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طبقات اجتماعي در نظريهي ماركسيستي كدامند؟ آنها گروههايي از عامﻼن اجتماعي يا افرادياند كه اساساً ،اما نه منحصراً ،بنا به
جايگاهشان در فرآيند توليد ،يعني بنا به جايگاهشان در سپهر اقتصادي ،تعريف ميشوند .جايگاه اقتصاديِ عامﻼن اجتماعي ،نقشي
اساسي در تعيين طبقات اجتماعي ايفا ميكند .اما از اين موضوع نميتوانيم نتيجه بگيريم كه اين جايگاه اقتصادي براي تعيينِ طبقات
اجتماعي كفايت ميكند .ماركسيسم ابراز ميكند كه }امر{ اقتصادي درواقع نقش تعيينكنندهاي در شيوهي توليد يا صورتبندي
اجتماعي دارد؛ اما }امر{ سياسي و ايدئولوژيك )روبنا( نيز نقش مهمي دارند .زيرا هرگاه ماركس ،انگلس ،لنين و مائو به واكاوي
طبقات اجتماعي ميپردازند ،بدون محدودكردن خود به معيارهاي صرفاً اقتصادي ،به معيارهاي سياسي و ايدئولوژيك ارجاعات
صريحي ميكنند .بنابراين ،ميتوانيم بگوييم كه هر طبقهي اجتماعي بنا به جايگاهش در مجموعهي پراتيكهاي اجتماعي تعيين
ميشود ،يعني بنا به جايگاهش در مجموعهي تقسيم كار كه شامل مناسبات سياسي و ايدئولوژيك ميشود .اين جايگاه منطبق است
با تعين ساختاري طبقات ،يعني شيوهاي كه تعين ايجادشده توسط ساختار )مناسبات توليد ،سلطه/انقياد سياسي ـ ايدئولوژيك( بر
پراتيكهاي طبقاتي عمل ميكند ،زيرا طبقات صرفاً در مبارزهي طبقاتي وجود دارند] .[1اين موضوع شكل تاثير ساختار بر تقسيم
اجتماعي كار را به خود ميگيرد .اما در اينجا ﻻزم به ذكر است كه اين تعين طبقات ،كه فقط در مبارزهي طبقاتي وجود دارد ،بايد به
وضوح از جايگاه طبقاتي در بافت اجتماعي متمايز شود .با تأكيد بر اهميت مناسبات سياسي و ايدئولوژيك در تعيين طبقات ،و اين
واقعيت كه طبقات اجتماعي صرفاً در مبارزهي طبقاتي وجود دارند ،نبايد مرتكب خطاي »ولونتاريستيِ« تقليل تعين طبقاتي به جايگاه
طبقاتي شويم .اين خطا پيامدهاي سياسي بينهايت مهمي بهدنبال دارد كه در بخشهاي مرتبط با تكنسينها ،مهندسين و اشرافيت
كارگري به آن اشاره خواهيم كرد .با اين حال ،معيار اقتصادي تعيينكننده باقي ميماند .اما چگونه بايد اصطﻼحات »اقتصادي« و
»معيار اقتصادي« را در برداشت ماركسيستي درك كنيم؟
 .١طبقات اجتماعي و مناسبات توليد
سپهر »اقتصادي« را فرآيند توليد ،و جايگاه عامﻼن يعني تقسيمشان به طبقات اجتماعي را مناسبات توليد تعيين ميكند :در واحدي
متشكل از توليد/مصرف/تقسيم محصول اجتماعي ،اين توليد است كه نقش تعيينكنندهاي ايفا ميكند .تمايز بين طبقات در اين
سطح ،تمايزي مثﻼً متكي بر مقادير نسبي درآمد )تمايزي بين »غني« و »فقير«( نيست ،تمايزي كه سنت طوﻻني پيشاماركسيستي
به آن باور داشت و امروزه نيز سلسلهاي كامل از جامعهشناسان به آن باور دارند .تمايز محرز بين سطوح نسبي درآمد خود صرفاً پيامد
مناسبات توليد است.
پس فرآيند توليد چيست و مناسبات توليدي كه آن را تشكيل ميدهند كدامند؟ ما در فرآيند توليد ،در وهلهي نخست ،فرآيند كار
را مييابيم :اين همان چيزيست كه بهطور اعم رابطهي انسان با طبيعت را مشخص ميكند .اما فرآيند كار هميشه در يك شكل
اجتماعي تاريخاً تعينيافته پديدار ميشود و صرفاً در وحدتش با مناسبات توليد وجود دارد .در جامعهاي تقسيمشده به طبقات ،مناسبات
توليد شامل رابطهاي مضاعف است كه روابط انسان با طبيعت را در توليد مادي دربرميگيرد .اين دو رابطه عبارتند از يكم ،رابطهي
بين انسانها و انسانهاي ديگر ،يعني مناسبات طبقاتي ،و دوم ،رابطهي بين عامﻼن توليد و ابژه و وسايل كار ،يعني نيروهاي توليدي.
اين دو رابطه به اين ترتيب به رابطهي غيركارگر )مالك( با ابژه و وسايل كار ،و رابطهي توليدكنندهي بﻼواسطه )كارگر مستقيم( با
ابژه و وسايل كار معطوف است .اين روابط شامل دو جنبه است :الف( مالكيت اقتصادي به معناي كنترل واقعي اقتصادي وسايل توليد،
يعني قدرت تخصيصِ وسايل توليد به مصارف معين و در نتيجه به مصرفرساندن محصوﻻت بهدستآمده .ب( تصرف به معني
توانايي بهكارانداختنِ وسايل توليد.
مالكان و وسايل توليد
در هر جامعهي تقسيمشده به طبقات ،نخستين رابطه )مالكان/وسايل توليد( هميشه با نخستين جنبه منطبق است :اين مالكان هستند
كه كنترل واقعي بر وسايل توليد دارند ،و بنابراين با به چنگ آوردن ارزش اضافي مستقيم از كارگران ،آنها را در شكلهاي گوناگون
استثمار ميكنند .با اين همه ،ميبايست اين مالكيت را در حكم مالكيت واقعي اقتصادي ،كنترل وسايل توليد ،درك كرد تا از مالكيت
2

3

حقوقي كه بنا به قانون مجاز شناخته ميشود و متعلق به روبناست ،تميز داده شود .بدون ترديد ،قانون معموﻻً مالكيت اقتصادي را
تصديق ميكند ،اما ممكن است شكلهاي مالكيت حقوقي با مالكيت واقعي اقتصادي منطبق نباشد.
ميتوانيم اين موضوع را با دو مثال توضيح دهيم .با نمونهي دهقانان بزرگ در تقسيمبندي طبقات در روستا آغاز ميكنيم .بنا به
گفتهي لنين ،آنها به }گروه{ دهقانان ثروتمند تعلق دارند ،به رغم اين كه مالكيت رسمي و حقوقي زميني را ندارند كه از آنِ سرمايهدار
اجارهگير است .اين دهقانان بزرگ به }گروه{ دهقانان ثروتمند متعلقاند ،نه به خاطر درآمدهاي زيادشان ،بلكه به اين دليل كه كنترل
واقعي بر زمين و وسايل توليد دارند و بنابراين بهواسطهي آن مالكان واقعي اقتصادي هستند .من صرفاً به اين مورد به عنوان يك مثال
اشاره كردم .جاي آن نيست كه به واكاوي مفصل تقسيمات طبقاتي دهقانان ،كه فينفسه طبقهاي يگانه را تشكيل نميدهند ،بپردازم .اما
ﻻزم به ذكر است كه فقط با تمايزي موشكافانه بين مالكيت حقوقي ،صوري ،و مالكيت اقتصادي ،واقعي ،ميتوانيم روستاييان را به
زمينداران بزرگ ،دهقانان ثروتمند ،ميانهحال و فقير تقسيم كنيم ،به نحوي كه هر طبقه گروههايي را دربرميگيرد كه از شكلهاي
متفاوت مالكيت و استثمار نشأت گرفتهاند.
نمونهي بعدي ،اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و كشورهاي »سوسياليستي« است .اين موردي است بسيار بحثانگيزي كه در
اينجا نبايد از قلم بيفتد .در اين كشورها ،مالكيت حقوقي ،صوري ،بر وسايل توليد به دولت تعلق دارد كه آن هم »دولت مردم« به حساب
آورده ميشود؛ اما كنترل واقعي )مالكيت اقتصادي( بيشك به خود كارگران تعلق ندارد ــ چنانكه ميتوانيم از نابودي سويتها و
شوراهاي كارگران دريابيم ــ بلكه به مديران بنگاهها و اعضاي دستگاه حزبي تعلق دارد .بنابراين ،ميتوان استدﻻل كرد كه شكل
مالكيت جمعي حقوقي ،شكل جديدي از مالكيت اقتصادي »خصوصي« را پنهان ميكند؛ و از اين روست كه بايد از يك »بورژوازي«
جديد در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سخن گفت .در واقعيت ،الغاي استثمار طبقاتي نميتواند صرفاً با الغاي مالكيت خصوصي
حقوقي يكي گرفته شود ،مگر با لغو مالكيت واقعي اقتصادي ،يعني كنترل وسايل توليد به دست خود كارگران.
اين مﻼحظات با مسئلهي گذار به سوسياليسم مرتبطاند .اگر تمايز مهم نظري و واقعي بين مالكيت اقتصادي و صوري ،حقوقي ،را در
نظر داشته باشيم ،ميتوانيم درك كنيم كه مليكردن بنگاهها بهتنهايي راهحل نيست .نه فقط به اين دليل كه مليكردنها توسط
بورژوازي با منافعش وفق داده ميشود ،بلكه به اين خاطر كه حتي هنگامي كه با تغييري در قدرت دولتي توأم ميشوند ،مليكردن يا
تصدي اقتصاد توسط دولت صرفاً شكل مالكيت حقوقي را تغيير ميدهد .در نهايت ،اساساً كنترل توليد توسط خود كارگران ميتواند
مالكيت اقتصادي را تغيير دهد و به الغاي طبقات بيانجامد.
طبقهي استثمار شده و وسايل كار
به رابطهي دوممان يعني رابطهي توليدكنندگان مستقيم )كارگران( و وسايل و ابژهي كار بازگرديم .اين رابطه ،طبقهي استثمارشده را
توصيف ميكند كه ميتواند بنا بر شيوههاي گوناگون توليد ،شكلهاي مختلفي داشته باشد .در شيوههاي توليدي پيشاسرمايهداري،
توليدكنندگان مستقيم )كارگران( كامﻼً از ابژه و وسايل كار جدا نبودند .مثﻼً در شيوهي توليد فئودالي ،با وجود اينكه ارباب از هر دو
مالكيت حقوقي و اقتصادي بر زمين برخوردار بود ،سرف قطعه زميناش را متصرف بود كه عرف و رسوم از او حمايت ميكرد و ارباب
مطلقاً نميتوانست او را خلعيد كند .استثمار در آن شيوهي توليد ،با استخراج مستقيم كار مازاد به شكل بيگاري ،كه از طريق كار يا
بهصورت جنسي قابلپرداخت بود اعمال ميشد .به بيان ديگر ،مالكيت و تصرف اقتصادي از هم متمايز بودند ،زيرا هر دوي آنها بر
رابطهي يكساني بين مالكان و وسايل توليد متكي نبودند .در مقابل ،در شيوهي توليد سرمايهداري ،توليدكنندگان مستقيم )طبقهي
كارگر( به كلي از وسايل كارشان كه در تصرف واقعي سرمايهداران است خلعيد ميشوند :ماركس اين را پديدهي »كارگر محض« نام
نهاد .كارگر صرفاً نيروي كارش را متصرف است ،كه آن را هم به عنوان كاﻻ ميفروشد ،و اين حقيقت تعميم شكل كاﻻيي را تعيين
ميكند .سرمايهدار به اين ترتيب كار مازاد را نه به طريقي مستقيم بلكه از طريق كار پيكريافته در كاﻻ ،با روي هم انباشتن ارزش
اضافي ،به چنگ ميآورد.
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اين امر تبعات مهمي دارد .فرآيند توليد نه بنا به عوامل فني بلكه براساس مناسبات بين انسانها و وسايل توليد ،و بنابراين
براساس وحدت فرآيند كار و مناسبات توليد تعريف ميشود .چيزي به عنوان »كار مولد« ،كه به عنوان اصطﻼحي خنثي درك ميشود،
در جوامع تقسيمشده به طبقات وجود ندارد .كار مولد در هر شيوهي توليدي منقسم به طبقات ،عبارت است از كاري كه با مناسبات
توليدي آن شيوه منطبق است :همان كاري است كه شكل خاصي از استثمار را ايجاد ميكند .در چنين جوامعي ،توليد همواره مظهر
انشقاق ،استثمار و تضاد بين طبقات است .بنابراين ،كار مولد در شيوهي توليد سرمايهداري عبارت است از كاري )هميشه بر پايهي
ارزش مصرفي( كه ارزش مبادلهاي را در شكل كاﻻ و از اينرو ،ارزش اضافي را توليد كند .دقيقاً به اين نحو است كه طبقهي كارگر
از لحاظ اقتصادي در شيوهي توليد سرمايهداري تعريف ميشود :كار مولد مستقيماً به تقسيم بين طبقات در مناسبات توليد مرتبط
ميشود.
كار مولد و كار نامولد
اين صورتبندي به ما اجازه ميدهد مشكﻼت معيني را حل كنيم ،هرچند مسائل جديدي هم پيش روي ما ميگذارد .طبقهي كارگر با
مزدش تعريف نميشود ،چرا كه مزد شكلي است حقوقي كه در آن محصول طبق قرارداد حاكم بر خريد و فروشِ نيروي كار تقسيم
ميشود .اگرچه هر كارگري مزدبگير است ،هر مزدبگيري نميتواند كارگر باشد ،چون هر مزدبگيري لزوماً كارگري مولد ،يعني
توليدكنندهي ارزش اضافي )كاﻻها( نيست .ماركس دربارهي اين موضوع به واكاويهاي صريحي ميپردازد :مثﻼً ،او كارگران
حملونقل )كارگران راه آهن و غيره( را كارگران مولد ،متعلق به طبقهي كارگر ،در نظر ميگيرد؛ چرا كه كاﻻ تا زماني كه در بازار
ظاهر نشود ،وجود ندارد :و عامل مهم در تعريف كار مولد ،كاﻻ )ارزش اضافي( است؛ درحالي كه مزدبگيران در بازرگاني ،بانكها،
آژانسهاي تبليغاتي ،صنعت خدمات و غيره در زمرهي كارگران مولد گنجانده نميشوند؛ زيرا برخي از آنها به سپهر گردش تعلق
دارند ،در حالي كه بقيه ارزش اضافي توليد نميكنند ،بلكه صرفاً در تحقق آن نقش دارند.
