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شدن  ناپديددرحال  پيوستهداري  سرمايه قديميِ كه ساختار طبقاتيِ بود ادعااين انداز  طنين ،١٩٥٠ي  هاي پس از اوايل دهه سال
كه به زده شد درحال ظهور است، هاي نظم پيشين  رفت از ويرانه كه گمان مي ،اجتماعينظم نوين اين به هايي  برچسب است.

-home[»محور ي خانه جامعه«، »فراواني ي جامعه«، »دولت رفاه« مانند هاي رايج مباحث معاصر بدل شده است كليشه

centred society[ ،»بودنِ اين دست ادقيقن و از اين دست اصطالحات. تنوع و» داري پساسرمايه«، »اي ي توده جامعه
ها از اين وضعيت نيز در  عالوه، ارزيابي به .دارد پديدهاين  بيني و پيشتشخيص فرايند  برخي ترديدها در از  نشاناصطالحات، 

گسترده  سردي پيروزمندي تا دلاز  ،شده داده به اين روندهاي تشخيصها  نوع واكنش: بوده است متفاوت بسياري موارد با يكديگر
هاي  اند: در اين ادعا كه سرچشمه داستان ديگر هميك زيادي با حد اند، عموماً تا اما توصيفاتي كه به روندهاي كنوني پرداخته .است

 ساختار جوامعِ غربيِ معاصر،كه  اينن هستند يا ديگر موضوعيت ندارند؛ محو شد درحال پيوسته ي طبقاتي قديمي تنش و مبارزه
پايان «ي  نشانهتحوالت  كه اين است؛ و اينمياني ي  هاي زندگي طبقه قالب شرايط و سبكريزيِ مجدد در  در حال پي

هاي  نما سرشتابطال بر  كه حملِشود  تلفيق مياليت اجتماعي از سيحسي با  ي خود نوبه به تصوراتياست. چنين » ايدئولوژي
   .كند ميداري  پيشين سرمايه

موشكافي شوند، اغلب وسواس كه با دقت شرح داده و با  جاي اين به سان، به يك ادعاهااين  شواهدها و  همه، استدالل بااين
 است. كردهمبهم و نامشخص  ها راي استداللي اين ادعا زنجيره در ها و گسست پيوندهالفّاظي  اند. نياز از اثبات انگاشته شده بي

 اند شدهبدل  كالن تغييرات بهبا بزرگنمايي  ردخُتغييرات  اند. شدهيكي گرفته امور واقع با  فرضياتهاي حسي و  حدسيات، برداشت
گونهتوضيح داد، به يها را با توسل به تفاسير گوناگونتوان آنمواجهه با شواهدي كه مي تقن.آميز به برهانِ م هاي شك و داللت

كه  كشيد هايي آن  ناميدن» بنيادگرا«به روندها به  زني ي برچسب ادامهاست.  بوده پذيراي است كه گويي تنها يك تفسير امكان
در پذيرش يك  شناختيروان ميليِ محصول ناتواني يا بيبا اين ادعا كه  شان و انتقادهاي نسبت به اين رويكرد مشكوك بودند

هاي اصلي  مايه درون اجماليِ حتي بررسي و مرورِبه  ها همه داليل خوبي است تا اينشد.  ، ناديده گرفته است تغيير درحال واقعيت
ي بيستم و ادعاي انحالل ساختار  ي سده نيمهداريِ  سرمايه ي درباره روز تفسيرهاي باب اين ]postulate[هاي انگاره و بن

  ]١[اند. شدهبندي  متحده صورت در بريتانيا و اياالتازهمه  بيشكه ، يمبپرداز اش طبقاتي
 هاي نابرابري كه اين نخست اند. متكي اي پايهديگر اختالف داشته باشند، باز هم بر دو فرض  اين تفسيرها، هراندازه هم با يك

با ظهور الگوهاي جديد زندگي  كه اين دادن اهميت پيشينش است. دوم و نيز ازدست كاهشداري متقدم، درحال  سرمايه گيرِ چشم
، كند يا در صفوف آن شكاف ايجاد ميطبقه را نفي  به ها و تعلقات قديمي مقيد ، كه افقها وآرزوهاي مرتبط با آن و آمال
با بازتوزيع گير  هاي چشم نابربراي شود استدالل مي تر شده است. ضعيف و ضعيفبنا به داليل گوناگون  هاي راديكالْ مخالفت
 با كاهش ،اجرتبا حد متوسطي از مهارت و  يمشاغلبا افزايش شمار و اهميت  ،ثروت و گسترش امنيت اقتصاديمداوم 

 .، كاهش يافته استقدرت يا نفوذ ازپيشِ بيش ]diffusion[گيِشد پخش و با ها براي پيشرفت فردي فرصت  رابريروزافزونِ ناب
هاي بوروكراتيك  سازمانكنترل انواع گوناگون  ازاز انباشت مالكيت خصوصي بلكه  نهكه متمركز باقي بماند، ديگر  تا جاييقدرت 

 وجهها اقتدار از ثروت منفك شده است. درنتيجه، دو  كه در آن گيرد نشئت ميــ اندازه عمومي همانكم بهو دست خصوصي ــ
ثروت، سالمتي، در كسب  اقبال و بخت بهها  ي كه نابرابر . تا جاييمنطبق نيستند يكديگربا چون گذشته  ديگر هم اساسيِ نابرابري

 شودمي ءاغلب القا كهچنان و(رواني و روحي نيروي  ]disparity[ ها اختالف، اين بمانند منحصر باقي امنيت و پيشرفت فردي
حقوق  يگستره بسط وزندگي  ي سطوح پيوسته صعود با دهند، زيرا هاي تعارض از دست مي عنوان سرچشمه خود را به )اخالقيِ

زني  د. واكاوي و گمانهوشمياز زندگي محدود  تركوچك هردم اي حوزهبه اختالفاتي ، تأثيرات چنين »شهروندي«عمومي 
ي كارگران يدي متمركز بوده است،  اساساً بر طبقه  ترديد بيي اثرات جانبيِ فرهنگي، روانشناختي و سياسي اين تغييرات،  درباره

در  سير،اتف ي از اينبنا به يك رفتن است. مياندرحال از مرور ني و سرشت متمايزشان، بهوگشود كه هم طور استدالل مي اين كه
وحدت  است: اجتماعي منزلتهاي جديد مربوط به  شدن با دغدغه جايگزيندرحال  تعلقات طبقاتي قديمي ميان كارگران يدي،
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در سبك  حسدآميزتمايزات اجتماعي و  شأنفزاينده نسبت به  يحساسيت وجودآمدن به با در سياست و صنعت، منافعپيشينِ 
 ،در تفسيري ديگرنمادگذاري شده است.  از اين طريق و پذيرش اجتماعيطرد ي  الگوهاي هرروزه و ازميان رفته است ،زندگي

 كه كاميابي ماديتوجه به  و شان معطوف شده ه و خانواد خانهبيشتر به  و بيشتركارگران  وآرزوهاي آمال شود كهچنين برداشت مي
هاي ايدئولوژيك  گيري نسبت به مناسك مربوط به منزلت يا جهت هاي همايند با آنْچندان شاملِ دغدغه ،است وجه غالب يافته

اندازهاي  ها و چشم ارزش؛ اند تعلقات جهان كار شدهكنجِ دنج خانه جايگزينِ  مربوط به تعلقات، دو روايتهر در  .شودطبقاتي نمي
اتكاء به پيشرفت فردي يا امنيت خانوادگي جايگزين ؛ اند شدهاندازهاي بازار كار  ها و چشم ارزشكنندگان جايگزين  بازار مصرف

 قلمدادمياني ي  طبقه از آنِطور سنتي  كه به خصائليفرض بر اين است كه كه  شده است؛ خالصه اينباورمندي به كنش جمعي 
ي  كننده تقسيممرزهاي شد،   كه گاهي استدالل يا القاء ميانچنبراين، افزون كارگران يدي است. در حال گسترش ميان ،شد مي

 ياي اقتصادي  تقسيمات قديميِ طبقهربطي به تمايز فرهنگي يا تنش سياسي درحال بروز است كه هيچ رابطه با  درجديدي 
 ؛است ساختهش را دمتمايزِ خو »ي نوجوانانهفرهنگ «، اين دومي بزرگساالن و نوجوانان مياناجتماعي ندارد: براي مثال، جايگاه 

ميان ، سالخوردگاندر ؛ هاآن ، فارغ از موقعيت اجتماعيِ»عوام«و » فهمچيز«يا  [egg-heads] »خهاي م آدم« ميان
، يعني كارمندان و فعال و از سوي ديگر درآمدبگيرانِ از يك سو ،اند شان وابستهي مقرريباريكه به آب كه كساني و گانبازنشست

) نقشي از فرد شيزوفرنيايي ايمبتني بر تلقيرسد  نظر مي به البتهعنوان توليدكننده دارند و ( نقشي كه افراد به ميانكارفرمايان؛ نيز 
عمومي؛ و از اين  نيز در ادارات خصوصي و» سازمانيهاي  آدم«ها و  متخصص ميانكننده دارند؛  عنوان مصرف كه همان افراد به

   .كننده خطوط تقسيمدست 
و  نمايي راستو گمان، امر واقع ، صدقو  كذبها ميان  درون آن اي كه همان موازانهها آشناست؛  اين استدالل سرشت عامِ

  برقرار است. ننمايي راست
  
 هاي ثروت ي نابرابر. ١
ها در بازتوزيع درآمد و ثروت،  يشي مستمر را در جهت كاهش نابرابرگرايوجود  ترين شكل آن، ، در ساده»داري سرمايه پسا«تز  

شده در مراجع  هاي ثبت كه گزارش درآمدها چنان كه گذارند بر اين نكته دست ميطور مشخص،   . بهدهد مبناي خود قرار مي
هاي  طيف سمت به گير چشمگرايي نسبتاً هم يك حاكي از ١٩٣٠ي  اند، از اواخر دهه داده  هاي رسمي نشان مالياتي و پژوهش

كه منتقدان هم در بريتانيا و هم در  عمده زير سؤال برد. نخست، چناندليل دو  توان بنا به ت. اين استدالل را ميبوده اس مياني
از بيشتر ي  بازتاب استفاده صرفاً اي، اندازه كم تا ، دستشده محاسبه كاهش در نابرابريِ درآمديِ ،اند متحده تأكيد كرده اياالت

ي تي جنگ و پساجنگ وجود داشت. چنين تمهيدا تري كه در دوره مالياتي سنگين هايبراي كاهش بدهي است تمهيداتي
منابع اطالعاتي در درآمد، بر مالياتهاي متعارف  براي گريز از نرخ كه هايي است تبديل درآمدهاي واقعي به شكل ي دربرگيرنده
. وجود ندارد نشده است هيچ ابزاري كه ثبت  يكل درآمدميزان سنجش براي  درنتيجه، شوند.ميعنوان درآمد ظاهر ن معمولْ به

 وكارهاي خصوصي براي كسبو  طور كلي به درآمدهاي نسبتاً باالتري دارند كه كسانيبراي  كه چنين تمهيداتي اين  با توجه بهاما 
درآمدي در نابرابري  كتمان ها، ي نهايي اين سنجش تيجهپذير شده است، ن سادگي دسترس ازپيش به ، بيشطور مشخص به

هاي ناشي از تمهيدات فرار  ، از طريق لحاظ كردن برخي تحريفكه نيز هاي معدودي تالشواقع، همان  هاي كنوني است. در داده
نشان  شد تصور ميعموماً چه  از آن را تري خفيف واقعيِ بسيار بازتوزيع درآمدي ،ها صورت گرفته براي تعديل اين داده ،مالياتي

  است. ١٩٤٠ي  يا تاحدزيادي محدود به دهه منحصراًويژه موردي كه به ـ اند داده
چنين كاهشي در  باز هم نيست،اثرات فرار مالياتي  خبري از كه ي قبلي مربوط است. حتي زماني دوم به همين نكته ايراد

جنگ  اي است مربوط به پديده دركلي رديابي كرد، هاي بريتانيايي و آمريكاي در واكاوي آن را توان كه مي نابرابري درآمدها، چنان
شده در  هاي ثبت در دادهها  درآمداختالف  مبني بر هرگونه كاهش مستمر در هاي ي پس از آن. نشانه ها جهاني دوم و دقيقاً سال

ابزارهاي فرار  ١٩٥٠ ي در دههچه محتمل شمرده شود كه ؛ و چنانعاري از قطعيت استهاي پيش از آن، ناچيز و  طول دهه
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شاهد احتماالً  ١٩٤٠ي  نسبت به دهه تقريباً همين دهه تر نهادي شده بودند، و زيركانه ازگذشته رشد و گسترش يافته مالياتي بيش
 . امااستنشده  اثبات كماكان بوده است. البته اين گمان واقعيبازتوزيع درآمد  شدنِ تر نابرابربه سمت  نيز ناچيز حتي پسرفتي

ي بسيار   محدود بوده و هم تااندازه مقدارشان، هم چه رخ داده باشند چنان نابرابري درآمدهايي در  واضح است كه چنين كاهش
  .بوده است يا همين حدود ي زماني شده در همين دوره هاي مطرح و سياست ي جنگ ي اقتصاد دوره ويژه الزاماتي  زيادي نتيجه

 برابرسازي درآمدكلي و بلندمدت در جهت  يتوان انتظار داشت موجب روند دارد كه مياين درست است كه عواملي وجود 
كاهش افتراقات تغييرات در ساختار مشاغل؛  ديگر از نيروي كار و نيز يموقتو  ناماهري كارگران  يافته : سهم كاهشبشوند

