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  و دارند چیز همه که هستند معینی اشخاص عده یک همیشه و است تبعیض و عدالتیبی اشهمه زندگی
 .آورندمی دست به بخواهند چه هر

 .411 ص اول، چ ،4411 نیل،: تهران نجفی، ابوالحسن ،قرن این کوچک هایبچه روشفور، کریستیان

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .آدمه ظاهر مهمه، خیلی شهر این تو که چیزی. بیاری گیر کاری یه شاید جوری این. اصلاح برو

 .71 ص اول، چ ،4431 نیک، سرایکتاب: تهران کهربائی، علی ،منهتن گذار پاسوس، دوس جان

 

گویند ما نیستیم که سوار پولیم، پول است که سوار ماست حرف درستی است. کم که باشد این که می

اختیار پول زیادی گیرد. بیشود و افسار ما را به دست میکند، زیاد که باشد گستاخ میخجولانه رفتار می

توانستیم جلوی ط نمیفقاختیار، چون کسی از ما نخواسته بود؛ گویم بیبرای عروسی خرج کردیم. می

 خودمان را بگیریم.

 .14، چ اول، ص 4433، مرتضی ثقفیان، تهران: مرکز، قاچار قوچارویوِک شابنهاگ، 
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 درآمد

ها سخن گفتیم و با اتخاذ خوانشی دیالکتیکی به این مهم در بخش دوم ابتدا در باب عدم عاملیت نوکیسه

در امتداد همان بحث تلاش کردیم تا با خوانشی ایجابی از مفهوم عاملیت و با محور قرار دادن پرداختیم. 

در بخش های اقتصادی و تولیدیِ مولد، از منظر سلبی، چرایی عامل نبودن نوکیسه را برجسته سازیم. فعالیت

شناختی، ویکرد جامعهتا هم از منظر اقتصاد سیاسی و هم ر ،مربوط به اقتصاد سیاسی نابرابری تلاش شد

جامعه نشان دهیم. و در قسمت آخر، با پیش کشیدن چارچوب  ی معضل بودن نوکیسه را برایچرای

با کاپیتالیسم داری و ازدواج آن گونۀ گاوبندی این سرمایهو ترکیب آن با داری رفاقتی، سرمایهمطالعاتی 

 پیکرۀ انضمامی ایران پیاده ساختیم.دستگاه انتزاعی آن را بر  ،داری مافیاییخودکامه و سرمایه

در بخش سوم، ابتدا در قسمت مربوط به چارچوب نظری سخنی مقدماتی دربارۀ طبقه خواهیم داشت، تا از 

است. طبیعتا در این بخش قصد ساخت و ارائۀ  طبقه -ن دهیم چرا نوکیسه یک قشررهگذر آن، نشا

دستگاهی بدیع برای مطالعۀ طبقه نداریم، بلکه با خوانشی سلبی از برخی نظریات، دستگاه مطلوبمان را برای 

بوردیو و اقتصاد سیاسی  و در نهایت با چنگ زدن به هابیتوسِ. شناسایی خواهیم ساختمطالعۀ نوکیسه 

در قسمت مربوط به جامعۀ برای پژوهش حاضر را ترسیم خواهیم کرد.  جممنس دستگاه نظری ،مارکسیستی

و پردازیم و اشارۀ کوتاهی به تفاوت آن با اشراف خواهیم داشت. های رفتاری نوکیسه مینمایش به شاکله

. در آخرین قسمت از بخش اشاراتی خواهیم کردنیز  شتراک و افتراق نوکیسه و اسنوبهمچنین به نقاط ا

 تاثیر مد و فشن در این بِینو گراتر شدن جامعه، ل تیتر جامعۀ مصرفی به مفهوم مصرف و مصرفذیسوم، 

ها و نوشتهمشخصا در دست -گیری از نظریات مارکس . برای تکملۀ این بخش با بهرهخواهیم پرداخت

 رسانیم.، و همچنین فلسفۀ پول زیمل این بخش را به پایان می -گروندریسه دربارۀ پول

گیرد، و با شروع بخش چهارم، پژوهش حاضر انجام میپایان گرفتن بخش سوم، مباحث نظری و مفهومیِ  با

 گردد.های انضمامی پژوهش آغاز میتر، سویهزمینۀ تاریخی، سیاسی، اقتصادی و به عبارت دقیق

گیری از سینما، ادبیات و نمایشنامه، هم چند بُعد به ابعاد در پژوهش حاضر تلاش شده است، تا با بهره

های ادبیات مشخصا نمایشنامه، که به . آشنایی با گونهافزوده گرددتحقیق اضافه شود، هم به غنای اثر حاضر 

بهروان هستم؛ چه در باب معرفی و  نحوی با موضوع اصلی پژوهش ارتباط دارد را، مدیون دوست عزیز، مینا

 چه در باب شناخت.
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 طبقه است -چارچوب نظری یا چرا نوکیسه یک قشر

غامض بودن تعریف طبقه از نظر کرامپتون، طبقه پژوه سرشناس با  4«.ای است با معانی فراوانطبقه واژه»

 شمارد:شود. او سه معنا برای طبقه بر میهمین عبارت مشخص می

 عنوان پرستیژ.طبقه به  -4

 طبقه به عنوان نابرابری اقتصادی و اجتماعی ساختارمند. -7

 7اجتماعی بالفعل یا بالقوه. -طبقه به عنوان بازیگران سیاسی -4

کند که شاید از میان تمام مفاهیمی که اذعان می ای دیگر و با زبانی متفاوتبه گونه اسکیس نیز

اند، مفهومی به اندازۀ طبقۀ اجتماعی شناسان برای توصیف و تبیین مناسبات اجتماعی به کار بردهجامعه

 4کننده و بد تعریف شده نباشد.گنگ، گیج

ن سخن گفت. مارکس بیشتر از هر متفکری از اصطلاح طبقه استفاده کرد و کمتر از هر کسی در باب آ

به نام طبقه نامگذاری شد. او یک صفحه و نیم زمینه چینی کرد ولی مرگ « سرمایه»آخرین فصل جلد سوم 

مهلتش نداد. به تعبیر آلتوسر آنچه که مارکس دربارۀ طبقه گفت؛ عنوان: طبقه، سی و سه خط توضیح و 

ی از مفهوم طبقه رسید. کاری که توان به درک و دریافت درستسپس سکوت.... از لابلای آثار مارکس می

برای  1«تکوین»انجام داد. او از لفظ « تکوین طبقۀ کارگر در انگلستان»ادوارد پالمر تامپسون در شاهکار خود 

طبقه بهره گرفت. بدین معنا که ساخت طبقه، یک فرآیند است و البته فرآیندی فعالانه. همان قدر محصول 

ای تاریخی که نه او طبقه نه صرفا یک چیز، که یک رابطه است. پدیدهاز نظر  1شرایط که محصول عاملیت.

شود و به عبارتی همواره بین انسان و ساختار، ساختار است و نه یک مقوله. طبقه در روابط انسانی واقع می

تقاد کند. تامپسون اعشود و نیروی انسانی با شرایط خود، نقش عاملیت را ایفا میرابطۀ دیالکتیکی ایجاد می

های مشترک، چه به ارث رسیده، چه به ها در نتیجۀ تجربهشود که برخی انساندارد طبقه هنگامی واقع می

آن هم بر ضد سایر  کنند،ین خودشان احساس و تقریر میاشتراک گذاشته شده، همانندی منافعشان را ب

ها در حالی تعریف بقه را انسانط»هایی که منافعشان با منافع آنان متفاوت و معمولا متضاد است. انسان

بندی طبقه یک صورت 6«.زیَند. سرانجام نیز، همین یگانه تعریف طبقه استکنند که تاریخ خویش را میمی

                                                           
 .17اول، ص  ، چ36هوشنگ نایبی، تهران: نی،  ، ترجمهطبقه و قشربندی اجتماعیرزماری کرامپتون،  -4 

 همانجا. -7 

  4- ریچارد اسکیس، طبقه، ندا رضایی، تهران: آشیان، 4433، چ اول، ص 1.
1 - making 

 .41 -44اول، ص  ، چ36، ترجمه محمد مالجو، تهران:  آگاه، تکوین طبقۀ کارگر در انگلستانای. پی. تامپسون،  -1 

 همان، مقدمه. -6 
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شان کرد که طی دورۀ توان مطالعهاجتماعی و فرهنگی است، برخاسته از فرآیندهایی که فقط هنگامی می

 تاریخی درازی تجلی یابند.

بندی دوگانۀ نظریات و سطوری که دربارۀ طبقه نوشته شده شاید بتوان به همان تقسیمدر بین هزاران 

از نظر او تنها دو شیوه برای بررسی نظری طبقه وجود دارد: یا باید آن را مکانی سینزوود تمسک جست. 

به طبقه چون شکلی  ،تر استای اجتماعی. در شیوۀ نخست که معمولساختاری بدانیم یا رابطه

های مراتبی که با معیارهای اقتصادی مانند درآمد، شانسدر ساختار سلسلهای پردازند، لایهشده میبندیهلای

این « شده از تولیدکنندگانکار مازادِ استخراج»در دومی به گفتۀ مارکس شود. بازار و یا اشتغال متمایز می

در کار سیاسی و نظری مارکس اصطلاحی  طبقه»گوید: کارور نیز این گونه می 4کند.رابطه را تعیین می

کند. نزد مارکس بسیار حساس و مهم است، ولی او در ارائۀ تعریفی روشن و صریح از این اصطلاح کوتاهی می

 7.«کندشان را تعیین میطبقه آشکارترین تجلی حقیقت این گزارۀ اوست که هستی اجتماعی مردم آگاهی

را بیشتر بشکافد و واکاوی « حساس و مهم»نتوانست این اصطلاح  اما خودِ مارکس در سرمایه چه گفت که

به نقل از جلد سوم سرمایه ناقص ماند؛ درست در بزنگاهی که نوبت حلاجی طبقه رسیده بود.  17فصل کند. 

ها به داران، که سرچشمۀ اصلی درآمد معطوف به آنصاحبان سرمایه و زمینصاحبان صِرف نیروی کار، او، 

سه طبقۀ بزرگ  -دارانداران و زمینمزدبگیر، سرمایه سود و رانت است. به بیان دیگر، کارگران ترتیب مزد،

پس پرسشی که باید پاسخ داده شود دهند. داری را تشکیل میجامعۀ جدید، و استوار بر شیوۀ تولید سرمایه

شود: رسش دیگری حاصل میو این پاسخ، به طور خودکار، از پاسخ به پسازد؟ این است: چه چیز طبقه را می

سه طبقۀ بزرگ دهندۀ داران و مالکان زمین را به عناصر تشکیلچه چیزی کارگران مزدبگیر، سرمایه

ها سه گروه بزرگ اجتماعی ، تطابق درآمدها و منابع درآمد. زیرا ایندر وهلۀ نخستکند؟ اجتماعی تبدیل می

دهند، به ترتیب از قبل مزد، سود و رانت ارضی، ها را تشکیل میکه اجزایشان، یعنی افرادی که آن هستند

اما از این منظر، مثلا پزشکان و کنند. یابی نیروی کار، سرمایه و مالکیت ارضی زندگی مییعنی از ارزش

تعلق دارند که درآمد اعضای هر سازند، زیرا به دو گروه اجتماعی متمایز مقامات دولتی نیز دو طبقه را می

در پژوهش حاضر تلاش یابد. مارکس این گونه پایان می« سرمایۀ»طبقه در  4شود.گروه از منابعش کسب می

های انضمامی و ترین آن را که منطبق با مباحث و یافتهنشینکنیم تا با بررسی نظریات گوناگون، خوشمی

طبقۀ ذهنی و طبقۀ عینی. در بخش روف، دو شق طبقه داریم: ت معبه عبارعینی اثر هست برگزیده شود. 

                                                           
33، چ اول، ص 4436، حسن مرتضوی، تهران: بازتاب نگار، خیداری: تجدید حیات ماتریالیسم تاریدموکراسی در برابر سرمایهآلن میک سینزوود،  -4   

  7 -ترول کارور، فرهنگنامۀ مارکس، اکبر معصومبیگی، تهران: کلاغ، 4431، چ اول، ص 414. 

 .331 -334، چ اول، صص 4436، حسن مرتضوی، تهران: لاهیتا، ج سوم، سرمایهکارل مارکس،  -4 
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کند و حد سازی است، اما در بخش عینی، محقق یا پژوهشگر آن را تعریف میخودارزیابی ملاک طبقه ذهنی

 4کند.آن را تعیین میو مرزهای 

یم. طبقه کاست پس از بحث در باب طبقه باید جایگاه طبقاتی افراد و نحوۀ دسترسی به طبقه را بررسی کن

نیست. کاست غیرقابل تغییر است و فرد از بدو تولد تا مرگ در آن قرار دارد. جایگاه طبقاتی افراد بر اساس 

کند: شود. محمد مالجو سه منبع عمدۀ قدرت را از هم تفکیک میشان به منابع قدرت تعیین میدسترسی

اقتدار سازمانی و قدرت  -4جد ارزش مبادله در بازار و دانش و مهارت انسانیِ وا -7ابزار تولید یا سرمایه.  -4

کند. به عبارتی این که فرد تشکل یابی. این منابع و نوع رابطۀ فرد با سایر اعضای جامعه، طبقه را تعیین می

چقدر مالکیت ابزار تولید را در دست دارد و مهارت و دانش او در بازار چقدر توانایی عرض اندام دارد و اینکه 

 کند.توان فردهای اتمی شده را افراد کرد و تشکل تشکیل داد، طبقۀ انسان را تعیین میدر میچق

 خوانی زیادی دارد:کند که با تاریخ و بافت جامعۀ ایران همطبقه را شناسایی می 1بر این اساس مالجو 

 داران: که ابزار تولید را دارند.سرمایه -4

اقتدار سازمانی و در نتیجه مجبور به فروش نیروی کارشان کارگران: که نه ابزار دارند و نه  -7

 7هستند.

 شود.متوسط: که قشرهای بالایی طبقۀ کارگر را شامل می -4

های زیادی خرده بورژوا: گروهی که اگر چه ابزار تولید دارد اما نه به آن میزان که بتواند آدم -1

ر نباشد نیروی کار خود را را به استخدام خود در آورد. بلکه فقط به آن میزان که مجبو

 بفروشد.

 4دست هستند و به منابع قدرت دسترسی ندارند.دستان شهری: که از هر نظر تهیتهی -1

ناگفته پیداست بررسی و تفکیک طبقه و تشکیک در آن، اگر فقط بر اساس درآمد و ... باشد چندان دقیق و 

 بیش از حدِهای کشیا نباید درگیر خطچرخواهیم پرداخت که مهم به این  نهاییمدون نیست. در بخش 

های مخصوصا در بخش مربوط به جایگاه ،در این باره نکات مهمی راحسام سلامت نیز اشتباه افتاد.  انتزاعیِ

از آنجا که پیشتر در بخش دوم پژوهش حاضر، به نابرابری طبقاتی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 

های طبقه را به دهکناگزیر بحث خواهیم کرد که چرا نباید پرداختیم و به تفاوت در توزیع درآمد اشاره شد، 

 درآمدی تقلیل داد.

                                                           
 .31، چ اول، ص 4434، حسینعلی نوذری، تهران: آشیان، تهیدستان شهری در جهان سومطبقۀ کارگر و پیتر لوید،  -4 

کار و کارگر مطلقا به معنای تشکل نیست و کاملا جنبه دستوری برای مهار هایی چون خانۀ کارگر و انجمن اسلامی نهادها و سازمانبدیهی است که  -7 

 و سرکوب طبفه کارگر دارد.