با اين حال ،اين مسئله با عطف به تكنسينها و مهندساني كه درون و پيرامون توليد مواد در بنگاهها مشغولبهكارند پيچيدهتر
است :گروهي كه شامل افرادي است كه اغلب )به اشتباه( »حامﻼن علم« ناميده ميشوند .هيچگونه توضيح صريح و منسجمي
دربارهي اين مسئله نزد ماركس ،كه با محدودكردن خود به سطح اقتصادي در واقع دو پاسخ كمابيش متناقض ميدهد ،يافت
نميشود .ماركس در نظريههاي ارزش اضافي و گروندريسه از مفهوم كارگر جمعي استفاده ميكند .ماركس با توجه به الف(
اجتماعيشدن پيشروندهي نيروهاي توليدي و فرآيند كار و ب( درهمتنيدگي فزايندهي وظايف مختلف موثر در توليد كاﻻ ،استدﻻل
ميكند كه علم گرايش دارد كه به بخشي از نيروهاي توليدي بدل شود و تكنسينها ،از طريق كارگر جمعي ،بايد بخشي از طبقهي
كارگر به حساب آورده شوند .تلقي يادشده به اين انگاره ميانجامد كه آنها اشرافيتي كارگري را شكل ميدهند كه لنين آن را ﻻيهاي
از خود طبقهي كارگر بهحساب ميآورد .ولي ماركس در سرمايه صراحتاً اين دسته از عامﻼن را بخشي از طبقهي كارگر به حساب
نميآورد ،چرا كه علم يك نيروي توليدي مستقيم نيست و فقط كاربردهاي آن به فرآيند توليد وارد ميشوند .عﻼوهبراين ،اين
كاربردها فقط در افزايش و تحقق ارزش اضافي نقش دارند ،نه در توليد مستقيم آن .بنابراين ،عامﻼن فني بخشي از طبقهي كارگر را
تشكيل نميدهند.
اهميت اين موضوع در چيست؟ نخست بايد به محدوديتهاي معيارهاي معين »اقتصادي« )كه به شيوهي »فنگرايانه« درك
ميشوند( اشاره كنيم كه قادر به ارائهي پاسخي نيستند .از سويي ،بين كار»يدي« و كار »فكري« ،به سبكوسياقي فنگرا ،انشقاقي
وجود دارد ،يعني انشقاقي متكي به تقسيم فني كار .اكنون حتي در سطح فرآيند توليد بهتنهايي ،آن انشقاق فينفسه براي انشقاق
طبقات شرط كافي نيست .كارگر مولد ،توليدكنندهي ارزش اضافي ،بههيچوجه قابلتحويل به فقط كارگر يدي نيست .از سوي ديگر،
هنگامي ميتوانيم به اهميت اين انشقاق بين كار يدي و كار فكري پي ببريم كه در نظر بگيريم چگونه انشقاق يادشده مشخصهي
مجموعهي جايگاهها در تقسيم اجتماعي كار است و طبقات اجتماعي را تعيين ميكند ،و در كجا اقتدار و ادارهي كار در بنگاه اقتصادي
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به كار فكري و »راز دانش« مرتبط ميشود .انشقاق بين كار فكري و يدي در تعيين طبقات فقط زماني حائز اهميت ميشود كه در
چارچوب مناسبات ايدئولوژيك و سياسي قرار گيرد.
دوم اينكه ،تمايزي بين كارگر جمعي و كارگر مولد وجود دارد كه در كتاب جديد حزب كمونيست فرانسه ،رسالهاي در اقتصاد
ماركسيستي ] [2ادعا شده است .اين اثر تقريباً منحصراً بر معيارهاي فني ـ اقتصادي استوار است .مسئله بهقدري مهم است كه
پرداختن به آن ارزش دارد .مؤلفين در مجلد يكم ،صفحهي  ٢١١و بعد از آن ،كوشيدهاند »كارگر جمعي« را بهمثابه »افرادي كه از
لحاظ "فني" در توليد ارزش اضافي مؤثرند ،در تمايز با مفهوم انعطافناپذيرتر "كارگر مولد" به معناي افرادي كه مستقيماً ارزش
اضافي توليد ميكنند )طبقه كارگر(« تعريف كنند .اين مفاهيم دربردارندهي رشتهاي است از دستههاي غيراصيل ،از عامﻼني كه كارگر
محسوب نميشوند اما هنوز بخشي از »كارگر جمعي« يا همان »شبهكارگر« قلمداد ميشوند.
اين مفاهيم نوعي كژديسگي اقتصادي به وجود ميآورند كه براي هدف سياسي خاصي استفاده ميشود .كژديسگي اقتصادي
است ،از اين لحاظ كه هنگامي كه ماركس از مفهوم كارگر جمعي استفاده ميكند ،در واقع آن را با بسط خود طبقه كارگر ،كارگر مولد،
يكي ميگيرد .ماركس هرگز بين كارگر جمعي و كارگر مولد تمايزي قائل نيست ،در عوض او از اصطﻼح »كارگر جمعي« براي
مشخصكردن دگرگونيهاي خود طبقهي كارگر استفاده ميكند .از سوي ديگر ،درست است كه ماركس در سرمايه فقط از معيارهاي
اقتصادي در تعريف كارگر جمعي استفاده ميكند ،و به همين خاطر است كه اين اصطﻼح در آن اثر سيال و مبهم باقي مانده است.
بايد اين حكم را طرح كنيم كه كارگر جمعي عاملي غير از طبقهي كارگر نيست ،هرچند اصطﻼح »كارگر جمعي« معاني ضمني
مختلفي دارد كه معيارهاي ايدئولوژيك و سياسي را در تعيينحدود طبقهي كارگر وارد ميكند .اين موضوع اهميت بنيادين دارد كه
بعداً به آن ميپردازيم .ديدگاه غلطي كه با ابداع ﻻيهي »شبهكارگران« بين كارگر جمعي و طبقهي كارگر تمايز قائل ميشود ،عمﻼً
اسطورهي »طبقهي مزدبگير« را اقتباس ميكند ،اسطورهاي كه مزدبگيران و طبقهي كارگر را يكي ميكند.
از اين موضوع ميتوانيم به مسئلهي مهمي برسيم .در باﻻ گفتيم كه فرآيند توليد شامل وحدت فرآيند كار و مناسبات توليد است.
حال ميتوانيم حكم ديگري را به آن اضافه كنيم :فرآيند كار )شامل »فناوري« و »فرآيند فني«( ،در چارچوب اين وحدت ،نقش
تعيينكننده را ايفا نميكند ،بلكه مناسبات توليديست كه مقدم بر فرآيند كار و »نيروهاي مولد« است .اين موضوع ارتباط مهمي با
مسئلهي طبقات اجتماعي دارد .تعين طبقات به مناسبات توليد متكي است كه آن هم با تقسيم اجتماعي كار و روبناي سياسي ـ
ايدئولوژيك مستقيماً مرتبط است ،و نه با دادههاي خود »فرآيند فني« .تقسيم فني كار تحت سلطهي تقسيم اجتماعي است.
بنابراين ،ما كار مولد را بهعنوان كاري كه از نظر فني شامل افراد شركتكننده در توليد است تعريف نميكنيم ،بلكه كاري را مولد
ميدانيم كه شامل افراد توليدكنندهي ارزش اضافي است و اين افراد به اين ترتيب در حكم يك طبقه به شيوهاي معين استثمار
ميشوند ،يعني افرادي كه جايگاه معيني را در تقسيم اجتماعي كار اشغال ميكنند.
 .٢شيوهي توليد و صورتبندي اجتماعي
پيش از آنكه به معيارهاي سياسي و ايدئولوژيك ﻻزم براي تعيين حدود طبقات اجتماعي بپردازيم ،ميبايست درنگ كنيم و طبقات را
در شيوهي انضمامي توليد و صورتبندي اجتماعي يا »جامعه« بررسي كنيم .هنگامي كه دربارهي شيوهي توليد يا شكل توليد سخن
ميگوييم ،خود را در سطحي عام و انتزاعي قرار ميدهيم ،مثﻼً شيوههاي توليد بردهداري ،فئودالي و سرمايهداري .ما به تعبيري اين
شيوهها و شكلهاي توليد را در واقعيت اجتماعي »مجزا ميكنيم« تا بتوانيم از لحاظ نظري آنها را بررسي كنيم .اما همانطور كه
لنين در توسعهي سرمايهداري در روسيه نشان داد ،جامعهاي انضمامي در لحظهي معيني از زمان )صورتبندي اجتماعي( از شيوهها
و شكلهاي مختلف توليد تشكيل ميشود كه بهصورت تركيبي در آن همزيستي دارند .مثﻼً ،جوامع سرمايهداري در آغاز قرن بيستم
متشكل بودند از (١ :عناصر شيوهي توليد فئودالي (٢ ،شكل توليد كاﻻيي ساده و كارگاهي )شكل گذار از فئوداليسم به سرمايهداري( و
 (٣شيوهي توليد سرمايهداري در شكلهاي رقابتي و انحصارياش .اين جوامع بيشك جوامع سرمايهداري بودند؛ يعني شيوهي توليد
سرمايهداري در آنها مسلط بود .درواقع ،در هر نظام اجتماعي ،ما با سلطهي يك شيوهي توليد روبرو هستيم كه اثرات پيچيدهي
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فروپاشي يا بقا را بر ساير شيوههاي توليد ايجاد ميكند و به اين جوامع ،سرشتشان )فئودالي ،سرمايهداري و غيره( را ميبخشند.
يك استثنا نمونهي جوامع درحال گذارند ،كه برعكس ،خصيصهشان با توازن بين شيوههاي مختلف توليد معين ميشود.
به بحث دربارهي طبقات اجتماعي باز ميگرديم :اگر خود را صرفاً به شيوههاي توليد محدود و آنها را به شيوهاي ناب و انتزاعي
بررسي كنيم ،پي ميبريم كه هر يك از آنها شامل دو طبقه است ــ طبقهي استثمارگر كه از لحاظ سياسي و ايدئولوژيك مسلط
است و طبقهي استثمارشونده كه از لحاظ سياسي و ايدئولوژيك تحتسلطه است :بردهدار و برده در شيوهي توليد بردهداري ،اربابها و
سرفها در شيوهي توليد فئودالي ،بورژواها و كارگران در شيوهي توليد سرمايهداري .اما جامعهاي انضمامي )صورتبندي اجتماعي(
شامل بيش از دو طبقه است ،زيرا از شيوهها و شكلهاي گوناگون توليد تشكيل شده است .هيچ صورتبندي اجتماعي شامل فقط دو
طبقه نيست ،بلكه دو طبقهي بنيادي هر صورتبندي اجتماعي عبارتند از دو طبقهي شيوهي مسلط توليد در آن صورتبندي.
بدينسان ،دو طبقهي بنيادي در فرانسهي معاصر ،بورژوازي و پرولتاريا هستند .اما همچنين در آنجا خردهبورژوازي سنتي )پيشهوران،
تاجران خردهپا( متكي به شكل توليد كاﻻيي ساده ،خردهبورژوازي »جديد« متشكل از مزدبگيران نامولد و متكي به شكل انحصاري
سرمايهداري ،و طبقات اجتماعي مختلف در روستا كه بقاياي فئوداليسم در وضعيتي دگرگونشده هستند )مثﻼً شكلهاي سهمبري(،
يافت ميشوند.
اين مﻼحظات ارتباط مهمي با مسئلهي اتحادهاي بين طبقهي كارگر و ساير طبقات مردمي دارد .خردهبورژوازي و طبقات مردمي
در روستا )كارگران كشاورزي ،دهقانان فقير ،دهقانان ميانهحال( در واقع طبقاتي متفاوت با طبقه كارگرند .تا جايي كه دو طبقهي
بنيادي عبارت از بورژوازي و طبقهي كارگرند ،بيگمان در جريان بازتوليد گستردهشان ،ساير طبقات گرايش دارند پيرامون طبقهي
كارگر در دو قطب مخالف قرار بگيرند؛ اما نه به اين معني كه بهمثابه طبقات ،در تودهاي تفكيكناپذير حل شوند :آنها همچنان
طبقاتي با منافع مشخص خودشان هستند .به بيان ديگر ،مفاهيم »طبقه« و »مردم« همزيستي ندارند :بنا به بافت اجتماعي ،يك
طبقه ممكن است بخشي از »مردم« باشد يا نباشد ،بدون آنكه اين امر بر ماهيت طبقاتي آن تأثير بگذارد .اينجاست كه معضل
اتحادها ظاهر ميشود .از يك طرف ،طبقهي كارگر ميبايست در اين اتحادها مسئوليت منافع مشخصِ طبقههايي را به دوش كشد
كه »مردم« يا »تودهي مردم« را تشكيل ميدهند ،به عنوان مثال اتحاد كارگرـ دهقان كه لنين از آن حمايت ميكرد .از طرف ديگر،
نبايد اين واقعيت را از نظر دور نگهداريم كه مانند هر اتحادي ،تضادهايي بين منافع مشخص طبقهي كارگر به مثابه طبقه و ساير
طبقات مردمي وجود دارد .با شناخت اين واقعيتها ،ابزارهاي ارائهي راهحلي منطقي براي تناقضهاي »ميان مردم« را براي خود
فراهم ميكنيم.
اين موضوع مهم است ،زيرا دو تفسير ديگر اين پديده هر دو بهيكسان اشتباه هستند .بنا به نخستين تفسير كه از حمايت جمع
كثيري از جامعهشناسان برخوردار است ،دگرگونيهايي كه امروزه در جوامع سرمايهداري جريان دارند ،گمان ميرود باعث ايجاد
»طبقهي بينابيني« گستردهاي ميشود ،طبقهاي كه همهي گروههاي اجتماعي به جز بورژوازي و پرولتاريا را در بر ميگيرد ،و به دليل
اهميت عددياش ،ستون واقعي جوامع مدرن را ميسازد .همانطور كه اشاره شد ،ما در اين جا با طبقات متعددي روبرو هستيم .در
حال حاضر ،هيچ دليل موجهي وجود ندارد كه ادعا كنيم اين طبقات بينابيني درون طبقهاي واحد ادغام ميشوند.
دومين تفسير اشتباه ،در كتاب اخير حزب كمونيست ،درسنامهي اقتصاد ماركسيستي ) ،(Manuel d’Economie Marxisteمطرح
شد )مجلد اول ،صفحه  ٢٤٤و بعد از آن( .بنا به اين تفسير ،در »سرمايهداري دولتي انحصاري« ،قطبيشدني درحال وقوع است كه
عمﻼً به فروپاشي ساير طبقات جامعه به استثناي بورژوازي و پرولتاريا ميانجامد :ساير طبقات اجتماعي )دهقانان ،بخشهاي
گوناگون خردهبورژوازي( ديگر به صورت طبقه وجود ندارند ،بلكه فقط در حكم ﻻيههاي بينابيني مطرح هستند .تاكيد بر اين موضوع
ﻻزم است ،چرا كه نخستين بار است چنين سوءتفسير فاحشي صراحتاً به شكلي مجاز تدوين ميشود .از اين گذشته ،اين موضوع
بيشتر به تفسير مفهوم »كارگر جمعي« مرتبط است :بنا به اين نظر ،از يك سو طبقهي كارگر )كارگر مولد( و از سوي ديگر »شبه
كارگران« )كارگر جمعي( با منافعي كمابيش يكسان با منافع طبقهي كارگر وجود دارد؛ و عﻼوه بر اين ،ﻻيههاي بينابين گوناگوني كه
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هيچ منافع طبقاتي مشخصي ندارند ،به خودي خود پيرامون طبقهي كارگر دستهبندي ميشوند .اين تفسير آشكارا راه را براي اتحادي

غيراصولي ميگشايد كه ميتواند پيامدهاي خطرناكي به همراه داشته باشد .كساني كه با انكار هرگونه تفاوتي بين اعضاي يك اتحاد
مردمي آغاز ميكنند )هنگامي كه تناقضهايي آشكار ميشود كه آنها هيچ كوششي براي رفعشان نميكنند ،مثﻼً آنچه بين پرولتاريا
و دهقانان در اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي زير نظر استالين انجام گرفت( ،كارشان به سركوب اين تضادها با عمل پليسي ختم
ميشود :آنها صراحتاً اعﻼم ميدارند كه منافع واقعي ساير اعضاي اين اتحاد ،در هر لحظه ،به طور خودكار با منافع طبقهي كارگر
يكي است.
