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تحلیل طبقاتی تاریخی درازدامن تر از علم اقتصاد دارد .برای نمونه ،پیش از ظهور اقتصاد
مدرن ،متفکران عهد عتیق در یونان ،جامعهی خود را با تقسیم افراد به گروههای متفاوت
براساس ثروتشان بررسی کرده بودند .برای آنها درک مناسبات بین طبقات برای بهبود
جامعه اساسی بود و بحثشان هم برسر این بود که آیا ثروت را باید بهتساوی تقسیم کرد
یاا خیر .اگرهاه تحلیال طبقااتی تااریز درازدامنی دارد وری تعرید وازادی از طبقه که
مقبوریت همگانی داشاااته باشاااد نداریم .علاوه بر تعرید برمبنای دارایی  -اغنیا و فقرا –
نظریاهپردازان علوم اجتمااعی هم تعرید براسااااس قادرتی را که گروههای مختلد
دراختیاردارند به دساات داده و برساار این مبازثه کردهاند که آیا قدرت را باید بهطور
مساااوی تقساایم کرد (در تعارید مختلد از دموکراساایی یا آن که تقساایم قدرت نابرابر
باشد ( نخبگان ،شاهان ،و غیرهی.
برای آدام اسمیت و دیوید ریکاردو ،بهعنوان آغازگران اقتصاد مدرن ،تحلیل طبقاتی
در کانون بررسی ها قرارداشت .مشاهده کنید که ریکاردو در ابتدای کتاب اصول اقتصاد
سیاسی ماریاتستانی هه مینویسد « :تورید زمین ...بین سه طبقه در جامعه تقسیم میشود».
ریکاردو این طبقات را به صورت مارکان زمین ،مارکان سرمایه ( ماشینآرات و ابزارهای و
ماارکاان نیروی کاار کاه درواقر کاارها را انیام میدهند بررسااای کرد .او ادامه میدهد
«مسالرهی اسااسای اقتصااد سایاسا ی مشخص کردن قوانینی است که این توزیر را سامان
میدهد» .همانند بسااایاری از متفکران قبل و بعد ،ریکاردو معتقد بود برای درک جامعه
رازم اسات که طبقات اصالی تشاکیل دهندهی آن را بشناسیم و ماهیت وابستگی متقابل و
تضااادهای بین آنها را درک کنیم .طبقه و تفاوتهای طبقاتی درواقر موضااوا اساااساای
اقتصاد کسانی بود که اقتصاد مدرن را پایهگذاری کرده بودند.
اما هرا تئوریهای اقتصاااادی مسااالز امروزین  -اقتصااااد نئوکلاسااایت و اقتصااااد
کینزگراها  -از تحلیل طبقاتی هشاامپوشاای میکنند؟ در واقر آنها در واکنش به آنهه
مارکس پس از ریکاردو با تحلیل طبقاتی کرد به هنین کاری دساات میزنند .مارکس با
تکیه بر تغییراتی که در تحلیل اسااامیت و ریکاردو اییاد کرد تحلیل طبقاتی را درجهت
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تازه ای ساااوا داد .او همهنین تحلیل تازهی طبقاتی خود را با نقد سااارمایهداری درهم
آمیخت .برعکسِ مارکس ،اسمیت و ریکاردو از تحلیل طبقاتی خود به نفر سرمایهداری
استفاده کرده بودند.
مارکس انسان رادیکاری بود که از توزیر نابرابر دارایی و قدرت در جامعه خود انتقاد
میکرد .هماانناد دیگر منتقادان اجتمااعی ،ماارکس مادافر ماارکیت جمعی ،توزیر برابر
درآمادها و دموکراسااای بهعنوان اسااااس عدارت اجتماعی بود .این مفهوم قدیمی طبقه
براسااس دارایی میرا مارکس از گذشاتگان اسات .او از اقتصاد اسمیت و ریکاردو هم
بهره گرفات هون برای تحلیال طبقااتی آنهاا ارز

