطبقاتی حیات اجتماعی آغاز نمی کند. مثاًل این نظریه استدالل 
نمی کند که یک بوروکراسی متمرکز قدرتمند که هم در شکل کمونیسم و هم در شکل سرمایه داری شبیه به 
هم هستند، داللت بر همگرایی یا نابودی عام تفاوت ها بین دو ساختار طبقاتی می کند. در حالی که ما عمیقًا 
مخالف ساختارهای غیردمکراتیک قدرت هستیم، این امر توجیه نمی کند که یا )1( ساختارهای قدرت را با 
ساختارهای طبقاتی یکی بگیریم، یا )2( قدرت را به جای طبقه کانون واکاوی خود قرار دهیم، صرفاً به این 
دلیل که دو شکل ویژه از ساختارهای متفاوت طبقاتی، در برخی وجوه شباهت های غیرطبقاتی دارند. به هر 
حال، ویژگی نظریه های طبقاتی مانند مارکسیسم این است که ساختارهای تولید و توزیع کار مازاد را در صف 

مقدم واکاوی اجتماعی قرار می دهند.
هر نوع کمونیسم تضادهای یگانه ی خود را ایجاد می کند که حرکت یگانه ی آن جامعه را موجب می شود. 
مثاًل نوع اول کمونیسم را در نظر بگیرید که در آن افراد در یک حزب کمونیستی توسط نهاد اشتراکی برای 
برنامه ریزی، هدایت و کنترل تصرف اشتراکی کار مازاد از قدرت برخوردار می شوند. برای حفظ و تداوم 
فعالیت های پیچیده ی آنان، بخش هایی از کار مازاد میان آن ها توزیع می شوند. به این ترتیب آن ها جایگاه های 
طبقاتی زیرنهشتی کمونیستی را در حزب اشغال می کنند که می توانند هم در درون و هم بیرون دولت باشند.
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ما همچنین باید به تضادهای دیگری که درون جامعه وجود دارند، تضادهایی را بیفزاییم که از مناسبات 
میان این مقامات حزبی طبقاتی زیرنهشتی و نیز میان آن ها و شاغالن جایگاه های طبقاتی بنیادی و زیرنهشتی 
ایجاد می شود.]4[ فرض کنید که مقامات حزبی بخواهند انباشت کمونیستی را درست هنگامی افزایش دهند 
که تقاضای فزاینده ای برای مازاد از سوی مثاًل مقامات نظامی و یا مقامات آموزشی وجود داشته باشد که 

جایگاه های طبقاتی زیرنهشتی را درون دولت اشغال کرده اند.]5[
واکنش های متعددی ممکن است، و هر یک از آن ها تناقض ها و واکنش های تازه ای را به جریان می اندازند. 
در مجموع، این تناقض ها، واکنش های ایجادشده و تناقض های جدید توسعه ی جامعه را در بردارند. یک 
پاسخ ممکن به این خواست های حزبی، نظامی و آموزشی رقیب می تواند مبارزه ی هر طبقه ی زیرنهشتی 
برای افزایش سهم خود از مازاد کمونیستی به زیان دیگران باشد. ممکن است استراتژی آن ها شامل توسل 
به ایدئولوژی کمونیستی، تهدیدات ناشی از تجاوزات خارجی، دست کاری در قیمت ها و بودجه ها و حتی 
زور باشد. این تعارض بر سر سهم توزیع شده ی مازاد، شکلی از مبارزه ی طبقاتی زیرنهشتی در کمونیسم 
است: مبارزه بر سر فرایندهای طبقاتی زیرنهشتی کمونیستی. توسعه ی هر نوع ویژه ای از کمونیسم، تا حدی 

از تضادهای خاص در میان طبقات زیرنهشتی اش نشئت می گیرد.
ممکن است واکنشی متفاوت شامل اعمال فشار برای کار مازاد بیش تر از جانب تولیدکنندگان باشد تا تمامی 
خواسته های حزبی، نظامی و آموزشی از آن برآورده شود. مقامات حزبی ممکن است یا به تنهایی یا با حمایت 
مراجع نظامی یا آموزشی چنین فشاری را اعمال کنند. چنین فشارهایی به نوبه ی خود اثرات متضادی دارند. 
ممکن است کارگران مستقیم به تولید مازاد بیش تری برای جمع بپردازند. از سوی دیگر، تغییرات در نرخ 
تصرف مازاد ممکن است واکنش های منفی ایجاد کنند. ممکن است تولیدکنندگان در مقابل این فشارها 
مقاومت کنند و به طریقی به مبارزه با آن ها بپردازند. این یک مبارزه ی طبقاتی بنیادی در کمونیسم است: مبارزه  
بر سر فرایند طبقاتی بنیادی کمونیستی. فشارها، واکنش های متغیر به آن ها و امکان حاصل از مبارزات طبقاتی 

زیرنهشتی و/یا بنیادی در کنار هم، توسعه ي جامعه ي کمونیستی را شکل خواهند داد.
تضادها و مبارزات طبقاتی و غیرطبقاتی، در هر یک از این دگرگونی های ممکن، به ایجاد تغییر، توسعه و 
شاید گذار به نوع کاماًل متفاوتی جامعه کمک خواهند کرد. بی گمان، تغییر اجتماعی متضمن برهم کنش های به 
مراتب بیش تری بین فرایندهای طبقاتی و غیرطبقاتی کمونیستی خواهد بود. این تغییر همچنین برهم کنش ها 
با، و، میان فرایندهای طبقاتی غیرکمونیستی و کمونیسم بی طبقه را که در جامعه ای وجود دارند، در برمی گیرد. 
مارکس آشکارا طرفدار گذار به این نوع کمونیسم بی طبقه بود، اگرچه هرگز هیچ بررسی تئوریکی را از آن 
ارائه نکرد. اما بازاندیشی ما درباره ی مقوالت معینی که او وضع کرد، ارائه ی طرح واره ی زیر از کمونیسم 

بی طبقه را امکان پذیر می سازد.

جامعه ی بی طبقه

مارکس در نامه ی معروفش به ژوزف ویدمه یر )5 مارس 1852(، تأکید کرد که کشف طبقه و تضاد طبقاتی 
نه از او بلکه از آِن مورخان بورژوا است. مارکس اظهار کرد که سهم او عبارت از سه چیز بود: >1< تعریف 
مشخص طبقه بر اساس مناسبات تولید؛ >2< مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا؛ >3< و سرانجام این انگاره که چنین 
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دیکتاتوریی دوره ی گذار به سوی »الغای همه ی طبقات... جامعه ای بی طبقه« است. در حالی که مارکس مفصاًل 
درباره ی واکاوی طبقاتی نوشته است، اما هم درباره ی دیکتاتوری پرولتاریا و هم درباره ی بی طبقه گی نظرات 
اندکی را بیان کرده است. آیا کار مارکس درباره ی طبقه، ابزاری را برای برساختن دست کم واکاوی اولیه ی 

دیکتاتوری پرولتاریا و بی طبقه گی در اختیار می گذارد؟
ما فکر می کنیم چنین ابزاری را در اختیار می گذارد. بخش های قبلی این مقاله از دستاوردهای اصلی مارکس 
برای برساختن واکاوی طبقاتی خاص کمونیسم استفاده کرد. در این جا قصد داریم دو دستاورد دیگر او را 
بسط دهیم. یکم، قصد داریم با استفاده از واکاوی طبقاتی مان درباره ی کمونیسم، انگاره ای انضمامی تر از 
آن چه مارکس و مارکسیست ها تاکنون مطرح کرده اند، درباره ی جامعه ی بی طبقه ارائه کنیم. س پس در بخش 

نتیجه گیری مقاله، برداشتی طبقاتی از انواع دیکتاتوری پرولتاریا مطرح کنیم.
خود عبارت »جامعه ی بی طبقه«، نظم و ترتیبی اجتماعی را بر اساس آن چه نیست تعریف می کند. آن چه در 
چنین جامعه ای مفقود است، تمایز بین کار الزم و مازاد است، یعنی فرایند طبقاتی بنیادی. در مقابل، فئودالیسم، 
سرمایه داری و برده داری و سایر ساختارهای طبقاتی و حتی دو نوع کمونیسمی که در باال ترسیم کردیم، 
همگی از سوی نظریه ی مارکسی بر اساس تقسیم کار ضروری و مازاد بررسی می شوند. مارکسیست ها سپس 
با استفاده از این نظریه شروع به بررسی تولید، تصرف و توزیع کار مازاد برای هر ساختار طبقاتی متمایز جامعه 
می کنند. اما هم ساختارهای خصوصی و هم اشتراکی تصرف، وجود مازاد و بنابراین دستگاه خاص کار الزم 

و مازاد، فرایندهای طبقاتی بنیادی و زیرنهشتی و غیره را فرض می گیرند.
در جامعه ای بی طبقه، هیچ انشقاقی بین الزم و ضروری وجود ندارد. تولید، تصرف و توزیع کار مازاد از 
صحنه ی اجتماعی ناپدید می شوند. آن ها از تاریخ به همان معنا کنار می روند که شکل های سیاسی مانند 
سلطنت  مطلقه یا شکل های مذهبی مانند مناسک مذهبی قربانی انسانی از سده ی بیستم زدوده شده اند. در 
حقیقت، با توجه به نظریه ی مارکس درباره ی طبقه و شکل های گوناگون جوامع طبقاتی، غیبت فرایندهای 

طبقاتی، یگانه معنای ممکن جامعه ی »بی طبقه« است.
این معنا به نوبه ی خود انواع پرسش های زیر را پیش می کشد: چه تغییرات اجتماعی امکان گذار از جامعه ی 
ـ را به جامعه ی بی طبقه می دهد، نظیر گذارهایی که از  ـ متفاوت با گذارهای درون جوامع طبقاتیـ  طبقاتیـ 
تصرف خصوصی به تصرف اشتراکی کار مازاد رخ می دهد؟ چگونه کار سازمان می یابد و، در جوامعی که 
فرایندهای طبقاتی در آن ها غایبند، میان وظایف تولیدی تقسیم می شود؟ چگونه چنین جوامعی از آن دسته 

جوامع متفاوت می شوند که در آن ها شکل معینی از فرایند طبقاتی مسلط است؟
نظریه ی مارکسی نه تنها جامعه ای را که در آن طبقات ناپدید شده متصور می شود، همچنین درک می کند که 
ناپدیدی طبقه بر خود واکاوی طبقاتی تاثیر می گذارد. نظریه ی مارکسی به ویژه با کنارگذاشتن تمرکز خود 
بر طبقه تغییر می کند و به جای آن بر معضالت جدید و هدف های جدیدی که تضادهای ویژه ی جوامع 
بی طبقه ایجاد می کنند، معطوف می شود. به این ترتیب، نظریه می تواند شرایط تغییر تاریخی اش را در نظر 
آورد. مارکسیسم می تواند پایبندی اش را به دیالکتیک، یعنی به دگرگونی بی وقفه ی همه ي چیزها، در مورد 

خودش نیز اعمال کند.
نبودِ تمایز کار الزم/ضروری به این معناست که کل کار انسانی اعمال شده به تولیِد ارزش های مصرفی، 
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برای بهره برداری اجتماعی )به عنوان وسیله ی مصرف یا وسیله ي تولید بیش تر(، کار الزم است. براساس 
عالمت گذاری ما در باال، x + y = x . هیچ کار مازادی وجود ندارد: y = 0 . عدم تمایز بین }کار{ الزم و مازاد 
همچنین بر تخصیص کارگران میان انواع متفاوت کاالها و خدماتی که تولید می شوند تاثیر خواهد گذاشت. 
این کاالها و خدمات شامل چیزی بیش از کاالها و خدماِت مستقیماً مصرف پذیر و وسایل تولیدشان هستند؛ 
آن ها همچنین شامل همه ی فرایندهای توزیع، برنامه ریزی اقتصادی، مدیریت سیاسی، آفرینش زیبایی شناسی و 
ـ چه اختصاص یافته به تولید خوراک و پارچه، چه اختصاص یافته  نظایر آن هستند. به بیان دیگر، کل کار انسانـ 

ـ عبارت از کار الزم است. به تولید و اشاعه ی آفریده های فرهنگی و قوانین سیاسیـ 
بی طبقه گی شرایط وجودی ویژه ی خود را دارد. مثاًل، در مقایسه با جامعه ای که به صورت طبقاتی ساختاربندی 
شده، جامعه ی بی طبقه مستلزم انواع بسیار متفاوت تخصیص وظایف کاری )چه چیز و چگونه تولید شود( و 
تخصیص محصوالت )چه کسی چه چیزی می گیرد( است. این که چه کسی چه نوع کاری را برای چه مدت 
و به کدام شیوه انجام می دهد، متکی است به نیازها و خواست  های تمامی کسانی که درگیرند، به استثنای 
نیاز یا خواست برای تولید یا ایجاد یک مازاد. هیچ نوع تمایل افراد به سود، رانت، بهره و نظایر آن نمی تواند 
نقشی داشته باشد و نمی تواند عماًل تعیین کند چه کاری را هرکس انجام بدهد یا چه محصوالتی را هر کس 
دریافت کند. این شرطی است برای آن که بی طبقه گی تداوم یابد. شرط دیگر وجود بی طبقه گی عبارت است 
از چرخش دستگاهمند تمامی وظایف کاری میان افراد تا از صلب شدن تقسیم های فنی و احتماال تبدیل آن 
به تقسیم های طبقاتی جلوگیری شود )مقایسه کنید با بوخارین و پرئوبراژنسکی، 1969، ص. 115 و پس از 
آن(. نبود طبقه هم داللت بر رهایی کل کارها از انقیاد تاریخی شان از طبقه می کند و هم پیش فرض آن است.
وجود بی طبقه گی همچنین شامل شرایط فرهنگی خاص خود است. مثاًل همه باید انواع وظایف را بیاموزند تا 
چرخش یادشده امکان پذیر باشد. هماهنگی و طرح ریزی وظایف و نیز اجرای آن ها نیاز به آموزش همگانی 
دارد. به طور خالصه، خصوصیت سرمایه داری در مهارت زدایی توده ای باید جای خود را به رشِد به همان سان 
توده ای مهارت های تولیدی، طر ح ریزی و مدیریتی بدهد. شرط فرهنگی دیگر برای وجود بی طبقه گی، با 
چرخش یا بی چرخش، همانا اخالقی است وسیعاً پذیرفته شده که به برابری همگانی در ارتباط با تولید، 
ثمراتش و بی طبقه گی به منزله ی وسیله ای برای رسیدن به آن برابری، باالترین اولویت را می دهد. چنین 
اخالقی باید برای شرایط سیاسی دمکراتیک معینی که هم از اهداف بی طبقه گی اند و هم خودشان شرایط 

وجودی بی طبقه گی  ، ارزش قابل قیاسی قائل باشد.
شرط دیگر برای بقای بی طبقه گی این است که سیاست وسیله ی اجتماعی مستقیمی باشد برای این که تصمیم 
گرفته شود چه چیزی، چگونه و برای چه کسی تولید شود. این موارد باید هدف های مستقیم فرایندهای 
سیاسی، بدون توجه به حفظ هیچ نوع ساختار طبقاتی، شمرده شوند. سیاست سرانجام باید همه ی شرایط  
اجتماعی اش را بدون قیدوبند حفظ هر نوع ساختار طبقاتی موجود زیر پوشش رویه های خود قرار دهد. 
ـ مانند قاعده بیشینه سازی سود یا این قاعده که  سیاست باید مانع آن شود که قواعد مربوط به حفظ طبقاتـ 
ـ در تصمیم های اجتماعی درباره ی اقتصاد یا هر چیز دیگر دخالت  هر شخص می تواند مالک دیگری باشدـ 
داشته باشد. نبود طبقه، هم داللت بر رهایی سیاست از انقیاد تاریخی اش به طبقه می کند و هم پیش فرض آن 

است.



221

بی طبقه گی اثرات اجتماعی خاص خود را دارد. در حالی که این اثرات بی گمان در بسترهای اجتماعی خاصی 
تغییر می کند که درون آن ها فرایندهای طبقاتی دیگر وجود ندارند، اما در این جا اشاره به چند اثر ممکن که 
دغدغه ی دیرینه ی مارکسیست ها بوده است، می تواند سودمند باشد. این اثراِت ممکن مدت های مدیدی است 

که بی طبقه گی را به هدف مارکسیست ها بدل کرده است.
گذار اجتماعی به بی طبقه گی، یک عامل سهیم در تقسیم های سلسله مراتبی میان افرادی را از میان برمی دارد 
که مشغول اجرای وظایف گوناگون در تقسیم کار هستند. دیگر نیازی نیست که کارگران، آگاهانه یا ناآگاهانه، 
بنا به این که مازاد را تولید و تصرف می کنند یا از قِبَل مازاد تولیدشده توسط دیگران زندگی می کنند، تفکیک 
شوند. از آن جا که تاریخ جوامعی که به صورت طبقاتی ساختاربندی شده اند، حاکیست که افرادی که مازاد را 
تصرف می کنند و/یا از قِبَل مازاد دیگران زندگی می کند، میل دارند قدرت سیاسی نامتناسب و مزایای فرهنگی 
را به خود اختصاص دهند، بی طبقه گی می تواند در زندگی سیاسی و فرهنگی دمکراتیک تر نقش داشته باشد.
نبود تقسیم کار الزم/مازاد به همین منوال، دامنه و عمق >تاثیر< اشتراکی بودن را در تجمیع همه ی هزینه های 
صرف شده برای مغز و عضالت انسانی که به یکسان تحت رسیدگی، کنترل و دگرگونی مستمر سیاست های 
مربوط هستند، تقویت می کند. تولید، توزیع و مصرف همه ی کاالها و خدمات، هنگامی که در شرایط 
بی طبقه گی سازمان داده شوند، با سهولت به مراتب بیش تری به هدف های تصمیم گیری دمکراتیک بدل 
می شوند. هیچ دستور آمرانه ای در حفظ ساختار طبقاتی معینی، سد راه جنبش هایی نمی شود که خواهان 
سیاست های دمکراتیک تری هستند. به این معنا، بی طبقه گی بازنمود یک گام اجتماعی به سوی قاعده ی »از هر 

کس بنا به توانایی و به هرکس بنا به نیازش« خواهد بود.
یک شرط برای ظهور کمونیسم بی طبقه در آینده ای قابل پیش بینی، می تواند کاربرد گسترده ی نوعی نظریه ی 
مارکسیستی باشد که هم تفاوت های بین ساختارهای طبقاتی سرمایه داری و کمونیستی، و هم بین آن ساختارها 
ـ برداشت هایی که بر مالکیت بر دارایی  و کمونیسم بی طبقه را متصور می شود. برداشت های بدیل از کمونیسمـ 
متمرکزند )چه کسانی دارا هستند(، برداشت هایی که بر قدرت متکی اند )چه کسانی حکومت می کنند( یا 
ـ گذارهای اجتماعی متفاوتی را می پرورانند.  برداشت هایی که بر مازاد استوارند )چه کسانی تصرف می کنند(ـ 
به این ترتیب، نظریه هایی که انواع فرایندهای طبقاتی و امکان ناپدیدی شان را تشخیص نمی دهند، به نظر ما 
احتماالً نمی توانند گذار به بی طبقه گی را تسهیل کنند و سد راه آن خواهند شد. رویکردی طبقاتیـ  تحلیلی 
خاص ما به کمونیسم قصد دارد مباحثات مربوط به رابطه ي کمونیسم و آینده ی جامعه ی مدرن را احیا کند، 

برانگیزاند و شفافیت بخشد.
جامعه ی بی طبقه در مقایسه با انواع تصرف اشتراکی کار مازاد که به عنوان ساختارهای طبقاتی کمونیستی 
موردبحث قرار گرفتند، نوع متفاوتی از کمونیسم است. عالوه بر این منطق چندعلتی نظریه ی مارکسی، هیچ 
پیش فرض درباره ی حرکت تاریخی ضروری از جوامع  طبقاتی خصوصی به جامعه ی اشتراکی یا از جوامع 
طبقاتی اشتراکی به جامعه ي بی طبقه ندارد. نظریه ی مارکسی این امکان را می دهد تا از واکاوی طبقاتی اش 

برای روشن کردن سوسیالیسم، کمونیسم، جوامعی مانند اتحاد شوروی، چین و غیره استفاده شود.
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تفاوت های بین سوسیالیسم و کمونیسم

کاربردهای اصطالحات سوسیالیسم و کمونیسم تفاوت زیادی دارند. این دو اصطالح به منزله ی »ایسم هایی« 
گسترده، مشوق شرح هایی هستند که بنا به جهت گیری رویکرد هر شارح به واکاوی اجتماعی بر اقتصاد، 
سیاست یا فرهنگ تأکید می شود. اما عماًل این اصطالحات برای هر کسی که به سوسیالیسم و کمونیسم عالقه 
دارد، با بینش هایی از آینده که از زیباترین تا دهشتناک ترین چشم انداز متغیر است، شورمندانه در هم تنیده 
شده اند. آینده هایی که هر یک از ما جست وجو می کنیم و آن هایی که می ترسیم، کمابیش به نحو نامحسوسی 

بر تفسیرهای ما از این اصطالحات تاثیر می گذارند.
نویسندگانی که کانون توجه شان مسئله ی قدرت است ــ یعنی این که قدرت چگونه سازمان داده و محدود 
ـ سوسیالیسم و کمونیسم را بر اساس توزیع  می شود، چه کسانی آن را بر چه کسانی اعمال می کنند و نظایر آنـ 
اقتدار میان دولت و شهروندان و میان گروه ها و افراد شهروند تعریف می کنند. آزادی، دموکراسی، مشارکت 
و کنترل سیاسی مفاهیمی اند که معیارهایی را برای تعریف این دو اصطالح و به این ترتیب برای ارزیابی 
ادعاهای جوامع بالفعلی که سوسیالیست یا کمونیست هستند در اختیار می گذارند. تعاریف سوسیالیسم و 
کمونیسم برای نویسندگانی که کانون توجه شان فرهنگ است، اغلب متکی بر موضوعات مربوط به آگاهی 
و اخالق است: چگونه این نظم و ترتیب های اجتماعی با برداشت های متمایزی از انسان ها شکل می گیرند. 
آنگاه جوامع بالفعلی که سوسیالیست یا کمونیست نامیده می شوند، بنا به این که آیا شهروندان شان مطابق با 
معیارهایی که نسبت به زندگی و اجتماعی دارند، >یا به عبارتی< بنا به اخالقیات میان فردی شان، »مردان و 

زنان نوینی« اند یا خیر.
سوسیالیسم و کمونیسم برای نویسندگانی که اساساً دغدغه ی اقتصاد را دارند، اغلب براساس مالکیت اشتراکی 
بر وسایل تولید تعریف می شود. گستره ی برنامه ریزی اقتصادی اجتماعاً پاسخ گو و غلبه ی انگیزه های اخالقی 
بر انگیزه های مادی و اصل حاکم بر توزیع اجتماعی محصوالت، در حکم شاخص های سوسیالیسم و 
کمونیسم نیز عمل می کنند. استعاره ی معروف مارکس برای کمونیسم به مثابه  جامعه ای که شعارش عبارتست 
از »از هرکس بنا به توانایی و به هر کس بنا به نیاز«، اغلب به عنوان تعریفی تحت الفظی که کمونیسم را از 
سوسیالیسم جدا می کند درک می شود، تعریفی که در آن واژه ي »نیاز« جای خود را به واژه ي »کار« داده است.
معضلی پایه ای بر بحث های مارکسیستی و در حقیقت غیرمارکسیستی درباره ی سوسیالیسم و کمونیسم 
تاثیر گذاشته است. تعاریف گوناگون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از سوسیالیسم و کمونیسم ضرورتاً با 
یک دیگر هم خوان نیستند. توزیع »سوسیالیستی« مالکیت بر دارایی  می تواند با مناسبات قدرت سیاسی یا انواع 
زندگی فرهنگی هم زیستی داشته باشد که به نحو موکدی غیرسوسیالیستی و غیرکمونیستی داوری می شوند. 
انواع دموکراسی می تواند حاصل شود که برخی آن را »سوسیالیستی« می نامند، هرچند شرایط اقتصادی را 
غیرسوسیالیستی ارزیابی می کنند. در مواجهه با چنین مشکالت مفهومی در سطح تعریف پایه ای، بحث اغلب 
یکی از دو چرخش زیر را می یابد که به یکسان سترون اند. یک امکان این بوده که بر یک تعریف به عنوان 
تعریفی اساساً درست یا »نهایتاً تعیین کننده« تأکید می کنند و بقیه تعاریف دیگر را ثانوی یا نامرتبط می دانند و 
هواداران آن تعریف ها را نامعقول یا با بدبینی برخوردار از انگیزه های پنهان قلمداد می کنند. امکان دیگر این 
بوده که پروژه ی تعریف کردن سوسیالیسم یا کمونیسم را اساساً به عنوان پروژه ای نامنسجم یا عماًل غیرمنطقی، 

یا هر دو، در عصر »پایان ایدئولوژی« کنار می گذارند.
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گسستگی، کشمکش های قطب بندی شده در میان تعاریف تنگ و محدود و جبرگرایانه، کاًل تخم شک 
را نسبت به این اصطالحات می  پراکند و این معضالت، بحث های اخیر درباره ی سوسیالیسم و کمونیسم 
را بی ارزش می کنند و دردسرساز می شوند. با همه ی این اوصاف، هنوز تعریف این اصطالحات کلیدی 
 ضروری است: این تعریف معادل است با به توافق رسیدن با )و آموختن و احترام گذاشتن به درس های 
فراگرفته از( سنت غنی بسیاری از مبارزات مردم برای چیزی که سوسیالیسم و کمونیسم می دانستند. عالوه براین، 
تعریف این اصطالحات از آن رو الزم است که باید دیدگاه روشن و قانع کننده ای نسبت به جامعه ی آینده ای 
داشته باشیم که فعالیت های کنونی خود را به سمت آن جهت گیری می کنیم. وظیفه ی تعریف سوسیالیسم 
و کمونیسم، کانون مداوم توجه سنت مارکسی باقی می ماند. از این رو، باید از حالت غیرقابل قبول کنونی آن 

بحث فراتر برویم.
برای چنین قصدی، می توانیم واکاوی طبقاتی خاص خود را از کمونیسم ها بسط دهیم تا به مفهوم پردازی 
سوسیالیسم نیز بپردازیم. موضع ما این نیست که این برداشت طبقاتی بهتر یا تعیین کننده تر از برداشت هایی 
است که تاکنون ارائه شده و خواهد شد. ما فقط می خواهیم در بحث های جاری که این موضوع نادیده گرفته 
شده آن برداشت را بگنجانیم. عالوه بر این، این واکاوی طبقاتی در را به روی تعاریف دیگر از سوسیالیسم 
و کمونیسم می گشاید تا تعریف ما را غنا بخشند )و برعکس(، نه آن که بحث را در اتهامات متقابل بی ثمری 

زایل کنیم که دیدگاه های »صحیح« را علیه دیدگاه های »ناصحیح« به چالش می طلبند.
بنیادی کمونیستی و  فرایندهای طبقاتی  آن  اجتماعی ای می کند که در  بر صورت بندی  کمونیسم داللت 
نظم وترتیب های تولیدی بی طبقه )در نسبت های متغیری( بر تولید کاالها و خدمات چیره است. ته مانده های 
فرایندهای طبقاتی غیرکمونیستی، اگر باقی بمانند، فقط خصوصیت بخش کوچکی از فعالیت های تولیدی  
به شمار خواهند آمد. عالوه براین، قدرت سیاسی )در دولت اگر وجود داشته باشد، یا در غیراین صورت 
پایبند  نامتمرکز( توسط گروه هایی کنترل می شود ــ دیکتاتوری کمونیستی پرولتاریا ــ که  در نهادهای 
بزرگ ساختن و گسترش دادن بی طبقه گی علیه همه ی انواع فرایندهای طبقاتی بنیادی، چه کمونیستی چه 
غیرکمونیستی، هستند. بی گمان، چنین پایبندیی تضمین نمی دهد که این اهداف می توانند تحقق یابند یا تحقق 
خواهند یافت. گستره ی اجتماعی بی طبقه گی تعیین می کند که آیا هر جامعه ی خاص به عنوان کمونیسم 

بی طبقه درک می شود یا به عنوان ساختار طبقاتی کمونیستی.
سوسیالیسم از این لحاظ از کمونیسم متفاوت است که خودش یک فرایند طبقاتی، شکل یگانه ای از تولید و 
توزیع کار مازاد نیست. همچنین سوسیالیسم با کمونیسم تفاوت دارد، زیرا بر صورت بندی اجتماعی ای داللت 
می کند که در آن یک یا چند نوع فرایند طبقاتی بنیادی کمونیستی به نسبت های متفاوتی با فرایندهای طبقاتی 
غیرکمونیستی هم زیستی دارند. در سوسیالیسم، برخالف صورت بندی های اجتماعی کمونیستی، هر نظم و 
ترتیب تولیدی بی طبقه، اگر اساساً وجود داشته باشد، در موارد اندکی در تولید و کمابیش در شکلی نطفه ای 
ـ که پایبند  ـ دیکتاتوری سوسیالیستی پرولتاریاـ  عمل می کند. قدرت سیاسی توسط گروه هایی کنترل می شودـ 
دو هدف کلی  اند: )1( افزایش و گسترش فرایندهای طبقاتی کمونیستی، و )2( کاهش گستره و نفوذ اجتماعی 
فرایندهای طبقاتی غیرکمونیستی. اگر و هنگامی که مثاًل فرایندهای طبقاتی غیرکمونیستی محصوالتی را تولید 
کنند که درون دادهای اساسی به قلمروهایی از تولید سازمان یافته در ساختارهای طبقاتی کمونیستی به شمار 

می آیند، آنگاه این اهداف بی گمان می توانند در تناقض با هم قرار گیرند.
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انگاره های دیکتاتوری پرولتاریا بی گمان به شکل های خاص حکومت )پارلمانی، مستبدانه و غیره( ارجاع 
نمی دهند، بلکه این اصطالح به ساختارهای طبقاتی یا بی طبقه ی آینده ارجاع می دهند که چنین حکومتی 
پایبند آن است و به سمت آن سیاست گذاری می کند )بالیبار، 1977(. از این رو، مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا از 
دورنمای واکاوی طبقاتی، مستلزم صفاتی مانند سوسیالیستی یا کمونیستی است که در بستر واکاوی طبقاتی 

خود این اصطالحات تعریف می شود.
این نحوه ی طرح تعاریف و ابعاد طبقاتی سوسیالیسم و کمونیسم، هر نوع انگاره ی غایت باورانه را مبنی بر 
این که هر یک از این تعاریف ضرورتاً به دیگری می انجامد طرد می کند. ما باید هر نوع نظریه ای مراحل را رد 
کنیم که سوسیالیسم و کمونیسم را به گام های تحولی ضروری در تاریخی آشکارشونده بدل می کند. گذارها 
به هر یک از آن ها می توانند از دیگری آغاز شوند؛ به همین سان گذارها از، یا به، سرمایه داری، فئودالیسم و 
نظایر آن نیز امکان پذیر است، بنا به این که تاریخ خاص آن جامعه ویژه چه باشد. در این صورت بندی هیچ 
نوع اجتناب ناپذیری تاریخی مفروض قرار نمی گیرد یا به کار نمی رود. به این ترتیب، از این دیدگاه، این انگاره 
که سوسیالیسم دوره ای از گذار به کمونیسم است، فقط می تواند به منزله ی بیان مقاصد برخی گروه ها درک 

شود؛ این انگاره ویژگی ذاتی خود سوسیالیسم را بیان نمی کند.
مشخصاتی که از کمونیسم و سوسیالیسم ارائه کردیم، می تواند در خصوص جوامعی به کار برده شود که در 
حال حاضر بر آن ها عنوان کمونیستی یا سوسیالیستی، مانند اتحاد جماهیر سوسیالیستی، خورده است. اوالً 
ما باید برای هر جامعه ای تعیین کنیم که کدام فرایند های طبقاتی دقیق درون آن وجود دارد. تا چه گستره ای 
مناسبات بی طبقه ي تولید وجود دارند؟ آیا حرکتی از فرایندهای طبقاتی غیرکمونیستی به کمونیستی وجود 
دارد یا برعکس؟ آیا حرکتی از نظم وترتیب های اجتماعی با ساختار طبقاتی به بی طبقه گی وجود دارد یا 
برعکس؟ آیا پایبندی های موثر در زمینه ی این حرکت ها وجود دارد که دیکتاتوری سوسیالیستی یا کمونیستی 
پرولتاریا را تعریف کند؟ پاسخ به این پرسش ها، به ارزیابی از رابطه ی هر جامعه با سوسیالیسم و کمونیسم و 
نیز با ساختارهای طبقاتی کمونیستی و بی طبقه گی می انجامد. ارزیابی ما از ارزیابی هایی متکی بر رویکردهای 
ارزیابی هایشان مطرح می کنند  به  مارکسیستی بدیل و پرسش های خاصی که مخالفان شان برای رسیدن 
 متفاوت خواهد بود )مقایسه کنید با سوییزی و بتلهایم، 1971؛ سوییزی، 1985 الف؛ بتلهایم، 1985؛ سوییزی، 

1985 ب(.
ما می توانیم واکاوی طبقاتی نظیر واکاوی خود را که بر طبقه متمرکز است ــ تولید و توزیع کار مازاد ــ با 
واکاوی کسانی ترکیب کنیم که تأکیدات شان بر سازمان قدرت سیاسی، مالکیت بر دارایی، شکل گیری فرهنگی، 
برنامه ریزی، مشوق های اخالقی و سایر جنبه های ساختار اجتماعی متمرکز است. ما از این موضوع استقبال 
می کنیم که این جنبه ها با تأکید بر ابعاد اجتماعی غیرطبقاتی وارد واکاوهای آنان از سوسیالیسم و کمونیسم 
شده است. همچنین به همین منوال این موضوع را به رسمیت می شناسیم که بخش اعظم آن چه آن ها مثاًل 
به عنوان دموکراسی کمونیستی و سوسیالیستی تعریف می کنند، به همان میزان که ساختار طبقاتی کمونیستی 
آن یا بی طبقه گی اش محسوب می شود، جزء اجتناب ناپذیر جامعه ی آینده ای به شمار می آید که جست وجو 
می کنیم. اگر این بینش های مربوط به دموکراسی اجتماعی راستین، آزادی فرهنگ و رفاه اقتصادی برابرطلبانه، 
ساختارهای طبقاتی کمونیستی و بی طبقه گی را به عنوان اجزای آینده ای که جست وجو می کنند به رسمیت 
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بشناسند و در بر بگیرند، پایه ای برای ادغام دورنماهای تئوریک ما و اتحاد عملی وجود خواهد شد. عالوه بر 
ـ انگیزه های اخالقی  این، تشخیص می دهیم که دوشاخگی های معروفی که سنت مارکسیستی را تسخیر کردهـ 
ـ به شکلی  در مقابل انگیزه های مادی، برنامه ریزی در مقابل بازار، بیگانگی در مقابل غیربیگانگی و نظایر آنـ 

ریشه  ای بازاندیشی می شوند و اگر چنین ادغامی انجام شود واکاوی طبقاتی ما نیز محسوب خواهد شد.
چنین واکاویی نمی تواند و نباید تفاوت ها و کندوکاوها و مواجهه با آن ها را در بحث و مجادله ي کنونی 
کمرنگ و مبهم سازد. اما بحث های مربوط به سوسیالیسم و کمونیسم، براساس چنین بازشناسی متقابلی به 
لحاظ نظری می توانند از یک دوره ی بلند بن بست بی ثمر، هر چند گاهی کامال ً درخشان، پدیدار شوند. این 
خود می تواند خبر از ائتالف های عملی برای سوسیالیسم یا کمونیسم بدهد. گام  برداشتن در این جهات، 

پاداشی است مکفی برای تالش های تئوریک این مقاله.
از منتقدان مجله ی بازنگری در مارکسیسم برای نقدهای دقیق و سودمندشان بر نسخه ی اولیه مقاله ی حاضر 

سپاسگزاریم.

* مقاله ی حاضر بر گرفته از مجله ی زیر است
 Rethinking MARXISM Volume 1, Number 1 (Spring 1988)

 لینک مقاله یادشده:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08935698808657783

** Subsume به معنای دربرگرفتن چیزی به عنوان جزیی از یک گروه بزرگ تر، یا معطوف کردن یک مقوله به مقوله ای به لحاظ 
منطقی عام تر. مثال زن یا مرد را می توان ذیل مقوله ی انسان subsume کرد. در ریاضیات و حساب مجموعه ها ما با تعیین یک مجموعه 

به عنوان زیرمجموعه ی مجموعه ای بزرگ تر )منطقاً عام تر( آن را subsume می کنیم.

یادداشت ها

برای بررسی درک ما از مفهوم چندعلت مندی )overdetermination( آلتوسر، ر. ک. به رسینک و ولف )1987(. چندعلت مندی . 1
ـ وجود دارد ارجاع می دهد. هر هستنده به  ـ کلمه ای در یک زبان، سیاست، دانش، استثمار، جامعهـ  به این که چگونه یک هستندهـ 
مثابه محل تعیّن های متفاوتی وجود دارد که ترکیب شان به نحو موثری آن را می سازد یا ایجاد می کند. از آن جا که وجود هر هستنده 
به این طریق درک می شود، هیچ یک از آن ها از چنین تعیّن هایی مصون نیستند. به این ترتیب، هستنده ها متقاباًل وجود یک دیگر را 
تعیین می کنند )یا چندعلتی اند(. منطقاً نتیجه می شود که خاستگاه ها، ذات ها یا به طور کلی هستنده های خودبازتولیدکننده نمی توانند 
وجود داشته باشند. به بیان دیگر، چندعلت مندی به این معناست که هر فرایند در جامعه )از جنبه ی }اجتماعی{( مشترکاً توسط 
همه ی فرایندهای دیگر تعیین می شود. این امر به نوبه ی خود داللت بر آن می کند که تغییرات اجتماعی محصول برهم کنش های 
همه ی جنبه های اجتماعی است، و نه پیامدهای برخی علت ها یا جنبه های »اساسی« که ناظران یا تحلیل گران ذات باور بر آن ها تأکید 

می کنند. مفهوم چندعلت مندی بنیاداً در این معنا ضدذات گراست.
بازگشت به ابتدای مقاله

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08935698808657783
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بحث در این بخش فقط بر کمونیسم متمرکز است، نه بر سوسیالیسم. ما درباره ی تفاوت های این دو در بخش بعدی مقاله ی حاضر . 2
بحث خواهیم کرد.

3 . chap.l Jensen ،)1975( Hindess and Hirst ,)1984( Amariglio برخی استثنائات مهم در مقابل این غفلت عبارتند از
)1982( وSaitta and Keene )1985(. ما از مقاالت آن ها درباره ی نوع واکاوی طبقاتی مارکسی که در این مقاله به کار رفته، 

بهره ی چشمگیری برده ایم.

بحث ما در این جا از واکاوی طبقاتی گسترده ی برنامه ریزی توسط 1986b( Ruccio( استفاده ی زیادی برده است.. 4

این فکر به ذهن خطور می کند که استدالل شود تضادهای واکاوی شده در این نمونه و نمونه های مشابه عمال در تجارب لهستان، . 5
چین، اتحاد شوروی، کوبا و نظایر آن رخ داده است. قصد ما ارائه ی چنین استداللی نیست. برعکس این نظر را می دهیم که چنان که 
در این جا مطرح شده، واکاوی طبقاتِی تجارب  سوسیالیستی موردادعای چنین کشورهایی باید انجام شود. مقاله ی ما و نمونه های 
آن این هدف را دارند که سازوکاری یعنی مجموعه ای از ابزار مفهومی را در اختیار گذارند تا دانش طبقاتی مارکسی از چنین 
تجاربی برساخته شود. ما فکر می کنیم چنین دانشی تفاوت های چشمگیری با برساخت های کنونی داشته باشد، دقیقاً به این دلیل 

که فرایندهای طبقاتی بنیادی و زیرنهشتی کمونیستی از این برساخت ها غایبند. 
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سرمایه دارِی بدون طبقه؟

نوشته ی: ِجی. اچ. وسترگارد

ترجمه ی: سهراب نیکزاد

سال های پس از اوایل دهه ی 1950، طنین انداز این ادعا بود که ساختار طبقاتِی قدیمِی سرمایه داری پیوسته 
درحال ناپدید شدن است. برچسب هایی به این نظم نوین اجتماعی، که گمان می رفت از ویرانه های نظم 
پیشین درحال ظهور است، زده شد که به کلیشه های رایج مباحث معاصر بدل شده است مانند »دولت رفاه«، 
»جامعه ی فراوانی«، »جامعه ی خانه محور«]home-centred society[، »جامعه ی توده ای«، »پساسرمایه داری« 
و از این دست اصطالحات. تنوع و نادقیق بودِن این دست اصطالحات، نشان  از برخی تردیدها در فرایند 
تشخیص و پیش بینی این پدیده دارد. به عالوه، ارزیابی ها از این وضعیت نیز در بسیاری موارد با یک دیگر 
متفاوت بوده است: نوع واکنش ها به این روندهای تشخیص داده شده، از پیروزمندی تا دل سردی گسترده 
است. اما توصیفاتی که به روندهای کنونی پرداخته اند، عموماً تا حد زیادی با یک دیگر هم داستان اند: در این 
ادعا که سرچشمه های قدیمی تنش و مبارزه ی طبقاتْی پیوسته درحال محو شدن هستند یا دیگر موضوعیت 
ندارند؛ این که ساختار جوامِع غربِی معاصر، در حال پی ریزِی مجدد در قالب شرایط و سبک های زندگی 
طبقه ی میانی است؛ و این که این تحوالت نشانه ی »پایان ایدئولوژی« است. چنین تصوراتی به نوبه ی خود با 
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حسی از سیّالیت اجتماعی تلفیق می شود که حمِل بر ابطال سرشت نما های پیشین سرمایه داری می کند.
بااین همه، استدالل ها و شواهِد این ادعاها به یک سان، به جای این که با دقت شرح داده و با وسواس موشکافی 
شوند، اغلب بی نیاز از اثبات انگاشته شده اند. لّفاظْی پیوندها و گسست ها در زنجیره ی استداللی این ادعاها 
را مبهم و نامشخص کرده است. حدسیّات، برداشت های حّسی و فرضیات با امور واقع یکی گرفته شده اند. 
تغییرات ُخرد با بزرگنمایی به تغییرات کالن بدل شده اند و داللت های شک آمیز به برهاِن ُمتقن. مواجهه با 
شواهدی که می توان آن ها را با توسل به تفاسیر گوناگونی توضیح داد، به گونه ای است که گویی تنها یک 
تفسیر امکان پذیر بوده است. ادامه ی برچسب زنی به روندها به »بنیادگرا« نامیدن  آن هایی کشید که نسبت به این 
رویکرد مشکوک بودند و انتقادهای شان با این ادعا که محصول ناتوانی یا بی میلِی روان شناختی در پذیرش یک 
واقعیِت درحال تغییر است، نادیده گرفته  شد. این ها همه دالیل خوبی است تا به بررسی و مرورِ حتی اجمالِی 
درون مایه های اصلی و بن انگاره های]postulate[ این تفسیرهای باب روز درباره ی سرمایه دارِی نیمه ی سده ی 
بیستم و ادعای انحالل ساختار طبقاتی اش بپردازیم، که بیش ازهمه در بریتانیا و ایاالت متحده صورت بندی 

شده اند. ]1[
این تفسیرها، هراندازه هم با یک دیگر اختالف داشته باشند، باز هم بر دو فرض پایه ای متکی اند. نخست این که 
نابرابری های چشم گیرِ سرمایه داری متقّدم، درحال کاهش و نیز ازدست دادن اهمیت پیشینش است. دوم این که 
با ظهور الگوهای جدید زندگی و آمال وآرزوهای مرتبط با آن ها، که افق ها و تعلقات قدیمی مقید به طبقه را نفی 
یا در صفوف آن شکاف ایجاد می کند، مخالفت های رادیکاْل بنا به دالیل گوناگون ضعیف و ضعیف تر شده 
است. استدالل می شود نابربرای های چشم گیر با بازتوزیع مداوم ثروت و گسترش امنیت اقتصادی، با افزایش 
شمار و اهمیت مشاغلی با حد متوسطی از مهارت و اجرت، با کاهش روزافزوِن نابرابری  فرصت ها برای 
پیشرفت فردی و با پخش شدگِی]diffusion[ بیش ازپیِش قدرت یا نفوذ، کاهش یافته است. قدرت تا جایی که 
متمرکز باقی بماند، دیگر نه از انباشت مالکیت خصوصی بلکه از کنترل انواع گوناگون سازمان های بوروکراتیک 
ـ نشئت می گیرد که در آن ها اقتدار از ثروت منفک شده است.  ــ خصوصی  و دست کم به همان اندازه عمومیـ 
درنتیجه، دو وجه اساسِی نابرابرْی دیگر هم چون گذشته با یک دیگر منطبق نیستند. تا جایی که نابرابر ی ها به 
 ]disparity[ بخت و اقبال در کسب ثروت، سالمتی، امنیت و پیشرفت فردی منحصر باقی  بمانند، این اختالف ها
نیروی روانی و روحی )و چنان که اغلب القاء می شود اخالقِی( خود را به عنوان سرچشمه های تعارض از 
دست می دهند، زیرا با صعود پیوسته ی سطوح زندگی و بسِط گستره ی حقوق عمومی »شهروندی«، تأثیرات 
چنین اختالفاتی به حوزه ای هردم کوچک تر از زندگی محدود می شود. واکاوی و گمانه زنی درباره ی اثرات 
جانبِی فرهنگی، روانشناختی و سیاسی این تغییرات، بی تردید  اساساً بر طبقه ی کارگران یدی متمرکز بوده 
است، که این طور استدالل می شود که هم گونی و سرشت متمایزشان، به مرور درحال ازمیان رفتن است. بنا 
به یکی از این تفاسیر، در میان کارگران یدی، تعلقات طبقاتی قدیمی درحال جایگزین شدن با دغدغه های 
جدید مربوط به منزلت اجتماعی است: وحدت پیشیِن منافع در سیاست و صنعت، با به وجودآمدن حساسیتی 
فزاینده نسبت به شأن اجتماعی و تمایزات حسدآمیز در سبک زندگی، ازمیان رفته است و الگوهای هرروزه ی 
طرد و پذیرش اجتماعی از این طریق نمادگذاری شده است. در تفسیری دیگر، چنین برداشت می شود که 
آمال وآرزوهای کارگران بیش تر و بیش تر به خانه  و خانواد ه شان معطوف شده و توجه به کامیابی مادی که وجه 
غالب یافته است، چندان شامِل دغدغه های همایند با آْن نسبت به مناسک مربوط به منزلت یا جهت گیری های 
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ایدئولوژیِک طبقاتی نمی شود. در هر دو روایت، تعلقات مربوط به کنِج دنج خانه جایگزیِن تعلقات جهان کار 
شده اند؛ ارزش ها و چشم اندازهای بازار مصرف کنندگان جایگزین ارزش ها و چشم اندازهای بازار کار شده اند؛ 
اتکاء به پیشرفت فردی یا امنیت خانوادگی جایگزین باورمندی به کنش جمعی شده است؛ خالصه این که 
فرض بر این است که خصائلی که به طور سنتی از آِن طبقه ی میانی قلمداد می شد، در حال گسترش میان 
کارگران یدی است. افزون براین، چنان که گاهی استدالل یا القاء می  شد، مرزهای تقسیم کننده ی جدیدی در 
رابطه با تمایز فرهنگی یا تنش سیاسی درحال بروز است که هیچ ربطی به تقسیمات قدیمِی طبقه ی اقتصادی 
یا جایگاه اجتماعی ندارد: برای مثال، میان بزرگساالن و نوجوانان، این دومی »فرهنگ نوجوانانه ی« متمایِز 
خودش را ساخته است؛ میان »آدم های ُمخ« ]egg-heads[ یا »چیز فهم« و »عوام«، فارغ از موقعیت اجتماعِی 
آن ها؛ در سالخوردگان، میان بازنشستگان و کسانی که به آب باریکه ی مقرری شان وابسته اند، از یک سو و از 
سوی دیگر درآمدبگیراِن فعال، یعنی کارمندان و نیز کارفرمایان؛ میان نقشی که افراد به عنوان تولیدکننده دارند 
و )البته به نظر می رسد مبتنی بر تلقی ای شیزوفرنیایی از فرد( نقشی که همان افراد به عنوان مصرف کننده دارند؛ 
میان متخصص ها و »آدم های سازمانی« در ادارات خصوصی و نیز عمومی؛ و از این دست خطوط تقسیم کننده.
سرشت عامِ این استدالل ها آشناست؛ همان موازانه ای که درون آن ها میان کذب و صدق، امر واقع و گمان، 

راست نمایی و راست ننمایی برقرار است.

1- نابرابر ی های ثروت

نابرابری ها در  تز »پسا سرمایه داری«، در ساده ترین شکل آن، وجود گرایشی مستمر را در جهت کاهش 
بازتوزیع درآمد و ثروت، مبنای خود قرار می دهد. به  طور مشخص، بر این نکته دست می گذارند که درآمدها 
چنان که گزارش های ثبت شده در مراجع مالیاتی و پژوهش های رسمی نشان  داده اند، از اواخر دهه ی 1930 
حاکی از یک هم گرایی نسبتاً چشم گیر به سمت طیف های میانی بوده است. این استدالل را می توان بنا به دو 
دلیل عمده زیر سؤال برد. نخست، چنان که منتقدان هم در بریتانیا و هم در ایاالت متحده تأکید کرده اند، کاهش 
در نابرابرِی درآمدِی محاسبه شده، دست کم تا اندازه ای، صرفاً بازتاب استفاده ی بیش تر از تمهیداتی است 
برای کاهش بدهی های مالیاتی سنگین تری که در دوره ی جنگ و پساجنگ وجود داشت. چنین تمهیداتی 
دربرگیرنده ی تبدیل درآمدهای واقعی به شکل هایی است که برای گریز از نرخ های متعارف مالیات بر درآمد، 
در منابع اطالعاتی معموْل به عنوان درآمد ظاهر نمی شوند. درنتیجه، برای سنجش میزان کل درآمدی که 
ثبت  نشده است هیچ ابزاری وجود ندارد. اما با توجه به  این که چنین تمهیداتی برای کسانی که درآمدهای 
نسبتاً باالتری دارند به طور کلی و برای کسب وکارهای خصوصی به طور مشخص، بیش ازپیش به سادگی 
دسترس پذیر شده است، نتیجه ی نهایی این سنجش ها، کتمان نابرابری درآمدی در داده های کنونی است. 
در واقع، همان تالش های معدودی نیز که، از طریق لحاظ کردن برخی تحریف های ناشی از تمهیدات فرار 
مالیاتی، برای تعدیل این داده ها صورت گرفته، بازتوزیع درآمدی واقعِی بسیار خفیف تری را از آن چه عمومًا 

تصور می شد نشان داده اندـ  به ویژه موردی که منحصراً یا تاحدزیادی محدود به دهه ی 1940 است.
ایراد دوم به همین نکته ی قبلی مربوط است. حتی زمانی که خبری از اثرات فرار مالیاتی نیست، باز هم چنین 
کاهشی در نابرابری درآمدها، چنان که می توان آن را در واکاوی های بریتانیایی و آمریکایی ردیابی کرد، درکل 
پدیده ای است مربوط به جنگ جهانی دوم و دقیقاً سال ها ی پس از آن. نشانه های مبنی بر هرگونه کاهش 
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مستمر در اختالف درآمد ها در داده های ثبت شده در طول دهه های پیش از آن، ناچیز و عاری از قطعیت است؛ 
و چنان چه محتمل شمرده شود که در دهه ی 1950 ابزارهای فرار مالیاتی بیش ازگذشته رشد و گسترش یافته و 
زیرکانه تر نهادی شده بودند، تقریباً همین دهه نسبت به دهه ی 1940 احتماالً شاهد حتی پسرفتی ناچیز نیز به 
سمِت نابرابر تر شدِن بازتوزیع درآمِد واقعی بوده است. البته این گمان کماکان اثبات نشده است. اما واضح است 
که چنین کاهش هایی در نابرابری درآمد چنان چه رخ داده باشند، هم مقدارشان محدود بوده و هم تااندازه  ی 
بسیار زیادی نتیجه ی الزامات ویژه ی اقتصاد دوره ی جنگ و سیاست های مطرح شده در همین دوره ی زمانی 

یا همین حدود بوده است.
این درست است که عواملی وجود دارد که می توان انتظار داشت موجب روندی کلی و بلندمدت در جهت 
برابرسازی درآمد بشوند: سهم کاهش یافته ی کارگران ناماهر و موقتی از نیروی کار و نیز دیگر تغییرات در 
ساختار مشاغل؛ کاهش افتراقات پرداختی  مبتنی بر مهارت، جنسیت و سن؛ افزایش تصاعدی در نرخ های 
مالیات بر درآمد. باوجود این، در مورد آخر، اثرات بازتوزیعی توسط اهمیت پابرجای شکل های غیرتصاعدی 
مالیات ستانی و عملکرد کاهشِی تخفیف های مالیات بر درآمد و به عالوه به کارگیری تمهیدات فرار مالیاتی 
محدود شده است. افزون براین، به طور کلی به استثنای دهه ی 1940، به نظر نمی رسد اثرات بازتوزیعی این 
عوامل و برخی عوامل دیگر به شکل چشم گیری برای بی اثر کردن آن دسته از عوامل بلندمدتی که در جهت 
مخالف درکارند کافی بوده باشد: از این میان، مشخصاً سهم  افزایش یافته ی افراد بازنشسته و سالمند در 
جمعیت، در کنار این واقعیت که ــ دست کم در بریتانیا ــ درآمدهای افراد بازنشسته که به حمایت دولتی 
وابسته است هم پای افزایش کلی درآمدها پیش نرفته است. این امر می تواند حاکی از چرخشی در ماهیت 
نابرابری درآمد باشد؛ چرخشی از اختالِف بین طبقات و مشاغل به اختالف بین گروه های سنی. درواقع، 
چنین تفسیری بارها ارائه شده است و ذیل همان تز کلی انحالل ساختار طبقاتی جای می گیرد. اما این نوع 
تفسیر اساساً گمراه کننده است. فقر در سالخوردگی پدیده ی عام بازنشسته ها نیست ـ بلکه پدیده ای عام در 
میان افرادی است که در دوره بازنشستگی نه درآمد حاصل از مالکیت]property income[ دارند و نه عواید 
طرح های بازنشستگی خصوصی )هرچند مبتنی بر مالیات( که بر آن تکیه کنند. فشار فقر ــ بنا بر تعریف 
ـ به شکل روزافزونی به زندگی بخش های تحتانی طبقه ی کارگر و طبقه ی میانِی روبه پایین منتقل  معاصر آنـ 

شده است؛ اما کماکان مسئله  ای است که برای کلیت آن طبقات موضوعیت دارد.
 ]fringe benefits[ ازاین رو، نابرابری درآمدها تااندازه ای از طریق میزاِن دسترسی متفاوت به مزایای اضافه برمزد
و به طورکلی منابع درآمدی معاف ازمالیات حفظ شده است. اختالف های قدیمی شکل های جدیدی به خود 
می گیرند که متناسب با اقتصاد شرکتی میانه ی سده ی بیستم باشند. اما، به رغم کاهش در نسبت ثبت شده ی 
درآمِد حاصل از سرمایه به درآمد حاصل ازکار درطول دهه ی 1940، مالکیت کماکان منبع قدرت مند و مستقیِم 
نابرابری درآمد باقی مانده است؛ به ویژه اگر درآمد واقعی و نه اسمی درنظر گرفته شود. و توزیع مالکیت 
خصوصی کماکان به شکل چشم گیری نابرابر باقی مانده است. در میانه ی دهه ی1950 در بریتانیا، برآورد 
می شد که دو پنجِم کل مالکیت خصوصی تنها در دستان یک درصد از جمعیت بزرگسال و چهارپنجم در 
دستان ده درصد از جمعیت بزرگسال متمرکز بوده است. دوره ی چهل ساله ی پیش از این تاریخ شاهد تمرکز 
ـ صرفًا  ـ و شاید خود این برآورد نیز اغراق آمیز باشدـ  شدیدتری بوده است؛ اما ایجاد چنین پخش شدگی ایـ 
به میزان ناچیزی بخش اعظم جمعیت را تحت تأثیر قرار داده بود. مالکیت حقوقی بر کسب وکارهای شرکتی 
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خصوصی مشخصاً تا حد بسیاری از تمرکز برخوردار است؛ چهارپنجِم کل سهام سرمایه از آِن یک درصد از 
جمعیت بزرگسال و تقریباً تمامِی یک پنجِم باقی مانده، از آِن 9 تا 10 درصد جمعیت بزرگسال است. تمرکز 
ـ این امر بی شک تااندازه ای، نتیجه ی پخش شدگِی  مالکیت خصوصی در ایاالت متحده تااین حد شدید نیستـ 
گسترده تر مالکیت خانه ها و تداوم نسبتاً بیش ترِ عنصر سرمایه گذاری کوچک مقیاس، به ویژه زراعت، است؛ 
اما با این همه، بازهم میزان تمرکز بسیار قابل توجه است. در میانه ی دهه ی 1950، یک چهارمِ کل مالکیت 
خصوصی از آِن یک درصد جمعیت بزرگسال بود. افزون براین، آمار و ارقامِ مربوط به آمریکا هیچ کاهِش 
چشم گیر و مستمری را در طول زمان در توزیع نابرابری مالکیت نشان نمی دهد؛ و به رغم اندک پخش شدگِی 
بیش تر سهام، تمرکز مالکیت حقوقی شرکت های تجارِی خصوصی تاحد زیادی همان الگوی عام بریتانیا را 

دنبال می کند.
بااین اوصاف، به سختی بتوان این استدالل را معتبر دانست که روندی مداوم درجهت برابرسازی درآمد و 
پخش شدگِی وسیع در مالکیْت درحاِل انحالِل ساختار طبقاتی جامعه ی سرمایه داری است. بنابراین، هم چنین 
دیگر نمی توان هرنوع تضعیفی در »آگاهی رادیکال« را به چنان نیروهایی نسبت داد. البته مقصود این نیست 
که اهمیت معنادار تقسیم بندی های اقتصادی که سرشت نمای سرمایه داری است بی تغییر باقی مانده است. 
واضح است که از دهه ی 1930، سرشت نسبتاً معتدل تر چرخه ی تجاری، ناامنی های زندگی طبقه ی کارگر را 
کاهش داده استـ  اگرچه کارگران یدی کماکان بیش ازپیش و بیش از دیگران در معرض مخاطره ی کارهای 
کوتاه مدت و افزونگِی چرخه ای یا فناورانه قرار دارند؛ و اگرچه در دهه ی اخیر بی کاری در ایاالت متحده 
افزایش یافته است. به عالوه، روشن است که گسترش خدمات اجتماعی عمومی ــ با این که در اثرات 
برای صرف شدن در حوزه های  آزاد شدن درآمد شخصی  اغراق شده است ــ موجب  بازتوزیعی آن ها 
دیگر شده و تأثیر افتراقات درآمدی را از حوزه های مصرفی »اساسی تر« به »کم تر اساسی« سوق داده است. 
با این حال، رشد و گسترش حقوق اولیه  ی »شهروندی« نه فرایندی مستمر است و نه فرایندی خودکار. در 
تاریخ متأخر بریتانیا و نیز آمریکا، این امر پدیده ای است اساساً متعلق به دهه های 1930 و 1940. در خودِ 
همین دهه ی 40 و بعدتر، نشانه های چندانی از گسترش چنین سیاست هایی دیده نمی شود: در بریتانیا، درواقع 
در برخی جنبه ها حتی پسرفت هایی نیز وجود داشته است؛ هم زمان در ایاالت متحده، اقداماتی که اساساً در 
ـ  طول برنامه ی نیودیل برای نخستین بار اجرا شد، حوزه های وسیعی از امنیت یا عدم امنیت اجتماعی پایه ایـ 
مشخصاً سالمت و مسکن ــ را برای نقش آفرینی افسارگسیخته ی نیروهای بازار، منافع مالکیت و خیریه ی 

خصوصی گشود، به شکلی که یادآور بریتانیای اواخر سده ی نوزدهم است.
ازاین رو، تخفیِف اثرات نابرابری از طریق گسترش حقوق شهروندی و امنیت اقتصادی بر ادعای وجودِ یک 
»آگاهی رادیکال« متکی بوده است و خواهد بود. تردیدی نیست که سطوح کلی زندگی نیز، به عنوان پیامد 
نیروهایی با سرشت مستمرتر و به طور مستقیم کم تر ناشی از سیاست گذاری باال رفته است: روندی درازمدت 
و صعودی، هرچند پرافت وخیز، در بارآوری؛ و )عاملی که اغلب نادیده گرفته می شود( گسترش الگوی 
خانواده ی کوچک، که شامِل محدودشدن برخی نوسانات سنتِی چرخه ی اقتصادی خانواده ی طبقه ی کارگر 
و موکول کردِن فقر نسبی به مرحله  ای خاص از این چرخه، یعنی سالخوردگی، می شود. مختصر این که، 
نابرابری های درآمد و مالکیت صرفاً به میزان ناچیزی کاهش یافته است. اما این نابرابری ها در آن حوزه هایی 
از مخارج عمل می کنند که به شکل فزاینده ای از شمول حوزه های لوازم معاِش حداقلی خارج شده اند و 
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عملکردشان خالِف پس زمینه ای است از افزایش کلی سطوح میانگیِن درآمد واقعی. بنابراین، محتمل است 
نابرابری های پابرجای ثروت، در نظر کسانی که کماکان »نابرابرتر از دیگران« هستند، اهمیت و معنای متفاوتی 
بیابد. رؤیت پذیری نابرابری اقتصادی می تواند کاهش یابد و با افزایش سطوح کلی زندگی در گذشته و 
چشم انداز آن در آینده از نظر محو شود. چنان چه اثرات اختالف های پابرجا به جای مراحل اولیه ی دوره ی 
کاری یک کارگر، به شکلی فزاینده در اواخر زندگی اش احساس شود، خودِ این اختالف ها نیز ممکن است 
از نظر پنهان بماند. به هر میزان که نابرابری به حوزه ی »زوائد« زندگی، و نه ضروریات، انتقال یابد، امکان 
کاسته شدن از احساس غبن و شکست یا تغییر ماهیت آن نیز فراهم می شود. درواقع استدالل هایی از این دست 
را می توان آشکار و ضمنی در شماری از روایت های پیچیده تر تز »پساسرمایه داری« نیز یافت. اشاره ی این 
استدالل ها نه چندان به دگرگونی ساختار اقتصادی طبقه به معنای واقعی آن، بلکه بیش تر به دگرگونی شرایط 
مرتبط با صورت بندی و سوگیری آگاهی طبقاتی مربوط است: آن چه کاهش یافته است نه نابرابری طبقاتی، 
بلکه »شفافیت« این نابرابری ها است. اما در این چرخش از واکاوی اقتصادی و نهادی ساختار طبقاتی به 
واکاوِی روانشناختِی ادراک طبقاتی، فرضیاتی وجود دارد که نه صحت آن ها به خودیِ خود معلوم است و نه 
ـ و البته صریح ترین  هنوز اغلب به اندازه ی کافی به آن ها وضوح بخشیده شده است. از این میان، کانونی ترینـ 
آن هاـ  این پیش فرض است که آن چه ناظری عینی به عنوان »زوائد« تلقی می کند، به صورت  کلی نیز به  همین 
عنوان تلقی خواهد شد. اگر واقع بین باشیم نمی توان انکار کرد ــ هرچند ممکن است به فراموشی سپرده 
شود ــ که »استاندارد های« زندگی، از زاویه ی تصورات ما از آن چه سطح زندگی معقول یا قابل قبول را 
تشکیل می دهد، ثابت نیستند و گرایش دارند تا کم وبیش هم پای سطوح زندگی واقعی افزایش یابند. ازاین 
رو، منطق تز »پساسرمایه داری« چنین ایجاب می کند که کم وبیِش تصورات ما از استانداردهای زندگی و سطح 
واقعی زندگی، همواره به سمِت کفه ی »کم« و نه »بیش« سنگینی کند. یعنی این تز بر این فرض داللت دارد 
که یا افزایش سطوح واقعی زندگی درکل یک گام جلوتر از، یا همگام با، افزایش استانداردها یا انتظارات 
موردنظر مردم تغییر می کند؛ یا این که هرگونه مغایرت با این الگو در جهات دیگر، برای ایجاد درجه ای از 
تنش که درگذشته عنصر اصلی رادیکالیسم سیاسی و ستیزه گری در حوزه ی صنعت بود، نابسنده خواهد بود. 
درواقع، به نظر می رسد این استدالل که در میان افراد طبقه ی کارگر، دل مشغولِی فزاینده ای نسبت به منزلت، یا 
دغدغه ی »خانه محور« نسبت به کامیابی مادی تمام عیار به شکلی فزاینده جایگزین آگاهی طبقاتی شده است، 
این فرض را مبنا قرار می دهد که هر نوع افزایشی در انتظاراِت مربوط به سطح زندگی که درواقع در مقطع 
زمانی مشخصی امکان برآورده شدن داشته باشد، پیامدش نه ظرفیتی بالقوه برای اعتراض بلکه صرفاً مشوقی 
است برای تالش فردی بیش تر در درون محدوده ی نظم اقتصادی و سیاسی موجود ـ یعنی محرکی برای 
هم نوایی کارآمد. بااین همه، چنین بن انگاره ها و مفروضاتی به توضیحاتی نسبتاً واضح تر و شواهدی انضمامی تر 
در مقایسه با آن چه مفسران تاکنون ارائه داده اند، نیاز دارند. روندهای سیاسی جهان غرب در دوره ی پساجنگ 
به هیچ وجه گواهی بر صحت این ادعاها نیست؛ چرا که آن روندها را نمی توان صرفاً از زاویه ی کاهش 
تدریجِی مبارزه ی طبقاتی تشریح کرد؛ به عالوه، تا جایی که نیز چنین باشد، این ادعاها صرفاً از زاویه ی 
استدالل های طرح شده در باال امکان ارائه ی تبیینی قابل قبول را دارند. به عالوه، مطالعات متعدد، مشاهدات 
مبتنی بر برداشت  حسی و حدس  وگمان ها هیچ گواهی در اختیار نمی گذارند که نشان دهد آمال وآرزوهای 
مادی افزایش یافته و کارگران بیش ازپیش استاندارد های زندگی »طبقه ی میانی« را اتخاذ کرده باشند. دراین جا 
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تردیدی درباره ی صحت عام چنین مشاهداتی وجود ندارد، بلکه تردید بر سر تفسیر آن ها است. این که 
کارگران با اتخاذ آن دسته از عادت های خرج کردن که پیش تر تنها برای افراد طبقه ی میانی ممکن بود، باید 
ارزش ها و جهت گیری های طبقه ی میانی را »اخذ کنند«، بی شک تصوری به متنهای درجه خام اندیشانه است. 
تقریباً ضرورتی ندارد به تفصیل به این نکته بپردازیم که فرایندی که از رهگذر آن کاالهای تجملی دیروز به 
کاالهای ضروری امروز بدل می شود و جای خود را به کاالهای تجملی جدید داده است ، فرایندی دیرپا 
است که سپری شدن آن درنظر نمی آید. با این همه، مهم این است که این فرایند ممکن است سرشت خود 
را تغییر دهد؛ البته نه الزاماً رو به مسیرهایی که مباحث باب روز می پندارند. چرا که دالیل خوب و درواقع 
قابل قبولی وجود دارد که کاال های تجملی امروز هرچه بیش تر، نه تنها برای فردا یا یک آینده ی دورتر بلکه برای 
همین امروز نیز، کاال های ضروری قلمداد می شوند؛  که امتیازات ویژه ی یک طبقه به شکل فزاینده ای به عنوان 
حقوق همگان مطالبه می شود؛ به طور خالصه، این که نرخ افزایش استانداردها یا انتظارات زندگْی بیش  از 
نرخ افزایش سطوح واقعی زندگی سرعت گرفته است. استاندارد های متداوِل آمال وآرزوها ممکن است در 
آغاز با سطوحی تعیین شود که به واقع تنها یک اقلیت مرفه از آن بهره مندند ـ از طریق مقایسه ی مستقیم، یا 
به طور کلی تحت تأثیر تبلیغات و رسانه های جمعی. به  واقع، هم چنان که مدافعان تبلیغات در معرض فشار قرار 

دارند، سازوکار اقتصاد سرمایه دارِی معاصر نیز مستلزمِ فشار مستمری برای مصرف است.
اگر واقعاً چنین باشد، ماهیِت ساختار طبقاتی بی گمان درحال تغییر است. سرشت تک تک طبقات به عنوان 
متمایزی از هنجارها،  »شبه اجتماعات«، چنان که تاحدی هر یک از خرده فرهنگ ها را با مجموعه ی نسبتاً 
استانداردها و مطالبات مجزا می سازد، بیش ازپیش سست خواهد شد. حّدوحدودِ کوته بینانه و مقید به سنِت 
امیدها و مطالبات، در الیه ها و گروه های مختلِف طبقه ی کارگر، با سنجه ی رایج »طبقه ی میانی«، یعنی کامیابی 
مادی، در فرایند جایگزینی قرار خواهد گرفت. شتاب معاصر و محتمِل این فرایند، اگرچه پدیده  ی جدیدی 
نیست، اما دارای اهمیت است. به یک معنا، این پدیده دقیقاً همان چیزی است که هواخواهان سرمایه داری 
معاصر مدعی اند که درحال وقوع است؛ هرچند نتایجی که می گیرند به هیچ وجه خود به خود به دست نمی آید. 
و دقیقاً متضاد این نتیجه گیری ها، به همان اندازه و یاحتی بیش تر قابل قبول اند. چرا که هم زمان که سنجه  ی رایج 
»طبقه ی میانی« پیوسته بسط می  یابد، سطوح کامیابی مادی ای که مقرر می کند دائماً، و طبعاً بنا به تعریفشان، 
ورای دسترسی بخش عمده ی جمعیت قرار می گیرد. بنابراین، نابرابری های متداوم اقتصادی تضمین کننده ی 
تنشی ماهوی میان اهداف و امکان های عینی دستیابی به این اهدف است. این که این تنش، به رادیکالیسم 
سیاسی ترجمه شود یا شکل های بروز دیگری به خود بگیرد، پرسش مستقلی است و جلوتر به طور مختصر 
به  آن پرداخته خواهد شد. پاسخ این پرسش، تااندازه ای به عوامل غیراقتصادی مربوط خواهد بود. اما اگر این 
واکاوی صحیح باشد، واضح است که دست کم در یک جنبه، ظرفیت بالقوه ی مبارزه ی طبقاتی در سرمایه داری 

معاصر، نه تنها کاهش نیافته بلکه درعوض شاید رشد نیز داشته است. 