 .٣معيارهاي سياسي و ايدئولوژيك
حال وقت آن رسيده كه به جنبهي ديگر حكمي كه خطوط كلي آن در مقدمه ارائه شد بپردازيم يعني اينكه معيارهاي صرفاً اقتصادي
براي تعيين و تشخيص طبقات اجتماعي كافي نيستند .اين به خصوص زماني بديهي ميشود كه صورتبندي اجتماعي انضمامي را در
نظر بگيريم .در اينجا كامﻼً ﻻزم است كه به جايگاههاي درون مناسبات ايدئولوژيك و سياسي تقسيم اجتماعي كار اشاره كنيم؛ اين
موضوع حتي زماني شفافتر ميشود كه بخواهيم موضوع بازتوليد طبقات اجتماعي را بررسي كنيم.
با مسائلي كه به تعاريف طبقهي كارگر مرتبط است آغاز ميكنيم .در خﻼل اين تحقيق ،ميكوشيم تا مسألهي تكنسينها و
مهندسين را كه قبﻼً به آن اشاره كرديم ،حل كنيم .هرچند معيارهاي اقتصادي به تنهايي براي ناديدهگرفتن مزدبگيران در تجارت،
بانكها و غيره از طبقهي كارگر كفايت ميكند ،هيچ پاسخي را در خصوص مسئلهي تكنسينها و مهندسين در اختيار ما نميگذارند.
به همين دليل ما ميبايست به تقسيم اجتماعي كار به طور كلي اشاره كنيم .در اين حالت ميبينيم كه مجموعهي تكنسينها و
مهندسين جايگاه متناقضي را به خود اختصاص ميدهند :اين مجموعه از منظر اقتصادي ـ فني ،بهطور فزايندهاي در توليد ارزش
اضافي نقش دارد؛ ولي در عين حال اقتدار خاصي در نظارت بر فرآيند كار و سازمان مستبدانهاش به آن محول شده است .بنابراين،
نظارت يادشده »در كنار« )به سطور باﻻ رجوع كنيد( كار فكري در حفظ انحصار دانش قرار ميگيرد .دستكم تا اينجا ميتوان نشان
داد كه اين جنبهي اخير از وضعيت مجموعهي يادشده بر جنبهي اول در تعيين جايگاه طبقاتياش ميچربد .مهندسين و تكنسينها،
به عنوان يك كليت ،نميتوانند متعلق به طبقهي كارگر تلقي شوند.
به اين ترتيب ،ما هنوز با ارجاع به معيارهاي ايدئولوژيك ـ سياسي ،دربارهي تعين ساختاري دستهي تكنسين صحبت ميكنيم،
يعني دربارهي جايگاهشان در مناسبات سياسي و ايدئولوژيك .اين جايگاه به موضع طبقاتي آنها در بافت اجتماعي تحويلپذير
نيست .آنها ممكن است مثﻼً در اعتصابها ،به علت تعين طبقاتي متناقضشان ،گاه جانب كارفرمايان و گاه جانب كارگران را
بگيرند .اگر در ارجاع به معيارهاي ايدئولوژيك ـ سياسي تلويحاً به موضع طبقاتي اشاره ميكرديم ،ميبايست ميگفتيم كه اين
مجموعه بخشي از طبقهي كارگر است ،هرگاه كه از آن جانبداري ميكند ،و هرگاه از جبهه مقابل جانبداري ميكند ،جزيي از طبقهي
كارگر محسوب نميشود .اما در اين صورت زير پاي تعريف ابژكتيو طبقات از منظر ماركسيسم را خالي ميكرديم .نكتهي مهمي كه
نبايد از ياد ببريم ،اين است كه حتي زماني كه مهندسين و تكنسينها از طبقهي كارگر جانبداري ميكنند ،كارگر نيستند و اين امر
تاثير مهمي بر مشي سياسي درست اتحادها دارد.
تمايز بين ﻻيهها :مسأله اشرافيت كارگري
ﻻزم است به معيارهاي سياسي و ايدئولوژيك در تفكيك ﻻيههاي گوناگون خود طبقهي كارگر بپردازيم .بسياري از مؤلفان ،به
خصوص ا .تورن كوشيدهاند تفاوتهاي ايدئولوژيك ـ سياسي درون طبقهي كارگر را به تفاوتهاي فني ـ اقتصادي در سازمان كار يا
حتي به تفاوتهايي در ميزان مزد تحويل دهند .اينها تفاوتهايياند كه سرراست قابل طبقهبندياند :مانند كارگران يدي ،كارگران
نيمهماهر و كارگران ماهر )كيفي( و غيره  .معيار پايهاي عبارت است از »مهارتها«يي كه به سبك و سياق »فنگرايانه« درك
ميشوند .اين تفكيكها ميتوانند در حكم پايهي تعميمهاي متناقض استفاده شوند :يا در تأكيد بر اين ادعا كه كارگران ناماهر و از
اين قبيل بايد آگاهي طبقاتي و پتانسيل انقﻼبي باﻻتري از بقيهي طبقهي كارگر داشته باشند ،يا همين ويژگي به كارگران ماهر نسبت
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داده ميشود .اما پژوهشهاي كنوني ،تجربهي تاريخي و واكاويهاي جامعهشناختي نشان ميدهند كه اين تعميمهاي متكي بر
معيارهاي صرفاً فني ـ اقتصادي خودسرانهاند .تفكيكهاي درون طبقه كارگر مطلقاً با جايگاههاي اشغالشده در سازمان كار منطبق
نيستند ،بلكه به معيارهاي سياسي و ايدئولوژيك ،شكلهاي مبارزه و سازمان مبارزاتي و به سنت متكياند؛ و اين معيارها آزادي
عمل خودشان را دارند .براي نمونه آناركوسنديكاليسم در فرانسه؛ چگونه با معيارهاي »فني ـ اقتصادي« ساده ميتوانيم شكلي
ايدئولوژيك را توضيح دهيم كه به طور تمامعيار هم ميان كارگران غيرماهر در بنگاههاي بزرگ و هم ميان كارگران ماهر در
كارگاههاي توليدي كوچك ريشه دوانده است؟
نمونهي ديگر اشرافيت كارگري مشهور است .طبق گفتهي لنين ،اين ﻻيهاي از طبقهي كارگر است كه پايهي دموكراسي
اجتماعي را تشكيل ميدهد .بنا به روايت »اقتصادي« اين برداشت )كه به ويژه در بينالملل سوم از آن حمايت شد( ،اين ﻻيه از
ماهرترين و پردرآمدترين كارگرها در كشورهاي امپرياليستي تشكيل شده است كه اندكي از سود اضافي مستعمرات را دريافت
ميكند ،ميزان اندكي كه بورژوازيِ امپرياليست ميان آنها توزيع ميكند :اينها همان كارگراني هستند كه پايهي رفرميسم و
دموكراسي اجتماعي را تشكيل ميدهند .نخستين اشكال ،بدون شك اين واقعيت است كه درهمتنيدگي و ادغام سرمايهها در
مرحلهي امپرياليسم باعث ميشود كه تفكيك آن بخشي از طبقهي كارگر كه توسط سود اضافي امپرياليستي تغذيه ميشود ،از بخشي
كه سرمايهي داخلي به آن پرداخت ميشود ،عمﻼً ناممكن شود .اما صرفنظر از آن ،به نظر ميرسد كه مطالعات جديِ تاريخي و
جامعهشناختي دربارهي پايهي طبقاتيِ افرادي كه در كشورهاي مختلف سرمايهداري از احزاب كمونيستي و سوسياليستي حمايت
كردند و به آن رأي دادند )عمدتاً بين دو جنگ( ،اين روايت اكونوميستي را رد ميكند .مهمترين يافتهي آنها اين است كه دو گروه
شامل )الف( ماهرترين و پردرآمدترين كارگران و )ب( كارگران ناماهر و فقير ،به صورت تقريباً برابري بين حزب كمونيست و
اتحاديههاي كارگري كمونيستي و حزب سوسياليست و اتحاديههاي كارگري سوسياليستي پخش شدهاند .اگر تنوعات ملي وجود
داشته باشد ،اين مطالعات به هيچوجه قطعي و جامع نيستند .اين بدان معنا نيست كه مفهوم اشرافيت كارگري غلط است .فقط در
تعريف آن بايد به جايگاهها در مجموعهي تقسيم اجتماعي كار اشاره كنيم :جايگاههايي كه به انشقاق كار يدي و فكري مرتبط است،
در بطن طبقهي كارگر بازتوليد ميشود .همين امر ممكن است در خصوص فعاﻻن خاصي كه در سازمانهاي »بوروكراتيك«
اتحاديهي كارگري خود را وقف همكاري طبقاتي كردهاند ،كامﻼً كاربرد داشته باشد.
آخرين مشكل در اين بستر ،تفاوتهاي مزدي درون طبقهي كارگر است .اگرچه درست است كه منافع مشترك طبقاتي و
همبستگي طبقاتي مؤثر درون پرولتاريا كه عمدتاً حول سازمانهاي طبقاتي گروهبندي ميشود غالب است ،اما اين نيز درست است كه
تفاوتهاي مزدي بيانگر معضلي است واقعي .درواقع ،آنها با دادههاي سادهي اقتصادي منطبق نيستند .ماركس مزد را شكل حقوقي
تقسيم محصول اجتماعي تعريف ميكند ،و بنابراين عناصر سياسي در تعيين شكل آن مداخله ميكنند .اگر مزد را به عنوان يك كليت
در جامعه از منظر واكاوي انتزاعي بررسي كنيم ،آنگاه مزد با هزينههاي بازتوليد نيروي كار منطبق است .اما در اينجا نيروي كار
»بهطوركلي« و »انتزاعي« بررسي ميشود .از چنين واكاوياي نتيجه نميشود كه هر تفاوت مزدي مشخصي درون طبقهي كارگر،
منطبق است با الزامات »فني« ،يعني با اين واقعيت كه نيروي كار گروهي از كارگران نسبتاً پردرآمد الزاماً بيش از گروه كارگران
كمدرآمد )يا به اندازهي تفاوت مزدي( ميارزد.
در حقيقت ،همهي واكاويهاي تاريخي و اقتصادي نشان ميدهند كه تفاوتهاي مزدي تا حد زيادي با دادههاي سياسي
منطبقاند كه مهمترين آن همانا سياست بورژوازي در حفظ انشقاق طبقهي كارگر بهشمار ميآيد .اين گفته قطعاً به اين معني نيست
كه بورژوازي لزوماً بهنحو موثري در سياست خود مبني بر ايجاد اختﻼفات سياسي در طبقهي كارگر موفق خواهد بود ،و آن دسته از
كارگران »پردرآمد« را بايد غيرقابلاعتماد دانست .اما اين امر حتماً بيهودگي سياست اتحاديه كارگري را در دفاع بيچونوچرا از
سلسلهمراتب مزدها ،در لواي اينكه تفاوتهاي مزدي ضرورتهاي سادهي اقتصادياند كه اساساً به هزينههاي بازتوليد نيروي كار
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متكياند ،نشان ميدهد .درواقع ،سياست معين دفاع بيچونوچرا از سلسلهمراتب مزدي ،تنها يك قدم با اسطورهي »طبقهي
مزدبگير« فاصله دارد.
دو نوع خردهبورژوازي
لزوم ارجاع به معيارهاي سياسي و ايدئولوژيك در تعريف طبقات به خصوص زماني آشكار ميشود كه به خردهبورژوازي بپردازيم ،يا
اين سوال كه آيا چيزي به نام طبقهي خردهبورژوازي وجود دارد ،و چه مجموعهاي از عامﻼن بخشي از آن را تشكيل ميدهد .به
طوركلي ،گمان ميرود كه دو گروه بزرگ از عامﻼن با جايگاههاي كامﻼً متفاوتي در توليد ،بخشي از خردهبورژوازياند .نخستين
گروه ،خردهبورژوازي »سنتي« است كه ابعادش رو به كاهش است :اينها توليدكنندگان كوچكمقياس و تاجران خرد )مالكان
كوچك( هستند .اين گروه شكلهاي كار صنعتگرانه و كسبوكارهاي خرد خانوادگي را در برميگيرد كه در آنها ،يك نفر هم صاحب
وسايل توليد و وسايل كار است و هم كارگر مستقيم .در اينجا هيچگونه استثمار اقتصادي به معناي دقيق آن وجود ندارد ،زيرا
شكلهاي يادشده كارگران مزدبگير استخدام نميكنند )يا فقط در مواردي نادر اينكار را انجام ميدهند( .كار اساساً توسط صاحب
واقعي يا اعضاي خانواده كه چيزي به عنوان مزد دريافت نميكنند ،انجام ميشود .توليدكنندگان كوچكمقياس ،سود را از فروش
كاﻻهاي خود و از طريق سهيمشدن در بازتوزيع سراسري ارزش اضافي بهدست ميآورند ،اما مستقيماً ارزش اضافي اخذ نميكنند .در
وهلهي دوم ،خردهبورژوازي »جديد« وجود دارد كه در سرمايهداري انحصاري درحال ازدياد است و متشكل است از کارگران
مزدبگير ﻧامﻮﻟﺪ كه در باﻻ اشاره شد؛ ما بايد كارمندان دولتي كه توسط دولت و دستگاههاي مختلفش استخدام شدهاند ،به
آن اضافه كنيم .اين كارگران ارزش اضافي توليد نميكنند .آنان مثل بقيه ،نيروي كارشان را ميفروشند و مزدشان براساس قيمت
بازتوليد نيروي كارشان تعيين ميشود ،اما آنها با اخاذي مستقيم كار اضافي استثمار ميشوند نه با توليد ارزش اضافي.
حال اين دو گروه بزرگ ،جايگاههاي مختلف و كامﻼً نامشابهي را در توليد اشغال ميكنند .آيا ميتوان آنها را بهعنوان
تشكيلدهندگان طبقهاي به نام خردهبورژوازي به حساب آورد؟ دو پاسخِ ممكن وجود دارد .اولي ،دخالت معيارهاي سياسي و
ايدئولوژيك را تصديق ميكند .ميتوان اعتقاد داشت كه اين جايگاههاي مختلف در توليد و در سپهر اقتصادي ،درواقع ،اثرات
يكساني در سطح سياسي و ايدئولوژيك دارند .هم مالكان خُرد و هم آن دسته از مزدبگيراني كه از قبل استثمارشان در قالب »مزد« و
»رقابتي« بسيار متفاوت با توليد زندگي ميكنند ،خصيصههاي مشابه ايدئولوژيك و سياسي را به دﻻيل مختلف اقتصادي نشان
ميدهند :فردگرايي خردهبورژوازي؛ گرايش به وضع موجود و ترس از انقﻼب؛ اسطورهي »پيشرفت اجتماعي« و آرزوي رسيدن به
مقام و مرتبهي بورژوايي؛ باورداشتن به »دولت خنثي« باﻻي سر طبقات؛ ناپايداري سياسي و گرايش به پشتيباني از »دولتهاي
مقتدر« و رژيمهاي بناپارتيستي؛ طغيانهايي كه شكل شورشهاي »خردهبورژوايي« را به خود ميگيرند .اگر اين درست باشد ،اين
خصيصههاي ايدئولوژيك ـ سياسي مشترك زمينهي مناسبي را براي بررسي اينكه اين دو مجموعه با جايگاههاي مختلف در اقتصاد،
طبقهي نسبتاً واحدي ــ خردهبورژوازي ــ را به وجود ميآورند ،فراهم ميآورد.
