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مترجم :سارا محمود )نشر بیدار(
درباره بحران مارکسیسم ،و حتی مرگ آن ،هم در مطبوعات عمومی و هم در رسانههای تحقیقی سششخنان زیششادی میشششنویم.
سقوط احزاب کمونیست ،به طور مداوم با سقوط مارکسیسمبهمثابه یک تئوری اجتماعی مساوی گرفته میشود .هرچند پیوند
تاریخی بین مارکسیسم و “کمونیسم” )بهعنوان اسم خاص برای یک مدل اقتصادی-سیاسی معین( غیرقابل تردید اسششت ،امششا
آنها قابل تبدیل بهیکدیگر نیستند .مارکسیسم سنتی از تئوری اجتماعی است ،هر چند تئوری اجتماعیای که عمیقاا درگیششر
تلش برای تغییر جهان است .بهعلوه ،این سنتی از تئوری اجتماعی است که در چارچوب آن علوم اجتماعی -یعنی تشخیص

مکانیسمهای علی واقعی و درک نتایج آن -قابل تحقق است .از طرف دیگر کمونیسم )بهعنوان اسم خاص( شششکل ویششژهای از
سازمان اجتماعی است که با سلب مالکیت خصوصی بر منابع تولیدی یا بهحداقل رسانیدن آن و سطح بالیی از تمرکز قدرت
سیاسی واقتصادی در تحت کنترل دستگاههای سیاسی نسبتاا خودکامه ،حششزب و دولششت مشششخص میشششود .چنیششن احششزاب و
دولتهایی مارکسیسم را بهمثابه ایدئولوژیای که به آنها مشروعیت میبخشد مورد استفاده قرار دادهانششد ،ولششی نششه سششقوط
اینگونه رژیمها ،نه ناکامی آنها در تحقق آرمانهای هنجاری مارکسیسم ،بهخودیخود دلیلششی بششر ورشکسششتگی مارکسیسششم
بهمثابه یک سنت عمل علمی-اجتماعی نیست.
درواقع ،دراین ادعا که مرگ رژیمهای مبتنی بر اقتصاد فرماندهی متضمن مرگ مارکسیسم است ،طنز بزرگی نهفتششه اسششت.
اندیشههای اساسی مارکسیسم کلسیک ،بهصششورتی کششه در اواخششر قششرن نششوزدهم تکامششل یافتنششد ،آدم را بششه ایششن پیشششبینی
میکشاندند که تلش برای گسست انقلبی از سرمایهداری در کشورهای عقبمانده و غیرصنعتی نهایتاا درحصول به اهششداف
مثبت خود شکست خواهد خورد .ماتریالیسم تاریخی اورتدکس اصرار داشت که سوسیالیسم تنها هنگامی امکانپششذیر خواهششد
شد که سرمایهداری ظرفیت خود را برای تکامل نیروهای تولیدی ازدست داده باشد و به مانع تکامل آتی ظرفیششت تولیششدی
جامعه تبدیل بشود ] .[ ۱همه مارکسیستها ،از جمله لنین ،قبل از انقلب روسیه برایششن بشاور بودنششد .بنشابراین از نقطششه نظشر
مارکسیسم کلسیک ،آنچه غیرطبیعی است این نیست که اقتصاد فرماندهی بوروکراتیک دولششتی شکسششت خششورده اسششت و
درحال گذار به سرمایهداری است ،بلکه این است که بقای آن اینهمه طول کشششیده اسششت .ایششن امششر منعکسششکننده سششکوتی
اساسی در مارکسیسم کلسیک است؛ که فاقد یک تئوری در مورد مقیاس زمانی پیشبینیهایش میباشد .ولی نکتششه مهششم در
زمینه فعلی این است که سقوط دولتهای کمونیست نفی مارکسیسم نیست .حداکثر رد ارادهگرایی لنینیستی ،یعنششی رد ایششن
باور است که با اراده انقلبی و تعهد سازمانی میتوان سوسیالیسم را بر پایه مادی ناکافی بناکرد.
گرچه بیان دقیق درباره سقوط رژیمهای کمونیستی ،رد مارکسیسم ،بهمثابه یک نظریه اجتماعی را نمیرسانند ،معهذا حوادث
سالهای آخر دهه  ۱۹۸۰احساس تردید و سردرگمی رو به رشد بخش بزرگی از روشنفکران رادیکال درمششورد مانششدگاری و
فایده مارکسیسم را در آینده دامن زده است .من همچنان برایششن بششاورم کششه مارکسیسشم بهصششورت سششنت زنششدهای کششه در
چارچوب آن دانش اجتماعی رهاییبخش تولید میشود ،بشاقی خواهششد مانشد ،ولشی همچنیششن احسشاس میکنشم بشرای اینکشه
مارکسیسم بهتواند این نقش را ادامه دهد ،باید به طرق مختلف بازسازی شود .در ادامه این مقاله میخششواهم طششرح کوتششاهی
ارائه دهم که حدود اساسی این بازسازی را ،با تمرکز ویژه روی مسئله تحلیل طبقاتی ،ترسیم کند.

سه گرهگاه اصلی مارکسیسم
قبل از بحث روی خود پروژه بازسازی ،لزم است ابتدا محدودهی اصلی آنچه را که باید بازسازی شود ترسیم کنیششم؛ یعنششی
اینکه مارکسیسم چیست؟ پاسخ به این سئوال البته میتواند به تمرین احمقانه جزماندیشی آئینششی منجششر شششود :مارکسیسششم
حقیقی دربرابر مارکسیسم قلبی چیست .سنت مارکسیستی از رسوبات جدال بر سر این نوع سئوال پوشیده شده است .قصششد
من در اینجا آن نیست که مجموعهای از باورها را مشخص کنم که اگر کسی آنها را اتخششاذ کنششد میتششوان او را بهدرسششتی
“مارکسیست” خواند ،بلکه بیشتر ترسیم محورهای اساسی سنت مارکسیستی جهت تمرکز روی وظیفه بازسازی اسشت .بشدین
منظور فکر میکنم مفید باشد سنت مارکسیستی را که حول سه گرهگاه مفهومی ساخته شده است مورد توجه قرار دهیم ].[۲
من اینها را ،مارکسیسم همچون تحلیل طبقاتی ،مارکسیسششم همچششون نظریششه خششط سششیر تششاریخی ) (historical trajectoryو
مارکسیسم همچون نظریه هنجاری رهائیبخش مینامم .این سه گرهگاه در تصویر شماره  ۱نمایانده شدهاند .بگذارید هریششک
از این سه گرهگاه و پیوندهای متقابل آنها را بهطور خلصه توضیح بدهم ،و سپس مشخص کنم که وظایف اصششلی بازسششازی
در چارچوب آنها کدامند.
•

مارکسیسم همچون رهائی طبقاتی

•

مارکسیسم همچون نظریه تاریخ

•

مارکسیسم همچون تحلیل طبقاتی

فرق بین مارکسیسم همچون تحلیل طبقاتی و مارکسیسم همچون تئوری تاریخ را میتوان بششا اسششتفاده از یششک مثششال پزشششکی
روشن کرد .دو رشته زیر را در نظر بگیرید :اندوکرینولوژی) (endocrinologyبررسی غششدد ترشششحی داخلششی؛ و اونکولششوژی )
 ( oncologyغدهشناسی .اندوکرینولوژی را میتوان “رشته متغیرهای مستقل” نامید .اگرشششما متخصششص غششدد داخلششی باشششید
میتوانید ،تا آنجا که به کشف رابطه سیستم ترشح داخلی و مسائل مورد نظر مرب وط اسشت ،ب ه بررسشی طی ف وس یعی از
مسائل بپردازید .مث ا
ل مسائل جنسی ،شخصیت ،رش د ،رون د بیم اری و غی ره .ان دوکرینولوژی براس اس متغیره ای توض یح
دهندهاش _ یعنی سیستم هورمونها_ رشتهای منضبط است ولی براساس متغیرهای وابسته ،رشتهای درهموبرهششم بهعلوه در
اندوکرینولوژی تشخیص اینکه تغییرات هورمونی نقش مهمی درمورد بعضی از مسائل مورد مطالعه نششدارد ،نششاراحت کننششده
نیست .اطلع از اینکه هورمونها علت چه چیزهائی هستند و یا چه چیزهایی نیسششتند ،پیشششرفتی در دانششش انششدوکرینولوژی
بهشمار میآید .برعکس ،اونکولوژی “رشته متغیرهای وابسته” است .شما بهعنوان غدهشناس میتوانید هریششک از علششل قابششل
تصور سرطان را بررسی کنید ،مث ا
ل سموم ،ژنتیک ،ویروس ،و حتی وضششعیتهای روحششی را .غدهشناسششی براسششاس متغیرهششای
وابستهاش رشتهای است منضبط ولی براساس متغیرهای مستقلاش رش تهای درهموبره م .و در غدهشناس ی کش ف اینک ه
برخی علل بالقوه سرطان نقش مهمی ندارند ،چندان مهم نیست .بششا ایششن قیششاس مارکسیسششم همچششون تحلیششل طبقششاتی مثششل
اندوکرینولوژی است -یعنی مارکسیسم متغیرهای مستقل و مارکسیسم همچون تئوری تاریخ مثل غدهشناسششی اسششت -یعنششی
مارکسیسم متغیرهای وابسته .مارکسیستها بهمثابه تحلیلگ ران طبق اتی تقریب اا هرچی زی رامیتوانن د بررس ی کنن د .ش ما
میتوانید یک تحلیل طبقاتی از مذهب ،جنگ ،فقر ،سلیقه ،جنایت بهعمل آورید .درست مث ل ان دوکرینولوژی کش ف اینک ه
طبقه نقش مهمی در برخی از مسائل ندارد ،نباید ناراحت کننده باشد؛ خود این نیز پیشرفتی در دانش طبقاتی بهشمار میآید.