، در مورد آخر، اثرات بازتوزيعي اين وجود. بادرآمدبر مالياتهاي  در نرخ ي؛ افزايش تصاعدبر مهارت، جنسيت و سن مبتني  پرداختي
 كارگيري بهعالوه  درآمد و بهبر مالياتهاي  تخفيف كاهشيِعملكرد ستاني و  هاي غيرتصاعدي ماليات شكل پابرجايتوسط اهميت 

رسد اثرات بازتوزيعي اين  نظر نمي ، به١٩٤٠ي  استثناي دهه بهطور كلي بهبراين،  افزون تمهيدات فرار مالياتي محدود شده است.
عوامل بلندمدتي كه در جهت مخالف دركارند  آن دسته ازاثر كردن  گيري براي بي شكل چشم ديگر به برخي عواملعوامل و 
ر كنار اين واقعيت كه ــ ي افراد بازنشسته و سالمند در جمعيت، د يافته افزايش  ، مشخصاً سهماين ميانباشد: از  كافي بوده

. پاي افزايش كلي درآمدها پيش نرفته است هموابسته است  دولتيدرآمدهاي افراد بازنشسته كه به حمايت  كم در بريتانيا ــ دست
بين اختالف بين طبقات و مشاغل به اختالف تواند حاكي از چرخشي در ماهيت نابرابري درآمد باشد؛ چرخشي از  اين امر مي

 اين . اماگيرد جاي ميتز كلي انحالل ساختار طبقاتي  همان و ذيلاي سني. درواقع، چنين تفسيري بارها ارائه شده است ه گروه
افرادي است  اي عام در ميان پديدهبلكه  ـنيست  ها هبازنشست ي عام پديدهسالخوردگي كننده است. فقر در  گمراه اساساً نوع تفسير

هاي بازنشستگي خصوصي  دارند و نه عوايد طرح ]property income[حاصل از مالكيتكه در دوره بازنشستگي نه درآمد 
هاي  زندگي بخش هشكل روزافزوني ب ف معاصر آن ــ به(هرچند مبتني بر ماليات) كه بر آن تكيه كنند. فشار فقر ــ بنا بر تعري

اي است كه براي كليت آن طبقات   ؛ اما كماكان مسئلهمنتقل شده استپايين  روبه ميانيِي  ي كارگر و طبقه تحتاني طبقه
  .موضوعيت دارد

و  ]fringe benefits[ برمزد اضافهدسترسي متفاوت به مزاياي  اي از طريق ميزانِ ، نابرابري درآمدها تااندازهرو ازاين
گيرند كه متناسب با  به خود مي يهاي جديد قديمي شكلهاي  اختالفحفظ شده است.  ازماليات ي معافدرآمد منابع طوركلي به

 ازكارحاصلسرمايه به درآمد از حاصل ي درآمد شده نسبت ثبت كاهش دررغم  . اما، بهباشندي بيستم  ي سده ميانه شركتياقتصاد 
و نه واقعي درآمد  اگرويژه  ؛ بهنابرابري درآمد باقي مانده است ند و مستقيمِمكماكان منبع قدرت مالكيت، ١٩٤٠ي  درطول دهه

 ١٩٥٠ي ي دهه . در ميانهمانده استگيري نابرابر باقي  شكل چشم و توزيع مالكيت خصوصي كماكان به اسمي درنظر گرفته شود.
پنجمِ كل مالكيت خصوصي تنها در دستان يك درصد از جمعيت بزرگسال و چهارپنجم در دستان  دو شد كه مي برآورد ،در بريتانيا
بوده است؛ اما ي پيش از اين تاريخ شاهد تمركز شديدتري  ساله چهل ي دوره. ه استجمعيت بزرگسال متمركز بوداز ده درصد 

بخش اعظم جمعيت را  ميزان ناچيزي بهاشد ــ صرفاً ب آميز اغراق نيز برآورداين شايد خود  ــ و اي شدگي پخشچنين ايجاد 
 ؛برخوردار استتمركز از تا حد بسياري  مشخصاًتي خصوصي ركوكارهاي ش تأثير قرار داده بود. مالكيت حقوقي بر كسب تحت
درصد  ١٠تا  ٩ از آنِ ،ماندهباقي پنجمِ يكتماميِ و تقريباً  بزرگسالدرصد از جمعيت  يك سرمايه از آنِ پنجمِ كل سهامچهار

ي  ، نتيجهاي اندازهشك تا اين امر بي نيست ــ شديدحد  متحده تااين تمركز مالكيت خصوصي در اياالت است. بزرگسالجمعيت 
اما با  ويژه زراعت، است؛ مقياس، به گذاري كوچك صر سرمايهعن ترِ بيشنسبتاً  تداومو  ها مالكيت خانه تر گسترده شدگيِ پخش

چهارمِ كل مالكيت خصوصي از آنِ يك درصد  ، يك١٩٥٠ي  ي دهه توجه است. در ميانه ميزان تمركز بسيار قابل بازهمهمه،  اين
گير و مستمري را در طول زمان در توزيع  مريكا هيچ كاهشِ چشمآ مربوط به براين، آمار و ارقامِ جمعيت بزرگسال بود. افزون

هاي تجاريِ خصوصي  سهام، تمركز مالكيت حقوقي شركتبيشتر  شدگيِ پخشاندك رغم  دهد؛ و به يمالكيت نشان نم ينابرابر
  كند. بريتانيا را دنبال مي عامتاحد زيادي همان الگوي 
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 در وسيع شدگيِ پخشو  مداوم درجهت برابرسازي درآمد يكه روندمعتبر دانست را اين استدالل سختي بتوان  به، اوصاف بااين
آگاهي «تضعيفي در  هرنوعتوان  ديگر نميچنين همداري است. بنابراين،  ي سرمايه ساختار طبقاتي جامعه انحاللِ درحالِ مالكيت
نماي  هاي اقتصادي كه سرشت بندي كه اهميت معنادار تقسيم مقصود اين نيستنسبت داد. البته نيروهايي  اننرا به چ» راديكال
هاي  تجاري، ناامني ي چرخه تر معتدل نسبتاً، سرشت ١٩٣٠ي  مانده است. واضح است كه از دههتغيير باقي  داري است بي سرمايه

 ي مخاطرهازپيش و بيش از ديگران در معرض  كارگران يدي كماكان بيش اگرچه ـ ي كارگر را كاهش داده است زندگي طبقه
متحده افزايش يافته  در اياالت كاري بي ي اخير اگرچه در دههاي يا فناورانه قرار دارند؛ و  مدت و افزونگيِ چرخه كارهاي كوتاه

ها اغراق شده است ــ  كه در اثرات بازتوزيعي آن كه گسترش خدمات اجتماعي عمومي ــ با اين است روشن ،عالوه است. به
هاي مصرفي  زهدرآمدي را از حو افتراقاتو تأثير  هاي ديگر شده در حوزه شدن صرفموجب آزاد شدن درآمد شخصي براي 

نه فرايندي مستمر است » شهروندي« ي  اوليه حال، رشد و گسترش حقوق اين بات. سوق داده اس» تر اساسي كم«به » تر اساسي«
 . در١٩٤٠و  ١٩٣٠هاي  اي است اساساً متعلق به دهه و نه فرايندي خودكار. در تاريخ متأخر بريتانيا و نيز آمريكا، اين امر پديده

شود: در بريتانيا، درواقع در برخي  ديده نمي يهاي هاي چنداني از گسترش چنين سياست نشانه و بعدتر، ٤٠ي  دههخود همين 
براي  ديلي نيو اساساً در طول برنامهاقداماتي كه ، متحدهدر اياالت زمان همهايي نيز وجود داشته است؛  ها حتي پسرفت جنبه

براي  راــ مشخصاً سالمت و مسكن ــ اي اجتماعي پايه امنيت منيت يا عدمااز  وسيعيهاي  حوزهاجرا شد،  بار نخستين
ي  شكلي كه يادآور بريتانياي اواخر سده ي خصوصي گشود، به و خيريه نيروهاي بازار، منافع مالكيت ي آفريني افسارگسيخته نقش

  .نوزدهم است
» آگاهي راديكال«يك  ادعاي وجود بر اقتصاديبري از طريق گسترش حقوق شهروندي و امنيت ااثرات نابر رو، تخفيف ازاين

طور  بهو  ترمستمر سرشت با ييعنوان پيامد نيروها سطوح كلي زندگي نيز، به ترديدي نيست كهمتكي بوده است و خواهد بود. 
در بارآوري؛ و (عاملي كه  وخيز، ، هرچند پرافتصعوديو درازمدت  ي: روندباال رفته است گذاري سياست ازناشي كمتر مستقيم 

ي اقتصادي  برخي نوسانات سنتيِ چرخه محدودشدنشاملِ ي كوچك، كه  شود) گسترش الگوي خانواده اغلب ناديده گرفته مي
كه،  مختصر اين .شود مي سالخوردگي،از اين چرخه، يعني  خاصي ا  به مرحله فقر نسبي موكول كردنِو  ي كارگر ي طبقه خانواده

عمل مي مخارجي از هاي حوزهآن در  ها اين نابرابري. اما استناچيزي كاهش يافته  ميزان به صرفاًهاي درآمد و مالكيت  نابرابري
 است از يا زمينه پس خالف عملكردشان و اندخارج شدهحداقلي  هاي لوازم معاشِ حوزه شمولاز اي  شكل فزاينده به كه كنند

 كماكان كه ثروت، در نظر كساني پابرجايهاي  واقعي. بنابراين، محتمل است نابرابري درآمد سطوح ميانگينِافزايش كلي 
تواند كاهش يابد و با افزايش  نابرابري اقتصادي مي پذيريرؤيت، اهميت و معناي متفاوتي بيابد. هستند» نابرابرتر از ديگران«

ي  جاي مراحل اوليه به پابرجاهاي  اختالفچه اثرات  . چنانشودنظر محو از  آيندهانداز آن در  گذشته و چشم زندگي در سطوح كلي
از نظر پنهان ممكن است نيز ها  اختالفاين خود اش احساس شود،  شكلي فزاينده در اواخر زندگي ي كاري يك كارگر، به دوره
احساس غبن و  شدن ازامكان كاسته انتقال يابد، زندگي، و نه ضروريات،» زوائد«ي به هر ميزان كه نابرابري به حوزه .بماند

در شماري از  ضمنيو  آشكارتوان  هايي از اين دست را مي استداللدرواقع  شود.نيز فراهم ميماهيت آن تغيير يا  شكست
صادي طبقه چندان به دگرگوني ساختار اقت نهها  اين استداللي  اشاره يافت. نيز »داري پساسرمايه«تر تز  هاي پيچيده روايت

چه كاهش  است: آن مربوط آگاهي طبقاتيسوگيري بندي و  صورتمرتبط با به دگرگوني شرايط  بيشتر معناي واقعي آن، بلكه به
واكاوي اقتصادي و نهادي ساختار  از اين چرخشدر  . امااستها  اين نابرابري» فافيتش«نه نابرابري طبقاتي، بلكه است يافته 

نه هنوز اغلب  و خود معلوم است خوديِ ها به صحت آنوجود دارد كه نه  فرضياتيادراك طبقاتي،  طبقاتي به واكاويِ روانشناختيِ
 است فرض ها ـ اين پيش آن ترين صريحترين ــ و البته  اين ميان، كانوني ازوضوح بخشيده شده است. ها  به آن ي كافي اندازه به

 باشيم بين واقعاگر  .شدهمين عنوان تلقي خواهد   نيز بهكلي صورت به ،كند مي تلقي» زوائد«عنوان  بهعيني  يناظر چه كه آن
چه  آنما از  اتي تصور زاويهزندگي، از » هاي استاندارد«كه  ــ به فراموشي سپرده شود ــ هرچند ممكن است توان انكار كرد نمي
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واقعي سطوح زندگي  پايهموبيش كمدارند تا  گرايش و ثابت نيستند دهد، قبول را تشكيل مي قابل ياسطح زندگي معقول 
و  استانداردهاي زندگيوبيشِ تصورات ما از كمكه  كندچنين ايجاب مي» داري پساسرمايه«. ازاين رو، منطق تز افزايش يابند

يا دارد كه  داللت بر اين فرض يعني اين تز. سنگيني كند» بيش«و نه » كم«ي سطح واقعي زندگي، همواره به سمت كفه
يا كند؛ تغيير ميا انتظارات موردنظر مردم ام جلوتر از، يا همگام با، افزايش استانداردها يگافزايش سطوح واقعي زندگي دركل يك 

درگذشته عنصر اصلي راديكاليسم سياسي و  اي از تنش كه ، براي ايجاد درجهجهات ديگردر  الگو با اين مغايرتهرگونه كه  اين
ي كارگر،  اين استدالل كه در ميان افراد طبقهرسد  نظر مي بهدرواقع،  .، نابسنده خواهد بودي صنعت بود گري در حوزه ستيزه

 جايگزينشكلي فزاينده  بهعيار  نسبت به كاميابي مادي تمام »محور خانه«ي  ، يا دغدغهمنزلتنسبت به اي فزايندهمشغوليِ  دل
در  درواقعكه هر نوع افزايشي در انتظارات مربوط به سطح زندگي كه دهد  مبنا قرار ميشده است، اين فرض را  آگاهي طبقاتي

براي  استاعتراض بلكه صرفاً مشوقي بالقوه براي  يظرفيتنه پيامدش  شدن داشته باشد،مقطع زماني مشخصي امكان برآورده
همه، چنين  بااين .كارآمدنوايي  همبراي  محركيـ يعني ي نظم اقتصادي و سياسي موجود  دهتالش فردي بيشتر در درون محدو

