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 پیش گفتار

) Erik Olin Wright, 1997( های اریک رایت     در یکی از کتاب   
تصویری وجود دارد که در آن دختر خردسالی، در حالی که به یک گاو             

: این چیه؟ پدر جواب میـدهـد  !   پدر: اشاره می کند، از پدرش می پرسد 
 چرا؟: پرسددخترک خردسال می. این گاو است 

، “ ی کـارگـر    اضمحالل طبقه” های ، در اوج بحث90 و   80های  در دهه 
، وقـتـی     . . . و“   ی طبقه عتیقه شدن مقوله  ” ،  “ توفق دانش بر نیروی کار    ” 

خواست به این ادعاهای ایدئولوژیک پاسخ دهد در احسـاس        کسی می 
اما پرداختن به مـفـهـوم طـبـقـه نـه در              . شداریک رایت شریک می 

های ذهنی گرایانه بلکه با هدف شفاف سـازی         پاسخگویی به این نگرش   
بر خـالف    .   خود بحث در مورد طبقه همواره مهم و ضروری بوده است          
ای نیـسـت    تصور ساده نگرانه در میان بخشی از چپ، این مبحث حوزه          

ی ما گویا فقط تکرار کلیشه وار    که پاسخ آن یک بار داده شده و وظیفه        
بسیار ساده اسـت،  “   طبقه چیست؟” اگر پاسخ به سوال . این پاسخ است 

ها،  نزدیک به دویست سال، بحث  پرسش این است که چرا پس از سال       
پردازان متعـلـق بـه  یـک           متمرکز در این مورد هنوز در میان نظریه     

وجود ندارد؟ آیا طـبـقـه      “   برداشت مشترک ” گرایش مشخص، درک و     
ی اقتصادی است؟ آیا یک مفهوم اجتماعی یا سـیـاسـی یـا               یک مقوله 

هاست؟ گروه بندی بر اسـاس      ی این عرصه  فرهنگی و یا ترکیبی از همه     
ی خـانـوادگـی و        جنسیت، تعلق به اقلیتی قومی و مذهبی، پیشیـنـه       

هـا،  ای با بحث طبقه دارد؟ آیا ایـن هـویـت       اینگونه مسایل، چه رابطه 
شود؟ اگـر نـه،     ای برای مفهوم طبقه محسوب میبخشی از تعریف پایه 

هـا  ی طبقه کجاست؟ و ده     ها درفهم بیشترمقوله  بندیجایگاه این گروه  
 .سوال دیگر

های گوناگون در میان نظریه پردازان، بـه      بخشی از توضیح وجود نظریه    

مفهوم طبقه در حالیـکـه      .   های ماهیت مفهوم طبقه ارتباط دارد     ویژگی
ی ترین وجوه جامـعـه    کند، بازتاب یکی از پیچیده    بسیار ساده جلوه می   

ی طبقه بـه طـور       بستر عینی جدل نظری پیرامون مقوله     .   بشری است 
. های مختلف در جامعـه گـره خـورده اسـت             مستقیم به منافع گروه   

هـا  ی طبقه، بیش از آنکه ریشه در کج فهمی  سادگی و پیچیدگی مقوله   
-داشته باشد، بیشتر ریشه در بستر مادی و تعارض واقعی منافع گـروه            

از یک طرف بخشی از جامعه، صـاحـبـان      .   های مختلف اجتماعی دارد   
ثروت و قدرت در سطوح مختلف ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی           

های اجتماعی و به تبع آن بـه          در جامعه، منافعی بر تاکید تضاد گروه      
های اجتماعی  چالش کشیدن آن  ندارند؛ از طرفی بخشی دیگر از گروه          

. شوندی طبقه، نامریی شده و نمایندگی نمی     در تعاریف معینی از مقوله    
ی جدال دایمی نظری و شفاف سازی این مقوله بر بسـتـر جـدال                پایه

جـامـعـه    .   گیـرد های مختلف موجود در جامعه انجام می  ی گروه روزمره
ی ایستا نیست ، تغییر و تحول و تعلق به موقعیت طبقـاتـی              یک پدیده 

جدید، عناصری جدایی ناپذیر از این تحوالت بوده و آگـاهـی از ایـن                 
نوشتار حاضر تالشی است بـرای      .   یابدموقعیت درمرور زمان افزایش می    

. ی تصویری از این جدل و گامی در راه شفاف سازی مفهوم طبقـه         ارایه
الزم به تاکید است که این تصویر فقط بخشی از انبوه مباحث در مورد               

 .طبقه است
 

ی مهم، پایه ای و کلیدی در تحلیـل جـامـعـه              اینکه طبقه یک مقوله   
در واقـع    .   پردازان بسیاری است  است، به طور شکلی مورد توافق نظریه      

گـران جـدی،     یک از دست اندرکاران و پژوهشاین توافق از طرف هیچ   
هـا،  ها، نئوکلونیالسیـت شناسان مدرن، پسامدرنیست  ها، جامعه کالسیک
بی قیـدی  .   به طور جدی مورد شک قرار نگرفته است    . . .     ها و فمینیست

ها در مورد طبقه نیز بیشتر از آنکه حاوی ادعایـی جـدی               تئوری پُست
به هر روی، هدف از پرداختن .   باشد بیشتر یک ادعای ایدئولوژیک است     

ی ساختار جامعه  بـا شـرایـط و            به مفهوم طبقه، این است که رابطه      
های مختلف اجتماعی و رفتار کلی این طبقات و          موقعیت زیستی گروه  

 .نتایج دراز مدت آن مورد بررسی قرار گیرد
 

 ی مباحث پیرامون طبقهپیشینه

های مختلف در جامعه ، به قـدمـت تـاریـخ             می توان گفت وجود گروه    
های انسانی نه تنها خود را به شکل جمعی،         گروه.   ی بشری است  جامعه

 ای به اعماق، باز هم بحثی در مورد طبقهروزنه

 مجید تمجیدی
 

majidtamjidi@yahoo.se  
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-بنـدی کردند بلکه تقسیمدر تقابل با طبیعت و حیوانات ، هماهنگ می     
های درون گروهی بر اساس جنسیت، توانایی جسمی، سن نیز بخشـی            

ی بشـری،     تاریخ تکامل و رشد جامـعـه  .   های اولیه است  از تاریخ انسان  
-های بزرگتر از یک طرف و تعمیق تقسیـم        تاریخ پیدایش و ایجاد گروه    

مستقل از ایـنـکـه چـه         .   بندی درون گروهی از طرف دیگر بوده است       
هـا  بـنـدی  بخشی از این تاریخ موجود است، اما جدل بر سر این تقسیم           

ی گروه، صنف و طبـقـه از     پرداختن به مقوله.   نیز  قدمت تاریخی دارد  
ی قدیمـی   جمله در مباحث فالسفه   

پـردازان  نـظـریـه   .   نیز وجـود دارد     
ها از جمله   بسیاری قبل از کالسیک   

آدام اسمیت، به طور مستقیـم بـه         
بـا ایـن     .   اندی طبقه پرداخته  مقوله

هـا و    حال آن چیزی که به نظریـه      
جدال مستقیم پیرامـون مـفـهـوم         

-شود، تاریخ کوتاه  طبقه مربوط می  
تری داشته و مباحـث جـدی در          

. گـردد ها آغاز مـی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، با دیدگاه  کالسیک    
داری به طور عملی و واقعی در اروپا، بـه          ی تولید سرمایه  قرنی که شیوه  

ی صنعتی بـه شـدت       ی مسلط نظام اجتماعی تبدیل شد، جامعه      شیوه
رشد کرد، شهرنشینی گسترش یافت و بخش قابل توجه جمعـیـت، از         

در نـتـیـجـه     .  روستا به شهرها نقل مکان کرده و تبدیل به کارگر شدند 
برای درک بیشتر مفهوم طبقه با پرداختن به اندیشمندان کالسیک و             

