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رو، از اين ،و دارترين، نيرومندترينريشه سازوكاري است كه به ياري آن و با ترفندِ افسونِ » ي متوسططبقه« ايدئولوژي

ها، قشرها يا اجتماعي و تاريخيِ اليه واقعيتي نمادينِ (گفتماني ـ ايمائي) ايدئولوژي بورژوايي بردهاكاراترين راه

  شود.مبدل مي» متوسط«ي طبقه يافسانهي بورژواييِ معاصر به طبقاتي از جامعه

هيچ روي گذارانه از آن و نه بهآن، نه هرگز توصيفي ارزش واقعيتِ ناميدنِ اين هستيِ اجتماعيِ واقعي، نه انكار افسانه
هاي واقعي و آشكار و نهانِ اجتماعي و تاريخي، بويژه در اينجا و اكنونِ اكشانكار نيروي عظيم اين افسانه در كش

اي و در نهادهاي سياسي و پيكريافتگيِ اين افسانه در گفتمان روشنفكرانه، دانشگاهي و رسانه ،ي ماست؛ برعكسجامعه
نه در واقعيت » متوسط«ي طبقهاست. قدرت اجتماعي، به آن كاربرد و كاركردي بسيار مؤثر و انكارناپذير اعطا كرده

است. يافته، »ي متوسططبقه«بنا بر تعريف ايدئولوژيِ  »طبقه«اين  ي اطالقي است كهاش، بلكه در حوزهاجتماعي
ها و ي نگرانيها و حقير و جبون پنداشتنش، همهي اهريمني كردنها و اميدها در عطف به اين طبقه، همهي بيمهمه

شود، ي اهميتي كه به آن در تأمين آزادي و عدالت و رفاه منسوب ميه نرنجاندنش و همهو زنهارها ب هشدارها

همه معطوف به وي بورژوايي؛ همهها و طبقات مياني در جامعهاند و نه به واقعيتِ اليهمعطوف افسانههمه به اين وهمه
  سازد.را مي» متوسط«ي ي طبقهها و طبقات، افسانهها، آرزوها و وااليشي است كه از اين اليهفرافكني آرمان

آن است؛  يخطوط عمدهافسانه، در  ندادنِ چگونگيِ سازوكارهاي اين افسون در ساختن آناين نوشته نشا تالش
، »ي متوسططبقه«كوشد در قالب ايدئولوژيِ هايي كه به ياري آنها، ايدئولوژي بورژوايي ميآشكاركردنِ ترفندها و شيوه

، به هويت كمّياي به سنجه كيفيو با تبديل وضعيتي ») متوسط(« ميانگينبه موقعيت  مياني يبا تبديل موقعيت

(عاطفي،  غيرعقاليي منظرسه  از اعطا كند و ايجابي)، هويتي 1قه، قشر، قشرها يا طبقاتي مياني (طب سلبياساساً 

نهادين، حقوقي، ( اجتماعيـ  سياسي) و ، تجربي، آماري، صوري»علمي«، (گفتماني عقاليي، احساسي، التفاتي)
ي بورژوايي، به ضامن بالمنازع بقاي جامعهي ترين و نيرومندترين طبقهترين، وسيععنوان بزرگ)، آن را بهايدئولوژيك

گمان ناخواسته ي غيرانتقادي، بيي زندگي اجتماعي مبدل كند. در اين راه، ماركسيسم عاميانهدارانهي توليد سرمايهشيوه
  است.» ي متوسططبقه«آگاهانه، بهترين ياور ايدئولوژيِ ناو

  

  ي ميانيواقعيت طبقه

هاي اجتماعي بسيار ي سرمايه، در جوامع امروز جهان جايگاهزندگي اجتماعي، استوار بر رابطهي توليد و بازتوليد شيوه
و حتي  حداقل شرايط زندگياز بردگان و آوارگانِ فاقد ؛ استهاي اجتماعيِ بسيار پرشماري پديد آوردهگوناگون و نقش

 يهايهاي توليد و تحقق ارزش، ايفاگران نقشوزهوشهروندي گرفته تا كارگران حترين حقوق انسانيهره از ابتداييببي
هاي اداري، امنيتي، دارانه، نگهباني و دفاع از حفظ و تداوم آن در حوزهشان بازتوليدِ روابط سرمايهاجتماعي كه وظيفه

يهي است از كل ارزش اضافيِ اجتماعي در قالب سود، بهره و رانت. بد برداران مستقيمو بهره است نظامي و ايدئولوژيك
ي دارانه در همهگوني و گستردگي، ــ كه خود به تناسبِ تفاوت در رشد و گسترش روابط توليد سرمايهكه اين گونه
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باشد ــ تواند ابعاد بسيار متنوعي داشتهسپهرهاي زندگي اجتماعي و موقعيت تاريخي، زماني و مكانيِ جوامع گوناگون مي
در همين  هايي همانندحيات جامعه، يا بنا به الگوسازي شرايط ماديِ  ليد و بازتوليدِترين سطح تجريدِ توآنگاه كه در عام

 ميانجي،بيتواند ي بزرگ پرولتاريا و بورژوازي تقسيم كند، نميسطح از تجريد، اعضاي جامعه را اساساً به دو طبقه
و تاريخي معين باشد؛ و از آنجا  ي براي تبيين و نقد مناسبات اجتماعي در يك شرايط اجتماعيمندراهنماي توان

  كار آيد.هاي سياسي بهي كافي براي شناخت، نقد و طراحي استراتژيكار و چارچوبراه ،ي ابزارمثابهتواند به نمي

هر فرد و يا هر موقعيت ويژه باشيم  كه مدعي تعيين تكليفِ جايگاهآنــ بي توان،ي بورژوايي مدرن را ميجامعهاعضاي 

ي جامعه يا گرايش بالقوه و دارانهي سرمايهو دفاع از سامانه داشتنبرقرار نگهي گرايش بالقوه و بالفعل به ــ از زاويه

به سه گروه بزرگ و اصلي تقسيم كرد؛  كماكان اي ديگر،اين سامانه و برقراركردنِ سامانه برانداختنبالفعل به 
هاي سياسي و اجتماعي جامعه نقشي توانند ظرف نيروهايي باشند كه در كشاكشهايي كه در ساحتي سه بُعدي ميگروه

وقعيتي همگن و م ،وجه وجوديها در سه عبارت ديگر، اعضاي اين گروهكنند. بهايفا مي متمايزو  قابل تشخيص

فرد از  خودِ بنا به دريافتِر تعريف هويت فردي ــ اي كه هركدام از اين سه وجه دبنا به وزنه يابند.بخش ميهويت

شود. اين آورد، امكان ناوابستگي و گسست از يك گروه و وابستگي و پيوست به گروه ديگر فراهم ميــ بدست مي خود

و  ي توليدواسطهيعني جايگاه عضو در فرآيندهاي بي ،»اقتصادي«) وجه باصطالح 1سه بُعد يا وجه وجودي عبارتند از: 
) وجه سياسي، يعني وابستگي و پيوستگي آرزومندانه 2دارانه؛ تحقق ارزش و در فرآيندهاي توليدِ مناسباتِ توليد سرمايه

) وجه ايدئولوژيك، يعني 3ي سازماندهي جامعه؛ و مناسبات قدرت يا شيوه دريا واقعي به نهادهاي درگير و در كشاكش 
  ها.بر نهادها و انتزاعاتِ پيكريافته، همانا ايدئولوژيي مخاطب قرارگرفتن در براامكان بالقوه

كنيم؛ تعاريف مي گذارينام» گروه مياني«و » دارانسرمايه«، »كارگران«ما اين سه گروه بزرگ را به ترتيب: 

هاي افتها را با درينامي اطالق اين هاي حوزهها و تفاوتكرد، همانندينمايي كه از اين سه گروه ارائه خواهيمسرشت
  آشكار خواهدكرد.عمومي و رايج از آنها 

   اعضاي اين گروه:گروه نخست: كارگران. 

