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را توان آناي محوري وجود داشته است كه ميي طبقه، پديدهي مسئلهپردازي ماركسيستي دربارهنظريهاخير در تجديدحياِت 
انتزاعي و مفهومي بنيادي بهبندي پايشان، همگي در تمامي افتراقات رغمها، بهي مياني خواند. ماركسيستاز طبقه» شرمساري«

داري پيشرفته در دوران معاصر ساختار طبقاتي انضماميِ جوامع سرمايه حال،شده از مناسبات طبقاتي اشتراك نظر دارند و با اينقطبي
  شده نيست. وجه ساختاري قطبيبه هيچ

ي شان عليه نظريههاي اصليبزرگ به منتقدان ماركسيسم در يكي از استدالل» ي ميانيهطبق«شواهد تجربِي مربوط به وجود يك 
شكلي خشن بين دو دارِي پيشرفته بهماركسيستي ياري رسانده است. معموًال اين شاهدمثال كه ساختار طبقاتِي كشورهاي سرمايه طبقاتي

ي معاصر به حساب گروه متخاصم قطبي نشده است را به عنوان سندي قطعي در شكست يا حتي ناروايِي ماركسيسم براي فهم جامعه
مشكلي جدي در  را» ي ميانيطبقه«گيرند متفاوتند، اما گسترشِ ، گرچه در نتايجي كه از اين بحث ميها نيزخود ماركسيست آورند.مي

داري ي سرمايههاي ساختارِي جامعهويژگياين  شكلي مكفيبهكه بتوان براي آنكنند. از منظر نظري، سطح نظري و سياسي ارزيابي مي
ي ساختن پروژه از منظر سياسي نيز .طبقه پرداخت ي ماركسيستيِ نظريه رخي از عناصربايست به بازسازِي بمي، را توضيح داد معاصر

نشده درون مناسبات قطبيهاي جايگاهي نسبتاً عظيمِ اي ندارد جز مواجهه با واقعيتِ وجودِ تودهسوسياليسم چارهبراي  ياعتماداستراتژي قابل
  طبقاتي معاصر. 
پردازد. نقطه ي مياني ميتِر ماركسيستي براي فهم طبقهرويكردي جديد دروِن چارچوب مفهومي گستردهكاوش پيرامون  به 1اين مقاله

شكلي مختصر به بررسي و ، به1ي استثمار خواهد بود. در بخش ي مياني و مسئلهبين طبقهخاص مناسبات  ثقلِ استدالل اين متن، واكاوي
، با انتخاِب رويكرد جان 2ي مياني در ماركسيسم معاصر خواهيم پرداخت. در بخش طبقه هپرداختن بهاي بديل براي سپس نقِد استراتژي

پردازيم. سپس در بخش عمومي بين طبقه و استثمار ميي رابطهي عزيمت خود، به كاوش در ) به استثمار به عنوان نقطهb1982رومر (
چنين در جوامع داريِ معاصر بلكه همفهم طبقاِت مياني، نه تنها در سرمايهدر هاي اين نوع واكاوِي طبقه و استثمار به بررسِي داللت 3

اي از مسائل تجربيِ در نسبت با مجموعه ي مياني رااين بازسازي مفهومي طبقه 4، در بخش سرانجامداري، خواهيم پرداخت. غيرسرمايه
  هاي طبقاتي بررسي خواهيم كرد.مرتبط با نابرابريِ درآمد و نگرش

  
  طبقاتي وماركسيستي از ساختارنقطه عزيمت: واكاوِي ن. 1
 
 ها در ماركسيست ديگر تشخيص دهيم كهرا از يك متفاوت چهار استراتژيطور كلي بهتوانيم آنكه وارد جزئيات بحث شويم، ميبي

  2:اندكار گرفتهبه ،شدهمناسباِت طبقاتِي قطبي منطقي از نشده درونطبقاتي قطبيهاي موقعيتي مفهومي مسئله بررسي

                                                           
چارچوبي كلي براي «اي با عنوان مقالهچنين )، و هم1985بوكز، (لندن: نيولفت» طبقات«كتاِب من با عنوان  7و  4، 3اين مقاله عمدتًا برگرفته از فصول . 1

هاي اين مقاله از نظرات به چاپ رسيده است. استدالل 1984 ،4ي ، شماره13، جلد »پاليتيكس اند سوسايتي«ي است كه در مجله» واكاوِي ساختار طبقاتي

زاده، فيليپه فون َپريس، جان الستر، آندرو ِلوين، ران َامين درويين،چون روبي منشين، مايكل بوراووي، جان رومر، آدَم پريزوورسكي، روبرت فنكساني هم

)، SES 82-08238پژوهشي بنياد ملي علوم ( بورسبخشي از اين پژوهش با استفاده از  مند شده است.رسون بهرهرد الخمن، دَنيل ِبرتو و پري اندريچا

  التحصيالن ويسكانسن صورت گرفته است.تحقيقات فارغي ي پژوهشِي مارشال آلماني از سوي اياالت متحده و كميتهبودجه

 
  ).1980تر اين رويكردهاي بديل نك به رايت (براي بررسي مفصل  2
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تمام معنا يك توهم ايدئولوژيكِ به» ي ميانيطبقه«شده است:  داريِ پيشرفته واقعاً قطبيساختار طبقاتيِ جوامع سرمايه ) 1
پردازان چنين رويكردي را . تعداد نسبتًا اندكي از نظريهپردازدمي ي مياني با انكار خود اين معضلطبقهمعضل  است. اين موضع به

 اند.كرده اتخاذ

 (براي مثال، پوالنزاس، ،»بورژوازي جديدخرده«يك نوعاً ، ي ديگر] از يك طبقهsegment[ يبخشي مياني را بايد طبقه ) 2
ي ابتداييِ شدهي طبقاتيِ قطبيدر اين استراتژي، نقشهتلقي كرد. ) 1963 (براي مثال، ماله،» ي كارگر جديدطبقه«) يا يك 1975
 شود.ساختار طبقاتي افزوده ميواكاوي هاي درونيِ معناداري در ميان طبقات به ماند، اما تفكيكنخوره باقي ميداري دستسرمايه

رد. گاهي بورژوازي تفاوت دايا خرده تمامي با بورژوازي، پرولتاريااست كه بهجديد اي طبقهبه واقع خوديِ خود ي مياني بهطبقه ) 3
شود (ِارِنرايش و داده مي ]professional-managerial class[ ريتيمديـايي حرفهمانند طبقه خاص اوقات به اين طبقه نامي

ن رويكرد با ). اي1979؛ كنراد و ستزِليْني، 1979نامند (گولدنر،مي» ي جديدطبقه«)؛ گاهي اوقات صرفًا آن را 1977 اِرِنرايش،
بندي دهند تا استراتژي بخشداري را تغيير ميي طبقاتي سرمايهتر نقشهايشكلي ريشهكردن طبقاتي كامًال تازه به ساختار طبقاتي، بهاضافه

 ].class segment strategyطبقاتي [

شوند، درواقع هرگز درون يك طبقه قرار ندارند. بلكه بايد تلنبار مي» ي ميانيطبقه«كه ذيل عنواِن ُپرطرفداِر هايي جايگاه ) 4
نمايي هايي كه من آنان را چنين سرشتجايگاهزمان در بيش از يك طبقه قرار دارند، قلمداد كرد كه همهايي جايگاهچون ها را همآن

). براي مثال، 1977 چنين نك به كارچدي،، هم1978، 1976 (رايت،» روِن مناسبات طبقاتيهاي متناقض دجايگاه«ام: كرده
ي دبگيراني هستند تحت سلطهنكته كه مز ي كارگر قلمداد كرد (يعني با تمركز بر اينهم درون طبقهزمان مديران را بايد هم

اين نكته كه بر عمليات توليد و كارِ كارگران كنترل دارند). اين دار (يعني با تمركز بر ي سرمايهو هم درون طبقه داران)سرمايه
گيرد، چراكه معناي انداِز سنتي ماركسيستي نسبت به ساختار طبقاتي فاصله مياستراتژي بيش از هر استراتژي ديگري از چشم

شده توسط افراد و طبقات ري اشغالهاي ساختاجايگاه ديگر تناظر يك به يك بين :انداز دگرگون شده استدر اين چشم» جايگاه«
اين استدالل  ام، باتي به دفاع از آن پرداختهي ساختار طبقاي مسئلهدر مباحث اخير دربارهاي است كه ينظرموضع اين  وجود ندارد.

 كند.از طبقات مياني فراهم مي را تريمنسجم درك مفهوميبا رويكردهاي بديلِ موجود، مقايسه كه اين رويكرد در 

و د خوشدست حلنظر كه اين راهمشخصًا از اينبخش باشد. رضايت چهارم حلراه اين كه كنمنمي تصور ديگر حاضر حال در
است: نخست، اين رويكرد در واكاوِي مناسبات  يستي از ساختار طبقاتيهاي نوماركسسازياغلب مفهوم و مشترك با مشكل مهم

ي اي كه در آن طبقهيعني جامعهشكلي ضمني سوسياليسم ـ؛ و دوم، بهكندطبقاتي از تمركز بر استثمار به تمركز بر سلطه ميل مي
  آورد.شمار ميداري بهـ را تنها بديلِ ممكن سرمايهاست» ي حاكمطبقه«كارگر همان 

  
  استثمارسلطه درمقابل 

  
مجدد يك بندي صورتكردم كه اين مفهومْ هاي متناقض طبقاتي بر اين نكته پافشاري ميجايگاهوگسترشِ مفهوِم در مسير بسط

 پردازي مربوط به اينبخشي از لفظي بين طبقه و استثمار را، به عنوان مفهوم طبقاتِي مشخصًا ماركسيستِي است. در اين ميان رابطه
شكلي انحصاري متكي بر هاي متناقض درون مناسبات طبقاتي عمدتًا بهجايگاههمه، در عمل، مفهوم تصديق كردم. با اينتالش 

اكاويِ ساختار طبقاتي باشد، صرفًا گذار در وكه عنصري پايهبود و نه مناسبات استثمار. ارجاع به استثمار، بيش از آن سلطهمناسباتِ 
خاطر ذيل حث مربوط به طبقات داشت. براي مثال، مديران از اساس به ايناي براي مبازمينهپسكاركردي به عنوان مفهومي 



4 
 

چنين نقشي سلطه بودند و هم تحت سلطه. مناسبات سلطه هم هم عاملِ  حالشدند كه درعينهاي متناقض تعريف ميجايگاه
شان در ويژگي خودراهبريعلت هايي كه طبق استدالل من بهجايگاه  ـ» مستقلكاركنان نيمه«تعريفِ خصلت طبقاتِي كننده در تعيين

 3.كندنسبت با سلطه تعريف مي را درشرايطي » استقالل«ـ داشتند، چراكه شدندوا و پرولتر محسوب ميبوژزمان خردهند كار، همفراي
هاي سازيطبقه را، در اغلب ديگر مفهومي مركزِي مفهوم استثمار در هسته باسلطه جايگزيني توان گرايش به چنين ميهم

  نوماركسيستي از ساختار طبقاتي مشاهده كرد.
حال، در نظر خود من، چنين آيد تا گناه. بااينحساب ميحاشيه راندِن مفهوم استثمار فضيلت به مسلمًا براي برخي افراد به

برداشتي از طبقه كه مبتني بر سلطه است، باعث نخست، چرخش به سوي رود. شمار ميرويكردي به دو علت يك ضعف جدي به
گونه خود و درون خود هيچخوديبه» سلطه«شود. مفهومِ هاي طبقاتي و واكاويِ منافعِ عيني ميجايگاهتضعيفِ ارتباط بين واكاويِ 

ها داراي ناي اين نيست كه آنگران ندارد. والدين هم بر فرزندان خود سلطه دارند اما اين امر به معداللتي بر منافعِ مشخصِ كنش
توانستيم گاه ميهمان اندازه مبتني بر استثمار هم بود، آني والدين با فرزندان بهمنافعي ذاتًا متضاد با فرزندان خود هستند. اگر رابطه

ديگر دارد. دوم، با يكاي از منافع مادي متضاد شكلي ذاتي داللت بر مجموعهها سخن بگوييم. استثمار بهاز منافع متخاصم بين آن
هاي ستم«ويكردِ توان آن را ركه ميگيرند قرار ميآن دسته از مفاهيم طبقه كه مبتني بر سلطه هستند معموالً ذيل برداشتي 

ها اي از ستماي چندگانهانداز، جوامع با مجموعه] براي فهم جامعه نام نهاد. از اين چشمmultiple oppersions» [چندگانه
يك بر ـ كه هيچ ي جنسي، نژادي، ملي، اقتصادي و غيرهسلطه شوند كه هريك ريشه در شكل متفاوتي از سلطه دارد ـميتعريف 

اي براي شود كه هيچ مركزيت ويژههاي ستم بدل ميرو، طبقه صرفاً به يكي از بسيار سرچشمهديگري اولويت تبييني ندارد. ازاين
 شود تادستاورد قلمداد ميبار ديگر بايد متذكر شد كه اين جابجاييِ طبقه از مركز صحنه احتماالً واكاوي اجتماعي و تاريخي ندارد. 