2- نابرابری ها در فرصت

درون مایه ی اصلِی اکثر مباحث معاصر این است که جوامع غربی پیوسته درحال »سیال تر«  شدن هستند. 
تصور می شود نه تنها تمایزات اقتصادی و دیگر تمایزات بین الیه های اجتماعی درحال محو شدن است بلکه 
فرض می شود که حرکت در میان این الیه ها نیز بیش از گذشته شده است ؛ یعنی فرصت برای چنین حرکتی، 
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بیش ازپیش به شکلی برابر توزیع شده است. ازاین رو، چنین استدالل می شود که همگنی درونی، تمایز بیرونی 
و سرشت موروثی طبقه ی کارگر درحال تضعیف شدن استـ  یعنی افراد به شکلی فزاینده به جای به ارث بردن 
موقعیت طبقاتی خود، آن را کسب می کنند؛ و درهرصورت رشد پیوسته ی شمار مشاغل یقه سفید مجراهایی 
را برای تحرک اجتماعِی روبه باال فراهم می کند. ادعاهای نهفته در این سطور عمومیت  دارند، حتی در مباحث 
کلِی اجتماعی ـ  سیاسِی دانشمندان علوم اجتماعی که بنا بر نقش شان به عنوان متخصصان فنی، باید سستی این 

شواهد را تشخیص دهند.
زیرا، درواقع این شواهد برخی جمع بندی های این تز را صراحتاً نقض می کند و باقی را در معرض تردیدی 
جدی قرار می دهد. نخست، تا جایی که می توان مشاهده کرد، به طورکلی نابرابری ها در فرصت  برای ترقی و 
تنزل اجتماعی، چه در بریتانیا و چه در ایاالت متحده، در طول این سده کاهش نیافته استـ  و همین امر در 
مورد بیش تر کشورهای غربی ای که اطالعات شان دردسترس است، صدق می کند. برای مثال، درمقایسه با 
پسر یک فرد متخصص یا مدیر رده باالی تجاری، برای پسر یک کارگر یدی احتماِل دستیابی به یک جایگاه 
تخصصی یا حتی یک شغل طبقه ی میانی به طور کلی، بسیار کم تر است و این امر که مشابه با آستانه ی سده ی 
بیستم است، هنوز هم تا حد بسیار زیادی صادق است. شاید داده های متناسب تر، جزئیات این تصویر را تغییر 
دهد، اما بعید است بتواند تغییری در این نتیجه گیری کلی بدهد. بی شک بیش تر این شواهد مربوط به تجربه ی 
افرادی است که در پیشه ی خود نسبتاً به خوبی پیشرفت کردند و هیچ ربطی به نسل جوان تر امروز ندارند. اما 
داده های مربوط به بازتوزیع فرصت های آموزشی در بریتانیای معاصر و روندهای پساجنِگ تحرک طبقاتی 
در ایاالت متحده، هیچ چشم اندازی از تغییرات چشم گیر در آینده را نشان نمی دهند. دوم این که ممکن است 
استدالل شود که نابرابرای های نسبی در فرصت، میان آن هایی که در طبقات مختلف به  دنیا آمده اند اهمیت 
کم تری از شانس های مطلق پیشرفت دارد: برای مثال، شانس مطلق یک پسر طبقه ی کارگر برای ترقی از 
طبقه ای که در آن زندگی اش را آغاز می کند. چنان چه تغییرات در ساختار شغلی )یا تغییرات دیگری( به شکل 
ـ حتی اگر  همین تغییرات باعث  چشم گیری چنین شانس های مطلقی را برای تحرک روبه باال افزایش دهدـ 
شود تا چشم اندازهای حرفه ای کسانی که در بخش های باالیی مقیاس اجتماعی به دنیا آمده اند نیز بهبود یابد 
و باز هم فرصت نسبی به همان  اندازه ی پیشین نابرابر باقی بماند ــ این امر می تواند در کاهش درجه ی 
دائمی و موروثی بودن جایگاه طبقه ی کارگر و فرانمود آن اثربخش و قابل توجه باشد. درواقع، در ساختار 
شغلی چرخش هایی رخ داده و البته هنوز هم درحال رخ دادن است، که به نظر می رسد می تواند برخی از 
چنین انتظاراتی را توجیه کند. پرداختن به پیامدهای کلِی این چرخش ها نیازمند بحثی جداگانه  است . اما تأثیر 
خاص آن ها بر تحرک اجتماعی در رشد حرکت روبه باال، تأثیری ناچیز بوده است. شواهد این ادعا کامل و 
منسجم نیست. بااین وجود، هیچ نشانه ای از گسترش آشکار در بخت و اقبال برای صعود در مقیاس اجتماعی 
وجود نداشته است. البته ذکر این نکات به این معنا نیست که کشورهای سرمایه دارِی غرب جوامعی »بسته و 
مسدود« هستندـ  برخالف تصورات قالبی قدیمی، این نکته در مورد بریتانیا و ایاالت متحده به یک اندازه صادق 
است. میزان حرکت افراد در میان الیه های اجتماعی متفاوت قابل توجه است، هرچند بیش تر این حرکت ها 
فاصله های نسبتاً کوتاهی را در فضای اجتماعی می پیمایند و چرخش هایی را شامل می شوند که  بیش تر در 
داخِل خودِ گروه های یدی یا گروه های غیریدی رخ می دهند تا بین آن ها، و نابرابری های مستمر و شدید در 
توزیع فرصت ها سرشت نمای این حرکت ها است. مسأله این است که این جوامع صنعتی، بااین که تااندازه ای 
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»گشوده« هستند، در طول این سده بیش ازگذشته گشوده نشده اند. عواملی که احتماالً انتظار می رفت نرخ های 
مربوط به تحرک را تغییر بدهند، با گذشت زمان یا درعمل تأثیرگذار نبودند یا اثربخشی یک دیگر را خنثی 
کردند. برای مثال، فرصت های آموزشی گسترش یافته است. گسترش این فرصت ها، در مقیاسی گسترده 
تمام طبقات را منتفع کرده بود. اما نابرابری های فرصت آموزشی هم چنان به شکل چشم گیری پابرجا است، 
البته به طور کلی در مقایسه با گذشته، امروزه بیش تر در سطوح عالی تر آموزش وجود دارد. صالحیت های 
آموزشی ای که به طور معمول در نقاط مختلِف مقیاس شغلی موردنیاز است، درواقع نسبت به گذشته افزایش 
یافته است. این واقعیت دارد که گسترش کلِی آموزش با مقداری کاهش در نابرابری های فرصت آموزشی 
همراه بوده است. اما این روند ــ تا جایی که بریتانیا مورد نظر است، روندی کند بوده و بعد از 1944 نیز بر 
سرعت آن به شکل چشم گیری افزوده نشد ــ در حد واندازه  ای محدودتر از آن چه غالباً تصور می شد رخ 
داده است؛ محدود از این نظر که قیدوبند های مالزم با تحرک اجتماعی از مجراهایی غیر از نظام آموزشی، 
پیامدهایش را به وضوح تقریباً بی اثر کرده بود. این قیدوبندها اغلب نادیده گرفته شده  است؛ اما تأکید فزاینده 
بر نقش آموزش در استخدام در سطح جامعه، بازتاب مستقیم همین قیدوبندها است. به ویژه، با حرفه  ای شدن، 
بورکراتیزه شدن و اتوماسیون کار، گماشته شدن در مشاغل در بخش های باالیی و میانی مقیاس شغلی، بیش  از 
خصوصیت های شخصی و تجربه ی الزم برای کار، به صالحیت های دانشگاهی، کالجی و مدرسه ای وابسته 
می شود. بسامِد تحرک اجتماعی افزایش نیافته بود؛ اما میزان وقوع آن بیش ازپیش پیوسته به یک مرحله ی واحد 
از دوره ی زندگی محدود شده است. چنان چه فردی قرار باشد تحرک اجتماعی داشته باشد، می بایست در 
طول سال های آموزش رسمی خود اقدام کند: بخت و اقبال برای ترقی یا تنزل آن فرد، زمانی که ترقی شغلی اش 
ـ و  را در بزرگسالی آغاز می کند، تقریباً بی شک کم تر و کم تر می شود. موقعیت یک کارگر یدی بزرگ سالـ 
ـ به موقعیتی بیش ازپیش و نه کم تر  از پیش دائمِی  در مراحل اولیه، این یعنی یک کارگر دفتری با رده ی عادیـ 
او بدل می شود. بااین همه، می توان این طور استدالل کرد که دقیقاً خود این تغییر در سرشت تحرک اجتماعی 
ممکن است درک مردم از بخت و اقبال برای پیشرفت را تغییر دهد. تحرک اجتماعی بیش از پیش به فرایندی 
نهادی شده بدل می شود. نظام آموزشی منطبق با آن شکل  گرفته است. فرصت های شغلی با وابستگِی هرچه 
بیش تر به انواع رسمی  موفقیت تحصیلی، قابل پیش بینی می شوند. »خود را جا کردن«، »پارتی بازی«، رابطه و 
بخت  واقبال دیگر اهمیت کم تری خواهند داشت. درنتیجه، اینطور به نظر می رسد که بخت و اقبال برای صعود 
بیش تر در مقیاس اجتماعی ممکن است، حتی اگر درواقع چنین نباشد؛ و ناکامی، اگر نتیجه ی یک فرایند 
»منصفانه ی« گزینش باشد، ممکن است با رضای بیش تری پذیرفته شود. باوجوداین، این استداللی دووجهی 
است. پذیرش ناکامی اگر به معنای تصدیق »فرومایگی« ذهنی یک فرد باشد، می تواند ناپذیرفتی تر از پیش 
بشود. گذشته از این، دقیقاً خود نهادی سازِی آموزش در مقام راه شاهانه ی موفقیت، می تواند انتظارات را تا 
جایی افزایش بدهد که با واقعیِت زمخِت محدودیت ها یا فرصت های موجود در تعارض قرار گیرند. در این جا 
باز هم پرسش اصلْی پیرامون مؤلفه های سنجش ناپذیرِ روانشناختی شکل می گیرد، که چیز چندانی نیز در 
مورد آن ها نمی دانیم. اما کاماًل موجه است گمان کنیم که مطالبه ی آموزش، در سطوح پایینِی مقیاس اجتماعی 
به سرعت در حال گسترش است. درواقع، این امر تااندازه ای، واکنشی است منطقی به اهمیِت روبه رشد 
آموزش رسمی، در مقامِ مجرای اصلِی تحرک اجتماعی: هرچه امید های کارگران بزرگسال برای ترقِی خود 
آشکارا واهی از آب در می آیند، آمال وآرزوهایشان معطوف می شود به دورنمای زندگی فرزندان شان. اما 
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با این حال، این تصدیق فزونی یافته ی اهمیت آموزش، مثال دیگری است از تضعیِف تمایزات فرهنگِی میان 
طبقات. اما دقیقاً این گونه است که کارگران هرچه بیش تر برای آموزش و آینده ی شغلی فرزاندان شان در 
آمال وآرزوهای »طبقه ی میانی« سهیم می شوند، محدودیت های موجود و نابرابری های پابرجا در فرصت های 
آموزشی ناگزیر به سرخوردگی از آن آمال وآرزوها، به عنوان یک تجربه ی رایج، می انجامد. تاب  آوردِن چنین 
سرخوردگی ای ممکن است حتی دشواتر هم باشد، زیرا محکوم شدِن توأماِن والدین و فرزندان به جایگاهی 
همیشه فرودسْت برگشت ناپذیرتر و فرجامین تر از گذشته است. ضعف وقوِت عوامل متنوِع تأثیرگذار کماکان 
ناشناخته است. از این رو، کفه ی ترازوی امکان های مختلف و نیز شکل های بروزِ سرخوردگی از آمال وآرزوها 
نیز قطعی و مشخص نیست. اما با این همه، در این مورد می توان این طور نتیجه گیری کرد که ظرفیت بالقوه ی 
اعتراضات اجتماعی دست کم می تواند به همان اندازه ا ی که روبه کاهش است روبه افزایش باشد. سرمایه داری 
معاصْر خلق کننده ی تنشی است میان آمال وآرزوهایی که به شکلی فزاینده همه گیر شده اند و فرصت هایی که 

بنا به خودِ سرشت ساختار طبقاتی، هم چنان محدود و با توزیع نابرابر پابرجا هستند.

3- تغییرات در ساختار مشاغل

در طول این سده، سهم مشاغل یقه سفید در کل اشتغال درحال رشد بوده است. مفسران تاکنون در مورد 
داللت های این روند، معموالً اغراق کرده اند. آن ها گرایش داشتند که اهمیت برخی حقایق را نادیده بگیرند 
برای مثال: این که شکل بسیار چشم گیر »روند یقه سفید« در ایاالت متحده، تا حد زیادی بازتاب چرخشی کلی 
از اشتغال کشاورزی به شهری بوده است؛ این که ترکیب مشاغِل نیروی کار مردان بسیار کم تر از نیروی کار 
زنان تحت تأثیر قرار گرفته است و در میان مشاغل مربوط به زنان، کار »پیراهن سفید« به عنوان شکل غالب 
اشتغال، جایگزین خدمت خانگی شده است؛ و این که گسترش »بخش سومِ« ]tertiary sector[ اقتصاد، 
نه تنها به طور نسبی شمار مشاغل یقه سفید بلکه به عالوه تااندازه ای مشاغل خدمت غیرخانگی را نیز افزایش 
داده است، به نحوی که بسیاری از این مشاغل از دستمزد پایین برخوردارند و مستلزم مهارت کمی هستند. 
با وجود این، بی گمان چرخش در ساختار مشاغل به طور کلی، موجب کاهش سهم کار ناماهر و موقتی، و 
افزایش سهم کار یدی نیمه ماهر و انواع مختلف کار اداری شده است. افزون براین، اکثر این تفسیرها بیش از 
گذشته، به آینده معطوف بوده اند. با این که »روند کار یقه سفید« تا مدتی ادامه خواهد داشت، اما اتوماسیون در 
صنعت می تواند موجب رشدچشمگیر تعداد کارگران ماهر و تکنسین ها به جای رشد تعداد کارگران نیمه ماهر 
شود که درگذشته با ماشینی شدن صنعت و بدل شدن آن به تسمه نقاله ی تولید مرتبط بوده است. تاکنون این 
دورنماها به عنوان منبع دیگری از ثبات اجتماعی سرمایه داری در سطحی گسترده ستایش می شدند: تقویت 

نقطه ی مرکزی به جای »قطبی شدن«.
بااین همه، مسائلی وجود دارد که تردید درباره ی چنین تفسیرهای ذوق  زده و ازخودمطمئنی را موجه می سازد. 
ـ از سویی روند اتوماسیون، همراه با تقاضای فزونی یافته ی آن برای مهارت و تخصص  توازن میان دو روندـ 
فنی، و از سوی دیگر ماشینی شدن مستمر شکل های قدیمی تر، همراه با اشتغال فزونی یافته ی کارگران نیمه ماهر 
ـ کماکان نامعلوم است و ممکن است تا برقرار شدن توازن، برای مدتی نیز چنین باقی بماند. به کارگیری  در آنـ 
فرایند اتوماسیون می تواند امری تدریجی و نامتوازن باشد. بی گمان، در این  مورد آن چه معیاری معنادار خواهد 
بود، نه رضایت کارِی حاصل از »غنی سازِی شغل« ]2[ به خودی خود، که سودآوری است. از آن جا که سازمان 
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اقتصادی سرمایه داری هیچ سازوکاری برای تقسیم سود و زیان ها ندارد، مقاومت در برابر اتوماسیون از جانب 
کسب وکارهای کوچک ممکن است چشم گیر باشد و از جانب اتحادیه های کارگری مسلماً چشمگیر خواهد 
بود. درواقع، چنان چه الگوی آمریکایی سال های اخیر گسترش یابد، مسلم است که مقاومت نیروی کار نیز 
رشد می کندـ  ناسازنمای نرخ باالی بی کاری در دوره ی رونق نیز به بقای خود ادامه می دهد. در این جا خطری 
پیش روی جنبش طبقه ی کارگر وجود دارد: خطر ایجاد تفرقه میان آن هایی که بیش از همه تحت تأثیر بی کاری 
ـ و آن هایی که کارشان  ـ یعنی کارگران ناماهر و کارگران شاغل در صنایِع درحال افولـ  فناورانه قرار گرفته اندـ 
در بازارِ متغیْر کمیاب و پرتقاضا است. اما پیش بینی ناپذیری و سرشت بالقوه فراگیرِ رخ دادِن اتوماسیون و 
اثرات آن، اگر این خطر را برطرف نکند دست کم می تواند از آن بکاهد. ازاین رو، ابداع فناورانه همان تنشی 
را ایجاد می کند که ادعا می شود از آِن گذشته است. و از آن جا که منشاء چنین تنشْی ذاتِی سازمان اقتصادی 
سرمایه داری است، تنها از طریق همان  نوع مداخله ی عمومِی همه گیری می توان بر آن غلبه یافت که باز هم 
ادعا می شود در دوران معاصر دیگر موضوعیتی ندارد. اگر قرار باشد ثمرات و زیان های فرایند اتوماسیون هردو 
به اشتراک گذاشته شوند، باید از سوی جامعه شناخته شوند: در این صورت استدالل   علیه مالکیت خصوصی 
و کنترل اقتصاد خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار است. به عالوه، کمبود نیروی کار ماهر و متخصص فنی، 
هم چون وضعیت کنونی، می تواند مانع از ابداع فناورانه شوند. اما تا جایی که این کمبودها از طریق گسترش 
آموزش و کارآموزی مرتفع شوند، مزایایی که مهارت های جدید می تواند در بازار کار از آِن  خود کند کاهش 
خواهد یافت. این که »غنی سازی شغِل« برآمده از اتوماسیوْن با افزایش رضایت کاری، رادیکالیسم سیاسی را 
کاهش خواهد داد، امری پیش بینی ناپذیر است؛ زیرا رابطه ی بین رضایت کاری و آگاهی طبقاتی تاکنون به واقع 
ناشناخته باقی مانده است. اما از منظر اقتصادی، هر گونه ظرفیِت بالقوه ی »طبقه ی میانی«ِ »اشرافیت کارگرِی« 
جدید متکی بر شرایطی در بازار کار است که از قضا مطلوب از آب درآمده اما احتماالً نمی تواند ادامه داشته 
باشد. به طور کلی، ارزیابی های »خوش بینانه « از چرخش های کنونی و آتی در ساختار مشاغل، مبتنی است 
بر پاداش ها، شأن اجتماعی و شرایِط متناظر با مشاغل مختلف. مزایای متعلق به مهارت های کمیاب، حتی 
اگر استمرار این کمیابی نامحتمل باشد، به طور تلویحی پابرجا و ماندنی انگاشته می شوند. به طور تلویحی 
فرض می شود که جایگاه سنتی و سرشت نماهای کار یقه سفید پابرجا می ماند، حتی اگر گسترش این نوع از 
کار تقریباً به یقین درحال تغییر دادن ویژگی های سنتی این کار باشد. عقالنی  شدن، ماشینی شدن و شاید حتی 
اتوماسیون جزئِی کار دفتری، تفرقه ی میان ناظران و سرپرست ها از سویی، و اپراتورهای ادارِی عادی از سوی 
دیگر را برجسته خواهد کرد؛ در این صورت، این گروه دوم به شکل فزاینده ای به جایگاه همتایان بورکراتیِک 
کارگران یدِی نیمه ماهر در صنعت تقلیل یافته است. بی شک، در این جهْت روندی دیرپا در کار بوده است، 
اما روندی کند و تدریجی. محتمل است که این روند، با ازمیان رفتن مزیت سنتِی کار دفتری عادی ــ یعنی 
مزیِت وجود یک شانس معقول برای ترقی ــ شدت بگیرد و اهمیت بیش تری بیابد. نیروهایی که اکنون 
گرایش به مسدود کردِن مجراهای پیشین تحرِک روبه باال برای کسانی دارند که پیشه ی خود را در سطوح 
پایین شغل های یقه سفید آغاز می کنند، پیش تر مورد بحث قرار گرفته اند. این که این نیروها و تغییرات مرتبط 
با آن ها ــ سرانجام ــ به همسان سازی اجتماعی و سیاسی کارگران دفترِی عادی با طبقه ی کارگران یدی 
خواهد انجامید، مورد مناقشه است . تاریخ طوالنی پیوندهای آن ها با طبقه ی میانی، این مسئله را با تردید 
همراه می کند. این دسته از تغییرات در جایگاه، شرایط و دورنمای آن ها می تواند نوع دیگری از واکنش ها را 
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برانگیزدـ  که در اوضاع واحوال مشخصی، چنان که نمونه های تاریخی اخیر نشان می دهند، واکنش های چندان 
مطلوبی نیز نیستند. کماکان این نکته به قوت خود باقی است که تاویِل گسترش مستمرِ کار یقه سفیدها به قوی 
شدن یک نواخت الیه های میانی »باثبات« جامعه، به معناِی به کاربردن سنجه ای ]yardstick[ است که در حال 

حاضر اهمیتی کاهنده دارد.

4- توزیع قدرت

مناقشه ی مربوط به ساختار قدرت در سرمایه داری معاصر، پیرامون دو نظریه ی محافظه کارانه بوده است. 
نخست، نظریه ی »انقالب مدیریتی« است؛ هرچند تفسیرهای این جریان در دوران پساجنْگ تنها حامل تعداد 
بسیار معدودی از طنین های خوش بینانه ای بوده است که پیش تر در کتاب برنهام ]Burnham[ با همین عنوان، 
یعنی »انقالب مدیریتی«، ابراز شده بود. دومین نظریه را می توان خیلی ساده و سرراست به عنوان نظریه ی 
»قدرت هم سنگ« ]countervailing power[ یا »پلورالیسم« دسته بندی کرد. در این جا الزم است هریک از این 

نظریه ها را بررسی کرد، هرچند ایجاْز تااندازه ای ساده سازی   در استدالل هایشان را ایجاب کند.
نظریه ی انقالب مدیریتی در نمونه های پساجنگ آن، فرض می گیرد که با پخش شدگی فزاینده ی مالکیت 
سهام به شکلی گسترده، این مدیران اجرایِی غیرمالک هستند که کنترِل واقعی کسب وکار شرکتی را به دست 
می گیرند. به این دلیل که قدرت این »مدیران« از موقعیت شان در سلسه مراتب بوروکراتیِک کسب وکار، 
 ]owner-entrepreneur[ و نه از ثروت شان، نشئت می گیرد، منافع و انگیزه هایشان با مالک ـ کارساالرهای
قدیمی تر تفاوت دارد. کنترل آن ها بیش ازآن که معطوف به بیشینه سازی سود به معنای واقعی کلمه باشد، اهداف 
دیگری را دنبال می کند؛ اهدافی که ممکن است با بیشینه سازی سود در تضاد باشند: حفظ و رشد شرکت ها 
به عنوان هدفی غایی؛ منافع کارمندان، مشتریان و به طور کلی عموم مردم به همان اندازه ی سهام داران. چنان چه 
مخاطراتی وجود داشته باشند، برخاسته از تمرکز قدرتی هستند که از آِن سازمان بوروکراتیک در کلیت آن 
است و این ربطی به توزیع ثروت خصوصی ندارند. این »مدیراِن« کنترل کننده، درهرصورت، یک حرفه  را 
ـ شکل می دهند که اصول  ــ و نه آن چنان که برنهام واهمه ی آن را داشت، یک طبقه ی حاکم واقعاً جدید راـ 
اخالقی اش کارکردی متناسب با کسب  وکار دارد. بنابراین، بنگاه اقتصادی خصوصی از درون مهارمی شود. 
ازاین رو، این طور نتیجه گیری می شود که ملی کردن دیگر موضوعیتی ندارد؛ هر چند به نظر دشوار بتوان این 
نتیجه گیری را با داللت ضمنِی این نظریه مبنی بر این که مالکیت خصوصی، به شکل سهام داری، دیگر هیچ 
کارکرد روشنی ندارد، سازگار کرد: سودها که به عنوان سود سهام توزیع شده است نمی تواند مشوقی برای 

کارآمدی مدیریتی باشد.
تا این جا به اندازه ی کافی به این نظریه پرداخته ایم. این تحلیل بااین همه، ماهیت واقعِی توزیع مالکیت حقوقی 
ـ مشخصًا  ـ که صرفاً جزءِ بسیار کوچکی از کل جمعیت هستندـ  را پنهان می کند؛ به این دلیل که سهام دارانـ 
به سهامدارانی با سهمی اندک و معدودی با سهمی بسیار تقسیم شده اند. این امر درست است که پخش شدگی 
افزایش یافته است؛ این اقلیت و اکثریت نسبت به گذشته به ترتیب دارای سهمی نسبتاً باالتر و پایین تر از 
کل سهام صاحب رأی هستند. اما تمایز پیشین کماکان پابرجاست. مالکیت سهام هم چنان در سطح بسیار 
ـ صرفًا  ـ شرکت ها یا افرادـ  باالیی متمرکز باقی مانده است. و دقیقاً به دلیل پخش شدگی، سهام داران بزرگـ 
به سهمی روبه کاهش از کل سهام نیاز دارند تا نفوذی مؤثر بر خط مشی سازمان داشته باشند. الزم نیست که 
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چنین نفوذی از رهگذر مداخله ی مستقیم در کنترِل رسمِی بنگاه اعمال شود و واضح است که اغلب نیز چنین 
اتفاقی نمی افتد. درعوض، این نفوذ می تواند از طریق اشتراک منافع کنترل کنندگان و سهام داراِن بزرگ عمل 
کند. مفروض گرفتِن چنین اشتراک منافعی به معنای توسل به گمانه زنی شبه متافیزیکی نیست؛ به این دلیل که 
ـ رئیس ها و مدیران اجرایی رده باال که تصمیم های  خط مشِی راهبردی و کالن به آن ها متکی  کنترل کنندگانـ 
ـ به واقع خودشان صاحب سهام زیادی هستند: ثروتمندترین سهام داران در بین تمام گروه های اجتماعِی  استـ 
قابل شناسایی در جامعه. دارایی های آن ها ممکن است در چند شرکت پخش شده باشد؛ در شرکت هایی که 
دفترهایشان در آن جا دایر است، سهم آن ها در مقایسه با سهامِ صاحِب رأی معموالً نسبتاً ناچیز ــ هر چند 
به طور مطلق قابل توجه ــ است. اما دشوار است باور کنیم که آن ها، به عنوان سهام دارانی ثروتمند، داوطلبانه 
اجازه دهند خط مشی شان را مالحظاتی تعیین کند که در تضاد با بیشینه سازی سود در بلند مدت قرار دارد. 
صورت بندی های معاصرِ ایدئولوژی مدیریت، مطمئناً به مسئولیت های اجتماعی کسب وکار شرکتی اشاره 
دارند و در این مورد بی شک ریاکاری آگاهانه ای در کار نیست. اما به نظر هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم 
آن سنجه ی غایی که خط مشی ها را تعیین و »مسئولیت های اجتماعی« را تعریف می کند، چیزی جز معیار 
بیشینه سازی سود است. خط مشی ها نسبت به بنگاه های اقتصادی کوچک مقیاس در سرمایه داری کالسیک 
قرن نوزدهم، احتماالً به شکلی کارآمدتر و »حرفه ای تر« معطوف به این هدف هدایت می شوند. به عالوه، ممکن 
است در یک دوره  ی زمانی طوالنی تر به ارزیابی سودآوری بپردازندـ  چنان که در مقایسه با سهام داران کوچک، 
شکی نیست که سهام داران بزرگ و نیز مدیران اجرایی شرکتی هردو چنین می کنند. اما در مورد وجود تضادِ 
منافعی درون ماندگار میان سهام داران بزرگ و کنترل کنندگان هیچ شاهد قانع کننده ای به عنوان دلیل ومدرک 
وجود ندارد. از چشم انداز اجتماعی، این دو گروه هر دو، یک هویت بینابینی ]near-identity[ می یابند: ثروت 

خصوصی از قدرت شرکتی خصوصی مجزا نیست.
اما اگر بنگاه اقتصادی سرمایه داری از درون مهار نشده، احتماالً تاکنون از بیرون مهار شده است. چنین 
بن انگاره ای اصل ِ اساسِی نظریه ی »قدرت هم سنگ« در روایت های مختلف آن است؛ استدالل می شود که 
قدرت در میان گستره ی متنوعی از گروه ها توزیع شده است. جهت گیرِی این گرو ه ها در مورد هر مسئله 
متفاوت خواهد بود؛ پیامد این وضعیت، توازنی کلی و حتی شاید ایستا در قدرِت پخش شده است که در آن 
هیچ مجموعه ی واحدی از منافع چیره نیست؛ تحّکم بوروکراتیک، یعنی همان »قانون آهنین الیگارشی«، ممکن 
است گرایش به این داشته باشد که در درون گروه  ها و سازمان های منفرْد رهبری را از بدنه مجزا کند؛ اما این 
نابرابری های قدرت الزاماً منطبق با نابرابری های سنتی طبقاتی، مالکیت و ثروت نیست. واضح است که در چنین 
تبیینی عنصری از واقعیت نیز وجود دارد. به عالوه باید روشن باشد که این عنصر کاماًل مشهود است: تمرکِز 
مطلِق قدرت در دستان هیچ گروه منفردی نیست. »نظریه « می تواند چیزی شبیه به یک »چارچوب مفهومی« 
برای واکاوی مسأله ی توزیع قدرت فراهم آورد؛ اما این چارچوب مفهومی نمی تواند جایگزیِن خودِ واکاوی 
شود. به این علت که دو پرسش اساسی را بی پاسخ می گذارد؛ نخست، تا کجا گروه های مختلِف درظاهر مجزا، 
که قدرت درمیان شان توزیع شده است، دراقع نه نماینده ی منافع متمایز و متعارض، بلکه نماینده ی منافِع 
تا حد زیادی مشابه در پوشش های نهادی متفاوت هستند؟ آن چه واکاوی دقیق تر می تواند فاش سازد نه تنوعی 
پراکنده از نفوذها بلکه خوشه بند ی ای وسیع از منابع عمده ی فشار است. دوم، زمانی که این خوشه های عمده ی 
منافع شناسایی شده اند، توازن قدرت در میان آن ها در کدام نقطه برقرار شده است؟ پاسخ به این پرسش ها 
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مستلزم بررسی ترکیب بندِی گروه های مختلف فشار و نخبگان در میدان های نهادی اصلی قدرت است تا 
بتوان از منظر نیروگیری اجتماعی، اجتماعات هرروزه و جهت گیری های سیاسی ـ  اقتصادی، درجه ی این همانِی 
 بین آن ها را مشخص کرد؛ اما این پاسخ هم چنین مستلزم بررسی مستقیم تصمیمات گرفته شده و سیاست های 
اعمال شده است. این وجه از پژوهش نیز نمی تواند ــ چنان که اغلب گمان می رود ــ صرفاً محدود شود به 
مشخص کردِن پیامِد تعارضاِت میان سیاست گذاری های بدیلی که به شکلی آشکار و صریح جمع بندی شده اند 
و دیدگاه ها: این که رصد کنیم تصمیم نهایی در موارد مشخص، به طرح ها و پیشنهادات عیاِن کدام یک از 
طرف های دعوا نزدیک است؛ به این دلیل که جمع بندی این طرح ها خود در درون محدودیت های یک ارزیابی 
تاکتیکی و »واقع گرایانه« از پیامد محتمل شان و در درون محدودیت های نهادینه شدن تعارض صورت می  گیرد 
که پایه  واساس سیاست معاصر است. چنین نهادینه شدنی به این معناست که این تعارض از طریق مجموعه ای 
از سازش ها قاعده مند شده است که عالوه  بر ابزار و رویه های تعارض، حوزه های تعارض در یک زمان 
مشخص را نیز تعریف می کند. از این رو، سازش به جزئی از حّدو مرز گذاری آغازین محدودیت های مناقشه 
بدل می شود: بدین ترتیب، عماًل صرفاً بخش کوچکی از گستره ی سیاست گذاری های بدیل مورد بحث و نیز 
جدال عمومی قرار گرفته است. درواقع، در برخی موضوعات، این بخش ممکن است چنان کوچک باشد که 
از اساس به نظر نرسد که تصمیمی »اتخاذ شده  است«ـ  گویی به شکلی خودکاْر برآمده از »عقاید رواج یافته ای« 
]climate of opinion[ هستند که توسط همان سازش اولیه شکل گرفته اند. بنابراین، برای تعیین جایگاه قدرت 
باید ماهیت خود آن سازش را بررسی کرد: مختصاتی متعلق به آن طیف کوچک تر سیاست گذاری های بدیل، 
در درون گستره ی کاملی از بدیل های بیان کننده ی منافع بلندمدت و عینی گرو های معارض، که مناقشه های 

موجود عماًل، حتی برفرض موقتاً، به آن ها محدود شده اند.
اگر قرار باشد این معیارها برای بریتانیای معاصر درنظر گرفته شوند، واضح است که قدرت در ابعاد مهم 
آن، میان انبوهی از گروه های منفعتی گوناگون، و هریک با هویتی مجزا و متمایز، پخش نشده است. بلکه 
درعوض، با یک خوشه بندی قدرت روبه روییم. گروه بندی غالب عبارت است از گروه کوچک و هم گونی از 
نخبگاِن ثروت و مالکیت شرکتی خصوصْی که از نظر سیاسی در رهبری حزب محافظه کار سنگر گرفته اند؛ 
آن ها به شدت در طیف متنوعی از هیئت های خصوصی و عمومی ظاهر می شوند یا با آن ها پیوند دارند؛ از 
پشتیبانی کلی خبرگزاری ها خاطرجمع اند، هرچند نه در سطح آشکارا سیاسِی رسانه های جمعی ای که به طور 
عمومی کنترل می شوند؛ اعضای آن عموماً همگی دارای یک پس زمینه ی آموزشی مشترک و خاص هستند و با 
پیوندهای تقریباً نزدیکِ  خویشاوندی و اجتماعات هرروزه با یک دیگر متحدند. شکل و شمایل کلِی این نخبگان 
از دل تعداد زیادی از پژوهش های اخیر پیداست و مشابهت آن ها با مالک های پیش از جنگ، تا حد بسیار 
زیادی تداوم حضور آن ها را خاطرنشان می کند. گروهی از نخبگان هستند که بااین که تکیه گاه اقتصادی شانْ  
سرمایه ی صنعتی و مالی است، کماکان واجد ویژگی های منحصراً بریتانیایی خود هستند که تا اندازه ای میراث 
نجیب زادگی کشاورزی ـ تجارتی و اصیل زادگی دوره ی پیشاسرمایه داری است. این گروه نه گروهی به شدت 
ـ  ـ درواقع بخش زیادی از دوام  آن ها می تواند نشئت گرفته از قابلیت جذب کنندگی آن ها باشدـ  بسته هستندـ 
و نه به شکلی یکپارچه متحد. اما تقسیم بندی های درونی هم چنان منحصر به موضوعات مشخصی است و به 
سطح شکاف های عمده از نوع بادوام نمی رسد. چالشی که  پیِش روی قدرت شان است، نه از درون صفوف 
خودشان، بلکه از بیرون به میان می آید. این چالشی است که جنبش کارگری پیش می کشد: دیگر منابع محتمل 
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چالش، یا جزئی و ناپایدار هستند، یا گرایش دارند در جنبش کارگری، به عنوان تنها مجراِی اثربخش تقابل و 
اعتراض در بلندمدت، جذب شوند.

ـ که در تقابلی تمام عیار با گروه محافظه کار غالب، با یک رهبری سیاسِی از نظر اجتماعی  خیزِش نیروی کارـ 
ناهم گون، اما از نظر پشتیبانی توده ای طبقه ی کارگر کاماًل هم گون همراه است ــ به وضوح قیدوبند هایی بر 
اعمال قدرت توسط نخبگان اصلی تحمیل کرده است. به ویژه از زماِن جنگ، در مقایسه با گذشته، حقوق 
مالکیت در حوزه های مشخصی محدود شده بود، مفاهیم منافع عمومی و تأمین اجتماعی بسط و گسترش 
یافت، فضاهای تعارض سیاسِی مؤثر به سمت جناح چپ تغییرجهت داد. به صورت کلی، این تأثیرات فارغ از 
این که جنبش کارگری کنترل رسمی حکومت را در دست داشته یا نداشته باشد، به بقای خود ادامه می دهند. 
چرخش به راست در سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی در بیش ترِ 13 سال حاکمیِت محافظه کارها 
مطمئناً قابل چشم پوشی نبود. اما این واقعیت که اکثر اقدامات حزب کارگر در دوره ی بعد از جنگ، کم وبیش 
دست نخورده باقی  می ماند ــ و حتی اگر حزب کارگر در 1945 اکثریت را کسب نمی کرد، احتماالً باز هم 
ـ حاکی از محدودیت هایی  برخی از آن ها با اقدامات حزب محافظه کار دست کم تااندازه ای انطباق می داشتـ 
است که وجود یک اپوزیسیون دائمی بر قدرت نخبگان عمده تحمیل کرده است. بااین حال، از نظر میزان 
نفوْذ هیچ تقسیم بندی »برابری« میان دو گروه وجود ندارد. حزب کارگر حتی زمانی که، از وجه قانونی، 
حکومت تشکیل می دهد هم چنان در جایگاه اپوزیسیون باقی می ماند. حزب کارگر در طول شش سالی که 
در دوره ی بعد از جنگ، اکثریت پارلمان را در اختیار داشت، در پیش بردِ اداره ی دستگاه حکومتی موجود، 
صرفاً تعداد بسیار معدودی از آن جنس تغییراتی را اعمال کرد که به عنوان سیاست هاِی رادیکال موردنیاز بود. 
کنترل های اقتصادی ــ هم چون دوره ی جنگ ــ تا حد زیادی با عاملیت کسب وکارهای خصوصی اعمال 
می شد. ملی سازی به حوزه هایی کوچک، تخصصی شده و تااندازه ای بدون سود محدود شده بود؛ اجرای این 
سیاست با درک منسجمی از استفاده از بنگاه های اقتصادی به عنوان ابزار سیاست عمومی همراه نبود؛ عضویت 
در هیئت مدیره ی این بنگاه ها، تاحدزیادی از جانب صاحبان کسب  وکارهای خصوصی بود؛ و مسئولیت آن ها 
در قبال حکومت، پارلمان و عموم مردم محدود و مبهم بود. البته این نه به معنای انکارِ دستاورد های راستیِن 
حکومت حزب کارگر در دوره بعد از جنگ است و نه چرخش به چپ واقعی ای که نتیجه ی آن بود. اما 
هم چنان این امر به قوت خود باقی است که چالِش پیش کشیده توسط جنبش کارگری، قدرت نخبگان مسلط 
یا حقوق مالکیت شرکتی خصوصی را که منبع اقتصادی این قدرت است صرفاً تعدیل کرده و به شکلی 
رادیکال محدود نکرده است. این که چنین ]مسامحه ای[ تاحدزیادی انتخاب خود جنبش کارگری بوده، 
تغییری در این واقعیت نمی دهد که پیامد آْن عدم قطعیِت دیرپای این جنبش در اهدافش بوده است. سازش 
نهادینه ای که سرشت نمای صحنه ی تعارض سیاسی است، به نقطه ای رسیده که هم چنان به شکل قابل توجهی 

هم سو با منافع سرمایه است.
بااین همه، در ایاالت متحده، »توازن قدرت« کماکان به شکل شدیدتری از منافع سرمایه حمایت می کند. این امر 
چنان بدیهی است که شاید به نظر برسد توضیح بیش تری در این باره ضرورت ندارد. بااین همه، تعجب آور است 
که حمایت از نظریه ی قدرت هم سنگ پرشورتر از هرجای دیگر، از جانِب مفسران آمریکایی ابراز شده بود؛ 
و در سال های  اخیر، شماری از همین مفسران به مقایسه ی الگوی »پلورالیستِی« ادعایی در خصوص قدرت 
متنوع در ایاالت متحده با الگوی »نخبه گرا« در بریتانیا پرداخته اند، که در مورد بریتانیا این طور استدالل می شود 
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 ]legitimate authority[ »که تمرکز قدرت کماکان از سوی نگرش های رایج درمورد تمکین به »اقتدار مشروع
پشتیبانی می شود. نمی توان منکر شد که ارزش های اجتماعی و سیاسی بریتانیا دربردارنده ی عنصری از چنین 
تمکینی هستند. اما استفاده از این عنصر به عنوان مبنایی برای سرشت نمایِی جامِع صحنه ی بریتانیا و نیز 
مغایرت آن با آمریکا، یکی از زننده ترین چرندیاتی است که می توان گفت. به این دلیل که چنین رویکردی 
به معنای نادیده گرفتن این واقعیت مهم است که در بریتانیا قدرت غالِب سرمایه ی خصوصی به وسیله ی جنبش 
کارگری به چالش کشیده می شود که جناح اپوزیسیون آن، بیان نهادی شده ی خود را، عالوه بر حوزه ی صنعت، 
در حوزه ی سیاست می یابد. درست است که اثربخشی و رادیکالیسم چالِش جنبش کارگری، به واسطه ی 
تداوم نسبِی تمکیِن رهبری و بدنه ی این جنبش به شکل ها و نمادهای اقتدار سنتی تضعیف شده است. 
اما این چالش هم چنان به قوت خود باقی ست، درحالی که در صحنه ی سیاسی ایاالت متحده درعمل غایب 
است. ناکامی جنبش کارگری آمریکا برای ساختن و پرداختن یک بازوی سیاسی منسجم و پایدار، در الگوی 
عامِ جوامع صنعتی شده استثنایی شناخته شده است. دالیل این امر به شکلی وسیع، مدت ها مورد بحث قرار 
گرفته بود. اثرات این ناکامی آن بود که به طورکلی نسبت به هرجای دیگری، قدرت مالکیت خصوصی در 
ایاالت متحده درمعرض قیدوبندهای بسیار کم تری قرار گرفته است. برای مثال این اثرات در حوزه های رایج 
رفاه اجتماعی مشهود است، هم چون حوزه ی مسکن، برنامه ریزی استفاده از اراضی و مراقبت های پزشکی، 
که در تمامی این حوزه ها هر اقدامی که طرح یا اجرا می شود، با این فرض آغازین مشروط می شود که حقوق 
مستحکِم مالکیت خصوصی و سود خصوصی مقدس است، به اندازه ای که حتی برای احزاب محافظه کارِ 
دیگر جوامِع پیشرفته ی سرمایه دارِی صنعتی شده نیز غیرقابل تصور است. تا جایی که منافع متنوع و گروه های 
فشار در تصمیم گیری ها و جمع بندی سیاست گذاری ها مشارکت دارند یا کاری می کنند که صدایشان شنیده 
شود، آن ها صرفاً در بستر همان فرض آغازین عمل می کنند؛ و مرزهای »پلورالیسم« از این فراتر نمی رود. 
سازِش موردبحث به حدی رسیده بود که »توازن قدرت« تا هم اکنون نیز به سمت جناح راست سنگینی 
می کند؛ و شکلی به خود گرفته بود که گستره ی واقعِی مجادله ی  سیاسی و نقد اجتماعی را، هرچند خارج از 
حوزه ی »حقوق مدنی«، به محدوده ای کوچک و بی اهمیت محدود کرده بود. در بریتانیا حضور یک جنبش 
کارگری سیاسی و به عالوه یک اقلیت چِپ شبه نهادی شده، به رغم تمام عوامل بازدارنده ای که وجود داشت، 
فضای تعارض عملی، مباحثه ی واقعی و سطحی از ناهم نوایی قابل قبول را بسیار گشوده تر از ایاالت متحده 

نگاه داشته بود. 

5- فرهنگ طبقاتی و هم بستگی طبقاتی

جامعه ی  ساختارِی  نابرابری های  می کنند:  پشتیبانی  را  یکسانی  کالِن  نتیجه گیری  تماماً  موجود  شواهد 
سرمایه داری هم چنان کاماًل مشهود است. اختالف ها در وضعیت اقتصادی، فرصت و قدرت به  قوت خود 
باقی استـ  تعدیل این اختالف ها، اصاًل اگر بتوان به آن قائل بود، صرفاً درون محدوده هایی نسبتاً کوچک رخ 
داده است. هیچ روند خودکار درونی ای درجهت کاهش افتراقات طبقاتی وجود ندارد. اما این امر ضرورتاً به 
این معنا نیست که سطوح عینی و پابرجای تقسیم بندی طبقاتی، همان  سطوحی خواهند بود یا باقی می مانند 
که در درون شان آگاهی طبقاتی شکل می گیرد یا در امتدادشان تعارض رخ می دهد. از نمونه ی ایاالت متحده 
کاماًل پیداست که نیازی نیست چنین تناظر کاماًل دقیقی برقرار باشد. این ادعای بسیاری از مفسران معاصر 
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است که بریتانیا و به طور کلی اروپای غربی، از این نظر در حال پیمودِن مسیر ایاالت متحده هستند. در میان 
استدال ل هایی که در حمایت از این ادعا ارائه می شود، برخی بر تقلیل یافتگی اهمیت یا رؤیت پذیری نابرابری 
تأکید می کنند؛ از این نظر که ناامنی های قدیمِی زندگی طبقه ی کارگر کاهش یافته یا به کلی از میان رفته است؛ 
از این نظر که سطوح کلی گذران زندگی افزایش می یابد؛ از این نظر که فرصت ها برای تحرک اجتماعِی 
فردی، بااین که افزایش نیافته، از طریق نظام آموزش رسمی نهادینه شده است. چنان که سعی کردم نشان 
بدهم، از این واقعیت ها الزاماً چنین نتیجه گیری ای برنمی آید. بااین همه، دیگر استدالل ها تأکیدشان بیش تر بر 
فرسایشی کلی در تمایز فرهنگی زندگی طبقه ی کارگر و نیز در ویژگی های محیط محلی ای بوده است که 
فرض می شود آگاهی طبقاتی در میان کارگران، توان خود را به طور سنتی از آن جا کسب می کرد. تعلقات 
قدیمی به خویشاوندان، محل و الگو های سنتی زندگی درحال سست شدن هستند؛ و ازاین رو، این طور القاء 
شده بود )به ویژه در مشارکت »چپ نو« در این مباحث( که مبنای انسجام طبقاتی و رادیکالیسم سیاسی از 
میان رفته است؛ یک »حس بی طبقگی« یا حس هم ذات پنداری با طبقه ی میانی جایگزین ارزش های هم بستگی 

درگذشته شده است.
با این که شواهد به هیچ وجه کافی نیست، هیچ  دلیلی برای تردید دراین باره وجود ندارد که در برخی جنبه ها 
»الگوهای فرهنگ« طبقه ی کارگر درحال تغییر و متعاقباً از دست دادن تمایز خود است. به نظر معقول می رسد 
فرض کنیم که آن دسته از ویژگی های زندگی طبقه ی کارگر ــ که در گذشته به شکل چشم گیری متأثر از 
مواردی هم چون سطوح پایین گذران زندگی به طور مطلق، ناامنی بسیار شدید و جداافتادگی اجتماعی یا محلی 
ـ رنگ خواهد باخت؛ نشانه هایی نیز دال بر این روند وجود دارد. برای مثال، افتراقات طبقاتی  قابل توجه بودـ 
در میزان مرگ ومیر به نظر می رسد تا درجه معینی روبه کاهش بوده است، یا الگویی پیچیده تر به خود گرفته 
است، به رغِم این که اختالف های نسبی در میزان مرگ ومیر خردساالن در بریتانیا تاکنون به شکل مشخصی 
ثابت مانده است. اختالف های طبقاتی در میزان زاد وولد در ایاالت متحده و برخی کشورهای دیگر اخیراً تا حد 
زیادی کاهش داشته است. هرچند داده های مربوط به بریتانیا تاکنون تنها نشان دهنده ی عالئم بسیار مبهمی از 
تغییری مشابه بوده است؛ اما به نظر قابل قبول می رسد که چنین تغییری در بریتانیا نیز رخ دهد. درواقع، دور از 
ذهن نیست که شیب آشنای تغییرات زاد وولد ممکن است روندی معکوس بیابد. چنان چه افراد طبقه ی کارگر 
هرچه بیش تر آمال وآرزوهای مادی و آموزشِی مشابه با طبقه ی میانی را به خود بگیرند و هم زمان نابرابری های 
مداوم، آن ها را از تحقق این آمال وآرزوها بازدارد، ممکن است آن ها اندازه ی خانواده  های خود را به میزانی 
کم تر از عرِف مرسوم طبقه ی میانی کاهش دهند. برای مثال، تاحدی شاهد نشانه هایی از چنین روند معکوسی 
در نروژ هستیم. فارغ از روندهای موجود در افتراقات زاد وولد، بی شک اندازه ی مطلق خانواده درمورد طبقه ی 
کارگر، درمورد طبقه ی میانی نیز، به شکل چشم گیری کاهش یافته است. بی تردید این امر به خودی خود نقشی 
اساسی در دگرگونی سرشِت  عام زندگی خانواده ی طبقه ی کارگر داشته است. الگوی شهرِی سنتی بریتانیایی 
در پیوندهای وسیع و مستحکم خویشاوندی، همراه با نقش خانگِی حاشیه ای ترِ مردان در خانواده ی هسته ای، 
احتماالً پیامد فقر مادی و ناامنی اقتصادی، نوسانات شدید در چرخه ی اقتصادی خانواده های دارای زاد وولد 
زیاد و جداافتادگِی محلِی اجتماعات طبقه ی کارگر است. هرچند این الگو تداوم می یابد، اما به الگوی دیگری 
می انجامدکه به هنجارهای خانواده ی طبقه ی میانی معاصر نزدیک تر شود. به نظر می رسد این فرایند بیش تر 
روندی طوالنی و دیرپا باشد که نتیجه ی کاهش اهمیت  علت های بنیادینی باشد که پیش تر اشاره شد، و نه 
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چنان که ادعا می شود، محصوِل مشخص فرآیند پیراشهری شدِن ]suburbanization[ بعدازجنگ. اما فرایند 
پیراشهری شدن هم چنین به عنوان جزیی از تغییری کلی تر در توزیع سکونت و شرایط زندگی طبقه ی کارگر 
مورد اشاره قرار می گرفت که اهمیت فراوانی به آن نسبت داده می شد. اجتماع تنگاتنگ، هم گون، تک صنعتی، 
تک طبقه و تک شغلی که از صنعتی گرایی آغازین شناخته شده بود، دیگر هم چون گذشته امری سنخ نما نیست. 
پیراشهرها و شهر های جدید به مرور جای دهکده های معدن کاری و مناطق پارچه بافی و نواحِی باراندازی را 
می گیرند. از رهگذر این تغییرات و برخی تغییرات دیگر، خیابان ها، می فروشی ها، کلوب های کارگراِن مرد 
درحال ازدست دادِن اهمیت خود به عنوان مراکز ارتباط اجتماعی محلی هستند و این  همه درحالی ست که در 

جهان امروز خانواده های طبقه ی کارگر به زندگی ای بیش ازپیش »خانه محور« سوق داده می شوند.
کماکان هیچ قطعیتی در مورد وسعت و شتاب تغییراتی از این دست در فرهنگ و محیط طبقه ی کارگر 
وجود ندارد. بااین همه، اختالف نظر اصلی نه درباره ی امور واقع بلکه درخصوص داللت های آن ها است. 
استنتاج های بی حساِب سیاسی و اجتماعْی تؤام با بی خیالی سرخوشانه و نه چندان مستندسازی صورت گرفته 
بود. نه تنها اظهار تأسف از تحلیل رفتن فرهنگ طبقه ی کارگر، به خودی خود بدل به واکنشی باب روز شده 
استـ  واکنشی که منعکس کننده ی یک نوستالژی عجیب و محافظه کارانه برای شیوه ای از زندگی است که 
در قالب ناامنی، انزوای محلی و محرومیت شدید، از نظر مادی و نیز روانی شکل گرفته است. بلکه هم چنین 
این »تحلیل رفتگِی فرهنگی« مدام با ادعای افول آگاهی طبقاتی و جایگزینی آن با مشغولیت های کوته بینانه 
در خصوص منزلت اجتماعی و »محترم بودن« یا با بی عالقگی محض، معادل گرفته شده است. هیچ دلیلی و 
مدرک محکمی برای این معادل گرفتن ارائه نشده است: صرفاً این طور فرض شده بود و اثباتی در کار نبود. 
در مبنا قرار دادن این حکم معموالً فرضی اثبات نشده نهفته است که شایسته است به  وضوح بررسی شود؛ این 
فرض که آن نوع وحدت طبقه ی کارگر که در کنش صنعتی یا به شکلی ویژه تر کنش سیاسی تجلی می یابد، 
قوت خود را از تعلقات ساده تر و صمیمی ترِ همسایگی و خویشاوندی می گیرد. متعاقباً مسلم انگاشته می شود 
که با تضعیف این تعلقات، از آن وحدت کاسته می شود. این فرض بسیار تردیدآمیز است؛ چون داللت بر 
ـ که دامنه ای جامعه گانی ]societal[ دارد و هیچ تمایز جزیی ای را میان افراد  این دارد که هم بستگی طبقاتیـ 
ـ ریشه در نوعی  این  منطقه و منطقه ای دیگر، از این یا آن نََسب و این گویش و آن گویش برجسته نمی کندـ 
هم بستگی محدودِ منطقه ای دارد که دقیقاً آنتی تر خودش است. مورد تردید قرار دادِن هم سانی ضمنی میان این 
دو آنتی تز به  معنای انکارِ تعلقات محلی به منطقه و شغل نیست که درگذشته در شکل دادن به تعلقات وسیع تر 
طبقاتی دخیل بوده است؛ اما تداوم این مداخله در گروی فراروی از مبنای محدود آغازیِن هم بستگی بوده 
است. ازاین رو، در بسیاری از موارد، رشدوگسترش جنبش کارگری توان اصلِی خود را از اجتماعات کارگرِی 
از نظر محلی منسجم و هم گون گرفته است، هم چون دهکده های معدن کاری در بریتانیا و مناطق چوب بری 
در اسکاندیناوی )برای مثال، هرچند نه در سده ی حاضر، به شکل قابل توجهی شهر های کارخانه ای النکشایر(؛ 
و خصوصیت صنایع جای گرفته در اجتماعاتی از این دست، هم چنان نشان دهنده ی سطح نسبتاً باالیی از میزان 
بروز کنش اعتصابی است. بااین همه، به ویژه در سطح سیاسی، رشد نیروی جمعی جنبش کارگری دقیقاً در 
جداافتادگی محلی این یا آن اجتماع افول یافته ی طبقه ی کارگر رخ داد. همایندی این دو روند صرفاً از روی 
تصادف نیست بلکه این دو به طور منطقی با یک دیگر مرتبط  اند؛ به این دلیل که رشد یک جنبش در سطح 
ـ برای مثال، متحد شدِن معدن چیان ولز جنوبی با کارگران کشتی سازی شهرِ کالیدساید و دیگر کارگران  ملیـ 
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ـ مستلزمِ افق هایی گسترش یابنده  و جایگزینِی )اگر نگوییم سرکوب تمام  وکماِل( تعلقات  در سرتاسر کشورـ 
محلی و منطقه ای با متعهد شدن به یک هدف مشترک، هرچند نه کاماًل روشن و مشخص، بود. به  زبان فنی 
جامعه شناختی، پیوندهای »خاص گرایانه ی«   همسایگی، خویشاوندی و فرهنگی منطقه ای هیچ مبنای بسنده ای 

برای حفظ تعلقات »عام گرایانه ی« دخیل در کنش سیاسی طبقاتی فراهم نمی کند.
این بسط وگسترش تاریخی در افق های پیش تر کوته بینانه، هم چنین دربردارنده ی دست کشیدِن بیش ازپیش از 
اهداف و آمال وآرزوهایی بود که با تعاریف سنتی و ایستا محدود شده است؛ تجربه ی گذشته و معیار های 
کاماًل محلی، دیگر قیدوبندی بر آمال جمعی یا فردی وضع نمی  کنند. آن معیارهای سنجشی که کارگران 
براساس آن وضعیت خود و آینده ی فرزندان شان را قضاوت می کردند، بیش از پیش برآمده از، و مشترک با 
و بازتاب وضعیت ها و دورنماهایی بودند که سرمایه داری صنعتی در اختیار یک اقلیت مرفه تر قرار می داد. 
درنتیجه، تصاحب آمال وآرزوهای »طبقه ی میانی« توسط طبقه ی کارگر پدیده ی جدیدی نیست. از این رو، 
نمی توان این فرایند در شکل معاصر آن، یا تضعیف کلِی فرهنگ سنتی طبقه ی کارگر را که این فرایند بخشی 
از آن است، فرایندی قلمداد کرد که ضرورتاً می بایست آن را موجب رضامندی اجتماعی و عجز سیاسی 
دانست. برعکس، دقیقاً به این دلیل که این فرایند شامل مغایرتی مبنایی میان مطالبات عمومی و توزیع نابرابر 
ابزارهای برآورده کردن این مطالبات است، ظرفیتی بالقوه و مستمر برای اعتراض اجتماعی فراهم می کند؛ 

هرچه این مغایرت گسترش یابد، مطالبات »طبقه ی میانه ای« همگانی تر می شود.

۶- دورنماهایی برای آینده

ذکر این نکته که چنین ظرفیت بالقوه ای برای اعتراض اجتماعی وجود دارد، به این معنا نیست که این 
بالقوگی ضرورتاً به رادیکالیسم سیاسی فعال بدل خواهد شد. غیبت جنبش های برجسته ی سوسیالیستِی 
طبقه ی کارگر در ایاالت متحده، و سرشت دیرپای چشم انداز های اجتماعی  توأم با این غیبت، هر نوع روند 
چپ گرایانه ی قابل توجهی را، دست کم فعاًل، نامحتمل می کند. با وجوداین، در صورتی که، برای مثال، وحدت 
و تسلط منطقه ای دموکرات های جنوبی از میان می رفت، آرایش مجددِ سیاست در آمریکا در راستای خطوط 
ایدئولوژیِک صریح تر، می توانست بعید نباشد. این دورنماها در بریتانیا و به طورکلی در اروپا، کاماًل متفاوت 
است، به این دلیل که در این نقاط، احزاب جناح چپ و طبقه ی کارگر، مجرایی شناخته شده برای بیاِن سیاسِی 
اعتراض اجتماعی در دسترس قرار می دهند. درواقع، مباحِث تقریباً همین دهه ی اخیر به جای آن که روشنگر 
بوده باشند، به دلیل کاربست بی دقِت شباهت های آمریکا در مورد صحنه ی سیاسی بریتانیا بیش تر ابهام زا 
بوده اند. بی شک در این جا نیز ممکن است درک تنش ذاتِی تضاد میان آمال وآرزوها و فرصت ها به وسیله ی 
»فراوانِی« کلی کم رنگ شود؛ به وسیله ی این حکم کلی که سال بعدی آن چه امسال نداشت را به ارمغان خواهد 
آورد، یا به وسیله ی پیچیدگی آشکاری در سازمان اجتماعی که تشخیص منابع و هم پیوندی های دوسویه ی 
نابرابری های متدوام را هرچه دشوارتر می سازد. اما هرچند این امر محتمل است، به هیچ وجه قطعی نیست. یک 
دلیل آن می تواند این باشد که  ما به واقع هیچ دانشی از سرشت و میان کنِش نگرش های اجتماعی  ـ  روانشناختِی 
دخیل در این امر نداریم. آن چه مباحث سال های اخیر بر دانش ما افزوده است، چیزی نبوده جز مجموعه ای 
از حدس ها و فرضیات مخدوش. دلیل دیگر می تواند این باشد که فراوانی کلی را نمی توان مسلم انگاشت. 
برعکس، به نظر می رسد که ناامنی ها و توزیع تصادفِی نفع وزیان های هم بسته با خود فرایند گسترش اقتصادی، 
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تغییر صنعتی و ابداع فناورانه بتوانند نابرابری های ساختاری در سازمان اجتماعی فعلی را در آینده عیان تر از 
پیش سازند. و دلیل دیگر این  است که روندهای سیاسی اخیر هیچ معیار و محکی در این راستا ارائه نمی دهند، 
هرچند اغلب فرض می شود که چنین معیاری به دست دهند. از این رو، شکست  حزب کارگر در انتخابا ت  
دهه ی 1950 نه نشانه ی کاهش حمایت طبقه ی کارگر یدی بلکه نشانه ی کاهِش حمایت اقلیتی از الیه های 
غیریدی جمعیت از حزب استـ  این الیه ها هم چنین به مرور سهم فزایند ه ای از حوزه ی انتخابی را تشکیل 
می  دهند. براساس یک مجموعه ی منتشرشده ی نظرسنجی افکار، که سرتاسر دوره ی بعد از اوایل دهه ی 1940 
را پوشش می دهد، حمایت طبقه کارگر یدی از حزب کارگر در دهه ی 1950 در مقایسه با دهه ی قبل، اگر 

رشدی داشته، رشد کندی بوده است.
مشخص است که این نکته به معنای صّحه گذاشتن بر »بورژوایی شدن« ]embourgoisement[ و محوشدن 
تعلقات سیاسی طبقه ی کارگر نیستـ  هرچند درست است که ما باید درباره ی مؤلفه های بنیادی و درباره ی 
تغییراِت جهت گیری های سیاسی ای که ممکن است در درون زیرگروه های مشخِص دو دسته بندی اصلی، 
یعنی کارگران یدی و غیریدی، رخ داده باشد، بسیار بیش از آن چه تا کنون می دانیم بر د انش خود بیفزاییم. 
از این قضایا می توان تاکتیک های کوتاه مدت و فورِی متنوعی را استنتاج کرد. اما یک چیز کاماًل مشخص 
است، آن هم این که سیاست رهبری حزب کارگر در »تلطیف« تصویر حزب به منظور جذب بیش ترِ آرای 
طبقه ی میانی، دست کم تا کنون، نتایج مثبت و پابرجایی نداشته است. البته می توان استدالل کرد که این 
تصویر کماکان به اندازه ی کافی »تلطیف نشده است«. هم چنین می توان این طور نیز استدالل کرد ــ و این 
ـ که پی گرفتن چنین سیاستی به بیان ساده سرابی بیش نیست. خود رقابت  بار به شکلی قابل قبول تر از پیشـ 
با حزب محافظه کار، اگر از زاویه ی »مشروعیت« قدرت، »مسئولیت پذیری« و »کارآمدی« به چارچوب کلی 
ساختار اجتماعی ـ اقتصادِی موجود بنگریم، احتماالً همیشه به سود حزب محافظه کار است؛ اثر بلندمدت 
این رویه، احتماالً بیگانگی سیاسی پایگاه تثبیت شده  ی ــ و تاکنون پایدار، هرچند نه به شکلی چشم گیر 
روبه رشِد ــ حزب کارگر در میان طبقه ی کارگر از زاویه ی حمایت سیاسی است. بقای مؤثر حزب کارگر 
در گروِی ظرفیت آن برای حفظ میزان حمایت فعلی آن و نیز گسترش نفوذ آن بر بخش هایی از جمعیت 
ــ چه یدی و چه غیریدی ــ است که تاکنون رأی نمی دادند یا علیه حزب رأی می دادند اما تا حد زیادی 
وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی مشابهی با اکثر حامیان حزب کارگر دارند. چنین هدفی قطعاً نمی تواند بر مبنایی 
پایدار از طریق وعده های اصالحات معتدل، کارآمدی اقتصادی و بدنه ی اجرایی »پویا« محقق شود، هرچند 
ـ  تحقق هریک می تواند به خودی خود واجد ارزش باشد؛ به این دلیل که حزب محافظه کار می تواند معموالـً 
هرچند نه ضرورتاً همیشه ــ باموفقیت در این حوزه ها به رقابت بپردازد؛ و از مزیت افزوده ی ــ دست کم 
در نظرِ برخی از بخش های حاشیه ای و تعیین کننده در حوزه  ی انتخابی که حزب کارگر برای بقای خود به 
ـ هاله ی جایگاه و تجربه ی خود برخوردار است. در بلندمدت )و تا اندازه ی قابل توجهی  آن ها نیازمند استـ 
اکنون در کوتاه مدت، چنان که وقایع تقریباً همین 18 ماه اخیر نشان می دهند( محافظه کاران در راستای منافع 
خودشان، در اتخاذ شماری از طرح های پیشنهادی برای اصالحات معتدل به اندازه کافی انعطاف پذیرند؛ برای 
مثال در بازتعریف معیار کارآمدی اقتصادی و حتی کنار گذاشتن برخی سنت های بی معنای تشریفاتی و 
آماتوریسم آقامنشانه که میراث حکومت و صنعت بریتانیا از سازش فرهنگی میان نجیب زادگان و بورژوازی 
در میانه ی سده ی نوزدهم، به منظور سازگاری بیش ازپیش با نیازهای اقتصاد سرمایه داری صنعتِی اواخر سده ی 
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بیستم است. بااین همه، هیچ یک از این اموْر چالشی جدی برای ساختار مستقرِ قدرت و مالکیت نیستند. 
به همین سیاق، هیچ یک نیز به شکلی بنیادْی نابرابری های عمده و مداوم را که ذاتی این ساختار است تحت تأثیر 
قرار نخواهد داد. و همین نابرابری ها هستند که ظرفیتی  بالقوه برای یک برنامه ی سیاسی رادیکال ایجاد می کنند؛ 
و به این دلیل که سرشت نمای شرایط الیه های »میانی« روبه پایین و نیز طبقه ی کارگر یدی هستند، یگانه پایگاه 
پایدار برای حفظ و گسترش حمایت از حزب کارگر را فراهم می کنند. گسترش موفقیت آمیز چنین حمایتی 
امری تضمین شده نیست. اما درصورتی که معیارها معطوف به راهبرد سیاسی بلندمدت باشند، راه دیگری نیز 
وجود ندارد؛ و درصورتی که معیار ها معطوف به آن اخالقیاتی باشد که صحِت این نابرابری های ساختاری در 
نظم اجتماعی موجود را رد می کند، هیچ توجیهی نیز برای یک سیاست گذارِی به طور راستین سوسیالیستی 

وجود ندارد.
ممکن است گفته شود که ده یا پانزده ساِل گذشته، حاکی از غیبت حمایت همگانِی درخور برای یک 
چرخش به چِپ اساسی در سیاست بوده است. نسبت دادِن این چنینِی میانه روی یا بی عالقگی سیاسی به 
حوزه ی انتخابی حزب کارگر و نه به رهبری حزب، مصداق سر و ته گرفتن شیپور است یا دست کم از 
مجهوْل معلوم را نتیجه گرفتن. پایان حکومت حزب کارگر در 1950، روی هم رفته، پیامد تردیدهای درونِی 
موجود در کابینه و مقام های عالی رتبه ی حزب بود. از آن زمان به بعد ــ و این چند ساله ی اخیر نیز از این 
قاعده مستثنی نیست ــ هیچ تالش پی گیری برای ارائه ی یک سیاست حمله ی مستقیم به ساختار موجودِ 
قدرت و مالکیت صورت نگرفته است که موضوعیت چنین سیاستی را در جهِت کاهش نابرابری های شرایط، 
فرصت و کامیابی انسانی که ذاتِی این ساختار است، نشان دهد و با تاکید بر فراگیر بودن و پیوندمتقابِل این 
نابرابری ها، ارتباط این نابرابری ها، منابع شان و اقداماتی که در مواجهه با آن ها الزم است، را با مسائل کالن تِر 
مناسبات بین المللی، دفاع، کمک های اقتصادی و سیاست گذاری فرهنگِی ملی که آن ها را گرفتار کرده است 
نشان دهد. حتی طر ح هایی که فی نفسه سرشتی رادیکال یا دست کم رنگ وبوی رادیکال دارند، به شکل موردی 
و تدریجی ارائه شده بودند. خالصه این که، هیچ تالش منسجمی در بهره گیری از این ظرفیت بالقوه برای 
نقد اجتماعی کارآمد صورت نگرفته است. این شکست را باید دست کم در وهله ی نخست، به عنوان پیامد 
آن چیزی قلمداد کنیم که آن را نهادی شدن مبارزه ی طبقاتی نامیده اند. دستیابی حزب کارگر به آن نفوذی که 
درعین حال تا کسب قدرت فاصله دارد، مستلزم سازمان بزرگ مقیاس، بوروکراتیزه شدن حزب و ساختارهای 
اتحادیه و مهم تر از همه ایجاد یک قرار موقِت ]modus vivendi[ تنظیم شده با طرف مقابل بوده است. این 
روندها فی النفسه نه اجتناب پذیر هستند و نه تأسف آور. اما این خطر را با خود دارند که قرار موقت به جای 
موقتی بودن دائمی بشود، یعنی از طرف مجریان آن، مزیتی درخود تلقی شود و نه گامی تاکتیکی در مسیر 
حرکت. درنتیجه، حوزه  ی تعارض سیاسی به همان اندازه ی ابزارهای آن محدود شده است؛ و حساسیت 
دستگاه سازمانی به ظرفیت های بالقوه برای تغییر، که در سطحی وسیع تر در جامعه نهفته است، کاهش یافته 
است. بی تردید، در بریتانیا نه شاهد انجماد تمام وکمال وضع موجود ]status quo[ بوده ایم و نه شاهد تصلب 
شریان های بوروکراتیِک جنبش کارگری به شکل نهایی و برگشت ناپذیر. به همین دلیل است که حضور مستمِر 
اقلیت جناح چپ به عنوان کانون ستیزه گیری افزایش یافته است. اما به رغم این که مجراهای ارتباط به شکل 
قابل توجهی آزادند و رهبری حزب نسبت به تفسیرها از نیازهای کنونی و آتی، به جای نیازهای مستقیمًا 
برآمده از حفظ هرروزه ی قرار موقت، حساسیت نشان می دهد، این خطر به قوت خود باقی است که ممکن 
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است ظرفیت بالقوه  برای اعتراض اجتماعِی رادیکال که ذاتِی نابرابری های ساختاری متداومِ جامعه است، بیان 
سیاسی رادیکالی نیابد. درعوض برای مثال ممکن است موجِد یک الگوی غالب بی تفاوتی سیاسِی منفعالنه 
باشد که در مقیاس های پیش بینی ناپذیر همراه  شود با مواردی هم چون موج های نامعقول خصومت علیه 
سازمان بزرگ مقیاس به معنای واقعی آن؛ کنش  اعتصابی غیررسمی که جهت گیری منطقه ای و محدود دارد و 
فاقد هماهنگی است؛ عنصر مستمر جنایت های دارودسته های نوجوانانه و بیگانه هراسی؛ یا دیگر تجلی های 
تنش اجتماعیـ  که هریک مجزا از دیگری برآمده از منشأیی مشترک و فاقد تمرکز و هدایت یک چشم انداز 

و هدف سیاسی مشترک هستند. این  موارد گرچه همگی امکان پذیرند اما به هیچ وجه اجتناب ناپذیر نیستند.