ي حيات خود و توليدند و براي ادامه كار و طور واقعي و حقوقي فاقد ابزار و شرايط، به»تصادياق«) در وجه لفا
كه ش نيروي كار خود ندارند، اعم از ايندرآمد) چيزي جز فرودرآمد يا كمي دور و نزديك و بيشان (خانوادهوابستگان

پرورش،  ي آموزش،اسطههاي باوطور مولد يا نامولد، يا در حوزهاين نيروي كار در فرآيند توليد يا تحقق ارزش، به
ها و... ــ صرف شود. اگر اعضاي اين گروه در فروش ها، تعاونيبهداشت و امور اجتماعي ــ مددكاري اجتماعي، بيمه

لحاظ عيني ي آن بيكاري و محروميت از درآمد، و قابل تصورترين و بهواسطهآمد بيار خود موفق نباشند، پينيروي ك
  كار است. نيروي اي براي فروشآمدن از بيكاري، كماكان جستجوي كار و يافتن امكان تازهترين راه بيرونپذيرامكان

ي در موفقيت شيوه ياشان را تيباشند، حفظ و بهبود موقع) در وجه سياسي، اگر از نهادهاي متشكل خود برخوردار ب

ي زندگي و دارانهي سرمايهدر براندازي سامانه يابينند؛ و هاي تازه ميها يا ايجاد شغلداري در حفظ شغلتوليد سرمايه
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هاي سياسي كشاكشها و با ابزارهاي گوناگون در كنند  و در اين راستا به شكلاي ديگر جستجو ميبرقراري سامانه
نظام) پيادههمچون (يعني  طور مستقيم و يا غيرمستقيمهاي خود، ناگزيرند بهشركت دارند. در صورت فقدان تشكل

هاي متضاد با گرايش بديهي است كه در اين حالت هاي ديگر دنبال كنند.ياسي گروهاهدافشان را در نهادهاي س
  موفقيتي نخواهند داشت. مكانِبخت و ا ،ي جامعهدارانهي سرمايهسامانه

متضاد با  هاي سازگار يا ناسازگار، موافق ياي انواع ايدئولوژيهواسطه مخاطب هم) در وجه ايدئولوژيك، بالفعل و بيج
شدن در مخالف سلطه و استثمار سرمايه هستند و بسته به جذب ياي زندگي اجتماعي، مدافع دارانهسرمايه يسامانه

  هاي متناقضي ايفا كنند.هاي سياسي، نقشتوانند در كشاكشها ميدئولوژينهادهاي اين اي

  اعضاي اين گروه:. دارانگروه دوم: سرمايه

به ايفاي نقشي  بدون الزام و اجبار ،توليد كار و ) در وجه اقتصادي، در مقام مالك حقيقي و حقوقي ابزار و شرايطالف
دارانه، سهمي از ي حفظ مناسبات توليد سرمايهي توليد و تحقق ارزش يا فرآيند باواسطهواسطهدر فرآيندهاي بي فعال

هاي انحصاري سياسي يتقعكه مواين كنند.كل ارزش اضافي اجتماعي را در شكل سود، بهره يا رانت ارضي تصاحب مي
ل ارزش اضافي اجتماعي، يعني سهمي از سود يا بهره را، در يا ايدئولوژيك (مثالً مذهبي)، امكان تصاحب سهمي از ك

كه رانت در مبدل كند، يا اين» رانت«، اين سهم را به نوعي اين لحاظ از و اختيار برخي از اعضاي اين گروه قراردهد،
رو ما رد. از هميناي ايجاد نخواهد ككنندهبنديِ مورد نظر ما تغيير تعيينمعناي دقيق كلمه رانت ارضي باشد، در تقسيم
توانند ــ و در بديهي است كه اعضاي اين گروه مي ايم.داران قرار دادهدر اين سطح زمينداران را هم در گروه سرمايه

هاي توليد و تحقق ارزش و چه ي مديران بخشچه در قواره را هاي فعاليطور است ــ خود نقشواقعيت هم همين
برعهده بگيرند و عالوه بر تصاحب سهمي از ارزش اضافي اجتماعي در مقام  ايدئولوژيك،ري نهادهاي سياسي و راهب

اما وجه مميز  شان دريافت كنند.»كار«توليد، سهمي نيز در اِزاي  كار و ي حقيقي و حقوقي ابزار و شرايطدارنده
  دوم نيست.» درآمدِ«داران، اين شان در گروه سرمايهقرارگرفتن

موارد ــ نه  يهاي خود برخوردارند، در بسيار(سنتي، عرفي، مدرن) از تشكل هاي گوناگونقالبدر  ) در وجه سياسي،ب
هاي قدرت و نهادهاي سياسي را در اختيار دارند و حفظ و بهبود طور مستقيم و غيرمستقيم اهرمجا ــ بههميشه و همه

ي اين ي عمدهبينند. وظيفهزندگي اجتماعي مي يدارانهي سرمايهدوام سامانه شان را در حفظ، تحكيم وموقعيت
ساختن امكانات ساختاري براي هاي قدرت سياسي و فراهمداران بر اهرمي سرمايهنهادهاي سياسي حفظ اِعمالِ اراده

  ي توليد است.ناپذير اين شيوههاي ادواري و اجتنابشدنِ سرمايه بر بحرانچيره

ي هاي سازگار و مدافع سامانهي انواع ايدئولوژيواسطه مخاطب همهي) در وجه ايدئولوژيك، بالفعل و بج
پسند هاي مردمو صفت هانام با گمانبي ي زندگي اجتماعي و مدافع سلطه و استثمار سرمايه ــ هرچنددارانهسرمايه

شود. ــ هستند. سهمي از درآمد اعضاي اين گروه براي حفظ نهادهاي ايدئولوژيك و ايجاد نهادهاي تازه صرف مي ديگر

اي از و مضاعفي براي صرف بخش عمده متمايزي بسيار مهم، شدن، انگيزهبديهي است كه اين مخاطب واقع
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هاي متعدد ارتباطات و اطالعات است. اين ها، شاخهگذاري در نهادهاي ايدئولوژيك، رسانهي اجتماعي در سرمايهسرمايه
  ها و سپهرها متمايز دانست.گذاري در اين حوزهسرمايه» اقتصاديِ«د صرفاً عبُعد را بايد از بُ

. بديهي ين گروه استا» ي متوسططبقه«ها و نقاط ارجاع واقعي ايدئولوژي . واقعيت و پايهگروه سوم: گروه مياني
هاي گوناگون و گاه هاي دروني و قشرها و اليهبنديگروه») دارانسرمايه«و » كارگران(«وه پيشين است كه در هردو گر