پردازان معاصر نـیـز اشـاره        تحلیل دیدگاه آنها و سپس به درک نظریه       
 .کنیممی

 کارل مارکس و مفهوم طبقه

هـا و    ی نظریـه ی مهم و کلیدی درهمهاگر قرار باشد دو و یا سه مقوله      
ی انبوه ادبیات مارکس مورد شناسایی قرار گیرد بدون شک مـقـوـلـه              

دیدگاه مارکـس در     ” با این حال موضوع     .   طبقه یکی از آنها خواهد بود     
شناسی بوده و حتا در مـیـان     ی اصلی مارکس  یک شاخه “     مورد طبقه 

پردازان متعلق به سنت مشخص مارکسیستی نیز در ایـن مـورد           نظریه
های قابل مالحـظـه در مـیـان         تفاوت.   اختالف نظر وجود داشته است 

های صاحب نام از جمله لنیـن، کـائـوتسـکـی،              بسیاری از مارکسیست  
فقط بخـشـی   ... لوکزامبورگ، لوکاچ، گرامشی، آلتوسر، برورمن، رایت و  

سطور زیر نیز حاصل بازخوانی مشخـصـی از          .   از استدالل این ادعاست   
 . ها تفاوت داردمارکس است و در نتیجه با آرای بسیاری از مارکسیست

که گاهی به همراه انگلس نوشته شده، مانـنـد          ( ی مارکس   در آثار اولیه  
ی نگاه مارکس به مقـوـلـه   ...)  مانیفست کمونیست، ایدئولوژی آلمانی و  

طبقه و تحلیل آن دارای ویژگی خاصی است که با سطح تحلیل او از                
منظور از سطح تحـلـیـل       .   این مقوله از جمله در کاپیتال متفاوت است       

ای از تاریخ است که مورد تحـلـیـل          ای از جامعه و آن دوره     بررسی الیه 
های بندی نظریهبه طور مشخص با نظر آلتوسر در تقسیم .   گیردقرار می 

با ایـن حـال      .   توافق ندارم “   مارکس پیر ” و  “   مارکس جوان ” مارکس به   
ی مارکس از جمله مانیفست کمونیـسـت،        بین آثاراولیه 

ایدئولوژی آلمانی، آثار معطوف بـه      
نقد هگل و فوئرباخ با آثار بـعـدی          

-مارکس به ویژه کاپیتال، تـفـاوت      
های مهمی وجود دارد که به طـور        
مستقیم به بحث طبقـه مـربـوط         

ی مهم در بازخوانـی     نکته.   شودمی
آثار مارکس ایـن اسـت کـه او             
مباحث مختلفی در مورد طبقه، در  
سطوح مختلف فلسفی، اقتصادی، اجتماعی، سـیـاسـی، فـرهـنـگـی،               

های تاریخی مـخـتـلـف،        سازمانی، مبارزاتی، مربوط  به سطوح و دوره       
ی معین را   های داخلی یک طبقهبندیبه گروه)   و یا عدم توجه   (   توجه  

ی آنها را باید همزمان در یک ارتباط مستقیم بـا            مطرح کرده که همه   
ی مقـوـلـه   .     همدیگر مورد توجه قرار داد و این کار بسیار مشکلی است   

نقش بسیار مهمی در این بحث داشـتـه و        )   context( بستر و زمینه    
های سطحی، کلیشه ای ، مذهبی و شعاری از         ریشه بسیاری از برداشت   

ی آثـار اولـیـه     .   تئوری مارکس در بی توجهی به همین مقولـه اسـت           
مارکس بیشتر معطوف به سطح فلسفی است و حتا آنجا که مارکس به             

پردازد، همچون مانیفست، بـه رونـد        ی اقتصادی و اجتماعی می    عرصه
الزم است این تفـاوت را    .   تاریخی دراز مدت، عمومی و کلی اشاره دارد     

به طور مثال حـکـمـی در         .   تر بیان کنیم  با تمرکز بر یک نکته ، روشن      
تواند از نظر فلسفی هـنـوز حـکـمـی            مورد زوال قطعی یک پدیده می     

عدم تـوجـه بـه ایـن         .   صحیح ولی از نظر تاریخی حکمی اشتباه باشد     
تواند از یک طرف به روش مذهبی و غیر مستند در دفـاع از      تفاوت می 

ی صـحـیـح     یک حکم غلط تاریخی و یا از طرف دیگر به رد یک نظریه            
 .فلسفی منجر شود

 
ی او شکـل    های مارکس در ادبیات اولیه    گیریبسیاری ازاحکام و نتیجه   

تر در متد و تئوری مـارکـس در         ی بسیار مهم  نکته
ی طبقه این است که هدف مارکس بـه         بررسی مقوله 

های مخـتـلـف    بندیطور اساسی دستیابی به تقسیم 
های مختلف نـبـوده      برای جای دادن مردم در گروه     

ای تـحـوالت     بلکه جلب توجه به دینامیسم پـایـه       
 . اجتماعی در جامعه است
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بیشتر شبیه صدور حـکـم و       .   گویانه و پیغمبرمابانه دارند  و زبانی پیش  
ی پرولـتـاریـا و بـورژوازی         وقتی از مبارزه. های قطعی است بینیپیش

این نـوع    .   کندبینی می گوید و یا سرانجام این مبارزه را پیش       سخن می 
کالم و صدور حکم قطعی در این آثار ریشه در این مسئله دارد که پیام          

ی آن با گذشته و در نهایت به منطـق و            آن به دینامیسم جاری، رابطه    
بیشتر خصلت فلسفی دارد تـا    .   فرجام بسیار درازمدت آن معطوف است     

عدم درک این نکته موجب شده کـه    .   اقتصادی و یا اجتماعی و سیاسی     
های او تـا حـد       بینیبخشی از طرفداران مارکس در دفاع از آرا و پیش         

های مذهبی نزول کرده و به جایگاه علمی او لطمه زده           طرفداران سکت 
خود مـارکـس کـه        .   و منزلت او را به سطح کاهن معبد پایین بیاورند         

مانیفست را برای گروه مشخص و در مقطع معینی تـدویـن کـرد در                 
فعالیت با گروه دیگر، در بستر و تاریخ معیـن دیـگـر، در تشـکـیـل                     

های آخر  انترناسیونال اول، حتا نامی نیز از آن به میان نیاورد و در سال            
فعالیت او بیشتر از چند نمونه انگشت شمار از مانیفست در دسـتـرس              

 غرض آنکه خود مـارکـس بـر      Hobsbawm 1999(. (همگان نبود 
از .   این تفاوت، سطوح مختلف تحلیل، بیش از هر کس دیگر آگاه بـود             

های او به این دینامـیـسـم و      طرف دیگر مخالفان مارکس در رد نظریه 
-توجه بوده و استدالل تاریخی را به عنوان استدالل رد پـیـش         متد بی 
 . اندهای او استفاده کردهبینی

 
ای او   ی مارکس منبع مهمی در شناخت نگاه پایه       به هر روی آثار اولیه    
تـریـن   یکی از اصـلـی     “   از خود بیگانگی  ” تئوری  .   به مفهوم طبقه است   

بر خالف هگل کـه     .   کلیدهای کاوش بحث مارکس در مورد طبقه است       
دانسـت و    ی از خود بیگانگی انسان را در جدایی روح و جسم می      ریشه

کرد، ارجاع مارکـس    ی آن را در مذهب جستجو می      یا فوئرباخ که ریشه   
در این جستجو به زندگی مادی و واقعی بشر، به بخش اعظم فعالـیـت               

ی آرایـش و      با تمرکز بر سازمان کار و شـیـوه        .   انسان، یعنی کار است   
-کند، مـی   سازماندهی آن و جایگاهی که انسان در این عرصه پیدا می          