قالل بود .او همهنین مدافر تعرید

طبقه براسااس قدرت بود .وری مارکس باور داشت که این تعارید از طبقه ناکافیاند .او
تحلیل طبقاتی تازهای به دست داد تا جنبشهای توده ای برای رسیدن به عدارت اجتماعی
را باا بینشهاا و اساااترات یهاایی برای اییاد جوامر عادرانه ،برابریطلب و دموکراتیت
تیهیز کند.
ماارکس ،در تحلیال طبقااتی تاازهی خود ،طبقاه را نه براسااااس ثروت ،درآمد و یا
قدرت ،بلکه برمبنای مازاد تعرید کرد .بحث اصلی مارکس این بود که درهمهی جوامر
بخشاای از مردم قوای نهنی و جساامی خود را صاارد تورید کاراهایی میکنند که بساای
بیشتر از هیزی اسات که خودشان مصرد میکنند یا به صورت مواد اوریه و ابزارها در
تورید مورد استفاده قرار میگیرد .این میزان اضافی را مارکس مازاد نامید .جوامر مختلد
براساااس شاایوهای که این مازاد را سااازماندهی میکنند با یتدیگر تفاوت دارند ،یعنی
هه کسانی تورید میکنند ،به دست هه کسانی میافتد ،و با آن مازاد هه میکنند؟
ماارکس ،باا تمرکز بر روی مقوراهی مازاد ،تعرید طبقه را تغییر داد .در کارهای او
اشارات کمتری به گروههای افراد (اغنیا ،فقرا ،کارگران ،مدیران ،زاکمان ،بیقدرتان ،و
غیرهی میشاااود .باه عوک تالکیاد اصااالی ماارکس درمورد همهی جوامر بر فرایندهای
اقتصااادی اساات که مازاد را تورید کرده تملت و توزیر میکند« .ساااختار طبقاتی» یعنی
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میموعهی مشااخصاای از این فرایندها .هون در زمان مارکس ساااختار طبقاتی مساالز،
سارمایهداری بود ،آن هه که مارکس بررسای کرد ،فرایندهای وی هی سرمایهداری برای
تورید ،تملت و توزیر مازاد است.
سارمایهداری کماکان مسالز است و تحلیل مارکس همهنان کاربرد دارد .بد نیست
بهاختصاار توضایب بدهم .سرمایهداران به کارگران درازای تورید محصول که بلافاصله و
بهطور کامل در تملت میگیرند وعدهی پرداخت مزد میدهند .سرمایهداران محصورات
توریدشااده را در بازارها به فرو

میرسااانند و درآمدهای زاصاال را به جیب میزنند.

