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ترجمه :البرز دماوندی

اين نوشته با توجه به ضرورت دامن زدن به بحث در باره شناخت طبقات اجتماعی و به خصوص طبقات اجتماعی
در ايران ترجمه شده است .بديھی است ترجمه و انتشار اين نوشته به معنی تاييد تمام نظرات نويسنده نمی باشد.

درک طبقه
به سوی يک رويکرد تحليلی ترکيبی
زمانی که در نيمه دھه  70به نوشتن در باره طبقه آغازيدم ،به دانش اجتماعی مارکسيستی و پوزيتيويستی به عنوان
گفتمان ھايی دراساس متمايز و ھم ستيز می نگريستم .استدالل من اين بود که مارکسيسم اصول شناخت شناسانه و
رويکرد روش شناسانه متمايزی دارد که ازاساس در برابر ھم تايان خود در حوزه جامعه شناسی متداول قرار دارد .از
آن پس تاکنون چند بار منطق زيربنايی رويکرد خود به تحليل طبقاتی را مورد بازانديشی قرار داده ام 1 .اگرچه کماکان
در محدوده سنت مارکسيستی کار می کنم ،اما ديگر مارکسيسم را به عنوان يک گفتمان فراگير که ذاتن با جامعه شناسی
2
"بورژوايی" ناسازگار است ،درک نمی کنم.
من که سابقن برله برتری تحليل طبقاتی مارکسيستی بررقبای جامعه شناسی اصلی اش – به خصوص رويکرد وبری و
رويکردھای اتخاذ شده در بررسی اليه بندی ھای اجتماعی به عنوان رويکرد غالب در جامعه شناسی – استدالل می
کردم ،اکنون براين باورم که اين روش ھای متفاوت تحليل طبقه ،با شناسايی روندھای ّ
علی متفاوتی که در کار شکل
دادن به جنبه ھای خرد و کالن نابرابری در جوامع سرمايه داری ھستند ،می توانند ھمگی بالقوه در شکل دادن درکی
کامل تر سھيم باشند .سنت مارکسيستی يک مجموعه با ارزش از ايده ھاست زيرا با موفقيت سازوکارھايی عينی را
شناسايی می کند که حوزه وسيعی از مسائل را در بر می گيرند .اما اين بدان معنا نيست که بر ظرفيت شناسايی چنين
سازوکارھايی حاکميت انحصاری دارد .بنابراين درعمل ،مارکسيست ھا بايد در بررسی ھای جامعه شناسی
سازوکارھای شناسايی شده مارکسيستی متمايز را با تمام ديگر روندھای ّ
علی که برای توصيف مسئله مورد بحث مربوط
به نظر می رسند ،ترکيب کنند 3 .چيزی که می توان آن را "واقع گرايی پراگماتيستی" نام نھاد جای "نبرد بزرگ گفتمان
ھا" را گرفته است.
برای سادگی ،من در آن چه که در پی می آيد بر سه مجموعه از روندھای ّ
علی مربوط به تحليل طبقاتی متمرکز می
شوم که ھر يک از آن ھا با جريان متفاوتی از تئوری جامعه شناسی مربوط است .اولين آن ھا طبقات را با ويژگی ھا و
شرايط زندگی مادی افراد مشخص می کند .دومی بر روش ھايی متمرکز است که در آن ھا جای گاه ھای اجتماعی عده
ای از افراد را قادر می سازد تا بر منابع اقتصادی مسلط شوند و ھم زمان اين منابع را از ديگران سلب می کند – طبقات
را در رابطه با روندھای "انباشت فرصت" تعريف می کند .سومين رويکرد ،طبقات را به صورتی که با مکانيزم ھای
سلطه و بھره کشی ساختاربندی شده اند درک می کند ،که در آن جای گاه ھای اقتصادی ،بعضی از افراد را بر زندگی و
فعاليت ھای ديگران توانا می سازد .اولين رويکرد به بررسی ھای اليه بندی تعلق دارد .دومی ديدگاه وبری است ،و
سومی با سنت مارکسيستی در ارتباط است.
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خصوصيات و جای گاه ھا
در ميان جامعه شناسان و در ميان عموم مردم طبقه اساسن در مفھوم خصوصيات فردی و شرايط زندگی درک می شود.
خصوصياتی از قبيل جنس ،تژاد ،مذھب ،ھوش ،تحصيالت ،موقعيت جغرافيايی و غيره در رابطه با بسياری از
چيزھايی که ما می خواھيم توضيح دھيم ،از سالمتی گرفته تا رفتار انتخاباتی و تا فعاليت ھای حمايت از کودکان ،دارای
نقش در نظر گرفته می شوند .بعضی از اين خصوصيات در ھنگام تولد کسب می شوند ،برخی ديگر بعدھا در زندگی؛
بعضی پايدارند ،بعضی کاملن به شرايط اجتماعی خاص فرد وابسته اند ،و بر اين اساس می توانند در طول زمان تغيير
کنند .در رويکرد اليه بندی ،افراد را می توان بر اساس شرايط مادی که در آن زندگی می کنند مقوله بندی کرد :آپارتمان
ھای کثيف ،خانه ھای زيبا در حومه شھرھا يا در مجتمع ھای وياليی ،فقر ،درآمد کافی يا ثروت فوق العاده ،و غيره.
بنابراين "طبقه" تعيين کننده آن خصوصيات اقتصادی مھمی است که فرصت ھا و انتخاب ھای افراد در يک اقتصاد
بازار را شکل می دھند ،و بدين ترتيب شرايط مادی شان را .طبقه را نبايد صرفن با خصوصيت فردی افراد و نه با
شرايط مادی زندگی شان تعيين کرد؛ بل که طبقه روشی برای صحبت در باره ھم پيوندی اين دو است.
در اين روی کرد ،خصوصيت فردی کليدی در جوامع از نظر اقتصادی توسعه يافته ،آموزش است ،اما بعضی جامعه
شناسان خصوصيات مبھم تری از قبيل منابع فرھنگی ،ارتباطات اجتماعی و حتی انگيزه ھای فردی را ھم اضافه می
کنند 4 .ھنگامی که اين خصوصيات متفاوت و شرايط زندگی در حوزه ھايی گسترده با يک ديگر جمع می شوند ،اين
مجموعه ھا "طبقات" نام می گيرند" .طبقه متوسط" در اين جا بر افرادی داللت دارد که آموزش و پول کافی برای
شرکت در چيزی که به طور مبھم روش زندگی "غالب" ناميده شده است )که می تواند شامل مثلن الگوھای مصرف ھم
باشد( را دارا ھستند" .طبقه باال" افرادی را مشخص می کند که قروت شان ،درآمد باال و ارتباط اجتماعی شان آن ھا را
قادر می سازد زندگی شان را جدای از افراد "عادی" به پيش ببرند" .طبقه پايين" به کسانی داللت دارد که فاقد آموزش
و منابع فرھنگی الزم برای استخدام پايداربوده ،از جريان اصلی زندگی به حاشيه رانده شده اند.
در رويکرد فردی-خصوصيتی به طبقه ،توجه مرکزی جامعه شناسان به درک اين موضوع معطوف می شود که چگونه
افراد ويژگی ھايی را به دست می آورند که آن ھا را در اين يا آن طبقه جای می دھد .با فرض اين که برای اغلب مردم
در کشورھايی که جامعه شناسان در آن زندگی می کنند ،جای گاه و درآمد اقتصادی اساسن از طريق استخدام در مشاغل
حقوق بگيری تامين می شود ،تمرکز اصلی بررسی در اين سنت بر فرآيندی است که از طريق آن افراد منابع فرھنگی
وانگيزه ھای آموزشی کسب می کنند که بر شغل شان در بازار کار تاثير می گذارد .از آن جا که شرايط زندگی در
کودکی به روشنی اھميت قابل توجھی در اين فرآيندھا دارد ،اين رويکرد توجه فراوانی به چيزی نشان می دھد که گاھی
"پيشينه طبقاتی" – شرايط خانوادگی که در آن اين خصوصيات کليدی کسب می شوند  -خوانده می شود .منطق ّ
علی اين
نوع روندھای طبقاتی به شکلی گويا در نمودار  1به تصويرکشيده شده است.
نمودار  : 1رويکرد فردی-خصوصيتی به طبقه و نابرابری
سطوح رفاه
اقتصادی فرد