ها، چنان اغتشاشي در گوني و حتي تعارضــ در وجوه سياسي و ايدئولوژيك ــ متخالفي وجود دارد، اما اين گونه
ايم، يك بندي برگزيدهاين نوع تقسيم ايما بر آورد كه نتوان آن را، بنا به معياري كههمگني اعضاي گروه پديد نمي

ي ي مبارزهي بسيار گستردهدر پهنه ،واحد و داراي هويت متمايز تلقي كرد؛ به عبارت ديگر سياسي ـ اجتماعيِ هستيِ 
  تشخيص داد. ،متمايز ي طبقه يا طبقاتير اين گروه را به منزلهتوان كماكان حضوطبقاتي مي

 ،تركنندهتر و تعيينها بسيار بيشتر است و از سوي ديگر، و مهميك سو تنوع قشرها و اليهدر مورد گروه سوم، از 

ها و خواسته بازتابوجه اقتصادي در وجوه سياسي و ايدئولوژيك در يك راستا و  مقتضيات و نيازهاي فرافكني

متناقض، بينابيني،  كيفيتيگروه الزامات وجوه سياسي و ايدئولوژيك در وجه اقتصادي، در راستاي متقابل، به اين 
توان در وجه اقتصادي اعضاي اين گروه را به ن دليل ميدهد. به همي، ناهمگن و شكننده ميكنندهنااستوار، نوسان

  هاي كمابيش متمايزي تقسيم كرد.اليه

  ) در وجه اقتصادي:الف

اِزاي يا مابه» مزد«بخشنده به منبع درآمدشان كماكان توليدند و عنصر هويت كار و واقعي فاقد ابزار و شرايط طور) به1
، آنها را از دو جانب در سهمي از كل ارزش اضافي اجتماعي »مزد«فروش نيروي كار آنهاست، اما سطح بسيار باالي 

تر از ارزش نيروي كار صدها بار ــ باالمراتب ــ شايد صدها يا چندبه ،»مزد«جهت كه كند. يكي از اينسهيم مي
كنند و از اند دريافت مياي را كه در خدمت آنآنهاست و بنابراين از اين طريق مستقيماً سهمي از ارزش اضافي سرمايه

ي تملك حقوقي شرايط توليد واسطهطور غيرمستقيم و بهدهد بهبه آنها اجازه مي» مزد«جانب ديگر، همين سطح باالي 
ود خبهره و رانت به سود، و غيرمنقول ــ سهمي از كل ارزش اضافي اجتماعي را در قالب ــ سهام، اموال منقول

شان به گروه ي منبع درآمد فرعيشان به گروه كارگران و از زاويهي منبع درآمدِ اصليزاويه اختصاص بدهند. اين گروه از
  داران همانند هستند.سرمايه

بخش درآمدشان از كار و تخصص (سنتي، توليدند، اما عنصر هويتكار و شرايط طور واقعي و حقوقي مالك ابزار و ) به2
نها در اختيارشان هستند، آ» بنگاه اقتصادي«پذير نيست و مزدبگيران محدودي كه در عرفي، مدرن) خودِ آنها جدايي

  يارانه و متمم دارند.كاركردي كمك

هاي نظامي، خدماتي در حوزهتوليدند، اما نيروي كارشان را صرف  كار و طور واقعي و حقوقي فاقد ابزار و شرايط) به3
ي جامعه دارانهي سرمايهشان حفظ و تداوم ساختار سياسي استوار بر سامانهكنند كه هدف، امنيتي و قضايي مييانتظام

ا صرف خدماتي در توليد نيروي كارشان ركار و است. همچنين كساني كه بدون مالكيت حقيقي و حقوقي ابزار و شرايط 
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 بازتابي شان ــ و اساساً از زاويهكنند كه بنا به ارزيابي خود از موقعيتهاي فرهنگي، اداري، مالي و حقوقي ميحوزه
  ي جامعه وابسته است.دارانهي سرمايهها و الزامات وجه ايدئولوژيك ــ به سامانهخواسته

بگير دولت يا نهادهاي عنوان مستمندان مستمريتوليدند، اما به كار و ي و حقوقي فاقد ابزار و شرايطعطور واق) به4
را نيز كه تأمين ي كسان ديگري ي كار بيرونند. همهي بيكاران يا ارتش ذخيرهطور بالفعل و بالقوه از حوزه، بهخيريه

  وه قرار داد.توان در اين گرهاي دولتي و خصوصي است، ميها يا اعانهاز راه وام معاششان انحصاراً

هاي سنتي، عرفي و مدرن ، از تشكلهاي اين گروه و كيفيت بينابيني آني اليهبنا به تنوع ويژه ) در وجه سياسي،ب
دانند با اين تفاوت دارانه ميي سرمايهشان را عمدتاً در حفظ و تحكيم و دوام سامانهبرخوردارند و حفظ و بهبود موقعيت

ارزيابي  شانالطم فرآيندهاي توليد و بازتوليد را شرايط مطلوبي براي حفظ و بهبود موقعيتدغدغه و نامتكه كاركرد بي
حال، در اند، حتي به زيان سرمايه، از اين وضعيت نامتالطم دفاع كنند. با اينسياسي آماده هايكنند و در كشاكشمي

دارانه دارند، ي به حفظ مناسبات سرمايهگرايش نيرومندتر ي يك،ي شمارهها، مانند اليهشرايطي كه برخي اليه
هاي وجه ايدئولوژيك و نيز بسته به شدت ي شماره سه، بسته به تأثيرپذيري از بازتابهاي ديگر، مانند اليهاليه

قابل  ،دارانهضرورت مناسبات توليد و بازتوليد سرمايه ازشان را سياسي، گسست هويت جايگاه اجتماعي يهاكشاكش
  دانند.تصور مي

 هايي انواع ايدئولوژيواسطه مخاطب همهي فوق، بالفعل و بيج) در وجه ايدئولوژيك، بنا به كيفيت تنوع مورد اشاره
طلبانه هاي اصالحي نفوذ را ايئولوژيترين حوزهبزرگ ي زندگي اجتماعي هستند.دارانهي سرمايهسازگار و مدافع سامانه

  كنند.دارانه ميل ميطلبانه و حتي ضدسرمايههاي عدالتهاي پائيني به سوي ايدئولوژيد و در اليهرو دارنو ميانه

دو گروه پيشين است، اما درآمد خودِ آنها  درآمدِ اعضاي اين گروه، سهمي از  يهمه براي تقريبدرآمد به منبعهرچند 
داري مدرن نيست. به اين نكته ي سرمايهدر جامعهشان بخش براي تعيين جايگاه اجتماعيمعياري هويت رويهيچ به
ي طبقه«ي هاي اين گروه بتوانند بنا به تعاريف گوناگون از مقولهكه برخي از اليهطور مشروح بازخواهيم گشت. اينبه

يه، گمان منتفي نيست، اما همگني و هويت طبقاتي اين الي اجتماعي متمايز را تشكيل بدهند، بي، يك طبقه»اجتماعي

تأكيد بر تعّين مياني، بينابيني، متناقض و  ن) همچني2بينابيني و مياني آن پديد نخواهد آورد. ( كيفيتتغييري در 
داورانه و اعتباري نيست، بلكه استناد به هيچ روي حكمي ارزشبخش به گروه سوم بهكننده به عنوان عامل هويتنوسان
اسبات اجتماعي و مفصلبندي اين جايگاه عيني در وجوه سياسي و اقتصادي اعضاي اين گروه در روابط عيني من جايگاه

