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ﻃﺒﻘﻪ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺠﺎدﻟﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی رادﯾﮑﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﺤﻮری
دارد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی رادﯾﮑﺎل در
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺳﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﻮری ﺳﺘﻢ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آن را ﺳﺘﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻢردﯾﻒ ﺳﺘﻢﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ و ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﮋادی و ﺟﺰ آن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺳﻨﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ارﯾﮏ اُﻟﯿﻦ راﯾﺖ،
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻓﻘﯿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ راﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﻘﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب در
ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ دوم ،ﻃﺒﻘﻪ در ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ
اﺳﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ ﻃﺒﻘﻪ ،ﺷﻐﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮدهﻃﺒﻘﻪ و اﺑﻬﺎم ﺧﻮد
ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
درﺑﺎره ﺳﺘﯿﺰ و ﺳﺎزش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺑﺰار
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،در ﺷﮑﻞدادن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی از ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی
ارﯾﮏ اُﻟﯿﻦ راﯾﺖ
ﮐﺎر )ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺘﻢ( ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از
ﭘﯿﮑﺮهﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ دو ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺼﺎﺣﺐﮐﻨﻨﺪه و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪه ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورﯾﻢ .اﻣﺎ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ و ﺳﺎﯾﻪروﺷﻦﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﯽ ﻃﯿﻔﯽ ﻣﺘﻨﻮع از
ﻃﺒﻘﺎت در ﻗﺸﺮﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .از ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺧﺮدهﻣﺎﻟﮑﺎن و از ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎ دﯾﻮانﺳﺎﻻران و ﻓﻦﺳﺎﻻران در
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ از دﯾﻮانﺳﺎﻻریﻫﺎ و اﻗﺘﺪار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺮﻣﯽ از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪای .در ﺟﻮاﻣﻊ واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺟﻮد
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ،داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت واﺟﺪ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺪار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮیاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﭘﯿﮑﺮهﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ارﯾﮏ اُﻟﯿﻦ راﯾﺖ ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ در ﻗﺸﺮﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻗﺮار داده و ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﺮاد و در ﺻﻮرت ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﮐﻨﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽﺷﺎن را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ذﻫﻨﯽ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ارزشﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﻣﺘﻔﺎوت از ﭼﯿﺰی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﻪروﺷﻦﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺰدوﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮان وﺟﻮد دارد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻒآراﯾﯽﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺰدوﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮان و ﺷﺎﻏﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻟﮏ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺮﺧﻼف اﻋﻀﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،از اﻗﺘﺪار ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪای آﻧﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺑﻪ آﻧﺎن واﮔﺬار ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻮن از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،از ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از آﻧﺎن ﺳﻬﻤﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺧﻠﻖ ارزش از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎرآوری و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ دارﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ارزش ﺧﻠﻖﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺗﺼﺎﺣﺐﮐﻨﻨﺪه ارزش
اﺿﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ در ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از
ﻣﻨﻈﺮی دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دوﮔﺎﻧﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﯿﻢ .از
ﺳﻮﯾﯽ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰدوﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮان و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از او ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎرت
و اﻗﺘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻣﻘﻄﻌﯽ از رﺷﺪ آن ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﻣﺪﯾﺮان از ﺳﻮﯾﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺤﺖﻧﻈﺮش ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺰدوﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮان واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮدم ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و
روزآﻣﺪ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﺎت دﯾﻮانﺳﺎﻻراﻧﻪ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ِ
ﻣﺪرن ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺎﻏﻼن ﺣﺮﻓﻪای را در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریﻫﺎی
ِ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ،ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦﻫﺎ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻣﺎﻟﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﻓﻦﺳﺎﻻران و دﯾﻮانﺳﺎﻻراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ »ﺟﺪﯾﺪ« را ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رﺷﺪ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ،ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ،دو روﯾﮑﺮد در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﻘﻪﺳﻔﯿﺪ وﺟﻮد دارد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﯾﮑﺮد
ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﻘﻪﺳﻔﯿﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ دﺳﺘﻤﺰدی ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه را
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در زﻣﺮه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .از آنﺟﺎﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داﺋﻤﯽ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺪد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و دوم اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺪد
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮی ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎر ﻧﺎﻣﻮﻟﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﺷﺪن ﻫﺮ ﮐﺸﻮر
ﻣﯽداﻧﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﺧﻄﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺗﻌﺮﯾﻒ درسﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود از ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮان
ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪود ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ اﺳﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ،ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی ﻓﺮوش ﻓﻌﺎلاﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ
»ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﻫﻤﮕﻦ در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎص ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ از
ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪﮐﯽ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان را از ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺬف ﮐﺮدهاﯾﻢ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺷﻤﻮل ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﯿﺰ در ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﻨﻈﺮ درآﻣﺪ ،ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺰ آن ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﻮرد داﻣﻨﻪ ﺷﻤﻮل و ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻧﯿﮑﻮس ﭘﻮﻻﻧﺰاس
ﮔﺮوهﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدﺑﮕﯿﺮ ،ﺳﻮای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺗﻌﺮﯾﻒ ارﻧﺴﺖ ﻣﻨﺪل
وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺟﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﺮدی اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺪی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ را ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد؛
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪﻧﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﻓﺮوش
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖﺷﺎن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ارﯾﮏ اﻟﯿﻦ راﯾﺖ اﺷﺎره و ﺑﺮ آن
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد .وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﻟﺪ و ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ﻫﺮ دو اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﺮ دو دارای ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖﻧﺎﺷﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
آﻧﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ ،زﻣﺎن ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖﻧﺎﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ارزش اﺿﺎﻓﯽ را ﮐﻪ از ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد؛ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ واداﺷﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﻬﺮهوری را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ؛ در
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎر از ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺶﺷﺮط ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد«.
ارﯾﮏ اُﻟﯿﻦ راﯾﺖ دو ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾآﻣﯿﺰ را در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان
و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾآﻣﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﺑﻮرژوازی و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ دارﻧﺪ و دوم ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ
از ﺳﻄﻮح ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﻮری ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾآﻣﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و
ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﺎﯾﺪ دﺳﺖﮐﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺘﺄﺧﺮ ،ﺗﻨﻮع دروﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﺮف آنﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ دﺳﺘﻤﺰدی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺰء ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ در اﺋﺘﻼﻓﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻫﺮ
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ﭘﺮوژه ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻗﺮار دارد ،ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻘﻪ اﺛﺮ ارﯾﮏ اُﻟﯿﻦ راﯾﺖ ﺑﯿﻨﺶﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮای درک ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﻘﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوز و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻓﺮارﻓﺘﻦ از آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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