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در ميانهي دههي  1970كه شروع به نوشتن دربارهي طبقه كردم ،علم اجتماعي ماركسيستي و پوزيتيويستي را دو پارادايمِ اساساً متفاوت و
قياسناپذير ] [incommensurableقلمداد ميكردم كه در ستيز با يكديگرند .استدﻻلم اين بود كه ماركسيسم از فروض معرفتشناختي و
رويكردهاي روششناختي منحصربهفردي برخوردار است كه بنياداً در مقابل فروض و رويكردهاي علم اجتماعيِ جريان عالب قرار دارد .در آن
فاصله ،در چند نوبت منطق بنيادي رويكردم به واكاوي طبقاتي را بازانديشي كردم 1.گرچه كماكان به فعاليت درون سنت ماركسيستي ادامه
2
ميدهم ،ديگر ماركسيسم را پارادايم جامعي تلقي نميكنم كه ذاتاً با جامعهشناسيِ »بورژوايي« ناهمساز است.
هرچند پيشتر چنين استدﻻل ميكردم كه واكاويِ طبقاتي ماركسيستي در مقابلِ رقباي اصليِ جامعهشناختياش ــ بهويژه رويكردهاي
وبري و ديگر رويكردهايي كه در پژوهشهاي خط اصليِ قشربندي ]اجتماعي[ استفاده ميشوند ــ از برترياي عام برخوردار است ،درحالحاضر
اين نظر را دارم كه تماميِ اين راههاي متفاوت واكاويِ طبقاتي ميتوانند از طريق شناسايي فرايندهاي علّي متفاوتي كه دستاندركارِ شكلدهي
به جنبههاي خُرد و كﻼن نابرابري در جوامع سرمايهداري هستند ،بالقوه در راستاي فهمي غنيتر بهخدمت گرفته شوند .سنت ماركسيستي از
اينرو پيكرهاي ارزشمند از ايدهها تلقي ميشود كه با موفقيت سازوكارهايي واقعي را در رابطه با طيف گستردهاي از مسائل پراهميت شناسايي
ميكند ،اما اين بدان معنا نيست كه اين سنت تنها رويكردي است كه از توانايي شناساييِ چنين سازوكارهايي برخوردار است .ازاينرو،
پژوهشهاي جامعهشناختيِ ماركسيستها در عمل بايد سازوكارهاي منحصربهفردي را كه از سوي رويكرد ماركسيستي شناسايي شدهاند با ديگر
فرايندهاي علّياي تركيب كنند كه بهنظر ميرسد به وظيفهي تبييني يادشده مرتبط است 3.چيزي جايگزينِ »جنگ بزرگ پارادايمها« شده كه
ميتوان آنرا »واقعگرايي پراگماتيستي« ] [pragmatist realismخواند.
براي پرهيز از پيچيده شدن بحث ،در ادامه بر سه دسته از فرايندهاي علّيِ مرتبط با واكاوي طبقاتي تمركز خواهم كرد كه هريك با نحلهاي
متفاوت در نظريهي جامعهشناختي پيوند دارند .نخستين جريانْ طبقات را در نسبت با ويژگيها و شرايط زندگي ماديِ افراد شناسايي ميكند.
دومين جريان بر اين تمركز دارد كه برخي از موقعيتهاي اجتماعي چگونه درعينحال كه توانايي كنترل بر منابع اقتصادي را به برخي از افراد
اعطا ميكند ،برخي ديگر را از اين كنترل محروم ميكند ــ ذيل اين رويكرد ،طبقات در نسبت با فرايندهاي »فرصتاندوزي« ] opportunity
 [hoardingتعريف ميشوند .رويكرد سوم ،سازوكارهاي سلطه و استثمار را ساختاربخشِ طبقات ميداند ،سازوكارهايي كه ذيل موقعيتهاي
اقتصادي مشخص به برخي از افراد امكانِ اعمال قدرت بر زندگي و فعاليتهاي ديگران اعطا ميكند .رويكرد نخست رويكردي است كه در
تحقيقات قشربندي بهكار ميرود ،رويكرد دوم چشماندازي وبري است و رويكرد سوم در پيوند با سنت ماركسيستي قرار دارد.