. بديهي است كه زتحقيرآمي است و نه ن جايگاه نه واقعيتي افتخارآميزمتناظر با آن است. بنابراين، در اين سطح، احراز اي
و لحن و  ها»استدالل« هاي متداول بهگوييي پاسختوان مورد ارزيابي و انتقاد قرارداد، اما نه از زاويهحكم را مي همين

رويكرد انتقادي ما به ايدئولوژي ». بورژوازيخرده«ي ماركسيسم سنتي در تحقير بردارانهزبان ايدئولوژيك و نسخه
  و لحن و زبان است. ها»استدالل«آن  ،نه مستلزم در اين نوشته، نه متكي بر، و» ي متوسططبقه«

  »ي متوسططبقه«ايدئولوژي 
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شان استوار بر، و ناشي از، اين است كه نه به گروه نخست، و نه به هويت هاي مياني در اساس هويتي سلبي دارند؛اليه
دو گروه تعريف ،  - »هر تعيني، نفي است« به اعتبار منطقيِ  -  توان مدعي شدگروه دوم تعلق دارند. بديهي است كه مي

. همچنين پذير استامكان ،ديگر هايشان نسبت به گروهشان، يعني بر اساس جايگاه منفيبراساس تعين سلبي زديگر ني
هاي مياني به هويتي هويت سلبي اليه ، تبديلهاي ديگري)Typ/type( »تيپ«توان مدعي شد كه با الگوها يا مي

شناختي ن صورت نشان داد كه اين الگوها با اتكا به جايگاه هستيآ. درست است؛ اما بايد در استممكن  ايجابي
ني بر سرمايه را نيز تي سلطه و استثمار مبها، توان نقد و راستاي براندازي رابطهاجتماعي و تاريخيِ هريك از اين گروه

 شرايط كار و و ابزار فقدان اختيار حقيقي و حقوقي بربخش آن دارند. تعريف گروه نخست با اين معيار كه عنصر هويت

اي استثماري و فرودستانه است، و تعريف گروه دوم با فروش نيروي كار در رابطه فقطتوليد، و امكان بقاي اعضاي آن 
توليد و امكان بقاي اعضاي آن  كار و بخش آن اختيار حقيقي و حقوقي بر ابزار و شرايطاين معيار كه عنصر هويت

(سوبژكتيو)  ي امكان عيني و ذهنيِ چه از زاويه تصرف سهمي از كل ارزش اضافي اجتماعي است، هردو، اساساً
ي ايجابي به اين دو گروه است. براساس مميزداري و چه حفظ و بقاي آن، انتساب وجه ي توليد سرمايهفراروي از شيوه

ي امكان عيني و ذهني گيرند، باز هم از زاويههايي كه در جايگاه نه اين و نه آن قرارميهها و گروهمين معيار، بخش
  هويتي سلبي دارند. ،(سوبژكتيو)

انداختن بر دقيقاً در اين راه است كه با نفي و انكار اين هويت سلبي و پرده» ي متوسططبقه«تالش بنيادين ايدئولوژي 
حجم آن، به اين هويت ايجابي  كردنِ ابعاد وو با بزرگ وپا كندهويتي ايجابي دستهاي واقعي مياني، آن، براي اليه

همين هويت  ، دقيقاً»ي متوسططبقه«كار اصليِ ايدئولوژي ي عزيمت هردو راهمشروعيتي تجربي ـ آماري ببخشد. نقطه
كننده و كنشي تقويتيانكار كه دست در دست يكديگر و در مهاي مياني است. اين دو راهسلبيِ جايگاه اليه

و گستراندن ابعاد آن به ـ » متوسط«ي كردن طبقهفربهشوند، عبارتند از: يك) ي يكديگر به پيش برده ميبرانگيزاننده

  .ميانگينها؛ دو) تبديل جايگاه مياني به جايگاه كردنِ نهايتالغري بورژوايي از طريق تقريباً ـ كل جامعه

و هويت سلبي  ي ادعاهايش از جايگاه ميانيرغم همه، از آنجا كه علي»ي متوسططبقه«: ايدئولوژي راهكار نخست
شدنِ قلمرو ميانه و داند، بزرگانداختن بر اين جايگاه و هويت ميي خود را پردههاي مياني آگاه است و وظيفهاليه
هاي مياني داند كه جايگاه اليهي ميها يا حدهاي چپ و راست يا پائين و بااليكردن نهايتي وسط را در كوچكحوزه

تر است و تر و محدودتر باشند، قلمرو ميانه يا وسط بزرگدر عطف به آنها، ميانه يا وسط است. هرچه آن دو حد كوچك

اين قلمرو بزرگ  هايحاشيهاگر بتوان اين قلمرو را چنان توسعه داد كه حدهاي پائيني و بااليي يا چپ و راست آن به 
جامعه  »كل«آن دو حد هويت و جايگاهي سلبي نسبت به اين قلمرو اصلي، كه در اساس  ،مبدل شوند، آنگاه و برعكس

تر و فراخ» ي متوسططبقه«شود و در اين وارونگي ميدان تاخت و تاز ايدئولوژي است، خواهند يافت. همه چيز وارونه مي
  تر خواهد شد.مانعبي

با تفاخري عالمانه زبان » ي متوسططبقه«هاي ماركسيسم عاميانه كه ايدئولوژي ماندهر كردنِ هردو حد، پستدر كوچك
محدودكردنِ پرولتاريا به كارگران مولد ارزش اضافي و محدودكردن  اهميتي ندارند.گيرد، نقش كمآنها را به خدمت مي
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اري كه تا حد امكان با دست و زور بازو ــ با داس و چكش ــ توليد ارزش به توليد اشياء مادي و محدودكردن كار به ك
ي و تحقير همه» خدمات«ي ي اَشكال ديگر توليد ارزش اضافي به حوزهگيرد، از يك سو، و تبعيد همهصورت مي

ها و يهي اين ال، مستعدترين زمينه براي دعوت همه»بورژواييخرده«هاي زائد، انگلي و هاي كار نامولد به فعاليتشكل
ستمگر،  به بورژوازي ، از سوي ديگر، است. به همين ترتيب محدودكردن بورژوازيِ»متوسط«ي اقشار به بهشت طبقه

بورژوازيِ در قدرت، به نيروها، نهادها،  به و خودفروش،» كمپرادور«نشانده، به بورژوازيِ دست ،فروشخائن، وطن
، براي دعوت »ي متوسططبقه«خوار، بهترين زمينه براي ايدئولوژي نتي دزد و راها، خانوارها و دارودستهخانواده

ي ي طبقهخوارِ ملت به مأمن محترمانهپرست، بورژوازيِ منصف و غمبورژوازيِ بيرون از قدرت، بورژوازيِ وطن
  است.» متوسط«

است كه هوز، دو بُعد مهم داشتآور در جوامع مدرن امردارانه و تقسيم كار شگفتيرشد و گسترش مناسبات توليد سرمايه
ي بسيار متنوع تحقق ارزش و اشيوه يكي رشد و گسترش اند.ي غيرانتقادي پنهان ماندههردو از ديدِ ماركسيسم عاميانه

