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  هاي ماركسيستي تطورات مفهوم طبقه در انديشه
  با تاكيد برآراء رايت 

  
 رضا عظيميغالم

  
 )05/03/95، تاريخ پذيرش05/08/94يخ دريافت (تار

  
مقاله حاضر قصد دارد پس از بررسي فشرده آراء مختلف در مود مفهوم طبقه به : چكيده

بپردازد.  بنابراين اين  –نحله ماركسيستي–بررسي اين مفهوم در مهمترين نحله متعلق به آن
اسي از مفاهيم كلي طبقه به مقاله سه هدف اساسي را دنبال خواهد كرد: ابتدا يك نوع شن

تبعيت از اريك الين رايت ارائه مي گردد، دوم به بررسي اين مفهوم در انديشه ماركس 
هاي  هاي هريك در نحله پرداخته مي شود و در ادامه چهار نحله اساسي همرا با زير مجموعه

يكي از متا  گوناگون ماركسيستي مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت مدل رايت به عنوان
خرين در اين نحله مورد واكاوي قرار مي گيرد و در پايان مدلي براي بررسي مفهوم طبقه 

  گردد.  ارائه مي
  

  ماركسيست. تحليل طبقاتي، تئوري ماركس، تئوري رايت، طبقه،مفاهيم كليدي:
  

  مقدمه
باشد. برخي  مي شناسي در عين كاربردي بودن، مناقشه برانگيز نيز مفهوم طبقه امروز در جامعه

، نش 1989گويند (پال  امروزه از غيركاربردي بودن اين مفهوم و مرگ مفهوم طبقه سخن مي
) و از سوي ديگر كساني اين مفهوم را هنوز براي تحليل اجتماعي مفيد و 2005، پاكولسكي 2000

براي  ).و غيره 2008، تربورن 2007، دوركين 2007، 2005، رايت 1990دانند (سوآندرس كارآ مي
 

 .شناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران دانشجوي دكتري جامعه 
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سال با اين مفهوم مطالب متعددي را  40نمونه آراء خود رايت مبين اين مطلب است كه نزديك به 
شناسي نيز وجود  هاي فارسي در زمينه جامعه اي در رساالت و نوشته منتشر نموده است. كمتر نوشته

تفاده نگردد. ولي درآن اس- اي  حداقل متغير زمينه- دارد كه مفهوم طبقه به عنوان يكي از متغيرها
ترين كسي بود كه  اين مفهوم به اندازه كاربرد، مورد مداقه جدي قرار نگرفته است. ماركس مهم

او هيچ گاه نتوانست  شناسي قرار داد. اما، را به عنوان يك مفهوم مركزي در جامعه 1مفهوم طبقه
فصلي به مفهوم طبقه در جلد سوم سرمايه 2طور منسجم تعريفي از مفهوم طبقه ارائه دهد.  به

). از 1975اختصاص داده شده بود كه اين فصل پس از چند پاراگراف نيمه تمام مانده است (ماركس 
اند و اين موضوع به يكي از  آن پس بسياري سعي در بازسازي مفهوم طبقه از نگاه ماركس كرده

فهوم طبقه شده است هاي ماركسيستي و غير ماركسيستي درباره م هاي اساسي در بين تئوري چالش
). اين تنوع 2004، وود 1985، الستر 1979، رايت 1975،كوهن 1973، گيدنز1959(دارندورف

باعث ايجاد تنوعات  - شناس كالسيك مهم در اين رابطه ديگر جامعه - هاي وبر مفهومي در كنار بحث
هاي  بندي تقسيمگسترده درمورد مفهوم طبقه شده است. در ادبيات مربوط به مفهوم طبقه اجتماعي 

سازي چند بعدي طبقه در مقابل مفهوم سازي يك بعدي با توجه به  ارائه شده است: مفهوم متفاوتي 
، چلبي 2010،ترنر1979، رايت 1973، گيدنز 1968، ليپست1959منابع ارزشمند (دارندورف

)، 2000، گروسكي و همكار 1968) تقسيم بندي رئاليستي و نوميناليستي از طبقه (لنسكي 1375
)، 1976تقسيم بندي طبقه در سطح رو بنا (سياسي و ايدئولوژيك) يا زيربنا (اقتصادي)، (رايت، 

)، تقسيم بندي طبقه بر اساس 1973بندي ساختاري، تاريخي و اقتصادي از طبقه (پوالنزاس  تقسيم
  ).1979اي (رايت،  )، طبقه مدرج و رابطه1376رابطه يا فرآيند (وود، 

ر اين جا بايد مد نظر داشت اين است كه اين تنوعات مفهومي در مورد مفهوم نكته اول كه د
هاي بسياري است كه بين انواع  طبقه در زمان و مكان اتفاق افتاده است و نكته دوم همپو شاني

گردد با بصيرت از  شود. در اين جا سعي مي هاي فوق در مفهوم طبقه ديده مي دسته بندي
) نگاهي بر ادبيات موجود در 2007، 2005ايت ويژه به طبقهبندي رايت (هاي فوق و با عن ديدگاه

نمايد ابتدا براي  ) سعي مي720: 2005زمينه طبقه  در ادبيات ماركسيستي انداخته شود. رايت (
ها يك دسته بندي از  هايي را بيان نمايد و سپس بر اساس اين شاخص تعريف طبقه شاخص

توان اين  ارائه دهد. البته مي - ظرات نه فقط ماركسيستيهمه ن- هاي موجود در طبقه تئوري

 
 .1: فصل 2007براي بررسي لغت شناسي مفهوم طبقه نك:دوركين  .1

مراد اين نيست كه ماركس از مفهوم طبقه بهره نبرد. ماركس در جلد سوم سرمايه فصلي را به تعريف طبقه اختصاص . 2
 توان با بررسي آثار وي تعريفي از طبقه بدست داد. كه با مرگ وي ناتمام ماند. ولي ميداده 
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) معتقد است،در مفهوم a 2005 ،b 2005ها و اين طبقه بندي را نيز بسط داد. رايت ( شاخص
  هاي مختلف چند مفهوم نقش محوري دارد: سازي طبقه در نسخه

 1طبقه به عنوان يك پايگاه ذهني -

مردم از خودشان در سلسله مراتب اجتماعي است. در  اين تعريف از طبقه بيشتر ناظر به ارزيابي
هاي حاكم در يك جامعه در مورد مفهوم طبقه،قشربندي و جاگيري افراد در  اين جا مجموعه ارزش

)چنين تعريفي از طبقه را ارائه 1949)و پارسنز(1960كند. وارنر( طبقات گوناگون اهميت پيدا مي
  ).2007، 2006دهند (همچنين نك كربو  مي

 2طبقه به عنوان يك پايگاه عيني درساختار توزيع -

در اين جا تعريف طبقه اشاره به جايگاه فرد در سلسله مراتب توزيع مواهب مادي دارد. اين 
هر كدام  - در اين جا بيشتر مادي –است افراد در شبكه توزيع نابرابر مواهب 3تعريف از طبقه مدرج

ب ارزشمند و نوع مواهب ارزشمند در طول زمان و مكان گيرند. توزيع مواه در يك رتبه اي قرار مي
  باعث ارائه نگاه يك بعدي يا چند بعدي از طبقه گرديده است كه در ادامه به آن باز خواهيم گشت.

 4هاي زندگي اقتصادي طبقه به عنوان يك توضيح رابطه اي از فرصت -

اي،امكان دسترسي  رابطهاين تعريف معتقد است كه جايگاه افراد در زندگي اقتصادي بصورت 
به  5ها جا ما با نوعي تبديل داراييآورد. در حقيقت در اين ها را نيز فراهم مي افراد به ساير فرصت

دهد كه اين داشته خود  يكديگر روبرو هستيم. توانايي فرد درحيطه اقتصادي اين امكان را به او مي
كه دارايي اقتصادي باعث طوريز تبديل كند، به(ثروت) را به ديگر منابع ارزشمند مانند قدرت و .. ني

هاي نئووبري مانند گلدتروپ و همكار  شود. نحله و... مي ها مانندقدرت،معرفت دستيابي به ديگر فرصت
  ) در اين قلمرو فكري هستند.1978) و بورديو (1995،2005)،برين (1992(

 6طبقه به عنوان يك تضاد آشتي ناپذير -

ين است كه شكاف طبقاتي ناشي از جايگاه افراد در سلسله مراتب اقتصادي، جا تاكيد بر ادر اين
گردد. بر اين اساس طبقه خود به عنوان نوعي نابرابري توزيعي  چگونه باعث شكل گيري تضاد مي

  نگاه رابطه گردند. در اين كند. اين منافع متضاد باعث بروز تضاد و ادامه آن مي عمل مي
) با تاكيد بر 2005ها (سورنسن  ميت زيادي برخوردار است. نئوريكارديناز اه 8وتسلط7كشيبهره

 
1. subjective location 
2. distributional location 
3. gradational 
4. life chance 
5. assets 
6. antagonistic conflict 
7. exploitation 
8. domination  
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ها نيز  گيرند،بايد توجه داشت اين نوع نگاه در كار ماركسيسم مفهوم رانت بيشتر در اين نحله قرار مي
  بعد محوري دارد.

 1طبقه به عنوان مهمترين كنشگر در تغييرات تاريخي -

گيرند تا بتوانند  مفهوم در سطح كالن در اختيار ميدر اين ديدگاه طبقه را به عنوان يك 
هاي تاريخي را با آن تبيين كنند. تاكيد سنت ماركسي در بررسي تغييرات تاريخي طبقات و  پويش

هاي مهم در اين زمينه است (داب  استفاده از مفهوم بهره كشي و مازاد اقتصادي از بحث
  ، 1974،سوئيزي 1966،مور1947

اي در تغييرات تاريخي بر نقش  ). عالوه بر بحث طبقه عده1979اچپول ،اسك1967تامپسون 
 گذارند. ) تاكيد مي2004ها(اميق  )و بخش2004نخبگان (الچمن 

 طبقه به عنوان بنياد سركوب اقتصادي و بهره كشي  -

، اندرسون 1978اين مفهوم از طبقه در سنت ماركسي بسيار مورد بحث واقع شده است (تربورن
) معتقد است اين نگاه به طبقه در سنت 718: 2005). رايت(2005، رايت 1361وبام هابز ،1974

دهد كه با يك تئوري هنجاري به طبقه نگاه كرد و به مفهوم  ماركسي بر خالف سنت وبري اجازه مي
  رهاسازي نيز انديشيد.

