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طبقه یک رابطهی اجتماعی است که مردم را دسسستهبندی میکنسسد ،یعسسنی آنها را در گروههسسایی کنسسار هم قسسرار
میدهد و نسسیز از یکسسدیگر متمسسایز میکند .مهمتسسرین پرسش دربسسارهی طبقه آن است که چگونه میتسسوان آن را
واقعی بیطبقه
برانسسداخت و ُملغا سسساخت؛ اینکه چگونه میتسسوان طبقه [و جسسامعهی طبقسساتی] را با یک جسسامعهی
ِ
جایگرین کرد که دربردارندهی انسانهای همبسسستهی آزاد 1باشد .در راسسستای جسسستجوی پاسسسخی به این پرسش
اساسی ،من قصد دارم برخی پرسشهای مقدماتی را مورد کنکاش و بازبینی قسسرار دهم .امیسسدوارم [از این طریق]
بتوانم برخی بدفهمیهای رایج را روشن و برطرف سازم و بحثهای بیشتری را در این زمینه برانگیزم.

طبقه چیست؟ گفتن اینکه مردمی معین به یک طبقه تعلق دارند و بخش دیگسسری از مسسردم به طبقهی متفسساوتی
تعلق دارند به چه معناست؟ آیا طبقه همچنان وجود دارد ،و اگر چنین است طبقه تا چه حد دارای اهمیت است؟
طبقات برسازندهی جامعهی امروزی کدامند؟ چه پیوسسستگیها و گسستهایی میسسان طبقسسات امسسروزی با [اشسسکال
ظهور آنها در] دورههای گذشته وجود دارد؟ این نوشتار میکوشد با بررسی نمونهی جامعهی انگلستان ،خطسسوط
اصلی مناسبات طبقاتی در سرمایهداری مدرن را ترسیم کند .در اینجا تفاوتهای میان کشسسورها و نسسیز مناسسسبات
میان صاحبان زمین و دهقانان در جوامع زراعتی[ 2کشاورزیمدار] مورد بررسی قرار نمی گسسیرد  .حسستیجنبههسسای
معینیدر مورد خود انگلستانهم در اینبررسی کنار نهاده شده اند ،نظیر سلطنت و آنچه از [مناسسسباتمربوطه
1. Freely associated human beings
[کسانی که در جستجو و پیریزی جامعهی مطلوب خود به طور آزادانه به هم ملحق میشوند و در ساختن و ادارهی آن داوطلبانه
مشارکت میکنند .م].
2. Agrarian societies
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به] اشرافیت بر جای مانده است .در عوض ،این نوشسستار عمسسدتا به سسساختارهای طبقسساتی میپسسردازد و تنها در حد
اندکی به تجربیات ذهنی [و فردی] انسانها 3و حوزهی آگاهیها اشاره میکند .این نوشتار همچسسنین تفاوتهسسای
درونطبقاتی نظیر جنسیت و قومیت را در بررسی خود لحاظ نمیکند .با این وجسسود ،امیسسدوارم این بررسی بتواند
فهم ما [از موضوع طبقه] را ارتقا دهد و به تحلیلها و مباحثات بیشتری دامن بزند.
طبقه مقولهای پایهای برای مارکسیستهاست؛ چنان پسسایهای که همچسسون پیشفرضی بسسدیهی تلقی میشسسود .اما
گرفتن اینکه همهچیز را دربارهی یک موضسسوع میدانیم ،منجر به
ِ
همانگونه که هگل تاکید داشته است ،مفروض
سطحی «یک درصد ،علیه  ۹۹درصد» به طور وسیعی مسسورد پسسذیرش قسسرار
اشتباهات میشود[ .با این همه] شعار
ِ
گرفته است ،و اغلب حتی از سوی کسانی که انتظار میرود در این باره بیشتر بدانند.

سال  ۲۰۱۳خسسود دربسسارهی طبقسسه ،هفت طبقه را در بریتانیسسای معاصر
شبکهی بی.بی.سی .در بررسی و پیمایش ِ
شناسایی کرده است :نخبگان ( ۶درصد) ،طبقهی متوسط رسمی[ 4تثسسبیت شسسده ] ( ۲۵درصد) ،طبقه ی متوسط
نسبی بسساالتر ] ( ۱۵درصد) ،کسسارگران
فنی [ 5یا متخصص] ( ۶درصد) ،کارگران مرفّه جدید[ 6دارایسطح زندگی ِ
اضطراری ( ۱۹درصد) ،طبقه ی کسسارگر س س ّنتی ( ۱۴درصد) ،و اقشسسار بی ثبسسات 8که کارهسسایی
]
خدماتضروری[ 7
پراکنده ،ناپایدار و نامطمئن را انجام میدهند[ .دور افتادگسساناز بسسازار کسسار و نسسیز به حاشیه رانده شسسده گان
اجتماعی ( ۱۵درصد).
]