بخشااای از درآمد سااارمایهداران به صاااورت مزد وعده شاااده به کارگران درمی آید که
کارگران از آن استفاده کرده و بخشی از هیزی را که خود تورید کردهاند ازسرمایهداران
خریداری میکنند .پس از پرداخت مزد و تلمین هزینههای مواد اوریهی اسااتفاده شده در
توریاد ،درآماد باقیمانده ،مازاد سااارمایهداران اسااات .در واقر ،کارگران مازاد را تورید
میکنند وری به تملت سرمایهداران درمیآید.
همانطور که مارکس تلکید میکند در شااایوهی ساااازماندهی مازاد ،سااارمایهداری
همانند فئوداریساام و بردهداری عمل میکند .بردهها بساایار بیشتر از آنهه از بردهداران
دریاافات میکردند تورید میکردند .ساااردها بخشااای از تورید خود را در تملت خود
داشااتند و بقیه – مازاد  -را باید به رردهای فئودال تحویل میدادند .هرجا که کارگران
مازادی تورید میکنند که به تملت دیگران درمیآید مارکس آن را «بهرهکشاای» نامید.
باه این ترتیاب ،از دیاد مارکس گذار از بردهداری به فئوداریسااام و پس آن گاه به
سرمایهداری ،باعث رهایی کارگران از بهرهکشی نشد.
مفهوم طبقه برمبنای مازاد که از دید مارکس اسااااسااای اسااات ابزار تحلیلی بسااایار
قدرتمندی در اختیار کسانی قرارداد که براساس سنت مارکسی میکوشند به پرسشهای
سایاسی و اقتصادی پاسز بدهند .زوزه ی بسیار مفیدی برای پ وهش بر این تمرکز کرده
که هه گونه تغییرات در شاارایز اقتصااادی ،ساایاساای و فرهنگی بر اندازهی مازادی که از
کارگران بهدر برده میشااود اثر گذاشااته اساات .ههگونه کارگران و ساارمایهداران برساار
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اندازهی مازاد مبارزه میکنند و ههگونه عرضاااه ،تقاضاااا ،و قیمت کاراها و خدمات در
بازار ،مبارزهی طبقاتی را انعکاس میدهد و برآن اثر میگذارد .برای مثال ،با ساایر نزوری
قیمت مواد غذایی و پوشااک ،سرمایهداران رازتتر میتوانند از میزان مزد پوری بکاهند
و در نتییه مازاد بیشتری از کارگران به دسااات بیاورند .یا بهعنوان نمونهای دیگر ،اگر
تحورات سایاسای و فرهنگی باعث شاود تا آگاهی طبقاتی کارگران بیشتر شود  -یعنی
اگر کارگران مقورهی مازاد و بهرهکشاای را بفهمند -آنها از مازادی که به ساارمایهداران
تحویل می دهند خواهند کاست و یا زتی ممکن است بخواهند که مازاد نصیب خودشان
بشود.
اربته تحلیل مارکسی به بررسی این که برسر مازاد پس از این که نصیب سرمایهداران
شد هه میآید ،هم خواهد پرداخت .رقابت بین سرمایهداران و از طرد دیگر مبارزهشان
با کارگران مطارباتی بر این مازاد تحمیل خواهد کرد .در نتییه ،برای مثال سااارمایهداران
ممکن اساات بخشاای از این مازاد را به مدیران بدهند تا آنها مازاد بیشتری از کارگران
زهکشای کنند .یا سرمایه داران ممکن است بخشی از مازاد را به وکلا بدهند تا در دادگاه
از آن هاا دفااا کنند و یا بخشااای را به مدیران بنردازند که ماشاااینآرات تازه خریداری
میکنند تا بتوانند درمقابل رقبا موفق شوند.
اقتصاااد تحلیلی بر مبنای طبقه ،بین کارگرانی که مازاد را تورید میکنند « -کارگران
مورد» -و آنهایی که شاارایز را آماده میکنند تا ساارمایهداران مازاد را به جیب بزنند( -
کارگران نامورد ،برای مثال سارپرساتان ،وکلا و مدیرانی تفاوت قالل میشود .نظر به این
که کارگران مورد توریدکنندگان مازادی هسااتند که ساارمایهداران بخشاای از آن را بین
کارگران نامورد توزیر میکنند ،این دو دسااته اگرهه هردو مزدبگیر هسااتند ،وری ارتبا
متفاوتی با فرایند طبقاتی دارند .به این ترتیب ،اقتصاددانان مارکسی میتوانند به پرسشها
درباارهی تفااوت طبقاتی بین گروههای مختلد کارگران پاساااز بدهند کاری که دیگر
اقتصاددانان نمی توانند انیام بدهند؛ هراکه فاقد تحلیل طبقاتی برمبنای مازاد هستند.
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اقتصاااد مارکساای همهنین می تواند برخوردهای درونی بین فرایندهای طبقاتی را هم
تبیین کند .این که مازاد ههگونه تورید و ههگونه تصاااازب میشاااود درعینزال نشاااان
میدهد که مازاد ههگونه توزیر میشاااود و برعکس .برای مثال ،تشااادید بهرهکشااای-
افزودن برساارعت کار ،نظارت بیشتر برکار ،تقلیل پرداختهای اضااافی -باعث افزایش
تنش میشااود که اغلب ضااروری میسااازد تا ساارمایهداران بخشاای از مازاد را صاارد
استخدام مشاوران بکنند که بتوانند به کارگران کمت کنند تا بتوانند با ارکلیسم ،غیبت از
کار و مساالل مشابه مقابله نمایند .همهنین وقتی که سرمایهداران بخش بیشتری از مازاد
را صرد خرید ماشینآرات میکنند .این کار بر تعداد کارگرانی که بهکار گرفته میشود
اثر منفی میگذارد و سرعت کار را تشدید میکند و درنتییه نرخ بهرهکشی بارا میرود.
تحلیل طبقاتی نشااان میدهد ههگونه قیمت کاراها ،سااود بنگاهها ،و درآمدهای فردی به
فراینااد طبقاااتی بساااتگی دارد و بر آن اثر میگااذارد .برای مثااال وقتی کااارگران موفق
میشاوند به زیان مازاد سارمایهداران مزد بیشتری بگیرند ،سرمایهداران با تکیهی بیشتر
بر اتومااسااایون ،یا برونساااناری تورید در جایی که مزد کارگر کمتر باشاااد ،و یا زتی
بیکارکردن بخشای از کارگران به آن پاسز میدهند .ممکن است استرات یهای دیگری
در پیش بگیرند  -در پیوند با سود بنگاه ،قیمتها ،و یا ماریاتی که به دورت میپردازند که
بر درآمدهای فردی اثر خواهد گذاشت.
آنانی که در ساانت مارکساای تحلیل میکنند میتوانند به مناساابات میان ساایاساات،
فرهنگ و فرایند طبقاتی ساارمایهداری هم بنردازند .برای نمونه ،ساارمایهداران بخشاای از
مازاد را به صاااورت کمت به کارزارهای انتخاباتی و یا پرداختی به رابیساااتها صااارد
میکنند تا آنها بتوانند دورتها را متقاعد کنند تا سیاستها را بهگونهای تدوین کنند که
آنهاا بتوانناد مازاد بیشتری از کارگران اخذ نمایند و یا صااارد آن میکنند که رقبای
سااارمایه دار خود را شاااکسااات بدهند .ناگفته روشااان اسااات که این گونه توزیر مازاد
پیآمدهای روشااانی برای سااایاسااات در جوامر سااارمایهداری دارد .نمونه دیگر ،وقتی
«والمارت» اخیراً دریافت که رأی دادگاه را به خاطر تبعیض و شاایوه کاری غیرمنصاافانه
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باخته اسااات که برمیزان مازاد