لف تئوريك هاي مخت رايت موارد زير را به عنوان مفاهيمي كه در مفهوم سازي از طبقه در نحله
هاي ياد شده عبارتند از تعريف طبقه  كند. دو نكته اساسي در جمله شود بيان مي ها استفاده مياز آن

توان يك بعدي يا چند بعدي باشد و ديگري روابط بين طبقات  بر اساس مواهب ارزشمند كه مي
  ها تاكيد شده است. است كه بيشتر بر تضاد بين آن

هاي رايت، بار ديگر مفهوم طبقه را بين  ) و شاخص1شماره (توان با عنايت به جدول مي
شناسان كالسيك و معاصر مورد بازخواني قرار داد تا به ابعاد مفهومي تعريف طبقه نزديك  جامعه

شد. در ادامه با توجه به ظرفيت مقاله حاضر تنها به تطورات مفهومي طبقه در نحله ماركسيستي 
  گردد. اشاره مي

  طبقهماركس و مفهوم 
چنان كه گفته شد ماركس خود فصلي را كه در جلد سوم سرمايه به مفهوم طبقه اختصاص داده آن

گاه كامل نكرد، ولي شارحين او سعي نموده اند نگاه ماركس به طبقه را از ميان آثار متعدد بود هيچ
، 2005، 2000، رايت 1980، تربورن1975،كوهن 1973، گيدنز 1957او ارائه دهند (دارندورف 

  و ديگران).1376، وود 2007دوركين 
 

 
1. historical variation 
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  هاي فكري مختلف هاي متعدد از مفهوم طبقه در بين سنت ): دريافت1جدول شماره (

  

ني
 ذه

گاه
پاي

  su
bj

ec
tiv

e 
lo

ca
tio

n
ني 

 عي
گاه

پاي
  di
st

ri
bu

tio
na

l 
lo

ca
tio

n
  

صت
فر

 
اي 

ه گي
زند

  lif
e c

ha
nc

e
ي   

شت
د آ
ضا
ت

ذير
ناپ

  
an

ta
go

ni
st

ic
 

co
nf

lic
t

  

ت ت
يرا
تغي

خي
اري

 
hi

st
or

ic
al

 
va

ri
at

io
n

  

يي
رها

  
em

an
ci

pa
tio

n
 سنت ماركسي

  ***  **  **  **  *  1*  (داروندرف،رايت)

 سنت وبري
      *  ***  **  *  (كالينر،گلدتروپ،برين)

 سنت دوركيمي
    *  *  **  **  ***  (وارنر،پارسنز،گروسكي)

 سنت ريكاردويي
      ***  **  **  *  سورنسون و همكار)

 شناسي تايخي جامعه
    ***  *  *  *  *  ،من،اسكاچپول...)(مور

      *  ***  **  **  سنت بورديويي
      * ** *** *  كاربرد عمومي

  با اندك تغيير). 719: 2005، 10: 2005ماخذ: (رايت 
  

چه خود تحت عنوان فرماسيون قبل از هر چيز بهتر است نوع نگاهي كه ماركس به جامعه يا آن
گاه ماركس در هر عصري جامعه يا همان فرماسيون اقتصادي اجتماعي داشت، بيان گردد. از ن - اقتصادي

اجتماعي داراي دو بعد اساسي زيربنا و رو بنا است(درمورد تفسير از روبنا و زيربنا نگاه شود به كوهن 
). زيربنا يا همان شيوه توليد داراي دو بعد 1391و  1376وود   ،1989، پرزوفسكي1985، الستر1975

توليد) و نيروهاي توليد است. روابط (مناسبات توليد) خود داراي سه بعد روابط  روابط توليد (مناسبات
كار (يدي/فكري) و منابع و  بين طبقات، شيوه توزيع و مالكيت است و نيروهاي توليد شامل دو بعد نيروي

ي دهد. در سطح گردد. در اين جا ماركس چند شكل عمده تضاد را مورد تاكيد قرار مي ابراز توليد مي
ذهني (انتزاعي) تاكيد ماركس بر روي شيوه توليد است كه به عنوان زيربنا در تعارض با روبناست، اين 

هاي اجتماعي است. از طرفي در خود بحث شيوه  حقوقي، سياسي و انواع آگاهي هايروبنا همان جنبه
همچنين در سطح عيني توليد بين مناسبات توليد (روابط توليد) و نيروهاي توليدي تعارض وجود دارد، 

 
  نشان دهنده نقش محوري در تعريف طبقه است.*** - 1

  ** نشان دهنده نقش ثانويه در تعريف طبقه است.
 كه در تعريف مورد توجه قرار گرفته ولي جايگاه محوري و ثانويه ندارد*با آن
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باشد. تضاد بين طبقات يك تضاد عيني  تضاد بين دارا و ندار مطرح است كه همان تضاد بين طبقات مي
ها (مالكيت/ عدم مالكيت) با وسايل توليد مطرح  كه از جايگاه افراد در مناسبات توليد و ارتباط آن است 
) روابط انسان با چيزها 1شود  وع رابطه مطرح ميزنيم دو ن گردد. هنگامي كه از روابط توليد حرف مي مي
كند اين روابط انسان با انسان  ) يادآوري مي2005، 2000چنان كه رايت () روابط انسان با انسان. آن2

مي باشد. به عبارت ديگر جايگاه انسان در روابط توليد كه بر  2ها و حق 1داراي دو بعد اساسي قدرت
كند.  گردد، جايگاه او را در سيستم قدرت نيزمشخص مي ليد تعيين مياساس مالكيت او بر وسايل تو

هايي را به ارمغان  گردد و اين قدرت براي او حق حاصل مي 3قدرت فرد از مالكيت او بر وسايل توليد
ها تشكيل دهنده روابط اجتماعي توليد هستند و البته اين قدرت و  آورد. مجموعه اين قدرت و حق مي
حق "و"مالكيت"يابند. در اينجا ذكر اين نكته الزم است كه: مفهوم  روابط اجتماعي معنا ميها نيز در  حق

 ؛1367، ازجمله مفاهيم پرمناقشه در حقوق، علوم اجتماعي و علوم اقتصادي است (دمستز "مالكيت
). سه ويژگي بنيادي در مورد مفهوم 1375، ، چلبي2010،ترنر ؛2000،برگ استروم ؛1989، بارزل

) 2شود،  وسيله شخصي تملك مي : تمامي منابع ارزشمند به4). تعميم1كار گرفته مي شود:  كيت بهمال
تضمين اينكه منابع قابل انتقال بين  6). قابليت انتقال:3حق مالكيت يك حق انحصاري است و5:انحصار

) 1مده مي داند: ) رشد دارايي را تحت تاثير نفوذ دو تغيير اجتماعي ع63: 2010افراد مي باشد. ترنر (
). توسعه بازار. براي ترنر تعريف مفهوم مالكيت ارتباط 2به عنوان قلمرو نهادي و  8و قانون 7ظهور سياست

شود. نكته اساسي در  تنگاتنگ با قدرت دارد. اين قدرت براي تعريف مالكيت افراد قدرتمند استفاده مي
يت جزء حقوق موضوعه است به عبارت ديگر جا در مورد مفهوم حق است. به نظر مي رسد حق مالكاين

  مالكيت فرد پذيرفته شود. مفهوم حق در اينجا يك امر اجتماعي است. - اجتماع- بايد از سوي جمع

 
1. Sectors 
2. Emancipation 

ت اول شيوه توليد را شامل روابط ) تاكيد دارد، چهار برداشت از مفهوم شيوه توليد مطرح است:برداش1992. رايت (3
- برداشت كوهن- داند،برداشت سوم داند، برداشت دوم شيوه توليد را فقط شامل روابط توليد مي توليد و منابع توليدي مي

طور مشخص وابسته به يك مجموعه از شيوه شيوه توليد را شامل تمامي ابعاد اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك كه ب
كشي )در شيوه توليد سه بعد: شكل مازاد توليد (توليد اضافه)، شيوه بهره1975داند.از نگاه كوهن(يتوليد خاص هستند م

و روابط توليد اهميت دارند و چهارم شيوه توليد را شامل تمامي ابعاد اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك كه بطور مشخص 
كند و شيوه توليد را شامل  ايش سوم را انتخاب ميداند.رايت خود گروابسته به يك مجموعه از روابط توليد خاص مي

  ).118- 119: 1992داند (رايت،  اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك مي-ابعاد اجتماعي توليد تمامي 
4. Universality 
5 . Exclusivi 
6 . Transferability 
1. Polity 
2. Law 
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چنان كه گفته شد مالكيت فرد بر چيزي بايد بر اساس يك مجموعه قواعد حقوقي شكل گيرد. اين آن
طور كه ترنر يادآور مي شود گردند و آن ايجاد مي - روابط جمعي- مجموعه قواعد حقوقي البته در اجتماع 

باشد. بنابراين نوعي برآيي جمعي در تعريف مفهوم حق وجود  بسيار وابسته به دو مفهوم قدرت و بازار مي
ها  و قدرت كه رايت بدان  گردد. از اين رو حق دارد، اين برآيي باعث پذيرش جمعي  مفهوم حق نيز مي

بخشند ،به همان  تعين مي- براي او روابط اجتماعي توليد- ه به روابط اجتماعيكند آنچنان ك اشاره مي
  پذيرند و داراي رابطه دوسويه اند. صورت از روابط اجتماعي تاثير مي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اجتماعي جامعه–):فرماسيون اقتصادي 1نمودار شماره(
ي بعد فني و ديگر بعد اجتماعي توان متصور شد: يك دو بعد را مي) حداقل(براي جريان توليد، 

دارد كه از جايگاه فرد در روابط توليد  "ها ها/ قدرت مجموعه حق"توليد. بعد اجتماعي توليد اشاره به
كند. با چنين دركي از جامعه گردد.اين موضوع طبقه اجتماعي فرد را نيز مشخص مي ناشي  مي

  شترك افراد در روابط توليد تعريف اجتماعي) ماركس طبقه را جايگاه م - (فرماسيون اقتصادي
شود. بنابراين رابطه اجتماعي  كند. از ديدگاه ماركس طبقه در ساحت توليد و روابط آن ايجاد ميمي

ها توسط افراد توليد يك رابطه طبقاتي است كه در آن توزيع نابرابر منابع توليدي و دسترسي به آن
استفاده از وسايل توليد و همچنين "درت و حقق"مطرح است. اين نابرابري شامل نابرابري در
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شود. بنابراين روابط طبقاتي هم عرصه مالكيت  نابرابري در استفاده از حاصل اين منابع را شامل مي
  گيرد. را در برمي "مالكيت / نامالكيت"(وسايل توليد) و هم عرصه توزيع منافع حاصل از اين 

شود و اين امر با عث ايجاد  ايجاد منافع مشترك ميموقعيت مشترك افراد در روابط توليد باعث 
گردد. ماركس بر آگاهي و ناآگاهي افراد در اين منطق  براي افراد مي "يك منطق وضعيتي مشترك"