جیل کیربای ،9نظریه پرداز محافظه کسسار انگلیسسسی ،در انتقسساد به پیمسسایش شسسبکه ی بی .بی .سی .دربسساره ی
طبقه چنیناستداللمیکند که « :طبقه در بریتانیای مدرنتقریبًا امریکسسامال نسسامربوط است» .کیربسسای مکتسسبی
است
فکری را نمایندگی میکند که مدعیاستمقوله ی طبقه دیگر موضوعیتینسسدارد ،یا حسسداقلدر روند انحالل .
بر مبنایایننگرش ،خو ِد جامعه ی سرمایه داریبه سسسوی یک جسسامعه ی بی طبقه گسسرایش دارد ،چسسونطبقه ی
متوسط چناندر حالبسط و گسسسترش استکه هر چه بیشسستر [و به طسسور روز افسسزونی] جمعیتغسسالبجوامع را
تشکیل میدهد .در اینجا بر آنم موقتا نقش «وکیلمدافع شیطان» را بازی کنم و بسسرخی اسسستداللها را به نفع
دیدگاه فوق مطرح کنم ،در حالی که خودم در واقع مخالف آن[دیدگاه ] هستم.

3. Subjective human experience
4. Established Middle Class
5. Technical Middle Class
6. New Affluent Workers

7. Emergent Service Workers
8. Precariat
9. Jill Kirby
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نابرابری واقعیتی انکارناپذیر در جامعهی سرمایهداری است ،اگر چه انبسسوهی از رهیافتها بسسرای مباحثه دربسسارهی
سنجش نابرابری وجود دارد« .گزارش سال  ۲۰۱۳فقر و محرومیت »10مردم را بر اسسساس اسسستانداردهای
ِ
چگونگی
زندگیشان به هفت گروه دستهبندی میکند و در واقع مقیاسی از نسسابرابری به دست میدهد (اختالفسسات درآمد و
ثسسروت) .اما نسسابرابری به تنهسسایی لزوم سًا به معنسسای اختالف طبقسساتی نیست .یک کسسارگر چاپخانه یا یک راننسسدهی
لوکوموتیو به طور قابل مالحظهای درآمد بیشتری از یک کارگر کشاورزی یا کارگر نظافتچی کسب میکننسسد؛ اما
این امر آنها را در طبقات متفاوتی جای نمیدهد .بین فرد ثروتمندی که ثروتی حدود  ۳میلیون پوند دارد با فرد
اَبر-ثروتمندی که ثروتش به  ۳۰۰میلیون پوند بالغ میشسسود نسسابرابری شسسگرفی وجسسود دارد (نظسسیر تفسساوت میسسان
آنهایی که پولدارند ،و آنهایی که کشتیهای لوکس تفریحی دارند) ،اما تنها عدهی معسسدودی این تفسساوت را به
منزلهی اختالف در طبقات این دو نفر تلقی میکنند.

همچنان در نقش وکیلمدافع شیطان ،میتوان به این نکته اشاره کرد که بسسسیاری از شسساخصهای طبقه دیگر در
مسسورد جسسامعهی مسسدرن بریتانیا صسسدق نمیکنند .در نسلهای پیشسسین [بریتانیا] در بیشسستر مسسوارد به سسسادگی
میتوانستیم بگوییم یک فسسرد به چه طبقهای تعلق دارد .این امر [بسسرای مثسسال] از طریق طسسرز پوشش یا شسسیوهی
زدن فرد امکانپذیر بود .فردی متعلق به طبقهی کارگر (اگر بیکسسار نبسسود) بسسرای یک دسسستمزد هفتگی کسسار
حرف ِ
میکرد .او به اَشکالی از کار یدی 11اشتغال داشتکه میتوانست کاری حرفه اییا غیرحرفه ای،و کسساری سسسبک یا
سنگین باشد  .اگر فردی حقوقماهانه دریافتمیکرد و کار پشتمیزیانجسسام میداد و بیشسستر به کسسار ذهسسنی
(فکری) اشتغال داشت،فارغ از اینکه کارش چقدر دونپایه بوده باشسسد ،به عنسسوانعضسسویاز طبقه ی متوسط
مالکیتخانه فاکتورهایی بودند که فرد را از سطح طبقه ی کسسسارگر فراتر
ِ
قلمداد میشد  .تحصیالت عالی و
میبردند تا او بتواند داعیه ی تعلق به طبقه ی متوسط را داشته باشد  .اما تغییرات اجتماعینظیر جابجسسایی
ساتی سسسنتی را
از حیطهی تولید صنعتی به حوزه ی خدمات،گسترش تحصیالت عالی و مالکیتخانه اختالفاتطبقس ِ
کسسارگران صسساحب مقسسدار معیسسنی سسسرمایه هسسستندکه عموما از طریق وجسسوه
زایلسسساخته اند .عالوه بر این،
ْ
داونسسآون ابِی 12از آنرو استکه
سونی ت
[صندوق ]
های بازنشستگی تأمین میشود  .بخشی از جسسذابیتسسسریال تلویزیس ِ
ستگی ویسسژه و خللناپسسذیری داشتو
ِ
گذشسسته ایرا تصسسویر میکند که در آنسلسسسله
مراتبآرایشاجتمسساعیبرجسس ِ
قوت تمام تابع نظم و قاعده ی خسسود میسسساخت ،اما اینقاعده منسسدیو سلسسسله مراتبدر
زندگیهایمردمانرا با ِتّ
مواردیقابل نقض بود و در اینصورت آینده ی آنها نامعلوم میشد .

