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قسسرار هم کنسسار هسسایی گروه در را ها آن یعسسنی کنسسد، می بندی دسسسته را مردم که است اجتماعی ی رابطه یک طبقه
را آن تسسوان می چگونه که است آن طبقه ی دربسساره پرسش تسسرین مهم. کند می متمسسایز یکسسدیگر از نسسیز و دهد می

  طبقه بی واقعِی ی جسسامعه یک با را[ طبقسساتی ی جسسامعه و] طبقه تسسوان می چگونه اینکه سسساخت؛ ُملغا و رانسسداختب
پرسش این به پاسسسخی جسسستجوی راسسستای در. باشد 1آزاد ی بسسسته هم های انسان ی دربردارنده که کرد جایگرین
[طریق این از] امیسسدوارم. دهم قسسرار بازبینی و کنکاش مورد را مقدماتی های پرسش برخی دارم قصد من اساسی،

.برانگیزم زمینه این در را بیشتری های بحث و سازم برطرف و روشن را رایج های بدفهمی برخی بتوانم

متفسساوتی ی طبقه به مسسردم از دیگسسری بخش و دارند تعلق طبقه یک به معین مردمی اینکه گفتن چیست؟ طبقه
است؟ اهمیت دارای حد چه تا طبقه است چنین اگر و دارد، وجود همچنان طبقه آیا معناست؟ چه به دارند تعلق

اشسسکال] با امسسروزی طبقسسات میسسان هایی گسست و ها پیوسسستگی چه کدامند؟ امروزی ی جامعه ی برسازنده طبقات
خطسسوط انگلستان، ی جامعه ی نمونه بررسی با کوشد می نوشتار این دارد؟ وجود گذشته های دوره[ در ها آن ظهور
مناسسسبات نسسیز و کشسسورها میان های تفاوت اینجا در. کند ترسیم را مدرن داری سرمایه در طبقاتی مناسبات اصلی
هسسای جنبه حسستی. گسسیرد نمی قرار بررسی مورد[ مدار کشاورزی] 2زراعتی جوامع در دهقانان و زمین صاحبان میان

مربوطه مناسسسبات] از آنچه و سلطنت نظیر اند، شده نهاده کنار بررسی این در هم انگلستان خود مورد در معینی

1.  Freely associated human beings
داوطلبانه آن ی اداره و ساختن در و شوند می ملحق هم به آزادانه طور به خود مطلوب ی جامعه ریزی پی و جستجو در که کسانی]

.[ م. کنند می مشارکت

2.  Agrarian societies
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حد در تنها و پسسردازد می طبقسساتی سسساختارهای به عمسسدتا نوشسستار این عوض، در. است مانده جای بر اشرافیت[ به
هسسای تفاوت همچسسنین نوشتار این. کند می اشاره ها آگاهی ی حوزه و 3ها انسان[ فردی و] ذهنی تجربیات به اندکی
بتواند بررسی این امیسسدوارم ،وجسسود این با. کند نمی لحاظ خود بررسی در را قومیت و جنسیت نظیر طبقاتی درون
.بزند دامن بیشتری مباحثات و ها تحلیل به و دهد ارتقا را[ طبقه موضوع از] ما فهم

اما. شسسود می تلقی بسسدیهی فرضی پیش همچسسون که ای پسسایه چنان هاست؛ مارکسیست برای ای پایه ای مقوله طبقه
به منجر دانیم، می موضسسوع یک ی درباره را چیز همه اینکه گرفتِن مفروض است، داشته تاکید هگل که گونه همان

قسسرار پسسذیرش مسسورد وسیعی طور به« درصد ۹۹ علیه درصد، یک» سطحِی شعار[ همه این با. ]شود می اشتباهات
. بدانند بیشتر باره این در رود می انتظار که کسانی سوی از حتی اغلب و است، گرفته

معاصر بریتانیسسای در را طبقه هفت طبقسسه، ی دربسساره خسسود ۲۰۱۳ ساِل پیمایش و بررسی در .سی. بی. بی ی شبکه
متوسط ی طبقه ،(درصد ۲۵[ )شسسده تثسسبیت] 4رسمی متوسط ی طبقه ،(درصد ۶) نخبگان: است کرده شناسایی

کسسارگران ،(درصد ۱۵[ )بسساالتر نسبِی زندگی سطح دارای] 6جدید مرّفه کارگران ،(درصد ۶) [متخصص یا] 5فنی
کارهسسایی که  8ثبسسات بی اقشسسار و ،(درصد ۱۴) سسسّنتی کسسارگر ی طبقه ،(درصد ۱۹[ )اضطراری] 7ضروری خدمات
گان شسسده رانده حاشیه به نسسیز و کسسار بسسازار از افتادگسسان دور]. دهند می انجام را نامطمئن و ناپایدار پراکنده،
(.درصد ۱۵[ )اجتماعی

