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 پيام حيدرقزويني

  مفهوم »طبقه« مفهومي متعلق به انديشه ماركسيستي نبوده و نيست، 
اما بي ش��ك بايد به اين نكته معترف بود كه استفاده ماركس و ماركسيسم 
از آن و نيز مبنا قرار دادن تحليل طبقاتي در بررس��ي جامعه س��رمايه داري 
به نحوي بود كه امضاي ماركسيس��م بر پاي اين مفهوم نگاش��ته شد. اما به 
سياق بس��ياري ديگر از مفاهيم انديشه ماركسيس��تي، نظير »ديكتاتوري 
پرولتاري��ا«، ماركس فرصت نيافت يا چندان ضرورتي نديد كه تكليف خود 
را با آن روشن كند. به عبارتي ماركسيست هاي بعد از ماركس همواره گرفتار 
اين بحران بوده اند كه پيش��تر از آنك��ه بخواهند »طبقه كارگر« را به عنوان 
»طبقه اي انقالبي« مورد شناس��ايي قرار دهند، در ابتدا بايد خود اين طبقه 
را در جامعه خويش تش��خيص دهند. در واقع ش��ايد بتوان در كنار پرسِش 
»پس از س��رمايه داري چه خواهد ش��د؟« اين پرسش كه »منظور از طبقه 
و به تبع آن، طبقه كارگر چيس��ت؟« را به عنوان پرسش اصلي ماركسيسم 
پس از ماركس در نظر گرفت. به اين ترتيب ايرانيان نيز از زمان ورود انديشه 
ماركسيستي در آغاز انقالب مشروطه تاكنون، كوشيده اند تا به زعم خويش 

پاسخ درخوري به پرسش مذكور دهند. 
شايد نخستين تحليل هاي منسجم طبقاتي در جامعه ايران را بتوان از 
انقالب مشروطه به بعد يافت اما از آنجا كه شيوه هاي نخبه گرا و شرق شناسانه 
مبتني بر تحليل هاي »غيرطبقاتي« بر تاريخ نگاري ايران مس��لط بوده اند، 
براي يافتن نخس��تين آثار در اين زمينه، بايد به تاريخ دانان و فعاالن چپ 
رجوع كرد كه در تحليل هايش��ان از طبق��ه به عنوان يك مفهوم بنيادين 
استفاده كرده اند. عمده آثار آن دوران يا مستقيما توسط نويسندگاني اهل 
شوروي يا به هر حال تحت تاثير ماركسيسم شوروي نوشته شده اند. از اولين 
آثار قابل توجهي كه به ظهور طبقه كارگر در ايران پرداخته است، تحقيق 
عبداهلل اف، به نام »صنعت ايران و ش��كل گيري طبقه كارگر در اواخر قرن 
نوزدهم و اوايل قرن بيس��تم« اس��ت. اين تاريخ دان روس در تحقيقش به 
بررس��ي جنبه هاي كمي و كيفي طبقه كارگر و شرايط كار و فعاليت هاي 
سياسي آنان مي پردازد. همچنين بايد از م. ايوانف نيز ياد كرد كه به اوضاع 
عمومي طبقه كارگر ايران تا اوايل دهه 40 پرداخته است. در ميان اعضاي 
حزب توده نيز آثاري در مورد طبقه و طبقه كارگر در ايران نوش��ته ش��د 
كه شايد مهم ترين آنها كتاب عبدالصمد كامبخش با نام »بررسي جنبش 
كارگري و كمونيستي در ايران« باشد. اما از ميان آثار چپ هاي با گرايش 
چريكي نيز مي توان به »رد تئوري بقا و لزوم مبارزه مس��لحانه« اميرپرويز 
پويان و نيز كتاب »طرح جامعه شناسي و مباني استراتژي جنبش انقالبي 
ايران« بيژن جزني اش��اره كرد كه در س��ال 1358 توسط انتشارات مازيار 
منتشر شد. جزني در اين كتاب كه در سال 1351 و در زندان نوشته بود، 
ب��ه اقتصاد ايران و اصالحات ارضي پرداخته اس��ت. او در فصل دوم كتاب 
)بورژوازي كمپ��رادور به مثابه طبقه حاكم( تحليل قابل اعتنايي از طبقه 

حاكم پس از اصالحات ارضي شاه ارايه مي دهد. 
اما مناقش��ه بر سر طبقه و س��اختار طبقاتي در جامعه ايران همواره در 
ميان نويسندگان جريان هاي فكري مختلف وجود داشته است. در حالي كه 
آثار اوليه چپ ها عمدتا نقشي غايت گرايانه براي طبقه كارگر قايل بودند، در 
سال هاي منتهي به انقالب علي شريعتي از چيزي به نام »طبقه روشنفكر« 
ياد كرد و حتي در اين سال ها برخي ديگر جامعه ايران را فاقد طبقه دانسته اند. 