مث ا
ل در بررسی تازهای درمورد رابطه بین طبقه و تقسیم جنسی کار در خانه در ایالت متحده و سوئد ،علیرغم تلش مجدانه
برای اهمیت دادن به نقش طبقه ،من به این نتیجه رسیدم که ترکیب طبقاتی خانواده تأثیر ناچیزی بر تقسیم کششار بیششن زن و
شوهر در خانواده در هر دو کشور دارد .شوهران طبقه میانی و شوهران طبقه کارگر هردو در خانه کم کار میکنند .امیششدوارم
مقاله حاصل از این تحقیق ”-عدم تأثیر طبقه در تقسیم کار جنسی درخانه”] - [۴باکمک به روشن کردن حدود تأثیرات علی
طبقه خدمتی به تحلیل طبقاتی باشد.
متغیر وابسته شاخص در مارکسیسم ،تاریخ -یا اگردقیقتر بگوئیم -خط سیر تاریخی است .که در بلندپروازانهترین شکل خود
عبارت است بررسی مسیر تاریخ بشری درهمه دورانهای آن ،از پیشتاریخ تمدن انسانی گرفته تا زم ان ح ال و آین ده .و در
شکل معتدلتر عبارت است از بررسی مسیر تکامل سرمایهداری از منشاء آن در جوامع پیشاسرمایهداری فئودالی تشا تکامششل
پرجنبوجوش آن در زمان حاضر و زوال نهائی سرمایه داری .درهر دو مورد ،مارکسیسم کوشششش میکنششد گرایشششات ذاتشی
دگرگونی تاریخی را از طریق تعقیب مسیری خاص با نوعی جهتداری ویژه تئوریزه کند].[۵
مارکسیسم همچون نظریه هنجاری رهائیبخش ،سومین گرهگاه سنت مارکسیستی است ،که به یک لحاظ کمتر از همششه روی
آن کار صورت گرفته است .درواقع مارکسیستهایی بودهاند ،از جمله خود مشارکس در بعضشی مشوارد ،ک ه تئشوری اخلقشی
رابهکلی بیربط تلقی کردهاند .معههذا بعد رهائیبخش مارکسیسم دارای اهمیت است و به تحلیل طبقاتی مارکسیستی و نظریه
مارکسیستی تاریخ کمک میکند که چارچوب شاخصی داشته باشند .اساس نظریه رهائیبخش مارکسیسم این اندیشششه اسششت
که تحقق کامل آزادی ،تواناییهای بالقوه و شأن انسانی تنها در شرایط “بی طبقهگی” -یعنی یک جششامعه اساسششاا برابریطلششب
بهلحاظ قدرت و رفاه مادی که درآن بهرهکشی از بین رفته باشد ،و توزیع بر پایه “به هرکس به اندازه نیازش ،از هرکس بششه
اندازه توانش” صورت گیرد و کنترل بر منابع تولیدی اساسی جامعه در دست اجتماع باشد نه مالکان خصوصی -ممکن است.
راههای مختلفی برای کار روی این آرمان رهائیبخش برابریطلب وجود دارد .گاه بر جنبه همبستگی اجتماعی مورد توجه این
آرمان تأکید میشود؛ گاه بر مسئله فعلیت بخشیدن به خویشتن خود و آزادی فردی ،گاه بر مسئله برابریطلبی مادی و پایان
بهرهکشی .در قویترین روایتها از بینش رهائیبخش مارکسیستی ،بیطبقهگی ،شرط لزم و کافی برای رسیدن به هدفهای
رهائیبخش تلقی میشود .اما غالب مارکسیستهای معاصر موضع متعادلتری اتخششاذ میکننششد ،و بیطبقهگششی را شششرط لزم
میدانند ،نه کافی .و بهاین ترتیب ،در طرحریزی برای رهائی کامل انسان ،نقششش مسششتقل مسششئله جنسششیت و دیگششر مسششائل
غیرطبقاتی را مورد توجه قرار میدهند .درهرحال ،آنچه یک مارکسیست را در ارتباط بششا ایششن مسششائل هنجششاری ،بششه طششور
مشخص به یک مارکسیست تبدیل میکند ،اعتقاد به بیطبقهگی همچون شرط ضروری برای تحقق این ارزشها است.
سیاست طبقه کارگر -یعنی سازماندهی جمعی نیروهای اجتماعی در تعقیب منافع طبقه کارگر -بهطششور سششنتی ،سششه گرهگششاه
مارکسیسم را به هم پیوند میدهد .نظریه هنجاری رهائیبخش ،ارزشهای غششائی سیاسششت رادیکششال طبقششه کششارگر را تعریششف
میکند؛ نظریه تاریخ ،اهداف گسترده و دراز مدت آنرا شکل میدهششد؛ و تحلیششل طبقششاتی بنیششاد اسششتراتژیهای آنرا فراهششم
میکند .اگر مقصود تغییر فعالنه جهان است و نه صرفاا تفسیر آن ،پس مارکسیسم بیش از هرچیز ،بششرای اسششتفاده از تحلیششل
طبقاتی است ،بهمنظور درک روندهای سیاسی ،جهت دستیابی به هدفهای رهائیبخش به لحاظ تاریخی ممکن.
روابط متقابل سه گرهگاه
روابط متقابل میان این سه گرهگاه ،بخشی اساسی ازآن چیزی است که مارکسیسم را به یک درگیری فکری مشخص تبششدیل

] .[ ۶تحلیل طبقاتی را درنظر بگیرید :مشخصترین وجه “مارکسیستی” تحلیل طبقاتی مارکسیستی چیست؟ نه این دیدگاه کششه
سرمایهداران و کارگران دریک رابطه طبقاتی مبتنی بر مالکیت وسایل تولید و فروش نیرویکار قرار دارند؛ و نه این ادعا کششه
این رابطه موجب نابرابریهای مادی و ستیزها است .اینها را در تحلیل طبقاتی وبشر ) (Max Weberه م میتشوان پیشداکرد.
خصلت مهم تحلیل طبقاتی مارکسیستی که آنرا از تحلیل طبقاتی وبری متمایز میکند ،پیوند آن با مسششئله هنجششاری رهششائی
طبقاتی و نظریه خط سیر تاریخی است .نظریه هنجاری رهائیبخش ،مستقیماا در بطن یکی از مفاهیم اساسششی تحلیششل طبقششاتی
مارکسیستی -یعنی استثمار -نهفته است.
“استثمار” بهطور همزمان هم یک مفهوم توضیحی است و هم اصطلحی با بار اخلقی .استثمار بهمثششابه یششک مفهششوم توضششیح
دهنده معرف یکی از مکانیسمهای مرکزی است که از طریق آن ساختار طبقاتی موجب ستیز طبقاتی میگردد .روابط طبقاتی
تاحدی به این علت توضیحدهنده ستیز تلقی میشود که طبقات نه تنها منافع مادی متفششاوتی دارنششد کششه احتمششاال سششتیزآمیز
میگردد ،بلکه منافع مادی آنها ،از آنجا که مبتنی بر استثمار است ،ذاتاا آشتیناپذیر است .استثماری شمردن چنین روابطی
متضمن یک قضاوت اخلقی درباره نابرابریهایی که درچارچوب این روابط ایجاد میشود ،نیز هست .استثمار صششرفاا “انتقششال
کار” از یک گروه اجتماعی به گروهی دیگر نیست ،بلکه انتقالی است که نامشروع و ناعادلنه بهحساب میآید .به این ترتیب،
آرمانرهائیبخش برابریطلبی رادیکال -یعنی پایان دادن به بهرهکشی طبقاتی -دقیقاا در مفهومبندی خود طبقه وارد میشود.
البته میتوان شکلی از تحلیل طبقاتی ساخت که در آن مفهوم بیطبقهگی صرفاا یک آرمششان هنجششاری برابریطلششبی رادیکششال
باشد ،بدون هرنوع اعتقاد به امکان دست یافتن به این آرمان هنجاری .درآنصششورت تحلیششل طبقششاتی دارای تیششزی اخلقششی
خواهد بود اما دیگر نخواهد توانست بیانگر جایگزینی برای سرمایهداری باشد که فعالنه بهوسیله خششود سششرمایهداری پیششش
کشیده میشود .اینجاست که پیوند میان تحلیل طبقاتی و نظریه خط سیر تاریخی معنا پیدا میکند .نظریششه تاریششخ میکوشششد
نشان دهد که در درون سرمایهداری گرایشاتی ذاتی وجود دارند که سوسیالیسم را بهعنوان یک آلترناتیو پیش میکشند .این
ادعا اشکال گوناگونی دارد ،از اشکال فوقالعاده جبرگرایانه )که میگویند سرمایهداری ضرورتاا از طریششق تناقضششات درونیاش
خود را نابود میکند و بهطور اجتنابناپذیر به سوسیالیسم منتهی میشود( گرفته تا روایتهای ملیمتر کششه درآنهششا تکامششل
سرمایهداری صرف اا امکان سوسیالیسم را بهوجود میآورد ،و شاید این امکان را هرچه بیشتر ماندگار میسازد ولششی نششه هرچششه
بیشتر ،ضروری .درهرحال ،این پیوند میان تحلیل طبقاتی ،رهایی طبقاتی و خط سیر تششاریخی بششرای قششدرت شششاخص انتقششادی
مارکسیسم حائز اهمیت اساسی است :تحلیل طبقاتی فقط محکومسازی اخلقی سرمایهداری نیست کششه از پیونششد آن بشا یشک
آرمان رهائیبخش نشأت گرفته باشد ،بلکه یک نقد تجربی سرمایهداری هششم هسششت کششه از گششزارش آن از تکششوین تششاریخی
آلترناتیوهای واقعی ریشه میگیرد.
در مارکسیسم کلسیک این سه گرهگاه تئوریک همدیگر را بهنحوی فوقالعاده فشرده تقششویت میکننششد .مارکسیسشم بهمثشابه
رهایی طبقاتی بیماری جهان موجود را مشخص میکند .مارکسیسم بهمثششابه تحلیششل طبقششاتی علششت آنرا تشششخیص میدهششد.
مارکسیسم بهمثابه تئوری خط سیر تاریخی ،درمان را نشان میدهد .نقد رهائیبخش سششرمایهداری بششدون تحلیششل طبقششاتی و
تئوری تاریخ تنها محکومسازی اخلقی سرمایهداری میبششود_یعنششی چیشزی کششه مششارکس بششا تمسششخر “سوسیالیسششم تخیلششی”
میخواند_ درحالیکه تحلیل طبقاتی بدون هدف رهایی تنها یک تخصص آکادمیک میشد .این سه گرهگاه ،تئششوری یگششانهای
میسازند که درآن تحلیل طبقاتی اصول توضیحدهنده لزم و کافی را برای تئوری خط سیر تاریخی در جهششت گیششریاش بششه
طرف یک آینده رهائیبخش فراهم میآورد .گیرائی گسترده مارکسیسم تاحدی از اتحاد این سه عنصر ناشی میشششده اسششت،

زیرا آنها با همدیگر پایه ظاهر اا محکمی برای این باور ایجاد میکردهاند که از بین بردن بدبختی و استثمار دنیای موجود فقط
یک رویای خیالی نیست ،بلکه یک طرح عملی سیاسی است.
در سالهای اخیر ،همراه باتعمیق درک ما از هریک از این گرهگاهها بهطور جششداگانه ،وحششدت ویکپششارچگی آنهششا بهتدریششج
ضعیف شده است .امروز تعداد کمی از مارکسیستها هنوز براین باورند که تحلیل طبقاتی بهتنهایی دلیل کافی بششرای درک
خط سیر تاریخی سرمایهداری ارائه میدهد ،و عده باز هم کمتری فکر میکنند که این خط سیر تاریخی بهنحوی است که بششا
تکامل سرمایهداری گرایش ذاتی به احتمال سوسیالیسم افزایش مییابد .مارکسیسم از نمونه یک علم اجتماعی جامع و شامل
برای توضیح همه پدیدههای اجتماعی مربوط به تحولت رهائیبخش اجتماعی به چ ارچوب مفه ومی گ ل و گش ادی تب دیل
میشود که برای کمک به توضیح این پدیدهها ،گزارشی از یک رشته مکانیسمهای علی ویژه فراه م میآورد .و ای ن تضشعیف
یکپارچگی اجزاء تئوریک آن به احساس بحران فکری در سنت مارکسیستی دامن زده است .ام ا ش ل ش دن ای ن س اختار،
علمت مرگ مارکسیسم نیست .برعکس ،چارچوب شلتر ممکن است راههای جدیدی برای تکامل تئوریک در هششر یششک از
گرهگاههای سنت مارکسیستی بگشاید .با درنظر گرفتن فضای فکری ناشی از سششقوط اقتصششادهای فرمششاندهی تحششت کنششترل
احزاب “کم”کمونیست” ،اهمیت ویژه این بازسازی آشکار میشود.
چالش کنونی در مقابل مارکسیسم
گرچه حتی میتوان اثبات کرد که سقوط اقتصادهای فرماندهی ،تأییدی است برپیشبینیهای مارکسیسم کلسیک؛ معهذا این
تحولت عظیم تاریخی هر سه گرهگاه مارکسیسم را به مبارزه میطلبند .اعتبار آرمان رهائیبخش مارکسیستی ،تئوری تاریخ و
تحلیل طبقاتی مارکسیستی همه بهنحوی بستگی به این دارد که سوسیالیسم بهعنششوان آلترنششاتیو سششرمایهداری اعتبششار داشششته
باشد .اگر سقوط این رژیمها استدللهای تئوریک ناظر بر عملی بودن الغاءمالکیت خصوصی و روابط طبقاتی سششرمایهداری را
زیر سئوال ببرد ،آنگاه این عناصر مارکسیسم در معرض خطر جدی قرار میگیرند .هرچند سششقوط اقتصششادهای فرمششاندهی
بهمعنای این نیست که هیچ آلترناتیو رهائیبخش ماندهگاری برای سرمایهداری وجود ندارد ،امششا بششالقوه میتوانششد-بسششته بششه
اینکه منشاء بحران و بنبست اقتصادهای فرماندهی را دقیقاا چه بدانیم -ادعای امکان عملی سوسیالیسم را زیر سئوال ببرد.
بیثباتی درازمدت سرمایهداری < کاهش نرخ سود < پویایی و تناقضات درونی تکامل سرمایهداری <
رشد طبقه کارگر < گسست سوسیالیستی < ظهور کارگزاران ذینفع و توانا به دگرگونسازی سرمایهداری
)تصویر  .۲استدل ل مارکسیسم سنتی برای اثبات سوسیالیسم(

نومارکسیستها مدتها پیش از آنکه تلش کنونی برای ایجاد سرمایهداری در اتحاد شوروی آغاز شود ،نسبت به نظام آن
موضع بسیار انتقادی داشتند .چکیده انتقاد متداول نومارکسیستی حول مسششئله دموکراسششی دور میزد :در غیششاب دموکراسششی
واقعی ،نهادهای اقتصادی سوسیالیستی نه میتوانند ساخته شوند و نه دوام یابند .به این ترتیب ،غالب نومارکسیستها برایششن
عقیده بودند که دموکراتیزه شدن عمیق نهادهای اجتماعی و سیاسی میتواند تواناییهای جدیدی بششرای طششرح سوسیالیسششتی،
لاقل در شرایط توسعه بالی نیروهای تولیدی ،فراهم کند .مانه فقدان مالکیت خصوصی سرمایه ،بلکه فقششدان دموکراسششی را
مسئله اساسی بهشمار میآوردیم.