. ی مـدرن داد     شود پاسخی به چرایی از خود بیگانگی بشر در جامعـه          
-ترین و پایه  ی تولید، این بدوی   ی عالقه و تمرکز مارکس برمقوله     ریشه
وقتی سازمان کـار    .   ی بشری نیز همینجا ست ترین کنش در جامعه   ای

به نحوی سازماندهی شده که بیشتر افراد  جامعه حتـا از مـحـصـول               
تولیدی خویش نیز بی بهره اند، وقتی محصول تولیدی انسان خود بـه       

کـنـد   شود و هر چه انسان بیشتر تولید مـی        ابزار تسلط بر او تبدیل می     
کـنـد،   نیروی تسلط سیستم و نظام موجود را بازتولید و قدرتمندتر می          

ترین تفاوت میـان    ی خالقیت و آفرینش که از نظر مارکس اصلی        انگیزه
شود و انسان از انسانیت خویش بیگـانـه         انسان و حیوان است، محو می     

های بـعـدی   شود بحثبدون توجه به این تئوری مارکس نمی    .   گرددمی
-باید توجه داشت که بازسازی سـرمـایـه        .   او را در مورد طبقه دریافت       

های پایانی این قرن، و نتایـج آن         داری در قرن بیستم، به ویژه در دهه       
برای بشر امروز، بحث از خود بیگانگی انسان را دوباره به یک بحث پویا              

 .و مطرح تبدیل کرده است
 

های فلسفی مارکس با هگل و فوئرباخ و بقیه با هدف           ی چالش اما همه 
هدف مـارکـس ایـن        . گیردتعریف فلسفی و یا ذاتی انسان انجام نمی 
ی طبقـه را در سـطـحـی            است که این تعاریف عام، در اینجا مقوله       

تر تعریف کرده و به آن سیمای زمینی و خصلتی کـاربـردی              مشخص
، “ گـرونـدریسـه   ” ،   “ ای بر اقتصاد سـیـاسـی   مقدمه” آثاری مانند .   دهد

بخشی از آثاری است که با ایـن  “   مبارزه طبقاتی در فرانسه” ،  “ کاپیتال
ی طبقه به طور    تعریف مارکس از مقوله   .   هدف به نگارش درآمده است    

ساختاری، تولیدی و مادی در جـامـعـه            -ایاساسی در  سطحی پایه    
های مخـتـلـف     این همان بستری است که تعارض دایمی گروه         .   است

ای تغـیـیـر و       ی طبقاتی، منطق آن و دینامیسم پایه      اجتماعی، مبارزه 
با توجه به این تحلیل است کـه          . دهدتحوالت در جامعه را توضیح می     

ی طبـقـاتـی    گوید تاریخ تمام جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه      مارکس می 
ی طبقـه در    در آثار متعلق به مارکس دو تعریف در مورد مقوله    .   است

تعریف اول ایـن اسـت کـه           .   ی سرمایه داری ارایه شده است     جامعه
شود، فروشندگـان   ی اصلی تشکیل می   داری از دو طبقه   جامعه سرمایه 

تریـن  یکی از اصلی  “   از خود بیگانگی  ” تئوری  
کلیدهای کاوش بحث مارکس در مورد طبقـه        

ی از خـود      بر خالف هگل که ریشـه     .   است
بیگانگی انسان را در جدایی روح و جسـم           

ی آن را در     دانست و یا فوئرباخ که ریشه     می
کرد، ارجاع مارکس در این مذهب جستجو می 

جستجو به زندگی مادی و واقعی بشـر، بـه           
 .بخش اعظم فعالیت انسان، یعنی کار است
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در این تعریـف   .   دارانو خریداران نیروی کار؛ یعنی  کارگران و سرمایه        
داری مورد شناسایـی قـرار       ی سرمایه ی اصلی جامعه  اگر چه دو طبقه   

ای که خرید و حوزه.   گیرند اما این تعریف معطوف به بازار کار است   می
این تعریـف،  .   شودفروش کاال توسط فروشندگان و خریداران انجام می       

ایـن  .   ی تولید نشده اسـت     تعریفی اقتصادی است اما هنوز وارد حوزه      
“ حـقـوق  ” تعریف از طرف کسانی که تمایل دارند تمام کسانی را کـه     

. بنامند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است“   ی کارگر طبقه” گیرند،  می
ی حقوق بگیران کارگرند بـه ایـن         های اخیر در مورد اینکه همه     بحث

اما ماندن در چارچوب این تـعـریـف،      .   ماندتعریف مارکس محدود می   
نامریی کردن عمق تحلیل مارکس از مفهوم طبقه و به ویـژه هـدف                

نخست به این دلـیـل کـه         .   ی طبقه است  کاربردی تعریف او از مقوله    
شوند و هر تعریفی با هدف معین انجام        ها خود بخود تعریف نمی    مقوله
این است کـه یـک     )   concept( هدف از تعریف یک مقوله .   گیردمی

های دیگر مورد شناسایـی     ی مشخص و معین در تمایز با پدیده       پدیده
اگـر  .   قرار گرفته تا به درک بیشترو فهم کاربردی آن منـجـر شـونـد               

ای از تـمـام ارکـان        تعریف یک مقوله آنقدر عام بوده و یا بیان فشرده         
به همین دلیل و با ارجاع    .   یک تئوری نباشد تعریف کاملی نخواهد بود      

به خود تئوری مارکس، این تعریف مارکس از طبقـه از آنـجـا کـه                   
دوم و   .   معطوف به بازار کار است تعریف کاملی از این مقوله نـیـسـت             

درآمدی بـرای ورود    تر آنکه این تعریف از طبقه نزد مارکس پیش   مهم
ی تولید و سازمان کـار      ای جامعه یعنی عرصه   ی اصلی و پایه   به صحنه 

 از نظر مارکس . است
ی ی نیروی کار بلکه عرصـه     ی مبادله صحنه ی اصلی نمایش نه عرصه     

نیروی کار، کاالیی است که همراه بـا  .   ی تولید است مصرف آن وعرصه  
ی مـهـم ،       با توجه به این نکته    .   کند افزایی می  مصرف خویش ارزش  

ی اصلی جامعه این است که یـک         تر مارکس از دو طبقه    تعریف کامل 
ایـن  .   داری سرمـایـه   طبقه مالک وسایل و ابزار تولید است یعنی طبقه        

طبقه با خرید و مصرف نیروی کار که متعلق به طبقه کارگر و فـاقـد                
وسایل تولید است، ارزش افزایی کرده وفرایند آن منجر به انـبـاشـت        

ای تحوالت عمیق در جامعه و توضـیـح       این رکن پایه  .   شودسرمایه می 
به عبارت دیگر .   ی دراز مدت است  منطق تحوالت اساسی در یک دوره     

ی از همان ابتدا تعریف استثمار جزیی جدا ناپذیر از تعریف مـقـوـلـه             
-سپس خواهیم دید که نه فـقـط جـامـعـه            .   طبقه، نزد مارکس است   

ها نیز به این نکته کـم تـوجـه            شناسان بلکه بسیاری از مارکسیست    
 . اندبوده

ی تر در متد و تئوری مارکس در بررسی مقـوـلـه           ی بسیار مهم  اما نکته 
-طبقه این است که هدف مارکس به طور اساسی دستیابی به تقسـیـم       

های مختلف نـبـوده      های مختلف برای جای دادن مردم در گروه       بندی
ای تحوالت اجتماعی در جـامـعـه          بلکه جلب توجه به دینامیسم پایه     

. ترین نکته در تبیین تئوری مارکس در مورد طبقه است این مهم .   است
از نظر مارکس این نکته که هر فرد در جامعه به طور مشخص به کدام                

گیرد، در مقایسـه    ی کدام گروه طبقاتی تعلق می     طبقه و یا زیرمجموعه   
ای بسیاری از تـحـوالت      ی جامعه و منطق پایه    با دینامیسم رشد یابنده   