وضعيتي مشترك تاكيد ويژه اي دارد، در حقيقت اين موضوع تشكيل دهنده عنصر آگاهي طبقاتي 
هي افراد به چنين منطق وضعيتي مشترك و منافع باشد. به اعتقاد ماركس آگا در كار ماركس مي

مشترك، طبقه را به طبقه براي خود تبديل خواهد كرد. ماركس تاكيد داشت طبقه هميشه منافع 
دهد. تضاد و منافع الزمه درك  مشترك خود را در تضاد با منافع مشترك طبقه ديگر تشخيص مي

ك طبقه براي خود (كنشگر تاريخي) است ها به يآگاهي افراد داخل يك طبقه و تبديل شدن آن
باقي خواهد ماند. رسيدن به آگاهي طبقاتي براي ماركس از طريق  "در خود"وگرنه طبقه در حالت 

گردد. در اين فرآيند  محقق مي "كشيبهره"تضاد نيروهاي توليد با روابط توليد و همچنين مفهوم
گردد. ماركس نه تنها خود مفهوم  ميكشي است كه رابطه بين طبقات براي ماركس مطرح  بهره

نمود بلكه مهمتر از آن رابطه بين طبقات را نيز بر اساس  طبقه را در ساحت شيوه توليد بررسي مي
 "تاريخ، تاريخ نبرد طبقاتي"كرد. ازطرف ديگر ماركس معتقد بود كه  مفهوم بهره كشي تبيين مي

سوي جامعه بي طبقه خواهد بود.بنابراين باست. او معتقد بود فرآيند تاريخ از جامعه بي طبقه 
ماركس هم به خود مفهوم طبقه، هم روابط بين طبقات و هم ارائه تئوري تاريخ بر اساس طبقه 

  هاي طبقه ماركسيستي دوباره به ماركس باز خواهيم گشت. انديشيده بود. مادر بررسي انواع تئوري
  ):معيارهاي طبقه در ماركسيسم كالسيك2جدول شماره(

  )120: 1978ماخذ: (رايت 
  تحوالت ماركسيستي

گردد.  احت شيوه توليد تعريف ميچنان كه آمد طبقه در سدر بررسي و تحليل ماركسيسم سنتي آن
بر اين اساس معيارهايي كه براي تعريف طبقه از ديدگاه ماركسيسم سنتي مطرح بود عبارت بود  از: 

  ) فروش نيروي كار.3) خريد نيروي كار و 2) مالكيت وسايل توليد 1
 بر اساس اين سه شاخص سه طبقه در جامعه قابل بررسي بود، طبقه سرمايه دار كه صاحب

فروشند، طبقه كارگر كه  خريد و نيروي كار خود را نمي وسايل توليد بودند و نيروي كار از ديگران مي
باشند، فروشنده نيروي كار خود به ديگران هستند و قادر به خريد نيروي كار  مالك وسايل توليد نمي

 معيار                                        
 فروش نيروي كار خريد نيروي كار مالكيت وسايل توليد  طبقه

 -  ++ سرمايه دار
 -  - +خرده بورژواري سنتي

 + - - كارگر
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كار ديگري را  فروشند، نيروي ديگري نيستند و طبقه خرده بورژوازي كه نيروي كار خود را نمي
اين طبقه  19) تا نيمه قرن 34: 197خرند و صاحب ابزار توليد خود هستند. رايت معتقد است ( مي

گروهي ظهور  20و  19رسد، ولي در اواخر قرن  بندي براي جوامع سرمايه داري كافي به نظر مي
بندي  در چارچوب طبقه–داري  هاي مدرن و گسترش سرمايه كردند كه تحت شكل گيري دولت

گرفتند.اين گروه طبقه اي از مديران بودند كه بر اساس قواعد و  جاي نمي- ماركسيسم كالسيك
هاي ماركسيسم كالسيك فاقد مالكيت ابزار توليد بودند و بايد جز طبقه كارگر محسوب  شاخص

 هاي متعدد در گيري شدند.طبقه بوروكراتيك از مديران درسرمايه داري قرن بيستم باعث موضع مي
هاي ماركسيستي طبقه شده است. اولين چالش اساسي بر سر مفهوم مالكيت به مفهوم حقوقي  نحله

). در 1391، 1376، وود 1977، رايت 1975،كوهن 1957شناختي آن بود (دارندورف  و جامعه
مالكيت حقوقي كه مالكيت در ماركسيسم كالسيك تحت همين عنوان است، تاكيد بر روي مالكيت 

نيز  "كنترل موثر"شناختي تاكيد اساسي بر  بر ابزار توليد است ولي در مالكيت جامعه قانوني فرد
هاي قبلي در ماركسيسم سنتي براي ارائه طبقات ديگر  باشد. اين امر باعث گسترش مالك مطرح مي

  اند. شده است، در اين مدل گسترش يافته گروه مديران نيز اضافه گرديده
  

  گسترش يافته براي طبقات هاي ):  شاخص3جدول شماره(
معيار

 فروش نيروي كار خريد نيروي كار مالكيت وسايل توليد طبقات

 -  ++سرمايه دار
 -  - +خرده بورژواري سنتي
 + - -خرده بورژواري نوين

 + - -كارگر
  )34: 1979ماخذ: رايت(

  
كنند و نوعي نظارت و  ميدر اين طبقه مديران جايگاهي را بين گروه كارگر و سرمايه دار اشغال 

) ازمفهوم 1959كنترل بر نيروي كار دارند،ذكراين نكته ضروري است كه بر خالف تفسير دارندوف (
مفهوم كنترل در جدول فوق يكي از ابعاد شيوه  - جايگاه مشترك در سلسله مراتب اقتدار- طبقه 

  كند. توليد را بيان مي
طبقه مديران در سرمايه داري جديد (قرن  ) معتقد است كه در واكنش به ظهور1980رايت(

) چهار گرايش دربررسي مفهوم طبقه و آرايش طبقاتي در ماركسيسم انجام گرفته است 20
غير از مديران ارشد رده ) استراتژي اول قرار دادن همه مديران در طبقه كارگر به2011(كارچدي: 
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دهد. استراتژي  روشنده نيروي كار قرار ميباالست. درمدل دو تايي ساده، تمام مديران را در قسمت ف
كند، استراتژي سوم از طبقه مجزاي مديريتي  دوم مديران را تحت خرده بورژوازي نوين ياد مي

  كند. كند و چهارمين استراتژي از جايگاه متناقض مديران در ساختار طبقاتي ياد مي جديد ياد مي
در روابط توليد هستند "عدم مالكيت"شرايط در استراتژي اول تمام مديران به خاطر اينكه در 

درصد از  90) با استفاده از همين رويكرد 10 – 32: 1977گيرند لورن (جز طبقه كارگر قرار مي
درصد را جزء طبقه  2درصد جز طبقه خرده بورژوازي و تنها  8مردم آمريكا را جز طبقه كارگر، 

). بر اساس مطالعات 1976) و فريدمن (1973كر (دهد. (همچنين نگاه كنيد به ب سرمايه دار قرار مي
گردند: ها طبقه كارگر بر اساس مزد و طبقه سرمايه دار بر اساس مالكيت ابزار توليد تعريف ميآن

دار، خرده بورژوازي  ها، جاي مبهمي براي دسته بندي افراد در بين سه طبقه سرمايهبنابر تقسيم آن
  ماند. وكارگر باقي مي

كنند بين دو مفهوم مالكيت وسايل توليد و مالكيت وسايل  )سعي مي1977كاران (و هم  كاتلر
به  2دارها كساني هستند كه داراي مالكيت قانونيتمايز ايجاد كنند. در حقيقت سرمايه 1كنترل

 - داري به علت گسترش سرمايه- ها معتقدند در سرمايه داري انحصاري وسايل توليد هستند. آن
يابد: بنابراين كنترل  اي در سرمايه داري مي ك فعاليت سازماني جايگاه ويژهنظارت به عنوان ي

كه واقعا سرمايه دار باشند سازماني فرآيند سرمايه داري امكان ايجاد گروهي سرمايه دار را بدون اين
 - كنترل وسايل توليد- ). در ديدگاه كاتلر و همكاران اين قسمت 337:  1980كند (رايت، ايجاد مي

شود. در  باشد و در حقيقت بعد تكنيكي شيوه توليد را شامل مي از بعد اجتماعي شيوه توليد مي مجزا
ها را نيز كنند، ولي آن ها با اين استدالل گروه مديران را جز گروه سرمايه دار محسوب نمينتيجه آن

ده طبقه كنند. چون كنترل وسايل توليد نيز بر عه به سادگي جزء طبقه كارگر نيز محسوب نمي
جا مديراني وجود دارند كه از لحاظ كنترل وسايل توليد نيز جايگاه زياد بااليي كارگر نيست،در اين

ها نه جز طبقه سرمايه دارند و نه طبقه كارگر. در اين  جاست كه اصطالح جايگاه متناقض ندارند آن
ها ) آن1ند دليل ناكاراست: ). رايت معتقد است نگاه دو تايي ساده به چ339آيد (همان،  وجود ميبه

) 2دهد  كل روابط اجتماعي توليد را به يك بعد مالكيت اجتماعي وسايل توليد يا كنترل كاهش مي
) رابطه بين 3گرايش دارد بعد تكنيكي شيوه توليد را به بعد اجتماعي روابط توليد تبديل كند. 