همهی اینها در جایگاه وکیل مدافع شسسیطان گفته شسسد .حسسال به رویکسسرد خسسود من میرسسسیم که متکی بر یک
10. The Poverty and Social Exclusion Report 2013
11. Manual work
12. Downton Abbey
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چشمانداز مارکسیستی مدرن به [مقولهی] طبقه است:
طبقات وجود دارند ،و سرمایهداری جامعهای طبقاتی است .با این وجسسود ،طبقسسات مقولههسسایی خسسالص و کامل [و
شسته و ُرفته] نیستند .تصور نمیکنم بتوان هر فسسرد یا حسستی هر گسسروه شسسغلی-حسسرفهای را [به سسسادگی] به یک
طبقهی معین نسبت داد .البته من هم بر این باورم که در جهان امروزی ستیز اصسسلی همچنسسان میسسان بسسورژوازی
(سرمایهداران) و پرولتاریا (کارگران) جریان دارد (به این پرسش که آیا طبقهی متوسط واحسسدی وجسسود دارد و آیا
سات [مقسسوالتی] ایسسستا و
این متناظر با مفهوم کالسیک خردهبورژوازی اسسست ،بعسسداً میپسسردازم) .با این حسسال ،طبقس ْ
تغییرناپذیر نیستند .آنها به طور مداوم تجزیه ( )decomposeمیشوند و دوباره قسسوام مییابند و نظم میگیرنسسد.
فرآیند تغییر در دهههای اخیر به طور شگرف و نامعمولی سریع بوده اسسست ،و این نتیجه را به همسسراه داشسسته
ِ
این
است که ایدهها و انگارههای مربوط به طبقه (در هر دو سطح عامیانه و آکادمیک) دچار برخی آشفتگیها شدهاند.
سخ محتمل مثبت خواهد
برای مثال اگر از یک فر ِد عادی بپرسید که آیا خود را جزو طبقهی کسسارگر میدانسسد ،پاسس ِ
بود .اما اگر از او میپرسیدید که آیا خود را جزو طبقهی متوسط میداند ،باز هم ممکن بود پاسخ وی مثبت باشد.
اخیرا اصطالح «طبقهی متوسط» به لحاظ مفهسسومی به طسسور وسسسیعی بسط و گسسسترش یافته اسسست .امسسروزه این
امنیت [ضمانت] شغلی نسبتًا باال و درآمدی نسبتًا خسسوب
ِ
اصطالح را در مورد مشاغلی از طبقهی کارگر که دارای
سازماندهی اتحسسادیهای 13که در
هسسستند به کسسار میبرنسسد ،به ویسسژه انسسواعی از حرفهها در کارخانههسسای دارای سس
ِ
داریمرکز »14کمیاب شده اند .برای سرمایه داریبه لحاظ ایسسدئولوژیکی بسسسیار مفید است
ِ
«کشورهای سرمایه
که مردم در گستره ی هر چه بیشتری خود را به عنوانطبقه ی متوسط شناسسسایی کننسسد ،تا چسسنیناحسسساس
سدی
کنند که آنها نفعی در [بقسسای] این سیسسستم دارنسسد .با اینحسسال،حسستیبسسرخی از افسسرادیکه به طسسور جس ّ
ضدسرمایه داریهستند نیز ایناصطالح را در معانی [عامیانه ی] مرسو ِم آنبه کار میبرند.