، نياز اند ادهتاكنون ارائه د مفسران چه آندر مقايسه با  تر تر و شواهدي انضمامي واضح نسبتاً توضيحاتيبه ها و مفروضاتي  انگاره بن
نيست؛ چرا كه آن روندها را  ادعاهاوجه گواهي بر صحت اين  هيچ ي پساجنگ به در دوره . روندهاي سياسي جهان غربدارند
اين ادعاها صرفاً از  چنين باشد،نيز كه تا جايي عالوه،  ي طبقاتي تشريح كرد؛ به مبارزه تدريجيِي كاهش  توان صرفاً از زاويه نمي
مطالعات متعدد، مشاهدات مبتني بر  عالوه، به .را دارند قبول قابلني يتبيي امكان ارائهشده در باال  هاي طرح ي استدالل زاويه

كارگران و  مادي افزايش يافته وآرزوهاي آمالنشان دهد  كه گذارند هيچ گواهي در اختيار نمي ها وگمان  و حدس حسي  برداشت
 صحت عام چنين مشاهداتيي  ترديدي دربارهجا  دراين اتخاذ كرده باشند.را » ميانيي  طبقه«زندگي هاي  ازپيش استاندارد بيش

تر تنها براي  كه پيش خرج كردنهاي  عادت آن دسته از با اتخاذكه كارگران  ايناست.  هاآنتفسير ترديد بر سر ، بلكه وجود ندارد
درجه  متنهاي شك تصوري به بي ،»اخذ كنند« رامياني ي  طبقه هاي گيري جهتها و  ارزش بايد ممكن بود،مياني ي  افراد طبقه

تفصيل به اين نكته بپردازيم كه فرايندي كه از رهگذر آن كاالهاي تجملي ديروز به  ندارد به ضرورتياست. تقريباً انديشانه  خام
آن سپري شدن  كه، فرايندي ديرپا است  است داده جديد كاالهاي تجملي جاي خود را بهو  شود كاالهاي ضروري امروز بدل مي

كه لبته نه الزاماً رو به مسيرهايي ؛ ادهدتغيير  خود را مهم اين است كه اين فرايند ممكن است سرشتهمه،  اين باآيد.  درنظر نمي
تنها  هرچه بيشتر، نههاي تجملي امروز  قبولي وجود دارد كه كاال كه داليل خوب و درواقع قابل . چراپندارند ميروز  مباحث باب

ي يك طبقه  كه امتيازات ويژه ؛ شوند هاي ضروري قلمداد مي كاال ،ي دورتر بلكه براي همين امروز نيز براي فردا يا يك آينده
  بيش كه نرخ افزايش استانداردها يا انتظارات زندگي اين، طور خالصه بهشود؛  عنوان حقوق همگان مطالبه مي اي به فزاينده شكل به

با سطوحي تعيين  در آغاز ممكن است وآرزوها آمالهاي متداولِ  ارداز نرخ افزايش سطوح واقعي زندگي سرعت گرفته است. استاند
هاي  تأثير تبليغات و رسانه كلي تحت طور يم، يا بهي مستق ـ از طريق مقايسهمندند  يك اقليت مرفه از آن بهرهواقع تنها  شود كه به
مستلزمِ فشار نيز معاصر  داريِ سازوكار اقتصاد سرمايهكه مدافعان تبليغات در معرض فشار قرار دارند، چنانهمواقع،   جمعي. به

  .مستمري براي مصرف است
، »اجتماعات شبه«عنوان  تك طبقات به درحال تغيير است. سرشت تكگمان  بيچنين باشد، ماهيت ساختار طبقاتي  واقعاً اگر
، سازد مجزا ميي نسبتاً متمايزي از هنجارها، استانداردها و مطالبات  ها را با مجموعه فرهنگ يك از خرده كه تاحدي هر چنان
ي  هاي مختلف طبقه ها و گروه اليهاميدها و مطالبات، در  مقيد به سنتبينانه و  ازپيش سست خواهد شد. حدوحدود كوته بيش

محتملِ و  قرار خواهد گرفت. شتاب معاصر يدر فرايند جايگزين ،يعني كاميابي مادي ،»ميانيي  طبقه«ي رايج  كارگر، با سنجه
هواخواهان يك معنا، اين پديده دقيقاً همان چيزي است كه به است.  داراي اهميت نيست، اما يي جديد  پديده اگرچه، اين فرايند

دقيقاً  و آيد. دست نمي خود به به وجه خود هيچ يرند بهگ ؛ هرچند نتايجي كه مياند كه درحال وقوع است داري معاصر مدعي سرمايه
پيوسته  »ميانيي  طبقه«ي رايج   سنجه زمان كه چرا كه هم اند. قبول اندازه و ياحتي بيشتر قابل همان ، بهها گيري متضاد اين نتيجه
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ي جمعيت قرار  وراي دسترسي بخش عمده بنا به تعريفشان،طبعاً و  ،كند دائماً مي مقرراي كه  ، سطوح كاميابي مادييابد  بسط مي
به اين  هاي عيني دستيابي اهداف و امكان مياني تنشي ماهوي  كننده هاي متداوم اقتصادي تضمين گيرد. بنابراين، نابرابري مي

، پرسش مستقلي است و خود بگيرد ديگري به بروزهاي  شكليا  تنش، به راديكاليسم سياسي ترجمه شود كه اين . ايناست اهدف
. اما اگر بودخواهد  مربوطاي به عوامل غيراقتصادي  آن پرداخته خواهد شد. پاسخ اين پرسش، تااندازه  طور مختصر به جلوتر به

تنها  داري معاصر، نه ي طبقاتي در سرمايه ي مبارزه ه، ظرفيت بالقوهكم در يك جنب اين واكاوي صحيح باشد، واضح است كه دست
  داشته است. نيزرشد  شايد كاهش نيافته بلكه درعوض

  
 فرصت در ها نابرابري. ٢

 تنها نهشود  شدن هستند. تصور مي  »تر سيال«ي اصليِ اكثر مباحث معاصر اين است كه جوامع غربي پيوسته درحال  مايه درون
اين  ميانحركت در  شود كه فرض مي هاي اجتماعي درحال محو شدن است بلكه تمايزات اقتصادي و ديگر تمايزات بين اليه

 ، چنينرو ازاينشكلي برابر توزيع شده است.  ازپيش به ؛ يعني فرصت براي چنين حركتي، بيش ها نيز بيش از گذشته شده است اليه
يعني افراد ـ شدن است  ي كارگر درحال تضعيف قهطب موروثيايز بيروني و سرشت همگني دروني، تم كه شود استدالل مي

مشاغل شمار  ي پيوسته؛ و درهرصورت رشد كنند مي كسبرا  ، آنموقعيت طبقاتي خود بردن جاي به ارث به شكلي فزاينده به
دارند، حتي در مباحث   ادعاهاي نهفته در اين سطور عموميت .كند فراهم ميباال  را براي تحرك اجتماعيِ روبه هاييمجرا سفيد يقه

عنوان متخصصان فني، بايد سستي اين شواهد را  شان به دانشمندان علوم اجتماعي كه بنا بر نقش سياسيِ  ـ كليِ اجتماعي
   تشخيص دهند.

. دهد قرار ميترديدي جدي  معرض در و باقي را كند نقض ميصراحتاً اين تز را  هاي بندي جمعدرواقع اين شواهد برخي  زيرا،
چه در بريتانيا و چه در  ،اجتماعي تنزلو  ترقيبراي   فرصت در ها نابرابري طوركلي به كرد، هتوان مشاهد مي كه تا جايينخست، 

سترس شان درد اي كه اطالعات در مورد بيشتر كشورهاي غربي امرهمين و ـ است متحده، در طول اين سده كاهش نيافته  اياالت
براي پسر يك كارگر يدي ، باالي تجاري . براي مثال، درمقايسه با پسر يك فرد متخصص يا مدير ردهكند ، صدق مياست

مشابه با  كه امر تر است و اين طور كلي، بسيار كم بهمياني ي  احتمالِ دستيابي به يك جايگاه تخصصي يا حتي يك شغل طبقه
تغيير را تصوير  جزئيات اين، ترمتناسبهاي  د دادهايش صادق است.هنوز هم تا حد بسيار زيادي  است، ي بيستم ي سده آستانه

ي افرادي است كه در  تجربهبيشتر اين شواهد مربوط به  شك بيگيري كلي بدهد.  دهد، اما بعيد است بتواند تغييري در اين نتيجه
هاي  بازتوزيع فرصتمربوط به هاي  تر امروز ندارند. اما داده هيچ ربطي به نسل جوان و ندخوبي پيشرفت كرد بهنسبتاً ي خود  پيشه

گير در آينده  اندازي از تغييرات چشم متحده، هيچ چشم در بريتانياي معاصر و روندهاي پساجنگ تحرك طبقاتي در اياالت آموزشي
هايي كه در طبقات  فرصت، ميان آندر  نسبيهاي  يكه ممكن است استدالل شود كه نابرابرا دوم اين دهند. را نشان نمي

 ي كارگر يك پسر طبقه پيشرفت دارد: براي مثال، شانس مطلق مطلقهاي  تري از شانس اند اهميت كم آمده دنيا  مختلف به
شكل  ) بهديگري چه تغييرات در ساختار شغلي (يا تغييرات كند. چنان اش را آغاز مي اي كه در آن زندگي براي ترقي از طبقه

اندازهاي  چشم باعث شود تا همين تغييرات باال افزايش دهد ــ حتي اگر هاي مطلقي را براي تحرك روبه چنين شانس گيري چشم
ي  اندازه  به همان فرصت نسبي باز هم ويابد نيز بهبود  اند دنيا آمده هاي بااليي مقياس اجتماعي به اي كساني كه در بخش حرفه

 آن فرانمود و ي كارگر ي دائمي و موروثي بودن جايگاه طبقه تواند در كاهش درجه نابرابر باقي بماند ــ اين امر مي پيشين
نظر مي هايي رخ داده و البته هنوز هم درحال رخ دادن است، كه به توجه باشد. درواقع، در ساختار شغلي چرخش اثربخش و قابل

. اما  است  جداگانه يها نيازمند بحث ي را توجيه كند. پرداختن به پيامدهاي كليِ اين چرخشتواند برخي از چنين انتظارات رسد مي
اهد اين ادعا كامل و منسجم نيست. واست. ش بودهتأثيري ناچيز باال،  حركت روبه رشدها بر تحرك اجتماعي در  تأثير خاص آن

اين  ذكر البته در مقياس اجتماعي وجود نداشته است.براي صعود  اقبال و بختاي از گسترش آشكار در  وجود، هيچ نشانه بااين
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، قديمي تصورات قالبي رخالفـ بهستند » بسته و مسدود«جوامعي غرب  داريِ هنكات به اين معنا نيست كه كشورهاي سرماي
هاي اجتماعي متفاوت  ميزان حركت افراد در ميان اليهاندازه صادق است.  يك متحده به اين نكته در مورد بريتانيا و اياالت

شامل هايي را  چرخش پيمايند و مي را در فضاي اجتماعي هاي نسبتاً كوتاهي ها فاصله ، هرچند بيشتر اين حركتتوجه است قابل
هاي مستمر و شديد  ابرابريو ن ها، ن ن آبيدهند تا  رخ مي هاي غيريدي هاي يدي يا گروه گروهخود  تر در داخلِ بيششوند كه  مي

هستند،  »گشوده«اي  تااندازه كه بااينها است. مسأله اين است كه اين جوامع صنعتي،  نماي اين حركت ها سرشت در توزيع فرصت
تحرك را تغيير بدهند، مربوط به  هاي رفت نرخ انتظار مي احتماالً عواملي كه اند. گشوده نشده گذشتهاز بيشدر طول اين سده 

هاي آموزشي گسترش يافته  . براي مثال، فرصتندديگر را خنثي كرد گذشت زمان يا درعمل تأثيرگذار نبودند يا اثربخشي يكبا 
چنان  هاي فرصت آموزشي هم نابرابري اما .بودتمام طبقات را منتفع كرده  در مقياسي گسترده، هااين فرصت . گسترشاست

. وجود دارد تر آموزش در سطوح عالي بيشترامروزه  ،در مقايسه با گذشتهطور كلي  به، البته گيري پابرجا است شكل چشم به
افزايش يافته  نسبت به گذشته مقياس شغلي موردنياز است، درواقع نقاط مختلفدر  معمولطور  اي كه به هاي آموزشي صالحيت

هاي فرصت آموزشي همراه بوده است. اما اين  كاهش در نابرابري مقداري. اين واقعيت دارد كه گسترش كليِ آموزش با است
 افزوده نشد ــ گيري شكل چشم به بر سرعت آن نيز ١٩٤٤و بعد از  هنظر است، روندي كند بود موردكه بريتانيا  روند ــ تا جايي

با تحرك اجتماعي مالزم  هاي بنداز اين نظر كه قيدوشد رخ داده است؛ محدود  چه غالباً تصور مي اي محدودتر از آن  واندازه در حد
است؛ اما   اغلب ناديده گرفته شده قيدوبندها. اين كرده بوداثر  وضوح تقريباً بي بهپيامدهايش را غير از نظام آموزشي،  مجراهايياز 

 ،شدن يا  ويژه، با حرفه ها است. بهبند، بازتاب مستقيم همين قيدودر سطح جامعهتأكيد فزاينده بر نقش آموزش در استخدام 
هاي  از خصوصيت  هاي بااليي و مياني مقياس شغلي، بيش در بخش شدن در مشاغل گماشتهشدن و اتوماسيون كار،  زهبوركراتي

شود. بسامد تحرك اجتماعي  اي وابسته مي هاي دانشگاهي، كالجي و مدرسه ي الزم براي كار، به صالحيت شخصي و تجربه
چه  ي زندگي محدود شده است. چنان ي واحد از دوره به يك مرحله پيوسته ازپيش شافزايش نيافته بود؛ اما ميزان وقوع آن بي