ی دربسساره .سی. بی. بی ی شسسبکه پیمسسایش به انتقسساد در انگلیسسسی، کسسار محافظه پرداز نظریه ،9کیربای جیل
مکتسسبی کیربسسای«. است نسسامربوط کسسامال امری تقریبًا مدرن بریتانیای در طبقه: »که کند می استدالل چنین طبقه
.است انحالل روند در حسسداقل یا نسسدارد، موضوعیتی دیگر طبقه ی مقوله است مدعی که کند می نمایندگی را  فکری

ی طبقه چسسون دارد، گسسرایش طبقه بی ی جسسامعه یک سسسوی به داری سرمایه ی جامعه خوِد نگرش، این مبنای بر
را جوامع غسسالب جمعیت[ افسسزونی روز طسسور به و] بیشسستر چه هر که است گسسسترش و بسط حال در چنان متوسط
نفع به را ها اسسستدالل بسسرخی و کنم بازی را« شیطان مدافع وکیل» نقش موقتا آنم بر اینجا در. دهد می تشکیل
. هستم [دیدگاه] آن مخالف واقع  در خودم که حالی در کنم، مطرح فوق دیدگاه

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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ی دربسساره مباحثه بسسرای ها رهیافت از انبسسوهی چه اگر است، داری سرمایه ی جامعه در انکارناپذیر واقعیتی نابرابری
اسسستانداردهای اسسساس بر را مردم« 10محرومیت و فقر ۲۰۱۳ سال گزارش. »دارد وجود نابرابری سنجِش چگونگی

و درآمد اختالفسسات) دهد می دست به نسسابرابری از مقیاسی واقع  در و کند می بندی دسته گروه هفت به شان زندگی
ی راننسسده یک یا چاپخانه کسسارگر یک. نیست طبقسساتی اختالف معنسسای به لزومسسًا تنهسسایی به نسسابرابری اما(. ثسسروت

اما کننسسد؛ می کسب چی نظافت کارگر یا کشاورزی کارگر یک از بیشتری درآمد ای مالحظه قابل طور به لوکوموتیو
فرد با دارد پوند میلیون ۳ حدود ثروتی که ثروتمندی فرد بین. دهد نمی جای متفاوتی طبقات در را ها آن امر این
میسسان تفسساوت نظسسیر) دارد وجسسود شسسگرفی نسسابرابری شسسود می بالغ پوند میلیون ۳۰۰ به ثروتش که ثروتمندی-َابر
به را تفسساوت این معسسدودی ی عده تنها اما ،(دارند تفریحی لوکس های کشتی که هایی آن و دارند، پول که هایی آن

.  کنند می تلقی نفر دو این طبقات در اختالف ی منزله

در دیگر طبقه های شسساخص از بسسسیاری که کرد اشاره نکته این به توان می شیطان، مدافع وکیل نقش در همچنان
سسسادگی به مسسوارد بیشسستر در[ بریتانیا] پیشسسین های نسل در. کنند نمی صسسدق بریتانیا مسسدرن ی جسسامعه مسسورد

ی شسسیوه یا پوشش طسسرز طریق از[ مثسسال بسسرای] امر این. دارد تعلق ای طبقه چه به فسسرد یک بگوییم توانستیم می
کسسار هفتگی دسسستمزد یک بسسرای( نبسسود بیکسسار اگر) کارگر ی طبقه به متعلق فردی. بود پذیر امکان فرد زدِن حرف

یا سسسبک کسساری و ای، غیرحرفه یا ای حرفه کاری توانست می که داشت اشتغال 11یدی کار از َاشکالی به او. کرد می
ذهسسنی کسسار به بیشسستر و داد می انجسسام میزی پشت کار و کرد می دریافت ماهانه حقوق فردی اگر. باشد سنگین

متوسط ی طبقه از عضسسوی عنسسوان به باشسسد، بوده پایه دون چقدر کارش اینکه از فارغ داشت، اشتغال( فکری)
فراتر کسسسارگر ی طبقه سطح از را فرد که بودند فاکتورهایی خانه مالکیِت و عالی تحصیالت. شد می قلمداد