حتي گاه تالش شده است كه از به كار گيري مفاهيمي مثل طبقه، سرمايه دار 
و كارگر پرهيز شود و از واژه هايي چون توليد كننده و مصرف كننده و كارآفرين 
به جاي آنها استفاده شود. اما مي توان گفت بخش عمده اي از اين تحليل ها 
نه با اتكا به داده ها و وضعيت عيني جامعه بلكه مبتني بر نظريه و ايده هاي 
انتزاعي بوده اند. اما در سال هاي اخير پژوهش ها و تحقيق هاي مهمي پيرامون 
طبقه و ساختار طبقاتي ايران صورت گرفته است كه به برخي از آنها اشاره 
خواهيم كرد. البته كتاب هايي كه به آنها اشاره مي شود تنها شامل آثار فارسي 
است و آثار مهم ديگري را كه به فارسي برگردانده نشده اند دربر نمي گيرد. از 
مهم ترين آثار غيرفارسي بايد از پژوهش آصف بيات با نام »كارگران و انقالب 

در ايران« كه پايان نامه دكترايش بوده است، نام برد. 
طبقه و كار در ايران

اين كت��اب كه برنده جاي��زه انجمن مطالعات جهان س��وم در نوامبر 
2007 شده است، پژوهش سهراب بهداد و فرهاد نعماني است و با ترجمه 
محمود متحد در س��ال 1387 توسط نشر آگاه منتشر شد. »طبقه و كار 
در ايران« از يك جهت ش��اخص ترين كتابي اس��ت كه تا به حال پيرامون 
اقتص��اد ايران در دوران پس از انقالب مبتني بر تحليل طبقاتي منتش��ر 
ش��ده است و با داده هاي روشن و علمي به تحليل ساخت طبقاتي جامعه 
ايران پرداخته اس��ت. چارچوب تئوريك كتاب مبتني بر آراي »اريك الين 
رايت«، جامعه شناس آمريكايي اس��ت كه در سنت رويكرد ماركسي قرار 
دارد. نويسندگان در مورد چارچوب نظري پژوهش شان در بخش دوم كتاب 
به طور مفصل بحث كرده اند. بهداد و نعماني با اندكي تغيير نظريه رايت را 
براي تحليل شان به كار مي گيرند چراكه معتقدند چارچوب آراي رايت يعني 
كاربست سه محور مناسبات مالكيت، مديريت/ اقتدار سازماني و مهارت/ 
صالحيت هاي كمياب، به خوبي مي تواند ويژگي هاي طبقاتي در سرمايه داري 
معاصر را بنماياند. به اين اعتبار آنها چهار دس��ته طبقه را در ايران بعد از 
انقالب تشخيص مي دهند: س��رمايه داران، خرده بورژواها، طبقه متوسط و 
طبقه كارگر. مواجهه مولفان با طبقه نه براساس درجه بندي امكانات زندگي 
يا درآمد، بلكه برپايه روابط نابرابر اقتصادي است و كوشش كتاب نيز نشان 
دادن نابرابري هاي ساختارمند در فعاليت هاي اقتصادي ايران پس از انقالب 
است. اگرچه در اين پژوهش به قوميت، مذهب و خاصه جنسيت به عنوان 
سه منشاء ديگر نابرابري ها در اين دوره اشاره شده و جنسيت فصلي جداگانه 
را به خود اختصاص داده اس��ت، اما تحليل طبقاتي محور اصلي بررس��ي 

نابرابري هاي اقتصادي بوده است. 
اما اهميت اصلي اين كتاب در تحليل آمپريكي است كه پيرامون وضعيت 
و آرايش طبقات در پي انقالب 57 ارايه مي دهد و از اين منظر بي گمان اثري 
يگانه اس��ت. بهداد و نعماني با استفاده از آمار سرشماري 10 ساله نفوس و 
مسكن ايران براي سال هاي 1355، 1365 و 1375 كه توسط مركز آمار ايران 
منتشر شده اند اندازه مطلق و نسبي هر گروه طبقاتي را به تفكيك بررسي 
كرده اند و اين همان چيزي اس��ت كه در كتاب ها و تحقيقات ديگر تا اندازه 

زيادي غايب است. 
به��داد و نعماني اقتصاد دوران پس از انق��الب را در دو دوره مجزا مورد 
بررس��ي قرار مي دهند: درون تابي ساختاري در دهه نخست انقالب و وارونه 
آن و برون تابي در دهه بعد. به گفته آنها، دهه نخس��ت با بحران پساانقالبي 
و به خطر افتادن امنيت سرمايه همراه است كه اختالل در فرآيند انباشت، 
مناسبات سرمايه داري توليد را متوقف كرد و پرولترزدايي كار و دهقاني شدن 