خصوصيات
مربوط به طبقه

مشاغل

موقعيت ھای
متفاوت در
پيشينه
اجتماعی

البته مھارت ھا ،آموزش و انگيزه ھا تعين گرھای بسيار مھم در سعادت اقتصادی يک فرد ھستند .با اين حال آن چه که
در اين رويکرد به طبقه گم شده است ،مالحظه جدی نابرابری ھا در موقعيت ھايی است که افراد اشغال می کنند ،يا
مالحظه جدی طبيعت رابطه ای اين موقعيت ھاست .آموزش نوع شغل افراد را تعيين می کند ،اما چرا بعضی از مشاغل
"بھتر" از بقيه اند؟ چرا بعضی از مشاغل قدرت زيادی را اعطا می کنند و بعضی ديگر نه؟ و آيا رابطه ای بين قدرت و
ثروتی که عده ای از آن برخوردارند و محروميت عده ای ديگر وجود دارد؟ دو رويکرد ديگر به تحليل طبقه به جای
تمرکز انحصاری بر روندی که از طريق آن افراد در موقعيت ھا توزيع می شوند ،با بررسی طبيعت خود موقعيت ھا
شروع می کنند.
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انباشت )گردآوری( فرصت
رويکرد دوم ،که در آن طبقات با دسترسی به و محروميت از فرصت ھای اقتصادی معين تعريف می شوند ،بر "انباشت
فرصت" تمرکز دارد – مفھومی بسيار نزديک به کار ماکس وبر 5 .برای اين که بعضی از مشاغل درآمد باال و امتيازات
ويژه داشته باشند ،برای دارندگان آن ھا مھم است که وسايل متنوع محروم کردن ديگران از دسترسی به اين مشاغل را
دارا باشند .به اين موضوع گاھی به عنوان حصار اجتماعی اشاره می شود ،که در آن دسترسی به يک موقعيت محدود
می گردد .يک راه انجام اين کار آفريدن ملزوماتی است که تامين آن ھا برای افراد بسيار گران باشد .امتيازات آموزشی
معمولن از اين خصوصيت برخوردارند :سطوح باالی آموزش درآمد بااليی را تامين می کنند ،بخشن از آن رو که
محدوديت ھای قابل توجھی در عرضه افراد دارای تحصيالت عالی وجود دارد .اقدامات پذيرشی ،ھزينه ھای ثبت نام،
خطر وام ھای سنگين برای افراد کم درآمد ،و غيره ،ھمه رو به سوی بستن دسترسی به تحصيالت عاليه ،به نفع کسانی
را دارند که در مشاغلی ھستند که مستلزم چنين کيفياتی اند .اگر يک تالش عمده برای بھبود سطح آموزش افرادی با
آموزش پايين انجام شود ،خود اين کار ارزش آموزش برای کسانی که بيشتر از آن برخوردار ھستند را پايين می آورد،
چرا که ارزش آن تا حد قابل توجھی بسته به کم يابی آن است .سازوکار انباشت فرصت به طور شماتيک در نمودار 2
نشان داده می شود.
نمودار  :2رويکرد انباشت فرصت به طبقه و نابرابری
کشاکش بر سر
امتيازات و
توزيع