تالش .   ی دوم اهمیت قرار دارد    ی جامعه، در درجه   مهم و تعیین کننده   
مارکس این است که نشان دهد در تفاوت با جوامع دیـگـر چـه نـوع                

ها در جامعه کاپیتالیستی بـرقـرار       ای و عمیق، میان انسان    ی پایه رابطه
ی سرمـایـه داری رونـد ارزش           اساس این دینامیسم در جامعه    .   است

ای ی پایـه بربستر همین رابطه.   افزایی و کسب سود هر چه بیشتر است       
دهد و مـبـارزه بـرای        است که جامعه نظم دلخواه خویش را شکل می        

ی آشـکـارتـر     کسب منافع مختلف و مبارزه طبقاتی، نه فقط در صحنه         
ی سازمان کار به محرک و مـوتـور         سیاسی و اجتماعی بلکه در عرصه     

های مربوط به تغییر    پرسش.   شودتغییر و تحوالت در جامعه تبدیل می      
ای در جامعه، بازسازی و تغییرات سـاخـتـاری در آن،              و تحوالت پایه  

تر از آن منطق و چرایی این تحوالت از نظر         ی این تحوالت و مهم    آینده
 .مارکس، ابتدا باید در این سطح پاسخ گیرند

 

 ماکس وبر، امیل دورکیم و طبقه

اساس بحث .   گرددمحسوب می   ماکس وبر یکی ازاندیشمندان کالسیک    
های مختلف در تبیین روند و تحوالت جامعه     وی در مورد اهمیت حوزه    
توان فقط بـا     داری در غرب را نمی    ی سرمایه این است که عروج جامعه    

-از نظر او یکی ازمشخـصـه      .   های اقتصادی توضیح داد   عوامل و شاخص  
داری در غـرب نـقـش          های مهم و تعیین کننده در پیدایش سرمایه       

وبر مـعـتـقـد      .   ی معینی از پروتستانیسم و کالوینیسم بوده است       شاخه
است که پروتستانیسم بر خالف مذاهب دیگر، همچون اسالم،  دارای             

هایی است که تشویق به کار سخت و منضبط، کار و تـالش ،                 ویژگی
وبر در کتب و آثار     .   انداز واینگونه رفتار اجتماعی بخشی از آن است       پس

داری و   عروج سـرمـایـه   ” ی  تحقیقی مختلف  خویش از جمله در مقاله       
به عبارت دیگر در    .   کنداین نظر خود را مستدل می     “   روح پروتستانیسم 

ی تـحـوالت     ترین الیـه ی اقتصادی را عمیقتفاوت با مارکس که حوزه 
ی باورها و مجموعه    های دیگر از جمله حوزه    داند وبر حوزه  اجتماعی می 
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های وبر بـه    نظرپردازی.   دانداعتقاد مردم را نیز به همان اندازه مهم می  
اقتصاد و ” ، در کتاب ) status( ی موقعیت و مقام  ویژه تاکید او برمقوله   

به آرای او جایگاه مهـمـی داده         “   شناسی فهیم های جامعه پایه  -جامعه
اهمیت وبر در مباحث مربوط به طبقه بیشتر از آنـکـه حـاصـل                .   است

-مستقیم کار خود او باشد مدیون فعالیت طرفداران او یعنی وبـریسـت         
طرفدارانی که به ویژه در نقد و جدال با مارکسیسم با توسل به             .   هاست

 .های خود را مدون کردندماکس وبر نظریه
از نظر وبر تعلق طبقاتی به معنای تعلق به یک موقعیت طبـقـاتـی در                

: از نظر او سه نوع موقعیت طبقاتی وجـود دارد؛ یـکـم               .   جامعه است 
. ی اجـتـمـاعـی    طبقه:   ی شغلی و سوم  طبقه:   ی مالک و دارا، دوم    طبقه

موقعیت دوم به امکان .   شودموقعیت اول به مالک بودن افراد مربوط می   
و شرایط فروش کاال و خدمات در بازار بستگی دارد و موقعیت سوم بـه          
فرایندی از کل موقعیت طبقاتی و اینکه فرد چقدر امکان جابجایـی از              

بـنـدی   وبر در تقسـیـم  .   ی دیگر را دارد مربوط استیک طبقه به طبقه  
-کند که با دخالت دادن شـاخـص       ها تالش می  بندیمشخص این گروه  

های طـبـقـاتـی       هایی مانند سرمایه، دارایی، تحصیل و درآمد موقعیت       
تـوانـنـد    ها افـراد مـی     بندیدر این تقسیم  .   تری را ترسیم کند   مشخص

در بخش .   مختلفی قرارداشته باشند“   های طبقاتی موقعیت” همزمان در   
مهمی از ادبیات آکادمیک و دانشگاهی، به ویژه در کتب معـطـوف بـه        

شود که ماکس وبـر بـحـث          شناسی، اشاره می  معرفی مقدماتی جامعه  
مارکس راجع به نقش اقتصاد را تایید کرده و سعی دارد عالوه بر آن به             

. این دیدگاه دارای ایراد جدی است  .   ها نیز توجه کند   نقش دیگرشاخص 
ی اقتصاد از عمقی که در مباحث مارکس      نخست آنکه از نظر وبر عرصه     

ی اقـتـصـادی بـه       دوم اینکه تعریف وبر از طبقه.   دارد برخوردار نیست  
. شـود محـدود مـی      -معطوف به بازار  -ی مارکس از طبقه     تعریف اولیه 

ی اقـتـصـاد،      مرکز توجه وبر، بر خالف مارکس، در پرداختن به مقولـه          
-ای که سرمایه ارزش افزایی مـی      عرصه تولید و سازمان کار و یا عرصه       

به همین دلیل است که دردیدگـاه  .   ی بازار استکند، نیست بلکه حوزه  
هـای او از      بندیهایی همچون در آمد و تحصیل در تقسیم وبر شاخص 

به عالوه هدف اصلی از تـعـریـف           .   یابندطبقات نقش بسیار مهمی می    
ی طبقه از نظر مارکس به طور اساسی جلب توجه به دینامیسـم             مقوله
ای و روابط متقابل تحوالت جامعه و از نظر وبر شناسایـی تـعـلـق                 پایه

 . های مختلف اجتماعی استها در گروهگروهی و جایگزین کردن انسان
های وبـر    های تکمیلی در بحث   یکی دیگر از مقوله   “   پرستیژ اجتماعی ” 

منظور وبر این است که یک فرد ممکن است به یک یـا چـنـد                  .   است

موقعیت طبقاتی تعلق داشته باشد اما در عین حال روابط معینی چه با             
ایـن  .   افراد متعلق به همان موقعیت و یا خارج از آن داشـتـه بـاشـد                   

گـیـرد، نـقـش       شاخص نسبت به جایگاهی که فرد در جامعه قـرارمـی     
مانند اصل و نسب، موقعیت خانوادگی، تـیـپ زنـدگـی،              .   موثری دارد 

 .بخشدبه موقعیت فرد ، هویت معینی در جامعه می... عالیق و
 

یکی دیگر از اندیشمندان کالسیک در مبحث طبقه، امـیـل دورکـیـم             
در حقیقت خـود    .   است

دورکیم کمتر به طـور      
ی مستقیم به مـقـوـلـه      

طبقه پرداخته است اما    
تعدادی از نظرپـردازان    

ی طبقه، از جمله    مقوله
گرونسکی، با تکیه بـر      
مبـاحـث و دیـدگـاه         

هـای  دورکیم، نـظـریـه    
مشــخــصــی را طــرح     

به طـور کـلـی       .   کردند
های اخالقی مشترک، تبدیل همبستگی     آرای دورکیم با تاکید بر ارزش     