وسيله مشمول كردن منافع ن امر بهبرد اي تحليل ساختار طبقاتي و شكل گيري طبقه را از بين مي
  ).339طبقاتي متضاد دو طبقه ناهمسان يعني مديران و كارگران، صورت مي پذيرد (همان، 

 
1. Possession 
2. Legal ownership 
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استراتژي دوم: اشاره به قرار دادن گروه مديران به عنوان طبقه خرده بورژوازي جديد دارد. اين 
ها، مديران و... در  ه تكنوكراتراه حل شايد مشهورترين و پركاربرد ترين شيوه براي حل  جايگا

ها را با خرده بورژوازي سنتي يكي ندانيم. كند تا آن كمك مي "نوين"ساختار طبقاتي است. كلمه 
به - مديران- كند: گروه اول: اين افراد ) سه گروه را از هم تفكيك مي1980درون همين نحله رايت (

جز طبقه "مالكيت"ند،به خاطر اينو صاحب مهارت و مدارك دانشگاهي هست  كه مالكعلت اين
مزد بگيران غير مولد جزء خرده بورژوازي نوين  اند. در گروه دوم تمامي  بورژوازي نوين محسوب شده

محسوب شده اند و در نهايت در گروه سوم كليه مزد بگيراني كه درآمدشان باالتر از ارزش نيروي 
  اند. هكارشان بوده است، جزء طبقه بورژوازي نوين محسوب شد

منتشر شد، جزء  1975در سال  "1970تحليل طبقاتي: اياالت متحده در دهه "اثر جوراهيل 
ويژه هنگامي كه مدرك دارد كه روشنفكران حرفه اي سطح باال به گروه اول است. جوداهيل بيان مي

 گردند. زيرا داراي مهارت فكري تخصصي سطح باال داشته باشند جزء خرده بورژوازي محسوب مي
هستند، همانند خرده بورژوازي سنتي كه صاحب واحد اقتصادي متعلق به خود بود. اين مايملك 

سازد كه در آمد خود را داشته باشند. چون روشنفكران صاحب آن  ها را قادر مي روشنفكران آن
 كنند، در همان طبقه جاي كارگيري آن از نيروي كار ديگران استفاده نميمايملكي هستند كه در به

ها گيرد، اما بدون شك در بسياري موارد از آن گيرند كه خرده بورژوازي سنتي قرار مي مي
شيوه "). معتقد است اين تفسير از خرده بورژوازي تعريف طبقه را از 340:  1980اند. رايت ( متفاوت
ه نظر كه تفسيري ماركسي باشد وبري است. بدهد و بيش از اين و بازار حركت مي"مبادله"به"توليد

- او بسياري از كارگران با مهارت و داراي مدرك علمي كه هيچ كنترلي بر فرايند توليد نيز ندارند،مي

توانند در طبقه خرده بورژوازي نوين قرار گيرند. از طرفي رايت تاكيد دارد كه مهارت و دانش هيچ 
  ).341:  1980هاي مالكيت فيزيكي را ندارد(رايت  كدام از ويژگي
از استراتژي دوم كساني هستند كه كليه مزد بگيران غير مولد را در طبقه خرده گروه دوم 

جا بحث اصلي اين است ). در اين1975،1391، پوالنزاس 1973دهند (اوري  بورژوازي نوين قرار مي
هاي اساسي  توان مزد بگيران مولد را از غير مولد تفكيك كرد، اين امر يكي از چالش  كه چگونه مي

، 1376، وود 1975، كوهن 1975، پوالنزاس 1975، كانر 1980هاست(رايت  ماركسيست در ميان
ارزش  -كه توسط سرمايه استخدام شده اند- ). ايده اصلي اين است كه اگر گروه مزد بگيران 1391

گيرد. در اين جا توليد ارزش اضافي به اضافي در فرآيند توليد ايجاد كنند جزء طبقه مولد قرار مي
كه توليدي در كار  معيار مولد يا غير مولد بودن نيروي كار لحاظ شده است. بنابراين هنگاميعنوان 

كند او معقتد  ) از مثال بانك استفاده مي342:  1980نباشد ارزش اضافي هم وجود ندارد. رايت (
ي از است در اين جا توليدي شكل نگرفته و بيشتر فعاليت پيرامون مبادله و مسايل مالي است و خبر

توليد كاالي واقعي نيست،چنان كه نه توليد و نه ارزش اضافي توليد شده. در نتيجه كليه كارمندان 
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ها نه در حيطه گردند،در اين صورت بطوركلي مزد بگيراني كه فعاليت آن بانك غير مولد محسوب مي
  شوند. توليد بلكه در حيطه مبادله قرار دارد، غير توليدي (غير مولد) محسوب مي

  
  ): مدل اوري در تحليل جايگاه طبقات4جدول شماره(

  طبقه
  مكان كار مكان بازار

مالكيت وسايل
  توليد

توليد
  اضافي

كار اجاره 
  مي كند

داراي 
  جايگاه باال

داراي 
  قدرت

  +  + + - + سرمايه دار
  توسط اوري بحث نشده /+- + خرده بورژوازي سنتي
  /+-   /+-   -+/ - - طبقات متوسط جديد

  +  + + - - يرانمد
  +  + - - - صاحبان فن
  -   + - - - كارمندان
  +  -  - - - سركارگران
  -   -  - + - كارگران

 (بندرت)-/+ (اغلب)  ؛ +/- (نه) ؛  - )، + (بله) ؛ 344:  1980ماخذ(رايت : 
  

كند كه يك تركيب طبقاتي ارائه دهد. او  ) با توجه به چنين ديدگاهي سعي مي1980اوري(
كه در ذات سرمايه داري دو كاركرد وجود دارد: تجميع سرمايه و توليد ارزش اضافي. معتقد است 

). اين كاركردهاي دوگانه باعث 182:  1980اولي كاركرد سرمايه است و دومي كاركرد نيروي كار(
گردد.  ارزش اضافي مي "توليد/عدم توليد"بر وسايل توليد و "دوگانه مالكيت/ نامالكيت"ايجاد يك

كند كه هم نامالك وسايل توليد و هم  ر اين اساس طبقه متوسط جديد را گروهي تعريف مياوري ب
نامولد ارزش اضافي هستند. او عالوه بر اين نيروي كارگر را داراي جايگاه پايين، بي قدرت و اجير 

كند ولي معتقد است طبقه متوسط جديد شرايط فوق را توصيف مي - به خدمت گرفته شده- شده 
  ).344:  1980و داراي موقعيت باال هستند (رايت،   ها تا حدودي داراي قدرت . آنندارند

هاي اساسي طبقات  كند كه نامولد بودن يكي از ويژگي ) بحث مي1975،1391پوالنزاس (    
هايي از عوامل اجتماعي اند  گروه بندي") طبقات اجتماعي16:  1391اجتماعي نوين است. براي او (

در روند توليد يعني در حوزه اقتصادي تعريف   وسيله جايگاهشاننه منحصرا بهكه عمدتا ولي 
توانيم از اين نتيجه بگيريم كه اين جايگاه اقتصادي براي تعيين  دهد اما نمي او ادامه مي"شوند.  مي

بندي  دارد كه اقتصاد در هر شيوه توليد با شكل طبقات اجتماعي كافي است. ماركسيسم اعالم مي
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عي نقش تعيين كننده اي دارد،اما سياست و ايدئولوژي (روبنا) نيز نقش بسيار مهمي ايفاد اجتما
  ). 14: 1975كند( مي

بنابراين در تفسير پوالنزاس از طبقه دو عامل ايدئولوژي و سياست در ساحت روابط توليد وارد       
والنزاس تاكيد دارد جدايي شود، پ گردد و همچنين طبقه جديد جزء نيروهاي غير مولد محسوب مي مي

كند با توجه  نيروي كار مولد و غير مولد بايد مرز طبقه كارگر و خرده بورژوازي نوين باشد، وي سعي مي
جايگاه سلطه و انقياد سياسي و "به عنوان ساختار روابط توليد،"تعيين ساختاري طبقه"به مفهوم

كند بحث اوري را بسط  به دو علت سعي مي )طبقات را تعيين كند. پوالنزاس15:  1975("ايدئولوژيك
كه پوالنزاس عوامل سياسي و ايدئولوژيك را در كنار عوامل اقتصادي در تبيين خود وارد دهد. ابتدا اين

شكند.   كه پوالنزاس مفهوم مالكيت را به چند زير شاخه (چند بخش بهم پيوسته) ميكند و دوم اين مي
اس بهتر بتواند جايگاه طبقه متوسط جديد را در بين كارگردان و كند تا پوالنز اين دو امر كمك مي

روابط "كه پوالنزاس به دارد هنگامي ) بيان مي345 - 6: 1980سرمايه داران تبيين نمايد. آنچنان كه رايت(
است. كار نظارت و  "روابط نظارت و اقتدار درون سرمايه داران"كند، منظورش  اشاره مي "سياسي

سرمايه داري در حقيقت آن چيزي است كه از نگاه پوالنزاس به باز توليد روابط مديريت در درون 
بخش يك). بنابراين در اين ديدگاه يك  1975انجامد (نك: پوالنزاس اجتماعي توليد در سرمايه داري مي

نقش  "خرد بورژوازي نوين"ها  طبقه نقش نظارت وكنترل بر طبقه ديگر را خواهد داشت. يكي از نقش
رتي و كنترل است. پوالنزاس از روابط ايدئولوژيك براي اشاره به تقسيم پايگاه بين كار فكري و يدي نظا

كند: به اين ترتيب براي مثال يك تكنسين يقه سفيد داراي جايگاه ايدئولوژيك مسلط در  استفاده مي
داري بسيار  سرمايهروابط طبقاتي است. اين پايگاه ايدئولوژيك مسلط در بازتوليد روابط اجتماعي در 

ها اهميت دارد. بنابراين تفكيك بين خرده بورژوازي نوين و طبقه كارگر ابتدا به جايگاه مولد/ غيرمولد آن
گردد. اما درتفكيك بين طبقه خرده  در فرآيند توليد و دوم به تسلط سياسي و ايدئولوژيك آنها باز مي

هوم مالكيت و كنترل وسايل توليد تفكيك قائل شد بورژوازي نوين و طبقه سرمايه دار بايد بين دو مف
  ). 346:  1980(رايت، 
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  ):معيارهاي كلي پوالنزاس براي تحليل طبقه5جدول شماره(

  (بندرت)-/+ (اغلب) ؛+/- (نه) ؛ -+ (بله) ؛1)347: 1980ماخذ: (به نقل از رايت 
  

طبقه متوسط جديد  "ارزش درآمد"گروه سوم در استراتژي دوم كساني هستند كه معتقدند
يد نيستند به هيچ عنوان ها با آن كه مالك وسايل تول مديران بسيار باالتر از طبقه كارگر است. آن
دهند. بنابراين آنها حقوق بگيران هستند كه استثمار ارزش مازادي به گروه سرمايه دار نمي

ها در تضاد با طبقه كارگر قرار شود آن ها در بهره كشي از طبقه كارگر باعث ميشوند و نقش آن نمي
ا هنوز جزء طبقه سرمايه دار ه). با اين وجود، آن1980، رايت 1974گيرند (بوادلت و همكار 

گردند كه در بهره كشي از طبقه  ها جزء طبقه خرده بورژوازي محسوب ميشوند. آن محسوب نمي
  گيرند. كارگر نقش دارند ولي خود نيز تاحدودي مورد بهره كشي قرار مي

 در ساختار طبقاتي دارد، در اين استراتژي "طبقه جديد"استراتژي سوم اشاره به ايجاد يك 
تاكيد بر اين است كه دسته مزدبگيران خارج از طبقه كارگر را نه جزء طبقه خرد بورژوازي بلكه به 

، نش 1977ها  عنوان يك طبقه جديد بشناسيم كه متفاوت از طبقه كارگر و سرمايه دار است (انريك
خصصان و ) بابارا و جان انريك بر اين باورند كه توسعه سرمايه داري طبقه نويني بنام مت2000

