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طبقه، مفهومی مجادله برانگیز است. در برخی دیدگاه های رادیکال اجتماعی و به ویژه در میان مارکسیست ها جایگاهی محوری
دارد و در مقابل در اقتصاد متعارف دانشگاهی اساسا محلی از اعراب ندارد. در عین حال، برخی گرایش های رادیکال در
علوم اجتماعی در چند دهه گذشته با توجه به کثرت ستم هایی که هر جامعه مشخص با آن مواجه است، اهمیت محوری ستم

طبقاتی را کنار گذاشته و آن را ستمی مشابه و هم ردیف ستم های قومی و ملی و جنسی و نژادی و جز آن دانسته اند.

 

در این میان، سنت مارکسیستی علوم اجتماعی کماکان بر نقش تعیین کننده
طبقه تأکید داشته و یکی از مهم ترین چهره های این سنت اریک ُالین رایت،

جامعه شناس فقید آمریکایی است. کتاب فهم طبقه نوشته رایت مجموعه ای از
مقاالت این متفکر برجسته در شناخت طبقه و تحلیل طبقاتی است. کتاب در

سه بخش تنظیم شده است. در نخستین بخش چارچوب های تحلیل طبقاتی
مورد بحث قرار گرفته است. عنوان بخش دوم، طبقه  در سده بیست ویکم
است و مباحثی مانند مرگ طبقه، شغل همچون خرده طبقه و ابهام خود
مفهوم طبقه مورد بررسی قرار گرفته و بخش پایانی کتاب نیز به بحث

 

درباره ستیز و سازش طبقاتی اختصاص دارد.
به طور کلی اگر بر نقش تعیین کننده عامل برخورداری از مالکیت ابزار

تولید، در شکل دادن به جامعه طبقاتی تأکید کنیم، ناگزیری از فروش نیروی
کار (پذیرش استثمار و ستم) مؤلفه تعریف کننده طبقه کارگر در جامعه

سرمایه داری است و در چنین حالتی شاهد شکل گرفتن تصویری مقدماتی از
پیکره بندی طبقاتی در جامعه ای با دو طبقه اصلی تصاحب کننده و استثمارشونده، به ترتیب سرمایه دار و کارگر به دست

می آوریم. اما جهان واقعی سرشار از پیچیدگی ها و سایه روشن هایی است که در آن عالوه بر این دو طبقه اصلی طیفی متنوع از
طبقات در قشربندی اجتماعی را شاهد هستیم. از تهی دستان تا خرده مالکان و از کارگران تا دیوان ساالران و فن ساالران در
سلسله مراتبی از دیوان ساالری ها و اقتدار سازمانی و ساختاری هرمی از دانش و مهارت حرفه ای. در جوامع واقعا موجود

عالوه بر مالکیت ابزار تولید، دانش و مهارت واجد ارزش مبادله در بازار کار و نیز اقتدار سازمانی، مؤلفه های مهم دیگری اند

 

که تنوع پیکره بندی طبقاتی را شکل می دهند.
اریک ُالین رایت، اندیشمندی است که طبقه را بیش از هر چیز در مقام یک واقعیت عینی در قشربندی اجتماعی مورد مالحظه

قرار داده و فرض می کند که در تحلیل نهایی این واقعیت عینی است که جایگاه طبقاتی افراد و در صورت تجهیز به آگاهی
طبقاتی، کنش طبقاتی شان را رقم می زند. چه بسا افراد و خانوارهایی که طبقه اجتماعی خود را در مقام پایگاهی ذهنی و

 

مجموعه ای از ارزش ها و باورهای فردی، متفاوت از چیزی می دانند که به صورت عینی به آن تعلق دارند.
در این میان سایه روشن های طبقاتی که در میان مزدوحقوق بگیران وجود دارد، منجر به صف آرایی های طبقاتی جدید در جامعه

می شود. بدین ترتیب مزدوحقوق بگیران و شاغالنی که به طبقه متوسط تعلق دارند، اگرچه مالک وسایل تولید نیستند، اما
برخالف اعضای طبقه کارگر، از اقتدار نسبی سازمانی برخوردارند که ناشی از مهارت و دانش حرفه ای آنان یا کارکردی

 