حتي در اين مورد ،چيزي ما را از تمايز بين جناحهاي طبقهاي واحد منع نميكند .همانطور كه بعداً در خصوص بورژوازي
خواهيم ديد ،ماركسيسم تمايزاتي را بين جناحهاي يك طبقه قائل ميشود .جناحها با ﻻيههاي ساده متفاوتند ،زيرا با تفكيكهاي
اقتصادي مهمي منطبقاند و به اين اعتبار حتي ميتوانند نقش مهمي به عنوان نيروهاي اجتماعي تقبل كنند ،نقشي كه نسبتاً از نقش
ساير جناحهاي طبقهي آنها متمايز است .بدينسان ،ممكن است تعيين كرد كه جناح خردهبورژوازي مزدبگيران نامولد ،در مقايسه با
جناحي كه متشكل از خردهبورژوازي سنتي است ،به طبقهي كارگر نزديكتر باشند .وقتي از جناحها صحبت ميكنيم ،معرفي عنصر
بافت اجتماعي نيز بايد ممكن باشد :تعيين اينكه اين جناح يا جناح ديگر بنا به بافت اجتماعي به طبقهي كارگر دورتر يا نزديكترند) .به
خصوص به فرآيند مهم كنوني پرولتريزهشدن توليد پيشهورانه بنگريد( .همچنين معرفي تفكيكهاي بين ﻻيههاي خردهبورژوازي ،با
ارجاع ويژه به تباينهاي ايدئولوژيك ـ سياسي ،وراي موضع ايدئولوژيك ـ سياسيِ اساساً مشترك در كل خردهبورژوازي نيز ممكن
ميشود :اين تباينها به وضعيت خاصِ مجموعههاي گوناگون خردهبورژوازي بهويژه با عطف به بازتوليدشان ،متكي است .اما نبايد
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فراموش كرد كه ما هنوز اساساً به طبقهاي تكين ميپردازيم و نگرش ما نسبت به اين جناحها و ﻻيهها ،خواه دربارهي اتحادهاي بين
آنها يا خواه در ارتباط با پيشبيني رفتار سياسيشان )به خصوص ناپايداريشان( ،بايد چارچوببندي شود .بهنظر ميرسد اين موضع
صحيحتر باشد.
موضع دوم ،دو گونه دارد (١ :اصطﻼح »خردهبورژوازي« را ميتوان براي خردهبورژوازي سنتي حفظ كرد و مزدبگيران نامولد
ميتوانند طبقهاي جديد توصيف شوند .اما اين ديدگاه مشكﻼت دشواري را در نظريه و عمل ايجاد ميكند .تا زماني كه در نظر نگرفته
باشيم كه شكل سرمايهداري توليد جايگزين شده و ما اكنون در نوعي جامعهي »پساصنعتي« يا »فنساﻻرانه«اي هستيم كه اين
طبقهي جديد ايجاد ميكند ،چگونه ميتوانيم ادعا كنيم كه سرمايهداري خود طبقهاي جديد را در جريان تكوين خويش ايجاد ميكند؟
اين تز براي ايدئولوگهاي »طبقهي مديريتي« و »فنساختار« ممكن است ،اما براي نظريهي ماركسيستي قابلتصور نيست (٢ .بنا به
نظر حزب كمونيست ،مزدبگيران نامولد جزو خردهبورژوازي نيستند ،بلكه به »ﻻيهي بينابيني« تعلق دارند .ما تا اﻻن يك علت را
بررسي كرديم كه چرا اين ديدگاه غلط است .علت ديگر اين است كه با اينكه ماركسيسم از اصطﻼحات ﻻيهها ،جناحها و دستهها
استفاده ميكند تا مجموعههاي خاصي را مشخص كند ،هنوز مسلماً ﻻيهها ،جناحها و دستهها هميشه به طبقهاي تعلق دارند.
اشرافيت كارگري بيگمان ﻻيهاي خاص است ،اما ﻻيهاي است از طبقهي كارگر» .روشنفكران« يا »بوروكراسي« ،چنانكه خواهيم
ديد ،بيگمان دستههاي اجتماعياند ،اما آنها به طبقهي بورژوا يا خردهبورژوا تعلق دارند .اين يكي از ويژگيهاييست كه ماركسيسم
را از برداشتهاي گوناگون امريكاييها دربارهي ﻻيهبندي اجتماعي متمايز ميكند .اين برداشتها با تعريف گروههاي اجتماعي به
شيوهاي تماماً خيالي ،طبقات اجتماعي را رقيق و حذف ميكند .از طرف ديگر ،ماركسيسم به شيوهاي موشكافانه تفكيكهايي را درون
تقسيمات طبقاتي برقرار ميسازد .جناحها ،ﻻيهها و دستهها» ،بيرون« يا »در كنار« طبقات اجتماعي نيستند ،بلكه آنها را تشكيل
ميدهند.
بورژوازي كمپرادور و بورژوازي ملي
ارجاع به معيارهاي سياسي و ايدئولوژيك همچنين در تعريف جناحهاي بورژوازي حائز اهميت است .برخي از جناحهاي بورژوازي را
بايد در سطح اقتصادي شكلبندي و بازتوليد سرمايه قرار داد :سرمايهي صنعتي ،سرمايهي بازرگاني و سرمايهي مالي ،سرمايهي بزرگ
و متوسط در مرحلهي سرمايهداري انحصاري )امپرياليسم( .اما دقيقاً در مرحلهي امپرياليستي ،تمايزي ايجاد ميشود كه نبايد فقط در
سطح اقتصادي قرار داد :تمايز بين بورژوازي »كمپرادور« و بورژوازي ملي .بورژوازي كمپرادور جناحي از اين طبقه است كه منافعش
اساساً به سرمايهي امپرياليستي خارجي )سرمايهاي كه به قدرت امپرياليستي اصلي تعلق دارد( گره خورده و بنابراين كامﻼً از لحاظ
سياسي و ايدئولوژيك به سرمايهي خارجي وابسته است .بورژوازي ملي جناحي از بورژوازي است كه منافعش به توسعهي اقتصادي
كشور وصل است و با منافع سرمايهي بزرگ خارجي تعارض نسبي دارد .اگرچه اين تمايز فقط براي كشورهاي مستعمرهي معيني
صادق است ،اما تمايز مهمي است :بر حسب مراحل فرآيند ،ممكن است همانند چين ،شكلهايي از اتحاد ميان طبقهي كارگر و
بورژوازي ملي را عليه امپرياليسم خارجي و دفاع از استقﻼل ملي تصور كنيم.
تمايز بين بورژوازي كمپرادور و بورژوازي ملي تماماً با جايگاه اقتصادي منطبق نيست .به دليل درهمتنيدگي مشخص سرمايهها
تحت سلطهي امپرياليسم ،تمايز بين سرمايههاي وابسته به امپرياليسم خارجي و سرمايههاي ملي فوقالعاده مبهم و سوالبرانگيز
ميشود .به عﻼوه ،اين تمايز با تمايز بين سرمايههاي بزرگ و متوسط منطبق نيست :ممكن است انحصارهاي ملي بزرگي وجود
داشته باشند كه منافعشان در تضاد نسبي با منافع انحصارهاي خارجي باشد ،همانطور كه ممكن است بنگاههاي اقتصادي متوسطي
وجود داشته باشند كه از طريق مجموعهاي از قراردادهاي فرعي به امپرياليسم خارجي گره خورده باشند .اما در خصوص كشورهاي
سرمايهداري توسعهيافته ،در مرحلهي كنوني ،كه مناسبات اجتماعي جهاني ميشوند ،نميتوان از بورژوازي ملي سخن گفت ،يعني
سرمايهدارياي كه عمﻼً در تضاد با امپرياليسم آمريكا است .اين امر ناشي از بينالملليشدن فزايندهي سرمايه ،سلطهي گستردهي
سرمايهي آمريكايي ،انحطاط سياسي ـ اقتصادي طبقهي بورژوا و گرايش فزاينده به سوي رابطهي نامتقارن وابستگي بين مراكز
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قديم امپرياليسم )به ويژه در اروپا( و اياﻻت متحده است :اين به آن معنا نيست كه ما نميتوانيم دربارهي بورژوازي داخلي در اين
كشورها سخن بگوييم .به خصوص اين كه سياست گليستها دربارهي استقﻼل ملي )كه بيشتر تخيليست تا واقعي( با نوعي
»بورژوازي ملي« فرانسوي منطبق است يا خير ،بينهايت ابهامانگيز است .در واقع نكتهي اصلي عبارت بود از واگرايي بين
سرمايههاي امريكايي و فرانسوي )كه اساساً به بافت اجتماعي وابسته است( ،معضل داخلي استعمارزدايي و نواستعماري و سياست
همهپرسي براي كسب حمايت تودهاي.
 .٤دستههاي اجتماعي
ماركسيسم تصريح ميكند كه عﻼوه بر جناحها و ﻻيههاي طبقاتي ،دستههاي اجتماعي هم وجود دارند .خصلتي كه دستههاي
اجتماعي را از جناحها و ﻻيههاي طبقاتي متمايز ميكند ،عبارت از اين است كه گرچه معيارهاي سياسي و ايدئولوژيك ميتوانند در
تعيين جناحها و ﻻيههاي طبقاتي بهشكلي كموبيش مهم مداخله كنند ،اما درتعينبخشي به دستههاي اجتماعي نقشي مسلط ايفا
ميكنند .بنابراين ،اصطﻼح دستههاي اجتماعي ،به مجموعهاي از عامﻼن اطﻼق ميشود كه نقش اصليشان همانا عملكردي است
كه در دستگاههاي دولت و در ايدئولوژي دارند؛ مثﻼً ،بوروكراسي اداري كه بخشي از آن ،شامل گروههايي با عملكردي دولتي
ميشود )كارمندان دولتي( .اين موضوع در خصوص گروهي كه با اصطﻼح رايج »روشنفكر« مشخص ميشوند و نقش اصليشان
القاي ايدئولوژي است ،نيز صدق ميكند .اما تكرار نكتهي باﻻ ضروري است :آنها گروههايي »بيرون« يا »دركنار« طبقات نيستند،
درست به همين دليل كه به عنﻮان دسته ،خﻮد آنها طبقات اجتماعی هستنﺪ .درواقع دستههاي اجتماعي
به يك طبقهي واحد متعلق نيستند ،بلكه اعضاي آنها به طور اعم به طبقات مختلف اجتماعي تعلق دارند .بنابراين كارمندان
عاليرتبه ،يعني ﻻيهي فوقاني بوروكراسي اداري ،از لحاظ شيوهي زندگي ،نقش سياسي و غيره ،عموماً متعلق به بورژوازياند ،درحالي
كه ردههاي مياني و پايينتر ممكن است يا به بورژوازي يا به خردهبورژوازي تعلق داشته باشند .اين دستههاي اجتماعي به طبقات
متعلقاند و بهخوديخود طبقهاي را به وجود نميآورند :آنها قائم به ذات نقش خاصي در توليد ايفا نميكنند .به اين موضوع بايد
صراحتاً اشاره كرد ،چرا كه بسياري از جامعهشناسان و »عالمان سياسي« ادعا ميكنند كه دستههاي اجتماعي ،طبقاتي مؤثرند،
همانطور كه مثﻼً بوروكراسي را اغلب يك طبقه در نظر ميگيرند.
بايد متذكر شد كه اگرچه تروتسكي خودش بوروكراسي شوروي را عاملي مهم در تبيين توسعهي اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي قلمداد ميكرد ،ولي هيچگاه به اينكه بوروكراسي بتواند طبقهاي تشكيل دهد فكر نميكرد .اما بسياري از جامعهشناسان
معاصر معتقدند كه روشنفكران طبقهاي مجزا تشكيل ميدهند .اين ديدگاه به طوركلي بر پايهي ايدههاي موهوم پيرامون نقش علم به
عنوان نيروي مولد و روشنفكران بهمنزلهي حامﻼن علم استوار است .كاركرد ايدئولوژيك اين برداشتها روشن است :اين برداشتها
بﻼاستثناء يا در پيوند با انكار نقش تضاد طبقاتي )بورژوازي/پرولتاريا( به عنوان موتور اصلي فرآيند تاريخي قرار ميگيرند )در خصوص
برداشتي كه بوروكراسي را يك طبقه ميداند( ،يا با انكار نقش بنيادي طبقهي كارگر به عنوان پيشآهنگ )در خصوص برداشتي كه از
روشنفكران به عنوان طبقه وجود دارد و آنها نقش پيشآهنگ را بر عهده ميگيرند(.
وحدت متكي بر بافت اجتماعي و اتحادهاي طبقاتي
اگر دستههاي اجتماعي ،همان طبقات نباشند بلكه خودشان به طبقهاي متعلق باشند ،دليل تﻼش براي تعيين هويت آنها چيست؟
علت اين است كه دستههاي اجتماعي ،بهرغم اين واقعيت كه به طبقات مختلفي تعلق دارند ،ميتوانند ،به خاطر ارتباطشان با
دستگاههاي دولتي و ايدئولوژي ،شکل خاصی از وحﺪت را به نمايش بگذارند ،و بيشتر اينكه ،ميتوانند در عملكرد سياسيشان،
استقﻼلي نسبي در برابر طبقاتي نشان دهند كه اعضايشان به آنها تعلق دارند .بنابراين ،در مورد بوروكراسي اداري ،سلسله مراتب
درونيِ اقتدار تفويضشده كه خصيصهي دستگاههاي دولتي است ،جايگاه ويژهاي كه به كارگزاران داده ميشود و ايدئولوژي دروني
ويژهاي كه درون دستگاههاي دولتي جريان دارد )»دولت خنثي« به عنوان عامل بيطرف وراي طبقات» ،خدمت به ملت«» ،منافع
عمومي« و غيره( ،به بوروكراسي اجازه ميدهد كه در برهمرِسي وقايع وحدتي از خود نشان دهد ،وحدتي كه مجموعهاي از اعضاي
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بورژوازي و خردهبورژوازي را به هم جوش ميدهد .كل بوروكراسي به اين طريق ،بر اساس مناسبات قدرت دولتي ،ميتواند منافع
طبقاتياي را متفاوت از منافع آن طبقاتي كه اعضايش به آن تعلق دارند تأمين كند .به عنوان مثال ،ماركس تأكيد كرد كه در
انگلستان» ،رأس« بوروكراسي متعلق به اشرافيت است ،درحالي كه مجموعهي بوروكراسي منافع بورژوازي را تأمين ميكرد .اعضاي
خردهبورژوايِ بوروكراسي اغلب ميتوانند منافع »دولتي« را كه در تضاد با منافع خودشان است تأمين كنند .پيامد همهي اينها،
همانطور كه لنين تصديق ميكرد ،اين است كه اين دستههاي اجتماعي ميتوانند در مقاطعي به شكل نيروهاي اجتماعي مؤثر عمل
كنند؛ يعني آنها نقش سياسي مهمي در اوضاعواحوالي معين از خود نشان ميدهند كه منحصر بهخودشان است .اين نقش قابل
تقليل به اين واقعيت نيست كه آنها »دنبالهروي« طبقات اجتماعي اعضايشان يا حتي دنبالهروي نيروهاي اجتماعي بنيادي يعني
بورژوازي و پرولتاريا هستند .مثال اين موضوع را ميتوان در رفتار سياسي مجموعهي بوروكراسي در بناپارتيسم و فاشيسم مشاهده
كرد.