 
اشاره به كنترل موثر دارد،ارزش كار مازاد اشاره به ارزشي دارد كه از دستمزد كار اخذ  مالكيت قانوني و واقعي .1

  شود. مي

  طبقه

  ايدئولوژيك  سياسي اقتصادي
 مالكيت

  كنترل

 بهره كشي

لط
مس

طه  
سل

ير 
ز

  

لط
مس

طه  
سل

ير 
ز

ني  
انو
ق

عي  
واق

ص  
صي

تخ
زاد  

ر ما
كا

زاد  
ش ما

ارز
  

  -   +  -   +  -   -   +  +  -/+ -/+  زيبورژوا
  -   +  -   +  -  - + +++ سرمايه دار سنتي
  -   +  -   +  -  - + + + -+/ مقامات اجرايي باال

  -   +  -   +  -  - + + - - مديران
  -   +  -   +  -  - + - - - مقامات حكومتي/دولتي

  -   +  -   +  - +/ + - - - - پرولتاريا
  +  -/+  +  -/+  - +/  +  -   -   -   -   خرده بورژوازي نوين

  +  +  +  -   -  - - + + + رده بورژوازي سنيخ
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داري است. منافع  مديران را بوجود آورده است كه وظيفه اصلي آنها بازتوليد فرهنگ و روابط سرمايه
اين طبقه بطور آشكارا جدا از منافع طبقه كارگر و سرمايه دار است ولي وابستگي شان به طبقه 

ه كشي از كارگران دارند ها به دليل جايگاهي كه در بازتوليد روابط سلطه و بهربورژوا بيشتر است. آن
  مورد نفرت كارگران هستند. 

هاي متضاد مديران در روابط طبقاتي اشاره دارد  استراتژي چهارم به جايگاه متناقض و موقعيت
) 2005، 2000، 1980، 1979، 1985) و رايت(2011، 1985، 1977كه بيشتر توسط(كارچدي 

ها در درون  است كه لزوما نبايد همه موقعيتهاي اين استراتژي اين  مطرح شده است. يكي از فرض
تواند درون دو يا سه طبقه قرار گيرد. ديدگاه رايت  يك طبقه جا گيرند و يك موقعيت طبقاتي مي

يابد، كه در روابط اجتماعي توليد تجلي مي "مسلط و تحت سلطه بودن"بيشتر تاكيد دارد كه روابط 
تبديل شود. (رايت،  - بدون تركيب و تطابق- ه متناقضبيشتر بايد به چندين روابط مستقل و جايگا

) بيان شده بيشتر تاكيد بروي 1985، 1976) و نوع دوم كه توسط كارچدي (356: 1980
  آيند.  وجود ميهاي متناقض در وضعيت طبقاتي به كاركردهاي متضاد دارد كه توسط جايگاه

ليل طبقاتي اهميت دارد. در ديدگاه كارچدي (كاركردهاي متضاد) سه بعد اساسي در تح
مالكيت، عدم مالكيت و عناصر كاركردي. مالكيت اشاره به قدرت كنترل بر سرمايه گذاري و تجميع 

: 1980سرمايه دارد و متفاوت با كنترل است.  كنترل اشاره به كنترل سرمايه فيزيكي دارد (رايت، 
فاده از وسايل توليد و نيروي كار ).  به عبارت ديگر براي كارچدي مالكيت اشاره به قدرت است357

بر وسايل توليد دارد. سلب  - نظارت –كه كنترل اشاره به توانايي توجه و كنترلديگران دارد، در حالي
شود و يا از نيروي كار با مزد ديگران  مالكيت يعني وضعيتي كه در آن نيروي كار بي مزد عرضه مي

كاركرد جهاني "تحليل كارچدي اشاره به  گردد. كاركرد به عنوان عنصر اصلي استفاده مي
دارد. اين مفاهيم را كارچدي در سه دوره رشد سرمايه داري  "كاركرد گروهي كارگران"و"سرمايه
: 1977دهد (كارچدي  دهد و با توجه به هر دوره تحليل خود را از وضعيت طبقاتي ارائه مي قرار مي

له پيشرفت سرمايه داري را توضيح ) سپس كارچدي سه مرح357: 1980به بعد، رايت  360
كه با تسلط (سلطه) رسمي سرمايه بر كار  1دهد: مرحله شيوه توليد سرمايه داري خصوصي اوليه مي

  –شد،اين مرحله به سرمايه داري اوليه اشاره دارد كه كارگران زير نظر سرمايه داران مشخص مي
توانست كل فرآيند كار را  ر كارگر ميكردند. ه هاي كوچك كار مي در كارگاه - صورت انفراديبه

سرمايه بر  "واقعي"كه تسلط  2كنترل كند، در مرحله دوم مرحله شيوه توليد سرمايه داري پيشرفته
گيرد و  يابند و تقسيم كار در آنها شكل مي ها رشد مي شود. در اين مرحله كارخانه كار مشخص مي

 
1. Early private capitalism 
2. Developed private capitalism 
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سرمايه دار در نظام سرمايه داري انحصاري ما براي درك موقعيت طبقه كارگر و  "كارگران گروهي"
  كنيم. بايد كاركرد هر كدام از طبقات را در اين نظام تشخيص

  ): طرح كارچدي از موقعيت متضاد6جدول شماره (

  )360: 1980ماخذ(تلخيص شده از رايت 
  

برفرايند كار است و  "كنترل و نظارت"كارچدي تاكيد دارد نقش اساسي سرمايه داري انحصاري
يروي كار است گرفتن بخشي از فرايند پيچيده سازماني كار و ن "كارگروهي كارگران "كاركرد اساسي

و در بخش ديگر  - ايجاد–عنوان بخشي از كار جمعي كه از طريق آن مازاد از يك بخش توليد به
). بنابراين مراحل توليد به چندين 358: 1980شود (بهره كشي اقتصادي)، رايت ( تخصيص داده مي

ليد را شاهد نيستند. گروه كارگر متمايز و به هم پيوسته براي توليد نياز دارد كه ديگر كل مراحل تو

 
  اي تعادل عوامل متضاد باال،متوسط، پايين اشاره دارد به رابطه .1

  هاي شكل
توليد سرمايه 

  داري
  موقعيت طبقات

عنصر 
  عناصر كاركردي  سلب مالكيت  مالكيت
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سرمايه داري 
  خصوصي اوليه

  + + + + سرمايه دار
+  
 -  

 -  
+  
+  

  

  

 + + + متوسط قديمي  
 - - - كارگر

سرمايه داري 
خصوصي 
  پيشرفته

  -   + + + + سرمايه دار
  +  + + + + متوسط قديمي

  +  -  - - - كارگر

سرمايه داري 
  انحصاري

 - + + سرمايه دار انحصاري

    +  

  
 -  
 -  
 -  
+  

  پايين
  متوسط

 - + + مقامات اجرايي باال
 + + - مديران باال

 پايين + - طبقه متوسط جديد
 متوسط 1باال - سطح باال

 متوسط متوسط - سطح متوسط
 + پايين - سطح پايين

 - - - بقه كارگرط
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ديگركنترلي توسط سرمايه داران بر فرد  1در مرحله نهايي شيوه توليد، در سرمايه داري انحصاري
نامد ديگر سرمايه داران بصورت ساختار  وجود ندارد. درآن چه كارچدي سرمايه داري جهاني مي

  ).358: 1980، دهند (رايت مديريتي، مجزا (تفكيك شده) و گروهي كارگران را سازمان مي
 "طبقه متوسط نوين"چه كه كارچدي موقعيت آن- متضادهاي طبقاتي با اين تفسير، موقعيت

شود كه مالكيت اقتصادي ندارد اما در كاركرد جهاني  بر اساس وضعيت كساني تعريف مي - خواندمي
وند و هم ش ها هم استثمار ميسرمايه و كاركرد گروهي كارگران همكاري دارند، ازاين لحاظ آن

هاي بااليي مديريت (كه با سرمايه  ). اين طبقه از اليه369: 1977كنند (كارچدي، استثمار مي
هاي پايين (كه با كارگران گروهي) سرو كار دارند، تشكيل شده  جهاني سرو كار دارند) و نيز از اليه

نظارت و كنترل بر "متضاد است. بنابراين اين دو طبقه بايد هر دو كاركرد را ايفا كنند. اين كاركرد 
بر عهده طبقه متوسط نوين نهاده شده است. در طرح "كارگران و هماهنگي و تنظيم كارگروهي
شود كه رابطه بين مالكيت واقعي و مالكيت خصوصي يكي  سرمايه داراي اوليه به وضعيتي اشاره مي

صورت واقعي اقتصادي بههاي خانوادگي). در سرمايه داري انحصاري مالكيت  شود (مانند شركت مي
كار فردي،كنترل  - صورت انفرادي. توليد مستقيم خرد به صورت انفرادييابد نه به جمعي سازمان مي

صورت اجرا از طريق تقسيم كار صورت اجر از طريق تقسيم كار پيچيده و توليد مستقيم بهنظارت به
 پيچيده است. 

) تئوري 2005، 2002، 2000، 1980، 1980، 1979رايت در آثار متعددي كه منتشر نموده (
خود را در زمينه روابط متضاد طبقه نوين در طرح طبقاتي خويش توضيح داده است. بحث اصلي در 

در توليد است. اين سه حوزه  "مسلط و تحت تسلط"تئوري رايت پيرامون سه حوزه مرتبط به هم
). سرمايه مالي اشاره به 328: 1980ت (راي "كار "و "سرمايه فيزيكي"، "سرمايه مالي"عبارتند از 

كند و كار  تجمع و سرمايه گذاري براي توليد دارد. سرمايه فيزيكي اشاره به وسايل واقعي توليد مي
كند كه منظور از كار  مستقيم در فرآيند توليد اشاره دارد. رايت اشاره مي "هاي كاري فعاليت"به 

شود، اين  دارد كه در بازار كار خريداري مي "كااليي" نيست. نيروي كار اشاره به همان 2نيروي كار
هاي واقعي در  اشاره به فعاليت 3امر اشاره به ظرفيت سياسي براي كار در عرصه توليد دارد. كار

). دو مفهوم اول اشاره به مالكيت اقتصادي واقعي دارند و مفهوم 328 ،كند (همان فرآيند توليد مي
  ). 1970 ،ك باليبارسوم اشاره به مفهوم كنترل (ن

 "ساختار اجتماعي كنترل سرمايه مالي"از نگاه رايت اين سه بعد داراي رابطه با يكديگر هستند.
در فرآيند توليد نظارت  "كار"است و از طريق آن بر  "ساختار سرمايه فيزيكي"داراي كنترل بر 