جابجسسایی نظیر اجتماعی تغییرات اما. باشد داشته را متوسط ی طبقه به تعلق ی داعیه بتواند او تا بردند می
را سسسنتی طبقسساتِی اختالفات خانه مالکیت و عالی تحصیالت گسترش خدمات، ی حوزه به صنعتی تولید ی حیطه از

وجسسوه طریق از عموما که هسسستند سسسرمایه معیسسنی مقسسدار صسساحب کسسارگراْن این، بر عالوه. اند سسساخته زایل
که است رو آن از 12اِبی تسسآون داون تلویزیسسونِی سسسریال جسسذابیت از بخشی. شود می تأمین بازنشستگی[ های صندوق]

و داشت ناپسسذیری خلل و ویسسژه برجسسستگِی اجتمسساعی آرایش مراتِب سلسسسله آن در که کند می تصسسویر را ای گذشسسته
در مراتب سلسسسله و منسسدی قاعده این اما سسساخت، می خسسود ی قاعده و نظم تابع تمام قوِتّت با را مردمان های زندگی
.  شد می نامعلوم ها آن ی آینده صورت این در و بود نقض قابل مواردی

یک بر متکی که رسسسیم می من خسسود رویکسسرد به شسسد. حسسال گفته شسسیطان مدافع وکیل جایگاه در ها این ی همه

10. The Poverty and Social Exclusion Report 2013
11. Manual work
12. Downton Abbey
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است: ی[ طبقه ]مقوله به مدرن مارکسیستی  انداز چشم

]و کامل و خسسالص هسسایی  مقوله طبقسسات وجسسود، این است. با طبقاتی ای جامعه داری سرمایه و دارند، وجود طبقات
یک بهسسسادگی[  ]به را ای شسسغلی-حسسرفه گسسروه هر حسستی یا فسسرد هر بتوان کنم نمی  تصورُرفته[ نیستند. و  شسته
بسسورژوازی میسسان همچنسسان اصسسلی ستیز امروزی جهان در که باورم این بر هم من  البتهداد. نسبت معین ی طبقه

آیا و دارد وجسسود واحسسدی متوسط ی طبقه آیا که پرسش این )به دارد )کارگران( جریان پرولتاریا داران( و )سرمایه
و ایسسستا]مقسسوالتی[  طبقسساْت حسسال، این پسسردازم(. با می بعسسدًا اسسست، بورژوازی خرده کالسیک مفهوم با متناظر این

گیرنسسد. می نظم و یابند می قسسوام دوباره  و شوند ( میdecompose) تجزیه مداوم طور به ها نیستند. آن تغییرناپذیر
داشسسته همسسراه به را نتیجه این و اسسست، بوده سریع نامعمولی و شگرف طور به اخیر های دهه در تغییر فرآینِد این

اند. شده ها آشفتگی برخی آکادمیک( دچار و عامیانه سطح دو هر )در طبقه به مربوط های انگاره و ها  ایده که است
خواهد مثبت محتمل پاسسسِخ دانسسد، می کسسارگر ی طبقه جزو را خود آیا که بپرسید عادی فرِد یک از اگر مثال برای

باشد. مثبت وی پاسخ بود ممکن هم باز داند، می متوسط ی طبقه جزو را خود آیا که پرسیدید می او از اگر بود. اما
این اسسست. امسسروزه یافته گسسسترش و بسط وسسسیعی طسسور به مفهسسومی لحاظ متوسط« به ی »طبقه اصطالح اخیرا

خسسوب نسبتًا درآمدی و باال نسبتًا شغلی ]ضمانت[ ِامنیت دارای که کارگر ی طبقه از مشاغلی مورد در را اصطالح
در که 13ای اتحسسادیه سسسازماندهِی دارای هسسای   کارخانه در ها حرفه از انسسواعی ویسسژه به برنسسد، می کسسار به هسسستند

است مفید بسسسیار ایسسدئولوژیکی لحاظ به داری سرمایه اند. برای شده « کمیاب14مرکز دارِی سرمایه »کشورهای
احسسساس چسسنین تا کننسسد، شناسسسایی متوسط ی طبقه عنوان به را خود بیشتری چه هر ی گستره در مردم که

جسسّدی طسسور به که افسسرادی از بسسرخی حسستی حسسال، این دارنسسد. با سیسسستم ]بقسسای[ این در نفعی ها آن که کنند
برند.   می کار به آن ی[ مرسوِم ]عامیانه معانی در را اصطالح این نیز هستند داری ضدسرمایه