اثر خواهد داشااات ،در اقدامی طبقاتی کوشاااید بخش

بزرگتری از مازاد را صاارد هزینههای مطبوعاتی خود بکند .اگر به زبان ساااده بگویم
این پول صارد آن شاد که رسانهها در روایتهایی که منتشر میکنند و روایتهایی که
ارایه میدهند هوای «والمارت» را داشته باشند .علاوه بر ارایهی تصویری مطلوب از وال
مارت ،توزیر این مازاد برفرهنگ بهطور کلی هم اثر خواهد داشات و در نتییه توسعهی
جوامر از رسااانههایی که «والمارت» میکوشااد آنها را وامدار خویش کند تلثیر خواهد
گرفت.
اقتصااددانان مارکسایسات میپذیرند که سارمایهداری اغلب به رشد تورید و مصرد
منتهی میشااود .وری تحلیل آنها در ضاامن برتنافضااات موجود و بیعدارتیها در توزیر
نابرابر در نظام سارمایهداری هم تلکید دارد .بهعلاوه از هزینهها و منافر سخن میگویند و
نشان میدهند که ههگونه مشکلات اقتصادی سرمایهداری ،از جمله بیکاری ،اتلاد منافر
طبیعی و انسانی ،و بیثباتی ادواری بهعنوان پیآمدهای ناگزیر این ساختار طبقاتی ظهور
پیدا میکند.
بررسای طبقاتی براسااس مازاد ،به متفکران سانت مارکسای امکان داده است تا زتی
دربارهی اقتصاد پساسرمایهداری هم نظریهپردازی کنند .اقتصاد پساسرمایهداری از این جا
شاروا میکند که تغییر انقلابی اقتصادی به بهرهکشی پایان میدهد ،نه این که تنها شکل
آ ن را تغییر باادهااد .اگر این تغییر اتفاااا بیفتااد ،در آن صاااورت کااارگران کااه درواقر
توریدکنندهی این مازاد هساااتند می توانند آن را تصاااازب و توزیر کنند .کارگران مورد
درواقر هیلت رییساهی خودشان میشوند و به طور اشتراکی مازاد تورید شده را تصازب
خواهند کرد .تصاور کنید که بین دوشانبه تا پنیشنبه ،کارگران کارا تورید میکنند .روز
جمعه هم به ساه فعاریت متفاوت به طور اشاتراکی دست خواهند زد .بخشی از مازاد را به
صاورت مزد به خودشان می پردازند ،بخشی صرد بازتورید ابزارها و موادی میشود که
در تورید مورد اساتفاده قرارگرفت و آنهه را که باقی میماند صاارد زفا این ساااختار
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تحلیل طبقاتی مارکس و اقتصاد