* این مقاله ترجمه ای است از:
J.H. Westergaard. «Capitalism Without Classes?» New Left Review, No 26 (July-Agust 1964) 

pp 10-30.

لینک مقاله:

https://newleftreview.org/I/26/j-h-westergaard-capitalism-without-classes

یادداشت ها

برای این مرور و بررسی به شکلی گسترده از نوشته ها و آثار مرتبط استفاده کرده ام که ذکر کامل همه ی منابع یا صرفاً منابع اصلی در . 1
چنین نوشته ای امکان پذیر نیست. بنابراین، به جای فهرست کردن معدودی منبع که دل بخواهانه انتخاب شده اند، از ذکر منابع به کلی 

صرف نظر کردم؛ البته با پوزش از تمامی کسانی که از ایده ها و شواهدشان بدون ذکر نام بهره برده ام  یا نقدشان کرده ام.

 job enlargement: در یک سطح سازمانی مشخص، وظایف متنوعی وجود دارد که هریک به طور تخصصی برای یکی از . 2
جایگاه های شغلی تعریف شده است. درمقابل، »غنی سازی شغلی« به معنای تعریف طیفی متنوع از وظایف برای یک جایگاه شغلی 

است تا با ایجاد تنوع برای کارکنان، موجب رضایت کاری و انگیزش آن ها شود.

https://wp.me/p9vUft-D4  :لینک مقاله در سایت نقد

بازگشت به ابتدای مقاله

https://newleftreview.org/I/26/j-h-westergaard-capitalism-without-classes
 https://wp.me/p9vUft-D4 
 https://wp.me/p9vUft-D4 
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کار نامولد همچون کاِر بیشینه ساِز نرخ سود

نوشته ی: جرالد دومه نیل و دومنیک لووی

ترجمه ی: ن. ناجی

1- جدی گرفتِن کار نامولد

زمانی که مارکس درآغاز کاپیتال، ارزش را هم چون کارِ پیکریافته تعریف می کند، هم چنین روشن می کند که 
تنها یک مقوله از کار، کارمولد، ارزش آفرین است. به هر صورت او وارد هیچ بحث جدی ای در این مورد که 

کار نامولد چیست، نمی شود.
هیچ فصل یا بخشی ویژه از کاپیتال به تمایز این دو مقوله از کار، تخصیص نیافته است، مگر به شکل چند 
مشکل گشایِی »موضعی« در مضمون های مختلف. بررسی مجددی از این متن ها نشان می دهد که مفهوم کار 
مولِد مارکس در واقع خیلی بسته و محدود است. برای مثال کار یک فروشنده در مغازه، مستقل از این که 
حقوق و شرایط کارش چیست، کار مولد به حساب نمی آید. تضادی در این دو مشاهده وجود دارد: اگر  

تفاوت این دو مقوله از کار پیش پاافتاده نیست، پس نیازمند یک وارسِی دستگاه مند است.
خواننده ی کاپیتال ممکن است بپرسد در این تمایزِ دقیق در واقع چه چیزی اهمیت دارد؟ این جا دست کم دو 
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موضوع مطرح و مهم اند. نکته ی اول تحلیلی است. چرا سرمایه داران چنین کارهای نامولدی را می پذیرند؟ 
یا چرا آن ها این کارگراِن نامولد را استخدام می کنند؟ نکته ی دوم مربوط است به داللت های سیاسِی آن. در 
چارچوب ساده ی مانیفست کمونیست، طبقه ی بورژوا در مبارزه ی طبقاتی رودرروی یک طبقه ی پرولتر 
است، و دیگر جای زیادی برای دیگرانی جز این دو نیست. یک کارگر پرولتر کیست؟ کارگری است مزدبگیر 
و فروشنده ی نیروی کارش، چراکه هیچ دسترسی مستقیمی به وسائل تولید ندارد. یک کارمند فروشنده 
هم مسلماً همین شرایط را دارا است. ولی براساس چارچوب تحلیلی مارکس، استثمار، در سرمایه داری بر 
استخراج ارزش اضافی متکی است، و معلوم است که ارزش اضافی، کار مولِد اضافی است. آیا این بدان 
معنا است که کارکناِن نامولد استثمار نمی شوند؟ موقعیت آن ها در قالب مناسبات تولید سرمایه دارانه چیست؟ 
این نوشتار قصد پاسخ گویی به همه ی این سئواالت را ندارد، ولی به رویکرد و وارسی مارکس از کار نامولد 
خواهد پرداخت. نتیجه ی اصلی این است که مارکس کار نامولد را به سادگی کنار نمی گذارد، بلکه نظریه ی 

کارِ او )در بنگاه ها( در واقع دووجهی است. کار نامولد باید جدی تلقی شود.
بخش 2 این نوشته تعاریف کار مولد و نامولد را به عنوان اجزایی از چارچوب بزرگتر نظریه ی سرمایه معرفی 
خواهد کرد. )این تحلیل به کار نامولد در بنگاه محدود است( این جا جایی است که نظریه ی دووجهِی کارِ 
مارکس بنیاد می گیرد. بخش 3 به کار نامولد، عمل کردش، به عنوان کار بیشینه سازِ نرِخ سود، و عاملینی که 
مجری آن اند )سرمایه داران یا کارگران مزدبگیر( اختصاص یافته است. بخش 4 توان توضیحی هردو را، هم 

نظریه ی ارزِش کارپایه و هم نظریه ی کار نامولد را، یعنی »کار ارزش نیافرین« را، بازگو خواهدکرد. ]1[

 2 - فرآیند سرمایه

مفهوم سرمایه در مرکز توجه دستگاه تحلیلی مارکس قراردارد . سرمایه در مفهوم کلِی رایج، یک »مبلغ« 
است، بیان شده در واحد پولی، سرمایه گذاری شده در یک شرکت یا سپرده ای مالی، یا خیلی ساده به صورت 
پول. ولی تعریف مارکس به سرمایه گذاری در یک شرکت ارجاع می دهد. در آن جا سرمایه در شکل پول 
نگه داشته نمی شود، چراکه این پول برای خرید درون داده ها )inputs( خرج شده است: موادخام، انرژِی، نیروی 
کار، تأسیسات و ساختمان ها. ولی چیزهای خریداری شده نه تنها قرار نیست از بین بروند، بلکه تازه پس از 
فروش محصول )اجناس یا خدمات( دوباره برمی گردند. »چیزی« گردش می کند و انتظار می رود حتی اضافه 
هم بشود و سودی را نیز برای سرمایه دار تضمین کند. این جوهرِ اجتماعی، چیزی است که مارکس آن را 

سرمایه می نامد.
زمانی که مارکس برای اولین بار سرمایه را تعریف می کند، به »ارزش  به عنوان حرکتی خودگستر« ]2[ ارجاع 
می دهد. ارزش، کارِ مولِد پیکریافته در کاالها )کارِ اجتماعأالزم برای تولید یک کاال( است. حرکت عبارت از 
توالی اَشکالی است که این ارزش در آن ها وجود دارد: )1( پول ـ سرمایه، M، )2( کاال ـ سرمایه، C، و )3(
سرمایه ی مولد، P، در کارگاه. هر جزئی از سرمایه با ضرب آهنِگ خود از این اَشکال عبور می کند، و در هر 
مرحله ی معینی از زمان، می توان تمامی موجودی سرمایه را به این سه جزء تقسیم کرد: پول، کاال و ابزار تولید 
در کارگاه. خودگستری، بیانگرِ ازآنِ  خودکردِن ارزش اضافی است، که درشکل سود ظاهر می شود. پس این 
فرآینِد سراسرِی سرمایه )به عبارتی، فرآینِد بازتولید( دو حالت دارد )1( گردش )پی درپی آمدِن اَشکال(؛ و 

)2( گسترش )ارزش یابی و ارزش افزایی(. طرِح عام سرمایه، در سه جلد، براساِس این تفکیک است.
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در این فرآینِد سراسرِی سرمایه هیچ چیزِ خودکار)اتوماتیک(ی نیست. موفقیِت این فرآیند محتاِج مراقبت 
است. درون داده ها باید با قیمت مناسب خریداری شوند، منجمله نیروی کار؛ هیچ چیزی در کارگاه نباید 
به هدر رود و کارگران می بایست با کارآیی منظم و سازمان یافته کارکنند؛ تولیدات باید سرِ وقت فروش روند، 
و غیره. هردو، یعنی هم گردش )به خصوص خریدوفروش( و هم خودگستری/ارزش افزایی )نظم، سازمان( 
محتاج چنین مراقبتی هستند. برای »رصد و نظارت« بر روند سرمایه، باید کاری صرف شود. البته فقط کار 
الزم نیست، درون داده های دیگری )تلفن، کاغذ، کامپیوتر، اتاق و اداره جات و غیره( نیز الزم است. پس عالوه 

بر کار در تولید، مقوله ی دیگری از کار نیز باید َصرف  شود. این همانا کار نامولد است:
عالوه بر صرف زمان کار برای خریدوفروِش بالفعل، زمانی هم صرف حسابداری و دفترداری می شود که 
مستلزم استفاده از قلم، مرکب، کاغذ، میز و سایر وسائل اداری و نیز کار شیئیت یافته است. به این ترتیب، برای 
این کارکرد، هم نیروی کار و هم وسایل کار مصرف می شود. دراین مورد نیز، همان حالتی صادق است که 

برای زمان خریدوفروش وجوددارد. ]3[
 بنابراین تحلیل مارکس از کار، دووجهی است. هردو مقوله ی کار مستقیمأ در رابطه با تئوری سرمایه اند: 
)1( کار صرف  شده در کارگاه به قصد  تولید، و به شکلی که منشاء اضافه است؛ و)2( کار رصدگرِ فرآینِد 
سرمایه. کار نامولد مفید است. مشخص ترین بیان عملکرد آن بیشینه کردِن نرِخ سود است: صرفه جویی 
در درون  داده ها، تولید تا سرحِد کارآیِی ممکن، فروش در اسرع وقت با بهترین قیمت. دلیل این فعالیت 
تضمین کردن بیش ترین سود برای سرمایه دار، در تناسب با سرمایه ی گذاشته شده است. روشن است که 
هزینه های غیرمولد می بایست از سود تفریق شود، و در این معنا، اخالل در نرخ سود است، ولی نقش آن 
کم کردن از دیگرهزینه ها یا افزایش حداکثر بارآوری یا فروشی است که می تواند بر مبنای همان سرمایه متحقق 

شود.
در اصطالح شناسی امروزین، این نوع فعالیت ها، به مدیریت محول می شوند، حداقل آن فعالیت هایی که تکرارِ 
محض نیستند و سازمان یافته اند. اگراصطالح مدیریت را در سطح کلی درنظر بگیریم، این امکان هست که کار 
 .)Profit Rate Maximizer-PRM( مدیریت به عنوان کار نامولد محسوب شود، به معنای کارِ بیشینه سازِ نرِخ سود

پس، تحلیل مارکس از دو مقوله ی کار بازگوکننده ی تفاوت معمول مابین کار مولد و کار مدیریت است.

3- کار بیشینه ساِز نرِخ سود

مارکس کار بیشینه سازِ نرِخ سود را در دو بافِت مشخص درنظر می گیرد: )1( به عنوان کار سرمایه دارِ فعال 
یا »بنگاه دار«؛ و )2( به عنوان کار واگذارشده به کارگراِن حقوق بگیر. این موضوِع بخش 3-1 است. آخرین 
قسمت به این واقعیت اختصاص یافته که، هرچند تمام کار نامولد در بنگاه کار بیشینه سازِ نرخ سود است، 

ولی عکس آن قطعأ درست نیست.

به کارگراِن  نرِخ سود، و محول کردنش  بیشینه سازِ  به عنوان کارِ  فعال  3-1- وظایف سرمایه دارِ 
حقوق بگیر

درتحلیل مارکس، رویکرد به کار بیشینه ساز درقدم اول، کاری است که توسط سرمایه دارِ فعال انجام می شود:
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همان طورکه زمان گردِش سرمایه، بخشی الزم از زمان بازتولید آن را تشکیل می دهد، زمانی که طی آن 
سرمایه دار می خرد و می فروشد و در بازار پرسه می زند نیز، بخشی الزم از زمان کارکرد وی را به عنوان 
سرمایه دار، یعنی سرمایه ی شخصیت یافته، تشکیل می دهد. این زمان، بخشی از مدت کسب وکارش را تشکیل 

می دهد. ]4[
جدایی مالکیت و مدیریت وجه عمده ای از تحلیل مارکس در جلد سوم کاپیتال است. سرمایه دار فعال 
همزمان، هم در تامین هزینه ی مؤسسه و هم در مدیریتش شرکت دارد، درحالی که دیگر سرمایه داران تنها 
به عنوان وام دهنده یا سهام دار عمل می کنند. اما، باالخره، تمام وظایف سرمایه دارِ فعال به کارگران مزدبگیر 

محول می شود:
... و از سوی دیگر چون مدیرِ ِصرف، که تحت هیچ عنوانی صاحب سرمایه نیست ــ نه با وام گرفتن و نه 
ـ تمامی کارکردهای واقعی را که بر عهده ی شخص سرمایه دارِ فعال است انجام می دهد،  به هیچ طریق دیگریـ 

فقط کارگر باقی می ماند و سرمایه دار فعال از فرآیند تولید، به عنوان فردی زائد، کنار گذاشته می شود. ]5[
در واقع تمام ِهرم کارگران حقوق بگیر مشموِل این حالت هستند. مدیریت هم اشتراکی است، هم سلسله مراتبی. 

می توان این نقل قول را در مورد انضباط کارگاه ]نزد مارکس[ یافت:
همان طور که در ابتدا، سرمایه دار هنگامی از کار عملی خالص می شود ]که سرمایه اش به مقدار کمینه ای برسد 
که تولید سرمایه داری به معنای دقیق کلمه با آن می تواند آغاز شود[، اکنون نیز نظارت مستقیم و پیوسته بر کار 
فرد فردِ کارگران و گروهای معینی از کارگران را از گردن خود باز می کند و به نوع خاصی از کارگران مزدبگیر 
محول می سازد. توده کارگران صنعتی که زیر فرمان سرمایه با هم کار می کنند، همانند یک ارتش واقعی به 
افسران )مدیران( و درجه دارانی )سرپرستان و سرکارگران( نیاز دارند که در جریان فرآینِد کار به نام سرمایه 

فرمان می دهند. کارِ نظارت به کارکردِ انحصاری و دائمی آن ها بدل می شود. ]6[
در تحلیل مارکس این کاماًل مشخص است که محول کردِن کارِ بیشینه ساز در خصلت نامولدبودِن آن تغییری 

ایجاد نمی کند:
اگر کارکردی داشته باشیم که در خود و برای خود نامولد است، اما مرحله ا ی ضروری از بازتولید شمرده می شود، 
آن گاه که از طریق تقسیم کار از فعالیت حاشیه اِی افرادِ بسیاری به فعالیت انحصاری عده ای قلیل و به کسب وکار 

ویژه ی آن ها تبدیل شود، سرشت خودِ کارکرد یاد شده، تغییری نخواهدکرد. ]7[
در چارچوب تئوری سرمایه، کار مولد نه تنها کار خالِق ارزش تعریف شده است، بلکه کاری است که 
ارزش اضافی از آن حاصل می شود. ولی از کار یک کارگر فروشنده ارزش اضافی حاصل نمی شود. این کارمند 
به تسریع گردش سرمایه )به َدَوران( و بنابراین به تحقق ارزش ـ اضافی یاری رسانی می کند، اما ارزش ـ 

اضافی خلق نمی کند. این آن چیزی است که نقل قول باال بیان می کند.
مارکس در ابتدا به شیوه ای بیش تر شهودی، نظارت بر فرآیند روند سرمایه را به»نقشی« برای سرمایه دار 
به خودی خود، تعبیر می کند. سرمایه دار مؤسسه اش را مدیریت می کند، مفهوم مدیریت در این جا خیلی وسیع 
تعبیر شده است )برای مثال، فروش(. در این جا ما با چارچوبی خیلی ساده ولی درعین حال اساسی برای تحلیل 
مواجهیم: سرمایه دار، فعالیت مالی مؤسسه را تأمین می کند و »مواظب است«، چنان چه مارکس بعضی اوقات 
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نوشته، که همه چیز درست انجام شود ـ یعنی، بیش ترین نرخ سود تضمین گردد؛ کارگر در کارگاه تحت 
فرمان سرمایه دار مشغول به کار است؛ جایی که ارزش آفریده و ارزشـ  اضافی تولید می شود. این چارچوب 
بر دو وجهی بودن مفهوم کار داللت می کند: مولد و نامولد. محول کردن نقش های سرمایه دار به کارگراِن 

حقوق بگیر تغییری در سرشت آن ها نمی دهد. موضوع استثمار است، و نه استخراج ارزشـ  اضافی.

3-2- یک جزء مولِد بیشینه سازِی نرخ سود

با تابعیت واقعی کار به سرمایه، روند تولید به طور واقعی دگرگون می شود. )در تابعیت صوری، اساسأ روند 
کار شکل ماقبل سرمایه داریش را حفظ می کند، هرچند تحت نظر سرمایه دار(. نظم بیشینه سازی نرخ سود 
هنوز الزم است، ولی در این جا سازماِن روند کار موضوع اصلی است. در نتیجه، سرمایه دارِ فعال همچون 

هماهنگ کننده وارد روند کار می شود و دست و ذهنش را بر جزء »اندیشگِی« کار متمرکز می کند ]8[ :
... در تمامی کارهایی که افراد بسیاری با یک دیگر همکاری می کنند، پیوند متقابل و وحدت فرآیند ضرورتاً در 
اراده ای حاکم و در کارکردهایی بیان می شود که نه فقط به کارهای جزئی، بلکه به محل کار و فعالیت شان در 
کل مربوط است، مانند رهبر ارکستر. این کاری ست مولد که باید در هر شیوه ی ترکیبی تولیدی اجرا شود. ]9[
پس، بیشینه سازِی نرخ سود، سرمایه دارِ فعال را ناگزیز به مشارکت در روند کار می کند. مسلمأ، نه درهر 
مقامی، بلکه چون صاحب کار و سازمان دهنده. الزمه ی مدیریت نیز چنین مشارکتی است. این واقعیت 
باید روشن باشد که جزئی از کار سرمایه دار، مولد می شود، ولی به مثابه سرمایه دار. زمانی که این امور به 
کارگراِن حقوق  بگیر محول می شود، سرشت شان بالتغییر می ماند: )1( این امور مولدند؛ )2( بیان عمل کردهای 
سرمایه دارانه ی محول شده ای هستند که هدفش بیشینه سازِی نرِخ سود است. این کارگران حقوق بگیر، تا حّدی 
از دیگر کارگران نامولد، مثال در فرآیند گردش یا در انجام وظایف انضباطی دیگر، متفاوت اند، اما این تفاوت 
جنبه ی ثانوی دارد. اصلی ترین تفاوت بین اجزاء متفاوت کارمندی و مدیریتی مسئول بیشینه سازِی نرخ سود، 
تفاوت سلسله مراتبی است )مثل »منشی گری« و »مدیریتی«(، نه مثل تفاوت تکنولوژی با تجارت، برای مثال.

3-3- قطبی شدن  

مارکس کامال به جنبه ی سلسله مراتبی بودن محول کردن کار بیشینه سازی نرخ سودِ سرمایه داری واقف است. 
این قطبی شدِن امور به صورت واضحی از ابتدا شکل گرفته بود، یعنی، قبل از انقالب مدیریت )در پایان قرن 
19ام و آغاز قرن بیستم به بعد(. این تکنولوژی توسط همترازان مهندسین امروز طراحی شده بود، درصورتی که 

امور تجاری یا حسابدارِی اولیه بعضی اوقات توسط کارکنان پائین تری در سلسله مراتب انجام می شد.
زمانی که این گروها رشد یافتند، با انقالِب مدیریت، این قطبی شدن با تمرکز ابتکار عمل در باال، و اجرا 
در پائین حفظ شد، درحالی که شرایط کار، مثل شرایط کار کارگران مولد که بازتولید می شد، برقرار ماند. 
این تقسیم کار نامولد در واقع محصول فرآیندی تاریخی است، که همیشه توسط نوآوری، گسترش یافته و 
بازتولید شده است. به عقیده ی ما، این قطبی شدن باید به عنوان جزئی از روابط طبقاتی ای تعبیر شود)نه فقط 

نابرابری(، که دگرگونی اش پژواک چارچوب نهادینی است که در آن مالکیت سرمایه می شود.
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4- نظریه ی ارزِش کارپایه

و نظریه ی کار ناآفریننده ی ارزش

 این بخش، حقایق اساسی در مورد نظریه ی ارزِش کارپایه )بخش4-1( را تائید می کند و سپس  اهمیت کارِ 
ناآفریننده ی ارزش، یعنی کار بیشینه سازی نرخ سود را  نتیجه می گیرد )بخش2-4(.

4-1- حقایق اساسی در مورد نظریه ی ارزِش کارپایه

نظریه ی ارزِش کارپایه برای درک سرمایه داری نقش محوری دارد، اما همه چیز را توضیح نمی دهد:
1 - استثمار. یکی از اهداف اصلی سرمایه، مشخص کردن سرمایه داری به عنوان جامعه ای طبقاتی است، 
به این معنی که بخشی از جامعه از محصول کار بخش دیگری از جامعه زندگی می کند؛ این استثمار 
»ساختاری« است، به این معنا که، دال بر نقِض هیچ »قانونی از سرمایه داری« نیست؛ جمعی است، به این 
معنا که یک سرمایه دار سهمی را که از ارزش اضافی غصب می کند، به عنوان بخشی از مجموعه ی ارزش 
ـ اضافی درک نمی کند. درک این نکته ی آخر از همه دشوارتر است: ارزش اضافی به نسبت ]10[ کارمولِد 
استخدام شده غصب می شود، و براساس ساختار فراگیر قیمت ها تحقق می یابد. بنابراین، جوهر اجتماعی ای که 
به طور مستقیم بیان پیکریافته گِی کار مولد در کاالها است، در جای نادرست و همچون چیزی آفریده شده و 
 تحقق یافته در این جا ]یعنی حوزه ی قیمت[ تلقی می شود. ورای مقادیر کاالها و قیمت آن ها، یک مفهوم سوم 

مورد نیاز است: ارزش. ]11[
این رونِد تحقق یافتن، مستقل از نظامِ غالِب قیمت هاست. اگر این طور نبود، نظریه ی استثمار، توان توضیحی اش 

را درهر عدم تناسب قیمت ها با کارپیکریافته، یا فراز و نشیبی ساده، ازدست می داد، یعنی همیشه:
مارکس تحلیل خود از استثمار را با این فرض که قیمت ها متناسب با کار پیکر یافته اند، طرح می کند. این  •

ساده ترین چارچوبی است که می تواند برای پی گیرِی ردونشاِن ارزش در اقتصاد طراحی شود. اما این 
فرض برای ساده کردن است.

در ابتدای مجلد سوم سرمایه، مارکس این را بنیان می گذارد که »انتظام« قیمت ها در رقابت سرمایه دارانه  •
متناسب با ارزش نیست، بلکه متناسب است با قیمت تولید، با نرخ یکسان سود در آن شاخه از صنعت. 
این حالتی خاص است. بنابراین تعادل، تحت مجموعه ی جدیدی از مفروضات، مکانیسِم استثماری است 

کامال مستقل از این شرایط خاص.
این مجموعه ی خاص از مفروضات، ابهامات بسیاری درتفکر اقتصادی مارکسیستی ایجاد کرده است که به  •

مناقشات »]تئورِی[ تبدیل« منجر شده اند. اغلب، مسئله به صورت اصطالح »حفظ« ماده و محتوای ارزش 
طرح می شود )ارزش محصول و ارزش ـ اضافی(. در واقع، هیچ چیز حفظ نمی شود: )1( شکل قیمِت 
ارزش ایجادشده در یک دوره از اقتصاد، ارزش خروجِی ]output[ خالص آن است )خروجی منهای 
ورودی های به ارث برده شده از دوره های قبلی(؛ این جنبه ی تعریفی )در ذات تعریف ارزش( است؛ )2( 
ارزش اضافی از طریق قدرت خرید دستمزد کارگراِن مولد براساس یک بخش معین از این خروجِی 

خالص تعیین می شود. ]12[
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2 - سرمایه. از آن جایی که سرمایه، ارزش در حرکتی خودگستر است، غیرممکن است بتوان سرمایه را قبل 
از تدقیق نظریه ی ارزش تعریف کرد. این جا جایی است که سرشت دوگانه ی نظریه کارِ مارکس اهمیت دارد. 
ـ کاری که گردش می کند و ارزش اضافی ایجاد می کند و کاری که  به عقیده ی ما تمایز بین دو مقوله ی کارـ 
ـ کامال مرتبط با تحلیل سرمایه داری است. به عالوه مشکل هویت یابی کار مولد  این روند را نظارت می کندـ 
در راستای این مسیر دگردیسی می یابد. »هویت پیوندخورده ]hybridity[«، سرشت نشاِن آشکار بسیاری از 

اجزای کار است. ]13[
3 - رقابت و نرخ نزولی سود. قانون ارزش شامل »مکانیسم های« سرمایه داری، مانند فرآیند رقابتی، یا تغییرات 
تکنولوژیکی و نرخ نزولی سود نمی شود. این قانوِن ارزش نیست که سهم بندی سرمایه را در میان صنایع، 
توضیح می دهد )از جمله سرمایه متغیر، یعنی کار را(، بلکه تئوری رقابت یا همان چیزی است که مارکس 
به عنوان شکل گیری قیمت های تولید براساس رقابت بیان می کند. ]14[ درمجلد سوم، در تحلیل ویژگی های 
تغییرات تکنولوژیک، مارکس تعادلی مابین چارچوبی که در آن قیمت کاالها متناسب با ارزش خود مبادله 
می شوند )زمانی که فرمول نرخ سود را می نویسد( و قیمت تولید )در نظریه خود در مورد انتخاب تکنولوژی( 
ایجاد می کند. اما نظریه ی کارپایه، علی رغم این که بنیاد منطقی اقتصاد سیاسی است، یعنی، تنها راه فرار از 
چیزی که مارکس آن را »اقتصاد عامیانه« می نامد ]15[ - نرخ نزولی سود را توضیح نمی دهد. چنین گرایشی 

بیان پیچیده گی دینامیسم سرمایه داری، به ویژه انگیزه ی سود و رقابت در نوآوری است. ]16[

4-2- تئورِی کار بیشینه ساز نرخ سود

مارکس با تالیف آثاری قبل از انقالب مدیریتی، تا آن جا که ممکن بود و حتی گامی فراتر پیش رفت! به نظر ما، 
تحوالت سرمایه داری که او در مجلد سوم توضیح داده است، به معنای گذاری فراتر از سرمایه داری، و گامی 
اولیه در راستای سوسیالیسم است. مسلمأ او از داللت های سیاسی توجه به طبقات جدید کارگران نامولد آگاه 
و، به نوعی، نگران پیامد های سیاسی سیرتکاملی آن بود. در تحلیل مبارزات طبقاتی فرانسه ی او، این ترکیب 

اجتماعی جدید هیچ نقشی بازی نکرد، یا دست کم نقشی محوری نداشت.
با این وجود، چیزی که مارکس به صورتی شهودی، در چارچوب تحلیلی بسیار پیچیده  ی خود، نشانه های 
پیدایشش را پیش بینی می کند، در حال حاضر برای درک سرمایه داری معاصر بسیار مهم است و به دقت 

بیش تری نیاز دارد. چهره ی روابط طبقاتی پیچیده تر است:
طبقاِت مسئوِل بیشینه سازِی نرخ سود می بایست مابین سرمایه داران و کارگران مولد تعریف شوند، . 1

همانطوری که در نمودار نشان داده می شود، نه همچون یک هستِی اجتماعی همگن، نه فقط یک طبقه 
متوسط ساده. از جدایی بین کارکنان مدیریتی و اداری، یک گروه جدید ایجاد شده، که می توان آن را 
طبقات مردمی  نامید، طبقاتی که مانند کارگران مولد و کارکنان اداری به شکل دهی به یک هستِی اجتماعِی 

مسلط گرایش دارد.
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)این نمودار تفاوت های سلسله مراتبی را در هر طبقه، از سرمایه دارِ کوچک تا بزرگ، یا مدیران انتزاع می کند(.

مدیران جزء جدیدی از طبقات حاکمه هستند، هم هنگام و همکار با طبقه ی سرمایه دار. نظریه های . 2
به دلیل قدرت یابی  بعدها،  اوج خود رسیدند، ولی  به  یا 1970  سرمایه داری مدیریتی در دهه 1960 
سرمایه داران در نئولیبرالیسم دوباره کنار رفتند.]17[ درهرحال این رابطه ی اجتماعی جدید، همان طورکه در 

نمودار طرح است، موضوع بحث است.
تعادل قدرت بین سرمایه داران و مدیران، از زمان انقالِب مدیریتی، به طور کلی از زمان ظهور موسسات 
سرمایه داری مدرن در آغاز قرن بیست و یکم، یک عنصر کلیدی در تاریخ دینامیسم سرمایه داری است.]18[ 
سه دوره را می توان تشخیص داد: )1( نخستین هژمونی مالی، یعنی، قدرت بدون منازعه ی طبقه سرمایه دار 
و موسسات مالی آن؛ )2( دهه های سازش کینزی در پی رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم؛ و )3( هژمونی 
جدید مالی در نئولیبرالیسم از آغاز دهه ی 1980. در دوران سازِش کینزی، سرمایه مالی محدود شد و، در 
برخی کشورها مانند ژاپن یا فرانسه »تحت فشار« قرارگرفت، زیرا مدیران کمابیش به نحوی مستقل اقتصاد و 
به طور کلی جامعه را کنترل می کردند. آن ها این کار را در سازشی اجتماعی انجام می دادند که درهایش به روی 
 طبقات مردمی باز بود. تضاد قدرتمندی میان این معاهده ی اجتماعی به سمت چپ، و سازش جدید نولیبرالی 
به سمت راست وجود دارد، که در آن، مدیران، به ویژه فراکسیون های باالی آن، با طبقه ی سرمایه داران همکاری 
می کنند.]19[ این، به اعتقاد ما، پایه ی طبقاتی قطب بندی و جهت گیری بین چپ و راست، در سرمایه داری 

معاصراست. در این چارچوب از تحلیل، تمایز بین کار مولد و نامولد نقشی محوری دارد.
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ایدئولوژی و سیاست طبقاتی- نقد ارنستو الکالئو

نقد ارنستو الکالئو

نوشته ی: نیکوس موزلیس

ترجمه ی: حسن مرتضوی

سیاست و ایدئولوژی در نظریه ی مارکسیستی اثر ارنستو الکالئو شامل چهار مقاله ی به هم پیوسته اما 
نسبتاً مستقل است. ]1[ دو مقاله پیش تر منتشر شده اند و بسیار نیز تاثیرگذار بودند. نقد الکالئو بر نظریه ی 
توسعه نیافتگی گوندر فرانک، و به ویژه تعریف او از سرمایه  بر حسب بازار به جای تولید، اکنون دیگر 
سال هاست که به یک مرجع  استاندارد در جامعه شناسی توسعه بدل شده و سهم چشمگیری در تأکید کنونی 
بر واکاوی »شیوه ی تولید« در مطالعات کشورهای جهان سوم داشته است. ]2[ دخالت او در بحث معروف 
پوالنزاسـ  میلی باند درباره ی دولت سرمایه داری نه تنها برخی از بدفهمی های ناشی از این مجادله را روشن 
کرد، بلکه نقدی نافذ از برخی جنبه های مارکسیسم آلتوسری را در زمانی ارائه داد که سلطه ی این فیلسوف 
فرانسوی بر روشنفکران چپ در کشورهای انگلیسی زبان بسیار چشمگیر بود. ]3[ با توجه به این که این دو 
مقاله کاماًل شناخته شده و بسیار موردبحث قرار گرفته اند، من واکاوی ام را بر دو فصل بلند منتشرنشده ای 
متمرکز خواهم کرد که عماًل بخش بزرگی از کتاب او را تشکیل می دهند. در این فصل ها، الکالئو خود را به 
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نقد نظریه هایی که دیگران مطرح کرده اند محدود نمی کند. او می کوشد بر مبنای مفهوم آلتوسری فراخوانی های 
)interpellations( ایدئولوژیک، نخست عناصری برای بازصورت بندی نظریه ی مارکسیستی ایدئولوژی فراهم 
آورد؛ پس از آن، نظریه ی عام پوپولیسم را ایجاد کند که نه تنها در جنبش های پوپولیستی در کشورهای جهان 

سوم بلکه در خصوص فاشیسم اروپایی نیز کاربرد داشته باشد.

پوالنزاس و فاشیسم

الکالئو پیش از هر چیز با نقد نظریه ی ایدئولوژی پوالنزاس که در کتاب فاشیسم و دیکتاتوری مطرح شد، 
آغاز می کند.]4[ اگرچه او اثر پوالنزاس را به دلیل ارائه ی انواع بینش های تئوریک درباره ی تناقضات پیچیده ای 
که به ظهور رژیم های هیتلر و موسیلینی انجامید، بیانگر پیشرفتی چشمگیر نسبت به واکاوی های توصیفی و 
تجربی گرا از فاشیسم می داند، با این همه از پوالنزاس انتقاد می کند که بحران ایدئولوژیکی را که شالوده ی 
تبیین بسنده ی این تحوالت است، به اندازه ی کافی شرح نداده است. به نظر الکالئو، این کاستی اساساً ناشی از 
این واقعیت است که پوالنزاس به سبک وسیاقی به شدت تقلیل گرایانه می کوشد پیوندهای الزم را بین عناصر 
ایدئولوژیکِی گسسته و طبقات اجتماعی خاص برقرار کند. بدینسان، به نظر پوالنزاس در خالل فاز رقابتی 
سرمایه داری، مارکسیسمـ  لنینیسم ایدئولوژی طبقه ی کارگر است و لیبرالیسم ایدئولوژِی بورژوازی. پوالنزاس 
بی گمان کاماًل واقف است که ایدئولوژی های طبقاتی خاص در وضعیت های تاریخی بالفعل، آمیزه ای از 
عناصر ایدئولوژیکی اند؛ مثاًل ایدئولوژی بورژوایی مسلط، درون گفتمان خود، درونمایه های ایدئولوژیکی 
کارگری و خرده بورژوایی را نیز در برمی گیرد. اما فهم این موضوع مانع نمی شود که او این فرض ناموجه 
را بپذیرد که درون یک گفتمان ایدئولوژیکی خاص، همیشه ممکن است پایه ی طبقاتی هر یک از عناصر 

ایدئولوژیکی خاص را، هم در رشد سازنده ی این گفتمان و هم در دگرگونی  نهایی اش، تشخیص بدهیم.
الکالئو موافق نیست که لیبرالیسم را باید الزاماً به بورژوازی نسبت داد، زیرا همین ایدئولوژی را اربابان 
فئودال در بستر آمریکای التین استفاده می کردند و هنوز هم به کار می بندند. عالوه براین، او نظامی گری را یک 
عنصر ایدئولوژیکی اساساً فئودالی می داند که نقش اصلی در ایدئولوژی های هم بورژوازی و هم جنبش های 
ضدامپریالیستی جهان سوم ایفا کرده است. به بیان دیگر، به نظر الکالئو در داللت های ضمنی طبقاتی چیزی 
درحکم ایدئولوژی های پارادیمی یا ناب وجود ندارد. درونمایه های ایدئولوژیکی مانند ناسیونالیسم یا دموکراسی 
به خودی خود خنثی هستند و در انحصار هیچ طبقه ای نیستند. آن ها می توانند با گفتمان ایدئولوژیکی انواع 
منافع متضاد مفصل بندی بشوند. بنابراین فقط با بررسی ساختار سراسری یک ایدئولوژی، یعنی شیوه ای که 

عناصر سازنده اش را در آن ترکیب می کند، می توان داللت های ضمنی طبقاتی آن را تعیین کرد.

مفهوم فراخوانی

الکالئو واکاوی خود را درباره ی گفتمان های ایدئولوژیکی با اقتباس مفهوم فراخوانی آلتوسر آغاز می کند: بنا 
به نظر آلتوسر، تصویرسازی از افراد )که در واقعیت »حامالن« محض »ساختارها« هستند( به مثابه  سوژه های 
خودمختار عامل مشترک در همه ی ایدئولوژی هاست. این وارونگی که بنا به آن امر متعیّن به نادرست به مثابه  
امر تعیین کننده ارائه می شود، از طریق فرایند »خطاب  کردن« یا »فراخواندن« افراد به عنوان سوژه ها رخ می دهد. 
»بنابراین، اگر کارکرد پایه ای کل ایدئولوژی برساختن افراد به مثابه سوژه هاست، و اگر افراد از طریق فراخوانی 
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شرایط وجودی خود را چنان زندگی می کنند که گویی آن ها اصل خودمختار این شرایط هستند... روشن 
است که وحدت جنبه های مجزای یک نظام ایدئولوژیکی از طریق فراخوانی خاصی فراهم می شود که محور 
و اصل سازمانده ی کل ایدئولوژی را شکل می دهد.« ]5[ الکالئو بر مبنای نکات باال، تمایزی بنیادی بین 
فراخوانی طبقاتی و مردمی قائل می شود. فراخوانی های طبقاتی، تا جایی که افراد را به مثابه سوژه های طبقاتی 
خطاب قرار می دهند، از تضادهایی ناشی می شوند که به شیوه ی خاصی از تولید مرتبط است، در حالی که 
فراخوانی های مردمی/ دمکراتیک )خطاب یا توجه کردن به عامالن به عنوان »مردم«( به تضاد مردم / »بلوک 
ـ تضادی که زمانی قابل فهم می شود که بر مناسبات سیاسی و ایدئولوژیکی سلطه تأکید  قدرت« مرتبط استـ 

کنیم.
منطبق اند؟  آن ها  با  که  تضادهایی  با  ایدئولوژیک  فراخوانی  نوع  دو  این  بین  است  رابطه ای  بنابراین چه 
ـ یا در  فراخوانی های مردمیـ  دمکراتیک محتوای طبقاتی متعینی ندارند؛ آن ها مواد خام ایدئولوژیکی انتزاعیـ 
ـ هستند که می توانند در گفتمان های ایدئولوژیکی انواع طبقات جا داده شوند. دقیقاً به این علت  واقع خنثیـ 
است که فراخوانی های مردمی »قلمرو مبارزه ی ایدئولوژیکی تمام عیار هستند«: ]6[ میدان نبرد ایدئولوژیکی 
که در آن طبقات متضاد می کوشند باورهای مردمی را از آن خود کنند و از آن ها برای ترویج منافع خود 
بهره می گیرند. این استراتژی طبقات مسلط است برای مفصل بندی فراخوانی های مردمی در گفتما ن طبقاتی 
خودشان به طریقی که منافع متضاد خنثی و به عنوان تفاوت هایی محض ارائه می شوند. هرگاه آن ها در این 
امر موفق بشوند، به هژمونی ایدئولوژیکی دست می یابند ــ چون ایدئولوژی هژمونیک تحمیل یک دست 
جهان بینی طبقه ی حاکم را بر بقیه جمعیت ایجاب نمی کند بلکه دیدگاه های متفاوت از جهان را به نحوی 
ارائه می کند که تضادهای سازش ناپذیرشان یا پنهان هستند یا خنثی می شوند. از سوی دیگر، اگر طبقات 
تحت سلطه بتوانند عناصر مردمیـ  دمکراتیک را از گفتمان طبقه ی حاکم جدا کنند و موفق شوند آن ها را به 
طریق آنتاگونیستی درون گفتمان خویش مفصل بندی کنند، چالشی جدی در برابر جایگاه هژمونیک بلوک 

قدرت ارائه خواهند داد.
به این ترتیب، »طبقه« و »مردم« هر دو عناصر سازنده ی گفتمان های ایدئولوژیکی هستند. تضادهای طبقاتی به 
تضادهای مردمی از طریق مفصل بندی مرتبط اند و نه از طریق تقلیل. اما اگرچه تضادهای مردمی را نمی توان 
به تضادهای طبقاتی تقلیل داد، اما تضادهای طبقاتی اصل مفصل بندی آن گفتمان را تعیین می کند. به بیان 
دیگر، تضاد مردم/ بلوک قدرت، اگرچه نسبتاً قدرتمند است، در تحلیل نهایی برمبنای تضادهای طبقاتی و 
مبارزه ی طبقاتی تعیین می شود. به نظر الکالئو اولویت مبارزه ی طبقاتی بر اصل مردمی/ دمکراتیک بدیهی 
است، »زیرا اصل مردمی/ دمکراتیک فقط در سطح ایدئولوژیکی و سیاسی رخ می دهد )»مردم« آشکارا در 
سطح مناسبات تولید وجود ندارند(.« ]7[ بنابراین، سازوکار اصلی که ایدئولوژی ها را دگرگون می کند آشکارا 

مبارزه ی طبقاتی است، زیرا طبقات بر سر مفصل بندی/ جداسازی عناصر مردمیـ  دمکراتیک می جنگند. 

نظریه ی پوپولیسم الکالئو

این مفهوم سازی، پایه ای برای واکاوی فاشیسم اروپایی و نیز نظریه ی عام تر پوپولیسم فراهم می آورد. از دومی 
شروع می کنیم، به نظر الکالئو، اساسی ترین سرشت نمای پوپولیسم عبارت است از مفصل بندی آنتاگونیستی 
فراخوانی های مردمیـ  دمکراتیک: »تز ما این است که پوپولیسم عبارت است از عرضه ی فراخوانی های 
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مردمی ـ دمکراتیک به عنوان مجموعه ای ترکیبی ـ آنتاگونیستی با توجه به ایدئولوژی مسلط.« ]8[ در 
بحران ایدئولوژیکی طبقه ی هژمونیک )تجلی ناکامی در »خنثی کردن« فراخوانی های مردمی ـ دمکراتیک 
دمکراتیک  ـ  مردمی  عناصر  آنتاگونیستی  مفصل بندی  امکان  »دگرگشت کننده«(،  سیاست های  ناکامی  یا 
توسط طبقات تحت سلطه یا عناصر مردمی ـ دمکراتیک یا جناح های طبقاتی بلوک تکه تکه شده ی قدرت 
وجود دارد. در حالت اول، مثاًل ممکن است طبقات زحمتکش فراخوانی های مردمی را در گفتمان خود به 
 نحوی مفصل بندی کنند که به »بیشینه ی امتزاج ایدئولوژی مردمی ـ دمکراتیک و ایدئولوژی سوسیالیستی« 
فراخوانی های  از  آنتاگونیستی  استفاده ی  با  مسلط  طبقات  جناح های  دوم،  حالت  در   ]9[ یابند.   دست 

مردمیـ  دمکراتیک در جست وجوی حمایت توده ای اند تا بلوک قدرت را به نفع خود بازسازی کنند.
 بی گمان پوپولیسم طبقات مسلط با این وظیفه ی دشوار روبه روست که هم توده ها را بسیج کند و هم زمان 
اطمینان  یابد که این بسیج به راه حل های سوسیالیستی نیانجامد. از این رو، هم مفصل بندی آنتاگونیستی 
فراخوانی های مردمی الزم است و هم »خنثی کردن« جنبش مردمی از طریق حفظ آن درون مرزهای »مطمئن«. 
در گونه ی فاشیستی پوپولیسم، این خنثی کردن از طریق هدایت جنبش توده ای به سمت نژادپرستی و تالش 
برای همگن سازی ایدئولوژیکی به واسطه ی تحمیل شکل های تمامیت خواه سرکوب و تلقین جامه ی عمل 
می پوشد. در گونه ی »بناپارتیستی«، خنثی سازی با استفاده از قدرت دولتی، این گونه به انجام می رسد که از 
طریق فرایند پیچیده ی میانجی ها، توازن ظریفی بین نیروهای اجتماعی گوناگون آنتاگونیستی برقرار می شود. 
بنابراین روشن می شود که به نظر الکالئو، انواع گوناگون »پوپولیسم« )از هیتلر تا پرون تا پوپولیسم مائو یا 
تیتو( پایه ی طبقاتی مشترکی ندارند یا منافع طبقاتی مشابهی را بیان نمی کنند، بلکه در عوض با مفصل بندی 

ایدئولوژیکی خاصی )یعنی آنتاگونیستی( عناصر مردمیـ  دمکراتیک وحدت می یابند.
این امر ما را به نظریه ی فاشیسم الکالئو می رساند. او فاشیسم اروپایی، و به ویژه آلمانی را در درجه ی اول 
نتیجه ی بحران ایدئولوژیکی مضاعفی می داند که هم بر طبقه ی هژمونیک اثر می گذارد و هم بر طبقات 
زحمتکش. بحران ایدئولوژیکی در بلوک حاکم، از مقاومت جناح زمیندار مسلط درون آن در مقابل اصالحاتی 
نشئت می گیرد که ظهور سرمایه داری انحصاری الزامی کرده بود. این مقاومت به تکه تکه شدن جدی درون 
بلوک قدرت و عدم توانایی جناح سرمایه ی انحصاری در »تحمیل هژمونی اش درون چارچوب نهادی موجود 
انجامید، چنان که در انگلستان و فرانسه انجام داده بود.« ]10[ از سوی دیگر، طبقات زحمتکش به جناح 
اپورتونیستی با جهت گیری اتحادیه ی کارگری و رفرمیستی و یک جناح فرقه گرا و انقالبی با جهت گیری 
»تقلیل گرایی طبقاتی« تقسیم می شوند ــ این جهت گیری به جای آن که حزب را وادارد تا فراخوانی های 
مردمی را در گفتمان انقالبی مفصل بندی کند، میان فراخوانی های طبقاتی و مردمی شکاف می اندازد و بر نیاز به 
یک حزب طبقاتی »ناب« و یک ایدئولوژی صرف کارگری تأکید می کند که به عناصر به اصطالح ناسیونالیست 

بورژوایی یا پوپولیستی آلوده نشده باشد.
با توجه به این ناتوانی طبقات زحمتکش در بهره گیری از بحران ایدئولوژیکی در طبقه ی مسلط، راه برای 
سرمایه ی انحصاری کاماًل گشوده می شود تا از فراخوانی های مردمی به شیوه ای متضاد با ایدئولوژی مسلط 
استفاده ببرد و جنبشی توده ای ایجاد کند که متکی بر خرده بورژوازی و بخشی از طبقات زحمتکش است. 
بنابراین، به نظر الکالئو، رشد فاشیسم اروپایی ارتباطی مستقیم دارد با ناکامی طبقه ی کارگر در مفصل بندی 
فراخوانی های مردمیـ  دمکراتیک در گفتمان و بنابراین، تثبیت یک ایدئولوژی هژمونیک که به واسطه ی آن 
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می توانست خود را در جایگاه رهبر و بنیانگذار نظم اجتماعی جدید ارائه کند: »تز ما این است که اگر فاشیسم 
ممکن شد، به این دلیل بود که طبقه ی کارگر، در هر دو بخش رفرمیست و انقالبی اش، عرصه ی مبارزات 

مردمیـ  دمکراتیک را ترک کرده بود.« ]11[ 

طبقه، ایدئولوژی و سازمان

این نظر که انواع طبقات ممکن است درونمایه ی ایدئولوژیکی خود را از یک منبع فکری مشترک بگیرند و 
آن ها را به طرق گوناگون برای ارتقاء منافع متقاباًل ناسازگار دستکاری  کنند، بی گمان نظر جدیدی نیست. در 
اغلب رساله هایی که درباره ی ایدئولوژی نوشته شده است، این نظر بارها تکرار می شود که می توان با سهولت 
بسیار در ناسیونالیسم یا ادیان پیچیده مانند مسیحیت یا اسالم دستکاری کرد تا به اهدافی متضاد رسید. اما 
صورت بندی الکالئو این شایستگی تردیدناپذیر را دارد که می کوشد با استفاده از مفهوم فراخوانی و تالش 
برای تمایز بین فراخوانی های طبقاتی و »مردمی« و پیوند این ها با انواع متفاوت تضادهای ساختاری، این نظر 
را به سیاقی دستگاه مند و نظری بسط دهد. عالوه بر این، تأکید الکالئو بر این که بین عناصر ایدئولوژیک و 
جایگاه های طبقاتی تناظر یک به یک نمی تواند وجود داشته باشد و این که تضاد مردم/ بلوک قدرت نمی تواند 
به تضادهای طبقاتی تقلیل یابد و نیز این که فقط با بررسی مفصل بندی کاماًل پیچیده ی فراخوانی ها می توان 
یک گفتمان ایدئولوژیکی را به یک طبقه ی خاص مرتبط کرد، همه ی این عناصر، پیشرفت تئوریک و تصحیِح 
ارزشمندی  هستند بر گرایش های تقلیل گرای همواره حاضر در نظریه ی مارکسیستی. الکالئو همچنین با 
مرتبط دانستن ساختار ایدئولوژی ها با پویش  مبارزات طبقاتی، از پرداختن ایستا به این موضوع اجتناب 
می کند و توجه را به سرشت پیوسته متغیر و دیالکتیکی گفتمان های ایدئولوژیکی جلب می کند. اما شماری 
از معضالت جدی، هم در صورت بندی مولف در رابطه با چیستی پوپولیسم، و هم در تبیین های آن درباره ی 

چگونگی و چرایی رخ دادنش مطرح می شود.
از تضادهای  احتماالً جدی ترین این مشکالت مربوط به راهی است که در آن واکاوی الکالئو مستقیماً 
ساختاری )از نوع تضادهای طبقه یا »مردم« با »بلوک قدرت«( به پراتیک های ایدئولوژیکی حرکت می کند، 
بدون این که به طور جدی سازمانی سیاسی را در نظر بگیرد که به هر حال زمینه ا ی واقعی را فراهم می آورد 
که فرایندهای مفصل بندی و جداسازی فراخوانی ها در آن رخ می دهد. همان طور که الکالئو می گوید، درست 
است که مطابقت ضروری بین گروه های سیاسی و طبقات وجود ندارد. عالوه بر این، پوپولیسم برای الکالئو 
یک جنبش نیست بلکه یک ایدئولوژی است که می تواند از سوی انواع جنبش ها با پایه های طبقاتی بسیار 
متفاوت اقتباس شود. ]12[ اما حتی اگر بنا باشد که تعریف الکالئو را از پوپولیسم بپذیریم، هیچ دلیل منطقی 
وجود ندارد که مطالعه ی گروه های سیاسی و ساختارهای سیاسی متنوع مرتبط با ایدئولوژی های پوپولیستی 
ـ برعکس دلیل بسیار محکمی وجود دارد که آن ها را در مرکز واکاوی قرار دهیم. این امر  را نادیده بگیریمـ 
ـ چنان که الکالئو  به ویژه هنگامی که بخواهیم از بررسی صرفاً توصیفی ایدئولوژی های پوپولیستی امتناع کنیمـ 
ـ و قصد داشته باشیم »نقش عنصر مشخصاً پوپولیستی را در یک صورت بندی  مدعی است که امتناع می کندـ 

اجتماعی متعیّن« نشان دهیم، ضروری است. ]13[
در حقیقت، من اعتقاد دارم اگر مقصود ما طرح این موضوع است که چگونه فراخوانی های پوپولیستی به 
همه ی ابعاد دیگر صورت بندی اجتماعی مرتبط می شوند، امکان ندارد که بتوانیم از تمرکز بر فرایندهای 
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پیچیده ی سیاسیـ  سازمانی که بین تضادهای ساختاری و گفتمان های ایدئولوژیک میانجی می شوند، اجتناب 
کنیم. به هر حال، طبقه و فراخوانی های مردمی فی نفسه مفصل بندی و جداسازی می کنند. هیچ یک از آن ها را 
»بورژوازی« یا »پرولتاریا« درون گفتارهای ایدئولوژیکی به شیوه ای انسان انگارانه نمی سازند. چنان که الکالئو 
خاطرنشان می کند، کاماًل درست است که مبارزات طبقاتی در ریشه ی دگرگونی ایدئولوژیکی قرار دارند. اما 
ـ یعنی اگر نشان داده نشود که چگونه چنین  اگر مفهوم مبارزه ی طبقاتی با جزییات بیش تری مشخص نشودـ 
مبارزاتی به سازمان های سیاسی مرتبط می شوند که نهایتاً عامالنی انضمامی اند که مفصل بندی و جداسازی 
ـ آنگاه به تعبیری می توان گفت مبارزه ی طبقاتی پا در هوا می ماند. >و آنگاه< مبارزه ی  بالفعل را انجام می دهندـ 
طبقاتی فقط نقشی تزیینی در نظریه دارد، یعنی )با واژگان الکالئو( فقط پیوندهای صوری یا »تلویحی«، و نه 

نظری، بین مفاهیم کلیدی گفتمان ایجاد می کند. 

کاستی های نظریه ی پوپولیسم الکالئو

این شکاف بین تضادهای واقعی و ایدئولوژی ها تبعاتی جدی برای نظریه ی پوپولیسم الکالئو دارد. چنان که 
دیدیم، الکالئو پوپولیسم را مفصل بندی آنتاگونیستی فراخوانی های مردمیـ  دمکراتیک در مقابل ایدئولوژی 
مسلط تعریف می کند. اگر از سویی، این تعریف بر این واقعیت تأکید می کند که پوپولیسم شکل های متنوعی 
می پذیرد، از سوی دیگر با توجه به عدم تعیّن مفهوم آنتاگونیسم و نبودِ هیچ تالشی برای مرتبط ساختن 
گفتمان های ایدئولوژیکی با ساختارهای سازمانی، این اصطالح چنان مبهم و انعطاف پذیر می شود که بخشی 

از فایده ی تحلیلی اش را از دست می دهد.
مثاًل بحث وجدل الکالئو را در نظر بگیرید که ادعا می کند حزب کمونیست ایتالیا، در تالش برای این که از 
طریق مفصل بندی آنتاگونیستی عناصر مردمی ـ دمکراتیک در ایدئولوژی  خود به حزبی هژمونیک بدل شود، 
یک حزب پوپولیستی به شمار می آید. معیار »مفصل بندی عناصر مردمی به سیاقی آنتاگونیستی« برای تعیین 
این که حزب کمونیست ایتالیا یا هر حزب دیگری پوپولیست است، کافی نخواهد بود. بدون شک باید به 
سازمان کادرهایش، روابط بین اعضای عادی و رهبری، مفصل بندی های پیچیده ای که بین ایدئولوژی رسمی 

حزب، سیاست های درازمدت و کنش سازمانی روزمره و غیره وجود دارد، نیز توجه کرد.
برای روشن کردن این موضوع باید به مسئله ی سازمان متمرکز  شویم. احزاب پوپولیستی گرایش دارند که 
ساختاری سیال و بی ثبات داشته باشند. حتی جنبش های پوپولیستی با پایه های سازمانی توده ای قدرتمند، 
این ترتیب که به تضعیف  به  رابطه ی رهبری و رهبری شونده را سرراست و صریح مشخص می کنند؛ 
ساختاربندی سطوح اجرایی میانی بین باال و صفوف عادی گرایش دارند. به هیچ نوع میانجی، چه از نوع 
دست نشانده پرور )clientelistic( و چه بوروکراتیک، اعتماد نمی شود و این میانجی ها را مانع ارتباط مستقیم 
و بی واسطه بین رهبر پوپولیست و »مردمش« می دانند. این عنصر عمیقاً »همه پرسانه« )plebiscitary( در 
سازمان های پوپولیستی، ساختار آن ها را هم از احزاب صرفاً دست نشانده پرور )چه متنفذساالر چه نوع 
»مدرن«تر آن ]14[( و هم از احزاب سوسیالیست و کمونیست اروپای غربی )که با یک دیگر فرق دارند( 
متفاوت می کند. این احزاب ــ صرف نظر از درجات فرقه گرایی یا رادیکالیسم شان و صرف نظر از میزانی 
ـ از ساختارهای  که به شکل آنتاگونیستی عناصر مردمیـ  دمکراتیک را در گفتمان شان مفصل بندی کرده اندـ 
سازمانی صلب و بینابینی خودگردان بین رهبران و رهبری شوندگان برخوردارند. حتی اگر رابرت میشل 
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تا حدی در این استدالل حق داشت که احزاب سوسیالیستی اروپای غربی نظام های الیگارشیک با کنترل 
درونی هستند و نه پلورالیستی، کوچک ترین شکی نیست که این احزاب ویژگی های سازمانی خاصی 
دارند که آن ها را هم از احزاب پوپولیست و هم از احزاب اساساً دست نشانده پرور متمایز می کند. زیرا 
در آن ها »همه پرسی خواهی درونی«ِ احزاب پوپولیست و روابط دوگانه ی ولی نعمت ـ دست نشانده که به 
بنده پروری شخصی احزاب دست نشانده پرور می انجامد، غالب نیست. اگرچه بی گمان چنین عناصری در 
همه ی ساختارهای حزبی وجود دارد، اما فقط نقشی حاشیه ای در سازمان احزاب سوسیالیست و کمونیست 
اروپای غربی ایفا می کنند. از این منظر اعتقاد دارم که می توان از ویژگی های سازمانی مشترک جنبش های 
پوپولیستی سخن گفت، بدون آن که به تقلیل گرایی طبقاتی غلتید، یعنی بدون این که مستقیماً عناصر سازمانی 
پوپولیستی را به یک پایه ی طبقاتی متعین مرتبط کرد. زیرا این سرشت »ژالتینی« را می توان در جنبش های 

پوپولیستی هر دو نوع محافظه کار و سوسیالیستی یافت.
رانجام دقیقاً به دلیل زوال هر نوع خودگردانی سازمانی و هم ذات پنداری نزدیک کل جنبش با شخص رهبر 
پوپولیست، بسیاری از سوسیالیست ها به پوپولیسم بی اعتمادند. این بی اعتمادی که الکالئو آن را بشدت 
ناموجه می داند، ]15[ فقط ناشی از تأکید فرقه گرایانه بر حفظ احزاب طبقه ی کارگر به مثابه  احزاب طبقاتی 
»ناب« نیست. برعکس این بی اعتمادی ناشی از سوءظن کاماًل موجه نسبت به جنبش هایی است که در 
آن ها نیروی ادغام کننده و جهت دهنده از رهبر نشئت می گیرد و نه از ساختارها و پراتیک های اجرایی 
ـ یعنی همان وضعیتی که اغلب به گرایش های ماجراجویانه ای می انجامد که ویژگی اصلی  کاماًل ریشه دارـ 

جنبش های پوپولیستی به اصطالح سوسیالیستی جهان سوم را تشکیل می دهد.
اگر این موضوع را بپذیریم، دیگر  به هیچ وجه نمی توان حزب کمونیست ایتالیا را حزبی پوپولیست دانست 
و بسیار گمراه کننده است که آن را در این مقوله بگذاریم. نه ساختار سازمانی بشدت مفصل بندی شده ی آن 
در شمال، نه شبکه های دست نشانده  پرور متباین با آن در جنوب، در هیچ جا به ساختارهای سازمانی مثاًل 
جنبش های پوپولیستی آمریکای التین نزدیک نمی شوند. سیالیت سازمانی و بی واسطگی مناسبات بین رهبر 
و رهبری شونده کاماًل غایب است: در شمال، به دلیل سنت سازمان قدرتمند کادرهای محلی و استانی؛ در 
جنوب به دلیل ساختارهای سنتی پدرساالرانه. در حقیقت، نکته ی جالب توجه در جنوب این است که وقتی 
حزب کمونیست ایتالیا کوشید تا مدل صراحتاً لنینیستی سازمان حزبی را برای گسترش پایه ی مردمی اش رها 

کند، نتیجه نه ساختار سازمانی پوپولیستی بلکه نوع عمدتاً دست نشانده پرور این ساختار بود. ]16[
شاید الکالئو استدالل کند که اگر تعریفش از پوپولیسم پذیرفته شود، بُعد سازمانی پوپولیسم بی اهمیت 
می شود؛ و برعکس، از آن جا که ایدئولوژی های پوپولیستی را می توان بر تنوعی از ساختارهای سازمانی بنا 
کرد، این ساختارها در تعریف سرشت نمای ویژه ی پوپولیسم اهمیتی ندارد. اما از سویی هنوز باید اثبات کرد 
که ایدئولوژی های پوپولیستی، بنا به تعریف الکالئو، در واقع با همه ی انواع ساختارهای سازمانی سیاسی 
سازگارند. در واقع، اگر سازگار نباشند، چنان که استدالل کردم، آنگاه الزم است تبعات ضمنی سازمانی 
ویژه ی مفصل بندی فراخوانی های مردمی را به سیاقی متضاد با ایدئولوژی مسلط نشان داد. به این ترتیب، هر 
موضعی هم در قبال تبعات ضمنی ایدئولوژی پوپولیستی گرفته  شود، آشکارا ممکن نیست که »نقش ایفاشده 
از سوی عنصر صراحتاً پوپولیستی در صورت بندی اجتماعی متعین« را بدون نظریه پردازی معین درباره ی 
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ساختارهای سیاسی ـ سازمانی که میانجی بین تضادهای طبقاتی اند، از یک سو، و گفتمان های ایدئولوژیکی 
از سوی دیگر نشان داد. اگر این بُعد تعیین کننده قالب مفهومی به خود نگیرد، ماحصل آن یا ارائه طبقات 
به منزله ی موجودیت هایی انسان گونه است که به شکلی رازآمیز عناصر ایدئولوژی را مفصل بندی و از هم 
جدا می کنند یا در حد افراطی اش با ایدئولوژی ها به منزله ی ذات های خودآشکارشونده برخوردی ایده آلیستی 
می شود. بی گمان الکالئو اساساً هر دو بدیل را رد می کند؛ اما نکته این است که در عمل مفهوم پردازی 

نابسنده اش اجازه ی چنین کاری را به او نمی دهد.
از این روست که تا حدی تالش الکالئو برای تصحیح تقلیل گرایی پوالنزاس او را به افراطی دیگر می کشاند: به 
ـ طبقات  توصیف درونمایه های ایدئولوژیک به مثابه  درونمایه هایی به شدت انعطاف پذیر و دارای سیالیت آزادـ 
می توانند به اراده ی خود فراخوانی های ایدئولوژیکی را مفصل بندی یا از هم جدا کنند. اما این موضع نمی تواند 
در نظر بگیرد که وقتی طبقات نه به سیاقی انتزاعی و انسان گونه بلکه بر مبنای تکه تکه شدن درونی شان، سازمان 
سیاسی و اتحادها و پیوندهای پیچیده شان با سایر منافع سازمانی به قالب مفهومی درآورده می شوند، آنگاه 
روشن می شود که حد و حدود مشخصی نیز در مقابل انواع مضامینی که گفتمان ایدئولوژیک شان می تواند 
داشته باشد، وجود دارد. با توجه به چنین حدومرزی، که بی شک تعریف  شان همیشه ساده نیست، تا جایی که 
دستکاری ایدئولوژیک مطرح است، نمی توانیم استدالل کنیم که همه چیز ممکن خواهد بود. مثاًل ممکن است 
برخی درونمایه های ایدئولوژیک )چه مردمی چه غیر از آن( چنان با واقعیت های ساختاری و سازمانی یک 
طبقه ناسازگار باشند که نتوانند در یک گفتمان مسلط شوند. به عبارت دیگر، اگر تناظر یک به یک بین طبقات 
و درونمایه های ایدئولوژیکی وجود ندارد، رابطه ی کاماًل خودسرانه نیز بین آن دو برقرار نیست. پیوندهای 
ناخودسرانه بین طبقات و مضامین گفتمان ایدئولوژیکی شان هنگامی آشکار است که نه فقط به تکوین تاریخی 
ایدئولوژی های خاص بلکه به شیوه ای که چنین ایدئولوژی هایی متعاقباً بسط می یابند توجه شود. اگرچه 
پایه ی طبقاتی درونمایه های ایدئولوژیکی می تواند از یک صورت بندی اجتماعی به صورت بندی دیگر تغییر 
کند، هنگامی که گفتمان ایدئولوژیکی جایگاه و شکل خاصی را درون یک صورت بندی اجتماعی انضمامی 
می پذیرد، آنگاه این گفتمان درون حدومرزهایی تحمیل شده توسط سازمان درونی طبقه و بافتار سراسری 
اجتماعیـ  سیاسی، سازمان می یابد و نسبتاً تثبیت می شود. مثاًل، تصورناپذیر است که اشرافیت فئودالی اروپایی 
می توانست ایدئولوژی سیاسی لیبرالی را به وجود آورد یا طبقه ی حاکم امروزین آفریقای جنوبی تصمیم به 

اجرای برنامه ا ی سوسیالیستی بگیرد. 