اصلی تعیینکنندهی طبقه ،نسبت فسسرد/گسسروه با ابسسزار تولید و فرآیند کسسار اسسست.
در اندیشهی مارکسیستی عامل ِ
شناسی غیرمارکسیستیمتفاوتاست .چراکه در نگسسرش
رایج عمومی 15و هم با جامعه
ِ
چنین نگرشی هم با آگاهی ِ
عامیانه و غیرمارکسیستی[به مفهوم طبقه] ،شاخصهایینظیر درآمد ،مسسالکیتخانه (در برابر اجاره نشسسینی)،
فرهنگی وزنبیشتری مییابند .پرولتاریا طبقه ایست که کار میکند ،اما مسسالکیت
تحصیالت و عالیقو ترجیحات
ْ
یا کنترلی بر ابزار تولید نسسدارد .این طبقه از طریق فسسروش نسسیروی کسسا ِر  16خسسود به یک کارفرمسسا ،در برابر

حاکم ابزارهسسایتولیسسدی را در تصسساحب یا تحت کنسسترل
ِ
دستمزد یا حقوقماهانه،
گذران زندگیمیکند .طبقه ی ْ
خود دارد؛ خواه با مالکیتمستقیم آنها ،خواه با مسسالکیتسسسهام داری ،17و خسسواه -به طسسور بسسدیل -با کنسسترل
حاکم دیگسسرانرا اسسستخدام میکند تا بسسرای او
ِ
کردن حکومتیکه ابزار تولید را در تصاحب خود دارد .طبقه ی ْ
13. Unionised Factories
14. Core capitalist countries
15. Popular consciousness
16. Labour power
17. Share ownership
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سف کسسافی و کسساملی
خریداران نیروی کار هسسستند .با این همسسه ،این تعریس ِ
ِ
کار کنند؛ و بدین معنا اعضای این طبقه
18
خود کارمندان حقوقبگی ِر یک شسسرکت
نیست .چون مدیران و حتی گردانندگان ِ
اصلی شرکتها نیز ممکن است ْ

باشند ،درحالیکه آنها عموما منافع سرمایه را در برابر کارگران نمایندگی میکنند.