 .11، ص 36، تهران: لاهیتا، چاپ اول، اعتدالی در بوتۀ نقد اقتصاد سیاسی سیاستمحمد مالجو،  -4 
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های درآمدی تقلیل به دهک طبقه را صرفا به میانجی درآمد تعریف کنیم، مفهوم طبقهبه عبارت دیگر اگر 

صرف  شوند.محسوب می« طبقههم»دارند، و در این صورت افرادی که درآمدهای کم و بیش یکسانی  یابدمی

جایگاه طبقاتی افراد از همین رو، تا چه پایه از هم متفاوت باشد. شان کار و موقعیت شغلی نوعِ نظر از این که 

، درآمد افراد تابع موقعیت طبقاتی مشخص کرد. در واقعها به صِرف استناد به میزان درآمد آنتوان را نمی

در واقع سطوح توان چیزی را توضیح داد. به صِرف اتکا به سطح درآمد افراد نمینه برعکس.  هاستآن

تغیر وابسته قیق مدرآمدی موضوعی است که خود باید توضیح داده شود. درآمد، در قاموس اصحاب روش تح

از سطوح نه مستقل با این وصف، باید طبقه را اگر به جای متغیر مستقل جا زد. توان آن را است و نمی

 تر از آن تعریف کرد.درآمدی، دست کم فراتر و کلان

کنند، تابع گیرند و چه موضعی را اشغال میاین که افراد در متن مناسبات تولید در چه جایگاهی قرار می

ه عامل است: مالکیت ابزار و وسایل تولید، مهارت، تخصص و دانش، و اقتدار سازمانی، که همان ترکیب س

های گانه را برای جایگاه 47زنی و ... است.بر همین اساس سلامت مقولاتی توانایی ساخت تشکل برای چانه

 :4شماردگیرد و بر میطبقاتی در نظر می

را به قصد تولید ارزش اضافی ها و ابزارهای مادی هستند و کارگران هایی که صاحب داراییهمۀ آن مالکان:

گیرد، به سه به خدمت می کهآورند. خودِ این طبقه به اعتبار تعداد کارگرانی خود در میبه استخدام 

 7ارفرمایان کوچک که از کارگر را شامل هستند. ک 41بورژوازی بزرگ که بیشتر از شود: تقسیم میزیرطبقه 

فرما هستند و که خویش شودبورژوازی که مالکانی را شامل میکارگر را زیر دست خود دارند. خرده 41تا 

اند، و در نهایت از نیروی کار خانوادگی کارگری را در استخدام ندارند، حداکثر یک کارگر را استخدام کرده

بورژوازی را توان تمام خرده. در واقع از این منظر میردازندپکنند و بابت آن دستمزدی نمیاستفاده می

 متعلق به بخش خصوصی دانست.

کنند و های مالکان کار میو با ابزارها و دارایی هایی که از خود دارایی یا ابزاری ندارندهمۀ آن مزدبگیران:

 الف(به اعتبار مزدبگیران هستند. خود این طبقه فروشند، در شمار ها میخود را به آننیروی کار 

زیرطبقۀ  1زیرطبقۀ اصلی و  7مراتب سازمانی به سلسله ب(برخورداری یا نابرخورداری از مهارت و دانش و 

برخورداری از سطحی از دانش یا مهارت طبقۀ متوسط: همۀ مزدبگیرانی که به اعتبار شود: فرعی تقسیم می

ها کار با سازماناجرایی مرتبط  -ای یا اداریحرفه-خدماتیدانشگاهی( در مشاغل  )عموما مدارک تحصیلی و

مدیران اجرایی: آن دسته از مزدبگیران کنند، چه در بخش دولتی فعال باشند و چه در بخش خصوصی. می

مال اِع اند و بر زیردستان خودهای فرادست را اشغال کردهمراتب سازمانی جایگاهطبقۀ متوسط که در سلسله

کنند و از این حیث، از استقلال نسبی برخوردارند. خود مدیران اجرایی نیز به مدیران ارشد و میانی اقتدار می

آن دسته از مزدبگیران که به اعتبار جایگاه فرودستانشان در کارمندان فنی یا اداری: شوند. تقسیم می
                                                           

های اجتماعی در ایران، تهران: پژوهشگاه ، در شکاف«آتش زیر خاکستر»نظریات حسام سلامت در این باب تماما از این منبع استخراج شده: مقالۀ  -4 

 ، چ دوم.4433فرهنگ، هنر و ارتباطات، 
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شان اند و از این حیث، در مناصب شغلیمراتب سازمانی عموما تابع تصمیمات و اوامر مدیران اجراییسلسله

ماهر صرف نظر از این که همۀّ مزدبگیرانی که نیروی کار خود را، طبقۀ کارگر: خودمختاری چندانی ندارند. 

فروشند. فرمای دولتی یا خصوصی میبه کارچه کوچک باشد چه بزرگ، اشند یا نباشند، در محدودۀ بنگاه، ب

را بالاتری های اش جایگاهایدانش یا تخصص حرفهبخشی از طبقۀ کارگر که به اعتبار ای: های حرفهتکنسین

کند و از این حیث، هم درآمد بیشتری دارد و هم از آزادی عمل بنگاه اشغال می مراتبدر سلسله

بی هیچ دانش یا که صِرف نیروی کار خود را، مزدبگیرانی ۀ همکارگر ساده: تری برخوردار است. گسترده

از دیگر  شو از همین رو، بی« اندهای انسانی کمیابقابلیت»فروشند و از این حیث، فاقد تخصصی می

اند، زنیها وضعیت خودمختاری و برخوردار از قدرت چانهپذیر و لذا کمتر از همۀ آنجایگزین مزدبگیران

 زدوده.تشکل و سازمانبی در وضعیتکم دست

های سیاسی )نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی، دستگاههمۀ افرادی که در خدمت  کارگزاران سیاسی:

 اند.کنند، در شمار کارگزاران سیاسیتبلیغاتی و ...( فعالیت می -های مذهبیامنیتی، سازمان نهادهای

اند )از نمایندگان های سیاسی را اشغال کردهبالای دستگاههمۀ کارگزارانی که مناصب ارشد و میانی: مدیران 

ی تا مبلغان مجلس گرفته و مجامع واحدهای بسیج گرفته تا مدیران ارشد و میانی نهادهای فرهنگی دولت

کنند. ایدئولوژیک نظام حاکم عمل می -مذهبی( و از این حیث، مستقیما در خدمت بازتولید سیاسی

را اشغال های پایین های سیاسی، ردهمراتب سازمانی دستگاهرگزارانی که در سلسلهکارده پایین: کارمندان 

کارگزاران ارشد و میانی، در کنند و برخلاف نظام را ایفا مییا پیادهجزء اند و اغلب، نقش کارمندان کرده

 شود، شریک نیستند.توزیع می« هابالایی»هایی اقتصادی که میان مزایای مادی و رانت

ثباتشان در نظام اقتصادی، فاقد ای و بیشماری فزاینده از شهروندان بواسطۀ جایگاه معلق، حاشیه اطبقه:ن

توانند که نمیچهره ای ندارند و همچون مطرودانی بیاند و اساسا هیچ جایگاه و اعتبار اجتماعیتعین طبقاتی

آیند: که و به حساب نمیشوند ، فراموش میایفا کننددارانه نقش مولدی را در منطق رشدمحور تولید سرمایه

هاست که بیکاران مزمن )بیکارانی که به رغم آمادگی برای کار، سالها، معلولان ناتوان، شامل از کارافتاده

، کارگران شدگاندرآمد، اخراجها، سالخوردگان بیخانمانها، بیفروششغلی پیدا کنند(، تن اندنتوانسته

های رهاشده، بازنشستگان مستاصل، زده، بلادیده، کشاورزان خشکسالیهای درماندهورشکستهبیکارشده، 

شان جایی و پراکندیها، زندانیان، متکدیان و ... مطرودان بواسطۀ بیدیوانه، مهاجران غیرقانونی، هاتابعیتبی

ناپذیر ثباتارند. شکنندگی گذدهند و به ندرت رد پایی از خود باقی میشدن نمیتن به شمردهبه سهولت 

 کند.موقعیتشان آنان را به یک ناطبقه بدل می
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در برابر  اکنون که نظریات مالجو و سلامت را به اختصار از نظر گذراندیم، نظریات دیگری را به مثابۀ آلترناتیو

ه در ادامه طبقه، همدلی نگارنده با آن چیزی است کدهیم. ناگفته پیداست در بخش مربوط به آن قرار می

 4آید.می

کنیم که طبقه مفهومی صرفا ساختاری نیست و فقط با اضافه شدن مختصات ابتدا به ساکن تاکید می

های گذشته معیارهای در دههیابد. ساز میسیاسی و عنصر آگاهی و مبارزۀ طبقاتی معنایی مُحصل و تاریخ

های سیاسی، گرایشطبقات اجتماعی در نظر گرفته شده است چون: آگاهی، بسیار متنوعی برای تفکیک 

، وجود در فرایند تولید، میزان درآمد یا ثروتها ، کارکرد آن7های منزلتیمیزان قدرت و جایابی افراد در گروه

رسی به بر افرایند کار و ابزار تولید و دست 1یا نظارت 4رابطۀ مزدبگیری، اقتدار سازمانی، کنترل، سلطه

آیند. برخی موارد قابل ذکر به شمار میترین های مهارتی و سازمانی، یا ترکیبی از این معیارها، اصلیدارایی

 از این معیارها کاملا ذهنی هستند و برخی نسبتا عینی.

توانند معیارهای مناسبی برای فهم مسائل عینی باشند چندان های ذهنی هرگز نمیشاخصهاثبات این که 

 به دلایل زیر:ر نیست. دشوا

 ها قرار بگیرد.تواند در تعارض با موقعیت طبقاتی آناولا آگاهی افراد می -

های اجتماعی عموما نسبتی معقول با گرایشمراتب دوم این که جایگاه واقعی افراد در سلسله -

 دید(.توان در حمایت کارگران از فاشیسم ها ندارد )که نمونۀ مصداقی آن را میسیاسی آن

روشن است. در مورد ها، آشکارا یک مغالطۀ جایگاه عینی افراد با مختصات ذهنی آندر نتیجه سنجیدن 

توانیم تعیین کنیم قدرت و منزلت خود، معلول میقدرت و منزلت این همین گونه است و اساسا چگونه 

 و سلطه کدام است؟ 1مرز بین استثمارعلتی دیگر نیست؟ از کجا بفهمیم 

یا وجود رابطۀ مزدبگیری برای تفکیک طبقات کفایت ی دیگر بدیهی است که میزان مزد و درآمد از سو

داران هم درآمد محسوب است و عایدی سرمایهاولا مزد کارگران تنها شکلی از درآمد کند، چرا که نمی

ر مورد مناقشه نیز که حتی برای تفکیک دو طبقۀ اصلی کمتمفهوم عامی است  6درآمدبنابراین شود. می

ای مثل طبقۀ میانی یا طبقۀ اصطلاحا متوسط؛ و ثانیا پیچیده های طبقاتیِموقعیتناکارآمد است، چه رسد به 

                                                           
ام، که ع خط به خط از مقالۀ زیر که منبعی درخشان است استفاده کردهچه استنباطی، چه ادراکی و چه ارجادر این بخش، چه به شکل استخراجی،  -4 

 دربارۀ تاملاتی: علیرضا خیراللهی و میلاد عمرانی، کنمیک بار بیشتر معرفی نمی  base artricleمقالۀ اصلی یا  ، آنجهت جلوگیری از ارجاع مکرر

 .4433، سایت نقد، تاریخ انتشار، خرداد 4436 -4441طبقات: مطالعۀ وضعیت ساختاری طبقات اجتماعی در ایران معاصر: 

 7- status group 

 4- domination 

 1- surveillance 

 1- exploitation 

 6- revenue 
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مزدبگیرانِ نسبتا مرفه کشورهای مرکزی )همان کارگران آریستوکرات( آیا درآمد را فقط مزد تصور کنیم اگر 

 امونی، کارگر به حساب نیاوریم؟پیربا مزدبگیران فقیر کشورهای را در مقایسه 

و از و غورکردن در جزئیاتی این چنینی، بیشتر حاصل سردرگمی در انبوه جزئیات  دقیق شدن ،در نتیجه

کشی برای این که بتوانیم خطتازه. های با منطقتا مواجهه  پردازان است،فتن کلیت نزد نظریهدست ر

تری انجام دهیم ابتدا بهتر است بر یک اصل اجماع کنیم یا بر اساس اصول روش تحقیق، پژوهشگر یک دقیق

داری به فرض و مفروض کلیدی این بخش در نظر گیرد و آن این است که نظام سرمایهامر مهم را پیش

بازتولید م.  43که در قرن کند خود را بازتولید میبا همان منطق و نظمی وضوح، همچنان و نعل به نعل 

 کرد.می

عینی )  ب(ساختاری ) و نه کارکردی(، و  الف(در گام اول برای تفکیک علمی و حقیقی طبقات به معیاری 

تا باید ابتدا بر بستری عینی استوار شود بر این اساس تحلیل منطقی )نه صوری( نیاز داریم.  پ(نه ذهنی( و 

پاسخگوی ظواهر و جوانب متکثر و گوناگون سیاسی و مسائل ذهنی گوناگون باشد. اگر بتواند  پس از آن

را پیش از معیار عینی ها اصل قرار دهیم یا آنمعیار عینی، یاسی و ذهنی را بدون لحاظ کردن سمعیارهای 

به تحلیل وارد کنیم و یا معیارهای عینی و ذهنی را در همان گام اول با هم تلفیق کنیم، مرتکب خطایی 

 ایم.شدهشناختی روش

شیوۀ گردیم. سنگ بنای شود باز میداری که مجددا بازتولید میمجددا بر همان نظم قرن نونزدهمی سرمایه

دسترسی به یخیِ آن، یعنی مالکیت خصوصیِ بورژوایی، تارعامل استمرار ترین و اصلیداری تولید سرمایه

به و بناهای تولیدی را پیشاپیش به انحصار اقلیتی درآورده است. و این انحصار طبعا ها مواد خام، دستگاه

الواقع چیزی غیر از نیروی کار خود ندارند. فیکه عملا شود باعث ایجاد اکثریتی می ،صورت همزمان

و تصاحب آن به دست  انسانیاجتماعی خلق و تحقق ارزش از خلال کار داری چیزی نیست جز رابطۀ سرمایه

خلق و تحقق ارزش از خلال کار »بودنِ سرمایه و اصل بودنِ « اجتماعی»و « ایرابطه»تاکید بر داران. سرمایه

هر نوع تحلیل تاریخی و پویا است؛ مخصوصا اگر صحبت طبقه در داری، لازمۀ د سرمایهتولیدر شیوۀ « انسانی

 میان باشد.

بخشد و با گردش خود را در کالاها، خدمات و پول تجسد می ،یک رابطۀ اجتماعیِ استثماریسرمایه به مثابۀ 

خصلت استثماری رابطۀ سرمایه هم علت و هم معلولِ نامتقارن شود. و تغییر این اشکال دائما بازتولید می

داری به شکل شیوۀ تولید سرمایههای افراد در جامعۀ بازار است و به این ترتیب جامعۀ مبتنی بر بودن دارایی

های استثماری و متعاقبا درجاتِ مختلفِ دسترسی به کالاها، خدمات و پول: یعنی مراتبی از جایگاهسلسله

بنابر شود. های میانیِ سیال و گذرا، پیکربندی میو جایگاهچیز، استثمارکنندگان دارا مارشوندگان بیاستث

اجتماعیِ مبتنی بر استثمار ای بندی انتزاعی، که یک رابطهنه یک دستهداری این طبقه در دوران سرمایه
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ممکن از وضعیت طبقاتی در نظام ترین شرح سادهگیرد. این نشات میدارانه است که از مالکیت سرمایه

 داری است.سرمایه

گردد تمایز بین گیرد و سبب تشویش میبندی طبقات انجام میاز سوی دیگر خلط بزرگی که در باب دسته

ارزش نه صرفا مندرج در کالاهای انضمامی است و نه مفهومی است که فقط در مورد کار یدی و فکری است. 

