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ٍیىن تَهبس پیىتی،  ، وتبة سزهبیِ در لزى ثیستًخستدر ًگبُ 

 سزهبیِ آگبّبًِوتبة  ػٌَاىلجل اس ّز چیش،  .ثبسگطت ثِ هبروس است

 ٍ «سزهبیِ» هَرد در وتبة ایي اس سیبدی ثخص ٍ وٌذ تذاػی هی را هبروس

رغن توبم ایي  اهب ثِ .است داری سزهبیِ ًظبم اسبسی ػٌػز دٍ ػٌَاى ثِ «وبر »

عجمِ را  ی یه ٍالؼیت حیبتی درثبرُتحلیل پیىتی ّب ثِ هبروسیسن،  ثٌذی گزُ

ی  تبریخ عَالًی استخوبر ٍ سلغِ: وٌذ گیزد ٍ اس آى غفلت هی ًبدیذُ هی

 .وبر  سزهبیِ ثز

ٍی فػل اٍل : ایي تبریخ ًبآگبُ است اسهسئلِ ایي ًیست وِ پیىتی 

عجمبتی ثیي وبرگزاى ٍ خًَیي  ی وتبة خَد را ثب ثبسگَیی داستبى هٌبسػِ

 34 در آىوٌذ، وِ  ضزٍع هی 2012 اٍتدر  ىبًبیهبرپالتیي  هؼذى هبلىبى

 تب وٌذ هی استفبدُ هٌبسػِ ایي اس اٍ. وطتِ ضذًذچی ثِ دست پلیس  هؼذى

 :وٌذ هغزح را یه پزسص ولیذی

 ثِ یًیبس اگز وٌذ، هی یبدآٍری ثِ هب رٍیذاد ایي

 ثِ ثبیذ تَلیذی اس سْو چِ وِ ،ثبضذ یبدآٍری

 ،ضَد سَد ی اس آى ًػیتسْو چِ ٍ ثزسذ دستوشدّب

 ثبیذرا  تَلیذ اس حبغل درآهذ گًَِِ ثِ ػجبرت دیگز، چ

؟ ایي پزسص دوز تمسین سزهبیِ ٍ وبر ًیزٍی ثیي

 .ثَدُ است تَسیؼی هٌبسػبت در وبًَىّویطِ 

 :گیزد ًتیجِ هی اداهِ در ٍی

 ٍ ًذارًذ وبر خَد ًیزٍی جش چیشی وِ وسبًی ثزای

 ثذٍى) وٌٌذ هی سًذگی فزٍدستبًِ ضزایظ در اغلت

https://pecritique.com/2013/04/12/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85/
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یب  ّجذّن لزى دّمبًبى دٍسخی ضزایظ ی درثبرُ وِ ایي

پذیزش ایي  ،(چیشی ثگَیین ىبًبیهبر وبراى هؼذى

 اس ثزخی وِ ـ سزهبیِ غبحجبى وِ دضَار است عهَضَ

 اًذ ثزدُ ارث ثِ را خَد حزٍت اس ثخطی ون دست ّب آى

ثِ  ّب را وبر آى تَسظ ضذُ تَلیذ حزٍت وِ لبدرًذ ـ

 .خَد تخػیع دٌّذ

خلك ضذُ ثیي  ی وِ در تَلیذدرآهذ: است یایي تحلیل عجمبتی هستحىو

ضَد، ٍ ثخطی وِ ثِ سزهبیِ  عجمبت هتخبغن، سزهبیِ ٍ وبر، تمسین هی

 عجمبت .اًذ تَلیذ وزدُ وبراى هؼذىی است وِ حزٍتتػبحت رسذ در ٍالغ  هی

 استخوبر ٍ سلغِ ی درثزگیزًذُ رٍاثظ ایي ٍ ضًَذ هی درن هبثیي رٍاثظ فیدر 

 .است تَلیذ هٌذ ثب در ارتجبط ًظبم وِ است

ای درن راثغِاهب ایي 
1

فػل اٍل وتبة ًبپذیذ  آغبساس عجمِ، ثؼذ اس  

.ضَد هی
2

 غزفبً ،ضَد هی استفبدُ اغالً عجمِ اغغالحاس  وِ ّن ٌّگبهی 

                                                      