هايي بسيار بزرگ در توليد ارزش؛ آشكارترين و ديگر، تبديل بسياري از وظايف مربوط به تحقق ارزش به رشته
ي تقريباً همگي افرادي از جامعه »ي متوسططبقه«ارتباطات. ايدئولوژي  و آن: اطالعات يانكارناپذيرترين حوزه

ي كنند به سادگي و بدون مقاومتِ نيرويي انقالبي و انتقادي در قلمرو طبقهبورژوايي را كه در اين حوزه فعاليت مي
است آنچه را كه آنها عقيده، باور، كوشيده است. به عبارت ديگر، با مخاطب قراردادنِ اين افراد،تعريف كرده» متوسط«

، و در نهايت »ي متوسططبقه«دانند، تعيين و تعريف كند. هدف ايدئولوژي خود مي» نظر«و » ايدئولوژي«بيني يا جهان
  اين طبقه از خود است. اعضايكردنِ افق بورژوايي در ادراك و تعريف موفقيت آن، دروني

ميزان درآمد از طبقات ديگر را » متوسط«ي ، معيار تعريف و تميز طبقه»ي متوسططبقه«: ايدئولوژي راهكار دوم

هاي آماري و تجربيات و ــ مسلماً با اتكا به داده متوسطيا  ميانگينو عددي  مقداردهد. و با تعيين افراد قرارمي

شود، اين تعريف مي متوسطي طبقه ،ها ــ به عنوان مركزي كه در شعاع آنها و منحنيهاي ميداني و جدولپژوهش
تر است. بديهي است كه اين معيار بزرگ» متوسط«ي تر باشد، وسعت طبقههرچه اين شعاع بزرگ كند.طبقه را وضع مي

رغم ميل وافرش به بزرگيِ شعاع هاي مياني خالص كند، زيرا ناگزير است، عليتواند خود را از هويت سلبي اليهنيز نمي
درآمد، اعم از كارگران و بيكاران و اي پائيني كه شامل افرادبسيار كماليه ي را بيرون از آن قراردهد:يهااين دايره، بخش
اي بااليي كه درآمدها و ثروت خانمانان و گورخوابان ــ و اليهبدوشان ــ و بسته به زمان و مكان: بي مستمندان و خانه

است؛ اما هويتش نه در بينابيني بودنش، » متوسط«ي ميانه، طبقه، هرچه هست، در اين بقيهسرشار و نجومي دارند؛ 

سطح درآمد كه از مرز فقر تا مرز  بودنِ طيفِ آن است. همچنين بديهي است كه به دليل گسترده متوسط درآمدِ  در بلكه
نظامي و قضايي هاي اداري و ي بانك تا مديران ارشد صنعت و تجارت و حوزههاي نجومي، از مرز كارمندان سادهثروت

ناگزير است ــ در انواع و » ي متوسططبقه«گيرد، ايدئولوژي بيرون از قدرت را دربرمي» مظلوم« دارانِو حتي سرمايه
بورژوازي محروم البته آوري را عرضه كند. شگفت هاي درونيبنديها و بخشـ اليهشناسانه ـهاي جامعه»نظريه«اقسام 

ي و روشنفكر طبقه ،كندتاواني طلب مي» متوسط«ي طبقهتحتاني هاي ني با اليههاي قدرت براي همنشياز اهرم
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هاي ي ارمغانهدر جاماست:  ي پرداخت اين تاوانآمادهبي گمان نيز » ي متوسططبقه«و ايدئولوگ » متوسط«

  .ي دمكراتيكبارزهمكردنِ فضاي و مسموم» رويچپ«ساختنِ آن به ي راديكال و نقاد و متهمبه نظريه گوييدشنام

با استناد به سه منبعِ درآمد، » هاهاي آنو سرچشمه هادرآمد«زير عنوان  كاپيتالماركس در فصل ماقبلِ آخر جلد سوم 

 ميزانكند. تعريف اين طبقات، نه براساس اشاره مي داريي سرمايهي بزرگ جامعهقههمانا مزد، سود و رانت، به سه طب

آن در فرايند توليد و تحقق ارزش و مناسبات اجتماعي توليد است. ماركس در همان چند  يسرچشمه، بلكه درآمد
كه ميزان درآمد  تاساست، تأكيد كردهنوشته» طبقات«سطري كه در فصل ناتمام و پاياني جلد سوم كاپيتال زير عنوان 

   باشد.» طبقه«تواند معياري براي تعريف نمي

، »متوسط«ي و ميانگيني آماري از سطح درآمد به عنوان محور و مركز تعريف طبقه معدلقراردادنِ ميزان درآمد و 

كند. ي استثمار را پنهان ميميزان درآمد به سادگي رابطه است. ي درآمدكردنِ سرچشمهپنهاندقيقاً راهي براي 
 ايكاالهاي مادي و غيرماديي ارزش نيروي كار، برابر با مقدار ارزش همهمقدار مزد كارگر، ارزش نيروي كار اوست. 

كاالهايي براي بازتوليد نيروي كار ضرورت  چهاست كه براي بازتوليد نيروي كار ضرورت دارند. تعريف اين معيار كه 
ي هيچ روي و لزوماً به معناي فقدان رابطهخودي خود بهي طبقاتي است. بنابراين، باالبودنِ مزد بهدارند، موضوع مبارزه

 شود؛ در مقابل، كارفرماي بنگاه كوچكي كه سودكند، استثمار مياستثمار نيست. كارگري كه مزد بااليي دريافت مي

كند. تعريف طبقه براساس از مزد يك كارگر متخصص است، كماكان كارگرانش را استثمار مي كمتردارش سرمايه
شدنِ جايگاه افراد در مناسبات توليد، پشتِ كند. پنهانفرو مي كيسه را در يك هاميزان درآمد، هردوي اين موقعيت

ي پائيني كند. بنابراين عضو طبقهزان و معياري كمّي وابسته ميي ميزان درآمد، عبور از اين طبقات را تنها به ميپرده
موردِ پرسش  .كند، كافي است وسائل و شرايطي براي افزايش ميزان درآمد خود فراهم تري باالبراي عروج به طبقه

ر و ستم طبقاتي در فقر، نابرابري، استثما يريشهي سلطه و استثمار، دست بردن به قراردادنِ خودِ مناسبات توليد، رابطه

  .افق فردشود. تغيير، تنها تغييري است كمّي از ، گم مي»متوسط«ي آلودِ ايدئولوژي طبقهفضاي مه

هايي هاي مياني به جايگاهي اجتماعي است كه در دايرهي هردو راهكار، تبديل وضعيت كيفي اليههدف و نتيجه

هاي مياني به هويت اند؛ تبديل هويت سلبي اليهرآمدها گرد آمده، ميانگين و معدل دكمّيي متحدالمركز پيرامون سنجه
ي و به حاشيه راندنِ طبقات پائيني و بااليي، و انتساب هويتي سلبي به آنان در عطف به طبقه» متوسط«ي ايجابي طبقه

  )3. (»متوسط«

  

  »ي متوسططبقه«هاي قدرت ايدئولوژي و سرچشمه كارآيي
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 عضوخودآگاهي در دروني كردنِ افق بورژوايي ــ همانا بتوارگيِ كااليي ــ در » ي متوسططبقه«كارآييِ ايدئولوژي 
در اين  ، پاداششاش، وظيفهشنقشاز بخشيدن به دريافت او از جامعه و جايگاه خود ــ و فرديت »متوسط«ي طبقه