ترقي براي  اقبال و بختهاي آموزش رسمي خود اقدام كند:  بايست در طول سال ميفردي قرار باشد تحرك اجتماعي داشته باشد، 
شود. موقعيت يك كارگر  تر مي تر و كم شك كم ، تقريباً بيز مي كندااش را در بزرگسالي آغ ترقي شغلييا تنزل آن فرد، زماني كه 

 از پيش تر  ازپيش و نه كم بيش ــ به موقعيتي عاديي  ردهبا  يك كارگر دفتري اين يعنيدر مراحل اوليه، و سال ــ  يدي بزرگ
سرشت تحرك اجتماعي ممكن است  كه دقيقاً خود اين تغيير در كردطور استدالل  اين توان همه، مي بااين شود. ميبدل  او دائميِ

شود. نظام  ميبدل شده  پيش به فرايندي نهادي از تحرك اجتماعي بيشتغيير دهد. پيشرفت را براي  اقبال و بختدرك مردم از 
موفقيت تحصيلي،   رسمي انواعبه تر  با وابستگيِ هرچه بيش هاي شغلي گرفته است. فرصت  آموزشي منطبق با آن شكل

. درنتيجه، واقبال ديگر اهميت كمتري خواهند داشت  ، رابطه و بخت»بازي پارتي«، »خود را جا كردن« شوند. مي بيني پيش قابل
، ناكامي و د؛، حتي اگر درواقع چنين نباشممكن استدر مقياس اجتماعي  بيشتر صعودبراي  اقبال و بخترسد كه  نظر مي اينطور به

اين استداللي  . باوجوداين،ممكن است با رضاي بيشتري پذيرفته شودگزينش باشد،  »ي منصفانه«ي يك فرايند  نتيجه اگر
تر از پيش بشود.  تواند ناپذيرفتي ذهني يك فرد باشد، مي» فرومايگي«معناي تصديق  دووجهي است. پذيرش ناكامي اگر به

تواند انتظارات را تا جايي افزايش بدهد كه با  ي موفقيت، مي در مقام راه شاهانه سازيِ آموزش گذشته از اين، دقيقاً خود نهادي
هاي  پيرامون مؤلفه جا باز هم پرسش اصلي در اين هاي موجود در تعارض قرار گيرند. ها يا فرصت  واقعيت زمخت محدوديت

مان كنيم كه دانيم. اما كامالً موجه است گ ها نمي ، كه چيز چنداني نيز در مورد آنگيرد روانشناختي شكل مي ناپذيرِ سنجش
اي، واكنشي است  سرعت در حال گسترش است. درواقع، اين امر تااندازه ي آموزش، در سطوح پايينيِ مقياس اجتماعي به مطالبه

كارگران بزرگسال براي ترقيِ  هاي رشد آموزش رسمي، در مقامِ مجراي اصليِ تحرك اجتماعي: هرچه اميد منطقي به اهميت روبه
حال، اين اين باشان. اما  ناشود به دورنماي زندگي فرزند وآرزوهايشان معطوف مي آمال آيند، واهي از آب در مي آشكارا خود

 گونه است كه اين طبقات. اما دقيقاً ميان ي اهميت آموزش، مثال ديگري است از تضعيف تمايزات فرهنگيِ يافته تصديق فزوني
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 شوند، سهيم مي» ميانيي  طبقه«وآرزوهاي  در آمال شان شغلي فرزاندان ي براي آموزش و آينده كارگران هرچه بيشتر
عنوان يك  وآرزوها، به سرخوردگي از آن آمال به هاي آموزشي ناگزير در فرصت پابرجاهاي  هاي موجود و نابرابري محدوديت

حتي دشواتر هم باشد، زيرا محكوم شدنِ توأمانِ والدين و  است اي ممكن چنين سرخوردگي آوردنِ  تابانجامد.  ، ميرايجي  تجربه
كماكان تأثيرگذار  عوامل متنوعِ وقوت ضعف تر از گذشته است. ناپذيرتر و فرجامين برگشت هميشه فرودستفرزندان به جايگاهي 

قطعي و  نيز وآرزوها هاي بروزِ سرخوردگي از آمال و نيز شكل هاي مختلف ي ترازوي امكانكفه از اين رو، ناشناخته است.
كم  ي اعتراضات اجتماعي دست گيري كرد كه ظرفيت بالقوه طور نتيجه توان اين همه، در اين مورد مياين. اما بامشخص نيست

ميان  است تنشي ي نندهك خلق داري معاصرْ سرمايه افزايش باشد. روبه كاهش است كه روبه ي ا اندازه همان تواند به مي
محدود و با چنان  همهايي كه بنا به خود سرشت ساختار طبقاتي،  اند و فرصت گير شده شكلي فزاينده همه يي كه بهوآرزوها آمال

  .هستندتوزيع نابرابر پابرجا 
  

 تغييرات در ساختار مشاغل. ٣
هاي اين روند،  سفيد در كل اشتغال درحال رشد بوده است. مفسران تاكنون در مورد داللت يقه سهم مشاغلدر طول اين سده، 
 گير چشم بسيار كه شكل اين :براي مثال ها گرايش داشتند كه اهميت برخي حقايق را ناديده بگيرند آن اند. معموالً اغراق كرده

كه تركيب  شي كلي از اشتغال كشاورزي به شهري بوده است؛ اينزيادي بازتاب چرخ حد تامتحده،  در اياالت »سفيد روند يقه«
كار  در ميان مشاغل مربوط به زنان،و است تأثير قرار گرفته  مشاغلِ نيروي كار مردان بسيار كمتر از نيروي كار زنان تحت

 tertiary[ »سومِبخش «كه گسترش  ؛ و ايناستعنوان شكل غالب اشتغال، جايگزين خدمت خانگي شده  به» پيراهن سفيد«

sector[ اي مشاغل خدمت غيرخانگي را نيز افزايش  تااندازهعالوه  سفيد بلكه به طور نسبي شمار مشاغل يقه تنها به اقتصاد، نه
گمان  بي اين،وجود. باهستندو مستلزم مهارت كمي  برخوردارند دستمزد پاييناز كه بسياري از اين مشاغل نحوي  به ،استداده 

ماهر و انواع  ، و افزايش سهم كار يدي نيمهسهم كار ناماهر و موقتي كاهشكلي، موجب  طور اختار مشاغل بهچرخش در س
كار روند «كه  اند. با اين تفسيرها بيش از گذشته، به آينده معطوف بوده اكثر اين براين، شده است. افزوناداري مختلف كار 

به  ها كارگران ماهر و تكنسين چشمگير تعدادتواند موجب رشد اما اتوماسيون در صنعت مي ،تا مدتي ادامه خواهد داشت» سفيد يقه
مرتبط بوده  ي توليد نقاله بدل شدن آن به تسمه شدن صنعت و ماشيني باكه درگذشته شود ماهر  كارگران نيمهتعداد  رشد جاي
شدند: تقويت  داري در سطحي گسترده ستايش مي ثبات اجتماعي سرمايه ي ازعنوان منبع ديگر اين دورنماها به . تاكنوناست
   ».شدن قطبي« جاي به ي مركزي نقطه

زن ميان دو ا. توسازد يو ازخودمطمئني را موجه مزده   ذوقي چنين تفسيرهاي  لي وجود دارد كه ترديد دربارهمسائهمه،  بااين
شدن  ي آن براي مهارت و تخصص فني، و از سوي ديگر ماشيني يافته فزوني روند ــ از سويي روند اتوماسيون، همراه با تقاضاي

ماهر در آن ــ كماكان نامعلوم است و ممكن است تا  ي كارگران نيمه يافته تر، همراه با اشتغال فزوني هاي قديمي مستمر شكل
 باشد.نامتوازن و  تدريجيامري  تواند مي اتوماسيونفرايند  كارگيري به برقرار شدن توازن، براي مدتي نيز چنين باقي بماند.

كه  ،خود خودي به ]٢[ »سازيِ شغل غني«از  حاصل نه رضايت كاريِچه معياري معنادار خواهد بود،  آنمورد   در اين گمان، بي
ها ندارد، مقاومت در برابر  داري هيچ سازوكاري براي تقسيم سود و زيان جا كه سازمان اقتصادي سرمايه از آنسودآوري است. 

هاي كارگري مسلماً چشمگير خواهد  باشد و از جانب اتحاديه گير چشم ممكن استوكارهاي كوچك  اتوماسيون از جانب كسب
ـ  كند سترش يابد، مسلم است كه مقاومت نيروي كار نيز رشد ميهاي اخير گ چه الگوي آمريكايي سال بود. درواقع، چنان

ي كارگر  جا خطري پيش روي جنبش طبقه . در ايندهد نيز به بقاي خود ادامه ميي رونق  در دوره كاري بيناسازنماي نرخ باالي 
ناماهر و  اند ــ يعني كارگران گرفته فناورانه قرار كاري بيتأثير  همه تحت از هايي كه بيش وجود دارد: خطر ايجاد تفرقه ميان آن

ناپذيري و  بيني كمياب و پرتقاضا است. اما پيش متغيرْ در بازارِ هايي كه كارشان درحال افول ــ و آن كارگران شاغل در صنايعِ
رو، ابداع  . ازاينتواند از آن بكاهد كم مي دست برطرف نكند، اگر اين خطر را و اثرات آن اتوماسيون رخ دادنِسرشت بالقوه فراگيرِ 
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جا كه منشاء چنين تنشي ذاتيِ سازمان اقتصادي  گذشته است. و از آناز آنِ شود  كند كه ادعا مي فناورانه همان تنشي را ايجاد مي
شود در  ه باز هم ادعا ميتوان بر آن غلبه يافت ك گيري مي همه ي عموميِ نوع مداخله  داري است، تنها از طريق همان سرمايه

از بايد  ه شوند،به اشتراك گذاشت هردو فرايند اتوماسيون هاي زياناگر قرار باشد ثمرات و  دوران معاصر ديگر موضوعيتي ندارد.
از اهميت زيادي برخوردار خصوصي  عليه مالكيت خصوصي و كنترل اقتصاد   در اين صورت استدالل: سوي جامعه شناخته شوند

اما تا  شوند.ابداع فناورانه  تواند مانع از وضعيت كنوني، ميچون  هم، ي كار ماهر و متخصص فنيعالوه، كمبود نيرو . بهاست
تواند در بازار كار از  هاي جديد مي كه اين كمبودها از طريق گسترش آموزش و كارآموزي مرتفع شوند، مزايايي كه مهارت جايي
 ، راديكاليسم سياسي راكاريبرآمده از اتوماسيونْ با افزايش رضايت » سازي شغلِ غني«كه  اين كاهش خواهد يافت. خود كند آنِ 

واقع ناشناخته باقي  ي بين رضايت كاري و آگاهي طبقاتي تاكنون به رابطهناپذير است؛ زيرا  بيني خواهد داد، امري پيشكاهش 
در  متكي بر شرايطي جديد »اشرافيت كارگريِ« »ِميانيي  طبقه« ي بالقوه ظرفيتمانده است. اما از منظر اقتصادي، هر گونه 

از »  بينانه خوش«هاي  طور كلي، ارزيابي به تواند ادامه داشته باشد. نمياحتماالً اما  از قضا مطلوب از آب درآمدهكه  است بازار كار
و شرايط متناظر با مشاغل مختلف. مزاياي  شأن اجتماعيها،  هاي كنوني و آتي در ساختار مشاغل، مبتني است بر پاداش چرخش

 شوند. پابرجا و ماندني انگاشته ميطور تلويحي  به ، حتي اگر استمرار اين كميابي نامحتمل باشد،هاي كمياب متعلق به مهارت
وع از كار ماند، حتي اگر گسترش اين ن سفيد پابرجا مي نماهاي كار يقه شود كه جايگاه سنتي و سرشت طور تلويحي فرض مي به

شدن و شايد حتي اتوماسيون جزئيِ كار  ، ماشينيشدن  سنتي اين كار باشد. عقالني هاي ويژگييقين درحال تغيير دادن  تقريباً به
عادي از سوي ديگر را برجسته خواهد كرد؛ در اين  اداريِها از سويي، و اپراتورهاي  ي ميان ناظران و سرپرست تفرقهدفتري، 

ل يافته است. ماهر در صنعت تقلي رگران يديِ نيمهبه جايگاه همتايان بوركراتيك كااي  فزاينده شكل وم بهصورت، اين گروه د
مزيت رفتن  . محتمل است كه اين روند، با ازميانروندي كند و تدريجياما  ،ديرپا در كار بوده است يروند در اين جهت شك، بي

نيروهايي كه  .بيابدو اهميت بيشتري  بگيردشدت  وجود يك شانس معقول براي ترقي ــ مزيت ــ يعني كار دفتري عادي سنتيِ
هاي  ي خود را در سطوح پايين شغل باال براي كساني دارند كه پيشه روبه كردنِ مجراهاي پيشين تحرك اكنون گرايش به مسدود

به  ها ــ سرانجام ــ نيروها و تغييرات مرتبط با آنكه اين  . ايناند مورد بحث قرار گرفتهتر  كنند، پيش سفيد آغاز مي يقه
تاريخ . مورد مناقشه است ي كارگران يدي خواهد انجاميد،  سازي اجتماعي و سياسي كارگران دفتريِ عادي با طبقه همسان
ي در جايگاه، شرايط و دورنما . اين دسته از تغييراتكنداين مسئله را با ترديد همراه مي، ميانيي  طبقه ها با پيوندهاي آن طوالني