اين واكاوي از اين نظر اهميت دارد كه داراي دو پيامد مرتبط با مسئلهي اتحادهاي طبقهي كارگر است .طبقهي كارگر در اتحاد
اجتنابناپذيرش با »روشنفكران« و ﻻيههاي بينابيني و زيردست دستگاه كشوري ،بايد بهسبك و سياقي مشخص با آنها پيوند يابد.
اين گروهها غالباً منافع ويژهاي دارند كه نميتواند مثﻼً به منافع عمومي خردهبورژوازي كه به آن تعلق دارند ،تحويل يابند .مثﻼً:
تضمين آزادي توليد فكري ،علمي و هنري ،آزادي بيان و آزادي گردش اطﻼعات براي روشنفكران از اهميت برخوردار است .اما از
طرف ديگر ،هرگز نبايد ارتباط بين دستههاي اجتماعي و طبقات اجتماعي را ناديده بگيريم .زيرا دستههاي اجتماعي به طبقات
اجتماعي تعلق دارند ،و برخﻼف وحدت درونيشان ،گسستها و تضادهايي كه خودشان را در دستههاي اجتماعي نشان ميدهند،
معموﻻً با تعلق طبقاتي متفاوت اعضاي گوناگونشان منطبق است .اين گسستها در دستگاه اداري ،شكل تضادهايي را بين ردههاي
باﻻتر )بورژواها( و ردههاي پايينتر )خردهبورژواها( به خود ميگيرد .اين شكافها در خصوص روشنفكران ،گاهي به علت
ايدئولوژيهاي مختلفي است كه ساخته و پرداختهي خود آنهاست ،مثﻼً تضادهاي حادي كه اخيراً درون حرفهي آموزشوپرورش
فرانسه به وجود آمده است.
همچنين بايد به ياد داشته باشيم كه در جريان اين اتحادها ،اعضاي دستگاه دولتي يا روشنفكراني كه به سمت طبقهي كارگر
سوق مييابند ،اگر در مجموع يا از منظر ﺗﻌﻠﻖ طبقاﺗیشان )كه در مقابل خاستگاه طبقاتيشان قرار ميگيرد( بررسي شوند،
همچنان خردهبورژوا باقي ميمانند .اين موضوع نبايد به فرقهگرايي منجر شود :موارد متعددي از روشنفكران وجود دارند كه از لحاظ
سياسي و ايدئولوژيك طرف طبقهي كارگر را ميگيرند و در سازمانهاي طبقاتيشان مبارزاني فعالاند و معيارهاي عضويت طبقاتي
براي آنها محو و چه بسا ناپديد ميشود .اما اين مسألهاي متفاوت است و به مسئلهي سازمان طبقهي كارگر مربوط ميشود .اين
واقعيت به قوت خود باقي ميماند كه در اتحاد با روشنفكران ،آنها ،بهطور اعم ،كماكان خردهبورژوا محسوب ميشوند .آنها معموﻻً
خصيصههاي بنيادي خردهبورژوازي را بروز ميدهند :بيثباتي سياسي و چپگرايي افراطي كه با اپورتونيسم راستگرا امتزاج مييابد و
از اين قبيل.
بنابراين ،دو كرانِ به يك اندازه اشتباه و خطرناك وجود دارد كه در مواجهه با مسئلهي دستههاي اجتماعي بايد از آنها اجتناب
كنيم .مبالغه در اهميت تعلق طبقاتيشان ،نخستين كران است كه منجر ميشود به اظهارنظري كلي و قاطعانه دربارهي روشنفكر به
عنوان »زادهي بورژواها يا خردهبورژواها« ،درحالي كه اهميت رفتار پراتيك و انتخابهاي سياسي و ايدئولوژيكش فراموش ميشود.
دومين كران عبارتست از دستكمگرفتن اهميت تعلق طبقاتيشان :اينكه آنها را به عنوان واحدهايي همگون بيرون و در كنار
طبقات تلقي كنيم .پذيرفتن همزمان هر دو مسير اشتباه ،امري محتمل است ،همانگونه كه اكنون مواضع حزب كمونيست و
كنفدراسيون عمومي كار ) (CGTو نيز مسيري كه سنديكاي ملي آموزش عالي ) (SNESUPپي گرفته است چنين وضعيتي دارد.
مبالغه در اهميت عضويت طبقاتي »روشنفكر« منجر به شعارهايي از قبيل »دانشآموزان/فرزندان بورژواها/چپگراها = مارسلين«][3
ميشود.
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دستههاي اجتماعي ،بهرغم نكات قابلذكري كه گفته شد ،در اينجا به عنوان موجوديتهاي يكپارچه در كنار و بيرون طبقات
تلقي و تقسيمهاي طبقاتياي كه ميان آنها پديدار ميشود ،ناديده گرفته ميشوند .درنتيجه ،از رئوس تكنوكراتيك تا ردههاي
زيردست ،خواهانِ جذب در كليت بدنهي اجرايي دولت هستند .گويي دستگاه اداري ،دستهي اجتماعي يكپارچهاي است مجزا از
نمايندگان مستقيم سرمايهي بزرگ )پمپيدو = بانكدار( ــ اگرچه در عين ناديده گرفتن عضويت طبقاتي بورژواييِ كارمندان فرادست،
به »ايدئولوژي تكنوكراتيك« آنها تلويحاً اشاره ميشود .ماداميكه »بدنهي آموزشي« را در نظر بگيريم ،اين موضع حتي بيش از
پيش روشن ميشود :تصور ميشود كه بدنهي آموزشي وحدتي است تقليلناپذير كه همهي معلمان از استاد تمام گرفته تا دستياران با
قراردادهاي كوتاهمدت را نمايندگي ميكند ،وحدتي كه حامل برچسب عمومي »روشنفكران« است و تصور ميشود كه همانند ديگران
ادعايِ اتحاد بالقوه با طبقهي كارگر را دارند.
سرشت طبقاتي روشنفكران
دستههاي اجتماعي همچنين در مقولهي بدنامِ ﻻيههاي بينابيني ،كه پيش از اين دربارهي آنها سخن گفتيم ،جاي گرفتهاند .دستهي
روشنفكران به عنوان يكي از ﻻيههاي بينابيني در كنار و بيرون از طبقات در نظر گرفته ميشود .معضلي كه در نتيجهي تعلق
طبقاتيشان ظهور ميكند كنار گذاشته ميشود و سياست اتخاذشده در قبال آنها ،چيزي جز توسل عوامفريبانه به اتحادي گسترده و
بﻼشرط بين طبقهي كارگر و روشنفكران نيست؛ و اين بهرغم اين واقعيت است كه اصطﻼح »خردهبورژوازي« خودبهخود به هر
روشنفكري اطﻼق ميشود كه اندكي با ديدگاه رهبري حزب كمونيست اختﻼف پيدا كرده و جانبدار طبقهي كارگر ميشود .تعلق اين
روشنفكران به خردهبورژوازي اثبات انكارناپذير سرچشمهي چنين اختﻼفاتي تعبير ميشود.
بااينهمه ،مسئلهي اتحاد بين طبقهي كارگر و روشنفكران هماكنون در جوامع پيشرفتهي سرمايهداري در حال مطرح شدن روز
به روز حادتر ميشود .علت اين امر تا حدي ناشي از بزرگشدن چشمگير دستهي روشنفكران )به معناي عام كلمه( است ،اما از همه
مهمتر ،اين اتفاق به دليل بحران ايدئولوژيك است كه مقدم بر ،يا همراه با بحران سياسي امپرياليسم معاصر ،رخ داده .روشنفكرانِ
هر چه بيشتري از شر سلطهي ايدئولوژي بورژوايي خﻼص ميشوند و بنابراين ميتوانند از آرمان طبقهي كارگر حمايت كنند .در
حال حاضر ،شكل سنتي اتحاد پرولتاريا/روشنفكر كه منحصراً متكي بر عضويت طبقاتي روشنفكران و قابلتقليل به اتحاد طبقهي
كارگر/خردهبورژوازي باشد ،يعني شكلي كه جايگاه روشنفكران به عنوان دستهاي اجتماعي را ناديده ميگيرد ،احتماﻻً براي حل اين
معضل كفايت نكند.
راهحلهاي مختلفي ارائه شده است :از برداشت گارودي دربارهي بلوكي تاريخي )كه سابقهاش به واكاوي گرامشي ميرسد( تا
تزهايي كه اخيراً توسط گروه ايتاليايي مانيفستو منتشرشده است .اين راهحلها وجوه مشتركي دارند و مجموعهاي از مسائل مشترك
را مطرح ميكنند .به طور كلي ،به نظر آنان اتحاد بين طبقه كارگر و روشنفكران )به معناي عام كلمه( بر اتحاد سنتي بين طبقه كارگر
و دهقانان فقير و مياني ارجحيت دارد )اما اين امر به همين اندازه در خصوص موضع فعلي حزب كمونيست صادق است( .مطمئناً اين
دو هدف مانعالجمع نيستند ،اما اين موضع نشان از نوعي سازگارسازي مجدد طرح قديمي بينالملل سوم دارد :نخست ،جبههي
كارگران )از ميان طبقه كارگر( و سپس ،براساس همان ،جبههي خلق )اتحاد طبقه كارگر و ساير طبقات( .اما در اين مورد ،اتحادي كه
بلوك پايهاي را تشكيل ميدهد ،اتحاد ميان كارگران و روشنفكران است؛ و بر اين پايه است كه اتحادي ميان اين بلوك و دهقانان
ساخته ميشود .اين موضع موضعي است سوالبرانگيز ،ولو اينكه ما كوچ جمعي از روستاها و افت تعداد دهقانان را در نظر بگيريم .اين
موضع همچنين باعث تكثير رشتهاي از ايدئولوژيها ميشود كه روشنفكران را به عنوان شبهكارگر )علم = نيرويي مولد( در نظر
ميگيرد .بايد متذكر شد كه رابطهي بنيادي در برداشت گرامشي از »بلوك تاريخي« ،رابطهاي بين كارگران و دهقانان بود .معضل
دوم چنين است كه اهميت اصطﻼح »بلوك تاريخي« )اتحاد كارگران و دهقانان( در تمايزش با اتحادي ساده نهفته است .درحالي كه
»اتحاد« به طور ضمني دﻻلت بر آن دارد كه اعضا ،با منافع و سازمانهاي خاص خود ،مجزا و خودمختارند» ،بلوك تاريخي« به معني
آن است كه اعضا در درازمدت منافعي همسان دارند و با پيوندي انداموار به هم متصل شدهاند.
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با اين همه ،چيزي وجود ندارد كه ثابت كند هماكنون منافع خردهبورژوازي روشنفكري و طبقهي كارگر يكي شده است ،بهرغم
اين واقعيت كه روشنفكران به طور فزايندهاي توانستهاند جايگاه خود در كنار طبقهي كارگر را تعريف كنند .اگرچه اين راهحل با هدف
غلبه بر تمايز بين كارگران و روشنفكران ،كه در سازمانهاي سياسي بازتوليد ميشود ،ارائه شده است ،اما كامﻼ فكرنشده و سطحي
است .مباحثهي واقعي دربارهي شكلهاي سازمان طبقهي كارگر كماكان مطرح است.
 .٥طبقات مسلط
واكاوي طبقات مسلط ضروري است ،به ويژه طبقهي بورژوازي .معضل اصلي در اينجا تقسيم بورژوازي به جناحهاي صنعتي ،بازرگاني
و مالي است .تقسيم سرمايه به بزرگ و متوسط ،تحت وضعيت سرمايهداري انحصاري ،بر تقسيمبندي قبلي سوار ميشود ،بدون آنكه
آن را به تمامي از بين ببرد .وقتي از بورژوازي به عنوان طبقهي مسلط صحبت ميكنيم ،نبايد فراموش كنيم كه بهواقع با اتحادي بين
جناحهاي مسلط مختلف بورژوازي سروكار داريم كه در سلطهي سياسي سهيماند .عﻼوه بر اين ،در آغاز سرمايهداري ،اين اتحاد
قدرت كه ميتوان آنرا بلوك قدرت خواند ،غالباً شامل طبقات گوناگون ديگر به ويژه اشرافيت زميندار بود .اتحاد بين طبقات و
جناحهاي گوناگون كه همگي مسلطاند ،تنها ميتواند تحت رهبري يكي از آن طبقات يا جناحها عملكردي منظم داشته باشد .اين
همان جناح هژمونيك است كه اتحاد قدرت را تحت رهبري خودش وحدت ميبخشد .جناح هژمونيك ،جناحي است كه منافع عمومي
اين اتحاد را تضمين ميكند و منافع منحصربهفرد خود اين جناح مشخصاً توسط دولت تضمين ميشود.
با اينكه تضادهاي دروني جناحهاي مسلط و مبارزات بين آنها براي اشغال جايگاه هژمونيك ،در مقايسه با تضاد اصلي
)بورژوا/پرولتاريا( ،نقشي فرعي ايفا ميكند ،با اين همه كماكان نقش آنها حائز اهميت است .درواقع ،همانطور كه ماركس در هجدهم
برومر بيان كرد ،شكلهاي مختلف دولت و شكلهاي رژيم را ميتوان براساس تغييرات هژموني بين جناحهاي مختلف بورژوازي
مشخص كرد .تشخيص سلطهي اقتصادي و هژموني سياسي به سياقي مكانيكي و ضرورتاً صادق حتي از اين هم دشوارتر است.
ممكن است جناحي از بورژوازي ،بيآنكه هژموني سياسي را در اختيار داشته باشد ،نقش مسلط را در اقتصاد ايفا كند .نمونهي مهم آن
سلطهي اقتصادي طوﻻني سرمايهي بزرگ انحصاري بود ،درحالي كه هژموني سياسي به اين يا آن جناح سرمايهي متوسط تعلق
داشت .اهميت اين نكات را براي مثال ميتوان در بررسي گُليسم مشاهده كرد .نكتهي مهم نيازمند تأكيد اين است كه اتحاد قدرت
ميان طبقات و جناحهاي مسلط تحت رهبري جناح هژمونيك )كه دستگاه دولتي بهويژه با منافع اين جناح منطبق است( ،هميشه
تابعي از شكل سلطهي بورژوايي است .بهويژه ،در بحث از جناح هژمونيك ،بايد به ياد داشته باشيم كه اين جناح تنها نيروي مسلط
نيست ،بلكه صرفاً نيرويي هژمونيك است كه در مجموعهاي از جناحها كه همگي به يكسان مسلطاند وجود دارد .براي مثال ،وقتي
ماركس ميگفت در دوران لوئي بناپارت ،بورژوازي صنعتي جناح اقتصادي بود ،هرگز اين منظور را نداشت كه جناحهاي ديگر
بورژوازي از سلطهي سياسي كنار گذاشته شده بودند .همين موضوع بهويژه دربارهي رابطهي بين سرمايهي بزرگ و متوسط در
كشورهاي سرمايهداري معاصر صادق است .در اين كشورها ،سرمايهي بزرگ جناح هژمونيك است ولي اين بدان معنا نيست كه
سرمايهي متوسط فاقد قدرت سياسي است :سرمايهي متوسط به عنوان يكي از جناحهاي مسلط ،تحت هژموني سرمايهي بزرگ در
قدرت سياسي سهيم است .تضادهاي بين سرمايهي بزرگ و متوسط همان شكل معاصر تضادهاي بين جناحهاي مسلط بورژوايي
است.