طبقاتی تازه میکنند .این نوا سااختار طبقاتی بدون بهرهکشی آن هیزی است که تحلیل
طبقاتی مارکسااای از آن تحت عنوان کمونیسااام نام میبرد .اربته باید گفت که سااااختار
طبقاتی بدون بهرهکشای ،یت اتوپیای خودکار نیست ،و برای خود

مشکلات مشخص

اقتصاادی ،سیاسی و فرهنگی خواهد داشت وری این مشکلات با آنهه که در تحت نظام
سرمایهداری داریم تفاوت دارد.
اقتصااااددانان مارکسااای بحث میکنند که ههگونه فرایندهای طبقاتی ،و فرایندهای
دیگر ،اقتصاادی ،سایاسای و فرهنگی ،برای شاکل دادن به تکامل جوامر سرمایهداری بر
روی هم اثر میگاذارند .آنان در تحلیل سااااختار طبقاتی غیر بهرهکشاااانهی خود – در
گذشااته ،در زال و در آینده -با دیگران تفاوت دارند .این مبازثات در طول نساالها،
باعث ظهور تحلیل اقتصاادی متفاوت مارکسای برمبنای طبقات شاده است که تبیینهای
متفاوتی از سرمایهداری و کمونیسم به دست خواهد داد.
باا این همه ،تحلیل طبقاتی مارکسااای در کتابهای درسااای ،روزنامهها ،کلاسهای
دانشاگاه ،و در آگاهی اغلب مردم غایب اسات و به جایش اقتصاد نئوکلاسیت و کینزی
نشاساته است .به جای این که از مبازثه بین دیدگاههای متفاوت به اقتصاد استقبال کنند،
اقتصااااددانان ارتد وکس از کنار گذاشاااته شااادن مبازث بدیل و به وی ه تحلیل طبقاتی
مارکسی دفاا میکنند .اقتصاد نئوکلاسیکی و یا کینزی دربارهی تورید ،تصازب مازاد ،و
توزیر ماازاد ساااخنی نمیگویند .کاری که میکنند این اسااات که وجود مازاد و وجود
فرایند طبقاتی را انکار میکنند .به دانشیویان عمدتاً ارگوهای نئوکلاسیکی و یا کینزی از
این که اقتصاااد ههگونه کار میکند آموز

داده میشااود .اقتصاااددانان عملگرا هم از

کاربرد آمارها و تکنیتهای آماری به این ارگوها بهره میگیرند .و نتایج بررسیهایشان
هم ناه این که به عموم بهعنوان پیآمدهای یت ارگوی مشاااخص و از نطر طبقاتی کور
ارایه شود بلکه بهعنوان زقیقت در علم اقتصاد و کاربرد

در همه جا ارایه میشود.

با این همه ،تحلیل طبقاتی مارکسای با وجود کنارگذاشاته شادن از مراکز رسمی ،به
رشاد خود ادامه میدهد .مشاکلات سرمایهداری درکنار مبارزه و مخارفتهایی که اییاد

9

ریچارد ولف  /ترجمهی احمد سیف

میکند همهنان به ظهور منتفدان ادامه مییابد .بساایاری درمییابند که نابرابری در توزیر
ثروت ،درآماد و قدرت در نظام سااارمایهداری ناپذیرفتنی اسااات .برخی راه خود را در
تحلیال طبقااتی ماارکسااای مییابند که بر ساااازماندهی اجتماعی این مازاد بهعنوان راه
دستیابی به بینشها و استرات یهای ضروری برای گذار جوامر به فراسوی سرمایهداری
تلکید میکنند.
ریچارد وُلف استاد اقتصاد دردانشگاه ماساهوست ،امهرست ،است .او از مؤرفان کتاب
«دانش و طبقه ،نقد اقتصااد سیاسی» «،اقتصاد ،مارکسیسم علیه نئوکلاسیتها»« ،همه را به
خااناه برگردانیم ،طبقه ،جنسااایت ،و قدرت در خانوار مدرن»« ،تئوری طبقاتی و تاریز-
سرمایهداری و کمونیسم در شوروی سابق».
اصل مقاره را دراین پیوند بخوانید:

http://dollarsandsense.org/archives/6002/0002wolff.html