نشان هاي تاريخي اخير  كه نمونه ، چنانمشخصيواحوال  ـ كه در اوضاع را برانگيزدا ه واكنشنوع ديگري از تواند  ها مي آن
كار  مستمرِگسترش  اويلِتكه  وت خود باقي استق بهاين نكته  كماكان هاي چندان مطلوبي نيز نيستند. ، واكنشدهند مي
در  است كه] yardstick[ اي سنجهكاربردن  ، به معنايِ بهجامعه »باثبات« يانيهاي م اليه نواخت يك قوي شدنبه  هاسفيد يقه

  . نده داردي كاهاهميت رحال حاض
  
  توزيع قدرت. ٤

انقالب «ي  نخست، نظريهكارانه بوده است.  ي محافظه داري معاصر، پيرامون دو نظريه ي مربوط به ساختار قدرت در سرمايه مناقشه
اي بوده  بينانه هاي خوش طنين تعداد بسيار معدودي از حاملتنها  است؛ هرچند تفسيرهاي اين جريان در دوران پساجنگ» مديريتي

توان  را مي شده بود. دومين نظريه ابراز ،»مديريتيانقالب « يعني ،با همين عنوان ]Burnham[ تر در كتاب برنهام است كه پيش
بندي كرد. در  دسته» پلوراليسم«يا  ]countervailing power[ »سنگ قدرت هم«ي  عنوان نظريه به ي ساده و سرراستخيل
  هايشان را ايجاب كند. در استدالل   سازي سادهاي  تااندازه ايجاز هرچند، بررسي كرد ها را هريك از اين نظريه الزم است جا اين

شكلي  ي مالكيت سهام به فزاينده شدگي پخشبا گيرد كه  فرض ميهاي پساجنگ آن،  ي انقالب مديريتي در نمونه نظريه
. به اين دليل كه قدرت اين گيرند ميدست بهوكار شركتي را  كسبكنترلِ واقعي غيرمالك هستند كه  مديران اجراييِاين گسترده، 

هايشان با  گيرد، منافع و انگيزه نشئت مي ،شان ثروتاز و نه  ،وكار بوروكراتيك كسب مراتب شان در سلسه از موقعيت» مديران«
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سازي سود  معطوف به بيشينهازآنكه  بيشها  كنترل آن تر تفاوت دارد. قديمي ]owner-entrepreneur[ كارساالرهايـ  مالك
سازي سود در تضاد باشند: حفظ و  ممكن است با بيشينه؛ اهدافي كه كند باشد، اهداف ديگري را دنبال مي معناي واقعي كلمه به

چه  نداران. چنا ي سهام همان اندازه طور كلي عموم مردم به عنوان هدفي غايي؛ منافع كارمندان، مشتريان و به ها به رشد شركت
ربطي به  و اين آن است سازمان بوروكراتيك در كليت ، برخاسته از تمركز قدرتي هستند كه از آنِمخاطراتي وجود داشته باشند
ي آن را  كه برنهام واهمه چناننه آنرا ــ و  درهرصورت، يك حرفه كننده،  كنترل» مديرانِ«اين  توزيع ثروت خصوصي ندارند.

بنابراين، . وكار دارد  كاركردي متناسب با كسب اشكه اصول اخالقي دهند جديد را ــ شكل ميواقعاً ي حاكم  داشت، يك طبقه
كردن ديگر موضوعيتي ندارد؛ هر  شود كه ملي گيري مي طور نتيجه اين ،رو ازاين .شود ميمهاربنگاه اقتصادي خصوصي از درون 

، داري سهامكه مالكيت خصوصي، به شكل  اين مبني برگيري را با داللت ضمنيِ اين نظريه  نظر دشوار بتوان اين نتيجه چند به
تواند مشوقي براي كارآمدي  عنوان سود سهام توزيع شده است نمي بهسودها كه : سازگار كرد، ديگر هيچ كاركرد روشني ندارد

  .باشدمديريتي 
ماهيت واقعيِ توزيع مالكيت حقوقي را پنهان  همه، باايناين تحليل يم. ا هي كافي به اين نظريه پرداخت اندازه بهجا  تا اين

با سهمي سهامداراني جزء بسيار كوچكي از كل جمعيت هستند ــ مشخصاً به  داران ــ كه صرفاً كند؛ به اين دليل كه سهام مي
 اين اقليت و اكثريت ؛افزايش يافته است شدگي پخشاند. اين امر درست است كه  اندك و معدودي با سهمي بسيار تقسيم شده

اما تمايز پيشين كماكان  .هستند سهام صاحب رأياز كل  تر باالتر و پايين نسبتاً يداراي سهم ترتيب به نسبت به گذشته
داران  ، سهامشدگي پخشچنان در سطح بسيار بااليي متمركز باقي مانده است. و دقيقاً به دليل  پابرجاست. مالكيت سهام هم

داشته باشند.  سازمانمشي  خط كاهش از كل سهام نياز دارند تا نفوذي مؤثر بر به سهمي روبهصرفاً ها يا افراد ــ  ــ شركتبزرگ 
بنگاه اعمال شود و واضح است كه اغلب نيز چنين  رسميِ ي مستقيم در كنترلِ الزم نيست كه چنين نفوذي از رهگذر مداخله

مفروض  دارانِ بزرگ عمل كند. كنندگان و سهام منافع كنترل اشتراكتواند از طريق  افتد. درعوض، اين نفوذ مي اتفاقي نمي
ها و  كنندگان ــ رئيس كه كنترل دليلمتافيزيكي نيست؛ به اين  زني شبه معناي توسل به گمانه فعي بهچنين اشتراك منا گرفتنِ

واقع خودشان صاحب سهام زيادي  ها متكي است ــ به راهبردي و كالن به آن مشيِ خط هاي  باال كه تصميم مديران اجرايي رده
ها ممكن است در چند  هاي آن . داراييدر جامعه شناسايي قابل اجتماعيِهاي  داران در بين تمام گروه هستند: ثروتمندترين سهام

رأي معموالً  صاحبِ سهامِدر مقايسه با ها  داير است، سهم آن جا در آن هايي كه دفترهايشان پخش شده باشد؛ در شركتشركت 
داراني ثروتمند،  عنوان سهام ها، به كه آن توجه ــ است. اما دشوار است باور كنيم طور مطلق قابل ناچيز ــ هر چند به نسبتاً

 .قرار داردمدت  سازي سود در بلند با بيشينهدر تضاد تعيين كند كه مالحظاتي را  شان مشي خطاجازه دهند داوطلبانه 
رد دارند و در اين مووكار شركتي اشاره  هاي اجتماعي كسب مطمئناً به مسئوليت ،ايدئولوژي مديريت هاي معاصرِ بندي صورت

را تعيين  ها مشي خطغايي كه  ي سنجهنظر هيچ دليلي وجود ندارد كه بگوييم آن  بهاي در كار نيست. اما  شك رياكاري آگاهانه بي
هاي اقتصادي  نسبت به بنگاه ها مشي خطسازي سود است.  كند، چيزي جز معيار بيشينه را تعريف مي» هاي اجتماعي مسئوليت«و 

هدف هدايت  معطوف به اين» تر اي حرفه«شكلي كارآمدتر و  احتماالً به ي كالسيك قرن نوزدهم،دار مقياس در سرمايه كوچك
داران  كه در مقايسه با سهام ـ چنان بپردازند آوريدسوتر به ارزيابي  ي زماني طوالني  ممكن است در يك دورهعالوه،  شوند. به مي

ي منافع تضاددر مورد وجود كنند. اما  هردو چنين مي ياجرايي شركتداران بزرگ و نيز مديران  سهام كوچك، شكي نيست كه
 انداز ومدرك وجود ندارد. از چشم عنوان دليل اي به كننده هيچ شاهد قانع كنندگان كنترل و داران بزرگ سهام ماندگار ميان درون

يابند: ثروت خصوصي از قدرت شركتي خصوصي  مي ]near-identity[ ، يك هويت بينابينياجتماعي، اين دو گروه هر دو
  مجزا نيست.

ِ  اي اصل انگاره . چنين بناستكنون از بيرون مهار شده مهار نشده، احتماالً تاداري از درون  اما اگر بنگاه اقتصادي سرمايه
ي متنوعي از  شود كه قدرت در ميان گستره استدالل مي ؛هاي مختلف آن است در روايت» سنگ قدرت هم«ي  نظريه اساسيِ
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و حتي كلي زني اپيامد اين وضعيت، تو ؛در مورد هر مسئله متفاوت خواهد بودها  ه اين گروگيريِ جهتع شده است. يها توز گروه
بوروكراتيك، يعني همان  تحكّم ؛ي واحدي از منافع چيره نيست است كه در آن هيچ مجموعه شده پخش شايد ايستا در قدرت

 بدنههاي منفرد رهبري را از  ها و سازمان  گرايش به اين داشته باشد كه در درون گروهممكن است ، »قانون آهنين اليگارشي«
در  واضح است كه .نيستهاي سنتي طبقاتي، مالكيت و ثروت  نابرابري الزاماً منطبق با هاي قدرت ا اين نابرابريمجزا كند؛ ام
قدرت  مطلقِ است: تمركزِ كامالً مشهودعالوه بايد روشن باشد كه اين عنصر  عنصري از واقعيت نيز وجود دارد. به چنين تبييني

ي توزيع  براي واكاوي مسأله »مفهوميچارچوب « شبيه به يكچيزي  تواندمي » نظريه«در دستان هيچ گروه منفردي نيست. 
پاسخ  كه دو پرسش اساسي را بي علت. به اين شودواكاوي جايگزينِ خود  تواند چارچوب مفهومي نمياين  اما ؛فراهم آوردقدرت 

ي منافع  دراقع نه نماينده ،شان توزيع شده است كه قدرت درميان ،هاي مختلف درظاهر مجزا تا كجا گروه نخست، ؛گذارد مي
 تواند تر مي واكاوي دقيقچه  آنهستند؟  هاي نهادي متفاوت در پوشش مشابه زياديحدي منافعِ تا بلكه نماينده ،متمايز و متعارض

 هاي خوشه اينكه  . دوم، زمانياستي فشار  منابع عمدهوسيع از  اييبند خوشهبلكه نفوذها از  پراكنده نه تنوعي فاش سازد
ها مستلزم  پاسخ به اين پرسش است؟ها در كدام نقطه برقرار شده توازن قدرت در ميان آن، اندهشد شناساييي منافع  عمده

نيروگيري از منظر  بتوان قدرت است تا اصلي هاي نهادي هاي مختلف فشار و نخبگان در ميدان بنديِ گروه بررسي تركيب
؛ اما اين پاسخ كردمشخص  را هابين آنيِ همان ي اين درجه اقتصادي، ـ  هاي سياسي گيري و جهتهرروزه ، اجتماعات اجتماعي

تواند ــ  شده است. اين وجه از پژوهش نيز نمي هاي اعمال شده و سياست چنين مستلزم بررسي مستقيم تصميمات گرفته هم
 شكلي ي بديلي كه بهها گذاريكردنِ پيامد تعارضات ميان سياست رود ــ صرفاً محدود شود به مشخص كه اغلب گمان مي چنان

و پيشنهادات عيانِ  ها به طرح ،در موارد مشخصتصميم نهايي  كه رصد كنيم اينها:  و ديدگاه اند شده بندي جمع و صريحآشكار 
هاي يك ارزيابي  خود در درون محدوديت ها اين طرحبندي  جمع؛ به اين دليل كه دعوا نزديك است هاي يك از طرفكدام

واساس   كه پايه گيرد  مي صورت تعارضشدن  نهادينه هاي و در درون محدوديت شان از پيامد محتمل» گرايانه واقع«تاكتيكي و 
 مند شده است قاعدهها  اي از سازش از طريق مجموعه تعارض اين به اين معناست كهشدني  نهادينهسياست معاصر است. چنين 

 جزئي ازبه سازش  رو، . از اينكند را نيز تعريف مي هاي تعارض در يك زمان مشخص حوزه ،هاي تعارض ابزار و رويه بر  عالوهكه 
گذاري سياست ي گسترهكوچكي از بخش  صرفاًترتيب، عمالً بدينشود:  ميبدل هاي مناقشه  محدوديت گذاري آغازين مرز حدو

ممكن است چنان كوچك بخش هاي بديل مورد بحث و نيز جدال عمومي قرار گرفته است. درواقع، در برخي موضوعات، اين 
 »اي يافته عقايد رواج«برآمده از  شكلي خودكار گويي به ـ» است  شدهاتخاذ « كه تصميمينظر نرسد  بهاز اساس باشد كه 

]cl i mat e of  opi ni on[ بايد  براي تعيين جايگاه قدرتبنابراين،  .اند كه توسط همان سازش اوليه شكل گرفته هستند
ي كاملي  ، در درون گسترههاي بديلگذاري سياست تر كوچكآن طيف  متعلق به يماهيت خود آن سازش را بررسي كرد: مختصات

ها موقتاً، به آن برفرض حتيموجود عمالً، ي هاكه مناقشههاي معارض،  ي منافع بلندمدت و عيني گرو كننده هاي بيان از بديل
  اند.محدود شده

است كه قدرت در ابعاد مهم آن، ميان انبوهي از  واضحد، ناين معيارها براي بريتانياي معاصر درنظر گرفته شو قرار باشد اگر
قدرت  بندي خوشهيك درعوض، با  بلكه هاي منفعتي گوناگون، و هريك با هويتي مجزا و متمايز، پخش نشده است. گروه

گوني از نخبگانِ ثروت و مالكيت شركتي خصوصي كه از نظر  گروه كوچك و هم عبارت است از بندي غالب گروه. روبروييم
هاي خصوصي و عمومي ظاهر  شدت در طيف متنوعي از هيئت بهآنها ؛ اند سنگر گرفتهكار  سياسي در رهبري حزب محافظه