در روسیه و اروپای شرقی ظاهراا کمتر کسی به این امر باور دارد .بهعلوه بسیاری از روشنفکران رادیکال غ رب نی ز کشه ب ه
ارزشهای برابریطلبانه به طور سنتی مرتبط با مارکسیسم اعتقاد دارند ،امروزه نسبت به عملی بودن سوسیالیسم دموکراتیششک
تردید دارند ،کمونیسم که جای خود دارد ] .[۷حتی اگر کسی بر این باور باشد که شواهد تجرب ی در رابط ه ب ا ای ن مس ائل
همچنان بهشدت گنگ ماندهاند ،و سوسیالیسم دموکراتیک همچنان یک آلترناتیو مطلوب و دست یافتنی ب رای س رمایهداری
باقیمانده است؛ باز هم دشوار است مفاهیم سوسیالیسم و کمونیسم را با اطمینانی که زمانی مشخصشه مارکسیسشم بشود ،حفشظ
کرد .اما بدون چنین مفاهیمی تمامی طرح مارکسیستی تحلیل طبقاتی لنگ میزند.
مارکسیسم کلسیک راهحل درخشانی برای اثبات اعتبار سوسیالیسم بهمثابه یک شکل تولید اجتماعی داشت :مسئله را وارونه
میکرد و میکوشید دوامناپذیری سرمایهداری در درازمدت را اثبات کند .ماجرا ،آنگونه که در تصویر  ۲نشششان داده شششده،
کام ال آشناست .و بر دو زنجیره علتها ،که هردو در پویایی درونی تکامل سرمایهداری ریشه دارند ،استوار است .یک زنجیره
از علتها از تناقضات تکامل سرمایهداری آغاز شده ،از طریق کاهش نرخ سود به ایجششاد مششانع در برابششر نیروهششای تولیششد و
بنابراین بیثباتی درازمدت سرمایهداری منجر میشود؛ زنجیره علی دیگر از طریق رشد طبقششه کششارگر بششه افزایششش ظرفیششت
نیروهایی که توانایی دگرگون کردن سرمایهداری را دارند ،منجر میشود .این دو زنجیره علتها بههمراهی یکششدیگر گسسششت
در سرمایهداری را مطلوب و ممکن میگردانند .اگر این داستان درست بود ،در آنصورت شاید داشششتن یششک تئششوری اثبششاتی
برای سوسیالیسم بهمثابه آلترناتیو سرمایهداری ،از اهمیت چندانی برخوردار نبود .اگششر سششرمایهداری در درازمششدت بازتولیششد
شدنی نباشد و اگر کارگزارانی )کارگران( باشند که منافع روشنی در کنترل اجتماعی بر سر محصول اجتماعی را داشته باشششند
و ظرفیتی بر بهدست گرفتن قدرت ،آنگاه شاید بهتوان مسئله عملی بودن سوسیالیسم را قابل حل تلقی کششرد .امششا متأسششفانه
هیچیک از دو زنجیره علی دراین استدلل ،حتی برای بسیاری از تئوریسششینهایی کشه در چشارچوب سششنت مارکسیسشتی کشار
میکنند ،دیگر قابل اطمینان نیست .تز دوامناپذیری سرمایهداری در درازمدت -گرایش ذاتی و درون ی آن در جهشت ایجشاد
بحرانهای عمقیابنده و نهایتاا فاجعهباری که از کاهش نرخ سود ناشی شوند -مسلماا با دشواریهایی روبروست؛ و همینطششور
این ادعا که سرمایهداری یک طبقه بهقدر کافی همگن از پرولترها را تولید میکند که گورکنان آن باشند.
بنابراین ،دراین فضا ،شکست اقتصادهای فرماندهی و جذابیت موقتی سرمایهداری برای بخش بزرگی از مششردم ایششن جوامششع،
برای سوسیالیستهای دموکرات آزار دهنده است .این جوامع درعین حال که بهلحاظ کنترل دموکراتیک کارگران بششر منششابع
تولید ،سوسیالیستی نبودند ،ولی مالکیت سرمایهداری را از بین برده بودند و بنابراین شکست آنها این ادعا را تقویت میکند
که مالکیت خصوصی سرمایه برای ایجاد انگیزه و کارآیی اقتصادهای پیشرفته ضروری است.
به این ترتیب ،آینده مارکسیسم با دو چالش برجسته روبروست :اول ،چالش تئوریک ناشی از تکامل تئوری رادیکال اجتماعی،
از جمله خود سنت مارکسیستی ،که به رد روایتهای کلگرا از مارکسیسم میانجامد؛ و دوم ،چالش سیاسی ناشششی از حششوادث
دراماتیک تاریخ سالهای اخیر است که کارآیی یک تئوری انتقادی را که بهشیوهای هنجاری به سوسیالیسم متکی باشد ،زیششر
سئوال میبرد بعضی ممکن است فکر کنند این چالشها نهایتاا به انحلل مارکسیسم بهمثابه یک سنت فکری متجششانس منجششر
خواهد شد.
مسلم اا در اردوی پسامارکسیسم و پسامدرنیسم ،صداهائی برخاستهاند ک ه تلش های توض یحی درب اره تحلی ل طبق اتی را رد
میکنند و به لحاظ شناختشناسی ناموجه میدانند و معتقدند که هرتلشی برای بازسازی مارکسیسم ،تلش مذبوحانه افششراد
کله شقی است که حاضر نیستند باواقعیتها روبرو شوند .به اعتقاد من در مقابل این آیههای یأس باید مقاومت کرد .گرچششه
شاید بازگشت به تضمینهای اطمینانبخش مارکسیسم ،بهمثابه یک الگوی تئوریک جامع و توضیحدهنده همششه چیششز ،شششدنی

نباشد ،ولی حقیقت این است که هرتلش جدی برای درک علل ستمدیدگیها در جهت پیشبرد طرحهای سیاسی معطوف به
از میان برداشتن آنها ،باید جزئی از وظایف اصلی تحلیل طبقاتی باشد .و دراینجاست که بازسازی مارکسیسم ضرورت دارد.
در زیر من ،بهطور خلصه راههای طرح مجدد وظایف هریک از سه گرهگاه سنت مارکسیستی را مورد بحث قرار میدهششم و
سپس درباره پارهای از مسائل تحلیل طبقاتی به بحثی تفصیلیتر میپردازم.
بازسازی سه گرهگاه مارکسیسم
 .۱مارکسیسم همچون نظریه خط سیر تاریخی
کارکرد اساسی نظریه خط سیر تاریخی در مارکسیسم فراهم آوردن زمینه این ادعاست که سوسیالیسم -ونهایتششاا کمونیسششم-
آرمانهای اخلقی صرف نیستند ،بلکه آلترناتیوهائی بهلحاظ تجربی کارآمد برای سرمایهداریاند .نظریه تاریخ اساساا نه برای
ارضای کنجکاوی فکری ،بلکه همچون تبیین برای فراهم آوردن بنیادی برای سوسیالیسم علمی ،طرح میشود.
پس ،سئوال این است که آیا میشود بدون پرداختن به مسائلی که از تلش برای بازسازی چنین نظریششه بلنششدپروازانه تاریششخ
برمیخیزند ،به این کارکرد دست یافت؟
دو نوع فاصلهگیری از مدل سنتی ،بهویژه نویدبخش است] .[۸نخست ،تبیین نظری میتواند بهجای خششط سششیر تششاریخی روی
امکان تاریخی متمرکز شود .بهجای تلش برای توضیح خط سیر عمومی تاریخ انسانی یا حتی خط سیر سرمایهداری ،همچون
توالی مراحل کمابیش جبری ،شاید مفیدتر این باشد که روی بررسی راههائی که از طریق آنها آلترناتیوهای آینششده ،بهوسششیله
شرایط ویژه تاریخی ،شکل میگیرند یا منتفی میشوند ،متمرکز شویم .یک نظریه امکان تاریخی میتواند به نظریه سششفتتری
درباره خط سیرهای تاریخی تکامل یابد ،اما نه با این پیشفرض که زنجیره حوادث ،خط سیر واحدی را ،درمقابل خط سیرهای
ممکن ،دنبال میکند .دوم ،میتوانیم بهجای اینکه ،مثل مارکسیسم کلسششیک ،تحششول تششاریخی را برمبنششای شششیوههای تولیششد
متفاوت و کیفیت اا ناپیوسته درک کنیم ،برمبنای الگوهای پیچیدهتر تجزیه و بازآمیزی عناصر شیوههای تولید تحلیل کنیم.
سرمایهداری و سوسیالیسم را درنظر بگیرید .سرمایهداری جامعهای است که در آن سششرمایهداران صششاحب ابششزار تولیدنششد و
کارگران صاحب نیروی کار خود؛ سوسیالیسم جامعهای است که درآن کارگران بهطور جمعی صاحب ابزار تولیدند درحالیکه
همچنان به تنهایی مالک نیروی کار خود هستند با برداشتهای سنتی مارکسیستی ،جز دردورههای بیثبات انتقال ،شما فقششط
با یکی از این شیوههای تولیدی روبرو هستید) .البته دریک جامعه سوسیالیستی ممک ن اس ت هن وز بقای ای برخ ی بنگاهه ای
سرمایهداری وجود داشته باشد؛ و دریک جامعه سرمایهداری ،بعضی بنگاههای دولتی یا حتی بنگاههششای متعلششق بششه کششارگران
میتوانند وجود داشته باشند؛ اما هرواحد تولیدی معین میتواند یا سرمایهداری باشد یا سوسیالیستی(.
با مفهومسازی پیشنهادی ،میتوان مقوله “مالکیت” را بهصورت مجموعه پیچیدهای از حقوق و قدرتها نگاه کرد و این امکششان
را مورد توجه قرار داد که حقوق و قدرتهای مزبور میتوانند از هششم جششدا شششوند و لزم نیسششت کششل یکپششارچهای راتشششکیل
بهدهند .درچارچوب یک سیتم تولیدی معین برخی حقوق میتواند سوسششیالیزه شششوند و برخششی خصوصششی بهماننششد .بنششابراین
شرکتهای منفرد میتوانند خصلت مالکیت مختلط داشته باشند .حتی در ایالت متحده آمریکا که مرکز سرمایهداری نسششبتاا
خالص است ،برخی جنبههای حقوق مالکیت خصوصی ،از طریق مث ا
ل مقررات بهداشششت و تندرسشتی و حفشظ محیشط زیسششت،
تاحدی اجتماعی )سوسیالیزه( شده است .چنین وضعیتی را میتوان “درهم رفتگی” شیوههای تولید نامید .این شیوه تفکر درباره
ساختار اقتصادی ،بهجای اینکه خط سیر ت اریخی سشرمایهداری را عم دتاا بهص ورت تقس یم گسسشته س رمایهداری دربراب ر

