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تر از علم اقتصاد دارد. برای نمونه، پیش از ظهور اقتصاد تحلیل طبقاتی تاریخی درازدامن

فاوت های متتقسیم افراد به گروهی خود را با مدرن، متفکران عهد عتیق در یونان، جامعه

ود ها درک مناسبات بین طبقات برای بهبشان بررسی کرده بودند. برای آنبراساس ثروت

سیم کرد تساوی تقشان هم برسر این بود که آیا ثروت را باید بهجامعه اساسی بود و بحث

که  طبقه یاا خیر. اگرهاه تحلیال طبقااتی تااریز درازدامنی دارد وری تعرید وازادی از

 –ا و فقرا اغنی -مقبوریت همگانی داشاااته باشاااد نداریم. علاوه بر تعرید برمبنای دارایی 

 مختلد هایگروه که را قادرتی براسااااس تعرید هم اجتمااعی علوم پردازاننظریاه

 طوربه باید را قدرت آیا که اندکرده مبازثه این برساار و داده دساات به دراختیاردارند

)در تعارید مختلد از دموکراساایی یا آن که تقساایم قدرت نابرابر  کرد تقساایم مساااوی

 باشد ) نخبگان، شاهان، و غیرهی.

عنوان آغازگران اقتصاد مدرن، تحلیل طبقاتی برای آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، به

ها قرارداشت. مشاهده کنید که ریکاردو در ابتدای کتاب اصول اقتصاد در کانون بررسی

«. شودتورید زمین... بین سه طبقه در جامعه تقسیم می»نویسد: ستانی هه میسیاسی ماریات

های و آرات و ابزارریکاردو این طبقات را به صورت مارکان زمین، مارکان سرمایه ) ماشین

دهد دهند بررسااای کرد. او ادامه میماارکاان نیروی کاار کاه درواقر کاارها را انیام می

ی مشخص کردن قوانینی است که این توزیر را سامان ی اسااسای اقتصااد سایاسامسالره»

همانند بسااایاری از متفکران قبل و بعد، ریکاردو معتقد بود برای درک جامعه «. دهدمی

ی آن را بشناسیم و ماهیت وابستگی متقابل و دهندهرازم اسات که طبقات اصالی تشاکیل

درواقر موضااوا اساااساای های طبقاتی ها را درک کنیم. طبقه و تفاوتتضااادهای بین آن

 گذاری کرده بودند. اقتصاد کسانی بود که اقتصاد مدرن را پایه

اقتصااااد نئوکلاسااایت و اقتصااااد  -های اقتصاااادی مسااالز امروزین اما هرا تئوری

هه ها در واکنش به آنکنند؟ در واقر آنپوشاای میاز تحلیل طبقاتی هشاام -کینزگراها 

ارکس با زنند. متی کرد به هنین کاری دساات میمارکس پس از ریکاردو با تحلیل طبقا

تکیه بر تغییراتی که در تحلیل اسااامیت و ریکاردو اییاد کرد تحلیل طبقاتی را درجهت 
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داری درهم ی طبقاتی خود را با نقد سااارمایههنین تحلیل تازهتازه ای ساااوا داد. او هم

داری ایهه نفر سرمآمیخت. برعکسِ مارکس، اسمیت و ریکاردو از تحلیل طبقاتی خود ب

 استفاده کرده بودند. 

مارکس انسان رادیکاری بود که از توزیر نابرابر دارایی و قدرت در جامعه خود انتقاد 

کرد. هماانناد دیگر منتقادان اجتمااعی، ماارکس مادافر ماارکیت جمعی، توزیر برابر می

یمی طبقه عنوان اسااااس عدارت اجتماعی بود. این مفهوم قددرآمادها و دموکراسااای به

براسااس دارایی میرا  مارکس از گذشاتگان اسات. او از اقتصاد اسمیت و ریکاردو هم 

د هنین مدافر تعریهاا ارز  قالل بود. او همبهره گرفات هون برای تحلیال طبقااتی آن

اند. او طبقه براسااس قدرت بود. وری مارکس باور داشت که این تعارید از طبقه ناکافی

 های توده ای برای رسیدن به عدارت اجتماعیای به دست داد تا جنبشتحلیل طبقاتی تازه

 طلب و دموکراتیتهاایی برای اییاد جوامر عادرانه، برابریهاا و اساااترات یرا باا بینش

 تیهیز کند. 