با توجه به برخي از واكاويهاي معاصر از »سرمايهداري انحصاري دولتي« و »اتحاد ضد انحصاري« ،تأكيد بر اين نكته به امري
ضروري بدل ميشود .اين واكاويها تقريباً هميشه به جناح هژمونيك ،سرمايهي بزرگ ،محدودند و به ساير جناحهاي مسلط بورژوايي
اشارهاي نميكنند .عدمتمايز بين جناح هژمونيك و جناحهاي مسلط نتيجهي زير را به دنبال دارد :تصور ميشود كه سرمايهي بزرگ
به تنهايي جايگاه سلطهي سياسي را به خود اختصاص ميدهد و از همينرو ساير جناحهاي بورژوايي از آن جايگاه طرد ميشوند .اين
مسئله به دليل پيامدهاي سياسياي كه ممكن است از آن مترتب شود حائز اهميت است :مثﻼً ،حمايت از يك »اتحاد ضد انحصاري«
گسترده» ،بورژوازي ليبرال«» ،دموكراتهاي واقعي« و غيره براي بيرون انداختن » ٢٠٠خاندان« )كه جناح مسلط تلقي ميشوند( از
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قدرت .به اين منوال ،اتحادهاي استراتژيك طبقهي كارگر )چيزي كامﻼً متفاوت با سازشهاي تاكتيكي( تا جناحهاي مسلط بورژوايي
ــ يعني سرمايهي متوسط ــ گسترش مييابند .بهطور كلي ميتوان گفت كه اين همان راه »دموكراسي پيشرفته« است كه احزاب
كمونيست غربي از آن حمايت ميكنند.
يقيناً در رسالهاي در اقتصاد ماركسيستي كه در باﻻ به آن اشاره شد ،موضوعات به اين سياق كامﻼً ناپخته و بيظرافت ارائه
نشده است ،اما كماكان بهروشني ميتوان اين موارد را تشخيص داد .در اين رساله ،هرگاه دربارهي سلطهي سياسي بحث ميشود،
فقط سخن از انحصارهاي بزرگ در ميان است .برعكس ،هر زمان از سرمايهاي غير از سرمايهي بزرگ صحبت ميشود ،هميشه
منظور سرمايهي كوچكي است كه صراحتاً اتحاد با آن مطلوب تلقي ميشود .اما بايد بر سر اصطﻼحات به توافق برسيم .اگر منظور ما
از سرمايهي كوچك ،خردهبورژوازي مربوط به پيشهوري ،توليد كارگاهي و تجارت باشد ،اتحاد با آن درست است ،چرا كه
خردهبورژوازي به بورژوازي در معناي دقيق كلمه متعلق نيست ،يعني به جناحهاي بورژوازي تعلق ندارد .اما در واقع اصطﻼح
سرمايهي كوچك در اينجا به منظوري كامﻼً متفاوت بهكار رفته است .هنگامي كه از انحصارهاي بزرگ و سرمايههاي كوچك سخن
گفته ميشود )يعني كنارگذاشتن سرمايهي متوسط( ،تلويحاً اشاره ميشود كه هرچيزي كه به انحصارهاي بزرگ )تنها جناح مسلط(
تعلق ندارد ،خودبهخود بخشي از سرمايهي كوچك بوده و قابليت همپيماني با طبقه كارگر را داراست :بنابراين ،سرمايهي متوسط در
سرمايهي كوچك گنجانده ميشود .در مواقع نادري كه رساله از سرمايهي متوسط سخن ميگويد )جلد سوم ،صفحه  ،(٢٢٣صراحتاً
آن را در طرف سرمايهي كوچك قرار ميدهد ،با اين فرض كه هردو در تضاد با سرمايه بزرگ اشتراك دارند.
طبقهي هژمونيك در تمايز با طبقهي حاكم
اگر بخواهيم موقعيت جناح هژمونيك بلوك قدرت را با دقت نشان دهيم ،با دشواريهايي روبرو خواهيم شد ،به خصوص زماني كه
طبقه يا جناح هژمونيك از طبقه يا جناح حاكم جدا باشد .طبقه يا جناح حاكم ،طبقه يا جناحي است كه كارمندان باﻻدست
دستگاههاي دولتي از آنها استخدام ميشوند ،يعني ،كارمندان سياسي دستگاههاي دولتي در معنايي گسترده .اين طبقه يا جناح ممكن
است از طبقه يا جناح هژمونيك متمايز باشد .ماركس نمونهاي اساسي از انگلستان اواخر قرن گذشته در اختيار ما ميگذارد .در آنجا،
جناح هژمونيك طبقاتي ،بورژوازي مالي )بانكداري( بود ،در حالي كه كارمندان باﻻدست در دستگاه اداري ،نظامي ،هيئت ديپلماتيك
و غيره از اشراف بودند كه جايگاه طبقهي حاكم را اشغال كرده بودند .همين امر ميتواند تحت هژموني سرمايهي انحصاريِ بزرگ
پديدار شود كه در آن معموﻻً كارمندان باﻻدست پيوسته از درون سرمايهي متوسط ،از بورژوازي متوسط استخدام ميشوند .در مواردي
استثنايي ،حتي ممكن است كارمندان سياسي از درون طبقهاي استخدام شوند كه بخشي از بلوك قدرت نيست .مهمترين نمونهي آن
در فاشيسم بود كه تحت هژموني سرمايهي بزرگ ،اين خردهبورژوازي )طبقهي حاكم( بود كه كادرهاي باﻻدست دستگاههاي دولتي
را از طريق حزب فاشيست تأمين ميكرد.
تمايز بين طبقه يا جناح هژمونيك و طبقه يا جناح حاكم كه نهايتاً به استراتژي اتحاد و مصالحهي ﻻزم براي برقراري هژموني
متكي است ،از اهميت زيادي برخوردار است .قصور در اين مورد ،دو پيامد به دنبال دارد .آشكاركردن هژموني واقعي كه زير نمودهاي
عرصهي سياسي پنهان شده ،غيرممكن ميشود و اين نتيجه گرفته ميشود كه طبقهاي كه رأس دستگاه دولتي را به خود اختصاص
ميدهد ،همان طبقه يا جناح هژمونيك است .براي مثال ،مؤلفان و سياستمداران سوسيال دموكرات متعددي فاشيسم را ديكتاتوري
خردهبورژوازي تلقي كردهاند .آنها در اثر گمراهشدن از اين واقعيت كه خردهبورژوازي جايگاه طبقهي حاكم را به خود اختصاص داده
است ،آن را با جايگاه هژموني واقعي كه به سرمايهي بزرگ اختصاص داشت ،يكسان گرفتند .اما شكلهاي ديگري از دولت وجود
دارد كه در آن جايگاه جناح حاكم ،كه توسط خردهبورژوازي اشغال شده است ،اغلب هژموني سياسي سرمايهي بزرگ را كه با
حكمراني خردهبورژوازي همزيستي دارد ،پنهان ميكند :آشكارترين نمونه» ،نيو ديل« روزولت است.
پيامد دوم غفلت از تمايز هژمونيك/حاكم اين است كه كشف هژموني سياسي از دل فرايند خودكارِ استخدامِ رأس دستگاههاي
دولت از درون خود جناح هژمونيك ،به مهمترين هدف ]واكاوي[ بدل ميشود .امروزه اين گرايش خود را در صورتبنديهاي مرتبط
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با »سرمايهداري انحصاري دولتي« نشان ميدهد كه مدعي بازنمايي »تلفيق دولت و انحصارات در قالب سازوكاري واحد«اند.
برهانهاي علمياي كه در اين زمينه ارائه ميشود ،شامل مناسبات پنهان خويشاوندي و وجود پيشينه بين اعضاي انحصارات بزرگ و
ردههاي باﻻ دستگاه دولتي و سازمانهاي سياسي است .اين نوع استدﻻل پيآمد قضايايي مثل »پمپيدو = بانكدار راتشيلد« است.
نميتوان وجود گرايشي را انكار كرد كه براساس آن رأس دستگاه بهنحوي فزاينده توسط اعضاي واقعي انحصارات بزرگ اشغال
ميشود .اما اين بههيچوجه گرايشي عمومي يا حتي رايج نيست .مثالهاي ناقضِ اين موضوع را ميتوان در هژموني سياسي
انحصارات بزرگي مشاهده كرد كه امروزه اغلب تحت كابينههاي سوسيالدموكرات محقق شدهاند )اتريش ،آلمان ،سوئد ،بريتانياي
دوران ويلسون( ،يعني تحت ]حكمراني[ كاركنان سياسياي كه عمدتاً از طبقهي مياني يا حتي خردهبورژوازي و صد البته اشرافيت
كارگري نشئت ميگيرند .حتي در فرانسه ،به دليل شكل خاص تشكيلِ بوروكراسي و بدنهي دولتي و نيز به علت نوع مصالحهي
ژاكوبني بين بورژوازي و خردهبورژوازي ،رأس دستگاه دولتي همچنان تا حدود زيادي از افرادي تشكيل ميشود كه خاستگاه بورژوازيِ
متوسط يا حتي خردهبورژوازي دارند.
اگرچه اين واقعيتي مهم و انكارناپذير است ،اما مانع از تشكيل هژموني سياسي به وسيلهي سرمايهي بزرگ نميشود .اگر اين
مسئله را انكار و تصور كنيم كه هژموني سياسي بايد با جايگاه طبقه يا جناح حاكم يكي باشد ،خود را در معرض حمﻼتي قرار دادهايم
كه هم ناروا و هم غيرضروري است .درواقع مطابقت منافع جناح هژمونيك )در اين مورد ،انحصارات بزرگ( و سياستگذاري دولتي بر
پايهي پيوندهاي شخصي كاركنان شكل نگرفته است ،بلكه اساساً متكي بر سلسلهاي از مختصات عيني است كه به مجموعهي
سازمان اقتصاد و جامعهي زير سلطهي انحصارات بزرگ ،و نيز نقش عيني دولت در رابطه با آن معطوف است .دولت ابزاري
غيرپيچيده نيست كه جناح هژمونيك آن را بهمنظور انطباقدهي با منافعش ،به صورتي مادي ،و به شيوهاي شخصي ،در دست گرفته
باشد .مسألهي تمايزات ممكن بين طبقه و جناح هژمونيك و حاكم ،در پيوند با مسئلهي استقﻼل نسبي دستههاي اجتماعي ،نظير
بوروكراسي اداري ،در مقابل طبقات و جناحهايي كه اعضاي اين دستههاي اجتماعي به آن تعلق دارند ،قرار دارد .بنابراين ،به دليل
نقش عيني دولت ،اين دستهها در خدمت منافع هژمونيكي قرار ميگيرند كه اغلب در تضاد با منافع طبقه يا جناحشان است.
البته اين بدان معنا نيست كه تعلق كاركنان در رأس دولت به اين يا آن طبقه بياهميت باشد .براي مثال ،بيدليل نيست كه
بهشكلي روزافزون شاهد ادغام متقابل بين اعضا و عامﻼن مستقيم انحصارات و كاركنان دولتي هستيم :اين ادغام سلطهي انحصارات
را بر دولت تسهيل ميكند .اما بايد توجه داشت كه اين مهمترين مسئله نيست .مثﻼً »حكومت مردمي« نميتواند خودش را صرفاً به
اصﻼح ردههاي عالي كاركنان دولتي محدود كند و تصور كند كه حسن نيت سياسي براي تغيير اوضاع كافي است .وظيفهي اصلي
تغيير ساختارهاي دولت و جامعه است .از طرف ديگر ،همچنين روشن است كه اين دگرگونيها تا زماني كه دستگاه دولتي و
كارمندانش دستنخورده باقي بمانند ،نميتواند انجام شود .چرا كه دگرگونيهاي ساختاري مادامي كه با واكنش مخالف بخشي از
كارمندان دولت مواجه شوند ،ممكن است به تمامي نامؤثر باشند .اهميت اين مسائل با بازخواني متون لنين دربارهي استخدام
متخصصان بورژوا در دستگاه دولتي كارگران مشخص ميشود.
دستگاههاي ايدئولوژيك دولت
در رابطه با شكلي كه در آن تضادهاي بين طبقات و جناحهاي مسلط هژمونيك و حاكم درون دستگاه دولت بيان ميشوند ،ذكر
برخي مﻼحظات ضروري است .نكتهي مهمي كه بايد به ياد داشته باشيم ،اين است كه دولت از دستگاههاي مختلفي تشكيل شده
است :بهطور كلي ،دستگاه سركوبگر و دستگاههاي ايدئولوژيك ،كه نقش اصلي در مورد اول سركوب و در مورد دوم گسترش و
پروراندن ايدئولوژي است .دستگاههاي ايدئولوژيك شامل كليساها ،نظام آموزشي ،احزاب سياسي بورژوا و خردهبورژوا ،مطبوعات،
راديو ،تلويزيون ،مطبوعات و غيره است .اين دستگاهها به علت كاركرد عيني آنها در گسترش و القاي ايدئولوژي ،صرفنظر از جايگاه
صوري حقوقيشان ،مليشده )دولتي( يا خصوصي ،متعلق به نظام دولتاند .دستگاه سركوبگر شاخههاي تخصصي مختلفي دارد:
ارتش ،پليس ،دستگاه اداري ،قضايي و غيره .پيش از اين نيز بيان شد كه قلمرو سلطهي سياسي به تنهايي از جناح يا طبقهي
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هژمونيك تشكيل نميشود ،بلكه متشكل است از مجموعهاي از جناحها و طبقات مسلط .به همين خاطر ،روابط متضاد بين اين
طبقات و جناحها در شكل روابط قدرت درون دستگاهها و شعباتشان بيان ميشود .بنابراين ،موارد يادشدهي اخير ،همگي تبلورِ قدرت
جناح يا طبقهي هژمونيك نيستند ،بلكه ممكن است بيانگرِ قدرت و منافع جناحها و طبقات مسلط ديگر باشند .به اين معناست كه
ميتوانيم دربارهي استقﻼل نسبي الف( دستگاهها و شاخههاي مختلف در مقابل يكديگر در نظام دولت و ب( مجموعهي دولت در
مقابل جناح يا طبقهي هژمونيك سخن بگوييم.