سوسیالیسم بنگرد ،این امکان را بهوجود میآورد که الگوهای مختلف درهمرفتگششی درمجمششوعه بسششیار وسششیعتری از گونههششا
درمیان سرمایهداریها و سوسیالیسمها ،به مسئله اصلی تحلیل تبدیل بشوند .درآنصورت ،درتحلیل تکامششل تششاریخی جوامششع
سرمایهداری ،مسئله عبارت خواهد بود از تلش برای تئوریزه ک ردن تکام ل خ ط س یرهای مختل ف درهمرفتگیه ا مزب ور
شیوههای تولید.
 .۲مارکسیسم همچون تئوری رهایی طبقاتی
تبدیل گزارش دگرگونی تاریخی ،از توالی شیوههای تولید جدا از هم به الگوهششائی از درهمرفتگششی شششیوههای تولیششد ،تغییششری
مشابه در نظریه هنجاری رهائی طبقاتی را ضروری میسازد .بهجای آنکه انگیزه “بیطبقهگی” را اصل عملی هنجاری تئششوری
مارکسیستی بدانیم ،میتوانیم آنرا بهصورت “کمتر طبقاتی شدن” در نظر بگیریم .این باعث میشود که بهجای تمرکششز روی
یک حالت آرمانی شده نهائی ،به روندی متغیر توجه کنیم .سرمایهداریها بسته بششه میششزان بهرهکشششی و نششابرابری مشششخص
کننده ساختارهای طبقاتیشان و بسته به میزان درهمرفتگی عناصر سوسیالیستی در سیستم تولیدیشان فرق میکنند .مالکیت
خصوصی برسرمایه میتواند از طریق قدرتگیری دموکراتیک کارگران و از طریق کنترل اجتماعی بر ابعششاد مختلششف حقششوق
مالکیت ،کم و پیش محدود شود .بیطبقهگی همچون یک چشمانداز آرمانی حفظ میشود ،ولی هنجششار عملششی ،کمششتر طبقششاتی
شدن است که پایهای برای انتقاد تجربی از موسسات موجود را فراهم میآورد.
تمرکز روی کمتر طبقاتی شدن همچنین راه را برای انواع بسیار گستردهتری از مدلهای تئوریک معطوف به هدفهای عملی
رهائیبخش میگشاید .بگذارید به دو نمونه اخیر اشاره کنم .یک ی از پیش نهادها ب رای اص لح “دول ت رف اه” در کش ورهای
پیشرفته سرمایهداری ،تعویض بسیاری از برنامههای کمک خرجی ) (incomesupportباآن چیزی اسشت کشه “تشأمین درآمشد
پایه” )  (BIG – basic income grantنامشروط نامیده میشود ] .[۹اندیشه حاکم برآن کام ا
ل ساده است :به هر ش هروند،
مستقل از نقش او درجامعه ،درآمد پایهای حداقلی تعلق میگیرد که برای تأمین سطح زندگی “تاریخاا و اخلقاا” شایسته مکفی
باشد .تأمین درآمد پایه ،مثل تأمین آموزش پایه یا بهداشت پایه ،یک حق ساده شهروندی است .این نوع مقرری رابطه بیششن
جدایی از وسایل تولید و جدایی از وسایل معیشت را که شاخص پرولترسششازی ) (Proletarianizationدر سششرمایهداری اسششت،
بهنحوی موثر از بین میبرد .مارکسیستها ،ب ه پیشروی از مشارکس ،همیششه ایشن امشر را مفشروض گرفتهانشد کشه در نقشش
سرمایهداری است که کارگران با جدایی از وسایل تولید از وسایل معیشت نیز جداشده و مجبور میشوند برای گذران زندگی
خودکار کند .بدین دلیل است که کارگران را “پرول تر” میخوانن د .ط رح “ت أمین درآم د پ ایه” امی دوار اس ت بهتوان د ب ا
داوطلبانهتر کردن کار و بنابراین دستکم ،با حدی از غیرپرولتری کردن طبقه کششارگر ،کششاهش درخششور تششوجهی در خصششلت
زورمدارانه سرمایهداری بهوجود آورد .البته میتوان به طرح “تأمین درآمد پایه” ،هم به لحاظ اخلقی و هم به لحششاظ عملششی
ایرادهای بسیاری وارد کرد .دراینجا نکته مورد توجه ما این است که وقتی هسته هنجاری تئوری رهائی طبقاتی برمبنای کمتر
طبقاتی شدن فهمیده شود و نه انحصار اا برمبنای بیطبقهگی ،درچارچوب یک چنین تئوری بازسازی شششده ،طرحهششائی از ایششن
دست قابل بررسی خواهند بود.
نمونه دوم از انواع جدید الگوی اهداف رهائیبخش در اثر بحثانگیز جان رومر در مورد مسششئله مششالکیت عمششومی و معنششای
“سوسیالیسم” مطرح شده است ].[۱۰
استدلل رومر این است که هرجامعهای که از نظر تکنولوژی پیشرفته باشد ،بدون نقش واقعی ب ازار ه م در زمین ه کاله ای
مصرفی و هم در زمینه سرمایه ،نمیتواند حداقل کارکرد موثر و لزم را داشششته باشششد .بنششابراین او معتقششد اسششت کششه طششرح

سوسیالیسم متکی بر برنامهریزی متمرکز دیگر کارآیی ندارد .اما چطور میتوان بازار واقع ی داش ت ،بهوی ژه ب رای س رمایه،
بدون اینکه مالکیت خصوصی وجود داشته باشد؟ چگونه میتوان به طرح “سوسیالیسم بششازار” انسششجام بخشششید؟ طششرح او در
اساس بسیار ساده است .بهطور خیلی خلصه ،او روی بهوجود آوردن دو نوع پول در جامعه حساب میکند :پول برای خریششد
اجناس مصرفی و پول برای خرید حق مالکیت در شرکتها )سهام-پول( .سهام-پول را باید از ابتدا بهطور مساوی بین همششه
افراد بالغ توزیع کرد و مکانیسمی باید باشد که هرگروه جدید از افرادی که به سششن بلششوغ میرسششند ،بهتواننششد سششهم سششرانه
سهام-پولشان را دریافت کنند .این دونوع پول قابل تبدیل بهم نیستند .کسی نمیتواند ثروتی را که به شکل کال -پول دارد،
نقد کرده و به سهام-پول تبدیل کند .این نمیگذارد آنهائی که درآمد بالئی از مشاغلشان بهدست میآورنششد ،بششه مالکششان
ثروتمند تبدیل شوند .میتوان با سهام-پول خود به خرید یا فروش سهام پرداخت؛ پس یک بازار سهام وجود دارد .شرکتها
از طریق وام از بانکهایی که در مالکیت عمومی هستند ،به سرمایه جدیششد دسششت مییابنششد .جزئیششات و توضششیحات متعششدد
دیگری درمورد این طرح وجود دارد ،ولی نکته اساسی آن این است که میخواهد مکانیسمی ایجاد کند که نگ ذارد اف راد ب ه
مالکان ثروتمند وسایل تولید تبدیل شوند .مالکیت بدین معنا “اجتماعی” شده است که هرشششخص نزدیششک بششه مقششدار سششهم
سرانه خود درمالکیت وسایل تولید شریک است و موسسات اعتباری تحت کنترل دموکراتیک قرار دارنششد .از جهششات دیگششر،
بازارها با مقررات معمولی که در اقتصادهای سرمایهداری دیده میشوند ،کارکرد دارند.
آیا این سوسیالیسم است؟ و آیا این میتواند به هدفهای رهائیبخشی که سوسیالیستها بهطور سنتی پیش میکشیدهاند ،راه
یابد؟ اینها پرسشهایی مهم و بحثانگیزند .ولی باز ،مانند مورد طرح “تأمین درآمد پایه” ،مسئله این اسششت کششه الگوهششایی از
این دست ،هنگامی میتوانند وارد قلمرو تئوری هنجاری رهائی طبقاتی بشوند که کانون توجه تئوری به کمششتر طبقششاتی شششدن
متمرکز شود.
 .۳مارکسیسم بهمثابه تحلیل طبقاتی
برای درک وظایفی که در برابر یک تحلیل طبقاتی بازسازی شده قرار دارد ،لزم است بیششن دو درک از آنچششه کششه تحلیششل
طبقاتی میتواند بهطور واقعی به آن دست یابد ،تمایز قائل شد .مسئله توضیح جنبههای مختلششف سششتم جنسششی ،مث ا
ل تقسششیم
نابرابر کار درخانه را درنظر بگیرید .یک نظر این است که مارکسیستها باید درپششی یششک نظریششه طبقششاتی عمششومی درمششورد
جنسیت و بنابراین نابرابریهای جنسی باشند .با مراجعه به مقایسه مارکسیسم و طب ،این به آن میمانششد کششه یششک تئششوری
اندوکرینولوژیک برای سرطان داشته باشیم که درآن هورمونها بهعنوان اساسیترین عوامل سششرطان درنظششر گرفتششه شششوند.
بههمین ترتیب یک تئوری طبقاتی درمورد ستم جنسی بهمعنای آن است که طبقه باید بهنحششوی ،اساسششیترین یششا مهمتریششن
علت ستم جنسی باشد .این بدان مفهوم نیست که همه جنبههای ستم جنسی را میتوان بهوسیله طبقه توضیح داد ،ولی بششدین
معنی است که طبقه در سطح مناسبی از انتزاع ،مهمترین خصوصیات ستم جنسی را توضیح میدهد.
نظر مقابل معتقد است که مارکسیستها باید به تحلیل طبقاتی ستم جنسی بهپردازند ،بدون اینکه از قبل پیشششداوری کننششد
که به یک تئوری طبقاتی تمام عیار از جنسیت دست مییابند یا نه .تحلیل طبقاتی بهمعنششای ایششن اسششت کششه روابششط علششت و
معلولی بین طبقه و جنس و تأثیرات متقابل آنها بر حوزههای گوناگونی مانند ایدئولوژیهای جنسششی ،فقششر زنششان و خشششونت
جنسی مورد بررسی قرار گیرد .این بهمعنای پذیرش موقتی این امر است که روندهای جنسی در مکانیسمهای علی غیرقابششل
تقلیل به طبقه ریشه دارند و وظیفه تحلیل طبقاتی تعمیق درک ما از واکنش متقابشل آنهشا در توض یح پدی دههای اجتمشاعی
خاص است .حال ممکن است درنتیجه دستآوردهای تحلیل طبقاتی از ستم جنسی ،نهایتاا بهتوان یک تئوری طبقاتی از چنین
ستمی پرداخت .هرچند چنین چیزی با شناخت کنونی ما از این روندها بعید بهنظر میرسد ولی منطقاا نمیتوان آنرا نفی کرد.