گاه مفهوِم مبتني بر حفظ كند، آن سنتي براي مفهوم طبقه قائل بوده مشكل، اما اگر كسي بخواهد مركزيتي كه ماركسيسم به صورت
  ي طبقه مشكالتي جدي را به همراه خواهد آورد.سلطه

  
  داريطبقات در جوامع پساسرمايه

  
ي آيندهـ در نهايت كمونيسمو  سوسياليسم ـ صريح بود: داري كامالً رمايهـي دورنماي تاريخِي سكالسيك درباره ماركسيسمنظر 

 درونِ ي شده. بنابراين، ساختار طبقاتي قطبياست ي كارگري ضروري طبقهحامالنِ اين آيندهبود. خواهد داري جوامع سرمايه
  گرفت.ميداري و سوسياليسم قرار سرمايه بينشده هاي تاريخِي قطبيبديل همتايي و پرولتاريا، زبين بورژوا ،داريسرمايه

شكلي صريح و خالي از را بهبه پرسش كشيده است، هرچند نتوانسته آنرا تاريخي  افقي بيستم اين ي تاريخِي واقعيِ سدهتجربه
ساختارهاي طبقاتِي  احتمالبه  توجه كمدست، )a1983ام (رايت،طور كه در جايي ديگر استدالل كردههمان ابهام مردود سازد.

                                                           
اي مهم بوده است. در نزد متناقض درون مناسبات طبقاتي مشخصًا مقولههاي جايگاهوگسترش اين نقد از در رابطه با بسط مستقلي كاركنان نيمهمقوله  3

ي ُبعدي واقعي از مناسباِت طبقاتي، و درنتيجه ،نفسهشكلي فيبه ،رسيده و نهنظر ميبه» شرايط كار«چون خصلتِ از منتقدان، استقالل هميشه همبسياري 

. در امادي به خرج دادهشكاكيت زيمشخص درون ساختاِر طبقاتي،  جايگاهگذارانِ نوعي مستقل به عنوان پايهام از كاركنانِ نيمهنماييهمين امر، من در سرشت

همراه داشته است. عادتي هم بهخالف برانگيز از آب درآمده كه نتايجهمستقل مشخصًا مناقشي نيمهطبقه نيز مقولهي ساختار ام دربارههاي تجربيپژوهش

دند. هاي هوايي از آب درآمتر از خلبانان شركتمستقلدهند، را نيز انجام مي» تأسيساتي«از وظايف  طيف متنوعيچنين اي كه همبراي مثال، سرايدار مدرسه

جت بيش از يك سرايدار پرولتريزه شده است. از سوي ديگر،  ، خلبان يك جامبوكه برخالف ظاهراينحساب آورد ـبه مهم اييافتهتوان مسلمًا اين امر را مي

  كار گرفت.چون يك معيار طبقاتي بهخود نبايد همخوديتوانند معرف اين مسئله باشند كه استقالل را بهچنين نتايجي مي
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ها براي واكاوي تشده از سوي ماركسيسكارگرفتههاي مفهومي بهجاست كه چارچوب. دشواري آنيك ضرورت استداري پساسرمايه
، طور مشخصبهبر ندارد.  داري دربراي فهِم طبقاِت پساسرمايه يبا اندك استثناءهايي، معيار مناسب داري،مناسباِت طبقاتي سرمايه

دارانه سرمايهدروِن مناسبات  با استحكام تمامْيا  ،هاي متناقض درون مناسباِت طبقاتيجايگاهتمامي مقوالت طبقاتي در واكاوي من از 
دارانه (كاركنانِ پيشاسرمايه اساساً هاي متناقضي كه شامل مناسباِت جايگاه(بورژوازي، مديران، كارگران) واقع شده بودند يا در 

داري، هيچ عنصري وجود ي سرمايهدر اين واكاوي از مناسباتِ طبقاتي در جامعه بورژوازي و كارفرمايان ُخرد) بود.مستقل، خردهنيمه
هاي مربوط به . نتيجه گرايشي است به سمت بحثراهگشا باشدداري واكاوِي طبقاِت پساسرمايه جهتند در نداشت كه بتوا

] ad hoc[ يمورد كامالً  يخصلت داراي كهـ  »هاي واقعًا موجودسوسياليسم«ساختاِر طبقاتِي  ـداريساختارهاي طبقاتِي پساسرمايه
  هستند.
 ـ اريدپساسرمايه طبقاتِ  واكاويِ  براي مفهومي بنياني فقدان و سلطه به استثمار از چرخشـ مفهومي مشكالت اين به توجه با

 و كرد ستايش را سلطه بر مبتني برداشتي به چرخش اين كه است آن نخست امكان. گفت سخن نظريِ  بديلِ دو از توانمي واقع در
چنين رويكردي به شكلي داري استفاده كرد. پساسرمايه و داريسرمايه جوامع واكاوي براي بنياني عنوان به طبقه جديدِ  مفهومِ  اين از

گام دروِن مناسباِت اقتدار همهايي موقعيتي مثابه) از طبقات به1959رف (وانجامد كه عميقًا با واكاوِي دارنداز واكاوِي طبقاتي مي
هاي تجربِي ه بتواند هم با پيچيدگياي كگونهبديل ديگر، تالش براي بازگرداندنِ استثمار به مركزِ واكاويِ طبقاتي است، به است.

داري. خواني داشته باشد و هم با واقعيِت تاريخيِ ساختارهاي طبقاتي پساسرمايههم داريدرون سرمايه» ي ميانيطبقه«مربوط به 
  ي اين مقاله دنبال خواهم كرد همين مسير دوم خواهد بود.مسيري كه من در ادامه

ي مفهوِم ) دربارهa1982را از اثر اخيِر جان رومر ( باشد استثماركه مبتني بر از طبقه  برداشتي مباني الزم براي بازسازيِ
هاي كردن نقشههاي تجربي يا روشنمربوط به پژوهش مسائلطور مشخص درگير كه خوِد جان رومر بهدرحاليام. استثمار برگرفته

كوشم نشان گونه كه ميهمانكند. هايي فراهم ميانضمامِي ساختارهاي طبقاتي نبوده است، اما اثر او بنياني غني را براي چنين تالش
ي مستحكم براي حلِ مشكالِت موجود در تواند بنياني متناسب، ميهاينيبازب و هابسطدهم، استراتژيِ واكاويِ او، به انضمامِ برخي 

  هاي طبقاتي متناقض فراهم آورد.جايگاهمفهوِم 
  

  طبقه و استثمار .2
  

هاي مولد، يا ي محوريِ رويكردِ رومر براي واكاويِ استثمار اين است كه بنيان ماديِ استثمار همانا نابرابري در توزيعِ دارايينكته
علتي كافي براي  هاسو، نابرابري در داراييازيك شود.عنوان مناسباِت مالكيت به آن ارجاع داده مي تحت چيزي است كه معموالً همان

بنابراين،  .گوناگون استثمار استهاي نظامنماِي سرشتديگر، اشكال مختلفِ نابرابرِي داراييْ توضيحِ انتقال مازاد است، و ازسوي
  شوند كه برآمده از اين مناسباِت استثمارند.اجتماعي توليد تعريف ميدرون مناسباتِ هايي موقعيتطبقات به عنوان 

چون من) را به چالش بكشد كه مناسباِت طبقاتي را ها (يي هماين نتايج رومر را وا داشته كه مستقيماً اين گرايش ماركسيست
جا كه طبقات استثمارگر مانع از دسترسي طبقات از آنمسلماً،  كنند.توليد تعريف مي ون فرايندسباِت سلطه دراعمدتاً برمبناي من
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رومر  پافشاريِ اما  ي طبقات استثمارگر بر طبقات استثمارشده سخن گفت.توان از سلطهشوند، ميهاي مولد مياستثمارشده به دارايي
  4خود دانست.ديِخوتوان عنصري محوري در تعريفِ مناسباِت طبقاتي بهفرايند توليد را نمي درونِسلطه بر آن است كه 

). استدالل من اين بود كه وجود سلطه در 1982 ام (رايت،رويكرِد رومر به اين مسئله را نقد كرده ممن در يكي از آثار پيشين
در مقطع شكلي ذاتي بلكه اين سلطه به شود،مناسباِت طبقاتي، به حفاظِت سركوبگرانه از صرفِ مناسباِت مالكيت منحصر نمي

داران بر كه امرونهيِ سرمايهكنم كه در رابطه با اين مسئله حق با رومر است. درحاليحضور دارد. در حال حاضر گمان مي توليد
تواند نقشي مهم در شود و ميمحسوب مي هدارانشك خصلِت مهِم اغلِب اشكال تاريخي توليد سرمايهتوليد، بي فرايند كارگران درون

سرمايه را بايد با مناسباتِ كنترِل اما بنيانِ مناسبات كارـ طبقاتي و تعارض طبقاتي درون توليد ايفا كند،دهي تبيينِ اشكالِ سازمان
  كرد. شناساييهاي مولد داراييخودِ  بردقيقاً (يعني، مالكيتِ اقتصاديِ واقعي)  واقعي

هاي منقول (يا داراييمادي هاي است: داراييبندي صريِح خود رومر تنها دو شكل از دارايي به رسميت شناخته شده در فرمول
دارانه را استثمار سرمايهمادي هاي نابرابري در دارايي هاي نامنقول).داراييهاي مهارتي (مطابق با اصطالحاِت خود او) و دارايي

  ».سوسياليستي«هاي مهارتي استثمار و نابرابري در داراييآورد، وجود ميبه
افراد  در هايِ رومر را گسترش دهم: دارايي، واكاوهاي مولدميان آوردن دو نوع ديگر از داراييبهقصد من اين است كه با 

]assets in people [سازمان درها و دارايي ]assets in organization[ها در افراد، يا شايد . نابرابري در توزيعِ دارايي
و مناسباتِ طبقاتيِ فئودالِي  يفئودال، بنياني را براي استثمار ]labor power assets[ هاي نيروي كارتر داراييشكلي دقيقبه

داري هركسي از يك واحد از اين دارايي، يعني خودش، در جوامع سرمايه 5اي مولد است.گذارد. نيروي كار داراييهمراه با آن پايه مي
لي نابرابر توزيع شده بود: ارباباِن فئودال بيش از يك واحد و برخوردار است. از سوي ديگر، در فئوداليسم، مالكيت بر نيروي كار به شك

 ها، امري رايج در فئوداليسم نبود ـتر از يك واحد در اختيار داشتند. مطمئناً، در اختيار نداشتِن نيروي كار براي سرفها كمسرف

ها از كنترل ـ اما آن تمامي محروم باشندخود بهشدند كه از حقوق مالكيت بر نيروي كارِ سوب نميبرده محها، در نگاهي كلي، سرف
كاِر شخص ديگري بودن از  هاي نيرويدارايي» مالكِ«گراِن مولد محروم بودند و معناي واقعيِ كامل بر شخص خود به عنوان كنش

ها در نيروي كار وزيعِ داراييرو، استثمار فئودالي استثمار (يا انتقال كار)ي است كه محصولِ نابرابري در تازاين 6اساس همين است.
  7است.

                                                           
كند دارانه را تشديد نمياي در عمْل استثماِر سرمايهاهميت است يا درواقع، چنين سلطهاين امر به معناي آن نيست كه سلطه در فرايند كار از منظر نهادي بي 4

موردنظر رومر، صرفًا اين است كه سلطه معيار واقعي براي تشخيص مناسباِت طبقاتي نيست: ي شود. نكتهسرمايه نميو منجر به تحميِل مناسباِت طبقاتي كارـ

  ).b1982مناسباتِ مالكيت مبتني شده است. براي پيگيري بحث در رابطه با اين مسائل مشخص، نك به رومر ( صرفًا برگيرانه شكلي سختاين معيار به
- 40: 1978به جي.ِاي كوهن ( نيروهاي توليدي (يعني يك دارايي مولد) قلمداد كرد، نك از عنوان بخشي براي اين بحث كه چرا نيروي كار را بايد به 5

41.(  
حساب آورد كه در آن برده هيچ حق مالكيتي بر نيروي كار خود ندارد، چون موردي مشروط از استثمار فئودالي بههم دداري را بايبندي، بردهدر اين فرمول 6

 ها برخوردار است.رده از حقوق مالكيت كامل بر بردهبكه مالك درحالي
دارْي صرفًا معطوف به ماهيِت كند، تمايز بين استثمار در فئوداليسم و سرمايهها براي تعريِف استثمار استفاده ميي بازيدر شرح فنِي رومر، كه از رويكرد نظريه 7

 فردي ديگر معرِف استثمار فئودالي و برداشت به هاي شخصيِ كمِك داراييرداشت بهشود (بدرك ميهاي فيزيكي ] در خصوِص داراييwithdrawalقواعد برداشت [

هاي فيزيكيِ شود كه برداشت با كمِك داراييجا چنان استنباط ميدارانه است). دراينها معرِف استثمار سرمايهشخصي ديگر از مجموِع دارايي يسرانه سهمِ كمكِ 

كه  كرد تعريف ترتوان چنين دقيقي برداشتي كه معرِف استثماِر فئودالي است را ميها در مردم است. بنابراين، قاعدهتوزيع (برابرسازيِ) داراييفردي ديگر معادِل باز