است که صاحبان سرمایه یا دیگر صاحبان قدرت به آنان واگذار کرده اند.
در عین حال، اعضای این طبقه چون از مالکیت وسایل تولید برخوردار نیستند، از طبقه سرمایه دار تمایز می یابند. 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 خلق شده توسط طبقه کارگر را تصاحب  می کنند و از این منظر تا اندازه ای تصاحب کننده ارزش
اضافی هستند، اما هم زمان خود نیز به  درجاتی در سلسله مراتب شغلی و سازمانی تحت ستم و سرکوب قرار می گیرند و از
منظری دیگر جایگاهی مشابه طبقه کارگر می یابند. بدین ترتیب شاهد کارکردهای طبقاتی دوگانه در طبقه متوسط هستیم. از

سویی کارکردی مشابه سایر مزدوحقوق بگیران و از سوی دیگر کارکردی همچون طبقه ای که به نیابت از او بخشی از نظارت

 

و اقتدار سرمایه دارانه را اعمال می کند.
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طبقه متوسط به شکل الیه های اجتماعی گسترده ای در میان جمعیت خود حاصل تکامل سرمایه داری در مقطعی از رشد آن بوده
است. تراکم و تمرکز سرمایه و جدایی ناگزیر مالکیت و مدیریت و ضرورت وجود سلسله مراتبی از مدیران از سویی، سرمایه

را ناگزیر ساخت که با توجه به افزایش مقیاس سازمان های تحت نظرش بخشی از کارکردهای نظارتی و کنترلی خود را به
گروهی از مزدوحقوق بگیران واگذار کند و از سوی دیگر نیز انقالب های فناوری اطالعات و ضرورت استفاده از فناوری های
روزآمد و شیوه های جدید مدیریتی و سروکار داشتن با بوروکراسی و نظامات دیوان ساالرانه، حقوقی و مالِی هردم پیچیده تر و
پیشرفته تر، جایگاه متمایز شاغالن حرفه ای را در سرمایه داری های مدرِن توسعه یافته یا درحال توسعه تقویت کرد. بدین ترتیب،

مهندسان، تکنیسین ها، کارشناسان در عرصه های مختلف حقوقی و کسب وکار و مالی، پزشکان، مدیران میانی و گروه های
مشابه، شاخص ترین فن ساالران و دیوان ساالرانی هستند که در جریان تکامل سرمایه داری طبقه متوسط «جدید» را شکل دادند.
بدین ترتیب در سرمایه داری از قرن بیستم به بعد رشد بوروکراسی، تغییرات فناورانه، تراکم و تمرکز هرچه بیشتر سرمایه و

نیاز به تحقیق و توسعه و روش های جدید سازمان دهی و بازاریابی، گروه های جدید طبقاتی را در اقتصادهای واقعا موجود
تشکیل داد. در اقتصاد سیاسی مارکسی، دو رویکرد در برخورد با به اصطالح کارگران یقه سفید وجود دارد. نخستین رویکرد
نگاهی است که از آن جا که کارگران یقه سفید ناگزیر از فروش نیروی کار خود در یک رابطه دستمزدی هستند این گروه را
نهایتا در زمره طبقه کارگر قرار داده است. از آن جاکه سرمایه دار در پی افزایش دائمی ارزش اضافی است و به دو شیوه

می تواند به آن دست یابد. نخست افزایش ارزش اضافی مستقیم به مدد افزایش ساعات کار و دوم افزایش ارزش اضافی به مدد
افزایش بهره وری نیروی کار. در چنین حالتی برای تولید مقدار مشخصی ارزش اضافی میزان کمتری کار مولد مورد نیاز

است و بنابراین بر مبنای استدالل های سرمایه کاهش نیروی کار مولد نسبت به کل نیروی کار گرایشی طبیعی در سرمایه داری
است. به همین ترتیب است که مارکس گسترش کار نامولد نسبت به کار مولد را در ارتباط با میزان ثروتمندترشدن هر کشور

می داند. ازاین رو، محدود ساختن طبقه کارگر به نیروی کار مولد یک خطای بزرگ نظری است.
از سوی دیگر در تعریف درس نامه های قرن نوزدهمی عموما شاهد تعریفی بسیار محدود از طبقه کارگر به عنوان کارگران