بنابراین در بازسازی تحلیل طبقاتی ،باید بهجای باور پیشتجربی به تقدم طبقه در توضیح مسائل اجتماعی ،موضع بازتری برای
کشف اهمیت علی طبقه اتخاذ کرد .ممکن است بهنظر برسد این شیوه برخورد به تحلیل طبقاتی ،طبقششه را صششرفاا بششه عششاملی
درمیان عوامل متعدد دیگر تبدیل میکند .آیا این بهنوعی پلورالیسم علی که مشخصه بعضی جریانهای “پسامدرن” درنظریه
اجتماعی است ،نمیانجامد؟ جریانهائی که همه چیز را علت همه چیز میدانند و درتوضششیح مسششائل بششه هیششچ چیششز اهمیششت
ویژهای نمیدهند ] .[۱۱این نوع نتیجهگیری در صورتی مجاز میبود که ما ت ازه از س یارات دیگ ری آم ده باش یم و درب اره
زندگی اجتماعی انسان چیزی ندانیم .اما حقیقت این است که ما درباره زندگی اجتماعی ،هم از طریق مشاهدات اتفاقی و هششم
از طریق تحقیقات سیستماتیک ،مطالب زیادی میدانیم ،و یکی از چیزهایی کششه میدانیششم ایششن اسششت کششه طبقششه بششرای درک
بسیاری از پدیدههای اجتماعی اهمیت عظیمی دارد .طبقه عامل علی نیرومندی است ،زیششرا راه دسشتیابی بشه منشابع مشادی را
تعیین میکند و از این طریق برنحوه استفاده انسان از وقت خود ،من ابع قابشل دسشترس ب رای تعقی ب علئشق شخصشیاش و
خصلت تجارب زندگیاش در کار و مصرف اثر میگذارد .به این ترتیب ،طبقه هم منافع مادی و هم ظرفیت اقششدام را عمیقششاا
شکل میدهد .این بهمعنای آن نیست که بگوئیم بهطور عمومی طبقه مهمترین عامل تعیینکننده هرچیز اجتماعی است ،بلکه
بهمعنای این است که به لحاظ فرضی آنرا در زنجیره بسیار وسیعی از پدیششدهها مهششم بششدانیم .بهطششور مشخصششتر ،طبقششه در
توضیح امکانات و موانع رهایی انسان حائز اهمیت ویژهای است ،زیرا هر تع بیری ک ه از ای ن مس ئله داششته باش یم ،رهشائی
مستلزم تغییر جهتهای بنیادی در استفاده از منابع مششادی جششامعه ،و مششازاد )اجتمششاعی( و وقششت اسششت .بنششابراین در چنیششن
پروژههائی ،سیاست طبقاتی -یعنی مبارزه سیاسی بر سر روابط مالکیت و کنترل مششازاد اجتمششاعی -بهطششور غیرقابششل اجتنششاب
درکانون مسئله قرار میگیرد .بدین ترتیب وظیفه مرکزی تحلیل طبقاتی عبارتست از تدقیق ساختار علی پدیدههای طبقاتی و
ارتباط میان طبقه و سایر پدیدههای اجتماعی مربوط به اهداف هنجاری مارکسیسم.
عناصر یک تحلیل طبقاتی بازسازی شده
کارمن درمورد بازسازی تحلیل طبقاتی ،مدل نسبتاا سادهای از روابط متقابل بین مفاهیم محوری تحلیل طبقاتی است :سششاختار
طبقاتشششی ) ،(Class structureآرایش طبقاتی )  ،(Class formationمبارزه طبقاتی ) .(Class struggleاین مدل در شکل  ۳به
تصویر درآمده است .ایده اصلی این مدل این است که ساختارهای طبقاتی هشم بششر آرایششش طبقششاتی )یعنششی سششازمان جمعششی
نیروهای طبقاتی( و هم بر مبارزه طبقاتی ،محدودیتهایی اعمال میکنند ولی بهتنهایی آنها را تعیین نمیکنند .آرایش طبقاتی
در چارچوب محدودیتهایی که توسط ساختار طبقاتی اعمال میشود ،نوع مبارزه طبقششاتی را گزیششن میکنششد؛ مبششارزه طبقششاتی
بهنوبه خود اثرات متحولکننده هم بر ساختار طبقاتی و هم بر آرایش طبقاتی دارد ].[۱۲
این یک مدل ساختاری خالص نیست ،زیرا اعمال آگاهانه بازیگران -یعنی مبارزات طبقاتی -ساختارهای اجتماعی را که خششود
محدودکننده این اعمال هستند ،تغییر میدهند .ولی یک مدل عامل مدار ) (agent – centredهم نیست .زیرا این مبارزات را
بهعنوان پدیدهای درنظر میگیرد که توسط ساختارهائی که مردم درآنها زندگی و عمل میکنند ،محدود میشوند .ساختارها،
اعمال را محدود میکنند ،ولی در چارچوب این محدودیتها ،اعمال ساختارها را متحول میکنند.
این مدل ،دربهترین حالت ،فهرستی از مسائلی را که باید حل شوند ،تعریف میکند .بهر یک از اصطلحات باید مضمون داده
شده و مکانیسمها باید در رابطه با ارتباطاتی که درمدل مشخص شده بررسی شوند .کار خود من در رابطششه بششا ایششن مسششائل،
عمدت اا به یکی از عناصر مدل پرداخته است :ساختار طبقاتی .من استدلل کردهام که بششرای آنکششه پششایه محکمششی بششرای درک
روابط بین ساختار طبقاتی و آرایش طبقاتی و رابطه این هردو با مبششارزه طبقششاتی داشششته باشششیم ،بایششد قبششل از هرچیششز درک

منسجمی از ساختار طبقاتی بدست بیاوریم .استدلل من این بوده که مفاهیم مارکسیسششم کلسششیک دربششاره سششاختار طبقششاتی
گرفتار دو مشکل عمده است .اول اینکه در رابطه با بسیاری از مسائل تجربی ،بیش از حد انتزاعی است .مفهوم مارکسیستی
متداول درباره ساختار طبقاتی متکی بر طبقات متضاد و قطبی شده درچارچوب یششک شششیوه تولیششد خششالص اسششت_بردگششان و
بردهداران ،اربابها و رعایا ،سرمایهداران و کارگران .ولی درمورد بسیاری از مسائل مشخص تجربی بس یاری از جایگاهه ا در
ساختار طبقاتی ،بهویژه آنها که تسامح اا “طبقه متوسط” خوانده میشوند ،بهنظر نمیرسششد ایششن دیششد قطششبی شششده از طبقششات
مناسب باشد .دوم اینکه ،مفاهیم مارکسیسم سنتی درباره ساختار طبقاتی ،بیش از حد به مقیاس کلن )ماکرو( گرایش دارند.
اینها ساختارهای سراسری جامعه را شرح میدهند ،ولی بهحد کافی زندگی افراد را تصویر نمیکنند .بنابراین هدف مششن ایشن
بوده که مفهومی مارکسیستی از ساختار طبقاتی بهدست دهم که سطوح خرد و مشخص تحلیل را بششه مفششاهیم انششتزاعی کلن
پیوند دهد.
دراینجا میخواهم این مسئله شکل گیری مفهوم را از طریق سه موضوع مفهومی خاص ترسیم کنششم .مسششئله طبقششه متوسششط،
مسئله به اصطلح “زیرطبقه” و مسئله ائتلفهای طبقاتی.
طبقهی متوسط
“طبقه متوسط” یک مشکل بیواسطه برای تحلیل طبقاتی مارکسیستی ایجاد میکند :اگر مفهششوم انششتزاعی از سششاختار طبقششاتی،
حول قطبهای طبقاتی ساخته شده است“ ،متوسط” بودن متضمن چه معنایی میتواند باشد؟ در سالهای  ۷۰وقتی مششن کششار
روی این مسئله را آغاز کردم ،بهعقیده من هیچ پاسخ قانعکنندهای برای این سئوال وجششود نداشششت .مشن مفهشوم جدیششدی را
بهعنوان راهی برای پرداختن به این نوع جایگاه طرح کردم :جایگاههای متناقض در چشارچوب روابشط طبقششاتی .منطشق اص لی
کام ا
ل ساده بود .تلشهای قبلی برای حل مسئله طبقه متوسط هم ه روی ایشن ف رض اس توار بودن د ک ه هرجایگشاه خ رد در
چارچوب ساختار طبقاتی )جایگاهی که توسط یک فرد اشغال میشود( میبایست به یک طبقه و فقط یک طبقه تعلششق داشششته
باشد .بنابراین به طبقه متوسط بهمثابه جزیی از طبقه کارگر )یک طبقه کارگر نوین( ،جزیی از خشرده ب ورژوازی )یشک خشرده
بورژوازی جدید( ،یا بهمثابه یک طبقه کام ا
ل جدید مستقل )یک طبقه حرفهای-مدیر( برخورد میشد .من استدلل کردم کششه
نیازی به اتخاذ این فرض نیست .چرا این امکان را درنظر نگیریم که برخی از جایگاههای طبقاتی -مشاغلی کششه عم ا
ل افششرادی
بهعهده میگیرند -بهطور همزمان درچند طبقه جای داشته باشند؟ مث ا
ل مدیران را میتوان بهطور همزمان هشم سشرمایهدار و
هم کارگر دانست؛ سرمایهدار تا جائیکه برکار کارگران تسلط دارند ،کارگر تاجائیکه صاحب ابشزار تولیششد نیسششتند و نیشروی
کارخود را به سرمایهداران میفروشند.
بهنظر میرسید ایده جایگاه متناقض راهحل منسجمتری برای مسئله طبقه متوسط فراهم میآورد ،راهحلی که هششم بششا مفهششوم
انتزاعی طبقات قطبی شده و هم با پیچیدگیهای مشخص ساختار واقعی طبقاتی خوانایی داشت .معهذا چنششد مشششکل مفهششومی
مهم در این شیوه برخورد وجود داشت ] .[۱۳این موجب شد که من در اواسط سالهای  ۸۰راهحل دومی برای مسئله طبقششه
متوسط پیشنهاد کنم .این راهحل حول مفهوم “استثمار” قرار داشت  ۰استثمار را تسامحاا میتوان بهعنوان روندی تعریف کرد
که طی آن یک گروه میتواند بخشی از مازاد اجتماعی تولید شده توسط گروه دیگر را تصاحب کند .استدلل من این بود کششه
هر جامعهای با گونهای از مکانیسمهای استثماری مشخص میشود .در جوامع سرمایهداری فقط اشکال آشکارا سششرمایهدارانه
استثمار مبتنی بر مالکیت نابرابر وسائل تولید وجود ندارند؛ اشکال دیگری نیز وجود دارند که من آنها را -بششا الهششام از کششار
جان رومر” -استثمار مهارتی” و “استثمار سازمانی” نامیدهام ] .[۱۴در “استثمار مهارتی” آنها که مهارتهای کمیششاب دارنششد،