ويژگيها و شرايط
طبقات ،هم از نظر جامعهشناسان و هم عمومِ مردم ،اساساً مطابق با ويژگيها و شرايط زندگيِ افراد درك ميشود .ويژگيهايي همچون جنس،
سن ،نژاد ،دين ،هوشمندي ،تحصيﻼت ،موقعيت جغرافيايي و غيره ،براي اموري كه قصد تبيينشان را داريم ،از وضعيت سﻼمت گرفته تا رفتار
انتخاباتي و كنشهاي فرزندپروري ،ويژگيهايي بااهميت تلقي ميشوند .برخي از اين ويژگيها در هنگام تولد و برخي ديگر بعدها در زندگي
كسب ميشوند؛ برخي ثبات دارند و برخي ديگر به وضعيت مشخصِ طبقاتي فرد وابستهاند و متعاقباً ممكن است در طول زمان تغيير كنند .در
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گزارشي اوليه از نظراتم دربارهي ماركسيسم و علمِ اجتماعيِ خط اصلي را ميتوان در مقدمهي »طبقه ،بحران و دولت« )لندن  (1978مشاهده كرد .آثار عمدهي

ديگري كه بعدها در آنها اين مسائل را به بحث گذاشتهام عبارتند از» ،طبقات« )لندن و نيويورك» ،(1985،بحث دربارهي طبقات« )لندن و نيويورك،(1989،
»طبقه اهميت دارد :مطالعاتي تطبيقي دربارهي واكاوي طبقاتي« )كمبريج (1997،و »رويكردهايي به تحليل طبقاتي« )كمبريج] (2005،كه با همين
عنوان و با ترجمهي يوسف صفاري از سوي انتشارات ﻻهيتا بهچاپ رسيده استـ م[ .نسخهي پيشينِ اين مقاله در ژوئن  ،2009در كنفرانسي با موضوعِ »درك طبقه« در
دانشگاه يوهانسبورگ ارائه شده بود.
2
ترجيحم آن است كه از اصطﻼحِ »سنت ماركسيستي« استفاده كنم و نه »ماركسيسم« ،دقيقاً به اين دليل كه اصطﻼح »ماركسيسم« چنين القا ميكند كه با چيزي شبيه به
پارادايمي جامع سروكار داريم.
3
اين رويكرد نسبت به سنت ماركسيستي به اين معنا نيست كه ماركسيسم را بايد صرفاً در يك »جامعهشناسي« يا علم اجتماعي بيشكل منحل كرد .ماركسيسم كماكان
منحصربهفرد بودنش را با ساماندهي به برنامهاش حولِ مجموعهاي از پرسشهاي بنيادين يا مسائلي حفظ ميكند كه ديگر سنتهاي نظري يا ناديده ميگيرند يا به حاشيه
ميرانند ،عﻼوهبر اين ،ماركسيسم مجموعهاي از فرايندهاي علّي متقابﻼً پيوسته را شناسايي ميكند كه مرتبط با اين پرسشها هستند.
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رويكرد قشربندي ،ميتوان افراد را بر مبناي شرايط مادياي نيز طبقهبندي كرد كه در آن زندگي ميكنند :آپارتمانهاي شلوغ و زننده ،خانههاي
دلپذيرِ حومهي شهر يا عمارتهاي واقعشده در شهركهاي حفاظتشده ] ،[gated communitiesفقر مصيبتبار ،درآمد مكفي يا ثروت
گزاف و غيره .بنابراين» ،طبقه« ناظر بر آن ويژگيهاي از لحاظ اقتصادي بااهميتي است كه در يك اقتصاد بازار به فرصتها و انتخابهاي افراد
و ازاينرو ،شرايط مادي آنها شكل ميدهد .از اين منظر ،طبقه را نه ميتوان صرفاً با ويژگيهاي فردي افراد و نه با شرايط مادي زندگي آنها
تعريف كرد ،بلكه طبقه راهي است براي سخن گفتن از همپيوندي بين ايندو.