صنعتی در بخش های تولید کاال 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 کاال به مبادی فروش فعال  اند، تحت عنوان طبقه کارگر یا
«پرولتاریا» تعریف می شوند. اما به این ترتیب، اگرچه گروهی کم وبیش همگن در یک طبقه خاص تعریف شده اند، اما از
سویی به ویژه در سرمایه داری معاصر شاهد نسبت اندکی از کل جمعیت در این طبقه هستیم و از سوی دیگر بخش مهمی از

مزدبگیران را از طبقه کارگر حذف کرده ایم. در مقابل، شمول طبقه متوسط نیز در طبقه کارگر مشکالت بسیاری ایجاد می کند.
در چنین حالتی طبقه کارگر چنان طیف متنوعی از منظر درآمد، جهان بینی، سبک زندگی، جایگاه اجتماعی و جز آن پیدا

می کند که نزدیک ساختن اقشار مختلف و سازمان دهی این طبقه را بسیار دشوار می کند.
نظریه پردازان مختلف دیدگاه های متفاوتی در مورد دامنه شمول و عدم شمول طبقه کارگر داشته اند. مثال نیکوس پوالنزاس

گروه های دستمزدبگیر، سوای نیروی کار مولد را تحت عنوان خرده بورژوازی جدید تعریف می کند. در تعریف ارنست مندل
ویژگی تعیین کننده پرولتاریا در تحلیل مارکس از سرمایه داری اجبار اجتماعی ـ اقتصادی فروش نیروی کار فردی است.

بنابراین نه تنها کارگران یدی صنعتی بلکه تمامی کارگران غیرمولد را که تابع همان محدودیت های بنیادی هستند دربرمی گیرد؛
یعنی همه کسانی که فاقد ابزار تولیدند و دسترسی مستقیم به وسایل معیشت ندارند، پول کافی ندارند که بدون کم وبیش فروش
مستمر نیروی کار خود وسایل معیشت شان را خریداری کنند. در این میان می توان به دیدگاه اریک الین رایت اشاره و بر آن

تأکید کرد. وی می نویسد: «کارگران مولد و غیرمولد هر دو استثمار می شوند؛ هر دو دارای کار پرداخت ناشده ای هستند که از
آنان استخراج شده، تنها تفاوت آن است که در مورد کار مولد، زمان کار پرداخت نا شده صرفا برای سرمایه داری که بخشی از
ارزش اضافی را که از جای دیگر گرفته کاهش می دهد.  در هر دو مورد، سرمایه دار دستمزدها را تا جایی که ممکن باشد

پایین نگه می دارد؛ در هر دو مورد، سرمایه دار تالش می کند با واداشتن کارگران به کار سخت تر بهره وری را افزایش دهد؛ در
هر دو مورد با کنترل بر فرایند کار از کارگران خلع ید می شود، در هر دو مورد سوسیالیسم پیش شرط پایان بهره کشی است.

نمی توان تفاوتی بنیادین به سبب کار مولد یا غیرمولد در مناسبات تولید سرمایه داری مشاهده کرد».
اریک ُالین رایت دو جایگاه طبقاتی تناقض آمیز را در همین چارچوب تشخیص می دهد؛ نخست جایگاهی که مربوط به مدیران
و سرپرستانی است که جایگاهی تناقض آمیز میان بورژوازی و پرولتاریا دارند و دوم برخی گروه های کارکنان نیمه  مستقل که

از سطوح نسبتا باالیی از کنترل بر فرایند فوری کار برخوردارند و بنابراین جایگاهی تناقض آمیز میان طبقه کارگر و
خرده بورژوازی اشغال می کنند.

در مجموع، به نظر می رسد شاید دست کم در چارچوب کنونی سرمایه داری متأخر، تنوع درونی میان به اصطالح طبقه متوسط
مانع از آن باشد که در تحلیلی واقع بینانه آنها را به صرف آن که ناگزیر از فروش نیروی کار خود در یک رابطه دستمزدی

هستند، جزء طبقه کارگر محسوب کنیم. اما تردیدی نیست که مهم ترین نیرویی که در ائتالفی دموکراتیک با طبقه کارگر در هر



3/3

پروژه فراگیر قرار دارد، همین طبقه متوسط است.
کتاب فهم طبقه اثر اریک ُالین رایت بینش های عمیقی برای درک مفهوم طبقه در جوامع امروز و تجهیز به تحلیل طبقاتی برای

شناخت این جوامع و فرارفتن از آنها ارائه می کند.