در مزدشان جزئی از اجاره ( )Rentنیز وجود دارد .این اجاره اساساا آن بخشی از مزد است که علوه بششر هزینههششای تولیششد و
بازتولید خود این مهارتها است ] .[۱۵و به این ترتیب ،دراین دستمزدها بخشی از مازاداجتماعی نیز وجود دارد .دراستثمار
سازمانی ،مدیران از طریق قدرتی که در ساختار بوروکراتیک تولید سرمایهداری اعمال میکنند میتوانند بخشششی از مششازاد را
بهخود اختصاص دهند .با استفاده از این نظر مربوط به مکانیزمهای تفکیکی استثمار ،میتوان طبقه متوسط را بهمثابه جایگاهی
در ساختار طبقاتی تعریف کرد که براساس یک مکانیسم استثمار ،استثمار میشود ولی براساس مکانیسم دیگر استثمار میکند.
مث ال متخصصان و کارکنان فنی را میتوان بهلحاظ روابط سششرمایهداری ،اسشتثمار شششونده و بهلحششاظ مهارتهششا اسشتثمارکننده
دانست .بنابراین آنها “جایگاههای متناقض در چهارچششوب روابط استثماری” دارند.
این هردو پیشنهاد گسستی هستند از این تصور که هرجایگاه طبقاتی فردی باید دارای مشخصات طبقششاتی متجششانس باشششد ،و
بنابراین نسبت به مفاهیم قبلی “جایگاه طبقاتی” ،راه را برای درک پیچیدگیهای مشخص باز میکنند .اما از جنبههششای دیگششر،
هردو پیشنهاد ،هنوز دید کام ا
ل محدودی از معنای اشغال جایگاه “طبقاتی” اتخاذ میکنند .بهویژه ،هردو اینها ،تعریف ایستائی
از جایگاه بهدست میدهند و مفهوم جایگاه طبقاتی را به مشاغل محدود میکنند .دستیابی به مفهوم کام ا
ل پختششه و درمقیششاس
خرد ،از چگونگی پیوند زندگی افراد به ساختارهای طبقاتی ،مستلزم گسسشت از ای ن محشدودیتها و بسشط ایشده جایگاههشای
طبقاتی باواسطه و جایگاههای طبقاتی زمانمند است ].[۱۶
مفهوم جایگاه طبقاتی باواسطه میپذیرد که مردم از طریق روابط اجتماعیای غیر از “شغل” بیواسطه شان با ساختار طبقششاتی
پیوند میخورند .مردم در خانوادهشان زندگی میکنند ،و از طریق روابط اجتماعیشان با همسر ،والدین و سایر اعضای خانواده
ممکن است با علیق و ظرفیتهای طبقاتی مختلفی پیوند داشته باشند .این مسئله بهویژه در خانوادههایی برجسته اسششت کششه
زن و شوهر هر دو کار میکنند ولی به طبقه شغلی ) (Job-classمتفاوتی تعلق دارند .یک معلم مدرسه که با مدیر عامل یششک
شرکت تجاری ازدواج کرده باشد و یک معلم مدرسه که با یک کارگر کارخانه ازدواج کرده باشد ،جایگاه “باواسطه” طبقششاتی
متفاوتی دارند .درمورد بعضی از گروههای مردم -مث ا
ل زنان خانهدار و کودکان -جایگاه باواسطه طبقششاتی ممکششن اسششت نقششش
تعیینکنندهای در پیوند آنها باطبقه داشته باشد .درمورد برخی گروههای دیگششر ،جایگششاه باواسششطه طبقششاتی ممکششن اسششت از
اهمیت کمتری برخوردار باشد .درهرحال ،توجه به جایگاه باواسطه طبقاتی بهطور بششالقوه راه مهمششی بششرای تنششوع سششاختارهای
طبقاتی است.
جایگاه طبقاتی زمانمند به این واقعیت اشاره دارد که بسیاری از مشاغل ،درمسششیرهای حششرفهای ویششژهای ریشششه میگیرنششد؛
مسیرهائی که بهطرق مختلف خصوصیات طبقاتی را تغییر میدهند .مث ا
ل بسیاری از مدیران ،کار خود را از مشاغل پائینتر از
مدیریت آغاز میکنند ،ولی بهخاطر این واقعیت که در مسیرحرفهای منتهی به مدیریت قرار گرفتهاند ،منافع طبقاتی مرتبششط
با جایگاه معین کنونی آنها تغییر میکند .بهعلوه بسیاری از کارکنان طبقه متوسط سهم بهحد کافی بالیی از اجششاره درمششزد
خود دارند )یعنی بالتر از آنچه برای بازتولید نیروی کار آنها لزم است( کششه میتواننششد از طریششق انششواع سششرمایهگذاریها،
بخش قابل توجهی از پسانداز خود را به سرمایه تبدیل کنند .اینگونه تبدیل اجاره شغلی به سرمایه خود نوعی بعد زمانی بششه
جایگاه طبقاتی میدهد ،زیرا طبقه متوسطی را که دستمزد بالیی دارد قادر میکند طی زمان منافع طبقاتی خود را مسششتقیماا
به بورژوازی پیوند دهد .این بدان معنی نیست که آنها به سرمایهدار تبدیل میشوند ،بلکه جایگاه طبقاتی آنهششا طششی زمششان
بهنحو فزایندهای خصلت سرمایهداری پیدا میکند.
همه این پیچیدگیها ،تلشهایی است برای تعریف سیستماتیک رابطه بین زندگی افراد و ساختار طبقاتی ،بهنحششوی کششه مششدل
عمومی شکل  ۳غنا یابد .دراین مدل ،ساختارهای طبقاتی ،روند آرایش طبقاتی را محدود میکنند .دو مکانیسم اساسششی وجششود

دارد که از طریق آنها این محدودیت صورت میگیرد :اول اینکه ،ساختارهای طبقاتی منافع مادی افراد را شششکل میدهنششد و
بدین ترتیب ،سازمانیابی گروههششای معینششی از جایگاههششای طبقششاتی را بهصششورت سششازمانهای جمعششی ،کششم و بیششش دشششوار
میگردانند :و دوم اینکه ،ساختارهای طبقاتی ،دسترسی به منابع مادی را شکل میدهند و از این طریق بر هر نوع منابعی که
در چارچوب مبارزه طبقاتی میتوانند توسط سازمانهای جمعی بهخدمت گرفته شوند ،تأثیر میگذارند .هردو مفهوم پیشششنهاد
شده طبقه متوسط ،و همچنین مفاهیم جایگاه طبقاتی باواسطه و جایگاه طبقاتی زمانمند ،تلشهایی هستند بششرای اینکششه نقشششه
دقیقتری از طبیعت منافع مادی و منابع مادی قابل دسترس برای افراد ،با توجه به پیوندشان با ساختار طبقاتی بهدست آید
و از این طریق تحلیل روند آرایش طبقاتی تسهیل شود.
زیرطبقه
مشکل دوم در تحلیل ساختارهای طبقاتی که بویژه در سالهای اخیر اهمیت ویژهای کسب کرده ،مسششئله “زیرطبقششه” )under

 ( classاست .این مفهوم از طریق اثر ویلیام جولیوس ویلسون درمورد روابط متقابل نژاد و طبقه در جامعه آمریکا رایج شششد ]
 .[ ۱۷ویلسون استدلل میکند که سدهای قانونی برای برابری نژادی از میان برداشته شده و اختلف طبق اتی درون جمعیشت
سیاه رو به افزایش گذاشته است ،ساختار تعیینکننده اصلی زندگی جمعیت آفریقایی آمریکایی چندان دیگر نژاد نیست ،بلکه
طبقه است .استدلل ویژه او این است که رشدی اساسی درآنچه میتوان “زیرطبقه” شهری نامید دیده میشود ،جمعیتی کششه
فاقد مهارتهای قابل عرضه در بازار کار است و پیوندهای بسیار ضعیفی با نیروی کششار دارد و در درون شششهرهای مخروبششه
زندگی میکند ،جدا از جریان اصلی زندگی و نهادهای آمریکا.
در چارچوب تحلیل طبقاتی بازسازی شده مارکسیستی چگونه میتوان به این مفهوم دقت بخشید؟ یک استراتژی برای انجششام
چنین کاری این است که میان آنچه میتوان ستم اقتصادی غیراسششتثماری نامیششد ،و سششتم اقتصششادی اسششتثماری )یششا بهطششور
اختصاری“ ،استثمار”( تمایز قائل شویم .برای دستیابی به این تمایز ،لزم است نخست مفهوم عمومی ستم اقتصادی را تعریف
کنیم .بهعنوان تقریب اول ،میتوان ستم اقتصادی را همچون موقعیتی تعریف کردکه درآن) :آ( رفاه مادی گروهی از مردم بشا
محرومیت مادی گروهی دیگر رابطه علی داشته باشد ،و )ب( دراین رابطه علی ،اجبششاری درخششور محکششومیت اخلقششی وجششود
داشته باشد .این یک تعریف نسبت اا پیچیده است .بدون شرط )ب( ،بازنششدهگان پشوکر را بایششد “تحشت سششتم” خوانشد .و بشدون
شرط)آ( محرومیتهای به لحاظ اقتصادی ،بیدلیل -محرومیت از منابعی که هیچکس از آنها منفعشتی نمیبشرد -را خشواهیم
داشت .بنابراین “ستم اقتصادی” وضعیتی است که درآن منافع مادی یک گروه بهزیان یک گششروه دیگششر بهدسششت میآیششد و
درآن اضطرار ناعادلنه جزء اساسی روندی است که این امر درآن اتفاق میافتد .طرح شششرط (ب) ،البتششه قضششاوت درمششورد
طبیعت ستمگرانه یک نابرابری خاص را بهشدت مجادلهآمیز میکند ،زیرا موضع اخلقی در مورد محرومیششتی کششه نششابرابری
مورد نظر را تقویت میکند ،عموماا مورد مشاجره است ].[۱۸
ستم اقتصادی مطابق با این تعریششف ،میتوانشد اششکال مختلشف بهخشود بگی رد .تمشایز بیشن سشتم اقتصشادی اسشتثمارگرانه و
غیراستثمارگرانه ،اهمیت ویژهای برای تحلیل طبقاتی دارد .استثمار اقتصادی ش کل وی ژهای از س تم اقتص ادی اس ت ک ه ب ا
مکانیسم ویژهای مشخص میشود که از طریق آن محرومیت استثمارشدگان سبب رفاه استثمارگران است .در استثمار ،علششت
رفاه مادی استثمارگران آن است که آنها قادرند ثمره کار استثمارشدگان را بخود اختصاص دهند .بنابراین رفاه استثمارگران
نه صرف اا به محرومیت استثمارشدهگان ،بلکه همچنین به تلش آنها وابسته است .در سششتم اقتصششادی غیراسششتثماری ،انتقششال
ثمره کار ستمدیدگان به ستمگششششران صششورت نمیگیرد؛ رفاه ستمگران وابسته به محرومیت ستمدیدگان از دسترسششی بششه

برخی منابع است ،ولی به تلش آنها وابسته نیست .درهردو مورد ،نابرابری مورد بحث ریشه در مالکیت و کنترل بر منششابع
تولیدی دارد .تفاوت اساسششی بیششن اسششتثمار و سششتم غیراسششتثماری آن اسششتکه در روابششط اسششتثماری ،اسششتثمارکنندگان بششه
استثمارشوندگان نیاز دارند ،استثمارگران به تلش اسششتثمار شششوندگان وابسششتهاند .در مششورد سششتم غیراسششتثماری ،سششتمگران
خوشحال میشوند اگر ستمدیدگان به سادگی از بین بروند .زندگی برای اروپائیان مهاجر به آمریکای شششمالی ،بسششی آسششانتر
میشد ،اگر آنجا قاره غیرمسکونی بود] .[۱۹بنابراین کشتار عمومی همیشه یک راه بالقوه برای ستم غیراستثماری است .ایششن
راهی مناسب برای وضعیت استثماری نیست زیرا استثمارکنندگان کار استثمارشوندگان را جهت بهبود زندگی خود میطلبند.
این تفاوت ،در برخورد آمریکای شمالی و آفریقای جنوبی با جمعیت بومی خود بهنحو تکششان دهنششدهای هچشششم میخششورد :در
آمریکای شمالی که مردم تحت ستم قرار گرفتند )بدین علت که اجباراا از سرزمین خود رانششده شششدند( ولششی استثمارنشششدند،
کشتار عمومی سیاست اصلی برای اعمال کنترل اجتماعی بههنگام روبروشدن با مقاومت بود؛ در آفریقای جنوبی ،که مهاجران
اروپایی شدید اا به نیروی کار آفریقایی برای خوشبختی خود وابسته بودند ،جهت گیری این نبود.
این وابستگی استثمارکننده به استثمارشونده ،نوعی قدرت به استثمارشونده میدهد ،زیرا انسشانها لاقششل کنشترل حشداقلی بشر
میزان تلش خویش بهدست میآورند .کنترل سرکوبگرانه خالص پرخرج است و بهجز در شرایط بسیار ویژهای ،اغلششب در
تأمین سطح مطلوب تلش و کوشش استثمار شوندهگان شکست میخششورد .درنششتیجه ،یششک فشششار سیسششتماتیک عمششومی بششر
بهرهکشان وارد میآید که به این یا آن طریق ،درجهای از توافق استثمار شوندگان را ،لاقل به مفهوم سطح حشداقل همکشاری
آنها ،بدست آورند .بنابراین استثمار ،شاید بهنحوی ریشخندآمیز ،یک نیروی محدودکننده عمل استثمارگر است.
براین اساس ،میتوان “زیرطبقه” را مقولهای از عاملن اجتماعی )  (Social agentsتعریف کرد که بهلحاظ اقتصادی تحت ستم
هستند ،ولی در چارچوب تولید سرمایهداری ،بهنحوی ثابت استثمار نمیشوند .مردم زیرطبقه کنونی آمریکا تحت سششتم قششرار
دارند زیرا دستیابی به انواع منابع تولیدی ،از جمله ابزار ضروری برای کسب مهارت و شغل خوب از آنها دریغ میشود ]
 .[ ۲۰ولی آنها بهطور مستمر استثمار نمیشوند .بنابراین از نقطهنظر عقلنیت سرمایهداری ،آنها بهشدت هزینهبر هستند ،و
درنتیجه ،سرکوب ،شیوه اصلی کنترل اجتماعی در برخورد با آنهاست .قدرت بالقوه آنها علیه ستمگرانشان-یعنششی ظرفیششت
آنها برای گرفتن انواع مختلف امتیازات -ناشی از ظرفیت آنها برای خرابکاری در مصرف ،بویژه از طریق جنششایت و سششایر
اشکال خشونت است ،نه ناشی از ظرفیت آنها برای قطع تولید از طریق کنترل برکارشان.
ائتلفهای طبقاتی و جنبشاهای چند طبقهای
یکی از اهداف اصلی پرداختششن ایششن ظرافتکاریهششا درمفهششوم سششاختار طبقششاتی ،آسانسششازی تحلیششل آرایشششهای طبقششاتی و
سیاستهای طبقاتی است .مسئله ائتلفهای طبقاتی یکی از ابعاد مهم آرایش طبقاتی است .ائتلفهای طبقاتی ،موقعیتهایی
هستند که درآنها مردمی از جایگاههای طبقاتی مختلف گرد هم میآیند تااز طریق نوعی مصالحه در رابطه با علیق طبقششاتی
مختلفشان به عمل جمعی علیه دشمن طبقاتی مشترک بپردازند .بنابراین یک ائتلف طبقاتشی بششا آنچشششششه “جنبششش چنششد
طبقهای” خوانده میشود فرق دارد ،جنبشی که در آن بازیگران توافق میکنند که از اختلف ات طبقاتیش ان بهخ اطر ش کل
دادن به جنبش همبستهای بهمنظور اهداف سیاسی معینی چشم پوشی کنند .برای مثشال جنبششهای آزادیبخ ش ملشی غالبشاا
بهنام “وحدت ملی” ،اختلف طبقاتی هوادارانشان را به عقب میرانند .هیچ تلش واقعی برای مصالحه بین بششورژوازی ،طبقششه
متوسط ،طبقه کارگر و دهقانان شرکتکننده در مبارزه صورت نمیگیرد .آنها در مقابله با قدرت اسششتعماری متحدنششد ،ولششی
وحدت آنها مبتنی بر اقدام شاخصی درجهت سازش روی منافع طبقاتی متضاد نیست.