  ، باشد.هاهاي جامعه در نيروي كار، يعني يك واحد از اين داراييي شخصي ديگر از داراييحاصلِ بازِي فئودالي براي شخصي، كسِب سهم سرانه
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» يهاي سازماندارايي«از اصطالحِ  منظوربديناست. تر بغرنج بيافزايمواكاوِي رومر  دارم آن را بهدومين دارايي مولدي كه قصد 
]organization assetsفردي از استثمار و كنم. نابرابري در توزيع اين نوع دارايي بنياني را براي اشكال منحصربه] استفاده مي

داري در هاي ضدسرمايهانقالب. دهدشكل مي كه همراه با آن است،» جوامع سوسياليستِي واقعاً موجود«مناسبات طبقاتي مربوط به 
توانند مالكِ وسايل توليد باشند، خصوصي بر وسايل توليد منجر شد: افراد نميروسيه و ديگر مناطق، در عمل به حذف مالكيت 

توصيف چنين جوامعي صرفًا برمبنايِ  حال،با اينها دسترسي داشته باشند و غيره. ها را به ارث ببرند يا در بازار به آنتوانند آننمي
نظر شوند و بهظاهر نمي» ي حاكمطبقه«در اين جوامع متخصصان به عنواِن  رسد.نظر مياستثماِر مبتني بر مهارت كماكان نابسنده به

  . باشدهاي مهارتي نابرابري صرفاً متمركز بري اين جوامع رسد كه پويهنمي
] را مطرح status exploitation» [مرتبهاستثمار مبتني بر «رومر اين مسئله را تشخيص داد و براي مقابله با آن اصطالح 

نويسد ) ميa1982 :243رومر ( شود.ها اِعمال ميكه از سوي بوروكراتدانست استثماري توان را مياين مسئله  ثال اصليِ كرد. م
تعلق ها موقعيتكه به هريك از اين  هاي مختلفيشد كه پاداشگاه توجيه ميهاي ويژه بودند، آننيازمند مهارتها موقعيتاگر اين «

ها موقعيتهاي اضافي نيز به دارندگان اين اي از استثمار سوسياليستيِ [مبتني بر مهارت] بناميم ... [اما] برخي پاداشگرفت را جنبهمي
انجام رساندنِ وظايفِ مربوط به است و نه داشتِن مهارتي خاص براي بهموقعيت گيرد كه علت آن صرفًا در اختيار داشتنِ آن تعلق مي

  ».هستند مرتبه بر يمبتن استثماري پديدآورنده مشخصْ هاي موقعيتهاي ويژه به اين پرداخت آن.
اي با در جامعه استثمارگران جايگاهِتواند در فراهم آوردنِ شرحي توصيفي و كارآمد از مفهومِ استثمار مبتني بر مرتبه نزِد رومر مي

اين مفهوم شامل گسستي اساسي از منطق ساير دولت سوسياليستي به ما ياري رساند، اما از منظر نظري بسنده نخواهد بود، چرا كه 
با نيروهاي توليد ريشه مناسباتِ مالكيت  بين يدر هريك از ديگر موارد، استثمار در رابطهشود.  او از استثمار مي ِهاي واكاويبخش

] برخوردارند، نه صرفًا به اين معنا كه مفهوم استثمار بايد materialist» [مادّي«دارد. هريك از ديگر اشكاِل استثمار از خصلتي 
استثمار مبتني بر  اين مفهوم مبتني است بر مناسباِت مربوط به شرايطِ مادّي توليد.خاطر كه توزيعي مادّي را تبيين كند، بلكه بدين

  اي با توليد ندارد.ي ضروريابطههيچ ر» مرتبه«
هاي دارايي«سراِغ نوعي از واكاوِي استثمار رفت كه مبتني بر توان ، مي»مرتبه«براي حِل مشكل مفهومِ استثماِر مبتني بر 

خود خوديِاند، تقسيم كار فني ميان توليدكنندگاِن مختلْف بهاسميت و هم ماركس اشاره كردهطور كه هم آدام باشد. همان» سازمان
آيد كه از مخارِج مربوط به نيروي كار، استفاده حساب مييابيِ فرايندِ توليْد خود منبعي مولد بهي سازمانمنبعي براي بارآوري بود. نحوه

د دارد، اي متقابل بين سازمان و اين انواع ديگِر دارايي وجوهاي توليدكنندگان مستقل است. مسلماً، رابطهاز وسايل توليدي يا مهارت
شده هماهنگيارِي يعني شرايِط هم اما سازمان ـ ها موجود است.بين وسايل توليد و مهارتنيز اي متقابل گونه كه وابستگيهمان

  شود.منبعي مولد محسوب ميخود خوديِبهـ  ميانِ توليدكنندگاْن درون يك تقسيمِ كار پيچيده
دارايي چگونه بايد  اين بر »واقعي اقتصاديِ مالكيت« به مربوط مناسبات است؟ شده توزيع مختلف جوامع در چگونه دارايي اين

در داران است: مديران عموماً در اختياِر مديران و سرمايه يهاي سازمانهاي معاصر، كنترل بر داراييداريتعريف شود؟ در سرمايه
اي را دراختيار دارند، به هاي سرمايهداران، كه مالكيِت داراييشده از سويِ سرمايههاي اِعمالو تحت محدوديت معينهاي شركت

هاي چنين داراييصورت مستقيم مالكِ هردونوِع دارايي (و احتماًال همبهكارساالر داراِن سرمايهپردازند. مي يهاي سازمانكنترِل دارايي
هرج و اي هستند. به دليل هاي سرمايه) صرفًا مالك داراييي با بهرهقرضه دارندگان اوراقداراِن كامالً رانتي (مهارتي) هستند، سرمايه

  هاي مختلف كنترل ندارند.گران بر تقسيِم كار فنيِ در ميان شركتداري، هيچ گروهي از كنشبازاِر سرمايهمرج در 
)، a1983 شود (نك به رايت،خوانده مي» ي توليد دولتيشيوه«كه معموًال گونه در سوسياليسمِ بوروكراتيِك دولتي، يا آن

هاي مولد درون و در بين فعاليت هماهنگي كنترل بر تقسيمِ فنيِ كار ـ واجد اهميت بسيار بيشتري هستند. يهاي سازماندارايي
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 يهاي سازمانيابد. كنترل بر داراييسازمان مي صورت مركزيشود كه بهگاني مياي جامعهـ بدل به وظيفه فرايندهاي كار مختلف
 گسترشدرون دولت  ريزيهاي مركزيِ برنامهه سازمانشود، بلكه بها محسوب نميديگر صرفاً ذيل وظايف مديران در سطحِ شركت

كه كنترل بر  گوييم استثمار در چنين جوامعي مبتني بر قدرت بوروكراتيك است، معناي سخن اين استهنگامي كه مي يابد.مي
  كند.مبنايي ماّدي را براي مناسبات طبقاتي و استثمار تعريف مي يهاي سازماندارايي

سازمان در اين مورد دارايي محسوب  مراتب است.ي اقتدار و سلسلهتنگاتنگ با مسئله ارتباطي يدربردارنده يهاي سازمانمفهوِم دارايي
شكلي نابرابر اگر اين دارايي به شده است.تقسيم كاري فني و پيچيده هماهنگ درموردِ گيري فعاليِت استفاده از اين دارايي با تصميم .شودمي

دارايي  خودخوديِحال، اقتدار بهبااين گيرد.خود ميمراتبي بهگاه مناسباِت اجتماعِي مرتبط با آن دارايي شكلِ اقتدارِ سلسلهتوزيع شده باشد، آن
  شود.مراتبي از اقتدار كنترل ميشود، اين سازمان است كه دارايي قلمداد شده و از رهگذرِ سلسلهمحسوب نمي

تراز همهاي سازمان بنياِن استثمار است، معادل بيان اين امر است كه (الف) اگر دارايي يهاي سازماناين ادعا كه كنترل واقعي بر دارايي
شوند، و (ب) ها متضرر ميبرند و مديران/بوروكراتشود (يا، معادل با آن، كنترِل سازماني دموكراتيزه شود) غيرمديران سود مي

  8هاي سازماني بر بخشي يا تمامي مازادِ اجتماعاً توليدشده كنترل دارند.ها از رهگذِر كنترلِ واقعِي داراييمديران/بوروكرات
 
  
  

به نمايش  1آيد كه در جدول دست ميتري بهشناسيِ پيچيدهسنخاويِ رومر اضافه كنيم، را به واك يهاي سازماندارايياگر ما عامل 
  درآمده است.

                                                           
داران يا گونه كه سود سرمايه، هماننيستها مديران و بوروكرات يشدهصرفواقعًا معادل با درآمِد شخصِي » كنترل بر مازاد«بايد توجه داشت كه اين  8

كه چه كسري از مازادي كه واقعًا در اختياِر طبقاتِ داران و ارباباِن فئودال نيست. ايني شخصيِ سرمايهشدهمعادل با درآمد صرف هاي فئودالي مالكانهبهره

دارانه، رشدِ سازماني و استثمارگر است صرفِ مصارف شخصي شود و چه ميزان از آن صرف ديگر اهداف (مانند مخارج نظامِي فئودالي، انباشتِ سرمايه

ها در اثر ، از نظر تاريخي، اشكال متفاوتي به خود گرفته است. اين ادعا كه مديران/بوروكراتمعيني يره)، در انواع مختلف جوامع يا درون يك جامعهغ

شكلي بالقوه براي مصارف ، بهروها واقعًا در كنترل خود دارند و ازاينهاي سازماني متضرر خواهند شد، به ميزاِن درآمدي اشاره دارد كه آنبازتوزيِع دارايي

  ها.شخصي مهيا است، نه صرفاً ميزان مصرِف شخصِي واقعِي آن
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را بررسي كنيم. فئوداليسم نظامي است طبقاتي كه مبتني بياييد به صورتي مختصر به هر رديف اين جدول نگاهي بياندازيم و منطق آن
] به معناي اين است كه كنترِل personal bondage» [بندگي شخصي« كند. حقوِق مالكيت بر نيروي كار عمل ميبر توزيِع نابرابرِ 

توان تظاهِر تجربيِ اين توزيِع نابرابِر حقوق مالكيت در فئوداليسِم كالسيك مي وكمال نيست.ها تماماقتصادِي واقعِي ارباباِن فئودال بر واسال
 و جنسي يمالكانه هايبهره به] Corvée[ بيگاري كه هنگامي ها مشاهده كرد.ي از سرفكار ونِ يد اجباريبر نيروي كار را در استخراِج 

 .يافت دهقانان سوي از هازمين تركِ  دربرابر قانوني موانعِ  در توانمي را استثمار مناسباتِ  فئوداليِ  خصلتِ  بازتابِ  شد، بدل پولي آخردست
 از است آن مالك ارباب كه را يكار يروين از يبخش يكار نيچن با دهقان: شوديم محسوب سرقت نوعي شهرها به دهقانان »فرار« درواقع،

هاي سازماني ها، هم وسايل توليد بيشتري دراختيار دارند، هم داراييبراين، اربابان فئودال در مقايسه با سرفعالوه 9.بردمي سرقت به او
ها نيز استثمارگر را در نسبت با اين دارايي هاآنتوان ميتر است)، بنابراين آخري نامحتمل هاي مولِد بيشتر (گرچه اينبيشتر و هم مهارت

رو، به ت، كه ازهمينسازوكارهاي استثماِر مشخصًا فئودالي اس تقدمِ بخشد، مي» فئودالي«چه به جامعه خصلِت حال، آنينقلمداد كرد. باا
  بنياد ساختارِي اصليِ براي مبارزات طبقاتي خواهد بود. ،معناي اين است كه مناسباتِ طبقاتي فئودالي

، مالك يك واحد طور كليبهكم ، دستهركسيهاي مولد را درميان مردم بازتوزيع كردند: اي داراييشكلي ريشههاي بورژوايي بهانقالب
توان دقيقًا همين است، و مطابق با همين معناست كه مي» هاي بورژواييآزادي«هاي مولد، يعني خودش، است. معناِي از اين دارايي

داري شكل ديگري از استثمار، استثماِر مبتني بر مناسباِت مالكيت بر مايهداري را نيرويي از نظر تاريخي مترقي تلقي كرد. اما سرسرمايه
  10.آوردسابقه پديد مي، را در سطحي بيوسايل توليد

داران از حق مالكيِت كامل بر وسايل توليدي برخوردارند و است كه سرمايه اين داريشكِل نهادِي معمول مناسبات طبقاتِي سرمايه
داري ي سرمايهوجود داشته است. صنايع روستايي در دوران اوليه يزديگري نتاريخي هاي همه، امكانوم. بااينكارگران از اين حق محر

داران به بدوِن كمِك سرمايه افي دراختيار نداشتند تا بتوانندشد كه مالِك بخشي از وسايل توليد خود بودند، اما دارايي كشامل كارگراني مي
گرچه در آن زمان هنوز بازارهاي رسمي براي نيروي كار و مزدها و غيره وجود نداشت، اما چنين كارگراني كماكان  توليِد كاالها بپردازند.

