
کارگر طبقه ومفهوم اجتماعی طبقات بررسی در کوششی
معاصر داری سرمایه در
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ات مفهوم به یابی پاسخ مساله دارد، قرار ها سوسیالیست برابر در که هایی پرسش مهمترین از یکی اعی طبق اش و اجتم در کنک

چههه گذشههته در ههها کسیست مار که نیست مربوط محدوده این به تنها طبقه مفهوم در گری جستجو.  است گر کار طبقۀ مفهوم

در تحههول نیازمنههد اش، درونههی سرشههت به بنا سرمایه که دارد اهمیت جنبه آن از موضوع این بلکه اند، داشته مهم این از درکی

گههونه بههه دانههش های پیشرفت و لوژیکی تکنو تحولت ، سرمایه حرکت از ای دوره هر در. است کار آوری بار رشد و تولید وسایل

و بوروکراتیههک ، هیرارشههیک ساختاری که آن، کار اجتماعی سازمان متن در و گرفته قرار سرمایه خدمت در آشکار و پیچیده ای

مههی نزدیک سرمایه قطب به را برخی. دهد می قرار تاثیر تحت را آنها طبقاتی موقعیت و افراد کاری های فعالیت است، گر سلطه

از ای دوره هههر تههأثیرات کههه آننههد نیازمند ها مارکسیست بنابراین. شوند می رانده کارگر طبقۀ مجموعۀ زیر به دیگری وعده کند

ایههن بنیههادین هههای گزینه در روش کدام که اینجاست اما پرسش. دهند قرار بازبینی مورد را اجتماعی طبقات بر سرمایه، حرکت

هههای مههرز کههه ای گونه به ، دهد دست به اجتماعی های گروه و افراد طبقاتی موقعیت از مارکسیستی تصویری تواند می بازبینی

نشود؟ مخدوش طبقاتی

منجههر طبقههه مفهههوم از بیشههتر های سرگیجه به رازآلود های تحلیل در که هایی پژوهش اند نبوده کم طبقات، مفهوم بررسی در

از بسههیاری تردید بی. اند گرفته قرار ابهام از دیگری مسیر در نهایتا پیامدش، رونده، پیش و مؤثر نکاتی طرح وجود با یا و اند شده

در تولیههدی کههارگر اد تعههد چههون کهه رسههند مههی نههتیجه ایههن بههه آماری های داده به اتکا با که ایم بوده روبرو هایی نگرش با ما

صنایع، از بخشی شدن روبوتیزه و ارتباطی های تکنولوژی بارۀ در نکاتی طرح با یا و شده، کمتر پیشرفته داری سرمایه کشورهای

ههه اجتماعهههی دردگرگونی را اش تاریخی موقعیت کارگر طبقۀ که گیرند می نتیجه سپس و رسیده مارکس ارزش تئوری نفی به

مطههرح پرسش این بگذریم، شود می ارائه آماری های داده درتحلیل که هایی افراط از اگر.  است داده دست از لیستهههی سیا سو

کههم بهها حههال کههه شد می اطل ق) کنند می مولد کار که افرادی( تولیدی بخش به فقط کارگر طبقۀ مارکس، نظر از مگر که است

آنجا در مولد غیر بخش کارگران افزایش عکس بر درست و داری سرمایه پیشرفتۀ کشورهای از برخی در هم آن( آنها تعداد شدن



یهک در مها کهه انههد مدعی و اند زده دست جدیدی کشفیات به روش همین به اتکا با دیگر برخی رسید؟ مخدوش نتایج این به) 

! انههد درمانههده ، چیسههت جدیههد نظههام ایههن در تولیدی نیروهای اینکه در اما.  هستیم جدید ه اقتصادی نظام یک به انتقالی دوره

طبقههه، مفهوم بارۀ در مخدوش تحلیل از نوع این که است این جالب و")  جدید داری سرمایه"  و اطلعاتههههی جامعه طرفداران(

.شوند می عرضه هم مارکسیستی های بندی بسته در هایی روایت چنین متاسفانه و کرده پیدا هم ایرانی پیروان

ی ها روایت از هایی گونه نیز رادیکال چپ میان در.  شود نمی خلصه محدوده این به تنها طبقه مفهوم از انحرافی های برداشت

.گیرند می قرار نیز هم برابر در بلکه نیستند، همسان تنها نه که هایی روایت.  است مطرح گوناگون اشکال در طبقه از انحرافی

و بههاز روایههت برداشههت، یههک. کههرد تفکیههک یکدیگر از توان می را طبقه مفهوم از انحرافی متفاوت درک دو اما کلی، نگاه یک در

از ،، بگیههران حقههو ق و مههزد,, همههۀ روایههت این منظر از. دهد می ارائه خاص بطور کارگر طبقۀ و کلی بطور طبقه مفهوم از فراخی

مههی قههرار کههارگر طبقۀ مجموعه زیر در) آنها همۀ تقریبا یا و( بگیران حقو ق و مزد همۀ آیا. شوند می محسوب کارگر طبقۀ اجزاء

و) نیسههت تولیههد وسههایل مالههک( نههدارد مشارکت آن سهام در و کند می کار داری سرمایه مؤسسۀ یک در که مدیری آیا گیرند؟

واحد طبقۀ یک به بگیرند، ،، حقو ق و مزد,," دو هر و کند می کار مدیر همان ادارۀ و کنترل تحت مؤوسسه همان در که کارگری

سرمایه ادارۀ بر و کند نمی کنترل را دیگری کار که حال عین در و کند می کار مؤسسه همان در که کارمندی،،,,  آیا دارند؟ تعلق

آنههها سۀ هر جایگاه آیا نیست؟ متفاوت کارگر و مدیر آن از اش طبقاتی جایگاه دارد، کنترل خود کار پروسۀ بر اما نداشته نظارتی

آمههد در و دسههتمزد( اجتمههاعی تولیههد از دریههافت نحوۀ و آن با متناظر کار سازمان و داری سرمایه تولید معین تاریخا سیستم در

یههک بعنههوان را سههرمایه کههه است این روایت این ایراد کرد؟ مشخص را اشان طبقاتی جایگاه توان می چگونه و است یکی) نسبی

طبقاتی مرزهای ، فراخ و باز روش یک به اتکا با و گرفته نادیده را آن کار اجتماعی سازمان بورکراتیک هیرارشی و اجتماعی رابطۀ

. هست نیز طبقاتی مبارزۀ در گرایی تقلیل های روایت چنین پیامد.  کند می مخدوش را

اسههت تولیههدی صههنایع کههارگران بههه محههدود کههارگر طبقههۀ ، روایههت این نگاه از.  است باریک و تنگ روایت طبقه از دیگر روایت

از دیگههری هههای بخش یا و بازرگانی بخش کارگران و باشد سخاوتی هم اگر و) هستند اضافی ارزش مولد که کارگرانی اصطلحاا(

و اعتصههابات در آنههها نقههش چههون امهها شههوند، اضههافه گران کار مجموعۀ به بخواهی دل های روش به اتکاء با جامعه یک کارکنان

نگری محدود جز چیزی اما بینش این پیامد! شوند می گذاشته کنار به طبقات تحلیل موضوع از است، محدود کارگری اعتراضات

.نیست



.دارنههد زیادی اشتراک نقاط تحلیل روش در اما ، است موجود انحرافی روایت دو این بین ، طبقه مفهوم از واقعی تمایزات اینکه با

بر بنا )،است چنین غالبا یا و( است جامعه بالیی های گروه سنجش معیار تولید وسایل بر مالکیت رابطۀ تنها دو، هر منظر از مثل

طبقاتی جایگاه در تغییر و داری سرمایه کار اجتماعی سازمان بر اش تأثیرات و سرمایه حرکت پروسۀ در طبقاتی سلطۀ رابطۀ این

.شود می گرفته دیده نا ، ه شوند می مربوط کار اردوی به پائین از و سرمایه به بال از که میانی طبقۀ تجزیۀ روند ویژه به ه افراد،

هههای حرفههه کههه ای گههونه به است شغلی های گروه با اجتماعی طبقات رابطۀ مسالۀ از ها روایت این دو هر محدودیت دیگر نکتۀ

هههای گههروه طبقههاتی جایگههاه از متفههاوتی نتایج به است ممکن که چند هر. دهند می قرار آنها طبقاتی تعلق معیار را واحد شغلی

.... و برسند هم شغلی

دوران در اجتمههاعی طبقههات مفهههوم از روشههن بیههش و کههم تصویری بتواند، که روشی به راهیابی برای است کوششی نوشتار این

. است گرفته قرار بررسی مورد تولید جایگاه از کارگر طبقۀ لۀ مسا و طبقات اینجا در. دهد دست به معاصر

مفهههوم بررسههی و تحلیههل مهههم بسههیار ملزومات از که سیاسی منظر از طبقه مسالۀ ویژه به و ندارند رابطه تولید با که هایی گروه

گرفتههه قرار بررسی مورد جا همین در که تکنوکرات و بورکرات مدیران جزء به( کنیم می واگذار دیگری نوشتۀ به را است طبقات

طبقههات مفهههوم بههارۀ در مختلههف هههای مارکسیسههت کههه اسههت هایی پژوهش از استفاده با رفته بکار اینجا در که مفاهیمی). اند

نن های محدویت از که روند کار به ای گونه به ها پژوهش این که شده تلش و اند داشته اجتماعی . باشد دور به آنها، از برخی ممک

طبقه از معتبر تعریف یک

از خههاص طههور بههه اجتمههاعی تولیههد معیههن تاریخهها سیسههتم بهها اش رابطههه و عام طور به طبقه مفهوم از قدیمی تعریف یک هنوز

:بگیرد قرار توجه مورد هم با ارتباط در تعریف این پیوستۀ هم به اجزای که شرطی به است طبقه از ها تعریف معتبرترین

حسب بر ، اجتماعی تولید معین تاریخا سیستم در خود جای حسب بر که گردد می اطل ق افراد از بزرگی گروههای به طبقات,, 

و کار اجتماعی درسازمان نقش حسب بر ،)است گردیده تنظیم و تعیین قوانین صورت به اغلب که( تولید وسایل با خود مناسبات

آنچنههان طبقات. متمایزند یکدیگر از دارند اختیار در که اجتماعی ثروت از سهمی میزان و دریافت های شیوه حسب بر این بر بنا

اجتمههاعی اقتصههادی معیههن رژیههم در آنههها جایگاه بین که تمایزی علت به تواند می گروه یک آنها بین که هستند افراد از گروهی

) ١( آورد،، در خود تصاحب به را دیگر گروه کار دارد، وجود



:دهد می قرار توجه مورد گونه این را تعریف این پیوسته هم به و مختلف اجزا پزوهشی

اجتمههاعی گروهههای تمههایز توضههیح یعنههی.  اسههت اجتماعی تولید مشخص تاریخا سیستم در اجتماعی گروههای شامل جز یک,,

و تولیههد وسههایل با را اجتماعی های گروه مناسبات دیگر جزء ، نه یا تولیداند کننده اداره ، نه یا اند کننده تولید آیا اینکه ازطریق

در آنههان نقههش و اجتمههاعی هههای گههروه تعریف ، بعدی نکتۀ ، تولید وسایل بر خصوصی مالکیت مسالۀ یعنی کند می بیان مبادله

اگهر تولیهد.  دارنهد را خهود بها متناظر کار اجتماعی سازمان اجتماعی تولید معین تاریخا سیستم هر.  است کار اجتماعی سازمان

متفههاوت تولیههدی سیسههتم هههر در کار و پروسۀتولید دهی سازمان چگونگی اما است اقتصادی های سیستم تمامی مشترک فصل

گر هدایت و سازمانگر نقش و شود می استثمار ، فروشد می را کارش نیروی اقتصادی جبر به کارگر طبقۀ داری سرمایه در.  است

( دستمزد و آمد در مسالۀ دیگر جزء.  است سرمایه گزاران کار و بورژوازی آن از نقش این و ندارد عهده به کاررا اجتماعی سازمان

)٢( ،، است کار نیروی ارزش پولی معادل داری سرمایه درجامعۀ که است)  دریافت شیوه

قهرار بررسهی مهورد ، داری سههرمایه تولیهد معیهن تاریخا سیستم در تعریف این پیوستۀ هم به اجزاء که شود می کوشش ادامه در

مههورد دارنههد کههار و سر اجتماعی تولید با که را هایی گروه و افراد رابطۀ ابتدا که است بهتر طبقات مفهوم شناسی روش در. گیرد

طههور بههه کههه بپردازیم هایی گروه طبقاتی موقعیت به آید می دست به رابطه این از که تصویری متن در سپس و داده قرار بررسی