حصار اجتماعی
و انباشت فرصت
درجای گاھھای
اجتماعی

موقعيت ھای
نابرابر در روابط
بازار

روابط قدرت و
قوانينی که کنترل
بر منابع
اقتصادی را
تامين می کنند

عده ای ممکن است با اين برجستگی امتيازات اجتماعی مخالفت کنند .مثلن اقتصاد دانان استدالل می کنند که آموزش
"سرمايه انسانی" می آفريند که افراد را بارآورتر می سازد ،و از اين روست که کارفرمايان مايلند دستمزدھای باالتری
به آنان بپردازند .اما در حالی که بعضی از دريافت ھای باال که با آموزش باال ھمراه ھستند ،اختالف در بارآوری را
بازمی تابانند ،اما اين تنھا بخشی از ماجراست .به ھمان اندازه مھم سازوکارھای متنوعی ھستند که از طريق آن افراد از
کسب آموزش محروم می شوند ،و بدين ترتيب عرضه افراد برای اين مشاغل را محدود می کنند .يک آزمون فرضی
ساده نشان می دھد که اين سازوکار چگونه عمل می کند :فرض کنيد که اياالت متحده مرزھای باز داشته باشد و به ھمه
کسانی که دارای مدرک پزشکی ،مھندسی يا علوم کامپيوتر ھستند اجازه دھد از ديگر نقاط جھان به اياالت متحده بيايند و
کار کنند .افزايش عظيم در عرضه افرادی با اين امتيازات ظرفيت دريافتی دارندگان اين امتيازات را که از قبل در اين
کشور زندگی می کردند کاھش می دھد ،اگرچه دانش واقعی و مھارت ھای آنان کاھش نيابد .حقوق شھروندی يک شکل
بالقوه و خاص از "امتياز" فروش نيروی کار در يک بازار کار ويژه است.
مدارک و گواھی نامه ھا به خصوص سازوکارھای مھمی برای انباشت فرصت ھستند ،اما بسياری ابزارھای ديگر در
زمان ھا و مکان ھای گوناگون برای حمايت از امتيازات و برتری ھای گروه ھای خاص به کار گرفته شده اند .تبعيض
نژادی تا دھه  60اقليت ھای نژادی را از بسياری از مشاغل در اياالت متحده محروم می کرد ،به ويژه )اما نه تنھا( در
جنوب؛ اجبار زنان به ترک کارشان پس از ازدواج و محروميت آنان از دسترسی به بعضی مشاغل که تا اوايل قرن
بيستم در بيشتر کشورھای سرمايه داری پيشرفته جريان داشت؛ مذھب ،معيارھای فرھنگی ،رفتار ،لھجه – ھمه اين ھا
سازوکارھايی برای محروميت را تشکيل می دادند .شايد مھم ترين سازوکار محروم ساز ،مالکيت خصوصی بر وسايل
توليد باشد .حقوق مالکيت خصوصی اشکال محوری حصاری ھستند که دسترسی به "شغل" کارفرمايی را تعيين می
کنند .اگر کارگران می خواستند تالش کنند تا کنترل يک کارخانه را به دست گيرند و خود آن را اداره کنند ،آن ھا
محروميت خود در کنترل بر وسايل توليد را به چالش می کشيدند؛ ظرفيت مالکان در کسب سود ،در عين حال ،به دفاع
شان از اين محروميت بستگی دارد .بنابراين تقسيم طبقاتی اصلی بين سرمايه داران و کارگران – که در سنت ھای
جامعه شناسی وبری و مارکسی مشترک است – می تواند از يک ديدگاه وبری ،که بازتاب شکل خاصی از انباشت
فرصت است که از مقررات قانونی حقوق مالکيت نشات می گيرد ،درک شود.
سازو کارھای محروم سازی که ساختارھای طبقاتی در رويکرد انباشت فرصت را تشکيل می دھند تنھا در ممتازترين
اليه ھا عمل نمی کنند .اتحاديه ھای کارگری ھم می توانند به عنوان يک سازوکار محروم ساز عمل کنند ،با حمايت از
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اعضا در برابر رقابت افراد خارج از اتحاديه .اين بدان معنا نيست که در مجموع اتحاديه ھا در افزايش نابرابری شرکت
دارند ،چرا که آن ھا می توانند در عين حال به طور سياسی برای کاھش نابرابری اقدام کنند و می توانند به طور موثر
نابرابری ھای ايجاد شده به وسيله ديگر سازوکارھا ی محروم ساز را کاھش دھند – به ويژه آن دسته را که به مالکيت
خصوصی بر وسايل توليد مربوط اند .با اين حال ،تاجايی که اتحاديه ھا موانعی برای ورود به بعضی مشاغل ايجاد کنند،
شکلی از حصار اجتماعی آفريده اند که شرايط مادی زندگی اعضای اتحاديه را بھبود می بخشد.
جامعه شناسانی که رويکرد انباشت فرصت نسبت به طبقه را برمی گزينند عمومن سه مقوله گسترده در جامعه شناسی
آمريکايی را شناسايی می کنند :سرمايه داران ،که با حقوق مالکيت خصوصی بر وسايل توليد تعريف می شوند؛ طبقه
متوسط که با سازوکارھای محروم سازی از کسب آموزش و مھارت ھا تعريف می شود؛ و طبقه کارگر ،که با
محروميت شان از مدارک آموزش عالی و سرمايه تعريف می شوند .آن بخشی از طبقه کارگر که توسط اتحاديه ھا مورد
حمايت قرار می گيرد يا به عنوان اليه ممتاز در طبقه کارگر ،و يا بعضی اوقات به عنوان يکی از بخش ھای طبقه
متوسط در نظر گرفته می شود.
اختالف اساسی بين سازو کارھای انباشت فرصت طبقه و سازوکارھای فردی -خصوصيتی اين است :در اولی امتيازات
اقتصادی به دست آمده ناشی از بودن در يک جای گاه طبقاتی ممتاز به طور ّ
علی با محروميت ھای کسانی که از چنين
جای گاه ھايی محروم ھستند در ارتباط است .در رويکرد فردی-خصوصيتی چنين امتيازات و محروميت ھايی صرفن
برآمدھای جای گاه ھای فردی ھستند :ثروتمندان ثروتمندند چون خصوصيات مطلوب دارند ،فقرا فقيرند زيرا فاقد اين
خصوصيات ھستند؛ ھيچ پيوند سيستماتيکی بين اين حقايق وجود ندارد .از بين بردن فقر با بھبود خصوصيات مربوط در
فقرا – آموزش ،سطح فرھنگی ،سرمايه انسانی – به ھيچ وجه صدمه ای به دارايان وارد نمی کند .در حالت انباشت
فرصت ،ثروتمندان ثروتمندند ،بخشن از آن رو که فقرا فقيرند ،و کارھايی که ثروتمندان برای حفظ ثروت شان انجام می
دھند در محروميت ھايی که فقرا با آن ھا روبه رويند نقش دارد .در اين جا حرکت به سوی نابودی فقر با حذف
سازوکارھای محروم ساز به شکلی بالقوه امتيازات دارايان را کاھش می دھد.