از منظر اين رويكرد ،ويژگي فردي اصلي در جوامعِ توسعهيافته ازنظر اقتصادي تحصيﻼت است ،هرچند برخي جامعهشناسان عﻼوهبراين،
بعضي از ويژگيهاي گذراتر همچون منابع فرهنگي ،ارتباطات اجتماعي و حتي انگيزههاي فردي را نيز مﻼحظه ميكنند 4.هرگاه اين ويژگيها و
شرايط متفاوت زندگي بهشكلي گسترده در يك دسته ] [clusterقرار گيرند ،اين دستهها را ميتوان »طبقات« ناميد .در اين برداشت» ،طبقهي
مياني« به كساني اشاره دارد كه به ميزان كافي از تحصيﻼت و پول برخوردارند و ميتوانند تماموكمال در يك شيوهي زيست» رايج« ،كه
بهشكلي مبهم تعريف شده )شيوهي زيستي كه ممكن است براي مثال شامل برخي الگوهاي خاصِ مصرف شود( ،سهيم شوند» .طبقهي
فوقاني« به افرادي اشاره دارد كه ثروت ،درآمد باﻻ و ارتباطات اجتماعيشان به آنها اين امكان را ميدهد كه مجزا از مردم »عادي« زندگي
كنند؛ و »طبقهي تحتاني« نيز اشاره به افرادي دارد كه فاقد تحصيﻼت و منابع فرهنگي كافي براي برخورداري از يك زندگي امن و باﻻتر از خط
فقر هستند .دستآخر» ،فرودستان« ] [underclassكساني هستند كه در فقر شديد زندگي ميكنند و بهواسطهي فقدان تحصيﻼت و
مهارتهاي ابتداييِ ﻻزم براي اشتغالِ باثبات ،از جريان اصليِ جامعه بهحاشيه رانده شدهاند.
دغدغهي اصليِ جامعهشناسانْ در رويكرد مبتني بر ويژگيهاي فردي ،فهم اين موضوع است كه افراد چگونه خصلتهايي را كسب ميكنند
كه آنها را در يك طبقهي خاص قرار ميدهد .با توجه به اينكه جايگاه اقتصادي و پاداشهاي افراد در جوامعي كه جامعهشناسان در آنها
زندگي ميكنند ،عمدتاً از رهگذر اشتغال در مشاغل مزدي بهدست ميآيد ،پژوهش در اين سنت اساساً بر فرايندي متمركز بوده است كه منابع
فرهنگي ،انگيزشي و آموزشي موثر بر اشتغال در بازار كار را در اختيار افراد ميگذارد .از آنجا كه شرايط زندگي در كودكي مشخصاً اهميت
قابلتوجهي در اين فرايندها دارد ،اين رويكرد به آنچه معموﻻً »زمينهي طبقاتي« ] [class backgroundخوانده ميشود ــ يعني پس
زمينهي خانوادگياي كه اين ويژگيهاي اصلي در آن كسب ميشوند ــ توجه فراواني دارد .منطق علّيِ اين دست فرايندهاي طبقاتي بهشكلي
سادهشده در شكل 1به نمايش درآمده است.

مسلماً مهارتها ،تحصيﻼت و انگيزهها عوامل تعيينكنندهي مهمي در چشمانداز اقتصادي افراد هستند .بااينحال ،آنچه در اين رويكرد به
طبقه غايب است ،هرگونه مﻼحظهي جديِ نابرابريِ موجود در موقعيتهايي است كه افراد در آنها قرار گرفتهاند يا ماهيت نسبي اين موقعيتها.