.دهیم قرار بررسی مورد مشخص طور به را ها گروه این از یک هر جایگاه و ندارند تولید با ای رابطه مستقیم

داری سرمایه سیستم در آن تناقضات و تولیدی های فعالیت

از. اسههت کههال مثابه به آن در کار نیروی و است حاکم یافته تعمیم کالیی تولید آن در که است تولیدی شیوۀ یگانه داری سرمایه

در شههده گرفتههه کههار به سرمایه صورت به که پولی اینکه یعنی.  است آن مداوم اضافی ارزش روند سرمایه حرکت تداوم ملزومات

سههرمایه بههرای و سرمایه خود به ارزش این از بخشی.  شود می تبدیل هه است کارگر محصول که هه اضافی ارزش به تولید پروسۀ

ارزش رونههد( شههود مههی تقسههیم متفاوت های نسبت به سرمایه مختلف های بخش بین آن مابقی و شود می اضافه بیشتر گذاری

ایههن در افههراد کاری فعالیت. شود می مربوط تولیدی شیوۀ این به گیرد قرار پروسه این در که کاری هر). سرمایه انباشت و اضافی

در افههراد طبقههاتی جایگههاه شههناخت بههرای ایههن بر بنا. دارد سیستم این در افراد طبقاتی جایگاه بررسی در ای ویژه اهمیت پروسه

اه طهور بههه داری سههرمایه سیسههتم در را رابطهه ایهن و رفتههه فراتر عام طور به تولید با افراد رابطۀ از باید داری سرمایه تولید سامان



.داد قرار تحلیل مورد مشخص

مختلهف هههای گهروه و افههراد طبقهاتی جایگههاه از آشهفتگی و طبقهات تحلیههل از شهلختگی به را کار ، باریک نکتۀ این از بدفهمی

و کههار بهها افههراد رابطههۀ و داری سرمایه سیستم تناقضات به باشد مربوط ذهنی تناقضات به آنکه از بیشتر فهمی بد این. کشاند می

. نیست فایده از خالی نکته این در بیشتر تعمقی.  شود می مربوط سیستم این در تولید

همواره اما دارد، آنها بر ناظر اجتماعی طبقات و ها گروه مسالۀ با ای رابطه ، افراد تولیدی و کاری های فعالیت که نیست تردیدی

از بخههش آن و شههود؛ مههی تنههاقض دچههار داری سههرمایه سیستم در عام، طور به افراد تولیدی های فعالیت که داشت نظر در باید

اتکا و سیستم تناقض این نداشتن نظر در. شود می خارج آن محاسبات گردونه از نباشد، همساز سیستم با که کاری های فعالیت

مههی آنها طبقاتی جایگاه از اغتشاش به و شده طبقه مفهوم در درگمی سر موجب عام، طور به تولید با افراد رابطۀ مسالۀ به صرف

منههاطقی همۀ در تقریباا اما است، داری سرمایه تولید شیوۀ اینجا در ما بحث موضوع اینکه با که داشت توجه باید علوه به. انجامد

طبقههات و داری پیشاسرمایه تولیدی روابط از اشکالی) آنها ترین پیشرفته در حتی و( است تولید مسلط ی شیوه داری سرمایه که

.بپردازیم نکته این به مشخص ای گونه به که آنیم نیازمند اجتماعی طبقات بررسی در و دارند وجود آن بر متکی

مههی فههروش و خریههد بازار در و شده تبدیل کال به کار نیروی آن در که است تولید شیوۀ یگانه و تاریخی شیوۀ یک داری سرمایه

برای آن مختلف های بخش و سرمایه بلکه رسد می فروش و خرید به بازار در کار نیروی تنها نه وود سینز مک الن قول به و شود

) ٣. (کنند مراجعه بازار به که ناچارند خود نیازهای تامین

اشههاره عههام طور به تولیدی فعالیت نوع به و ندهیم قرار تحلیل مورد سیستم چوب چهار در را افراد تولیدی های فعالیت اگر حال

است؟ چنین چرا. یابد می افزایش آن حامل های گروه و طبقاتی جایگاه بررسی در سردرگمی کنیم

سرمایه با که شود می محسوب جامعه برای مفید و تولیدی کاری تنها ، آن کلسیک های تئورسین ادعای به بنا و سرمایه نظر از

کههار مثل). اسههت چنیههن غالبا یا و( شود می گذاشته کنار به سیستم محاسبات گردونۀ از ، کاری های فعالیت دیگر و شود مبادله

مبههادله سههرمایه بهها آنههها کار که نظر این از شود، منجر کال تولید به اگر حتی دهقانی خانوادۀ یک کار و صنعتگر یک کار خانگی،

سیسههتم از خههارج حهوزۀ بههه صهرفاا تناقضههات این موضوع اما. آید نمی حساب به سیستم برای تولیدی فعالیت و کار ، است نشده

. گیرد می بر در هم را سیستم خود و ، شود نمی مربوط

همیههن امهها کند، اختلل دچار را سیستم و بوده تولیدی غیر اجتماعی سرمایۀ منظر از کال تولید از نوع یک که است ممکن مثل



. شود می محسوب آور سود و تولیدی کار منفرد سرمایه نظر از کال تولید از نوع

اسههت قیمههتی گههران مبلمان مثل کارخانه این محصولت اما ، کارند به مشغول کارگر صد آن در که بگیرید نظر در را ای کارخانه

دسههتمزد بهها کههال از نوع این تولید چون اجتماعی سرمایه منظر از.  دارند را آن خرید توان جامعه بالیی بسیار های گروه تنها که

منظههر از کههال تولید از نوع همین اما. آفریند می اختلل انباشت پروسۀ در ، شود نمی مبادله جامعه پائینی های گروه و کارگران

)٤. (افزاید می وی سرمایۀ انباشت بر و است آور سود تولیدی کار ، منفرد سرمایۀ

وسههایل با ارتباط حتی و) معین شغل( واحد کاری فعالیت نوع یک است ممکن که است مهم این به اشاره توضیحات این از هدف

فعالیت بررسی در نکته این. دهد قرار متفاوت طبقاتی جایگاه یک در را افراد بتواند کال، از واحد نوع یک تولید و همسان تولیدی

همههواره سیسههتم، این خود درونی تناقضات و داری سرمایه معین تاریخا سیستم در آنها، طبقاتی جایگاه مسالۀ و افراد کاری های

مهههم هههای جدل به نگاهی. شود پرهیز مورد این در رایج های سرگیجه از که گرفت کار به را روشی تا گیرد قرار توجه مورد باید

و اجتمههاعی معیههن تاریخهها سیسههتم یههک عنوان به سرمایه درک عدم از فهمی بد که دهد می نشان طبقه مفهوم مسالۀ مورد در

.انجامد می خاص طور به کارگر طبقۀ و عام طور به طبقه مفهوم از انحرافی های درک به چگونه اش، درونی تناقضات

شغلی های حرفه و طبقات

گههونه ایههن کههه دهد می نشان گیرند، می فرض یکسان مشاغل با را طبقه مستقیم شکل به که ها برداشت از برخی در ملحظاتی

.گیرند می فاصله طبقه مفهوم از مارکسی تبیین یک از کنند، نمی درک را داری سرمایه سیستم تناقضات چون ، ها تبیین

گروه آن با همزمان و رفته حاشیه به شغلی های گروه از برخی چگونه که دهد می نشان آن درونی تحولت و داری سرمایه تاریخ

دیگهر ای دوره در داشهته، تعلهق مشخصهی طبقهۀ بهه معیهن دورۀ یک در که شغلی گروه یک و اند آمده پدید جدید شغلی های

اجتماعی سازمان در متفاوت نقش صورت در ه واحد، شغلی گروه یک حاملین اینکه یا و.  کند می پیدا تغییر اش طبقاتی جایگاه

و آمههوزش سههطح رشههد با که معاصر دوران در ویژه به.  باشند داشته تعلق متفاوتی طبقات به که است ممکن ه داری سرمایه کار

همههان از دیگههری افههراد که حالی در برده، سر به بیکاری های پارکینگ در شغلی گروه یک افراد از بسیاری که آنیم شاهد دانش،

. دارند قرار آن متحدین یا و مسلط طبقۀ جایگاه در شغلی گروه

مهنههدس,,  و. است داری سرمایه مؤسسۀ یک مدیر که بگیرید نظر در را ،، مهندسی. ,, بیاوریم را شواهدی زمینه این در بگذارید



سههرمایه سههاختاری بیکههاری در که( کار انداز چشم فقدان در و برده سر به بیکاری های پارکینگ در که است مدتها که دیگری ،،

. است کار یافتن برای شغلی گروه تغییر فکر در اساساا) است رایج بیش و کم روال یک معاصر داری

مؤسسۀآموزشههی یههک کههه بگیریههد نظههر در را ،، معلمی: ,, دیگر مثال ؟ ندارند تعلق گانه جدا طبقۀ دو به ،، مهندس,,  دو این آیا

کههار مشههغول دستمزد مقابل در مؤسسه همان در که را دیگری ،، معلم,, و.  است آن مدیر یا و گذار سرمایه. است نموده تأسیس

،، معلههم,,  توسههط آن تصههاحب و) پردازیم می آن توضیح به ادامه در که مادی غیر تولید طریق از افزایی ارزش( سود ایجاد. است

مجموعههۀ زیههر بههه اولی. دهد می قرار طبقاتی متضاد جایگاه  دو در را ،، معلم,,  دو این آمد، در تفاوت و کار ادارۀ شیوۀ نیز و اول

.دارد تعلق کارگر طبقۀ به دومی و بورژوازی

سرمایه جامعه در مولد غیر و مولد کار مسالۀ از متفاوت ادراک مسالۀ به طبقه مفهوم از درک در رایج های فهمی بد از دیگر یکی

.کنیم می ای اشاره طبقات با آن رابطۀ و مولد غیر و مولد کار مسالۀ از هایی برداشت به. گردد می باز داری

داری سرمایه سیستم در مولد غیر و مولد کار

کههار کههه دانههد می کارگر طبقۀ اجزاء از را اجتماعی های گروه از بخش آن و افراد تنها که است ای نظریه ، رایج تقریبا نظریۀ یک

دسههته از روش کههدام به اتکا با و چرا....  و مالی بازرگانی، بخش کارگران که نیست معلوم نظریۀ این در). ٥( دهند می انجام مولد

اند، نکرده درک مارکسیستی تئوری در را مولد غیر و مولد کار تفکیک اهمیت چون دیگر برخی. شوند می جدا گر کا طبقۀ بندی

بهها که کاری هر و مولد غیر کار شود، مبادله آمد در با که کاری هر(  اند نموده اکتفا مولد غیر کار دربارۀ اسمیت آدام نظریۀ به یا

و کههارگر طبقۀ آنان، اجتماعی نظریۀ و کرده نفی را مارکس ارزش تئوری هم جا همین از و) مولد است کاری شود مبادله سرمایۀ

دیگههر کههارگر طبقۀ که اند مدعی و نموده فرض همسان ستم تحت دیگر های گروه همۀ موقعیت با را آن گیرندۀ بر در های گروه

) ٦( است داده دست از اجتماعی های دگرگونی در را خود تاریخی رسالت

و امتیههاز صههاحب اجتمههاعی های گروه و مدیران که ای گونه به را مولد غیر کار بخش در مارکسیستی تجزیۀ اهمیت دیگر برخی

,, بخش کارکنان همۀ و گرفته نادیده کند، تفکیک هم از را آنها طبقاتی متضاد و متفاوت جایگاه و) مولد غیر( بخش این کارگران

از اشتباه هایی روایت ها نظریه این دو هر. اند نموده ادغام واحد طبقاتی جایگاه یک در بگیران،، مزد,,  عنوان تحت را ،، مولد غیر

.دهند می ارائه مولد غیر و مولد کار مسالۀ



سیسههتم در مولههد غیههر و مولههد کههار تفکیههک از مارکسی نظریۀ هدف که است این داشت نظر در باید همواره که اهمیتی با نکتۀ

مولد غیر بخش کارگران که نبوده این وجه هیچ به شود، می ایجاد مولد بخش کارگران توسط اضافی ارزش اینکه و داری سرمایه

در را کننههد می کههار شههده مصههطلح خدمات بخش به که کار از   های     جنبه یا و گانی، بازر مالی، های بخش در که کسانی جمله از

ایههن بلکههه دهد، جلوه اهمیت کم را آنها کار اساساا و دهند می انجام) اضافی ارزش مولد( تولیدی کار که دهد قرار گرانی کار برابر