 
1. Monopoly capitalism 
2. Labor power 
3. Labor 
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طبقه كارگر و سرمايه دار را دارد. رايت عقيده دارد اين سه بعد در باالترين سطح انتزاع همان دو 
كنند كه در آن طبقه سرمايه دار موقعيت مسلط را در هر سه بعد سرمايه مالي فيزيكي و  توليد مي

كند و طبقه كارگر در هر سه بعد موقعيت تحت سلطه را خواهد داشت. رايت اشاره  كار اشغال مي
فرماسيون "يعني همان - قعي كه ما از سطح انتزاع خارج و وارد جهان وادارد: ولي هنگامي

). 329شوند (همان:  جز طبقه كارگر و سرمايه دار طبقات ديگر هم وارد مي شويم به مي - "اجتماعي
راحتي با داري واقعي و انضمامي،به كه فرماسيون اجتماعي سرمايهاين امر دو دليل دارد، اول اين

داري  ياري از روابط توليد ماقبل سرمايههاي توليد سرمايه داري هماهنگ نيست، امكان دارد بس شيوه
در كنار روابط توليد سرمايه داري هم زيستي داشته باشد (هم زيستي چند شيوه توليد با هم در يك 

توانند عمل كنند.  زمان يا يك طبقه در چند شيوه توليد). از طرفي  ابعاد سه گانه فوق همزمان نمي
شود.  داري مي ختار طبقاتي جوامع پيشرفته سرمايهاين وضع باعث ايجاد جايگاه متناقض در سا

باشند مانند  دار مي مديران و سرپرستان داراي جايگاه متناقض در ميان طبقه كارگر و طبقه سرمايه
ها تا حد خاصي ها از كنترل بر سرمايه مالي محرومند و برعكس طبقه كارگر، آنطبقه كارگر آن

باشند. در ميان مديران و ناظرين مديران  در فرآيند توليد مي داراي كنترل بر سرمايه فيزيكي و كار
كنند و سركارگران جايگاه نزديكي به طبقه  باال دستي جايگاه نزديك به طبقه سرمايه دار اشغال مي

  كارگر.
  
  
  
  
  
  
  

)1981):طرح رايت از جايگاههاي متناقض(2نمودار (  
  

ديشه ماركسيستي مورد كنكاش قرار گيرد. تا اين مقاله سعي شد كه تطورات مختلف طبقه در ان
هاي ماركسيستي، اشارات به اين مفهوم در كار ديگر انديشمندان اشاره  در ضمن عالوه بر انديشه

ها در چند وجه مشتركند:يكي تاكيد بر دستيابي به منابع  كه تمامي اين انديشهشد. ابتدا اين
نابع اغلب در ساحت توليد مورد توجه ها اين م صورت عيني كه براي ماركسيستارزشمند به

اي بين طبقات گوناگون، به اين معنا كه كنش هر طبقه در كنار طبقه ديگر  است،دوم درك رابطه
گردد، سوم بازبيني طبقات در قرن بيستم با عنايت به گسترش بوروكراسي نوين و  مطرح مي

 استخدام كنندگان 
نيمه مختار

مستخدمين كوچك

خرده بورژوازي مديران و سرپرستان

 پرولتاريا
 جايگاه متناقض در روابط توليد

طبقات

 سرمايه دار
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ت. ولي چند نكته اساسي همچنان خصوص در آثار پوالنزاس،كارچدي و رايداري پيشرفته به سرمايه
اي نزديك است نه مدرج،ولي  كه تاكيد رايت بر طبقه بيشتر به مفهوم رابطهجاي بحث دارد. با اين

شناختي باشد يا خير؟ به  تواند يك گروه جامعه كند كه آيا طبقه مي تصريحي در مورد اين امر نمي
طبقه توجه داشته باشد به رابطه بين طبقات  كه به رابطه درونعبارت ديگر دغدغه رايت بيش از اين

  كند. در ادامه سعي مي شود يك تعريف جايگزين براي مفهوم طبقه ارائه گردد.  اشاره مي
  

  ):معيارهاي رايت براي تحليل طبقات7جدول شماره (

  جايگاه طبقاتي

  ابعاد روابط اجتماعي توليد
روابط مالكيت
  روابط كنترل  اقتصادي

مايهكنترل بر سر
  مالي

كنترل بر 
  سرمايه فيزيكي

كنترل بر 
  كار

  +  + + سرمايه داران سنتي  بورژوازي
  +  + + مديران اجرايي باال(ارشد)

جايگاه متناقض بين 
  بورژوازي و پرولتاريا

  +  + كمينه/جزئي مديران باال
  جزئي  جزئي /كمينه- مديران مياني

  كمينه  كمينه - هاتكنوكرات
  -   -  - هاناظرين/سركاگر

  -   -  - - پرولتاريا
جايگاه متناقض بين
پرولتاريا و خرده 

  بورژوازي

استخدام كنندگان نيمه 
  -   كمينه  -   مختار

  +  + + + خرده بورژوازي
جايگاه متناقض بين
خرده بورژوازي و 

  بورژوازي
  كمينه  +  +  مستخدمين كوچك

  )322:  1980: رايت: (ماخذ
  

  ارائه تعريف از مفهوم طبقه
هاي فكري موارد متعدد مد  بررسي انجام شده مالحظه گرديد كه در تعريف طبقه از ديد نحله در

نظر است، هدف اين قسمت از مقاله اين است كه بتواند تعريفي مفهومي از طبقه ارائه دهد، در مرور 
مند ادبيات نظري يكي از مسائل اصلي تعريف طبقه بر اساس دسترسي نابرابر افراد به مواهب ارزش

جا ). در اين2005بود. اين امر در طبقه بندي رايت به (جايگاه عيني) تفسير شده است (رايت، 
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فرضاً نه لزوماً مواهب - منظور از جايگاه عيني، توزيع منابع ارزشمند بين افراد جامعه است. اين توزيع
به اين موهبت در سلسله ها را بر اساس دسترسي كند و آن تبديل مي "دارا و ندار"افراد را به  - مادي

كند. اين بعد در تعريف طبقه مورد توجه و قبول  مي"درجه بندي"دهد يا  مراتب اجتماعي قرار مي
جا تنوع منابع قرار گرفته است. نكته اساسي در اين- ماركسي و غيرماركسي–هاي  تمامي نحله

يت و كنترل و عدم اين منابع حول مالكيت يا عدم مالك- اغلب–ارزشمند است. در سنت ماركسي
هاي ماركسيستي معاصر سعي شده  كنترل بر نيروهاي توليد شكل گرفته است. البته در انواع نظريه

است مهارت، تخصص و تحصيالت دانشگاهي نيز مد نظر قرار گرفته شود. هرچند همان شد كه 
  .1اندبررسي شد اين منابع نيز در ساحت شيوه توليد بررسي گرديده

عيني طبقه، بعد ذهني طبقه يكي ديگر از ابعاد تشكيل دهنده طبقه را تشكيل  عالوه بر بعد
چنان كه مالحظه شد در سنت ماركسي از اين موضوع تحت عنوان آگاهي طبقاتي ياد دهد. آنمي
ه است. بايد توجه  گاهي در ادبيات موضوع تحت عنوان هويت مشترك نيز از آن ياد شد 2شود. مي

ي  و يا هويت ارتباط بين اعضاي گروه است. در حقيقت بدون وجود ارتباط داشت عنصر اين آگاه
درون گروهي و بين گروهي اين هويت يا آگاهي به گروه بي معناست. ارتباط درون گروه اعضا را در 

دهد و ارتباط بين گروهي باعث افزايش تضاد منافع و شفاف شدن  دهي قرار مييك ساحت سازمان
تواند سه حالت به خود  تعريف طبقه مي- ساحت گروه بودن–جا گردد. در اين مي 3هامرزها بين گروه

 
اين منابع گسترده تر شده اند.در سنت وبري قدرت و  - همچنين بورديويي و تاحدودي دوركيمي–درسنت وبري -1

منزلت به عنوان منابع ارزشمند در تحليل طبقاتي وارد شد و در سنت بورديويي با بازسازي انواع مفاهيم از مفهوم 
 سرمايه تحليل چند بعدي از طبقه اجتماعي ارائه گرديد.

  واره مورد بررسي قرار گرفته است.در سنت وبري تحت عنوان سبك زندگي و در سنت بورديويي تحت عنوان عادت - 2
حداقل مي توان - چنان كه در ادبيات موضوع ديده شدآن- شناختي است در خصوص اين كه آيا طبقه يك گروه جامعه- 3

شناختي دارند،سنت ماركسي از  ه عنوان يك گروه جامعهاي تاكيد بر مفهوم طبقه ب سه ديدگاه را از هم تفكيك كرد: عده
) 2005، 2000، 1979،1985اند. رايت ( مفهوم طبقه و افرادي چون دارندورف، پرزورفسكي، رايت و هكتر از اين دسته

نطقي اي ديگر طبقه را بيشتر شكلي از گروه ماز طبقه را مد نظردارند. عده 3"اي رابطه"تاكيد دارد كه اين گروه مفهوم
، 1971گيرند (گيدنز آورند، بيشتر افراد در سنت وبري با تاكيد بر مفهوم پايگاه، در اين دسته قرار مي به حساب مي

از طبقه  3) معتقد است اين گروه بيشتر به ديدگاه مدرج1979،2005). رايت (1992،گلدتروپ 2005گروسكي و همكار
حدها درون يك سيستم قشربندي اجتماعي است كه اغلب بر اساس تاكيد دارند. در ديدگاه مدرج تاكيد بر تقسيم وا

). رايت اشاره دارد كه 2005، 5: 1979شوند (رايت  صورت سلسله مراتبي تقسيم ميگردند و به درآمد رتبه بندي مي
  ه ). رايت معتقد است اين چنين مفهومي از طبقه گرچ7جا شكلي از طبقه منطقي (آماري) است (همان:طبقه در اين

طور ضمني مفهومي طور ضمني مفهوم رابطه اجتماعي را نيز در خود جاي داده است، يعني رتبه بندي درآمد، خود بهبه
نحله سوم كساني 3تواند رابطه بين طبقات را توضيح دهد. دارد ولي اين ديدگاه نمياز رابطه بين طبقات را نيز بيان مي

  پذيرند ولي معتقدند اين مفهوم با توجه به شرايط زماني و  ميشناختي از طبقه را  هستند كه مفهوم جامعه
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شناختي، دوم طبقه به عنوان يك مقوله اجتماعي و سوم  بگيرد، ابتدا طبقه به عنوان يگ گروه جامعه
طبقه به عنوان يك گروه آماري. اجازه دهيد قبل از بحث در مورد اين سه حالت نگاهي به مفهوم 