1 relational understanding 
هدالً  در جدایی   . ضدود  ای پذیدذار هدی   ای از تحلیل طثقاتی راتطه در کتاب سایه گاه 2

الزم اسدت توجده کندین    : نویسذ کنذ وقتی هی ی انتقال درآهذ را هطرح هی پیکتی ایذه

درصدذ   00د از   درصذ 11ل تقریثا  هعادکه انتقال هنگفت درآهذ هلی ایاالت هتحذه د  

ای  انتقدال دروندی تدین گدروه    ... 1090ی  درصذ ثروتونذ از دهده  10فقیرتر جاهعه ته 

ی  تر از کسری تجاری هنگفت ایاالت هتحذه در دهه تقریثا  چهارتراتر تسرگ... اجتواعی

ی  هجدایی درآهدذ از تدود    اضاره تده جاتده  « انتقال»جا نیس  اها حتی در این. است 2000

« انتقدال »جدا   در ایدن . های اجتواعی در ارتثاط هتقاتدل  هردم ته تاال دارد نه تین هقوله
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 یب درآهذ تَسیغ للوزٍّبی هَرد در غحجت ثزای سزراست یرٍضػٌَاى  ثِ

 غبحجبى .ضَد هی ثزخَرد ثب آى - پبییي ٍ یبًیه ثبال، ثبال،خیلی  – حزٍت

 وبر وطبىِ ثْزُ ػٌَاى ثِ بىآً ؛وٌٌذ را دریبفت هی« سزهبیِ بسدُث» سزهبیِ

 هلی درآهذتمسین ویه ثبستبة  درآهذ تَسیغ. ضًَذ ًوی تَغیف وبرگزاى

در وبر  دیگز ی عجمِ ثِ عجمِ یه اس ٍالؼی اًتمبل ؛است «ثزاى سْن» یيث

 .ًیست

سیز  خظ هَرد در ٍی ًظزی استذالل ّبی ٍپیىتی  تجزثی پژٍّص در

 تحلیل ثِ وِ الجتِ ّستارسش سیبدی  حزٍت ٍ درآهذ ًبثزاثزی دراسهذت

 اس پبیذار یبتعجم تحلیلیه  فمذاى اهب. ذاردً ثستگی عجمِ ای راثغِ

 چیشی ّوبى، ضَد هی تػبحت ٍ تَلیذ درآهذ در آى وِ اجتوبػی فزآیٌذّبی

 ّبی هىبًیسن ثزخی ،هٌظَر هي است «عجمِ ای راثغِ تحلیل» اغغالحِ ثب وِ

 دٍ ثب را ًىتِ ایي دّیذ اجبسُ. وٌذ هی جْنه را جزیبى در اًتمبدی اجتوبػیِ

 .دّن تَضیح ،سزهبیِثبسدّی  تحلیل ٍ یدرآهذ ًبثزاثزی تحلیل ،هخبل

 

 نابرابری درآمدی

یىی اس استذالل ّبی هْن پیىتی ایي است وِ افشایص سزیغ ًبثزاثزی 

 ی سبثمِ افشایص ثیآهذ  ػوذتبً پی» 1890 ی یل دِّادرآهذی در آهزیىب اس اٍ

ی  للِ درثبال ضذت  ثِّبی  عَر خبظ ظَْر پبداش ثٍِ  ّبًبثزاثزی دستوشد

 ّبی ضزوت ارضذ هذیزاى هیبى در ٍیژُ ثِ دستوشد، هزاتت سلسلِ ّزمِ
                                                                                                                

ی دارد که تیطتر تده نفدر ر ت توزیدر اسدت  نده ت داحة       صرفا  اضاره ته تقسین کیک