ظهور پوپولیسم و فاشیسم

با توجه به مفهوم پردازی نامطلوب الکالئو از پوپولیسم، تعجبی ندارد که تالش او برای تشخیص شرایط پایه ای 
ظهور آن نیز موفق نباشد. به نظر او، ظهور پوپولیسم »به لحاظ تاریخی مرتبط با بحران گفتمان ایدئولوژیکی 
غالب است که به نوبه ی خود بخشی از بحران اجتماعی عام تر است. این بحران یا نتیجه ی شکافی در بلوک 
قدرت است که در آن طبقه یا جناحی از طبقه نیاز دارد برای تصریح هژمونی خود به »مردم« در مقابل کل 
ایدئولوژی مستقر متوسل شود؛ یا نتیجه ی بحران در توانایی نظام برای خنثی کردن بخش های مسلط است 
ــ یعنی بحران دگرگشت باوری.« ]17[ اما چنین دالیل یا پیش شرط هایی برای ظهور پوپولیسم خودبه خود 
از تعریف آن برمی آید. اگر بنا باشد پوپولیسم را با مفصل بندی عناصر مردمی در تضاد با ایدئولوژی مسلط 
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تعریف کنیم، و اگر این نوع مفصل بندی از طبقات مسلط یا طبقات تحت سلطه ناشی شوند، آنگاه پوپولیسم 
طبقات مسلط، خودبه خود حاکی از بحران ایدئولوژیکی و تکه تکه شدن بلوک قدرت است؛ و پوپولیسم 

طبقات مسلط نیز پیامد منطقی شکست »دگرگشت باوری« )transformism( است.
این نمونه ی خوبی از گفتمان مطلقاً عقل باورانه است، نظیر آن چه خود نویسنده به درستی در مقدمه ی کتابش 
نقد کرده است: یعنی گفتمانی که در آن ویژگی های منطقی مفاهیم، یگانه اصلی را تشکیل می دهد که آن ها را 
به یک دیگر  پیوند می دهد، به نحوی که می توانیم »با فرایند صرفاً استنتاجی از یکی به دیگری برسیم.« ]18[ 
همین استدالل صرفاً استنتاجی را می توان در تبیین ظهور فاشیسم اروپایی از سوی الکالئو یافت. چنان که 
پیش تر متذکر شدیم، ظهور فاشیسم براساس بحرانی دوگانه توضیح داده می شود: »)1( بحران بلوک قدرت 
که قادر به جذب و خنثی کردن تضادهایش با بخش های مردمی از طریق مجراهای سنتی نبود؛ )2( بحران 
طبقه ی کارگر که قادر نبود بر مبارزات مردمی هژمونی خود را اعمال کند و ایدئولوژی مردمیـ  دمکراتیک و 
اهداف طبقاتی انقالبی اش را در یک پراتیک منسجم سیاسی و ایدئولوژیک در هم بیامیزد.« ]19[ اما بار دیگر، 
با توجه به تعریف نازیسم به مثابه  جنبشی پوپولیستِی طبقات مسلط، هم مورد )1( و هم مورد )2( باید منطقًا 
دنبال شوند. ظهور و موفقیت جنبش پوپولیستی دست راستی هم بر بحران بلوک قدرت داللت می کند و هم 
بر ناکامی طبقات تحت سلطه در سود بردن از این بحران برای مفصل بندی عناصر مردمیـ  دمکراتیک به سیاقی 

آنتاگونیستی. 

نظریه های بدیل پوپولیسم

 با توجه به بی پایه بودن تبیین پوپولیسم از سوی الکالئو، او شاید در نقد نظریه های بدیل نسبتاً تند رفته باشد، 
مثاًل در نقد نظریه های گرمانی و دی تال ]20[. البته، حق با الکالئو است که از این نظریه ها به دلیل استفاده 
از دوشاخگی سنتـ  مدرنیته که نقشی گمراه کننده در جامعه شناسی توسعه داشته اند انتقاد می کند. از سوی 
دیگر، او در رد شماری از بینش های نهفته در این نظریه نیز عجله می کند، از جمله این که اگر از گفتمان 
نوتحول گرای سنت/ مدرنیته »جدا شوند« و در گفتمان شیوه ی تولید »بازمفصل بندی« شوند، می توانند برای 
مطالعه ی پوپولیسم جهان سومی بی نهایت مفید باشند. همچنین الکالئو به درستی تأکید می کند که پوپولیسم 
پدیده ای نیست که به طور خاص به صنعتی شدن متکی بر واردات ـ جایگزینی یا به طور عام تر به توسعه نیافتگی 
جهان سوم مرتبط باشد، و می تواند در صورت بندی های اجتماعی توسعه یافته ی سرمایه داری نیز رخ دهد. اما 
این استدالل علیه نظریه پردازی محدود و منوط به بستری درباره ی پوپولیسم آمریکای التین به طور خاص 
نیست. در واقع، دقیقاً همین محدودیت است که باعث می شود نظریه های گرمانی و دی تال ــ با همه ی 
ـ کم تر از نظریه ی الکالئو بی محتوا باشند. چنان که خود الکالئو تصدیق می کند، پوپولیسم غالبًا  کمبودهایشانـ 

در صورت بندی های اجتماعی پیرامونی سرمایه داری رخ می دهد. اما چرا؟
بار دیگر، مفهوم تعیین کننده ی بسیج سیاسی و ایده های گرمانی و دی تال درباره ی شیوه ی ناگهانی ورود 
توده ها به عرصه ی سیاسی در بسیاری از کشورهای آمریکای التین )به ویژه اگر با فرایندهای مشابه بسیج 
و ادغام سیاسی در توسعه ی اروپای غربی مقایسه شود( نمی توانند به سادگی رد شوند. کاماًل امکان دارد از 
چنین ایده هایی استفاده ببریم، بدون آن که انگاره های نوتحول باور و غایت باورِ »مدرنیزاسیون« یا مالحظات 
اخالق گرای اروپامدار درباره عدم  بلوغ سیاسی جنبش های طبقه ی کارگر آمریکای التین را در واکاوی خود 
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وارد کنیم. مثاًل، به سادگی می توان ورودِ سریع تر ــ در مقایسه با اروپا ــ هم توده های زحمتکش روستایی 
و هم شهری در سیاست های پویای آمریکای التین را با در نظر گرفتن شیوه های متفاوتی که سرمایه داری در 

دو قاره توسعه یافته است توضیح داد.
با توجه به خطر تعمیم بیش از حد، این استدالل نیز ممکن است که سرمایه داری غربی، که فرایند بطئی تر و 
بومی تری داشت، نه فقط  توانست در سراسر اقتصاد گسترش بیش تری یابد بلکه با شیوه های غیرسرمایه داری 
تولید نیز به طریقی مفصل بندی شود که نتایج پیشرفت های فناورانه در بخش سرمایه داری به بقیه ی اقتصاد 
با اثرات نسبتاً مثبتی بر بارآوری و اختالف ثروت و درآمد تسری یابد. ]21[ از سوی دیگر، در خصوص 
سرمایه داری آمریکای التین، علت های دیگر نیز )که در این جا نمی توان توضیح داد( مانع از آن شد که 
شیوه ی تولید سرمایه داری گسترش بیش تری یابد، به نحوی که شکل »بسته و در خودمحصوری« گرفت و 
نتوانست شیوه های غیرسرمایه داری را با همان گستره ای که در اروپا رخ داده بود نابود کند. به عالوه، این که 
سرمایه داری یادشده به گونه ای »منفی تر« با بخش های بسیار بزرگ غیرسرمایه داری باقیمانده مفصل بندی شده 
بود، در توضیح تفاوت های شدید بارآوری بین بخش های سرمایه داری و غیرسرمایه داری، نابرابری های رو 
به رشد، و به طور کلی، اختالل های بی سابقه ای که انباشت سرمایه داری در این کشورها ایجاد می کند، بسیار 
راهگشاست. ]22[ و از آن جا که چنین فرایندهایی، بسیج سیاسی بزرگ مقیاس و ورود ناگهانی اجتناب ناپذیر 
اکثریت زحمتکشان را به سیاست های فعاالنه ایجاد می کنند، می توان درک کرد که چرا احزاب متنفذساالر ـ  
دست نشانده پرور به سادگی قادر نیستند ساختارهای خود را برای انطباق با این عناصر جدید بازتنظیم کنند، 
و هم هنگام چرا بستر اجتماعی ـ اقتصادی برای ظهور احزاب توده ای ناشخص باورِ متشکل و قدرتمند بر 
اساس الگوی اروپای غربی مساعد نیست. ]23[ این روند تکثیر )و تغییرات مکرر در( شیوه های ادغام سیاسی 
را توضیح می دهد که در آن ها رهبری پدرساالرانه/ »همه پرسانه« )و نه شبکه های حمایتی درهم پیچیده  یا 

ساختارهای کاماًل مفصل بندی شده و چند سطحی اجرایی( نقش مسلط را ایفا می کند. ]24[
مالحظات نسبتاً غیرنظام مند باال مدعی نیست که نظریه ی بدیلی برای پوپولیسم تدوین می کند. آن ها فقط 
پیشنهاداتی هستند مبنی بر این که چگونه برخی از ایده های گرمانی و دی تال، و به طور کلی تر، مفاهیمی 
مانند بسیج سیاسی و ادغام، می توانند و باید در نظریه ی مارکسیستی پوپولیسم جهان  سوم در نظر گرفته 
شوند. الکالئو این کار را نمی کند. در واقع، او از عهده ی دستاورد چشمگیر شرح و بسط نظریه ی پوپولیسم 
برمی آید، بدون آن که به طور جدی به مفهوم بسیج سیاسی بپردازد. البته او می توانست استدالل کند که مفهوم 
ِ ی بسیج توده ای  »مفصل بندی فراخوانی های مردمی به شیوه ای متضاد با ایدئولوژی مسلط« خود داللت بر ایده 
می کند. اما، درونمایه ی »متضاد« در نظریه اش به هیچ وجه روشن نمی شود. همچنین مفهوم مفصل بندی متضاد 
فراخوانی مردمی الزاماً داللت بر آن نمی کند که این نوع گفتمان، تا جایی که بسیج مردمی مدنظر است، کارآیی 
دارد ــ که در این صورت، می توان به ایده های »ناکارآمد« ضد سیستمی بدون هیچ گونه تاثیر مردمی اشاره 
کرد. یا این که مفصل بندی متضاد همیشه داللت بر بسیج می کند، که در این صورت، معضل تعیین کننده ی 
روابط درهم تنیده و دیالکتیکی بین محتوای ایدئولوژیک گفتمان و تاثیر سیاسی اش بر بسیج توده ای، نادیده 

گرفته می شود.
بی تردید، چنان که الکالئو خاطرنشان می کند، مفهوم بسیج سیاسی اساساً از سوی دانشمندان علوم سیاسی مانند 
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نتل، آپتر و دویچ، شرح و بسط یافته است. ]25[ به این ترتیب، این نظر که ما باید مفاهیمی را به مارکسیسم 
وارد کنیم که اساساً از جامعه  شناسی کارکردی نشئت گرفته اند، ممکن است صراحتاً به عنوان التقاطی گری 
به یکسان غیرقابل قبول پرهیز کنیم:  افراطی  از دو موضع  باید  اما در واقع  نادیده گرفته شود.  بورژوایی 
یکم، التقاطی گری خلق الساعه که مفاهیم منبعث از پارادایم های متفاوت را بدون هیچ کوشش جدی برای 
بازآرایی و بازمفهوم پردازی تئوریک شان گرد هم می آورد؛ دوم، سره گرایی یا فرقه گرایی پارادایمی که تأکید 
می کند هرگز نباید گفتمان مارکسیستی را به  اصطالحاً مفاهیم بورژوایی »ملوث کرد.« به عالوه، این موضع 
اخیر متکی است بر این فرض مشکوک که پارادایم های رقیب در هر حوزه ی مطالعاتی یکسره بی ارتباط با 
یک دیگر هستند و درجه ی باالیی از وحدت و انسجام درونی ]و استقالل[ را نشان می دهند. اگرچه در این جا 
نمی توانیم بحث درباره ی این معضل معرفت شناسی را پیش ببریم، بررسی پارادایم های غالب، دست کم در 
علوم اجتماعی، بی درنگ آشکار می کند که آن پارادایم ها کاماًل در خودبسته نیستند بلکه به انحای گوناگون در 
هم تنیده اند. این موضوع هنگامی به طور جدی تایید می شود که تکه تکه شدن و تکثیر مفرط خرده پارادایم ها 

را هم درون مارکسیسم و هم درون علوم اجتماعی غیرمارکسیستی درنظر بگیریم.
بنابراین، ناگزیر به مقایسه  می شوم بین این واقعیت که فراخوانی های مردمی می توانند در انواع گفتمان های 
ایدئولوژیک گوناگون، با پیامدهای سیاسی کاماًل متفاوتی مفصل بندی شوند، و این واقعیت که مفاهیم حساسی 
مانند بسیج و ادغام سیاسی می توانند در انواع گفتمان های نظری گوناگون با آثار نظری متفاوت مفصل بندی 
شوند. از این منظر، نظریه ی الکالئو می توانست موفق تر باشد اگر بینش ها و مفاهیم ارزشمند نظریه های 

قدیمی تر را با بی تفاوتی محض نادیده نمی گرفت. 

طبقه و مردم

اگر از نظریه ی پوپولیسم به سطحی انتزاعی تر حرکت کنیم و در نظر بگیریم که چگونه الکالئو طبقه و 
فراخوانی های مردمی را مفهوم پردازی می کند، در این جا نیز با مشکالت معینی روبه رو خواهیم بود. دیدیم 
که به نظر الکالئو، طبقه و فراخوانی های مردمی از تضادهای ساختاری  متفاوتی پدیدار می شوند: طبقه از 
تضادهای شیوه ی تولید و فراخوانی های مردمی در سطح انضمامی تر واکاوی، از »مجموعه ی مناسبات سیاسی 
و ایدئولوژیک سلطه که یک صورت بندی اجتماعی متعین را تشکیل می دهد.« ]26[ نخست، من درک نمی کنم 
الکالئو با چه منطقی مفهوم صورت بندی اجتماعی را با سطح سیاسی و ایدئولو ژیک برابر می گیرد )به نظر 
او، عامالن به مثابه »مردم« در سطح تولید وجود ندارند چون مبارزات مردمی در سطح روبنایی رخ می دهد.( 
هرچند درست است که مفاهیم شیوه ی تولید و صورت بندی اجتماعی هر دو به شکل های گوناگونی میان 
مارکسیست ها تفسیر و استفاده می شوند، اما تقریباً این توافق نیز همزمان وجود دارد که صورت بندی اجتماعی 
داللت دارد بر 1. انگاره ی تمامیت که هم به سطح اقتصادی اشاره دارد و هم به سطح سیاسیـ  ایدئولوژیک 
و 2. انگاره ی انضمامیت در مقابل مفهوم تحلیلی تر شیوه ی تولید. اکنون الکالئو آشکار تا جایی که گزاره ی 
1 مدنظر باشد، بر خطاست، زیرا همانطور که گفتم دقیقاً به نظر می رسد که صورت بندی اجتماعی را با سطح 
سیاسی و ایدئولوژیک یکی می گیرد. وی همچنین در ارتباط با گزاره ی 2 دچار آشفتگی است زیرا به نظر 

می رسد که پیوندهای زیر را برقرار می کند:
شیوه ی تولید )سطح تحلیلی تر( =< تضادهای طبقاتی  =< فراخوانی های طبقاتی:
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صورت بندی های اجتماعی )سطح انضمامی تر( =< تضادهای مردم/ بلوک قدرت =< فراخوانی های مردمی.
]27[

این نوع مفهوم پردازی می تواند به سهولت به این نتیجه گیری عجیب بیانجامد که تعارض سیاسی در سطح 
صورت بندی »انضمامی« سیاسی ـ ایدئولوژیک/ اجتماعی ارتباطی با تقسیمات و مبارزه ی طبقاتی ندارد؛ و 
سیاست به گونه ای اجتناب ناپذیر به معنای سیاست های »پوپولیستی« است، یعنی سیاست هایی که باید به مردم 
مرتبط باشند و نه »طبقات«. چنین داللت های ضمنی گمراه کننده ای ناشی از بی انسجامی های کاماًل منطقی در 
صورت بندی های الکالئو است. زیرا به نظر او، تضادهای مردم/ بلوک قدرت و فراخوانی های مردمی در سطح 
انضمامی واکاوی صورت بندی اجتماعی/ سیاسی ـ ایدئولوژیک گنجانده شده است. اما با توجه به این که 
ایدئولوژی پوپولیستی انضمامی )مثاًل پرونیسم( شامل هم فراخوانی های طبقاتی است و هم فراخوانی های 
مردمی، چرا فراخوانی های مردمی و تضادهای مرتبط در سطح انضمامی تر صورت بندی  اجتماعی قرار داده 
می شود؟ فکر می کردم که »انضمامیت« مفهوم صورت بندی اجتماعی فقط با فراخوانی های مردمی منطبق 
نیست بلکه با کل گفتمان ایدئولوژیکی پوپولیستی منطبق است که شامل مفصل بندی هم فراخوانی های طبقاتی 
است و هم مردمی، و هم از تضادهای اقتصادی ناشی می شود و هم از تضادهای سیاسیـ  ایدئولوژیک. اگرچه 
منطق »ساخت باور« الکالئو نامطمئن است، اما اگر کسی بخواهد آن را به شیوه ای دقیق تر به کار بندد، پیوندها 

باید شکل زیر را به خود بگیرند:
شیوه ی تولید )سطح تحلیلی( =< تضادهای طبقاتی =< فراخوانی های طبقاتی؛

مناسبات سیاسیـ  ایدئولوژیک سلطه )سطح تحلیلی( =< تضادهای مردمی/ بلوک قدرت =< فراخوانی های 
مردمی؛

صورت بندی اجتماعی )سطح انضمامی تر( =< پراتیک های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی )این آخری به 
گفتمان های ایدئولوژیکی انضمامی نیز اشاره دارد(.

این مفهوم پردازی دست کم از موضع بی معنای درهم آمیختن درونمایه ها و جنبش های مردمی با سیاست به طور 
عام می پرهیزد.

با توجه به این مشکالت، نظریه پردازی الکالئو بسیاری از مسائلی را که نظریه ی ایدئولوژی پوالنزاس آفریده 
بود حل نمی کند. درست است که واکاوی پوالنزاس از فاشیسم می کوشد عناصر ایدئولوژیکی گسسته را 
با طبقات مشخصی پیوند دهد، موضوعی که الکالئو به درستی خاطرنشان می کند یک موضع غیرقابل دفاع 
تقلیل پذیری طبقاتی است. اما در آثار تئوریک تر پوالنزاس می توان عناصری یافت که راه حل منسجم تری 
برای نوع مسئله تقلیل پذیری طبقاتی که الکالئو به آن اشاره کرد ارائه می کند. چنان که می دانیم، پوالنزاس 
تاکید می کرد که هیچ تناظر یک به یکی بین جایگاه های طبقاتی عینی که از لحاظ ساختاری متعیّن است و 
پراتیک های طبقاتی )نظیر ایدئولوژی های طبقاتی، استراتژی های طبقات خاص و غیره( وجود ندارد. زیرا فقط 
مناسبات و تضادهای ساختاری که از درون سپهر اقتصادی پدیدار می شوند نیستند که پراتیک های طبقاتی را 
تعیین می کنند، بلکه تضادها و مناسباتی که در سپهرهای سیاسی و ایدئولوژیکی جای دارند نیز در آن سهیم 
هستند. از آن جا که این تضادهای سپهرهای سیاسی و ایدئولوژیکی نمی توانند به تضادهای ساختاری در 
سپهر اقتصادی تقلیل یابند، اثری مستقل بر پراتیک های طبقاتی اعمال می کنند. دقیقاً به این علت که گفتمان 
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ایدئولوژیکی انضمامی نتیجه ی قالب یک ساختار کلی است ــ شامل قیدوبندهای اقتصادی، سیاسی و 
ـ استنتاج پراتیک های طبقاتی از جایگاه های طبقاتی عینی ناممکن است. ]28[ ایدئولوژیکـ 

این موضع با ایده ی سودمند الکالئو که اثبات آن ناممکن است و عناصر گسسته ی ایدئولوژیکی طبقه به 
آن تعلق دارند، ناسازگار نیست. به این ترتیب، پوالنزاس در سطح تئوریک، از تقلیل گرایی طبقاتی اجتناب 
می کند؛ به استقالل نسبی تضادهای ایجادشده در سطح روبنایی مجال بروز می دهد. اگر پوالنزاس عماًل 
همیشه در اظهارات زبرتئوریکش )meta-theoretical( منسجم نیست، این مسئله ی دیگری است. بنابراین، 
نقد مناسب تر پوالنزاس در سطح تئوریک می توانست این باشد که اگرچه او از نوع تقلیل گرایی ساختاری 
که الکالئو به آن می پردازد اجتناب می کند، اما خود به جبرگرایی ساختاری سراسری درمی غلتد که همیشه 
پراتیک های طبقاتی را همچون معلول های تعیّن های ساختاری در سطح اقتصادی و سیاسی ـ ایدئولوژیک 
به تصویر می کشد. به بیان دیگر، پوالنزاس در راستای موضع عام آلتوسر، طبقات را به سیاقی منفعالنه و 
بازیچه طور در حکم »حامالن« صرف »ساختارها« به تصویر می کشد؛ تعیّن های ساختاری همیشه از ساختارها 
به عامالن عمل می کنند و نه برعکس؛ عامالن جمعی مانند احزاب، جنبش ها یا نیروهای اجتماعی همیشه 
معلول ساختارها هستند و نه عامالن آن. با توجه به این تصویرپردازی منفعالنه از عامالن جمعی، »قالب« 
ساختاری یعنی مفصل بندی پیچیده ی ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اقتصادی بی گمان همانند آگاهی 
جمعی دورکیم تبیین نشده باقی می مانند. بنابراین عجیب نیست که با این که پوالنزاس پیوسته به مبارزه ی 
طبقاتی متوسل می شود، این مفهوم را از لحاظ تئوریک در گفتمان خود نمی گنجاند: قرار است این مفهوم 
نقش امداد غیبی را ایفا کند. اگر طبقات و پراتیک های طبقاتی معلول  تعیّن های ساختاری هستند، آنگاه 

مبارزات بین حامالن ساختارها نمی توانند هیچ کارآمدی مستقل داشته باشد. ]29[ 

معضل نظریه

ـ به شکلی گسترده به معضالت مربوط و  ـ چه در مقدمه و چه در سراسر کتابشـ  سرانجام، چون الکالئوـ 
انواع گفتمان تئوریک می پردازد، شرحی کوتاه درباره ی موضع معرفت شناختی عام او الزمست. الکالئو معتقد 
است که دو مانع تئوریک در مقابل پیشروی مارکسیسم وجود دارد: 1. جهت گیری تجربه گرا که به تثبیت 
ـ یعنی مفصل بندی هایی متکی بر دانش ناشی از عقل سلیم و  مفصل بندی های تلویحی بین مفاهیم می انجامدـ 
اصول صوری بی ربط با ماهیت منطقی مفاهیم موردنظر؛ 2. مفصل بندی هایی که مفاهیم را به پارادیم های ذاتی 
تبدیل می کنند و ویژگی های منطقی آن ها یگانه اصولی اند که آن ها را به یک دیگر مرتبط می کنند. به این طریق، 
گفتمان تئوریک به یک عمل استنتاجی محض، به یک »خودآشکارگی ذات« بدل می شود، چرا که مفاهیم 

منطقاً و ذاتاً از مفاهیم دیگر ناشی می شوند.
به نظر الکالئو، نظریه ای موفق باید از مفصل بندی های هم تلویحی و هم صرفاً عقل باور مفاهیم اجتناب کند 
و مفصل بندی های تئوریک را برقرار کند. چگونه مفصل بندی ها یا تعیّن های تئوریک با مفصل بندی ها یا 
تعیّن های صرفاً عقل باور متفاوت هستند؟ الکالئو به این پرسش مهم پاسخی روشن نمی دهد. نزدیک ترین 
چیزی که به آن می رسد به شرح زیر است: »هر تقریب به امر انضمامی، مفصل بندی های مفهومی بیش از 
پیش پیچیده ای را پیش فرض می گیرد، و نه شرح و ارائه ی صرف ویژگی های منطقی یک کل مفهومی ساده. 
بنابراین، هر چه واکاوی انضمامی تر شود، تعیّن های تئوریک بیش تری باید در آن گنجانده شود؛ و چون 
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تعیّن های تئوریْک وجوه ضروری در خودآشکارگی ذات نیستند، بلکه صورت بندی های مفهومی گسسته 
هستند، پیش شرط هر تقریب تئوریک به امر انضمامی شامل فرایند گام به گام انتزاعی است که مفاهیم را از 
مفصل بندی های تلویحی شان رها می کند.« ]30[ این نقل قول آشکار می کند که تعریف الکالئو از تعیّن های 
تئوریک کاماًل منفی است: یعنی تعیّن های تئوریک، تعیّن هایی هستند که نه کاماًل عقل باورانه اند )»نه وجوه 
ضروری در خودآشکارگی ذات بلکه صورت بندی های مفهومی گسسته«( و نه تجربه گرا )شامل »فرایند گام به 
گام انتزاعی که مفاهیم را از مفصل بندی های تلویحی شان رها می کند«(. غیر از این نوع تعریف دایره وار، تمام 
آن چه درباره ی مفصل بندی های تئوریک می آموزیم، این است که آن ها »پیچیده تر« هستند؛ اما سرشت بندی 

آن ها به این سیاق بدون مشخص کردن نوع پیچیدگی موردنظر کافی نیست.
دردسر و مشکلی مشابه در تمایز بین گفتمان عقل باور و تئوریک/ علمی در بحث نویسنده درباره ی معضالتی 
است که از »اعتبار تجربی نظریه« نشئت می گیرد. الکالئو به درستی گیر تأکید تجربه گرایانه بر ضرورت، در 
مواجهه با نظریه های واجد »فاکت های انضمامی« را این سفسطه می داند که این فاکت ها ابژه های واقعی اند و 
کاماًل بیرون از گفتمان تئوریک: »اما اگر فاکت های »انضمامی« توسط خود نظریه یا معضل ساخته می شوند 
ـ آنگاه مسئله ی انسجام منطقی و اعتبار تجربی فرق ماهوی  ــ چنان که معرفت شناسی مدرن تصریح می کندـ 
ندارند.« ]31[ و »این فرض که حوزه ی مواجهه ی تجربی نظام گزاره اِی نظریه بیرون از نظریه نیست، بلکه 
نسبت به نظریه درونی است )از این لحاظ که معضل ابژه های خود را می آفریند(، راستی آزمایی »تجربی« 
مادامی که گزاره های تئوریک را اثبات نمی کند، تناقض های درونی نظام تئوریک را نشان می دهد.« ]32[. 
اکنون کاماًل درست است، هرچند دیگر امری بدیع نیست، که راستی آزمایی تجربی بیرون از تئوری نیست و 
سبک و شرایط راستی آزمایی تجربی همیشه توسط خود گفتمان تئوریک تحمیل می شود. ]33[ اما این استدالل 
که انسجام منطقی و اعتبار تجربی ماهیتاً مسائل متفاوتی نیستند، گزاره ای است مشکوک. زیرا اگرچه تمامی 
ضعف یک نظریه شکل »تناقض های درونی نظام تئوریک« را به خود می گیرد، انواع متفاوت تناقض های 
درونی وجود دارد، که برخی کم تر و برخی بیش تر، مستقیم از بی انسجامی های منحصراً منطقی ناشی شده اند.
نمونه ای را از خود کتاب الکالئو می آورم. نویسنده، در نقد جنبه های معینی از کار پوالنزاس، بیان می کند: »در 
یک مرحله، طبقه را فقط به شرطی می توان متمایز و مستقل دانست که »تاثیرات مقتضی« اعمال کند، یعنی 
تاثیری تعیین کننده؛ در مرحله ی دیگر، این »تاثیرات مقتضی« ممکن است »ناکارآمد« باشند.« ]34[ از این رو، فکر 
می کنم ما با نمونه ای عالی از بی انسجامی منحصراً منطقی روبه رو هستیم: »تناقضی درونی« که از این واقعیت 
ناشی می شود که مفاهیم بنیادی داده های متفاوتی هستند، تعاریفی متناقض درون گفتمانی یکسان. اما تناقض 
درونی باال کاماًل متفاوت از نوع دیگر تناقض درونی است که از تعارض های »بین سپهر مواجهه »تجربی« و 

نظام تئوریک موردبحث« ناشی می شود.
نظریه ای را در نظر می گیریم که می کوشد توسعه ی سرمایه داری را در یک صورت بندی خاص آمریکای 
التین واکاوی کند؛ و موضوعش بررسی ثروت و نابرابری های درآمد در این صورت بندی است و به این 
نتیجه می انجامد که نابرابری های درآمدی به سرعت کاهش می یابند. اکنون حتی اگر این نتیجه گیری بنا به 
نظر الکالئو نادرست باشد، هنوز می توان از »تناقضی درونی« سخن گفت. در این معنا، موضوع تفاوت های 
ـ یا آن گونه  درآمدی به »معضلی« بدل می شود که باید به دلیل ارتباط آن با ویژگی های معینی از خود نظریهـ 



274

ـ پژوهش شوند. اما ما این تضاد  که الکالئو مطرح می کند »معضالت تئوریک ابژه های خود را خلق می کنند«ـ 
یادشده را چه درونی بنامیم چه بیرونی، نکته این است که این تضاد کاماًل متفاوت با تضاد نوع پوالنزاسی است 
که قباًل اشاره شد، از این لحاظ که رویه های تئوریک الزم برای اثبات سرشت »متناقض« آن متفاوت هستند. 
درباره ی پوالنزاس، اثبات صرفاً تجربی عدم انسجام های تعریفی کفایت می کند، که برای موارد دیگر بی گمان 
کافی نخواهد بود. بنابراین، تفاوت های بنیادی بین تناقض های منحصراً منطقی و تناقض هایی که بی واسطه تر 
از »مواجهه ی تجربی« نشئت گرفته اند وجود دارد. تالش برای درهم آمیختن این دو، چنان که الکالئو و 
بسیاری از آلتوسری ها انجام می دهند، به سادگی به نوع منزه نظریه پردازی اساساً استنتاج گرا می انجامد که در 

مارکسیسم فرانسوی و آلمانی بسیار رواج دارد.]35[
اگر بر جنبه های مسئله ساز مقاالت الکالئو تاکید کرده ام، باید آن را نقدی از شکاف ها و نواقص چارچوب 
تئوریکش )یعنی حذف ابعاد سیاسیـ  سازمانی پوپولیسم( دانست و نه رد تمامی آثار او. هم در مقاالت قبلی 
او و هم در جستارهایش درباره ی پوپولیسم، شماری ایده های تاثیرگذار وجود دارد که اگر دقیق شرح و بسط 
یابند، می توانند در رشد نظریه ی مارکسیستی ارزشمند باشند. به این ترتیب، این چهار جستار در کل، مقدمه ی 

تئوریک جذابی برای برخی از حساس ترین مجادالت مارکسیسم معاصر تشکیل می دهند.
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واکاوی طبقاتی بوردیو

مبارزه ی طبقاتی یا طبقه بندی مبارزه ها

نوشته ی: هوشنگ رادیان

1- مقدمه

طرح نظرِی بوردیو ]1[ در رابطه با طبقات اجتماعی، مبتنی بر فهم او از جامعه به مثابه ی »فضای اجتماعی« 
است که در آن کنش گران مختلف بنا به امکانات خود دست به عمل می زنند، عملی که بوردیو در پی آن است 
قاعده مندی های آن  را ذیل »منطق عملی کنش« در »فضای اجتماعی« مطالعه کند. به بیان دیگر، بوردیو طرحی 
نظری را پایه می ریزد که بر اساس آن، از دوگانه انگاری های مرسوم علوم اجتماعی )مهم ترین آن ها: عاملیت و 
ساختار( فراتر می رود تا در تبیین به نقطه ای دست یابد که در عیِن رعایِت قواعد علمِی تبیین )برقراری روابط 
علی بین متغیرها(، بیش ترین شباهت را نیز به منطق عملی روزمره حفظ کرده باشد. درواقع، آگاهِی انساِن 
اجتماعی را به سطحی فراتر از فرد ارتقا دهد. این »فضای اجتماعی« نزد بوردیو، کماکان برساخته ای نظری 
تلقی می شود و با »فضای عملی زندگی« تفاوت دارد، اما برسازه ای است که »همه ی موقعیت هایی را یک جا 
و در آن ِ واحد گرد هم می آورد و با یک نگاه قابل مشاهده می کند ــ ارزش اکتشافی آن در همین است ــ 
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که عامالن هرگز نمی توانند کلیِت آن  را با همه ی روابط و مناسبات چندگانه اش درک کنند« )بوردیو،1390 
الف، 237(. از همین جا می توان حدس زد، که به این ترتیب، آگاهِی علمی در امتدادِ عقل سلیم روزمره قرار 
می گیرد، عقل سلیمی که صرفاً گستره ی شناختش به ورای حیطه ی شناخِت فرد ارتقا یافته است. در ادامه به 

این مسئله بازمی گردیم.
بوردیو، واقعیت را شبکه ای از روابط می داند )بوردیو، 1390 ب، 29(. مجموعه ی این روابط است که 
»فضای اجتماعی« را می سازد: »... فضا مجموعه ای از مواضع متمایز و هم زیسِت بیرون از یک دیگر است که 
به وسیله ی یک دیگر، به وسیله ی بیرونیت متقابل از هم و به وسیله ی روابطی چون نزدیکی، دوری و نیز به 
وسیله ی روابطی که نظم را نشان می دهند، مثِل رو، زیر یا بین، تعریف می شود ...« )همان، 33( در فضای 
اجتماعی، هر شخص یا گروه موقعیتی خاص را اشغال می کند که از دیگر موقعیت ها متمایز و متفاوت است 
و متناسب با این موقعیت ها است که افراد یا گروه ها ویژگی های خاصی را کسب می کنند. او می نویسد: »... 
بودن درون یک فضا، یک نقطه را اشغال کردن، یک فرد درون یک فضا بودن یعنی متفاوت بودن، تفاوت 
]پیدا[ کردن...« )همان، 38( بنابراین، اولین نتیجه ی منطقی و نظری این نوع صورت بندی از واقعیت اجتماعِی 
جامعه، عبارت است از این که »تمایزیابی« به سازوکار غایِی کنش افراد بدل می شود. تأکید بر »منطقی« و 
»نظری« بودن این نتیجه، از آن روست که »تمایزیابی« را سازوکاری لزوماً آگاهانه  در کنش ندانیم )چیزی شبیه 
به استدالل وبلن در »طبقه ی تن آسا« که بوردیو هم سویی با آن را به روشنی نفی می کند(، بلکه تمایزیابی پیامد 
منطقِی اشغال نقطه ای در فضای اجتماعی است. به بیان دیگر، نفس وجود موقعیت های متمایز در درون فضای 

اجتماعی، سازوکار تمایزیابی را نیز ایجاب میکند.
سازوکار تمایزیابی در بستری عمل می کند که بوردیو برای تبیین آن از دو مفهوم عادت واره ]habitus[ و میدان 
]field[ استفاده می کند. به کارگیری این دو مفهوم از سوی او را باید در جهت تالشش برای رهایی از دوگانه ی 
»عاملیت« ]agency[ و »ساختار« ]structure[ تفسیر کرد. او در تبیین کنش اجتماعی، از سویی به مقابله با 
رویکردهای »انتخاب عقالنی« و »فایده گرایی« می پردازد و از سوی دیگر به مقابله با رویکردهای ساختارگرا 
که عمدتاً نزد او مارکسیسم ساختاری و نحله ای از انسان شناسی را در بر می گیرد. بنابراین، از نظر او در تبیین 
کنش انسانی، هم گرایش به »عقالنی«، »سودمحورانه« و »آگاهانه« دانستن کنش ها خطاست و هم تعیّن یافتگِی 
تمام وکمال از سوی ساختارهای بیرونی )مهم ترین شان اقتصاد(. درواقع، او در پی فهِم »اقتصاد عمل« است 
و نه تبیین عمل اقتصادی/اجتماعی. بوردیو در کتابی به همین نام چنین می نویسد: »در این دالیل ]یعنی، 
ـ در مقایسه با غایت مندِی  دالیل کنش های عامالن اجتماعی[ نوعی غایت مندی عینی وجود دارد، بی آن کهـ 
ـ آگاهانه سازمان  یافته باشد؛ هوشمندی و انسجام وجود دارد بی آن که از نیتی منسجم و  آشکارا پی ریزی شدهـ 
تصمیمی سنجیده نشئت گرفته باشد؛ به درد آینده می خورد بی آن که محصول طرح یا برنامه ای باشد« )چاپ 

فرانسوِی »اقتصاد عمل« به نقل از شویره و فونتن، 1385، 48(. ]2[
پیوند متقابل مفاهیم بوردیو به یک دیگْر کارِ تعریف و تدقیق آن ها را دشوار می کند اما از ساده ترین شکل 
تعریف این مفاهیم از سوی خود او استفاده می کنیم که زنجیره ی مفاهیمش را به قدری که در این نوشته نیاز 

داریم، بسط دهیم. بوردیو در کتاب »تمایز«، عمل را چنین معرفی می کند: )بوردیو،1390 الف،152( ]3[
 })عادت واره( )سرمایه({ + میدان= عمل
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او با چنین فرمول بندی ای در پی آن است که به نابسندگی های تبیین هایی فائق آید که مجموعه ی عواملی را 
به عنوان »سنگ بنای« اعمال معینی تعریف می کنند، بی آن که پیوستگی ذهنی، درونی و عملی آن ها نزدِ کنش گران 
را روشن  سازند. از این رو، آن چه در این تبیین های رایج از دست می رود، یکم »ساختار سبک زندگِی« مربوط 
به هر عامل یا طبقه ی عامالن است و دوم »فضای نمادینی« که کلیت این کردارهای ساخت یافته به وجود 
می آورند )همان(. بنابراین، می توان چنین ادعا کرد که او با مجموعه ی مفاهیم خود از یک سو در پِی بازآفرینِی 
»ساختار سبک زندگی« عامالن اجتماعی است و از سوی دیگر، جنبه ی نمادین حیات اجتماعی. هردو این 
تالش ها به ما یاری می رسانند که وحدتی پنهانی را بین کنش های گوناگون و به ظاهر نامرتبط، در میدان های 

اجتماعی مختلف کشف کنیم. ]4[
تبیین های رایج از کنش های افراد، حتی اگر چند علتی باشند، در بازآفرینی این فضای میانی عاجزند. این 
فضای میانی، فضایی است که ضرورت بیرونی از رهگذرِ آن به ترجیحاِت درونی بدل می شود و از دل این 
فعل وانفعال، جنبه های نمادین حیات اجتماعی را پدید می آورد که خود این جنبه های نمادین، در ستیز بین 
نیروهای هر میدان مؤثرند و شرایط، نحوه و چگونگِی تفسیرِ درونی شدن ضروریات را تحت تأثیر قرار 
می دهند. در یک کالم و برای خالصی از سیر مسلسل وار و دوری مفاهیم بوردیو، می توان گفت که درواقع 

میان  کنش مفاهیم بوردیو با یک دیگر، بازتابی است از میان کنِش سازوکارهای اجتماعی. ]5[
اینک با درنظر داشتن این مالحظات می توان به تعریف بوردیو از عادت واره اشاره کرد: »عادت واره همان جبر 
و ضرورتی است که درونی شده و تبدیل به قریحه ای گشته که کردوکارهای معنادار و تلقی های معنابخش 
ایجاد می کند. عادت واره طبع و قریحه ای عام و انتقال پذیر است که به صورتی سیستماتیک و همه شمول 
ــ فراتر از حد و مرزهای چیزهایی که مستقیماً آموخته شده اند ــ همان ضرورتی را به کار می بندد که در 
بطِن شرایط یادگیرِی اولیه نهفته است. ... عادت واره نه فقط ساختاری ساخت دهنده است که کردوکارها و 
درک و تلقِی کردوکارها را سازماندهی می کند، بلکه ساختاری ساخت یافته نیز هست« )بوردیو، 1390 الف، 

238-239( )تأکیدها از من است(
در این تعریف به چند نکته باید توجه کرد. نخست این که عادت واره محصول درونی کردن الزامات بیرونی 
است. دوم این که هرچند عادت واره سازنده ی ذوق و قریحه ی افراد است و جهت گیری های ذهنی آنان 
را مشخص می کند )به بیانی دیگر آگاهی فرد را شکل می دهد( اما چندان هم آگاهانه نیست. در واقع »در 
ژرف ترین اعماق عادت واره، نوعی وفادارِی بی واسطه به عالیق و بیزاری ها، همدلی ها و انزجارها، رؤیاها 
و کابوس هایی است که بیش از عقایِد اظهارشده، وحدِت ناخودآگاه یک طبقه را تشکیل می دهد« )بوردیو، 
1390 الف،121(. و سوم این که، عادت واره هم زمان ساخت مند و ساخت دهنده است، یعنی »ساخت مند 
است، چراکه به وسیله ی نیروهای اجتماعِی الگودار تولید می شود و ... ساخت دهنده است، چرا که ... به 
فعالیت های متنوع و گوناگون فرد در حوزه های منفک مختلف زندگی شکل داده و بدان انسجام می بخشد« 

)واکووانت، 1385، 335(.
تعریف مفهوم »میدان«، عالوه بر پیوند متقابلی که با مفاهیم عادت واره، فضای اجتماعی و عنصرِ رابطه دارد، 
مبتنی بر درکی وبری از فرایند مدرنیته است که این فرایند را حاصل روند طوالنی تمایزیابی های فضاهای 
اجتماعی و بدل شدن هریک از این فضاها به میدانی مستقل می داند، که هریک عقالنیت مجزا و خودآیینی 
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دارد. )لش، 1388، 340؛ شویره و فونتن، 1385، 138( بدین ترتیب، میدان ها عبارت از حوزه های قدرت و 
نقاط تثبیت شده ای هستند که به عادت واره هایی مشخص راه می دهند )خواه با قواعدی نوشته شده و نهادین 
و ضمانت های قانونی اجرای آن، مثل گواهی نامه ها و مدارک مختلف، و خواه از طریق قواعد نانوشته و 
نمادین( و درعین حال، عادت واره هایی مشخص را نیز می سازند: »فرایند تمایزیابِی جهان اجتماعی که منجر 
به وجودِ میدان های خودمختار می شود، هم فرایندی وجودی و هم معرفتی است. جهاِن اجتماعی در خودِ 
]فرایند[ تمایزیابی، شیوه های تمایزیافته ای از معرفت نسبت به جهان را تولید می کند. در انطباق با هر میدانی، 
چشم انداز بنیادیِن ]منحصربه فردی[ نسبت به جهان وجود دارد که ابژه ی خود را خلق می کند و در خوْد اصوِل 
فهم و تبییِن مناسب با آن ابژه را می یابد. ... هر میدان عبارت است از نهادینه سازِی یک چشم انداز در چیزها 
و در عادت واره. عادت واره ی ویژه ای که از تازه واردان به عنوان شرِط ورود تقاضا می شود، چیزی نیست مگر 
یک شیوه ی تفکر ویژه )یک ایدوس ]eidos[(، اصلی برای شکل ویژه ای از پایه گذارِی واقعیت که در باورِ 
پیشاانعکاسی در ارزش مندی بالمنازعه ی ابزارهای پایه گذاری و ابژه هایی که به این ترتیب پایه گذاری می شوند 

)یک اتوس ]ethos[( ریشه دارد« )بوردیو، 2000، 100-99(.
حال می توان تشخیص داد که تالش بوردیو برای فرا رفتن از دوگانه ی »عاملیت« و »ساختار« چگونه به خلق 
مفاهیم »عادت واره« و »میدان« منجر شده است. عادت واره و میدان در میان کنش با یک دیگر، قواعِد عملِی 
کنش افراد را تعیین می کنند. هر میدان بنا به مواضع و توزیِع کم وبیش نهادینه شده ی سرمایه های مختلف 
)اقتصادی، فرهنگی، نمادین( به عادت واره هایی مشخص راه می دهد و به تحکیم و تقویت آن ها می پردازد. 
این صورت بندی به بوردیو امکان می دهد که در تبیین کنش فردی از مرزهای »فایده گرایی« فراتر رود و امکاِن 
شکل گیرِی مفهوم عادت واره  را نزد او میسر سازد که نه بر اساس منفعِت بالواسِط شخصی که بر اساس 
منفعت/توهِم خاِص هر میدان شکل گرفته باشد. از طرف دیگر، مفهوم میدان که متشکل از مواضع مختلف در 
توزیعی مستقر از سرمایه های گوناگون است، به قطب های مختلف میدان )از یک سو قطب مسلط که بوردیو با 
ـ قطبی که طرفدار تثبیت توزیع سرمایه ها به شکل موجود  تأسی از میدان دینی آن را قطب »روحانیون« می نامدـ 
ـ که به اصطالح آوانگاردهای میدان و در  ـ و از سوی دیگر، قطب تازه وارد یا قطب »پیامبران«ـ  در میدان استـ 
تالش برای تغییر توزیِع سرمایه ها در میدان هستند )بوردیو، b1991، 22-25(( این امکان را می دهد که با سر 
نهادن به قواعد بازی در هر میدان، منازعات خویش را پی گیری کنند. حاصل این منازعات است که شکِل آتی 
میدان را مشخص خواهد کرد، همان طور که وضعیت فعلی میدان حاصل تاریخ منازعاِت قطب های مختلف 
آن است. ]6[ این برداشت از مرزهای رویکردهای ساختاری که افراد را صرفاً حامالِن ویژگی های ساختاری 
می داند فراتر می رود و سازوکاری درونی برای تغییرات میدان/ساختار تعبیه می کند )که البته همواره در پیوند 
با سازوکارهای بیرونِی سایر میدان ها قرار دارند(. از این رو، بوردیو درعوض آن که هم چون ساختارگرایانی مثل 
لوی  اشتراوس در پی کشف ساختارهای زیرین رفتار انسانی باشد در پی کشف راهبردهاست. )لش، 1388، 

)368
نکته ی مهم این است که رابطه ی بین عادت واره و میدان رابطه ای نیست که مصداِق تعیّن بخشِی تمام عیار 
باشد. اشاره کردیم که از نظر بوردیو عادت واره »ساخت دهنده« و »ساخت یافته« است. به عبارت دیگر، در 
نظر بوردیو عادت واره همواره واجد »شکاف«هایی ]cleft[ است که برای حامالن آن امکان خلق امر نو را 
فراهم می کند. به عبارت دیگر، »انقالب« در میدان های مختلف )وبه طور کلی در جهان اجتماعی( حاصل 
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همین شکاف هاست، شکاف هایی در عادت واره که به فرد امکان می دهند دست به انقالب های هنری، فکری 
و اجتماعی بزند. انقالب اجتماعی نیز، حاصل پیوند خوردن انقالب ها در میدان های مختلف است )فاولر، 

]7[ .)47 ،2011،45

2- نظریه ی فضای اجتماعی

بوردیو خود آغازگاه بحث و نظرگاهش درباره ی طبقات )یعنی »نظریه ی فضای اجتماعی«( را، در تقابل با 
مارکسیسم، چنین تعریف می کند: »برساختِن نظریه ی فضای اجتماعی، مجموعه ای از گسست ها از نظریه ی 
مارکسیستی را پیش فرض می گیرد. ]نخست،[ گسست از گرایشی که درعوِض توجه به روابط، تأکید بر 
جوهرها ــ در این جا منظور از جوهر گروه هایی واقعی  است که ادعا می شود می توان تعداد، محدودیت ها، 
اعضا و دیگر خصائلشان را مشخص کرد ــ دارد، ]و البته[ گسست از این وهم روشنفکرگرایانه که منجر 
به این نتیجه می شود که طبقه ی نظری را، که دانشمندان علوم اجتماعی آن را برساخته اند، به عنوان طبقه ای 
واقعی قلمداد کند، یعنی به عنوان گروهی که به صورت مؤثر بسیج شده اند؛ ]دوم[، گسستی از اقتصاد، که 
منجر به فروکاستِن میدان اجتماعی، یعنی فضایی چندبُعدی، به صرِف میدان اقتصادی می شود، یعنی به 
مناسبات اقتصادی تولید که بدین ترتیب، در مقام مختصات جایگاهِ اجتماعی استقرار می یابند؛ و دست آخر، 
گسستی از عینی گرایی که هم راستا با روشنفکرگرایی عمل می کند و منجر به نادیده گرفتِن مبارزات نمادینی 
می شود که در میدان های مختلف رخ می دهد و همان بستری است که در دل آن، جدال اصلی بر سر خودِ 
امر بازنمایِی جهان اجتماعی، و مشخصاً، سلسله مراتب درون هریک از میدان ها و بین میدان های گوناگون، 

)229 ،a1991،به وقوع می پیوندد« )بوردیو
چنان که از این متن برمی آید، بوردیو طبقات و گروه های اجتماعی را نه واجد جوهری از پیش مشخص، 
جوهری که در چارچوب نظریات مختلف ازجمله مارکسیسم )بر مبنای جایگاه هر فرد در شیوه ی تولید( 
تعریف شده باشد، بلکه دارای خصلتی رابطه ای می داند. به این معنا که طبقات و گروه های اجتماعی، از مسیر 
»مبارزه ی نمادین« در نسبت با یک دیگر شکل می گیرند، مبارزه ای که نظریاتی هم چون مارکسیسم نسبت به آن 
بی اعتنا هستند. صرف قرار گرفتن در جایگاه مشخصی در شیوه ی تولید تعیین نمی کند که طبقات و گروه ها 
حامل چه نوعی از »آگاهی طبقاتی« باشند، آگاهی طبقاتی )که  به نظر می رسد نزد بوردیو معادل با ظرفیِت بسیِج 
گروه ها و طبقات باشد( در نتیجه ی مبارزه ی نمادینی حاصل می شود که با هدِف تفسیر جهان برای عامالن 
آن صورت می گیرد. به عبارت دیگر، هر نوع مفهوم پردازی طبقاتی چیزی نیست مگر برساخت هایی نظری 
]theoretical constructs[ که بیانگر امری اساسی درباره ی زندگی انسانی یعنی جنبه ی نمادین آن است. 
نظریه ای که این ابعاد را نادیده بگیرد، هم دچار وهم  روشنفکرگرایانه است )چرا که برساخت های نظری 
روشنفکران را امری عینی و بیرونی تلقی می کند( و هم دچار وهم عینیت گرایی )که وجه نمادین حیات انسانی 

را با عینیِت بیرونی اشتباه می گیرد(. ]8[
از نظر بوردیو، سنت مارکسیستی یا مفهوم برساخته ی طبقه را با طبقه ی واقعی اشتباه می گیرد )او نقد مارکس 
به هگل که مقوالت منطق را با منطق مقوالت اشتباه می گیرد در مورد خود مارکس هم روا می داند( یا 
این که اگر به گذاری از »طبقه درخود« به »طبقه برای خود« قائل باشد آن را فرایندی تماماً جبرباورانه یا تمامًا 
اراده گرایانه می داند. در تفسیر جبرباورانه، گذار از طبقه درخود به طبقه برای خود هم چون گذاری منطقی و 
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ضرورتی مکانیکی یا ارگانیک به نظر می رسد که حاصل »به بلوغ رسیدن شرایط عینی« است، و در تفسیر 
 اراده گرایانه، این گذار هم چون »بیداری آگاهی« و هشیار شدنی جلوه می کند که از سوی رهبری حزب اِعمال 
می شود: ]9[ »در هر دو صورت، هیچ سخنی از آن شیمی مرموز به میان نمی آید که از رهگذر آن یک »گروه 
در حال مبارزه«، در مقام جمعی شخصیت یافته، به عنواِن عاملی تاریخی که اهداف خود را تعیین می کند، از 
دل شرایط عینی اقتصادی برمی خیزد. با یک چرخش قلم، اساسی ترین پرسش ها از میان برداشته می شوند: 
نخست، پرسش از امر سیاسی، پرسش از کنش مشخص عامالنی، که به حکِم تعریفی نظری از طبقه، در مقام 
اعضای آن طبقه، دسته ای از اهداف به آن ها نسبت داده می شود، که رسماً از بیش ترین حد انطباق با منافع 
»عینی« )یعنی نظری( آن ها برخوردار است، و نیز، پرسش از آن کاری ]labour[ که از رهگذر آن، سخن گویان 
این سنت موفق شدند، اگر نه طبقه ای بسیج شده، دست کم اعتقاد به وجود یک طبقه را تولید کنند؛ امری 
که مبنای اقتدار همین سخن گویان را پایه گذاشته است. ]10[ و دوم، پرسش از رابطه ی بین طبقه بندی های 
ـ و از این جنبه، مشابه طبقه بندی های جانورشناسان  به اصطالح عینی ای که دانشمندان اجتماعی تولید کرده اندـ 
هستند ــ با آن طبقه بندی هایی که خود عامالن به شکلی مداوم در هستی عادی خود پدید می آورند و از 
رهگذر آن ها، در صددِ اصالح جایگاه خود در طبقه بندی های ]واقعاً[ عینی یا اصالح خود اصولی برمی آیند 

.)234-233 ،a1991 ،که همین طبقه بندی ها مطابق با آن ها تولید شده اند« )بوردیو
در همین زمینه ی نظری است که بوردیو طرح خود از تحلیل طبقاتی را پایه می گذارد. یعنی در زمینه ای که 
تأکیدات نظری بر عناصری ماننِد رابطه ای بودن مناسباِت گروه های اجتماعی، اهمیت وجه نمادین زندگی 

اجتماعی، تقدمِ مبارزه ی نمادین بر سایر انواع مبارزه و البته، چندبعدی بودن فضای اجتماعی، قرار دارد. 

2-1- انواع سرمایه

نخستین ابداع نظری بوردیو در بحث طبقاْت به کارگیری مفاهیم و ترکیباتی تازه است که در پیوند با تلقی 
چندبعدی اش از فضای اجتماعی، انواع گوناگونی از سرمایه  را نیز در این فضای اجتماعی در جریان می بیند. 
او خود مؤکداً بیان می کند که برخالف مارکسیسم که تنها »سرمایه ی اقتصادی« را می شناسد و در واکاوی به کار 
می گیرد، می توان از انواع دیگری از سرمایه، از جمله سرمایه ی فرهنگی، نمادین و اجتماعی نیز سخن گفت. 
سرمایه ی اقتصادی مشخصاً نزد او عبارت است از حجم ثروث. سرمایه ی فرهنگی )عموماً در کشورهای 
پیشرفته ی سرمایه داری که از تمایزیافتگِی میدان ها و نهادها برخوردارند( غالباً از دو منبع خانواده و مدرسه 
حاصل می شود. کسب این نوع سرمایه، برخالف سرمایه ی اقتصادی، یک شبه ممکن نیست و حصول آن 
نیازمنِد صرِف زمان است. سرمایه ی فرهنگی صرفاً ناظر به آن  وجه آموزش نیست که با ضمانت های رسمی 
)مدارک( تضمین می شود، بلکه کلیِت خصائلی است که از رهگذر آموزش بر عادت واره ی فرد می نشیند. 
)واینینگر، 1395، 132( کسب سرمایه ی فرهنگی نیازمند تعلیم ذوق و سلیقه است، به همین اعتبار عمیقًا 
با سبک زندگی و مصرف فرهنگی درهم آمیخته است. آموختِن این که چگونه از تابلوهای نقاشِی انتزاعی 
لذت ببریم، مستلزم طی کردِن دوره ی آموزشی ای طوالنی و متعاقباً، وارد کردِن موزه گردی و گالری گردی 
به برنامه های روزمره ی زندگی است. سرمایه ی فرهنگی، جز در شکل جسمیت یافته ی آن )کتاب ها، تابلوها 
و ...( امکان به ارث رسیدن ندارند )مگر از رهگذرِ سازوکارهای پیچیده ترِ »تبدیل سرمایه ها« به یک دیگر 
و عادت واره ی »وارثان« که خود بحث مفصل دیگری است ]11[( و مستقیماً باید در کسب آن ها کوشید. 
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از همین روست که کسب آن، به شکلی از فراغت ]skhole[ ]12[ نیازمند است و عمیقاً در گرو در اختیار 
داشتِن سرمایه ی اقتصادی است. بخش  عمده ی ادبیات انتقادِی بوردیو در رابطه با »بازتولید نابرابری« و خنثی 
شدِن سازوکارهای نهادیِن تحرک اجتماعی )از جمله تحصیالت( با عطف توجه به نسبت بین این دو نوع 
سرمایه شکل گرفته است. او در بررسِی طبقاتی از جامعه ی فرانسه )که البته در جایی دیگر تأکید می کند 
برخی دستاوردهای آن نشان از گرایش هایی عام دارند، هرچند در هرجامعه باید به مطالعه ای تجربی هم چون 
»تمایز« اقدام کرد تا رخساره ی طبقاتی آن جامعه به  شکلی تجربی و عینی حاصل شود )بوردیو،1390 ب، 
26( نشان می دهد که ساختارِ توزیع سرمایه ی اقتصادی، معکوِس سرمایه ی فرهنگی است. یعنی، برای مثال 
هرچه از گروه بندی های شغلِی متعلق به قطب مسلِط بورژوازی )کارفرمایان تجاری و صنعتی و مدیران بخش 
خصوصی( به سمت گروه بندی های شغلی قطب تحت سلطه )مدیران بخش دولتی و معلمان سطح عالی 
و متوسطه( پیش رویم، ترکیب سرمایه ی این گروه ها از تفوِق سرمایه ی اقتصادی به سمت تفوق سرمایه ی 
فرهنگی سوق پیدا می کند. یا در سطح طبقات متوسط، کارفرمایان صنعتی و تجارِی کوچک با تفوِق سرمایه ی 
اقتصادی نسبت به فرهنگی مشخص می شوند، کارمندان و تکنسین ها و کارکنان دفتری  موقعیتی میانی 
در طبقه ی متوسط و توزیِع سرمایه های مختلف دارند، و معلمان و آموزگاراِن دبستان با تفوق سرمایه ی 
فرهنگی نسبت به سرمایه ی اقتصادی مشخص می شوند. فارغ از این دسته بندِی مشابه در ترکیب سرمایه بین 
خرده طبقات دروِن طبقات باالیی )بورژوازی( و طبقات متوسط، این دو گروه عمده با عطِف به حجم سرمایه  
)اعم از اقتصادی و فرهنگی( از یک دیگر متمایز می شوند )بوردیو،1390 الف، 173-178(. به طور کلی، بوردیو 
فضای طبقاتی را فضایی سه بعدی می داند که گروه های مختلف در آن بر اساس »حجم« و »ترکیب« سرمایه 
و نیز »خط سیر« سرمایه )یعنی تغییر این دو خصوصیت در طول زمان( از یک دیگر متمایز می شوند. )همان، 

)168
بوردیو در توضیِح اصول پراکنش ]diffusion[ طبقات و خرده طبقات، عواملی هم چون »مالکیت«، »بهره« 
)اعم از اقتصادی و نمادین( و »گرایش به طبقات باال« را مؤثر تشخیص می دهد ]13[ و درباره ی خرده طبقاِت 
بورژوازی و طبقات متوسط چنین می نویسد که »در هر دو مورد، تضادی میان مالکان )مالکان خانه های 
شخصی، امالک و مستغالت شهری یا روستایی یا سهام و اوراق بورس( که غالباً سالخورده تر هستند و وقت 
آزاد کم تری دارند و غالباً فرزنداِن کارفرمایان صنعتی یا کشاورزی هستند، و غیرمالکان وجود دارد که عمدتًا 
از سرمایه ی فرهنگی و فراغت و وقت آزاد بهره مندند، و از پاره طبقه های مزدبگیرِ طبقات متوسط و باال یا 
از طبقه ی کارگر می  آیند. دارندگاِن موقعیت های مشابه، برای مثال، آموزگاران دبستان و استادان دانشگاه یا 
مغازه داراِن کوچک و آنترپرونرهای تجاری، عمدتاً بر اساس حجِم سرمایه ای که در ساختارِ دارایی های آن ها 
غالب است، یعنی بر اساس تفاوِت درجاتی از هم متمایز می شوند که افرادی را که بهره های نابرابر از منابِع 
ـ و هم بسته ی آن، طبع و قریحه ی صاحبان  کمیاِب واحدی برده اند از هم جدا می کند. موقعیت های نازل ترـ 
ـ پاره ای از ویژگی های خود را از این واقعیت اخذ می کنند که به طور عینی به موقعیت های  این موقعیت هاـ 
متناظری در سطِح باالتر مربوط می شوند که به سمت آن گرایش دارند و به آن وانمود می کنند« )همان، 178-

.)179
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شکل1: طرح واره ی بوردیو از پراکنش خرد ه طبقات مختلف در فضای اجتماعی

منبع: بوردیو،1390 ب، 36

نوع دیگر سرمایه از نظر بوردیو سرمایه ی نمادین است، یعنی سرمایه ای که به زعم او برآمده از مهم ترین 
بعِد زندگی اجتماعی است و از اساس حاصِل شناخِت خطا و درنیافتِن خاستگاه های مادی کسِب سایر انواِع 
سرمایه است. آن جا که فرد با ساعت رولکسش جلوه گری می کند )سرمایه ی اقتصادی( یا آن جا که در نقِد 
تئاترِ ابسورد داد سخن می دهد )سرمایه ی فرهنگی(، متعاقِب استفاده از سرمایه های اقتصادی و فرهنگی اش، 
سرمایه ی نمادین کسب می کند. سرمایه ی نمادین نزد بوردیو اساساً درهم تنیده با »خشونت نمادین« است. 
آن جا که افراد در شناخِت شرایِط واقعِی امکاِن کسب قدرِت نمادین عاجزند تحِت خشونِت نمادین قرار 
می گیرند. مثاًل، آن جا که مفتوِن واژگاِن پیچیده در کالم فردی می شویم و توانایِی سخن ورِی او را نه حاصل 
سال های تحصیِل او در دانشگاهی معتبر که خودِ آن نیز از طریق امکان  اقتصادی اش فراهم شده است )شرایط 
واقعِی امکاِن قدرت نمادین(، بلکه حاصل هوش باال و توانایی ذهنی پیچیده ی او تصور می کنیم، قربانِی این 
نوع خشونت نمادین شده ایم. بنابراین، می توان چنین گفت که سرمایه ی نمادین پیامِد اشغاِل جایگاه های ممتاز 
در نظم طبقاتی است که رابطه ی خود با شرایط امکانش را غیرشفاف ساخته است. شعبده  مادامی شعبده جلوه 
می کند که رمزِ تردستِی شعبده باز رو نشده باشد. توجه به این جنبه از دستگاه مفهومی بوردیو فوق العاده مهم 
است، چرا که در نهایت، تمامی توان انتقادِی این رویکرد نیز در راززدایی از رازورزِی جنبه ی نمادیِن زندگی 
اجتماعی خالصه می شود. جامعه شناسی نزد بوردیو، از اساس بدل می شود به روایِت تاریخ تکویِن حوزه های 

رازورزِ زندگی مدرن و متعاقباً آشکار کردِن شرایط امکاِن شکل گیری این رازورزِی نمادین. ]14[
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با این همه نوع دیگری از سرمایه که بوردیو از آن سخن به میان می آورد، سرمایه ی اجتماعی است. سرمایه ی 
اجتماعی به طور کلی مجموعه ی روابطی است که فرد با بهره گیری از آن ها می تواند مزایایی را به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم کسب کند. درواقع، سرمایه ی اجتماعی بسِط یکی از کارکردهای »گروه های منزلتی« 
وبری است. یکی از کارکردهای تحلیلِی سرمایه ی اجتماعی نزد بوردیو، استفاده از این مفهوم برای تبیین 
فضاِی اجتماعِی »کشورهای شورایی« و سوسیال دموکراسی های ریشه دوانده )حوزه ی اسکاندیناوری( است. 
از نظر او در این کشورها، از آن جا که استخراج سرمایه ی اقتصادی از بازِی قدرت در فضای اجتماعی بیرون 
گذاشته می شود، سرمایه ی سیاسی )که یکی از مشتقات سرمایه ی اجتماعی است( جایگزین آن می شود. به 
عبارت دیگر، سرمایه ی سیاسی میانجِی کسب سرمایه های دیگر می شود. سرمایه ی اجتماعی/سیاسی در این 
کشورها »برای صاحبانش نوعی بهره مندی خصوصی از امکانات و ثروت های عمومی ... را فراهم ]می[آورد 
... هنگامی که یک »نخبه «ی سوسیال ـ دموکرات در طول چند نسل قدرت سیاسی را در اختیار دارد، سرمایه ی 
اجتماعی از نوِع سیاسی، از خالل سندیکاها و احزاب و از طریق روابط فامیلی به میراث برده می شود و به 

تشکیل نوعی سلسله ی سیاسی می انجامد« )بوردیو،1390 ب، 50(
سرمایه ی اجتماعی یکی دیگر از مجراهایی است که به »بازتولید« نابرابری کمک می کند. در وضعیت هایی 
هم چون وضعیِت تورمِ مدارک تحصیلی که از ارزش این مدارک کاسته می شود، بازهم سرمایه ی اجتماعی 
است که به میان می آید و امکان »تبدیل« سرمایه ی تحصیلی یا ارزش دهی دوباره به آن را میسر می سازد. به 
عبارت ساده تر، »پارتی  بازی« به راهبردِ اصلِی بهره مندی از مزایا بدل می شود. )نک به بوردیو،1390 الف، 

)221-204
منشاء ابتدایِی سرمایه ی اجتماعی خانواده است. بر همین اساس می توان تصور کرد که جوامِع قبیله ای چگونه 
بر محوریِت سرمایه ی اجتماعی شکل گرفته اند و در این جوامع سایر سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و نمادین 
با ارجاع به سرمایه ی اجتماعی است که شکل می گیرند. اما، در جوامع مدرِن سرمایه داری، سرمایه ی اجتماعی 
فقط از سرمنشاء خانواده پدید نمی آید و در نمونه های مربوط به تحرک نسلی می توان مشاهده کرد که فردی 
از طبقات پایین و با سرمایه ی اجتماعی اندک، به مددِ سرمایه ی فرهنگی و نمادینش شبکه ای از ارتباطات 

اجتماعی تازه را برای خود خلق کند.