  اتي داشته باشيم.آگاهي طبق
) سه محور اساسي را در بررسي طبقه مورد تاكيد قرار مي دهد: اول مرز 598: 2004هكتر (   

دهي بر اساس طبقه و سوم آگاهي طبقاتي. او شفاف و روشن با ديگر طبقات،دوم توانايي سازمان
ت واضح و شفاف يابد كه مرزهاي بين طبقا معتقد است توانايي شكل گيري طبقه زماني افزايش مي

خصوص طبقات چپ و به- باشد و انزواي طبقاتي افرايش يابد،همچنين توانايي سازماندهي طبقات
دهي باال رود و درنهايت آگاهي طبقاتي تاجايي افزايش يابد كه نگاه افراد به در سازمان - ها اتحاديه

ن شرايطي است كه طبقه ها را به عنوان يك طبقه خودآگاه تبديل كند،در چنيمنافع مشتركشان آن
شود. هكتر به كمك همين سه بعد مفهوم طبقه  به يك اجتماع داراي سرنوشت مشترك تبديل مي

). بنابراين در 2005، 1979و رايت  125: 1986 ،دهد (همچنين الستر را از مفهوم پايگاه تميز مي
اشاره دارد.  "ضع مشتركبه فهم مشترك افراد از حقوق و تكاليف در يك مو" 1جا آگاهي طبقاتياين

                                                                                                                                   
). هكتر طبقه را به 1375، چلبي 2004كند (هكتر  تواند حركت سوي مفهوم گروه آماري نيز ميوجمعيت طبقه، بهمكاني

به مفهوم پايگاه بقه ط داري پيشرفته، مفهومداند ولي او معتقد است در سرمايهازگروه مي 3معناي يك مفهوم انسجامي
) نيز با توجه به سه عامل حجم جمعيت، ميزان منابع و ميزان تراكم اجتماعي 1375دهد. براي چلبي ( تغيير شكل مي

كه حركت كنيم امكان اين -توده - توان گفت هر چقدر از طبقه نخبگان در جامعه بسوي قاعده قشربندي جامعهمي
  طبقه منطقي (آماري) تبديل گردد، افزايش مي يابد. شناسي)به طبقه(به معناي گروه جامعه

منافع -در زمينه آگاهي طبقاتي در نحله ماركسي ذكر اين نكته ضروري است كه اين امر در رابطه با منافع درون گروه- 1
هاي رقيب اهميت مي يابد.در اين نحله چندين ديدگاه در زمينه آگاهي طبقاتي و در تضاد با منافع گروه - مشترك

ها متاثر از  و آگاهي شهرت دارد معتقد است كه نظريات و ارزش مطرح است. يك ديدگاه كه به نظريه جايگاه طبقاتي
موقعيت اقتصادي و اجتماعي معين در شيوه توليد است.ماركس در آثار گوناگون خود به اين امر اشاره كرده است او در 

.در هيجده "باورهاي تو خود محصول شرايط بورژوازي است"گويد ژوازي مي مانيفيت كمونيست در مخالفت فرضي با بور
زندگي، روبناي كامل هاي متفاوت مالكيت و بر اساس شرايط اجتماعي بر اساس شكل"برومر بناپارت اشاره دارد

داند.در اين ).ديدگاه ديگر آگاهي را حاصل پراكسيس مي3: 1377 ،گيرد(لوينازعواطف،توهمات و انديشيدن شكل مي
است.مبارزه  "مبارزه طبقاتي"شود، اما مولفه اصلي آگاهي طبقاتي رويكرد هرچند موقعيت طبقاتي باعث ايجاد آگاهي مي

گردد.در اين حالت آگاهي هم پيش شرط و هم ثمره انقالب خواهد بود.  طبقاتي باعث وحدت منافع مشترك طبقاتي مي
. او همچنان تاكيد داشت كه پيكار "گرو پيكار طبقاتي است هستي طبقه كارگر در"ماركس بارها اشاره كرده بود كه

طبقه در نهايت يك پيكار سياسي است.براي ماركس اين مفهوم اغلب در مورد طبقه كارگر كاربرد داشت. ديدگاه سوم 
شود  مشهور است. به اين معنا كه منافع حاكم و بينش متعارف مانع از آن مي "منافع حاكم و بينش متعارف"به ديدگاه

دهد.بنابراين بايد  حقيقت ايدئولوژي حاكم اجازه چنين امري را نمي كه كارگران از آگاهي مناسب برخوردار شوند، در
ها داده شود.اين دادگاه اغلب توسط لنين و كائوتسكي آگاهي را خارج از طبقه كارگر و توسط روشنفكران متعهد به آن

توسط خود پرولتارياست و از موقعيت - فهم شرايط هستي–ي حاصل شرايط بيان گرديد. بحث بر سر اينكه آگاهي طبقات
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دهي و آگاهي مثل طبقه وجود ندارد. در مفهوم پايگاه شفافيت مرزها،قدرت سازماناو معتقد است
صورت تحليلي در تشكيل گروه مفهوم پايگاه و طبقه نقاط تالقي مشتركي كند كه به هكتر اشاره مي

ازافرادي با مختلف وپايگاه اجتماعيهاي دارند ولي ممكن است كه طبقه اجتماعي از افرادي با پايگاه
هاي مختلف طبقات گوناگون تشكيل شده باشد. بنابراين طبقات اجتماعي كه اعضاي آن از پايگاه

توانند به آگاهي طبقاتي دست پيدا كنند همچنين پايگاه اجتماعي كه اجتماعي باشند كمتر مي
: 2004 ،يابند (هكتر هنگي دست مياعضاي آن از طبقات گوناگون هستند كمتر به نوعي آگاهي فر

600 .(  
رسد مفهوم پايگاه اجتماعي مد نظر هكتر شبيه به بحث طبقه مدرج براي رايت  به نظر مي      

كند براي طبقه تعريفي به  ) سعي مي1985(هكتر 1باشد. هكتر بر اساس تئوري انسجام گروهي خود
هاي  هاي همبسته با الگويگروه منسجم، گروهاز نظر هكتر  2شناختي ارائه دهد. مثابه گروه جامعه

مشترك زندگي هستند. براي هكتر كاالي مشترك (نفع) مشترك و وابستگي متقابل از عوامل 
اساسي انسجام گروهي است، او معتقد است كه اين نفع و وابستگي، فرهنگ مشترك و اعتماد 

تعريف انسجام اجتماعي را روابط  )6: 1389). چلبي نيز (619: 2004آفريند ( متقابل در گروه مي
اي از كنشگران فردي و جمعي بر اساس منافع مشترك، باورهاي  اجتماعي نسبتا پايدار بين مجموعه

: 1375داند. عالوه بر اين چلبي در تئوري نظم خرد خود ( مشترك، دلبستگي و وابستگي متقابل مي
با توجه  3ارت بيروني در انسجام گروه است.) بر عنصر هماهنگي نيز تاكيد دارد كه بيانگر نقش نظ20

توان گفت  داراي انسجام بدانيم،مي 4شناختي به موارد گفته شده حال اگر طبقه را يك گروه جامعه

                                                                                                                                   
ها داده شود، هميشه درميان شود يا بايد بيرون از طبقه اين آگاهي به آن ها در شرايط انقالبي حاصل ميعيني آن

  ها وجود داشته است. ماركسيست
شود تا نظم اجتماعي ممكن گردد (نك هكتر  فظ ميبراي هكتر اغلب بحث بر سر اينست كه چگونه اين انسجام گروهي ح . ١

1985،1996 ،1997.( 
كند كه  داند.او اشاره مي هكتر انسجام گروهي را تابعي از تعهدات هنجارهاي مشترك و ميزان پيروي افراد از اين تعهدات مي.٢

پيروي از قواعدي است كه اعضا آن شوند، پس بقاي يك گروه به  اعضاي گروه براي دست يابي به كاالي مشترك دور هم جمع مي
براي توليد كاالي مشترك دور هم جمع شده اند.هكتر پيروي از طريق پاداش و تقويت تعهد را دو راه افزايش پيروي از قواعد 

هي داند. تاكيد هكتر در ميزان پيروي افراد از از اين تعهدات بر روي ظرفيت كنترل گروهي و سيستم كيفرد هنجاري داخل گروه مي
  ).1989است (همچنين الستر

تاكيد بر نظارت بيروني  دارد.بعد همگامي  ) چهار بعد همبختي،همگامي،همفكري و همدلي را براي نظم خرد بيان مي1375چلبي ( .3
 براي انسجام گروهي دارد . بعد نظارت در تئوري هكتر نيز مورد توجه جدي قرار گرفته است. 

شت كه اگر بخواهيم از لحاظ هستي شناختي در بين اعضاي وسيعي كه از آن تحت عنوان بايد اين نكته را مد نظر دا .4
رسد بنابر اين بهتر  كنيم تعامل و رابطه را مشاهده كنيم عمالً غير ممكن به نظر مي شناختي) ياد مي طبقه(گروه جامعه

ف مقوله آماري اگرچه داراي عينيت نيز مدنظر قرار گيرد.كه بر خال"مقوله اجتماعي"جا طبقه به مثابه است در اين
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طبقه عبارتست از روابط نسبتا پايدار بين كنشگراني كه در سلسله مراتب توزيع منابع ارزشمند 
نيازها و منافع مشترك هستند و بر اساس قواعد  چندگانه داراي جايگاه نسبتا مشترك و بتبع آن

احساس –دارند و تكرار اين تعامل باعث ايجاد نوعي همبستگي 1نسبتا مشترك با يكديگر تعامالت
جا قواعد شود. در اين ها، براي رسيدن به يك هدف مشترك (كاالي همگاني)ميآنبين - تعلق خاطر

چنان كه آمد اين امر فقط زم و ملزوم يكديگرند. ولي آنو روابط براي ظهور و ادامه گروه اجتماعي ال
را نيز به - دهيسازمان- كه سازمان عينيبيان كننده حالت اول از مفهوم طبقه است مشروط به اين

  )گفت:13- 2آن اضافه كنيم. پس مي توان بر اساس جدول(
  

  وه): سه حالت ممكن از مفهوم طبقه اجتماعي در ساحت تعريف گر8جدول شماره(
  اجزاء تعريف طبقه

  شناختي به عنوان يك گروه جامعه
افراد دارا و ندار+ منطق وضعيتي مشترك +رابطه اجتماعي+هويت 

مشترك+سازماندهي+سازمان عيني. (طبقه براي خود)=عينيت هستي 
  شناختي+ عينيت معرفت شناختي

رابطه اجتماعي ضعيف+هويت افراد دارا و ندار+ منطق وضعيتي مشترك +  به عنوان يك مقوله اجتماعي
  مشترك كم. (طبقه در خود)= عينيت معرفت شناختي