 ی دیگر درآهذ از یک طثقه ته طثقه
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چِ دلیمبً  وِهسألِ ثستگی دارد  ایي ثِ ای تب اًذاسُ استٌتبد ایي «.ثَد ثشري

 «سزهبیِ درآهذ» ٍ ضَد هی گزفتِ ًظز در «دستوشد»ػٌَاى  ثِ چیشی

 راثزًذ  اس آى ثْزُ هی التػبدداًبى ی وِهتؼبرف ثٌذی عجمِپیىتی  .چیست

 ًظز در «وبر اس حبغل درآهذ» را ارضذ هذیزاى درآهذ یتوبه ٍ پذیزد هی

 ،ػبدی حمَق - ّبدرآهذ دست آٍردىِ ضىل ث اس ًظز غزف؛ گیزد هی

ّبی  هىبًیسن یب - سْبماختیبرات هزثَط ثِ خزیذ ٍ فزٍش  یب ّب پبداش

 .ضَد هی تؼییي ّبدرآهذ سغحاس عزیك آى  وِ خبغی

 هتؼبرف التػبد ّبی ًظزیِ ٍ یهبلیبت لبًَى اّذاف ثبة عجغِ وبهالً ایي

 اهب .ثبال ّستٌذ درآهذ ثب اًیوبرهٌذ غزفبً اى ػبهلهذیز ّب آى در وِ است

 ثزحست را( ارضذ هذیزاى دیگز ٍ) اى ػبهلهذیز هَلؼیت وِ ٌّگبهی

 ّبیدرآهذ ثزخَرد ثب ی ضیَُ ایي وٌین، تحلیل عجمبتیای  راثغِ فزآیٌذّبی

: وِ پیىتی خبعزًطبى هی وٌذ عَر ّوبى .است هؼٌبدار تز ون اجزایی، هذیزاى

 ثؼضی در ،را خَد وِ پبداش لذرت ایي را دارًذ سزجوغهذیزاى ارضذ »

 ثب دلیك ارتجبط ًٍِ  ّیچ ثذٍى هَارد اس ثسیبری در ٍ هحذٍدیت ثذٍى هَارد

ارضذ هذیزاى در هَرد ٍیژُ  ثِایي هَضَع  «.وٌٌذ تؼییي فزدی، ٍری ثْزُ

 :اجزایی غبدق است

 یب اجزایی هذیزاى خَد تَسظ حَسغ ثبالتزیي در حمَق

 آى اػضبی وِّبی تؼییي دستوشد ضزوت  وویتِ

 ضبیذ...  ضَد هی تؼییي ،گیزًذ هی ثبال  حمَق هؼوَالً

ضزوت دخل  در ضبى دست» وِوزدى هذیزاى هتْن 

 اس احتوبالً استؼبرُ ایي اهبرٍی ثبضذ،  سیبدُ ،«است
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 اسویت آدامًشد  ثبسار «ًبهزئی دست» ی استؼبرُ