در شناسایی و تعسسیین طبقه همچسسنین یک سسسویهی ذهسسنی ( )subjectiveوجسسود دارد .طبقهی کسسارگر از بیش از
یابی خسساص خسسود را
دویست سال پیش ،یعنی از زمان شکلگیریاش طی انقالب صنعتی ،اهداف و اشکال سازمان ِ
تسساریخی رشد و
روند
سازمانی کارگران که در ِ
ایجاد کرده و پرورش داده است .اتحادیهها ،یکی از نخستین اَشکال
ِ
ْ
گسترش یافتند ،تا امروز نیز اهمیت باالی خود را حفظ کردهاند (این البته به معنای آن نیست که اتحادیهها قابل
جایگزینی با اشکال مستقیمتر و مشارکتیت ِر کار سازمانی -در آینسسده -نیسسستند) .اتحادیهها پس از شسسکلگیری در
اروپای غربی در سراسر جهان گسترش یافتهاند .مسسارکس جنبش چارتیستها در بریتانیا را به مسسنزلهی نخسسستین
کاری  ۸سسساعته [یا
مستقل طبقهی کارگر تلقی میکرد .بعدها مبارزات فراملی و جهانی برای رو ِز ِ
ِ
سیاسی
جنبش
ِ
 ۸ساعت کار روزانه] اوج گرفت ،که با اعالم اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگران همسسراه بسسود و به دنبسسال آن
سوسیالیست انترناسیونال دوم و غیره شکل گرفتند .با این وجود ،با گذشت زمسسان آفریسسدههای خودمختسسار
ِ
احزاب
[مناسبات] جامعهی سسسرمایهداری جسسذب و
ِ
گرایش تکرارپذیر و متناوب همراه بودهاند که در
ِ
طبقهی کارگر با این
ساتی
ادغام شوند .بسیار واضح و آشکار است که همهی کارگران در همهی دورههای تاریخی از نسسوعی آگسساهی طبقس ِ
«عادی» تاریخی ،این نوع آگاهی طبقسساتی تنها به اقلیت کسسوچکی محسسدود
ِ
مستقل برخوردار نیستند .در دورههای
میشود .در انگلستان ،عضویت در اتحادیههای کارگری در سال  ۱۹۷۹تا سطح  ۱۳میلیون نفر اوج گسسرفت؛ اما به
سبی شش و نیم میلیسسون نفر اسسست .عالوه بر این ،بسسسیاری از
ِ
دنبال آن سیری نسسزولی یسسافت و اکنسسون در حد تقریس ِ
اعضای اتحادیههای کارگری به طور ناچیزی در روند حیات اتحادیههای خود مشارکت دارند [عضویت آنها عمدتا
شکل حضوری غیرفعال است] .برای مثال ،در انتخاب اخیر برای هیات رئیسهی اتحادیهی یونایت ،19تنهسسس ا ۱۵
در ِ
درصد اعضا در رایگیری شرکت کردند.
ِ
با این حال ،آگاهی طبقاتی هرگز به طور کامل از میان نمیرود .اگر کارگران کسسام ً
ال زیر نفسسوذ افسسسون ایسسدئولوژی
سرمایهداری بودند ،هرگز به اتحادیهها ملحق نمیشدند ،اعتصسساب نمیکردنسسد ،یا به احسسزاب چپ رأی نمیدادنسسد.
پس یک معیار سنجش اینکه یک گروه شغلی 20همچونبخشی از طبقه ی کارگر شسسکل گرفته یا نسسه ،آناست
سان
که آیا در سازماندهیها و مبارزاتاینطبقه مشارکتمیکند یا نسسه .در گذشسسته پرسسستاران ،معلمسسان،و مدرسس ِ
دانشگاه ها بخش هایجداییناپذیری از حرفه هایطبقه ی متوسطیتلقی میشدند؛ اما هنگامیکه آنها در فعالیت های
اتحادیه ایدرگیر میشوند و یا زمانی که در همبستگیبا سایر کارگران عملمیکنند ،بخش مسوثریاز طبقه ی
کارگر محسوب میشوند.
18. CEOs: Chief Executive Officers
)19. Unite the Union, known as “Unite” (a British and Irish trade union
20. Occupational group
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یک پرسشی که زیاد مورد بحث قرار گرفته مربوط به وجود یا عدم وجود [قشر] «زیر-طبقه» اسسست .زیرطبقه [بنا
به تعریف] شامل کسانی است که هیچ امکان و انتظاری برای یافتن شغل ندارند و شاید عالقه و اشتیاقی هم بدان
ندارند و شیوهی زندگی عادی و همیشگی آنها وابستگی به کمکها و مستمریهای دولتی است .پژوهش انجسسام
شده از سوی بنیا ِد جوزف رآونتِری 21نشسسان میدهد که تنها در شسسمار انسسدکیاز خانواده ها ،دو نسل متسسوالی از
اعضایخانواده فاقد هر گونه شغلی بوده اند .در اینپژوهش هیچ خانواده اییسسافت نشد که در آنسه نسل از
اعضایخانواده فاقد شغل بوده باشند (بیکاری اعضایخسسانواده در طی چنسسدیننسل متسسوالی ،بیشسستر در ایسساالت
متحد و به ویژه در میانبرخی خانواده هایآفریقاییتبار مشسساهده میشسسود) .مصاحبه شسسوندگان ،به دور از هر
کاهلی سرخوشانه] ،خواهانکا ِر مزدیبودنسسسد ،اما عموما
زندگیتوأم با بیکاره گی رضایتبخش [ 22یا
گونه
ِ
ِ
به دلیلمجموعه ی پیچیده ایاز مشکالتشخصی و اجتماعیقادر به یافتن هیچ شغلی نبودند .پدیده ایکه
به مراتبشایع تر استمربوط به کسانی استکه میانکارهای ناپایدار و نامطمئن و درخواستکمکهسسزینهی
دولتی(مستمری) درنوساناند.گزارش بی  .بی  .سی[ .در پیمسسایش مربسسوط به طبقسسه] ،در خصسسوصاینقشر معین
اصطالح «قشر بی ثبات و ناپایدار» ( )precariatرا به کار برده است،که به نظر میرسد [نسبت به تسسرم
«زیرطبقه»] تا حدیدقیقتر و البته کمتر زننده باشد .این قشر  ،به بیسسان مارکسیسسستی،فقسسیرترین الیه ی
امنیتزیستیو شغلی به شمار میآید[ .دسسستگاه] ایسسدئولوژی دولتدیوید کسسامرون میکوشد
پرولتاریا ،با حداقل ِ
بگیران بلندمسسدت ایجسساد کنسسد .بر ایناسسساس،قطع
تقابل و سسستیزی میسسان«مسسردم سسسختکوش» و اینمسسستمری ِ
کسری بودجه ی دولتی] بسسازنموده
ِ
مستمریها دیگر به منزله ی پاسخی دردناکاما ضروری به بحران مالی [و
اخالقیاصسسالحگر در برابر کسساهلی
نمی شود؛ بلکه در عسسوض،این«اصسسالحاترفسساهی» به مسسنزله ی یک تسسدبیر
ِ
ست «تفسسرقه بیانسسداز و حکسسومتکن!» استکه
[بیکاره گی] و وابستگی بازنمایی میشود .این خود نسسوعی سیاسس ِ
زیانهر دو دسته میانجامد .
ِ
شاغالن را علیه بیکاران برمی انگیزد و به