دارانه سرمایهپذیر باشد. هر چیزی که ذیل مناسبات قتصاد بورژوایی کاربستهای تولیدی و صنعتی اشاخه

تولید شود کالا است و هر کالایی، )یعنی روابط استثماری حاصل از مالکیت نامتقارن ابزار تولید و نیروی کار( 

در لوار. هم عینیت مادی )ارزش استفاده( دارد، هم عینیت اجتماعی )ارزشِ صرف(. مثل آواز، کتاب یا ش

در ایِ آن است. دارانه، که مناسبات سرمایه«نشکل مادی کار و محصولِ آ»نه مسئله نتیجه نزد مارکس 

نتیجه تفکیک کار یدی و فکری در سطح ساختاری اشتباه بسیار بزرگی است که در سطح سیاسی عوارض 

 خطرناکی در پی دارد.

این مسئله را عینیِ طبقات اجتماعی عملا ناممکن است. مصداق بارز بدون فهم درست نظریۀ ارزش، تحلیل 

نیز  7جریان اروپایی مارکسیسم ساختارگرا یافت. 4در اشتباهات فاحش جریان مارکسیسم تحلیلیتوان می

کار مولد و نامولد برای قرار دادن بندی به نظریۀ ارزش، با ملاک با وجود پایاشتباهاتی داشت. این طیف 

 های زیادی شد.دچار سوءتفاهمنامید، « بورژوازی جدیدخرده»کارگران از آن چیزی که تفکیک 

شود؛ و کار نامولد کاری است که با سرمایۀ مبادله می 4مولدکه با سرمایۀ تنها آن کاری است کار مولد 

 شود.داران( مبادله میدار، بهره یا اجارۀ زمینیا درآمد )مزد کارگری، سود سرمایه 1تجاری

پیشتر اشاره کردیم که  1دهیم.ۀ خود را از طبقه ارائه میهای گوناگون، روایت برگزیداکنون بعد از نقل روایت

دانیم ا ساختاری نمیبایست طبقه را یک رابطه دید و نه یک وضعیت. در همین راستا طبقه را مفهومی صرف

های در دورانیابد. شدن مختصات سیاسی و عنصر آگاهی و مبارزۀ طبقاتی معنایی تاریخی میو تنها با اضافه

گذشته در جریان چپ آکادمیک، معیارهای بسیار متنوعی برای تفکیک طبقات اجتماعی در نظر گرفته شده 

ها در فرایند آنهای منزلتی، کارکرد آگاهی، گرایشات سیاسی، میزان قدرت و جایابی افراد در گروهاست: 

نظارت بر فرایند کار و یا ، اقتدار سازمانی، کنترل، سلطه، تولید، میزان درآمد و ثروت، وجود رابطۀ مزدبگیری

ترین موارد قابل ذکر ز این معیارها، اصلیهای مهارتی و سازمانی، یا ترکیبی ا، دسترسی به داراییابزار تولید

 ای عینی هستند.برخی از این معیارها ذهنی و برخی تا اندازهدر مورد فاکتورهای طبقه است. 

                                                           
 1- analytical marxism 

 2- structural marxism 

 3-capitalproductive  افزاید.ای است که بر خود میمنظور سرمایه 

 4- commercial 
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توانند معیارهای مناسبی برای فهم مسائل هرگز نمی« بندیطبقه»های ذهنی شاخصهاکنون که ادعا کردیم 

آگاهی افراد ابتدا باید اشاره کرد که نویسیم. ثبات این ادعا میعینی باشند، در نتیجه چند خطی در باب ا

مراتب نکتۀ دوم نیز، جایگاه واقعی افراد در سلسلهها قرار گیرد. تواند در تعارض با موقعیت طبقاتی آنمی

 ها ندارد. مثلا نمونۀ کارگران و حمایتِهای سیاسی آناجتماعی عموما نسبتی معقول و معنادار با گرایش

جایگاه عینی افراد با مختصات به عبارتی سنجیدن ایشان از فاشیسم گواهی است تاریخی بر این ادعا. دوره

در مورد قدرت و منزلت نیز به همین صورت است. چگونه ، آشکارا یک مغلطۀ روشی است. هاذهنی آن

 تعیین کرد که قدرت و منزلت، خود، معلول علتی دیگر نیستند؟!توان می

کند، در نتیجه برای ارائۀ تحلیلی منطقی، از آنجا که موضوع پژوهش ما بر بستری تماما تاریخی حرکت می

ادعای اصلیِ نظری پژوهش پاسخگو باشد. « بندیطبقه»باید بستری عینی برایش فراهم کنیم تا ادلۀ ما برای 

پس باید دستگاهی ناگونی دارد. طبقه است، در نتیجه جوانب و ابعاد گو -ما این است که نوکیسه یک قشر

ولی باید جانب ظواهر متکثر سیاسی و مسائل ذهنی را در همان گام اول بدهد. دهیم جواب که ارائه می

عینی، خلط بدون لحاظ کردن معیار معیارهای سیاسی و ذهنی را احتیاط را نیز رعایت کرد و در وهلۀ اول، 

 و ترکیب نکنیم.

داری پیش و بیش اشاره کردیم که سرمایهداری، ۀ تعریفی مختصر از سرمایههای پیشین ضمن ارائدر بخش

چیزی نیست جز رابطۀ اجتماعی داری در واقع سرمایهاست، و متعاقب آن، طبقه نیز. « رابطه»از هر چیز یک 

و « ایرابطه»داران. تاکید بر خلق و تحقق ارزش از خلال کار انسانی و تصاحب آن توسط سرمایه

داری، در شیوۀ تولید سرمایه« سانیخلق و تحقق ارزش از خلال کار ان»بودن سرمایه و اصل بودن «اعیاجتم»

 لازمۀ هر نوع تحلیل تاریخی و پویا است.

بخشد و با گردش سرمایه به مثابۀ یک رابطۀ اجتماعیِ استثماری، خود را در کالاها، خدمات و پول تجسد می

معلول  خصلت استثماری رابطۀ سرمایه، هم علت و همشود. و تغییر این اشکال، دائما بازتولید می

مبتنی بر شیوۀ تولید وانید بازار( است و به این ترتیب، جامعۀ های افراد جامعه )بخبودنِ دارایینامتقارن

مختلف دسترسی به کالاها، اتِ های استثماری و متعاقبا درجاز جایگاهمراتبی داری به شکل سلسلهسرمایه

انتزاعی، که یک بندی چیز، استثمارکنندگان دارا و نه یک دستهبیخدمات و پول؛ یعنی استثمارشوندگان 

ترین شرح گیرد. این سادهدارانه نشات میای اجتماعیِ مبتنی بر استثمار است که از مالکیت سرمایهرابطه

 داری است.ممکن از وضعیت طبقاتی در نظام سرمایه

است. ارزش نه صرفا مندرج در کالاهای عینی و « ارزش»نکتۀ مهمِ بعدی که باید به آن اشاره کنیم، مبحث 

های تولیدی و صنعتی اقتصاد بورژوایی است که فقط در مورد شاخهانضمامی است و نه مفهومی 
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استثماریِ حاصل از مالکیت دارانه )یعنی روابط که ذیل مناسبات سرمایهپذیر باشد. هر چیزی کاربست

ر( تولید شود کالاست و هر کالایی، هم عینیت مادی )ارزش استفاده( دارد، نامتقارن ابزار تولید و نیروی کا

یعنی همگی کالا هستند که در نظمی استثمارگونه  4هم عینیت اجتماعی )ارزش(. مثل شلوار یا شعر و آواز.

بر دارانۀ آن است. ، که مناسبات سرمایه«مادی کار و محصول آن شکل»مسئله نه در نتیجه  اند.تولید شده

کار یدی و فکری در سطح ساختاری اشتباه بسیار بزرگی است که در سطح سیاسی نیز این اساس، تفکیک 

عوارض خطرناکی به دنبال دارد. بدون فهم درست نظریۀ ارزش، تحلیل عینیِ طبقات اجتماعی عملا ناممکن 

جریان اروپایی توان در اشتباهات فاحش جریان مارکسیسم تحلیلی یافت. این مسئله را می است. مصداق بارز

با ملاک قرار دادن بندی به نظریۀ ارزش، پایبا وجود مارکسیسم ساختارگرا نیز اشتباهاتی داشت. این طیف 

شود، در باتلاق می نامیده« بورژوازی جدیدخرده»که از آن چیزی کار مولد و نامولد برای تفکیک کارگران 

 افتد.سوءتفاهم فرو می

؛ و کار نامولد کاری است که با سرمایۀ شودمبادله می 7با سرمایۀ مولدکار مولد تنها آن کاری است که 

. مسئله سهل و ممتنع است؛ شوددار، بهره یا اجاره( مبادله میتجاری یا درآمد )مزد کارگری، سود سرمایه

و ، گردش شدهصِرفِ تحقق ارزشِ خلقگیرد و کار نامولد کار مولد در خدمت ارزش و تولید سرمایه قرار می

در دنیای سرمایه از آن جایی که تولید و گردش )بازتولید( شود؛ اما بازتولید رابطۀ اجتماعی سرمایه می

ارجحیتی نسبت  توانددیگری عملا ناممکن، کار مولد نیز نمی بدون تصور یکیواقعی فرآیندی واحد است و 

 کار نامولد داشته باشد.به 

داری را به سه سپهر تماما انتزاعیِ تولید )مراکز تولیدی(، مبادله )بازارها(، و سیاست نظام سرمایهاگر کلیت 

ۀ حراست از این دو سپهر سرمایه بر عهدۀ دو سپهر اول و وظیف)دولت( تقسیم کنیم، وظیفۀ تولید و گردش 

سه سپهر، در کل، وظیفۀ تولید بخشی به کلیت رابطۀ اجتماعی سرمایه بر عهدۀ دولت است. این و مشروعیت

ایم در واقعیت، امری واحد و که بارها تاکید کردههمان طور و بازتولید سرمایه را بر عهده دارند، که البته 

دار در نتیجه سرمایه، رابطۀ اجتماعیِ مبتنی بر استثمار است و سرمایه دهند.غیرقابل تفکیک را شکل می

یافته و قانونی است که تولیدی انحصاری مشروعیتیک موقعیت طبقاتی استثمارگر است و مالکیت بر ابزار 

 کند.استثمار را تضمین میبرقراری رابطۀ 

پردازیم. بندی انضمامی طبقاتِ ایرانی میوار طبقه را بازتعریف و سپس به تقسیمخطی و شفافاکنون تک

شایان ذکر است بر اساس آنچه طبقه گروه کثیری است از افراد جامعه که جایگاه و منافع مشترکی دارند. 

                                                           
دهد. من الان یک کارگرم. تر همین مسئله را نشان میدر دیالوگی بین آرتورو و مونا به زیبایی هر چه تمام« آنجلسجادۀ لس»جان فانته، در رمان  -4 

 .31، چاپ اول، ص 4111محمدرضا شکاری، نشر افق، ام. ترجمۀ به پرولتاریا تعلق دارم. یه کارگر نویسنده

 افزاید.ای است که بر خود می( سرمایهproductive capitalسرمایۀ مولد ) -7 
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« طبقۀ متوسط»دهیم از لفظ های نظری طبقه، ترجیح میگفته شد و بر اساس انگشت گذاشتن بر تشویش

 بخوانیم.« اصطلاح میانیبه» ه نکنیم، و آن را طبقۀ برای قشر میانی جامعۀ ایرانی استفاد

دار و اکنون نمودهای انضمامی طبقات در سپهر ایرانی، با آغاز آن و تقسیمش بر دو طبقۀ اصلیِ سرمایه

 کارگر.

دارانه بر ابزار تولید )یا گردش( ندارند و به همین خاطر استثمار کسانی که مالکیت سرمایه طبقۀ کارگر:

بعضی از اعضای طبقۀ کارگر، از آنجا که چیزی غیر از نیروی کار خود برای عرضه در بازار ندارند،  .شوندمی

 شوند.از رابطۀ اجتماعی سرمایه میکار اضافی برای تولید و تحقق ارزش یا حراست مجبور به انجام 

کنند؛ یعنی دارانه بر ابزار تولید )یا گردش( دارند و استثمار میسرمایهکسانی که مالکیت  دار:طبقۀ سرمایه

 شود.از رابطۀ اجتماعی سرمایه میارزش یا حراست کار اضافی برای تولید و تحقق 

نامتجانسِ های طبقاتی موقعیتدار و به همین دلیل کسانی که نه کارگر هستند و نه سرمایه ناطبقۀ میانی:

 شود:شامل دو دسته می. این ناطبقه دهندداری را شکل مییهمیانۀ جوامع سرما

بر ابزار تولید )یا گردش( دارند؛ تحت فشار دارانه مالکیت غیرسرمایههای در حال گذار؛ کسانی که لایه یک(

 مالکیت بورژوایی در حال زوال هستند و به همین خاطر ممکن است در معرض استثمار قرار داشته باشند.

اما به صورت مستقل یا تحت استخدامِ دارانه ندارند؛ طبقۀ به اصطلاح متوسط؛ کسانی که مالکیت سرمایه دو(

شوند، بلکه ممکن است به صورت غیرمستقیم دیگران را استثمار تنها استثمار نمی، نهداراندولت و سرمایه

 نیز کنند.

 سازیم.بر متن وارد می ،نیز ها و الحاقاتی خُردبندیِ کلان، تبصرهاکنون بعد از تقسیم

  ها:تبصره

شرط لازم برای کارگربودن محرومیت اجتماعی از مالکیت ابزار تولید )یا گردش( است و شرط کافی  یک(

شرط نیستند، اما در ظاهر استثمارشدن. بیکاران قطعا شرط لازم را دارند، یعنی مالک ابزار تولید )یا گردش( 

دهند که بخواهند استثمار شوند. فرض و داران انجام نمیکاری برای سرمایهکافی را ندارند، چون اساسا 

استدلال این است که بیکاران به عنوان ارتش ذخیرۀ کار در واقع ابزار طبقۀ مسلط برای تنظیم بازار کار 

« گرکار»داشتن سطح دستمزد( و کاهش قدرت طبقاتی کارگران هستند، در نتیجه بیکاران را نیز )پایین نگه

 دانیم.می



Tajrishcircle.org 
3نوکیسگی در ایران تاریخ   

 

15 
 

 بازنشستگان نیز شرایطی مشابه بیکاران دارند. دو(

ابدی که بازماندۀ ارتجاعی  -ازلی« وظیفۀ»دهند و این که کار خانگی بدون مزد انجام می دارزنان خانه سه(

 دانیم.می« کارگر»دهند نیز های اجتماعی گذشته را تا امروز ادامه میفرماسیون

های خوابسرپرست، کارتنکاران، متکدیان، زندانیان، کودکان بیبزهدستان، تهیدرآمد، سالمندان بی چهار(

معروف هستند، جزو هیچ کدام « پرولتاریالمپن»و کلا آن افرادی که به  4های منفردفروشولگرد، معتادان، تن

های مازادی هستند که به کار صرفا بدناز طبقات بالا نیستند و به هیچ بخشی از طبقات تعلق ندارند؛ بلکه 

در نتیجه اند. شده« طرد»عملا اند و چون فاقد هر گونه مالکیتی هستند، داری نیامدهنظام اجتماعی سرمایه

باید جمعیت را به « طبقه»از آنجا که برای تعین دادن و تجسم بخشیدن به  7هستند.« خاص»گروه طبقاتی 

سال در جدول زیر روال و سِیر جمعیتیِ طبقات را از  داشت، در نتیجه مثابۀ فاکتوری انضمامی در نظر

 دهیم:ارائه می 4431تا  4441

 

 

 سال

 

 

 

 کل

 جمعیت

 ) نفر(

 

نسبت 

 جمعیت

 فعال

 

 )نفر( کارگران

 

سرمایه 

 داران)نفر(

 

 ناطبقه میانی

 

 متوسط)نفر(

 

لایه های در 

 ذارگحال 

 )نفر(

2331 40741981 2143 0024888 344888 7928888 200888 7203888 

2331 34890732 212 4391888 481888 44039888 003888 48714888 

2311 22980911 2111 49781888 039888 44830888 4701888 42802888 

2331 17114848 2101 32940888 4244888 33444888 2727888 40043888 

2331 08844100 2191 30087888 4792888 39037888 4483888 33439888 

2311 98174903 2 21428888 1474888 28432888 0030888 32079888 

2331 94417007 2144 2947788 3274888 24794888 9802888 31780888 

 