داری و ایـنـکـه        ی سرمایـه  مکانیکی به همبستگی ارگانیک در جامعه     
کارکردهای تعریف شده در جامعه، جای همیاری فـردی را گـرفـتـه                

در یـک کـالم      .   شودوهمچنین نقش تقسیم کار در جامعه، تعریف می       
ی کـارکـردی     توان گفت که آرای دورکیم در ادراک طبقه، شـیـوه          می

-تا آنجا که به بحث طبقه مربوط مـی        .   جامعه است )   فونکسیونالیستی( 
شود ، تقسیم کار بر اساس شغل فردی، کاری که هر فرد در جـامـعـه                  

دردیدگاه دورکیـم شـغـل افـراد و            .   کنددهد، معنا پیدا می   انجام می 
هـای  قرارداد کار، روابطی که بر اساس این قراردادها، میان افراد با شغل  

های کلیدی در تعریف و شـنـاسـایـی            گردد، مقوله مختلف استوار می  
 .طبقات در جامعه هستند

 

 ی طبقهشناسی مدرن و مقولهجامعه

پس از جنگ جهانی دوم با مباحثی که به ویژه در آمریکا مطـرح شـد           
کانـون  .   دیدگاه وبریستی در بحث پیرامون طبقه مورد توجه قرار گرفت  

ی ی امکان ترک طـبـقـه      این مباحث به جابجایی طبقاتی، یعنی درجه      
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ولـی  .   قبلی و امکان و میزان موفقیت در این جابجایی متـمـرکـز شـد          
 )Dahrendof( های وبر موقعی بیشتر مطرح شد که داهرندوف       بحث

ی جدیدی ارایـه داد کـه بـه بـحـث                  نظریه70 و 60های  در دهه 
اساس بحث داهرندوف این بود که ما با یـک          .   نئووبریسیتی معروف شد  

) postcapitalism( داری   داری نوع جدید یا فـراسـرمـایـه        سرمایه
ی محوری نبوده و ایـن   ی کار و سرمایه رابطه    روبروییم که در آن رابطه    

جامعه دیـگـر بـه آن          .   های مختلفی تقسیم شده است    رابطه به گونه  
هـای  ای از موقعیت  ی طبقاتی نیست بلکه مجموعه    معنای سابق جامعه  

طبقاتی است که فرد در هر دوره از زندگی خویش، نسبت به عوامل و               
محور تـئـوری داهـرنـدوف        .   گیردهای مختلف، در آن قرار می     شاخص
 .ی قدرت و اتوریته استمقوله

 

 مدل گلد هرپ

) Goldthorpe 1980(ها گلدهرپ ترین فرد نئووبریستاما برجسته 
بندی طبقـاتـی    های موجود تقسیم  ی مدل معینی مدل   است که با ارایه   

هـای  در بسیاری از کشورها را، به ویژه در سطح آمارگیری و تحـقـیـق              
ی تمرکز گلدهرپ در بحث طبقه بر مقوـلـه  .  عملی، تحت تاثیر قرار داد 

جابجایی طبقاتی است و مدل و جدولی که برای تقسیم طـبـقـات در                
دهد این است که ابتدا موقعیت افـراد را بـر اسـاس                 جامعه ارایه می  

ی مستقیمی با موقعیت آنها در بـازار      موقعیت شغلی که آن هم رابطه     
ی کلـیـدی در      در حقیقت نکته  .   دهدکار دارد، مورد شناسایی قرار می     

این مدل بیشتر از آنکـه  .   ی استخدامی افراد است بحث گلد هرپ رابطه   
ی بندی افراد بر اساس رابطـه     مدل طبقات در جامعه باشد مدل تقسیم      

از نظر گلدهرپ بخشی از مردم کارفرمـا هسـتـنـد،            .     استخدامی است 
و )   بدون استخدام از طـرف کسـی      ( برخی کارفرمای خودشان هستند  

در حقیقت مدل او برمبنای دو رابـطـه         .   برخی دیگر استخدامی هستند   
ی دوم   ی نخست بر اساس قرارداد کار و رابطه     تعریف شده است، رابطه   

. دهـد   که فرد به سازمان مربوط ارایه می(service(براساس خدمتی  

بر اساس این روابط گلد هرپ مدلی ارایه داد که شامل هفت موقعیـت               
طبقاتی است که پس از بررسی و بازبینی دوباره، آنـهـا را بـه یـازده                 

مدل او بر این اساس است که ابتدا سه گروه کلی           .   موقعیت افزایش داد  
ی کارگر ایجاد و سپس آنها را        ی خدماتی، طبقات میانی و طبقه     طبقه

در یک نگاه کـلـی مـدل          .   کندبندی می های دیگر تقسیم  به زیر گروه  
 :توان چنین ترسیم کردگلدهرپ را می

 

 بندی طبقاتیاریک رایت و تقسیم

در تقابل با رشد دیدگاه نئووبریستی یک جریان فکری دیگری نیز رشد         
ایـن  .   دانسـت های خود را متعلق به مارکسیـسـم مـی         کرد که  اندیشه   

دیدگاه به ویژه در مراکز آکادمیک و دانشگاهی با اریک رایت شناختـه              
های پوالنزانس با تاکید بر تقسـیـم   البته پیش از رایت بحث   .   شده است 

ی طبقه را از منظر اقتـصـادی، اجـتـمـاعـی و           کار و اینکه باید مقوله    

 مديران غير مختار مديران نيمه مختار مديران متخصص  بورژوازی

 سرپرستان غير مختار سرپرستان نيمه مختار سرپرستان متخصص    های کوچکصاحبان شرکت

 پرولتاريا کارگران نيمه مختار متخصصين غير مدير   بورژوازی بدون کارگر استخدامیخرده

 متخصص رده باال طبقه ی خدماتی
 متخصص رده پايين

 کارمندان بخش خدمات طبقه ی ميانی
 کارگران غير يدی يا فکری

 صاحبان شرکت های کوچک با افراد استخدامی
 صاحبان شرکت های کوچک بدون افراد استخدامی

 دهقانان و شرکت های روستايی کوچک

  طبقه ی کارگر
تکنيسين های با مهارت پايين وسرپرست های                       

 کارگران يدی
 کارگران ماهر

 کارگران نيمه ماهر و غير ماهر
 کارگران روستايی و کشاورزی

  

             مدل يازده گانه ی گلدهرپ

 :مدل دوم رايت
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هـای  ای این درک با بـحـث      سیاسی مورد بحث قرار داد که تفاوت ریشه       
پردازان بسیاری را به ویژه در میان       مسلط در شوروی سابق، توجه نظریه     

 .ها و احزاب چپ و سوسیالیست جلب کردسازمان
بندی طبقات ارایه   اریک رایت در دو مقطع مختلف دو مدل برای تقسیم         

-نخستین مدل او تـحـت تـاثـیـر مـبـاحـث هـری بـرورمـن                         .   داد
Braverman Harry 1974   -            و تاکید او بر نقـش اقـتـدار در

ی شد و سه طبقـه    ی اصلی می  این مدل شامل سه طبقه    .   فرایند کار بود  
در مـدل رایـت سـه        .   گرفتندفرعی نیز در میان طبقات اصلی جای می  

سـه  .   ی اصلی شامل بورژوازی، خرده بورژوازی و پـرولـتـاریـاسـت            طبقه
ی مدیران که بین بورژوازی و پرولتـاریـا         ی میانی عبارتند از طبقه    طبقه

ی کارفرماهای کوچک که بین بـورژوازی و خـرده             گیرد، طبقه قرارمی
ی مزدبگیران نیمه مستقل که بین خـرده        گیرد و طبقه  بورژوازی قرارمی 

بندی ی مهم در این تقسیم    نکته.   شودبورژوازی و پرولتاریا جای داده می     
ی ی اصلی بر اساس شرایط مادی و سه طـبـقـه       این است که سه طبقه    
 . ی کنترل تعریف می شوندمیانی بر اساس مقوله