دارانه، مبادالِت بازاري نقِش سازوكاِر ميانجي را برعهده دارد. در . در تمامي اشكال استثمار سرمايهنددارانه بودتحت استثماِر سرمايه
از رهگذِر مبادالِت  تصاحبشود. بلكه نمي تصاحباليسم، مازاد در شكِل نيروي كار اجبارْي مستقيمًا از كارگران برخالِف فئود ،داريسرمايه

داران نيز از فروِش دهد، سرمايهي كارشان را پوشش ميهاي توليِد نيروگيرد كه هزينه: مزدي به كارگران تعلق ميگيردبازاري صورت مي
دهد كه شكل مي استثمار از حاصلكنند. تفاوت بين اين مقادير كّمي به مازادي ان به درآمدي دست پيدا ميكاالهاي توليدشده توسط كارگر

 11كنند.داران آن را تصاحب ميسرمايه

                                                           
رو، استثمارِ فئودالي) در ي فئودالي (و از همينهاي مالكانهگاه بهرهجايي و ترِك قرارداِد فئودالي آزاد باشند، آنمطابق با اين منطق، هرگاه دهقانان در جابه 9

يعني، زماني كه بتوان بدل شود ـ» سرمايه«شود كه خوِد زمين هم به اند. اين تحول هنگامي كامل ميدارانه قرار گرفتهلي از استثماِر سرمايهفراينِد تحول به شك

  آزادانه در بازار به خريد و فروِش زمين پرداخت.
كند، بسيار دشوار خواهد را برجسته ميدارد و هم شكلي ديگر از آنبرمي زمان هم شكلي از استثمار را عمدتًا از ميانشكلي همداري بهجا كه سرمايهاز آن 10

  داري استثمار درمجموع كاهش يا افزايش يافته است.بود كه ادعايي در اين رابطه داشته باشيم كه با گذار از فئوداليسم به سرمايه
كه كاالها مطابق با مبني بر اينوجود ندارد  جا هيچ فرضيي ارزش است. در ايني كار پايهستقل از نظريهبايد اشاره كرد كه اين ادعا از نظر منطقي م 11

دارانْ ارزِش پولِي مازادي را . ادعا چنين است كه درآمد سرمايهشودها تعيين ميشوند كه مطابق با ميزان كاِر اجتماعًا الزِم متجسد در آنهايي مبادله ميكميت

اين نوع ي ي بحثي دربارهبراي مشاهده همين شرط كافي است تا درآمد آنان را حاصِل استثمار قلمداد كنيم.دهد. كنند تشكيل ميكه كارگران توليد مي

  ).d1981ي ارزش، نك به جي.اي. كوهن (ار پايهي كي آن با نظريهدارانه و رابطهمواجهه با استثماِر سرمايه
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دارانه را از ميان بردارند، استثمار مبتني بر فردِ استثمارِ سرمايهكنند كه شكل منحصربهداري تالش ميهاي ضدسرمايهانقالب
از برابرسازيِ مالكيت بر سرمايه است:  يشكل راديكال د،تولياساسي كردِن وسايل مالكيِت خصوصي بر وسايل توليد. درواقع، ملي

هاي كنترِل واقعي بر داراييدر   ِ هايي نابرابريهمه، چنين انقالب] هستند. بااينcitizen-shareهروند [ش ـ همگي مالك يك سهم
و تقويت كنند. بخشند  ها را تعميقتوجهي اين نابرابريبرند، و درواقع حتي ممكن است به درجات قابلبين نمي را از يسازمان

يابد، در سوسياليسمِ بوروكراتيِك گسترش نمي مرزهاي شركتوراي  به يهاي سازماندارايي كنترل بر داريْكه در سرمايهدرحالي
يابد. ريزي مركزِي دولتي، به تماِم جامعه گسترش مي تقسيمِ كار، از رهگذِر نهادهاي مربوط به برنامه ِ دولتي، يكپارچگِي هماهنگ

مبتني بر  تصاحِب بوروكراتيكِ عبارت است ازشود تقالِ مازادِ استثماري ميسازوكاري كه از رهگذر آن اين فرايند باعث پديدآمدنِ ان
ي دربرگيرنده بنابراين، مناسباِت طبقاتي مطابق با اين وضعيت .مراتبيمازاد مطابق با اصول سلسلهي مركزي و نيز، توزيع برنامه

  شود.و غيرمديران مي ـ هاي سازماني كنترل دارندافرادي كه بر دارايي ها ـمديران/بوروكرات
هاي سازماني، يا بر دارايي واقعي برابرسازِي كنترِل اقتصاديبه  ي تاريخِي تحول انقالبِي سوسياليسم بوروكراتيكِ دولتيْوظيفه

دموكراسِي مستقيِم تام ندارد،  اين مسئله ضرورتًا داللت بر 12است.معطوف كراتيك وهاي بورمعادل با آن، دموكراتيزه كردِن دستگاه
ممكن است  شوند.هاي دموكراتيك گرفته مييعني نظامي كه در آن تماميِ تصميمات، با هر ميزان اهميتي، مستقيمًا در انجمن

به  اما اين محوِر كنترلِ دموكراتيكِ نيز موجودند.هاي مبتني بر نمايندگي وجود داشته باشد و مطمئنًا اشكالِ نمايندهكماكان مسئوليت
رسند و ريزي و هماهنگيِ توليد اجتماعي از رهگذرِ سازوكارهاي دموكراتيك به انجام ميهاي ابتداييِ برنامهست كه مؤلفهااين معنا 

 13كند.اي بر مازاد اجتماعي اعطا نمينمايندگيِ هر مسئوليت به متصديان هيچ ادعاي شخصيهاي موقعيتگريِ برآمده از حق تصدي
اصلِي سوسياليسم  سرشتاين نوع استثمار گذارد. اثر نمي مدرك/ًا بر استثمارِ مبتني بر مهارتلزوم هابرابرسازي گونهاين حال، بااين

  باقي خواهد ماند.
ي هاي پيشرفتهصرِف دراختيار داشتِن تواناييآيد. پا افتاده به حساب نميوجه مفهومي پيشبه هيچ» مهارت«ي اين بحث، در زمينه

 استثمار كافي نيست، چراكه درآمد حاصل از چنين كاِر آوردِن مناسباتِ دست آمده است، براي پديد ديدن بهآموزش كاري كه از طريق 
، مواردي نه انتقاِل مازادي وجود دارد، و نهباشد. در چنين آموزش هاي مربوط به تحصيِل آن تواند صرفًا بازتابي از هزينهياي ميافتهتعليم

كه سود بيشتري خواهند برد. بنابراين، براي آنها نديدهتعليم ،شودها بازتوزيع اگر مهارت ها از مفهومِ استثمار،ي بازيمطابق با تدقيق نظريه
شد، و بايد سازوكاري وجود داشته باشد كه از رهگذر آن مهارتي مبناي استثمار قرار گيرد، بايد به نحوي در نسبت با تقاضا براي آن كمياب با

  منفردِ اين مهارت كمياب بتوانند اين كميابي را به درآمد بيشتر تبديل كنند. صاحبان
 nonbureaucraticساالريِ غيربوروكراتيك [ي سوسياليستي ماهيتاً نوعي فندر اين درك از سوسياليسم، جامعه

technocracy.توانند بخشي چنين كنترلي مي دليلها/دانش خود درون فرايند توليد كنترل دارند و بهمتخصصان بر مهارت ] است
ا هاي واقعي در رابطه بگيريهاي سازماني، تصميم دموكراتيزه كردنِ داراييعلتِ حال، بهاز مازاد توليد را تصاحب كنند. بااين

گيرد (درواقع رار نخواهد داشت، بلكه از رهگذر نوعي فرايند دموكراتيك صورت ميريزيْ تحت كنترل مستقيمِ متخصصان قبرنامه

                                                           
ي اصلي در اذعان دارند كه مسئله» جوامِع سوسياليستي واقعًا موجود«گرا دروِن اين بايد اشاره كرد كه اين وظيفه دقيقًا همان چيزي است كه منتقداِن چپ 12

  ي سياسيِ مربوط به تغييراِت راديكال در اين كشورهاست.برنامه
فوِت وقت، امكان لغو  هيچگيرند و درهرزماني، بي]، كه در آن مسئوالن بيشتر از ميانگيِن كارگران دستمزد نميSoviet» [شورايي«انداِز اصلِي لنين از دموكراسِي چشم 13

شود، همگي تجسم گيري ميگذاشته و درمورد آن تصميمريزي اجتماعي از رهگذرِ مشاركت اجتماعي به بحث چنين در آن، حدود اصليِ برنامهتصدي آنان وجود دارد، و هم

ها زماني كه به قدرت رسيدند، يا تالش جدي در جهتِ از بين بردنِ استثمار سازماني از دانيم، بلشويكطور كه ميهاي سازماني بود. همانچنين اصولي براي برابرسازيِ دارايي

  ).1982هاي دموكراسيِ كارگري، نك به سيرياني (ي و ديگر تالشي انقالب روسبحث در رابطه با اين مسائل در زمينه خود نشان ندادند،  يا از انجام آن بازماندند. براي
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توليد اجتماعي). اين امر  ريزي و هماهنگيزي كنترل بر برنامههاي سازماني همين است: برابرسامعنايِ دموكراتيزه كردِن دارايي
هاي تر از قدرتِ طبقاتِي نظامنوكراِت سوسياليست، بسيار كمتك ي استثمارگرِ داللت بر آن دارد كه قدرِت طبقاتِي واقعِي يك طبقه

  14.داردها صرفًا به بخشِ محدودي از مازاد اجتماعي دسترسي حقوق مالكيِت آن طبقاتِي پيشين خواهد بود.
هاي نظري اين خواهم به بررسِي داللتعمومي براي واكاويِ ساختار طبقاتي است. حال مي يي چارچوبدهندهنشان 1جدول 

سراِغ واكاويِ خوبي تشريح شد، بندي تازه  از طبقات مياني بهكه اين مفهومپس از آن ي طبقات مياني بپردازم.چارچوب براي مسئله
  رويم.هاي تجربي مشخص اين چارچوب ميآمارِي داللت

  
  استثمار و يانيم طبقات. 3

  است؟» يانيم« يانيم يطبقه يدرباره زيچ چه
  

شكل جديدي مطرح كنيم. مطابق با منطق اين ي طبقات مياني را بهكه مسئله دهدبه ما اجازه مي 1چارچوب ارائه شده در جدول 
  نشده را تعريف كرد:قاتي قطبيبهاي طجايگاهوع نتوان دو چارچوب مي

 ييدارا از يزانيم مالكِ كه يافراد يعني شدن، استثمار نه و اندياستثمارگر واجد نه كه دارند وجود يطبقات ييهاجايگاه ) 1
 يهيسرما كه فرماشيخو يِبورژواخرده يدكنندهيتول كي مثال، يبرا. است سرانه سطحِ معادلِ  قاً يدق كه هستند مربوطه
 نيچن 15.كنديم استثمار نه و شوديم استثمار نه يدارهيسرما مناسباتِ  در است، نيانگيم سطح با معادل اشانباشته

 .دينام مشخص يطبقات ساختار كي »يِميقد« اي »يسنت« يانيم يطبقه توانيم را ييهاموقعيت

 نيا ،باشد يانضمام جوامعِ ينماسرشت تواند،ينم هرگز ميينگو اگر تواند،يم ندرتبه ن،يتك دِيتول يوهيشكي كه جاآن از ) 2
 موجود جوامع يِواقع يِطبقات ساختار يِنماسرشت كه بود خواهند گريكدي با يتالق در يِاستثمار مناسبات يدهيچيپ يالگوها

 موقعيتي يْ استثمار مناسباتِ  از ُبعد كي يراستا در كه داشت ميخواه سروكار هاموقعيت يبرخ با ن،يبنابرا. شونديم
 ماهر اريبس رانِيمزدبگ ،يدارهيسرما در. شد خواهند يتلق استثمار تحت موقعيتي گر،يد يبُعد يراستا در و استثمارگرانه

 يشكلبه هستند ياهيسرما يهاييدارا فاقد كهنيا ليدلبه هاآن: هستند نهيزم نيا در يمناسب مثال) هاياحرفه مثال يبرا(
 عنوان ليذ عموماً  هاموقعيت نيا به .شونديم يتلق استثمارگر مهارت يمبنا بر كماكان اما استثمارند، تحت دارانههيسرما

 .كننديم اشاره نيمع يطبقات نظام كي »دِيجد يانيم طبقات«

                                                           
ست، شود، همساز با روحِ اين ادعاِي ماركس است، اگر نگوييم دقيقاً مطابق با كلماِت اوكه از استثماِر مبتني بر مهارت مستفاد مي سلطهي بسيار محدودتِر اين پايه 14

اي كه صرفًا استثمار مبتني هم در جامعهوبيش منحل شدن قرار دارند، آنكمونيسم است، چراكه در اين جامعه طبقات در وضعيِت كم» ي پيشينمرحله«كه سوسياليسم 

، يعني، حقوقِ »رخت بربسته است«ر مهارت نيز شود كه در آن حتي استثماِر مبتني باي درك ميچون جامعهبر مهارت در آن وجود دارد. بنابراين، خوِد كمونيسم هم

هاي مشابهي را معنا نيست كه در كمونيسم، تمامِي افراد، در عمل، مهارت ها در اين جامعه برابرسازي شده است. بايد تأكيد كرد كه اين به اينمالكيت بر مهارت

ي مادي استفاده خواهند اي يكسان از سرمايهبه اين معنا نيست كه تمامي افراد در عمل به اندازهطور كه از بين بردِن حق مالكيت بر وسايل توليد ، هماندراختيار دارند