ی خود، طبقاه را نه براسااااس ثروت، درآمد و یا ماارکس، در تحلیال طبقااتی تاازه

ی جوامر د. بحث اصلی مارکس این بود که درهمهقدرت، بلکه برمبنای مازاد تعرید کر

کنند که بساای بخشاای از مردم قوای نهنی و جساامی خود را صاارد تورید کاراهایی می

کنند یا به صورت مواد اوریه و ابزارها در تر از هیزی اسات که خودشان مصرد میبیش

تلد امید. جوامر مخگیرد. این میزان اضافی را مارکس مازاد نتورید مورد استفاده قرار می

دیگر تفاوت دارند، یعنی کنند با یتدهی میای که این مازاد را سااازمانبراساااس شاایوه

 ند؟کنافتد، و با آن مازاد هه میکنند، به دست هه کسانی میهه کسانی تورید می

ی مازاد، تعرید طبقه را تغییر داد. در کارهای او ماارکس، باا تمرکز بر روی مقوراه

تان، و قدرهای افراد )اغنیا، فقرا، کارگران، مدیران، زاکمان، بیتری به گروهماشارات ک

ی جوامر بر فرایندهای شاااود. باه عوک تالکیاد اصااالی ماارکس درمورد همهغیرهی می

یعنی  «ساااختار طبقاتی»کند. اقتصااادی اساات که مازاد را تورید کرده تملت و توزیر می



 طبقاتی مارکس و اقتصادتحلیل  4 

ون در زمان مارکس ساااختار طبقاتی مساالز، ی مشااخصاای از این فرایندها. همیموعه

ی داری برای سرمایههای وی هداری بود، آن هه که مارکس بررسای کرد، فرایندسارمایه

 تورید، تملت و توزیر مازاد است. 

هنان کاربرد دارد. بد نیست داری کماکان مسالز است و تحلیل مارکس همسارمایه

کارگران درازای تورید محصول که بلافاصله و داران به اختصاار توضایب بدهم. سرمایهبه

داران محصورات دهند. سرمایهی پرداخت مزد میگیرند وعدهطور کامل در تملت میبه

زنند. رسااانند و درآمدهای زاصاال را به جیب میتوریدشااده را در بازارها به فرو  می

ی آید که داران به صاااورت مزد وعده شاااده به کارگران درمبخشااای از درآمد سااارمایه

داران اند ازسرمایهکارگران از آن استفاده کرده و بخشی از هیزی را که خود تورید کرده

ی اسااتفاده شده در های مواد اوریهکنند. پس از پرداخت مزد و تلمین هزینهخریداری می

داران اسااات. در واقر، کارگران مازاد را تورید مانده، مازاد سااارمایهتوریاد، درآماد باقی

 آید. داران درمینند وری به تملت سرمایهکمی

داری دهی مازاد، سااارمایهی ساااازمانکند در شااایوهطور که مارکس تلکید میهمان

داران هه از بردهتر از آنها بساایار بیشکند. بردهداری عمل میهمانند فئوداریساام و برده

در تملت خود ها بخشااای از تورید خود را کردند. ساااردکردند تورید میدریاافات می

 رانکارگ که هرجا. دادندمی تحویل فئودال رردهای به باید را - مازاد –داشااتند و بقیه 

. نامید «کشاایبهره» را آن مارکس آیددرمی دیگران تملت به که کنندمی تورید مازادی

 هب گاه آن پس و فئوداریسااام به داریبرده از گذار مارکس دیاد از ترتیاب، این باه

 کشی نشد. باعث رهایی کارگران از بهره داری،سرمایه

مفهوم طبقه برمبنای مازاد که از دید مارکس اسااااسااای اسااات ابزار تحلیلی بسااایار 

های شکوشند به پرسقدرتمندی در اختیار کسانی قرارداد که براساس سنت مارکسی می

ه دی بسیار مفیدی برای پ وهش بر این تمرکز کرسایاسی و اقتصادی پاسز بدهند. زوزه

ه از ی مازادی کگونه تغییرات در شاارایز اقتصااادی، ساایاساای و فرهنگی بر اندازهکه هه