بھره کشی و سلطه
آن رويکرد به تحليل طبقاتی که بر سازوکارھای بھره کشی و سلطه تمرکز می کند بيش از ھمه با سنت مارکسيستی در
پيوند است ،اگرچه بعضی از جامعه شناسانی که بيشتر تحت تاثير وبر قرار دارند ھم اين سازوکار در مفاھيم طبقه را در
نظر دارند 6 .با اين وجود بيشتر جامعه شناسان آن ھا را از ياد می برند؛ بعضی به صراحت ارتباط آن ھا را انکار می
کنند" .سلطه" ،و به ويژه "بھره کشی" ،اصطالحاتی بحث برانگيزند زيرا به قضاوت اخالقی گرايش دارند ،تا به يک
توصيف خنثی .بسياری از جامعه شناسان سعی می کنند از چنين اصطالحاتی به دليل محتوای جھت دار آن ھا پرھيز
کنند .با اين حال من احساس می کنم که آن ھا مھم اند و به درستی برخی از موضوعات کليدی در درک طبقه را تعيين
می کنند" .سلطه" به توانايی کنترل فعاليت ھای ديگران اشاره دارد؛ "بھره کشی" به کسب سود اقتصادی از کار کسانی
که تحت سلطه اند اشاره دارد .بنابراين ھمه گونه بھره کشی مستلزم نوعی سلطه است ،اما ھر سلطه ای مستلزم بھره
کشی نيست.
در روابط بھره کشی و سلطه ،مسئله تنھا اين نيست که يک گروه با محدود کردن دسترسی به انواع معينی از منابع يا
جای گاه ھا ،سود خود را می برد؛ عالوه بر آن ،گروه بھره کش  /مسلط قادر است کار گروه ديگر را به نفع خود کنترل
کند .تقابل زير را در نظر بگيريد ،موارد کالسيک :در اولين مورد ،مالکان بزرگ کنترل زمين ھای چرای عمومی را
به دست می گيرند ،مانع دسترسی دھقانان به آن ھا می شوند ،و از کنترل انحصاری زمين در جھت منافع خود سودھای
اقتصادی می برند .در مورد دوم ،ھمين مالکان که کنترل زمين ھای چرا را به دست گرفته اند و دھقانان را از آن ھا
محروم کرده اند ،در ادامه بعضی از اين دھقانان را به عنوان کارگران کشاورزی به زمين بازمی گردانند .در اين مورد
دوم ،مالکان نه تنھا از کنترل دسترسی به زمين )انباشت فرصت( سود می برند ،بلکه کارگران کشاورزی را ھم زير
سلطه گرفته و از کارشان بھره کشی می کنند .اين شکل قوی تری از ھم پيوندی ارتباطی نسبت به حالت محروم ساز ی
ساده است ،چرا که در اين جا يک رابطه دائمی جريان دارد ،نه تنھا بين جای گاه ھا بلکه بين فعاليت ھای صاحبان و
فاقدان امتياز .بھره کشی و سلطه اشکالی از نابرابری ساختاری ھستند که مستلزم ھم کاری فعال مداوم بين بھره کشان و
بھره دھان ،سلطه گران و زيرسلطه گان می باشد.
بنابراين ما می توانيم تباين بين نقش روابط اجتماعی در ھر يک از اين سه رويکرد به تحليل طبقاتی را به اين صورت
خالصه کنيم .در رويکرد اليه بندی ،نه شرايط اقتصادی که افراد در آن زندگی می کنند و نه فعاليت ھای شان به عنوان
4