درونههی سههازهای و سههوخت نیههز و تاریخی مشخص تولید شیوۀ یک عنوان به داری سرمایه که نموده کمک نظریۀ این به تفکیک

.دهد قرار بررسی مورد را...  و آن نزولی گرایش و سود نرخ انباشت، به مربوط نین قوا جمله از سیستم،

مههی است مولد غیر کار شود، می مبادله آمد در با که کاری که را اسمیت نظریه این مولد غیر و مولد کار تمایز توضیح در مارکس

هههر کههه اسههت این)  اسمیت خلف بر( مولد کار توضیح در وی نظریۀ.  داند می ناکافی داری سرمایه سیستم در را آن اما پذیرد،

مشههخص طههور بههه ارزش تئههوری به مربوط های بخش در نکته این.  نیست) ولد(م تولیدی الزاماا شود مبادله سرمایه با که ی کار

سههرمایه به مستقیماا که شود می محسوب مولد کاری,,  تنها داری سرمایه سیستم در مارکس نظر از.  گیرد می قرار تحلیل مورد

کههار مولدۀ قدرت,,  که دارد تأکید سپس و کند،، می تبدیل متغیر مقدار یک به را متغیر سرمایۀ که کاری یعنی شود، می تبدیل

کند می تولید اضافی ارزش که کاری یعنی....و شود می مربوط کار پروسۀ به تنها مولده قدرت این اما ،، است سرمایه مولد قدرت

صهورت بههه را خههود سههرمایه کههه دههد می امکان لذا و گیرد می قرار سرمایه خدمت در اضافه ارزش تولید برای عاملی مثابۀ به و

آلههود راز قههدرت از که کند می کمک وی به درک این ترتیب این به). ٧.... ( و دکن می متجلی افزا خود ارزش صورت به و سرمایه

. نماید جسته بر سرمایه افزایی ارزش در را کارگر و کار نیروی واقعی قدرت و برداشته پرده سرمایه

نعت بهارۀ در وی.  شهوند می محسوب مولد کار اجزاء از داری انبار و نقل و حمل ، مارکس بندی دسته در ل ص ی نقهل و حم م

این در علوه به.  است مادی تولید دیگر های عرصه مانند درست اینجا در سرمایه با مزدی کارگر یعنی مولد کار رابطه: ,,  نویسد

تغییر ، رسد می مقصد به کال وقتی. ....  جا تغییر یک ، مکانی تغییر یک.  دهد می رخ کار موضوع در مادی تغییر یک اخیر مورد

اگههر. گههردد می نمودار آن، بیشتر قیمت در آن بالتر ای مبادله ارزش در تنها دیگر و شود می ناپدید آن مصرف ارزش در حاصله

در ایههن وجههود بهها امهها است، نگذاشته جا به مصرف ارزش در خود از نشانی هیج است شده انجام واقعاا که کاری حالت این در چه

.است شده متحقق مادی محصول این ای مبادله ارزش



مههی ادغههام و مجسم کال در را خود کار که است صاد ق حکم این ، مادی تولید دیگر عرصۀ هر مانند نیز صنعت شاخۀ این در لذا

)٨. ,, (باشد نگذاشته جای بر مزبور های کال مصرف ارزش در خود از مشهودی رد هیچ اگر حتی و کند

در بلکه ،شود نمی ایجاد مادی تولید پروسۀ محدودۀ در تنها اضافی ارزش که کند می کید تأ تمام هوشمندی با مارکس علوه به

در وی.  کند می معینی اشاره مادی غیر تولید در کار افزایی ارزش به نیز مادی غیر تولید عرصه در داری سرمایه نمودهای بخش

:کند می تفکیک هم از را نکته دو داری، سرمایه جامعۀ در مادی غیر تولید نمودهای در خود بندی دسته

نههوع دو بههر تواند می ، کند می تولید کال که هنگامی یعنی شود، می انجام مبادله برای صرفاا که هنگامی حتی مادی غیر تولید,,هه 

:باشد

مههی خود به کننده مصرف و کننده تولید از مستقلی و متفاوت شکل که باشد مصرفی ارزش یا کال ، تولید ماحصل که حالتی- ١

گههردش بههه فههروش قابههل ی کالههها عنههوان بههه فاصله این در و مصرف و تولید بین فاصلۀ در توانند می بنابراین کالها این. گیرد

اینجهها.  متمایزانههد هنرمنههد خههود هنههری اجزای از که هنری محصولت تمام کلم یک در و نقاشی تابلوهای ، کتب ،نظیر بیافتند

...و. کند عمل تواند می محدودی قلمروی در داری سرمایه تولید

.... و پزشکان معلمین، ها، پیشه هنر ها، نقال بازیگران، تمام کار مثل. شود تفکیک کردن تولید عمل از نتواند تولید که حالتی- ٢

کارخههانه نههوع ایههن از باشههند، مؤسسه صاحب خدمت در بگیر مزد کارگرانی صرفاا است ممکن آموزشی مؤسسات در معلمین مثل

بهها رابطههه در امهها نیسههتند، مولههد کههارگران معلمههان شههاگردان، با رابطه در چه اگر.  است فراوان انگلستان در تربیت و تعلیم های

مههی ثههروت پروسه این طریق از خود و کند می مبادله آنان کار نیروی با را اش سرمایه کار صاحب. مولداند کارگر خود کارفرمای

).٩,, ( اندوزد

دورۀ در چههون اما.  کند می بندی دسته آور سود مادی غیر تولید در را ها فعالیت از گونه این مارکس است روشن که گونه همان

بهها قیاس در عرصه این در داری سرمایه تولید های جلوه تمام,,  که کند می پیشنهاد ، بود چیز نا ها، حوزه این در تولید مارکس

.کرد،، نظر صرف آنها همۀ از توان می که چیزند نا چنان تولید خود

نمههی را ای جههامعه هیههچ و است داری سرمایه سیستم درونی وساز سوحت اساسی شالودۀ مادی تولید که نیست تردیدی این در

ایههن بهها کرد اداره هم روز چند حتی...  و ها بانک دستورالعمل و بیمه های شرکت قراردادهای ، جمهور های رئیس فرمان با توان

را است کرده رشد اخیر نئولیبرالی های ست سیا با ویژه به که را آن افزایی ارزش پروسۀ و مادی غیر تولید کارکردهای نباید همه



امهها شههود، می ایجاد) مادی غیر و مادی تولید( مولد کار بخش در اضافی ارزش که است روشن اینجا تا پس .داد جلوه اهمیت کم

مههی مختههل سرمایه انباشت و گردش پروسۀ ، مالی و بازرگانی فروش بخش کارگران نظیر غیرمولد های بخش کارگران کار بدون

شود. 

ل سیستم خود کارکردهای در چیز هر از بیش داری سرمایه سیستم در مولد غیر و مولد کار تفکیک علوه به ی قاب ت بررس . اس

همیههن و داد قههرار تههوجه مورد سرمایه،،را,,  در مارکس متد مؤثر ای گونه به هایش پژوهش در برجسته، مارکسیست روسدلسکی

گرایش انباشت، مسالۀ جمله از معاصر سرمایه کارکردهای بررسی در را متد همین که کرد کمک ها مارکسیست از برخی به نکته

مههوزلی فرد افراد این جمله از. دهند قرار توجه مورد کارا ای شیوه به سیستم در مولد غیر و مولد کار عملکرد و ، سود نرخ نزولی

ای گونه به...  و سود، نرخ نزولی گرایش مسالۀ و آمریکا در داری سرمایه اخیر رکود علل دربارۀ عینی تصویرهای ارائۀ با وی. است

:دهد می توضیح گونه این را سرمایه سیستم عملکرد شناسی باز در مولد غیر و مولد کار تفکیک اهمیت ، روشن

.....هه  اقتصههادهای در نهفتههه و حاضههر همیشه خصیصۀ که ه تکنولوژیک تحول روند که ، گیرد می نتیجه چنین مارکسی نظریۀ,, 

در کههه ای سههرمایه کل به نسبت را هستند کار به مشغول که کارگرانی تعداد که زند می دامن گرایش این به است داری سرمایه

.خوانههد مههی ،، سرمایه ارگانیک ترکیب,,  را ایههن مههارکس .یابنههد می کاهش ، شود می برده کار به آن امثال و آلت ماشین

ال ، تولید تکنولوژی در تحولت یک هم کمتر کار با بتوان که معنی این به ، کند می دنبال را ،، کار در جویی صرفه,,  هدف معمو

بههه خههود نوبههۀ بههه که ، است محتاج آلت ماشین بیشتر پیچیدگی به امر این.  کرد تولید را معین محصول یک از مشخص میزان

افزایش را سرمایۀ ارگانیک ترکیب ، تکنولوژیک تحولت ، مارکس اقتصادی اصطلح در. ( باشد می نیازمند بیشتر گذاری سرمایه

سههرمایۀ کههل بههه نسههبت کههارگر کمههتری تعداد اگر . شود می تولید کارگران توسط تنها سود ، مارکس نظریۀ بقط اما.) دهد می

افول سود نرخ دیگر عبارت به. یابد می تقلیل گذاری سرمایه کل نسبت به نیز شده تولید سود میزان شود، گرفته کار به گذاری

. ......است گذاری سرمایه میزان  آن مخرج و سود میزان آن صورت که است کسری سود نرخ که چرا داشت، خواهد

روند در که رسد می نظر به اما نورزید، تأکید آن بر مارکس شخص که ، مارکسی نظریۀ طبق هه سود نرخ کنندۀ تعیین عمل یک

زبههان به( است تولیدی غیر کار و تولیدی کار تفاوت ه است اهمیت حائز جهانی دوم جنگ از بعد دوران در متحده ت ایال اقتصاد

.نیستند سهیم سود تولید در شاغلین همۀ مارکسی، نظریۀ طبق). مولد غیر و مولد کار مارکس



تولیههد در دارنههد، شههرکت چیزی ساختن یا طرح یعنی تولیدی، های فعالیت در مستفیم غیر و مستقیم طور به که کارگرانی تنها

. کنند نمی تولید سودی ، هستند مشغول کار به تولیدی غیر امور در که کارگرانی یا فعالین. کنند می ایفا نقش سود

بههه و مدیران ناظران، شامل که ، نام می ،، مدیریت کارکنان,,  من را اول دستۀ: دارند وجود تولیدی غیر های فعالیت از دسته دو

، خریههد دوایههر کارکنههان ، فروشنده که ، دهند می تشکیل ،، فروش,,  کارکنان را دوم دسته.  شود می ،، کار صاحبان,,  کل طور

.گردد می آن امثال و مالی امور و مستغلت

سههود افههول بههه ایههن ، کند رشد تر سریع و بیشتر تولیدی شاغلین تعداد از تولیدی غیر شاغلین تعداد اگر ، مارکسی نظریۀ طبق

از بعههد دوران در ، امههر ایههن. افزایههد می هزینه به اول گروه و کند می تولید سود که است دوم گروه تنها که چرا ،انجامید خواهد

دو تقریبههاا یعنههی ، کرد رشد بارزی طرز به تولیدی شاغلین به نسبت تولیدی غیر شاغلین تعداد.  یافت واقعیت جهانی دوم جنگ

تحههولت از ناشههی حههدی تهها تولیههدی غیههر شههاغلین نسههبی افزایههش روند این.  رساند یاری سود نرخ افول به امر این و شد برابر

را فههروش بخههش در تولیههدی غیههر کههارگران به نیاز نتیجه در و داد می افزایش را تولیدی کارگران وری بهره که بود، تکنولوژیک

.کرد می تشدید

امثههال و آلت ماشههین در گههذاری سرمایه افزایش.  دارد وجود سود نرخ افول برای عمده دلیل دو ، مارکسی نظریۀ طبق بنابراین،

. داری سهرمایه مؤسسهات در تولیههدی غیهر کارگران نسبی افزایش و سرمایه ارگانیک ترکیب افزایش یعنی. کارگر هر ازای در آن

دو هر. کردند کمک سود نرخ افول به مساوی نسبتاا طور به عامل دو این من تخمین بر بنا. مولد کار به مولد غیر کار نسبت یعنی

).١۰( گیرد می نشأت هه است داری سرمایه اقتصاد صیات خصو از که ه تکنولوژیک تحولت از خود روندها این

در مولههد غیههر و مولههد بههه کههار تقسههیم اهمیههت و داری سههرمایه نظههام در کاری های فعالیت تناقضات به توان نمی روشن چنین

سیسههتم کههل کارکردهای شناخت برای آن، جوانب در تجرید و مولد وغیر مولد کار تفکیک اگر. داشت اشاره سیستم کارکردهای