شاید مفیدتر باشد که دستهبندی ارائه شده در پیمایش بی .بی .سی .را به عنوان شیوهای برای توصیف بخشهای
درونی طبقات در نظر بگسسیریم ،نه به عنسسوان طبقسساتی جداگانسسه .بر این اسسساس ،طبقهی کسسارگر به طسسور تقریسسبی
ِ
دربردارندهی کارگران مشاغل ناپایسسدار و نسسامطمئن ،بخش سسسنتی طبقهی کسسارگر ،کسسارگران خسسدمات ضسسروری ،و
کارگران مرفّه جدید است؛ و در مجموع حدود  ۶۳درصد از کل جمعیت بریتانیا را تشکیل میدهد.

به عنوان مثالی از چگونگی تغییر ترکیب طبقاتی ،میتوان به دو رویسسداد متضسساد در درون طبقهی حسساکم بریتانیا
21. Joseph Rowntree Foundation

22. Contented idleness
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اشاره کرد:
سی
ِ
بازگشت اقبال دانش
ِ
از این دو ،یکی
کالج اتون 23در طیفنخبگان سیاسی بریتانیسسا ،و عسسروج سیاسس ِ
آموختگان ِ
متاخر آناناست .اینامر شامل [ارتقای]دیوید کامرون به عنواننخستوزیر انگلستان،و بوریس جانسسسونبه عنسسوان
شهردار لندن میشود .این تحول پس از آنبود که بریتانیا رشته ایمتوالی از زمامداریرهبرانتسسوری  24را ،که

هیث
بیشتر دارایخاستگاه هایطبقه ی متوسطیبودند ،از سر گذرانده بود؛ با چهره هایشاخصی چسسونادوارد ،
مارگارتتاچر و جانمیجر  .اینامر ممکناستصرفًا رویدادیتصسسادفی به نظر برسسسد ،اما به گسسونه ایاز نقد
سبرانممتسساز و
همگانی،با صورتبندیهایراستگرایانه و چپگرایسسانه  ،منجر شسسده استکه بر مبنسسایآن،اینرهس ْ
برتر هستند و بنابراین خارج از دسترسجامعه [و در جایگاهیغیر پاسخ گو] قرار دارند.
مردمان
ِ
شاید یک جابجایی و تحول مهمتر [در طبقهی حاکم بریتانیا] آن است که امروزه بسیاری از ثروتمندترین
بریتانیا دارای خاستگاههای خارجی [غیر انگلیسی] هستند :الیگارشی روس ،شیخهای نفتی عرب ،صاحبان صنایع
هندی و غیره .این امر حاکی از فرآیند شکلگیری یک طبقهی حاکم جهسسانی است که بریتانیا (به ویسسژه لنسسدن و
مناطق جنوب شرقی انگلستان )25را پایگاه مطلوبی برای خود یافته است.
از میان همهی طبقات ،تعریف طبقهی متوسط از همه دشوارتر است .در سادهترین بیان ،این طبقه شسسامل همهی
فاصل میان کسسارگران و سسسرمایهداران اشسسغال میکننسسد .با این وجسسود ،این
ِ
کسانی است که جایی بینابینی در حد
[تعریف] قابل اطالق به دو گروهی است که مناسبات متفاوتی با ابزار تولید و فرآیند کار دارند.
هنگسسامی که مسسارکس در قسسرن نسسوزدهم به خردهبسسورژوازی اشسساره میکسسرد ،او اساسا مغسسازهداران و پیشهوران و
گران «خود-اشتغالگر »26را مد نظر داشت .کسبو کار خود-اشسستغالی و خسسانوادگی(نظسسیر مهمانخانه هسسای
صنعت ِ
کوچک اتاق و صبحانه  )27در جوامع مدرننیز گروه شغلی عمده ایرا تشکیل میدهد .برخی از مردم ممکناست
ِ
خواه به عنوانخود-اشتغالگر و خواه در قالب کارمندان یک شرکت ،کارهای کسسام ً
ال یک سسسانی را انجسسام دهنسسد؛
کارهایی مانند تکنسین برق (برق کار) یا لوله کشی .کسانی که دارایحرفه هایخود-اشتغالی هسسستند اگر چه
اضافیتولید شده از سوی آنانرا ب ُربایند ،اما به لحاظ یافتن مشتریبرای
فاقد کارفرمایانی هستندکه ارزش ِ
خدماتو کاالهایی که عرضه میکنند دچار بی ثباتی و نا-امنی هستند .اگر آنها برای شروع کسب و کسسا ِر خسسود
وام بانکی دریافتکرده باشند ،باید بهره ی بانکی پرداخت کنند که خود شکل دیگسسریاز اسسستخراج ارزش
اضافی کار آنان [از سوی سرمایهی مالی] است .خود-اشتغالگران لزومًا پسسولی بیش از کسسارگران کسب نمیکنند و
ِ
درآمد آنان مستعد آن است که ضمانت و اطمینان کمتری داشته و کمتر قابل پیشبینی باشد.
جعلی/کاذب پدیدهی خود-اشتغالی تمایز قایل شویم ،اگر چه این امر همیشه کار
ِ
مهم است که بین انواع واقعی و
23. Old Etonians
24. Tory leaders
25. Home Counties
26. Self-employer
27. Bed and breakfast guest houses
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سادهای نیست .بسیاری از شرکتها در راستای انعطافپذیری بیشتر ،کارکنان خود-اشسستغالگر یا قسسراردادی را به
خدمت میگیرند .این رویّه میتواند شکلی پنهانکارانه [و زیرکانه] از استخدام باشد ،که از تسسأمین مزایسسایی نظسسیر
حقوق ایام بیماری ،و یا حمایتهایی نظیر حداقل دستمزد و سسسقف سسساعات کسسا ِر روزانه طفسسره
ِ
مرخصی باحقوق،
ِ
میرود .کارگرانی که مشمول روندهای نیروی کا ِر مازاد [اضافه نیرو] میگردند ،ممکن است به خود-اشتغالی روی
آورند ،چون به هر حال بر بیکاری ارجحیت دارد؛ اگر چه آنها ترجیح میدهند که اسسستخدام گردنسسد .حسسدود ۴.۲
[چهار ممیز دو] میلیسسون نفر در بریتانیا تحت عنسسوان خسسود-اشسستغالی ثبت شسسدهاند ،و این رقم از ابتسسدای بحسسران
اقتصادی اخیر افزایش داشته است.
ِ