  ها به عنوان منبعي مولد است.چه در اين جامعه برابرسازي شده عبارت از كنترلِ واقعي بر مهارتكرد. آن
شوند (از بورژواها در واقع از سمت سرمايه استثمار مياز خرده برخيبندِي او، كند، در فرموله مياش از اصِل انطباِق استثماِر طبقاتي اشارگونه كه رومر در واكاويهمان 15

 كنند، چراكه مالكِ ميزاندارانه استثمار ميشكلي سرمايهي نابرابر در بازار)، چراكه وسايل معاِش در مالكيت آنان در سطحي كامالً حداقلي است، و برخي ديگر بهرهگذرِ مبادله

  فرمايي/مزدبگيري دانست.توان دقيقاً معادلِ وضعيتِ خويشتوجهي سرمايه هستند، هرچند هيچ مزدبگيري را به استخدام خود درنياورند. بنابراين وضعيتِ استثمار را نميقابل
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ي مياني طبقه«تحت استثمار؛  نهاند و واجد استثمارگري نهشود كه ميهايي موقعيتشامل » ي مياني قديميطبقه«بنابراين، 
توان درمورد اين چه را ميواجد استثمارگري و تحت استثمارند. در هردو مورد، آن زمانهماست كه هايي موقعيتهم شامل » جديد
  ها درون مناسباِت استثمار است.آن جايگاهفرد بودِن تلقي كرد، منحصربه» مياني«ي مياني طبقه

  
  
  
  

  
  1487متحده: مجموع= اياالت

  1179سوئد: مجموع= 
  شود.بگيران و... نميدارها و مستمريشود، بنابراين، شامل غيرشاغالن، خانهنيروي كار مي از ميانارقام مربوط به افرادِ شاغل 

  
شناسي گذارد. اين سنخداري را به نمايش مياي براي سرمايههاي طبقاتِي پيچيدهجايگاهواري از چنين طرح شناسيسنخ 2جدول 

انِ وسايل توليد و بخشي ديگر براي فاقدانِ آن. در بخشِ مربوط به مزدبگيراِن به دو بخش مجزا تقسيم شده است: بخشي براي مالك
داري است ي سرمايهي جامعهاند كه مشخصهها بنابر دو نوع از مناسباِت استثمار فرعي از هم متمايز شدهجايگاهشناسي، اين سنخ

اي كامل از درون اين چارچوْب مجموعه امكان آن وجود دارد كه هاي مهارتي/ مدركي. بنابراين،هاي سازماني و داراييداراييـ
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 يوهيشي شدهي قطبيهايي كه متفاوتند با طبقهجايگاهديگر تميز داد، داري از يكي سرمايهجامعه درهاي طبقاتي را جايگاه
  داري: مديران متخصص، متخصصاِن غيرمديريتي، مديراِن غيرمتخصص و غيره.سرمايه ديتول

هاي جايگاهبا عنوان هايي موقعيتسازِي پيشين من از چنين ي مياني و مفهومبر استثمار از طبقه اما اين تعريِف ناهمگن و مبتني
را ذيل عنوان هايي موقعيتچنين  ،توان به معنايياي با يكديگر دارند؟ كماكان ميمتناقض درون مناسبات طبقاتي، چه رابطه

ي ي طبقاتي در جامعهمعموًال در نسبت با اشكال اصلِي مبارزهها موقعيتجهت كه اين  تعريف كرد، از اين» هاي متناقضجايگاه«
سو، همانند كارگران از مالكيت بر وسايل حامل منافعِ متناقضي هستند. از يك ي بين نيروي كار و سرمايه،داري، يعني مبارزهسرمايه

هاي سازماني و مهارتي از منافعي متضاد با كارگران دليل كنترلِ واقعي بر داراييها بهازسوي ديگر، آن 16اند.توليد كنار گذاشته شده
تر، هايي متناقض، يا به بياني دقيقجايگاهگذارِ پايه» جديد«داري، اين طبقات ميانيِ مندند. بنابراين، در چارچوبِ مبارزاتِ سرمايهبهره

  سباِت استثمار هستند.متناقض درون مناهاي جايگاه
  

  مياني طبقات تاريخيِ  مسير
  
 مناسبات خاصِ هايتركيب به ابن متناقض، هايجايگاه اصليِ  اشكال كه شودمي استنباط چنين مياني طبقات از سازيمفهوم اين از

به  3 جدول در ياصلمتناقض هاي جايگاهديگر تفاوت خواهند داشت. اين با يكاز لحاظ تاريخي مشخص، ي جامعه يك در استثمار
 17.دهدشكل ميدر فئوداليسم را  صليمتناقض اجايگاه ي توليد آتي، ي نوظهور در شيوه، يعني طبقهبورژوازياند. نمايش درآمده

از اصلي تجسم ها دهند. آندر مناسبات استثمار را شكل مي اصليمتناقضِ جايگاه داري، در سرمايههاي دولتي مديران و بوروكرات
. اين امر دنكنوضع ميداري براي مناسبات سرمايهرا بديلي  داري است و بالقوهالً متفاوت از سرمايهكه كام انددهي طبقاتيسازمان

ي منافعِ طبقهبا  با احتمال كمتريشان زندگي شغلي ها،مديران دولتي مصداق دارد كه، برخالِف مديران شركت يبارهويژه دربه
در سوسياليسم  اصليمتناقض جايگاه  ،كل در] intelligentsia» [كردگانتحصيل«گروه سرانجام  خورد.ميگره عميقًا دار سرمايه

  18دهند.را شكل مي بوروكراتيك دولتي
  

  

                                                           
شكلي اند بهمزدهاي باالي خود توانستهدستانداز حاصل از ها از رهگذِر پساياين امر به معناي رد اين مسئله نيست كه بسياري از مديران و حرفه 16

صورت عيني آغاز به طبقاتي اين افراد به جايگاهِ حال، به هرميزاني كه چنين اتفاقي رخ دهد، اي بدل شوند. بااينهاي سرمايهدارايي صاحبان توجه بهقابل

اي است كه محملي اي و مديريتيحرفههاي موقعيتي آن جا بحث من صرفًا درباره. دراينيابندرا ميبورژوازي  جايگاهصورت عيني ها بهكند و آنتغيير مي

  آيند.حساب نميبراي ورود به خود بورژوازي به
يك  شود، يعني دهقاني كه در]) تعريف ميyeomanي مياني قديمي در فئوداليسم با اشاره به دهقانان آزادشده (كشاورزان يومن [از سوي ديگر، طبقه 17

  است).» آزاد«ي خود از آن دارايي است (يعني، سرانهها ميان نيروي كار، مالِك سهِم نظاِم واجِد توزيعِ نابرابر دارايي
كه واكاوي كنند، درعوض آن» ي جديدطبقه«را بر مبناي برداشتي از » سوسياليسم واقعًا موجود«اند ساختارهاي طبقاتِي پردازاني كه تالش كردهنظريه 18

اند. طبقاتي مسلط درهم آميخته جايگاههاي دولتي و متخصصان را ماهيتًا در رقابت بر سر قدرت طبقاتي بدانند، عمومًا اين دو گروه را ذيل يك بوروكرات

جا مطرح شد اي كه اينشيوه بهها اين مسئله را دقيقاً اند، گرچه آن)، به چنين تمايزي قائل1979) و گلدنر (1979پردازان مانند كنراد و سزلني (برخي نظريه

  كنند.تئوريزه نمي
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] axiomaticانگار [ي مياني اين است كه چنين چارچوبي ديگر به شكلي بنيادسازي مجدد از طبقهيكي از نتايج اين مفهوم
حساب داري بهي سرمايهقدرت طبقاتي در جامعهكسب دار براي ي سرمايهترين رقيِب طبقهپرولتاريا را تنها رقيب، يا حتي اصلي

داري، به عنوانِ توان هيچ طبقات ديگري را، در سرمايهآورد. فرضِ كالسيِك ماركسيستي وابسته به اين تز بود كه نمينمي
از  داري بود.ي ممكِن سرمايهي گذار به كمونيسم) تنها آيندهمثابهسوسياليسم (به ي اين نظام تلقي كرد.بديلي تاريخي برا» حامالن«

توانند بديلي براي صورت بالقوه ميداري نيروهاي طبقاتي ديگري هم وجود دارند كه بهشود كه در سرمايهچنين برداشت مي 3جدول 
 ـ هاي توليد وجود دارد، فئوداليسموجه داللت بر اين ندارد كه ترتيِب گريزناپذيري از شيوهيچهاين مسئله به 19داري ارائه كنند.سرمايه
هاي دولتي الجرم به كه بوروكراتاي دال بر اينكمونيسم؛ هيچ نشانه ـ سوسياليسم ـ بوروكراتيكِ دولتي سوسياليسمِ ـ داريسرمايه

بندي توان چنين استنباط كرد كه فراينِد صورتشوند وجود ندارد. اما ميحاِل حاضر بدل ميهاي داريي سرمايهي حاكِم آيندهطبقه
ي تر از آن چيزي است كه روايت سنتيِ ماركسيستي به ما اجازهنيافتهتر و تعّينتوجهي پيچيدهميزان قابلي طبقاتي بهزهطبقاتي و مبار

عالوه  تصور كرد ويابند، كه از رهگذر مبارزات تحقق ميرا  و كثيري هاي محتمليندهآداري براي سرمايهتوان ميداد. مي آن را تصور
، براي فهِم فرايندي كه از رهگذرِ آن شدهمتناقض و طبقاِت قطبيهاي جايگاهگيري اتحادها بين ي خاِص شكلشيوه بر اين،
  است.از اهميت فراواني برخوردار يابند فعلّيت ميمشخص  هاي تاريخيامكان
  

  ي ميانياتحادهاي طبقاتي و طبقه
  

ي طبقاتي با سه استراتژي عمده مواجه اند، در رابطه با مبارزهمتناقض درون مناسبات طبقاتي قرار گرفتههاي جايگاهافرادي كه در 
مسلط ي خود به عنوان استثمارگر استفاده كنند تا بتوانند در مقام فرد به خوِد طبقهموقعيت توانند از ها ميشوند: نخست، آنمي

توانند شكلي از اتحاد ميشكل دهند؛ سوم،  مسلِط استثمارگري توانند اتحادي بين خود و طبقهها مياستثمارگِر وارد شوند؛ دوم، آن
  وجود بياورند.استثمارشده بهاصلي ي بين خود و طبقه

موقعيت  ثمرات »زدنطاق« بامتناقض قرار دارند، اين است كه هاي جايگاهافرادي كه در عاجل  آرزويصورت كلي، به
كرّات ي مسلِط استثمارگر شوند. بنابراين، در فئوداليسم، بورژوازِي نوظهور بهبه دارايي غالب، وارِد طبقهو تبديل آن شان استثماري

 .كرد، صرف مي»هاي فئوداليدارايي«، يعني براي خريد زمين و القاِب فئوداليدارانه را ستثماِر سرمايهاز رهگذر ا حاصل بخشي از مازادِ 

                                                           
اند و نه طبقات ] بودهthird classes» [طبقات سوم«هاي اجتماعي هميشه براِن انقالبصورت تاريخي، منفعتاند كه بهآلوين گلدنر و ديگران استدالل كرده 19

، دهقانان بلكه بورژوازي كه خارجِ از مناسبات اصليِ استثماِر فئوداليسم قرار داشتنه  ،فئوداليسمبا زواِل ، كهتر اينجالبي پيشين توليد. ي شيوهشدهسركوب

و متخصصان در رابطه با سوسياليسم  ،داريها در رابطه با سرمايهبوروكراتـمديران يبارهتوان در. استداللي مشابه را ميي حاكم بدل شدبه طبقه

  ي حاكِم موجود هستند.ي رقيبي بالقوه براي طبقهدهندهدر هر مورد، اين نيروها تشكيلبوروكراتيك دولتي اقامه كرد: 
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داري نيز . مشابه با همين روند، در سرمايهكندجلوگيري ميدارانه شدنِ انباشت سرمايهاز فئودالي اييوبنابراين، بخشي از انقالب بورژ
براي خريد سرمايه، امالك، سهام  قرار دارد، اغلب متخصصانصورت فردي در دسترس مديران و كه بهاستثمار عوايد انتقالي ناشي از 

 سرانجام،دست آورند. از مالكيت بر سرمايه به ]unearned income[ »غيراكتسابي«درآمدي  شود تا بتوانندو غيره استفاده مي
ي محملي براي ورود به دستگاه مثابهبه كنند كه كنترل خود بر دانش رادر سوسياليسم بوروكراتيك دولتي تالش مي متخصصان

  هاي سازماني حفظ كنند.بوروكراتيك و دستيابي به كنترل بر دارايي
 مالي نظر از كه زماني كمدست اند،بوده متناقض هايجايگاه با طبقاتي اتحاد ايجاد پي در كلي، شكليبه استثمارگر مسلط طبقات

 رهگذر از متناقض، هايجايگاه از برآمده يبالقوه تهديدِ كردنخنثي براي تالش اياستراتژي چنين هدف. اندبه انجام آن بودهقادر 
 بيافتند، مؤثر ي»هژمونيك هاياستراتژي« چنين كه هنگامي .است استثمارگر، مسلطِ يطبقه منافع به آنان منافع مستقيم زدنِ  پيوند