نحوۀ از یا و رود فرا سیستم کل ساختار از که ای گونه به تجرید سطح بست کار در افراط گونه همان به است، اهمیت با موضوعی

نههتیجه شههود، اصرار کار بودن مولد غیر ویا مولد برای بخواهی دل های روش به مادی محصولت نوع هر با افراد داشتن کار و سر

.داشت نخواهد سرگیجه از فراتر ای

خیههاطی هم باز و) شود می مبادله فرد آن آمد در با وی کار یعنی( دوزد می لباس معینی فرد برای که بگیرید نظر در را خیاطی

ارزش و شههود می مبههادله سرمایه با او کار( کند می کار ، دوزد می بازار به فروش یرای لباس که کارگاهی در که بگیرید نظر در را



شود.  می محسوب مولد دومی کار و مولد غیر اولی کار دارند، کار و سر مادی محصولت با آنها دو هر که وجودی با) است افزا

را کههارگری حههال. شوتد می محسوب داری سرمایه سیستم در مولد کار اجزاء از داری انبار و نقل و حمل که بودیم گفته تر پیش

قروش قسمت در سپس و بچیند انبار در را ها کال ابتدا که است مجبور و است کار به مشغول سسه مؤ یک در که بگیرید نظر در

در دیگههر مثههال.  مولههد غیر کار هم و دهد می انجام مولد کار هم داری سرمایه مؤسسۀ یک در یعنی بپردازد، گی فروشند کار به

یهها فههرد حههال. اسههت یههافته رواج دهنهد مههی اجاره کارگر که هایی شرکت در بیشتر و است وقت نیمه و وقت پاره کار ، مورد این

چند.  شوند می کار به مشغول داری سرمایه گوناگون سسات مؤ در ها شرکت این توسط که بگیرید نظر در را کارگران از گروهی

از اگر حال.... .  و فروشنده عنوان به دیگر ای سسه مؤ در هفته، در ساعت چند و کند می کار لباس تولید سسۀ مؤ یک در ساعت

جههز چیزی کنیم، جدل آن بودن مولد غیر و مولد و فرد یک کار نوع سر بر مدام و رویم فرا سیستم بازشناسی برای تجرید سطح

.داشت نخواهد دنبال به سرگیجه

همههان بههه امهها اسههت، مههؤثر داری سرمایه سیستم کارکردهای و قضات تنا بازشناسی برای چه اگر مولد غیر و مولد کار در تجرید

تمههایز بههرای ای زمینه عنوان به و رفته فراتر کل فرآشد از تجرید سطح این چنانکه بود، خواهد آفرین اغتشاش و آور زیان نسبت

. اند واحد طبقه یک اجزاء که ، رود کار به هایی گروه طبقاتی جایگاه در

که مدیریت،، امور کنان کار,,  یعنی. است تولیدی غیر بخش کارکنان بندی تقسیم بر وی کید تأ موزلی نوشته در دیگر مهم نکته

کارکنههان ، ها فروشنده شامل که فروش،،,,  کارکنان از آنها تمایز و است ،، کار صاحبان,,  کلی طور به و مدیران و ناظران مل شا

.است مالی امور و مستغلت ، خرید دوایر

ش ، طبقاتی تمایزات داری سرمایه مؤسسات در توان می روش کدام به اتکا با که است مطرح پرسش این حال دیریت بخ ه م ،ک

روه دیگر و کارگران با را باشند نداشته داری سرمایه مؤسسۀ یک مالکیت در سهمی است ممکن ای گ اعی، ه ه اجتم ونه ب ای گ

سیسههتم در کههار اجتمههاعی سههازمان مسههالۀ یعنی طبقه، مفهوم از لنین تعریف از دیگری جزء به اینجا در ؟ نمود برجسته روشن،

.پردازیم می داری سرمایه مشخص تاریخا

کــار ادارۀ و کنترل مسالۀ و سلطه مناسبات: داری سرمایه اجتماعی کار سازمان

نامرئی و مرئی اشکال با کنندگان تولید و است تولید وسایل بر خصوصی مالکیت بر متکی جوامع همۀ درونمایۀ سلطه، و خشونت



سههلطه مناسههبات تریههن بنیههادی و ترین عام طبقاتی سلطۀ. شوند می جدا خود کار محصول و تولید وسایل از سلطه، مناسبات از

.است

.اسههت مناسههبات ایههن شههالودۀ خصوصههی مههالکیت آن، از پیههش تولیدی مناسبات همۀ همانند داری سرمایه تولیدی مناسبات در

به آن در کار پروسۀ کنترل و سلطه که است بورکراتیک و هیرارشیک ساختاری اما داری سرمایه جامعۀ در ر کا اجتماعی سازمان

، کند تصاحب را دهقان محصول از سهمی آنکه برای ارباب فئودالی جوامع در نمونه عنوان به. شود می پدیدار ای پیچیده اشکال

پروسههۀ بههر دهقههان یک اما. است مالکیت از حراست برای هایی اهرم تضمین و سیاست حوزۀ در استبداد آشکار گسترش نیازمند

متکی پائین به بال از و بورکراتیک هیرارشیک، ساختاری بر اما داری سرمایه کار اجتماعی سازمان. دارد نظارت و کنترل خود کار

.شود می اختلل دچار سرمایه آوری سود و انباشت گردش، تولید، پروسۀ کار، پروسۀ کنترل و اداره بدون و است

بهها باشههد، داشههته نظههارت و کنههترل تولیههد پروسۀ بر توانست می اش خانواده همراه به دار سرمایه داری، سرمایه رشد آغاز در اگر

بحههران پدیههداری بهها که ای گونه به ، یافته توسعه و گسترش نیز سلطه و کنترل روابط دامنۀ آن گرایی جهان و سرمایه گسترش

شههد. در مشهور ،، مدیریت انقلب,,  به که آمد وجود به کنترل و اداره سیستم در تحولی نوزدهم، قرن دوم نیمۀ در داری سرمایه

بهها دوره همین در. کرد پیدا گسترش آن دامنۀ یافت، شهرت ،، دفتری کار شدن صنعتی,,  به که تحولتی با نیز بیستم قرن اوایل

کارخههانه در ، سههرمایه بههرای کارآمههد مدیریت سیستم یک عنوان به تیلوریسم کار، ساعت کاهش برای کارگری مبارزات گسترش

).١١( بههود کههارگر بر فشار طریق از کار زمان کاهش ،، کاری قطعه,,  یا تیلوریسم هدف.  شد گرفته کار به صنعتی پیشرفتۀ های

نظیههر ، یههافت توسههعه مختلهف اشههکال در و گذشههته قههرن سراسر در تکنولوژیک توسعۀ با همراه ،، مدیریت,,  اشکال از گونه این

.دارد ادامه گوناگون اشکال در نیز اکنون و...  و تویوتایسم ، فوردیسم

شههد منجههر اجتمههاعی های گروه از بخشی پدیداری به اما کار، کنترل و سرمایه حرکت ضرورت و تکنولوژی رشد و صنعت توسعۀ

محسههوب سههرمایه کارگزار ، کار و سرمایه کنترل و اداره پروسۀ در اما باشند، نداشته مشارکت سرمایه مالکیت در است ممکن که

شههود مههی را روشی چه.  است اجتماعی رابطۀ یک سرمایه.  دارند تعلق جامعه بالیی های گروه به اجتماعی جایگاه نظر از و شده

بههه کههه هههایی گههروه با داری سرمایه مؤسسۀ یک مدیران نظیر ،، بگیران حقو ق و مزد,,  جایگاه سیستم، این در که گرفت کار به

کرد؟ تفکیک هم از دارند تعلق کارگر طبقۀ

در دو این بین که را هایی لیه و ها گروه و جامعه اصلی طبقۀ دو یعنی شده معروف ،، ضلعی سه,,  متد به که را مارکس متد اگر



بررسههی در) ١٢( رایههت اولیههن اریههک کههه روشههی به اتکا با شود، می مربوط کارگران به پائین از و سرمایه به بال از و بوده نوسان

تصههویری تههوان می ، دهیههم قرار توجه مورد را است گرفته کار به هه کار پروسۀ کنترل و اداره مسالۀ طریق از هه اجتماعی طبقات

ونی رونهد کهه کنهد می کمک روش این.  داد دست به طبقه یک مختلف های لیه از تر روشن سهازمان در متفهاوت ههای دگرگ

از بخههش آن طبقههاتی مههوقعیت بررسههی در ویههژه بههه. بگیههرد قرار بررسی مورد داری سرمایه تحولت از دوره هر در کار اجتماعی

.  شوند می محسوب ،، کارمند,,  داری سرمایه مشاغل بندی طبقه محاسبات در که شاغلین

بر و اداره را سرمایه که کسانی: کرد خلصه توان می گونه این را رایت اولین روش با کار اجتماعی سازمان در کنترل و اداره مسالۀ

کههه کسههانی و دارنههد نظارت و کنترل خود کار پروسۀ بر که دارند قرار جایگاهی در که کسانی. دارند نظارت و کنترل دیگران کار

) ١٣. ( کنند می کار سرمایه ادارۀ و کنترل تحت

ال که است مدیران برگیرندۀ در اول گروه کهارگزاران ههها ایهن. انهد مرتبط جامعه بالئی های گروه با و داشته بال آمدهای در معمو

کههار پروسۀ بر که هستند کسانی دوم گروه. کنند می جستجو آن تداوم و سیستم حفظ در را خود منافع و شده محسوب سرمایه

زیههر در و دارنههد تعلههق کههارگر طبقههۀ بههه آخر گروه و. شوند می محسوب میانی طبقۀ اجزاء از ها این. دارند نظارت و کنترل خود

مههورد داری سههرمایه معین تاریخا سیستم در روش این بست کار که داشت توجه باید.  شوند می بندی دسته طبقه این مجموعۀ

هم با مرتبط اجزاء یعنی. شود گرفته نظر در گیرد، می قرار بررسی مورد جلوتر که طبقات بعدی اجزاء با همراه باید و است بحث

: بیاوریم شواهدی زمینه این در بگذارید. اجتماعی طبقات مفهوم شناخت برای

کههارگران و مههالکین بههه که آنجا تا. هستند کار به مشغول متفاوت شغلی های گروه آن در که بگیرید نظر در را تولیدی واحد یک

طبقههه و ،، کارمنههد,,  مسالۀ به اینکه محض به اما نیست، پیچیده طبقاتی جایگاه توضیح ، شود می مربوط واحد این کنندۀ تولید

در. شههود می آغاز آنها طبقاتی جایگاه مفهوم در اغتشاش ، کنیم می نگاه زاویه این از اجتماعی های گروه جایگاه و مشاغل بندی

مههی قههرار بههالیی های گروه جایگاه در نسبی، آمد در سطح لحاظ به هم و کار و سرمایه کنترل و اداره لحاظ به هم مدیران اینجا

. باشند نداشته نقشی کارخانه سهام در است ممکن آنکه وجود با )،سرمایه کارگزار یا کار صاحبین( گیرند

اکههثراا که( خود کار پروسۀ بر اما کنند، نمی کنترل یا و اداره را دیگران کار پروسۀ آنکه وجود با که بگیرید نظر در را دیگری افراد

ال. ( اسههت بیشههتر ماهر کارگر یک دستمزد از آنها آمد در سطح و دارند نظارت و کنترل) است فکری کار متخصههص کارکنههان مث

دو مههابین جایگههاهی منظور( دارند قرار میانی طبقۀ بندی دسته در کارکنان از بخش  ابن).تولیدی واحد یک در آزمایشگاه بخش



کههار به مشغول حسابداری بخش در که بگیرید نظر در را دیگری ،، کارمند) . ,, است داری سرمایه سیستم در جامعه اصلی طبقۀ

نیههز نسبی آمد در نظر از و دهد ارائه معینی زمان در را خود کار بازدهی که است مجبور اش رئیس کنترل و نظارت تحت و است

زیههر هههای گههروه بههه شههک بههدون ،، کارمنههد,,  ایههن.  کند می دریافت دستمزد آن از کمتر یا و ماهر کارگر یک سطح هم چیزی

. دارد تعلق کارگر طبقۀ مجموعۀ

اصهطلح یهک ،، کارمنهد,,  اصهطلح ، داری سهرمایه کهار اجتمهاعی سهازمان در کهه دارد تأکیهد درسهتی به کالینیکوس، الکس

آن مدیران ویژه به و ها شرکت صاحبین گاهاا که آنجا تا میکند، مخدوش سیستم در را افراد طبقاتی جایگاه که است ایدئولوژیک