هاي  ح آشكارا سياسيِ رسانهسط ، هرچند نه دراند خاطرجمع ها پشتيباني كلي خبرگزارياز  ها پيوند دارند؛ شوند يا با آن مي
ي آموزشي مشترك و خاص هستند  زمينه شوند؛ اعضاي آن عموماً همگي داراي يك پس طور عمومي كنترل مي اي كه به جمعي

تعداد  از دلاين نخبگان  كليِشمايل  و شكل با يكديگر متحدند.هرروزه خويشاوندي و اجتماعات  و با پيوندهاي تقريباً نزديك
را  ها آن تداوم حضورتا حد بسيار زيادي جنگ، از  پيش هاي مالكبا  ها مشابهت آنو  پيداستهاي اخير  زيادي از پژوهش
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 واجد ي صنعتي و مالي است، كماكان شان ْ سرمايه اقتصادي گاه تكيهكه  بااينكند. گروهي از نخبگان هستند كه  خاطرنشان مي
ي  زادگي دوره تجارتي و اصيلـ  زادگي كشاورزي اي ميراث نجيب خود هستند كه تا اندازه منحصراً بريتانيايي هاي ويژگي

گرفته از  تواند نشئت مي ها آن  دوامــ درواقع بخش زيادي از  هستند شدت بستهنه گروهي به اين گروهداري است.  پيشاسرمايه
به موضوعات  منحصر چنان هاي دروني هم بندي شكلي يكپارچه متحد. اما تقسيم ها باشد ــ و نه به كنندگي آن قابليت جذب

 صفوف، نه از درون است شان پيشِ روي قدرت ي كهرسد. چالش هاي عمده از نوع بادوام نمي مشخصي است و به سطح شكاف
يا جزئي  ،كشد: ديگر منابع محتمل چالش اين چالشي است كه جنبش كارگري پيش مي آيد. رون به ميان ميبلكه از بي ،خودشان

   در بلندمدت، جذب شوند. تقابل و اعتراضعنوان تنها مجرايِ اثربخش  به در جنبش كارگري، يا گرايش دارند ،و ناپايدار هستند
از  گون، اما كار غالب، با يك رهبري سياسيِ از نظر اجتماعي ناهم محافظه عيار با گروه خيزشِ نيروي كار ــ كه در تقابلي تمام

هايي بر اعمال قدرت توسط نخبگان اصلي  وضوح قيدوبند بههمراه است ــ  گون كامالً هم ي كارگر اي طبقه نظر پشتيباني توده
هاي مشخصي محدود شده بود، مفاهيم  حقوق مالكيت در حوزه ،ويژه از زمانِ جنگ، در مقايسه با گذشته تحميل كرده است. به

. تغييرجهت دادبسط و گسترش يافت، فضاهاي تعارض سياسيِ مؤثر به سمت جناح چپ اجتماعي  تأمينعمومي و  منافع
خود  بقاي به ،باشد يا نداشته ه جنبش كارگري كنترل رسمي حكومت را در دست داشتهك صورت كلي، اين تأثيرات فارغ از اين به

كارها مطمئناً  سال حاكميت محافظه ١٣اقتصادي و اجتماعي در بيشترِ  هايگذاريچرخش به راست در سياست دهند. ادامه مي
ماند ــ  مي  نخورده باقي وبيش دست ي بعد از جنگ، كم اكثر اقدامات حزب كارگر در دوره پوشي نبود. اما اين واقعيت كه چشم قابل

كم  دستكار  با اقدامات حزب محافظه ها برخي از آناحتماالً باز هم  كرد، اكثريت را كسب نمي ١٩٤٥حزب كارگر در  حتي اگرو 
دائمي بر قدرت نخبگان عمده تحميل اپوزيسيون هايي است كه وجود يك  ــ حاكي از محدوديت داشت ميانطباق  اي تااندازه

كه، از  حزب كارگر حتي زماني ميان دو گروه وجود ندارد.» يبرابر«بندي  تقسيم هيچ از نظر ميزان نفوذْ حال، نايكرده است. با
ي  در طول شش سالي كه در دورهحزب كارگر ماند.  باقي مياپوزيسيون چنان در جايگاه دهد هم قانوني، حكومت تشكيل مي وجه

از آن  معدوديتعداد بسيار ، صرفاً موجودحكومتي  ي دستگاه اداره برد در پيش اكثريت پارلمان را در اختيار داشت، ،بعد از جنگ
ي جنگ ــ تا  چون دوره هاي اقتصادي ــ هم . كنترلبود هايِ راديكال موردنياز سياست عنوان ي را اعمال كرد كه بهتغييرات جنس

اي  شده و تااندازه هايي كوچك، تخصصي سازي به حوزه . مليشد ميوكارهاي خصوصي اعمال  حد زيادي با عامليت كسب
 عموميعنوان ابزار سياست  هاي اقتصادي به اجراي اين سياست با درك منسجمي از استفاده از بنگاه محدود شده بود؛ سود بدون

ها  صي بود؛ و مسئوليت آنوكارهاي خصو  كسبجانب صاحبان ها، تاحدزيادي از  ي اين بنگاه مديره همراه نبود؛ عضويت در هيئت
هاي راستينِ حكومت حزب كارگر  معناي انكارِ دستاورد بهنه در قبال حكومت، پارلمان و عموم مردم محدود و مبهم بود. البته اين 

چنان اين امر به قوت خود باقي است كه  اما هم .ي آن بود نتيجه اي كه ش به چپ واقعياست و نه چرخ در دوره بعد از جنگ
كه منبع اقتصادي اين  را كشيده توسط جنبش كارگري، قدرت نخبگان مسلط يا حقوق مالكيت شركتي خصوصي پيش چالشِ

جنبش خود تاحدزيادي انتخاب  ]ايمسامحه[ چنينكه اين شكلي راديكال محدود نكرده است. به و تعديل كرده صرفاً قدرت است
سازش  .استبوده  در اهدافشاين جنبش ي ديرپاقطعيت عدم آنْ پيامددهد كه بوده، تغييري در اين واقعيت نمي كارگري
سو با منافع  هم توجهي شكل قابل چنان بهاي رسيده كه هم به نقطه ،ي تعارض سياسي است نماي صحنه كه سرشتاي  نهادينه

  سرمايه است.
اين امر چنان بديهي است  .كندسرمايه حمايت مياز منافع شكل شديدتري  كماكان به »توازن قدرت«، متحدهدر اياالتهمه،  بااين

سنگ  ي قدرت هم آور است كه حمايت از نظريه همه، تعجب بااين ندارد. باره ضرورت توضيح بيشتري در اين نظر برسد به شايد كه
ي الگوي  فسران به مقايسهاخير، شماري از همين م  هاي و در سال مفسران آمريكايي ابراز شده بود؛ از جانبِاز هرجاي ديگر،  پرشورتر

 طور اين اند، كه در مورد بريتانيا در بريتانيا پرداخته» گرا نخبه«متحده با الگوي  ادعايي در خصوص قدرت متنوع در اياالت» پلوراليستيِ«
 ]legitimate authority[ »اقتدار مشروع« به تمكين درموردهاي رايج  رت كماكان از سوي نگرششود كه تمركز قد استدالل مي
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اما  .هستند تمكينيعنصري از چنين ي دربردارندههاي اجتماعي و سياسي بريتانيا  توان منكر شد كه ارزش شود. نمي پشتيباني مي
ترين چرندياتي  ، يكي از زنندهآمريكا و نيز مغايرت آن با ي بريتانيا صحنه جامعِ يِينما سرشت مبنايي براي عنوان استفاده از اين عنصر به

غالبِ گرفتن اين واقعيت مهم است كه در بريتانيا قدرت  معناي ناديدهتوان گفت. به اين دليل كه چنين رويكردي به است كه مي
بر  ي خود را، عالوه شده آن، بيان نهادياپوزيسيون كه جناح  شود ي جنبش كارگري به چالش كشيده مي وسيله ي خصوصي به سرمايه

 نسبيِي تداوم  واسطه به ،جنبش كارگري و راديكاليسم چالشِاثربخشي يابد. درست است كه  مي ستي سيا ي صنعت، در حوزه حوزه
به قوت خود باقي چنان هماين چالش  اماتضعيف شده است.  اقتدار سنتي نمادهايها و  شكل به ي اين جنبشرهبري و بدنه تمكينِ

ناكامي جنبش كارگري آمريكا براي ساختن و پرداختن يك  است.غايب درعمل متحده  ي سياسي اياالت كه در صحنه درحالي ،ست
ها  وسيع، مدتشكلي  به. داليل اين امر است شده استثنايي شناخته شده ، در الگوي عامِ جوامع صنعتيو پايدار بازوي سياسي منسجم

متحده در اياالتقدرت مالكيت خصوصي  هرجاي ديگري،به طوركلي نسبت به بود كهآن مورد بحث قرار گرفته بود. اثرات اين ناكامي 
چون  اجتماعي مشهود است، هم رايج رفاههاي  هحوزاين اثرات در راي مثال . باستقرار گرفته بندهاي بسيار كمتري ودرمعرض قيد

با  ،شود اجرا ميها هر اقدامي كه طرح يا  هاي پزشكي، كه در تمامي اين حوزه ريزي استفاده از اراضي و مراقبت برنامه ي مسكن، حوزه
 براي حتي اي كه اندازه ، بهشود كه حقوق مستحكمِ مالكيت خصوصي و سود خصوصي مقدس است مشروط مي آغازيناين فرض 

هاي فشار  تصور است. تا جايي كه منافع متنوع و گروه لبشده نيز غيرقا صنعتي داريِ ي سرمايه ديگر جوامعِ پيشرفته كارِ احزاب محافظه
بستر همان ها صرفاً در  كنند كه صدايشان شنيده شود، آن ها مشاركت دارند يا كاري ميگذاري بندي سياست ها و جمع يگير در تصميم

تا  »توازن قدرت«كه  بود به حدي رسيده موردبحث سازشِ .رود از اين فراتر نمي »پلوراليسم«و مرزهاي كنند؛  عمل مي آغازينفرض 
سياسي و نقد اجتماعي را،  ي ي واقعيِ مجادلهشكلي به خود گرفته بود كه گستره؛ و كند ميبه سمت جناح راست سنگيني  نيز اكنون هم

بريتانيا حضور يك جنبش كارگري  در .محدود كرده بود اهميت اي كوچك و بي محدودهبه  ،»حقوق مدني«ي  خارج از حوزههرچند 
ي  ، مباحثهعملياي كه وجود داشت، فضاي تعارض  ارندهدعوامل باز رغم تمام ، بهشده نهادي شبهعالوه يك اقليت چپِ  سياسي و به

   متحده نگاه داشته بود. تر از اياالت را بسيار گشودهقبول قابلنوايي  ناهمسطحي از واقعي و 
  

 بستگي طبقاتي فرهنگ طبقاتي و هم. ٥
چنان كامالً  همداري  ي سرمايه هاي ساختاريِ جامعه : نابرابريكننديكساني را پشتيباني مي كالنِگيري تماماً نتيجه موجود شواهد

، اصالً اگر بتوان ها اختالفـ تعديل اين قوت خود باقي است   در وضعيت اقتصادي، فرصت و قدرت بهها  اختالفمشهود است. 
درجهت كاهش افتراقات اي  نيودراست. هيچ روند خودكار داده كوچك رخ نسبتاً هايي  به آن قائل بود، صرفاً درون محدوده

 سطوحي  همان ،بندي طبقاتي تقسيم يعيني و پابرجاسطوح طبقاتي وجود ندارد. اما اين امر ضرورتاً به اين معنا نيست كه 
ي  دهد. از نمونه رخ مي تعارضگيرد يا در امتدادشان  شكل ميشان آگاهي طبقاتي  مانند كه در درون خواهند بود يا باقي مي

اين ادعاي بسياري از مفسران معاصر است  چنين تناظر كامالً دقيقي برقرار باشد.نيازي نيست متحده كامالً پيداست كه  اياالت
هايي كه در  ل متحده هستند. در ميان استدال مسير اياالت پيمودنِ، از اين نظر در حال طور كلي اروپاي غربي بهكه بريتانيا و 

هاي  ين نظر كه ناامنيد؛ از انكن پذيري نابرابري تأكيد مي يافتگي اهميت يا رؤيت بر تقليل برخيشود،  مايت از اين ادعا ارائه ميح
يابد؛  ندگي افزايش ميكه سطوح كلي گذران ز كلي از ميان رفته است؛ از اين نظر ي كارگر كاهش يافته يا به گي طبقهقديميِ زند

شده است.  نهاز طريق نظام آموزش رسمي نهادي كه افزايش نيافته،ها براي تحرك اجتماعيِ فردي، بااين كه فرصت نظر از اين
ها تأكيدشان  همه، ديگر استدالل . بااينآيد اي برنمي گيري ها الزاماً چنين نتيجه از اين واقعيتكه سعي كردم نشان بدهم،  چنان

فرض اي بوده است كه  محيط محلي هاي ويژگيي كارگر و نيز در  كلي در تمايز فرهنگي زندگي طبقه يبيشتر بر فرسايش
، محل و ان. تعلقات قديمي به خويشاوندكرد كسب ميجا  از آن طور سنتي به خود را توان ،آگاهي طبقاتي در ميان كارگران شود مي
در اين مباحث) » چپ نو«ويژه در مشاركت  طور القاء شده بود (به اين رو، شدن هستند؛ و ازاين هاي سنتي زندگي درحال سست الگو
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ي  طبقه پنداري با ذات حس هميا » طبقگي بيحس «يك ؛ انسجام طبقاتي و راديكاليسم سياسي از ميان رفته استمبناي كه 
  شده است. بستگي درگذشته هاي هم جايگزين ارزش مياني

الگوهاي «ها  باره وجود ندارد كه در برخي جنبه دليلي براي ترديد دراين ، هيچ نيستكافي جه و هيچ كه شواهد به با اين
دسته از آن فرض كنيم كه  رسد مينظر معقول  به دادن تمايز خود است. ي كارگر درحال تغيير و متعاقباً از دست طبقه» فرهنگ
 سطوح پايين گذران زندگي چونمواردي هم گيري متأثر از شكل چشم ذشته بهكه در گ ــ ي كارگر زندگي طبقه هاي ويژگي

هايي نيز دال بر اين  ــ رنگ خواهد باخت؛ نشانه بود توجه قابلجداافتادگي اجتماعي يا محلي  و ناامني بسيار شديد ،طور مطلق به
ي ي، يا الگوبوده است كاهش روبه تا درجه معيني رسد نظر مي ومير به در ميزان مرگ افتراقات طبقاتيبراي مثال، روند وجود دارد. 