بازتاب مستقيم روابط اجتماعی درک نمی شوند ،اين رويکرد در ميان اين سه رويکرد کمتر از ھمه بر رابطه ھا استوار
است .رويکرد وبری شرايط اقتصادی افراد را شکل گرفته ازروابط محروم سازی می داند ،اما طبقه را به عنوان تجسم
بخش روابط در فعاليت ھا بازنمی شناسد .سنت مارکسيستی ،در ھر دو حالت رابطه ھا را می بيند ،و توجه را به اثر
ساختاری بھره کشی و سلطه ،ھم در شرايط اقتصادی و ھم در فعاليت ھا جلب می کند.
رويکرد مارکسيستی به طبقه در نمودار  3نشان داده شده است .ھمانند سنت وبری ،قدرت و مقررات قانونی که حصار
اجتماعی را تقويت می کنند در تعريف ساختار بنيادی جای گاه ھای اجتماعی مھم ھستند – به ويژه مالکيت خصوصی
بر وسايل توليد .اما در اين جا نشانه تعيين کننده انباشت فرصت ،سلطه و بھره کشی است ،نه صرفن امتياز بازار.
در اين رويکرد ،تقسيم طبقاتی مرکزی در جامعه سرمايه داری بين کسانی است که مالک و کنترل کننده وسايل توليد
ھستند – سرمايه داران – و کسانی که برای استفاده از آن وسايل توليد اجير می شوند – کارگران .ديگر جای گاه ھا در
ساختار طبقاتی ويژگی خاص خود را از رابطه شان با اين تقسيم بنيادين می گيرند .مثلن مديران بخش زيادی از توانايی
ھای سلطه را اعمال می کنند ،اما در عين حال تابع سرمايه داران ھستند .مديران اجرايی و مديران سطح باالی شرکت
ھا اغلب سھام مالکيت قابل توجھی در شرکت ھای شان به دست می آورند و بنابراين بيشتر شبيه سرمايه داران می
شوند .متخصصين با تحصيالت بسيار باال و بعضی بخش ھای کارگران فنی دارای کنترل کافی بر مھارت ھا و دانش –
يک منبع حياتی در اقتصادھای معاصر – ھستند ،به شکلی که می توانند استقالل قابل توجھی نسبت به رابطه سلطه در
کار را حفظ کنند و به طور قابل مالحظه ای ميزان استثمارشان را کاھش دھند يا حتی خنثی کنند.
در رويکردھای وبری و مارکسيستی ،قدرت نقش مھمی ايفا می کند .در ھر دو نابرابری ھای درآمد و ثروت مربوط به
ساختار طبقاتی با اعمال قدرت پايدار می شوند ،نه صرفن با اعمال افراد .نابرابری ھای ايجاد شده به وسيله انباشت
فرصت مستلزم قدرتی است برای حفظ محروميت ھا؛ نابرابری ھای مربوط به بھره کشی مستلزم نظارت ،مراقبت از
کار و تضمين ھايی برای اعمال نظم است .در ھر دو حالت ،مبارزه اجتماعی که در پی به چالش کشيدن اين نرم ھای
قدرت است به شکلی بالقوه امتيازات کسانی که در جايگاه ھای طبقاتی ممتاز قرار دارند را تھديد می کند.
نمودار  :3رويکرد بھره کشی-سلطه نسبت به طبقه و نابرابری
کشاکش بر سر
توليد

حصار اجتماعی
و انباشت فرصت
درجای گاھھای
اجتماعی

جايگاه ھا در
روابط سلطه و
بھره کشی در
توليد

روابط قدرت و
قوانينی که کنترل
بر منابع
اقتصادی را
تامين می کنند

درھم تنيدن سه سازوکار
در حالی که جامعه شناسان عمومن به اين سو گرايش دارند که تحقيقات شان را بر يکی از اين سه روی کرد به طبقه
استوار کنند ،ھيچ دليلی وجود ندارد که آن ھا را متقابلن نافی يک ديگر بدانيم .يک راه ترکيب آن ھا ديدن ھر يک به
عنوان يک روند کليدی است که جنبه متفاوتی از ساختار طبقاتی را شکل می دھد:
اين سه روند در تمام جوامع سرمايه داری عمل می کنند .تفاوت ھا در ساختار طبقاتی بين کشورھا توسط تعامل ھای
متنوع اين سه سازوکار به وجود می آيند .وظيفه نظری انديشيدن به راه ھای متفاوتی است که آن ھا با يک ديگر مربوط
و ترکيب می شوند؛ وظيفه عملی تکامل روش ھايی از مطالعه ھر سازوکار و ھم پيوندی درونی بين آن ھاست.
يک مدل ممکن خرد-کالن به شکل تصويری در نمودار  4نشان داده شده است .در اين مدل روابط قدرت و مقررات
قانونی که به افراد کنترل موثر بر منابع اقتصادی – وسايل توليد ،منابع مالی ،سرمايه انسانی – می دھند ،ساختارھايی
از حصارھای اجتماعی و انباشت فرصت مربوط به جای گاه ھای اجتماعی پديد می آورند .بنابراين انباشت فرصت سه
جريان از نتايج علی توليد می کند :اولن ،روندھای سطح خرد را شکل می دھد که از طريق آن ھا افراد خصوصيات
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مربوط به طبقه را کسب می کنند؛ دومن ،ساختاری از موقعيت ھا – مشاغل و کارھا – در روابط بازار و کشاکش ھای
توزيعی ھمراه با آن ھا را پديد می آورد؛ و سومن ،ساختاری از روابط توليد ،به ويژه روابط سلطه و بھره کشی ،و
کشاکش ھای مربوطه در آن حوزه را شکل می دھد .اولين اين جريان ھای علی به نوبه خود ريزش افراد به موقعيت
ھای طبقاتی در بازار توليد را جھت می دھد .خصوصيات طبقاتی افراد و موقعيت ھای طبقاتی شان ،به ھمراه ھم
سطوح رفاه اقتصادی فرد را تحت تاثير قرار می دھد.