2-2- از طبقه ی نظری به طبقه ی عملی )انحالل طبقه(

بنیادی  و  رایج  دوگانه انگاری های  از  یکی  از  فرارفتن  اجتماعی،  واقعیت  واکاوی  برای  بوردیو  دغدغه ی 
جامعه شناسی علمی )یا به بیان باشالر »جفت های معرفت شناختی«( بوده است؛ انحالل ضدیت میان ابژه باوری 
و سوژه باوری و به بیان دیگر ناهم خوانی رویکرد ساختارمحور و عاملیت محور. به زعم بوردیو رویکرد 
نخست برای تبیین واقعیت اجتماعی، با عامالن اجتماعی به مثابه ی چیزها روبه رو می شود و آن ها را به عنوان 
ابژه  طبقه بندی می کند )از این رو هر نوع طبقه بندی عینی را مشروط به گسست از طبقه بندی های بی اساس 
ذهنی می داند که با عنوان ایدئولوژی ها و پیش انگاره ها در نظر گرفته می شود(؛ از سوی دیگر، رویکرد دوم 
واقعیت اجتماعی را محصول مجموع کنش های منفرد این عامالن قلمداد می کند. از نظر بوردیو این ضدیت 
از اساس کاذب است. درواقع این طور نیست که عامالن یا )در مقامِ ابژه های از پیش جای گرفته در یک 
ساختار( طبقه بندی شده باشند یا به مثابه ی فرد )بنا به کنش های فردی شان( جایگاه شان را خود مشخص کنند. 
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در عوض، عامالن توأمان طبقه بندی شده و طبقه بندی کننده اند. یعنی هم زمان که از بینشی فردی برخوردارند، 
این بینش برخاسته از موضعی ازپیش تعیین شده در واقعیت اجتماعی است. از این رو، برای رهیدن از این 
دوگانه ی سوژه باور و ابژه باور باید این دو رویکرد را در یک دیگر ادغام کرد )بوردیو، 1987، 2-1(. چرا که 
»طبقه« مفهومی برساخته و »مقوله ای از مقوالت منطق است« که با توجه به جوهرباوری نهفته در آن نمی تواند 
کنش های فردی را از منظر جمعی و کنش های جمعی را از منظر فردی و ازاین رو واقعیت اجتماعی را توضیح 

بدهد.
بوردیو به تمایزی قاطع میان طبقه در قالب برساختی نظری و طبقه در واقعیت بیرونی قائل است. او به شکلی 
واضح چنین اظهار می کند که »فقط به منظور یک کار سیاسی، یعنی به حرکت درآوردن توده می توان از طبقه، 
طبقه ی روی کاغذ، به طبقه ی »واقعی« عبور کرد ... طبقات اجتماعی وجود ندارند )حتی اگر فعالیت سیاسِی 
ملهم از  نظریه ی مارکس توانسته باشد، در بعضی موارد، حداقل از رهگذرِ میل به تحرک و تغییر، چنین طبقاتی 
را به وجود آورده باشد(. آن چه وجود دارد یک فضای اجتماعی است، یک فضای تفاوت ها که در آن طبقات 
به گونه ای بالقوه وجود دارند، به صورت نقطه چین، نه به صورت یک داده، بلکه به عنوان چیزی که قرار است 

انجام شود« )بوردیو،1390 ب، 43-42(.
به این ترتیب، طبقه و نظریه ی طبقاتی، جز در ساحت نظر امکان وجود ندارند. از همین روست که بوردیو 
کلیِت نظریه ی فضای اجتماعی اش را به گونه ای سامان می دهد که یکم، بتواند منطق کنش عملی در فضای 
اجتماعی )یعنی تمایزیابی نقاط نسبت به یک دیگر( را بیابد، دوم، پیامدهای پیگیری راهبردهای تمایزیابی در 
این فضا را صورت بندی کند )پیامدهایی که به خرده طبقاتی گوناگون در عرصه ی »مصرف« منجر می شوند( 
و سوم، از این رهگذر، قاعده مندی های زندگِی اجتماعی به مثابه ی عرصه ی مبارزه ی نمادین افراد و گروه ها 
را بیابد. به همین  علت است که پیگیری های پژوهشی او، الجرم از عرصه ی »طبقه« فراتر می رود و شیوه های 
گوناگونی را برای این مبارزه ی نمادین می یابد. عرصه ی مبارزه ی نمادین )و تقدمِ آن بر مبارزه ی واقعی( 
چنان فراخ است که طبقه و مبارزه ی طبقاتی تنها بخشی از آن محسوب می شود، گیریم که بخشی مهم و 
تعیین کننده. چنین صورت بندی ای ناگزیر اولویت تحلیلی  خود را در آشکارسازِی انواع گوناگون روابِط سلطه 
می یابد و نه استثمار. در این دستگاه تحلیلی که فضای اجتماعی را به مثابه ی بازارِ روابط مصرِف نمادین در 
نظر می گیرد، هیچ سازوکاری برای تشخیص استثمار تعبیه نشده است. استثمار تنها زمانی در این رویکرد 
به رسمیت شناخته می شود که منجر به شکلی از »سلطه« شود، از همین روست که مصرف عرصه ی اصلی 

واکاوِی بوردیوست و نه تولید.
درواقع، نظریه ی فضای اجتماعی در پی آن است که مناسبات سلطه ای را فاش سازد که سلطه ی طبقاتی تنها 
یکی از ابعاد آن است. از همین روست که بوردیو می نویسد: »... بحث از فضای اجتماعی به منظور حل همین 
مشکل است؛ بحث ما، مشکل وجود یا عدمِ طبقات را، که از ابتدا جامعه شناسان را به دو دسته تقسیم می کرده 
است، ناپدید می کند: به این صورت که وجود طبقات را منکر می شود، بدون این که وجود آن حقیقتی را 
انکار کند که مدافعان مفهومِ طبقه درواقع از رهگذر این مفهوم به دنبال تأیید آن بوده اند، یعنی متفاوت شدِن 
اجتماعی، که می تواند تعمیم دهنده ی آشتی ناپذیرِی فردی و گاه، رویارویی های جمعی میان افرادِ قرار گرفته 
در موقعیت های مختلف در فضای اجتماعی باشد. علم اجتماع نباید به برساختِن طبقات دست ببرد ]کاری 
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که از نظر بوردیو مارکس اقدام به آن کرد[، بلکه باید فضاهای اجتماعی ای را تعریف کند که طبقات می تواند 
دروِن آن تقسیم بندی شود، طبقاتی که فقط روی کاغذ وجود دارد. این علم باید در هر مورد ... به خلق و 
کشِف منشاء متفاوت شدن دست برد که زمینه سازِ بازآفرینِی تئوریِک فضای اجتماعی است که به صورت 

تجربی قابل مشاهده است« )بوردیو،1390 ب، 74-73(.

3- جمع بندی و طرحی از یک انتقاد

الگوهای  با فرارسیدن دوران به اصطالح طالیی سرمایه داری در دو دهه ی پس از جنگ و موفقیت    -1
سوسیال دموکراسی در سرمایه داری های پیشرفته ی غربی، فصل تازه ای در تجربه ی زیسته ی اروپاییان  رقم 
خورد. در دورانی که بحران های سرمایه داری و جنگ های خونیْن پدیده هایی مربوط به گذشته تلقی می شدند 
و دوران جدیدی از انباشت سرمایه با رونق و رفاه نسبی توده ها آغاز شده بود، مارکسیسم در مقام نظریه ی 
انقالبی امری منسوخ تلقی می شد. اگرچه کماکان احزاب کمونیستی، به ویژه حزب کمونیست فرانسه که از 
پشتوانه ی مردمِی جریان مقاومت علیه اشغال برخوردار بود، حوزه ی نفوذ زیادی در میان توده ها داشت، اما 
گرایش های استالینیستِی این احزاب و رسوایی  های به بار آمده در حمایت از سرکوب جنبش های مردمی در 
شرق اروپا، روشنفکران را روزبه روز نسبت به هم بستگی و تعلق سیاسی به آن دچار تردید بیش تری می کرد 
و مارکسیسم را در مقام نظریه، هرچه بیش تر به سمت حوزه های غیرسیاسی، از جمله تبیین فرهنگ و هنر، 
سوق می داد. این بحران نظری در مارکسیسم رسمی و نیز بحران چشم انداز سیاسی نه تنها به معنای پناه بردن 
خیل عظیمی از روشن فکران به فضای دانشگاهی بود، بلکه پیامد مهم آن افکندن طرح ها و چارچوب های 
نوینی بود تا بتواند هم منطق »جدید« این تغییرات را توضیح بدهد و هم تالشی باشد برای پاسخ به شکست 

سیاسی زمانه شان.
چنان که بوردیو خود در واکاوی اش از میدان علمی دهه های پنجاه تا هفتاد فرانسه و دوران بالیدنش بیان 
می کند، جامعه شناسی در این دوران به »پناهگاهی« برای رانده شدگان از سایر رشته های علمِی اشباع شده از 
فارغ التحصیالن )به ویژه فلسفه( بدل شده بود؛ رشته ای که به واسطه  ی خالی بودن کرسی های پژوهشی اش 
) چهره ها ی نام داری چون گورویچ، آرون و اشتوتسل عمدتاً کرسی های تاریخ عقاید را در اشغال داشتند( 
به میدانی حاصل خیز برای فارغ التحصیالن جوانی بدل شده بود که از  یک سو، »تنزل درجه« از فلسفه به 
جامعه شناسی را پذیرفته بودند )برداشتی که از زمان تالش های دورکیم برای تثبیت جامعه شناسی در تقابل 
با روان شناسی و فلسفه، تا به آن روز ادامه داشته است( و از سوی دیگر، در پی شیوه ای  نو  )به غیر از 
 شیوه ی مرسومِ عضویت در حزب کمونیست فرانسه( برای درگیری با سیاست و زندگی توده ی مردم بودند 
)نک به بوردیو، 2004، 94-100(. عالوه براین، تثبیت ساختارگرایی در فضای فکری فرانسه ی آن دوران 
که موفق شده بود خود را به عنوان دستگاه تحلیلِی جایگزیِن مارکسیسم معرفی کند، در شکل  دادن به 
پرابلماتیک نظری بوردیو اثرات مهمی داشت. ساختارگرایی درک تازه ای از پرابلماتیک نظرِی نسبت داده شده 
به مارکسیسم به دست می داد: یعنی به جای مبارزه ی طبقاتی )آن هم در دوران شکست های پیاپی( از رابطه ی 
بین عاملیت و ساختار و تجلِی ساختارها به میانجی عامالن سخن می گفت. از این رهگذر، ساختارگرایی 
در مقام رویکرد نظری ای که با زبان شناسی )سوسور( و انسان شناسی )لوی اشترواس( آغاز شده و سپس 
داللت های آن به سایر علوم هم کشیده شده بود، چنین جلوه می داد که در عین ابتناء بر مطالعات تجربی، از 
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جزم های مارکسیسم ارتدوکس نیز رهاست )نک به آندرسون، 1984، 40-32(.
در چنین فضایی که در سطح اجتماعی با متنوع شدن زندگی طبقه ی کارگر و ظهور قشرهای جدیدی از این 
طبقه روبه روییم و نیز آن چه پیش تر مؤلفه های زیست طبقه ی بورژوا بود به زندگی طبقه ی کارگر، دست کم 
بخش قابل توجهی از آن، راه یافته بود، در جایی که دولت سرمایه داری دیگر بنا به نظریات قدیمْی کارگزار یکه 
و انحصاری بورژوازی نبود و مبارزه ی اصالح طلبانه ی طبقه ی کارگر به شکل فزاینده ای در دل سرمایه داری 
به امتیازاتی رسیده بود که پیش تر حتی تصورش نیز مشکل بود، دقیقاً در چنین فضایی بود که تاریخ انقضای 
مارکسیسم رقم خورده انگاشته می شد. درست است که اگر بوردیو را در دل سنت مارکسیستی جانمایی کنیم 
به خطا رفته ایم، اما بوردیو کماکان محصولی خاص از شکست تفسیر زمانه اش از مارکسیسم است که اینک 
پاسخ را به شکلی رادیکال دیگر نه در امتداد این سنت که در پی افکندن طرحی از اساس جدید می یابد )طرحی 
به غایت مفصل و پیچیده، و با اصطالحاتی جدید و دقیق، که در طی چهل سال کار فکری و با همراهی 

مجموعه ی بزرگی از همکاران ساخته و پرداخته شده است(.
اواخر دهه ی شصت و هفتاد میالدی دورانی است که در آن از دل بحران نظریه ی مارکسیستی موج جدیدی 
از نظریه های رادیکال شکل می گیرند که همگی در گسست از مارکسیسم )خواه به کلی و خواه از بخش هایی 
از آن( سرشت  نمایی می شوند. از نظریه های مارکسیسم ساختارگرا گرفته )که کماکان در نسبت با تفوق 
ساختارگرایی بر فضای فکری آن دوران، در پی احیاء مارکسیسم بود( تا طیف نظریه پردازان موسوم به 
پساساختارگرا، همگی در نابسندگِی مارکسیسم موجود در تبیین شرایط معاصر اشتراک نظر داشتند. این 
گسست نظری که پایگاه اصلی آن آکادمی بود، از بزنگاهِ برآمدن دوباره ی جنبش های اجتماعی عمیقاً بهره برد 
تا خود را در تبیین تجربه ی سیاسی این نسل جدید توانا جلوه دهد و نقطه ی پایانی باشد بر تفوق مارکسیسم 
رسمی در حوزه ی اندیشه ی سیاسی )نک به فوکو،1980، 109-115(. پایان تب وتاب سیاسی این دوران در 
اواخر دهه ی هفتاد همراه شد با برآمدن نسلی جدید از جامعه شناسانی چون بوردیو که در عین آن که با تأکید 
بر ویژگی هایی هم چون مطالعات تجربی، فاصله ای انتقادی از این سنت های رادیکال می گرفتند، هم زمان در 
احیاء جایگاهِ روشنفکران مستقل در مقام ناظراِن بی طرف و حامالِن ایده های عام نقش مهمی داشتند. نقطه ی 
متناقض و بن بست پروژه ی بوردیو دقیقاً در همین جا نمایان می شود. کسی که کارش را  با نقد خرد مدرسی 
آغاز کرده و در پی افشای سازوکارهای میدان علم بوده است، دست آخر چاره ای نمی یابد مگر این که به شکلی 
از »رئال پلیتیک« در ساحت خرد پناه ببرد و خود را مدافع ارزش های عام بداند و دعوت به نوعی »پیگیرِی 

بی طرفانه ی خیرِ عمومی« کند )نک به بوراووی،2012، 46-42(.
2- نسبت دادن »وهم روشنفکرگرایانه« و غیرتاریخی بودن به مارکسیسم، نشان از درک سطحی و نگاه 
دلبخواهانه ی بوردیو به عناصر مارکسیسم دارد. پیش از هر چیز باید گفت نسبت واکاوِی طبقاتی مارکسیستی با 
طبقاِت واقعی و بیرونی، نه به میانجی وهمی روشنفکرگرایانه، که به میانجِی کلیت دستگاه مفهومی مارکسی 
برقرار می شود، کلیتی که نقد اقتصاد سیاسی، نقد بت واره گی و نقد ایدئولوژی را توامان در خود دارد )اساسًا 
در این کلیت و مبتنی بر روش مارکس در نقد شیوه ی تولید سرمایه داری است که مفهوم طبقه از اکونومیسم 

ادعایی آن می رهد(.
برخالف تلقی بوردیو، تبیین طبقاتی مارکس با تکیه بر نظریه ی ارزش داللت بر وجود طبقات به  عنوان »چیز«ها 
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ندارد بلکه طبقه را در مقام رابطه ی اجتماعی عامالن ذیل شیوه ی تولید سرمایه داری بررسی می کند. از این نظر 
طبقات اجتماعی پدیده هایی تاریخی اند که از رهگذر خصلت رابطه ای که میان طبقات در یک شیوه ی تولید 
مشخص وجود دارد معنادار می شوند، در غیر این صورت این طبقات نه می توانند تاریخی باشند و نه درنتیجه 
پویا و در حرکت. مبنا قرار دادن یک شیوه ی تولید )در این جا یعنی وجود طبقات( است که چنین رابطه ای 
را ایجاب می کند؛ بدون وجود عاشق و معشوق نمی توان عشق ورزی داشت! در دل این فعل وانفعاالت 
 است که تجربه ی طبقاتی دیگر نه محصول ُصلب و ازپیش توصیف شده ی جایگاه عامالن اجتماعی در 
فرایند تولید بلکه جایگاهی است در بطن مناسبات تولید که عامالن در آن متولد یا بی اختیار وارد شده اند؛ 
به عالوه آگاهی طبقاتی صرفاً راهی است که به بیان ادوارد تامپسون این تجربه ها از رهگذر آن به »زبان 
فرهنگی در می آیند، متبلور در سنت ها و نظام های ارزش و ایده ها و شکل های نهادی« )تامپسون، 1396، 
13- 14(. ]15[ ازاین رو هرچند تجربه ی طبقاتی امری مقدر است، آگاهی طبقاتی مقدر نیست. برای مثال 
»در واکنش های گروه های شغلی مشابهی که تجربه های مشابهی دارند، می توانیم نوعی منطق را ببینیم، اما 
نمی توانیم هیچ قانونی را پیش بینی کنیم. آگاهی از طبقه در مکان ها و زمان های گوناگون به شیوه ی مشابهی 
پدید می آید، اما نه هرگز به شیوه ای کامالً یک سان« )همان( )تأکیدها از تامپسون است(. تبیین طبقاتی مارکسی 
نیز عیاری است برای عاملیت انقالبی تا این آگاهی نامقدر، مقدر شود، اما این بار معطوف به فراروی از شیوه ی 
تولیدی که تضادی های سیستمی آن فعل وانفعال های تجربه ی طبقاتی را رقم زده است. این نکته از سویی به 

این معناست که علت وجودی طبقات، داشتن آگاهی طبقاتی نیست.
مارکس زمانی که با نظریه ی ارزش می آغازد، زمانی که »ذات« شیوه ی تولید سرمایه داری را نقطه ی عزیمت 
خود قرار می دهد و سپس میانجی هایی را تبیین می کند که این ذات را به سطح پدیدار ها رهنمون می شود، 
هدفش صرفاً راززدایی از پدیده های انضمامی نیست. آماج نقد مارکس نه صرفاً نشان دادن این  است که 
چنین میانجی هایی وجود دارند، بلکه روشن ساختن این  امر است که چگونه چنین میانجی هایی پرده ای 
چنان ضخیم بر این ذات ها می کشند که هر پدیدی انضمامی )در کل »واقعیت اجتماعی«( رازورزانه می شود. 
دقیقاً از رهگذر همین روش تبیین است که ایدئولوژی دیگر »آگاهی کاذبی« نیست که در حکم دست خدا 
نجات بخش مفهومی برساخته هم چون طبقه باشد که عدم انطباق های مفهومی انتزاعی را با واقعیت منحل 
می کند. تبیین این میانجی های واقعی مشخص می کند که چگونه تجربه های طبقاتی که به زبان آگاهی طبقاتی 
درآمده اند می توانند اسیر افسون رازورزانه ی این میانجی ها بشوند: گاه شرارت را برخاسته از ماشین آالت ببینند 
و به تخریب آن برخیزند و گاه پول را شر اعظم بپندارند و سودای جامعه ی موجود اما  بدون شیء پول را 
بپرورند و گاه بانک ها و شهوت  بانکداران را عامل سیه روزی بپندارند. مارکسیسم هم هنگام سه نقد است: نقد 

اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی کاالیی، نقد ایدئولوژی بورژوایی )نقد، 1396(
مارکس زمانی که درباره ی مواردی هم چون پیکریافتگِی انتزاعات در سرمایه داری، سرشِت بت واره ی کاال یا 
مهم تر از همه، پول سخن می گوید، درک عمیق و پیچیده اش از »جنبه ی نمادین« زندگی اجتماعی را به نمایش 
می گذارد. ازقضا، نحوه ی بررسی جنبه ی نمادیِن مناسبات اجتماعی نزد مارکس، برعکِس بوردیو، به هیچ وجه 
خصلتی ایده آلیستی پیدا نمی کند، چنان که راه به احکامی از آن دست ببرد که مبارزه ی نمادین را )هم چون 
بوردیو( مقدم بر مبارزه واقعی بداند. چرخِش ایده آلیستِی بوردیو در آخرین وهله های واکاوِی نظری اش، 
برخاسته از درک دورکیمی/ماوسی از زندگی اجتماعی است که حیات انسانی را واجد مازادی نمادین می داند 
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و الگوی دین را به تمامی نهادهای انسانی تسری می دهد: از دریچه ی این رویکرد، اهمیت سرمایه ی نمادین 
از آن روست که شرایط احصاء خود را پنهان می سازد. قدرِت نماد از رهگذرِ ناشناخته ماندِن خاستگاهش 
است. این نگاه که متأسی از آثار انسان شناختی )و جنبه ی انسان شناختی دورکیم و به طور کل، جامعه شناسی 
فرانسوی( است، به شدت از نقصی رنج می برد که خود در پی درمان آن است. خیره ماندن به مناسبات 
جادویی با هدِف راززدایی از آن ها، منجر به آن شده که راه حل مقابله با آن نیز در نزد بوردیو کماکان بهره ای 

از اندیشه ی جادویی در خود داشته باشد؛ توگویی که باطِل سحر، با فهِم نام جادوگر مهیا می شود.
ممکن است ما با مبارزه ی نمادین بر سرِ نحوه ی تفسیر یک نیروی عینی، نحوه ی ادراک آن  را عوض کنیم 
)چنان که می توان جاذبه را در دستگاهی نیوتونی یا انیشتینی درک کرد(، اما فارغ از این تفسیر که نتیجه ی 
مبارزه ای نمادین است، آن چه عینیت دارد نیرویی است که اجسام را به طرف یک دیگر جذب می کند؛ پیش 
از این مارکس به ما هشدار داده بود که علت غرق شدن در دریا نه باور فرد به جاذبه که وجود نیرویی عینی 

و بیرونی است.
طرح نظری مارکس تالشی است برای فهِم سازوکارهای چنین نیروهایی که مادیت دارند و جنبه ی نمادین 
هرکجا به تحلیل وارد شود، در خدمِت روشن تر ساختِن همین سازوکارهای مادی است. این که مارکس کاال 
را سرشار از ظرایف متافیزیکی )بخوانید نمادین( می داند، از آن رو نیست که در پی آراستن سخن بوده است، 
بلکه اشاره به سازوکاری مادی و عینی ای دارد که ذیل شیوه ی تولید سرمایه داری، محصوالِت کار انسانی 
را قائم به ذات و جداشده از نیروهای اجتماعِی پدیدآورنده ی آن جلوه می دهد، یعنی بت واره هایی که ورای 
قدرت نمادینشان، واجد قدرت عینی اند. این که بت واره گی تا چه پایه در بستر نمادین رخ نمایی و قدرت نمایی 
کند، باعث نمی شود که مسیر رفِع آن، از مسیری ماتریالیستی به شکلی ایده آلیستی بدل شود. الغای بت واره گی 

کاال امری نیست که با راززدایی قابل حل باشد.
از سوی دیگر، برخی جنبه های به ظاهر نمادین در شیوه ی تولید سرمایه داری، چنان که می نمایند صرفًا 
یک »نماد« نیستند. پول مهم ترین آن هاست. بت واره ترین کاالیی که در ظاهر جز قیمت/نماد جلوه نمی کند. 
کارکردهای این به اصطالح نماد )پول به مثابه ی مقیاس ارزش، به مثابه ی هم ارز عام، به مثابه ی وسیله ی گردش 
و به مثابه ی وسیله ی پرداخت( جز از رهگذرِ نظریه ی ارزِش مارکسی قابل تشخیص نیست. برای مثال، کارکردِ 
پول به عنوان مقیاس ارزش که چیزی معادل با کارکرد نمادین، یا به بیان مارکس، مجازی و ذهنِی پول است، 
»موجِب ظهور سبک سرانه ترین نظریه ها شده است« )مارکس، 1394، 122(؛ از این منظر که چنین نظریاتی، 
این کارکردِ نمادین را به کلی امری جدا از سازوکارهای مادی ای در نظر می گیرند که پول در مقام یک نماد، تنها 
نقِش میانجِی بین آن ها را داراست. تنها آن گاه که کارکردِ میانجی دچار مشکل شود، یعنی زمانی که با بحران 
مواجه شویم، »عقل سلیِم بورژوایی« درمی یابد پول در این کارکردش چیزی جز میانجی نبوده و به هر دری 
می زند تا آن را به کاالیی دیگر بدل کند که ارزشش سقوط نکند. به طور کلی می توان گفت که میانجی های 
نمادین فقط زمانی که دچار بحران شوند و کارکردشان در مقام میانجِی ارتباطی مختل شود، می توانند به وجود 
جهانی ورای خود و تناقضاِت عینِی آن راه دهند )چنان که شعر با بحرانی کردِن زبان به چیزی وراِی کارکردِ 
ارتباطِی آن راه می برد(. بنابراین، تأکید بوردیو بر رابطه ای بودِن فضای اجتماعی و در تقابل قرار دادن این حکم 
با نوعی جوهرباوری که به مارکسیسم نسبت می دهد را، باید چنین تصحیح کرد که مارکسیسم )یا دست کم 



291

مارکس( نه جوهرباور است و نه بعِد رابطه ای/نمادیِن زندگی اجتماعی را نادیده می گیرد، بلکه تنها در پِی 
گشایش در تناقضاِت بنیادینی است که با بحرانی شدن اوضاع به وجود آن ها در سطحی دیگر پی می بریم. از 
این رو، دوگانه ی مارکسیسم نه تقال بر سر جوهرباوری یا رابطه ای بودن، که تالش برای فهم »ذات«ی است 
که در پِس »نمود«ها دست اندرکارِ شکل دادن به زندگی اجتماعی )از جمله بعِد نمادیِن آن( است. چنین ذات 
و جوهری که مارکسیسم با روِش علمی خاص خود در پی کشف آن است، نه ذات و جوهری پیش داده و 
فراتاریخی، که سازوکارهایی مادی است که از قضا پویا و درحال تغییراند و روِش علمی را هم وامی دارند 
که در تالش برای الغای آن ها، از مسیر فراتر رفتن از »نمودها« رمز این پویایی، تناقض درونِی آن و مسیر 
تحول آن را شناسایی کند. بی سبب نبود که مارکس گوشزد می کرد که اگر ذات و نمودِ چیزها یکی بود، کار 
علم بیهوده می شد. از قضا، نادیده گرفتِن همین تمایز بین ذات و نمودِ چیزهاست که یک رویکردِ به اصطالح 
علمی و نقادانه را، به راززدایی تقلیل می دهد و دست آخر، تمام دستاوردی که به دنبال دارد این است که 
آگاهِی فردی را به صورتی کمی و نه کیفی ارتقاء دهد. از این نظرگاه، آگاهی معادل است با هشیاری نسبت به 
مناسبات نمادین نه آگاهی نسبت به تناقضاتی عینی که به این دست نمادسازی ها و اِعمال قدرت های نمادین 

منجر می شوند.
بنابراین، باید بر این نکته تأکید گذاشت که اساساً نزد مارکس کشف و راززدایی از روابط به خودیِ خود 
منجر به حل مسئله ای نمی شود. از همین روست که چنین می نویسد: »تعیین مقدار ارزش به وسیله ی زمان 
کار، همان راز پنهان در پِس حرکاِت آشکارِ ارزش های نسبی کاالهاست. کشف این راز، نقاِب تصادفی بودِن 
صرِف مقدار ارزِش محصوالِت کار را از چهره ی آن ها برمی دارد، اما شی وارگِی خودِ این شکل را هرگز زایل 
نمی کند« )مارکس، 1394، 103(. هدف از رازدایی نه افشاگری و برمالسازی که عیان کردن بزنگاه هایی است 
که اسیرشدن در افسون شان راه را بر فراوری و حل شان می بندد، کمااین که در خصوص بوردیو، اسیرشدن در 

فتیشیسْم راز زدایی از دستگاه نظری اوست.

یادداشت ها

این مقاله با هدف بسندگی در توضیح نظریه ی طبقاتی بوردیو نوشته شده، به همین علت برخی ارجاعات طوالنی در پانوشت ها . 1
امری ناگزیر بوده است. سیر استدالِل متن مقاله لزوماً متکی بر پانوشت ها نیست و هدف از پانوشت ها صرفاً ارائه ی سرنخ های 

بیش تر برای ابعاد گوناگون نظریه ی بوردیو بوده است.

بوردیو در فصل پنجم از کتاب »نظریه کنش« با عنوان »آیا کنِش بی غرض ممکن است؟« به تفصیل به نقِد رویکرد انتخاب عقالنی . 2
و فایده گرایی می پردازد و در مقابل رویکرد خود را توضیح می دهد. از نظر او »افراد اجتماع می توانند رفتارهای عقالیی داشته باشند، 
بدون این که عقالنی باشند« )بوردیو، 1390 ب، 199(. از نظر او در بازی های اجتماعی »منفعت« اشکال مختلفی به خود می گیرد که 
ـ نمی توانند آن را توضیح  ـ یعنی عمل در جهِت کسِب بیش ترین لذت و دفع بیش ترین دردـ  لزوماً تعاریف سر راسِت فایده گرایانهـ 
دهند. او به جای منفعت از واژه ی »توهم« ]illusio[ استفاده می کند، یعنی: »در بازی درگیر شدن، به وسیله ی بازی جذب شدن، 
بازی را شایسته ی شرکت در آن یافتن. ... بازی های اجتماعی بازی هایی هستند که هویت بازی بودن آن ها فراموش شده است. شما 

بازگشت به ابتدای مقاله
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بازی هایی را مهم و جالب می دانید که برای شما مهم است چون به مغز شما، به چشم شما تحمیل شده است؛ به این صورت که شما 
به گونه ای تربیت یافته اید که در آن بازی ها حس برنده شدن می کنید. ... می توان به یک بازی عالقه مند بود ) به این معنا که بی تفاوت 
نبود(؛ و در عین حال بی طمع بود. ... هر حوزه ی اجتماعی، اعم از این که حوزه ی علمی، حوزه ی هنری، حوزه ی دیوان ساالری یا 
حوزه ی سیاسی باشد، مایل است کسانی که به آن وارد می شوند رابطه ای را که من توهم )illusio( می نامم با حوزه ی خود برقرار 
کنند« )همان:201-203(. درواقع این همان فرایندی است که به نظر او از رهگذرِ آن شهوت زیست شناختی به شهوت اجتماعی 
بدل می شود: »اجتماعی کردِن شهوت دقیقاً همان چیزی است که امیال غریزی را به عالیق و منافع خاص بدل می کند، عالیق و 
منافعی که بنیاد اجتماعی دارد و صرفاً در ارتباط با یک فضای اجتماعی )که درون آن بعضی چیزها مهم و بعضی چیزها غیرمهم 
است( و برای عامالن اجتماعی شده )که به گونه ای تربیت شده اند که بتوانند مطابق تفاوت های عینِی موجود در آن فضای اجتماعْی 
تفاوت های ذهنی قائل شوند( موجودیت می یابد« )همان: 204-205(. حاال می توان فهمید که چرا شاگرد و دستیار دیرینه ی بوردیو، 
یعنی لویی واکان، چنین اظهار می کند که از نظر بوردیو »خاستگاهِ غایی رفتار، عطش فرد برای کسب ارزش و شأن است و این تنها 
جامعه است که می تواند این عطش را سیراب کند. چرا که با اختصاص یک نام، یک مکان، یک کارکرد به فرد در درون یک گروه 

یا نهاد، فرد می تواند به رهایی از پیشامدها، محدودیت ها و پوچِی نهایِی هستی امیدوار باشد« )واکووانت 1385: 330(.

در ترجمه ی حسن چاوشیان از کتاب »تمایز« معادلی که برای habitus در نظر گرفته شده »ریختار« است، که در این مقاله، . 3
به منظور یک دست شدن متن، در تمامی ارجاعات به این کتاب از معادل »عادت واره« برای habitus استفاده کرده ایم.

وحدتی که برای مثال روشن می سازد که چرا کارمند میان رتبه ی شرکتی خصوصی در سعادت آباد، به فیلم های فرهادی عالقه مند . 4
است، تعطیالت آخر هفته را یا در کویر یا در شمال می گذارند، گیاه خوار است، حامی اصالح طلبان است، روزنامه ی شرق 

می خواند، صبحانه ی کم چرب را ترجیح می دهد، وعده ی شام کوچک ترین وعده ی غذایی اش است و از این  دست.

بی سبب نیست که او به نوشتِن جمالت طوالنی معروف است. با توضیح هر جنبه از مفاهیم او به جنبه های دیگر و روابط متقابل . 5
این جنبه ها راه می بریم.

هر میدان، از یکسو حاصل رونِد تکوین قواعد خودمختار آن میدان است و از سوی دیگر نتیجه ی منازعات قطب های مختلفی که . 6
با قبول این خودمختاری وارد میدان شده اند و به پیگیرِی منافع خود ذیل این قانون مشغول شده اند. نمونه  ای از این روند تکوین 
را بوردیو درباره ی میدان »زیباشناسِی ناب« هنری چنین توضیح می دهد: »مسأله ی اصلی توصیف ظهور تدریجی مجموعه ی آن 
شرایط اجتماعی است که وجود چهره ی هنرمند را، در مقام تولیدکننده ی طلسمی به نام اثر هنری، ممکن می سازد. به عبارت دیگر 
مسأله اصلی تأسیس و برساختِن حوزه ی هنری است )که تحلیل گران آثار هنری و ازجمله موّرخـان هنر، حتی انتقادی ترین آنان 
را شامل می شود( ... حاصل این کار فهرستی از شاخص های استقالل و خودآیینی هنرمند است )نظیر شاخص هایی که از طریق 
تحلیل قراردادها آشکار می شوند، وجود امضای هنرمند، یا عبارات مؤید صالحیت و توانایی خاص او، یا توسل به داوری افراد 
هم مرتبه  در صورت بروز اختالف و غیره(، کاًل فهرست دیگری نیز به دست می آید که حاوی نشانه های استقالل و خودآیینِی خودِ 
حوزه ی هنری است؛ برای مثال، ظهور مجموعه ی نهادهای خاصی که وجودشان شرط ضروری عملکرد اقتصادِ کاالهای فرهنگی 
است. این نهادها عبارت اند از: محل های نمایش... نهادهای ویژه ی تقدیـس یا تجویز... موارد مربوط به بازتولید تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان ... عامالن و کارگزاران متخصص ... که جملگی واجد همان خلقیاتی هستند که به صورت عینی از سوی حـوزه 
طلب می شود ...« )بوردیو،1379، 155( به عبارت دیگر این میداِن مستقِل تازه شکل گرفته، نه تنها بر زمینه ای از تعارضات و 
کشمکش های تاریخی )به منظور استقالل از سایر میدان ها( تکوین یافته  است، بلکه مناسبات درونِی تازه ی آن نیز واجد خصلت 
»منازعه« هستند. »منازعه« بین قطب های مختلف که نقاِط اجتماعِی مختلفی را در میدان به خود اختصاص داده اند و متناسب با 
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مقتضیات آن دست به عمل می زنند. قطب سنتی )یا اصطالحاً »روحانی«( که نسبتی ریشه ای با نهادهای آن میدان دارند و به دنبال 
تثبیت اوضاع و شرایط معمول هستند. در مقابل، قطب آوانگارد )یا اصطالحاً »پیامبر«( که با اتّخاذ استراتژی ها و تاکتیک های 
انقالبی تر به دنبال تغییر منطق میدان و توزیع مزایا در آن است. منازعه ی بین این دوقطب هرگز به طورِ کامل مستقل از عوامل و 
منازعاِت بیرونی نیست. »مثاًل برای بدعت گذاران، این نیروِی کمکی ]بیرونی[ در ظهورِ هواداراِن جدید نهفته است که به صحنه 
آمدِن آن ها گاه وابسته به وقوِع تغییراتی در نظامِ آموزشی است. این چنین است که مثاًل توفیِق انقالِب امپرسیونیستی، بدوِن ظهورِ 
جماعتی از هنرمنداِن جوان )نقاشاِن کم مایه( و نویسندگاِن جوان، که محصوِل تولیِد انبوهِ دانش آموختگانی بود که براثرِ دگرگونی های 

هم زمان در نظامِ آموزشی تحقق یافته بود، قطعاً ناممکن بود« )بوردیو 1390 ب، 97(.

بوردیو در تحلیلش از وقایع می 1968، ذیل عنوان »فریفتن یک نسل« تسری بحران در میدان های مختلف و سرریز آن در میدان . 7
آموزش و تحصیالت را چنین توضیح می دهد: »یکی از پارادوکس های »دموکراتیزه شدن تحصیل« این است که فقط وقتی که 
طبقات کارگر، که پیش از آن در ایدئولوژِی جمهورِی سوم مبنی بر »تحصیل به منزله ی نیرویی رهایی بخش« نادیده مانده بودند 
یا در بهترین حالت به صورت مبهم و دوپهلو به آن ها توجه شده بود، واقعاً وارد آموزش متوسطه شدند، تحصیالت را به منزله ی 
نیرویی محافظه کار کشف کردند، زیرا یا به رشته های درجه دوم تنزل داده یا یک سره حذف و طرد شدند. بیداری جمعی که ناشی 
از عدم مطابقت ساختاری میان آرزوها و احتماالت واقعی یا میان هویت اجتماعِی موعودِ نظام مدرسه، که به صورت موقت عرضه 
می کند و هویت اجتماعِی عرضه شده در بازار است، سرچمشه ی نارضایتی از کار و سرپیچی از محدودیت  اجتماعی می باشد که 
همه ی سرکشی ها و مخالفت های پادـ فرهنگ جوانان را به بار می آورد. ... این بیداری و سرخوردگی به شکل های نامعمول مبارزه، 
اعتراض و گریز جلوه گر می شود که درک آن برای سازمان هایی که به طور سنتی درگیر مبارزه  های صنفی و سیاسی هستند بسیار 
دشوار است، زیرا پای چیزی بیش از شرایط کار در میان است. ... کل یک نسل، با پی بردن به کالهی که سرش رفته، طبعاً تمایل 
پیدا می کند آمیزه ی طغیان و نفرتی را که نسبت به نظام آموزشی احساس می کند به همه ی نهادها تسری دهد« )بوردیو، 1390 الف، 

.)207-205

پیشینه ی بوردیو در مطالعات انسان شناختی، و به طور کلی تأسی او از فهِم دورکیمی از جهان اجتماعی، منجر به این نوع تأکید . 8
دوچندان بر جنبه ی نمادین حیات اجتماعی می شود. اگر کل نظم اجتماعی را برخاسته از تمییز بین امور الهوتی و ناسوتی بدانیم، 
تمامی نهاد های حیات اجتماعی را برخاسته از دین بدانیم و دین را به اعتبار امر الهوتی  به مثابه ی فرآورده ی طبیعی حیات اجتماعی 
تعریف کنیم که از رهگذرِ آن بعدی تازه )جنبه ی نمادین( به زندگی ناسوتی اضافه می شود )یعنی انگاره های دورکیم در رابطه با 
زندگی اجتماعی. نک به دورکیم،1386: 580-585( آن گاه مسلم است که نقش آفرینی این جنبه ی نمادین در تبیین حیات اجتماعی 
از اهمیتی برجسته برخوردار می شود. به عبارت دیگر، حیات اجتماعی انسان از اساس معادل می شود با طبقه بندی، دسته بندی و 
تمییز بین امور مختلف )ناسوت/الهوت، پست/واال، مبتذل/ ناب و ...(. چنان که دورکیم و موس در کتاب »طبقه بندی ابتدایی« بیان 
می کنند، طبقه بندی بین امور را نه می توان با تبیینی روان شناختی توضیح داد و نه با تبیینی منطقی یا تبیین های کانتی که این طبقه بندی 
را خصلت ذاتِی معرفت در ذهن انسان می داند: »هر گونه طبقه بندی ای بر نظمی سلسله مراتبی داللت دارد که مدِل مربوط به آن را 
نه می توان در جهان ملموس یافت و نه در ذهِن ما. ... این واقعیت ها ما را به این گمانه زنی وا می دارد که طرِح طبقه بندْی محصوِل 
خودانگیخته ی فهِم انتزاعِی ما نیست، بلکه نتیجه ی فرایندی است که در آن، تمامی انواِع عناصرِ بیگانه راه می یابند« )دورکیم و موس، 
2009 ]1963[، 5(. گرایش به طبقه بندی خاستگاهی جز خودِ »جامعه« و حیات جمعی انسانی ندارد. به بیان دیگر، زندگی اجتماعی 

چیزی نیست جز تمییز بین امور و طبقه بندی های گوناگون. )ارجاع به بخش نتیجه گیری موس و دورکیم(

بوردیو به طور کلی با آن چه »فلسفه های آگاهی« می نامد و مصادیق آن را مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم و فمنیسم می داند، مخالف . 9
است و در نقِد گسترده اش از »توهم مدرسی« به بررسی بن بست های این دست نظریات می پردازد که جنبه ی بدنی، درونی شده 
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و رخوت آورِ عادت واره های درونی شده را نادیده می گیرند و چنین می پندارند که معجون آگاهی می تواند این ضرورت های 
درونی شده را زیروزبر سازد: »نمونه ی دیگری از توهم مدرسی را می توان زمانی مشاهده کرد که با زبان و واژگانی آگاهی محور به 
ـ همان کاری که کل سنت مارکسیستی و نظریه پردازان فمنیست، با تسلیم دربرابر عادات  تعریف مقاومت دربرابر سلطه می پردازیمـ 
فکری، انجام می دهند و انتظار دارند »افزایش آگاهی« به آزادی سیاسی منجر شود ــ و بدین ترتیب، رخوت خارق العاده ای که از 
حک شدِن ساختارهای اجتماعی بر بدن ها حاصل می شود را نادیده می گیریم، و این همه بدین خاطر است که ]این نظریه ها[ فاقد 
شکلی از نظریه ی کنش مبتنی بر خوی و طبع ]dispositional[ هستند. گرچه وضوح بخشیدن به چیزها می تواند کمک کند، اما 
دگرگونی پایدار و مداومِ عادت واره، صرفاً از رهگذر یک فرایند تمام وکماِل ضدتعلیمی ]countertraining[ امکان پذیر است، 

فرایندی که شامل تمرین های تکراری فراوان، از آن دست تمرین های ورزشکاران، است« )بوردیو،2000، 172(.

در این جا بوردیو با استفاده از دو اصطالح labour و production به مارکس طعنه می زند که به فرایند تولید نمادین مفاهیم . 10
بی توجه بوده است.

یکی از کارکردهای این دست »سرمایه ی فرهنگی موروثی« »دانش عملی یا نظری درباره ی نوساناِت بازار مدارک تحصیلی و شِم . 11
سرمایه گذاری در این بازار است که فرد را قادر می سازد از سرمایه ی فرهنگِی موروثِی خود بهترین بهره برداری را در بازار تحصیل 
به عمل آورد یا بهترین استفاده را از سرمایه ی تحصیلِی خود در بازار کار ببرد« )بوردیو،1390 الف: 203( این شکل از سرمایه ی 
فرهنگِی موروثی در تقابل با اثرِ »دیرماندگِی« )یا دوامِ( عادت واره در گروه ها و طبقاتی قرار می گیرد، که با اصرار ورزیدن بر اهمیت 

و اعتبارِ اسمِی مدارک، در بی ارزش شدِن مدارک تحصیلی به دلیل تورمِ آن، مشارکت می کنند.

این واژه ی یونانی که در ابتدا به معنی فراغت از کار و آسایش بوده است، به تدریج بر کارهایی که در هنگام آسایش از کار، به آن . 12
مشغول می شویم داللت پیدا کرده است: بحث، گفت وگو، تفکر و ... .

البته او »تبیینی کامل تر« را در گرو آن می داند که توزیع سبک های مختلف زندگی و پاره طبقات را در »فضای جغرافیایِی رتبه  های . 13
اجتماعی« قرار دهیم. درواقع، این توزیع و پراکنِش موقعیت ها و شانس های زندگی در کسب مزیت های ممتاز و دارایی های کمیاب، 
بر توزیع و پراکنشی جغرافیایی سوار می شود. »بنابراین، فاصله ی کارگراِن مزارع از فرهنِگ مشروع تا این حد دور و دراز نبود اگر 
فاصله ی مشخصاً فرهنگِی مندرج در سرمایه ی فرهنگی ناچیز آن ها با دورافتادگی مکانِی آن ها تشدید نمی شد« )بوردیو، 1390 

الف، 180(

بدین ترتیب، ابزار انتقادی رویکرد بوردیو، از اساس مبتنی بر مطالعه ی تاریخ تکویِن خودمختاری هر میدان معین از میدان اجتماعِی . 14
طبقات است. بدین ترتیب، شرایِط امکان »مبارزه ی نمادین« در هر میدان ترسیم می شود و معین می شود که »روحانیون« هر میدان 
که در پی تثبیت وضعیت هستند از کدام طبقات و »پیامبراِن« آوانگارد که در پی تغییر توزیع سرمایه ها در میدان هستند از کدام 
طبقات هستند. نتیجه ی این مبارزه ی نمادین که در مجموع با پیروزِی پیامبران در هر حوزه همراه است، به استقالل میدان ها از 
میدان اجتماعی منجر می شود، استقاللی که از اساس استقاللی نمادین است و مادامی که تکوین آن مطالعه نشده باشد شرایط 
امکاِن اجتماعی آن بر ما رمزگشایی و راززدوده نمی گردد. در میان میدان ها، این میدان علمی است که بیش ترین فاصله را با میدان 
اجتماعی کسب کرده است. پس از آن، میدان آکادمیک، میدان هنری )فرهنگ واال( و میدان حقوقی قرار دارند. کم ترین فاصله با 
میدان اجتماعی را هم میدان سیاست داراست. مادام که از میدان سیاست )کم ترین خودمختاری( به سمِت میدان علم )بیش ترین 
خودمختاری( حرکت می کنیم، منطق گزاره های معتبر میدان از دوست/دشمن به درست/نادرست بدل می شود. بوردیو به این ترتیب، 
هم زمان که نسبت به میدان علمی و گزاره های معتبر آن جایگاهی انتقادی اتخاذ می کند )چرا که خودمختاری میداِن علمی هم 
نتیجه  ی فرایند مبارزه ی نمادین و »انباشت سرمایه ی علمی« است که مستقیماً ربطی به شایستگی علمی ندارد(، اما دست آخر »پیامد 
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ناخواسته«ی منازعه ی میداِن علمی را پیشرفِت علمی تشخیص می دهد، چراکه از یکسو منازعه ی بین روحانیون و پیامبراِن میدان 
علم، دائماً نوآوری را تشویق می کند و از سوی دیگر، روِش علمْی »کنترل چندجانبه ی نتایج« دستاوردهای گوناگون را حاصل 
می شود. )لش،1388، 348-350( این موضوع از دایره ی شمول این مقاله خارج است اما باید اشاره کرد که پروژه ی انتقادِی بوردیو 

ذیل عنوان »جامعه شناسی تأملی« ]reflexive sociology[ از اساس مطابق با همین منطق شکل گرفته است.

بی جا نیست که بوردیو باین که نظریه ی طبقاتی مارکسیستی را اکونومیستی و ایستا می داند، زمانی که به اثر ارزنده ی تامپسون، . 15
شکل گیری طبقه ی کارگر انگلستان، می رسد، این که تامپسون برای تبیین طبقه ی کارگر انگلستان روند »شکل گیری« آن را مد نظر 

قرار داده، تلویحا تأیید می کند. نک به بوردیو،1987، 9-8(
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نظریه های جامعه شناختی طبقه

خطوط کلی سیر تکوین »جامعه«شناسی

نوشته ی: دلشاد عبادی

پایه ریزِی جامعه شناسی در مسیر تکوین جامعه ی بورژوایْی در مراحل گوناگون، هم پای فرازونشیب های 
اجتماعی این جامعه، اوج و حضیض های گوناگونی را تجربه کرده است. به بیان دقیق تر، این مسیْر مسیر 
پایه ریزی جامعه/شناسی بوده است: برساخته شدِن تواماِن »جامعه« و »جامعه شناسی«. هم زمان با سست شدن 
پایه های »رژیم های قدیم« ]ancien regimes[ و فئودالیسم، گام های نخست، لرزان و سست در پایه ریزی 
جامعه شناسی از سوی فیلوزوف های روشنگری برداشته شد. برآیند درگیری اصحاب روشنگری با ایده های 
دینی ــ در زمینه هایی هم چون نفی گناه نخستین، نسبت دادن امر شر به جامعه و دولت و پایه ریزی »دین 
ـ فراهم شدن زمینه برای علمی بود که با الگوبرداری از سرمشق های  طبیعی« )کاسیرر، 1389، 234-310( ـ 
اثباتِی علوم دقیقه به مطالعه ی پدیده های اجتماعی بپردازد. از این رهگذر، امر شر به تدریج از موضوعی 
االهیاتی به »مسئله ی اجتماعی« بدل شد. بیهوده نبود که بعدها، هم سن سیمون  »فیزیولوژی اجتماعی« را 
نوعی »مذهب نیوتونی« می دانست و هم آگوست کنت »فیزیک اجتماعی« یا »جامعه شناسی« را دینی جدید و 

دانشمندان را روحانیون جدید قلمداد می کرد. )همیلتون، 1390، 85-83(
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در میانه های سده ی نوزدهم که اندیشه ی تکامل گرایی بر تمامی علوم تفوق یافته بود، مطالعه ی اجتماعی را نیز 
بی نصیب نگذاشت و گام های دیگری در راستای مطالعه ی »ارگانیسم جمعی« هم چون ارگانیسم های زیستی 
برداشته شد. تفوق اندیشه های تکامل گرایانه ی هربرت اسپنسر بر علوم اجتماعی تا دهه های نخسِت سده ی 
بیستم ادامه داشت. پیامد مهم این اندیشه نیز، درک جامعه به مثابه ی کلیتی ارگانیسم وار بود که از قواعد طبیعِی 
تکامل و بقای اصلح پیروی می کند. این شکل از تکامل باوری که با نوعی »داروینیسم اجتماعی« همراه شده 
بود، برخالف اندیشه ها و برداشت های عصر روشنگری که بر مبنای مفاهیمی هم چون »قرارداد« برای توضیح 
انسجام اجتماعی بهره می برد و هم چنین برخالف استدالل های فایده باوری که به نوعی خودسامانِی برآمده از 
پیگیری لذات فردی معتقد بود، در عین تصدیق تعارض و ستیز »انواع«، با ارجاع به استدالل ها و تمثیل های 
زیست شناختی شکل تازه ای برای انسجام اجتماعی متصور بود که از دل ضرورت های تکاملی برمی خاست 
)یوناس،1387، 326- 328(. بنابراین، اندک اندک هستنده ای به نام »جامعه« قابل تشخیص می شد که هم چون 

هر ارگانیسم دیگری، تکاملش از دل تضادها و تعارض های درونی آن میسر می شد.
ـ به مثابه ی  ـ  امیل دورکیمـ  تولد جامعه شناسی در پایان سده ی نوزدهم و دغدغه های نخستین بنیانگذار آنـ 
رشته ای آکادمیک خود آشکار می سازد که کارکرد این علم در دل بحران های اجتماعی و موج های انقالبی 
آن  سده )1830، 1848، 1870( چه بوده است. دورکیم در اثرش، تقسیم کار در جامعه )1893( در پی آن 
است که مبنایی تازه برای »همبستگی« این جامعه ی جدید بیابد که به تناوب، هر چند دهه یکبار، درگیر امواج 
انقالبی ویران گرِ نظم می شود؛ شکلی از همبستگی ارگانیک که حاصل به غایت رسیدن تقسیم کار در تمامی 
شاخه های مختلف است. این همبستگی جدید دیگر مبتنی بر قوانین تنبیهی نیست و درعوض، نظم در آن از 

ضرورت های تقسیم کار حاصل می شود.
فلسفه ی سیاسی بورژوایی که خط مقدم مبارزه  با نظم کهن فئودالی را بر عهده داشت، هرقدر که در بسیج 
نیروها از طبقات مختلف در مقاطع بحران  های انقالبی موفق بود، در پاسخ گویی و مواجهه با »مسائل اجتماعی« 
ناکارآمد بود. منظور از مسائل اجتماعی مجموعه ی مشکالت و بحران هایی بود که شیوه ی تولید سرمایه داری 
در بسط وگسترش خود به بار می آورد. ایدئولوژی بورژوایی تنها زمانی توانست قدرت تمام عیاری به دست 
آورد که عرصه ی پاسخ گویی به بحران و نقد اجتماعی را نیز تحت سیطره ی خود در آورد. ]1[ این کارکرد، 
بدون هیچ طرح و توطئه، به شکلی کاماًل ارگانیک برعهده ی بخشی از جامعه ی بورژوایی گذاشته شد که در 
روند تکوین این جامعه، »عرصه ای بی طرف« را پایه گذاشته بود تا »علم به مثابه ی پیشه« ]2[ )1917( را در 

این عرصه پیش ببرد.

اواخر سده ی نوزدهم و اوایل سده بیستم:

بحران نظریه های اقتصادسیاسی و برآمدن جامعه شناسی

ناتوانی نظریه های اقتصاد سیاسی در پاسخ به بحران هایی که نتیجه ی گسترِش مناسبات سرمایه داری بود، و 
هم چنین، قدرت گرفتن جنبش های طبقه ی کارگر در ربع دوم سده ی نوزدهم، باعث شد که این نظریه ها 
به تدریج مشروعیت خود را از دست بدهند. مبتنی بودن این نظریه ها بر درکی آرمانی از »انسان اقتصادی« 
که بی هیچ کم وکاست با »کنش های عقالنی« به پیگیری منافع خود در بازار مشغول می شود، باعث شده بود 
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که هرگونه ناکارآمدی، بحران و معضل به عنوان اختالل در نظم طبیعِی برآمده از کنش های طبیعی انسانی 
ــ به بیان دیگر نظم بازار آزاد ــ تلقی شود )و نه اختالل در نظریه پردازی(. در نیمه ی دوم سده ی نوزدهم، 
نظریه های اقتصاد سیاسی کالسیک از سه موضع زیر فشار نقدهای مختلف قرار گرفته بود. نخست، نقد 
محافظه کاری که از اساس نظم سرمایه دارانه را زیر سوال می برد و خواهان بازگشت به جامعه ی سلسله مراتبی 
سنتی بود. دوم، نقد سوسیالیستی که در پی آن بود با پیگیری ایده های تعاونی سوسیالیستی اشکال نابرابری را 
از بین ببرد. و سوم، کسانی که بنیادهای مناسبات اجتماعی سرمایه دارانه ی جدید را می پذیرفتند اما سازوکار 

خودبه خودی بازار را برای نظام بخشی به این مناسبات ناکافی می دانستند )کالرک، 1991، 153(.
این جریان سوم از دو حوزه ی متفاوت نشأت می گرفت که در ادامه پایه گذار سنت فرانسوی و آلمانِی 
ادامه ی نقدهای اجتماعی  نیز،  او  از یک سو جامعه شناسی آگوست کنت )که خود  جامعه شناسی شدند. 
سن سیمون، وارث افکار روشنگری فرانسه بود( و از سوی دیگر، مکتب تاریخی آلمان )که وبر در پیوند 
انتقادی با آن، نظریه  و روش شناسی جامعه شناختی اش را پیش برد(. این که این جریان سوم، در عین پذیرش 
ناکارآمدی های نظم به اصطالح لیبرال )نظریه ی اقتصادسیاسی کالسیک و فلسفه ی سیاسی لیبرال( و سازوکار 
اصلی آن، یعنی بازار آزاد، هم زمان در پی احتراز از رادیکالیسِم جنبش های سوسیالیستی بود، به خودی خود 
مبین آن است که پایه ریزی جامعه شناسی کالسیک در این عصر باید چه اهدافی را دنبال می کرد: درهم 

پیچاندِن طومار هر نوعی از آرمان شهر، خواه لیبرالی و خواه سوسیالیستی.
 نفی این دو طیف از آرمان شهر، مبتنی بود بر درِک امری تازه که در پرتو وقایع سیاسی این سده ــ به ویژه 
ـ میسر شده بود. انقالب فرانسه هسته ی اصلِی فلسفه ی سیاسی سنتی، یعنی  پس لرزه های انقالب کبیر فرانسهـ 
پیوند بین شاه و مردم، را به شکلی اساسی )هم با شورش های دهقانی و هم با شورش های شهری( دگرگون 
کرده بود. از سوی دیگر، فرازونشیب های پرتالطم سیاسی و الغاء و استقرار مجددِ سلطنت و مشروطه، 
سطحی بودن فلسفه ی سیاسی مبتنی بر درک قانونی را آشکار ساخته بود. به رغم این اوضاع، بورژوازی 
به مثابه ی نیروی اجتماعی  جدیدی، از دل تمامی این آشوب ها و تالطمات نیرویی تازه نفس جلوه می کرد که 
می تواند سکان دار ثباتی تازه شود. مجموعه ی این اوضاع، متفکران این دوران را به وجود »نیروهای اجتماعی« 
آگاه ساخت، نیروهایی که در سطحی عمیق تر از تالطمات سیاسی ـ حقوقِی مشروطه خواهی و سلطنت طلبی، 
جمهوری و بازگشت سلطنت، در جریان بودند )تربورن، 1976، 211(. جامعه شناسان اولیه  با ادعای درک 
و دریافت همین امر تازه، یعنی جامعه و نیروهای اجتماعی، بود که به نفی هر دو شکل آرمان شهرباوری 
می پرداختند و هردو را تقویت کننده ی یک دیگر ارزیابی می کردند: »جامعه « کلیتی متعارض اما دست آخر 
منسجم بود. از نظر آنان، نادیده گرفتن هر بُعد از این ناسازه نمای تعارض/انسجام، منجر به آرمان شهرباوری 

لیبرالی یا سوسیالیستی می شد. ]3[

آگوست ُکنت )1798- 1857(

کنت نظریه  ای تکاملی در باب پیشرفت تاریخی جوامع ارائه کرد که عمیقاً در پیوند با رشد سرمایه داری 
قرار داشت.  از نظر او، تمامی جوامع حرکت خود را از مرحله ی ربانی آغاز می کنند که در آن کاهنان 
و مردان نظامی بر جامعه سلطه دارند و واحد اجتماعی اصلی در این جامعه، خانواده است. پس از آن، 
نوبت به مرحله ی مابعدالطبیعی می رسد که کنت آن را با سده های میانه و رنسانس مقارن می داند و در 
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آن، مردان کلیسا و حقوق دانان بر جامعه تسلط دارند و واحد اجتماعی مهم دولت است. مرحله ی پایانی، 
مرحله ی اثباتی ]positive[ است که در آن، مدیران صنعتی سلطه دارند و هدایت اخالقی هم بر عهده ی 
دانشمندان است. در این مرحله نوع بشر واحد اجتماعی اصلی به حساب می آید )کوزر، 1388، 30-28( 
از نظر کنت، سوسیالیسم درد-نشان تعارض های سرمایه داری بود نه راه رهایی آن. مناسباِت تولید موجود، 
زیربنا و موتور تحول پیشرفت جامعه است، بنابراین، نیازی به دگرگونی آن نیست و کافی است قیودی 
اخالقی به آن الحاق کنیم. مشکل نظریه ی اقتصاد سیاسی کالسیک، نظریه ی رقابت بود که خام اندیشانه 
 برآمدن هماهنگی از دل آشوب را انتظار می کشید، درحالی که هماهنگی جز از رهگذر نظمی اخالقی حاصل 
نمی شود )کالرک، 1991،158- 159(. آشکار است که کنت در این جا درحال ایفا کردن همان نقشی بود که 

به دانشمنداِن دوره ی اثباتی منسوب کرده بود: هدایت اخالقی جامعه.

امیل دورکیم )1858- 1917(

دورکیم در فضایی بالید که جمهوری سوم فرانسه، پس از تکرارِ کمیِک تراژدِی امپراتوری، شکست فرانسه 
در جنگ با آلمان و سرکوب کمون پاریس، در حال دست وپنجه نرم کردن با تعارضات خود بود، تعارضاتی 
کم وبیش از همان جنس تعارضات جمهوری دوم که مارکس درباره ی آن ها چنین نوشته بود: »بورژوازی 
به خوبی دریافته بود که همه ی سالح هایی که وی بر ضد فئودالیسم ساخته بود، حاال به سوی خود او برگشته، 
همه ی وسایل آموزشی که او بنیان نهاده اکنون بر ضد فرهنگ خاص خود او به کار افتاده و همه ی خدایانی 
که آفریده بود اکنون ترک اش گفته اند. می دید که همه ی به اصطالح آزادی های بورژوایی و نهادهای پیشرفت 
اکنون، چه در پایه ی اجتماعی و چه در قله ی موقعیت سیاسی اش، به سلطه ی طبقاتیِ خود او حمله ور شده اند 
و تهدیدی برای آن شمرده می شوند و بنابراین همه ی آن ها دیگر »سوسیالیستی« شده بودند. بورژوازی در 
این تهدید و این حمله، به حق راز سوسیالیسم را می دید، سوسیالیسمی که او بهتر از خود سوسیالیسم، از معنا 
و گرایش اش خبر داشت، همان سوسیالیسمی که موفق نمی شود دریابد چرا بورژوازی، با سرسختی تمام از 
هر راهی که وی وارد می شود، به روی او گشوده نیست، اعم از این که بر رنج ها و مصائب بشری آه و ناله ی 
احساساتی سر دهد، یا در قالب مسیحایی اش فرارسیدن هزاره ی عدل و داد و عصر برادری همگانی را موعظه 
کند، یا به شیوه ی اومانیست ها در باب جان، فرهنگ و آزادی یاوه ببافد، یا دستگاهی اختراع کند که همه ی 
طبقات جامعه در آن با هم به آشتی رسیده اند و همه جا غرق در نعمت و فراوانی است« )مارکس،1390، 84(. 
کم تر از نیم قرن پس از نگارش این سطور از سوی مارکس، دورکیم دقیقاً تالش کرد که چنین دستگاهی را 

اختراع کند: جامعه شناسی.
 هابزباوم دوران پس از قساوِت سرکوب کمون پاریس را بیانگر بحرانی در سطح سیاسِت جامعه ی بورژوایی 
می داند: بحران دموکراتیزه شدن جامعه ی بورژوایی یا تعارض بین »کشور قانونی« و »کشور واقعی« )هابزباوم، 
1987، 84-85(. تعارض بین حقوق دموکراتیکی که بورژوازی تا اواخر این قرن، به کمک طبقات پایین، در 
مبارزه اش با اشرافیت در پی استقرار آن ها بود و حال در دوران استقرار نهادهای دموکراتیک و پارلمان، آن ها 
را در تعارض با منافع خود می یافت. حقوق دموکراتیک، حتی با وجود قیود مربوط به جنسیت و مالکیت، 
کماکان ظرفیت رادیکال شدن از سوی توده ها را داشت. در این دوران، دورکیم از مدافعان سفت وسخِت 
نهادهای پارلمانِی جمهوری سوم بود )کالینیکوس، 1394، 229(. عالوه براین، او در پی آن بود که به کمک 



301

جامعه شناسی، »علم اخالق« را بسازد )دورکیم، 1369، 39( »علم« اخالق در تمایز با »فلسفه«ی اخالق، در 
پی آن است که به دور از هرگونه متافیزیک باوری به شناخت تجربی اخالق بپردازد، چرا که »اخالق به دالیل 
تجربی شکل می گیرد، دگرگون می شود یا باقی می ماند« )همان،40( این ادعای دورکیم در نخستین پیشگفتار 
کتاب تقسیم کار در جامعه آمده که هدف اصلی آن مطالعه ی کارکردهای تقسیم کار، علل و شرایط و اشکال 
نابهنجار این پدیده است. در این معنا، دورکیم در پی آن است که اثرات تقسیم کار را بر حیات اخالقی جامعه 
مطالعه کند تا بتواند برای جامعه ی بورژوایِی بحران زده ی پایان سده ی نوزدهم سرچشمه ی تازه ای برای 
»انسجام اجتماعی« بیابد. او در پیشگفتار دومش بر این اثر، چنین می نویسد: »]در[ لحظه ای که صنعت بزرگ 
به مرحله ی معینی از توسعه و تنوع دست یافت، دخالت دولت دیگر ناممکن شد، و به همین دلیل اقتصاددانان 
کالسیک، به حق خواستار لغو این دخالت شدند. ولی گرچه صنف، به نحوی که در آن زمان وجود داشت 
نمی توانست با شکل تازه ی صنعت انطباق یابد و برای آن کارساز باشد، و دولت هم نمی توانست جای نظام 
صنفی قدیم را بگیرد، نتیجه این نمی شود که هرگونه نظم و انضباطی بیهوده بود؛ فقط می بایست صنف قدیم 
را دگرگون کرد تا بتواند به نقش خویش در شرایط جدید حیات اقتصادی هم چنان ادامه دهد« )همان، 29( 
چنان که از نکات مورد اشاره ی دورکیم برمی آید، دغدغه ی اصلی او پدیدآوردن شکلی از تنظیم بازار است 
که، برخالف تنظیم دولتی، منجر به اشکال نابهنجار انسجامِ اجتماعِی حاصل از تقسیم کار نشود. بنابراین، 
تقسیم کار حاصل از گسترش مناسبات سرمایه داری امری پسندیده است که تنها می بایست از بدل شدن آن به 
اشکال نابهنجار جلوگیری کرد. در این نگاه، نابهنجاری و بحران، حاصل ناکامل ماندِن فرایند تقسیم کار است 
که قرار بوده »همبستگی مکانیکی« جوامع غیرصنعتی )همبستگی مبتنی بر »وجدان جمعی«( را به »همبستگی 

ارگانیک« جامعه ی پیشرفته ی سرمایه دارانه بدل کند.
بنابراین، اگر بنا به گفته ی خود دورکیم موضوع جامعه شناسی »تعیین شرایطی ... برای حفاظِت جوامع« باشد 
)به نقل از کالینیکوس، 1394، 228(، گام نخست در این راستا، تالش برای یافتن/برساختِن مبنایی تازه برای 
همبستگی و انسجامِ ازدست رفته ی جامعه ی بحران زده ی بورژوایی در اواخر سده ی نوزدهم بود. ]4[ این 
شکل جدید از همبستگی، برای آن که از مسیر خود خارج و دچار بحران نشود، نیازمند شکلی از مداخله ی 
اصالحی اخالقی است؛ مداخله ای اخالقی که شکل نهادین به خود بگیرد. کارکرد چنین مداخله ای، پیش 
از هر چیز، نجات فرد از انزوای اخالقی است که گویی نتیجه ی ناگزیرِ شکل جدیِد همبستگی ارگانیک 
مبتنی بر تقسیم کارِ پیشرفته است. این نهاد مداخله گر اصالحی نزد دورکیم، چیزی نبود جز دولت. »دولت 
 نهادی ویژه است که مسئولیت اش این است که بازنمودهای معینی را عملی کند که به سود جمع تمام شود« 
»...دولت همان نهاد اندیشه ی اجتماعی است« )به نقل از کالینیکوس، 1394، 248(. این موضع می تواند شبیه 
به موضع هگل تفسیر شود: دولت به مثابه ی نهادی برای مرتفع ساختن تعارض های جامعه ی مدنی. اما تفاوتی 
مهم در میان است. »دولت« نزد دورکیم، دولت جمهوری سوم به همراه تمامی نهادهای دموکراتیک و تربیتی 
آن بود، نه شکلی از دولت مطلقه ی پروسی که تجلی »مطلق« باشد. کارکرد نهادهای دموکراتیک آن است که 
»بازنمودها«ی جمعی را که قرار است دولت تجلی آن ها باشد، به شکلی بازاندیشانه، آگاهانه و انتقادی فراهم 
سازند؛ و کارکرد نهادهای تربیتی هم آن است که امیال منفرد را در راستای »منفعت عمومی« راهنمایی کنند. 
ـ از جمله مجادله بر سر مدنی شدن نظام  بنابراین بدیهی است که دورکیم در مناقشات مهم جمهوری سومـ 
آموزش و بیرون آمدن آن از سیطره ی کلیسا، و هم چنین ماجرای دریفوس ]5[ )کوزر، 1388، 222- 225(ــ 
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همواره طرفدار تقویت نهادهای دموکراتیک و مدنی و تضعیف کلیسا و ارتش بود. شاید دقیق ترین شرح از 
جایگاه دورکیم و نظریه اش را ژرژ سورل به دست داده باشد: او نظریه پردازِ »اندیشه های جدید دموکراسی 
محافظه کارانه ]است[ که در پی ایجاد عدالت بیش تر در روابط اقتصادی است، به تحول فکری و اخالقی مردم 
التفات دارد، صنعت را تشویق می کند تا در خط سیرهای علمی تر توسعه یابد ... ]و طرفدار[ دخالت دولت 

]است[« )به نقل از کالینیکوس، 1394، 250(
آن چه تا این جا در رابطه با کلیت نظریه ای که دورکیم در پی تکوین آن بود گفته شد، صرفاً کارکرد این 
نظریه را در پایه ریزی جامعه/شناسی )جامعه ی بورژوایی/ نظرگاه بورژوایِی شناخت جامعه( نشان می دهد. 
نکته ی دیگری که حال باید به آن اشاره کنیم، جایگاه سنت دورکیمی به عنوان یکی از سنت های کالسیک 
مهم جامعه شناسی است. سنت دورکیمی، و در گستره ای وسیع تْر سنت فرانسوی )که در آن پیوند عمیقی 
بین جامعه شناسی و انسان شناسی وجود دارد(، رویکردی به پدیده ی اجتماعی را پایه می گذارد که مبتنی بر 
درک جامعه به مثابه ی امری دینی/نمادین است. دورکیم از مطالعه ی علمی اخالق و بنیان اخالقِی همبستگی 
ارگانیک جوامع صنعتی پیشرفته آغاز می کند و در آخرین اثر مهمش، یعنی صور بنیادین حیات دینی )1912(، 
به این نتیجه دست می یابد که »به تقریب همه ی نهادهای بزرگ اجتماعی از دین برخاسته اند« )دورکیم، 1386، 
580( جامعه نزد دورکیم همواره برابر است با چیزی بیش تر از جمع جبری افراد. این »چیز بیش تر« همان 
نظم اخالقی/دینی ای است که جامعه را منسجم نگاه می دارد. بنابراین، هر شکلی از زندگی جمعی شامل 
نظمی اخالقی/دینی می شود که مهم ترین داللت آن تعیین مرز بین امر ناسوتی و الهوتی است: یعنی نوعی 
قشربندی در بسیط ترین شکل آن، تمایز بین امر واال و پست. دورکیم در مقام مؤسس جامعه شناسی به عنوان 
رشته ای دانشگاهی، پیشتر در رساله ی خودکشی )1897( کوشیده بود که موضوعی به ظاهر روان شناختی 
چون خودکشی را به »واقعیتی اجتماعی« بدل سازد که موضوِع شناخت جامعه شناسی باشد. در »صور بنیادین 
حیات دینی« گستره ی استدالل او عمیقاً گسترده تر می شود، به شکلی که حتی »مفهوم« و »زبان« را که پیش تر 
در گستره ی شناخت فلسفه قرار داشتند، به حوزه ی شناخت جامعه شناسی می کشاند )همان، 606-603(. 
جامعه از منظر شناخت علمی اخالق، چیزی نیست جز برساختی نمادین از معناهای مختلف که ریشه ی 
بنیادین تمامی آن ها را می توان در اندیشه ی دینی یافت. بدین ترتیب، دورکیم می پندارد که »در دین عنصری 
ازلی هست که می بایست فراتر از همه ی نمادهای خاصی که اندیشه ی دینی برای بیان خود پشت سرهم از 
آن ها استفاده می کند دوام آورد. هیچ جامعه ی بشری وجود ندارد که نیاز به نگاه داری و تثبیت کردِن دوباره ی 
احساسات و اندیشه های جمعی ای را که سازنده ی وحدت شخصیت وی هستند، در مراحل منظمی از زمان 
در خود احساس نکند« )همان، 591(. دورکیم به اعتبار ازلی ابدی دانستن عنصر دینی در جامعه، شکلی از 
قشربندی نمادین را نیز خصلت همیشگی جوامع انسانی می داند. بیان این امر از سوی او، شاید در هیچ کجا 
ـ  واضح تر از اثری که به همراه خواهرزاده اش، مارسل موس )1872- 1950(ــ از بنیان گذاران انسان شناسیـ 
به نگارش درآورده، یعنی طبقه بندی بدوی ]Primitive Classification[ )1903(، نیامده باشد. آن ها در این 
اثر، چنین استدالل می کنند که طبقه بندی بین امور را نه می توان با تبیینی روان شناختی توضیح داد و نه با 
تبیینی منطقی یا تبیین های کانتی که این طبقه بندی را خصلت ذاتِی معرفت در ذهن انسان می داند: »هر گونه 
طبقه بندی ای بر نظمی سلسله مراتبی داللت دارد که مدِل مربوط به آن را نه می توان در جهان ملموس یافت و 
نه در ذهِن ما. ... این واقعیت ها ما را به این گمانه زنی وا می دارد که طرِح طبقه بندْی محصوِل خودانگیخته ی 
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فهِم انتزاعِی ما نیست، بلکه نتیجه ی فرایندی است که در آن، تمامی انواِع عناصرِ بیگانه راه می یابند« )دورکیم 
و موس، 1963، 5(. گرایش به طبقه بندی، خاستگاهی جز خودِ »جامعه« و حیات جمعی انسانی ندارد. به بیان 

دیگر، زندگی اجتماعی چیزی نیست جز تمییز بین امور و طبقه بندی های گوناگون.
بنابراین، دورکیم به عنوان نظریه پرداز جامعه ی بورژوایِی درگیر بحران دموکراتیزه شدن، در تالش برای یافتن 
بنیان هایی جدید برای همبستگی و انسجام از دست رفته، »جامعه« را به عنوان نظمی اخالقی فهم می کند که 
قشربندی در آن، پدیده ای بنیادین محسوب می شود، پدیده ای همیشگی که در پیوندی ناگسستنی با نظام 
نمادیِن حیات اجتماعی قرار دارد. طنین چنین برداشتی را به راحتی می توان در نظریه پردازِی پیر بوردیو از 
مناسبات طبقاتی در جامعه ی معاصر یافت، نظریه ای که یکی از پیچیده ترین نظریه های جامعه شناختی در رابطه 

با طبقه تلقی می شود.