در مورد اتحاد يا مصالحه بين بورژوازي و اشرافيت زميندار در اوايل دوران سرمايهداري ،بورژوازي جايگاه قدرتش را در سازمان
بوروكراتيك مركزي داشت ،درحالي كه اشرافيت زميندار در كليسا )به ويژه كليساي كاتوليك( قدرت داشت .اين بههمريختگيها در
شاخههاي اصلي دستگاه سركوبگر هم امكان بروز دارد :براي مثال ،قبل از روي كار آمدن نازيسم در آلمان ،بين دو جنگ جهاني،
زمينداران بزرگ در ارتش داراي قدرت بودند ،و سرمايهي بزرگ در قوهي قضائيه ،درحالي كه دستگاه اداري بين سرمايهي بزرگ و
متوسط تقسيم شده بود .در مرحلهي گذار به هژموني سرمايهي بزرگ ،دستگاه اداري و ارتش اغلب جايگاه قدرت را تشكيل ميدهند
)»مجموعهي نظامي ـ صنعتي«( ،در حالي كه پارلمان هنوز جايگاه قدرت سرمايهي متوسط است :اين يكي از دﻻيل زوال پارلمان در
سرمايهداري انحصاري است .دستگاههاي ايدئولوژيك ،به دليل كاركردشان ،مشخصاً از استقﻼل نسبي بيشتري نسبت به دستگاههاي
سركوبگر برخوردارند ،و ميتوانند گاهي جايگاه قدرت را در اختيار طبقاتي غير از طبقات مسلط قرار دهند .گاهي اين امر در خصوص
خردهبورژوازي ،بهدليل اتحادها و مصالحههايي بين آن و بلوك مسلط ايجاد ميشود ،صادق است .به خصوص در فرانسه ،اين توافقها
به دﻻيل تاريخي ،از اهميت فراواني برخوردار شدهاند و نظام آموزشي براي مدتي طوﻻني دستگاهي دولتي را تشكيل ميداد كه به
تعبيري به خردهبورژوازي »انتقال داده شده بود« .بنابراين ،خردهبورژوازي براي زماني طوﻻني به عنوان طبقهاي حامي نظام آرايش يافته
بود.
هيچيك از اينها به معناي آن نيست كه دولت سرمايهداري مجموعهاي از بخشهاي جداگانهاي است كه نمايانگر »سهمبري«
جناحها و طبقات مختلف از قدرت سياسي است .برعكس ،دولت سرمايهداري وراي تضادهاي ميان دستگاهها و بر فراز آنها ،هميشه
بيانگر شكل خاصي از وحدت دروني ،وحدت قدرت طبقه يا جناح هژمونيك است .اما اين امر به شيوهي پيچيدهاي رخ ميدهد.
عملكرد نظام دولتي با تسلط دستگاهها يا شاخههاي معيني بر بقيه تضمين ميشود :و شاخه يا دستگاه مسلط عموماً جايگاه قدرت
طبقه يا جناح هژمونيك را ميسازد .بنابراين وقتي هژموني تعديل ميشود ،تعييرات و جابجاييهايي نيز در سلطهي دستگاهها و
شاخههاي معين در مقابل بقيهي دستگاهها و شاخهها رخ ميدهند .از اين گذشته ،اين جابجاييها تعيينكنندهي تغييرات در شكلهاي
دولت و شكلهاي رژيم هستند.
بنابراين هرگونه واكاوي مشخص از موقعيتي مشخص ميبايست به وضوح مناسبات مبارزهي طبقاتي و قدرت واقعي درون
دستگاههاي دولتي را ،كه بعدها عموماً زير ظواهر رسمي سازماني پوشانده ميشود ،به حساب آورد .بهطور مشخص ،واكاوي مناسبات
قدرت درون دستگاهها ،ميتواند در تعيين دقيق جايگاه جناح هژمونيك به ما كمك كند .براي مثال ،توجه به سلطهي يك دستگاه يا
شاخه بر بقيهي دستگاهها و شاخهها و همچنين توجه به منافع مشخصي كه آن دستگاه عمدتاً در خدمتش است ،ميتوانيم در رابطه
با جناح هژمونيك به برخي نتايج دست يابيم .اما اين رويكرد بايد به شيوهي ديالكتيكي انجام شود :ميتوان از سمت ديگر ،يعني در
تعيين جايگاه هژمونيك و مناسبات ممتازش با دستگاه يا شاخهاي از مجموعهي مناسبات جامعه آغاز كنيم ،و به اين طريق اين مسأله
را حل كنيم كه چه دستگاهي در دولت مسلط است ،يعني دستگاهي كه از طريق آن جناح هژمونيك ،اهرمهاي واقعي كنترل دولت را
در دست دارد .همچنين واضح است كه در مناسبات پيچيدهي مبارزات طبقاتي و دستگاهها ،اين مبارزهي طبقاتي است كه نقش
اصلي را ايفا ميكند .چنانكه جمعي از جامعهشناسان نهادگرا معتقدند ،تغييرات نهادي به جنبشهاي اجتماعي نميانجامند :مبارزهي
طبقاتي است كه تعيين ميكند دستگاهها چگونه تغيير ميكنند.
 .٦بازتوليد گستردهي طبقات اجتماعي
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اهميت فوقالعادهي اين نكته زماني روشن خواهد شد كه ما آن را از نقطهنظر بازتوليد گستردهي طبقات اجتماعي بررسي كنيم.
طبقات اجتماعي تنها در مبارزهي طبقاتي موجوديت مييابند كه از بعدي تاريخي و پويا برخوردار است .تنها زماني ميتوان طبقات،
جناحها ،ﻻيهها و دستهها را ايجاد و حتي برايشان حد و مرز تعيين كرد كه آنها را در دورنماي تاريخي مبارزهي طبقاتي بررسي كنيم.
اين موضوع فوراً مسألهي بازتوليد آنها را پيش ميكشد .زمان زيادي است كه عدهاي از ما مسألهي مهم بازتوليد مناسبات اجتماعي
را مورد واكاوي قرار دادهايم .همانطور كه خواننده متوجه خواهد شد ،اين مسأله ،همراه با تمامي تبعاتش ،فقط در پرابلماتيك
طبقات اجتماعي و مبارزهي طبقاتي كه پيش از اين شرح داده شد به درستي قابل فهم است .مشابه با تحليلي كه از قدرت دولت
داشتيم] ،در اينجا هم[ بر يكي از نقشهاي تعيينكنندهي دستگاههاي دولت )به ويژه دستگاههاي ايدئولوژيك دولت( ،تأكيد داشتيم ـ
مثﻼً ،نقشي كه در بازتوليد طبقات اجتماعي ايفا ميكنند .بنابراين ،در اين مﻼحظات پاياني ،قصد ندارم دوباره بهشكلي كلي به اين
مسأله بازگردم .بلكه ميكوشم برخي جنبههاي آن را روشن سازم و نسبت به تعابير غلطي كه ممكن است بروز كند هشدار دهم .به
اين منظور ،نقش دستگاه آموزشي را در بازتوليد طبقات اجتماعي برميگزينم )نمونهاي كه اخيراً موضوع واكاوي ماركسيستي بوده
است(.
دستگاههاي دولتي مانند مدرسه ،به عنوان دستگاه ايدئولوژيك ،پديدآورندهي تقسيم طبقاتي نيستند ،بلكه در اين تقسيم و
همچنين در بازتوليد گستردهاش دخالت دارند .ضروري است كه تمام تبعات اين گزاره را روشن كنيم :نه تنها دستگاههاي دولت
توسط مناسبات توليد تعيين ميشوند ،بلكه افزون بر آن ،آنها مبارزهي طبقاتي را ،آنگونه كه كل سنت نهادگرا مدعيست ،زير كنترل
خود ندارند :برعكس اين مبارزهي طبقاتي در تمام سطوح خويش است كه اين دستگاهها را زير كنترل خود دارد .نقش دقيق
دستگاههاي ايدئولوژيك در بازتوليد مناسبات اجتماعي )ازجمله مناسبات توليد اجتماعي( در واقع از اهميت باﻻيي برخوردار است ،چرا
كه بازتوليد آنهاست كه بر كل فرآيند بازتوليد ،به خصوص بازتوليد نيروي كار و وسايل كار ،مسلط است .اين امر پيامد اين واقعيت
است كه خود مناسبات توليد ،كه اساساً به مناسبات سياسي ـ ايدئولوژيك سلطه/انقياد گره خورده است ،بر فرآيند كار درون فرآيند
توليد مسلط است.
بازتوليد جايگاهها ،بازتوليد عامﻼن
بازتوليد گسترده طبقات اجتماعي )مناسبات اجتماعي( شامل دو جنبه است كه جدا از هم وجود ندارند .نخست ،بازتوليد گستردهي
جايگاههايي است كه عامﻼن اشغال ميكنند .اين جايگاهها تعين ساختاري طبقات را مشخص ميكنند ،يعني شيوهاي كه طبق آن
تعين از طريق ساختار )مناسبات توليد ،سلطه/انقياد سياسي ـ ايدئولوژيك( در پراتيكهاي طبقاتي ،عمل ميكند .مسيري كه در آن
طبقات تعين مييابند ،بر مسير بازتوليد آنها نيز مسلط است .به بيان ديگر ،همانطور كه خود ماركس نيز تأكيد كرد ،همين وجود
شيوهي توليد كه شامل بورژوازي و پرولتاريا ميشود ،دربردارندهي بازتوليد گستردهي اين طبقات است .دوم ،بازتوليد و توزيع خود
عامﻼن در اين جايگاهها .اين جنبه از بازتوليد كه شامل مسائلي است مربوط به اينكه چه كسي جايگاه معلومي را در اختيار دارد ،يعني
چه كسي بورژوا ،پرولتر ،خردهبورژا ،دهقان فقير و غيره است ،يا ميشود ،و چگونه و كجا به اين نقش گماشته ميشود ،تابعي از
جنبهي نخست اين مسئله است ـ بازتوليد جايگاههايي واقعي كه در اشغال طبقات اجتماعي هستند :يعني تابع اين واقعيت است كه
سرمايهداري در بازتوليد گستردهاش ،بورژوازي ،پرولتاريا و خردهبورژوازي را در شكل جديدي در مرحلهي كنوني انحصاري خود
بازتوليد ميكند ،يا تابع اين واقعيت است كه سرمايهداري ،درون صورتبنديهاي اجتماعياي كه بازتوليد گستردهي آنها در جريان
است ،گرايش به حذف طبقات و جناحهاي طبقاتي معيني دارد )مثﻼً خرده مالكان كشاورز ،خردهبورژواها و غيره( .به عبارت ديگر ،با
اينكه مسئله بر سر ضرورت بازتوليد خود عامﻼن است ــ »تربيتشده« و »مطيعشده« ــ تا بتوانند جايگاههاي مشخصي را به خود
اختصاص دهند ،به همان اندازه نيز درست است كه توزيع عامﻼن متكي به انتخاب يا آرزوي آنان نيست ،بلكه به بازتوليد خود اين
جايگاهها متكي است .بايد تأكيد كرد كه تمايز بين دو جنبهي بازتوليد )بازتوليد جايگاهها و عامﻼن( با تمايز بين بازتوليد مناسبات
اجتماعي و بازتوليد نيروي كار منطبق نيست .اين دو جنبه ،ويژگيهاي مجموعهي بازتوليدند كه درون آنها بازتوليد مناسبات اجتماعيِ
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موردبحث غالب است .اما در مجموعهي بازتوليد ،ازجمله بازتوليد مناسبات اجتماعي ،بازتوليد جايگاهها جنبهي اصلي را تشكيل
ميدهد.
دستگاههاي دولت ،اعم از مدرسه به عنوان دستگاه ايدئولوژيك ،نقشهاي مختلفي در ارتباط با اين دو جنبه از بازتوليد را بر عهده
دارند .تعين ساختاري طبقات فقط به جايگاهها در فرآيند توليد محدود نميشود )يعني به موقعيت اقتصادي »طبقه براي خود«( ،بلكه
به تمامي سطوح تقسيم اجتماعي كار رخنه ميكند :درنتيجه ،دستگاهها وارد فرآيند تعينبخشي به طبقات ،به عنوان پيكريافتگي
مناسبات ايدئولوژيك ـ سياسي )مربوط به سلطهي ايدئولوژيك ـ سياسي( ميشوند .به اين طريق است كه اين دستگاهها بهواسطهي
نقششان در بازتوليد مناسبات ايدئولوژيك ـ سياسي ،به بازتوليد جايگاههايي كه معرف طبقات اجتماعياند وارد ميشوند .بنابراين،
بايد متذكر شد كه نقش روبنا ،برخﻼف آنچه گاهي تصور ميشود ،فقط به بازتوليد محدود نميشود ،درست به همان ترتيب كه نقش
زيربنا به توليد و بازتوليد وسايل و محصوﻻت كار محدود نميشود :در واقع ،گسترهي اين نقش تا بازتوليد مناسبات اجتماعي كشيده
ميشود .همانطور كه در همهي موارد بازتوليد چنين است ،نقش دستگاهها در بازتوليد تنها در صورتي قابلتبيين است كه به نقشاش
در پايهريزي واقعي يك شيوهي توليد و مناسبات توليدياش ،يعني نقشاش در توليد بالفعل مناسبات اجتماعي ،ارجاع داده شود.
بنابراين ،دستگاههاي ايدئولوژيك دولت فعاﻻنه به بازتوليد جايگاههاي اشغالشده توسط طبقات اجتماعي وارد ميشوند .اما اگر ما
به نگرشي ايدهآليستي و نهادگرا از مناسبات اجتماعي كه بر طبق آن طبقات اجتماعي و مبارزهي طبقاتي محصوﻻت دستگاهها
هستند ،درنغلتيم ،ميبايست تصديق كنيم كه اين جنبه از بازتوليد ،از نهادها فراتر ميرود ،و به طور كلي از كنترل آن خارج ميشود و
درواقع حدود آنها را مشخص ميكند .ميتوانيم بگوييم كه نوعي بازتوليد اصلي و بنيادي طبقات اجتماعي در و از رهگذرِ مبارزهي
طبقاتي وجود دارد كه در آن بازتوليد گستردهي ساختار )شامل مناسبات توليد( رخ داده و بر عملكرد و نقش دستگاهها حكم ميراند.
يك نمونهي عامدانه طرحنما :آنچه وجود و بازتوليد )افزايش ،كاهش ،انواع مشخص ردهبندي و غيره( طبقه كارگر و خردهبورژوازي
جديد را تعيين ميكند ،صرف وجود مدرسهاي نيست كه به پرولتاريا يا خردهبورژوازي جديد شكل دهد ،بلكه برعكس ،اين كنش
مناسبات توليد ،كنش شكلهاي پيچيدهي تملك و تصرف اقتصاديِ فرآيند كار ،يعني فرآيند توليدي كه در نسبت با مناسبات سياسي
و ايدئولوژيك مفصلبندي شده است ،و بنابراين مبارزهي طبقاتي اقتصادي ،سياسي و ايدئولوژيك است كه مدرسه به عنوان اثر آنها
جلوهگر ميشود .اين موضوع توضيح ميدهد كه چرا فرآيند بازتوليد از طريق دستگاهها با مبارزات ،تضادها و جناحبنديهاي دروني
مشخص ميشود .از اين طريق است كه ميتوانيم سويهي ديگر اين مسئله را درك كنيم :همانقدر كه بازتوليد گستردهي مناسبات
اجتماعي به مبارزهي طبقاتي متكي است ،دگرديسي انقﻼبي اين مناسبات اجتماعي نيز به مبارزهي طبقاتي متكي است .
بنابراين بازتوليد اساسي طبقات اجتماعي فقط به جايگاهها در مناسبات توليد ،يعني مناسبات اجتماعي توليد ،مربوط نميشود .هيچ
شكلي از »خودبازتوليدي اقتصاديِ« طبقات وجود ندارد كه بر فراز و عليه بازتوليد ايدئولوژيك و سياسي از طريق دستگاهها عمل كند.