از آن طريق بتوانند مبارزاِت طبقات استثمارشده را محدود نگاه تا كنند بنياني باثبات براي تمامي طبقاتِ استثمارگر كمك ميايجاد  به
اِر ي مسلط است، عنصر ديگر، كاهشِ ميزاِن استثممتناقض به طبقههاي جايگاهدارند. يكي از عناصر اين استراتژْي تسهيِل ورود از 

 net[ »خالص« استثمار شامل صرفاً هايي موقعيتكه چنين تا حدي  است، ي مسلط استثمارگراز سوي طبقه متناقضهاي جايگاه

exploitation.تقريبًا به معناي آن  شود،هاي بزرگ پرداخت ميهاي بسيار بااليي كه به مديران سطح باال در شركتحقوق ] شوند
و هايي موقعيتهرگونه تضاد منافعِ ممكن بين چنين تواند باعث كاهش اين امر مي .هستند خالص استثمارگراناست كه اين گروه 

   ي مسلط استثمارگر شود.طبقه
هاي جايگاههاي بزرگي از كه بخشها نيازمند آن است بر هستند. اين استراتژيهاي هژمونيكي هزينهحال، چنين استراتژيبااين

ي توليد يك شيوهسرزندگي  هايي از شاخصدست آورند. يكگيري از مازاد اجتماعي را بهدسترسي به سهم چشممتناقض امكان 
از داليلي كه چرا ركود و افول اقتصاد در بلندمدت ممكن  هاي هژموني است، و يكياين هزينه  آن در پوشش دادنِ مشخص، تواناييِ 

اي دشوار طرز فزايندهبه يهايرفِ چنين هزينهي حاكم صَ ين است كه براي طبقههاي اجتماعي و اقتصادي شود ااست باعث بحران
تواند يكي مياند كه اين استراتژي ادغاِم هژمونيك ) استدالل كرده1984ُكپف، برخي اقتصاددانان (باولز، گوردون و وايس شود.مي

اين  ماندگاريچنين خود اين ركود نيز، ، و همرفته باشدداري پيشاز داليل اصليِ گرايش عمومي به ركود در اقتصادهاي سرمايه
ستيزتر در ميان هاي سرمايهگرايش آمدنباعث پديد تواندهاي اقتصادي اين اتحاد ميزوال بنيان 20كند.استراتژي را تضعيف مي

تر ها كمبوروكراتدر بخش دولتي، يعني جايي كه زندگي شغلي متخصصان و طور مشخص، متخصصان و حتي مديران شود. به
ي ي نحوهدربارهتر »محوردولت«وان انتظار داشت كه رويكردهاي تخورده است، مي گره يكتشر يلي مستقيم به رفاِه سرمايهشكبه

  اعتبار كسب كنند. دهيِ اقتصادسازمان
شود. در شرايط تاريخي مشخص، امكان متناقض، صرفًا به اتحاد با بورژوازي محدود نميهاي جايگاهي اتحادهاي طبقاتِي بالقوه

حال استثمارگر هم نيستند (يعني، در طبقاتي كه درعين تحت استثمار نيز وجود دارد ـ] popular[» مردمي«ي اتحاد با طبقات بالقوه
هاي جايگاهحال، چنين طبقاتي عموماً در تالش براي ايجاد اتحاد با ينباا متناقض درون مناسبات استثمار قرار ندارند).هاي جايگاه

 اين در واقع افراد به ريگدندان يارشوه يكه عموماً فاقد توانايِي الزم براي ارائهشوند، چرامتناقض با دشواري بيشتري مواجهه مي
متناقض غيرممكن  هايجايگاه هايبخش برخي و كارگران بين طبقاتي اتحادهاي كه نيست معنا اين به اين اما. هستند هاموقعيت

ساختن اقتدار و كردن، روزمرهزدايي، پرولتريزهمهارت ـ» زوال«متناقض در معرض فرايند هاي جايگاهمشخصًا در شرايطي كه  است.

                                                           
هاي عظيم پيوند دارد، يكي از عوامل اصلِي تضعيف رشد بارآوري در برخي كشورهاي هاي مديريتي كه با رشِد شركتاستدالل اين است كه رشد هزينه 20

 داري است.سرمايه



16 
 

 قرار دارند، خالص استثمار تحت حشكلي واضمتناقض، كه بههاي جايگاهواقع در اين  ـ هستند، بسيار متحمل است كه افرادِ غيره
  ي كارگر تشخيص دهند.ي ترازوي منافع خود را بيشتر همراستا با طبقهكفه

اي كه گيرد، پرسش سياسي اساسيهاي گوناگون مديران و متخصصان اتحاد طبقاتي شكل ميهنگامي كه بين كارگران و دسته
هاي جايگاهدئولوژيكِ اتحاد است. اگر واكاوِي ارائه شده در اين مقاله صحيح باشد، اين گيري سياسي و ايآيد، تعريف جهتن ميبه ميا

اي تحت ي كارگر كماكان طبقههايي كه در آن طبقهداري هستند، افقهاي مشخص نسبت به سرمايهبرخي افق» حامالن«متناقض 
اين طبقه  اي كه در آنآيا مبارزه در جهت جامعه تيباني كنند؟ماند. آيا كارگران بايد از چنين اتحادي پشسلطه و استثمار باقي مي

اي كنم كه هيچ پاسخ كليگيرد به نفع آنان است؟ گمان نميدارانه، قرار ميغيرسرمايههاي به شيوه كماكان تحت استثمار، هرچند
ي كارگر و ديگر اي است كه طبقه واقعيهاي تاريخيِ ها وابسته به امكانپاسخ به اين پرسش ها وجود داشته باشد.براي اين پرسش

  21ي مشخص با آن مواجه هستند.در يك جامعه طبقات
  

  هاي تجربيداللت .4
  

گران ذاتاً در تضاد باهم قرار دارد. بنابراين، مفهوم كنش هايي است كه در آن منافع ماديِهدف از مفهوم استثماْر تشخيص وضعيت
بنابراين، هدف از  توجهي برخوردار باشد.تبيينيِ قابلگران از قدرت استثمار بايد در شرح انواعِ تعارضِ آشكار بين اين كنش

عنوان ساختاري ريشه دوانيده در الگويي پيچيده از مناسبات استثمار، فراهم آوردن بينشي است يك ساختار طبقاتي به نماييِسرشت
ي با آن در ستيزه منطبق هايآن ساختار و ترسيم شكاف مختلفِ هاي موقعيت يپهنه بنيادين در درجهِت فهم توزيع منافع ماديِ

   طبقاتي.
از متغيرهاي  يطيف متنوع اطبقاتي چگونه بهاي جايگاهي شناسيِ پيچيدهست كه اين سنخبنابراين، پرسش تجربي آن ا

چه در واكاوِي حاضر، من بر دو مورد از اين متغيرها تمركز خواهم كرد: درآمد و نگرِش طبقاتي. در آن كند.ارتباط پيدا مي» وابسته«
قابل استفاده براي اين واكاوي  هايواكاويِ هريك از اين متغيرها، داده عقالنيي يهي پاشكلي مختصر دربارهدر ادامه خواهد آمد، به

  پس از بررسي اين مقدمات، به بحث از نتايج تجربي خواهم پرداخت. ي برساختِن متغيرهاي عملياتي سخن خواهم گفت.و نحوه
  
  هر متغير ي عقالنيپايه

  
همه، اي عاري از دشواري نيست، باايني درآمد شخصي رابطههاي تجربي دربارهدادهي بين مفهوِم نظرِي استثمار و هرچند رابطه

اي براي استثمار باشد، هاي مولد درواقع پايهتنگ در ارتباط باشند. بنابراين، اگر مالكيت/كنترل بر داراييشكلي تنگابايست بهدو مياين
مند متفاوت از ديگري باشد. شكلي نظام، به2ي ناسِي طبقاتي در جدول شمارهشهايِ سنخبايست در هريك از خانهها ميگاه درآمدآن
  بسازيم:ي اصلي توانيم دو فرضيهتر، ميبيان دقيقبه

  .باشد داشته شدهيقطب يعيتوز ايپرولتار و يبورژواز نيب يطبقات ساختار در ديبايم نيانگيم يدرآمدها ،1 يهيفرض
 در ايپرولتار به مربوط يگوشه از ابد،ي شيافزا يهرجهت امتدادِ  در كنواختي يشكلبه ديبايم نيانگيم يدرآمدها ،2 يهيفرض

  .يبورژواز به يبورژوازخرده از و متخصص، رانِ يمد به مربوط يگوشه به جدول

                                                           
اي كه بر واكاوِي حال حاضر از اين مسائل تأثير گذاشته است، نك به آدام هاي تاريخيبندي طبقاتي و امكاني صورتمسئلهي براي بحث درباره 21

  ).1981، 1977پرزيُورسكي (
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هاي كه در بنياناي ي بين ساختار طبقاتي و درآمد، راهي است براي افزودن بر اعتباِر ادعاهاي نظريبنابراين، بررسي رابطه
  طبقاتي وجود دارد. شناسيسنخ

كم به بازتاب دادِن منافِع واقعي دارندگان هايي دستچنين نگرشهاي طبقاتي اين است كه بررسيِ نگرش ي عقالنيپايه
شناسي طبقاتي وجود دارد. نسبت به هاي سنخمند در هريك از خانهرو، تفاوتي نظامدارند و از اينگرايش طبقاتي هاي موقعيت
طور مشخص، ي طبقاتي است، بهكه هدف از ساختار طبقاتي تبييِن مبارزه. نخست ايناقامه كرد ايرادتوان دو ها ميي نگرشمطالعه

ايراد دوم اين است كه حتي اگر جايگاِه طبقاتي هاي ذهني. فردِي وضعيتزاِت بينطبقاتي، و نه تماي هايي كنشيافتهاشكال سازمان
سنجي راهي مناسب براي رخنه به اين شده در يك نگرشهاي كسب ذهني فرد باشد، كماكان پاسخوضعيتِ  يدهندهشكل

 هايقدري وابسته به زمينه هستند كه پاسخهاي ذهني بهاند. وضعيتيافتهتعين اي نيست كه از رهگذِر طبقههاي ذهنيوضعيت
هاي واقعِي زندگي فهم وضعيت ذهني در جايگاههايي براي عنوان شاخصتوانند بهها نمي نظرخواهيي مصنوعيِشده در زمينهطرح

  در مناسبات طبقاتي تلقي شوند.
است كه حتي اگر هدف نهايي از تبييِن ساختار هردوي اين ايرادات را بايد جدي گرفت. در رابطه با ايراد نخست، پاسخ من اين 

يافته باشد، كماكان اين افراد هستند كه بايد در اين مبارزات مشاركت كنند، و شكل جمعي سازمانطبقاتْي فهم مبارزات طبقاتِي به
د درنظر گرفته شود. در نحوي در اين فرايناي مشخص عمل كنند، بنابراين، وضعيت ذهني افراد بايد بهتصميم بگيرند كه به شيوه

طبقاتي و جايگاه بين  يگاه بايد رابطهآن باشند، زمينههاي ذهني وابسته به وضعيتاگر كنم كه پاسخ به ايراد دوم، چنين استدالل مي
ي پيمايش بايد در جهت مصاحبه يزمينهتر. يابد و نه قوي تر بازتابضعيف ،كه از رهگذرِ پيمايش سنجيده شده است ،نگرش طبقاتي

تشاشِ مربوط غا رغِم اينطبقاتي عمل كند. بنابراين، اگر كماكان بهجايگاه مخدوش كردن نتايج و افزودن عوامل اضافي به اثر واقعيِ 
  .را معتبرتر سازدنتايج  بودنِ معنادارتواند اي تنها ميمند بين اين دو عامل مشاهده كنيم، چنين مسئلهاي نظامبتوانيم رابطه زمينهبه 
 

  هاداده
  

ي ساختار طبقاتي و آگاهي طبقاتي است. جزئيات اين مطالعه را اي فراملي دربارههايي كه استفاده خواهيم كرد برگرفته از پروژهداده
متحده و سوئد، را هاي دو كشور، اياالت) يافت. در واكاويِ حاضر ما صرفًا داده1985) و رايت (1982رايت و ديگران ( توان درمي

ي فناورانه و ميانگين داريِ پيشرفته كه تقريباً از سطح مشابهي از توسعهمورد مالحظه قرار خواهيم داد. دربين گروهِ كشورهاي سرمايه
داريِ متحده در بين جوامع سرمايهي دو سر طيف هستند: اياالتوردارند، اين دو جامعه تقريبًا نمايندهاستانداردهاي زندگي برخ

ترين سطح برخوردار است و سوئد پايين) هاانتقالپس از اِعمال ماليات و يافته از باالترين سطِح نابرابرِي واقعيِ درآمد (يعني، توسعه
كه درصد)، درحالي 45غيرنظامِي مستقيماً شاغل در دولت را داراست (بيش از  سهم از نيروي كارِ رين نابرابري را داراست، سوئد بيشت

زمان دراختيار داشتن دولت را درصد)، حزب سوسيال دموكراتِ سوئد بيشترين مدت 20ترين ميزان را داراست (زير ده كممتحاياالت
هاي بنيادي در سطح دليل اين شباهتبه ترين.متحده كمداري دارد و اياالتسرمايهدربين تمامي احزاب سوسيال دموكراتِ كشورهاي 