اسسست. کسسار فرآیند و تولید ابسسزار با فسسرد/گسسروه نسبت طبقه، ی کننده تعیین اصلِی عامل مارکسیستی ی اندیشه در
نگسسرش در که است. چرا متفاوت غیرمارکسیستی شناسِی جامعه با هم و 15عمومی رایِج آگاهی با هم نگرشی چنین

نشسسینی(، اجاره برابر )در خانه مسسالکیت درآمد، نظیر هایی شاخص طبقه[، مفهوم ]به غیرمارکسیستی و عامیانه
مسسالکیت اما کند، می کار که ست ای طبقه یابند. پرولتاریا می بیشتری وزن فرهنگْی ترجیحات و عالیق و تحصیالت

برابر در کارفرمسسا، یک به خسسود 16کسساِر نسسیروی فسسروش طریق از طبقه نسسدارد. این تولید ابزار بر کنترلی یا
کنسسترل تحت یا تصسساحب در را تولیسسدی ابزارهسسای حاکْم ی کند. طبقه می زندگی گذراِن ماهانه، حقوق یا دستمزد

کنسسترل بسسدیل- با طسسور -به خسسواه و ،17داری سسسهام مسسالکیت با خواه ها، آن مستقیم مالکیت با خواه دارد؛ خود
او بسسرای تا کند می اسسستخدام را دیگسسران حاکْم ی دارد. طبقه خود تصاحب در را تولید ابزار که حکومتی کردِن

13. Unionised Factories
14. Core capitalist countries
15. Popular consciousness
16. Labour power 
17. Share ownership

4



کسساملی و کسسافی تعریسسِف این همسسه، این هسسستند. با کار نیروی خریداراِن طبقه این اعضای معنا بدین و کنند؛ کار
شسسرکت یک بگیِر حقوق کارمندان خوْد است ممکن نیز 18ها شرکت اصلِی گردانندگان حتی و مدیران نیست. چون

کنند.  می نمایندگی کارگران برابر در را سرمایه منافع عموما ها آن که درحالی باشند،

از بیش از کسسارگر ی دارد. طبقه ( وجسسودsubjective) ذهسسنی ی سسسویه یک همچسسنین طبقه تعسسیین و شناسایی در
را خسسود خسساص یابِی سازمان اشکال و اهداف صنعتی، انقالب طی اش گیری شکل زمان از یعنی پیش، سال دویست

و رشد تسساریخْی رونِد در که کارگران سازمانِی َاشکال نخستین از یکی ها، است. اتحادیه داده پرورش و کرده ایجاد
قابل ها  اتحادیه که نیست آن معنای به البته )این اند  کرده حفظ را خود باالی اهمیت نیز امروز تا یافتند، گسترش

در گیری شسسکل از پس ها آینسسده- نیسسستند(. اتحادیه -در سازمانی کار تِر مشارکتی و تر مستقیم اشکال با جایگزینی
نخسسستین ی مسسنزله به را بریتانیا در ها چارتیست جنبش مسسارکساند.  یافته گسترش جهان سراسر در غربی اروپای
]یا سسساعته ۸ کارِی روِز برای جهانی و فراملی مبارزات کرد. بعدها می تلقی کارگر ی طبقه مستقِل سیاسِی جنبش

آن دنبسسال به و بسسود همسسراه کارگران جهانی روز عنوان به مه ماه اول اعالم با که گرفت، روزانه[ اوج کار ساعت  ۸
خودمختسسار های آفریسسده زمسسان گذشت  با وجود، این اب. گرفتند  شکل غیره و دوم لانترناسیونا سوسیالیسِت احزاب
و جسسذب داری سسسرمایه ی جامعه]مناسباِت[  در که اند بوده همراه متناوب و پذیرتکرار گرایِش این با کارگر ی طبقه
طبقسساتِی آگسساهی نسسوعی از تاریخی های  دوره ی  همه در کارگران ی همه که است آشکار و واضح شوند. بسیار ادغام

محسسدود کسسوچکی اقلیت به تنها طبقسساتی آگاهی نوع این »عادِی« تاریخی، های  دوره نیستند. در برخوردار مستقل
به اما گسسرفت؛ اوج نفر میلیون ۱۳ سطح تا ۱۹۷۹ سال در کارگری های اتحادیه در عضویت انگلستان، شود. در می

از بسسسیاری این، بر اسسست. عالوه نفر میلیسسون نیم و شش تقریسسبِی حد در اکنسسون و یسسافت نسسزولی سیری آن دنباِل
عمدتا ها آن ]عضویت دارند مشارکت خود های  اتحادیه حیات روند در ناچیزی طور به کارگری های اتحادیه اعضای