رساار داران بگونه کارگران و ساارمایهشااود اثر گذاشااته اساات. ههدر برده میکارگران به
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گونه عرضاااه، تقاضاااا، و قیمت کاراها و خدمات در کنند و ههی مازاد مبارزه میاندازه

 گذارد. برای مثال، با ساایر نزوریدهد و برآن اثر میتی را انعکاس میی طبقابازار، مبارزه

توانند از میزان مزد پوری بکاهند تر میداران رازتقیمت مواد غذایی و پوشااک، سرمایه

ر، اگر ای دیگعنوان نمونهتری از کارگران به دسااات بیاورند. یا بهو در نتییه مازاد بیش

یعنی  -ود تر ششاود تا آگاهی طبقاتی کارگران بیشتحورات سایاسای و فرهنگی باعث 

ان دارآنها از مازادی که به ساارمایه -کشاای را بفهمندی مازاد و بهرهاگر کارگران مقوره

دهند خواهند کاست و یا زتی ممکن است بخواهند که مازاد نصیب خودشان تحویل می

 بشود. 

داران مایهاز این که نصیب سر اربته تحلیل مارکسی به بررسی این که برسر مازاد پس

ن شاداران و از طرد دیگر مبارزهآید، هم خواهد پرداخت. رقابت بین سرمایهشد هه می

داران با کارگران مطارباتی بر این مازاد تحمیل خواهد کرد. در نتییه، برای مثال سااارمایه

تری از کارگران ها مازاد بیشممکن اساات بخشاای از این مازاد را به مدیران بدهند تا آن

داران ممکن است بخشی از مازاد را به وکلا بدهند تا در دادگاه زهکشای کنند. یا سرمایه

آرات تازه خریداری هاا دفااا کنند و یا بخشااای را به مدیران بنردازند که ماشااایناز آن

 کنند تا بتوانند درمقابل رقبا موفق شوند. می

کارگران »  -ندکنانی که مازاد را تورید میاقتصاااد تحلیلی بر مبنای طبقه، بین کارگر

)  -داران مازاد را به جیب بزنندکنند تا ساارمایههایی که شاارایز را آماده میو آن -«مورد

به این  شود. نظرکارگران نامورد، برای مثال سارپرساتان، وکلا و مدیرانی تفاوت قالل می

 داران بخشاای از آن را بینهکه کارگران مورد توریدکنندگان مازادی هسااتند که ساارمای

کنند، این دو دسااته اگرهه هردو مزدبگیر هسااتند، وری ارتبا  کارگران نامورد توزیر می

ها توانند به پرسشمتفاوتی با فرایند طبقاتی دارند. به این ترتیب، اقتصاددانان مارکسی می

ه دیگر کهای مختلد کارگران پاساااز بدهند کاری ی تفااوت طبقاتی بین گروهدربااره

 توانند انیام بدهند؛ هراکه فاقد تحلیل طبقاتی برمبنای مازاد هستند. اقتصاددانان نمی
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تواند برخوردهای درونی بین فرایندهای طبقاتی را هم هنین میاقتصاااد مارکساای هم

شاااان زال ندرعینشاااود گونه تصاااازب میگونه تورید و ههتبیین کند. این که مازاد هه

 -کشااایشاااود و برعکس. برای مثال، تشااادید بهرهگونه توزیر میدهد که مازاد ههمی

افزایش  باعث -های اضااافیتر برکار، تقلیل پرداختافزودن برساارعت کار، نظارت بیش

داران بخشاای از مازاد را صاارد سااازد تا ساارمایهشااود که اغلب ضااروری میتنش می

بت از ه بتوانند به کارگران کمت کنند تا بتوانند با ارکلیسم، غیاستخدام مشاوران بکنند ک

ری از مازاد تداران بخش بیشهنین وقتی که سرمایهکار و مساالل مشابه مقابله نمایند. هم

شود ته میکار گرفکنند. این کار بر تعداد کارگرانی که بهآرات میرا صرد خرید ماشین

رود. ا میکشی بارکند و درنتییه نرخ بهرهتشدید می گذارد و سرعت کار رااثر منفی می

ه ها، و درآمدهای فردی بگونه قیمت کاراها، سااود بنگاهدهد ههتحلیل طبقاتی نشااان می

گااذارد. برای مثااال وقتی کااارگران موفق فراینااد طبقاااتی بساااتگی دارد و بر آن اثر می