خود-اشتغالی فرد را در طبقهی متوسط یا خردهبورژوازی جای میدهد؟ پاسخ من آن است که در حسسالت کلی
آیا
ْ
بنا به برخی مشخصهها چنین است[ .در این صورت] خود-اشتغالی باید واقعی باشد ،و نه صرفًا عنوانی ظسسساهری و
مبدل برای استخدامهای نامطمئن و بیضمانت .خود-اشتغالی همچنین باید شیوهی معیشت عسسادی و منظم فسسرد
ّ
باشد؛ به جای اینکه اقدامی موقت در دورهی جستجوی کار مزدی و یا حقوقبگیری (کارمندی) باشد .بهویسسژه در
سذران
کشورهای توسعهنیافته ،بسیاری از مردم با اَشکالی از حرفههای خسسود-اشسستغالی نظسسیر واکسزنی و غسسیره گس ِ
زندگی میکنند که آشکارا درآمدی کمتر (و نیز جایگاه اجتماعی پسسایینتری) از کسسار مسسزدی دارد[ .در این مثسسال
معین] «سرمایه»ی آنها ممکن است شامل یک جعبه با چند تکه پارچه ،فرچه ،و قوطیهسسای جالدهنسسده باشسسد.
«کارگران در انتظار[ »28کسسارگرانی که در جسسستجویکسسار
ِ
معقولتر آن است که این اقشا ِر اجتماعی را به عنوان
اند] در نظر بگیریم.

متوسط جوامع مدرن را تشسسکیل میدهسسد ،الیهی مسسدیران است ،خسسواه
ِ
گروه متفاوتی که بخش مهمی از طبقهی
اعضای آن در حوزهی تجارت و داد و ستد شاغل باشند ،و خواه در ادارات دولتی .این گروه نسبت به گروه خسسود-
اجرایی ارشد ،به ویژه در شرکتهای بسسزرگ ،بخشی
اشتغاالن ،پیوند متفاوتی با سرمایه دارد .در حالی که مدیران
ِ
ناظران جایگسساهی میسسانی را اشسسغال میکننسسد .آنها همانند
از طبقهی حاکم را تشکیل میدهند ،مدیران متوسط و
ْ
هدایت کار دیگسسران.
ِ
کارگران در استخدام سازمانها و شرکتها هستند ،اما کار آنها عبارت است از جهتدهی و
ْ
با این وجود ،آنها این کار را نه از جانب خودشان ،بلکه به عنوان کارگزا ِر کارفرما انجام میدهند .اگر شسسما بسسرای
اصلی شسسرکت [مقسسام ریاسسست]
یک شرکت بزرگ کار کنید ،احتما ًال چندین الیهی مدیریتی میان شما و مدیریت ِ
فاصله میاندازد (در مورد من ،پنج الیه) .با این حال ،بسیاری از کارگران در عنوان شغلی خود کلمهی «مسسدیر» را
یدک میکشند ،در حالی که آنها به طور معمول یا منظم کسسار دیگسسران را مسسدیریت نمیکننسسد .بنسسابراین چسسنین
افرادی را احتما ًال باید به عنوان جسسزئی از طبقهی کسسارگر در نظر گسسرفت .در حسسوزهی حرفههسسای راهآهن ،امسسروزه
28. Workers-in-waiting
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عنوان «مدیر قطسسار »29نامیسسده میشسسوند ،همچنانکه کارمنسسدان اداری نسسیز اغلب «مسسدیران
ِ
قطار با
کنترلچیهای ْ
دفتری »30نامیده میشوند.