 
 John  -ها، از جمله روئـومـر  مدل رایت ازطرف بسیاری از مارکسیست    

Roemer, 1982-    اساس این نقد این بـود کـه      .   با انتقاد مواجه شد
در مـدل اریـک      ,   ی کلیدی مارکس در بحث طبقه یعنی استثمار       مقوله

رایت با پذیرش این انتقاد مـدل       .   رایت مورد بی توجهی قرار گرفته است      
در این مدل رایت .   دیگری را ارایه داد که به مدل دوم رایت مشهور است 

اما همانـطـور کـه در         .   ی استثمار متمرکز شود   سعی دارد که بر مقوله    
. بینید اساس درک رایت از استثمار عنصر مالکیت اسـت          جدول زیر می  

بندی در این مدل هر طبقه همزمان با چهارمشخصه تعریف و در تقسیم           
گیرند که  عبارتند ازارتباط  ساختاری  با وسایل تـولـیـد،              رایت قرار می  

ی کنترل و رابطه با هرم قدرت و سـرانـجـام             ها، درجه تعداد استخدامی 
ها رایـت دو      با توجه به این شاخص    .     رابطه با تقاضای تحصیل و دانش     

گـروه  ) .   بگـیـران  حقوق( مالکین و غیر مالکین     :   کندگروه اصلی ایجاد می   
داران، صاحبان شـرکـت بـا کـارگـر            مالکین را به سه زیر گروه سرمایه      

. کنداستخدامی کم و خرده بورژوازی بدون کارگر استخدامی تقسیم می         
گروه غیر مالک را نیز به سه گروه اصلی مدیران، سرپرستان و کسـانـی                

-های پایین سازماندهی شده و  به انجام کار مشغولند، تقسیم          که در رده  
ها را نیـز بـر اسـاس          ی این گروه  هر یک از زیر مجموعه    .   کندبندی می 

ی تخصص به سه گروه متخصص، نیمه مختار و غیر مختار تعریف            درجه
ها که تمایـل دارنـد       این مدل از طرف آن بخش از مارکسیست       .   کندمی

ی کارگر استـفـاده کـنـنـد مـورد             بگیر نیزبه عنوان طبقه   ازقشر حقوق 
-ایراد اصلی این مدل این است که  تقـسـیـم      .   استقبال قرار گرفته است   

بندی بر اساس مالک و غیر مالک و قرار دادن مدیران و کارگران در یک               
گروه مشترک کلی غیر مالکین، نقش مستقیم مدیران را درفرایند ارزش           
افزایی سرمایه و استثمار کارگران، تنها به این دلیل که آنها هم حـقـوق               

چیزی که مغایر با درک روشمند مارکس در   .   کندگیرند، کمرنگ می  می
های مخـتـلـف     تحلیل و تعریف مفهوم طبقه، یعنی تمرکز بر نقش گروه         

 .درفرایند تولید و ارزش افزایی سرمایه است
  

پردازان دیگر مارکسیست است، وی معتقد است بوردیو نیز یکی از نظریه 
نیـز  . . .   های اجتماعی، فرهنگی و ی اقتصادی، سرمایهکه عالوه بر سرمایه  

عناصری بسیار مهم و موثر برای تعیین موقعیت اجتماعی فرد در جامعه            
تر شدن مـطـلـب از بـررسـی             اما به خاطر جلوگیری از طوالنی     .   است

جنسی، قومی و   ( بیشترآرای بوردیو خودداری کرده و بر سه دیدگاه دیگر        
 .    کنیمی طبقه اشاره مینسبت به مقوله) های پست مدرنیستی نظریه

 

 طبقه، جنسیت، قومیت

یکی از ایرادهایی که به مباحث مربوط به طبقه در دویست سال اخـیـر               
هـای  شود این است که این مباحث از منظر و مـنـافـع گـروه         گرفته می 

های اجتماعی دیگر، مبنـی   ی گروه معینی  در جامعه انجام گرفته و بقیه       
در این تـعـاریـف از جـایـگـاه             . . .   بر تعلق جنسی و یا قومی، مذهبی و         

های بسیار مختلف دیدگـاه     مستقل از تفاوت  .   مشخصی برخوردار نیستند  
فمنیستی، انتقاد مشترک نگاه جنسی به مباحث طبقه این اسـت کـه               

ای در این مباحـث     ای حاشیه تبعیض بر اساس جنسیت به عنوان مسئله      
جای گرفته و ارزش مردانه، از جمله در تعریف مفاهـیـم، جـایـگـزیـن                  

یکی از ایرادهایی که به مباحث مربوط به طبقـه در            
شود این است که ایـن       دویست سال اخیر گرفته می    
های معینی  در جامعـه      مباحث از منظر و منافع گروه     

های اجتماعی دیگر، مبنی    ی گروه انجام گرفته و بقیه   
در ایـن    . . .   بر تعلق جنسی و یا قومی، مذهبـی و            

 . تعاریف از جایگاه مشخصی برخوردار نیستند
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در مباحث حاکم حول طبقه بر مـنـافـع           .   های واقعی شده است   ارزش
شود اما نسـبـت بـه         مشترک میان مردان و زنان یک طبقه تاکید می        

ایـن  .   شـود ی دیگر آن، تضاد منافع درون گروهی، کم توجهی می        جنبه
بی قیدی به این دلیل است که در این مباحث، نگاه مردانه  حاکم بوده               

بـه  .   انـد ای مورد توجه قرار گرفتـه و زنان همواره به عنوان گروه حاشیه      
شود که وقتی از تولید سخن به مـیـان          طورمثال بر این نکته تاکید می     

ی تولید مردانه درکانون توجه بوده است؛ اگر به کار مولد           آید، حوزه می
اهمیت داده شده، از کار مردان به عنوان کار مولـد نـام بـرده شـده                    
وسرانجام کار بدون دستمزد زنان که همواره بخش بزرگی از تولید در             

در نتیجه، نه تنها در تعاریـف       .   جامعه را تشکیل داده نامریی شده است      
ی راه   ها و ارایـه   ها، در طرح خواسته   بندی الویت مفاهیم بلکه درتقسیم  

ای بوده و به عنـوان    -حل سازماندهی جدید نیز گروه زنان گروه حاشیه       
به نظر .     مورد توجه قرار گرفته است  -مردان   -گروه اصلی “   یار و یاور ” 

ی مادی این بی قیدی، نگاه مردانه و برتر شـمـردن            این منتقدین، پایه  
 Wikander 1994, Mies.   ( منافع مردان بر زنـان بـوده اسـت          

1986, Hartman 1981, Firestone 1971( 
 

ی قومی نیز بر این پایه استوار است که در این مبـاحـث              انتقاد از زاویه  
هـای   تـریـن الیـه       اقلیتی که در پایـیـن  ...   های قومی، مذهبی و  گروه

ساختار طبقاتی جامعه جای دارند، مانند سیاهان در آمـریـکـا و یـا                  
مهاجرین در کشورهای اروپایی، در مباحث مربوط به طبقه مورد توجه           
کمتری قرار گرفته و نامریی شدن کار و تولید بخش مهمی از جامـعـه               
منجر به ابزار اعمال قدرت بیشتر ازطرف بخش حافظین نظام عـلـیـه               

 )  7Wilson 1978, 198.(بخش اقلیت شده است
 

 ها   پست تئوری
ی  فراصنعتی، از جمله پدر پُسـت         پردازان جامعه بحث مشترک نظریه  

هـای پُسـت     و یا  نـظـریـه     )   Daniel Bell( ها، دانیل بل    تئوریسین
فوردیستی در مورد مفهوم طبقه این است که با تـوجـه بـه انـقـالب                  

هـای اخـیـر،      انفورماتیک و تحوالت عمیق اقتصادی و اجتماعی دهـه         
داری کـه    شرایط اجتماعی کنونی با جوامع صنعتی و یا نظام سرمـایـه        