 .استتز  هٌبست

عجمِ، هؼٌبی دلیك ایي تطخیع اس  اس ای راثغِ درن ثزحست ،حبل

 رٍاثظ اسبسبً عجمبتی رٍاثظ ؟حمَق هذیز ػبهل ٍ دیگز هذیزاى ارضذ چیست

 ٍ دارًذ را ًذتَلیذ ٍسبیل «هبله» داراى سزهبیِ ایي گفتِ وِ. است لذرت

 رٍاثظ اس ای هجوَػِ ،ٌذفزٍض هی دستوشد دراسای را خَد وبر ًیزٍی وبرگزاى

را ثِ ّن  وبرگزاى ٍ اىدار سزهبیِ ّبی فؼبلیتوٌذ  را تَغیف هی لذرت

 .وٌذ هتػل هی

ثبیذ ثِ هَاردی  ،[لذرت] رٍاثظ ایي در اىدار سزهبیِ ّبی لذرت جولِاس

 درهَرد وبروٌبى ثِ وبر دستَر،  دستوشدسغح هؼیي  در وبر ی ػزضِچَى 

ّبی  گذاری ظز وزدى اس سَد سزهبیًِ غزف ٍ دٌّذ، اًجبم ثبیذ وِ وبرّبیی

 ثبیذپیطبپیص  اهب ،ددا اداهِ تَاى هیرا  فْزست ایي .اضبرُ وزد ثذیل

 یه ٍالغ در ین،خَاً هی وبر/سزهبیِ ی راثغِ هب چِ آى وِ دوز هطخع

 .است لذرت رٍاثظ اس چٌذثؼذی یُ پیچیذ ی ثستِ

 هذیزاىدر اختیبر  سزهبیِ ّبی لذرت اس ثسیبریدر ضزوت هذرى، 

 »ػٌَاى  ثًِجبیذ هٌغمبً را ّب  ایي ثذاى هؼٌی است وِ ًمص آى .است ارضذ

چِ را  آى ایي هذیزاى. وزدثْتز، تَغیف  غزفبً ثب پزداختی، ثٌگبُدرٍى  «وبر

وٌٌذ، ثِ ایي  هیام اضغبل  ًبهیذُّبی هتٌبلض درٍى رٍاثظ عجمبتی  جبیگبُهي 

ی  ، ًِ ّوِداراى سزهبیِلذرت  اس یثخطّب  ای آى راثغِهؼٌی وِ ثِ لحبػ 

.دارًذدر اختیبر  ،را آى
3

ی تفىز هب  آهذّبی هستمیوی رٍی ًحَُ پی اهز ایي 

                                                      

3 Wright, Class Counts: Comparative Studies in Class 

Analysis (1997). 
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 هذیزاى درآهذ اس یثشرگ ثخص: ػبهل دارد هذیزاى والى حمَقی  درثبرُ