  كند.ح عمل مييابي در سه سطشدن و فرديتــ  است. اين دروني جامعه

خود تعريف  درآمد ميزاناز راه  را طبقه ندر اي عضويت خود» متوسط«ي عضو طبقه : از آنجا كهسطح غيرعقاليي

چيزي و سقوط به بي سقوطكند: ارزيابي مي سقوطرفتنِ اين درآمد را، همچون شدن يا از دستكند، كمو توجيه مي
تر رفتنِ ارج انساني و مهمفرهنگي، از دستبه طور صريح يا تلويحي با ــ بي خانماني، ــ واي كه با نداري، بيبه ورطه

اي و ي رسانهي بورژوازي از هر روزنهتبليغات كر و كوركننده م است.دن دست او از لذائذ مصرفي مالزشاز هر چيز كوتاه
اندازهاي هولناك اين ، چشم»لاليف استاي«ي مصرف، براي اي جامعه براي مصرف، براي ميزان و شيوهغيررسانه

  كنند.بارتري ترسيم ميسقوط را به نحو هرچه فاجعه

ي پائيني، خروج از وضعيت اسفناك طبقاتي خود را تنها از راه مجراي افزايش درآمد، چه از از سوي ديگر، عضو طبقه
داند. به و توليد، قابل تصور مي يابي به مالكيت ابزار و شرايط كارطريق كسب تخصص بيشتر و بهتر و چه از راه دست

شود. بعالوه، ارتقاء به تداعي مي» متوسط«ي اين ترتيب، رفاه، خوشبختي، امنيت و آسايش تنها با عضويت در طبقه
تواند حس كند، بلكه در مواردي ميي متوسط، نه تنها امكانات رفاه مادي را فراهم ميي عضويت در طبقهمرتبه

آقاي «اش به مالكيت ابزار و شرايط كار، او را يابيمداريِ فرد را ارضاء كند، زيرا دستقدرتطلبي و همهنگام جاه
ده نيز ديگران و فرمان» آقاي«دهد، بسا او را هاي كارفرما نجات مي»فرمايشخرده«كند و از فرادستي و مي» خودش

  بكند.

هاي و داده هاي صوريباشد متكي بر روش» تيشناخعلمي ـ جامعه« : در سطح گفتماني، چه گفتمانيسطح عقاليي
، »ي متوسططبقه«تالش ايدئولوژي هاي سنتي، ديني و اخالقي، ايدئولوژيك باشد مملو از ارزش تجربي، و چه گفتماني

؛ رمالنُ، سليم عقلاست؛ موقعيت متكي بر  هنجارمندو  طلبانهاصالح، روانهميانه، غيرافراطياحراز موقعيت 
تعريف  ،و متكي بر ،االطالق است؛ موقعيتي منبعث ازوضعيت و هويت انساني، علي ،با اتكا به علم و عرفموقعيتي كه 

موقعيت » ي متوسططبقه«. ايدئولوژي  فرديانسان و حقوق طبيعي بشر: فرديت، آزادي فردي، استقالل رأي و كنشِ
و خالف ميل طبيعي انساني باشد: افراطي، و  كند، كه خالفش، خالف خرد، ناهنجارمندعضو طبقه را طوري تعريف مي

  بنابراين، خردستيزانه و خردگريزانه.

ي الذكر و گستراندن وسعت طبقهي فوقيغيرعقاليي و عقالفرديِ  : دو سطح دريافت سطح سياسي ـ اجتماعي
ي بورژوايي، به اكثريت افراد اين جامعه، اين طبقه را به گهواره و مهمل آزادي، ي جامعهترين طبقهبه بزرگ» متوسط«

 دمكراسيِ پارلمانيدر ، و عمدتاً دمكراسيكند، وضعيتي كه بيان سياسي خود را در گرايي و تساهل مبدل ميقانون
ي انتخاب نمايندگان خود و وضع قوانيني كه هدف و متكي به رفاه اقتصادي، در تصميم آزادانه آزادي فرد،يابد. مي

گيرد، به هستي، افق ديد، اعضاي جامعه مياكثرِ همين شرايط است و اعتبارش را از رأي اكثريتِ تثبيت شان وظيفه
وارگيِ تتي فرامكاني، فرازماني و فراتاريخي. اصل بُبخشد، مشروعيمشروعيت مي» متوسط«ي انداز و تأويل طبقهچشم
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عقل سليم، به برابري حقوقي در برابر قانون مبدل  وجه صوري نمايندگيِكند. ي هويت انسان عروج ميقله هبورژوايي ب
» سطي متوطبقه«اين وضعيت، و يكي از اهداف آشكار و پنهان ايدئولوژي » مطلوب«ي تبعي، منطقي و نتيجهشود. مي

، غيردمكراتيك افراطيگمان همچون نگاه، خواست، كنش و هدفي اين است كه هر نگاه نقادانه و انكارآميز به آن، بي
ي شود؛ هر خواست و كنشي كه بخواهد از افق بورژوايي طبقهو بنابراين ديكتاتورطلبانه و ديكتاتورمنشانه تلقي 

يافتنش جز در شود كه تحققفراتر رود، همچون رويايي خطرناك تلقي مي جامعه »مشروع اكثريت«، از افق »متوسط«
ايدئولوژي كمونيسم ممكن نيست. » ضدانساني«و » غيرانساني«تي، جز در جهنم پُلي استاليني يا پُكدهوحشت

همچون  را بودن» ايدئولوژي«داند و برعكس بودن مبرا مي» ايدئولوژي«از سراسر با تمام قوا خود را » ي متوسططبقه«
مناديان اين زنهار و كوبد كه خواهان تغيير وضع موجودند. مي اي»افراطي«ي افكار و تالشهاي داغ ننگ بر پيشاني همه

تر از كساني هستند كه اين گمان صادقاند، بي»ي متوسططبقه«ي هاي افسانههشدار، آنها كه روشنفكران و ايدئولوگ
هاي در موقعيت و از سر دلسوزي و نگراني از رفتارهاي نابخردانه و افراطي» چپ«احكام را از موضع باصطالح 

امكان داري و نفي ، جاودانگيِ سرمايه، ايدئولوژي پايان تاريخ»ي متوسططبقه«كنند. ايدئولوژي ، صادر مي»حساس«
  منطقي و تاريخي سوسياليسم است.