های عمومی داران که برگرفته از نتایج سرشماریواضح است که جمعیت سرمایه های بالابر اساس داده

و به  هزار نفر افزایش یافته است 163هزار نفر به  63به صورت مطلق از است،  31تا  41های حدفاصل سال

 درصد کل جمعیت فعال رسیده. 4درصد به  4صورت نسبی از 

                                                           
 کنند.فعالیت می «سکس به مثابۀ کالا»های برای بنگاه« کارگر جنسی»هایی که تحت فروشو نه تن -4 

 است.« چیزشدگانبی»صرفا برای استثمار همین ...« دسازی متکدیان و توانمن»هایی تحت عنوان لازم به ذکر است طرح -7 
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های پس از در سال به وضوح میانۀ جامعه ،یکتوان چنین نتیجه گرفت که میاز نتایج به دست آمده 

با سرعتی های در حال گذار لایه ،دودو طبقۀ اصلی لاغر شده است؛ همواره به نفع  4447مرداد  73کودتای 

قۀ طب»دهۀ اخیر، کوهِ چند  های ها و لرزشنرمشرغم علی، سهشدن هستند؛ پرولتریزهقابل توجه در حال 

 طدر واقع مربو نامندمی« طبقۀ متوسطانبساط »؛ چیزی که آن را طبق معمول موش زائیده است« متوسط

نامولد است و همین طبقۀ وابسته که آن را به و کارگران  سفید، کارگران فکریبه تورم جمعیت کارگران یقه

رتبه، مدیران و متخصصین( نیز مداران، کارمندان عالی)سیاست ایمنامیده« طبقۀ به اصطلاح متوسط»کنایه 

درصدِ کل  41از رسیده است و البته هرگز به ثبات جمعیتی اخیرا های پیش، رغم رشد نسبی در دههعلی

این طبقۀ به اصطلاح متوسط و که مابِینِ توان ادعا کرد می چهار،تر نشده است؛ یتِ فعال بزرگجمع

ها در جریان است و جابجایی و لایهوفاقی رفاقتی برای اِعمال سلطه بر دیگر طبقات داران، سرمایه

افزوده است. این نیز بر پویایی این وفاق استثماری  -طبقاتیهای مدیریتی با موقعیت -های سیاسیموقعیت

در تمام جمعیت کارگران  ،پنجخواهد رسید؛ رسیده است یا به زودی مجموعه احتمالا به ثبات ساختاری 

فزایش بوده است و حتی در پس از تثبیت حاکمیت انقلابی، در حال اهای های پیش از انقلاب و سالسال

هایی در روند انباشت به وجود آورده نیز، جمعیت المللی اختلالهایی که انقلاب، جنگ یا تحریم بینسال

 نسبی کارگران صرفا ثابت مانده است.

بخواهانه( بندی انتزاعی و شخصی )دلبه عنوان یک دستهنکتۀ پایانیِ مربوط به طبقه این که، وقتی طبقه را 

استثمار، مسائل سیاسی نیز مطلقا درک اجتماعیِ مبتنی بر فرض بگیریم، نه طبقه چونان یک رابطۀ پیش

سبز را یک جنبش صرفا  شدن در هذیان نظری طبقه سبب گردید تا مثلا جنبشنخواهد شد. همین خلط

شود که هر گاه جنبشی در حال طبقه متوسطی بدانیم. خطرناکی این تشویش نظری زمانی بیشتر می

این تشویش در مورد نوکیسه نیز زمانی شود. می« قهرِ اشتباهِ طبقاتی»رسیدن به تکامل است، بلافاصله وارد 

 بدانیم.« طبقه -قشر»و نه یک « طبقه»شود که آن را صرفا یک بیشتر می

شود و با آگاهی شکل رابطۀ دیالکتیکی و زنجیرۀ علی در طبقه، از ساختار شروع میکه،  بندی طبقه آنجمع

توان این گونه بیان داشت که مردم افراد آگاهی یابد. به تعبیری میگیرد و با عمل و کنش عینیت میمی

کنند. ساختار به واسطۀ که در آن زندگی می ای استهستند که رفتارشان تحت تاثیر قواعد و استراتژی

گردد تا  فرد با توجه به کند. و عاملیت سبب میمحدودیت و یا امکانات، عاملیت را در افراد تحریک می

ظرفیت و تواناییش در دستیابی به منابع سه گانۀ پیشین، طبقه را شکل دهد. لازم به ذکر است بازتولید 
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گیرد. هر چند نهاد خانواده دچار تغییرات بسیار زیادی شده انواده صورت میطبقه تا حد زیادی از طریق خ

 4«.همچنان در بازتولید طبقه نقش مهمی دارد»است، ولی 

خانواده نقش بنیادینی در بازتولید طبقه و نابرابری دارد. همانگونه که سهراب بهداد و فرهاد نعمانی 

لکیت و کنترل دارایی و سرمایۀ مادی و فرهنگی است. خانواده خانواده مکانیزم اصلی انتقال ما»گویند: می

میزان  7«.تعیین کنندۀ شرایط اولیه و مسیر پیشرفت مورد انتظار افراد در کسب امکانات زندگیشان است

ای که برخی میزان بالای این تحرک را تحرک اجتماعی نیز عامل مهم و اثرگذاری بر طبقه است. به گونه

نند که جامعه بیشتر جامعۀ اکتسابی شده است تا انتسابی. ولی در عمل شاهد آن هستیم که دانشانۀ آن می

آید. به تعبیری تحرک ها، خود، در سایۀ انتساب به طبقۀ خاصی به دست میکه خیل زیادی از اکتساب

غ از انتساب . و افراد با این تحرک )فار4«تعلق طبقاتی»دارد و نه « تظاهر طبقاتی»اجتماعی نقش مهمی در 

 مانند.روند و در طول آن میای مشخص( فقط در عرض طبقه پیش میبه طبقه

گرا داشت و  بلکه باید در قبال آن رویکرد کثرت 1توان تک بعدی به طبقه نگریست.در نهایت باید گفت نمی

و میزان عاملیت  هم بر اهمیت سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نمادین واقف بود، هم افراد انسانی

کند را در نظر گرفت. رویکردهای هایی که ساختار بر فرد اِعمال میها را مد نظر داشت و هم محدودیتآن

 کشد:به صورت زیر به تصویر می« هادو شقّی»متکثر به طبقه را کرامپتون تحت عنوان 

 

 ساختار                                     عمل

 فرهنگ                          اقتصاد            

 کمّیت                                       کیفیت

 هاواقعیت                                      ارزش

 طبقه                                         پایگاه

 1اند.وابستهها دو وجه جدا از هم نیستند بلکه به طور متقابل به هم این پدیده

                                                           
 .322رزماری کرامپتون، همان، ص  -1 

 .717، ص  31، ترجمه محمود متحد، تهران: نشر آگاه، چاپ اول، طبقه و کار در ایرانسهراب بهداد و فرهاد نعمانی،  -7 

 برگرفته شده از ادبیات نوشتاری علی اصغر سعیدی. -4 

 داند و نه تحلیل طبقاتی.مالجو فروکاستن مفهوم طبقه به عامل اقتصادی را تقلیل طبقاتی می -1 

 .761، همان، ص طبقه و قشربندی اجتماعیرزماری کرامپتون،  -1 
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 قشر و قشربندی

مراتب عامی است که بیانگر سلسله شناختیِجامعهدر ابتدا باید اشاره کرد که قشربندی اجتماعی مفهوم 

و  4نابرابری در توزیع حقوق های مختلف اجتماعی است، و مواردی چون:ها و ساختاجتماعی در نظام

و قدرت نفوذ اعضای جامعه را مشتمل  محرومیت اجتماعیها و مراتب امتیازات و نیز تکالیف و مسئولیت

 7.دهیمدر ادامه ابعاد و جوانب مختلف آن را نشان می. است

کردن بحث و دوری از اطناب، قشربندی اجتماعی یا نابرابری اجتماعی را بر اساس جوانب برای شفاف

 کنیم:چهارگانه خلاصه می

 4گذاریتفاوت -4

 1بندیرتبه -7

 1ارزیابی -4

 6دهیپاداش -1

یافت که از هر توان اشاره به این واقعیت است که حتی دو نفر از افراد انسانی را نمیگذاری منظور از تفاوت

، های ظاهری، جسمی، روانیشخصی رفتار یا تجربه، چه تفاوتهای جهت یکسان باشند؛ چه در خصلت

دهند. هر کدام از این پایه و اساس نابرابری را تشکیل میها اما فقط برخی از این تفاوت شخصیت، منش و ...

 کند.تا حد زیادی از کشوری به کشور دیگر و از یک دورۀ تاریخی به دورۀ تاریخی دیگر فرق میها تفاوت

یک یا چند با توجه به بر اساس یک میزان توانند اشاره به این واقعیت است که افراد میبندی منظور از رتبه

توانند نابرابری اجتماعی را به وجود آورند، تنهایی نمیبندی بها هم ارتباط داشته باشند. تفاوت و رتبهتفاوت ب

 مگر اینکه سومین جنبۀ نابرابری، که ارزیابی است در نظر گرفته شود.

                                                           
 منظور حقی که افراد دارند، نه درآمد ماهیانه و ... -4 

 های قشربندی اجتماعی و ساختار تاریخی درنظریهام: ابراهیم انصاری، زیر نظر داشتهدر ایضاح مطالب مربوط به قشربندی به شکل ویژه به منبع  -7 

 ، چ اول.4413، اصفهان: دانشگاه اصفهان، ایران
4  -differentiation 
4  -ranking 
5  -evalution 
6  -rewarding 
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نیز بر هی دکند. پاداشتر مشخص میرا بر اساس خوب و بد، بهتر و بدتر، بالاتر و پایینارزیابی اختلاف افراد 

 های ذهنی و عینی دلالت دارد.جنبه

 پردازیم.شباهتش با نابرابری اجتماعی میبعد از واکاوی چهار جنبه از قشربندی، برای ایضاح چیستیِ آن، به 

رسند و بسیاری از مترادف به نظر می 7و نابرابری اجتماعی 4قشربندی اجتماعیبا اندکی اغماض، دو واژۀ 

شناسی است و اصطلاح قشربندی برگرفته از زمین برند.شناسان این دو را به جای یکدیگر به کار میجامعه

های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؛ ها بر اساس تمایزات در وضعیتبندی ترتیبی انساندستهعبارت است از 

های مطلوبی است که این افراد مشترکا دارا هستند. بر شمار کیفیتر حسب بندی افراد برتبهبه عبارت دیگر 

 ویژگی تعریف شده است: 1اجتماعی، پدیدۀ قشربندی اجتماعی با حسب نظریات قشربندی 

قشربندی بدین خاطر است بودنِ تکیه بر اجتماعیقشربندی اجتماعی دارای خصلت اجتماعی است:  -4

ها، بندیها، رتبهگذاریتفاوتهایی که ریشۀ زیستی دارد، مورد نظر نیست، بلکه که نابرابری

 گیرد.ها و تقسیم پاداش مطابق با هنجارها یا قواعد قراردادی صورت میارزیابی

، شناسیای قدیمی است: به شهادت تاریخ و بر اساس اسناد و مدارک باستانقشربندی پدیده -7

جنس و نیروی بدنی از قشربندی در اولین ادوار عمر بشر وجود داشته است و عواملی چون سن، 

پایگاه اجتماعی بوده است. جامعه کننده زادگی از عوامل تعییناند. نجیبقشربندی بودههای ملاک

 ترکیبی از اغنیا و فقرا، زیردستان و زبردستان و آزادمردان و بردگان بوده است.

قشربندی چه در جوامع اولیۀ بدون خط و دارای فرهنگ ای همگانی و جهانی است: پدیدهقشربندی  -4

ها را به دو نابرابری در بین کشورهایی که آنامروزی وجود داشته و دارد. شفاهی و چه در جوامع 

جود کند و چه در درون هر کشوری وتقسیم مینیافته یافته و توسعهدستۀ فقیر و غنی یا توسعه

 دارد.

و ها( توان به نظام بردگی، کاستی، مراتب )رستهاز انواع آن میانواع گوناگونی دارد: قشربندی  -1

یافت ها همراه با یکدیگر نظامطبقاتی که از لحاظ شدت و ضعف نابرابری متفاوت هستند، گاهی این 

 شوند.می

نتایجی که از نابرابری قدرت و ثروت و منزلت قشربندی دارای نتایج و کارکردهایی خاص است:  -1

ها و شیوۀ زندگی، دو( یک( خصلتشود: بندی میشود به دو دسته طبقهاجتماعی حاصل می

های جسمانی و ، بیماریشامل عواطفی نظیر مرگ و میر کودکان، طول عمر های زندگیفرصت

به تحصیلات عالی و غیره، شیوۀ تیابی دسروانی، نازایی، اختلالات خانوادگی، جدایی و طلاق، امکان 

                                                           
1  -social stratiification 
2  -social inequality 
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های به عواملی نظیر نوع مسکن و محلۀ مسکونی، نحوۀ گذراندن اوقات فراغت، فعالیتزندگی 

و  های رادیو و تلویزیون، مجله، فیلم، موسیقی، برنامهفرهنگی و مصرف کالاهای فرهنگی چون کتاب

ها و شیوۀ مختلف قشربندی قرار دارند از فرصتهای بنابراین افرادی که در نظام... بستگی دارد. 

 زندگی متفاوتی برخوردار هستند.

های اقتصادی، ها در وضعیتتفاوتها بر پایۀ بندی ترتیبی انساندر نتیجه قشربندی اجتماعی را گروه

اعی دانیم، و نابرابری اجتماعی را آنچه که بر روی تمایز یا تفکیک اجتمسیاسی، فرهنگی و اجتماعی می

دهند و اصطلاح قشربندی اجتماعی همۀ جوامع بین اعضای خود انجام میگذاری را تفاوتکند. تاکید می

 رود.بندی نابرابری در جامعه به کار میبرای سازمان

 گذاری را در همۀ جوامع قائل هستند:شناسان سه نوع عمدۀ تفکیک یا تفاوتبر این اساس جامعه

 تمایز جنسی -4

 قومی -تمایز نژادی -7

 تمایز اجتماعی )که همان قشربندی اجتماعی است( -4

شد. در  4، و دسته7، درجه4مفهوم طبقه به تدریج جایگزین مرتبهم.  43در خلال سه دهۀ اول قرن 

از آنجا که مرتبه و دسته به کار رفته است. های المعارف دیدرو و دالامبر نامی از طبقه نیست، ولی واژهدایره

ای را ناگفته نگذاشتیم، در نتیجه در راستای ترکیب طبقه به درازا سخن گفتیم، نکتهدر قسمت قبل از 

بندی کردن نوکیسه، به ای / قشری برای ساخت نهایی دستگاه نظری برای اطلاق و دستهکردنِ نگاهِ طبقه

 کنیم.عنوتن حسن ختام این بخش، اشارۀ کوچکی به شیوۀ زندگی می

تر آن، نزد مارکس دانست. برای تعریف آسان« منزلت اجتماعی»را همان « دگیشیوۀ زن»شاید بتوان مفهوم 

 کنیم.اش را شناسایی میسه بُعدِ شاکله

دهد به اهداف خود که به فرد اجازه میدسترسی به امکانات گوناگون است : 1های زندگیفرصت -4

های زندگی است که به تو .... از نوع فرص امکان دستیابی به یک حرفه، ازدواج موفق. مثلا برسد

 طور یکسان توزیع نشده و به طبقۀ اجتماعی فرد بستگی دارد.

                                                           
1  -estate 
2  -rank 
3  -order 
4  -life chances 
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ها و باورهای هر طبقه است که نگرش یکی دیگر از وجه تمایزات طبقاتی،: 4طرز تلقی یا وجه نظر -7

های اعضای مثلا طبقۀ پایین با طبقۀ متوسط جدید یا طبقۀ بالا تفاوت داشته دیدگاهممکن است 

 باشد.