بلكه آنچه درجريان است ،دستپايين فرآيندي است از بازتوليد اوليه در و از رهگذرِ مبارزهي طبقاتي در همهي مراحل تقسيم
اجتماعي كار .اين بازتوليد طبقات اجتماعي )مانند تعين ساختاريشان( به مناسبات سياسي )اجتماعي( و ايدئولوژيك )اجتماعي( تقسيم
اجتماعي كار نيز مرتبط ميشود :موارد اخير نقش تعيينكنندهاي در رابطهشان با مناسبات اجتماعي توليد ايفا ميكند .علت اين است
كه خود تقسيم اجتماعي كار نه تنها به مناسبات سياسي و ايدئولوژيك مرتبط است بلكه به مناسبات اجتماعي توليدي مربوط است كه
اين تقسيم اجتماعيِ كار درون آن بر تقسيم فني كار مسلط است .در نتيجه ميتوان گفت كه درون فرايند توليد ،مناسبات توليد بر
فرآيند كار چيرگي دارد.
بيان اين كه بازتوليد اوليهي طبقات اجتماعي به مبارزهي طبقاتي متكي است ،اين معنا را نيز به دنبال دارد كه شكلهاي
انضمامي آن به تاريخ صورتبندي اجتماعي متكي است .هر نوعي از بازتوليد مشخص بورژوازي ،طبقه كارگر ،طبقات دهقاني،
خردهبورژوازي قديم و جديد به مبارزهي طبقاتي در آن صورتبندي متكي است .مثﻼً شكل مشخص و سرعت بازتوليد خردهبورژوازي
سنتي و دهقانان خردهمالك در دوران سرمايهداري در فرانسه ،متكي به اشكال مشخص اتحاد درازمدتشان با بورژوازي است.
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بنابراين تشخيص دستگاهها در اين بازتوليد تنها در حالتي ممكن است كه مبارزهي طبقاتي را در نظر بگيريم :نقش معين مدرسه در
فرانسه تنها زماني ميتواند مشخص شود كه اتحاد بين بورژوازي و خردهبورژوازي كه براي مدتي طوﻻني مشخصهي صورتبندي
اجتماعي فرانسه بوده ،در نظر گرفته شود .عﻼوه بر اين ،با اينكه بازتوليد گستردهي جايگاههاي اشغالشده توسط طبقات اجتماعي،
نياز به دستگاههاي ايدئولوژيك دولت را )به ويژه در سپهر ايدئولوژيك ـ سياسي( »فراميخواند« ،اما به آنها محدود نميشود.
به مورد تقسيم بين كار يدي و فكري كه در باﻻ به آن اشاره شد بازميگرديم :اين تقسيمبندي ،كه در تعيين جايگاههاي تقسيم
اجتماعي كار نقش دارد ،به هيچ وجه به حوزهي اقتصادي محدود نميشود .ميبايست اشاره شود كه تقسيمبندي يادشده هيچ نقشي
از آن خود در تقسيم طبقاتي ندارد ،چرا كه كارگران مولد )پرولتاريا( را ،كه ارزش اضافي/كاﻻ توليد ميكنند ،نميبايست صرفاً با
كارگران يدي يكسان گرفته شوند .تقسيم بين كار يدي و فكري صرفاً زماني قابلدرك است كه به مناسبات سياسي و ايدئولوژيك
 (١تقسيم اجتماعي كار بين بنگاههاي اقتصادي ،جايي كه اقتدار و مسير كار به كار فكري و مخفي بودن دانش مربوط ميشود و (٢
مجموعهي تقسيم اجتماعي كار ــ مناسباتي كه در تعريف جايگاههاي اشغالشده توسط طبقات اجتماعي مؤثرند ــ بسط داده شوند.
اما مشخصاً نه مدرسه و نه هيچ دستگاه ايدئولوژيك ديگري پديدآورندهي اين تقسيمبندي نيستند؛ و نه آنها يگانه يا اساسيترين
عاملياند كه آن را بازتوليد ميكنند ،هرچند هنگاميكه اين ]نهادها[ به بازتوليد اين تقسيمبندي )در شكل سرمايهدارانهاش( وارد
ميشوند ،چنين بهنظر ميرسد كه اثر اين تقسيم و بازتوليد آن در و از رهگذرِ مبارزهي طبقاتي هستند .به بيان ديگر ،علت اين كه
مدرسه تقسيم بين كار يدي و فكري را درون خود بازتوليد ميكند ،اين است كه مدرسه به دليل ماهيت سرمايهدارانهاش ،اكنون
پيشاپيش در موقعيتي سراسري نسبت به تقسيم )و بازتوليد تقسيم( بين كار يدي و فكري قرار گرفته است؛ و بازتوليد مدرسه
بهمثابهي يك دستگاه ،عمﻼً توسط آن تقسيم تعيين ميشود .اين تقسيمي است كه از مدرسه فراتر ميرود و نقشاش را به آن
اختصاص ميدهد :تفكيك مدرسه از توليد با جدايي و سلبمالكيت توليدكنندهي مستقيم از وسايل كار مرتبط است.
وقتي دربارهي دستگاههاي دولتي صحبت ميشود ،بايد تشخيص دهيم كه اين دستگاهها نه پديدآورندهي ايدئولوژياند و نه حتي
يگانه عامل يا عوامل اصلي در بازتوليد مناسبات اجتماعي سلطه/انقياد .دستگاههاي ايدئولوژيك تنها القا و رواج ايدئولوژي مسلط را بر
عهده دارند .بنابراين ،ادعاي ماكس وبر در اين مورد كه كليسا دين را ميسازد و آن را تداوم ميبخشد ،اشتباه است :برعكس ،اين دين
است كه كليسا را ميسازد و آن را تداوم ميبخشد .در مورد مناسبات ايدئولوژيك سرمايهداري ،وقتي ماركس بتوارگي كاﻻها را به
عنوان عاملي مستقيماً مرتبط با فرآيند ارزشافزايي سرمايه تحليل ميكند ،درواقع مثال خيلي خوبي از بازتوليد ايدئولوژي مسلط كه از
دستگاهها فراتر ميرود ،پيش روي ما ميگذارد :اين مسئله را ماركس با اشارات متعددش بر نوعي »انطباق« )كه حاكي از يك تمايز
است( بين »نهادها« و »شكلهاي آگاهي اجتماعي« برجسته ساخته بود .در نتيجه اينجا نقش ايدئولوژي و سياست در بازتوليد
گستردهي جايگاههاي اشغالشده توسط طبقات اجتماعي ،مستقيماً به مبارزهي طبقاتيِ حاكم بر دستگاهها مربوط ميشود .از آنچه
پيشتر گفته شد ،نتيجه ميشود كه بازتوليد جايگاهها در مناسبات سلطهي ايدئولوژيك ـ سياسي درواقع به دستگاههايي غير از
دستگاههاي ايدئولوژيك دولت متوسل ميشوند ،كه مهمترين آنها خود دستگاه اقتصادي است .بنگاه نيز به عنوان واحدي توليدي
در شكل سرمايهدارانهي آن ،يك دستگاه است ،به اين معنا كه از طريق تقسيم اجتماعي كار درون آن )سازمان مستبدانهي كار( ،اين
بنگاه خود ،مناسباتي سياسي و ايدئولوژيك را بازتوليد ميكند كه با جايگاههاي طبقات اجتماعي مرتبط است .به بيان ديگر ،بازتوليد
مناسبات بسيار مهم ايدئولوژيك به تنهايي دغدغهي دستگاههاي ايدئولوژيك نيست :همانطور كه هر چيزي كه در »توليد« رخ
ميدهد ،لزوماً »اقتصادي« نيست ،دستگاههاي ايدئولوژيك نيز انحصار بازتوليد مناسبات مسلط ايدئولوژيك را در اختيار ندارند.
اكنون به جنبهي دوم بازتوليد ،بازتوليد عامﻼن ،بازميگرديم .اين جنبه )به منزلهي دو وجه وجودي از فرآيندي واحد(
صﻼحيت/انقياد عامﻼن را كه قادرشان ميسازد جايگاههايي را اشغال كنند ،و نيز توزيع عامﻼن در آن جايگاهها را در برميگيرد .اگر
قرار است بيمعنايي پرابلماتيك بورژواييِ تحرك اجتماعي را درك كنيم ،فهم اين موضوع بهويژه ضروري است كه دقيقاً چگونه اين
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دو جنبهي بازتوليد )جايگاهها و عوامل( به هم گره ميخورند .از اين لحاظ ،دستگاههاي ايدئولوژيك دولتي ،به ويژه مدرسه ،عملكردي
تعيينكننده دارند.
بازتوليد عامﻼن ،به ويژه ]مقولهي[ بدنامِ »صﻼحيت «عامﻼن توليد بالفعل ،صرفاً عبارت از تقسيم فني كار )آموزش فني( نيست
بلكه صﻼحيت/انقياد موثري است كه به مناسبات سياسي ـ ايدئولوژيك بسط مييابد .بازتوليد گستردهي عامﻼن درواقع در اينجا با
جنبهاي از بازتوليد مناسبات اجتماعي منطبق است كه اثرونشانهاش را بر بازتوليد نيروي كار ميگذارد .با اينكه اين امر دربردارندهي
نقشي ويژه براي مدرسه است ،بايد بهياد داشته باشيم كه اين نقش فقط به معناي آموزش فني در محل ]مدرسه[ نيست ،بلكه خود
فرآيند صﻼحيت/انقيادي است كه درون دستگاههاي اقتصادي نيز اتفاق ميافتد ،چرا كه بنگاه اقتصادي چيزي بيش از يك واحد
توليدي ساده است .و اين روند متضمن نقش ويژهاي براي بنگاه اقتصادي است ،دقيقاً مشابه دستگاهي كه عامﻼن را درونِ خود
توزيع ميكند .دستگاه اقتصادي در خصوص كارگران مهاجر عمﻼً نقش مسلط دارد ،اما نقش اين دستگاه فقط به آنها محدود
نميشود .اگر نقش دستگاه اقتصادي را فراموش و فرض كنيم كه عامﻼن پيشتر در مدرسه ،قبل از دستگاه اقتصادي ،كامﻼً توزيع
شدهاند ،به همان نوع تبيين يكسويهي پسروندهاي درميغلتيم كه گمان ميكند اين توزيع ،قبل از مدرسه ،كامﻼً در خانواده رخ داده
است .طبقات سرمايهدار نه كاستهاي آموزشي هستند و نه كاستهاي موروثي .تبيين پسرونده در خصوص روابط بين خانواده و
مدرسه صدق نميكند ،زيرا خانواده در دوران مدرسه نيروي فعالي باقي ميماند؛ به همين منوال ،تبيين يادشده در خصوص روابط بين
مدرسه و دستگاه اقتصادي نيز صدق نميكند ،چرا كه مدرسه در دوران فعاليت اقتصادي عامﻼن ،نيرويي فعال باقي ميماند.
فهم اين كه جنبهي دومِ بازتوليد تابع جنبهي اول است و به شكلي پايدار با آن پيوند دارد ،حائز اهميت است .علت اين است كه
نوع مشخصي از بازتوليد و توزيع عامﻼن در جايگاهها ،به بازتوليد گستردهي آن جايگاهها متكي است .نبايد فراموش كرد كه بازار كار
)به منزلهي تجلي بازتوليد گستردهي مناسبات توليد( نقش مسلطي در توزيع عامﻼن در مجموعهي صورتبندي اجتماعي ايفا ميكند.
و اين امر حتي زماني صادق است كه به عبارت دقيق كلمه بازار كار واحدي وجود ندارد ،يعني وقتي تقاضاي بازار كار به سمت
سپهري هدايت ميشود كه پيش از آن بخشبندي شدهاند ــ تا حدي به علت كنش خاص دستگاههاي ايدئولوژيك دولتي )مثﻼً
فارغالتحصيلي بيكار جايگاه رهاشدهي كارگر نيمهماهر را پر نخواهد كرد( .علت اين امر ،كه بنيان جنبهي توزيع نيز هست ،اين است
كه رابطهاي سازنده بين دستگاههاي توزيعكننده و مناسبات كار وجود دارد .اين رابطهي سازنده ،عﻼوه بر ساير كاركردهايش،
محدوديتهايي را بر عملكرد دستگاههاي ايدئولوژيك دولت در بخشبندي بازار كار اعمال ميكند .براي مثال ،اين مدرسه نيست كه
موجب ميشود دهقانان اشغالكنندگان اصلي جايگاههاي اضافي در طبقه كارگر باشند .برعكس ،كوچ دستهجمعي از روستا يعني
حذف جايگاهها در روستا ،به عﻼوهي بازتوليد گستردهي طبقه كارگر ،نقش مدرسه را از اين لحاظ تنظيم ميكند.
و سرانجام ،در مورد بازتوليد گسترده ،تا جاييكه جنبهي دوم بازتوليد تابع جنبهي اول آن است ،ما میبايست اثرات
مستقيمی را که جايگاههای واقﻌی بر عامﻼن دارﻧﺪ مشخص کنيم :اين امر به
اوﻟﻮيت داشتن مبارزهی طبقاﺗی بر دستگاهها میاﻧجامﺪ .دقيقتر ،ما عامﻼني را نمييابيم كه در

اصل )در جهاني »قبل« و »بيرون از« مدرسه( »آزاد« و »پويا« باشند و بنا به دستورات دستگاههاي ايدئولوژيك ،يعني تلقين
ايدئولوژيك و آموزشي كه دريافت ميكنند ،بين جايگاههاي معيني گردش كنند .براستي چنين است كه طبقات اجتماعي در شيوهي
توليد سرمايهداري و در صورتبندي اجتماعي سرمايهداري ،كاست نيستند و عامﻼن بنا به خاستگاهشان با جايگاههاي معين گره
نميخورند ،و نيز مدرسه و ساير دستگاهها نقش مهمي در توزيع عامﻼن در جايگاهها دارند .اما اين نيز درست است كه اثرات توزيع
خودشان را در اين واقعيت آشكار ميكنند كه به وسيلهي دستگاههاي ايدئولوژيك ،اكثريت قريب به اتفاق بورژواها )و فرزندانشان بعد
از آنها( بورژوا باقي ميمانند و تقريباً همهي پرولترها )و همينطور فرزندانشان( پرولتر باقي خواهند ماند .اين نشان ميدهد كه
مدرسه يگانه علت اصلي نيست كه وضعيت توزيع چنين شكلي به خود ميگيرد .بلكه دليل آن اثراتيست كه خود جايگاهها بر
عامﻼن برجاي ميگذارند ،آثاري كه از مدرسه و از خانواده فراتر ميرود .ما ،همانطور كه برخي مباحثات كنوني نشان دادند،
نميكوشيم تعيين كنيم كه كدام يك از آنها ــ خانواده يا مدرسه ــ در يك توالي علّي در مقام اول است .حتي »جفت«
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خانواده/مدرسه را به عنوان پايهي اين آثار توزيع در نظر نميگيريم .برعكس ،ما با رشتهاي از روابط بين دستگاهها روبروييم كه
ريشههايشان عميقاً در مبارزهي طبقاتي جا گرفته است .به بيان ديگر ،توزيع اصلي عامﻼن ،با بازتوليد اصلي جايگاههاي اشغالشده
توسط طبقات اجتماعي در هم تنيده است .بنا به مراحل و دورههاي صورتبندي اجتماعي ،آن توزيع اصلي نقش خاص خود را كه
بازي ميان عامﻼن توزيع است ،به دستگاهي مشخص يا گروهي از دستگاهها محول ميكند.
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