تحصيﻼت تعيينكنندهي نوع مشاغلي است كه افراد به آن دست پيدا ميكنند ،اما چرا برخي مشاغل »بهتر« از ديگر مشاغلاند؟ چرا برخي
مشاغل قدرت قابلتوجهي را به فرد اعطا ميكنند درحاليكه ديگر مشاغل چنين نيستند؟ و آيا هيچ ارتباطي بين قدرت و ثروتي كه برخي از آن
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پير بورديو نخستين جامعهشناس پيشگامي بود كه بهشكلي نظاممند طيفي از عناصر فرهنگي را در شمولِ مواردي گسترده از ويژگيهاي فرديِ مرتبط با طبقه وارد كرد.
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بهرهمنداند و برخي ديگر محروم ،وجود دارد؟ در رويكردهاي ديگر به واكاوي طبقاتي ،به جاي آنكه منحصراً بر فرايندي تمركز شود كه از
رهگذر آن افراد در موقعيتهاي مختلف دستهبندي ميشوند ،بررسيِ ماهيت خود اين موقعيتها نقطه عزيمت قرار ميگيرند.
فرصتاندوزي
رويكرد دوم كه طبقات را بنا بر دسترسي به ،و محروميت از ،فرصتهاي اقتصادي مشخصي تعريف ميكند ،تمركزش را بر »فرصتاندوزي«

قرار ميدهد ــ مفهومي كه عميقاً در پيوند با آثار ماكس وبر قرار دارد 5.برايِ شاغﻼنِ برخي از مشاغل خاص ،اينكه بتوانند به روشهاي
گوناگون مانع از دسترسي ديگران به اين مشاغل شوند اهميت فراواني دارد ،چراكه به اين ترتيب ميتوانند درآمدهاي باﻻ و مزيتهاي ويژهاي را
براي اين مشاغل كسب كنند .گاهي به اين فرايند بهعنوانِ »انحصار اجتماعي« ] [social closureاشاره ميشود كه از رهگذر آن دسترسي
به يك موقعيت محدود ميشود .يكي از راهكارها پديدآوردنِ مقتضياتي است كه برآورده ساختنشان براي افراد هزينهبر باشد .مدارك تحصيلي
اغلب چنين خصلتي دارند :سطوحِ باﻻي آموزش سطوح باﻻي درآمد را بهدنبال دارند ،تاحدي به اين علت كه محدوديتهاي چشمگيري بر سر
راه عرضهي افراد داراي تحصيﻼت عالي وجود دارد .فرايندهاي مربوط به پذيرش ،شهريهها ،مخاطرهگريزيِ افراد با درآمدهاي كم در دريافت
وامهاي كﻼن ]بهمنظور تحصيل ـم[ و غيره ،همگي در جهت منافعِ كساني كه داراي مشاغلِ نيازمند به اين صﻼحيتها هستند ،مانع از
دسترسي ]گسترده ـم[ به تحصيﻼت عالي ميشوند .اگر تﻼشي عظيم در جهت بهبود سطح تحصيﻼت افراد داراي تحصيﻼت پايين صورت
ميگرفت ،خود اين امر باعث كاهش ارزش تحصيﻼت براي كساني كه تحصيﻼت باﻻتري داشتند ميشد ،چراكه ارزش تحصيﻼت عالي تا
اندازهي زيادي وابسته به كميابي آن است .سازوكارِ فرصتاندوزي به صورتي طرحوار در شكل  2به نمايش درآمده است.