نمودار  -4تحليل طبقاتی ترکيبی :روندھای خرد و کالن

تحليل طبقاتی
مارکسيستی

تحليل طبقاتی
وبری

تحليل طبقاتی
اليه بندی

کشاکش
بر سر
توليد

جايگاه ھا در
روابط سلطه و
بھره کشی در
توليد

کشاکش
بر سر
رانت
ھا و
توزيع

جايگاه ھا
در روابط
بازار

سطوح
رفاه
اقتصاد
ی فرد

خصلت
ھای
طبقاتی
فرد

حصار اجتماعی
و انباشت فرصت

روابط قدرت و
قوانينی که کنترل
بر منابع
اقتصادی را
تامين می کنند

جای گاه ھای
سوابق اجتماعی
متفاوت

نتايج ّ
علی

جاری شدن افراد

در مدل ترکيب گسترده يک عنصر نھايی مورد نياز است .نمودار  4با روابط قدرت و مقررات نھادی به عنوان
ساختارھايی برون زا رفتار می کند ،حال آن که در حقيقت خود آن ھا به وسيله فراشدھای طبقاتی و کشاکش ھای طبقاتی
شکل می گيرند .اين از آن رو مھم است که ساختارھای نابرابری ،سيستم ھايی پويا ھستند ،و سرنوشت افراد تنھا بر
فرآيندھای سطح خردی که در زندگی با آن ھا مواجه می شوند بستگی ندارد ،يا بر ساختارھای اجتماعی که اين زندگی
در دل آن ھا صورت می گيرد .بلکه بر سيستمی ترکيبی از اين ھا به صورت يک کل قرار دارد .برخورد با روابط
زيربنايی قدرت که از يک ساختار مفروض از موقعيت ھای طبقاتی به عنوان پارامترھای ثابت حمايت می کند عميقن
منحرف کننده اند و در اين نقطه نظرنادرست سھيم ھستند که سرنوشت افراد صرفن تابعی از خصوصيات شان و شرايط
فردی است .بنابراين آن چه که ما نياز داريم يک مدل کالن پويا و پايدار است که در آن مبارزات اجتماعی در دگرگون
سازی ترکيب خود روابط شرکت داشته باشند ،آن گونه که به شکلی بسيار ساده شده در نمودار  5آمده است .بنابراين
يک تحليل طبقاتی کاملن پرداخته شده ،اين نوع از مدل کالن کشاکش و انتقال را با مدل چند سطحی خرد-کالن روندھای
طبقاتی و زندگی ھای فردی ترکيب می کند .در يک چنين مدلی ،ديدگاه ھای کليدی روی کردھای اليه بندی ،وبری و
مارکسيستی می توانند ترکيب شوند.
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نمودار  -5مدل کالن و پويا

کشاکش
بر سر
توليد

کشاکش
بر سر
رانت
ھا و
توزيع

حصارھای
اجتماعی و
انباشت فرصت

جايگاه ھا در
روابط سلطه و
بھره کشی در
توليد

روابط قدرت و
قوانينی که کنترل
بر منابع
اقتصادی را
تامين می کنند

جايگاه ھا
در روابط
بازار

طبقه در آمريکا
سيستم ھای اجتماعی-اقتصادی در ميزان محدود کردن حقوق و قدرت ھای ناشی از مالکيت خصوصی بر وسايل توليد،
و بنابراين در طبيعت تقسيم طبقاتی بين سرمايه داران و کارگران متفاوتند .اياالت متحده از زمان ھای دور دارای يکی
از ضعيف ترين مقررات عمومی در زمينه مالکيت سرمايه داری بوده است .اين موضوع خود را در بسياری از خصلت
بندی ھای حياتی بازمی تاباند :حداقل دستمزد بسيار پايين آن ،اجازه نرخ ھای باالتر بھره کشی نسبت به حالت ھای
ديگر؛ نرخ ھای ماليات پايين بر درآمدھای باال ،که ثروت مندترين بخش ھای طبقه سرمايه دار را قادر می سازد به
شيوه ھای فوق العاده ولخرجانه زندگی کند؛ ضعف اتحاديه ھا و ديگر اشکال سازمان ھای کارگری که می توانستند به
عنوان وزنه يی در برابر سلطه در توليد عمل کنند .نتيجه آن است که در ميان کشورھای سرمايه داری پيشرفته ،اياالت
متحده از نقطه نظر بھره کشی و سلطه شايد شديدترين قطب بندی در تقسيم طبقاتی را داشته باشد.
با مراجعه به طبقه متوسط و شکل بندی آن از طريق سازوکارھای ھای انباشت فرصت – به ويژه آن ھا که به آموزش
مربوط اند – اياالت متحده از لحاظ تاريخی يکی از وسيع ترين طبقات متوسط در کشورھای سرمايه داری پيشرفته را
داراست و اولين کشوری بود که که آموزش عالی را در سطح توده ای گسترش داد و مدت درازی چنين آموزشی بسيار
آزاد و نسبتن ارزان بود ،و به افراد اجازه می داد با منابع اندک به دانشگاه بروند .اياالت متحده در عين حال دارای يک
سيستم آموزش عالی چند چرخه است – با کالج ھای عمومی ،کالج ھای جوانان ،کالج ھای ھنری آزاد ،دانشگاه ھا،
موسسات عمومی و خصوصی – که ورود به آموزش عالی را برای افراد در سنين باالتر برای دريافت مدرک و کسب
شرايط استخدامی طبقه متوسط ممکن می سازند .اين سيستم بزرگ و متنوع به حمايت از آفرينش يک تعداد زياد از
مشاغل کمک می کند .اين سيستم در دھه ھای پس از جنگ جھانی دوم با يک جنبش نسبتن قوی کار تکميل شد که
توانست رقابت برای آن مشاغلی در قلب اقتصاد آمريکا را که نيازمند آموزش عالی نبودند ،خاموش سازد .اين وضعيت
کارگران اتحاديه ای را به چنان جای گاھی رساند که توانستند درآمد و تامينی مانند افراد دارای مدرک طبقه متوسط را
کسب کنند.
با اين وجود و برخالف ادعاھای متداول ،اياالت متحده يک "جامعه طبقه متوسط" گسترده نيست .بيشتر مشاغل در
ساختار اشتغال آمريکا امتيازاتی بر اساس آموزش محروم ساز عطا نمی کنند ،و جنبش کار ھرگز بيش از  35درصد از
نيروی کار غيرمدير را سازماندھی نکرده است .به عالوه در دھه ھای اخير فرسايش دست کم بعضی از روندھای
محروم سازی طبقه متوسط وجود داشته است :جنبش کار از دھه  1970شيب شديدی رو به پايين داشته است ،بسياری
از انواع مشاغل طبقه متوسط از امنيت کمتری برخوردار شده اند و کمتر از حمايت ھای متداول در چنين مشاغلی
7