، سرگرمی و تفریح... نکتۀ مهمی که در این بُعد باید برجسته شود، این : رفع خستگی7اوقات فراغت -4

برای همه وجود دارد، « اوقات فراغت»است که، شاید بتوان به قطعیت گفت بعد از انقلاب صنعتی 

 آن تفاوت بسیار اساسی دارد.« شیوۀ گذراندن»اما 

عیمی مثل درآمد و میزان تحصیلات را مد اعی هم باید معیارهای خلاصۀ کلام، برای بررسی قشربندی اجتم

منظور نهایی از  در نتیجه مقصود وهم معیارهای ذهنی مثل احترام یا حیثیت اجتماعی. نظر داشت، 

و مراتب . است 4«مقیاس موقعیت»قشربندی اجتماعی، توزیع افراد هر گروه اجتماعی یا جامعه بر روی یک 

 معیار استوار است: 1ها بر این موقعیت

 برخورد با مخالف احتمالی دیگریقدرت توانایی رسیدن به هدف خود در زندگی به رغم  -4

 مالکیت مصرف امکان تصرفی است که یک شخص بر اموال و خدمات دارد -7

حیثیت، اهمیت یا محبوبیت بیشتری به قضاوتی است که به موجب آن، جامعه ارزیابی اجتماعی  -4

ها و به هر دلیلی به موقعیتها را، دهد و به طور کلی آنیا به فلان پایگاه اجتماعی میفلان موقعیت 

 دهدهای اجتماعی دیگر ترجیح میبه پایگاه

پاداش روانی شامل آن عایدی لذت و رضایت خاطری است که از شمول عایدات قدرت و مالکیت و  -1

 1ارزیابی اجتماعی خارج است

های زندگی و سبک یا تر اشاره شدۀ فرصتهای پیشت که سرریز خود را در بخشو نابرابری در عوامل بالاس

شایان ذکر است که بواسطۀ هجمۀ چشم و همچشمی و همچنین رژۀ ثروت دهد. شیوۀ زندگی نشان می

ای شده که خیلی از افرادی که در قاعدۀ پایین ها، سرخ نگه داشتن صورت با سیلی، تبدیل به رویهنوکیسه

 کنند.را رعایت می« قاعدۀ لعنتی»وت نیز حضور دارند، آن هرم ثر

های اجتماعی اشاره بندی سلسله مراتبی پایگاهطبقهگانۀ به معیارهای سه« قشر»بندی بخش به منظور جمع

 گریز زنیم.« رژۀ ثروت»بودنِ نوکیسه زنیم و از رهگذر آن، به اصطلاح طبقه -کنیم تا مفصل نهایی بر قشرمی

                                                           
1  -attitude 
2  -leisure time 
3  -position scal 
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درست یک نقش ضروری نیروی جسمانی یا زیبایی که برای ایفای مثل هوش، صفات شخصی:  -4

 تشخیص داده شده است

ایفای موثر یک نقش ضروری تشخیص داده شده است همچون، های اکتسابی: که برای مهارت -7

 مهارت ترجمه، اره کردن و ...

ئاتر و سینما که افراد انسانی را نقش برای افراد و برای کل جامعه: مثل بازیگران تمندی فایده -4

مندی را این فایدهکنند و ... کنند، نیروهای نظامی که امنیت جامعه را تامین میسرگرم می

 گویند.کارکردهای اجتماعی نقش نیز می

 شود:اجتماعی به دستۀ اصلی تقسیم مینکتۀ مهم این است که اساسا پایگاه 

 4پایگاه واگذاری یا محول -4

 7اکتسابی یا محققپایگاه  -7

کند، و در جامعه به فرد برخی کارکردها را اعطا می ،همان گونه که از عناوین پیداست، در پایگاه محول

رسد. آن گاه به آن میهایی که در زندگی داشته، خودِ فرد با پشتکار به مدد شرایط و فرصت ،پایگاه محقق

دانیم با پشتکار به این مرحله نرسیده. داریم؟! وقتی می زنیم، با کدام سر و کارکه در مورد نوکیسه حرف می

 گری ثروت، جامعه او را محق دانسته تا برتر جلوه کند.اش در جلوهتوان گفت به صِرفِ تواناییپس می

بخاطر زیبایی سوپرمدل نیستند؛ بلکه چون ها گوید: آنوجود دارد که می 4دیالوگی در فیلم اهریمن نئونی

 تاریک تواند چراغی روشنگر بر پایگاه اجتماعیِرسند. همین دیالوگ مید زیبا به نظر میهستن سوپرمدل

 ها بیندازد.نوکیسه

بعد از بررسی نسبتا مفصل و غور در مفاهیم غامض و چند وجهی و چند بُعدیِ طبقه و قشر، واضح شد که 

باید آن را  داورانه قرار دهیم،ارزشاگر قرار است نوکیسه را مورد مداقۀ جدی و علمی، فارغ از حب و بغض 

تا در مراحل انضمامیِ  ،تر ببندیم. اما برای آن که چارچوب نظریِ کار را جدیبدانیم« طبقه -قشر»یک 

لقۀ آن فرو بریزیم، بایست به مفهوم مهم دیگری پرداخت، تا ح ش که قرار است مصالح تاریخی را برپژوه

مان کمتر لنگ بزند؛ مفهوم هابیتوس یا عادتواره یا ریختار؛ از نوع پژوهش میانجی این قشر / طبقه باشد و

 بوردیویی.

 

                                                           
1  -ascribed status 
2  -achieved status 
3  -neon demon 
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 هابیتوس

اکنون برای تعین  واره گفتیم و نوشتیم.در بخش دوم مختصری از چیستی هابیتوس، ریختواره یا عادت

اشاره های چهارگانۀ سرمایه است بخشیدن به این اصطلاح به محورهای چهارگانۀ آن، که همان صورت

 دهیم.تر میولی ابتدا شرحی دقیق کنیم.می

کند که از رهگذر آن راهی ها اشاره میها یا نظمدر وهلۀ اول بوردیو از هالبیتوس به مثابۀ نظامی از منش

نکتۀ مهم این است که هابیتوس تر بشناسد. گیرد تا جامعه را بهتر، بیشتر و عمیقپیش پای انسان قرار می

، بلکه باید در ارتباط با میدانی متصور شود که فرآیندهای اجتماعی در آن در تکاپو گیردنمیدر خلاء شکل 

تری که های گرانکند و به بهای تغییر شکلدر آن عمل میای که سرمایه بسته به عرصه  4هستند.

یۀ سرماشود: شرط کارایی آن در عرصۀ مورد بحث هستند، به سه شکل اساسی و اصلی ظاهر میپیش

درنگ و بلافاصله و مستقیما قابل تبدیل به پول است و ممکن است به شکل حقوق مالکیت ، که بیاقتصادی

است به  ، که با بعضی شروط، قابلیت تبدیل به سرمایۀ اقتصادی را دارد و ممکنسرمایۀ فرهنگیدر آید؛ 

و تعهدات اجتماعی )مثل شده از تکالیف د؛ و سرمایۀ اجتماعی، که ساختهشکل مدارک تحصیلی در آین

پیوندها و ارتباطات( است، و در برخی شرایط به سرمایۀ اقتصادی قابل تبدیل است و چه بسا به شکل اصالت 

بخشی بیشتر به دستگاه بوردیو و مفصل زدن به شق چهارم سرمایه، یعنی برای انسجام 7.و اشرافیت در آید

ساز و کار تمایز که این واکاوی از آن رو اهمیت دارد که،  شکافیم.اندکی بحث را بیشتر می سرمایۀ نمادین

ای مشتمل بر دو مفهوم اساس نوکیسگی است، از رهگذر دستگاه فکری و چارچوب نظریِ بوردیویی، از پیکره

بوردیو برای رهایی از دوگانۀ عاملیت و ساختار، که در بخش دوم به آن واره تشکیل شده است. میدان و عادت

ختیم، دست به جعل این دستگاه فکری زد. همان گونه که در بخش پیش اشاره کردیم، دانستیم مفصل پردا

کند، پس تغذیه میاقتصاد که از آنجا که نوکیسه در بخش تولید ثروت نقشی ندارد، و زالووار از پیکرۀ 

 دستگاه ایجابی عاملیت برای تحلیلش جوابگو نیست، و باید دست به دامان عادتواره شد.

از شناسی، سرمایۀ فرهنگی نیز از حیث منبعرمایۀ اقتصادی نزد بوردیو مشخصا به حجم ثروت اشاره دارد. س

رمایۀ اقتصادی یک شبه کسب این نوع سرمایه برخلاف سگیرد. دو پایگاه خانواده و مدرسه سرچشمه می

صرفا ناظر به آن وجه آموزش نیست ممکن نیست و حصول آن نیازمند صرف زمان است. سرمایۀ فرهنگی 

آموزش بر خصائلی است که از رهگذر شود؛ بلکه کلیت رسمی مثل مدارک، تضمین میهای که با ضمانت

نشیند. کسب سرمایۀ فرهنگی نیازمند تعلیم ذوق و سلیقه است، به همین اعتبار عمیقا با دتوارۀ فرد میعا

                                                           
1 - jean hillier and emma roo, habitus: a sense of place. 
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یافتۀ آن مثل، جسمیتسرمایۀ فرهنگی، جز در شکل  سبک زندگی و مصرف فرهنگی در هم آمیخته است.

به « هاتبدیل سرمایه»تر ساز و کارهای پیچیدهامکان به ارث رسیدن ندارد؛ مگر از رهگذر کتاب، تابلو و ... 

ها کوشید. از همین یکدیگر و عادتوارۀ وارثان که خود بحث مفصل دیگری است و مستقیما باید در کسب آن

ختیار داشتن سرمایۀ اقتصادی به شکلی از فراغت نیازمند است و عمیقا در گروی در ا روست که کسب آن،

ترین بُعد زندگی اجتماعی است و از که به زعم بوردیو برآمده از مهمای یعنی سرمایه نمادینسرمایۀ  4است.

انواع سرمایه است. آن جا که فرد با مادی کسب سایر های اساس حاصلِ شناختِ خطا و درنیافتن خاستگاه

دهد یا آن جا که در نقد تئاتر ابسورد داد سخن میکند )سرمایۀ اقتصادی(، گری میساعت رولکسش جلوه

. کنداش، سرمایۀ نمادین کسب میاقتصادی و فرهنگیهای متعاقب استفاده از سرمایه)سرمایۀ فرهنگی(، 

که افراد در شناختِ شرایطِ  است. آن جا« خشونت نمادین»م تنیده با بوردیو اساسا در هسرمایۀ نمادین نزد 

مثلا آن جا که مفتون گیرند. نمادین عاجز هستند، تحت خشونت نمادین قرار میواقعیِ امکانِ کسب قدرت 

های تحصیل او در دانشگاهی وری او را نه حاصل سالشویم و توانایی سخنواژگان پیچیده در کلام فردی می

، فراهم شده است )شرایط واقعی امکان قدرت نمادین(اش بر که خودِ آن نیز از طریق امکان اقتصادیمعت

ایم. کنیم، قربانیِ این نوع خشونت نمادین شدهبلکه حاصل هوش بالا و توانایی ذهنی پیچیدۀ او تصور می

از در نظم طبقاتی است که ممتهای توان چنین گفت که سرمایۀ نمادین پیامد اشغالِ جایگاهبنابراین می

 خود با شرایط امکانش را غیرشفاف ساخته است.رابطۀ 

تواند مزایایی را به میها از آنگیری اجتماعی به طور کلی مجموعۀ روابطی است که فرد با بهرهسرمایۀ 

های گروه»م یا غیرمستقیم کسب کند. در واقع، سرمایۀ اجتماعی بسطِ یکی از کارکردهای صورت مستقی

کند. نابرابری کمک می« بازتولید»از مجراهایی است که به وبری است. سرمایۀ اجتماعی یکی دیگر « منزلتی

مایۀ باز هم سرشود، های همچون وضعیت تورم مدارک تحصیلی که از ارزششان کاسته میدر وضعیت

دهی دوباره به آن را میسر سرمایۀ تحصیلی یا ارزش« تبدیل»آید و امکان اجتماعی است که به میان می

شود. منشاء ابتداییِ از مزایا بدل میمندی به راهبرد اصلی بهره« بازیپارتی»تر، به عبارت سادهسازد. می

چگونه بر محوریت ای که جوامع قبیله توان تصور کردمیسرمایۀ اجتماعی خانواده است. بر همین اساس 

های اقتصادی، فرهنگی و نمادین با ارجاع به جوامع، سایر سرمایهاند و در این سرمایۀ اجتماعی شکل گرفته

 گیرند.سرمایۀ اجتماعی است که شکل می

داری، سرمایۀ اجتماعی فقط از نکتۀ مهم در باب نوکیسگی اما، این است که، در جوامع مدرن سرمایه

فردی از توان مشاهده کرد که های مربوط به تحرک نسلی میآید و در نمونهخانواده پدید نمیسرمنشاء 

ای از ارتباطات اجتماعی طبقات پایین و با سرمایۀ اجتماعی اندک، به مدد سرمایۀ فرهنگی و نمادینش شبکه

                                                           
 سایت نقد.  ها،بندی مبارزهمبارزۀ طبقاتی یا طبقهواکاوی طبقاتی بوردیو: هوشنگ رادیان در مقالۀ زیر بسیار دقیق و موجز به این مهم پرداخته:  -4 
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داری گاوبندی جهش طبقاتی داشته، یعنی یک نوکیسه که بر اساس سرمایه ای را برای خود خلق کند.تازه

و همین امر سبب کژتابی تواند برای خود پایگاهی اجتماعی خلق کند. به راحتی با خرید مدرک و ... می

مبازره بر سر تصاحب کالاهای اقتصادی یا فرهنگی، »د: نویسشود. بوردیو در شاهکارش، تمایز میجامعه می

های آوری است که کالاها یا فعالیتهای تشخصهای نمادین بر سر تصاحب نشانهدر آنِ واحد، مبارزه

های بندی این ویژگیاند، یا بر سر حفظ یا سرنگون کردن اصول طبقهکنندهبندیشده و طبقهبندیطبقه

های هایی که دارندگان موقعیتهای زندگی، یعنی جهان ویژگیه، فضای سبکآور است. در نتیجتشخص

سازد، خواه تصور این کار را داشته باشد خواه نداشته ها خود را از دیگران متمایز میمختلف از طریق آن

چشم هایی راهی به جز پیروی از همین روست که همان گونه که پیشتر اشاره شد، جامعه در بزنگاه 4«.باشد.

هر طبقه همان قدر با »؛ چرا که نباید فراموش کرد و همچشمی غلط ندارد، و گرنه حذف و طرد خواهد شد

ها نباشیم، ناخواسته به عبارتی اگر در سیر تایید رفتار نوکیسه 7«.شدنششود که با ادراکبودنش تعریف می

 رسمیت شناخته نشود. طبقه که سهل است، شاید هویت و وجودمان نیز از سوی جامعه دیگر به

شود تا های چهارگانۀ سرمایۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین سبب میریختواره به همراه صورت

تبدیل شده، و اگر « کالا»کننده را در کسب و تحصیل تمامِ چیزهایی داشته باشد که به نقش تعیین« پول»

ه باشیم، گویی از حق حیات تر، به رخ کشیدنش را نداشتو از آن مهم« کالا»چونان نوکیسه توانایی خرید 

های رفتاری نوکیسه است که از بُعد اجتماعی، آزاردهنده و همین جامعۀ نمایش و شاکلهساقط خواهیم شد. 