۱۵ اتنهسسس ،19یونایت ی اتحادیه ی رئیسه  هیات برای اخیر انتخاب در مثال، است[. برای غیرفعال حضوری شکِل در
کردند.  شرکت گیری رای در اعضا درصِد

ایسسدئولوژی افسسسون نفسسوذ زیر کسساماًل کارگران رود. اگر نمی میان از کامل طور به هرگز طبقاتی آگاهی حال، این با
دادنسسد. نمی رأی چپ احسسزاب به یا کردنسسد، نمی اعتصسساب شدند، نمی ملحق ها اتحادیه به هرگز بودند، داری سرمایه

است آن نسسه، یا گرفته شسسکل کارگر ی طبقه از بخشی همچون 20شغلی گروه یک اینکه سنجش معیار یک پس
مدرسسساِن و معلمسسان، پرسسستاران، گذشسسته نسسه. در یا کند می مشارکت طبقه این مبارزات و ها دهی سازمان در آیا که

های فعالیت در ها آن که هنگامی اما شدند؛ می تلقی متوسطی ی طبقه های حرفه از ناپذیری جدایی های بخش ها دانشگاه
ی طبقه از مسوثری بخش کنند، می عمل کارگران سایر با همبستگی در که زمانی یا و شوند می درگیر ای اتحادیه
شوند.  می  محسوب کارگر

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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]بنا ]قشر[ »زیر-طبقه« اسسست. زیرطبقه وجود عدم یا وجود به مربوط گرفته قرار بحث مورد زیاد که پرسشی یک
بدان هم اشتیاقی و   عالقه شاید و ندارند شغل یافتن برای انتظاری و امکان هیچ که است کسانی تعریف[ شامل به

انجسسام است. پژوهش دولتی های مستمری و ها کمک به وابستگی ها آن همیشگی و عادی زندگی ی شیوه و ندارند
از متسسوالی نسل دو ،ها خانواده از انسسدکی شسسمار در تنها که دهد می نشسسان 21تِری رآون جوزف بنیاِد سوی از شده

از نسل سه آن در که نشد یسسافت ای خانواده هیچ پژوهش این اند. در بوده شغلی گونه هر فاقد خانواده اعضای
ایسساالت در بیشسستر متسسوالی، نسل چنسسدین طی در خسسانواده اعضای )بیکاری باشند بوده شغل فاقد خانواده اعضای
هر از دور به شسسوندگان، شسسود(. مصاحبه می مشسساهده تبار آفریقایی های خانواده برخی میان در ویژه به و متحد
عموما اما بودنسسسد، مزدی کاِر خواهان سرخوشانه[، کاهلِی یا] 22بخش رضایت گی بیکاره با توأم زندگِی گونه

که ای نبودند. پدیده شغلی هیچ یافتن به قادر اجتماعی و شخصی مشکالت از ای پیچیده ی مجموعه دلیل به
ی هسسزینه کمک درخواست و نامطمئن و ناپایدار کارهای میان که است کسانی به مربوط است تر شایع مراتب به

معین قشر این خصسسوص در طبقسسه[، به مربسسوط پیمسسایش ]در سی..  بی.  بی اند.گزارش نوسان )مستمری( در دولتی
تسسرم به ]نسبت رسد می نظر به که است، برده کار به ( راprecariat)ناپایدار«  و ثبات بی »قشر اصطالح

ی الیه فقسسیرترین مارکسیسسستی، بیسسان به ،قشر باشد. این زننده کمتر البته و تر دقیق حدی »زیرطبقه«[ تا
کوشد می کسسامرون دیوید دولت آید. ]دسسستگاه[ ایسسدئولوژی می شمار به شغلی و زیستی امنیِت حداقل با پرولتاریا،

قطع اسسساس، این کنسسد. بر ایجسساد بلندمسسدت بگیراِن مسسستمری این کوش« و سسسخت »مسسردم میسسان سسستیزی و تقابل
دولتی[ بسسازنموده ی بودجه ِ کسری ]و مالی بحران به ضروری اما دردناک پاسخی ی منزله به دیگر ها مستمری

کسساهلی برابر در گر اصسسالح اخالقِی تسسدبیر یک ی مسسنزله رفسساهی« به »اصسسالحات این عسسوض، در بلکه شود؛ نمی
که کن!« است حکسسومت و بیانسسداز  »تفسسرقه سیاسسسِت نسسوعی خود شود. این می بازنمایی وابستگی گی[ و ]بیکاره
.انجامد می دسته دو هر زیاِن به و انگیزد برمی بیکاران علیه را شاغالن