ی فرا صنعتی،   کرد، روبرو نیست بلکه با جامعه     مارکس آن را تحلیل می    
ی در جـامـعـه     .   پُست کاپیتالیستی و یا پُست فوردیستی مواجه اسـت        

ی کـارگـر را       ی قبلی طبقهجدید تخصص و دانش جای تعیین کننده   
ی گذشته را    ی تعیین کننده  ی کارگر دیگر آن وزنه    گرفته است، طبقه  

ندارد، منبع ارزش اضافی دیگر نیروی کار نیست بلکـه دانـش اسـت؛           
ی جدید متـعـلـق بـه         متخصصین و دست اندرکاران دانش، یک طبقه      

های خود،این  البته دانیل بل در ادامه بررسی     .   دهندآینده را تشکیل می   
ها را غلوآمیز ارزیابی کرد اما هیچگاه راجع بـه نـقـش جـدیـد                  نظریه

به هر حال پرسشی    .   ی فراصنعتی، نظری ابراز نکرد    بورژوازی در جامعه  
ی کـارگـر در حـال          که اگر دانش جای نیروی کار را گرفته و طبقـه          

دار آمده و آیـا دانـش،        ی سرمایه شدن است، چه بر سر طبقه     منقرض  
ی کارمزدی سرمایه است یا خیر از طرف ایـن          همانند نیروی کار، برده   

 .سنت پاسخی نگرفته است
 

 بندی تحلیلیجمع

همانطور که مالحظه کردیم ساختمان بحث مارکس درمورد مـفـهـوم        
ی مـادی مـیـان      طبقه به طور خالصه این است که این بحث به رابطه     

ی اصلی کـه     ی جامعه تعلق دارد و حوزه     ترین الیه ایها و به پایه   انسان
رسـد  بـه نـظـرمـی      .   ی سازمان کار اسـت   باید به آن متمرکز شد حوزه     

هایی که برای تکامل بحث طبقه انجام گـرفـتـه، هـم درروش                 تالش
ی مهم در بحث مارکـس      مارکسیستی و هم در دیدگاه وبری، این نکته       

ای مارکس منجر شده    را فراموش کرده و در عمل به تضعیف بحث پایه         
تنزل بحث ساختار طبقاتی در جامعه به بحث موقعیت اجتماعی          .   است
و گروه در جامعه و تـالش بـرای           )   تحت عنوان موقعیت طبقاتی   ( فرد  

ی های مختلف اجتماعی ، تکمیل و ادامـه        ها در گروه  جای دادن انسان  
. ی طبقه نیست بلکه تضعیف آن اسـت        دیدگاه مارکس پیرامون مقوله   

های مارکس، ابزاری اسـت     ی مهم در این مورد این است که بحث        نکته
ی ای در جـامـعـه       برای هدفی دیگر، یعنی توجه به دینامیسم پـایـه          

-نظـریـه  .   ای آن است  داری و فهم منطق تغییر و تحوالت ریشه       سرمایه
های مارکس در مورد طبقه به طور مستقیم ابزار مناسبی برای فـهـم               

تـوانـد   های روشمند مارکس مـی    موقعیت فرد در جامعه نیست؛ تحلیل     
ی گویی بـه هـمـه      ی این فهم باشد اما کلید مستقیمی برای پاسخ        پایه

تنزل هـدف کـاربـردی        .   های مطرح شده در این سطح نیست      پرسش
هـای  بندی افـراد در گـروه       ی طبقه در تحلیل جامعه به تقسیم      مقوله

هـا،  مختلف و تمرکز بر میزان امکان آنها در جابجایی میان ایـن گـروه           
مدل دوم ( و یا در بهترین حالت )     life style( فهم روش زندگی افراد   

ی کنترل، در واقـع      بندی آنها بر اساس مالکیت و یا درجه       دسته)   رایت
ی تحوالت جامعه مـنـجـر       به نازایی این بحث در شناخت منطق و پایه        

بدون تفکیک این دو مقوله، یعنی ساخـتـار طـبـقـاتـی و           . شده است 
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موقعیت فرد و گروه در جامعه این معضل همچنان حل نشـده بـاقـی                
مانده و مخدوش شدن مفهوم طبقه یکی از اجزای اجتناب ناپذیـر آن              

 .خواهد بود
ی اصـلـی     ی تفکر وبری و یا نئووبری، با وجود تعهد به هستـه           درشیوه

ی تـولـیـد     بحث مارکس و تکامل آن، کل بحث مارکس راجع به حوزه          
به همین دلیـل بـحـث ایـن          .   شودحذف و با مفهوم بازار جانشین می      

ی طبقه نیست بلکه بخشی از ابزاری است کـه           دیدگاه، توضیح مسئله  
دهد فرد در جامعه از چه منزلت و موقعیتی برخوردار بـوده            توضیح می 

هایی شرایط اجتماعی او را در پـیـشـرفـت و یـا عـدم             و چه شاخص  
های بـعـدی    با اینکه رایت در تالش    .   کندپیشرفت، بیشتر و یا کمتر می     

ی ، سعی دارد این مشکل را با تفکیک دو مقوله1997خود از جمله در     
شناسانه حل کند اما مشکل بـحـث     ی جامعهی اقتصادی و طبقه   طبقه

رایت این است که او نیز به طور اساسی این تفاوت بنیادی از اهـداف               
بیند و در همان روش وبری بـه تـحـلـیـل              تحلیل مفهوم طبقه را نمی    

ی رسد بدون تفکیک شفاف مقولـه     به نظر می  .   پردازدی طبقه می  مقوله
سازی مباحث مربـوط  موقعیت طبقاتی و موقعیت فرد در جامعه، شفاف      

 .به طبقه ناممکن است
 

ها مشکل اصلی این است که مباحث آنها براساس    در مورد پست تئوری   
مناسبات عینی جامعه نیست بلکه بـر تصـورات ذهـنـی و امـیـال                     

تـوان بـر     طبقه کارگر را نمـی    .   نظرپردازان این شیوه تفکر استوار است     
ی جامـعـه    ها و به طور ذهنی از صحنه      مقوله“   مجدد” اساس باز تعریف    

هـای  این مقوله از جنس سخت افزار است و باید با مـثـال             .   حذف کرد 
فراینـد  .   مشخص نشان داد که آیا توسط دانش حذف شده است یا خیر      

هـای  تکامل تکنولوژی مبتنی بر دانش پیشرفته، همچون ایجاد کارخانه  
مند است، که   عظیم در چین که از باالترین سطح تکنیک و دانش بهره          

ی استدالل مشخص علیـه  بیشتر یادآور فوردیسم است، فقط یک نمونه     
دوم اینکه این دیدگـاه     .   فرافوردیستی است   -های فراصنعتی نظرپردازی

ی کارگر منقرض شده، پس بـر سـر          هنوز به این پرسش که اگر طبقه      
در نتیجه، این نظریه بیشتر از       .   بورژوازی چه آمده، پاسخی نداده است     

آنکه حاوی بحث علمی مبتنی بر واقعیت موجود در مورد طبقه بـاشـد              
هـای اخـیـر و ابـزاری           پاسخی کارفرمایانه به تغییر و تحوالت سـال      

ایدئولوژیک برای ایجاد آگاهی کاذب در میان بخش هـای مـخـتـلـف                
 .ی کارگر جهانی استطبقه

بـایـد   .   طلبداما انتقاد از منظر جنسی در مورد طبقه تامل بیشتری می          

اظهار کرد که بخش مهمی از این انتقاد تا آنجا که به کاربرد عـمـلـی                  
سـیـاسـی      –های اجتماعی ها و فعالیت بحث طبقه توسط سوسیالیست   

تاریخ احزاب سوسیالیسـتـی و       .   شود، درست است  کارگران مربوط می  
های کارگری تا حدودی تاریخ بازتعریـف مـفـهـوم            ها و تشکل  اتحادیه