افرادی که به حرفههای تخصصی( 31نظیر گسترش نرم افزار ،که حرفه ی خود منهم هست) اشسستغالدارنسسد ،به
طسسور مرسسسوم متعلق به طبقه ی متوسط تلقی میشسسوند .آنها به عنسسوانفروشسسندگان دوره گسسر ِد نسسیروی کسسا ِر
پیچیده و تخصص ی ممکناستدرآمد باالیی داشته باشند ،هر چند (همانند دیگر کسسارگران) اغلببه واسسسطه ی
ساعات کار طوالنی با فشارهای زیسسادیروبسسرو میشسسوند .بسسرخی از اینها ممکناستآرزومند آن
ِ
شدت کار باال یا
سک خسسود گردنسسد .در سسسوی
مدیرانارشد ارتقا بیابند ،یا صاحبان کسب و کسسار کوچس ِ
ِ
باشند که به مرتبه ی
سوع] رابطه با ابسسزار
دیگر ،آنها ممکناستدر سازمانها و مبارزاتطبقه ی کارگر مشارکتکنند .بر حسبمعیار [نس ِ
تولید و فرآیند کسسار ،آنها الیه ایفوقسسانی از طبقه ی کسسارگر هسسستند(که با جایگسساه قسسدیمیت ِر «اشسسرافیت
کسسارگری» که به کسسارگران مسساه ِر صسسنعتی تعلق داشتقابل مقایسه اسسست) .با اینحسسال ،همچنانکه لسسنین اغلب
یادآور میشد ،اینیک اشتباه (و برداشتی غیردیالکتیکی) خواهد بود اگر مقوله ها را بسیار سفت و سسسخت بر
یک واقعیتپیچیده ،س ّیال و متناقضاِعمالکنیم .بر

ایناساس،افراد اینگروه بسته به شرایط یا جایگسساهی

میانی در طبقه ی متوسط دارند و با آنهمنوا میشوند ،و یا جایگاهیدر طبقه ی کسسارگر مییابند و در صسسفوف
اینطبقه قرار میگیرند.

در این مقاله [در بررسی مقولهی طبقه] کانون تمرکز بحث بر روی شسسرایط بریتانیا بسسوده اسسست ،اما مهم است که
نگاهی جهانی به این مقوله داشته باشیم .بسیاری از کشورهایی که به طور مرسوم «جهان سوم» نامیده میشوند،
فرآینسسد تسسودهی عظیمی از روسسستائیان راهی
فرآیند شتابانی از توسعهی صنعتی را از سر میگذرانند .در طی این
ْ
ساریخ جهسسان اکسسثریت جمعیت
شهرها شده و به سکونت در شهرها روی آوردهاند :اینک بسسرای نخسسستین بسسار در تس ِ
انسانها در شهرها و شهرستانها زندگی میکنند .میلیونها نفر [در طی این روند] از زندگی دهقسسانی به زنسسدگی
گیری)
دیگری در قالب کارگران صنعتی یا خدماتی گذر کردهانسسد .بنسسابراین ما شسساهد شسسکلگیری (یا بسساز-شسسکل ِ
«طبقهی کارگ ِر جهانی» هستیم .این تحول قطعا اهمیت عظیم و شگرفی برای آینده [ی بشر] خواهد داشت.

خرداد ۱۳۹۳

29. Train manager
30. Office managers
31. Skilled professional jobs
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* * *

* این متن برگردانی است از مقالهی زیر:
Class in Modern Capitalism: the British Example
by: Richard Abernethy, Feb. 25, 2014
International Marxist‐Humanist Organization

** توضیحات درون کروشه [ ] افزودههای مترجم بسسرای روانتر شسسدن متن فارسی هسسستند .زیرنویسهسسای التین
عالوه بسر اسسامی خساص ،شسامل واژههسا و اصسالحاتی اسست کسه مخساطب بسه یسافتن معادلهسای بهستر بسرای آنهسا دعسوت
میشود.
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