ثِ حسبة ضخػی خَد  ثٌگبُ سَد تخػیع ػٌَاى ثِ ثبیذرا  اجزایی ٍ ارضذ

 ّب آى .هزسَم ولوِ هؼٌبی ثِ دستوشد ػٌَاى ثِ ًِ ،وزدلحبػ  هذیزاى

 ثٌگبُ عجمبتی رٍاثظ درٍى است داری  سزهبیِ ثزآهذُ اس ضبى را وِ لذرت

 خَد ضخػی ّبی حسبة ِث را ضزوت سَد اس یثخطتب  وٌٌذ اػوبل هی

 درآهذ اس ٌّگفتی ثخص آًگبُ ثبضذ، درست اهز ایي اگز. تخػیع دٌّذ

 سْبم سَد اس هتفبٍتوِ ضىلی  آىٍلَ  ،داًست سزهبیِ ثبسدّی ثبیذرا  ّب آى

 .داضتِ ثبضٌذ سْبم هبلىیت اس ًبضی

 وِ است ایي یدرآهذ ًبثزاثزی سیز اس خظ پیىتی ولی تحلیلوبرثزد 

 سزهبیِ اس سْن ثِ ثبیذرا  «هذیزاى-اثز» ثِ پبداش افشایص اس هْوی ثخص

 تَاًیذ ٌویایي ثذاى هؼٌی است وْ .، ًِ سْن وبر اس آىًسجت داد ول درآهذ

 اسوی ارسش گزفتي ًظز در ثبغزفبً سْن سزهبیِ ٍ سْن ًیزٍی وبر را 

 پذیزفتِ اگز ادػب، ایي ٍ. ثزآٍرد وٌیذ هلی درآهذ ّبی حسبةّبی  همَلِ

 ایي» :گیزد ثِ پزسص هی ًیش را پیىتی ولیذی ّبی گیزیِ ًتیج اس یىی ضَد،

 ثسیبر درآهذ اس ی سبثمِ ثی اًفجبر ثبستبة ػوذتبً ًبثزاثزی چطوگیز افشایص

 جوؼیت ی ثمیِ اس ثشري ّبی ثٌگبُ ارضذ هذیزاىٍالؼی  جذاییِوبر،  یثبال

اًفجبر درآهذّبی ثسیبر ًوبیبًگز وِ اًفجبر ًبثزاثزی  تزدیذی ًیست «.است

 ثشري ّبی ثٌگبُ ارضذ هذیزاى جذاییِ»اهز ، ٍ ایي ارضذ استهذیزاى  یثبال

افشایص ًبثزاثزی در  آى رارا ایجبد هی وٌذ، اهب ًجبیذ  «جوؼیت ی ثمیِ اس

 .داًست وبر حبغل اس یدرآهذّب

 سرمایه بازدهی
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ی  همَلِّب درٍى  داراییاًَاع هتفبٍت ثزای تزویت در رٍش پیىتی 

ًیش غیبة ًبّوگي جوغ ایي  «ّبی ثبسدّی»غحجت اس ٍ سپس  «سزهبیِ»

هستغالت  اٍ خبظ، عَر ثِ. ثبستبة یبفتِ است ای عجمبتی تحلیل راثغِ

در  را داری سزهبیِ الناه ٍ( خبًِ هبلىیت) هسىًَی در اضغبل هبلىبى

 سیزا است، یهْو ثسیبر ی هسئلِ ایي .وٌذ هی تزویت «سزهبیِ» ی ولی مَلِه

 هبلىیت ،وبر ثزدُ استِ ّب ث در آى را رٍش ایي پیىتی وِ وطَرّبیی در

 .دّذ را تطىیل هی سزهبیِول  ارسش درغذ 60 تب 40 ثیي تمزیجبً خبًِ

 ی ًظزیِ دیذگبُ اس ی ٍاحذ همَلِ یه در سادرآهذ ّبی دارایی ی ّوِ تزویت

 ایي هَارد غزفبًچزاوِ ، است هٌغمی وبهالً هتؼبرف یالتػبد

اهب  .وٌذ فزد ثبسدّی آى را دریبفت هی وِ است ثذیلی ّبی گذاری سزهبیِ

اگز ثخَاّین سبسٍوبرّبی اجتوبػی را وِ اس عزیك آى ایي ثبسدّی تَلیذ 

ی ٍاحذ  همَلِتزویت ایي دٍ فزایٌذ التػبدی در یه ضَد ضٌبسبیی وٌین،  هی

 .هؼٌبی چٌذاًی ًذارد

: وٌذ هی ایجبد ثبسدّی خَد ثزای هبله رٍش دٍ ثِ را خبًِ، هبلىیت

گذاری  ارسش غیزپَلی ی اجبرُ در ضىل سپس وِ ،«هسىي خذهبت» ػٌَاى ثِ

در غَرتی وِ ارسش هستغالت ثب گذضت سهبى افشایص یبثذ،  ٍ هی ضَد؛

دٍسَم جوؼیت حذٍد ، 2012در آهزیىب در سبل . ای سزهبیِ هشایبی ػٌَاى ثِ

 ّبی خبًِ« توبم ٍ ووبل»هبله  ایٌْب اس درغذ 30 تمزیجبً. خبًِ ّستٌذهبله 

 ّبی ٍام ٌَّس اهب اًذ ثِ غَرت رٌّی هبله دیگز درغذ 51 ؛ّستٌذ خَد

.وٌٌذ هی پزداخت را خَد
4

 

                                                      

4 Cory Hopkins, “More Homeowners Are Mortgage-Free 
Than Underwater.”  

http://www.zillow.com/blog/more-homeowners-are-mortgage-free-than-underwater-108367/
http://www.zillow.com/blog/more-homeowners-are-mortgage-free-than-underwater-108367/
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ّبی التػبدی ثِ ایي الگَّبی هبلىیت  یثبسدّوِ در آى رٍاثظ اجتوبػی 