این تفاوت بین جنبشهای چند طبقهای و ائتلفهای طبقاتی ،البته بهن وعی بزرگنم ائی ش ده اس ت .در بس یاری از ش رایط،
ترکیب متنوعی ،بین این دو تیپ ایدهآل بهوجود میآید .معهذا تحلیل متمایز به لحاظ تئوریک و سیاسی حائز اهمیت اسششت.
در بسیاری از وضعیتها تشکیل جنبشهای چند طبقهای آسانتر از ائتلفهای طبقششاتی اسششت ،ولششی بههمششان میششزان ،از هششم
پاشیدن اینها از طریق تنشهای طبقاتی حل نشده در درونشان نیز زیشاد اسششت .از طشرف دیگشر ،ممکشن اسشت جشوش دادن
ائتلفهای طبقاتی دشوارتر باشد ،ولی اینها بعد از شکل گرفتن میتوانند بادوامتر باشند زیرا از تضششاد منششافع چشششم پوشششی
نشده ،بلکه روی آن مصالحه صورت گرفته است.
پیچیدگیهای مختلف در تحلیل ساختار طبقاتی که مورد بحث قرار گرفت ،میتواند بر مسائل ویششژه مربششوط بششه شششکلگیری
ائتلفهای طبقاتی روشنائی بیندازند .مشکلت ائتلفهای طبقاتی در رابطه با طبقه متوسط چه برای طبق ه س رمایهدار ،چ ه
برای طبقه کارگر را درنظر بگیرید .افراد طبقه متوسط و طبقه کارگر هردو توسط سرمایهداران استثمار میشوند ،آنها هششردو
مستخدمینی هستند که برای گذران زندگیشان به بازار کار وابستهاند .بنابراین آنها درمقابل سرمایه منافع طبقاتی مشترکی
دارند که میتواند پایهای برای ائتلف طبقاتی باشد .از طرف دیگر ،مزد مستخدمین طبقشه متوسشط ،بمثشابه اسشتثمارکنندگان
مهارتی و سازمانی ،شامل بهرهای از مازاد است که آنها علقه به حفظ آن دارند .بهخصوص وقتی ای ن ج زء از م ازاد زی اد
باشد ،افراد طبقه متوسط ظرفیت تبدیل مازادشان به سرمایه را داشته و بنشابراین منشافع طبقاتیششان را مسشتقیماا ب ه منشافع
طبقاتی سرمایهداران پیوند میدهند .تضاد این نیروها بدان معنی است که در مبارزه طبقاتی ،طبقه متوسط در آرایش طبقاتی،
بین طبقات کشیده شده ،با کارگران یا با سرمایهداران ائتلف میکند .لحظاتی تاریخی وجود دارند که بهنظششر میرسششد طبقششه
متوسط اتحاد محکمی با بورژوازی دارد ،چنانکه در شیلی برای سرنگونی رژیم آلنده با بورژوازی همراهی کرد؛ و در شششرایط
دیگری بخشهایی از طبقه متوسط ائتلف کام ا
ل با دوامی با کارگران صششورت میدهنششد ،چنششانکه در سششوئد در اوج حکششومت
سوسیال دموکراتها .یک وظیفه مهم تحلیل طبقاتی تعیین شرایطی است که تحت آن یکی از این دو شششکل ائتلف صششورت
میگیرد.
زیرطبقه ،مسائل کام ا
ل متفاوتی برای تحلیل ائتلفهای طبقششاتی بهوجششود میآورد .ممکششن اسششت تصششور شششود طبقششه کششارگر و
زیرطبقه ،بهطور طبیعی تمایل به ائتلف طبقاتی دارند ،ولی موانع متعددی برای وقوع این امر وجود دارد .جنبش کارگری در
تلش برای حفظ مشاغل کارگران و افزایش دستمزد ،غالباا موانعی در بازار کار ایجاد میکند که بضرر مردم محروم زیرطبقه
است .زیرطبقه در موارد تاریخی زیادی بهعنوان منبع کار اعتصابشکن عمل کرده یا بهطرق دیگر توسط سرمایهداران علیششه
کارگران به کار گرفته شده است .بنابراین ،هرچند ،کارگران و زیرطبقششه هششردو منششافع مشترکشششششششی در فششششششراهم آوردن
آمششششوزش شغلی ،تحت تنظیم درآوردن سرمایه ،و افزایش فرصتهای استخدام دارنشد ،در زمینههشای بس یاری در مقابشل
یکدیگر قرار میگیرند .پس بازهم یکی از وظایف تحلیل طبقاتی درک شرایطی است که بهتوان جنبش همبستگی متشکل از
طبقه کارگر و زیرطبقه را ایجاد کرد.
***
بیست و پنج سال اخیر شاهد تکامل فوقالعاده تئوری و تحقیق در چارچوب سنت مارکسیستی بوده است .درک ما از انب وهی
از مسائل مارکسیستی ،بهطور بنیادی تغییر یافته است ،از جمله در زمینه مسائلی مانند نظریه ارزش کار ،انتقال از فئودالیسم
به سرمایهداری ،تناقضات دولت سرمایهداری ،مکانیسمهای ایجاد رضایت درتولید و مسئله طبقه متوسط درجوامششع سششرمایه
داری ،اینها دستاوردهای محکمی هستند.
بنابراین ،ریشخندآمیز است که درعین چنین پیشرفتهایی ،مارکسیسم را بهمثابه یک نیششروی فکششری درجهششان مششرده اعلم

کنند“ .مارک تواین” یکبار پس از خواندن اعلن مرگ خودش در روزنامهای ،یادآوری کردکششه “درگزارشششات مربششوط بششه
مرگ من بهشدت غلو شده است” .درمورد مارکسیسم نیششز آنچششه منتقششدان دشششمنکام آن ،تشششنجهای مششرگ میپندارنششد،
علمیاجتمششاعی طبقششه و اثراثششرات آن باشششد.
میتواند دردهای رو به رشد ناشی از بلوغ مارکسیسششم بهمثششابه یششک تئششوری _
درهرحال ،یک چیز قطعی است :سیاستهای طبقاتی همچنان بعد اصلی مبارزه اجتماعی خواهند بود ،زیشرا اششکال مششالکیت و
کنترل بر منابع تولیدی جامعه تأثیر عمیقی بر بسیاری از مسائل اجتماعی دارد .و اگر سیاستهای طبقاتی بعد اصششلی مبششارزه
اجتماعی باشند ،پس تحلیل طبقاتی نقش مهمی در تکامل ابزارهای تئوریک مناسب برای رادیکالهششا ایفششا خواهششد کششرد .امششا
آنچه باید روشن شود این است که چنین تحلیل طبقاتی تاچه حد دریک طرح تئوریک وسیعتر جایگیر خواهد شد ،طرحششی
که تعهدات هنجاری رهائی طبقاتی و جهت گیریهای توضیحی یک نظریه امکانات تاریخی را دربر داشته باشد.
زیرنویسها:
 . ۱برای روشنترین و سیستماتیک ترین توضیح این ادعای کلسیک ،نگاه کنید به“ :نظریه تاریخ کارل مارکس :یک دفششاعیه”
نوشته کوهن ) ،(G.A.Cohenلندن۱۹۸۵ ،
 .۲راههای دیگری برای تعریف حدود سنت مارکسیستی وجود دارد .مث ا
ل آلوین گولدنر )  (A. Gouldnerدر “دو مارکسیسم”
)نیویورک (۱۹۷۹ ،و لوئی آلتوسر در “برای مارکس” )لندن ،ورسو ،(۱۹۷۷ ،هردو ،با جنبه هششای متششدولوژیک متفششاوتی ،خششط
فاصل اصلی درسنت مارکسیستی را بین مارکسیسم علیتگرا -علمی و مارکسیسم اراده گرا-اومانیستی میدانند .دیگ ران ب ر
تمششایز میان “مارکسیسم عامیانه” و مارکسیسم غیرتقلیلگرا تأکید کردهاند .برخلف این طرحهششا کششه سششنت مارکسیسشتی را
برحسب تعهدات متدولوژیک و شناخت شناسانه تحلیل میکنند ،ایششن طششرح کششه سششنت مارکسیسششتی را برحسششب تعهششدات
متدولوژیک و شناختشناسانه تحلیل میکنند ،این طرح که سنت مارکسیستی را برحسب سه گرهگاه تصششویری میکنششد ،بششر
مشغله ثابت سبکهای مختلف مارکسیسم تأکید دارد .برای بحث تفصیلیتر درباره این سه گره گاه تئوری مارکسیستی ،نگ اه
کنید به “بازسازی مارکسیسم” نوشته اریک اولین رایت ،اندرو لوین ،الیوت سابر )لندن ،ورسو ،(۱۹۹۲،فصل هشتم .باید توجه
داشت که در آن بررسی پیشین“ ،نظریه طراحی تاریخی”“ ،مارکسیسم همچون سوسیالیسم علمی” نامیده شده بود.
 .۳رابرت برنر ) (R. Brennerدر گفتگوی شخصی استدلل میکرد که “تحلیل طبقاتی” محدودتر از آن است که یششک “گششره
گاه توضیحی” مارکسیسم به حساب آید .بهویژه که تحلیل طبقاتی ،مسئله “ازخششود بیگششانگی” را بهحششد کششافی دربرنمیگیششرد.
درحالیکه از خودبیگانگی ایجاد شده در روند کار سرمایهداری را میتششوان زیششر عنششوان “تحلیششل طبقششاتی” طبقهبنششدی کششرد،
ازخودبیگانگی نهفته در بازارها و رقابت را )که با عنوان “بتپرستی کالئی” نیز تئوریزه شده است( نمیتوان دراین طبقهبندی
جای داد .این نوع ازخودبیگانگی ،حتی در اقتصاد بازاری که تماماا بهوسیله تعاونیهای متعلق به کارگران و تحت اراده آنهششا،
شکل گرفته باشد ،نیز وجود خواهد داشت .از نظر برنر ،ازخودبیگانگی ناشی از بازار نیز مانند بهرهکششی طبقششاتی ،یشک اصششل
نیرومند توضیحی در چارچوب مارکسیسم است .بنابراین او پیشنهاد میکند که بهج ای “تحلی ل طبق اتی” از مفه وم “رواب ط
اجتماعی مالکیت” استفاده شود که اصطلح جامعی است که منطق توضیحی اساسی مارکسیسم را دربر میگیرد .درآنصورت
“تحلیل طبقاتی” یکی از جنبههای متعدد تحلیل “روابط اجتماعی مالکیت” خواهد بود .مششن در بهکششارگیری ایششن اصششطلحات
دراینجا ،تحلیل رقابت بازاری درچارچوب سرمایهداری را بهعنوان یکی از ابعاد تحلیل طبقاتی تلقششی میکنششم ،یعنششی تحلیششل
اشکال روابط متقابل رقابتی میان عاملن درون طبقات خاص :بازارهای کار برای طبقه کششارگر و بازارهششای کشال بشرای طبقشه
سرمایهدار.