  افراد دارا و ندار+ منطق وضعيتي مشترك. فاقد هر دو عينيت. به عنوان يك گروه آماري
 

باشد. - به معناي وبري- 2شناسي يك  نوع آرماني  شايد بتوان طبقه به عنوان يك گروه جامعه
هاي  دهي طبقه اشاره كرده بود. اين امر در نحلههكتر نيز بر بعد سازمانشود  آنچنان كه مالحظه مي

تواند داراي  نوعي موجوديت  مختلف نيز مورد بررسي قرار گرفته بود. در اين حالت طبقه مي
،در اين حالت زياد گسترده نيست. اما در حالت دوم طبقه 3گردد. تعداد افراد طبقه "شناختيهستي"

ك مقوله معرفت شناختي مد نظر است. در اين حالت افراد دارا و ندار (بعد عيني) بيشتر به عنوان ي

                                                                                                                                   
باشد. در مورد تفاوت اين دو نوع عينيت نك:چلبي  هستي شناختي نيست ولي داراي عينيت معرفت شناختي مي

  :فصل اول.1393
توانند به واسطه آموزش و رسانه هم به آگاهي دست يابند و براي  بايد به اين نكته توجه داشت كه اعضاي گروه مي. 1

  زوماً رابطه رودرو مالك نيست.اين امر ل
) اشاره دارند دونوع نمونه آرماني در كار وبر قابل تشخيص است: نمونه آرماني 1370چنان كه ترنر و بيگلي (آن.2

تاريخي و نمونه آرماني نوعي. اولي اشاره به نمونه كامل يك پديده دارد كه در تاريخ (روي زمين) وجود داشته است و 
هاي آن روي زمين ن امر دارد كه نوع كامل و مثالي يك پديده را بيان كند و البته برخي از ويژگيدومي اشاره به اي

  تواند جزء گروه اول قلمداد شود. شناختي مي (تاريخي) وجود نداشته باشد.طبقه در معناي جامعه

  در تعريف نخبگان دوباره بازخواهيم گشت. "تعداد افراد"به بحث . 3
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ها خواسته يا ناخواسته در يك وضعيت مشترك قرار در جامعه وجود دارد و بتبع اين امر آن
آورد.  گيري آگاهي طبقاتي را بين افراد پايين مي گيرند،ولي ارتباط اجتماعي كم اجازه شكل مي

كه داراي سازمان عيني شود، دهي بين گروه كم و طبقه امكان اينن وضعيت سازماندرنهايت در اي
تبديل خواهد كرد و در حالت سوم طبقه "شبه طبقه"را نخواهد داشت. اين حالت بيشتر گروه را به 

به عنوان يك مقوله آماري مطرح است كه در اين حالت تعداد افراد بسيار گسترده و زياد است و در 
  توانند يك منطق وضعيتي مشترك داشته باشند. مينهايت 

كه هرچقدر منافع بندي چند نكته درباره تعريف ارائه شده قابل ذكر است. ابتدا ايندريك جمع 
تر باشد و اعضاي درون طبقه تعامل بيشتري باهم داشته باشند احتمال مشترك درون طبقه مشخص

ت. از طرفي همين امر عامل اساسي در ايجاد ) بيشتر اس2004وضوح مرزهاي بين طبقات(هكتر 
تواند عامل سازمان  همبستگي بين اعضاي طبقه و رسيدن به نوعي آگاهي طبقاتي است كه خود مي

تحرك بين  كند هرچقدر ميزان) ياد آوري مي2010(1چنان كه ترنر،آنكهدهنده نيز باشد. دوم اين
ريزد، در اين حالت احتمال حس همبستگي هم ميطبقات زياد باشد،تمام شفافيت و وضوح طبقات ب

چه رايت تحت تعريف رابطه اي ياد كه، اين تعريف با آنآيد. سوم اين و آگاهي طبقاتي نيز پايين مي
كند متفاوت است. تاكيد رايت بر روابط بين طبقات (بين گروهي) است نه درون طبقه. نكته مي

طوري كه طبقه به ل زمان و مكان متفاوت است بهديگر اين است كه مصاديق اين تعريف در طو
كند  اي از مردم (گروه آماري) حركت مي و حتي توده"پايگاه"شناختي بسوي  عنوان يك گروه جامعه

). تحرك اجتماعي 1986، الستر2010، ترنر 2005هارتمان  ، برين و2005، گروسكي 2004(هكتر 
–اي، نگاه چند بعدي به مفهوم طبقه  ي بيمهها در جوامع سرمايه داري،حاكميت مستقيم،حمايت

هاي مختلف همكاري طبقاتي در جوامع پيشرفته سرمايه  و شكل- نگاه چند بعدي به منابع ارزشمند
داري باعث گرديده است تا از مفاهيم پايگاه و سبك زندگي بيشتر بهره گرفته شود. مفهومي كه در 

بوط به ايران هم از لحاظ تاريخي و هم در زمان تواند در مطالعات مرارائه شده است مي 8جدول 
طلبد. در مطالعات راجع به ايران از ابتداي  حال كاربرد داشته باشد. اين امر مجال بحث ديگري را مي

تر در پهلوي دوم بر تعداد نظاميان و مديران بوركراتيك افزوده شد. صورت گستردهپهلوي اول و به
گيري نوعي دولت يافت با شكل شتر در حول مالكيت زمين معنا ميبي 19اگر منبع ارزشمند در قرن 

كم بر تعداد كاركنان دولت افزود. در مدرن در زمان رضاخان بر حجم دولت افزوده شد. اين امر كم
جا گروهي از بوروكراتها شكل گرفتند، نظاميان گروه ديگري بودند تعداد آنها گسترش يافت. اين

 
) شكل گيري طبقات 2) توزيع نابرابر منابع ارزشمند1كند:  ندي اجتماعي چهار بعد اساسي را ذكر ميترنر براي قشرب. 1

بندي شده  ) نوعي نظم رتبه3بر اساس توزيع منابع ارزشمند همراه با عقايد، روابط و سبك زندگي مشترك درون طبقه،
 ).153: 2010) تحرك طبقاتي (ترنر4جمعيت بر اساس منابع ارزشمند و 



 هاي ماركسيستي با تاكيد برآراء رايت  تطورات مفهوم طبقه در انديشه

139 

ت كه منابع ارزشمند تنها در ساحت زمين و دولت بوروكراتيك مدرن معنا عالوه بر اين بايد دانس
گردد. بنابراين گروهي نيز مي"توليد انديشه"يابد. اين منابع ارزشمند شامل تحصيالت جديد و نمي

هاي با حذف آرام زندگي ايلي و از روشنفكران و دانشگاهيان نيز ظهور پيدا كردند،در كنار اين گروه
توانند ها آيا ميكه اين گروهدي ديگر به نام روحانيت در نيم قرن اخير قدرت پيدا كرد. اينايالت نها

صورت يك طبقه عمل نمايند بحث ديگري است. آيا اين عالوه بر دارا بودن انواع منابع ارزشمند به
 شناختي طبقه به معناي گروه جامعه"صورتتوانند بهمي 8طبقات با عنايت به مطالب جدول 

صورت طلبد. بررسي اين وضعيت بهمطالعه مجزايي مي "مثابه مقوله اجتماعي"يا طبقه به "باشند
 شود. تجربي به وقتي ديگر موكول مي

  
  گيرينتيجه

ها در بررسي مفهوم طبقه در ادبيات اين موضوع است. در  سنت ماركسي يكي از مهم ترين نحله
هاي فكري مختلف در  ز مفهوم طبقه در ميان نحلهنوشته حاضر سعي شد ابتدا به بررسي اجمالي ا

شناسي پرداخته شود و سپس تمركز الزم را بر روي مفهوم ماركسيستي از طبقه نهاده شد،  جامعه
دهد تعريفي دقيق را نيافت، ولي در بررسي خود سعي  اشاره شد كه ماركس خود مجال ارائه مي

يون اجتماعي و اقتصادي ارائه داد تعريفي از طبقه نمود با تعريفي كه از جامعه به عنوان يك فرماس
هاي اساسي كه بعدها پيروان او در بررسي ماركس از طبقه با آن روبرو  نيز ارائه دهد. يكي از چالش

راحتي نه درآن وجود آمدن گروهي از كاركنان يقه سفيد بود كه بهشدند، گسترش دولت مدرن و به
جا بود كه نحله اي گوناگون ژوازي. در اين نه در حيطه طبقه بورگرفت و  حيطه طبقه كارگر قرار مي

از تفسيرهاي ماركسيستي ارائه گرديد.  چهار گرايش دربررسي مفهوم طبقه و آرايش طبقاتي در 
ماركسيسم بر اين اساس صورت  گرفت. استراتژي اول قرار دادن همه مديران در طبقه كارگر غير از 

درمدل دو تايي ساده،تمام مديران را در قسمت فروشنده نيروي كار قرار مديران ارشد رده باالست. 
كند، استراتژي سوم از طبقه  دهند. استراتژي دوم مديران را تحت خرده بورژوازي نوين ياد مي مي

كند و چهارمين استراتژي از جايگاه متناقض مديران در ساختار  مجزاي مديريتي جديد ياد مي
در مرور ادبيات نظري يكي از مسائل اصلي تعريف طبقه بر اساس دسترسي كند.   طبقاتي ياد مي

بندي رايت به (جايگاه عيني) تفسير شده است.  نابرابر افراد به مواهب ارزشمند بود. اين امر در طبقه
  اين بعد عيني اشاره به منابع و منافع مشتركي دارد كه طبقه در تجربه مشترك حول آن شكل 

اين منابع حول - اغلب–ساسي در اينجا تنوع منابع ارزشمند است. در سنت ماركسي گيرد. نكته امي
مالكيت يا عدم مالكيت و كنترل و عدم كنترل بر نيروهاي توليد شكل گرفته است. البته در انواع 

هاي ماركسيستي معاصر سعي شده است مهارت ،تخصص و تحصيالت دانشگاهي نيز مد نظر  نظريه
گونه كه بررسي گرديد اين منابع نيز در ساحت شيوه توليد بررسي هرچند همانقرار گرفته شود. 
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اند. نگاه ماركسيستي و از جمله رايت منابع ارزشمند را بيشتر حول شيوه توليد طبقه بندي گرديده
اند. در  كه مفهوم طبقه به عنوان يك گروه اجتماعي را كمتر مورد توجه قرار داده كرده اند و ديگر آن

لي كه ارائه شده است سعي شده است تعريفي با عنايت به سنت رئاليسم در مورد مفهوم طبقه مد
  ارائه گردد كه اين دو دغدغه را رفع نمايد. 
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