اینجا شهر من کند: است؛ چرا که رژۀ ثروت به جز تظاهر به پولداری، پیام مهم دیگری را نیز مخابره می

 بمیر.است، یا مثل من باش، یا اگر پولش را نداری 

 

 های رفتاری نوکیسه چیستیا شاکله جامعۀ نمایش

ها کرانی از نمایشتولید حاکم است، به صورت انباشتِ بی ها مناسبات مدرنجوامعی که در آن تمام زندگی»

را با نقل قولی درخشان از گی دُبور آغاز کردیم. ساده « جامعۀ نمایش»بحث  در باب  4.«یابندتجلی می

های اییها تا آنجایی زنده هستند و حق حیات دارند، که بتوانند تمام دارنمایش فقط انسان کنیم: در جامعۀ

من بیشتر دارم، همسر من زیباتر است، مدرک دانشگاهی من بالاتر است و ... از  خود را به نمایش بگذارند:

تری نیست، بلکه یچیدهجمله نمودهای بسیار سادۀ این جامعۀ نمایش است که برای تدقیق آن نیاز به بحث پ

                                                           
 .414، چ دوم، ص 4434، حسن چاوشیان، تهران: ثالث، های ذوقیتمایز: نقد اجتماعی قضاوتپیر بوردیو،  -4 

 .613همان، ص  -7 
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کنیم. همین آسیب به منتهی درجۀ انقیاد های خود میکشیم، آن را وارد ریهتماما در اتمسفری که نفس می

های زنده را به میزانی که اقتصاد به تمامی به انقیادشان کشیده، به انقیاد خود نمایش انسان»رسانده ما را. 

از آنجا که نشون دادن سِیر تاریخی این انقیاد، بدون خوانش سلبی امکان پذیر نیست، در  4.«آورددر می

ها، مجبور شدیم تا بر های پیشین برای نشان دادن اقتصاد انگلی نوکیسهنتیجه همان گونه که در بخش

شدن آن، با خلط عامیلت تکیه و تاکید کنیم، اکنون نیز بواسطۀ داشتن نقاط افتراق و اشتراک نوکیسه و گاه،

ای به اشراف و اسنوبیست نیز داشته باشیم، تا از رهگذر آن بگوییم چرا ، ناگزیریم تا اشارهو اسنوب اشراف

 است و بس.« نوکیسه»فقط « نوکیسه»

 گریو اشرافی اشراف

اما و تم از سنت گری را نیز اصطلاحاتی به جا ماندههر چند باید تاکید کنیم از اساس اشراف و اشرافی

دانیم، اما همان گونه که پیشتر اشاره شد، برای تمیز دادن آن از نوکیسه و تخصیص معنا، راهی ارتجاعی می

به جز تشکیک در افتراق آن نداریم. اشرافیت در طول تاریخش همواره ریشه در جهان امتیازات طبقاتی 

شت. همین ساختار ارتجاعی هنوز زادگی داشت که آن نیز، ارتباط مستقیمی با خون و رگ و ریشه دانجیب

ش آمده و در باور عامه و افواه به صورت فلانی رگ و ریشه و اصالت ندارد و از زیر که هنوز است تا زمان ما کِ 

 های شفاهیِ حتی روزمره نیز، همچنان حفظ کرده است.بته در آمده و ... خود را در قالب

(، دو گرایش نقش درجۀ rankاشرافیت نسبت به شان ) گیری تلقیگوید، در شکلهمان گونه که پوویس می

رغم بافتار ارتجاعی، دو واضح است که علی 7(«.heredity( و وراثت )honorافتخار )» کنند: اول را ایفا می

بر شود. گری میسبب توالی اشرافیبخشی در آن نداشته، عنصری که فرد هیچ نقش مستقیم و عاملیت

کردند، ولخرجی میگری ثروت را در اشراف و نوکیسه نشان داد. اگر اشراف همین اساس باید تفاوت جلوه

الشانی های عظیمخواستند توقعات و انتظارات عامۀ مردم را از چنین خانوادهتنها به این علت بود که می

سر احترام و دوطرفه بود، ولی دربارۀ نوکیسه ای اقتدارگونه، سرابرآورند. به عبارتی رابطۀ اشراف با توده رابطه

بر همین اساس هر اشرافی آلود بود. این رابطه یک طرفه، پر از بغض و چشم و همچشمی و سراسر قدرت

مجبور بود تا خانوادۀ خود را گسترش دهد. لازم به ذکر است که در مورد اشراف پول صرفا نقش اصلی را ایفا 

در دولت و داشتن حق رهبری نیز در این میان بسیار مهم و اثرگذار و  کرد؛ بلکه فرهنگ و خدمتنمی

های توانیم با دادن آدرسحیاتی بود. شاید در تاریخ ایران نتوان دقیقا معادل آریستوکرات را یافت، اما می

بدنۀ گری را در ایران جایابی کنیم. اشراف ایرانی در ای اشراف و اشرافیظاهریِ بسیار ساده، تا اندازه

های حساس، هم دولت را در بخش مالی تامین های پادشاهی همواره نقش داشتند و در بزنگاهقدرت
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رساندند. از سوی دیگر هم به شکار علاقه داشتند، هم دست کردند، هم بخش نظامی و ارتش را یاری میمی

ماری خانۀ خود نهایت شد، هم در معشان حافظ و شاهنامه یافت میخیر داشتند، هم در کتابخانۀ شخصی

ها یافت، که صرفا های منازل نوکیسهتوان در معماریمی ،این آخری راتمایز و تفاوتِ دقت را داشتند. که 

 کیچ است، هیاهویی بسیار برای هیچ است.

 

 اسنوب

محمد قائد با زبان شیرین و قلم رسای خود دربارۀ اسنوبیسم و چیستی آن بسیار دقیق و موجز نوشته که 

از منظر او اسنوب کسی است که میل دارد جزو  4ا در این بخش برگرفته از آن است.های ممده رهیافتع

ها را کند، آنپندارد تقلید میاز خودش میها را بالاتر با سماجت از کسانی که آنخواص باشد. کسی که 

و وقتی این تعاریف را تجزیه کنیم، به صفات ها در آمیزد. کوشد با آنستاید یا مبتذلانه میمیچاپلوسانه 

و بینی، تقلید کورکورانه جلافت، سبکسری، نوکیسگی، ابتذال، دهنرسیم در مایۀ دانش اندک، الاتی میح

به  را در آوردن؛ تظاهر دائمیتر از مُد و چیزهای زودگذر دیگر؛ ادای اقشار بالاتر یا فهمیدهآمیز تعصب

با اشخاص ها تردید دارند؛ میل به آشنا جلوه دادن گران در اصالت آن احساسکه دیاحساسات یا عقایدی 

 مشهور؛ اصرار بر حضور در مجامع مهم و اماکن مجلل، پرخرج و غیره.

مردم را توان اسنوبیسم هم مانند بسیاری کیفیات دیگر، بیشتر موضوع درجات است تا انواع. همچنان که نمی

. تقسیم کرد، اسنوبیسم کیفیتی است نسبی، تدریجی و وابسته به معیارهای ذهنیبه دو دستۀ شاد و ناشاد 

یا های ارزشگذاریِ مربوط به طبقات که تداخل سیستمتوان گفت در تعریف خلاصه از اسنوبیسم، می

در موقعیتی  طبقاتی یا فرهنگی راکند که فرد طالبِ ارتقای مختلف سطح مشترکی ایجاد میهای فرهنگ

قیمت هستند، پس پرداخت وجهی هنگفت برای یک اندازد: آثار باارزش هنری کمیاب و گرانگیر میدشوار 

نخستین و کمترین نشانۀ درک هنری و بالابودنِ سطح فرهنگ صاحب آن گرفت، و توان شیء یا اثر را می

 بودن است.لامت مهمهای مشهور عآشنایی با آدم، بنابراین شناسندهای مشهور بسیاری را میافراد مهم آدم

سرماخوردگی، یا ابتلا به سردرد در جاهای گرم و شلوغ. افرادی گاه دچار  ای است شبیهاسنوبیسم عارضه

دچار چنین حالاتی نیستند. آمار کسانی که اوقات  شوند؛ اما مهم این است که در بیشترِچنین حالاتی می

شود. تمام بحث اسنوبیسم در پزشکی ثبت میهای خورند یا همواره سردرد دارند، در گزارشمدام سرما می

ترین نقطۀ افتراق را در رغم نقاط اشتراک زیاد اسنوبیست با نوکیسه، شاید بتوان مهمتمایز است. علی
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ای همیشگی ساخته، نه ها، بیماریها دانست. که این عارضه را در آننوکیسه« سرماخوردگیِ همیشگیِ»

 آفتی مقطعی که با گذراندن دوران نقاهت تمام شود.

 

 

 

 نمایش و تظاهر رفتاری در نوکیسه

نشان دادیم، برای ایضاح  ای نوکیسه را با اشراف و اسنوبهها و شباهتاکنون که به اختصار تفاوت

« آساییتن»آلودش، بر اساس شناسیِ قدرتهای رفتاری و زبانشاکلهنمایش، بر  بر اساس جامعۀ« نوکیسه»

 بحث خواهیم کرد.

ای دوطرفه با مردم و در بخش مربوط به اشراف اشاره کردیم که بنا بر صبغۀ تاریخی، اشرافیت همواره رابطه

ن حرکتی را داشت. اما در مورد ها انتظار چنیاز آن« جامعه»کردند چون توده داشتند و در واقع ولخرجی می

حیاتی و فضای اعلام وجودش خرج کردن است تا از رهگذر  نوکیسه ماجرا به گونۀ دیگریست. نوکیسه مفرّ 

آن، کسب آبرو کند و بتواند پایگاه اجتماعی خود را محکم نماید. همان گونه که وبلن در مورد مصرف 

کردن آشکار کالاهای گرانبها، مصرف تظاهری تباه»یسد: نوآسا میتظاهری به عنوان ویژگی اصلی طبقۀ تن

همان گونه که در بخش مربوط به  -آساتن –اعضای این طبقه  4«.ای برای کسب اعتبار استبه عنوان وسیله

و به عبارتی صرفا ساز نیستند و در حقیقت کارکرد واقعی در تاریخ ندارند. عاملیت، به آن اشاره کردیم، تاریخ

اند، اما بواسطۀ اشغال فضا سهم بیشتری را از کیک سهم خود هستند و بس و فضا را اشغال کرده« حجم»

آن دسته از »چرا که زننده است، بری در بخش مربوط به بقیه نیز بسیار آسیبتاثیر این سهمکنند. می

، در نظر اعضای دیگر ارج کمتری دارند، و در اعضای جامعه که از ثروت و توانمندی کمتری برخوردار هستند

پذیرند، زیرا احترام شخصی به احترامی وابسته است که همسایگان برای خودشان هم این شان را مینهایت 

بلکه ثروت و قدرت باید نشان در امتداد همین رخداد، صِرفِ قدرت و ثروت کافی نیست،  7.«آورنداو بجا می

از دیرباز بواسطۀ نگاه کالایی به زن، داشتن آید. ه دست میها بقط با آشکارکردن آن، زیرا اعتبار فداده شود

ها بود، که همین رفتار را امروزه بین نوکیسگان های رفتاری نوکیسهزنان زیاد و کنیزان همواره یکی از شاکله

دهد. به بقیه می هایی که نوکیسه پزشان را«پلنگ»بینیم. فضای مجازی پر است از هزارۀ جدید نیز می
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کند. پیشتر اشاره کردیم که افراد انسانی همین رویه ناخواسته بقیۀ افراد جامعه را وارد لوپی ترسناک می

شوند، اگر رفتارهای به غلط هنجارشده را نپذیرند، رعایت نکنند و تقلید نکنند، وقتی وارد جامعۀ نمایش می

 کندباید پذیرفت که، این طبقۀ برتر است که معین میمتاسفانه در این وهله حذف و طرد خواهند شد. 

آن است شیوۀ زندگی را به عنوان سبک آراستگی و افتخارآمیزی خواهد پذیرفت، و نیز وظیفۀ جامعه کدام 

ترین شکل آن رواج دهد. ترین و آرمانیکه با ارائۀ راه و روال مطلوب، سبک اجتماعی زندگی خوب را در عالی

شود تا باورهایی اقتصادی نیز برای ترغیب به خرج سبب می« شیوۀ زندگی»ازی از این همین استانداردس

علت و هیچ هیچ ارزانی بی»که حکایت از این دارد که   cheap & nastyکردن ایجاد شود. گفتۀ معروف 

 4تر باشیم. خرج کرد تا انسان« گران»سبب شده تا بپذیریم باید « حکمت نیستگرانی بی

که  پایین هستند. او نهاد این طبقهی وبلن از نظر فرهنگی نیز در سطح «آساطبقۀ تن»یا همان  نوکیسه

 کند:دهد و بررسی میشان نشان میرا در سه وظیفه شودباعث بازدارندگی از توسعۀ فرهنگی می

 به وسیلۀ ایستایی کاملِ خود طبقه -4

 کاریمحافظهکردنِ تظاهری و از طریق الگوی سرمشقیِ ضایع -7

 7.گاه این نهاد استبه طور غیرمستقیم، از طریق نظام توزیع نابرابر ثروت و معاش که تکیه -4

پروری، خودپرستی، دورویی، ورزی، تنها را نیز با عناوینی چون: ستمهای اخلاقی نوکیسهوبلن ویژگی

طبقه -ها را قشرها آنوکیسهبه همین خاطر اگر ما برای بررسی پژوهشی ن 4دهد.فریبکار و ... نشان می

در هر جامعه و شاید »بر اساس وبلن: داند. را اصطلاح برگزیده می« طایفه»ها خواندیم، وبلن برای دستۀ آن

از آن برخوردار ترین نمایۀ فرهنگی است که جامعه ای از جامعه، وضعیت زنان مشخصحتی در هر طبقه

در اقشار بالا اشاره شد، اکنون واضح است که زن نیز در  همان گونه که به پیشینۀ نگاه به زن 1«.است

مردمک چشم نوکیسۀ نر، صرفا عروسکی جنسی است که راه رفتن کنار او در مجتمع خرید، رفتن به 

را « دافی»ای که دارم، اکنون هر مهمانی و .... همه و همه برای پزدادن به بقیه است که به مدد پول بادآورده

داشته »خواهد در واقع نوکیسه فقط میتوانم داشته باشمش. ین ماشین فلان مدلم میاراده کنم، با هم

به او غالبا »نویسد: بوردیو در بخش مطالعات میدانی کتاب تمایز در مورد خرید نوکیسه می«. باشدش

که  خردمی او فقط چیزهایی راجات را زیر نظر ندارد. های عتیقهرود و منظما فروشگاههای تجاری نمیگالری

                                                           
 کسب کردم. در پالادیوم تهران بودم وها را از طریق مطالعات میدانی روی پروژۀ نوکیسگی در ایران بودم، بخشی از دادهکار در زمانی که در حال  -4 

آن نیز بعدها به تورم ورد که موردهایی شبیه به های رفتاری و کلامی نوکیسه را بفهمم. در یک مکردم تا شاخصهریکوردر ضبط می ی اطراف را باصداها

 عطر ورساچه را ورچاسه تلفظ کرد. ایخورد، نوکیسه

 .777همان، ص  -7 

 .711همان، ص  -4 

 .414همان، ص  11 



Tajrishcircle.org 
3نوکیسگی در ایران تاریخ   

 

31 
 

علاقۀ آن است چیزی است که ارزش و قیمت داشته آنچه که واقعا مورد همان لحظه از آن خوشش بیاید. 

روی دیوار بچسباند در واقع برای او اصلا ای کثافت از آن خوشش بیاید. اگر کسی تکه، نه چیزی که باشد

نمود همین نحوۀ خرید  4«.ء بالاستیکی به او بگوید که ارزش پولی این شیکند، فقط کافیست فرقی نمی

آقای ژوردن، نوکیسۀ داستان، از دهد. نشان می« منشبورژوای اشراف»ها را مولیر در نمایشنامۀ نوکیسه

گیرد که باید اثری اساتید رقص و موسیقی دعوت کرده تا برایش بنوازند و برقصند. بین اساتید بحثی در می

گوید درست است که آقا شناخت خوبی از این چیزها ندارد، ولی پول هنری ارائه دهیم، که استاد رقص می

 7دهد.خوبی می

 های بسیار جالبی دارد که برایعبارتها و های فرانسوی تحلیلاش از نوکیسهادموند گوبلو نیز در بررسی

از قابل  مورد توجه بودن خیلی بهتر»نویسد: او میغنابخشیدن به پژوهش حاضر، کمک زیادی خواهد کرد. 