). ١٤( اند کرده همساز اصطلح این با را خود داری سرمایه مؤسسات و ها شرکت مشاغل بندی دسته در

کارگر طبقۀ از غیر دیگری طبقۀ به او آیا کند، می کنترل را خود همکاران دیگر کار هم سرکارگر یک که شود سؤال است ممکن

دارد؟ تعلق

نیههز کههار ادارۀ روش در تفههاوت و آمد در تمایز دارند، قرار کارگر طبقۀ مجموعۀ زیر در که هایی گروه میان در که نیست تردیدی

مناسههبات کههه است پائین به بال از و بورکراتیک هیرارشی یک داری سرمایه جامعۀ در کار اجتماعی سازمان که چرا. است موجود

کنههترل را خههود همکههاران دیگههر کههار ، سههرکارگر چههه اگر. شود می تولید باز و تولید پیوسته طور به و عمودی صورت به کنترل

از یکههی شههاید. نههدارد کنههترلی گونه هیچ سرمایه بر اینکه تر مهم همه از و داشته قرار مدیران وکنترل اداره تحت خود اما کند می

قدیمی اصطلح بتوان و) کنترل پروسۀ و بال دستمزد( باشد نکات این به توجه ،، طبقاتی سرحدهای,,  تفکیک در مهم های نکته

کههه پیچیده است کاری اما طبقاتی سرحدهای و مرزها تعیین حال هر به. داد توضیح چوب چهار این در را ،، کارگری اشرافیت,, 

کههه رسههد مههی نظههر به اما. است دریافت مقدار و نحوه از اجتماعی محاسبات و کار و سرمایه رابطۀ مختلف دقایق بررسی نیازمند

. اند نزدیک یا و دور سرحدها این مرز به که دهد می دست به را هایی گروه از شناخت روش ترین ساده طبقاتی مبارزۀ شاخص

نظههر از چههه و کار شرایط لحاظ به چه که است مختلف های لیه و ها گروه برگیرندۀ در اجتماعی طبقۀ هر که شد گفته تر پیش

شههیوه مسالۀ به توجه طبقاتی مرزهای بررسی در مهم های شاخص از یکی. دارد وجود آنها بین تمایزاتی آمد در و دستمزد سطح

تعریههف از دیگری جزء داشتن نظر در یعنی.  است اجتماعی حسابداری محاسبۀ طریق از نسبی آمد در معیار و دریافت مقیاس و

بههه.  کننههد می دریافت را اجتماعی ثروت و تولید از سهمی چه مختلف های گروه و افراد اینکه و دریافت های شیوه مسالۀ: لنین

.خاص طور به داری سرمایه جامعۀ در آن کارکردهای و عام طور به استثمار مسالۀ تر روشن عبارت



اجتماعی حسابداری منظر از نسبی درآمد و دریافت های شیوه

گروندریسههه در مههارکس.  دهنهد مههی قههرار تولیههد پروسههۀ در را درآمههد توزیع تولید، روند بررسی در داری سرمایه های کلسیک

مههی انتقههاد باد به ،، سرانه درآمد,,  بارۀ در را داری سرمایه ایدئولوژیک توجیه و کند می اعتراض بررسی از نوع این به هوشمندانه

ایههن بههر تمههایلی ای پیچیده و آشکار دلیل به بنا داری سرمایه جامعۀ در. است موجود نیز مصرف بارۀ در اغتشاش همین.  گیرد

اهمیههت حائز استثمار کارکردهای بارۀ در نکته این. اند سهیم اجتماعی مصرف در نسبت چه به و کسانی چه که نیست مهم نکتۀ

.است

دیگران استفادۀ برای دستمزد بدون ها انسان اینکه یعنی تر روشن عبارتی به.  ،، دیگران کار تصاحب,,  یعنی عام طور به استثمار

یهها و داری سههرمایه تولیههد وسههایل صههاحبین توسههط کههارگر، کههار محصول تصاحب استثمار سرمایه، و کار مناسبات در. کنند کار

بههه کههه کاری نیروی یعنی دستمزدی کار. است استثمار اصلی منشأ دستمزدی کار داری سرمایه جامعۀ در.  است آنها کارگزاران

کههه تولید از حاصله سود و گرفته قرار سرمایه ادارۀ و کنترل تحت سلطه، مناسبات از مختلفی اشکال توسط و درآمده کال صورت

. شود می تقسیم متفاوت مقیاس به آنها به نزدیک های گروه یا و سرمایه مختلف های بخش بین است، کارگران کار نتیجۀ

هههای هزینههه اجههزای دو هر مولد غیر و مولد کار سرمایه، منظر از( است کار نیروی ارزش پولی معادل ، دستمزد داری سرمایه در

کههه اسههت مفهههوم ایههن بههه شههود، می صحبت سرانه درآمد از که هنگامی ، داری سرمایه محاسبات در). شوند می محسوب تولید

ال( معین دورۀ یک در اجتماعی تولید از حاصل درآمد مههی نههتیجه آن از و کنند می تقسیم کشور یک جمعیت به را) سال یک مث

ال( سرانه درآمد که گیرند طبقههات به متعلق های گروه بین نسبت چه به و چگونه درآمد این اینکه حال.  است) دلر هزار چند مث

تئههوری. شههود مههی داشههته نگههاه پنهههان داری سههرمایه محاسههبات اشههکال در کههه اسههت آشههکاری راز ، شههود می تقسیم مختلف

جوامههع در امهها نیسههت، مهها بحههث مههورد اینجا در که است متکی اجتماعی تولید در افراد اشتراکی سهم بر مارکس سوسیالیستی

ال(  جامعه پائینی و بالیی های گروه بین درآمد، سطح مقایسۀ و نسبی درآمد روش داری سرمایه بیهن درآمهد سهطح مقایسههۀ مث

طبقاتی تمایزات ایستارهای و سطح از کلی بسیار شاخصی ،) جامعه پائینی های گروه از% ١۰ با جامعه بالی های گروه از% ١۰

.دهد می نشان را جامعه یک در آنها درونی های بندی دسته و

محاسههبات  از آمههده بههر نسههبی درآمههد متههن در را) کههار اجتمههاعی سههازمان در نظارت و کنترل( طبقاتی سلطۀ شاخص اگر حال



 بههه افههراد از بزرگههی هههای گههروه بنههدی دسههته بههرای اسههت مههؤثری کمههک ، دهیههم قههرار بررسههی مههورد ، اجتمههاعی

امهها دارد، وجود دستمزد سطح لحاظ به تمایزاتی طبقه هر در اینکه با. داری سرمایه معین تاریخاا سیستم در ،، گانه سه طبقات,, 

.نمود تعیین را افراد طبقاتی جایگاه نشود، تجریدی و عام سطح در که نیست ای گونه به تمایزات این

سطح مثال طور به و بگیریم نظر در تواماا را نسبی درآمد مسالۀ و کنترل و اداره معیار داری سرمایه معین جامعه یک در اگر

کههه هایی گروه از روشنی بیش و کم تصویر توان می بهتر ، دهیم قرار طبقاتی مرزهای معیار را متخصص فو ق کارگر یک دستمزد

لیههه و بههالیی هههای گههروه ، میانی طبقۀ مورد در) طبقاتی مرزهای سرحدهای( نکته همین.  داد ارائه دارند تعلق کارگر طبقۀ به

. است صاد ق نیز آنها از یک هر درونی های

.کنیم می اشاره ، اند مهم طبقات مفهوم بررسی در که دیگر موضوعاتی از هایی جلوه به ادامه در

طبقات مسالۀ و دولت

مرکههز دولههت و یابد ادامه تواند نمی کنند، هدایت و کنترل را طبقاتی سلطۀ و روابط که نهادهایی بدون تولید طبقاتی، جوامع در

نظههم بازتولیههد و دولههت سههاز و سوخت که دارند وجود هایی گروه تولیدی شیوۀ هر در. است طبقاتی نظم و سلطه بازتولید اصلی

ال. شود می ترکیب آنها های فعالیت با اجتماعی لشههگران، سههر کاتبان، نظیر ها، گروه از برخی داری سرمایه پیشا تولید درشیوۀ مث

مههی منفعههت آن از و داشته مشارکت طبقاتی سلطۀ و دولتی نظم در که بوده امتیاز صاحب های گروه از....  و کشیشان آخوندها،

.بردند

دولههت نظههر زیههر کههه هههایی گههروه همۀ اما. است طبقاتی سلطۀ و اجتماعی نظم بازتولید عرصۀ دولت نیز داری سرمایه جامعۀ در

- گروه باشد متفاوت تواند می داری سرمایه جامعۀ در که ه دولت شکل به بسته. ندارند تعلق مشترکی طبقۀ به کنند می فعالیت

مههی کههار) سههرمایه دولت( دولتی سلطۀ زیر خود اینکه یا و دارند عهده به را دولت هدایت سکان یا که دارند وجود گوناگونی های

.کنند

بازسههازی امههور بههه کههه هایی فعالیت: کرد تفکیک هم از عام شکل به توان می را کاری های فعالیت از دسته سه دولت با رابط در

آوری سههود عرصه به که اموری و اقتصادی عرصۀ در دولت های فعالیت. شود می مربوط آن درونی ساز و سوخت و اجتماعی نظم

هههای فعههالیت از ای دسههته و. شههود مههی مربههوط) دارد عهههده به را آن هدایت سکان دولت که ای سرمایه( سرمایه افزایی ارزش و



دچار جامعه با دولت مناسبات و سیستم وساز سوخت ها، فعالیت این بدون اما نیستند، آور سود که خدماتی و فرهنگی اجتماعی،

.شود می اختلل

تکنوکراتـها و بوروکراتـها موقعیت: اجتماعی نظم تولیـد باز

برخههی و اسههت مستقل پژوهشی نیازمند ندارند کار و سر مستقیماا اجتماعی تولید با که هایی گروه و افراد طبقاتی جایگاه بررسی

ذهب دسهتگاه مثل. (انهد داشته) ١٥( توجه جالب های پژوهش زمینه این در ها مارکسیست از و آن درونهی مراتهب سلسهله و م

یهها و اسههت شده همساز تولیدی مختلف های سیستم با و گرفته انجام نهاد این در تاریخی گوناگون های پروسه طی که تغییراتی

و خورنههد می گره داری سرمایه مناسبات با رانت طریق از و داشته داری سرمایه پیشا مناسبات در ریشه آنها قعیت مو که کسانی

کههه بههوروکرات و تکنوکرات مدیران یعنی داری سرمایه جامعه در امتیاز صاحب های گروه مهمترین موقعیت به تنها اینجا در). …

این در مشخص بحث شد گفته تر پیش که چنان و کنیم می اشاره دارند، طبقاتی سلطه و اجتماعی نظم تولید در ای ویژه جایگاه

را ندارنههد کههاری و سر تولید با که هایی گروه طبقاتی جایگاه نیز و گردد می باز طبقات به آن رابطۀ و دولت مسالۀ به که را رابطه

.کنیم می واگذار دیگر ای نوشته به

و سیاسههی نظههم بازسههازی و اسههت آنههها دسهت در دولههت هدایت سکان که دارند وجود معینی های گروه داری سرمایه جامعۀ در

سههرمایه جامعۀ هر در دولت کارکرد و نوع به بسته دولتی، منصبین صاحب و مدیران موقعیت. دارند عهده به را سیستم اجتماعی

داری سههرمایه اقتصادی های مؤسسه سهامداران از مستقیماا خود دولتی امور گردانندگان است ممکن. دارد متفاوتی اشکال داری

اینکه یا و) داری سرمایه های مؤسسه سهامداری در مداران سیاست نقش و آمریکا در دولت ساختار کرد کار نحوۀ همانند( باشند

مؤسسه کنترل اما بوده، فعال کمتر گذاری سرمایه عرصۀ در خود کنند، می اداره را دولتی سیستم که امتیازی صاحب های گروه

.دارند عهده به را تولیدی های

، فرهنگههی ، اقتصادی امور کارگزاری و مدیریت نظامی، قضایی، نهادهای بوروکراسی، در دولتی امتیاز صاحب مدیران کلی طور به

عرصه در سیستم ساز و سوخت و داشته نظارت و کنترل اقتصادی و سیاسی نظر از سرمایه حرکت پروسۀ بر چون....  و اجتماعی

بهها که قرارداد هایی گروه بندی دسته در را آنها توان می نباشند، دار سرمایه مستقیماا خود اگر دهند، می سامان را گوناگون های

.دارند مشترکی منافع و پیوندی هم داران سرمایه



اصههطلح هر اساساا یا( سرمایه کارگزارن بین. نامیم می ،، کار صاحبین,,  یا و سرمایه کارگزار اصطلحاا را ها گروه این ما اینجا در