های بخش توصیف برای ای شیوه عنوان به را سی.. بی بی. پیمایش در شده ارائه بندی دسته که باشد مفیدتر شاید
تقریسسبی طسسور به کسسارگر ی طبقه اسسساس، این جداگانسسه. بر طبقسساتی عنسسوان به نه بگسسیریم، نظر در طبقات درونِی

و ضسسروری، خسسدمات کسسارگران کسسارگر، ی طبقه سسسنتی بخش نسسامطمئن، و ناپایسسدار مشاغل کارگران ی دربردارنده
دهد.  می تشکیل را بریتانیا جمعیت کل از درصد ۶۳ حدود مجموع در و است؛ جدید مرّفه کارگران

بریتانیا حسساکم ی طبقه درون در متضسساد رویسسداد دو به توان می طبقاتی، ترکیب تغییر چگونگی از مثالی عنوان به

21.  Joseph Rowntree Foundation
22. Contented idleness
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کرد:  اشاره

سیاسسسِی عسسروج و بریتانیسسا، سیاسی نخبگان طیف در 23اتون کالِج آموختگاِن دانش اقبال بازگشِت یکی دو، این از
عنسسوان به جانسسسون بوریس و انگلستان، وزیر نخست عنوان به نکامرو  دیوید]ارتقای[ شامل امر است. این آنان متاخر

که را، 24تسسوری رهبران زمامداری از متوالی ای رشته بریتانیا که بود آن از پس تحول شود. این می لندن شهردار
،هیث ادوارد چسسون شاخصی های چهره با بود؛ گذرانده سر از بودند، متوسطی ی طبقه های خاستگاه دارای بیشتر

نقد از ای گسسونه به اما برسسسد، نظر به تصسسادفی رویدادی صرفًا است ممکن امر . اینمیجر جان و تاچر مارگارت
و ممتسساز رهسسبراْن این آن، مبنسسای بر که است شسسده منجر ،  گرایسسانه چپ و گرایانه راست های بندی صورت با همگانی،

دارند.   قرارگو[  پاسخ غیر جایگاهی در ]و  جامعه دسترس از خارج بنابراین و هستند برتر

مردماِن ثروتمندترین از بسیاری امروزه که است بریتانیا[ آن حاکم ی طبقه ]در تر مهم تحول و جابجایی یک شاید
صنایع صاحبان عرب، نفتی های شیخ روس، انگلیسی[ هستند: الیگارشی ]غیر خارجی های خاستگاه دارای بریتانیا
و لنسسدن ویسسژه )به بریتانیا که است جهسسانی حاکم ی طبقه یک گیری شکل فرآیند از حاکی امر غیره. این و هندی
است.  یافته خود برای مطلوبی پایگاه ( را25انگلستان شرقی جنوب مناطق

ی همه شسسامل طبقه این بیان، ترین ساده است. در دشوارتر همه از متوسط ی طبقه تعریف طبقات، ی همه میان از
این وجسسود، این کننسسد. با می اشسسغال داران سسسرمایه و کسسارگران میان فاصِل حد در بینابینی جایی که است کسانی

دارند.  کار فرآیند و تولید ابزار با متفاوتی مناسبات که است گروهی دو به اطالق ]تعریف[ قابل

و وران پیشه و داران مغسسازه اساسا او کسسرد، می اشسساره بسسورژوازی خرده به نسسوزدهم قسسرن در مسسارکس که هنگسسامی
هسسای خانه مهمان )نظسسیر خسسانوادگی و خود-اشسستغالی کار و داشت. کسب نظر مد را «26گر خود-اشتغال» گراِن  صنعت
است ممکن مردم از دهد. برخی می تشکیل را ای عمده شغلی گروه نیز مدرن جوامع ( در27صبحانه و اتاق کوچِک

دهنسسد؛ انجسسام را سسسانییک کسساماًل کارهای شرکت، یک کارمندان قالب در خواه و گر خود-اشتغال عنوان به خواه
چه اگر هسسستند خود-اشتغالی های حرفه دارای که کشی. کسانی لوله کار( یا )برق برق تکنسین مانند کارهایی

برای مشتری یافتن لحاظ به اما بُربایند، را آنان سوی از شده تولید اضافِی ارزش که هستند کارفرمایانی فاقد
خسسود کسساِر و کسب شروع برای ها آن هستند. اگر نا-امنی و ثباتی بی دچار کنند می عرضه که کاالهایی و خدمات