برخوردارند ،و بحران اقتصادی کنونی حس ناپايداری را در ميان بسياری که ھنوز تصور می کنند در مشاغل طبقه
متوسط کار می کنند ،ايجاد کرده است .بنابراين ،در حالی که ھنوز ھم آموزش و مدارک آکادميک دائمن پيشرفته ،نقش
مرکزی در تامين دسترسی به بسياری از بھترين مشاغل را در اقتصاد آمريکا ايفا می کنند ،کمتر روشن است که چشم
7
اندازھای آينده به نفع يک طبقه متوسط بزرگ و پايدار باشد.
در نھايت ساختار طبقاتی آمريکا با روند به ويژه خشنی مشخص می شود که ويژگی ھای مربوط به سرنوشت افراد از
طريق آن شکل می گيرد .سيستم آموزشی اياالت متحده به طريقی سازمان يافته است که کيفيت آموزشی در دسترس
فرزندان در خانواده ھای فقير معمولن به شدت پست تر از آن چيزی است که به فرزندان در خانواده ھای طبقه متوسط و
ثروتمند ارائه می شود .اين نقص درآموزش عمومی برای فقرا با محروميت ھای ايجاد شده از فقدان يک شبکه تامينی و
خدمات حمايتی برای خانواده ھای فقير تشديد می گردد .غيرصنعتی شدن شديد اقتصاد آمريکا و فقدان برنامه ھای جامع
آموزش شغلی برای کسانی که با بسته شدن کارخانه ھا از کار بی کار می شوند بدان معناست که تعداد قابل توجھی از
افراد خود را بدون نوعی از مھارت ھا ی مورد نياز برای بازار کار کنونی می يابند .نتيجه آن است که ساختار طبقاتی
آمريکا با باالترين نرخ ھای فقر و حاشيه نشينی اقتصادی نسبت به ھر کشور ديگر قابل مقايسه ای مشخص می گردد.
با در نظر گرفتن تمام اين روندھا با ھم ،تصوير عمومی زير از ساختار طبقاتی آمريکا در آغاز قرن  21به دست می
آيد:
 -1در اوج ،يک طبقه بی نھايت ثروتمند و طبقه مديران شرکت ھا ،که در استانداردھای فوق العاده باالی مصرف
زندگی می کنند ،با محدوديت ھای نسبتن ضعيف بر اعمال قدرت اقتصادی شان.
 -2يک طبقه متوسط از نظر تاريخی بزرگ و نسبتن پايدار ،در يک سيستم گسترده و منعطف آموزش عالی و
آموزش فنی در ارتباط با انواع نيازھای آموزشی شغلی .اما تامين و رفاه آينده آن اکنون نامطمئن است.
 -3يک طبقه کارگر که زمانی با بخش نسبتن بزرگی در اتحاديه ھا مشخص می شد ،با استانداردی از زندگی و
تامين مشابه طبقه متوسط ،ھرچند که اکنون به شکلی گسترده فاقد اين حمايت ھاست.
 -4يک بخش فقير و نامطمئن از طبقه کارگر ،که با دست مزدھای پايين ،و استخدام نسبتن ناپايدار مشخص می
شود .اين بخش گرفتار رقابت شغلی بی حساب در بازار کار است و کمترين حمايت دولتی را دارد.
 -5يک بخش حاشيه ای و فقير از مردم ،بدون آموزش و مھارت ھای مورد نياز برای استخدامی که آنان را قادر
سازد باالتر از خط فقر زندگی کنند .در شرايط زندگی آنان ،کسب مھارت ھای الزم بی نھايت دشوار است.
 -6الگويی از تعامل بين نژاد و طبقه که در آن فقرای کارگر و جمعيت حاشيه نشين به شکلی بی تناسب از اقليت
ھای قومی تشکيل می شوند.