متحده در رابطه با تأثيراتِ ي بين سوئد و اياالتي سياسي تركيب شده است، مقايسههاي برجستهي اقتصادي كه با اين تفاوتتوسعه
  تواند مشخصًا جالب توجه باشد.طبقه بر درآمد و نگرش مي

  
  هامتغير
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متغير درآمد معادلِ مجموِع درآمد  ) يافت.1985توان در رايت (را ميايم هايي كه استفاده كردهجزئياِت كامل در رابطه با مقياس
شخصي ساالنه از تمامي منابع، پيش از ماليات، است. بنابراين، اين متغير درآمد مزدي را با منابع گوناگوِن درآمد غيرمزدي تركيب 

كه  است،] متفاوت برساخته شده itemي [ها به شش گويهكند. متغير نگرش طبقاتي مقياسي است كه از رهگذر تركيِب پاسخمي
ي وسيلهكارفرمايان بايد به«اند، گوياني كه با اين گزاره موافقت كردههريك محتواي طبقاتِي نسبتًا آشكاري دارد. براي مثال، پاسخ

ي اند كه رويكرد طرفدارِ طبقهبندي شدهذيل گروهي طبقه» ها در طول يك اعتصاب باز داشته شوندشكنقانون، از استخدام اعتصاب
اند. داري قرار گرفتهاند ذيل گروه موافق با رويكردِ طرفدار سرمايهاند، و كساني كه با اين گزاره مخالفت كردهرا اتخاد كردهكارگر 

گوياني كه در (پاسخ 6اند) تا مثبت داري داشتهگويه رويكردي طرفدار سرمايه 6گوياني كه در مورد تمامي (پاسخ 6مقياس از منفي 
  اند) امتداد دارد.يكرد طرفدار كارگران داشتهها روتمامي گويه

ي كارگيريِ طيف وسيعي از سواالت دربارهشناسيِ ساختار طبقاتي است، از رهگذر بههاي مولد كه بنيانِ سنخمالكيت بر دارايي
ويژه ها، بهگيريدازهاند. مسلم است كه اين انهاي شغلي و مدارك تحصيلي عملياتي شدهگيري، اقتدار، حق مالكيت، مهارتتصميم

همين خاطر، من همراه دارد. بهشناختي را بهاي از مشكالت روشهاي مهارتي/مدركي، مجموعهبوط به داراييهاي مرگيرياندازه
 اشارهدهند كه با دارايي مورد را شكل ميهايي موقعيتهر ُبعْد  ام. دو سر طيفِ بخش تقسيم كرده ها را به سههريك از دارايي

ي ها دربارهگيرياي و مواردي كه اندازههاي حاشيهتركيبي است از مواردي با دارايي» ميانه«موقعيِت اي روشن و صريح دارند. رابطه
  آنان با ابهام همراه است.

  
  درآمد: تجربي نتايج

  
 ،يكل طوربه. دهديم نشان سوئد و متحدهاالتيا يبرا طبقه، يبرمبنا را يشخص درآمد نِيانگيم به مربوط يهاداده 4 يشماره جدول

  .دارند ييباال يسازگار يطبقات ساختار از استثمار بر يمبتن يسازمفهوم يبرا ينظر يعقالن يهيپا با جدول نيا يهاداده
صورت ميانگين، ساالنه تنها ازي، دارد. پرولتاريا، به وژي پرولتاريا و بور، بين دو خانهشدت قطبيمتحده توزيعي بهدرآمد در اياالت

كند. نتايج درمورد سوئد به همين روشني دالر درآمد دريافت مي 52000ژوازي بيش از وركه بدالر درآمد دارد، درحالي 11000
ست، ي مورد بررسي، بورژوازي درآمدي مشابه با مديراِن متخصص دارد. در اين مورد بايد به دو نكته اشاره كرد: نخنيستند: در نمونه

 حسابداراِن نسبتاً كوچكي بهي بورژوازي جاي گرفتند و مطمئنًا سرمايهگو وجود داشت كه در مقولهي سوئد تنها هشت پاسخدر نمونه

توجهي از درآمدشان را نه به صورت داران بخش قابلستاني سنگين بر درآمد شخصي در سوئد، سرمايهدليل مالياتآمدند. دوم، بهمي
اي در درآمد گيرِي چنين عناصر غيرپوليهاي در دسترِس ما، اندازهكنند. با توجه به دادهصورت غيرپولي دريافت ميهدستمزد كه ب

توان اند. بنابراين، ميدست آمدهبه مطمئنًا از تخميني حداقلي 4ي شخصي غيرممكن است، بنابراين، ارقام موجود در جدول شماره
شكلي موقت كم بهشود و در مورد سوئد، دستمتحده قويًا تأييد ميدر مورد اياالت 1يها،  فرضيههاذعان داشت كه با توجه به داد

  شود.تأييد مي
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  1282متحده: مجموع=اياالت

  1049سوئد: مجموع= 
است. درآمدهاي ارقام هر خانه از جدول معادل ميانگين درآمد ناخالص فردي ميانگين از تمامي منابع درآمدي پيش از كسر ماليات 

  اند.به دالر بدل شده 1980سوئد مطابق با نرخ تبديل سال 
  

متحده و سوئد، هنگامي كه از هر ُبعد از جدول، از در هر دو مورد اياالتبرخوردارند.  بيشترياز صراحت  2ي نتايج براي فرضيه
شكلي كامالً مديران حركت كنيم، درآمد تقريباً بهـي متخصصانساختار طبقاتي به گوشه ي مربوط به پرولتاريا در ماتريسِگوشه

 9و  6هاي گروه(مديران و سرپرستانِ فاقد مدرك رسمي) و  11و  10 هايگروهيابد. تنها موارد استثناء نواخت افزايش مييك
با توجه به  متحده و سوئد مشابه يكديگرند.اساساً در اياالترسمي) هستند كه (كاركناِن غيرمدريتيِ داراي مدرك رسمي يا نيمه

كارگران با مدرك «) و 11 گروه(» سرپرستانِ فاقد مدرك رسمي«] intermediate» [ميانيِ«هاي گروهمفهومِي موقعيِت 
  خوان نيست.توان ادعا كرد كه اين نتايج با مدل نظريِ ما ناهم)، مي9 گروه(» رسمينيمه

متقابل بين دو ُبعدِ مناسباِت استثمار بين مزدبگيران است. جالب توجه است، كنش 4ي طور ويژه در الگوي جدول شمارهبهچه آن
هاي مبتني بر مدرك حركت كنيم، روند افزايِش ميانگين درآمد نسبتًا متعادل هاي سازماني يا دارايياگر جداگانه در راستاي دارايي

افتد كه اين دو ي درآمدها در جايي اتفاق ميجدول و ستون سمت چپ حركت كنيم). افزايش يكبارهاست (يعني، اگر از پايين 
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ي سازوكارِ استثمار را تركيب كنيم (يعني، از باال و ستون سمت راست در ميان مزدبگيران حركت خود را آغاز كنيم). بنابراين، فرضيه
  22شود.با قّوت تأييد مي 2

 
  هانتايج تجربي: نگرش

  
نمايش متحده و سوئد، بهطبقاتي، در اياالتجايگاه ارقاِم ميانگينِ مربوط به مقياِس آگاهي طبقاتي را به تفكيك  5ي جدول شماره

  گذارد.مي
  ها استخراج كرد:توان از اين دادهي كلي ميچندين نتيجه

ها (نه رقم واقعِي ها در ميانگين، الگوي كلي دگرگشت5ي ]. در جدول شمارهVariations[ هاالگوي كلي دگرگشت ) 1
يكديگر است. در هردو كشور، جدول عمدتاً متحده بسيار شبيه بهها) در سوئد و اياالتي اين ميانگينابيالگوها، بلكه ميانگين

داراي مدرك  عناداري بين پرولتاريا و كارگرانِيك تفاوت مدر هيچدار و كارگر قطبي شده است (ي سرمايهبين دو طيف طبقه
ي مديران، درجهـي مربوط به پرولتاريا در جدول به سمِت متخصصاندر هردو كشور با حركت از گوشه 23رسمي نيست).نيمه

 رسد.دار ميي سرمايهآخر به رويكرد طرفدار طبقهدست ،ي كارگرطبقه ي ازبا كاهش از طرفدار ،سنجش نگرش مقياسِ
كلي يكنواخت، با حركت از هر شها نيز، تقريبًا بههمانند نتايج مربوط به درآمد، ميانگيِن مربوط به مقياس سنجش نگرش

در ميان  داري سرمايهسمِت طبقه بورژوازي بهكند. و در هردو كشور، با حركت از خردهبُعدي از جدول تغيير مي
 24.شودداري نزديك مياي به طرفداري از سرمايهفزاينده شكلميانگين بهفرماها، خويش

  
  

                                                           
هاي شديدتر فاوتجا نيامده است، و در آن درآمدهاي غيرمزدي نقش متغير وابسته را داشت، همين الگوي يكنواخت، با تكه در اين يديگر در واكاوي 22

  ).6، فصل 1985شود. نك به رايت (بين كارگران و مديران متخصص، مشاهده مي
ها چنان اندك است كه بايد اين دو دسته ، اما تفاوتهستندداري تر از خود بورژوازي طرفدار سرمايهمتحده، مديران متخصص حتي اندكي بيشدر اياالت 23

، امناميده» بورژوازي«اي كه گوياِن حاضر در دستهبايد به ياد داشت كه در اين زمينه كه اغلب پاسخ ي كارگر تلقي كرد.ميزان، قطب مخالِف طبقه را به يك

درصد از  8نفر را در استخدام خود دارند. ازسوي ديگر، تنها  50داران زير درصد از اين سرمايه 83آيند. حساب ميداراني نسبتًا معتدل بهكماكان سرمايه

اي اي در رابطه با نمونهتوان انتظار داشت كه اگر دادهنفر در استخدام خود دارند. مي 50كار هستند كه زير وكارهايي مشغول بهمديران در كسبـخصصانمت

  آورديم.دست ميتر داشتيم، احتماالً نتايج متفاوتي بهدارانِ بزرگاز سرمايه
 اند. براي مثال، تركيب جنسيِتوانند حاصل متغيرهاي ديگري باشند كه در اين واكاوي وارد نشدهن نتايح ميممكن است چنين ايرادي گرفته شود كه اي 24

را با كنترِل طيفي  5ي هاي جدول را تبيين كند. من نتايج موجود در جدول شمارهفهم الگوهاي مشاهده شده در خانهشكلي قابلبه تواندطبقاتي مي هايگروه

، ـها، درآمدچون سن، جنس، خاستگاه طبقاتي، عضويت در اتحاديهمتغيرهايي همـام] ممكن واكاوي كردهconfounding variablesتلطِ [از متغيرهاي مخ

دست ي اين اند، الگوي اصلي كماكان پابرجاست. براي بحث دربارهقرار گرفته» هاكنترل«خصوص از اين الگوها تحت تأثير اين هرچند برخي جزئياِت به

  ).7، فصل 1985هاي چندمتغيري، نك به رايت (واكاوي
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+ (در تمامي 6طيفِ درجات اين مقياس از  ي كارگر است.هاي مربوط به مقياس آگاهي طبقهارقام مندرج در جدول ميانگين
  داري) متغير است.ها طرفدار سرمايه(در تمامي گويه - 6ي كارگر) تا ها طرفدار طبقهگويه

ها شبيه به هم است، اما ميزان در نگرش هرچند كه در هردو كشور، الگويابي تفاوت ي پرولتريزه شدن.درجه ) 2
ي كارگر، دار و طبقهي سرمايهمتحده تفاوت بين طبقهمتفاوت است. در اياالتشدگي در اين الگوي مشترك عميقاً قطبي

دهند كه در ها نشان ميداده رسد.واحد مي 6/4اوت در سوئد به كه اين تفواحد است، درحالي 2مطابق با اين مقياس، صرفًا 
ي كه در ميان طبقهدار وجود دارد، درحاليي سرمايهالمللي در ميان طبقههاي طبقاتي، از اساس توافقي بينمورد نگرش

ي تفاوت بين اندازهتقريبًا به كارگران سوئدي و آمريكاييمطابق با اين مقياس، تفاوت بينِ كارگر چنين توافقي وجود ندارد: 
 دارانِ آمريكا است.رگران و سرمايهكا

ها به ي ساختارِ طبقاتي از رهگذِر آنهايي كه پهنهيعني شيوهـ ايالگوهاي اتحادهاي طبقاتياتحادهاي طبقاتي.  ) 3
توجه در شكلي قابلاستنباط كرد، به 5ي توان از الگوهاي آگاهي در جدول شمارهـ كه ميشودبندي طبقاتي بدل ميصورت

 ي ازطرفداردر ي ادالنهاز مزدبگيران كه رويكرد هم ايز اين دو كشور متفاوت با ديگري است. در سوئد، تنها دستههريك ا
متحده بسي بيشتر در داري در اياالتكه رويكردهاي طرفدار سرمايه، درحاليندست، مديراِن متخصص هداردري داسرمايه
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ي پايين سمِت چپ جدول را به عنوان توان سه خانهدر اياالت متحده تنها مي ميان جمعيت مزدبگيران نفوذ كرده است.
كه در سوئد، اين ائتالف به كل مزدبگيرانِ فاقد مدرك معتبر و درحالي ي كارگر قلمداد كرد،بخشي از يك ائتالف طبقه