ارزش اسسستخراج از دیگسسری شکل خود که کنند پرداخت بانکی ی بهره باید باشند، کرده دریافت بانکی وام
و کنند نمی کسب کسسارگران از بیش پسسولی لزومًا گران مالی[ است. خود-اشتغال ی سرمایه سوی ]از آنان کار اضافِی
باشد.  بینی پیش قابل کمتر و داشته کمتری اطمینان و ضمانت که است آن مستعد آنان درآمد

کار همیشه امر این چه اگر شویم، قایل تمایز خود-اشتغالی ی پدیده جعلی/کاذِب و واقعی انواع بین که است مهم

23. Old Etonians 
24. Tory leaders
25. Home Counties
26. Self-employer
27.  Bed and breakfast guest houses
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به را قسسراردادی یا گر خود-اشسستغال کارکنان بیشتر، پذیری انعطاف راستای در ها شرکت از نیست. بسیاری ای ساده
نظسسیر مزایسسایی تسسأمین از که باشد، استخدام اززیرکانه[  ]و کارانه پنهان شکلی تواند می روّیه گیرند. این می خدمت

طفسسره روزانه کسساِر سسساعات سسسقف و دستمزد حداقل نظیر هایی حمایت یا و بیماری، ایام حقوِق باحقوق، مرخصِی
روی خود-اشتغالی به است ممکن گردند، مینیرو[  ]اضافه مازاد کاِر نیروی روندهای مشمول که رود. کارگرانی می

۴.۲ گردنسسد. حسسدود اسسستخدام که دهند می ترجیح ها آن چه اگر دارد؛ ارجحیت بیکاری بر حال هر به چون آورند،
بحسسران ابتسسدای از رقم این و اند، شسسده ثبت خسسود-اشسستغالی عنسسوان تحت بریتانیا در نفر دو[ میلیسسون ممیز چهار]

است. داشته افزایش اخیر اقتصادِی

کلی حسسالت در که است آن من پاسخ دهد؟ می جای بورژوازی خرده یا متوسط ی طبقه در را فرد خود-اشتغالْی آیا
و ظسسساهری عنوانی صرفًا نه و باشد، واقعی باید صورت[ خود-اشتغالی این است. ]در چنین ها مشخصه برخی به بنا

فسسرد منظم و عسسادی معیشت ی شیوه باید همچنین ضمانت. خود-اشتغالی بی و نامطمئن های استخدام برای مبّدل
در ویسسژه باشد. به کارمندی() بگیری حقوق یا و مزدی کار جستجوی ی دوره در موقت اقدامی اینکه جای به باشد؛

گسسذراِن غسسیره و زنی واکس نظسسیر خسسود-اشسستغالی های حرفه از َاشکالی با مردم از بسیاری نیافته، توسعه کشورهای
مثسسال این دارد. ]در مسسزدی کسسار تری( از پسسایین اجتماعی جایگاه نیز )و کمتر درآمدی آشکارا که کنند می زندگی
باشسسد. جالدهنسسده هسسای قوطی و فرچه، پارچه، تکه چند با جعبه یک شامل است ممکن ها آن ی« [ »سرمایهمعین

 کسسار جسسستجوی در که « ]کسسارگرانی28انتظار در »کارگراِن عنوان به را اجتماعی اقشاِر این که است آن تر معقول
بگیریم.   نظر اند[ در

خسسواه ،است مسسدیران ی الیه دهسسد، می تشسسکیل را مدرن جوامع متوسِط ی طبقه از مهمی بخش که متفاوتی گروه
خسسود- گروه به نسبت گروه دولتی. این ادارات در خواه و باشند، شاغل ستد و داد و تجارت ی حوزه در آن اعضای

بخشی بسسزرگ، های شرکت در ویژه به ارشد، اجرایِی مدیران که حالی دارد. در سرمایه با متفاوتی پیوند اشتغاالن،
همانند کننسسد. آنها می اشسسغال را میسسانی جایگسساهی ناظراْن و متوسط مدیران دهند، می تشکیل را حاکم ی طبقه از

دیگسسران. کار هدایِت و دهی جهت از است عبارت ها آن کار اما هستند، ها شرکت و ها سازمان استخدام در کارگراْن
بسسرای شسسما دهند. اگر می انجام کارفرما کارگزاِر عنوان به بلکه خودشان، جانب از نه را کار این ها آن وجود، این با

ریاسسست[ ]مقسسام شسسرکت اصلِی مدیریت و شما میان مدیریتی ی الیه چندین احتمااًل کنید، کار بزرگ شرکت یک
»مسسدیر« را ی کلمه خود شغلی عنوان در کارگران از بسیاری حال، این الیه(. با پنج من، مورد )در اندازد می فاصله
چسسنین کننسسد. بنسسابراین نمی مسسدیریت را دیگسسران کسسار منظم یا معمول طور به ها آن که حالی در کشند، می یدک