شكل  تاكنون به ومير خردساالن در بريتانيا نسبي در ميزان مرگهاي  اختالفكه اين رغمِبه، خود گرفته استبهتر  پيچيده
تا حد زيادي اخيراً متحده و برخي كشورهاي ديگر  وولد در اياالت طبقاتي در ميزان زادهاي  اختالفاست.  مشخصي ثابت مانده
بوده  مشابه يتغيير عالئم بسيار مبهمي ازي  دهنده نشان تنها مربوط به بريتانيا تاكنون هاي دادههرچند كاهش داشته است. 

تغييرات  رسد كه چنين تغييري در بريتانيا نيز رخ دهد. درواقع، دور از ذهن نيست كه شيب آشناي قبول مي نظر قابل است؛ اما به
وآرزوهاي مادي و آموزشيِ مشابه با  ي كارگر هرچه بيشتر آمال چه افراد طبقه وولد ممكن است روندي معكوس بيابد. چنان زاد

ها  ممكن است آن وآرزوها بازدارد، ها را از تحقق اين آمال  هاي مداوم، آن زمان نابرابريخود بگيرند و هم را بهمياني ي  طبقه
هايي از  تاحدي شاهد نشانه براي مثال،كاهش دهند. مياني ي  طبقه مرسوم عرفتر از  به ميزاني كم د راهاي خو  ي خانواده اندازه

ي  ي مطلق خانواده درمورد طبقه شك اندازه وولد، بي فارغ از روندهاي موجود در افتراقات زاد. در نروژ هستيمچنين روند معكوسي 
خود نقشي اساسي در  خودي اين امر به ترديد بي گيري كاهش يافته است. شكل چشم به ،نيز ميانيي  كارگر، درمورد طبقه

يي در پيوندهاي وسيع و مستحكم بريتانياسنتي  ارگر داشته است. الگوي شهريِي ك ي طبقه عام زندگي خانواده  دگرگوني سرشت
احتماالً پيامد فقر مادي و ناامني اقتصادي، نوسانات  اي، ي هسته ترِ مردان در خانواده اي خويشاوندي، همراه با نقش خانگيِ حاشيه

اين الگو  هرچند ي كارگر است. اجتماعات طبقه محليِ جداافتادگيِوولد زياد و  هاي داراي زاد ي اقتصادي خانواده شديد در چرخه
اين رسد  نظر مي بهتر شود.  زديكمعاصر نمياني ي  ي طبقه خانواده هنجارهايبه  كهانجامد ي ميبه الگوي ديگراما يابد،  تداوم مي

كه چنان و نه ،تر اشاره شد كه پيش باشد ينبنيادي هاي علت  اهميت كاهش ي روندي طوالني و ديرپا باشد كه نتيجهبيشتر  فرايند
 چنين هم شدن فرايند پيراشهريبعدازجنگ. اما  ]suburbanization[ شدنِ پيراشهريفرآيند  مشخص محصولِ شود،ادعا مي

گرفت كه اهميت فراواني به  ي كارگر مورد اشاره قرار مي تر در توزيع سكونت و شرايط زندگي طبقه از تغييري كليجزيي عنوان  به
بود،  شده شناختهآغازين  ييگرا شغلي كه از صنعتي طبقه و تك صنعتي، تك گون، تك شد. اجتماع تنگاتنگ، هم آن نسبت داده مي

بافي  كاري و مناطق پارچه هاي معدن دهكده مرور جاي به هاي جديد و شهر پيراشهرهانيست.  نما سنخ امري چون گذشته ديگر هم
مرد  هاي كارگرانِ ها، كلوب فروشي ها، مي از رهگذر اين تغييرات و برخي تغييرات ديگر، خيابان .گيرند را ميو نواحيِ باراندازي 

ست كه در جهان امروز  همه درحالي عنوان مراكز ارتباط اجتماعي محلي هستند و اين دادنِ اهميت خود به درحال ازدست
  شوند. سوق داده مي» محور خانه«ازپيش  ي بيشا ي كارگر به زندگي هاي طبقه خانواده

همه،  ي كارگر وجود ندارد. بااين و محيط طبقهكماكان هيچ قطعيتي در مورد وسعت و شتاب تغييراتي از اين دست در فرهنگ 
تؤام  سياسي و اجتماعي حسابِ هاي بي استنتاجاست.  ها آنهاي  بلكه درخصوص داللتامور واقع ي  نظر اصلي نه درباره اختالف

 ،ي كارگر طبقهرفتن فرهنگ  اظهار تأسف از تحليلتنها  نهچندان مستندسازي صورت گرفته بود.  خيالي سرخوشانه و نه با بي
كارانه براي  ي يك نوستالژي عجيب و محافظه كننده ـ واكنشي كه منعكسشده است  روز باببدل به واكنشي  خود خودي به

 بلكه اي از زندگي است كه در قالب ناامني، انزواي محلي و محروميت شديد، از نظر مادي و نيز رواني شكل گرفته است. شيوه
بينانه در  هاي كوته آگاهي طبقاتي و جايگزيني آن با مشغوليت افولادعاي مدام با » فرهنگي رفتگيِ تحليل«اين  چنين هم

محكمي براي  دليلي و مدرك. هيچ معادل گرفته شده است ،ي محضگعالق يا با بي» محترم بودن«و منزلت اجتماعي خصوص 
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معموالً فرضي  مبنا قرار دادن اين حكمدر  در كار نبود. طور فرض شده بود و اثباتي : صرفاً ايناستگرفتن ارائه نشده  اين معادل
ي كارگر كه در كنش صنعتي يا  فرض كه آن نوع وحدت طبقه ؛ اينوضوح بررسي شود  نشده نهفته است كه شايسته است به اثبات

گيرد. متعاقباً  ترِ همسايگي و خويشاوندي مي تر و صميمي تعلقات سادهاز  يابد، قوت خود را سياسي تجلي ميكنش  تر شكلي ويژه به
شود. اين فرض بسيار ترديدآميز است؛ چون داللت بر  شود كه با تضعيف اين تعلقات، از آن وحدت كاسته مي مسلم انگاشته مي

 ومنطقه   افراد اينا ميان راي  جزييهيچ تمايز  دارد و ]societal[ گانيجامعه اي دامنهكه  ــبستگي طبقاتي  اين دارد كه هم
اي  بستگي محدود منطقه ريشه در نوعي هم كند ــ ش برجسته نميياين گويش و آن گو وب ساز اين يا آن نَ، اي ديگرمنطقه

محلي به  معناي انكارِ تعلقات  تز به ضمني ميان اين دو آنتي ساني هم است. مورد ترديد قرار دادنِ شتر خود دارد كه دقيقاً آنتي
 در گروي قاتي دخيل بوده است؛ اما تداوم اين مداخلهبتر ط دادن به تعلقات وسيع منطقه و شغل نيست كه درگذشته در شكل

 رشدوگسترش جنبش كارگري توان اصليِ ،در بسياري از موارد، رو ازاين است. بودهبستگي  هم فراروي از مبناي محدود آغازينِ
كاري در بريتانيا و مناطق  هاي معدن چون دهكده هم ،گون گرفته است از نظر محلي منسجم و هم خود را از اجتماعات كارگريِ

النكشاير)؛ و اي  كارخانههاي  توجهي شهر شكل قابل ي حاضر، به براي مثال، هرچند نه در سدهدر اسكانديناوي ( بري چوب
سطح نسبتاً بااليي از ميزان بروز كنش اعتصابي  ي دهنده نشانچنان  گرفته در اجتماعاتي از اين دست، هم صنايع جايخصوصيت 

محلي اين يا آن اجتماع  جداافتادگينيروي جمعي جنبش كارگري دقيقاً در رشد ويژه در سطح سياسي،  همه، به بااين است.
منطقي با يكديگر  طور ي اين دو روند صرفاً از روي تصادف نيست بلكه اين دو بهايند. همرخ دادي كارگر  ي طبقه يافته افول

چيان ولز جنوبي با كارگران  شدنِ معدن رشد يك جنبش در سطح ملي ــ براي مثال، متحد به اين دليل كه ؛اند  مرتبط
(اگر نگوييم  و جايگزينيِ  يابنده هايي گسترش سازي شهرِ كاليدسايد و ديگر كارگران در سرتاسر كشور ــ مستلزمِ افق كشتي

  بود. به ، هرچند نه كامالً روشن و مشخص،شدن به يك هدف مشترك با متعهداي  منطقهعلقات محلي و ت )وكمالِ  سركوب تمام
اي براي  اي هيچ مبناي بسنده منطقه يهمسايگي، خويشاوندي و فرهنگ   »يگرايانهخاص«پيوندهاي شناختي،  زبان فني جامعه

  كند. فراهم نميدخيل در كنش سياسي طبقاتي » ي گرايانه عام«حفظ تعلقات 
اهداف و ازپيش از  كشيدنِ بيش ي دست چنين دربردارنده ه، هماننبي تر كوته هاي پيش وگسترش تاريخي در افق اين بسط

ديگر قيدوبندي بر  ،هاي كامالً محلي ي گذشته و معيار ستا محدود شده است؛ تجربهبا تعاريف سنتي و اي كه رزوهايي بودآو آمال
 را شان ي فرزندان كه كارگران براساس آن وضعيت خود و آينده سنجشيمعيارهاي آن  د.نكن  ضع نميآمال جمعي يا فردي و

در اختيار  داري صنعتي كه سرمايه ندها و دورنماهايي بود وضعيت و بازتاب مشترك با و ،برآمده ازبيش از پيش  ،كردند قضاوت مي
ي جديدي نيست. از  ي كارگر پديده توسط طبقه» ميانيي  طبقه«وآرزوهاي  آمالتصاحب داد. درنتيجه،  تر قرار مي يك اقليت مرفه

بخشي از آن  اين فرايند كه را ي كارگر يا تضعيف كليِ فرهنگ سنتي طبقه ،توان اين فرايند در شكل معاصر آن اين رو، نمي
، دقيقاً به اين برعكس ز سياسي دانست.اجتماعي و عج رضامنديآن را موجب بايست  ميكرد كه ضرورتاً  قلمدادفرايندي  ،است

ابزارهاي برآورده كردن اين مطالبات است، مبنايي ميان مطالبات عمومي و توزيع نابرابر  يمغايرتدليل كه اين فرايند شامل 
» اي همياني  طبقه«، مطالبات مغايرت گسترش يابدكند؛ هرچه اين  مي فراهمظرفيتي بالقوه و مستمر براي اعتراض اجتماعي 

  شود. تر مي همگاني
  

 دورنماهايي براي آينده. ٦
به  ضرورتاًاين بالقوگي  كه به اين معنا نيست ،اي براي اعتراض اجتماعي وجود دارد چنين ظرفيت بالقوه ذكر اين نكته كه

متحده، و سرشت  ي كارگر در اياالت طبقه سوسياليستيِ ي برجستههاي  غيبت جنبش راديكاليسم سياسي فعال بدل خواهد شد.
كند.  كم فعالً، نامحتمل مي را، دست يتوجه ي قابل گرايانه هر نوع روند چپ ،غيبتاين  توأم با  هاي اجتماعي انداز ديرپاي چشم

آرايش مجدد سياست در  ،رفت هاي جنوبي از ميان مي اي دموكرات وحدت و تسلط منطقه، در صورتي كه، براي مثالوجوداين،  با
متفاوت كامالً  طوركلي در اروپا، دورنماها در بريتانيا و به اين. نباشدبعيد توانست  مي ،تر صريح كآمريكا در راستاي خطوط ايدئولوژي
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در  عياعتراض اجتما سياسيِ براي بيانِ شده شناخته يمجراي ي كارگر، احزاب جناح چپ و طبقه ،در اين نقاط است، به اين دليل كه
دقت  دليل كاربست بي كه روشنگر بوده باشند، به آن جاي بهي اخير  . درواقع، مباحث تقريباً همين دههدهند دسترس قرار مي

تضاد  جا نيز ممكن است درك تنش ذاتيِ شك در اين بي اند. زا بوده ابهامتر  بيشي سياسي بريتانيا  هاي آمريكا در مورد صحنه شباهت
چه امسال ي اين حكم كلي كه سال بعدي آن وسيله رنگ شود؛ به كلي كم» فراوانيِ«ي  وسيله ها به وآرزوها و فرصت الآمميان 

هاي  پيوندي ي پيچيدگي آشكاري در سازمان اجتماعي كه تشخيص منابع و هم وسيله نداشت را به ارمغان خواهد آورد، يا به
يك دليل آن  وجه قطعي نيست.هيچاما هرچند اين امر محتمل است، به سازد. مي ترردشوا هرچههاي متدوام را  ي نابرابري دوسويه