معتبر گسترش نيمه راي مدركهاي داتر، مديران و سرپرستكم با شدتي ضعيفتمامي مزدبگيراِن غيرمديريتي، و دست
ي دو تركيب كنيم، در هاي مختلف در نيروي كار در جدول شمارههاي مربوط به گروهيابد. اگر اين نتايج را با نسبتمي

 10كه اين رقم در سوئد تنها برابر با گيرد، درحاليدرصد از نيروي كار را دربر مي 30متحده ائتالفِ بورژوازي تقريباً اياالت
كه شود (بسته به ايندرصد نيروي كار مي 80تا  73ي كارگر شامل ديگر، در سوئد ائتالفِ طبقهصد است. از سويدر

ي كه ائتالف طبقهشمار آوريم يا خير)، درحاليمعتبر را جزئي از اين ائتالف بههاي داراي مدارك نيمهمديران و سرپرست
متحده، در ي كارگر در اياالتبنابراين، ائتالف طبقه 25شود.يروي كار ميدرصد ن 58متحده صرفًا شامل كارگر در اياالت

 تر نيز هست.شدگي كمتري برخوردار است، بلكه كوچكتنها از منظر ايدئولوژيك از قطبيمقايسه با سوئد، نه
  

  تفسيرها
  

  يافت:بندي كلي دستچندين جمع توان بهاز اين نتايج مي
ي از اساس خواني دارد. رابطهسازي مجدد از طبقه بر مبناي مناسباِت استثمار هممند با مفهومنظامشكلي ها بهنخست، داده

ي بين طبقه و آگاهي، هردو به اعتباِر ي بين طبقه و درآمد و هم واكاوِي رابطهدو بررسي، يعني هم رابطهيكنواخِت بين نتايج اين
  افزايد.مفهوم مي

دهد. در سوئد و كنند كه ساختار زيرينِ مناسبات طبقاتي به الگويِ كليِ آگاهي طبقاتي شكل ميييد ميها اين تز را تأدوم، داده
سازد بسيار شبيه گير، الگوي بنياديني كه ساختار طبقاتي را به آگاهي طبقاتي متصل ميهاي سياسي چشمرغم تفاوتمتحده، بهاياالت

يكنواخت با  شكليمربوط به آگاهي از اساس به ي مقياسِ اند و درجهشدهتثمار قطبيبه يكديگر است: هردو در نسبت با سه بُعد اس
  كند.ر مييحركت در امتداد اين ابعاد تغي

سطح آگاهيِ اما بخشد، ي كليِ آگاهي را تعيّن ميابيالگونحوي ساختاري درنهايت، هرچند كه اين مناسبات طبقاتي است كه به
ساخته شده است از رهگذِر اي كه بر مبناي اين مناسبات طبقاتي هاي طبقاتيي معين و ماهيت ائتالفي كارگر در يك جامعهطبقه
حزب سوسيال دموكرات سوئد و  است.ي طبقاتي تاريخ مبارزه نمايسرشت گيرند كهشكل مي ايهاي سازماني و سياسيكنش

ي سوئد، ي طبقاتي پايدار در جامعهشان براي ساختن يك مصالحهرغم رفورميسم و تالشبا آن، بهآميخته  هاي كارگريجنبش
شود. مسائل مربوط به قدرت و مالكيت ي كارگر منجر مياند كه به تقويت ابعاد مشخصي از آگاهِي طبقههايي را برگزيدهاستراتژي

دولت سوسيال دموكرات گرايش به تقويت منافع مادِي مزدبگيراني دارد كه  هايي سياسي قرار دارد، سياستمكررًا در مركز برنامه
هاي ممكن كم افِق بديلي راديكاِل جنبش كارگري و حزب سوسيال دموكرات دستدارانه تحت استثمارند، و شاخهشكلي سرمايهبه

  دارند.براي ساختاِر موجود جامعه را زنده نگاه مي
اند كه، خواسته يا ناخواسته، به تضعيفِ هايي بودهمتحده درگير كنشها در اياالتسي و اتحاديه، احزاب سيابرخالف مورد سوئد

مند گفتمان سياسي را از يك زبان مبتني بر طبقه دور كرده است. شكلي نظامي كارگر انجاميده است. حزب دموكرات بهآگاهي طبقه
                                                           

؛ ائتالف 1،2،4هاي خانهـاست كه به شرح زير انجام گرفته است: ائتالف بورژوازي سوئدي 5ي ها با جدول شمارهمبتني بر تجميع داده هااين تخمين 25

 8، 7هاي چنين خانه(باتخمين حداقلي) و هم 6،9،10،11،12هاي خانهـسوئديي كارگر ؛ ائتالف طبقه1،2،4،5،7،8،10هاي خانهـبورژوازي آمريكايي

يك يك از دو كشور جزء هيچدر هيچـ3ي دستهـبورژوازي. توجه شود كه خرده9،11،12هاي خانه ـي كارگر آمريكايي(با تخمين حداكثري)؛ ائتالف طبقه

  از دو ائتالف نيست.
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دهي كنند و هاي غيرطبقاتي سازماناين بوده كه تعارضاِت اجتماعي را به شيوه هرچند مسلمًا استثناءهايي وجود دارد، اما گرايش عام
هاي رفاهِي هاي ممكن براي مواجهه با مشكالت مربوط به قدرت و مالكيت تأكيد كنند. سياستشدت محدوِد بديلي بهبر گستره

و ناكارآمدِي جنبش كارگري براي اند. داشتههاي طبقاتي ميان مزدبگيران بنديدولتي گرايش به افزايش و نه كاهِش تقسيم
 ران،يمزدبگ انيم در هبه اين معني بوده ك ـ سفيد به كناركاركنان يقهـي حتي بين اكثريتي از كارگران يدِي صنعتي، سازهياتحاد
گونه درنتيجه، همان است.تر بودهقويگرايشي بسيار  ،هيدر برابر سرما شانمنافع مشتركبه نسبت  ،بر استثمار يمنافعِ مبتن يِ بنددسته

 چون يك گروهِ متحده همشود، جنبش كارگري در اياالتاستنباط مي 1984جمهوري در كمپين انتخاباتي رياست يشعارهاكه از 
  ي منافِع اقتصاديِ عاِم مزدبگيران.شود تا نمايندهمي درك» منافع خاص« يِدارا

ها در اين دو كشور، به اين انجاميده است كه هاي سياسي و ايدئولوژيك احزاب و اتحاديهاستراتژيي نهايي اين تمايزات در نتيجه
طبقاتي تأثيرات بيشتري بر  طبقاتي و تجربياتجايگاه متحده: تدر سوئد، طبقه از اهميت بسيار بيشتري برخوردار شده است تا در اياال

ي ايدئولوژيك ي كارگر كه بر اين زمينهخصلت قطبي بيشتري دارند: و ائتالف طبقه آگاهي طبقاتي دارند: طبقات از منظر ايدئولوژيك
  تردگي بيشتري برخوردار است.گساز تر ساخته شده است شدهقطبي

  
  گيرينتيجه. 5
  

استثمار گنجاند. در ي اشكال مند در مسئلهشكلي نظاماين است كه مفهوم طبقه را بايد بهي اصلي طرِح پيشنهادي اين مقاله هسته
ها، مفهوم طبقه عمالً از يك مفهوِم مبتني بر استثمار به مفهومي مبتني بر سلطه آثار پيشينِ من، و نيز آثار بسياري از ماركسيست

اي همند به بحثشكلي نظامي بحث از طبقه باقي ماند، اما نتوانست بهزمينهگرچه استثمار كماكان بخشي از پس تغيير يافته است.
 هوم طبقه را تضعيف كرده و بايد باهاي طبقاتِي واقعي وارد شود. حال چنين عقيده دارم كه اين تغيير انسجاِم مفمربوط به ترسيم نقشه

  تري كه مبتني بر استثمار باشد جايگزين شود.يافتهسازي قواممفهوم
جا آن را تصريح مشخص از طبقه كه مبتني بر استثمار است و در اين باشند، اين مفهومِ  كنندهقانعهاي اين مقاله اگر استدالل

  گير برخوردار است:ديگر از چندين مزيت چشم جايگزينِكردم، در مقايسه با رويكردهاي 
اي درك تر را بركنندهتر و متقاعداي بسيار منسجماين مفهوِم مبتني بر استثمار، در مقايسه با ديگر مفاهيم جايگزين، شيوه نخست،

ي طبقهآورد. داري، فراهم ميداري و هم در انواع گوناگون جوامع غيرسرمايه، هم در جوامع سرمايه»ي ميانيطبقه«طبقاتِي جايگاِه 
رسد، بلكه طبقات مياني از نظر نميشده بهي طبقاتيِ طبقاتِ قطبينسبت به نقشه مكملي نسبتًا آنييا زائد اي مياني ديگر مقوله

ي تركيب ساختاري اين حوه: تفاوت صرفًا در نكنندشده را نيز تعريف ميشوند كه طبقات قطبيرهگذر همان مناسباتي تعريف مي
  عين نهفته است.مي اشكال نهادي انضمامِي يك جامعه بامناسبات 

هاي تري براي توصيفِ تفاوتنسجمبسيار مي هومِ مبتني بر استثمارِ طبقه، در مقايسه با ساير مفاهيم جايگزين، شيوهدوم، مف
چنين در ي معين، هم مناسباتِ طبقاتي يك جامعهيابيِ انتزاعي براي ارز اين معيارآورد. كيفي ميان انواع ساختارهاي طبقاتي فراهم مي

طبقاتِي يك  بودگِي ساختارحال امكاِن بررسيِ خاصسازگاري دارد، و درعين ،نظر كيفي متمايز با يكديگرندمورد ساير جوامعي كه از 
ساير  است كه اغلب] ad hoc quality[ بودنتصادفي كند. بنابراين، اين مفهوم عاري از كيفيتي معين را نيز فراهم ميجامعه

  شوند.ميآن  روند، دچاركار ميجوامعِ از نظر تاريخي متمايز بهمفاهيم طبقه، هنگامي كه براي توضيح ساير 
 ]materialist[مادّيت تر از مفاهيم مبتني بر سلطه از خصلت مند، بيششكلي نظامبه مفهومِ مبتني بر استثماِر طبقه،سوم، 

اند. انواع مختلِف مناسبات مشتق شده طبقاتْ از الگوهاي ناظر بر مالكيِت واقعيِ وجوه مختلِف نيروهاي توليديبرخوردار است. 
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هاي گوناگوِن نيروهاي توليدي متصل هاي كيفيِ اين جنبهكنند، همگي به ويژگياي كه انواع مختلِف طبقات را تعريف مياستثماري
   هستند.

از خصلت  شتريه بك دهدياز طبقه به دست م يبر سلطه، فهم يمبتن ميبا مفاه سهيبر استثمار در مقا يمبتنچهارم، مفهوِم 
در  جاكهاز آن 26.دهديم جهت سازدوران يِ اجتماع راتييتغ بهاست كه  يديتول يروهاين يتوسعه نيابرخوردار است.  بودن يخيتار

ي اين ، توسعهي استثمار طبقاتي در رابطه با سه نوعِ معين از نيروهاي توليدي تعريف شده استشبكهچارچوب مورد بحث اين مقاله، 
ي بنابراين، نظمي كه در جدول شماره بخشد.هاي مناسباِت طبقاتي مسيري تاريخي مينيروهاي توليد همان چيزي است كه به نظام

   كند.محور را در ساختارهاي طبقاتي تعريف ميبه اشكالِ جامعه اعطا شده است، نظمي دلبخواهانه نيست، بلكه گرايشي توسعه 3و  1
پايداري برخوردار است. تعريفِ استثمار كه  انتقاديِ را شرح داديم، مشخصًا از خصلِت پنجم، مفهوم طبقه كه در اين مقاله آن

ماندگار در ساختار اجتماعِي موجود شكلي دروني مفهومِ اشكالِ بديل جامعه است كه بهوگسترش داد، خود دربرگيرندهرا بسطرومر آن
تاريخيِ واكاوِي اشكالِ اجتماعيِ محتمل داللت بر اين دارد كه اين خصلت انتقادِي مفهوم طبقه، بنياني صرفًا  ويژگيِ حضور دارند. و 

هنگامي كه طبقه را بر مبناي اشكال استثمارِ مبتني بر انواِع كيفيتًا متمايِز دارايي تعريف كنيم، هم  شهرباورانه ندارد.اخالقي يا آرمان
ماندگار براي تحوِل برآمده از آن مناسبات هاي دروني معين و هم امكانمناسبات طبقاتي در يك جامعه راهي براي توصيف ماهيتِ 

  آورد.فراهم ميرا 
سازد. و ي منافع برقرار ميتر با مسئلهمفهوم مبتني بر استثمار در مقايسه با مفاهيم مبتني بر سلطه، پيوندي بسيار روشن نهايتًا،

بندي هاي عيني ساختارهاي طبقاتي و مشكالت مربوط به صورتبين ويژگي يرابطهمندتر  نظام ِرا براي واكاويهمين امر نيز بنياني 
  كند.ي طبقاتي فراهم ميطبقاتي، اتحادهاي طبقاتي و مبارزه

  
  
  

  كتاب:  ششم اي است از فصل*اين مقاله ترجمه
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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