تر ی بیشداران با تکیهد، سرمایهتری بگیرنداران مزد بیششاوند به زیان مازاد سارمایهمی

ی تر باشاااد، و یا زتساااناری تورید در جایی که مزد کارگر کمبر اتومااسااایون، یا برون

یگری های ددهند. ممکن است استرات یبیکارکردن بخشای از کارگران به آن پاسز می

پردازند که یها، و یا ماریاتی که به دورت مدر پیوند با سود بنگاه، قیمت -در پیش بگیرند 

 بر درآمدهای فردی اثر خواهد گذاشت. 

توانند به مناساابات میان ساایاساات، کنند میآنانی که در ساانت مارکساای تحلیل می

ی از داران بخشااداری هم بنردازند. برای نمونه، ساارمایهفرهنگ و فرایند طبقاتی ساارمایه

رد ها صاااه رابیساااتمازاد را به صاااورت کمت به کارزارهای انتخاباتی و یا پرداختی ب

ن کنند که ای تدویگونهها را بهها را متقاعد کنند تا سیاستها بتوانند دورتکنند تا آنمی

ی کنند که رقباتری از کارگران اخذ نمایند و یا صااارد آن میهاا بتوانناد مازاد بیشآن

دار خود را شاااکسااات بدهند. ناگفته روشااان اسااات که این گونه توزیر مازاد سااارمایه

داری دارد. نمونه دیگر، وقتی آمدهای روشااانی برای سااایاسااات در جوامر سااارمایهپی

اخیراً دریافت که رأی دادگاه را به خاطر تبعیض و شاایوه کاری غیرمنصاافانه « مارتوال»
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باخته اسااات که برمیزان مازاد  اثر خواهد داشااات، در اقدامی طبقاتی کوشاااید بخش 

وعاتی خود بکند. اگر به زبان ساااده بگویم های مطبتری از مازاد را صاارد هزینهبزرگ

که  هاییکنند و روایتهایی که منتشر میها در روایتاین پول صارد آن شاد که رسانه

ی تصویری مطلوب از وال را داشته باشند. علاوه بر ارایه« مارتوال»دهند هوای ارایه می

ی ت و در نتییه توسعهطور کلی هم اثر خواهد داشامارت، توزیر این مازاد برفرهنگ به

دار خویش کند تلثیر خواهد ها را وامکوشااد آنمی« مارتوال»هایی که جوامر از رسااانه

 گرفت.

داری اغلب به رشد تورید و مصرد پذیرند که سارمایهاقتصااددانان مارکسایسات می

زیر در توها عدارتیها در ضاامن برتنافضااات موجود و بیشااود. وری تحلیل آنمنتهی می

یند و گوها و منافر سخن میعلاوه از هزینهداری هم تلکید دارد. بهنابرابر در نظام سارمایه

ر داری، از جمله بیکاری، اتلاد منافگونه مشکلات اقتصادی سرمایهدهند که ههنشان می

ور ظه آمدهای ناگزیر این ساختار طبقاتیعنوان پیثباتی ادواری بهطبیعی و انسانی، و بی

 کند. پیدا می

بررسای طبقاتی براسااس مازاد، به متفکران سانت مارکسای امکان داده است تا زتی 

ی از این جا دارپردازی کنند. اقتصاد پساسرمایهداری هم نظریهی اقتصاد پساسرمایهدرباره

ه تنها شکل دهد، نه این ککشی پایان میکند که تغییر انقلابی اقتصادی به بهرهشاروا می

ن را تغییر باادهااد.  اگر این تغییر اتفاااا بیفتااد، در آن صاااورت کااارگران کااه درواقر آ

توانند آن را تصاااازب و توزیر کنند. کارگران مورد ی این مازاد هساااتند میتوریدکننده

طور اشتراکی مازاد تورید شده را تصازب شوند و بهی خودشان میدرواقر هیلت رییساه

کنند. روز ن دوشانبه تا پنیشنبه، کارگران کارا تورید میخواهند کرد. تصاور کنید که بی