 .۴جنسیت و جامعه ،ژوئن ۱۹۹۲
 . ۵از این لحاظ ،مارکسیسم در تلشش برای توضیح دگرگونی تاریخی ،از زیستشناسی تکاملی داروینششی بلنششدپروازتر اسششت.
داروین هرگز تلش نکششرد یششک گرایششش جهتدار تکششاملی را در مسششیر تاریششخ زیستشناسششی بررسششی کنششد .مسشیر تحششول
زیستشناختی با پیوند اتفاقی عوامل محیطی تصادفی و قوانین عمومی انطباق ترسیم میشود .برعکس ،مارکسیسششم کلسششیک
برآن است که تاریخ بشری عموماا -یا دستکم ،تاریخ سرمایهداری بهطور خاص -مسیر تحول نسششبتاا معینششی دارد .بششه ایششن
معنی تئوری مارکسیستی تاریخ ،به تئوری تکامل یک ارگانیسششم واحششد شششباهت دارد تششا بششه تئششوری تکامششل .بششرای مقایسششه
سیستماتیک تئوری مارکسیستی ماتریالیسم تاریخی و تئوری داروینی ،نگاه کنید به نوشته من”:بازسازی مارکسیسم” ،فصل ۳
 . ۶همه مارکسیستها این توصیف از “قلمرو مارکسیسم” را نمیپذیرند .بعضی از مارکسیستها ،بهویژه آنها کششه بیشششتر بششا
سنت نظریهپردازی هگلی کار میکنند ،با زبان اصطلحاتی از قبیل “مکانیسمها”“ ،متغیرهای مستقل” و “متغیرهششای وابسششته”
مخالفت خواهند کرد .از نظر آنها ،مفاهیم اساسی مارکسیستی دریافتی از کل ریش ه دارن د ک ه تجزی ه آن ب ه “علته ا” و
“معلولها” نمیتواند معنا داشته باشد .با این وجود ،حتی در مارکسیسم هگلی ،تحلیل طبقشاتی درمفهومبن دی ک ل اس ت ک ه
برجستگی مییابد و نکته اساسی در تئوریزه کردن کل ،درک “انکشاف تاریخ” درجهت رهائی پرولتاریاست .بنابراین میتششوان
مشاهده کرد که مارکسیسم هگلی نیز با این سه گرهگاه درگیر است؛ گرچه نسبت به مسئله ساختمان تئوریک ،موضع فلسفی
خاصی دارد که با آنچه من دراینجا اتخاذ کردهام ،بسیار متفاوت است.
 . ۷دراینجا ،سوسیالیسم بهمثابه یک طرح سیاسی فوری مورد نظر نیست ،بلکه عملی بودن آن بمثابه یششک آلترنششاتیو موفششق و
قابل دوام برای سرمایهداری توسعه یافته ،تحت هر نوع شرایط تاریخی قابل قبول ،مورد توجه است.
 . ۸برای بحث تفصیلی دراین مورد و سایر تغییرات در ماتریالیسم تاریخی کلسیک ،نگ اه کنی د ب ه “بازس ازی مارکسیس م”،
فصل ۵
 .۹انتشار مقالهای از رابرت وان در وین )  (R. Van der Veenو فیلیپ وان پاریجس )  (Van Parijsدر سال  ،۱۹۸۶با عنوان
“راه سرمایهداری به کمونیسم” )مجله “تئوری و جامعه” سال  ،۱۵صفحات  (۶۳۵ -۵۵بحث بسیار زنششدهای بششه راه انششداخت.
برای آشنائی با مجموعه برانگیزانندهای از مقالت مربوط به مسائل هنجاری و عملی مرتبط ب ا درآم د پ ایه ،نگ اه کنی د ب ه
“استدلل برای درآمد پایه :بنیادهای اخلقی برای یک اصلح رادیکال” به ویراستاری فیلیپ وان پاریجس  ۰انتشارات ورسو،
 ،۱۹۹۲لندن
 . ۱۰نگاه کنید به“ :آیا پس از کمونیسم ،سوسیالیسم میتواند وجود داشته باشد؟” به قل م ج ان روم ر در مجلشه “سیاس ت و
جامعه” ،شماره  (۱۹۹۲) ۲۰صفحات  ۲۶۱ -۷۶و “آیندهای برای سوسیالیسم” از هم او که قرار است در سال  ۱۹۹۴منتشششر
شود.
 .۱۱یا در بعضی روایتهای نظریه اجتماعی پسامدرن ،هیچ چیز را توضیح نمیدهد و هرچیششزی صششرفاا بهعنششوان یششک منظششر
مطرح است ۰
 .۱۲مدل نشان داده شده در شکل  ۳را میتوان کلن مدل اصلی تحلیل طبقاتی تلقی کرد .بهموازات آن یک مدل خرد وجود
دارد که جایگاههای طبقاتی را با آگاهی طبقاتی و اعمال طبقاتی افراد پیوند میدهد.
 .۱۳این مسائل درکتاب “طبقات” من ،لندن ،انتشارات ورسو ،۱۹۸۵ ،فصل دوم ،به تفصیل م ورد بح ث ق رار گرفت ه اس ت.
برجستهترین آنها این است که در چهارچوب “جایگاههای متناقض” ،مفهوم تسلط جای استثمار را بهمثابه معیار اصلی جایگاه

طبقاتی گرفته است.
 .۱۴نگاه کنید به “نظریه عمومی طبقه و استثمار” نوشته جان رومر ،کمبریج ،ماساچوست۱۹۸۲. ،
 . ۱۵تعریف دقیق مفهوم “مازاد” آسان نیست .اندیشه متداول در سنت مارکسیستی ای ن اس ت ک ه ک ل تولی د اجتم اعی را
میتوان به دو بخش تقسیم کرد :یک بخش_تولید لزم_بخشی است که تمامی هزینههای تولید ،و از جمله ،هزینههای تولیششد
کارگران )یا آنگونه که مارکسیستها بهطور سنتی میگویند“ :ارزش نیشروی کشار”( را درمیآورد .ب ه ایشن اعتبشار“ ،مشازاد”
عبارتست از تفاوت تولید کل و تولید لزم .با این تعریف ،مشکل وقتی ظاهر میشود که سشششعی کنیم از “هششزینههای تولید
نیرویکار” تعریف دقیقی داشته باشیم .اگر این هزینهها مساوی بششا دسششتمزدهائی باشششد کششه اسششتخدام شششوندگان درعمششل
دریافت میکنند ،درآنصورت ،بنا به تعریف هیچ استخدام شوندهای نمیتواند استثمارکننده باشششد .امششااگر بپشذیریم کشه مزد
میتواند شامل “اجارهای” هم باشد که از انواع موانع ورود به بازار کار عاید میشود ،آنگاه مششزد میتوانششد بخشششی از مششازاد را
هم دربر داشته باشد.
 . ۱۶برای بحث گستردهتر درباره مفاهیم جایگاه طبقاتی باواسطه و جایگاه طبقاتی زمانمند ،به مقاله من با عنوان “بازاندیشششی،
یکبار دیگر مفهوم ساختار طبقاتی” ،فصل  ، ۸در “مباحثه درمورد طبقات” نوشته اریک اولین رایت و همکاران ،لندن ،انتشارات
ورسو ،۱۹۸۹ ،مراجعه کنید.
 .۱۷نگاه کنید به “کاهش اهمیت نژاد” نوشته ویلیام جولیوس ویلسون ،شیکاگو ۱۹۸۲ ،و نیز “محرومان حقیقی” ازاو ،شیکاگو .
۱۹۸۷
 . ۱۸ممکن است استدلل شود که شرط)ب( برای رساندن روابط اقتصادی ستمگرانه بهحد کافی قوی نیست“ .ستم” معمششوال
چیزی بیش از یک نابرابری اخلق اا نامشروع به حساب میآید ،و همچنین نوعی رابطه قدرت بیششن سششتمگر و سششتمدیده نیششز
هست .با تعبیرهائی از شرط )ب( ،فریبکاری درمبادله اقتصادی )یا حتی در بازی پوکر( را میتوان نوعی از ستم بهشمار آورد؛
زیرا به محرومیت طرف فریب خورده از منابع اقتصادی منجر میشود .ولی فریبکاری ،هرچن د در غ الب ش رایط ،ب ه لح اظ
اخلقی نامشروع است ،معموال نوعی ازستم به حساب نمیآید .زیرا لزوماا رابطه قدرت سلطه و تحت سلطه بین فریبدهنششده
و فریبخورده وجود ندارد .برای تقویت شرط )ب( میتوانیم شرط دیگری نیز اضافه کنیم ،با ایششن مضششمون کششه ،محرومیششت
مورد نظر از طریق اجبار -مخصوص اا در شکل حمایت از حقوق مالکیت -باشد .درهرحال ،دراین مقششاله ،هششدف ارائششه تعریفششی
دقیق از این مسئله نیست ،نکته اصلی روشن کردن تمایز میان ستم استثمارگرانه و غیراستثمارگرانه است۰.
 . ۱۹این بهمعنای انکار آن نیست که در موارد ویژهای ،مهاجران از اطلعات بومیان بهرهمند شدند ،بلکه فقط تأکید این نکته
است که بیرون راندن جمعیت بومی از این سرزمین ،خود روندی پرخرج و پرزحمت بود.
 . ۲۰شاید بهم آمیختن محرومیت جمعیت کنونی زیرطبقه شهری از سرمایه انسانی و سایر منابع شغلی ،با محرومیششت مششردم
بومی آمریکا از زمین بحث انگیز باشد .درمورد دوم دسترسی به منابع مورد بحث خصشلت مقششابله ای کامشل داشششت )یعنشی
رابطهی »صفر-جمع«  zero-sumحاکم بود( و برای محروم کردن بومیان از زمیششن ،سششرکوب تششودهای بکششار گرفتششه میشششد؛
درحالیکه درمورد تحصیل مهارتها و حتی مشاغل خوب ،معلوم نیست منابع مورد نظر دارای کمیت ثابتی باشند و بنابراین،
از دسترسی به آنها با زور ممانعت شود .بدین ترتیششب ،نششابرابری فعلششی در دسترسششی بشه ایششن منششابع ،ممکششن اسششت واقعششاا
“محرومیت” ناشی ازاعمال زور نباشد .از اینرو ،از نقطهنظر بحث ما ،باید به این مسششئله کششه زیرطبقششه “بششه لحششاظ اقتصششادی
زیرستم” است -یعنی اینکه یک روند محرومیت )درخور محکومیت اخلقی( از دسترسی به منابع وجود دارد ،محرومیتی که

درخدمت منافع بعضی گروهها و به ضرر گروههائی دیگر است -بهصورت یک فرضیه نگاه کرد .پس این مسئله تعیینکننششده
که چه کسانی از این محرومیت بهره میبرند ،البته ،بازمیماند.