هتفبٍت اس الگَّبی درٍى رٍاثظ تَلیذ وبهالً یبثٌذ   هیخبًِ پیًَذ 

، هسبئل اجتوبػی ٍ اخاللی هْوی در پیًَذ ثب الجتِ. استداراًِ  سزهبیِ

ثٌبثزایي ٍجَد دارد، ٍ  لیوت ارساى هسىيهبلىیت خبًِ ٍ دستزسی ثِ 

 یدالیل ّوبى ثِ اهب. هْن ّستٌذ «سزهبیِ»اس ّبی ّوزاُ ثب ایي ضىل  ًبثزاثزی

 عزیك اس ، ٍدارد ٍجَد اًِدار سزهبیِ دارایی در ّب ًبثزاثزی وِ ٌذًیست هْن

 اس ًبضی اجتوبػی هجبرسات ًتیجِ، در .وٌٌذًوی ػول یػلّ ّبیفزایٌذ ّوبى

 اس سزهبیِ هبلىیت در ًبثزاثزی ٍ عزف یه اس خبًِ، هبلىیت در ًبثزاثزی

 وِ ػوَهی ّبی سیبست ّوِ، اس تز هْن .ّستٌذ هتفبٍت اسبسبً دیگز، سَی

را تؼذیل « سزهبیِ ثبسدّی» اًَاع هتفبٍتایي  اس ًبضی غذهبت ثِ تَاًٌذ هی

 پزداخت ثزای یهبلیبت رَوس حذف هخبل، ثزای: ثَد خَاّذ هتفبٍت ًیش وٌٌذ

 یهبلیبت رَوس وبّص یب ،لیوت گزاى ّبی خبًِ رٍی ثز رٌّی ٍام رٍی ثز ثْزُ

ثز  دارًذ، هبلىبى خبًِ وِ درآهذ ثبال ثزای غَرت تػبػذی ثِ

تأحیزی چطوگیز  هسىي در ثخص «سزهبیِ ثبسدّی»ی  آهذّبیٌبػبدالًِ پی

گذاری است وِ در  ثخطی در سیبست هبلیبت جْبًی ػٌػز رضبیت .دارد

کانون بحث قرار دهیم، طبقاتی را در  ی باید استثمار و سلطه

 .آن ی هحاشیدر نه 
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ّبی هزتجظ ثب تحزن جْبًی سزهبیِ پیىتی پیطٌْبد وزدُ  ٍاوٌص ثِ ًبثزاثزی

رسذ ارتجبط چٌذاًی ثب غذهبت ًبضی اس ًبثزاثزی در  ست اهب ثِ ًظز هیا

 .ثبسدّی هبلىیت ًذاضتِ ثبضذ

ّب  دادُ لذری اس ی گزاى هجوَػِدر هجوَع، تَهبس پیىتی ٍ ّوىبراًص 

ّبی  دادُاًذ وِ ضبهل  ایجبد وزدًُبثزاثزی درآهذ ٍ حزٍت  ی را درثبرُ

 ٍ دستزس در یّب دادُ ایي سبخت ثب ٍ. ضَد هی حزٍتوٌذاى حزٍتوٌذتزیيِ

 ٌَّس آًچِ 5.اًذ رسبًذُ داًطگبّی ی جبهؼِ ثِ ثبالیی خذهبت وبرثزپسٌذ،

 هٌظَر ثِ ّب دادُ ایي عجمبتیای  راثغِهٌذ  ًظبم تحلیل ،است ًیبسهَرد

 ثخَاّین اگز. است التػبدی ًبثزاثزی ایجبد هتٌَع ّبی هىبًیشم ضٌبسبیی

 اس حتی یب - ثفْوین را داری سزهبیِ ًبثزاثزی هذاٍم ٍ تبریخی ّبی هیزاث

 در را عجمبتی ی سلغِ ٍ استخوبر ثبیذ - وٌین جلَگیزی آى تز ثیص تؼویك

 .ی آى وبًَى ثحج لزار دّین، ًِ در حبضیِ

 

 :پیوند با منبع اصلی

Erik Olin Wright, Stay Class, Piketty 

 

 

                                                      

  1:زیر در دسترت استتخص اعظن این تانک اطًعاتی در پیونذ 

The World Top Incomes Database. 

https://www.publicbooks.org/the-piketty-effect-part-1/#wright
http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu/