ماکس وبر ]6[ )18۶4- 1920(

پایان سده ی نوزدهم و اوایل سده ی بیستم، دوران بحران پوزیتیویسم بود. تالش ها برای فائق آمدن بر 
محدودیت های روش شناختی پوزیتیویسم در شناخت جامعه ی انسانی، در زمینه های اجتماعی ـ فرهنگی 
گوناگون و با انگیزه های مختلف صورت می گرفت. مناقشه ی نظریه های اقتصادی در سده های پیشین )برآمدن 
مرکانتلیسم در بریتانیا و اقتصاد تجارت محور آن و فیزیوکراسی در فرانسه و اقتصاد کشاورزی اش( ــ در 
دورانی کماکان پیشا-وبری که هنوز تمایز بین پیشه ی علم و پیشه ی سیاست پدید نیامده بود و نظریه پردازی 
در باب اقتصاد پیوند مستقیمی با سیاست داشت تا علم ــ در این دوران به مناقشه ای روش شناختی بین 
مکتب تاریخی آلمان و مکتب اتریش بدل شده بود؛ اولی تالش داشت که شناخت اقتصادی را به زمینه ی 

فرهنگی ـ تاریخی مشخص مشروط سازد و دومی در پی دست یابی به شناخت عام بود.
از سوی دیگر، موج نوایده آلیسم آلمانی )ویندلباند، دیلتای و ریکرت( نیز در پی آن بود که در عین دفاع از علوم 
تخصصی، به جنِگ ضدیِت پوزیتیویسم با سوبژکتیویته رود و بی آن که به دام تاریخی گری یا روانشناسی گری 
به کار شناخِت اصول  بتواند  از جهان بینی را جایگزین علم باوری پوزیتیویستی سازد که  بیافتد، شکلی 

برسازنده   ی فرهنگ/تاریخ بیاید )آراتو، 1385، 40-28(.
عالوه براین، اقتصادسیاسی کالسیک به مثابه ی نوعی استدالل های برهان تراشانه ]Apologist[ برای جامعه ی 
بورژوایی، پس از مارکس با چالشی عمده روبه رو شده بود و بازسازی آن نیازمند تالش هایی ریشه ای بود. 
نخست می بایست از نظریه ی کارـ ارزش گسستی پدید می آمد و پس از آن، پیش فرِض »دست  نامرئی«، 
به مثابه ی نظمی ناخواسته و حاصل پیگیرِی منافع منفرد، می بایست تصحیح می شد. وبر نقشی عمده در 
بحران های نظری ایفا کرد. به بیان دقیق تر، وبر تالش داشت روش شناسی ای بنا نهد که از گذرگاه آن، این 

بحران های نظری به سرمنزل مقصود برسند: تیپ ایده آل.
تیپ ایده آل هم بحران روش فردنگار/قانون بنیاد را مرتفع می سازد، هم تعارض بین »مفهوم«های نظرِی 
نظریه های اقتصادی و واقعیِت عینِی کنشگران، و هم تعارض بین »دو جهان«: »است«ها و »باید«ها، بی آن که 
به  غایت باوری تاریخی تن دهد، که از نظر وبر خصلت ماتریالیسم تاریخی بود. به بیان دیگر، تیپ ایده آل 
تالشی است »در جهت« تحلیل و »معرفت تاریخی«، بی آن که دعوی بازسازی »کلیت« را داشته باشد. هدف 
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از تحلیل مبتنی بر تیپ ایده آل »نسبت دادِن »علیّت کافی« به یک رخداد فرهنگی یکه، یا از آن بیش، بازسازِی 
»امکاناِت عینی« نهفته در یک مجموعه ی واحد از مسائل فرهنگی یکه است« )آراتو، 1385، 96( به عبارت 
دیگر، هدف از برساختِن تیپ های ایده آل از پدیده های فرهنگی مختلف، مثل »عقالنیت ابزاری«، »اخالق 
پروتستان«، »بوروکراسی دولتی« و ...، این است که دانشمند در جهِت بازسازِی مجموعه ای فرهنگی تالش 
کند )تالشی که هرگز کامل نمی شود و خصلتی »همواره نه هنوز« دارد( و از دل این بازسازی، معرفت فردنگار 
از پدیده های یکه ی فرهنگی به دست دهد؛ به این معنا، وضعیت »اکنون« و فعلیت یافته را هم چون یکی از 
امکان های عینِی مجموعه ی فرهنگی مورد بررسی اش نشان دهد که حاصل تصمیم های عینی عامالن در این 
مجموعه است، و در طرحی کلی تر، اگر چه واجد هیچ گونه ضرورت کلی نیست )»خودتحقق یابی مطلق« یا 
»توالی شیوه های تولید«(، اما از دل »قرابت های انتخابی« ]Wahlverwandshaft/ellective affinity[ در تعامل 
با عناصر فرهنگی دیگر قرار می گیرند و فعلیِت اکنون را می سازند. بدین ترتیب، تیپ های ایده آل گوناگون از 
عناصرِ فرهنگی تمدِن غربی )عقالنیت ابزاری، بوروکراسی، اخالق پروتستان(، از دل قرابت های انتخابی به 
مجموعه ی فرهنگی بزرگ تری شکل می دهند که شکل فعلیِت یافته ی تمدِن غربی را می سازند: شکل ویژه ی 
عقالنیت غربی. درواقع، تحقیق تاریخی نه می خواهد دریابد که هر چیز چگونه بوده است و نه این که بنا به 
ضرورت تاریخی چگونه باید بوده باشد )اهدافی که وبر به رویکرد تاریخِی رانکه و مارکس نسبت می دهد(، 
بلکه تحقیق تاریخی باید این مسئله  را درک پذیر سازد که ما امروزه چگونه به صورتی که هستیم درآمده ایم. ]7[
وبر در ضدیت با نسلی از دانشگاهیان محافظه کار )شمولر و ...( آلمانی نیز قرار داشت که سلطه ی پوزیتیویسم 
را هم چون افول فرهنگی و زوال پرورش شخصی تفسیر می کردند. کسانی که پیوند بین دو جهاِن »است« و 
»باید« در نزدشان چنان غیرقابل تشخیص بود که ارزش های فرهنگی دولت پروس را ارزش هایی غایی تلقی 
می کردند. مجادله ی وبر با این گروه، البته نه از سر نسبیت باورِی وبر، که از ریشه ای واقعی تر نشأت می گرفت: 
از نظر وبر، این گروه آلمان را در دوران حیاتی جنگ امپریالیستی تضعیف می کردند. این گروه نماینده ی 
فکری طبقه ی رو به زوال اما سخت جان یونکرها بود که امکان ریشه گرفتِن یک بورژوازِی ریشه دار را در 
آلمان از بین می بردند. او در سخنرانی ای با عنوان سیاست اقتصادی و منافع ملی در آلمان امپراتوری در 

1895، چنین می گوید:
»این که یک طبقه ی، از لحاظ اقتصادی، رو به زوال بتواند سلطه ی سیاسی خود را حفظ کند، هم خطرناک 
و هم در بلندمدت مغایر با منافع ملی است. اما حتی از آن هم خطرناک تر این است که قدرت اقتصادی، و 
بنابراین، امید به قدرت سیاسی، در دسترس طبقاتی قرار گیرد که کماکان، از لحاظ سیاسی، به بلوغ کافی 
برای رهبری دولت دست نیافته باشند. ... تا به امروز، سلسله ی حاکم بر پروس از لحاظ سیاسی به رسته ی 
یونکرهای پروسی وابسته بوده است. ... ]این رسته[ کارش را انجام داده و حال از لحاظ اقتصادی رو به 
احتضار است، چنان که هیچ سیاست اقتصادی دولتی ای توان آن را ندارد که جایگاه پیشینش در جامعه را به او 
بازگرداند. ... من عضوی از طبقه ی بورژوا هستم: خود را متعلق به آن حس می کنم و با عقاید و ایده آل های 
این طبقه بار آمده ام. اما این ]بخشی از[ پیشه ی رسمِی علم ماست که چیزهایی بگوییم که ممکن است به 
مذاق دیگران خوش نیاید. چه به مذاق طبقات باالتر، چه پایین تر و چه هم طبقه های ما. بنابراین، هنگامی 
که از خود می پرسم، آیا بورژوازِی آلمان در حال حاضر آماده ی آن است که به طبقه ی مسلِط سیاسی در 
ملت بدل شود، کماکان در حال حاضر نمی توانم پاسخ مثبت به این پرسش دهم. ... برخالف نظر آنانی که 
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مبهوِت اعماق جامعه شده اند، خطری در توده ها نهفته نیست. قله ی مشکل اجتماعی و سیاسِی ما نه وضعیت 
 اقتصادِی تحت سلطه ها، که صالحیت های سیاسِی طبقات حاکم و آن طبقاتی است که برای قدرت 
خیز برداشته اند. هدف کار اجتماعی و سیاسی ما نه خیریه ی عمومی که وحدت اجتماعِی ملت برای 
مبارزات دشوار آینده است، ملتی که توسعه ی اقتصادی مدرن آن را پدید آورده است. اگر به جایی برسیم که 
ـ چیزی که جای خالی اش در جنبش کارگرِی امروز  یک »اشرافیت کارگرِی« دارای هوش سیاسی پدید بیایدـ 
ـ آن گاه شاید ممکن باشد نیزه  ای را، که بازواِن بورژوازی برای حمل آن بسی ناتوان است، بر  حس می شودـ 
شانه های ستبر این گروه بگذاریم. اما به نظر می رسد تا رسیدن به آن نقطه کماکان باید راه زیادی را طی کنیم. 
بااین حال، درحال حاضر آن چه مبرهن است این است که می بایست برنامه ی تربیت سیاسی عظیمی را پیش 
ببریم. هریک از ما، هیچ التزام جدی دیگری جز این ندارد که در حوزه ی خود، از نیاز به همکاری با یک دیگر 
در آموزش سیاسِی ملت مان آگاه شود. این امر باید هدف غایی ما و نیز به طور مشخص، علِم ما، باقی بماند« 

)وبر، 1978، 263- 264، 267(
این فراز نسبتاً طوالنی از سخنرانی وبر، بهتر از هر توضیحی جایگاه و موضع او را در مناسبات جهانی سرمایه 
در »عصر امپراتوری« و جنگ امپریالیستی نشان می دهد. در مناسبات جهانِی اواخر سده ی نوزدهم، آلمان از 
جایگاه ویژه ای برخوردار بود. وحدت و دولت ـ ملت سازِی آلمان تا 1871 به طول انجامیده بود و از اساس 
بخشی از پروژه ای ملی برای فائق آمدن بر عقب ماندگی تاریخی ملت آلمان تلقی می شد. اگر فرانسه مهد 
ایده های روشنگری و پیشرفت بود و بریتانیا نماد پیشرفت صنعتی، آلمان روحی ناآرام داشت که شکوهش را 
از دست رفته می دید. به قول مارکس، بورژوازی آلمان آن چه را دیگر ملت ها در واقعیت به دست آوردند، در 
تفکر به دست آورد. »ایده آلیسم آلمانی در میان طبقه ی متوسطی بالید و برآمد که به اندیشه هایی باور داشت که 
هیچ قدرت سیاسی یا اقتصادی ای ]برای تحقق آن ها[ نداشت ... . در نتیجه بر یگانه چیزی که برای این طبقه 
بر جا مانده بود پا می فشرد و آن قدرِت تفکر بود. آن جا که آدام اسمیت »دسِت پنهان« بازار آزاد را می دید، 
هگل قرار بود »مکر عقل« را ببیند« )ریز، 1387، 39( پروژه ی وبر، پروژه ی توانمندسازِی این بورژوازِی نحیف 
بود، آن هم از رهگذر کمک به شکل دادن ائتالفی بین طبقه ی سرمایه دار و اشرافیت کارگری )فعاًل ناموجود(. 
از نظر او منفعت این ائتالف با »عظیم ترین شکل ممکِن عقالنی سازِی کار اقتصادی« انطباق می کرد، یعنی 
همان ائتالفی که گرامشی در واکاوی اش از فوردیسم بر آن نام »بلوک صنعتی ـ مولد« نهاده بود )رِمان، 2013، 
7-8(. اما این پروژه نه پروژه ای صرفاً سیاسی، بلکه پروژه ای بود که با پایه ریزی اصول معرفت شناختی و 
روش شناختی علمی هم گام شده بود که تا پیش از آن در آلمان »نه هیچ گونه ارتباط ایدئولوژیک با اشراف 
زمین دار داشت و نه با طبقه ی متوسط سرمایه دار و نه حتی، با وجود دلمشغولی به »مسأله ی اجتماعی« و 
به رغم اقتباس بخش بزرگی از دستگاه مفهومِی آن از مارکس، با پرولتاریا« )هیوز، 1389، 38(. بنابراین، 
پروژه ی وبر را می توان چنین خالصه کرد: دفاع از بورژوازی از رهگذر پایه ریزِی روش شناسی علمِی مبتنی 

بر نظرگاهِ بورژوایی.
در این راستا، وبر خوانشی از تاریخ )سرمایه داری( را پایه ریزی کرد که نه مبتنی بر مبارزه ی طبقاتی، بلکه 
بر پایه ی روندی خودگستر بنا شده بود، روندی که پس از او در علوم اجتماعی نام »مدرنیته« بر آن نهادند. 
مدرنیته در این معنا، روند پیشرفت عقالنِی نه ناگزیر، که بالفعِل جامعه ی غربی بود. سرمایه داری نه منشاء که 
هم گام و حتی نتیجه ی این روند بود. مجموعه ی مشارکت های وبر در بحث های روش شناختی و هم چنین 
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مطالعات اقتصادی ـ جامعه شناختی اش، به ارائه ی روایتی منجر می شود که در آن مدرنیته، اگرچه نه روند محتوم 
تمام جوامع، اگرچه نه امری پسندیده و برتر و اگرچه نه آرمان شهری غایی اما »تیپ ایده آل« »پیشرفت«ی 
جلوه می کند که حاصل توسعه ی »عقالنیت ابزاری« بشر است و منجر به تمایزیابی حوزه های مختلف زندگی 
اجتماعی می شود. وبر با حزم و احتیاط فراوان مراقب است که هریک از این گزاره ها، در تعارض با پیش فرض 
هستی شناختِی نیچه ای اش، یعنی جهان هم چون جنگ غایت های گوناگون، قرار نگیرد. از این رو، در عین آن که 
مبارزه اش را با نسل دانشگاهیان محافظه کار و طرفدار دولت بیسمارک پی می گیرد و بر تمایز بین عرصه ی 
»باید«ها و »است« ها تأکید می کند، روایتی از »پیشرفت تکنیکی« ارائه می دهد که بی آن که به ارزش داورِی 
هنجاری آلوده شود، کماکان می تواند موضوِع شناخِت علوم اجتماعی قرار گیرد. او در مقاله ی عینیت در 
علوم اجتماعی و سیاست اجتماعی )1904( بحثش را چنین آغاز می کند که »همه می دانیم که رشته ی ما، 
مانند هر علم دیگری که نهادها و وقایع فرهنگ انسانی را مطالعه می کند )شاید به استثنای تاریخ سیاسی(، ابتدا 
در پی مالحظات عملی پدید آمد. فوری ترین هدف این رشته، که اغلب یگانه هدف آن نیز بود، دست یابی 
به قضاوت های ارزشی درباره ی عملکردِ سیاست اقتصادِی دولت بود. چنین دانشی نه یک علم بلکه مانند 
رشته های بالینِی علوم پزشکی، بیش تر یک »فن« بود« )وبر،1390، 88(. اما از نظر او، در حال حاضر این 
عالقه ی عملِی علم با بحرانی مواجه شده بود، بحرانی که طنین آن در تمامی مقاله های روش شناختی او نیز به 
گوش می رسید، به طوری که در 1917، در »معنای »بی طرفِی اخالقی« در جامعه شناسی و اقتصاد« می نویسد: 
»تمام کسانی که منافع ملت را باالتر از منافِع هرنهاد خاصی می دانند، با این پرسش اصلی روبه رو هستند که 
آیا برداشت رایج کنونی در مورد موقعیت سلطان در آلمان با منافع جهانی ملت و ابزارهای دفاع از این منافع 
)جنگ و دیپلماسی( سازگاری دارد یا نه« )وبر،1390، 28(. مالحظات عملِی رشته های علوم اجتماعی، یعنی 
ضرورت این که این رشته ها به »قضاوت های ارزشِی درباره ی عملکردِ سیاست اقتصادی دولت« دست بزنند، 
از این رو دچار بحران شده بود که دیگر »منافع ملت« با منافع سلطنت و طبقه ی وابسته اش انطباق نداشت. 
برخالف محافظه کارانی هم چون اشمولر که کماکان هر علمی را توجیه گرِ سیاست های دولت و این هردو 
را در انطباق با ارزش های اخالقی فرهنگی می خواستند و می دانستند، وبر که »منافع ملت« را دیگر هم سو 
با دولت و وابستگان طبقاتی ِ مرتجعش نمی دانست، مجبور بود به مخاطره ای بزرگ دست بزند. جامعه ی 
بورژوایی در مسیر توسعه اش، نیازمند آن بود که »پیشه ی علم« را از »پیشه ی سیاست« جدا کند و منطق این 

جدایی و تمایزیابی، از اساس چیزی نبود جز »پیشرفت تکنیکی عقالنیت«.
بداهت استدالل اشمولر بر سر تطابق بین ارزش های فرهنگی و ارزش های علمی باید زیر سوال برود تا بتوان 
حمایت این گروه از دولِت روبه زوال را زیر سوال برد. پس علم به مثابه ی عرصه ی معرفت به »است « ها باید 
از عرصه ی »باید«های قضاوت های هنجاری جدا شود، چرا که این دو دسته حکم از کیفیت منطقی متفاوتی 
برخوردارند. اما جدایی بین این دو دسته احکام، چنان برخی از مفاهیم تابه حال معتبر علوم اجتماعی را زیر 
سوال می برد که نجات آن ها دشوار می نماید. از همین روست که وبر مجدانه در همان مقاله ای که از »بی طرفی 
ارزشی« بحث می کند، خود را ملزم به نجاِت مفهوم »پیشرفت« می داند؛ با این تفاوت که پیشرفت، به عنوان 
منطق توسعه ی اقتصادی ـ اجتماعِی سرمایه داری، حال به عنوان روند تمایزیابی عرصه ها و تکثرِ متغیرهای 

تکنیکی معنا می شود که در یک کالم موتور محرک »مدرنیته« دانسته می شود.
اگر عرصه ی هنجارها از عرصه ی شناخت علمی مجزا باشند، هنجارها تنها می توانند »موضوع« شناخت علمی 
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باشند، نه غایت یا مقیاس قضاوت در باب آن. می توان به کمک روش علمی، »پیامدهای ناخواسته«ی هنجارها 
یا نتایج عملی آن ها را سنجید. می توان به شناخِت »بهترین وسیله« برای رسیدن به آن »هدف« هنجارین کمک 
کرد )وبر،1390، 45-47(. اما تمامی این موارد تنها یک هدف را دنبال می کنند: »ایجاد نظام تحلیلی در واقعیت 
تجربی« )همان، 91(. نه چیزی بیش تر، چرا که »عصری که میوه ی درخت معرفت را چشیده باشد، محکوم 
است بداند که نمی تواند بر اساس نتایج تحلیل جهان، حتی کامل ترین تحلیل جهان، معنای جهان را دریابد، 
بلکه خود باید این معنا را بیافریند« )همان، 96(. اما زیرکی و زبردستی وبر آن جاست، که درعین حال که با این 
استدالل ها، زمینه را برای »جنگ غایات« مهیا می کند )مفهومی که بسیار عالقه دارد عوِض »مبارزه ی طبقاتی« 
از آن استفاده کند(، هم زمان برداشت هایی از »پیشرفت« را در دایره ی شناخت علوم انسانی/تاریخی باقی 
می گذارد: »افزایش کّمی و تنوع کیفی روش های ممکن پاسخ به محرک ها، می توانند در زمینه ی بافت عاطفی 
و احساسی رفتار ذهنِی ما، پیشرفت در »تمایزیافتگی« دانسته شوند، بی آن که کوچک ترین ارزش گذاری به 
عمل آمده باشد. این مفهوم از پیشرفت معموالً حاکی از برتری داشتِن فزونِی »برد« یا »توان« یک »ذهن« یا 
»دوره«ی معین است« )همان، 56( بنابراین، »پیشرفت در تمایزیافتگی« یکی از انواع پیشرفت است که کماکان 

می توان در حوزه ی شناخت علمی از آن سخن گفت.
وبر در بحث از تاریخ هنر و زیباشناسی نیز، نوع دیگری از پیشرفت را در حوزه ی شناخت علمی باقی 
می گذارد: »پیشرفت فنی«. »تاریخ تجربی هنر مفهوم »پیشرفت« را فقط در معنای تکنیکی ـ عقالنی می تواند 
به کار گیرد ]و نه زیباشناختی[ که سودمندی آن از این واقعیت ناشی می شود که مفهوم »پیشرفت« در این 
معنا کاماًل محدود به ابزارهای فنی می شود که نوع معینی از انگیزش هنری با معلوم بودن هدف، آن را به کار 
می برد. ... در معماری، حل کردن موفقیت آمیز مسأله ی تکنیکِی حِد مطلوِب تعداد ستون برای نگاه داشتِن 

سقف های خمیده، منشاء پیدایش سبک گوتیک بود« )همان، 58(.
پیشرفت در تمایزیافتگی و پیشرفت فنی عناصر بنیادین پایه ریزی روایتی هستند که به وبر اجازه می دهند 
تاریخ غرب را نه بر مبنای »سرمایه داری« که بر مبنای »مدرنیته« بخواند )گیرم که خود او چندان از این 
اصطالح استفاده نکرده باشد(. مدرنیته ای که معضل اصلی آن نه »بیگانگی« که »عقالنیت ابزاری« و متعاقبًا 

»افسون زدایی« و »قفس آهنین بوروکراسی« است.
اگر دورکیم در دل تعارض های مربوط به فرایند دموکراتیزاسیوِن جمهوری سوم اقدام به پایه ریزی جامعه شناسی 
و تحدید مرزها و موضوِع شناخت آن در تقابل با علوم تخصصی شده و پیشتْر مستقرِ بورژوایی کرد، وبر 
 در دوران زواِل »مطلقه گرایی« دولت ها در آلماِن نوپا و درگیر ستیز امپریالیستی، در مقام مدافع ملی گرایی 
)بیتهام، 1392، 32-34، 198-199(، جامعه شناسی را هم چون علمی ارائه کرد که می تواند پاسخی به تمامی 
»بحران علوم اروپایی« باشد، علمی که به قول یاسپرس، »علم تخصصِی عجیبی است: فاقد حوزه ی خاصی 
از آِن خود است. تمام موضوعات آن را پیشاپیش علوم تخصصی دیگر، که در واقع صرفاً خاصند، بررسی 
کرده اند. بنابراین، جامعه شناسْی علمی تخصصی است که در واقع عمومی می شود. مانند فلسفه ی »کبیر« ایام 
گذشته، جامعه شناسی تمام علوم را جزو خود می کند ... آن شکل علمی ای است که خودشناسی تمایل دارد 
آن را در جهان مدرن بپذیرد، یعنی آن را خودشناسی اجتماعی فرض کند ...« )به نقل از لوویت، 1393، 71( 
این علم روایت تازه ای از جهان بورژوایی به دست می دهد که با روایت مارکسیسم متفاوت است، به بیان 
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دقیق تر، این علم روایت خودآگاهِی جهان بورژوایی است که در کلیتی به نام »مدرنیته« تجلی پیدا می کند؛ 
روندی که حاصل تفوق عقالنیت صوری است که جهان را افسون زدوده و از معنا تهی می سازد و در معرِض 
خطر »قفس آهنین« بوروکراسی قرار می دهد. بعدها مکتب فرانکفورت، سویه های انتقادی مهمی را از همین 
روایت وبری اتخاذ کرد و به خدمت نقدی رادیکال )البته این بار نه فقط از سرمایه داری، که( خرد روشنگری 
قرار داد، اما فارغ از این که چه ارزیابی ای از این سویه های انتقادی داشته باشیم، می توان هم صدا با لوویت 
اذعان کرد که برخالف مارکس که با خوانشش از تاریخ سرمایه داری، »درمانی« برای معضل آن ارائه می کرد، 
وبر تنها به »تشخیص« بسنده می کند )همان، 72(، بماند که روایتی که او از این تاریخ به دست می دهد، از آن 
زمان به بعد، به ستون فقراِت تمامی روایت هایی بدل می شود که در یک کالم ایدئولوژیک و بت واره اند. هدف 
 غایی در آثار روش شناختِی وبر، »فاش سازی مقصود نهایی« و »فرض های ارزشِی راهنما در تحقیق علمی« 
)همان، 84(، صاف وساده عیان است که مقصود نهایی او پایه ریزِی معرفتی علمی است که رونِد خودگستر 
»مدرنیته« را آسیب شناسی و تسهیل سازد، روندی که مبتنی بر تنها امکاِن برداشِت »عینی« از »پیشرفت« است: 

پیشرفت فنی و تمایزیافتگِی جامعه ی بورژوایی.

دوران پس از جنگ: جامعه شناسی ایاالت متحده

هابزباوم یکی از تغییرات کیفی جهان در سده ی بیستم، یعنی در »عصر نهایت ها« را »ازهم پاشیدگی الگوهای 
قدیمی مناسبات اجتماعی انسان ها« می داند، از نظر او »این جامعه ی جدید نه با ویرانی کامل تمام میراث های 
جامعه ی کهنه، بلکه با انطباق گزینشِی خود با میراث هایی که به کارش می آمد عمل می کرد. ...کارآمدترین 
شیوه برای ساختن اقتصادی صنعتی مبتنی بر اقتصاد آزاد، ترکیب آن با انگیزه هایی است که ربطی به منطق 
بازار آزاد ندارد )به عنوان مثال اخالق پروتستانی...(« )هابزباوم، 1388، 33-34( آماده ترین زمین برای چنین 

تغییراتی، ایاالت متحده بود.
این کشور عالوه براین که مزیت آن را داشت که بین خود و جنْگ اقیانوسی فاصله داشته باشد، بخت آن را هم 
داشت که اکثر متفکراِن مهاجر را، که از فاشیسم گریخته بودند، به »احساس کامیابی و پیروزمندی در سرزمین 
جدید« برساند )هیوز، 1389، 5( این امر نقش عمده ای در تجدید حیات فکری آکادمی این کشور پس از 
جنگ، به ویژه در حوزه ی علوم اجتماعی، داشت. البته این مهاجرت ها نه فقط مهاجرِت متفکران که مهاجرت 
افکار هم بود: نخست افکار هربرت اسپنسر که حتی تا دهه های نخست سده ی بیستم بر فضای علوم اجتماعی 

ایاالت متحده تفوق داشت، و سپس، افکار وبر.
هربرت اسپنسر )1820- 1902( متفکر عصر میانی ویکتوریایی بود که در آن »دردسرهای شاخص انقالب 
صنعتی فروکش کرده بودند؛ تحریکات جنبش کارگری آرام گرفته بودند، از بدترین پیامدهای قانون جدید 
حمایت از مستمندان جلوگیری شده بود، از دشواری های ناشی از گرسنگی های دهه ی 1840 تنها خاطره ای 
باقی مانده بود و رادیکالیسم مردم پسنْد دیگر چندان جدی گرفته نمی شد« )کوزر، 1388، 165( درواقع، 
اسپنسر در انگلستانی بالید که هم زمان با ناآرامی ها و امواج انقالبی در اروپا، از ثبات و صلحی نسبی برخوردار 
بود و رشد تجاری و صنعتی رو به افزایش بود. همان دورانی که انگلس از آن به عنوان دوران »خواب 
زمستانی« طبقه ی کارگر انگلستان نام برده بود. مفاهیمی هم چون  »پیشرفت« و »تکامل« از عناصر بنیادین تفکر 
نظریه پردازان این دوره بود. این دوره، هم چنین دوران رواج جریانی بود که به داروینیسم اجتماعی موسوم 
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گشته بود و به نوعی تکامل بر اثر بقای اصلح در سطح جامعه قائل بود، چراکه جامعه نیز هم چون دیگر 
ارگانیسم های طبیعی از »قوانین طبیعی تکامل« پیروی می کرد. اسپنسر جوامع را به دو شکل »جوامع جنگجو« 
و »جوامع صنعتی« تقسیم می کرد. این تفکیْک ارتباطی به روند تکامل جوامع نداشت و صرفاً به شکل 
پیچیدگی جوامع اشاره داشت؛ درواقع، چنین نبود که جوامع در روند تکامل از جنگجو به صنعتی پیشرفت 
کنند. در جوامع جنگجو، نوعی همکاری مبتنی بر اجبار از رهگذر نهادهای رهبرِی نظارتی در جریان بود اما 
در جوامع صنعتی، شکل همکاری به شکلی »خودانگیخته« بدل شده بود که ستیز بین افراد و نیاز به نظارت 
را کاهش می داد. به رغم این که ارتباطی بین درجه ی تکامل جوامع و شکل مناسبات جنگجو یا صنعتی بودن 
آن ها وجود نداشت، اما از نظر اسپنسر جوامع صنعتی ای که دخالت دولتی و اصالحات اجتماعی در آن ها 
درجه ی باالیی داشت، در روند مبارزه  برای بقا از شانس کم تری برخوردار بودند چراکه این دخالت ها به ضررِ 
»برتران« تمام می شد و عواید کار آن ها را در اختیار »فروتران« می گذاشت )کالینیکوس، 1394، 204(. مخالفت 
اسپنسر با دخالت دولتی، سنخ شناسی او از شکل نظم خودانگیخته در جامعه ی صنعتی و شکلی از داروینیسم 
اجتماعی که »برتران« را از موفقیت مطمئن می ساخت، به ظاهر ترکیبی فوق العاده برای ایدئولوژِی »سرزمین 
فرصت ها« و »رویای آمریکایی« می آمد. تا پایان سده ی نوزدهم بیش از 350 هزار نسخه از کتاب های اسپنسر 
در آمریکا به فروش رفته بود و نظریات او، به قول باتامور، »توصیف تمام عیارِ وضع موجود« این کشور در 

اواخر سده ی نوزدهم بود )باتامور، 1390، 48-47(.
مورد دیگر، ترجمه ی آثار وبر در ایاالت متحده از سوی جامعه شناسان آمریکایی مهمی هم چون میلز و پارسونز 
بود. گویی تقدیر چنین بود که اندیشه های وبر، که بخش های اعظم آن پس از سفرش به آمریکا )1904( و 
مشاهده ی نظام فوردیستی آمریکایی شکل گرفته بود )رمان، 2013، 378- 384(، می بایست باری دیگر به 
آمریکا سفر می کرد تا »منشاء تأثیر عمده در اندیشه ی اجتماعی« می شد و »موضع تجربِی پیوسته تری پیدا« 

می کرد )هیوز، 1389، 38- 39(.
پژوهش های تجربی اجتماعی که در پایان سده ی نوزدهم و اوایل سده ی بیستم، عمدتاً از سوی دولت ها و 
مؤسسات خیریه با هدف آمارگیری و سرشماری در خصوص داده های حیاتی و جمعیتی صورت می گرفت، 
در پایان دهه ی بیسِت سده ی جدید و با آغاز دوران »رکود بزرگ« متحمل تغییراتی عمده شد: چرخش از 
بررسی موضوعات محلی به موضوعات منطقه ای و ملی، افزایش سرمایه گذاری ها در حوزه ی پژوهش از 
سوی سازمان ها و بنیادهای دولتی، صنعتی و خصوصی )هم چون راکفلر(، تغییر رویکرد در پژوهش ها و 
نزدیک شدن به »مدیریت مسائل اجتماعی« تا »تسکین و ترمیم« عوارض )بَنیستر، 2003، 336(. جامعه شناسی 
در آغاز سده ی بیستم، کماکان در آکادمی های اروپایی جایگاهی حاشیه ای داشت. تا 1914 در فرانسه تنها 
4 دوره ی درسی جامعه شناختی ارائه می شد و تأثیرات مطالعات دورکیم، بیش تر بر رشته هایی هم چون 
انسان شناسی، اقتصاد، جغرافیا و تاریخ بود. در آلمان نیز تا 1919 خبری از کرسی جامعه شناسی در دانشگاه ها 
نبود. این خالء نهادین تا اندازه ی زیادی در آمریکا جبران شده بود. سامنر در دانشگاه یِل، آلبیون اِسمال در 
شیکاگو، فرانکلین گیدینگز در کلمبیا و چارلز هورتون کولی در میشیگان پیش قراوالن تحقیقات اجتماعی 
تجربی در ایاالت متحده بودند )همان: 314(. »پیمایش پیتزبورگ« )1909- 1912( به سرپرستی گیدینگز، 
»میِدل تاون« رابرت و ِهلِن لیند، »دهقانان لهستانی در اروپا و آمریکا« )1918- 1920( اثر توماس و زنانیکی، 
»گتو« )1928( از لوئیس ورث و »ساحل طال و کوچه ی کثیف« )1929( از زوربارو، از مهم ترین آثار تأثیرگذار 

این دوران بودند.
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در دهه ی 1890 انشعابی در بین دانشگاهیان ایاالت متحده پدید آمد که منجر به گسست از فضای تفوِق 
نظریات اسپنسر در حوزه ی علوم اجتماعی شد. وجوهِ تمایز این گروه منشعب از جامعه شناسان اسپنسری 
)مهم ترین جامعه شناس اسپنسری در این زمان که به نحوی بنیان گذار جامعه شناسی در آمریکا هم محسوب 
می شد، ویلیام گراهام سامنر )1840- 1910( بود(، عبارت بود از تأکیدی که بر نقش دولت در زندگی 
اقتصادی داشتند، و دوم )که برای بحث ما از اهمیت فراوانی برخوردار است( شناخت اهمیت فزاینده ی 
طبقات اجتماعی در جامعه ی آمریکا )باتامور،1390، 62(. این مورد دوم، به ویژه بیش از همه در آثار آلبیون 
اسمال )1854- 1926( تجلی پیدا کرد که در 1892 در صدر نخستین دپارتمان مستقل جامعه شناسی در 
دانشگاه شیکاگو قرار داشت. اسمال جامعه شناسی را  »یکی از ابزارهای ستیز در برابر »پیامدهای سیاسِی« 

اقتصاد بازار«  می دانست )ژیرو، 1384، 83(.
 الزامات توسعه ی صنعتی در ابتدای سده ی بیستم در ایاالت متحده باعث شده که نیاز به پژوهش های اجتماعی 
افزایش یابد. این دست پژوهش های تجربی، به ویژه در مناطقی هم چون شیکاگو که تنش های نژادی بر 
بحران های برآمده از توسعه ی صنعتی افزوده شده بود، منجر به آن شد که مجموعه ای از فعاالن اجتماعی و 
روزنامه نگاران به مطالعه ی تجربی مسائل اجتماعی عالقه مند شوند. دانشگاه شیکاگو مأمنی برای این دسته 
از افراد شد )همان، 84- 86(. برخالف جوامع اروپایی که مسئله ی محوری آن ها در این دوران، هویت ملی 
و مشروعیت و اقتدار دولتی بود، ایاالت متحده به عنوان کشوری از اساس مهاجرمحور و در حال توسعه ی 
سرمایه دارانه، بیش از هرچیز درگیر تغییرات مربوط به دگرگونی جوامع همگِن روستایی، به جمعیت های 
ناهم گِن شهرنشین و متکثر بود )بنیستر،2003، 341-342(. از همین رو شیکاگو مناسب ترین فضای اجتماعی 
را برای انجام این دست پژوهش های تجربی داشت و بی سبب نبود که نخستین نظریه های مربوط به حوزه ی 

»جامعه شناسی شهری« از دل دانشگاه این شهر برآمد.
تا پیش از آن که تالکوت پارسونز )1902- 1979( در سال 1944 به ریاست دپارتمان جامعه شناسِی دانشگاه 
هاروارد برگزیده شود، بخش اعظم مطالعات جامعه شناختی ایاالت متحده شکلی تجربی و عاری از چارچوب  
نظری مشخص داشت. هرچند هریک از این آثار تجربی دربردارنده ی تالشی برای نسبت دادن خود با یک 
سنت نظری بودند، اما با پارسونز بود که تالش برای دستیابی به یک چارچوب نظری منسجم برای تبیین 
ساختار کنش اجتماعی )1937( و نظام اجتماعی )1951( آغاز شد. پارسونز نه تنها نخستین مترجم آثار 
وبر به انگلیسی بود )ترجمه ی اخالق پروتستان و روحیه ی سرمایه داری در سال 1930 و نظریه ی سازمان 
اجتماعی و اقتصادی در 1947( بلکه بسیاری از شاگردانش را به بسط چارچوب نظری وبر تشویق کرد که 
از این میان می توان به رساله ی دکترِی رابرت بال با عنوان مذهب توکوگاوا )1955( اشاره کرد که راهنمایی 
آن بر عهده ی پارسونز بود و در حال حاضر یکی از آثار کالسیک در بسط نظریه ی وبر درباره ی نسبت عقاید 

مذهبی و توسعه ی سرمایه داری، در مورد ژاپن، محسوب می شود.
پارسونز خصومت مشخصی با مارکس و مارکسیسم داشت و در دوران پس از »رکود بزرگ« که مارکسیسم 
در بین متفکران آمریکایی گسترشی نسبی یافته بود، در هاروارد با عده ای از اساتید و دانشجویان اقتصاد و 
جامعه شناسی محفلی »پاره تویی« برگزار می کردند. جذابیت آراء ویلفردو پاره تو )1848- 1923( برای متفکران 
ضدمارکس مسئله ای است که به شکلی مفصل تر در قسمت دوم این مقاله به آن  خواهیم پرداخت، اما در حال 
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حاضر ذکر این نکته ضروری است که برای متفکرانی که در پی به چالش کشیدِن روایت مارکس از تاریخ و 
مبارزه ی طبقاتی یا اهمیت و تعیین کنندگِی طبقه بودند، وبر و پاره تو دو سرچشمه ی الهام بودند. وبر »طبقه« را 
با »منزلت« و متغیرهای غیراقتصادی می آمیخت )بر مبنای این فرض نادرست که مارکس طبقه را تنها به عنوان 
پدیده ای اقتصادی فهم می کرد( و پاره تو با نظریه اش درباره ی »چرخش نخبگان« شکل جدیدی را از قشربندی 
معرفی می کرد که نه مبتنی بر »طبقه ی اجتماعی«، بلکه بر مبنای گروه های نخبه ی قدرت طرح ریزی شده بود.
این نظریه عمیقاً با ادراک روزمره ی افراد در آمریکا هم خوانی داشت. برخالف جوامع ریشه دار اروپایی که 
تمایز طبقاتی در آن ها همواره امری دیرینه بوده و »طبقه« همواره معنا و وزن اجتماعی داشته است )پیشتر 
اشاره کردیم که از اساس همین درک از نیروهای اجتماعی بود که به پیدایش جامعه شناسی منجر شده بود(، 
در ایاالت متحده  که کماکان »سرزمین فرصت ها« تلقی می شد، درک نابرابری در سطح پدیداری، جز از رهگذر 
چنین نظریه هایی میسر نبود. درواقع، نابرابری در »سرزمین فرصت ها« هم چون دخالت و دست درازی گروهی 
نخبه ی صنعتی و سیاسی جلوه می کرد که پایشان را از گلیمشان بیش تر دراز کرده اند، نه امری که ریشه در 
ساختارهای عمیق ترِ طبقاتی دارد. اکثر مطالعات تجربی و ژورنالیستی ـ انتقادِی دوران ترقی خواهی ]8[ و پس 
از آن نیز، تقویت کننده ی همین  برداشت هستند. لینکلن استیفنز، روزنامه نگار اجتماعی در خودزندگی نامه اش 
پدید آمدن نوعی توانگرساالری ]Plutocracy[ را به نقد می کشد و سلطه ی کسب وکارهای دارای مزیِت خاص 
را عامل بحران های اجتماعی می داند. آثار افشاگران بیش تر به افشای فسادهای سیاسی و تراست های مالی 
می پرداخت.؛ شرکت سهامی مدرن و مالکیت خصوصی )1932( که اثری از دو نفر، حقوق دان و اقتصاددان، 
 به نام های آدولف برل و گاردینر مینز بود، زمام کل امور آمریکا را در اختیار شش هزار نفر می دانست؛ 
میدل تاون اثر رابرت و هلن لیند نشان می داد نابرابری ها و مشکالت زندگی در اذهان طبقه ی کارگر این منطقه 
هم چون تجربه ای فردی و نه »طبقاتی« تجلی می یافت؛ و دست آخر حتی سی.رایت. میلز نیز در اثر معروفش، 
نخبگان قدرت )1956(، به رغم آن که تأییدکننده ی این امر بود که رابطه ای تنگاتنگ بین قدرت اقتصادی و 
قدرت سیاسی وجود دارد، اما این رابطه را نه در نسبت با مفهوم طبقه، که در نسبت با مفهوم »گروه های 
نخبگان« تعریف می کند و از اساس بنیان گذار رویکرد تازه ای در مطالعه ی نابرابری و قشربندی می شود که 
تأثیر گروه های منافِع منزلتی و سیاسی را بیش تر از طبقه ی اجتماعی می داند )نک به باتامور، 1390، 53، 55، 

70-71؛ تامین، 1394، 16-15(
پارسونز با بهره گیری از رویکرد پاره تویی که بر کنش های غیرمنطقی در انسان تأکید داشت، و هم چنین 
صورت بندی وبر از انواع کنش، در پی آن بود که در برابر برداشت های فایده باورانه و پوزیتیویستی از کنش 
انسانی، به چارچوبی برای فهم کنش »ارادی« انسانی راه یابد. این کنش در چارچوب یک »نظام اجتماعی« 
رخ می داد که بدون شک، ابعاد هنجاری آن نقش مهمی در بازتولید و بقای آن دارند. به عبارت دیگر، پارسونز 
قصد داشت که با تأکید بر بُعد هنجاری نظام های اجتماعی، به نظریه ای در باب »ثبات« و »تعادل« نظام های 
اجتماعی دست یابد که مبتنی بر برداشتی از »کنش ارادی« انسانی است. شباهت های این پروژه با پروژه ی 
فکری وبر عیان است. وبر نیز در پی آن بود که با گسترش بخشیدن به الگوهای کنش انسانی، برداشت های 
یک جانبه  و آرمانِی نظریه ی اقتصادی از »کنش عقالنی« را به نقد بکشد. در پارسونز، این هدف در پیوند با 
میل برای به دست دادِن روایتی از جامعه ی »باثبات« و »منظم« ترکیب شده است، جامعه ای که به مثابه ی یک 
»نظام اجتماعی« از طریق نهادهایش توان آن را دارد که کارکرد های اصلی خود را به انجام برساند: کارکرد 
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»انطباق« از رهگذر نهاد اقتصاد )در این جا اقتصاد هم چون تمهیدی برای توزیع منابع کمیاب به بهینه ترین 
شکل معنی می شود(، »دست یابی به هدف« از طریق نهادهای سیاسی که منابع اجتماعی را در راستای اهداف 
مطلوب بسیج می کنند، »یکپارچگی« از طریق نظام حقوقی، »حفظ الگو« از طریق نهادهای خانواده، دین و 

آموزش )سیدمن، 1391، 105(
به قول مزاروش، »درحالی که استادِ مسلِم پارسونز، یعنی ماکس وبر، در مجموع از نظرگاهِ سرمایه دار منفرد 
به نظریه پردازی می پرداخت و در انطباق با مرحله ای مشخص از توسعه ی ساختارهای سرمایه دارانه قرار 
داشت، پارسونز تا اندازه ی زیادی به صورت آگاهانه، نظرگاهِ شرکت های سهامی بزرگ را اتخاذ کرد و ــ 
ـ به ایده آلیزه  در مرحله ای بسیار پیشرفته تر از »جامعه ی صنعتی مدرن« که وبر حتی خواب آن را هم نمی دیدـ 
کردِن ساختارهای سرمایه داری مبتنی بر شرکت های سهامی ]corporate capitalism[ پرداخت« )مزاروش، 

)54-53 ،1972
پارسونز نظریه پرداز جامعه ای بود که کمابیش با موفقیت ویرانی های نیمه ی نخست سده ی بیستم را پشت سر 
گذاشته بود، جامعه ی جوانی که خاطره ی چندانی از بحران های اجتماعی بزرگ نداشت و انقالبش با تأسیس 
و استقاللش همراه شده بود. بُعد محافظه کارانه ی نظریه پردازی در چنین جامعه ای، فارغ از این که از سنت های 
ـ سرچشمه می گرفت، تجلی دقیقاً نیازهای کارکردی این جامعه  ـ به ویژه پراگماتیسمـ  فلسفی موجودِ آنـ 
در دوران جدیدش بود. پارسونز هم برای دفاع از تمدن لیبرال که از جنگ، فاشیسم و کمونیسم رسته بود، 
در پی آن بود که نظریه ی »نظم« و بازتولیِد متعادل و متوازن این جامعه را به دست دهد. »در حقیقت، او این 
رویای اجتماعی لیبرال را در قالب نظریه ی تکاملی ای درآورد که در آن آمریکای آرمانی شده ی معاصر نشانه ی 

پایان حقیقِی تاریخ بود« )سیدمن، 1391، 106(
او در تالش برای این که نظریه ی ایستای خود از سازوکارهای کارکردِی یک نظام اجتماعی را با الزامات تکامل 
تاریخی تطبیق دهد )یعنی، تالش برای فهم روند تاریخِی کارکردگرایی ساختاری( اقدام به روزآمد کردن 
نظریه اش کرد. او روند تکاملی جوامع را بر مبنای دو دسته »متغیرهای الگویی« چنین تعریف می کرد: حرکت 
از خاص نگری به سمت کلی نگری و حرکت از اسناد به سمت دستاورد. به عبارت دیگر، به هر میزان که 
جامعه ای در مسیر تکامل کارکردی اش بیش تر پیش رود، نهادهای آن توانایی بیش تری برای انطباق با محیط 
پیدا می کنند و از توان بیش تری برای حل تعارض های اجتماعی و حفِظ نظم پیدا می کنند. نظام های اجتماعی 
مدرِن صنعتی، که از نظر پارسونز ایاالت متحده یکی از بهترین نمونه های آن بود، با حرکت به سمت قواعد، 
قوانین و هنجارهای کلی نگر، و هم چنین، اهمیت دادن به دستاوردهای فردی فارغ از مزیت های برخاسته 
از اسناد به یک جایگاه اجتماعی مشخص، از توان کارکردی باالتری برخوردار هستند )کالینیکوس، 1394، 
442(. مخلص کالم این که جوامع »شایسته ساالر«ی که تفکیک نهادی باالیی دارند و با استعانت از ارزش های 
هنجاری »کلی« امکان ادغام اجتماعی به گروه های فرهنگی و قومی متکثرتری را می دهند، از تعادل ساختاری 
بیش تری برخوردارند. بدین ترتیب، از سوی پارسونز مدلی از الگوی »توسعه« یا »مدرنیزاسیون« ارائه می شود 
که نزدیکی زیادی به نظریات »مدرنیزاسیون« در دهه ی پنجاه دارد: نظریه ی »تمایزیابی کارکردی« اسملسر، 

»توسعه ی سیاسی« لیپست و ... .
مبرهن است که از این منظر، »جامعه« نزد پارسونز کلیتی متعارض اما متعادل و متوازن جلوه می کند و کار 
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جامعه شناس و جامعه شناسی نیز، از اساس شناختِن شرایطی است که به عملکرد بهترِ کارکردهای نهادیِن 
نظام اجتماعی یاری می رساند. او به صراحت چنین بیان می کند که »جامعه شناسی را درگیر با یک جنبه ی 
کارکردی اصلی می پندارم و آن عبارت است از درک ساختارها و فرایندهایی که به ویژه با یگانگی نظام های 
اجتماعی سروکار دارند که البته شامل شکست در یگانگی و درک نیروهای مانع و نیز نیروهای حامی یگانگی 
هم می شود. منظور من از یگانگی در این زمینه ساختارها و فرایندهایی است که روابط میان بخش های نظام 
ـ به مدد آن ها یا به گونه ای  ـ اشخاص اجراکننده ی نقش ها، جماعات و اجزای انگاره ی هنجاریـ  اجتماعیـ 
تنظیم می شوند که کارکرد هماهنگی را در درگیری با یک دیگر در درون نظام تعالی بخشند، یا به شیوه هایی 
خاص و درک پذیر در این کار ناکام بمانند« )به نقل از تامپسون، 1392، 244-245(. به عبارت دیگر، در 
این درک کارکردگرایانه و ساختاری از جامعه، هر جزئی کارکردی در راستای عملکرد کلی نظام اجتماعی 
دارد و بحران نه از ستیزِ آشتی ناپذیر شیوه ی تولید سرمایه داری، که از اختالل کارکردی در هریک از اجزاء 
کارکردی برمی خیزد. بنابراین، او اذعان می کند که »از لحاظ شالوده ی کارکردِی پدیده ی قشربندی، الزم است 
که مسئله ی یگانگی و رتبه بندِی روابط اجتماعِی دروِن هر نظام اجتماعی را تحلیل کنیم. برخی مجموعه ی 
هنجارهای حاکم بر روابط فرادستانه و فرودستانه نیاز ذاتی هر نظام اجتماعِی پایدار است« )به نقل از تامپسون، 

.)164 -163 ،1392
 در این جا می توان گفت مسیر برساختن »جامعه/شناسی« به نقطه ی عطف خود رسیده است. جامعه شناسی 
که با نوعی دغدغه ی اخالقی نسبت به مسائل اجتماعْی کار خود را آغاز کرده بود، به صورت بندی ای نظام مند 
از نقشه ی کارکردِی هنجارها در تداوم و بازتولید جامعه ی بورژوایی دست پیدا می کند. به این معنا، می توان 
جامعه شناسی را علِم استقرار/تداوم جامعه ی بحران زده دانست. مارکس به ما گفته بود که اگر ذات و پدیدار 
مسائل یکی می بود، کار علم بی معنی می شد؛ جامعه شناسی نشان داده که می تواند این کار بی معنی را ــ 
درگیری در سطح پدیداری مسائل ــ تا ابد ادامه دهد و خود را ملزم به ادامه ی آن می داند، چرا که وبر، پدر 
پیر جامعه شناسی، چنین پندش داده که این سرنوشت زمانه است و »به کسی که نمی تواند مردانه سرنوشت 
زمانه را تحمل کند، باید گفت بهتر است آرام و بدون جاروجنجال هایی که مرتدان برپا می کنند، صادقانه و 

بدون چون وچرا به کلیسا بازگردد« )وبر، 1392، 180(.

جمع بندی

جامعه شناسی به مثابه ی یکی از رشته های تخصصِی علوم، که هم گام با جامعه ی بورژوایی و در پیوند ارگانیک 
با آن، مستقر و متکامل شده است، بخشی جدانشدنی از ایدئولوژی این جامعه محسوب می شود و هم چون 
هریک از محصوالِت ایدئولوژی، هم تجلی و هم امتدادبخِش تناقض های شیوه ی تولید سرمایه داری است. 
این که در تاریخ این علم و در میان جامعه شناسان می توان نظریه ها و نظراتی »انتقادی« یافت، ناقض این امر 
نیست که جامعه شناسی کماکان در افق های جامعه ی بورژوایی قرار دارد، بلکه بیش تر از بیانگر این واقعیت 
است که این جامعه ی بورژوایی در مسیر تکامل خود نیازمند نوعی خودانتقادِی نهادین بوده که انسجامِ 
هردم متزلزل این جامعه را ترمیم سازد. شیوه ی تولید سرمایه داری به عنوان یک نظام اجتماعْی نظامی عمیقًا 
بحران زاست و تخصص جامعه شناس رسیدگی به این بحران هاست، آن هم زمانی که انسجام کلی نظام را 
به خطر می اندازد. پایه  گذاراِن پوزیتیویسِت جامعه شناسی دست کم در یک مورد صادق بودند، آن هم این که 
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دانشمندان و جامعه شناسان در جامعه ی جدید، قرار است جایگزین کاهنان شوند.
هدف از بررسی اجمالی شرایط تکوین تاریخی جامعه شناسی، در نسبت قرار دادن این رشته ی علمی با الزامات 
استقرار و تکامِل شیوه ی تولید سرمایه داری و جامعه ی بورژوایی بود، این شیوه به ظاهر همان کاری است که 
»جامعه شناسی تاریخی« یا شیوه ی انتقادِی »جامعه شناسی تأملی« ]reflexive sociology[ انجام می دهد: یعنی 
به دست دادِن روایتی تاریخی از شرایط تکوین خود جامعه شناسی، دقیقاً همان کاری که این علم در مطالعه ی 
حوزه های دیگر انجام می دهد. اما مسئله این جا صرفاً بر سر افزودِن داده ها و نظرگاهی تاریخی به چارچوب 
واکاوی نیست. جامعه شناسی، دقیقاً همان جا که »تاریخی« است غیرتاریخی است، چرا که در افق های انتقادِ 
شیوه ی تولید سرمایه داری محدود شده است؛ چراکه اساساً از تشخیص »شیوه ی تولید« باز می ماند و افق های 
جامعه ی تاریخی بورژوایی را در گذشته و آینده امتداد می بخشد. به یاد داشتن این امر در مواجهه با نظریه های 

جامعه شناختی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نظریه های جامعه شناختی باید در نسبت مستقیم با شرایط اجتماعی ـ اقتصادِی جامعه ی بورژوایی در مراحل 
رشد و تکاملش فهم شوند. برای مثال، در عصر طالیی رونق سرمایه دارِی پس از جنگ که به قول وود، حتی 
نظریه پردازان چپ گرا، »کینزگراهایی در خفا« بودند )وود، 1998(، »عقب نشینی از طبقه« ]9[ در نظریه پردازی ها 
امری مبرهن به نظر می رسد، چراکه سطح پدیداری وقایع چنان می نمایاند که »ماهیت« سرمایه داری تغییر کرده 

و بنابراین باید با مطالعات تجربی در پی فهم این ماهیت تازه بود.
مارکس در توضیح این که انحراِف قیمت از ارزش ریشه در ذاِت خودِ شکل قیمت دارد چنین می نویسد که 
این انحراف »نقص نیست، بلکه برعکس، سبب می شود تا این شکل برای شیوه ای از تولید مناسب باشد که 
قانون هایش تنها بر مبنای بازی کورِ بی قاعده گی هایی ابرازِ وجود می کنند که به طور میانگین متقاباًل هم دیگر 
را تعدیل، در کار هم اختالل و یک دیگر را از بین می برند« )مارکس، 1394، 128( این ارزیابی را می توان 
کم وبیش به کل فراورده های شیوه ی تولید سرمایه داری، از جمله علم تخصصِی جامعه شناسِی آن نیز تعمیم 
داد. شیوه ی تولیدی که تنها راه کارش در مواجهه با بحران هایش به تعویق انداختن و متقاباًل خنثی کردِن 
نیروی اجتماعِی برآمده از آن در تقابل های کاذب است، متعاقباً نیازمنِد »علم«ی است که به این تالش های 
کور و بی قاعده اش برای فهِم »ماهیت جهان مدرن« مشروعیت بخشد. فراموش نکنیم که »جامعه« در تمام 

صورت بندی های نخستین جامعه شناسی هم چون نظامی متعارض اما دست آخر منسجم تجلی می یافت.

یادداشت ها

پرداختن به این امر مجالی دیگر می طلبد که چرا این »سیطره یابی« هرگز نمی تواند امری تمام وکمال باشد.. 1

عنوان سخنرانی ای از ماکس وبر.. 2

بدون شک، نتیجه ی نظریه پردازی های نسل نخست جامعه شناسان کالسیک، کماکان در چارچوب محدوده ی نظریه ی لیبرالی باقی . 3
می ماند و انتقادات آنان بیش تر متوجه نظریه ی اقتصادسیاسی کالسیک و هرگونه قائل شدن به »نظم خودانگیخته« بوده است. چنین 
رویکردی، از اساس اجازه می داد که سویه هایی از نظریه ی سوسیالیستی و مارکسیستی نیز به درون جریان نظریه پردازی در باب 

جامعه کشیده شود.
بازگشت به ابتدای مقاله
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»قواعد روش جامعه شناسی« که مهم ترین اثر روش شناختی دورکیم است، هرچند در توجیه بنیادهای روشی علمی تازه، یعنی . 4
جامعه شناسی، بسیار مهم و مؤثر بود، اما در این جا مستقیماً به بحث ما مربوط نمی شود.

ماجرای رسوایی برخی از فرماندهان ارتش فرانسه که با محکوم کردن افسری یهودی )دریفوس( به جاسوسی برای آلمان، در پی . 5
سرپوش گذاشتن بر درز اطالعات و جاسوسی افسر دیگری به نام سرگرد استرهازی بودند. این ماجرا به شدت افکار عمومی را 

به دو جناح تقسیم کرد و روشنفکران فراوانی را به دفاع از سروان دریفوس و نقد یهودستیزی و قدرت همه گیر ارتش واداشت.

نظریه ی وبر در باب »طبقه« و نیز زمینه ی اجتماعی برآمدن آن، به شکلی مفصل تر در این جا بررسی شده است.. 6

این که برداشت وبر از ماتریالیسم تاریخی تا چه اندازه معتبر است و این که طرح روش شناختی او )تیپ ایده آل( برای فائق آمدن بر . 7
بحران های روشِی مورد اشاره اش )به ویژه غایت باوری( تا چه اندازه بسنده است، بحثی مجزا می طلبد، اما تنها برای اشاره، می توان 
نقد الن میکسینز وود از وبر را ذکر کرد. از نظر وود گستردگی آثار وبر و طیف مطالعات او که از غرب تا شرق را در بر می گیرد، 
باعث شده که این غایت باوری در او کم تر از همه جلوه کند و به ظاهر گرایش به تعمیم تجربه ی اروپای غربی نداشته باشد. اما 
نکته ی مهم از نظر او، نه تأکید مستقیم بر خاص بودگی تجربه غرب و یا گرایش به تکثرگرایی در تبیین، بلکه فرارفتن از مقوالِت 
اعتباربخِش به سرمایه داری غربی بورژوایی است، فرارفتنی که در کار وبر غایب است. از نظر وود، برخالف مارکس که دغدغه ی 
فراروی از مقوالت اقتصادسیاسی بورژوایی را داشت، در کار وبر و »در قلب جامعه شناسی تاریخی او چارچوبی مفهومی قرار دارد 

که تمام تاریخ را از منشورِ اقتصادِ مدرن سرمایه داری بررسی می کند« )میکسینزوود، 1386: 185(.