ی های این مبارزه، منافـع و مـبـارزه          ی طبقاتی، اولویت  طبقه، مبارزه 
های کارگران بر بستر برتـر دانسـتـن          مشترک، نظم بخشیدن خواسته   

هم در تعریف مفاهـیـم   . منافع کارگر مرد بر منافع کارگر زن بوده است 
ها همچون ممنـوع بـودن     ی خواستهاز جمله کار مولد، هم درنوع ارایه  

ی برجسته نکردن منافع متضـاد درون    ی زنان، هم در عرصه   کار شبانه 
هـا و    بسـیـاری از تشـکـل        .   ی او حضور نداردطبقه، زن و منافع ویژه  

ی متال سوئد،  سمبل نگاه مـردانـه   های کارگری، مانند اتحادیه اتحادیه
 .اندبه کارگر بوده

های مـارکـس   رسد انتقاد از منظر جنسی به بحث   با این حال به نظرمی    
برد و آن عـدم درک ایـن       در مورد طبقه از یک ضعف بنیادی رنج می   

مسئله است که بخش اعظم تعاریف مارکس از مفاهیم مـخـتـلـف در                
سازی نگاه  ی سرمایه داری، تعاریف شخصی او نیست بلکه شفاف        جامعه
ی کار مولـد    ها، به طور مثال در تعریف مقوله      داری به این مقوله   سرمایه

 .و کار غیر مولد است
هـای  داری، از جمله در نقد نـظـریـه         مارکس در نقد خود به سرمایه     ”   

ی میان کارگر و سرمایـه،      ای ترین رابطه  کند که پایه  اسمیت، تاکید می  
منظور مارکس از ارزش اضافی تفاوت ارزش        .   تولید ارزش اضافی است   

دار و ارزش کسب شده پس از پـایـان          شده توسط سرمایه  گذاریسرمایه
ی یک کاالی معیـن ،      ارزش اضافی از طریق مبادله    .   است فرایند تولید 

, نیروی کار، که ویژگی آن تولید ارزشی بیش از بهای خـویـش اسـت               
ی در جـامـعـه     دهد کـه    مارکس به روشنی توضیح می  .   شودتولید می 
 مولد بودن کار فقط بـه مـعـنـای            دارهاداری و از منظر سرمایه    سرمایه

ایـن  .   تولید کاال نیست بلکه بیش از هر چیز تولید ارزش اضافی اسـت             
ی مهم و کلیدی است که نه تنها بسیاری ازمنتقدین فمینیست به   نکته

ها نیز با بی قیدی از کنـار        اند بلکه بیشتر مارکسیست   آن بی توجه بوده   
آن گذشته و با دفاعی مردساالرانه در واقع ازدیدگاه و درک اسمیت در             

واقعیت این است که هم در تـعـریـف آدام      .   اندبرابر مارکس دفاع کرده  
اسمیت و هم در تعریف مارکس، کار بدون مزد زنان به عنوان کار مولد              

ی مهم این است که تعریف مارکـس از کـار       اما نکته.   شودتعریف نمی 
از نـظـر     .   مارکس از کار مولد نیـسـت      “   شخصی” مولد، درک و تعریف     

آل صبح نقاشی کردن و بـعـد از ظـهـر              ی ایده مارکس در یک جامعه   
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تعریف مارکس از کار مولـد و    .   شودگیری کردن کار محسوب می    ماهی
. داری اسـت   ها از منظر نظام سرمـایـه      کار غیر مولد، تعریف این مقوله     

کند بلکه بایـد ایـن       منظری که در آن فقط تولید کاال کار را مولد نمی          
 *“ .شودروند به تولید ارزش اضافی منجر

 
 به عالوه نگاه جنسیتی با وجود تالش مثبت برای جلب توجه به منافع         
مختلف درون گروهی، در موارد زیادی از یک طرف منافـع مشـتـرک               
طبقاتی میان کارگران زن و مرد را کم رنگ کرده و از طـرف دیـگـر                   

بـه  .   را کمرنگ نموده است   “   گروه زنان ” ساختار قدرت و طبقاتی درون      
ی زن، پوششی برای نامریی کردن ساختـار قـدرت           عبارت دیگر مقوله  

. درون گروهی زنان و تعلق آنها به طبقات مختلف و متضاد شده اسـت    
این ضعفی است که نگاه قومی نیز از آن رنج برده و با انتقاد درست بـه            

های قومی حاکم انجـام گـرفـتـه، بـه          اینکه تعریف طبقه از نگاه گروه    
ساختار قدرت درون گروهی و تعلق افراد متعلق به یک گروه اقـلـیـت          
قومی یا مذهبی مشترک به طبقات مختلف در جامعه، مانند کـارگـران          

 . سیاه و بورژوازی سیاه، کم  توجه بوده است
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های اجتماعی است یـا      آیا باور به سوسیالسم برخاسته از درک واقعیت       
داری تـالش بـر     بر نگرشی ایدئولوژیک استوار است؟ در جوامع سرمایه   

رهـا نشـان     این است که سوسیالیسم را به عنوان یک مجموعه از بـاو            
های اجتماعـی، بـلـکـه از دیـدگـاه              دهند که نه از درون قانونمندی     

-خواهند با نادیده گرفتن عینیـت آید که میای برمیعده“   ایدئولوژیک” 
های خویش را به عنوان حقیقت مسـلـم نشـان             های بیرونی، ذهنیت  

های مکانیکی و   داری، تالش در کنار تالش تبلیغاتی نظام سرمایه     .   دهند
-مـی “   سوسیالیـسـت  ” ی عده ای که خود را به نادرست      گرایانهسطحی

خوانند به این توهم دامن زده است که سوسیالیسم یک ساختار ذهنی            
 . و آرمانی است که شاید روزی قابل اجرا باشد و نه بیش از این

تالش این نوشتار این است که ببینیم آیا به راستی سـوسـیـالـیـسـم                  
است و یا برخاسته از فهم سازوکارهای انسانی        )   اختراع( ی ذهن   ساخته

در حـالـت اول،       .   اسـت )   های موجود کشف قانونمندی ( درونی جامعه   
سوسیالیسم  امری محتمل و نسبی است که تحقق یا عدم تحقـق آن               
تابع شانس و منتج از شرایط  به طور صرف ارادی است، اما در حـالـت              

شود که هـر    دوم، سوسیالیسم به عنوان یک گزینش طبیعی مطرح می        
روشـن  .   دهـد گرایی را در مقابل آگاهی خویـش قـرار مـی            انسان واقع 

های کاذب ایـدئـولـوژیـک و          ساختن این نکته به بسیاری ازکشمکش     
 .  دهدسیاسی میان موافقان و مخالفان سوسیالیسم پایان می

“ سوسیالـیـسـم   ” .   نخست بهتر است به تعریف واژه سوسیالیسم بنگریم       
آید که صفت است و در زبان فارسی به می)   2( “ سوسیال” ی  از واژه )   1( 

ی التـیـن   این صفت در ریشه)   3. ( ترجمه شده است“   اجتماعی”معنای  
و “   هـم پـیـوسـتـه       به” آید که به معنای  می socialisیخود از کلمه 

به همین ترتیب سوسیالیسم از حیث مـعـنـای    )   4. ( است“   اتحاد یافته ” 
امـا  .   اسـت “   اتحـادگـرایـی   ” و  “   همگرایی” ای و واژگانی به معنای      ریشه

گـذرد  اینکه ذات سوسیالیسم به این ترتیب به جامعه و آنچه در آن می  
ی برای این منظور بـایـد بـر واژه       .   ی مهمی است  شود نکته مربوط می 

 )5.(اجتماعی، به عنوان صفت، دقت کرد

 های اجتماعی سوسیالیسم گرایی یا ریشهجامعه
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