برخي ممكن است به اين شيوه از سرشتنماييِ مدارك تحصيلي اعتراض كنند .براي مثال ،اقتصاددانان استدﻻل ميكنند كه تحصيﻼت
باعث پديد آمدن »سرمايهي انساني« ] [Human Capitalميشود كه افراد را مولدتر ميسازد و از همينروست كه كارفرمايان تمايل دارند
براي افراد تحصيلكرده مزد باﻻتري بپردازند .اما با اينكه در برخي موارد ،پرداختهاي باﻻتري كه با تحصيﻼت باﻻتر همراه ميشوند بازتاب
تفاوت در بارآوري است ،اين موضوع فقط گوشهاي از ماجراست .سازوكارهاي گوناگوني كه افراد را از دستيابي به تحصيﻼت باز ميدارند و از
همينرو عرضهي افراد ]باصﻼحيت ـم[ را براي يك شغل محدود ميكنند نيز به هماناندازه از اهميت برخوردارند .ميتوان با يك آزمايش
فرضي ساده نشان داد كه اين فرايند چگونه عمل ميكند :تصور كنيد اياﻻتمتحده مرزهايش را باز كند و اجازه دهد كه هرشخصي از هركجاي
جهان كه داراي مدرك در زمينهي پزشكي ،مهندسي يا علوم كامپيوتر است ،به اين كشور بيايد و در حرفهي خود مشغول به كار شود .افزايش
گستردهي عرضهي افراد داراي اين مدارك ،حتي اگر باعث تقليلِ سطحِ دانش و مهارت كساني نشود كه پيشتر در اين كشور از چنين مدارك

5در ميان جامعهشناسان آمريكايي ،اصطﻼح »فرصتاندوزي« روشنتر از همه از سوي چارلز تيلي بهكار گرفته شده است ،بهويژه در كتابش با عنوان »نابرابريِ
تحملپذير« ]) [Durable Inequalityبركلي .(1999،آثار بورديو دربارهي ميدان و شكلهاي سرمايه نيز بر فرايندهاي مربوط به فرصتاندوزي تمركز دارد.
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تحصيلياي برخوردار بودند ،اما توانايي درآمدزايي آنان را تضعيف ميكند .حقوق شهروندي در حكمِ نوعي »گواهينامه«ي ويژه و مؤثري است
كه به افراد اين امكان را ميدهد كه نيروي كارشان را در يك بازار كار مشخص به فروش بگذارند.
صدور مجوزها و گواهينامهها مشخصاً سازوكارهاي مهمي براي فرصتاندوزي هستند ،اما بسياري از ابزارهاي نهادي ،در موقعيتها و
بزنگاههاي مختلفي ،بهكار گرفته ميشوند تا از مزيتها و خاصبريهاي گروههاي مشخص حفاظت كنند :موانع مربوط به رنگ پوست كه
اقليتهاي نژادي را از دستيابي به بسياري از مشاغل در اياﻻتمتحده باز ميداشت ،بهويژه )هرچند نه صرفاً( در جنوب تا دههي  .1960موانع
مربوط به ازدواج و جنسيت كه تا بخش اعظمي از سدهي بيستم در اغلب كشورهاي سرمايهداري پيشرفته ،باعث محدوديت دسترسي زنان به
برخي از مشاغل ميشد؛ دين ،معيارهاي فرهنگي ،آداب رفتاري ،لهجه ــ همگي سازندهي سازوكارهاي طرد ] [exclusionهستند .شايد بتوان
گفت مهمترين سازوكار طرد حقوق مربوط به مالكيت خصوصي بر وسايل توليد است .شكل محوري انحصار كه دسترسي به »شغل« كارفرمايي
را تعيين ميكند ،حقوق مالكيت خصوصي است .اگر كارگران اقدام به تسخير كارخانه و گرداندنِ آن كنند ،درواقع درحال بهچالش كشيدن
طردشدنشان از دايرهي كنترل بر وسايل توليد هستند؛ درعينحال ،توانايي مالكان براي كسب سود ،در گرو دفاع از اين طرد است .بنابراين،
تقسيمبندي طبقاتي اساسي بين سرمايهداران و كارگران ــ كه در هر دو سنت جامعهشناسيِ وبري و ماركسي به رسميت شناخته ميشود ــ از
چشمانداز وبري ،همچون بازتابي از يك شكل خاص از فرصتاندوزي درك ميشود كه از رهگذر قواعد قانونيِ مربوط به حقوق مالكيت تحميل
ميشود.