 Progressive Era: دوران ترقی خواهی به دهه های 1890 تا 1920 اطالق می شود که در طول آن فعالیت اجتماعی و اصالح طلبی . 8
سیاسی و جنبش افشاگری، در ایاالت متحده بسیار رونق پیدا کرد. )نک به باتامور،1390: فصل دوم(

عنوان مجموعه مقاالت اِلن وود در نقد پسامارکسیسم.. 9
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قدرت طبقاتی یا توان چانه زنی؟

یک چارچوِب پیشنهادی

نوشته ی: علیرضا خیراللهی

در مقاله ی پیِش رو سعی دارم به وعده ای که در ابتدای کتاب »کارگران بی طبقه؛ توان چانه زنی کارگران در 
ایران پس از انقالب« )1397( داده ام عمل کنم. آن جا توضیح داده ام که علی رغم خنثی و نامناسب دانستن 
اصطالح »توان چانه زنی«، به علت استلزامات آکادمیک و هم چنین لحاظ کردن برخی تعارفات و مالحظاِت 
شخصِی نابه جا در هنگام نگارش متن، عماًل مجبور به استفاده از آن در عنواِن نهایی کتاب شده ام؛ و حاال با 
اذعان به این خطا، کنار آمدن و مماشات با کاستی های این اصطالح را بیش از این )و خصوصاً در پژوهش های 
 Erik Olin[ آتی( درست نمی دانم. هم چنین گفته ام که از نظریه ی مصالحه و منازعه ی طبقاتی اریک اُلین رایت
Wright[ و برداشت بورلی سیلور ]Beverly Silver[ از آن، صرفاً به عنوان چارچوبی انسجام بخش برای بیان 

مطالبم استفاده  کرده ام و در مورد نواقص این تئوری و اقتباس آن، مطالبی دارم که به صورت مستقل بیان 
خواهم کرد. بر همین مبنا و برای تدقیِق مسائل نظرِی فوق، در ادامه سعی می کنم کاستی های نظریه ی رایت 
و برداشت سیلور از آن را برشمارم و نهایتاً پیشنهاداتی برای غلبه بر مسائل پژوهشی و سیاسِی ناشی از این 

ضعف ها مطرح کنم.
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)نظریه ی رایت را می توانید در مقاله ی مفصل ایشان تحت عنوان »قدرت طبقه ی کارگر، منافع طبقه ی 
سرمایه دار و مصالحه ی طبقاتی« )2000( بخوانید؛ برداشت سیلور از این نظریه را هم می توان در کتاب 

»نیروهای کار؛ جنبش های کارگری و جهانی سازی از 1870 تا کنون« )1392: 41-49( مالحظه کرد.(

موضع نظری غیرتاریخی رایت و چاره اندیشِی ناکارآمد سیلور برای آن

چشم گیرترین کاستی نظریه ی قدرت طبقاتی رایت به وجه تاریخی این نظریه بازمی گردد؛ رایت ادعا دارد که 
قدرت طبقه ی کارگر بر منافع سرمایه داران به دو گونه ی مختلف تأثیر می گذارد: اولی تأثیر منفی، که باعث 
از بین رفتن ظرفیت های سرمایه داران برای اتخاذ تصمیمات یک طرفه می شود؛ و دومی تأثیر مثبتی که به حل 
مشکالِت پیش  روی سرمایه داران کمک می کند. بر همین مبنا او مدعی می شود که به صورت کلی افزایش 
قدرت سازمانی طبقه ی کارگر ]working-class associational power[ باعث کاهش منافع سرمایه داران 
می شود؛ اما این روند تا زمانی می تواند برای سرمایه داران قابل تحمل باشد و ادامه پیدا می کند که این افزایش 
 ،]game theory[ به وسیله ی میانجی هایی برای آن ها سودمند واقع شود. او در ادامه با استفاده از نظریه ی بازی
سه تصور مجزا از مصالحه ی طبقاتی ارائه می دهد که عبارت اند از: یک. مصالحه ی طبقاتی به عنوان توهم 
و دروغ پردازِی اتحادیه های کارگری ]trade unions[، احزاب و سرمایه داران؛ دو. مصالحه ی طبقاتی منفی 
]negative class compromise[: به این معنا که طبقه ی کارگر و سرمایه داران، به علت این که هر دو از قدرت 
نسبتاً برابری برخوردارند، در صورت پی گیرِی روابط خصمانه ی خود، دچار فرسایش طبقاتِی متقابل می شوند 
و به همین دلیل نیز نهایتاً به مصالحه با هم تن می دهند )بازی مجموع صفر ]zero-sum[ یا برد- باخت(؛ و 
سه. مصالحه ی طبقاتی مثبت ]positive class compromise[ که در آن طبقه ی کارگر و طبقه ی سرمایه دار به 
صورت مثبت و در نتیجه ی مفاهمه و عقالنیت یک بازی مجموع غیرصفر ]non-zero-sum[ یا برد-برد را 
سرلوحه ی روابط طبقاتی خود قرار می دهند. رایت مدعی است که در دو مورد اول، تضاد به شکلی بنیادین و 
آشتی ناپذیر مطرح می شود و بنابراین همکاری دوجانبه غیرممکن می شود، اما در سومی، هر کدام از طرفین در 
جهت بهبود وضعیت و پی گیری منافع خود تالش می کنند و هم کاری دوجانبه نیز منطقی خواهد بود )2000: 
957-958(. از نگاه او به عکس تصورات »مارکسیست های سنتی ]traditional marxists[ و اقتصاددانان 
نئوکالسیک«، قدرت سازمانی کارگران در تضادی ازلی- ابدی با منافع مادی سرمایه داران قرار ندارد. ]1[ به 
همین خاطر نیز او به مصالحه ی طبقاتی مثبت به عنوان امری منطقی و عملی، امیدوارنه می نگرد )2000: 958(.
کالینیکوس ]Alex Callinicos[ در رابطه با نظریه ی طبقات رایت مدعی است که »تحلیل او اساساً فرمال و 
ایستاست و می خواهد »نقشه ی طبقاتی« سرمایه داری معاصر را بکشد، بدون آن که پرسش دگرگونی های 
تاریخی ای را مطرح کند که این ساختار طبقاتی را خلق کرده و حفظ می کند« )1396: 32(. این نقد را در مورد 
مقاله ی »قدرت طبقه ی کارگر...« نیز می توان نافذ دانست؛ موضع رایت در این مقاله نیز اساساً غیرتاریخی 
و ایستاست. رایت می خواهد میدان منازعه ی طبقاتی را تئوریزه کند، اما به گذشته و آینده  و مناسباتی که 
این میدان را شکل داده و آن را دگرگون کرده و می کند، هیچ کاری نداشته باشد. البته ایستا بودن نظریه ی 
قدرت طبقاتی رایت خود معلول اشکاالت نظام مند دیگری نظیر استفاده ی مبنایی از نظریه ی بازی و تلقی 
غیرمارکسِی ]Karl Marx[ رایت از نظریه ی ارزش کارپایه ]Labor theory of value[ و متعاقِب آن مفهوم 
استثمار است. بنابراین برای فهم دقیق تر موضوع باید حتماً این موارد را به صورت مجزا بررسی کرد. اما پیش 
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از پرداختن به این موارد نیز می توان به صورت کلی چنین گفت که وقتی نظریه ی اجتماعی به هر دلیلی نتواند 
تاریخ را به صورت قابل قبولی توضیح دهد، در قضاوت نهایی چیزی بیش از نوعی تفنن فکری و احیانًا 

آکادمیک نخواهد بود.
البته به نظر می رسد که رایت در قسمت های محدودی از مقاله ی مورد بحث تالش هایی هم برای رفع مشکل 
غیرتاریخی بودن چارچوب خود کرده است: او با استفاده از نظریه ی بازی بر مبنای دو واکنِش احتمالی 
کارگران و سرمایه داران در مواجهه با یک دیگر یعنی همکاری ]cooperate[ و مقاومت ]oppose[، به چهار 
نوِع مشخص از مواجهه ی  بین طبقاتی می رسد که عبارت اند از: 1. هم کاری-هم کاری؛ 2. هم کاری-مقاومت؛ 
3. مقاومت-مقاومت؛ 4. مقاومت-هم کاری. رایت بر اساس این چهار نوع مواجهه ، پنج مدل بازی احتمالی 
 zero-sum[ بنیادین  منازعه ی  بازی  بازی سلطه ی یک طرفه ی سرمایه داران؛ 2.  قابل تصور می داند: 1.  را 
pure conflict game[ )دیدگاه مارکسیسم سنتی(؛ 3. بازی دوراهی زندانی ]prisoner’s dilemma game[؛ 

4. بازی تضمینی ]assurance game[؛ و 5. بازی سلطه ی یک طرفه ی کارگران )سوسیالیسِم دموکراتیک 
]democratic socialism[( )2000: 969-974(. به این ترتیب وی مدعی می شود که مدل اول، سرمایه داری 
ناب و بنیادگرا را پوشش می دهد؛ مدل دوم، به رویکردِ تعارض بنیادین مارکسیسم سنتی مربوط می شود؛ مدل 
سوم، بازی مشروط در مقاطع گذار را نمایندگی می کند؛ مدل چهارم هم کاری متقابل در سیاست گذاری های 
کورپوراتیستی و سوسیال دموکراتیک را تبیین می کند و نهایتاً مدل پنجم نیز به سوسیالیسِم دموکراتیک مربوط 
می شود. رایت در ادامه ادعا می کند که تنها در مدل چهارم است که منافع دو طبقه ی کارگر و سرمایه دار، 
هم زمان با افزایش قدرت سازمانی کارگران، تضمین می شود و در دو مدل )یا احیاناً مرحله ی( سوسیالیسم 
دموکراتیک و بنیادگرایی بازار تنها منافع یکی از طرفین می تواند محقق  شود )2000: 987-991(. رایت این جا 
صراحتاً هیچ ادعایی در مورد توضیح تاریخ ندارد و بیش تر سعی می کند منطق نظری خود را به انتها برساند، 
اما به هر حال نام بردن از دوره های تاریخی مشخص )نظیر مقاطع گذار، سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم 
دموکراتیک( ممکن است مخاطب را وسوسه کند که مدل های مواجهات طبقاتی رایت را همان وجه تاریخِی 
مفقودِ نظریه ی قدرت طبقاتی او در نظر بگیرد. مسئله جایی بغرنج تر می شود که نویسنده نیز سعی نکرده است 
به نحوی از بروز این سوءتفاهم جلوگیری یا الاقل آن را تصدیق کند. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که 
مدل های مورد اشاره ی رایت تالشی خودآگاه یا ناخودآگاه برای توضیح تاریخِی تعارضات طبقاتی در نظام 
سرمایه داری هستند، آن گاه با قطعیت باید بگوییم که این مدل ها نه تنها نظریه ی رایت را تاریخی نمی کنند، 
بلکه منطق غیرتاریخی آن را نیز به انتها می رسانند. تاریخ اجتماعی با پیش فرض های ساده، عقالنی و فردِی 
نظریه ی بازی هم خوانی ندارد و  منطقاً در تنگنای آن نمی گنجد )به این مسئله جلوتر خواهیم پرداخت(. قرار 
دادن تاریخ در چنین مخمصه ای و مقایسه ی بازی های احتمالی، با ملغمه ای از ادوارِ مختلف تاریخی )فی المثل 
سوسیال دموکراسی( و گرایش های سیاسی و نظری )فی المثل مارکسیسم سنتی(، توضیِح آن نیست، شوخی 

با آن است.
سیلور با وقوف بر این نقِص اساسی در چارچوب نظری پژوهِش خود سعی می کند با حذف مدل های رایت 
و اضافه کردن نظریه ی تاریخِی پوالنی ]Karl Polanyi[ و نهایتاً ترمیم مشکالِت نظریه ی پوالنی به وسیله ی 
نظریات مارکس، خالء  تاریخ را به نحوی رفع و رجوع کند )1392: 48-49(. اما جدا از مشکالت نظریه ی 
پوالنی که خود مبحث مفصلی است و سیلور نیز تا حدودی به آن ها آگاه بوده است، این حذف و اضافه نیز 
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بیش از آن که بهینه سازی یا اصالِح منطِق درونی افکارِ رایت باشد صرفاً حذف و اضافه ای همان گویانه ، یا 
شاید بهتر باشد بگوییم تقریرِ گزینشِی برخی از ایده ها و قسمتی از چارچوب رایت است. سیلور اشکاالت 
نظریه ی رایت را رفع نکرده است، بلکه صرفاً بر آن ها سرپوش گذاشته است تا به این ترتیب بتواند با تزریِق 
نظریات مارکس و پوالنی، چارچوب رایت را تاریخی کند و از آن بهره ببرد؛ غافل از این که متافیزیک حاکم 
بر چارچوب رایت هیچ نسبتی با نظریات مارکس ندارد و این عدم تقارن تئوریک نهایتاً باعث فلج شدن 
چارچوب ابداعی-اقتباسی سیلور نیز می شود. همان طور که در ادامه سعی داریم نشان دهیم، مسائل نظریه ی 
رایت مبنایی تر و نظام مندتر از آن است که با حذف و اضافه ی غیرانتقادی و تقریر گزینشی و همان گویانه ی 

عناصری از این چارچوب، بتوان بر مشکالت آن  فائق آمد.

منطق نام گذاری های مجدد

مشکالت اقتباس سیلور از نظریه ی قدرت طبقاتی رایت به مورد فوق نیز محدود نیست. اگرچه سیلور با مبنا 
قرار دادن نظریه ی رایت ، تقسیم بندی انواع قدرت های طبقاتی او را بدون هیچ تغییر عمده ای پذیرفته و مجدداً 
به کار گرفته است، اما اقتباس او تفاوتی لفظی با چارچوب رایت دارد: او به جای  اصطالح »قدرت طبقه ی 
کارگر« از اصطالح جدیدی به نام »توان چانه زنی کارگران« ]bargaining power[ استفاده می کند )سیلور، 
1392: 41 تا 42(. حال سوالی که پیش می آید این  است که آیا می توانیم »قدرت طبقاتی« و »توان چانه زنی« را 
دو اصطالح مترادف بدانیم؟ باید پذیرفت که در سطح زبانی و لغت نامه اِی صرف، »قدرت طبقاتی« مفهومی 
عام است که داللت بر اوج و فرود نبردهای طبقاتی در مقاطع مختلف تاریخی دارد، اما اصطالح »توان 
چانه زنی« در سطحی خاص، داللت بر نوعی رقابت مسالمت آمیزِ طبقاتی در بستری از صلِح از پیش توافق 
و تضمین شده ذیِل یک معامله ی آزادانه و پایاپای دارد. بنابراین مفهوم چانه زنی را با مسامحه تنها می توان در 
مورد فعل و انفعاالت طبقاتی در دوران های تاریخی مشخصی که در آن کارگران در موضع ضعف قرار دارند 
و احتمال منازعه ی گسترده و انقالب بالکل منتفی است، قابل استفاده دانست. این نام گذاری حتی با منطِق 
اضافه کردِن دیدگاه پوالنی و مارکس به تئوری رایت برای رفع مشکل غیرتاریخی بودن این تئوری نیز در 

تضاد است؛ چراکه حتی در سطح زبانِی صرف نیز به پویایی تاریِخ نبردهای طبقاتی پای بند نیست.
این جا نکته ای سیاسی وجود دارد که درنگ بر آن علی رغم دور شدن از مباحث اصلی ضرورت دارد. 
همان طور که جونا و فاستر )2016( به درستی ضمِن واکاوی نظری و تاریخِی مفهوم »بی ثباتی طبقه ی کارگر« 
اشاره کرده اند، در سال های اخیر جریان اصلی علوم اجتماعی و اقتصادی در تالش  است تا مفاهیمی را که 
قباًل ابعاد آن ها مفصاًل در آثار کالسیک مورد بررسی دقیق قرار گرفته  است، مجدداً کشف کند؛ این اکتشافاِت 
مجدد عموماً با اسامی جدید و به شیوه ای شدیداً »گزینشی«، »تقلیل گرایانه« و غیرتاریخی انجام می شود. اگر 
بخواهیم صرفاً یک نمونه ی مشخص و دمِ دستی از این قبیل اکتشافات و نام گذاری های مجدد را ذکر کنیم باید 
به رواج گسترده ی استفاده از اصطالحاتی نظیر »جامعه ی کارگری« یا »نیروهای کار« به جای مفهوم کالسیک 
»طبقه ی کارگر« در فضای رسانه ای و آکادمیک خودمان اشاره کنیم. ]2[ حال سوال این جاست: آیا باید هم صدا 
با اندیشمندان جریان اصلی و طبعاً با رویکردی »تکثرگرا«، این  موارد را صرفاً پوست اندازی های متعارف 
نظری و بهینه کردن زبان برای پیش روِی تئوریک تلقی کنیم یا مسئله چیزی فراتر از بازِی زبانی و تتبع و تفنن 
نظری است؟ البته جواب این سوال با رجوع به عقل سلیم مشخصاً گزینه ی دوم است. این نام گذاری های 
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مجدد حتی اگر بدون نیت سوء هم انجام شده باشند، در عمل باعث قطع ارتباط مفاهیم کالسیک با تاریِخ پِس 
پشت شان و در نتیجه سیاست زدایی از آن ها و نهایتاً از معنا تهی شدن  این مفاهیم می شود. رونِد اخته کردن 
نظریه ی اجتماعی از طریق ُمهمل کردن مفاهیم، در واقع بخشی از تالش سیستماتیِک سرمایه دارِی هژمون 
برای انقطاع سیاسی و تاریخِی لحظه ی اکنون از گذشته است. وقتی با گسست های تاریخی-نظری کلیت از 

دست برود، تا ابد درگیر جزئیات بی اهمیت خواهیم شد و این یعنی تضمین تداومِ وضع موجود.

تلقی ویژه ی رایت از مفهوم استثمار

به مسئله ی اصلی مقاله یعنی واکاوی اشکاالت نظریه ی قدرت طبقاتی رایت بازمی گردیم. تصورات رایت از 
مصالحه ی طبقاتی مثبت )ذیِل انگاره ی بازِی غیرمجموع صفر یا بُرد-بُرد( اساساً بر باطل انگاشتن منطق مبنایِی 
نظریاِت طرفداران موضع تضاد بنیادین کار و سرمایه استوار است. این مسئله اتفاقی نیست. رایت در کتاب 
»طبقات« )1985(، در پی پذیرفتن انتقادات پیروان سرافا ]Piero Sraffa[ به نظریه ی ارزش مارکس، این نظریه 
را عماًل کنار گذاشت و به نظریه ی استثمارِ جان رومر ]John Roemer[ روی آورد. رومر در کتاب »نظریه ی 
عمومی استثمار و طبقه« )1982( سعی کرده است که مفهوم استثمار مارکس را از نظریه ی ارزش او جدا 
کند و نهایتاً مدعی شده بود که استثمار در بازار نیز ممکن است رخ دهد و بنابراین محدود کردن آن به سپهر 
تولید بی معناست. رایت به تبعیت از رومر نامتقارن بودن دارایی های افراد را سرچشمه ی استثمار می بیند و 
در کتاب »طبقات« با مبنا قرار دادن همین نقطه نظر چهار نوع دارایی  مولد شامِل »نیروی کار«، »وسایل تولید«، 
»دارایی های سازمانی« و »مهارت ها« را از هم تفکیک می کند و به این ترتیب به چهار سرچشمه ی استثمار 
می رسد که هر کدام مربوط به یک شیوه ی تولید مجزاست و با این ادعا که در هر جامعه به صورت هم زمان 
چند شیوه ی تولید وجود دارد، به جای نظریه ی عمومی تفکیک طبقات به سرمایه داران، کارگران و طبقه ی 
میانی، به دوازده موقعیت طبقاتی می رسد )کالینیکوس، 1396: 76-79(. رایت مفهوم استثمارِ رومر را به 

صورت هم دالنه و تأییدآمیز چنین توضیح می دهد:
نکته ی محورِی رویکردِ رومر برای واکاوِی استثمار این است که بنیان مادِی استثمار همانا نابرابری در توزیِع 
دارایی های مولد، یا همان چیزی است که معموالً تحت عنوان مناسباِت مالکیت به آن ارجاع داده می شود. 
ازیک سو، نابرابری در دارایی ها علتی کافی برای توضیِح انتقال مازاد است، و ازسوی دیگر، اشکال مختلِف 

نابرابرِی دارایْی سرشت نماِی نظام های گوناگون استثمار است )رایت 1397(.
رایت همان جا پای بند نبودن خود به نظریه ی مارکسی ارزش را نیز به صراحت بیان کرده است:

تفاوت بین این مقادیر کّمی ]مزد کارگر و درآمِد سرمایه دار[ به مازادی حاصل از استثمار  شکل می دهد که 
سرمایه داران آن را تصاحب می کنند. باید اشاره کرد که این ادعا از نظر منطقی مستقل از نظریه ی کار پایه ی 
ارزش است. در این جا هیچ فرضی وجود ندارد مبنی بر این که کاالها مطابق با کمیت هایی مبادله می شوند که 
مطابق با میزان کارِ اجتماعاً الزمِ متجسد در آن ها تعیین می  شود. ادعا چنین است که درآمد سرمایه داراْن ارزِش 
پولِی مازادی را که کارگران تولید می کنند تشکیل می دهد. همین شرط کافی است تا درآمد آنان را حاصِل 

استثمار قلمداد کنیم )همان(.
در نظریه ی مارکسِی ارزش ادعا این است که در فرایند تولیِد سرمایه دارانه نیروی کار تنها کاالیی است که 
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ارزِش استفاده اش ]use value[ خلق ارزش است و مابقی کاالها چنین خاصیتی ندارند؛ سرمایه دار ارزش 
نیروی کار را به شکل مزد پرداخت می کند و ارزِش استفاده ی آن )یعنی خلق ارزشی بیش تر و اضافی( را از آِن 
خود می کند. او به این ترتیب می تواند به ارزشی بیش از آن چه پرداخته است دست یابد. نتیجتاً ارزش جدید 
تنها در محل تولید، توسط نیروی کار خلق می شود و نه در بازار و سپهر گردش. بنابراین از نقطه نظر مارکسِی 
نظریه ی ارزش، اوالً ارزش یک کاال، وجه عینی آن کاالست و ربطی به مختصاِت بازار یا مطلوبیت های ذهنی 
مصرف کنندگان ندارد؛ یعنی ارزش هر کاال را صرفاً کار میانگیِن اجتماعاً الزم انسان ها برای تولید آن کاال در 
هر جامعه ی مشخص، تعیین می کند. و در ثانی میان کارگران و سرمایه داران به خاطر وجود رابطه ی استثمار 

و بهره کشی تضادی غیرقابل رفع )مگر با فروپاشی نظم و سامان سرمایه دارانه( وجود دارد.
به تعبیری روشن تر رابطه ی طبقات در نظام سرمایه داری چیزی جز »جنگ داخلی طوالنی و کم و بیش پنهان 
بین طبقه ی سرمایه دار و طبقه ی کارگر« )مارکس، 1386: 332( نمی تواند باشد. برای تداوم و بقای حیات 
سرمایه الجرم کارگر باید استثمار شود و عماًل هیچ راه گریزی از این مسئله وجود ندارد. البته ممکن است در 
دوره هایی بنا به اقتضائات تاریخی و سیاسی شدت استثمار کاهش یابد اما منطقاً هیچ وقت متوقف نمی شود. 
قرارداد کار بین کارگر و سرمایه دار، بر خالف آن چیزی که در ظاهر به نظر می رسد، قراردادی معقول و 
منصفانه بین دو شهروند آزاد و مختار نیست. در این قرارداد الجرم یکی از طرفین بنا به جبر معیشتی مجبور 
به فروش تنها دارایی خود )یعنی نیروی کار( به غیر است و طرف دیگر تنها با انگیزه ی تصاحب ارزش اضافی 
]surplus value[ از کار دیگران -با اتکا بر دارایی های خود )یعنی وسایل تولید(- پا به سپهر تولید می گذارد. 
در واقع این رابطه ی نامتقارن اقتصادی-اجتماعی، سرچشمه ی استثمار طبقاتی است و خواه ناخواه باعث بروز 

منازعاتی بین طرفین در نظام اجتماعی مبتنی بر تولید سرمایه دارانه خواهد شد.
رایت بدون توجه به منطق رابطه ی استثمار، صرفاً تفاوت های بازاری را به عنوان محل وقوع استثمار و در 
نتیجه تعارضات طبقاتی نشانه رفته است که این کاماًل مغالطه آمیز است. استثمار نزد مارکس رابطه ای اجتماعی 
است که در مناسبات تولید نهفته است و بنابراین تفاوت در دارایی های افراد نتیجه و نمود آن است و نه ذات 
و علِت آن؛ در نتیجه استثمار هیچ گاه قابل تقلیل به مابه التفاوت دارایی های افراد در بازار نیست. در فراینِد واحد 
تولید و بازتولید سرمایه، کارگرِ مولد ارزشی کم تر از آن چیزی که خلق کرده است دریافت می کند و در همان 
زمان کارگر نامولد نیز مجبور به انجام کار اضافی برای تسهیِل تحقِق ارزِش تولید شده می شود. به طور کلی 
تصاحب کار اضافی دیگران به منظور تولید و تحقق ارزش، مبنای استثمار در معنای مارکسی این کلمه است 
و بنابراین مولد یا نامولد، یدی یا فکری، خدماتی یا صنعتی بودن کارِ سرمایه دارانه در ماهیت استثمارِی آن 
بی تأثیر است. سرمایه داری رابطه ای اجتماعی مبتنی بر استثمار اکثریت به دست اقلیت است که این البته خود 
را در ثروِت ثروتمندان و فقرِ فقرا نشان می دهد. رایت اما با متمرکز کردن مفهوم استثمار بر قلمرو مبادله و 
توزیع، به جای پرداختن به مناسباِت درونی رابطه ی استثمار، ظواهر بیرونی آن را مبنای حرکت تحلیلی خود 
قرار می دهد. این مبنای تحلیلی غلط باعث می شود که تئوریسین خواه ناخواه به این نتیجه ی فاجعه بار برسد 
که با عادالنه کردن توزیع ثروت و موازنه ی قدرت سازمانی کارگران و سرمایه داران )یعنی باال بردن سطح 
دست مزدها با اهرمِ اتحادیه های کارگری در دولت های رفاه سوسیال دموکراتیک(، امکان مصالحه  بین طرفیِن 
رابطه ی استثمار )یعنی استثمارشوندگان و استثمارگران( وجود خواهد داشت و بنابراین مصالحه ی طبقاتی 
مثبت )بازی برد- برد( به لحاظ تئوریک مفهومی بی عیب و نقص است. طبیعتاً این نظریه بستر مناسبی برای 



324

تکوین مفهومی مغشوش است که سیلور آن را »توان چانه زنی« نام نهاد.
در نظریه ی رایت هیچ اهمیتی ندارد که چه کسی تحت چه شرایط اجتماعی و ذیل چه مناسباتی تولید 
می کند، مهم مسئله ی تصاحب مازادِ دارایی هاست. این اصلی ترین علت غیرتاریخی بودن نظریه اوست. تعمیم 
دارایی ها از وسایل تولید و نیروی کار به مهارت و دارایی های سازمانی را نیز نمی توان یک نوآوری ارزشمند به 
حساب آورد. این مسئله صرفاً از اثراِت گذار از نظریه ی مارکسی ارزش به نظریه  ای است که در آن نیروی کار 
تنها سرچشمه ی خلق ارزش نیست؛ بگذریم از این که در تفکیک انواع دارایی ها دلیلی وجود ندارد تا مهارت 
را چیزی جدای از نیروی کار بدانیم و تسلط بر سازمان ها را چیزی متفاوت از مالکیت ابزار تولید )بنگرید 
به کارکدی ]Guglielmo Carchedi[، 1989: 107-113(. بنابراین این جا روشن می شود که ریشه ی مشکالت 
تئوریک رایت برای برپاساختن نظریه ای پویا در مورد تفکیک طبقات به صورت عام و قدرت طبقاتی کارگران 
به صورت خاص به تلقی غیرمارکسی او از مفهوم استثمار باز می گردد که این خود نیز محصول خوانِش 

نوریکاردویی ]Neo-Ricardianism[ او و رومر از نظریه ی ارزش است.
پیش از خاتمه ی این بند، سه نکته ی روشی و سیاسِی پراکنده نیز پیرامون مباحث فوق وجود دارد که باید حتمًا 
به آن ها اشاره کنیم: نخست، پای بند نبودن به نظریات مارکس و طبعاً نظریه ی مبنایِی ارزِش او حق طبیعی هر 
اندیشمند و متفکری است. اما استفاده ی نادرست از اندیشه های او و تحریِف منطق و مبانی تئوری نقادانه ی او 
به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. رایت از یک سمت سطوح و عناصرِ تحلیلی مارکس را به صورت دل بخواهانه 
به کار گرفته است؛ و از سمت دیگر با کنار گذاشتن نظریه ی ارزش و منطق درونی افکار مارکس سعی می کند 
به هر طریق ممکن سایه ای از رابطه ی مارکسی استثمار را در قلمرو گردش و مبادله، زنده نگه دارد. این مسئله 
اِشکاِل روش شناختِی عامی است که این روزها در میان بسیاری از منتقدان سرمایه داری، از جمله منتقدین 
وطنی رایج است. وقتی سطح انتزاعی )و البته بنیادین( مباحث مارکس را نپذیرید یا به هر دلیلی در تحلیل های 
خود به کار نبرید، نمی توانید با تحلیل های جزئی و انضمامی او در مخالفت با سرمایه داری همراهی کنید. 
ظواهر پدیداری تنها از طریق درک ذاِت پدیدارها به درستی قابل مشاهده و تحلیل شدن هستند وگرنه وهم و 
خیالی بیش نیستند. منطقاً نما و ظاهر هر سازه ای باید با فندانسیون و اسکلِت آن تطابق داشته باشد؛ دیوارهای 
سنگی و سیمانی بر اسکلت چوبی دوام نمی آورد. نمی توان در موضع طرفداری از مارکس قسمت هایی از 
نتایج سیاسی و تاریخی مباحث او را برجسته کرد اما فی المثل قانون ارزِش او را بی اعتبار دانست یا به هر 
دلیلی از آن استفاده نکرد یا آن را با ملغمه ای التقاطی از نظریات ضعیف تر جایگزین کرد. مجموعه نظریات 
مارکس مثل یک سوپرمارکت نیست که هرچه خواستید از آن بردارید و هر چه نخواستید را سرجای خود 
در قفسه ها بگذارید. اگر قرار بر گزینش عناصر یا سطوح تحلیلی باشد باید الاقل دالیل دقیق این گزینش به 

محک منطق مبنایی و بنیادین افکار مارکس گذاشته شود.
دوم، فرض اعتبار استفاده از نظریه ی بازی و درِک مغشوشی از مفهوم استثمار برای تقویت استدالل های 
طبقاتی و نامعتبر دانستن نظریه ی ارزش در این احتجاجات، یک نتیجه ی سیاسِی مشخص بیش تر ندارد: 
توجیه و تطهیر تجربه ی استثنائی سوسیال دموکراسِی قرن بیستم به عنواِن تنها آلترناتیوی که در آن رابطه ی 
کارگر-سرمایه دار به شکل بازی برد- برد یا همان مصالحه ی طبقاتی مثبت متجلی می شود. برای رسیدن به 
این مصالحه نیز باید لزوماً بین موقعیت های دوزاده گانه ی طبقاتی دست به »ائتالف گسترده ی دموکراتیک« 
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زد که این البته چیزی جز همان ایدئولوژی اصالح طالبانه- طبقه متوسطِی رایج نیست. البته رایت در ادامه ی 
مقاله ی یاد شده، به صورت کاماًل متناقضی ناگهان با فراتر رفتن از منطِق مصالحه ی طبقاتی مثبت، و بررسی 
نسبتاً هم دالنه ی احتماِل بازی سوسیالیسِم دموکراتیک، مصالحه ی طبقاتی مثبت )یا همان مرحله ی سوسیال 
دموکراسی( را تلویحاً مقدمه چینی برای ورود به فازی می داند که در آن تعارضات طبقاتی به مرحله ی نهایِی 
قطعیِت خود رسیده است و با پیروزی طبقه ی کارگر، کنترل اقتصاد و سرمایه گذاری در تولید از دست 
سرمایه داران خارج می شود؛ اما نه از منطق این گذار چیزی می گوید و نه از سازوکار و میانجی ها و حتی 
تدریجی یا ناگهانی بودِن آن. در نظریه ی رایت معلوم نمی شود که اگر بازی برد-برد امر مطلوبی است دیگر 
چرا کارگران باید این بازی را بهم بزنند و از آن غامض تر، سرمایه داران با چه منطق و مکانیسمی نهایتًا 
ـ به صورت  مغلوِب شرکای سابق خود خواهند شد. به نظر می رسد که رایت در این قسمت از تحلیل خودـ 
ـ مگر با  ـ »ساده انگارِی مارکسیست های سنتی«، یعنی غیرقابل رفع دانستن تضاد کار و سرمایهـ  ناخودآگاهـ 

ـ را به شیوه ی »مارکسیست های تجدیدنظرطلب« منطقی دانسته است. غلبه ی کارگران بر سرمایه دارانـ 
سوم، دیدیم که رایت هم در مقاله ی »قدرت طبقه ی کارگر...« و هم در سایر آثار خود به طرزی وسواس گونه  
انواع بازی ها، مدل ها، مقاطع، الیه ها و موقعیت های طبقاتی را دسته بندی می کند. تمایل به دسته بندی افراطی 
مقوالت تاریخی و اجتماعی، نقطه ی اشتراک تمام تئوری های اجتماعِی فرمال و غیرتاریخی است. این قسم 
دسته  بندی شبه تاریخِی مقوالت و زیرمجموعه سازی های پیچیده  برای آن ها به منظور گنجاندن تمامِ موارد 
ممکن و محتمل، صرفاً نشانه ی شکست تئوریسین در ساخت دستگاهی پویاست. بدیهی است که نمی توان 
همه ی شقوق و احتماالت تاریخی و اجتماعی را ذیل یک دسته بندی پیشینی گنجاند. راه درست و البته 
توان فرساتر  این است که با شناخت منطق های درونی پدیدارهای مختلف، دستگاه های منطقِی استوار و در 
عین حال منعطفی بسازیم که توانایی توضیح موارد ضد و نقیض و پدیدارهای گوناگون را داشته باشد. به 
هر حال دسته بندِی همه ی مقوالت و پیش بینِی تمام شقوق محتمل تلف کردِن وقت و انرژی برای رسیدن به 

هدفی مطلقاً ناممکن و بی معناست؛ درست مثل جابه جا کردن آب با اَلک.

نظریه ی بازی در مواجهه با مسائل طبقاتی  

در نظرگاه مارکسی، چارچوب مستحکِم تضاد بنیادین دو اردوگاه بزرگ اجتماعی یعنی اقلیت استثمارگران 
)سرمایه داران( و اکثریت استثمارشوندگان )کارگران( راهنمای صورت بندی مواجهات طبقاتی است و بنابراین 
فارغ از درست یا غلط بودِن این چارچوب مسئله ی مواجهات طبقاتی نزد مارکسیست ها اصل تنظیمی 
مشخصی دارد. طبیعی است که با کنار گذاشتن چارچوب یادشده )یعنی نظریه  و مفهوم مارکسی ارزش 
و استثمار(، نظریه پرداز با مشکالت زیادی برای صورت بندی مواجهات طبقاتی روبه رو و طبیعتاً مجبور 
به استفاده از ابزارهای کمکی دیگری خواهد شد تا بلکه مشکالت ناشی از اقدام متهورانه ی تئوریک اش 
به نحوی رفع شود. رایت در مقاله ی »قدرت طبقه ی کارگر...« ابتدا مصالحه ی طبقاتی را بر اساس مفهوم 
هژمونِی ]hegemony[ گرامشی و تلقی پرزورسکی ]Adam Przeworski[ )1985( از این مفهوم )به معنای 
تضمین باالتر رفتن مزد همراه با افزایش سود نزد سرمایه داران( تبیین می کند و فوراً متذکر می شود که این 
تلقی از مصالحه ، مصالحه ی طبقاتی منفی را پوشش می دهد و این در حالی است که او به دنبال تبیین منطق 
مصالحه ی طبقاتی مثبت است )2000: 964-966(. به همین خاطر با رد شتاب زده ی کاربرد مفهوم هژمونی و 
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نظریه ی گرامشی برای درک مواجهات طبقاتی )با تأکید بر مصالحه ی مثبت طبقاتی(، به نظریه ی بازی توسل 
می جوید. همین جا و پیش از ورود به جزئیات می توان مدعی شد که دلیل ناخودآگاه اما نظام منِد این انتخاب 
به پیوند و انطباق مفهوم هژمونی گرامشی با مجموعه نظریات مارکس و ناسازگارِی منطقِی آن با دیدگاه رایت 
در موردِ استثمار مربوط است. به هر حال طرز تلقی رایت از نظریه ی هژمونی گرامشی و پیچیدگی های آن 
در مورد تحلیل منازعات طبقاتی، در مقاله ی مورد بحث بسیار تقلیل گرایانه و استفاده از آن صرفاً برای تببین 
مصالحه ی طبقاتی منفی )به عنوان بازی برد- باخت و نتیجه ی آن یعنی فرسایش و انفعال طبقاتی( قسمی 
کم لطفِی تئوریک است. برای توضیح بیش تر این مسئله باید برخی از ظرافت های نظریه ی هژمونی به اختصار 
مورد بررسی قرار گیرد تا پس از آن امکان مقایسه ی کاربردهای نظریه ی گرامشی و نظریه ی بازی برای فهم 
مواجهات طبقاتی حاصل آید. در این راه تفسیر پری اندرسون ]Perry Anderson[ )1976( از آراء گرامشی 

را مد نظر قرار داده ایم.
قبل از هر چیز ذکر دو نکته ی مقدماتی ضرورت دارد: اول این که به صورت کلی گرامشی در دفترهای 
زندان )1971( دو معنای متفاوت برای واژه ی هژمونی در نظر می گیرد که یکی تفوِق کارگران بر سایر 
گروه های استثمارشده ی جامعه ی سرمایه داری )فی المثل دهقانان( در روند مبارزه ی طبقاتی است؛ و دیگری، 
مفهومی گسترده تر از هژمونی که هم برای کارگران و هم در مورد سرمایه داران، در روند منازعه ی طبقاتی 
کاربست پذیر است. به این طریق هژمونی را می توان در جهت های متنوعی برای تحلیل مفهوم قدرت طبقاتی 
به کار برد. دوم هم این که گرامشی نظریات خود را به سیاق ماکیاولی ]Niccolò Machiavelli[ بر مجموعه ای 
از دوتایی ها بنا می نهد که به صورت مشخص عبارت اند از: اجبار ]force[ در برابر اقناع ]consent[؛ خشونت 
]violence[ در برابر اجتماعی سازی ]civilization[؛ شرق )روسیه ی تزاری( در برابر غرب )لیبرال دموکراسی های 
 اروپایی(؛ دولت ]state[ در برابر جامعه ی مدنی ]civil society[ و استراتژی های دوگانه ی جنگ متحرک 
]war of manoeuver[ و جنگ سنگر به سنگر ]war of position[ )گرامشی، 1971(؛ این دوتایی ها کارکرد 
تحلیلی بسیار مهمی در نوشته های پراکنده و پیچیده ی او دارند که در ادامه تنها وجه محدودی از آن را ذکر 

خواهیم کرد.
گرامشی در دفترهای زندان، صورت بندی های گوناگونی از مفهوم هژمونی ارائه می دهد )اندرسون، 1976: 
26-33(، که همین خود باعث آن می شود تا هژمونی به مفهومی دینامیک، خصوصاً برای تبیین رابطه ی قدرت 
و منازعه ی طبقاتی، بدل شود. در اصلی ترین صورت بندی، او با آگاهی از واقعیِت دولت های سرمایه داری 
در قرن بیستم، رابطه ی دولت و جامعه ی مدنی را رابطه ای متعادل و متوازن می پندارد که در آن هیچ یک، بر 
دیگری ارجحیت ندارد. با این منطق، او هژمونی را نیز به تناسب میان دولت )یا جامعه ی سیاسی( و جامعه ی 
مدنی تقسیم و آن را به صورت ترکیبی از اجبار و اقناع توصیف می کند؛ ترکیبی که در آن، اقناع و وفاق، 
به وسیله ی اجبار و خشونِت پنهان، ضمانت شده است. این جا باید توجه داشت که گرامشی مفهوم دولت 
را تنها به دستگاه دولتی و پارلمان محدود نمی داند و مدعی است که این مفهوم را باید به نهادهایی از قبیل 
آموزش، قانون و سیستم قضایی نیز تعمیم داد )گرامشی 1971: 246(؛ در مورد جامعه ی مدنی نیز باید گفت 
که ارجاِع آن در نگاه گرامشی همواره به نهادهای غیردولتی نظیر کلیسا، مدارس، اتحادیه ها و اصناف است؛ 
اما او در برخی نوشته های خود، در مورد دوگانه ی دولت و جامعه ی مدنی، تصریح می کند که در واقعیت، 
تمایز مشخصی مابین این دو وجود ندارد )گرامشی، 1971: 160(. بنابراین به صورت خالصه از نگاه گرامشی: 
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هژمونی طبقه ی حاکم در نظام های سرمایه داری مدرن، اقناع اجتماعِی تضمین شده توسط خشونتی پنهان 
است که در مواقع اضطرار از پِس پرده بیرون می آید و با عاملیت مشترک دولت و جامعه ی مدنی بر طبقات 

دیگر اِعمال می شود.
حتی با این شرح بسیار مختصر و شدیداً ناکافی از نظریه ی هژمونی گرامشی نیز می توان به نحو چشم گیری 
بر اشکاالت نظریه ی مصالحه ی طبقاتی مثبِت اریک اُلین رایت واقف شد. در حالی که رایت خود نظریه ی 
هژمونی گرامشی را با اتهام این که صرفاً مصالحه ی طبقاتی منفی را می تواند تبیین کند، کنار گذاشته بود، حاال 
با وقوف به قسمت هایی از نظریه ی گرامشی به راحتی می تواند، به قلب واقعیِت سلطه ی هژمونیِک طبقه ی 
سرمایه دار در دوران تاریخِی خاصی از فراز و نشیب روابط کار و سرمایه )یعنی دوران بسط دولت های رفاه( 
متهم شود. به نظر می رسد که تصور رایت از مضموِن هژمونی، چیزی متضاد با اِعمال قدرت عریان و در واقع 
نوعی اقناع اجتماعی است؛ هرچند رایت اشاره ی گذرایی نسبت به مستتر بودن خشونت در مفهوم هژمونی 
گرامشی نیز دارد اما در مجموع تعریف او از هژمونی بسیار تقلیل گرایانه و ناقص است. این در حالی است که 
مفهوم هژمونی در نوشته های گرامشی می تواند با توجه به نسبت جامعه ی مدنی و دولت در جوامع گوناگون، 
هم چنین نوع استراتژی های اتخاذشده توسط طبقه ی کارگر و طبقه ی حاکم در مواجهه با یک دیگر )جنگ 
متحرک یا سنگر به سنگر(، ابعاد و جهت های متنوعی به خود بگیرد. هژمونی مفهومی با دینامیسِم نظری 
بسیار باالست که با استفاده از آن شکل رابطه ی سلطه ی یک طبقه بر طبقه ی دیگر در طیف متنوعی از اقناع 
تا اقناِع تضمین شده توسط خشونت و خشونت محض و عریان قابل توضیح دادن است. می توان با استفاده از 
نظریه ی هژمونی گرامشی مدعی شد که به صورت تاریخی، در برهه هایی که قدرت کارگران بر سرمایه داران 
نمی چربد و منافع سرمایه به خوبی تأمین می شود، غلبه ی سرمایه داران شکلی تماماً اقناعی به خود می گیرد و 
در زمانی که قدرت کارگران از حد قابل قبول برای نظام اجتماعی سرمایه دارانه فراتر می رود یا به هر دلیلی 

منافع سرمایه به خطر می افتد، غلبه ی سرمایه داران، شکلی خشونت آمیز به خود می گیرد.
نظریه ی هژمونی، منازعه ی طبقاتی را صرفاً در بازی مجموع صفر یا برد- باخت تحلیل نمی کند، چراکه 
ماهیتاً نظریه ای تاریخی و پویاست که با لحاظ کردن تمهیداتی از جمله تفکیک جنگ متحرک و جنگ سنگر 
به سنگر، اساساً در تنگنای نظریه ی بازی نمی گنجد. رایت در نظریه ی مصالحه ی طبقاتی اش پنج مدل برای 
روابط کار و سرمایه متصور می شود که در آن ها، چهار بازِی تضمینی، برد- باخت، برد- برد، و دوراهی 
زندانی به صورتی تلویحاً تاریخی، منازعه ی طبقاتی را توضیح می دهند. خود رایت اما بر بازی برد- برد و 
تضمینی به عنوان منطقی ترین و عملی ترین بازی تأکید می کند. می توان مدعی شد که بازی های تضمینی و 
دوراهی زندانی در عمل، چندان برای تبیین منازعه ی کار و سرمایه، کارایی ندارند و بازی برد- برد نیز تنها 
برای تبیین مقاطع ثباِت دوران دولت های رفاه کارکرد دارد )البته اگر به سیاق رایت بدون در نظر گرفتن منطق 
انباشت و قانون ارزش، بازی سوسیال دموکراتیک را برد- برد فرض کنیم(. بنابراین باید پذیرفت که در مقاطع 
تاریخِی دیگر )غیر از مقطع دولت  رفاه آن هم با تسامح و تجاهِل نظری( بازی  کار و سرمایه عمدتاً از مدل 
برد- باخت پی روی می کند و حتی از آن نیز بیش تر می توان ادعا کرد که مدل برد- باخت در مقاطع بحرانی 
)چه بحران در سیستم اقتصادی و چه بحران ناشی از افزایش قدرت طبقه ی کارگر و تهدید شدن منافع 
سرمایه داران( به یک چیکن گیِم )بازی ترسوها( ]chicken game[ تمام عیار میان کارگران و سرمایه داران بدل 
می شود. در این بازی دو راننده در موقعیتی قرار می گیرند که باید اتومبیل های خود را با سرعت زیادی به 
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سمت هم دیگر برانند؛ بازنده ی این بازی کسی است که زودتر فرمانش را بچرخاند و از مسیر منحرف شود. 
در این بازی احتمال فروپاشی دوطرفه، برد یک طرفه و باخت دو طرفه )چیزی که رایت به آن مصالحه ی 

منفی می گوید( نیز وجود دارد، اما یقیناً در آن خبری از برد دو طرفه )مصالحه ی مثبت( نخواهد بود.

پیشنهادی نظری برای فهم دقیق تِر قدرت طبقاتی

وجوهی از نظریه ی قدرت طبقاتی رایت فارغ از اشکاالت بنیادینِ ِ حاکم بر روح کلی آن، واجد امکاناتی 
خالقانه است که بررسی مجزای آن ها مزیت هایی دارد. رایت قدرت طبقاتی را چنین تعریف می کند: »در 
بستر تحلیل طبقاتی، قدرت می تواند به مثابه ی ظرفیت افراد یا سازمان ها برای تحقق بخشیدن به منافع طبقاتی 
خود درک شود« )2000: 962(. پس از آن، به قدرت سازمانی یا تشکیالتی طبقه ی کارگر می پردازد و آن 
را »صورت هاِی مختلف قدرت، که از سازمان های جمعِی ]یا سازمان یابی جمعی[ کارگران نظیر اتحادیه ها 
و احزاب و حتی اَشکال گوناگون دیگری نظیر شوراهای کار یا نهادهای نمایندگی... و در شرایط خاصی 
حتی سازمان یابی های محلی ]community organizations[، نشأت می گیرند« تعریف می کند )2000: 962(؛ 
 working-class structural[ نهایتاً، او قدرت سازمانی کارگران را در نقطه ی مقابل قدرت ساختاری کارگران
power[ قرار می دهد و مورد اخیر را قدرت ناشی از جایگاه کارگران در نظام اقتصادی تعریف می کند. او 

قدرت ساختاری کارگران را به قدرِت افراد در بازار کار یا به عنوان قدرت گروهی از کارگران در یک بخش 
کلیدی از صنعت، نسبت می دهد )2000: 962(.

 ]institutional contexts[ رایت در ادامه، محل منازعه و به تَبَِع آن مصالحه ی طبقاتی را ابتدا در سه بستر نهادی
 شامل کارخانه ها، بازارها، دولت ها؛ و پس از آن در سه قلمروِ تولید ]the sphere of production[، مبادله 
]the sphere of exchange[ و سیاست ]the sphere of politics[ دسته بندی می کند. قلمرو تولید به کارخانه ها، 
کارگاه ها و کمپانی ها، یعنی مکان های تولیدی که در آن کارگران استخدام و سرمایه گذاری انجام می شود، 
معطوف است. قلمرو مبادله به بازار کار و همه ی انواع بازارهای کاالیی و حتی در مواردی بازارهای مالی 
نسبت داده می شود و قلمرو سیاست به حوزه ی ایجاد و اِعمال سیاست های دولتی و مدیریت اجرایی قوانین 
مربوط می شود )2000: 963(. از آن جایی که مباحث رایت در این مقاله عمدتاً به قدرت سازمانی طبقه ی 
کارگر متمرکز است، او شکل غالِب قدرت سازمانی کارگران در قلمرو مبادله را اتحادیه های کارگری، در 
قلمرو تولید، شوراهای کار ]works councils[ و در قلمرو سیاست، احزاب می داند )2000: 964(. مصالحه ی 
طبقاتی در قلمرو مبادله می تواند در بازارهای منطقه ای، محلی یا ملی واقع  شود، در قلمرو تولید به کارخانه 
بود )2000: 984(.  ]nation state[ خواهد  ملت  در سطح دولت-  قلمرو سیاسی  در  و  می ماند   محدود 
سیلور در ادامه با ارجاع به رایت، قدرت ساختاری را به دو زیرمجموعه تقسیم می کند: او نخستین شکل 
قدرت ساختاری را همان طور که پیش تر اشاره کردیم با جعِل نادرسِت واژه ی توان چانه زنی، توان چانه زنی 
در بازار کار ]marketplace bargaining power[ می نامد و آن را قدرتی تعریف می کند که به طور مستقیم 
 از بازار پُر تقاضا برای نیروی کار نشأت می گیرد. شکل دوم این قدرت که او آن را توان چانه زنی در 
محل کار ]workplace bargaining power[ نامیده است از موقعیت استراتژیک گروه خاصی از کارگران در 
یک بخش کلیدی صنعتی به دست می آید. او سپس می افزاید که توان چانه زنی در بازار کار می تواند اَشکال 
 گوناگونی به خود بگیرد از جمله: 1. برخورداری از تخصص های کم یابی که مورد نیاز کارفرمایان باشد؛
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 2. نرخ پایین بیکاری؛ 3. امکان خروج کامل از بازار کار و گذران زندگی از راه مشاغل غیرمزدی برای 
کارگران. )1392: 41 تا 42(.

واضح است که این جا قصد نداریم هم چون سیلور وجوهی از چارچوِب رایت را بی توجه به سایر قسمت ها 
و مبانی اصلی نظریات او انتخاب و بعد قسمت هایی از تئوری تاریخی مارکس را به صورت بیرونی به آن 
تزریق کنیم. چنین عملی نقض غرض است. راه درست این است که امکانات تئوریک رایت را با رویکردی 
انتقادی در خدمت تئوری تاریخی مارکس درآوریم )البته بدون استفاده از اصطالِح غلِط توان چانه زنی( و نه 
بالعکس. مارکس میان »جنبش های اقتصادی« طبقه ی کارگر و »جنبش های سیاسی« آن، تمایزی ساده اما بسیار 

کاربردی و مهم، قائل شده است. از نگاه او:
هر جنبشی که در آن طبقه ی کارگر به عنوان یک طبقه در مقابل طبقات حاکم قد علم می کند و می کوشد 
با فشار از خارج آن ها را مجبور به تسلیم کند، یک جنبش سیاسی است. برای مثال، اقدام کارگران در یک 
کارخانه ی خاص و یا حتی یک حرفه ی خاص برای مجبور کردن سرمایه داران منفرد به کوتاه کردن زمان 
کار روزانه از طریق اعتصاب و نظایر آن یک جنبش کاماًل اقتصادی است. اما جنبش کارگران برای اجرای 
قانون هشت ساعت کار روزانه و قوانین نظیرِ آن، یک جنبش سیاسی است )مارکس و انگلس، 1393: 167؛ 

از صورت جلسات شورای عمومی انترناسیونال اول(.
این تمایز ساده باعث می شود تا ما بتوانیم قدرت طبقه ی کارگر را در دو سطح و نوِع متمایز، یعنی سطح 
تحقق اهداف سیاسی و سطح حفظ و بهبود وضعیت معیشتی، تحلیل کنیم. در اولی اهداف و منافع کالن و 
بلندمدِت کارگران مد نظر قرار می گیرد و در دومی اهداف و منافع کوتاه مدت و فوری آن ها. طبیعی است 
که نوع و سطِح مبارزه ی طبقه ی کارگر به میزان قدرِت سازمان یافته و امکاناِت در دسترس اش بستگی دارد و 
منطقاً در برهه های تاریخِی مختلف دچار تغییراتی می شود. مبارزه در سطح معیشتی به قدرت سازمان یافته ی 
کم تری نیازمند است، طبعاً هزینه های کم تری نیز برای کارگران دارد و محل منازعه  نیز در آن عموماً محل 
تولید یا نهایتاً منطقه است و کم تر به سطح دولت- ملت ارتقا می یابد. این موارد در جنبش های سیاسی کاماًل 
متفاوت هستند، یعنی کارگران باید از درجه ی سازمان یافتگی و قدرت بسیار باالیی برخوردار باشند تا بتوانند 
منافع بلندمدت و اهداف رادیکال خود را در سطح دولت- ملت )و طبیعتاً هم زمان با آن در سطح جهانی( 

پی گیری کنند.
با اقتباس ایده ی مارکس در مورد دوگانگی جنبش های سیاسی و اقتصادی )معیشتی( طبقه ی کارگر، می توان 
چنین گفت که به صورت کلی منازعات طبقاتی در دو تراز متفاوِت سیاسی و معیشتی پی گیری می شوند. در 
تراز اول اهداف و منافع کالن و بلندمدِت طبقاتی و نهایتاً کسب قدرت سیاسی مد نظر قرار می گیرد و در 
تراز دوم اهداف و منافع کم ترسیاسی، کوتاه مدت و فوری. در اولی به نیروی سازمان یافته تر و آگاهی طبقاتی 
نیاز هست و در دومی صرفاً غریزه ی بقا و عقل معاش کارگراِن را در سطوح محلی و منطقه ای مجبور به 
سازمان دهی می کند. طبیعتاً مبارزات طبقاتی می توانند از تراز معیشتی به تراز سیاسی ارتقاء یابند یا بالعکس 
از تراز سیاسی به تراز معیشتی سقوط کنند. به تبعیت از تفکیِک کاربردِی رایت می توان محل وقوع منازعات 

معیشتی و سیاسی را در سه قلمرو تولید، مبادله و سیاست )کارخانه، بازار، دولت( متمرکز دانست.
پیش از ادامه ی بحث اصلی باید در نظر داشته باشیم که با توجه به پای بند نبودن رایت به نظریات بنیادین 
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مارکس، طبیعتاً سه قلمرو تولید، مبادله و سیاست با مبانی نظری و سیاسی مارکس انطباق مفهومی کامل ندارد، 
بنابراین برای هم گام سازی آن ها با تفکیِک سیاسِی جنبش های طبقه ی کارگر نزد مارکس ناگزیر از ارتقاء 
انتقادی این سه قلمرو هستیم. به همین خاطر چند شرط برای تصریح مفهومی این سه قلمرو لحاظ می کنیم: 
نخست، این سه قلمرو از نگاه ما )و نه لزوماً رایت و سیلور( با سپهرهای تولید و بازتولید سرمایه )تولید 
و گردش( منطبق اند. از آن جایی که تولید و بازتولید سرمایه، فرایندی واحد و در واقع دو روی یک سکه 
است، قلمروهای تولید، مبادله و سیاست نیز در تحلیل نهایی هر سه، واحِد غیرقابل تفکیِک شیوه ی تولید 
سرمایه دارانه را شکل می دهند. دوم، اگرچه ارزش در سپهر مبادله تحقق پیدا می کند و در سپهر سیاست از 
کلیت فرایند تولید و بازتولید سرمایه )در واقع نظام اجتماعی و شیوه ی تولید سرمایه دارانه( حراست می شود، 
اما قلمرو تولید به عنوان سپهر ارزش آفرین، هسته ی مرکزی و موتور محرک شیوه ی تولید سرمایه دارانه است. 
سوم، این ادعا باعث نمی شود که از نقش حیاتی سپهر مبادله و سیاست برای بقای نظم اجتماعِی سرمایه دارانه 
غافل شویم. و چهارم، تنش طبقاتی در قلمرو تولید، تضاد کار و سرمایه است این تضاد مرکزی در قلمرو 
مبادله خود را در شکل تنِش رونق- بحران بروز می دهد و در قلمرو سیاست شکل تنِش انباشت- مشروعیت 

به خود می گیرد.
به ادامه ی بحث در مورد قدرت طبقاتی در ترازهای معیشتی و سیاسی باز می گردیم: منازعات معیشتی در 
قلمرو تولید با عاملیِت نمایندگان و تشکل های متعارف کارگری، در قلمرو مبادله توسط اتحادیه های منطقه ای 
یا میانی و در قلمرو سیاست توسط کنفدراسیون های کارگری یا اتحادیه های سراسری پی گیری می شود. 
منازعات سیاسی اما در محل تولید با عاملیت شوراهای رادیکال شده ی کارگری و افراد یا نمایندگاِن مستقل 
پیش می رود؛ در قلمرو مبادله توسط اتحادیه های کارگرِی ناهمنوا با سیستم و در قلمرو سیاست توسط احزاب 
کارگری و رسانه های مستقل. البته این قلمروها و عاملیت ها در دو تراز سیاسی و معیشتی ممکن است در 
نقاط بسیاری اشتراک و هم پوشانی داشته باشند اما به هر طریق نهایتاً اهداِف مبارزاتی دو تراز یادشده متفاوت 

از یک دیگرند.
ضمناً به تبعیت از رایت می توانیم بپذیریم که کارگران دو نوع قدرت سازمانی )تشکیالتی( و ساختاری دارند، 
که قدرت ساختاری خود شامل دو نوِع قدرت در محل کار و قدرت در بازار کار می شود. تفکیک رایت 
برای منازعات معیشتی را بدون تغییر می پذیریم اما در مورد منازعات سیاسی باید نکاتی را لحاظ کرد. در 
تراز سیاسی قدرت کارگران عموماً از نوع سازمانی است و حتی سایر اَشکال قدرت نمایی ها از قبیل اعتصاب 
عمومی و نظایرِ آن را نیز می توان به قدرت سازمانی آنان نسبت داد. بنابراین قدرت کارگران در تراز سیاسی 
به صورت عام تماماً سازمانی است. ولی به صورت خاص از آن جایی که مواردی نظیر اعتصاب به موقعیت 
ساختاری کارگران در فرایند تولید مرتبط است، باید قائل به وجود قدرت ساختاری در محل کار نیز بود. اما 

قدرت ساختاری در بازار کار، کاربرد چندانی برای فهم تراز سیاسی مبارزات طبقاتی کارگران ندارد.
در نهایت باید چنین گفت که تراز سیاسی یا معیشتی، محل تمرکز منازعات طبقاتی، نوع استراتژِی طبقاتی 
اتخاذ شده  و مدِل مبارزاتِی دو طبقه ی متخاصم، بسته به شرایط تاریخی- اجتماعی، نوع رابطه ی دولت و 
جامعه ی مدنی، توازن قوای طبقاتی و نقش طبقات میانی، در جوامع مختلف و ادوار تاریخی گوناگون متفاوت 
است و می تواند از تفوق کامل بورژوازی تا مقاطع گذار و دوران های انقالبی را پوشش دهد. مزیت این 
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سطح بندی عالوه بر حذف نظریه ی بازی، اصالح وجوه ایستای چارچوب رایت و پاالیش زبانی نظریه ی 
قدرت طبقاتی )با حذف اصطالح توان چانه زنی(، از بین بردن توهمات سیاسی است. فی المثل در دورانی 
که جنبش های طبقه ی کارگر عموماً در تراز معیشتی و در سپهرهای تولید و مبادله است، کسانی با هیاهوِی 
سیاسی پیرامون مبارزات معیشتی یا چند حرکت استثنائی سیاسی، وقایع را به گونه ای جلوه می دهند که گویی 
جامعه در آستانه ی تحوالت طبقاتی بسیار بزرگی است، در حالی که عماًل در دوران رکود طبقاتی قرار دارد. 
این افراد عموماً همان هایی هستند که در سطح تئوریک به نظریات رادیکال پشت پا می زنند اما در سطح 
شعار به صورت هیجانی خود را افراد و جریاناتی انقالبی جلوه می دهند. تأکید بر شناسایی تراز معیشتی یا 
سیاسِی جنبش، نوع رابطه ی دولت و طبقات میانی و محل تمرکز منازعات، الاقل از خسارات این گونه افراد 
و جریانات می کاهد. نتیجه ی رادیکالیسِم پوشالی در شعار و محافظه کاری در نظریه، چیزی جز انفعال و 

سرخوردگی در عمل نیست.

* میالد عمرانی این مقاله را چند بار بازخوانی کرده است و از نظراتش بهره برده ام؛ از او سپاسگزارم.

یادداشت ها

مقصود رایت از در کنار هم قرار دادن مارکسیست ها و نئوکالسیک ها این نیست که نئوکالسیک ها درست به روِش مارکسیست ها . 1
تضاد کار و سرمایه را بنیادین می پندارند. او توضیح می دهد که نئوکالسیک ها قدرت سازمانی کارگران را برهم زننده ی تعادل بازار 
تلقی می کنند و با همین منطق نیز، معتقدند که نباید حضور آن ها را در بازار رقابتی تحمل کرد؛ نتیجه ی این شیوه ی تفکر، پذیرش 

pjustify/< .عدم امکان مصالحه و سازش طبقاتی میان کارگران و سرمایه داران از جانب نئوکالسیک هاست

این مسئله در سطح سیاسی و رسانه ای سابقه ی طوالنی تری دارد. به گونه ای که در یکی از پیش نویس های قانون کار سال 1369 . 2
حتی از لغت »کارپذیر« به جای لفِظ »کارگر« نیز استفاده شده است.
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تاریخ طبقه ی کارگر ترکیه و ای. پی. تامپسون

»از فقر تا احیاء«

نوشته ی: ی. دوغان چتینکایا

ترجمه ی: مهرداد امامی

پیش گفتار

تا یک دهه پیش، درباره ی آثار پژوهشی مرتبط با تاریخ طبقه ی کارگر ترکیه از »فقر« ]مطالعاتی[ صحبت 
می شد ]1[، که این اظهارنظر چندان هم خطا نبود. پژوهش هایی که جایگاه شان باالتر از این آثار پژوهشی 
تکراری است، متأسفانه تا دهه ی نخست قرن بیست ویکم از انگشتان یک دست هم فراتر نمی رفتند. علت 
اصلی این فقر مطالعاتی عمدتاً دو دلیل اساسی پنداشته می شد. دلیل نخست، نابسندگی منابع آرشیوی است؛ 
چراکه تأکید می شد که چه آرشیوهای دولتی و چه آرشیو مطبوعات کثیراالنتشار، هیچ یک منابع مناسبی 
برای شنیدن صدای طبقات فرودست جامعه و بخش های اجتماعی نیستند. زیرا این منابع تا حد زیادی از 
جانب نخبگان ثبت و تنظیم شده بودند. عالوه بر این، ستم دیدگان جامعه نیز از خود، منابعی برای رسانیدن 

صداهایشان به نسل های آتی باقی نگذاشته بودند.]2[
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علت دیگری که مطرح می شد محدودیت نظری و مفهومی رویکردهای مرتبط با طبقه ی کارگر بود.]3[ چرا 
که مکاتب تاریخ نگاری که در بسیاری از موضوعات اختالف نظر و حتی آرای متضادی داشتند، وقتی نوبت 
به طبقه ی کارگر و ستم دیدگان می رسید اجماع نظر پیدا می کردند. جهان بینی های سنتی، ملی گرا، کمالیست، 
لیبرال و اسالم گرا که تفاوت های بسیاری با یک دیگر دارند، عموماً نقش مهم فرودستان، به ویژه طبقه ی کارگر 
را در تاریخ ترکیه انکار می کردند. حتی بخش بزرگی از آثار پژوهشی این حوزه، ورای نقش تاریخی طبقه ی 
کارگر به عنوان سوژه، هستی فی نفسه ی آن را نیز زیر سوال می بردند. عدم وجود پژوهشی تاریخی درباره ی 
چیزی که وجود خارجی ندارد نیز نتیجه  ای طبیعی به نظر می رسید. البته در این شرایط، در رابطه با چیستی 
کارگر و ضرورت شیوه ی تعریف آن، پیش فرض های نظری و مفهومی نقش بسزایی داشتند. جهان بینی ها و 

مکاتبی که عمیقاً از یک دیگر متفاوت بودند، در این موضوع اتفاق نظر داشتند.
اما به رغم این رویکرد موثر در تاریخ نگاری، به ویژه پس از نیمه ی دوم دهه ی 1990، مطالعات و پژوهش های 
مرتبط با طبقه ی کارگر و تاریخ آن، احیا شد. اگرچه می توان علت های متفاوتی برای ظهور این رویکرد در 
نظر گرفت، اما امروزه با نگاه به گذشته به راحتی می توان ادعا کرد که این دوره تالقی ای. پی. تامپسون در 
جایگاه تاریخ نگارِ طبقه ی کارگر و نظریه پرداز چپ با نسل جدید بود. در واقع، ای. پی. تامپسون خارج از 
ترکیه تأثیر اصلی خود را مدت ها پیش گذاشته بود و موجب احیای مطالعات تاریخ طبقه ی کارگر شده بود. 
پس از سال های دهه ی 1960، در سطح جهان نسلی از پژوهشگران به شدت تحت تأثیر سبک، پرسش ها و 

بررسی های نظری تامپسون قرار گرفتند و در عرصه ی تاریخ طبقه ی کارگر آثار معظمی نگاشته شدند.
هدف این مقاله هم ارزیابی پژوهش های نسل جدید در بستر تاریخ نگاری است که ]کمی هم با اغراق[ آن را 

دوران »احیاء« نامیده ام و از سوی دیگر، کوشیده ام تأثیرات متأخر ای. پی. تامپسون را نشان دهم.

تاریخ نگاری سنتی و طبقه ی کارگر ]4[

عدم تأثیرپذیری روشنفکران و آکادمیسین های ترکیه از شخصیتی که در دنیای غرب طوفانی به پا کرده، 
موضوعی است که ارزش تأمل دارد. زیرا تاریخ نگاری ترکیه به طور کلی ُمدهای بین المللی را به سرعت 
اقتباس می کرد و اشخاص و گروه های مختلف آن همواره سریعاً از نظام های فکری هژمونیک تأثیر پذیرفته اند. 
ای. پی. تامپسون به جز عرصه ی تاریخ هم شخصیت شناخته شده ای بود. کتاب تکوین طبقه ی کارگر در 
انگلستان که سال گذشته پنجاهمین سالگرد انتشارش گرامی داشته شد، در حوزه ی خود کتابی پرفروش بود. 
البته پژوهش های تامپسون برای عده ای هرچند اندک هم شناخته شده بود. اما عدم تأثیرپذیری پژوهش های 
مرتبط با ترکیه از سبک و مباحث تامپسون به این دلیل بود که پژوهش گران، پژوهش ها و مفاهیم وی را در 

رابطه با ترکیه و جوامع »شرقی« نامربوط می دانستند.
در واقع، آثار پژوهشی مربوط به ترکیه عمدتاً خصلتی دوگانه داشتند. بخش عمده ای از پژوهش های تاریخی 
برای تأکید بر نقش »شخصیت های بزرگ« در تاریخ انجام می گرفتند: دولت مردان، قهرمان ها، فرماندهان، 
رهبران و مانند این ها. تاریخ نگاری ملی گرا و کمالیستی با مرکزیت بخشی به درخشش قهرمانان ملی در پی 
خلق روایتی تاریخی بود. زمانی که مشروعیت بخشی به ظهور دولت- ملت تبدیل به دغدغه ی اصلی شد، 
بنیان گذاران، احیاگران و اساساً خود دولت نیز مبّدل به بازیگر نقش اول شدند. این روایت ها که بخش بزرگی 
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از آن ها حاوی دالوری بود در طول زمان با انتقادات تندی مواجه شد. با این حال، مکتب لیبرال که مشخصًا 
منتقد این مکتب تاریخ نگاری ملی گرا و محافظه کار بود، با توجه به این که روایت خود را بر مبنای ضدیت 
دولت-جامعه بنیان گذاشته بود، تا حد زیادی جامعه را به عنوان مجموعه ای از خاموش شدگان، ستم دیدگان 
و درجاماندگان تصویر می کرد. در این شرایط آن چه در اختیار داشتیم، گفتمانی بود که دیگر درخششی 
نداشت و حتی از آن به بدی نیز یاد می شد، اما با این حال باز هم مبنای آن دولت، نخبگان، ارتش و مقتدران 
بودند. در رویکرد تاریخ نگاری لیبراِل تجدیدنظرطلب نیز دوباره با گفتمان »جامعه ی فاقد امتیاز، فاقد طبقه و 
درهم جوشیده« مواجه بودیم.]5[ به همین دلیل، موضوع بخش عظیمی از پژوهش ها حول قوای عظیم یعنی 
ُدَول معظم، دولت مردان، دگرگونی نهادهای دولتی، اصالحات و پروژه های گسترده ساخته وپرداخته می شد. 
 البته این خصوصیت فقط مختص ترکیه نبود، بلکه وضعیتی غالب در اکثریت پژوهش های شرق شناسانه 

بود.]6[ به عالوه، حوزه ی پژوهش های شرق شناسانه  نیز عمدتاً عرصه ی تاریخ سیاسی و روشنفکری بود.
عالوه بر این، پژوهش های تاریخ اجتماعی یا تاریخ اقتصادی که مشخصاً پس از جنگ جهانی دوم توسعه 
یافت و در ترکیه هم به منزله ی نقد تاریخ نگاری سنتی پدیدار شد، به مثابه  گونه ای متفاوت، تحول یافت. با این 
حال، این پژوهش های تاریخی اجتماعی-اقتصادی اگرچه در مسئله ی مورد نظر ما سهم مهمی داشته اند اما 
کانون تمرکزشان بیش تر بر ساختارهای کالن بود. فراروایت های سیاسی جای خود را به روایت دگرگونی های 
ساختاری کالن دادند.]7[ در این نقطه هم جایی برای انسان های معمولی و سوژه های برابر مثل طبقه ی کارگر 
نبود. این مکتب تاریخ نگاری که مشخصاً در چارچوب جهان بینی لیبرالی، اثرگذارتر هم شده است، حتی اگر 
با نام ای. پی. تامپسون نیز آشنا باشد، با رویکرد خود به دگرگونی های طوالنی، ساختارهای اقتصادی، تغییرات 
جمعیتی و تحلیل های نظام مند، و نیز از پرسش های تامپسون و پاسخ هایی که به دنبال شان بود، فاصله ی بسیار 

زیادی داشت.]8[

طبقه ی کارگر در تاریخ ترکیه

عالقه به طبقه ی کارگر و تاریخ کار در آکادمی، عمدتاً در دورانی احیاء شد که جنبش های اجتماعی و سیاسی 
چپ در اوج بودند. پژوهش های انجام شده در دهه های 1960 و 1970 بیش تر بر جنبش های کارگری و 
سازمان های آنان متمرکز بود. پیش از این زمان نیز پژوهش های مرتبط با تاریخ طبقه ی کارگر اغلب از سوی 
تاریخ نگاران، روزنامه نگاران و فعاالن سندیکایی مبتدی انجام می گرفت. هرقدر هم این پژوهش ها ابتدایی 
انجام شده اند و در حوزه های دیگر فاقد تأثیر بوده اند، اما از منظر تاریخ طبقه ی کارگر اطالعات بسیار مهمی را 
از قبیل نخستین مبادرت ها برای سازماندهی، اولین سازمان ها و شخصیت های مهم، ثبت و ضبط کرده است.
برای مثال، حسین آونی )شاندا( در 1935 پژوهشی درباره ی موج اعتصاب های سال 1908 انجام داد که 
یکی از مهم ترین جنبش های کارگری در تاریخ خاورمیانه و بالکان بود.]9[ آونی در این اثر بر وجوه بسیار 
متفاوت اعتصاب های 1908 تأکید داشت: یعنی شکل گیری اعتراض ها در بخش های صنعت و خدمات، کار 
زنان و کودکان، نقش سرمایه ی خارجی، فشار دولت، رویکرد نخبگان سیاسی در قبال کارگران، سازمان های 
کارگربنیان و مانند این ها. بعدها لطفی عریشچی در سال 1951 کتابچه ای در باب تاریخ طبقه ی کارگر ترکیه 
منتشر کرد.]10[ این کتابچه نیز همانند اثر حسین آونی بر ظهور سازمان های شغلی و ساختارهای سیاسی در 
چارچوب مبارزه نیروهای کار تمرکز داشت. در اساس، هر دو نویسنده نیز مبارزات کارگری را در بستر 
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امپراتوری عثمانی و موقعیت نیمه استعماری ترکیه بررسی کرده بودند. عالوه بر این دو پژوهش، کمال 
سولکر در پژوهش خود پیرامون سندیکاها به تاریخ طبقه ی کارگر و مبارزات کارگران اشاره کرد.]11[ این 
پژوهش های پیش گام در اصل با تأکید بر اهمیت موضوع طبقه، جایگاه طبقه ی کارگر را در تاریخ ترکیه مجدداً 

گوشزد کردند و بر نقش آن در تاریخ ترکیه ی مدرن پافشاری می کردند.
هر چه هم آثار نویسندگان این پژوهش های پیش گام در روزنامه های متداول منتشر شده باشد، اما تأثیر مهمی 
بر تاریخ نگاری نداشتند. با افزایش تحرکات سیاسی و اجتماعی، به نظر می رسید که در میان آکادمیسین های 
جوان و فعال، احیایی در این رابطه شروع شده است. در این شرایط می توان از درخشش دو پژوهش مهم یاد 
کرد. نخست، نسخه ی تکمیل شده ی پژوهش قدیمی کمال سولکر]12[ و دومی نیز پژوهش اویا سنجر )بایدار( 
بود که با تفصیل و عمق بی همتایی جنبش کارگری و سازمان های آن را بررسی کرد. این پژوهش اگرچه در 
زمان خود با توجه به جّو سرکوب سیاسی منجر به اخذ درجه ی دکتری برای سنجر نشد اما مبتنی بر منابع 
دست اول بسیار گسترده ای بود.]13[ حلقه های ملی گرا و محافظه کار مانع از آن شدند تا سنجر مدرک دکتری 
خود را بگیرد، اما در عین حال از منظری دیگر نشانگر این بود که چرا آکادمیسین ها در این حوزه از پژوهش 

امتناع می کردند.
زمانی که تاریخ طبقه ی کارگر و تاریخ نگاری مرتبط با آن در مرکز توجه قرار گرفت، موقعیت سوسیالیست ها 
نیز اهمیت بسیاری یافت. برای مثال، پژوهش های ترک شناسان سوسیالیستی مثل روزالیوف، شنوروف و 
شیشمانوف در طول دهه ی 1970 به زبان ترکی ترجمه شد. این پژوهش ها جنبش طبقه ی کارگر را بیش تر 
به مثابه  مرحله ای ضروری در پیشرفت تاریخ تلقی می کردند. یعنی به طور کلی روایت بر سر طبقه ای اجتماعی 
و محصول صنعتی سازی بود که باید برای تأسیس سوسیالیسم در ترکیه پیش تازی می کرد. این کتاب ها 
اساساً جز نسخه ی ترکی تاریخ نگاری شوروی و پژوهش های بین المللی مرتبط با تاریخ کار نبودند. به همین 
سبب، این پژوهش ها نه مبتنی بر مطالعات مفصل بودند و نه حاوی اطالعات پرجزئیات.]14[ با این حال، در 
دورانی که پژوهش های موجود تماماً چشم خود را بر جنبش های طبقات فرودست و کارگر بسته بودند و 
از روایت آن ها خودداری می کردند، صرف ارائه ی دریچه ای متفاوت برای نگریستن به تاریخ، سهم به سزایی 
برای پژوهش های مذکور داشت. در طول دهه ی 1970، نشریات چپ نیز با ساده سازی ادعا و یافته های 
کلی این پژوهش های ترجمه ای دست به انتشارشان زدند. این پژوهش ها هرقدر هم عرصه را برای حرافی 
تقلیل گرانه ی آکادمی در باب پژوهش های تاریخ کار فراهم کرده باشد، باید اذعان کرد که حجم وسیعی از 
اطالعات انباشته نیز وارد میدان شد.]15[ بدون شک، استثناهای بسیار ارزشمندی نیز خارج از این گرایش 
وجود داشت. مقاله ی ظفر توپراک که در نشریه  ای سوسیالیستی با نام مستعار منتشر شد، سهم به سزایی در 

تاریخ اعتصاب های 1908 داشت که پس از دهه ی 1930 مطالب بسیاری درباره ی آن نگاشته شده بود.]16[
بیش تر پژوهش های مرتبط با تاریخ طبقه ی کارگر در امپراتوری عثمانی و ترکیه، در باب سندیکاها، جنبش های 
سازمان یافته، مبارزات سیاسی و عملکرد رهبران کارگری و اعتصاب هاست. با این حال، محدود کردن تاریخ 
طبقه ی کارگر به چنین موضوع ها و عرصه هایی، ویژگی خاص تاریخ ترکیه نیست؛ بلکه گرایشی جهان شمول 
در تاریخ نگارِی کار است.]17[ ورود وجوه گوناگون تاریخ طبقه ی کارگر- از جمله زندگی روزمره، جنسیت 
اجتماعی، قومیت و نژاد، فرهنگ، دین و هویت- به عنوان نوآوری در تاریخ نگاری عمدتاً پس از سال های 
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دهه ی 1960 رقم خورد. نسل اولی که پیشتر ذکرش رفت، عمدتاً دارای خصوصیات تداوم بخش گرایش 
کالسیک در تاریخ نگاری کار بود.