پس نوکیسه با رفتارش و مصرفش که بخش لاینفکی از رفتار اوست، همواره به دنبال  4.«توجه بودن است

کند که او در ادامه به درستی اشاره میکند. مورد توجه بودن است، چرا که قابل توجه بودن، او را ارضاء نمی

چندان هم ثروت کند، د از هم( کمک میآنچه که به مرزبندی )بخوانید قشربندی و متمایزساختن افرا»

به عبارتی، همواره باید نشان داد که پولداریم، مدرک   1.«شودای است که از ثروت مینیست، بلکه استفاده

 داریم، همسر و همراه زیبایی داریم و ...

اند زبان پرداخته شناسانی که به بُعد سیاسیزباننوکیسه در رفتار کلامی خود نیز سعی در ایجاد تفاوت دارد. 

شناسی زبان نشان داده است، افرادی که به طبقات های جامعهپژوهشکنند. نیز این گزاره را تایید می

های گفتاری دارای خصوصیات ساختاری متفاوت استفاده مختلف اجتماعی تعلق دارند پیوسته از صورت

های زیادی را نیز در همین اکنون و در نمونه 1کنند.های مختلفی تکلم میکنند، یا این که اصولا با زبانمی

دهد چه ادبیات و کلامی را برای بینیم که چگونه جایگاه به فرد اجازه میهمین جامعۀ خودمان به چشم می

 خطاب قرار دادن بقیه به کار گیرد.

فرادست برای توانیم بگوییم که، کاری که در مثلث زبان، مزلت و قدرت و مشخصا قلمروی مکانی ایران، می

فرادست برای انجام کاری یا فراهم کردن هایی که شود. محرکنامیده میدهد خدمت فرودست انجام می

کند، اوامر و تقاضاهایی که زیردست برای انجام کاری از فرادست خود دارد چیزی برای فرودست ارسال می

به دو ویژگی دیگر یعنی جداسازی و پنداشتی را با توسل فرادستیشود. درخواست یا استدعا نامیده می

                                                           
 .414پیر بوردیو، تمایز، همان، ص  -4 

 .711، چ اول، ج اول، ص 4431، نسرین خطاط، تهران: قطره، مجموعه آثارمولیر،  -7 

 .41، چ اول، ص 4436، اصغر کریمی، تهران: سرایی، شناختی بورژوازی جدید فرانسهها: بررسی جامعهنوکیسهادموند گوبلو،  -4 

 .41همان، ص  -1 

 .411 -411، چ اول، صص 4413، اسماعیل فقیه، تهران: نی، شناسیهای سیاسی زبانجنبهفردریک نیومایر،  -1 
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ها شخصی را که فرادست پنداشته در تجمعات و مهمانی»توان توصیف کرد. برای مثال سکون هم می

گذارند به اندازۀ دیگران تحرک داشته باشد. عدۀ زیادی که گرد او کنند و نمیشود از دیگران جدا میمی

چرخند و بیشترین ک داشته باشد. عدۀ زیادی گرد او میتحرگذارند به اندازۀ دیگران چرخند و نمیمی

ها نیز همواره نگاه بالا به پایین وجود دارد، و خطاب قراردادن در درخواست 4«.دهندرسانی را انجام میخدمت

نیز « زحمتبی»از عباراتی چون فرودست از سمت فرادست به شکل امری است، و فرد فرادست حتی 

شود که بر های فعلی نیز استفاده میحتی از برخی صورتتر های جدیبرخی درخواستکند. در استفاده نمی

ممکن است « دادن»صورت امر فعل گذارد. مثلا بجای استفاده از تعهد فرودست نسبت به فرادست تاکید می

و  رد کن! استفاده شود، یا از بتمرگ بجای بنشین. پرواضح است که افرادی که از سر رفاقتاز عبارت 

ها از سر گیرند، از دایرۀ مثالیِ بحث ما خارج هستند. چرا که آنصمیمیت این نوع ادبیات را به کار می

 برند، اما نوکیسه از سر نخوت و آمرانگی.الفاظی این چنین را به کار می ،صمیمیت و راحتی

و فراتر از آن، ساخت  شود،می خطرناکی رفتار نوکیسگی این است که به مرور تبدیل به هنجار اجتماعی

« دنیای قشنگ نو»ای از آن را ادا نکنیم، باید از زندگی در این گیرد، که اگر کلمهبه خود می یقانون

پیتر برگر و توان در سپهر تکوین اجتماعی واقعیت روزمره بررسی کرد. و این خطر را میخداحافظی کنیم. 

اعمالی که یک یا چند بار »نویسند: اند، میلم زدهتوماس لوکمان که در حوزۀ ساخت اجتماعی واقعیت ق

ها را که همۀ اعمالی که دیگری آنآیند؛ درست همان طور به صورت عادت در میتکرار شوند تا حدی 

و همین هنجار چشم و  7«.کنندبندی را ایجاب میکند لزوما از جانب او نوعی سنخمشاهده می

نسان پاکارد در کتاب ارزشمندش که به تاثیر پروپاگاندای تبلیغات زند. وهای مرگباری را رقم میهمچشمی

تونیم به این مردم )طبقات ما می»کند: بر زیست روزمرۀ مردم پرداخته به یک آگهی تبلیغاتی اشاره می

پایین( یخچال بفروشیم. ممکنه که اونا جایی براش نداشته باشن و حتی یخچالو روی ایوان جلوی 

در حالی که هرگز خرن خرن و همۀ لوازم لوکس را میهای بزرگ میماشینن. آن مردم خونشون بذارپیش

انسان »مارکوزۀ فیلسوف نیز در  4«.خرنتوانند کفۀ ترازوی درآمد را به نفع خودشون بالا ببرند. ولی مینمی

کالاهایی که در های امروزی بر مبنای خرید و فروش انسان»دارد: اش گزارۀ مهمی را بیان می«تک ساحتی

خطرناک است این حذف، دردناک است این هنجار و  1«.شوندجامعه موجود است، ارزشیابی و شناخته می

آنچه طرز تفکر افراد یک جامعه را به »دهد: شناس نیز این گونه داد میفروم روانترسناک است این جامعه. 

                                                           
 .31، چ هشتم، ص 4436کیا، تهران: نی، مقدم، رضا زبان، منزلت و قدرت در ایرانمن، ویلیام بی -4 

 .36، چ چهارم، ص 4433، فریبرز مجیدی، تهران: علمی و فرهنگی، ساخت اجتماعی واقعیتپیتر برگر و توماس لوکمان،  -7 
4  -vance packard, the hidden persuaders, newyork: ig publishing, 2007, 1st ed, p 119. 

 .11، چ هشتم، ص 4431، محسن مویدی، تهران: امیرکبیر، نسان تک ساحتیاهربرت مارکوزه،  -1 
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شرکت اکثریت که  کنندلوح تصور میردم سادهکشاند تایید عمومی افکار و تصورات آنان است. مبیراهه می

 4«.مردم در یک فکر یا احساس، دلیل ارزشمندبودنِ آن است و جز آن، حقیقت دیگری در میان نیست

دانم افلاطون بود یا ارسطو که گفت کسی که بتواند . نمیاست ترسناک و مشمئزکننده  7«تایید عمومی»

ها ه که اگر انسانا خدا. روال زندگی مصرفی مدرن به سویی رفتتنها زندگی کند، یا باید حیوان باشد ی

اند، شرکت کنند، ای که نوکیسگان برای ولخرجی و مصرف تظاهری به راه انداختهاین مسابقه نتوانند در

بنا بر اقتصاد مارکسیستی، اخلاق جامعه بازتاب ساختار اقتصادی آن است. و  راهی به جز تنها ماندن ندارند.

دار شده است و کار و و همین روال معیوب ادامه که ساختار چنین است، اخلاق نیز چنین است. اکنون

دردناکی   4شدن روبرو هستیم.وضعیت را تا آنجا رسانده که به قول آلن تورن، با تجزیۀ جامعه یا غیراجتماعی

نویسد: می« اقتصاد ناشاد»لش بدیای است که تیبور شیتوفسکی در اثر بیاین ماجرا و وخاومت آن، تا اندازه

ها دریابند که این فقدان بخاطر پولی کنند و اگر آناکثر مردم از دست دادن جایگاه را دردناک حس می»

 1«.شوداند، دردش بیشتر میبوده که نداشته

ن هماساخته. « انسان بدهکار»است که از ما « جامعۀ نمایش»و همین افتادن و غرق شدن و دوام آوردن در 

دهد، نیز کاپیتالیسم نه تنها نظامی است که پیوسته حدودش را بسط می»کند: می گونه که لاتزاراتو تایید

آپاراتوسی است که مستقل از هر سطحی که در ثروت به دست آمده باشد، شرایط استثمار و سلطه، شرایط 

پیکر بر پایی غولو همین آپاراتوس است که چونان هشت 1«.کندپایان بازتولید میبیرا به طور « فقدان»

گری کنیم، که اگر های ذهنی و سپهرهای عینی زندگی هرروزه سیطره یافته تا ما نیز جلوهتمام ساحت

 نکنیم، محکوم به فناییم.

 

 یا چگونه پول ماهیت و کارکرد خود را تغییر داد و هارتر شد جامعۀ مصرفی

همین نقل قول باکاک  6«.نظر جسمی منفعل هستند ولی از نظر روحی مشغولند کنندگان مدرن ازمصرف»

به  ،دیگر افراد جامعه ناشی از رژۀ ثروت، روح و روانِ نشان دهندۀ این است که از منظر چشم و همچشمیِ 

 اگر تا پیش از هزارۀ جدید مصرفتر، درگیر است. کنندگان بسیار مشغول، یا به عبارت دقیقمثابۀ مصرف

                                                           
 .41، چ چهارم، ص 4431، اکبر تبریزی، تهران: بهجت، جامعۀ سالماریک فروم،  -4 

7 -consensual validation 

 Decomposition of society. 47، چ اول، ص 4436زاده، تهران: علمی و فرهنگی، ، سلمان صادقیپارادایم جدیدآلن تورن،  -4 
1  -tibor scitovsky, the joyless economy, newyork: oxford, revised ed, 1992, p 138. 

 سنج.، سایت عصب4431: جستاری در وضعیت نولیبرال، پیمان غلامی، دی ساخت انسان بدهکارمورتیزیو لاتزاراتو،  -1 

 .11، چ اول، ص 4434یرازه، ، خسرو صبری، تهران: شمصرف رابرت باکاک، -6 
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ترشدن روزانه، های جامعه و مصرفیشد، اکنون بواسطۀ تغییر فرماسیونصرفا برای نیاز و خواسته تلقی می

ای بر همین اساس باید مصرف را همچون دستهتر است. تبدیل به یک هدفی شده که از نان شب نیز واجب

به اجتماعی دانست، نه صرفا های برای ایجاد تمایزات بین گروهاز اعمال اجتماعی و فرهنگی به عنوان راهی 

اند. ای خودمختار از عوامل اقتصادی قبلا به وجود آمدههایی که در نتیجۀ رشتهمثابۀ راهی برای بیان تفاوت

در نتیجه باید پذیرفت مصرف صرفا یک فرآیند اقتصادی نیست، بلکه فرآیندی اجتماعی و فرهنگی نیز 

شود تا زنگ خطر را احساس کنیم. آن گونه که سندل به درستی ن تبدیل رویه سبب میهمیهست. 

ی است که همه چیزش قابل فروش است. چرا باید ما را نگران کند؟ ااین حرکت به سوی جامعه»گوید: می

زۀ بر همین اساس است که برخی متفکران از شکل جدید و تا 4«.به دو دلیل: یک( نابرابری، و دو( فساد

 زنند.حرف می 7«داری مصرفیسرمایه»داری به نام سرمایه

ای به روند تقلید اجتماعی در ادامه بیشتر به مبحث مد، فشن و تقلید خواهیم پرداخت، اما ابتدا اشاره

اقتصادیِ پایین تمایل دارند  -اجتماعیهای شود تا افرادِ متعلق به جایگاهسبب می 4تقلید اجتماعیکنیم. می

هایی که به دلیل داشتن ثروت و ، یعنی از آنخوردن و پوشیدن، از مُدآوران و مروجان مُد تقلید کننددر 

ها شاید رسیدهمقلدان و تازه به دورانشان را به دست مُد و تفنن بسپارند. توانند زندگیفراغت کافی می

 ند.اذوق و سلیقهبتوانند همه چیز را با پول باد آورده بخرند، اما فاقد 

همین سیکل ترسناک که پیشتر از آن تحت عنوان مصرف به مثابۀ رفع نیاز، تا مصرف چونان هدف اشاره 

را جایگزین  1افراد در تلاششان برای رسیدن به قلۀ مصرف، تجملاتشود. هایی میکردیم، سبب ناهنجاری

ن نیازهای کاذب به زبان و همی کنند.می 6، و اسباب معیشت را جایگزین احتیاجات اولیه1اسباب معیشت

همین مکانیسم   1کنند.و رشد کنند در مقام نوعی مکانیسم کنترل عمل می ای همین که پدید آیندمارکوزه

بر صدر بنشیند. که پر واضح است  3شود تا مصرف منزلتیتر، آپاراتوس سبب میکنترل یا به عبارت دقیق

منزلت اجتماعی خریداری و های کالاها را همچون شاخصکنندگان این مقوله دلالت دارد بر این که مصرف

کنندگان تعریف نیز در نسبت با منزلت اجتماعیِ دیگر مصرفکنند و منزلت اجتماعی شان را مصرف می

دهند؛ درک و هاست که در کنار هم، همان هابیتوس لعنتی را شکل میو تمام این شاخصهنماید. می

 شویم.پذیر میجامعهها تفسیرهایی که ما در متن آن

                                                           
 . 1، چ اول، ص 4434، حسن افشار، تهران: مرکز، توان خرید: مرزهای اخلاقی بازارآنچه با پول نمیمایکل سندل،  -4 

 .41، چ اول، ص 4433جمال محمدی و نرگس ایمانی، تهران: نی،  مصرف و زندگی روزمره،مارک پاترسون،  -7 
3  -social emulation 
4  -luxuries 
5  -decencies 
6  -necessities 
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کنند. هالوها به ( تقسیم میsavvy( و زبل )suckerکنندگان را به دو دستۀ هالو )پژوهان مصرفمصرف

گرایی منزلتی سبب شده تا مصرفدهند. ها مقاومت بیشتری به خرج میخورند، ولی زبلراحتی گول می

وار از جریان غالب جامعه، حتی اگر غلط باشد هشوند، و گل« هالو»هایی همه کنندگان در بزنگاهتمام مصرف

هر چند همان گونه که پیشتر اشاره شد، رژۀ ثروت راهی پیش پای جامعه نذاشته، و افراد روی کنند. دنباله

 انسانی برای ماندن در بازی بقا باید همین رویه را پیش گیرند.

باید پذیرفت مصرف را تعمیق کند.  این سیکلآپاراتوس است تا بتواند  مد و فشن نیز از دیگر بازوهای این

خواهد و نه به منظور بهتر تغییر را محض خاطر تغییر میاست، چرا که « بودنغیرمنطقی»که اساس مُد بر 

کند تا فقط تغییر کرده باشد، و زیر همین به عبارتی فشن تغییر می 4کردن شیء یا کاراتر کردنِ آن.