گمان انداز بورژوايي بيها ــ به افق و چشمطبقه يا طبقات مياني در درون اين اليه هاي مياني ــ واعضاي اليهتسليم 
ي سالمندان، در خانه و حاصل تبليغات ايدئولوژي بورژوايي از هر رسانه، در هر فضا، با هر نهاد، از كودكستان تا خانه

دئولوژي بورژوايي، چه از زبان نمايندگان ي فضاهاي اوقات فراغت است. شمار راهكارها و ترفندهاي ايكارگاه و همه
فراط و تفريط اين جوامع، چنان اِ گويان خيرخواه و مصلح و منتقدِو چه از زبان سخن ستقيم و مدافعان عيان و مؤمن آنم

 شدنِ افقهيچ روي اهميت كمتري ندارد، چيرهبسيار است كه درواقع نيازي به برشماري آنها نيست. اما، و اين جنبه به
ي بديل ماوراي هاي واقعي در قرن بيستم براي برپايي سامانهها، ناشي از شكست تالشبورژوايي بر اين اليه

ي ها و جنگ سرسختانهداري و سوسياليستي در جوامع نوع شوروي نيز هست. بديهي است كه تبليغات، مغزشوييسرمايه
» كمونيسم«و » سوسياليسم«با آنچه در جوامع نوع شوروي  داري، حتيعليه هر بديل ضد و ماوراي سرمايه داريسرمايه

اي در دارانه، تأثير قابل مالحظهشود و سركوب فرهنگي، فكري و سياسي هر جنبش ضدسرمايهاست و ميناميده شده
حال تجاهل محض است كه ناتواني ماهوي اين جوامع را براي سازماندهي است. با اينشكست جوامع نوع شوروي داشته

هاي هاي نخست (كارگران) و سوم (اليهگروه ي تصويري كه در وجه ايدئولوژيكِتر زندگي اجتماعي و براي ارائهآزادانه
تعبير شود، ناديده بگيريم يا انكار كنيم. همان طور كه ديديم، حتي گروه نخست » بهتر«مياني) همچون زندگي 

 هكداري واقع شوند. اينهاي سازگار با نظام سرمايهايدئولوژيتوانند مخاطب (كارگران) نيز در وجه ايدئولوژيك مي

را در سطوح » بهترزندگي «شود تأويل و تفسير و بنابراين مقدمات و ملزومات خود از ايدئولوژي بورژوايي موفق مي
سطح  حقوق طبيعي بشر) و در و و ماهيت ذات سطوح عقاليي (تطابق بادر غيرعقاليي (رفاه، خوشبختي، منزلت)، 

نه تنها ناشي از شكست بديل  ي كارگر غالب كند،طبقه وحتي ،هاي ميانيدريافت اعضاي اليه بر »)دمكراسي(«سياسي 
نيز ي ما در زمانهانسان  رهاييِ  تاريخيِ اندازِو بحران چشم هنگامي بحران تئوريكه ناشي از همجوامع نوع شوروي، بل
تأثير بالمنازعِ ايدئولوژي بورژوايي بر شكست جوامع نوع شوروي، تأثير انكارناپذير ناتوانيِ الگوي  هست. در ديالكتيكِ 

هاي ها و بحراندر بردن از جنگبه آمدن و جانيت بورژوازي در بيرونفقمو برانداز تاريخي اين جوامع و بحران چشم
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كننده و ي نقش تعيينو احاله» ي متوسططبقه« شدنِ  بهفرناديده گرفت. بنابراين  داري را نبايدگر سرمايهويران
هاي مدافع آن نيست، بلكه »نظريه«ساز به آن، فقط ناشي از توانايي ايدئولوژي بورژوايي يا قدرت، غنا و انسجام دوران

  ي انتقادي و راديكال نيز هست.ناشي از ناتواني نظريه

  نقد

 امعمياني نيز، واقعيت انكارناپذير ساخت و بافت جو و طبقات اجتماعيِها و حتي طبقه هاي مياني، شامل گروهاليه
 ،داريي توليد سرمايهگيري و تسلط شيوههايي كه از آغاز شكلاند، اليهداري مدرنداري و بويژه جوامع سرمايهسرمايه

است،  افتهيكريپ يشود، انتزاعيم دهينام» متوسط« يآنچه طبقه) 4است. (شان بيش از پيش افزوده شدهبر شمار اعضاي
 ياست. طبقه يانيم يهاهيال تيتزاع، واقعنا نياست. منشا و خاستگاه ا يانتزاع »تينيع« كي اي» موجود« كي
 قين طريدهد؛ و از ايارائه م يانيم يهاهيال از» متوسط يطبقه« يدئولوژياست كه ا يفيتعر يافتگيكريپ» متوسط«

ي طبقه« هاي مياني نيست، بلكه نقد ايدئولوژيِانكار هستي واقعيِ اين اليه ،كار نقد كند.يها را پنهان مآن قتيحق
 آفريند ورا مي» ي متوسططبقه«ي اي كه افسانهايدئولوژينقد : است »متوسط«ي هاي طبقهو نقد ايدئولوژي» متوسط

  هاست.هايي كه اين افسانه، زادگاه و پايگاه آنايدئولوژي نقد

 

  هايادداشت

كنيم، زيرا واردشدن در اين مياني استفاده مي» طبقات«يا » طبقه«، »قشرها«، »قشر«، »اليه«تعابير آگاهانه و با تسامح از  ـ در اينجا،1
 ،ن بحثرغم اهميت انكارناپذير ايناميد، علي» طبقه«توان ي بورژوايي را ميبحث كه بنا به چه تعريف يا معياري گروهي از اعضاي جامعه

هاي كند. هرگاه بتوان با استناد به دادهها يا نتايج آن، نقشي ايفا ميي كنوني نه ضرورتي دارد و نه در استداللبراي مدعاي اين نوشته
ي بورژوايي داراي سه وجه وجوديِ توامانِ واقعي و تجربي در يك موقعيت معين اجتماعي و تاريخي ثابت كرد كه گروهي از اعضاي جامعه

مناسبات اجتماعي توليد جايگاه فرآيند توليد و تحقق ارزش و ن در همگبطور  اند، يعني الف)وژيكاقتصادي (مناسبات توليد)، سياسي و ايدئول
 –توانند از منابع مشروعيت اعتباري هاي سياسي نقش مستقلي ايفا كنند و ج) ميتوانند در كشاكشهمساني دارند؛ ب) به لحاظ نهادين مي

در معناي » طبقه«توان آن گروه را يك مند شوند، ميو گفتماني در جامعه بهره  -) narrative( رِوايي) و normative( هنجاري
  شناختي، يا ماترياليستي ـ تاريخي، ناميد.جامعه

و  شناختيهنظري، جامع هايدر قلمرو ار ديگريثي آا تاليف و ترجمهاست كه اميدوارم بنظري به اين مبحث  ايي حاضر تنها مقدمهنوشته
  شود.و بارورتر ميداني دنبال 

با تأكيد بر جايگاهِ » ديدي متوسط جطبقه«ي ) دربارهErik Olin Wrightي اِريك اُلين رايت (ي اوليهعنوان نمونه نظريهـ به 2

  كند.ي جديد تأكيد ميطبقهاين  بينابينيِاين طبقه، بر ماهيت  متناقض

) و حتي ــ در نقل قول Mittelklasse» (ي ميانيطبقه«از اصطالح  هاي ارزش اضافينظريهو در  كاپيتالـ ماركس مكرراً در  3

ي اين است. در همهاستفاده كرده )Mittelklassen(» طبقات مياني«همچون مالتوس ــ از اصطالح  ،از منابع و اقتصاددانان انگليسي
رسد و قابل قبول نيز هست كه اين اصطالح در نظر ميهايي بينابيني، ميان پرولتاريا و بورژوازي است. بهبدون استثناء اليه او موارد، منظور
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ويژه ، زيرا اصطالح مورد تأكيد ماركس، بهباشدكار رفتهبه زبان آلماني به middle class(es)انگليسي  ي اصطالحعنوان ترجمهاساس به
هاي بينابيني ) يا اليهMittelschichtي مياني (عبارت آلمانيِ اليه» هيجدهم برومر«و » جنگ داخلي در فرانسه«و مكرراً در 