طور اشاتراکی دست خواهند زد. بخشی از مازاد را به جمعه هم به ساه فعاریت متفاوت به

ه شود کپردازند، بخشی صرد بازتورید ابزارها و موادی میصاورت مزد به خودشان می

ماند صاارد زفا این ساااختار میهه را که باقی در تورید مورد اساتفاده قرارگرفت و آن
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ه تحلیل کشی آن هیزی است ککنند. این نوا سااختار طبقاتی بدون بهرهطبقاتی تازه می

ار برد. اربته باید گفت که سااااختطبقاتی مارکسااای از آن تحت عنوان کمونیسااام نام می

کشای، یت اتوپیای خودکار نیست، و برای خود  مشکلات مشخص طبقاتی بدون بهره

ظام هه که در تحت نی، سیاسی و فرهنگی خواهد داشت وری این مشکلات با آناقتصااد

 داری داریم تفاوت دارد. سرمایه

های های طبقاتی، و فرایندگونه فرایندکنند که ههاقتصااااددانان مارکسااای بحث می

داری بر دیگر، اقتصاادی، سایاسای و فرهنگی، برای شاکل دادن به تکامل جوامر سرمایه

 رد –ی خود کشاااانهگاذارند. آنان در تحلیل سااااختار طبقاتی غیر بهرهاثر میهم روی 

 ا،هنساال طول در مبازثات این. دارند تفاوت دیگران با -آینده در و زال در گذشااته،

 هایبیینت که است شاده طبقات برمبنای مارکسای متفاوت اقتصاادی تحلیل ظهور باعث

 ت خواهد داد. دس به کمونیسم و داریسرمایه از متفاوتی

 هایها، کلاسهای درسااای، روزنامهباا این همه، تحلیل طبقاتی مارکسااای در کتاب

دانشاگاه، و در آگاهی اغلب مردم غایب اسات و به جایش اقتصاد نئوکلاسیت و کینزی 

کنند،  های متفاوت به اقتصاد استقبالنشاساته است. به جای این که از مبازثه بین دیدگاه

وکس از کنار گذاشاااته شااادن مبازث بدیل و به وی ه تحلیل طبقاتی اقتصااااددانان ارتد

ازب مازاد، و ی تورید، تصکنند. اقتصاد نئوکلاسیکی و یا کینزی دربارهمارکسی دفاا می

کنند این اسااات که وجود مازاد و وجود گویند. کاری که میتوزیر ماازاد ساااخنی نمی

ینزی از عمدتاً ارگوهای نئوکلاسیکی و یا ککنند. به دانشیویان فرایند طبقاتی را انکار می

گرا هم از شااود. اقتصاااددانان عملکند آموز  داده میگونه کار میاین که اقتصاااد هه

شان هایگیرند. و نتایج بررسیهای آماری به این ارگوها بهره میکاربرد آمارها و تکنیت

از نطر طبقاتی کور  آمدهای یت ارگوی مشاااخص وعنوان پیهم ناه این که به عموم به

 د. شوعنوان زقیقت در علم اقتصاد و کاربرد  در همه جا ارایه میارایه شود بلکه به

با این همه، تحلیل طبقاتی مارکسای با وجود کنارگذاشاته شادن از مراکز رسمی، به 

هایی که اییاد داری درکنار مبارزه و مخارفتدهد. مشاکلات سرمایهرشاد خود ادامه می
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وزیر یابند که نابرابری در تیابد. بساایاری درمیهنان به ظهور منتفدان ادامه میهم کندمی

داری ناپذیرفتنی اسااات. برخی راه خود را در ثروت، درآماد و قدرت در نظام سااارمایه

اه عنوان ردهی اجتماعی این مازاد بهیابند که بر ساااازمانتحلیال طبقااتی ماارکسااای می

داری های ضروری برای گذار جوامر به فراسوی سرمایهات یها و استریابی به بینشدست

 کنند. تلکید می

 

استاد اقتصاد دردانشگاه ماساهوست، امهرست، است. او از مؤرفان کتاب  ریچارد وُلف

همه را به »، «هااقتصاد، مارکسیسم علیه نئوکلاسیت» ،«دانش و طبقه، نقد اقتصااد سیاسی»

 -تئوری طبقاتی و تاریز»، «و قدرت در خانوار مدرن خااناه برگردانیم، طبقه، جنسااایت،

 «. داری و کمونیسم در شوروی سابقسرمایه
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