آن دسته از سازوكارهاي منحصركننده كه در چارچوب رويكرد فرصتاندوزي به ساختارهاي طبقاتي شكل ميدهند ،صرفاً در ميان
ممتازترين اقشار عمل نميكند .اتحاديههاي كارگري نيز ميتوانند با حمايت از صاحبان يك شغلِ بهخصوص در برابر رقابت با كارگران ديگر،
كاركرد يك سازوكار منحصركننده را داشته باشند .اين امر به اين معني نيست كه درمجموع اتحاديهها در افزايش نابرابري مشاركت دارند ،چراكه
بهعﻼوه ميتوانند از لحاظ سياسي بهشكلي عمل كنند كه به كاهش نابرابريها بينجامد و ممكن است بهشكلي واقعي موجب كاهش آن دسته از
نابرابريهايي شوند كه زاييدهي سازوكارهاي منحصركنندهي ديگري هستند ــ بهويژه آن سازوكارهايي كه با مالكيت خصوصيِ وسايل توليد
مرتبط هستند .با اينهمه ،تا جايي كه اتحاديهها موانعي براي ورود به مشاغلي خاص پديد ميآورند ،شكلي از انحصار اجتماعي را خلق ميكنند
كه شرايط مادي زندگي را براي خوديها ]يعني صاحبان همان مشاغل خاص ـم[ ارتقا ميبخشد.
آن دسته از جامعهشناساني كه رويكرد فرصتاندوزي را در مطالعهي طبقه اتخاذ ميكنند ،عموماً سه دستهبندي كلي را در جامعهي آمريكايي
تشخيص ميدهند :سرمايهداران ،كه با حقوق مالكيت خصوصي بر وسايل توليد تعريف ميشوند؛ طبقهي مياني ،كه با سازوكارهاي طرد در رابطه
با كسب تحصيﻼت و مهارتها تعريف ميشوند؛ و طبقهي كارگر ،كه با محروم شدنشان از مدارك تحصيلي عالي و سرمايه تعريف ميشوند .آن
بخش از طبقهي كارگر نيز كه از سوي اتحاديهها حمايت ميشود ،يا قشري ممتاز درون طبقهي كارگر شناخته ميشود ،يا برخي اوقات بخشي از
طبقهي مياني.
بنابراين ،تمايز اساسي بين سازوكارهاي طبقاتي فرصتاندوزي و سازوكارهاي ويژگيهاي فردي از اين قرار است :در اولي ،مزيتهاي
اقتصادياي كه حاصلِ قرار داشتن در يك جايگاه طبقاتي ممتاز است ،بهشكلي علّي مرتبط با غيابِ اين مزيتها براي كساني است كه از چنين
جايگاههاي طبقاتياي طرد شدهاند .در رويكرد مبتني بر ويژگيهاي فردي ،حضور يا غيابِ چنين مزيتهايي صرفاً نتيجهي شرايط فردي قلمداد
ميشود :ثروتمندان بهدليل دارا بودنِ ويژگيهاي مطلوب ثروتمندند ،فقرا هم بهدليل فقدان اين ويژگيها فقير هستند؛ هيچ ارتباط علّيِ
نظاممندي بين اين امور واقع نيست .از ميان برداشتن فقر از رهگذرِ ارتقاء ويژگيهاي مرتبط با اين پديده در فقرا ــ ازجمله تحصيﻼت ،سطح
فرهنگي و سرمايهي انساني آنها ــ بههيچوجه ضرري به ثروتمندان نميرساند .از منظر رويكرد فرصتاندوزي ،علت ثروتمنديِ ثروتمندان تا
اندازهاي در فقر فقرا است ،و كارهايي كه ثروتمندان بهمنظور حفظ ثروتشان انجام ميدهند به آن دسته از كاستيهايي ميافزايد كه افراد فقير با
آن مواجه هستند .از اين منظر ،اقداماتي كه بهمنظور ريشهكني فقر از رهگذرِ حذف سازوكارهاي طردگر صورت بگيرد ،ممكن است بالقوه موجب
تضعيف مزيتهاي ثروتمندان شود.