 ،و از قضاله کند.  دندهببرد یا لای چرخ« جلو»اه خود به یا باید همر ،های تغییر است که جامعه رادندهچرخ

ز همین روست ا 7اند.ها بیشتر به فشن نیاز دارند تا افرادی که پیشتر در این وضعیت بودهرسیدهتازه به دوران

« سلیقۀ ضرورت»طبقات بالایی دانست، چرا که اگر کارگران  -که فشن را باید بیشتر ساخته پرداختۀ قشر

شخصیت و کاراکتری چون  ،ولی نباید برای مثالداشتند و بس. « سلیقۀ تفاوت»طبقات بالا  -داشتند، قشر

پوش بودند و توجه بودند که بسیار شیک م. مردانی 43ها در قرن را همانا نوکیسه دانست. دندی 4«دندی»

و از قضا تیپی اجتماعی بودند که ظاهر فردی خود داشتند تا نهایت آراستگی را اِعمال کنند، به گونه وسواس

چیزی که  –تلاش داشتند تا در برابر بورژوازی تازه به دوران رسیده طغیان کنند، و با سلیقه و ذوقِ خود 

 کشی بگذارند بین خود و دیگریِ نوکیسه.را به رخ بکشند تا خط -بهره بودنوکیسه از آن بی

عمل و کنش مصرف به مثابۀ کد »نویسد: دیوید چنی، در پژوهش ارزشمندش دربارۀ سبک زندگی می

را به حد اعلا نرسانیم، تو گویی دیگر ارتباطمان با محیط « مصرف»و طبیعتا اگر  1.«شودارتباطی تلقی می

در ادامه و امتداد همین آپاراتوس مخوف است که به عبارت بودریاری، شود. سره قطع میپیرامونی یک

برای نشان ای است بلکه شاید وسیله 1«.ای برای برقراری ارتباط یا ارائۀ اطلاعات نیستتبلیغات دیگر وسیله»

 «.گویم را انجام دهیخواهی در این جهان زنده بمانی، باید آنچه که من میاگر می»دادن این که 

کننده مصرفکننده با شیء تغییر کرده است. رابطۀ مصرفدر ادامۀ همین نگاه بودریاری باید اشاره کرد که 

ها روی از اشیا با دلالت کلی آنای به مجموعهکند، بلکه دیگر به فلان شیء برای فایدۀ خاص آن مراجعه نمی

                                                           
 .41، چ سوم، ص 4433آیدین رشیدی، تهران: مشکی،  فلسفۀ فشن،لارس اسِونسن،  -4 

 .14همان، ص  -7 
4  -dandy 
1  -david chaney, life styles, london: routledge, 2001, new ed, p 62. 

 .473، چ اول، ص 4431، پیروز ایزدی، تهران: ثالث، ها و وانمودوانمودهژان بودریار،  -1 
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بیفتیم. در دنیایی زندگی  7«های تو در توخورانیپس»ها سبب شده تا در دام همین دلالت 4آورد.می

شوند هر پیشامدی سبب پدید آمدن وجود دارند که موجب میخورانی پسهای فزایندۀ کنیم که چرخهمی

خرند، چون اند، موبایلی را میخرند، چون دیگران آن را خریدهی را میشود. مردم کتابپیشامدهای بیشتر 

 اند، الخ ...دیگران آن را خریده

توان به چسباندن چیزهایی به خود، که مطلقا حقیقتی ندارد اشاره ها دیگر میهای رفتاری نوکیسهاز شاخصه

پولدارهای نوکیسه نوشته، تیتروار به این  ای که دربارۀ رفتارهای تظاهریکریس لِمن، در کتاب طنزگونهکرد. 

 کند:ها اشاره میشاخصه

 پوپولیسم و مرد را خر فرض کردن -

 های پر زرق و برقارجاع به مجله -

 استایل خلاق بودن به خود گرفتن -

 نما یا همان ریالتی شوهاهای واقعتلاش برای ساخت و شرکت در برنامه -

 4سیاست و ... تلاش برای اِعمال نفوذ در ارکان قدرت و -

ها سبب شده تا شکل فعلی جامعه را شکل حتمی و مطلوب آن بپذیریم. همین رفتارها و شاخص

این مفهوم در فلسفۀ ویتگنشتاین کند. برای توضیح آن استفاده می« گرامر رفتار»ویتگنشتاین از عبارت 

هنجار اعد، که پیش از همه بر پایۀ قوگرامر عملی رفتار و کردار اجتماعی، نه لزوما بر پایۀ اشاره دارد به 

را رعایت کرد، « گرامر رفتاری»رسد که اکنون باید این اجتماعی و قرارداد جمعی. یعنی این گونه به نظر می

شدنِ گرامر رفتاری است که سبب و همین مرجع 1دانیم.که اگر نکنیم گویی دستور زبان زندگی نوین را نمی

در این سوی  6«مطرودان»در این طرف دیوار، و  1«شهروندان»حت عنوان دو دستگی شکل بگیرد تشده تا، 

به آورد. و این گونه است که واژه و اساسا دستگاه مفهومی برای نشان دادن عمق این فاجعه کم می دیوار.

در »پردازند: های مطرودان شهری در فرانسه میعبارت درست دونزولو و اِستِب، وقتی به بررسی شورش

و برای تبیینش جز رفتن آیند. پدید آمده است که ارقام از پس توضیح آن بر نمیجامعۀ ما نوعی گسیختگی 

 3.«1ای نداریم: واژۀ طردشدگیچارهشود، هر روز بیشتر میای که کاربردش به سراغ واژه

                                                           
 .41 -46، چ سوم، صص 4431، پیروز ایزدی، تهران: ثالث، جامعۀ مصرفیژان بودریار،  -4 

2  -recursive feedback 
3  -chris lehmann, rich people things, newyork: or book, 2010. 

  ، چ اول.4433شانتال موف، حسین رحمتی، تهران: اختران،  در دفاع از پوپولیسم چپ،شرح این اصطلاح را از کتاب زیر برگرفتم:  -4 
5  -citizen 
6  -plebeian 
7  -exclusion 

 .74، چ اول، ص 4111شیرازه، پور، تهران: ، حمیرضا قلیای در باب سیاست شهردولت احیاگر: رسالهژاک دونزولو و فیلیپ اِستِب،  -3 
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ساز نیز اجتماع توانددهد، از سوی دیگر میهمین طردشدگی در عینی که حس انفرادی و تفرد به همه می

منفردسازی هر چند با توجه به اسمش شاید امری تک و تنها به نظر برسد اما »گیگان: مکباشد. به عبارت 

شدن است که « سهیم»و دقیقا همین  4«.وضعیتی است که همگان به طور جمعی در آن سهیم هستند

ای ای بهتر در آیندهبرای ساختن جامعهای نور باشد بر این حجم از نوکیسگی، تواند اندک امید و روزنهمی

 7نامعلوم یا دور یا نزدیک.

 مداریدوران پول

ها اجماع بریم اطلاق شده که بر سر برخی از آن نامای که در آن به سر میهای گوناگونی به عصر و هزارهنام

. شاید نادیده گیریم توان تاثیر و اهمیت پول را در تجسم این عصروجود دارد و بر سر برخی نه. اما نمی

یِ «کالا»ترین برای شرح پول؛ این انضمامی است. 4«مداریعصر پول»بتوانیم با قطعیت بپذیریم که عصر ما 

 کنیم.زنیم و مباحث نظری را تمام میهستی به آرای زیمل و مارکس گریز می

ابتدای این فصل را با این نقل قول آغاز کردیم تا مفروض  1«.ارزش پول ذاتی نیست، بلکه اجتماعی است»

مفهومی ازلی و ابدی و نبوده، و همچون، ازدواج، دین و ... ابداع اجتماع است. یعنی جامعه « پول»بگیریم که 

. پول از زمانی ل گوناگون به این نتیجه رسیده، که وفاق داشته باشد آن چیز را حتمی بداندبنا بر علل و دلای

داری فارغ از وسیۀ گردش، خود، تبدیل به کالا شد، سیطره و چنبرۀ بیشتری بر زندگی ما ه در نظام سرمایهک

 1«.گذاردمهارش دیگر در دست ما نیست، بلکه پول است که بر ما اثر می»و تا آنجا پیش رفت که گذاشت. 

ها در نوشتهشود. مارکس در دست شدن پول سبب گردیده تا فشار بر گردۀ افراد انسانی بیشترهمین کالایی

در همین شرایط است که آدمی »نویسد: فرازهایی که به پول و در معنای نیازهای انسانی اختصاص داده می

روز به به پول، در صورتی که بخواهد این موجود متخاصم را از پای در آورد، شود و نیاز او هر روز فقیرتر می

شود یعنی با افزایش م تولید، از قدرت پول او به نسبتی معکوس کاسته میشود. با افزایش حجشتر میروز بی

صنعت به پیراستگی »گوید: در ادامه نیز در باب جعل نیاز می 6«.شودقدرت پول، نیازمندی او بیشتر می

بودن نیازها و آن نیازهای نارسی که مصنوعا تولید شده است اندیشد، اما به میزانی بیشتر به نارسمینیازها 

                                                           
 .67، چ اول، ص 4111، نریمان افشاری، تهران: همشهری، فرهنگ نئولیبرالگیگان، دیوید مک -4 

ای دیگر دست کنیم تا به طرح جامعههای نور تلاش میپردازیم، با استفاده از همین روزنهبندی اثر میدر بخش پایانی پژوهش، آنجا که به جمع -7 

 زنیم.
3  -pecuniary 

 .47، چ اول، ص 4431، احد علیقلیان، تهران: نشر نو، پولاریک لونرگن،  -1 

 .41همان، ص  -1 

 .434 -431، چ چهارم، صص 4431، حسن مرتضوی، تهران: آگه، 4311 های اقتصادی و فلسفینوشتهدستکارل مارکس،  -6 
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نیست، نیز  4یعنی ارضای موهومی نیازها –چیزی جز خودسرگشتگی شان برآوردهو در نتیجه لذت حاصل از 

 7«.استاندیشد. تمدن موجود در چارچوب بربریت خام و ناپالودۀ نیازها گیر کرده می

با تصاحب توانایی تملک همۀ اشیا، ابژۀ تصاحبی آشکار پول با تصاحب توانایی خرید هر چیز، »دهد: ادامه می

مطلق شمولی توانایی آن، همانا بیانگر قدرقدرتی آن است. بنابراین، پول چون قادری و معلوم است. جهان

در نتیجه پول  4«.حیاتش استندگی او و ابزار دلال محبت میان نیاز آدمی و ابژه، میان زکند. پول عمل می

شود که هم در برابر فرد و هم در برابر پیوندهایی در جامعه قد علم کننده ظاهر میبه عنوان نیرویی واژگون»

وفایی، عشق را به نفرت، باشند. پول وفاداری ر ا به بیبه خودی خود، ذات و گوهر میاند کند که مدعیمی

فضیلت را به شرارت، شرارت را به فضیلت، خدمتکار را به ارباب، ارباب را به خدمتکار،  نفرت را به عشق،

مارکس واضح و عیان گفت, وضوحی حتی  1«.کندحماقت را به هوش، و هوش را به حماقت تبدیل می

وسیلۀ یافتۀ کالاهاست، در حکم قلالرو که ارزش استپول فقط از آن»تکمله آنکه، ملموس در اکنونِ ما. 

 1«.کندگردش عمل می

های عمومی دیگری را نظام پولی، در تکوین خود، آشکارا تکوین»گوید: مارکس در گروندریسه نیز می

بر همین اساس است که سِیرِ تکوینی پول، دیگر ارکان و سپهرهای جامعه را نیز  6«.فرض داردپیش

سازی همه داند بحثش دقیقا اشاره به کالاییمی 1«حلقۀ رابط اشیا و افراد»و وقتی مارکس پول را سازد. می»

چیز دارد. همان گونه که پول را نه شیئی در میان اشیا برای آزِ توانگری، بلکه موضوع یکۀ آن به معنای 

 داند.دقیق کلمه است که پول را شهوت لغتی به زر می

انضمامیِ »صورت خارج شود و « یاقتصاد سیاس»زنیم تا بحث از صِرف اکنون گریزی نیز به آرای زیمل می

 گیرد.به خود « اجتماعی

ترین تجسم ترین تصویر و واضحاش، در جهان عمل، مظهر قطعیپول به لحاظ معنای فلسفی از منظر زیمل

واسطۀ روابط متقابلشان گیرند و وجودشان بهموجب آن اشیا با یکدیگر معنا میفرمول کل وجود است، که به 

                                                           
1  -self stupefaction 

 191همان، ص . -2 

 .743همان، ص  -4 

 .774همان، ص  -1 

 .411ج اول، همان، ص  سرمایه،کارل مارکس،  -1 

 توانند برای آشنایی با روال تاریخی پول به دو منبع زیر رجوع کنند:خوانندگان پیگیر می

 ، فرگوسن، نشر اختران.برآمدن پول -

 دانا، نگاه معاصر.، فرخ قبادی و فریبرز رئیسگذشته و آیندۀ پول -

 .441، چ دوم، ص 4433، کمال خسروی و حسن مرتضوی، تهران: لاهیتا، گروندریسهکارل مارکس،  -6 
1  -nexus rerum et hominum 
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بنیادین حیات ذهنی ما این است که روابط میان عناصر گوناگون هستی های یابد. از جملۀ واقعیتتعین می

ل بر همین اساس اهمیت پول ناشی از آن است که پو 4سازیم.میانجی اشیای خاص نمادین میخویش را به

هیچ هدف خاصی وابسته نیست. پول، به لطف همین ویژکی، کانون توجه و افق وسیلۀ محض است و به 

شان، از دنبال کردن بسیاری انواع اهداف شود که، به علت موفقیت اجتماعیاصلی فعالیت افراد و طبقاتی می

توان یافت که افراد میای را نهیچ دوره»سازد که زیمل خاطرنشان می 7شخصی و مشخص صرف نظر کنند.

بیشترین شدت و گسترش این میل در توان به یقین گفت الوصف میدر آن حرص پول نداشته باشند، مع

دورانی اتفاق افتاد که در آن روال عادی ارضای علایق پایدار و اصلی افراد قدرت خود را از دست داده بود، 

 4«.ن هدف زندگیامر مطلق دیمی به والاتریعلایقی چون تلاش در جهت 

، گزارۀ بسیار کندگذران را تدقیق میاوت ولخرج و خوشتف ، آنجا که از حیث نگاه التقاطیزیمل در ادامه

با یک فرد ولخرج را نباید »از نظر او: . سازداست فراهم می« نوکیسه»ما، که مناسبی را برای بحث 

از همۀ این سر است، گو این که ترکیبی یا کسی اشتباه گرفت که صرفا سبک پرستگذران و تجملخوش

توان در فردی مظهر ولخرجی مشاهده کرد. شخص ولخرج به محض این که شیء را به تملک عناصر را می

قراری تبدی؛ لحظۀ تملک جویی او محکوم است به بی؛ کامدهداش را به آن از دست میخود در آورد علاقه

شخص طابق است با نفی لذت او. از این حیث، زندگی دارای همان شکل اهریمنی است که در مورد شیء م

انگیزد که هرگز سیراب ای عطش برای اهداف بیشتر بر میبینیم: هر هدف به دست آمدهحریص می

ست که ای اگونۀ نوکیسه به تصویر کشیده شد. نوکیسه گویی در مسابقهبه خوبی برزخِ بهشت 1«.شودنمی

برد و باید مدام که خریده نمی نتیجه لذتی از محصول یا کالایی باید مدام بخرد و طبق مد روز رفتار کند. در

 بخرد تا عیشش تمدید شود.

از این  از رهگذر تظاهر طبقاتی،د نکند و مادام تلاش مینآن طرف دیوار از این برزخ خبر ندارهای انساناما 

در راستای فیگورسازی دوگانه از د. نچرخۀ زندگی و زیست به بیرون پرتاب نشود و از نمسابقه عقب نمان

ها که داردمان که یا موفق باشیم، یا مثل موفقکننده و کارآفرین است که هژمونِ نئولیبرال بر آن میمصرف

نظر کند. از مهمین فیگورسازی است که عمق خطر را بیشتر میید طولایی در مصرف دارند رفتار کنیم. 

شود گفت فیگورها پرترۀ مردم هستند دارند. مینیز های واحدی بودن، خصلتفوکویی فیگورها در عین واقعی

کنند، بلکه به بندی نمیفیگورها فقط طبقه»اند. نکتۀ مهم اما این است که واحدی نقاشی شدهکه با رنگ 

                                                           
 . 411، چ اول، ص 4433، صالح نجفی و جواد گنجی، تهران: مرکز، فلسفۀ پولگئورگ زیمل،  -4 
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، هم قضاوت. اگر شویمبندی میهم طبقهدر نتیجۀ فشار و اجبار جامعه،  4«.کنندکمک تجربه قضاوت نیز می

 فلان چیز را نپوشیم عضوی از جامعه نیستیم، حالا که نپوشیدیم پس حق حیات نداریم.

 پایان بخش نظری                                                        
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