امسسروزه آهن، راه هسسای حرفه ی حسسوزه گسسرفت. در نظر در کسسارگر ی طبقه از جسسزئی عنوان به باید احتمااًل را افرادی

28. Workers-in-waiting
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»مسسدیران اغلب نسسیز اداری کارمنسسدان چنانکه هم شسسوند، می « نامیسسده29قطسسار »مدیر عنواِن با قطاْر های چی کنترل
شوند.  می « نامیده30دفتری

به دارنسسد، هست( اشسستغال هم من خود ی حرفه که افزار، نرم گسترش )نظیر 31تخصصی های حرفه به که افرادی
کسساِر نسسیروی گسسرِد دوره فروشسسندگان عنسسوان به ها شسسوند. آن می تلقی متوسط ی طبقه به متعلق مرسسسوم طسسور

ی واسسسطه به کسسارگران( اغلب دیگر )همانند چند هر باشند، داشته باالیی درآمد است ممکن یتخصص و پیچیده
آن آرزومند است ممکن ها این از شسسوند. بسسرخی می روبسسرو زیسسادی فشارهای با طوالنی کار ساعاِت یا باال کار شدت
سسسوی گردنسسد. در خسسود کوچسسِک کسسار و کسب صاحبان یا بیابند، ارتقا ارشد مدیراِن ی مرتبه به که باشند
ابسسزار با ]نسسوِع[ رابطه معیار حسب کنند. بر مشارکت کارگر ی طبقه مبارزات و ها سازمان در است ممکن ها آن دیگر،
»اشسسرافیت تِر قسسدیمی جایگسساه با )که هسسستند کسسارگر ی طبقه از فوقسسانی ای الیه ها آن کسسار، فرآیند و تولید

اغلب لسسنین که چنان هم  حسسال، این اسسست(. با مقایسه قابل داشت تعلق صسسنعتی مسساهِر کسسارگران به کسسارگری« که
بر سسسخت و سفت بسیار را ها مقوله اگر بود غیردیالکتیکی( خواهد برداشتی )و اشتباه یک این شد، می یادآور

جایگسساهی یا شرایط به بسته گروه این افراد اساس، این کنیم. بر ِاعمال متناقض و سّیال پیچیده، واقعیت یک
صسسفوف در و یابند می کسسارگر ی طبقه در جایگاهی یا و شوند، می نوا هم آن با و دارند متوسط ی طبقه در میانی

گیرند.  می قرار طبقه این

که است مهم اما اسسست، بسسوده بریتانیا شسسرایط روی بر بحث تمرکز طبقه[ کانون ی مقوله بررسی ]در مقاله این در
شوند، می سوم« نامیده »جهان مرسوم طور به که کشورهایی از باشیم. بسیاری داشته مقوله این به جهانی نگاهی
راهی روسسستائیان از عظیمی ی تسسوده فرآینسسْد این طی گذرانند. در می سر از را صنعتی ی توسعه از شتابانی فرآیند
جمعیت اکسسثریت جهسسان تسساریِخ در بسسار نخسسستین بسسرای اند: اینک آورده روی شهرها در سکونت به و  شده شهرها
 زنسسدگی به دهقسسانی زندگی روند[ از این طی ]در نفر ها کنند. میلیون می زندگی ها  شهرستان و شهرها در ها انسان

گیرِی( بسساز-شسسکل )یا گیری شسسکل شسساهد ما انسسد. بنسسابراین کرده گذر خدماتی یا صنعتی کارگران قالب در دیگری
داشت.  بشر[ خواهد  ]ی آینده برای شگرفی و عظیم اهمیت قطعا تحول جهانی« هستیم. این کارگِر ی »طبقه

۱۳۹۳ خرداد

29. Train manager
30. Office managers
31.  Skilled professional jobs
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 زیر:  ی مقاله از است برگردانی متن * این

Class in Modern Capitalism: the British Example

by: Richard Abernethy, Feb. 25, 2014

International Marxist‐Humanist Organization 

التین هسسای هسسستند. زیرنویس فارسی متن شسسدن تر روان بسسرای  مترجم های  ] [ افزوده کروشه درون ** توضیحات
دعسوت هسا آن بسرای بهستر هسای  معادل یسافتن بسه مخساطب کسه اسست اصسالحاتی و هسا واژه شسامل خساص، اسسامی بسر عالوه

شود. می
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