كش��اورزي به وجود آمد. به اين اعتبار در دهه اول انقالب آرايش و تركيب 
طبقات اجتماعي تغيير مي يابد. از تعداد اعضاي طبقه سرمايه دار، طبقه كارگر 
و طبقه متوسط كاسته مي ش��ود و بر طبقه خرده بورژوا افزوده مي شود. اما 
مهم تري��ن ويژگ��ي دوران دوم - »برون تابي« - خصوصي س��ازي اقتصادي 
و احياي مناس��بات س��رمايه داري از رهگذر سياس��ت ليبراليسم اقتصادي 
بوده اس��ت. اين دو گرايش متضاد تاثيرات چش��مگيري بر ماهيت طبقاتي 
اش��تغال در ايران داشته اند. اگر دوره نخست دوره شكوفايي سرمايه داران و 
خرده بورژواهاي س��نتي بود، در دوره برون تابي در دهه بعد ش��اهد افزايش 
چشمگيري در تعداد سرمايه داران و خرده بورژواهاي مدرن هستيم. پس از 
انتش��ار اين كتاب يكي از مهم ترين نقدهايي كه به آن ش��د، بي اعتنايي به 
مقوله فرهنگ و شرايط عمومي فرهنگي در اين پژوهش و محدود ماندن در 

چارچوبي اكونوميستي بوده است. 
طبقات اجتماعي، دولت و انقالب در ايران

اين كتاب نوشته احمد اشرف و علي بنو عزيزي است كه با ترجمه سهيال 
ترابي فارس��اني در سال 1387 توسط انتشارات نيلوفر منتشر شد. كتاب در 
شش فصل تنظيم شده است و سه مقاله نخست به بررسي طبقات اجتماعي 
ايران در سه دوره تاريخ ميانه، دوران قاجاريه و دوران پهلوي مي پردازد. مقاله 
چه��ارم به نقش ارتباط بازار-روحاني��ت در جنبش هاي اعتراضي يك قرن 
گذشته در ايران پرداخته است. مقاله پنجم نقش طبقات اجتماعي در انقالب 
را مورد بررسي قرار داده و آخرين مقاله كتاب هم به انقالب سفيد و اصالحات 

ارضي و نيز مساله مبارزه براي زمين در طول انقالب پرداخته است. 
اي��ن پژوهش با توجه به نظري��ه »و بر« هم به طبقات و هم به گروه هاي 
منزلتي توجه دارد و قشربندي اجتماعي آن تركيبي از هر دو است. به طور 
مشخص، در تحليل طبقاتي كتاب عنصر ستيز طبقاتي امري كانوني نيست 
بلكه در حاشيه قرار دارد. اشرف حضور طبقه خرده بورژوا )اصناف و بازاريان( 
در انقالب 57 را برآيند يك س��تيز طبقاتي صرف نمي داند و موتور محرك 

انقالب را نه طبقه خرده بورژوا كه روحانيت مي داند. 
ايران بين دو انقالب

اثر شناخته ش��ده يرواند آبراهاميان كه در آن به تحليل مباني اجتماعي 
سياس��ت در ايران، از دوران انقالب مش��روطه تا انقالب اس��المي پرداخته 
است. تحليل آبراهاميان مبتني بر تحليل كنش متقابل سازمان هاي سياسي 
و نيروهاي اجتماعي اس��ت كه اين نيروها را ب��ه گروه هاي قومي و طبقات 
اجتماعي تقس��يم كرده است. آبراهاميان طبقه اجتماعي را به معناي اقشار 
وس��يع افقي متشكل از افرادي داراي ارتباط مشترك با وسايل توليد، رفتار 
متقابل مش��ترك با شيوه مديريت و رويكرد مشترك به نوسازي اقتصادي، 
اجتماعي و سياسي قلمداد كرده است. تحليل آبراهاميان مبتني بر رويكرد 
نوماركسيستي يي. پي. تامپسن است كه طبقه را نه فقط بر حسب ارتباط آن 
با شيوه توليد بلكه در متن زمان تاريخي و اصطكاك اجتماعي آن با طبقات 
معاصر درك مي كند. اين كتاب با دو ترجمه مختلف توسط نشر ني و مركز 

منتشر شده است. 
آثار فوق را مي توان آثار ش��اخص در اين زمينه دانس��ت، اما به جز اينها 
مي توان كتاب هاي ديگري از جمله »رش��د روابط س��رمايه داري در ايران« 
محمدرضا س��وداگر، »طبقه متوسط و تحوالت سياس��ي در ايران معاصر« 
محمدرضا بحراني )آگاه، 1388( و »مشاركت سياسي طبقه كارگر در ايران« 

افشين حبيب زاده )كوير، 1387( را نام برد. 

مرور  برخي كتاب هاي منتشرشده پيرامون طبقه در ایران
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