به سوی سنتز
اتخاذ چارچوب ترکيبی از تحليل طبقاتی که در اين جا ارائه شد ،چالش ھای چندی را پيش روی نظريه پردازانی که در
سنت مارکسيستی کار می کنند و کسانی که رويکردھای اليه بندی يا وبری را اتخاذ کرده اند ،قرار می دھد .برای
بسياری ازمارکسيست ھا چالش اصلی تشخيص اين است که آن چه که در دانش اجتماعی مارکسيستی قوی ترين بخش
است ،نظريه چينش خاص سازوکارھای ّ
علی است ،و نه اشتياق به ارائه يک گفتمان جامع .در گذشته ،از اعتبار اين
سازوکارھا با يک بيان غرا و با تاکيد بر جمع ناپذيری مارکسيسم با ديگر تئوری ھا دفاع می شد ،و اين استدالل که
شناخت شناسی و روش شناسی مارکسيستی شديدن آن را از رقبايش متمايز می سازد .چنين بحث ھايی قانع کننده نيستند.
مارکسيسم يک سنت قوی در علوم اجتماعی است ازآن رو که توضيحات گسترده ای در گستره ای از پديده ھای مھم
ارائه می دھد ،و نه چون به روش خاصی بدل شده است که آن را از ديگر جريانات نظری متمايز می سازد .البته ھميشه
ممکن است که تالش ھای آينده در فرموله کردن مارکسيسم به عنوان يک گفتمان متمايز و جامع موفقيت آميز باشد .اما
در حال حاضر ،به نظر مفيدتر می رسد که مارکسيسم را به عنوان يک برنامه بررسی ديد که با توجه به مجموعه
مشخصی از مسائل ،سازوکارھا و نظريه ھای توضيحی مشروط تعريف می شوند.
چالش يک تحليل طبقاتی ترکيبی می تواند برای جامعه شناسانی که در سنت اليه بندی کار می کنند بزرگتر باشد .تحليل
مارکسيستی از طبقه ،باالخره ھميشه در عمل شامل بحث ھايی از خصوصيات فردی و شرايط زندگی مادی افراد در
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يک ساختار اقتصادی بوده است ،و انباشت فرصت يک بخش جدايی ناپذير از مفھوم روابط اجتماعی توليد است .نظريه
ھای اليه بندی از سوی ديگر ،تمامن مسئله بھره کشی را به کناری نھاده اند ،و حداکثر در باره "محروميت" صحبت می
کنند ،و حتی سلطه از اين رويکرد غايب است .تشخيص بھره کشی و سلطه به عنوان محورھای مرکزی تحليل طبقاتی
به معنای تشخيص اھميت يک ساختار جای گاه ھای اجتماعی متمايز از افرادی است که اين جای گاه ھا را پر می کنند،
و اين وسيعن با بررسی اليه بندی بيگانه است.
از يک نظر وبری ھا ممکن است موقعيت ساده تری داشته باشند .از يک سو بيشتر جامعه شناسان وبری برای آفرينش
يک گفتمان فراگير انگيزه ای ندارند ،و با يک سنت نظری که فھرستی غنی از مفاھيمی که خيلی باھم پيوند محکمی
ندارند و مسائل عملی و تاريخی مشخصی را ھدف می گيرند ،قانع ھستند .اين يکی از جاذبه ھای اصلی جامعه شناسی
وبری است :اين رويکرد اساسن نسبت به پذيرش و جذب تقريبن ھر مفھومی از ديگر جريانات نظريه اجتماعی،
پذيراست .از سوی ديگر وبری ھا ھميشه بر اھميت قدرت در ساختار اجتماعی تاکيد کرده اند ،و مشکلی در تمايز قائل
شدن بين افراد و جايگاه ھای ساختاری ندارند .در حالی که بھره کشی به طور مرکزی در تحليل طبقاتی وبری قرار
نگرفته ،منطق مقوله بندی ھای وبری ھيچ مانعی برای شمول آن ايجاد نمی کند.
از اين ارزيابی ممکن است چنين به نظر رسد که در پايان ما بايد ھمگی خود را وبری اعالم کنيم .اين يکی از اتھاماتی
بود که جامعه شناس بريتانيايی فرانک پارکين به کار من و کار مارکسيست ھای ديگر در سی سال پيش زد ،ھنگامی که
نوشت":درون ھر نومارکسيستی به نظر می رسد که يک وبری قرار دارد که در تکاپوی خالصی است 8 ".تصور نمی
کنم بتوان از اين نوع کار رئاليسم پراگماتيستی که من در اين جا ارائه کرده ام چنين نتيجه ای گرفت .مارکسيسم ،به سبب
مجموعه خاص مسائلی که رو در روی خود قرار می دھد ،بنيان ھای جھت دارش ،و مجموعه متمايزی از مفاھيم و
سازوکارھايی که ايجاد کرده است ،يک سنت متمايز در علوم اجتماعی باقی می ماند.

 - 1بيان اوليه ای از نظرات من در باره مارکسيسم و علوم اجتماعی بورژوايی را می توان در مقدمه بر طبقه ،بحران و دولت ،لندن 1978
يافت .کارھای اساسی بعدی که در آن به بحث در باره اين مقوالت پرداخته ام عبارتند از :طبقات ،لندن و نيويورک 1985؛ بحث در باره
طبقات ،لندن و نيويورک 1989؛ طبقه حضور دارد :بررسی ھای مقايسه ای در تحليل طبقاتی ،کمبريج 1997؛ و روی کردھا به تحليل طبقاتی؛
کمبريج  .2005نسخه ای قبلی از اين نوشته در کنفرانسی در باره "درک طبقه"  ،دانشگاه ژوھانسبورگ ژوئن  2009ارائه شد.
 - 2من ترجيح می دھم از عبارت "سنت مارکسيستی" به جای "مارکسيسم" استفاده کنم ،دقيقن از آن رو که دومی به چيزی داللت دارد که بيشتر
به يک گفتمان جامع شبيه است.
 - 3اين موضع گيری نسبت به سنت مارکسيستی صرفن به محو مارکسيسم در نوعی جامعه شناسی يا دانش اجتماعی بی شکل داللت نمی کند.
مارکسيسم متمايز باقی می ماند در سازمان دھی برنامه خود حول يک مجموعه از پرسش ھا و مسائل بنيادينی که ديگر سنت ھای نظری يا آن
را فراموش کرده اند يا به حاشيه رانده اند ،و در تشخيص يک مجموعه متمايز از روندھای ّ
علی ھم پيوند مربوط به اين پرسش ھا.
 - 4پير بورديو جامعه شناس برجسته معاصر بود که به طور سيستماتيک مجموعه ای از عناصر فرھنگی را در يک فھرست گسترده از
خصلت ھای طبقاتی فرد گردآورد.
 - 5در ميان جامعه شناسان آمريکايی ،اصطالح "انباشت فرصت" به طور صريح توسط چارلز تيلی به کار برده شد ،به ويژه در کتابش
نابرابری پايدار ،برکلی  .1999کار بورديو در حوزه ھا و اشکال سرمايه ھم حول روندھای انباشت فرصت می چرخد.
 - 6وبر البته يک بحث عمومی در باره سلطه ،قدرت و اقتدار را ارائه می کند ،اما بيشتر در متن تحليل ھايش از سازمان ھا و دولت ،نه در
خصوصيت بندی اش از مفھوم طبقه.
 - 7برای بحثی در باره الگوھای قطب بندی شغلی در دھه ھای اخير نگاه کنيد به رايت و راشل دواير" ،الگوی گسترش شغلی در اياالت متحده
آمريکا :مقايسه دھه ھای  1960و  ،1990بررسی اجتماعی-اقتصادی ،جلد  ،1شماره  2003 ،3صفحات .325-289
 - 8فرانک پارکين ،مارکسيسم و نظريه طبقه :يک نقد بورژوايی ،نيويورک  ،1979ص .25
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