چه  روانشناختيِ دخيل در اين امر نداريم. آن ـ   هاي اجتماعي كنشِ نگرش واقع هيچ دانشي از سرشت و ميان ما به كهتواند اين باشد  مي
تواند اين  مخدوش. دليل ديگر مي ياتها و فرض اي از حدس مجموعه ، چيزي نبوده جزاستافزوده  ما هاي اخير بر دانش مباحث سال

بسته با  هم هاي وزيان نفع ها و توزيع تصادفيِ ناامنيرسد كه  نظر مي بهبرعكس، توان مسلم انگاشت.  باشد كه فراواني كلي را نمي
در آينده را هاي ساختاري در سازمان اجتماعي فعلي  د نابرابرينخود فرايند گسترش اقتصادي، تغيير صنعتي و ابداع فناورانه بتوان

هرچند ، دهند ارائه نمي در اين راستا هيچ معيار و محكي كه روندهاي سياسي اخيراست   د. و دليل ديگر ايننتر از پيش ساز عيان
ي كاهش  نه نشانه ١٩٥٠ي  دهه  ت انتخابا حزب كارگر در  شكست ،رو از اين. دست دهند عياري بهمكه چنين شود  فرض مياغلب 

چنين  ها هم ـ اين اليه از حزب استهاي غيريدي جمعيت  اليه ازكاهشِ حمايت اقليتي  ي ي كارگر يدي بلكه نشانه حمايت طبقه
كه سرتاسر  ،ي نظرسنجي افكار ي منتشرشده براساس يك مجموعه. دهند  مي ليي انتخابي را تشك اي از حوزه ه مرور سهم فزايند به

ي  در مقايسه با دهه ١٩٥٠ي  كارگر يدي از حزب كارگر در دهه حمايت طبقه دهد، را پوشش مي ١٩٤٠ي  ي بعد از اوايل دهه دوره
  .رشد كندي بوده است ،رشدي داشتهقبل، اگر 

تعلقات سياسي  و محو ]embourgoisement[ »شدن بورژوايي«مشخص است كه اين نكته به معناي صحه گذاشتن بر 
اي كه  هاي سياسي رييگ جهت ي تغييرات هاي بنيادي و درباره ي مؤلفه دربارهبايد ـ هرچند درست است كه ما ي كارگر نيست  طبقه

چه ، بسيار بيش از آن، رخ داده باشد، يعني كارگران يدي و غيريديبندي اصلي دو دسته هاي مشخصِ ن زيرگروهوردر د ممكن است
. اما يك چيز مدت و فوريِ متنوعي را استنتاج كرد هاي كوتاه توان تاكتيك از اين قضايا مي .انش خود بيفزاييم انيم بر ددتا كنون مي

ي  آراي طبقه منظور جذب بيشترِ به تصوير حزب» تلطيف« رهبري حزب كارگر در كه سياست مشخص است، آن هم اين كامالً
ي كافي  اندازه اين تصوير كماكان بهاستدالل كرد كه  توان ميو پابرجايي نداشته است. البته  كم تا كنون، نتايج مثبت ، دستمياني

گرفتن چنين  تر از پيش ــ كه پي قبول شكلي قابل استدالل كرد ــ و اين بار به طور نيز اين توان ميچنين  هم ».تلطيف نشده است«
و  »پذيري مسئوليت«قدرت، » مشروعيت«ي  كار، اگر از زاويه زب محافظهرقابت با ح خود. سرابي بيش نيستسياستي به بيان ساده 

كار است؛ اثر بلندمدت  سود حزب محافظه هميشه بهاحتماالً  موجود بنگريم، اقتصاديِـ  چارچوب كلي ساختار اجتماعي به» كارآمدي«
ــ حزب كارگر در  رشد گير روبه شكلي چشم هرچند نه بهكنون پايدار، ي ــ و تا  شده تثبيتاحتماالً بيگانگي سياسي پايگاه  رويه،اين 

حزب كارگر در گرويِ ظرفيت آن براي حفظ ميزان حمايت فعلي آن  مؤثربقاي ي حمايت سياسي است.  ي كارگر از زاويه ميان طبقه
د يا عليه حزب رأي دادن تاكنون رأي نمي يدي ــ است كهايي از جمعيت ــ چه يدي و چه غيره و نيز گسترش نفوذ آن بر بخش

تواند بر  اقتصادي مشابهي با اكثر حاميان حزب كارگر دارند. چنين هدفي قطعاً نميـ  حد زيادي وضعيت اجتماعيتا  دادند اما مي
، هرچند تحقق هريك محقق شود» پويا«ي اجرايي  بدنههاي اصالحات معتدل، كارآمدي اقتصادي و  مبنايي پايدار از طريق وعده

باموفقيت  ــ هرچند نه ضرورتاً هميشه ــ معموالًتواند  كار مي كه حزب محافظه به اين دليل ؛خود واجد ارزش باشد خودي هتواند ب مي
ي   كننده در حوزه تعيين اي و هاي حاشيه كم در نظرِ برخي از بخش دست ي ــ ها به رقابت بپردازد؛ و از مزيت افزوده در اين حوزه

و برخوردار است. در بلندمدت (ي خود  جايگاه و تجربهي  هالهــ  ها نيازمند است كه حزب كارگر براي بقاي خود به آن انتخابي
كاران در راستاي منافع  محافظه دهند) ماه اخير نشان مي ١٨كه وقايع تقريباً همين   مدت، چنان توجهي اكنون در كوتاه ي قابل اندازه تا

بازتعريف معيار در براي مثال ؛ ندپذير كافي انعطاف اندازه هاي پيشنهادي براي اصالحات معتدل به از طرح خودشان، در اتخاذ شماري
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حكومت و صنعت  ميراث معناي تشريفاتي و آماتوريسم آقامنشانه كه هاي بي كارآمدي اقتصادي و حتي كنار گذاشتن برخي سنت
ازپيش با نيازهاي  منظور سازگاري بيش ، بهي نوزدهم ي سده زي در ميانهزادگان و بورژوا بريتانيا از سازش فرهنگي ميان نجيب

براي ساختار مستقرِ قدرت و  چالشي جدي يك از اين امور همه، هيچ . باايناست ي بيستم داري صنعتيِ اواخر سده اقتصاد سرمايه
تأثير قرار  و مداوم را كه ذاتي اين ساختار است تحتهاي عمده  شكلي بنيادي نابرابري يك نيز به سياق، هيچ همين يت نيستند. بهمالك

دليل كه  به اينو  كنند؛ مي ايجادي سياسي راديكال  بالقوه براي يك برنامه  ها هستند كه ظرفيتي نخواهد داد. و همين نابرابري
پايدار براي حفظ و گسترش حمايت  پايگاهي كارگر يدي هستند، يگانه  پايين و نيز طبقه روبه» مياني«هاي  نماي شرايط اليه سرشت

معطوف به معيارها  كه درصورتياما  .شده نيست امري تضمينآميز چنين حمايتي  كنند. گسترش موفقيت از حزب كارگر را فراهم مي
اين اخالقياتي باشد كه صحت آن  معطوف به ها كه معيار و درصورتي وجود ندارد؛نيز باشند، راه ديگري  راهبرد سياسي بلندمدت

طور راستين سوسياليستي  به گذاريِ هيچ توجيهي نيز براي يك سياست ،كند هاي ساختاري در نظم اجتماعي موجود را رد مي نابرابري
  وجود ندارد.

اساسي در  براي يك چرخش به چپِ حاكي از غيبت حمايت همگانيِ درخورممكن است گفته شود كه ده يا پانزده سالِ گذشته، 
رهبري حزب،  و نه به ي انتخابي حزب كارگر سياسي به حوزه عالقگي بيروي يا  چنينيِ ميانه نسبت دادنِ ايناست.  بودهسياست 

رفته،  هم ، روي١٩٥٠معلوم را نتيجه گرفتن. پايان حكومت حزب كارگر در  كم از مجهولْ ته گرفتن شيپور است يا دست و مصداق سر
ي اخير نيز از اين قاعده  هاين چند سال از آن زمان به بعد ــ و ي حزب بود. رتبه هاي عالي ه و مقامپيامد ترديدهاي درونيِ موجود در كابين

مستقيم به ساختار موجود قدرت و مالكيت صورت نگرفته  ي حملهي يك سياست  گيري براي ارائه نيست ــ هيچ تالش پي يمستثن
نشان  ،هاي شرايط، فرصت و كاميابي انساني كه ذاتيِ اين ساختار است كاهش نابرابري در جهتموضوعيت چنين سياستي را  كه است
ها الزم  كه در مواجهه با آن شان و اقداماتي ها، منابع نابرابري ارتباط اين ،ها بودن و پيوندمتقابلِ اين نابرابري بر فراگيرو با تاكيد  دهد
ها را گرفتار كرده است  ملي كه آن فرهنگيِ گذاري هاي اقتصادي و سياست ، دفاع، كمكالمللي ترِ مناسبات بين مسائل كالن با ، رااست

شده  ارائه تدريجي و شكل موردي بهوبوي راديكال دارند،  كم رنگ نفسه سرشتي راديكال يا دست هايي كه في ح حتي طر نشان دهد.
. اين استگيري از اين ظرفيت بالقوه براي نقد اجتماعي كارآمد صورت نگرفته  كه، هيچ تالش منسجمي در بهره اين خالصه .بودند

اند.  ي طبقاتي ناميده شدن مبارزه چيزي قلمداد كنيم كه آن را نهادي عنوان پيامد آن به ي نخست، كم در وهله شكست را بايد دست
شدن حزب و  مقياس، بوروكراتيزه مستلزم سازمان بزرگ ،فاصله داردكسب قدرت تا حال  درعين كه ه آن نفوذيدستيابي حزب كارگر ب

اين روندها  است. بوده شده با طرف مقابل تنظيم ]modus vivendi[ قرار موقت تر از همه ايجاد يك ساختارهاي اتحاديه و مهم
جاي موقتي بودن دائمي بشود، يعني از  به قرار موقت. اما اين خطر را با خود دارند كه آور تأسفپذير هستند و نه  نه اجتناب النفسه في

ي  ندازهي تعارض سياسي به همان ا  ه، حوزهمزيتي درخود تلقي شود و نه گامي تاكتيكي در مسير حركت. درنتيج ،آنمجريان طرف 
تر در جامعه نهفته  كه در سطحي وسيع ،اي بالقوه براي تغييره آن محدود شده است؛ و حساسيت دستگاه سازماني به ظرفيت هايابزار

تصلب ايم و نه شاهد  بوده ]status quo[ وضع موجودوكمال  نه شاهد انجماد تمام ترديد، در بريتانيا افته است. بيكاهش ي ،است
اقليت جناح چپ  حضور مستمرِ به همين دليل است كهناپذير.  شكل نهايي و برگشت جنبش كارگري به هاي بوروكراتيك شريان

نسبت به  توجهي آزادند و رهبري حزب ل قابلشك كه مجراهاي ارتباط به رغم اين است. اما به يافتهافزايش گيري  ستيزهعنوان كانون  به
اين خطر  دهد، حساسيت نشان مي ،قرار موقت ي جاي نيازهاي مستقيماً برآمده از حفظ هرروزه به ،تفسيرها از نيازهاي كنوني و آتي

جامعه  هاي ساختاري متداومِ نابرابريذاتيِ كه راديكال  براي اعتراض اجتماعيِ  ظرفيت بالقوهممكن است  قوت خود باقي است كه به
در كه  باشدمنفعالنه  تفاوتي سياسيِ بي بيك الگوي غالموجد بيان سياسي راديكالي نيابد. درعوض براي مثال ممكن است  است،

 معناي واقعي آن؛ مقياس به هاي نامعقول خصومت عليه سازمان بزرگ موج چون مواردي هم شود با ناپذير همراه  بيني پيش هاي مقياس
هاي  هاي دارودسته جنايت عنصر مستمر ؛اي و محدود دارد و فاقد هماهنگي است گيري منطقه جهتاعتصابي غيررسمي كه   كنش
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و فاقد تمركز و  ي مشتركأيمنشبرآمده از  ك مجزا از ديگريهري كه ـهاي تنش اجتماعي  ديگر تجليي؛ يا هراس نوجوانانه و بيگانه
   نيستند.ناپذير  اجتنابوجه  هيچ پذيرند اما به امكانهمگي  موارد گرچه  . اينهستند انداز و هدف سياسي مشترك هدايت يك چشم

  

  ها دداشتيا

  اي است از: * اين مقاله ترجمه
J. H. Westergaard. "Capitalism Without Classes?" New Left Review, No 26 (July-
Agust 1964) pp 10-30. 

  لينك مقاله:
https://newleftreview.org/I/26/j-h-westergaard-capitalism-without-classes 

  
ي منابع يا صرفاً  ام كه ذكر كامل همه كرده ها و آثار مرتبط استفاده شكلي گسترده از نوشته راي اين مرور و بررسي بهب .١

بخواهانه انتخاب  كردن معدودي منبع كه دل جاي فهرست پذير نيست. بنابراين، به اي امكان منابع اصلي در چنين نوشته
ام ها و شواهدشان بدون ذكر ن نظر كردم؛ البته با پوزش از تمامي كساني كه از ايده كلي صرف اند، از ذكر منابع به شده

 ام. يا نقدشان كرده  ام بهره برده
٢. job enlargement: طور تخصصي براي  در يك سطح سازماني مشخص، وظايف متنوعي وجود دارد كه هريك به

معناي تعريف طيفي متنوع از وظايف براي  به» سازي شغلي غني«هاي شغلي تعريف شده است. درمقابل،  يكي از جايگاه
 ها شود. جاد تنوع براي كاركنان، موجب رضايت كاري و انگيزش آنيك جايگاه شغلي است تا با اي