سههرمایه و نیستند تولید وسایل مالک خود که اقتصادی و سیاسی امور ناظران و مدیران کلی طور به و) بگیریم کار به که دیگری

مسههالۀ بههه کههه دارد وجههود تمههایزی هههم، به نزدیک طبقاتی های تعلق و مشترک منافع وجود با تولید، وسایل مالک مثابه به دار

بیشتر کمی را نکته این. شود می مربوط دیگر سوی از داری سرمایه کار اجتماعی سازمان و سیستم نیازهای و سو یک از مالکیت

:دهیم می توضیح

ایههن اما. است سیستم شالودۀ تولید وسایل سر بر مالکیت آن، از پیش تولید های شیوه همۀ همانند داری، سرمایه تولید شیوۀ در

و کههالیی تولیهد گسهترش و کار آوری بار رشد و تکنولوژیک های پیشرفت نیازمند خود، روی پیش و بازسازی برای تولیدی شیوۀ

در تغییههر تکنولوژیههک، هههای پیشههرفت سههو یههک از بنههابراین. است آن پذیری آسیب از جلوگیری و سیاسی نظم حفظ همچنین

سههرمایه گههر سههلطه ساختار در را) سرمایه کارگزاران( مدیران موقعیت و سازد، می ضروری را داری سرمایه کار اجتماعی سازمان

در کههه شود می موجب تولید وسایل بر مالکیت فقدان دیگر سوی از و دهد؛ می مشارکت سیستم منافع در و نموده تقویت داری

موقعیت) شود مشکل دچار سیاسی لحاظ به سیستم یا و نباشد آور سود اقتصادی سسۀ مؤ که شرایطی در ویژه به( معین شرایط

خههود طبقاتی جایگاه از مختلف عوامل اثر بر آنها از گروهی یا و بخش است ممکن و گردد مخاطره دچار) سرمایه کارگزاران( آنها

.شوند رانده

آنها کار حوزۀ که این از اعم کنند می کار دولت، به متعلق داری سرمایه اقتصادی مؤسسات در که دیگر های گروه از هایی بخش

نیههز آن طبقههاتی هیرارشی و سرمایه عمومی قوانین شامل کنند، می کار سرمایه دولت تابعیت تحت چون باشد، مولد غیر یا مولد

.شوند می

و کنههترل خههود کههار پروسۀ بر که کنند می کار دیگری کسان سرمایه، کارگزاران جز به دولت کنترل تحت اقتصادی مؤسسات در

میههانی طبقههۀ مختلههف هههای بخش بههه گههروه این. است ماهر کارگر یک از فراتر اجتماعی محاسبات با آنها آمد در و داشته نظارت

می کار سرمایه هدایت و کنترل تحت که کسانی و داشته تعلق) است داری سرمایه سیستم در جامعه اصلی طبقۀ دو بین منظور(

پایههۀ دون کارکنههان هماننههد. دارنههد قرار کارگر طبقۀ مجموعۀ زیر در شود می فروش و خرید کال مثابه به آنها کار نیروی و کنند

..... . و صنعت بخش کارگران و فروش بخش کارکنان ، بازرگانی مؤسسات....  و ها بانک ، بیمه های شرکت نظیر مالی مؤسسات

جامعۀ در. باشیم داشته ای اشاره بخش این شاغلین طبقاتی موقعیت و دولتی خدمات مسالۀ به اینجا در که نیست فایده از خالی



آموزش همانند. شود می بندی دسته خدمات بخش مجموعۀ زیر در افراد کاری های فعالیت از گوناگونی های عرصه داری سرمایه

و شهری سازی باز و نظافت به مربوط خدمات هنر، و فرهنگ از هایی بخش درمانی، خدمات و بهداشت به مربوط امور پرورش، و

در کههاری هههای فعالیت از بخشی که است این اول نکته: گرفت نظر در تواماا باید را نکته دو ها فعالیت از نوع این بررسی در. غیره

غیههر کههاری سههرمایه منظر از( شود نمی مربوط آوری سود عرصۀ به مستقیماا شود، می اداره دولت توسط غالباا که خدمات بخش

طههور بههه. شود می روبرو مانع با سرمایه اجتماعی نظم تولید باز و شده اختلل دچار سیستم ها فعالیت این بدون اما )،است مولد

کهه اسهت ممکهن خهدماتی کار یک که است این بعدی نکته و....  و دعاوی وکالت بهداشت، آموزش، امور به مربوط خدمات مثال

شههد گفتههه تههر پیههش کههه گونه همان. باشد افزا ارزش و آور سود و بوده مربوط داری سرمایه تولیدی کار عرصۀ به مستقیماا خود

نی تولید در را ها فعالیت گونه این مارکس ههها حههوزه این در تولید مارکس دورۀ در چون اما. کند می بندی دسته سودآور غیرماد

می که ناچیزند چنان تولید خود با قیاس در عرصه، این در داری سرمایه تولید های جلوه تمام,,  که کند می پیشنهاد بود، ناچیز

و یهافت گسهترش گوناگون، های عرصه در غیرمادی تولید داری، سرمایۀ وگسترش باتوسعه)  ١٦( کرد،، صرفنظر آنها ازهمۀ توان

زیههر در خههدمات از هایی بخش کردن تابع لیبرالی، نئو های سیاست از یکی که کرده پیدا ابعادی چنان معاصر دورۀ در آن دامنۀ

.است حوزه این در آوری سود و تولید مستقیم سلطۀ

زیهر غالبهاا یها...  و وکل پزشههکان، پرستاران، معلمان، همانند، ها گروه از بخشی فعالیت مصرفی، نیازهای و ها کال تولید بخش در

بههه اسههت ممکههن ها فعالیت این از هایی جنبه حتی. کند می پیدا ارتباط دولت مسالۀ با ای گونه به یا و شود می اداره دولت نظر

ال شود، مربوط کال تولید مسالۀ به مستقیم غیر طور کههار نیههروی تولیههد بههاز بههرای آمههوزش و بهداشت حوزۀ در کاری فعالیت  مث

آور سههود اقتصادی نظر از غالباا که این با خدماتی های فعالیت از عرصه این اما). کال مثابه به داری سرمایه جامعۀ در کار نیروی(

.است آن به نیازمند سیستم این اما ،، اند آفرین سر درد,,  اقتصادی منظر از سرمایه برای ریکاردویی اصطلح به و نیستند

عرصههه این در را کار پروسۀ کنترل و اداره روش و بگیریم نظر در ،، عمومی فرمای کار,,  عنوان به را داری سرمایه دولت اگر حال

کههار بههه کههار، اجتمههاعی سههازمان متههن در را آورند می دست به اجتماعی تولید از شاغل افراد که سهمی و دهیم قرار توجه مورد

روه از برخی که باشیم داشته را روشن بیش و کم تصویر این توانیم می بگیریم، وزه ایهن در شهاغل ههای گ کارکنهان هماننهد ح

پروسههۀ بههر که کسانی. شوند می محسوب سرمایه کارگزاران گوناگون اجزاء از...  و آموزشی بهداشتی، امور های بخش در مدیریت

و درآمههد سههطح بههه نسههبت گیرنههد، می قرار ماهر کارگر یک از فراتر نسبی آمد در سطح نظر از و دارند نظارت و کنترل خود کار



بههه خههود اقتصههادی نیازهههای بنابر را خود کار نیروی که وکسانی میانی، طبقۀ های لیه به اجتماعی تولید از خود دریافت اشکال

.دارند تعلق گر کار طبقۀ به کنند می کار) آن دولت و( سرمایههه اداره و کنترل تحت و رسانند می فروش

ارزش مسههتقیماا کههه اسههت خدماتی نیازهای و ها کال تولید از ای حوزه دولتی، خدمات بخش در که است مهم نکته این به توجه

مههورد در تههر پیههش که نکاتی حالت این در. کند می آوری سود دیگران کار گیری کار به با سرمایه مقام در دولت یعنی. است افزا

.ندارد بیشتر توضیح به نیاز و است صاد ق شد، گفته کار افزایی ارزش روند

اجتماعی طبقات بر آن تأثیرات و معاصر داری مایه سـر
کههه اسههت روشن. است معاصر داری سرمایه کارکردهای مسالۀ است، اهمیت حائز اجتماعی طبقات بررسی در که دیگری موضوع

کارکردههها این از ای محدوده تنها اینجا در بنابراین است، مستقل پژوهشی نیازمند معاصر سرمایه کارکردهای جانبۀ همه بررسی

نگههاهی و شههده دور آن از ابتدا موضوع، این به شدن نزدیک برای. شوند می مربوط طبقات مسالۀ به که گیرد می قرار توجه مورد

گیههری پی را طبقات و معاصر سرمایۀ بین رابطۀ نگاه این پرتو در سپس و اندازیم می معاصر سرمایۀ کارکردهای از هایی جلوه به

.کنیم می

بهه نئولیبرالیسهم و کهار اجتمهاعی سهازمان بر آن تأثیرات و تکنولوژیکی تحولت معاصر، دورۀ در سرمایه حرکت مهم شاخص دو

محدود( گر درون های عرصه در طبقاتی های بندی قطب ها شاخص این دوی هر. است سرمایه هدایت در حاکم ایدئولوژی مثابه

طبقههات بیههن شکاف یعنی آن پیامدهای و نموده تر ژرف را) سرمایه جهانی فراشد( گر برون و) مشخص سیاسی جغرافیای یک ۀ

تکنولوژیههک تحههولت مسههالۀ با را شاخص دو این رسی بر. است نموده تر عمیق را طبقه هر درونی های لیه ی تجزیه و اجتماعی

. کنیم می دنبال

 بازدارندگــی و پیشرفت:  داری سرمایه در تکنولوژیک تحولت–  ١

گسترش علل بارۀ در را متعددی عوامل و موضوعات. است تولید وسایل در تحول نیازمند همواره اش درونی سرشت بر بنا سرمایه

تنها اینجا در). ١٧( است خارج نوشتار این گنجایش از علل این از یک هر بررسی که نمود ذکر توان می آن گرایی جهان و سرمایه

,, عنههوان بههه داری سرمایه در که چیزی یعنی کنیم، می اشاره آن گرایی جهان و سرمایه رشد های زمینه ترین ای پایه از یکی به



.شود می گفته سخن آن  از]مصرف تحقق[  ،، مصرف به بخشیدن واقعیت پروسۀ

ال، کنندۀ مصرف عنوان به کارگر و کننده تولید عنوان به کارگر بین داری سرمایه در ک ک ۀ ی بی رابط ا نس ر ن ود براب .دارد وج

بههه دار سههرمایه کههه اسههت صههورت این در تنها کند؛ اضافه» تبدیل «کار به لزم» را «کار که کند می مجبور را کارگر دار سرمایه

.است کرده تولید خود کارگر که است کالهایی ارزش کل از کمتر اما کارگر مزد. یابد می دست سود و اضافی ارزش

کههه را سههودی همۀ تواند نمی نیز دار سرمایه حتی. آفرینند می کنند، می مصرف که آنچه از بیشتر ارزشی کارگران حالت این در

بههاقی سههود و بکاهههد خود مصرف از انباشت، پروسۀ به بخشیدن سرعت برای که بسا چه و برساند مصرف به است آورده چنگ به

.دهد توسعه را آن و کند بیشتر را تولید افزوده، خود سرمایه بر را مانده

.اسههت آن فزاینههدۀ گسههترش و جهههانی بازارهههای بههه نیههاز بیشههتر، تولید سرمایه، حرکت دایمی روند از نمادی ساده، نکتۀ همین

.کند می کمک سرمایه بیشتر آوری سود و شدن جهانی روند و کار بارآوری رشد به تکنولوژیک تحولت

چنیههن را آن گرایههی جهان و داری سرمایه تولید وسایل در تحولت روند پیش، سال پنجاه و یکصد از بیش کمونیست، مانیفست

:کند می بینی پیش

بازارهههای بههه بههورژوازی نیههاز. .... دهههد ادامه خویش حیات به تواند نمی تولید، های ابزار در دایمی انقلب ایجاد بدون بورژوازی,,

بایههد جهها همه کند، خوش جا باید جا همه. کشاند می زمین مناطق سراسر به را آن ، خود کالهای برای گسترش حال در دمادم

).١٨( ،،…  و کند قرار بر رابطه باید همه با و شود مستقر

رمایه تولید آور، شگفت ای گونه به تکنولوژیک تحولت گذشته، دهه چند طی ت را داری س اثیر تح رار ت ت داده ق تهأثیرات. اس