صرف نظر از این آثار پژوهشی که خارج از آکادمی رشد یافتند، آثاری که از طبقه ی کارگر سخن به میان 
می آورند بیش تر بر تکوین اندیشه ی چپ در ترکیه تمرکز دارند. این پژوهش ها را می توان به عنوان مطالعات 
نخبگان درباره ی نخبگان، تعریف کرد. تاریخ اندیشه در مقایسه با تاریخ اجتماعی و فرهنگی در تاریخ نگاری 
ترکیه، عرصه ی پژوهشی پیشرفته تری محسوب می شود. مورخان و دانشمندان علوم سیاسی از طبقه ی کارگر 
در قالب ظهور و تکوین تفکر سوسیالیستی یاد می کنند. تاریخ نگاری حول تفکر چپ در ترکیه نیز مشخص 
می کند که این تفکر محدود به چند روشنفکر بوده و تحول نیافته است. حتی از دیدگاه این پژوهش ها، برخی 
شخصیت های سوسیالیست مثل حسین حلمی )اشتراکچی( از ماهیت سوسیالیسم هیچ اطالعی نداشتند. در 
واقع، آغازگاه تمام این احکام پیش فرض های مرتبط با طبقه ی کارگر بود. چرا که تفکر چپ و سوسیالیستی 
در امپراتوری عثمانی و ترکیه ی دوران جمهوری اول فاقد پایگاه اجتماعی بود.]18[ در واقع، حرف اصلی این 
بود که چون در امپراتوری عثمانی هرگز انقالب صنعتی رخ نداده است، در نتیجه طبقه ی کارگر با جمعیتی 
اثرگذار نیز ظاهر نشد و همچنین موجب نشد که ایدئولوژی سوسیالیستی فضایی تمایزبخش ایجاد کند. 
خالصه این که این آثار پژوهشی مدعی هستند که تضاد کار و سرمایه در تاریخ ترکیه وجود نداشته است مگر 

در همین سالیان اخیر.]19[
در اصل، جریان هایی که معتقدند نمی توان از یک تاریخ طبقه ی کارگر در ترکیه ی مدرن صحبت کرد، در 
تعاریف و تحلیل های مورد استفاده شان اشتراک نظر دارند. تقریباً تمامی کل این آثار پژوهشی در یک دوره ی 
طوالنی، طبقه ی کارگر را به عنوان پیامد انقالب صنعتی و کارگران را به مثابه کارگران یدی، یقه آبی، مرد و 
مزدبگیر شاغل در تأسیسات صنعتی مدل کارخانه تلقی می کردند. شاغالن بخش خدمات نیز همانند کارگران 
بخش حمل ونقل حتی به عنوان نمایندگان »واقعی« طبقه ی کارگر به رسمیت شناخته نمی شدند. این رویکرد 
نیز فقط محدود به تاریخ نگاری ترکیه نبود؛ بخش عمده ی آثار پژوهشی حول تاریخ طبقه ی کارگر، مدت های 
مدید کارگر را به عنوان یک زحمتکش مزدبگیر »آزاد« تلقی می کردند. با این حال، همان طور که لیندن نیز به 
تفصیل اشاره کرد، طبقه ی کارگر حاوی اَشکال گوناگون کار است. بر اساس تأکید جالب لیندن، مناسبات 
تولید سرمایه داری در مراحل متعدد تاریخ، کار ناآزاد را نیز به انحای متفاوت درون خود جای داده و خود را 
با آن مفصل بندی کرده است. همان گونه که لیندن نیز اذعان داشت، موضوع اساسی کاالیی سازی کار است 
و این کاالیی سازی نیز در اَشکال متنوعی می تواند ظاهر شود.]20[ عالوه بر این، به نحو مشابهی، هاناگان و 
لیندن از ضرورت تعریف طبقه ی کارگر به مثابه »زحمت کشان محدودِ ناآزاد، یعنی شاگردها، کارگران وابسته 
و شاغل تحت فشار، سربازان، سرف ها، کارگراِن به بردگی گرفته شده از طریق وام  و سند، زندانیان و بردگان، 
یعنی افرادی که به حد کافی از آن ها کار کشیده نشده و کسانی که کار پاره وقت دارند به طوری که شامل 

جهان گسترده ی کار شود« صحبت کرده اند.]21[
افزون بر این، مورخانی که در همین مکتب اندیشه جای می گیرند، می توانند از تعاریف و دسته بندی های 
متفاوتی استفاده کنند. برای مثال، مورخ مشهور از میان مورخان مارکسیست بریتانیایی، یعنی ای. ج. هابسبام، 
شکل گیری طبقه ی کارگر را در اواخر قرن نوزدهم می داند.]22[ هابسبام نیز همانند آثار پژوهشی پیش از خود، 
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طبقه ی کارگر صنعتی مدرن، یقه آبی و دارای یک فرهنگ و سبک زندگی مشخص را اساس قرار می داد.]23[ 
اما نام برجسته ی دیگر همین مکتب تاریخ نگاری یعنی ای. پی. تامپسون تعریف طبقه ی کارگر را به کارگر 
صنعتی محدود نکرده بود. اثر ماندگار تامپسون، تکوین طبقه ی کارگر انگلستان به منظور تحلیل شکل گیری 
طبقه در انگلستان در اصل بر تجربه ای تمرکز داشت که در اوایل قرن نوزدهم شکل گرفت بود.]24[ تامپسون 
با تمرکز بر شکل گیری طبقه ی کارگر به تجارب و آگاهی طبقاتی پیشه وران نابودشده عالقه مند بود. وی که 
مخالف تعاریف و تحلیل های ساختاری بود، طبقه را بیش تر به عنوان پدیده ای تاریخی در نظر می گرفت. به 
همین دلیل هم بر این مسئله تأکید داشت که کارگران در فرآیندهای شکل گیری خود سوژه هایی فعال و آگاه 
هستند. به همین سبب، تامپسون با تأکید بر تجارب واقعی کارگران، نشان می داد که کارگران چگونه در روند 
تاریخی، در جایگاه افراد و طبقه در مقام فاعالن »تاریخ« جای می گرفتند. تامپسون حتی در یکی دیگر از 
پژوهش های مبدعانه اش سعی داشت که اعتراضات و مبارزات کارگران را مقدم بر خود طبقه نشان دهد. از 
نظر تامپسون، مبارزه ی طبقاتی که عامل سازنده ی طبقه بود، موجب پدیداری تکوین طبقاتی »طبقه ی در خود« 

و بعدها بخش مهمی از »طبقه ی برای خود« یعنی آگاهی طبقاتی شد.]25[
یکی از اتهام های تامپسون این است که او هرقدر هم به کارگران غیرماهر، موقت، روزمزد، تهی دست و 
کشاورز ارجاع داده باشد، اما باز هم در کتاب او تأکید بسیار بیش تری بر پیشه وران ماهر وجود دارد.]26[ به 
بیان دیگر، گفته می شد که کتاب او بیش از آن که درباره ی طبقه ی کارگر باشد، در باب پیشه وران و اصناف 
ازمیان رفته نگاشته شده بود. این نکته و این بحث در چهارچوب موضوع ما اهمیت دارد. زیرا همان طور که 
پیشتر هم اشاره شد، در ترکیه نیز کسانی که درباره ی طبقه ی کارگر قلم می زدند از دیواری حذف  ناشدنی بین 
کارگران صنعتی، پیشه وران و کارگران اصناف صحبت می کردند.]27[ در واقع، پیش فرض این گزاره چنین 
است که سرمایه داری همان انقالب صنعتی است. عالوه بر این، تاریخ نگاری مرتبط با ترکیه نیز به سبب آن که 
یک انقالب صنعتی در ترکیه وقوع نیافته است، صحبت از سرمایه داری، بورژوازی و طبقه ی کارگر را تا 
همین دوره های اخیر برای این کشور بی معنا و حتی نامربوط می دانستند. در این تاریخ نگاری، تاریخ ترکیه تنها 
نمونه ای است که طبقه و سوژگی اجتماعی در آن جای ندارد. اگرچه به صراحت بیان نمی شود اما می توان از 
یک سنت تاریخ نگاری صحبت کرد که باور بنیادی در آن عماًل تز ملی گرایانه ی »ما ]فقط[ به خودمان شباهت 

داریم« است.
با این حال باید دوباره یادآوری کنیم که این وضعیت فقط مختص ترکیه نیست. این قبیل ادعاها بر مقایسه ی 
یک کشور معین با یک کشور »عادی« دیگر که به عنوان »الگوی ایده ئال« تلقی شده، اتکا دارند. با مقایسه ی 
کشوری که تصور می شود تمام مراحل ضروری فرآیند مدرنیزاسیون را به بهترین شکل و عین به عین پشت 
سر گذاشته و کشوری که از این معیارها تخطی کرده، باور بر این است که آن کشور منحصربه فرد است و 
به هیچ نمونه ی دیگری شباهت ندارد. این کشور نیز عمدتاً انگلستان است. برای مثال، تاریخ نگاری آلمانی 
نیز نمونه ای بسیار روشن در همین رابطه است. رویکرد استثناگرایی که تأکید ویژه ای بر منحصربه فردی 
بورژوازی آلمان دارد، مدعی است که آلمان توسعه ی خاص خود را داشته است. طبق این نظر، بورژوازی 
آلمان برخالف بورژوازی انگلستان در برابر اشرافیت زمین داران در جایی که باید علیه آن مبارزه می کرد، 
شرمگین و ضعیف عمل کرده است. بلک برن و الی، این دیدگاه را به شدت نقد کرده اند؛]28[ چرا که این 
دیدگاه فرض می کند که هنگام پدیداری سرمایه داری در انگلستان، در میان بورژوازی نوظهور به واسطه ی 
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اشرافیت زمین داران نزاعی در گرفته بود. با این حال، پژوهش های متعدد به شیوه ای متقاعدکننده از تحقق 
مناسبات تولیدی سرمایه داری در انگلستان در نواحی روستایی و بر سر مسئله ی زمین، بحث کرده اند. به بیان 
دیگر، درون اشرافیت انگلستان تعداد چشمگیری سرمایه دار سر برآورده بود.]29[ عالوه بر این، بخش مهمی 
از بورژوازی تجاری در انقالب انگلستان که به عنوان انقالبی بورژوایی تلقی می شود، از صفوف سلطنت طلبان 
حمایت کرده بودند. به بیان دیگر، ادعاهای کلی چند مکتب تاریخ نگاری مربوط به ترکیه، نه ویژگی خاص 

ترکیه است و نه این که پژوهش های انجام شده در موارد گوناگون آن ها را اثبات کرده اند.
افزون بر این، همان طور که سول، یکی از اسامی مهم در تاریخ طبقه ی کارگر، اشاره کرده است، جنبش و 
مبارزه ی طبقه ی کارگرِ دارای آگاهی طبقاتی تا زمان کمون پاریس 1871، به هیچ ترتیبی محصول صنعت و 
کارخانه های نوظهور نبود. این کارگران عمدتاً پیشه وراِن پرولترشده بودند. به همین دلیل هم دیگر نمی شد 
این کارگران را به عنوان اعضای اصناف شهری سنتی قلمداد کرد. سرمایه داری و رویه های استثماری جدید 
آن، بسیار پیش از اختراع ماشین موجب دگرگونی پیشه وران شده بودند.]30[ در نتیجه، نخستین الگویی که هر 
پژوهش گر برای نوشتن تاریخ طبقه ی کارگر باید در نظر بگیرد، سطح توسعه ی صنعتی نیست، یعنی آن طور 
که در امپراتوری عثمانی، ترکیه ی مدرن، خاورمیانه و سایر نقاط پنداشته می شود؛ بلکه اگر قرار است طبقات 

اجتماعی تحلیل و ارزیابی شوند باید توسعه ی مناسبات تولید سرمایه داری مّد نظر قرار بگیرد.
پرولترسازی همان طور که در باال اشاره شد، محصول تحوالت تکنولوژیک نبود. تقسیم کار، تخصصی و 
حرفه ای شدن کار، از بین رفتن مالکیت و کنترل بر ابزارها و دانش تولید، منضبط سازی کار و ظهور بیکاران 
 به عنوان ارتش ذخیره ی کار مدت ها پیش از تمایزی که صنعت مدرن ایجاد کرده بود، پدیدار شدند؛]31[ 
یعنی مدت ها پیش از انقالب صنعتی، سرمایه داری تعداد زیادی از پیشه وران، استادکارها و شاگردان را 
تبدیل به پرولتر کرده بود. تولیدکنندگان، مالکیت و کنترل خود بر ابزارهای تولید را از دست داده بودند. این 
فرآیند که موجب جداافتادگی آن ها از ابزارهای تولید و کارشان می شد، آن ها را تبدیل به کارگران مزدی 
کرده بود.]32[ اگر پیشه وران در صنوف نمی توانستند سرمایه دار شوند، کنترل  خود را بر ابزارهای تولیدی که 
صاحب شان بودند، به سرعت از دست می دادند. »سرمایه داری و پرولترسازی دو سویه ی یک پدیده ی تاریخی 
 بود« و در طول دوران شکل گیری طبقه ی کارگر، مسیرهای بسیار متفاوتی وجود داشت که به همین نتیجه 
می رسید.]33[ عالوه بر این، آن چه مورخ معروف رافائل ساموئل مطرح کرد، یکی دیگر از تحوالتی است که 
باید حتماً در نظر داشت. تنها پدیده ای که هم پای سرمایه داری ظاهر شد، مجتمع های صنعتی غول پیکرِ در 
حال رشد و کارخانه ها نبود، بلکه در عین حال، تولیدکنندگان کوچک و متوسط نیز رواج یافتند. همان طور که 
ساموئل مطرح کرد، این نتیجه ی رشد نابرابر و مرّکب سرمایه داری بود و در عصر ویکتوریایی، نیروی بخار 
در کنار کارگری یدی وجود داشت.]34[ به بیان کوتاه، عدم وجود مجتمع های صنعتی و کارخانه های بزرگ 

به معنای عدم شکل گیری طبقه ی کارگر و جنبش طبقه ی کارگر نیست.
همان طور که پیش  تر نیز اشاره شد، امتناع تاریخ نگاری ترکیه از ارجاع به اراده  و نقش های تاریخی اردوی کار، 
طبقات فرودست و سایر بخش های اجتماعی، ناشی از پیش فرض های تئوریک برآمده از تاریخ سیاسی و 
تحلیل های ساختاری است. با این حال، رویکردها و مواضع نظری گوناگون، درباره ی تاریخ عثمانی و ترکیه ی 
مدرن می تواند تبیین هایی در جهت آشکارسازی جایگاه طبقات اجتماعی متفاوت در تاریخ ارائه دهند. در 
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ادامه یکی دیگر از افرادی که باید به او اشاره کرد، شری واتر است. واتر در پژوهش  هایش درباره ی مبارزات 
استادکارهای دمشق، اثبات کرده است که تولید مبتنی بر پیشه وری و ساختار تداوم یافته ی صنف ها مانع از 
شکل گیری مبارزه ی کارگری و بعدها جنبش کارگری نشده است. وی حتی مدعی شده است که این ساختار 

و گفتمان های سنتی، مبارزات موجود را مشروعیت بخشیده اند و به این ترتیب آن ها را تسهیل کرده اند.]35[
در نتیجه، به هیچ گرفتِن تاریخ طبقه ی کارگر و نادیده انگاری جنبش های کارگری تا زمان معینی بخشی 
از سنت تاریخ نگاری جهانی بوده است. با این حال، تاریخ نگاری در ترکیه که کمابیش تحت تأثیر ُمدهای 
روشنفکری، رشته ها و سنت های اندیشه ی گوناگون بود تا دهه ی 1990، تأثیری ناچیز از »تاریخ از پایین« و 
مشخصاً گروه مورخان مارکسیست بریتانیایی، پذیرفته بود.]36[ پس از دهه ی 1990 نیز می توان گفت در این 
حوزه شاهد احیایی جدی بوده ایم که نتایج آن امروزه بیش تر آشکار شده اند. در این جا می توان بین این احیاء 
و دهه ی 1990 و اقلیم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بعد از آن و توجهی که متوجه ای. پی. تامپسون شد، 
پیوندی برقرار کرد. تاریخ نگاری ملی گرایانه و محافظه کار، جهان بینی کمالیستی و فهم آن از تاریخ، ناخشنودی 
از محافظه کاری و اسالم سیاسی در حال پیشروی، واکنش به نهادهای دولتی رسمی موجود و بنیادهای اندیشه 
و دل سردی ای که تفکر چپ سنتی موجب آن شده بود، یک نسل جوان را که از مجاری سیاسی بسیار متفاوتی 
گرد هم آمده بودند با آثار پژوهشی مارکسیست های بریتانیایی آشنا کرد. اکنون باید به ارزیابی مشترک دورانی 

که این نسل در آن پرورش یافت و قرار گرفتن دوباره ی طبقه ی کارگر به مرکز توجه تاریخ، بپردازیم.

ظهور ققنوس وار پژوهش های تاریخ طبقه ی کارگر و نسل جدید مورخان

مورخ اساساً انسان عصر خویش است. همان گونه که مدت ها پیش مورخ مشهور، ای. اچ. کار، اشاره کرده 
بود، مورخ نیز پدیده  ای اجتماعی است؛ یعنی محصول جامعه و دورانی است که به آن تعلق دارد و آگاهانه 
یا ناآگاهانه سخن گوی آن است. مورخ پدیده های مربوط به گذشته را در این چهارچوب می تواند ارزیابی 

کند.]37[
مهم ترین پدیده ی دهه ی 1990 در ترکیه بحران عمیق دولت و رژیم سیاسی بود. نظام سیاسی دچار بحران 
هژمونیک جدی شد و در جلب رضایت جامعه تقریباً ناکارآمد بود.]38[ چه ظهور اسالم سیاسی و چه پدیداری 
جنبش آزادی ُکردی، گفتمان ناسیونالیستی کمالیستی را به شدت لرزاند و آن را بی اعتبار کرد. در این اوضاع، 
آثار پژوهشی با محوریت تاریخ طبقه ی کارگر نیز عمیقاً از انتقادات نسبت به تاریخ نگاری ناسیونالیستی تأثیر 
پذیرفت. این گرایش نوپدیِد تجدیدنظرطلب که باید با جزئیات بیش تری آن را بررسی کرد، همانند بسیاری 
از سنت های فکری و عرصه های پژوهشی، موجب دگرگونی پژوهش های حول تاریخ طبقه ی کارگر نیز شد. 
همان گونه که ویراستاران نشریه ی مرور بین المللی تاریخ اجتماعی در شماره ی ویژه  ای درباره ی تاریخ نگاری 
کار در دوران عثمانی و جمهوریت، تأکید داشته اند، عرصه ی تاریخ کار دارای ویژگی هایی است که نه تنها 

خود بلکه تاریخ نگاری ملی گرایانه ی سنتی را نیز تضعیف می کند.]39[
ظهور موج دوم جنبش دانشجویی توده ای در اواسط دهه ی 1990 نیز عصیانی در برابر بحران مشروعیت این 
نظام سیاسی و سیاست های اقتصادی نولیبرالی بود. این جنبش از تضعیف عمیق رژیم کمالیستی حکایت 
داشت که با کودتای نظامی 1980 دوباره جان گرفته بود. جنایت  های سیاسی در دهه ی 1990، ستیزهای 
سیاسی که »هسته ی سخت دولت« هم بخشی از آن بود و نیز مبارزات قدرت، نشان از مواجهه ی نخبگان 
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سیاسی با بحران ناتوانی در مدیریت بود. در این شرایط، تصادفی نبود که پژوهش های متأثر از ای. پی. تامپسون 
از دل نسلی برآمد که جهان فکری اش شکل یافته بود و با جنبش دانشجویی مذکور نیز ارتباط داشت.]40[

سال های دهه ی 1990 که در اصل با جنبش دانشجویی 1989، یکی از وقایع اجتماعی مهم پس از کودتای 
نظامی آغاز شد، با راه پیمایی بزرگ معدنچیان در 1991 به لرزه افتاد.]41[ فعالیت غیرقانونی کارکنان دولتی و 
مبارزات حقوق سندیکایی مشروع آنان نیز در سال 1995 موجب تشکیل سندیکای کارگران دولتی )ک.س.ک( 
شده بود.]42[ این وضعیت مبارزه جویی اجتماعی، موج دوم جنبش دانشجویی را که در اواسط دهه ی 1990 
به اوج رسید، عمیقاً متأثر کرده است. بحران مشروعیت نظام سیاسی و بسیج های اجتماعی نوپدید در محافل 
چپ نیز موجب افزایش مباحث و تجمعات اعتراضی مهمی شد. تفکرات چپ غیرارتدوکس، در میان 
جنبش ها و احزاب چپ پایگاه یافته بود. مارکسیسم ارتدوکس ای. پی. تامپسون و نقد او به ساختارگرایی، 
تأکیدش بر اراده، جایگاه او در جنبش مخالفت با انرژی هسته ای و تأکید ضّد استالینی اش نسل جوانی را که 
در پی جست وجوی بدیل بود و خود را در دانشگاه ها به عنوان روشنفکر معرفی می کرد، تحت تأثیر قرار داد. 
افزون بر این، در آن شرایط هیچ تصادفی نبود که اولین ترجمه از تامپسون ترجمه ی کتاب نظری او فقر نظریه 
باشد. این کتاب در 1994 به زبان ترکی منتشر شد.]43[ دوباره، جنبش و احزاب سنت های متفاوت سیاسی 
چپ که محصول فرآیندی مشابه بودند در 1996 حزب آزادی و همبستگی را تشکیل دادند. این حزب به 
لحاظ برنامه ای، مدافع سوسیالیسم آزادی خواهانه ی مخالف با ناسیونالیسم و نظامی گری بود و نیز ادعا می کرد 
که خارج از فهم کالسیک، »حزبی ناحزب« است. می توان گفت که در این دوره از نظر رویکرد روشنفکری 

و ایدئولوژیک، ایدئولوژی آنارشیستی و تروتسکیستی در میان جنبش های اجتماعی قدرت یافت.]44[
تعداد زیادی از جوانانی که در جنبش دانشجویی فعالیت می کردند، در نتیجه ی مشاهدات و تجارت شخصی 
از دهه ی 1990 به بعد پژوهش های خود را در عرصه ی تاریخ متمرکز کردند و به ویژه روایت تاریخی جریان 
غالب را از زوایای گوناگون زیر سوال بردند.]45[ البته برای ارائه ی تحلیلی مستحکم تر باید پژوهش های 
بسیاری بر اساس معیارهای علمی انجام شود. یک بار دیگر باید تأکید کرد که در این دوره در میان کسانی که 
در دانشگاه به دنبال گسترش رویکردی متفاوت بودند، برداشت »تاریخ از پایین« محبوبیت فراوانی یافته بود. 
در این جریان، اگرچه می توان از اسامی و پژوهش های بسیار متفاوتی نام برد، اما اثر ماندگار تامپسون، یعنی 
تکوین طبقه ی کارگر انگلستان، منبع الهام بسیار مهمی است. تعداد چشمگیری از مورخان این نسل نه فقط 
آرشیوهای عثمانی، که عرصه ی پژوهشی مورخان ناسیونالیست سنتی بود را بررسی کردند، بلکه شروع به 
پژوهش و استخراج منابع در رابطه با طبقه ی کارگر، دهقانان و پیشه وران کردند، یعنی عرصه هایی که مورخان 
ناسیونالیست از آن اجتناب کرده بودند. در ادامه می توان گفت که مورخان نسل جدید دارای دستورکاری 
دوگانه اند. نخست، طرح وجود طبقات فرودست در فرآیند تاریخی و تأکید بر اهمیت آن ها؛ دوم، مبارزه با 

مکاتب فکری نخبه گرا و ساختارگرا.
عالوه بر این، از دهه ی 1990 به بعد و در طول دهه ی 2000، هدف پژوهش های انجام شده، اثبات وجود 
طبقات زحمت کش در تاریخ مدرن ترکیه و اشاره به جایگاه بسیار مهم آن ها بوده است. بنابراین، می توان این 
پژوهش ها را اساساً همچون پیوندی میان آثار کالسیک مرتبط با طبقه ی کارگر و آثاری که از اواخر دهه ی 
2000 پدیدار شدند، ارزیابی کرد.]46[ این پژوهش ها صرفاً به دنبال پر کردن خأل موجود نبودند؛ بلکه در عین 
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حال در پی آن بودند که مباحث نظری را وارد این عرصه ی پژوهشی کنند.]47[ همراه با احیای این میل و 
گرایش به تاریخ طبقه ی کارگر، پژوهش های تاریخی ماندگار ای. پی. تامپسون نیز در سال های دهه ی 2000 
به زبان ترکی ترجمه شدند. جست وجوی نظری سال های دهه ی 1990 در حالی که عرصه را برای ترجمه ی 
کتاب فقر نظریه فراهم کرد، میل به پژوهش های تاریخی در سال های دهه ی 2000 میانجی ترجمه ی تکوین 

طبقه ی کارگر در انگلستان و آداب و رسوم مشترک شد.]48[
کتاب آتیال آیتکین نمونه ی خوبی درباره ی احیای این توجه تاریخی است. کتاب با فصلی نظری آغاز می شود 
که به اهمیت ای. پی. تامپسون در قالب زیرفصلی جداگانه می پردازد.]49[ این پژوهش، تز کارشناسی ارشد 
آیتکین بود و در سال 2002 جایزه ی پژوهشگران جوان علوم اجتماعی را از آِن وی کرد. حکایت من نیز 
ویژگی مشابهی داشت. کارشناسی ارشد من در سال 1998 آغاز شد و تأثیر عمیقی از تحرکات سیاسی 
سال های دهه ی 1990 گرفت و همین من را به سمت تاریخ مبارزات طبقات ستم دیده سوق داد. نقد تامپسون 
به مارکسیسم ارتدوکس و حمالت سیاسی وی به ساختارگرایی تأثیر شدیدی بر نسل ما گذاشته بود. در 
سال 1999، زمانی که شروع به تحقیق درباره ی جنبش بایکوت کردم، جنبشی که به عنوان یک حرکت 
اجتماعی پس از انقالب 1908 سر بر آورده بود، تمایل داشتم که اعتراضات طبقات فرودست را آشکار کنم. 
تز کارشناسی ارشدم و بعدها کتابی که منتشر شد، همانند کتاب آیتکین، با فصل و مبحثی نظری آغاز می شد 
و در آن جا ذکر نام ای. پی. تامپسون مایه ی غرور خاصی بود. تز من که درباره ی شکل گیری آرای عمومی 
و کلی بخش های متفاوت جامعه مثل تاجران، کارگران، کارمندان قسمت های مختلف بوروکراسی از طریق 
تأکید بر اعتراضات توده ای و نقش این اعتراضات بود در سال 2002 به اتمام رسید، در 2003 جایزه ی رقابت 
پژوهش های ملی کارشناسی ارشد متعلق به نشریه ی تاریخ و جامعه را از آن خود کرد و در 2004 در قالب 
کتاب منتشر شد.]50[ در اصل، این جایزه نیز محصول عالقه و توجهی احیاشده به این عرصه و رویکرد بود 

و اشاره بر گرایشی داشت که در باال سعی داشتم خالصه بیان کنم.
در ادامه باید از آلپ اوزدن نیز نام ببرم؛ او تز دکترای خود را درباره ی تاریخ طبقه ی کارگر نگاشت و در 
دانشگاه بوغازی چی شایسته ی دریافت جایزه قرار گرفت که در عین حال، عضو جنبش دانشجویی رادیکال 
نیز بود.]51[ اوزدن عالوه بر بررسی انواع منابع و موضوعاتی که پیشتر از آن ها استفاده نشده بود، توانست 
مباحثی نظری را که ای. پی. تامپسون نیز بخشی از آن بود مطرح و فرهنگ طبقه ی کارگر را ردیابی کند. حتی 
در سمپوزیومی که بنیاد تاریخ، کنفدراسیون سندیکاهای انقالبی کارگران )دیسک( و بنیاد پژوهش های تاریخ 
اجتماعی ترکیه )توستاو( مشترکاً برگزار کردند، اوزدن عنوان کرد که این مباحث یکی از اهداف اصلی وی 
بوده است. اوزدن بر تأثیرپذیری خود از مقاله ی تامپسون مشخصاً در رابطه با شکل گیری انضباط کاری و 

زمانی در دوران اولیه ی گذار به تولید کارگاهی تأکید کرده است.]52[
تأکید تامپسون بر تعریف و تجربه ی طبقه ی کارگر تأثیری سحرآمیز بر این نسل از مورخان داشت؛ دقیقًا 
همانند تأثیری که به ویژه در اواخر دهه ی 1960 در اروپا و ایاالت متحد بر جای گذاشته بود. این وضعیت در 
عصری که پنداشته می شد پژوهش های مرتبط با طبقه از رواج افتاده اند و منسوخ شده اند، زمانی که نسلی از 
مورخان پرورش یافته وارد میدان شدند نسبتاً جالب توجه بود. این مباحث احیاشده حول طبقه، دیگر بدون 
ذکر نام تامپسون امکان پذیر نبود.]53[ حتی ذکر نام تامپسون در پژوهش های کالسیک تری که ربطی مستقیم 
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نیز به آن نداشت، ضروری شده بود.]54[ امروزه پژوهش های مرتبط با طبقه ی کارگر همراه با تحرکات طبقه ی 
کارگر به لحاظ کّمی و کیفی در حال افزایش است. در این چارچوب، در میان این پژوهش ها که تعدادشان 
به سرعت رو به افزایش است، تقریباً نمی توان کتابی را یافت که در آن نامی از ای. پی. تامپسون برده نشده 
یا بحثی در رابطه با او در نگرفته باشد.]55[ حتی پژوهش های طبقه ی کارگری که تحقیق تاریخی نیستند نیز 

دیگر بدون ذکر نام او منتشر نمی شوند.]56[
با این حال، باید به مسئله ی دیگری اشاره کرد که به همین اندازه اهمیت دارد: در مباحث سیاسی که مستقیمًا 
پژوهش تاریخی محسوب نمی شوند نیز درک تاریخی و طبقاتی تامپسون محل بحث است. برای مثال، در 
جریان بزرگ داشت های یکصد سالگی روز یکم ماه می و مباحث/مجادالت مربوط به جشن یک می در 
میدان تقسیم یکی از مقاالت با ارجاع به تامپسون چنین می گفت: »مورخ با بینش خود که خصوصیت سیاسی 
تاریخ نگاری را برجسته می کند، زمانی که دست به نگارش تاریخ می زند با توجه به موضوع انتخابی و سوژه ی 
تاریخی خود در حال انجام یک انتخاب سیاسی است«.]57[ در همین سال ها شبکه ی همبستگی و هماهنگی 
کار که در جهت هماهنگی مبارزات کارگری و مرئی کردن آن ها نزد آرای عمومی دوباره تأسیس شده بود، 
خود را با گفته های تامپسون به عموم مردم معرفی می کرد.]58[ در یکی از مقاالت مرتبط با مسئله ی هویت، 
در حالی که بر اهمیت فرآیند تکوین هویت تأکید می شد، با حرکت از نمونه ی طبقه ی کارگر انگلستان تأثیر 

مبارزه ی جمعی و تجربه ی مقاومت نیز برجسته شده بود.]59[
گورکم دوغان یکی از مورخان نسل جدید که درباره ی تاریخ کار پژوهش می کرد، در بحثی رابطه ی نسل خود 
و تامپسون را همانند »پرواز پروانه ها به سمت نور« ترسیم کرده بود. مباحث اساسی پژوهش های تامپسون که 
در باال ذکر شد، پاسخی درخور برای نیازهای سیاسی، آکادمیک و تئوریک یک نسل از مورخان داشت. عالوه 
بر این، در پژوهش های مرتبط با تاریخ طبقه ی کارگر، افزایش چشم گیری در استفاده از مفاهیم اقتصاد اخالقی 
و تجربه در حال شکل گیری بود. در ترکیه، در میان نشریات دوره ای دارای بازنگری دقیق]60[، نشریه ی 
پراکسیس که خط سیاسی رادیکالی دارد، در نخستین شماره ی خود در سال 2000 نخستین جمالت اولین 

مقاله ی خود را با ارجاع به تامپسون آغاز می کرد.]61[
عالوه بر این، یکی دیگر از ویژگی های دهه ی 2000، اهمیت رابطه ی تامپسون با نسلی از مورخانی است 
که وی را وارد تاریخ نگاری ترکیه کرده اند. این مورخان جوان که بیش تر به عنوان دستیاران پژوهشی]62[ در 
دانشگاه ها فعالیت می کردند، خود را فقط به پژوهش درباره ی تاریخ طبقه ی کارگر و تعقیب ردپاهای سوژه، 
سوژگی و اراده در تاریخ محدود نمی کردند؛ بلکه خود شاهد سیاست های اقتصادی نولیبرالی و پرولترسازی 
ناشی از سیاست های تعدیل ساختاری بودند. به بیان دیگر، این نسل از مورخان آن چه را تامپسون در قرن 
هجدهم و اوایل قرن نوزدهم تحت عنوان فرآیند پرولترسازی توصیف و تحلیل کرده بود، خود تجربه 
می کردند. همراه با تجاری سازی و کاالیی سازی خدمات عمومی، شکل، محتوا و فرآیند مشاغل کسانی که 
پیشتر به عنوان »طبقه ی متوسط« رمزگذاری شده بودند، یعنی مهندسان، دکترها، معلمان و وکال، دست خوش 
دگرگونی ساختاری شد. نظام اقتصادی و سیاسی نولیبرال عرصه را برای دگرگونی مهم در روابط تولیدی 
فراهم کرده بود. همان طور که پیش تر گفته شد؛ نظام، بحران رژیم سیاسی و مسئله ی مشروعیت آن در دهه ی 
1990 را در اوایل دهه ی 2000 با حکومت تک حزبی و نیرومند حزب عدالت و توسعه پشت سر گذاشت. 
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این حکومت تک حزبی قدرتمند از سال 2002 تا به امروز یکی از مهم ترین نمونه های اقتدارگرایی نولیبرالی 
در ترکیه بوده است.

سیاست های اقتصادی نولیبرالی که در دهه های 1980 و 1990 با سرعتی آهسته اجرا می شد، در دوران 
حکومت تک حزبی حزب عدالت و توسعه به شکلی بی سابقه و به صورت ریشه ای به اجرا گذاشته می شد. 
خصوصی سازی های عرصه ی آموزش، پولی سازی، استخدام ثابت و معیارهای عملکردی با تغییراتی مثل 
»فرآیند بولونیا« دچار دگرگونی ساختاری شدند.]63[ در این دوران، تعداد زیادی از دانشگاهیانی که مجبور به 
نوشتن پایان نامه بودند، به نحو بی سابقه ای وادار به پرداخت هزینه های دانشگاه شدند و در میان  آن ها کسانی 
که شغل دانشگاهی داشتند شاهد وخیم تر شدن شرایط کاری خود نیز بودند. در آن زمان سعی بر آن بود 
که دستیاران پژوهشی که در دانشگاه های خصوصی بیش تر به منصبی پشت میزنشین تقلیل یافته بودند، در 
دانشگاه های دولتی نیز در قالب یک شکل کاری منعطف تغییر و تحول یابند. بخش هایی که پیش تر با عنوان 
»طبقه ی متوسط« شناخته می شد نیز دست خوش فرآیند پرولترسازی رادیکال شده بود.]64[ در حالی که گویی 
این اقدامات کافی نبود، بی ثبات کاری یعنی فرآیند اخراج دستیاران پژوهشی پس از پایان تزهاشان نیز اتفاق 
افتاد و عمیقاً این افراد را تحت تأثیر قرار داد؛ به گونه ای که پس از سال 2007 موجب ظهور جنبشی رادیکال در 
میان دستیاران پژوهشی در ترکیه شد.]65[ نیمه ی نخست دهه ی 2010 نیز با انباشت تجربه ی جنبش دستیاران 
پژوهشی که در حال حاضر نیز از قدرت زیادی برخوردار است، سپری شد.]66[ نسلی از مورخان که نسبت 
به پژوهش های تامپسون کنجکاو بودند و تحت تأثیر وی در حوزه ی تاریِخ کار پژوهش می کردند، مباحث 
نیش داری نیز در باب یکی از تجارب خود یعنی بی ثبات کاری مطرح  کردند. در این چارچوب، تامپسون و 
تحلیل او از اعتراضات رادیکال صنعت گران و فرآیند پرولترسازی نزد این نسل از مورخان دوچندان معنا 
یافت.]67[ عالوه بر این، اثر مشهور تامپسون یعنی تکوین طبقه ی کارگر در انگلستان که اینک تبدیل به یک 
مکتب فکری شده بود، با نظر به تعداد دفعات چاپ مجدد آن در حوزه ی پژوهش های علوم اجتماعی ترکیه، 

یعنی سه بار تجدید چاپ ظرف فقط هشت سال، تصادفی و بی دلیل نبود.
باید به دو مورخی اشاره کنم که به تازگی آثارشان منتشر شده است؛ آن ها هم از جهت ارتباط با نسل مورخان 
مذکور و هم به دلیل روابط شان با جنبش طبقه ی کارگر یکی از نمونه های بسیار مهم اند. یکی از این دو مورخ 
جوان، هاکان کوچاک است. او عالوه بر نگارش تز خود در یک سندیکای کارگری نیز به عنوان متخصص 
سابقه ی کار دارد. نفر دوم، آلپکان بیرالما است که با کارگران اعتصابی ارتباط نزدیکی دارد. کوچاک در 
پژوهش خود که مربوط به روایت طبقه شدن کارگران »پاشاباغچه« است، اگرچه به افراد مختلفی ارجاع 
می دهد اما در باب تکوین طبقه، سوژه گی و تجارب کارگران، در همان ابتدای کتاب خود به تأثیرپذیری عمیق 
از تامپسون اشاره کرده است.]68[ بیرالما نیز کتاب خود را که درباره ی مردم نگاری سه مقاومت کارگری است، 
با فصلی می آغازد که »ارزش تئوریک تامپسون« یکی از عناوین مشخص آن است: »کسی که با رویکردش به 
مسئله ی طبقه، به من شور و شوق و امید بخشید و وسیله ای شد تا دست به نگارش این کتاب بزنم و سفر 

فکری خود را بیاغازم، کسی نیست جز ای. پی. تامپسون«.]69[
یکی دیگر از ویژگی های نولیبرالیسم در این دوره این بود که روشنفکران را با دیگر آثار تامپسون آشنا  کرد. 
در حالی که نولیبرالیسم به ویژه در خاورمیانه موجب از بین رفتن کمک های اجتماعی و یارانه های دولتی 
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شده است، عرصه را برای طغیان چندین جنبش نان نیز فراهم کرده بود.]70[ این خیزش ها حاوی تشابهات 
تطبیق پذیری با خیزش های نان قرن هجدهم بودند. در حالی که نولیبرالیسم هنجارهای جدید را تحمیل 
می کرد، درست مانند خیزش 2001 آرژانتین، جنبش های نان فراگیر شد و در این بستر تحلیل »اقتصاد 
اخالقی« تامپسون در پژوهش های اجتماعی یک بار دیگر محبوبیت یافت. همراه با موج خصوصی سازی 
یعنی تضعیف حقوق اجتماعی، مناسبات همبستگی و نظم کهن از سوی سازوکارهای بازار آزاد، آن گونه 
که در قرن هجدهم نیز تجربه شد، این ادبیات پژوهشی جدید با ارجاع به حقوق، نظم و »اقتصاد اخالقی« 
 سنتی در اساس از منضبط بودن توده ها حرف می زد. عالوه بر این، تأکید می کرد که توده ها اهداف مشخصی 
داشتند.]71[ در واقع، این پژوهش ها دفاعی بود از خودانگیختگی مقاومت در برابر مناسبات بازار که زندگی  

روزمره، روابط اقتصادی و نظم های اجتماعی را زیرورو کرده بود.]72[
از سوی دیگر، با این که یکی دیگر از ویژگی های دوران نولیبرال ضرورت اجرا و شکل گیری حقوق و 
مدیریت به شیوه های دموکراتیک و از مجرای مذاکره پنداشته می شد، این روندها به عنوان فرآیندهایی تکنیکی 
معرفی و از عرصه ی سیاسی بیرون گذاشته شد. در نتیجه، اقتصاد، حقوق و مدیریت رفته رفته به لحاظ 
شکلی از اراده ی مردم منتزع و در اختیار نهادهای تکنوکرات »متخصص« گذاشته شد، فرآیندی که شاهد 
ظهور اشخاص و نهادهای متخصِص فاقد مسئولیت از نظر سیاسی بود. به بیان دیگر، نولیبرالیسم از مجرای 
قوانین و اصالحات حقوقی جدید نیز در حال شکل گیری بود.]73[ در این شرایط، انتظار نمی رفت کسانی که 
به پژوهش و مباحث طبقاتی تامپسون عالقه مند بودند بتوانند نسبت به اثری از وی که توجه را معطوف به 
تأسیس نظم حقوقی در قرن هجدهم، غیرشخصی شدن مناسبات طبقاتی، سازوکارهای جدید کنترل طبقاتی 
و روش های انضباطی می کرد، بی تفاوت بمانند.]74[ در سال های دهه ی 2000 رابطه ی متعینی بین قوانین و 
اقتصاد جهانی با پژوهش های تاریخی که به کرات مطرح می شدند، وجود نداشت. اما پیوند بین پژوهش های 
انجام شده و این فضا را در دو نمونه می توان مشاهده کرد. نخست، در مقاالت حوری جهان اسالم اوغلو، 
مورخی که در زمینه ی مقررات حقوقی و قانونی معاصر پژوهش می کند، تامپسون جایگاه ویژه ای دارد. عالوه 
بر این، اسالم اوغلو در کالس های درس خود در باب نولیبرالیسم به دانش جویان توصیه می کرد که حتی اگر 
کتاب ویگ ها و شکارچیان تامپسون را نمی خوانند دست کم به کتاب خانه بروند و دستی بر پشت جلد آن 
بکشند. به همین ترتیب، مورخی دیگر، آلپ یوجل کایا، چه در پژوهش های خود حول ساختار اقتصادی، 
روابط مالکیت و نظم حقوقی در امپراتوری عثمانی و چه در مقاالت خود در ارتباط با نظم نولیبرالی، یکی از 
نقاط ارجاع مشترکی که داشت ای. پی. تامپسون و کتاب ویگ ها و شکارچیان وی بود.]75[ در این بستر، نادر 
اوزبک نیز در کالس های درس و پژوهش های تاریخی خود بارها به کتاب ویگ ها و شکارچیان تامپسون 

ارجاع می داد.]76[

نتیجه گیری

نادیده انگاشتن طبقه ی کارگر در تاریخ نگاری تُرک و پژوهش های در باب ترکیه اساساً تجلی گرایشی جهانی 
در ترکیه بود. اما خارج از ترکیه و پس از سال های دهه ی 1960، پژوهش های تاریخ اجتماعی و رویکردهایی 
مثل »تاریخ از پایین« تأثیری شگرف بر آثار پژوهشی این عرصه داشتند. در این سال ها، پژوهش های مرتبط با 
تاریخ طبقه ی کارگر و عرصه ی کار به طرز چشم گیری احیاء شد. در این دوران، عدم تأثیرپذیری روشنفکران 
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ترکیه از تامپسون که عموماً تمایل زیادی به تأثیرپذیری از مکاتب فکری گوناگون دارند، به واقع جالب توجه 
است. سعی کردم در سطور باال به دالیل این عدم تأثیرپذیری بپردازم. امروزه شاهدیم که تأثیر تامپسون 
در دهه ی 1960 و پس از آن بر غرب، در دهه ی 1990 وارد ترکیه شد. نسلی جدید از مورخان که در 
دهه های 1990 و 2000 شاهد یک دگرگونی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بودند، پیش از هر چیز 
به پژوهش های تاریخی متمایل شدند. تجارب شخصی آن ها موجب مواجه شان با تاریخ طبقه ی کارگر و 
سواالتی شد که تامپسون پیش تر مطرح کرده بود. این مواجهه نیز به شکلی معنی دار در زمانی انجام شد که 
در کلی ترین سطح مباحثی حول مرگ طبقات، پایان تاریخ و حذف طبقه ی کارگر به مثابه  سوژه ای مهم از 
صحنه ی تاریخ در می گرفت. اما تجربه ای که این نسل اندوخته بود تنها مختص ترکیه نبود. این دگرگونی 
تحت عنوان نولیبرالیسم موجب شد که تامپسون و به بیان کلی تر، تاریخ اجتماعی در کشورهای مختلف جهان 
محبوبیت بیابند. روایتی که در این مقاله مطرح شد، در اصل بخشی از این تصویر کلی است. امروزه هم آثار 
تامپسون، هم آرای او درباره ی روش و هم مفاهیم موردعالقه ی وی، به شکلی فراگیر در پژوهش های مرتبط 
با ترکیه استفاده می شوند. مشخصاً پژوهش های نسل جدیدی که در پی دیدگاهی بدیل هستند، اینک فقط در 
راستای پیشنهادهای تئوریک تامپسون، آثار تجربی تفصیلی منتشر می کنند. با نگاه به آثار مفیدی که تا کنون 
نوشته شده اند، به راحتی می توان ادعا کرد که در آینده ای نه چندان دور )هرقدر هم اغراق آمیز جلوه کند(، 

دوره ای که آن را »عصر احیاء« نامیده ام، وضعیتی بارزتر پیدا خواهد کرد.

*  این نوشته ترجمه ای است از مقاله ی دوغان چتینکایا به زبان ترکی:

‘’Sefaletten İhyaya’’: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi ve E.P. Thompson, Y. Doğan Çetinkaya, Tarih ve 
Toplum Yeni Yaklaşımlar, Sayı 17, Bahar 2014, s. 201-221.

**  دوغان چتینکایا  استاد دانشکده ی علوم سیاسی در دانشگاه استانبول.

** * این مقاله نسخه ی بسط یافته ی ارائه ی من در کنفرانس »ای. پی. تامپسون جهانی: تأمالتی درباره ی تکوین طبقه ی کارگر انگلستان 
پس از پنجاه سال« است که به مناسبت پنجاهمین سالگرد انتشار اثر ماندگار تامپسون در تاریخ 3 تا 5 اکتبر 2013 در دانشگاه هاروارد 
برگزار شد و نسخه ی انگلیسی آن نیز به زودی انتشار خواهد یافت. از کسانی که در زمان نگارش این مقاله، دیدگاه های خود را با من به 
اشتراک گذاشتند، یعنی از سینان ییلدیرماز، م. گورکم دوغان، باریش آلپ اوزدن، ییئیت آکین، ای. آتیال آیتکین و کرم اونووار، سپاسگزارم.

دانشگاه استانبول، دانشکده ی علوم سیاسی.
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پژوهش گران جوان تاریِخ کار این ادعاها را نقد کرده اند و مردود می شمارند: ییئیت آکین، »سهمی در تاریخ نگاری کار در دوران . 2
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بی شک آثار پژوهشی موجود بسیار بیش تر از مواردی است که در این جا به آن ها پرداخته یا اشاره کرده ام. این ادعا را ندارم که به . 4
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پی. تامپسون نگاشته شده بود.
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بود و تأثیری بر گرایش کلی نداشتند. به ویژه تأثیر آن ها بر اقلیم ذهنی ترکیه به غایت محدود بود. تأثیرات عمیق این پژوهش های 
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)استانبول: انتشارات ایلتیشیم، 2007(. ص. 536-499؛ ی. دوغان چتینکایا و فوتی بنلیسوی، »حلمی اشتراکی«، تفکر سیاسی در 

ترکیه ی مدرن، مجلد هشتم، چپ، مورات گول تکینگیل، )استانبول: انتشارات ایلتیشیم، 2007(.

آجالن ساییلگان، جنبش های چپ در ترکیه، )استانبول: 1972(، ص. 72-70؛ ایلهان دارندلی اوغلو، جنبش های کمونیستی در ترکیه، . 19
)استانبول: 1973(، ص. 17-16، 34؛ مظفر سنجر، بنیان های اجتماعی احزاب سیاسی در ترکیه، )استانبول: 1974(، ص. 58-55؛ 
فیروز احمد، »تأمالتی در باب سوسیالیسم و ملی گرایی در آخرین دوران امپراتوری عثمانی«، سوسیالیسم و ملی گرایی در امپراتوری 
عثمانی )1923-1876(، اریک جی. زورچر و مته تونچای، )استانبول: انتشارات ایلتیشیم، 1995(، ص. 17-16؛ حلمی ضیا اولکن، 

تاریخ اندیشه ی معاصر در ترکیه، )استانبول: 1992(، ص. 206-207.

مارسل ون در لیندن، »تاریخ کار به مثابه ی تاریخ انبوهه ها«، نشریه کار، شماره 53، پاییز 2003، ص. 235-43.. 20

میشل هانگان و مارسل ون در لیندن، »رویکردهای جدید به تاریخ جهانی کار«، نشریه تاریخ بین المللی کار و طبقه ی کارگر«، شماره . 21
66، پاییز 2004، ص. 1
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برای آشنایی جزئی با مکتب مورخان مارکسیست بریتانیایی که تامپسون هم بخشی از آن هاست، به این منبع رجوع شود: هاروی . 22
جی. کایه، مورخان مارکسیست انگلیسی، ترجمه عارفه کوسه، )استانبول: انتشارات ایلتیشیم، 2009(.

اریک هابسباوم، »شکل گیری طبقه ی کارگر، 1914-1870«، جهان های کار، )لندن: 1984(.. 23

ای. پی. تامپسون، تکوین طبقه ی کارگر انگلستان، )لندن: 1963(.. 24

ای. پی. تامپسون، »جامعه ی قرن هجدهمی انگلستان: مبارزه ی طبقاتی بدون طبقه؟«، تاریخ اجتماعی، شماره 3، می 1978، ص. . 25
.133-165

جئوف الی، »ادوارد تامپسون، تاریخ اجتماعی و فرهنگ سیاسی: شکل گیری عموم طبقه ی کارگر، 1850-1780«، رویکردهای . 26
انتقادی ای. پی. تامپسون، هاروی جی. کایه و کیث مک کللند، )فیالدلفیا: تمپل، 1990(، ص. 24.

کرگ کالهون، مسئله ی مبارزه ی طبقاتی: بنیان اجتماعی رادیکالیسم مردکی در دوران انقالب صنعتی، )شیکاگو: انتشارات دانشگاه . 27
شیکاگو، 1982(. کالهون این تز اینک معروف تامپسون که انسان ها نه کارگر بلکه پیشه ورند را به کار می گیرد.

دیوید بلکبورن و جئوف الی، خاص بودگی های تاریخ آلمان: جامعه ی بورژوایی و سیاست در آلمان قرن هجدهم، )آکسفورد: . 28
انتشارات دانشگاه آکسفورد، 1984(.

رابرت برنر، »ریشه های کشاورزی سرمایه داری اروپایی«، بحث برنر: ساختار طبقاتی زراعی و توسعه ی اقتصادی در اروپای . 29
پیشاصنعتی، ه. آستون و سی. اچ. ای. فیلپین، )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، 1995(. ص. 327-213 یا الن میکسینزوود، 

فرهنگ ناب سرمایه داری: جستاری تاریخی در باب رژیم های کهن و حکومت مدرن، )لندن: ورسو، 1991(.

ویلیام ه. سول، جونیور. »پیشه وران و کارگران کارخانه و شکل گیری طبقه ی کارگر فرانسه 1848-1789«، شکل گیری طبقه ی کارگر: . 30
الگوهای قرن نوزدهمی در اروپای غربی و ایاالت متحد، ایرا کاتزنسلون و آریستیده ر. زولبرگ، )پرینستون: انتشارات دانشگاه 

پرینستون، 1986(، ص. 50-51.

کریستوفر اچ. جانسون، »الگوهای پرولترسازی: خیاطان پاریسی و کارگران پشم لودِو«، آگاهی و تجربه ی طبقاتی در اروپای قرن . 31
نوزدهم، جان ام. مریمان، )لندن: هولمز و میر، 1979(، ص. 67.

رونالد امین زاده، »دگرگونی همبستگی های اجتماعی در تولوز قرن نوزدهم«، آگاهی و تجربه ی طبقاتی در اروپای قرن نوزدهم، . 32
ص. 102.

»مقدمه«، محل کار پیش از کارخانه: پیشه وران و پرولترها 1800-1500، توماس ماکس سفلی و لئونارد ان. روزنباند، )ایثاکا: . 33
انتشارات دانشگاه کورنل، 1993(، ص. 6-10.

رافائل ساموئل، »کارگاه جهان: نیروی بخار و تکنولوژی زمین در بریتانیای دوران ویکتوریایی میانه«، کارگاه تاریخ، شماره 3، بهار . 34
1977، ص. 8 و 39. از نظر ساموئل، سرمایه داری در قرن نوزدهم به اَشکال مختلف رشد یافته بود. ماشینی شدن یک بخش تولید 
به کاهش ماشینی شدن بخش دیگر تولید منجر شد، ظهور کارخانه های بزرگ هم زمان با رواج واحدهای تولیدی ُخرد بود و تمرکز 

تولید در کارخانه ها همپای فرستادن کار به خانه بود. )ص. 17(

شری واتر، »کارگران نساجی مبارز دمشق: پیشه وران مزدبگیر و جنبش کارگری عثمانی، 1914-1850«، کارگران از عثمانی . 35
تا جمهوری ترکیه 1950-1839، )استانبول: انتشارات ایلتیشیم، 1998(، ص. 9-55،؛ »شاگردان مبارز در دمشق قرن نوزدهم: 
داللت هایی بر دستورکار تاریخ نیروهای کار خاورمیانه«، کارگران و طبقات کارگر در خاورمیانه: مبارزات، تاریخ ها، تاریخ نگاری ها، 
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)آلبانی: انتشارات دانشگاه دولتی نیویورک، 1994(، ص. 1-20.

در این رابطه اثر قدیمی سردار تورگوت که در مجامع روشنفکری ترکیه انعکاس چندان مهمی نداشت، جالب توجه است: سردار . 36
تورگوت: روشنفکر سنت مخالفت: ای. پی. تامپسون«، جامعه و علم، شماره 24، زمستان 1984، ص. 83-111.

ای. اچ. کار، تاریخ چیست، )لندن: پنگوئن، 1990، چاپ اول 1961(، ص. 35.. 37

عصمت آکچا، »پروژه های هژمونیک در ترکیه ی پس از 1980 و اَشکال متغیر اقتدارطلبی«، قاب بندی مجدد ترکیه: برساختن هژمونی . 38
نولیبرال، عصمت آکچا، احمد بکمن و باریش آلپ اوزن )مجموعه مقاله(، )لندن: انتشارات پلوتو، 2013(، ص. 23.

تورج اتابکی و گاوین دی. بروکت، »تاریخ کار جمهوری ترکیه و عثمانی: یک مقدمه«، مرور بین المللی تاریخ اجتماعی، شماره 54، . 39
ضمیمه 17، 2009، ص. 17-1، همچنین بنگرید به گاوین دی. بروکت، »تاریخ اجتماعی و تاریخ نگاری ترکیه ی مدرن«، گاوین دی. 

بروکت، به سوی تاریخ اجتماعی ترکیه ی مدرن: جستارهایی در نظریه و عمل، )استانبول: نشر لیبرا، 2011(.

برای آشنایی با ویژگی های کلی این دوره بنگرید به ویژه نامه های نشریه ی بریکیم )انباشت(: »سال های گرگ و میش: دهه ی 8، . 40
دهه ی 90«، بریکیم، شماره 153-152، دسامبر 2001- ژانویه 2002.

تورگوت اوزوم، تاریخ کنفدراسیون سندیکاهای کارگران دولتی )ک.س.ک(، )استانبول: نشر کالکلدون، 2011(؛ ییلدیریم کوچ- . 41
جانان کوچ، تاریخ ک. س. ک. 1، )آنکارا: انتشارات اپوس، 2009(؛ خاطرات تحصن: اعتصاب و راه پیمایی معدن کاران زونگولداک، 
)استانبول: انتشارات متیس، 1992(. همین جا باید تأکید کرد که این منابع برای کسب اطالعات از تحوالتی که به آن ها اشاره کردم، 

آثار مرجع اند. وگرنه در تاریخ نگاری، به هیچ وجه بازنمای تحولی نیستند که در این مقاله مطرح شد.

م. گورکم دوغان، »رادیکال زدایی از نیروی کار سازمان یافته«، قاب بندی مجدد ترکیه: برساختن هژمونی نولیبرال، عصمت آکچا، . 42
احمد بکمن و باریش آلپ اوزن )مجموعه مقاله(، )لندن: انتشارات پلوتو، 2013(، ص. 188-202.

ای. پی. تامپسون، فقر نظریه، ترجمه نورالدین الحسینی، )استانبول: نشر آالن، 1994(.. 43

باریش سویدان، آنارشیسم در ترکیه: تأخیری یک قرنی، )استانبول: انتشارات ایلتیشیم، 2013(.. 44

متأسفانه در رابطه با جنبش دانشجویی این دوره نیز آثار پژوهشی و ارزیابی های چندانی وجود ندارد. برای یکی از آثار مهم در این . 45
حوزه بنگرید به: کرم اونووار، »کوتاه اما تأثیرگذار، احظه ی روشنگری: کوردیناسیون«، نشریه بیریکیم، شماره 265-264، آپریل-می 

2011، ص. 10-17.

به عنوان نمونه هایی از آثار دوران گذار می توان به این موارد اشاره کرد: ویژه نامه ی تاریخ کارگری نشریه ی کبیکچ؛ کبیکچ، شماره . 46
5، 1997 و متین اوزاوغورلو، »تاریخ اجتماعی و طبقه ی کارگر یا »همچنین چیزی وجود داشت و ما ننوشتیم؟«، مرکب، شماره 6، 

.1996

این دغدغه در رأس پژوهش های متعددی که دقیق از اسناد استفاده کرده و تحلیل دوره ای انجام می دهند خود را به ناگزیر آشکار . 47
می کند. برای آشنایی با این انگیزه های تئوریک بنگرید به ییئیت آکین، »پویش های سیاست طبقه ی کارگر در دوران نخست 
جمهوری ترکیه: زبان، هویت و تجربه«، مرور بین المللی تاریخ اجتماعی، شماره 54، ضمیمه 17، 2009، ص. 168؛ ییئیت آکین، 
»سهمی در تاریخ نگاری کار دوران نخست جمهوریت: رویکردهای جدید، منابع نوین«، رویکردهای نوین در تاریخ و جامعه، 
شماره 2، پاییز 2005، ص. 75-73؛ ای. آتیال آیتکین، از زمین های زراعی تا معادن، از فقر به مبارزه: کارگران حوزه ی زغال سنگ 

زونگولداک-اراغلی 1922-1848، )استانبول: نشر یوردام، 2007(.
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ای. پی. تامپسون، تکوین طبقه ی کارگر انگلستان، ترجمه ی اویگور کوجاباش اوغلو )استانبول: انتشارات بیریکیم، 2004( و ای. پی. . 48
تامپسون، عوام و آداب و رسوم، ترجمه ی اویگور کوجاباش اوغلو )استانبول: انتشارات بیریکیم، 2006(.

ای. آتیال آیتکین، همان.. 49

ی. دوغان چتینکایا، یایکوت 1908 عثمانی: تحلیل یک جنبش اجتماعی، )استانبول: انتشارات ایلتیشیم، 2004(. بعدها هدف اصلی . 50
تز دکترایم که در ادامه ی این کتاب نگاشته شد نیز حفظ همین رویکرد و برداشت بود: ی. دوغان چتینکایا، ترکان جوان و جنبش 

بایکوت: ملی گرایی، اعتراض و طبقات کارگر در دوران تکوین ترکیه ی مدرن، )لندن: آی.بی. تاریس، 2014(.

باریش آلب اوزدن، »شکل کیری طبقه ی کارگر در ترکیه، 1962-1946«، تز منتشرنشده ی دکتری، دانشگاه بوغازی چی آتا، 2011.. 51

ای. پی. تامپسون، »زمان، انضباط کاری و سرمایه داری صنعتی«، آداب و رسوم مشترک: مطالعاتی در فرهنگ عامیانه ی سنتی، . 52
)نیویورک، نیو پرس، 1993(، ص. 352-403.

در این جا که بحث طبقه باز شده باید گفت که تأثیر بوردیو، یکی از کسانی که باید به آن ها اشاره کرد، بر پژوهش های تاریخی مرتبط . 53
با طبقه در مقایسه با تأثیر تامپسون بسیار حاشیه ای تر بود. تأثیر بوردیو بیش تر در عرصه ی جامعه شناسی احساس شد.

احمد ماکال، از عمله تا کارگر: پژوهش های تاریخ کار در دوران اولیه ی جمهوریت، )استانبول: انتشارات ایلتیشیم، 2007(، ص. . 54
34. ماکال یکی از نام های مهمی است که پیش از ظهور نسل جدید مورخان در این عرصه پژوهش کرده بود اما از اَشکال متنوع 

رویکرد تاریخ اجتماعی که مدتی پیش از آن سر بر آورده بود تأثیر نپذیرفته است.

در این رابطه برای نخستین اثر مهم بنگرید به جان ناجار، »طبقه ی کارگر در ترکیه در طول دوران جنگ جهانی دوم: در میان . 55
سیاست های اجتماعی و تجارب روزمره«، تز منتشرنشده ی کارشناسی ارشد، )دانشگاه بوغازی چی، 2004( و ای. توتکو وارداغلی، 
»سیاست کارگران تنباکو در استان تسالونیکی: مناسبات اشتراکی و جنسیتی متقابل«، تز منتشرنشده ی دکتری، دانشگاه بوغازی چی، 

.2011

عارف گنیش، در کرانه ی طبقه ی کارگر: بررسی کارگران صنایع کوچک، )آنکارا: نشر دیپنوت، 2006(.. 56

بیلگه سچین چتینکایا، »تاریخ، سنت و یکم می«، نشریه مسئله، شماره 29، می 2009، ص. 4.. 57

58 .https://www.facebook.com/notes/emekkoordinasyon-dayanismaagi/emek-koordi- 
nasyon-dayanisma

فوتی بنلیسوی، »هویت ها از ستم دیدگی تا سوژگی: ستاره ی زرد را باغرور حمل کن«، نشریه گرانتا، شماره 1، 2013. همچنین . 59
بنگرید به فوتی بنلیسوی، »مارش پیروزی تاریخ و جمهوریت«، 

.)http://fotibenlisoy.tumblr.com/post/65419297176/tarihin-zafer-alay-ve-cumhuriyet60(

60 .peer-review 

»آغازگاه«، پراکسیس، شماره 1، زمستان 2001، ص. 1. در همین چهارچوب بنگرید به یک مقاله ی دیگر با انگیزه ای مشابه: »حلمی . 61
اشتراک چی«، اندیشه ی سیاسی در ترکیه ی مدرن، جلد هشتم، چپ، ویراستار مراد گولتکین گیل، )استانبول: انتشارات ایلتیشیم، 

.)2007

62 .research assistant 
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در رابطه با ویژگی های اصلی این دوره بنگرید به احمد بکمن، »دولت و سرمایه در ترکیه در طول دوران نولیبرال«، بازچهارچوب بندی . 63
ترکیه: برساختن هژمونی نولیبرال، عصمت آکچا، احمد بکمن و باریش آلپ اوزدن، )لندن: انتشارات پلوتو، 2013(، ص. 58-73.

در این دوره آصلی اودمان، یکی از کسانی که در دانشگاه بیلگی استانبول درگیر مبارزات سندیکایی بود از کار اخراج شد. اودمان . 64
استاد دانشگاه است که در عرصه ی تاریخ پژوهش می کند و در عین حال فعال حوزه ی سالمت و امنیت شغلی کارگران است. 

دانشگاه های خصوصی نیز در این دوران شاهد ابتکارعمل جدی برای سازماندهی بودند.

نویسنده ی این مقاله به عنوان کسی که در این سال ها هم دستیار پژوهشی بود و هم دو دوره عضو هیئت اجرایی شعبه ی دانشگاهی . 65
ششم سندیکای آموزش بود خود به شخصه شاهد این دگرگونی و واکنش های در پی آن بوده است.

گورکم دوغان که پیشتر به او اشاره کردم یکی از شخصیت های مهم این جنبش است. تز دکترای او که در رابطه با تاریخ کار . 66
است مستقیماً مفهوم »اقتصاد اخالقی« تامپسون را در زمینه ی جنبش سندیکایی پس از 1980 بررسی می کند. گورکم دوغان، 
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