)mittlere Schichten است. او در (»اصطالح» هيجدهم برومر Mittelschicht اليه)معنا با دقيقاً هم را )ي ميانه
Mittelklasse اليه«نظر ماركس اصطالح برد. بهبه كار مي) «Schichtهايي ي ناهمگنيتر، فراگيرتر و دربرگيرنده)، مفهومي جامع

 die» (هاي ميانياليه« ،»فرانسهي طبقاتي در مبارزه«) هم بشود. او در Mittelklasse» (ي ميانيطبقه«تواند شامل است كه مي

mittleren Schichten داند. دهقانان مي يطبقه) را شامل خرده بورژوازي، و  

ي آثار ماركس به زبانهاي انگليسي و ، بويژه در ترجمه»متوسط«به طبقه يا طبقات  ميانيي اصطالح ماركسي طبقه يا طبقات ترجمه

و » متوسط«از يك سو و داللت » بينابيني«و » مياني«در اين كه ماركس بين داللت ي قابل توجهي است. فرانسوي حاوي نكته
(و  Durchschnitt  يي ماركس از واژهي نيست. بهترين گواه اين ادعا استفادهداست، تردي(معدل) تفاوت قائل بوده» ميانگين«

 ميانگينتركيب «، در »سود ميانگيننرخ «مثال در   براي مواردي است كه ميانگين و معدل و مقدار متوسط مورد نظر است؛ )آن تركيباتِ

و » مياني«براي  middle  هايهاي انگليسي اين تمايز با استفاده از واژهو غيره. در ترجمه» ميانگيني سرمايه«ا ي» سرمايه

average  هاي فرانسوي، برعكس به استفاده از تركيباتعايت شده است. ترجمهبه خوبي ر» ميانگين«براي moyen كه  دارند گرايش 
و  milieuي كند. شايد استفاده از واژهنيز داللت مي» مياني«دغدغه بر بي هرچند مياني، تا است ميانگين و متوسط معناي به بيشتر

اي ي جلد نخست كاپيتال به فرانسه را ديده و براي آن ارزش ويژهكه ماركس ترجمه تركيباتش در اين مورد بهتر بود. (البته بايد توجه داشت
معترض بوده باشد، بايد آن را جايي گفته يا  Mittelklasse براي  classe moyenneي قائل بوده است؛ بنابراين اگر به ترجمه

ناگزير  حذف و دستكاريرانسوي كاپيتال جلد سوم، مترجم را به ي فحال تمايز نگذاشتن بين اين دو معنا در ترجمهنوشته باشد.) با اين
ي ي نخست فصل دهم كاپيتال جلد سوم با آغاز بحث پيرامون تركيب ميانگين سرمايه، يك بار از واژهكرده است. ماركس در جمله

معدل، در عين حال نسبت به مقاديري كه  كند؛ جاي شگفتي هم نيست، زيرا مقدار ميانگين ونير استفاده مي» ميانگين«در كنار » مياني«
اي اي مياني، هميشه جايگاه و هستندهايگاه يا هستندهجشود. (اين تمايز كم اهميت نيست. آنهاست، در ميانه نيز واقع مي ميانگينِ

هايي كه در يك اگر بگوييم خانوادهموجود است، در حالي كه مقدار ميانگين لزوما چنين نيست و هميشه بر واقعيتي موجود داللت ندارد. اًواقع
به طور واقعي موجودند، اما اگر و تعداد كودكان  ,ها ها جايگاهي مياني دارند، اين خانوادهي معين دو كودك دارند، در بين كل خانوادهجامعه

 ،عداد كودكتاست، اين ت – چهار زممي دو، – 4/2 ها به طور متوسط يا در ميانگين مثالًبگوييم ميانگين تعداد كودكان در كل خانواده
 واقعيت وجودي ندارد.)

 ،ريبقيا به ت دارد، يعني تركيبي كه كامالً ميانگينيا  ميانهاز سپهرهاي توليد، تركيب  ايپارهكار رفته در ي بهسرمايه«نويسد: ماركس مي

 »ي اجتماعي است.سرمايه ميانگين تركيبِ

(Ein Teil der Produktionssphären hat eine mittlere oder 
Durchschnittszusammensetzung des in ihnen angewandten Kapitals, d.h. ganz 
oder annähernd die Zusammensetzung des gesellschaftlichen 
Durchschnittskapitals.) 

  اين تمايز بخوبي حفظ شده است: ،ي انگليسيدر ترجمه

(The capital invested in some spheres of production has a mean, or average, 
composition, that is, it has the same, or almost the same composition as the average 
social capital.) 

  ودسرانه حذف كرده است.را خ» مياني«ي فرانسوي، مترجم عبارت ولي در ترجمه
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(Dans un certain nombre de branches de production, le capital présente en 
moyenne une composition identique ou à peu près identique à celle du capital social 
moyen.) 

  وضوح رعايت شده است.هبخوبي و به ،هاي فارسي (ايرج اسكندري، حسن مرتضوي) اين تمايزدر ترجمه

در موارد توان از جمله مي  هاي ارزش اضافينظريهو  كاپيتالدر  را »طبقات مياني«يا  »طبقه«به اصطالح  يدرباره ماركس اشارات

  زير دنبال كرد:

در اينجا  Mittelklasseي ماركس از اصطالح ). هرچند استفادهMEW, 23, S. 15ــ در كاپيتال جلد اول، مقدمه به چاپ نخست: (
  هاست.است، اما بازهم براي تعيين و تأكيد بر جايگاه بينابيني آن، بين دهقانان و فئودال» ي بورژوازيطبقه«براي اشاره به 

  ).MEW, 23, S. 212ـ در كاپيتال جلد اول، فصل پنجم، پانويس، به نقل از جيمز ميل، (

  ).MEW, 23, S. 673, 701, 784وسوم (ـ در كاپيتال جلد اول، فصل بيست

  ».مياني يرشد شتابان ثروت و طبقه«ي درباره) MEW, 26.1, S. 124هاي ارزش اضافي، جلد اول، بخش چهارم (ـ در تئوري

در نقد به و » ي ميانيرشد مداوم طبقه«ي ) دربارهMEW, 26.2, S. 576هاي ارزش اضافي، جلد دوم، فصل هيجدهم (در نظريه
  ريكاردو.

ها ي انسانروشن است كه همه«) به نقل از مالتوس: MEW, 26.3, S. 58هاي ارزش اضافي، جلد سوم، فصل نوزدهم (در نظريه ـ
اي بدون ناپذير، و عالوه بر آن مفيد است. (طبيعتاً، هيچ ميانهد طبقات بااليي و پائيني نيز گريزتوانند متعلق به طبقات مياني باشند. وجونمي

  »نهايي ممكن نيست).وجود حدهاي 

اعضايي از جامعه كه » افزايش مداومِ«دهد كه به ـ ماركس، همان صدوپنجاه سال پيش، ريكاردو را از اين زاويه نيز مورد انتقاد قرارمي4
خود به اي از درآمد راايندهسهم فز قرار دارند و »داران از سوي ديگرداران و زمين) از يك سو و سرمايهworkmenبين كارگران («

ماركسيست را به  ، چپِ»ي متوسططبقه«هاي امروز ايدئولوگ». كندفراموش مي«بر وجود آنها را » تأكيد«دهند، توجه ندارد و اختصاص مي
  ).MEW, 26.2, S. 576هاي ارزش اضافي، جلد دوم، فصل هيجدهم. (نظريه كنند!ها متهم ميانكار وجود و جايگاه اين اليه