بخشههیده شتاب را سرمایه گردش سرعت داده، افزایش را کار آوری بار داری، سرمایه تولیدی وسایل بر تکنولوژیک های پیشرفت

غههول ابعادی در که شده جدیدی صنایع تکامل یا گیری شکل موجب است، رانده حاشیه به را تولید وسایل از برخی آنکه ضمن و

تولید، در آنها کاربست و تکنولوژیک های پیشرفت). … و اطلعاتی ، ارتباطی های تکنولوژی و صنایع همانند. ( اند کرده رشد آسا

شههغلی های حرفه و ها گروه حال عین در و رانده حاشیه به ویا نموده منهدم را برخی داشته، مهمی تأثیر نیز شغلی های گروه بر

.است نموده ایجاد جدید

ی روابط و داری سرمایه کار اجتماعی سازمان در که گردیده موجب عوامل این همه رات آن درون ی تغیی ورت مهم رد ص ه .گی ب

دماتی ، حسهابداری ، دفهتری کار به مربوط های فعالیت در ، ها کامپیوتر گیری کار به با مثال عنوان ی ،...  و خ فعهالیت از بخش



مادی بستر که گردیده باعث نکته این. است شده ماشین حرکت تابع اند، شده می مربوط ،، فکری کار,,  عرصۀ به که کاری های

ماشههین تههابع را کارگر یدی، کار پیامد که گونه همان(  شود محدود بخش این کارکنان برای ، ،، خود کار پروسۀ اداره و کنترل,, 

آن بهها همراه و یافته افزایش بخش این در دستمزدها کاهش و رقابت و) نماید می تقویت اورا بیگانگی خود از مادی بستر و نموده

. یابد گسترش میانی طبقۀ از هایی بخش در تجزیه

کههه گردیههده مههوجب داری، سههرمایه کههار اجتمههاعی سازمان در آن پیامد و تکنولوژیک تحولت که گفت توان می خلصه طور به

به یا نیز آن پائینی های بخش و شده رانده طبقه این پائینی های گروه سوی به میانی، طبقۀ متوسط و بالیی های لیه از بخشی

.شوند تلمبار بیکاری های پارکینگ در اینکه یا و شوند رانده کارگران اردوی

نگذاشههته نصیب بی نیز را سرمایه کارگزاران از هایی بخش حتی سالر سرمایه سیستم سامانۀ در تکنولوزیک تحولت کارکردهای

هههای گروه سوی به خود طبقاتی جایگاه از نیز آنها مدیران، از هایی بخش کار با تکنیکی پیشرفتۀ وسائل شدن جایگزین با. است

.اند شده داده کوچ تر پائین

د بخش کارگران تعداد از صنعت های بخش در پیشرفته های تکنولوژی کاربست اطق در مول رفته من رمایه پیش ته داری س کاس

توزیههع و فههروش بخههش( مولههد غیههر کارگران تعداد بر جدید، کالهای تولید برای بازاریابی به نیاز زمانی برهۀ همین در اما است،

ش علت ، مولد به مولد غیر بخش کارگران نسبت افزایش یعنی نکته همین. است افزوده)  کالها رکهود و سهود نهرخ نزولهی گرای

غیههر بخههش( کههارگران از بخههش این که شده باعث و) صنعتی پیشرفتۀ کشورهای در ویژه به( است معاصر دوره در داری سرمایه

و ای رایانه محصولت رشد گرفت، نظر در باید که دیگری نکته. بگیرند قرار سازی بیکار و داری سرمایه تهاجم اول صف در) مولد

کهار بها) آغازین دورۀ( معینی دورۀ در اگر .است بخش این کارکنان موقعیت و جدید های تکنولوژی در آن به مربوط مختلف امور

بخههش ایههن تکامل و گسترش با بود، شده تقویت سیستم در بخش این شاغلین از هایی گروه موقعیت ، ها رشته این در تخصصی

نزدیههک آن بههه یا و شده سرمایه اجتماعی قانون تابع نیز دیگران، یا و خود کار اداره در آنها موقت موقعیت و دستمزدها سطح ها،

طبقههاتی مههوقعیت از آنههها از هایی بخش. شوند می و شده تجزیه و تحول دستخوش نیز ها گروه این که است این نتیجه .شود می

بحههران در. شههوند مههی کشههیده بیکههاران اردوهای سمت به اینکه یا و شد خواهند یا و شده رانده خود کنونی یا و پیشین پاندولی

خیههل و آن شههاغلین وضعیت و اطلعاتی، و ارتباطی تکنولوژی و صنایع به مربوط های بخش در ویژه به رکود داری، سرمایه اخیر

,, هههای تئوری همه از بیش نکته، این به توجه .است مشاهده قابل عینه به شوند، می کشیده بیکاری های پارکنیگ به که کسانی



،، اطلعههاتی ی جامعه,,  کلی طور به که) دیگر تولیدی مجهول سیستم یا و داری سرمایه دل در( ،، اطلعاتی فرماسیون به انتقال

.کند می اعتبار بی را شوند، می بندی دسته طبقه کدام در آن تولیدی نیروهای نیست معلوم و شود می نامیده

ارزش، بههه مربههوط قههوانین و داری سههرمایه کارکردهههای بررسی در مارکس روش بنیادهای چگونه که دهد می نشان رکود همین

ذاتهی عارضههۀ عنهوان بهه پدیهده ایههن بهها مرتبط های گروه و بیکاری رکود، سود، نرخ نزولی گرایش تکنولوژیک، تحولت انباشت،

گههروه و تولیدکننههدگان بههه مربههوط بنیادین های شاخص شکلی بهترین به روش این به اتکا و است معتبر همچنان داری سرمایه

.دهد می دست به را آنها مشترک وجوه و داری سرمایه سیستم در کارگر طبقۀ به مربوط های

کارگران رشد پدیده این ماحصل .است نموده تقویت دیگری دورۀ هر از بیش را سرمایه گرایی جهان روند اما تکنولوژی بست کار

صههورتی بههه و شکسههته هههم در را چین دیوارهای همۀ اگر سرمایه .است المللی بین شدن اجتماعی روند و مختلف های بخش در

.است داده افزایش گرا جهان ابعادی در نیز را خود گورکنان است، کرده جاخوش جا همه در آسا غول

سیستم این در .شود می ترکیب تخریب و بازماندگی با پیشرفتی هر و دارد را خود ویژۀ تناقض پیشرفت، مفهوم داری سرمایه در

عمههل وارونههه باشههد، انسههانها بیشتر آسایش و رفاه خدمت در آنکه جای به دانش، و علوم به مربوط های پیشرفت آوردهای دست

عکههس بههر جهههتی در کنههد کمههک بیشههتر اشتغال و کمتر کار ساعات به آنکه جای به تکنولوژیک های پیشرفت ماحصل. کند می

و میانی طبقۀ مختلف های لیه در بندی قطب یا و تجزیه ویژه به و طبقاتی های بندی قطب افزایش آن نتیجۀ که داشته کارکرد

.است فرودستان برای بیکاری های پارکینگ فزایندۀ گسترش و پایینی

اجتماعی طبقات بر لیبرالیسم نئو تأثیرات- ٢

داری سرمایه بحران پدیداری با .است معاصر داری سرمایه آکادمیک و سیاسی محافل و بنیادها در حاکم لوژی ایدئو نئولیبرالیسم

,, ی رؤیهها و آمههد در آب از پوچ ،، کامل اشتغال,,  سر بر هیاهو. نمود چهره کینزی شیوۀ به سرمایه ادارۀ تناقضات هفتاد، دهۀ در

کههرد علم قد سرمایه ادارۀ کینزینی بدیل مثابه به نئولیبرالیسم پس آن از .است شده بدل یأس به ،، انسانی چهرۀ با داری سرمایه

.است شده قرار بر جا همه در تقریباا ،، بازار,,  جادوی و ،، کوچک دولت,,  نظیر توجیحاتی به اتکا با و

نمههودن تههابع ،خصوصههی,,  بخههش به شود می اداره دولت نظر زیر که اقتصاد از هایی بخش واگذاری یعنی ساختاری،، اصلحات,,

خصوصی,,  ........  و پول المللی بین صندو ق جهانی، بانک نظیر المللی بین نهادهای به اقتصادی و مالی امور در ها دولت سیاست

از هههایی جلههوه. . و ،مسههتقیم آوری سههود پروسههۀ در بخش این کردن تابع و دولتی خدمات بخش های هزینه کاهش و ،، نمودن



.است معاصر جهان سالر سرمایه ساختار در سوداگر های سرمایه های سیاست

حقههو ق بههه تعههرض جههز چیههزی امهها شههود، مههی توجیه ،، بازار قدرت,,  و ،، کوچک دولت,,  چاشنی با که ها سیاست این از هدف

. نیست ارزان کار نیروی اجتماعی گسترش و سرمایه قدرت در تکنیکی های پیشرفت نمودن تابع و اجتماعی

بههه مربههوط های عرصه ،، اقتصادی رشد,,  و ،، کوچک دولت,,  بارۀ در گری هوچی با کشورها از بسیاری در گذشته دهۀ سه طی

ذار داران سهرمایه بهه مستقیماا...  و فرهنگ بدنی، تربیت آموزش، بهداشت، ونه بهدین. گردیهد واگ آوردهههای دسهت از بخشهی گ

سههرمایه از هایی بخش حتی ازکشورها برخی در. شد رانده حاشیه به ،، بازار,,  جادوی با بود شده تحمیل سرمایه به که اجتماعی

بخههش بههه داشههت، قههرار ههها دولت نظر زیر مستقیماا ،، ملی های سرمایه,,  عنوان تحت که...  و اتمی ، نظامی امور به مربوط های

بههه بهها. گشت تقویت المللی بین ابعادی در پولی های نهاد و مالی های سرمایه موقعیت برهه همین رد. گردید واگذار خصوصی،،,,

هههای بیلن بههرای فرصههت الکترونیکی، های اسکناس و بورس بازار در ها سرمایه ادغام و اطلعاتی و ارتباطی تکنولوژی کارگیری

کههارگران از بسیاری حتی زهرآگین، تبلیغات تأثیر تحت. شد تر فراخ سهام دروغین افزایش برای سیاسی های بازی حقه و جعلی

.ریختند داران سرمایه و بازان بورس جیب به را خود های دستمزد تتمۀ آنها به نزدیک های گروه دیگر و

کههه شههد مجبههور خههود دولت مواقع از بسیاری در بلکه نکرد، ،، کوچک,,  را داری سرمایه های دولت تنها نه ها سیاست این همه

گذاشهته داران سهرمایه اختیهار در بهاز دست با خود که کند رجوع مراکزی همان به...  و امنیتی ، تسلیحاتی نیازهای تأمین برای

در بیشههتری فرصههت بلکههه نشههده، کم جهان کجای هیچ در ها دولت هزینۀ تنها نه نئولیبرالی توجیحات خلف بر گونه بدین. بود

سرمایه مستقیم روابط نگین زیر به را گوناگونی های عرصه و داده افزایش را خود قدرت دامنۀ که گرفته قرار داران سرمایه اختیار

.بکشانند سالر

نی نئو سیاست جمعههی دسههته قراردادهههای بههه مربههوط آوردهای دست گذاشتن کنار آن، از هدف که ،، پذیر انعطاف,,  کار لیبرال

به بادوام و ثابت دادهای قرار کرده، پیدا گسترش بود،...  تورم نرخ به نسبت دستمزدها افزایش و کار، ساعات شغل، انتخاب دربارۀ

کههارگیری به با سرمایه. است شده جاری ای گسترده ابعاد در وقت ونیمه وقت پاره کار و گشته بدل دوام بی و موقتی قراردادهای

...و داد گسههترش کننههده خیره ابعادی در را خود گرایی جهان روند ارزان، کار گرفتن خدمت به راستای در جدید های تکنولوژی

اسهت شهده آشهکار و گرفته قرار سرمایه تهاجم مورد اجتماعی دستاوردهای دیگر و کارگران های دستاورد از بسیاری گونه، بدین

.کند نمی دنبال را خاموش کارگر و ارزان کار جز هدفی ،، بازار,,  معجزۀ که



در سیسههتم کههه ،، آموزشههی برابههر هههای فرصههت,,  از قادرند افراد که است زده دامن را توهم این همواره داری سرمایه ایدئولوژی

ابژکههتیو موضههوع یک اما افراد طبقاتی جایگاه. نمایند تعیین را خود طبقاتی جایگاه خود و نموده استفاده ، داده قرار ها آن اختیار

بهها. اسههت گشته مل بر دیگری دورۀ هر از بیش معاصر داری سرمایه در ادعا این پوچی. شود نمی تعیین افراد تمایل به بنا و است

و آگههاهی گسههترش اجتماعی، تکامل سطح سرمایه، های نیاز جمله از تنیده، هم در عوامل محصول که آموزشی سیستم گسترش

از بسههیاری بلکههه نیست، کار بازار به آنها جذب پاسخگوی سیستم تنها نه که یافته افزایش چنان کردگان تحصیل تعداد است،... 

مربهههوط مدرن کارگران نیمه و کارگران به که جایگاهی در یا و کنند پیدا خود آموزشی های گروه از جدا کاری ناچارند یا آنان

لصهههخ. بماننههد بههاقی کار انتظار در بیکاری های پارکینگ در اینکه یا و دهند قرار فروش معرض در را خود کار نیروی شود، می

و زحمتکشههان و کههارگران اردوی افزایههش و اجتمههاعی طبقههات مختلف های بخش در تجزیه نئولیبرالی، سیاست پیامدهای اینکه

. است بیکاری های پارکینگ در مختلف های گروه شدن تلمبار

پیامدهای و کنونی سالر سرمایه نظام در نئولیبرالی های سیاست با ادغام در تکنولوژیک های پیشرفت کارکردهای

:کرد خلصه گونه این توان می را اجتماعی طبقات در آن

ههها هزینه و دستمزد نرخ کاهش و سود افزایش طریق از آنها قابلیت که )منیجرها تاپ( ،، عالی مدیریت,,  جایگزینی سیاست ههه

در یههافته، افزایههش مههدیران گروه در رقابت که گردیده موجب باشند)، نداشته قابلیتی چنین که مدیرانی جای (به برسد اثبات به

یهها و ههها لیههه سههوی بههه و شههده رانههده خود جایگاه از آنان از هایی گروه و گردیده ایجاد شکاف سرمایه کارگزاران از هایی بخش

.شوند فرستاده تر پائین طبقات

بههه کههه کاری های فعالیت از هایی بخش که گردیده موجب سرمایه گوناگون های بخش در پیشرفته های تکنولوژی کاربست ههه

گهروه از هههایی بخهش گونه بدین و گردند ماشین حرکت تابع گسترده نسبتاا ابعادی در اند، شده می مربوط ،، فکری کار,,  عرصۀ

بههه داشههتند، نظههارت و کنههترل خههود کار پروسۀ بر ،، فکری کار,,  طریق از داری سرمایه کار اجتماعی سازمان در که میانی های

. شوند فرستاده بیکاران اردوی به یا و شده رانده جامعه پائینی های گروه سمت

گروه موقعیت پیشرفته، های تکنولوژی کاربست و داری، سرمایه خصوصی بخش به دولتی اقتصادی های سسه مؤ واگذاری با ههه



است گشته تغییر دستخوش کنند، می کار...  و بهداشت، آموزش، نظیر خدماتی بخش در که کسانی ویژه به میانی، طبقۀ از هایی

هههای بخههش سههوی بههه نیههز ههها گروه این و) دستمزد سطح لحاظ به هم و خود کار ادارۀ و کنترل در آنان موقعیت لحاظ به هم(

.اند شده رانده جامعه پائینی

شههده افههزوده مولههد غیر بخش کارگران تعداد بر و شده کاسته مولد بخش کارگران تعداد از داری سرمایه پیشرفتۀ مناطق در ههه

بیکاران تعداد بر روز به روز و گرفته قرار تهاجم اول صف در داری سرمایه اخیر رکود پی در) مولد غیر کارگران( بخش این.  است

.شود می افزوده آن

نی ه اجتماعی ساخت بر آن ثیرات تأ و سرمایه فزایندۀ شدن المللی بین ههه از داری، سههرمایه یافتههۀ توسههعه کمههتر مناطق اقتصاد

کههرده صنعتی مناطق و شهرها روانۀ کارگران یا و شهری تهیدستان قالب در را آنها و کاسته زمین کم روستائیان و دهقانان تعداد

.است

کههارگران نیمههه تعههداد بههر بیکههاری، های پارکینگ گسترش و وقت نیمه و وقت پاره کار افزایش و کار، روند شدن اجتماعی با ههه

است.  شده افزوده ه است آنها های ویژگی از شغلی های آموزش از معینی سطح و نشینی شهر که ه مدرن

مسههألۀ یعنههی طبقات، شناخت و بررسی های معیار مهمترین از یکی بارۀ در توضیحی پرتو در و گشته باز بحث محور به اینجا در

داری سههرمایه جامعههۀ در طبقههات مفهوم اساسی های شاخص از فشرده بندی جمع یک ارائۀ با را تاکنونی مباحث طبقاتی، مبارزۀ

.دهیم می پایان

طبقاتی مبارزۀ شاخص

و بشههری پراکتیک از عمیق ای جلوه طبقاتی مبارزۀ. است طبقاتی مبارزۀ مسألۀ اجتماعی طبقات سنجش معیارهای از دیگر یکی

جابحایی و درونی سازهای و سوخت توان می شاخص همین به اتکا با.  است اجتماعی و تاریخی های دگرگونی شاخص مهمترین

مجموعههۀ زیههر به آنها شدن رانده و میانی های گروه در تجزیه روند و زده محک را مختلف های گروه طبقاتی موقعیت در تغییر و

. کرد بررسی را کارگر طبقۀ

در تغییههر و دسههتمزد افزایههش بههرای جههامعه بههالی هههای گروه که دهد می نشان ها گروه از برخی طبقاتی های کنش به نگاهی



و اعتصههاب صههورت بههه اکثراا و جمعی دسته شکل به جامعه پائینی های گروه اما. کنند می حرکت فردی صورت به خود، وضعیت

اجتمههاعی پراکتیک در و دهند می نشان واکنش ، کنند می تحمیل آنها به فرادست طبقات که شرایطی به نسبت جمعی اعتراض

هههای گروه از برخی واکنش به نگاهی. شود می مشاهده طبقاتی همبستگی های نشانه ،.. )  و ها شعار ، مطالبات اعتراضات،( آنها

هههای گههروه از هههایی بخههش طبقههاتی موقعیت المللی، بین عرصۀ در الینئولیبر های سیاست رشد با که دهد می نشان اجتماعی

و بهداشتی خدمات پرورش، و آموزش های بخش در که هایی گروه از دسته آن ویژه به. است شده تغییر دستخوش جامعه، میانی

در شههکلی بهترین به تجزیه، روند این. کردند می فعالیت....  و شهری خدمات و پست نقل، و حمل صنعت از هایی بخش درمانی،

غربههی، اروپههای در نمههونه عنههوان است. بههه رؤیت قابل اند گرفته قرار سرمایه تهاجم مورد که هایی گروه واکنش و طبقاتی مبارزۀ

کنههترل ارتباطههات، مختلههف امههور خدمات، بخش کارکنان مداوم حضور انگلستان، در بهداشت بخش کارکنان و معلمان اعتصابات

تجزیههه نشانگر که...  و اسپانیا ایتالیا، بلژیک، فرانسه، در جمله از مختلف کشورهای در...  و ونقل حمل از هایی بخش ها، فرودگاه

اصطلح به های دولت رونق دوران در است ممکن که است هایی گروه شدن پرولتاریایی روند و آنها طبقاتی جایگاه در چرخش و

.نداشتند کارگران با مشترکی احساس رفاه،

نشههانۀ کههه را ،، اتحههاد اتحههاد معلههم کههارگر، شههعار,,  اخیر های سال اعتصابات ویژه به خود اعتصابات در ،، معلمان,,  نیز ایران در

طبقۀ,,  به که داشت اصرار گذشته، در خود پیشین فرهنگی گفتمان در گروه این که حالی در. دادند سر است طبقاتی همبستگی

طبقههاتی گیههری جهههت و مختلههف های گروه در تجزیه روند شکلی گویاترین به طبقاتی مبارزۀ جهت هر به. دارد تعلق ،، متوسط

.کند می منعکس را آنان

بندی جمع

)شههد پرداخته آن به پیشتر که سیاسی امور مدیران استثنای به( شود نمی مربوط تولید به آنها فعالیت که هایی گروه از صرفنظر

مههی را داری سههرمایه جامعههۀ در اجتمههاعی طبقات مفهوم از عام بسیار های شاخص داری، پیشاسرمایه طبقات از هایی بازمانده و

:نمود تصویر چنین توان

: از اند عبارت آنها گیرندۀ بر در های گروهمسلط:   های گروه و طبقه



کالیی یافتۀ تعمیم تولید پروسۀ در آنها سرمایۀ که... )  و مستغلت خدماتی، بازرگانی، مالی، ، صنعتی( تولید وسایل صاحبین هه

گههروه و ها بخش موقعیت. کند می طی را انباشت و افزایی ارزش روند ه است کال مثابه به کار نیروی آن شاخص ترین مهم که ه

تولیههد کههه سیاسههی سههاختار کههارکرد وسههیلۀ بههه یا و قوانین شکل به اغلب که ه مالکیت طریق از دار سرمایه طبقۀ متفاوت های

. شود می تثبیت ه کند می جدا تولید وسایل از را کنندگان

صههاحب و بههوروکرات و تکنههوکرات مههدیران برگیرنههدۀ در که) دیگری اصطلح هر یا و( ،، کار صاحبین,,  یا سرمایه کارگزاران ههه

کار اجتماعی سازمان یا و سیاسی قدرت ساختار در شان جایگاه طریق از ها گروه این موقعیت. است دولتی غیر و دولتی منصبین

فعههالیت هههای ویژگههی از ههها گههروه دیگر و کارگران کار بر نظارت و کنترل و سرمایه ادارۀ. شود می تثبیت و تعیین داری سرمایه

نی و نمههوده تقههویت را گههروه ایههن در جابجههایی امکههان تولید، وسایل بر مالکیت فقدان. است) کار صاحبین( سرمایه کارگزاران کار

. نماید می فراهم را دیگر طبقات سوی به آن از هایی بخش انتقال زمینۀ

کههارگران استثمار نتیجۀ که سودی طریق از داری سرمایه جامعۀ در مسلط های گروه و طبقه به متعلق متفاوت های گروه درآمد

ال( ها گروه دیگر استثمار یا و است .شود می تأمین... )  و مالیاتی سیستم طریق از مث

مهمههترین کههه دارند وجود متفاوتی های لیه و ها گروه داری سرمایه جامعۀ در اصلی طبقۀ دو بینمیانی:  های گروه و ها لیه

:نمود بندی دسته زیر گونۀ به توان می را آنها

معیههن) مههدرن یهها سنتی شیوۀ به توزیع و تولید ویژه به( خویش تولید وسایل بر مالکیت طریق از آنها موقعیت که هایی گروه ههه

....  و دهقانان داران، مغازه صنعتگران، همانند. شود می

هههای رسههته در تخصههص و نشههینی شهههر و دارند نظارت و کنترل خود کار پروسۀ بر کار، اجتماعی سازمان در که هایی گروه ههه

ال گروه این آمد در. آنهاست های ویژگی از شغلی .است متخصص کارگر یک دستمزد از بیشتر معمو

را خود کار نیروی موقت صورت به یا و کنند می معاش امرار خود برای کار ایجاد طریق از اغلب که روستا و شهر دستان تهی ههه

.فروشند می

لیههه درآمههد. اند نزدیک کارگران به پائین از و بورژوازی به بال از آمد در میزان اساس بر ها گروه این از یک هر مختلف های لیه

. شوند استثمار که است ممکن میانی طبقۀ پائینی و میانی های لیه. است دیگران استثمار نتیجۀ اغلب ها گروه این بالیی های



را خههود کههار نیههروی که مجبورند اقتصادی های نیاز از ناشی جبر بر بنا که است هایی گروه گیرندۀ بر در کارگر  طبقۀکارگران: 

انجههام که است کاری از کمتر آنها دستمزد و کنند می کار سرمایه ونظارت کنترل تحت ). آنهاکال عنوان به کار نیروی. (بفروشند

... )  و کشاورزی خدماتی، مالی، بازرگانی، صنعت، بخش کارگران. (دهند می

در یهها و فروشند می را خود کار نیروی وقت پاره و وقت نیمه طور به که است هایی گروه گیرندۀ بر در که مدرن کارگران نیمه هه

نیمههه ویژگی از کاری های فعالیت در تخصص از معینی میزان و نشینی شهر. برند می سر به کار انتظار در بیکاری های پارکینگ

.است مدرن کارگران

٢۰۰٣ آوریل هه ١٣٨٢ فروردین
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