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استثمار و سلطه
رويكردي كه در واكاوي طبقاتي بر سازوكارهاي استثمار و سلطه تأكيد ميكند ،بيش از همه پيوندي تنگاتنگ با سنت ماركسيستي دارد،
گرچه برخي از جامعهشناساني كه بيشتر تحت تأثير وبر هستند نيز اين سازوكارها را در صورتبندي مفهومي خود از طبقه وارد ميكنند 6.با
اينحال ،اغلب جامعهشناسان اين سازوكارها را ناديده ميگيرند ،برخي هم آشكارا مرتبط بودن آنها را به بحث طبقه انكار ميكنند» .سلطه« و
بهويژه »استثمار« اصطﻼحاتي مناقشهبرانگيز هستند ،چراكه نه بر توصيفي خنثي كه بر قضاوتي اخﻼقي دﻻلت دارند .بسياري از جامعهشناسان
تﻼش ميكنند به دليل محتواي هنجاري اين اصطﻼحات از بهكار بردن آنها اجتناب كنند .بااينحال ،تصور ميكنم كه ايندو اصطﻼحاتي با
اهميتاند و بهشكلي دقيق در شناساييِ شماري از مسائل اساسيِ مشخص در فهم طبقه بهكار ميآيند» .سلطه« به تواناييِ كنترلِ فعاليتهاي
ديگران اشاره دارد و »استثمار« به كسب سود اقتصادي از منشاء كار افراد ديگري كه تحت سلطهاند .بنابراين ،هرگونه استثمار شامل شكلي از
سلطه است ،اما هر نوع سلطهاي استثمار نيست.
در رابطه با استثمار و سلطه ،مسئله صرفاً اين نيست كه گروهي از محدود كردنِ دسترسي به انواع خاصي از منابع يا موقعيتها سود ميبرند؛
عﻼوهبراين ،گروه استثمارگر/سلطهگر اين توانايي را نيز دارد كه نيروي كار گروهي ديگر را بهشكلي كنترل كند كه به نفع خودش باشد .اين
حالتهاي كﻼسيك و متفاوت با يكديگر را در نظر بگيريد :در حالت اول ،مالكان بزرگ زمين كنترل چراگاههاي اشتراكي را در دست دارند و
مانع از دسترسي دهقانان به اين زمينها ميشوند ،و از اين كنترل انحصاري بر آن زمينها نفعِ اقتصادي ميبرند .در حالت دوم ،همان مالكان
زمين كه كنترلِ چراگاهها را بهدست گرفته و دهقانان را از آن محروم كرده بودند ،برخي از همان دهقانان را به عنوان كارگران كشاورزي به
زمينها بازميگردانند .در اين حالت دوم ،مالك زمين ،نهتنها از كنترلِ دسترسي به زمين )فرصتاندوزي( كسب سود ميكند ،بلكه بر كارگران
زراعي سلطه دارد و كارشان را استثمار ميكند .در اينجا در مقايسه با شكل طردگرايي ساده ،با شكلي قدرتمندتر از وابستگي دوسويهي معطوف
بهيكديگر ] [relational interdependencyسروكار داريم ،چراكه اينجا رابطهاي مستمر نه فقط بين شرايط كه همچنين بين فعاليت
هاي افراد بهرهمند و بيبهره از مزيت برقرار است .استثمار و سلطه شكلهايي از نابرابريِ ساختاريافتهاند كه مستلزمِ همكاريِ فعاﻻنهي مستمر
بين استثماركنندگان و استثمارشوندگان ،مسلطها و تحتسلطهها است.
بنابراين ،ميتوانيم تضاد بين نقشِ مناسبات اجتماعي در هريك از اين سه رويكرد واكاوي طبقاتي را به قرار زير خﻼصه كنيم .در رويكرد
قشربندي ،نه شرايط اقتصادياي كه افراد در آن زندگي ميكنند و نه فعاليتهايشان ،هيچيك بهعنوانِ بازتاب مستقيمِ مناسبات اجتماعي درك
نميشود؛ در بين اين سه رويكرد ،رويكرد قشربندي كمتر از بقيه واجد خصلت معطوف بهيكديگر بودن ] [relationalاست .رويكرد وبري
شرايط اقتصادي افراد را به اعتبار شكل حاصل از رهگذر مناسبات طردگرايانه درك ميكند ،اما طبقه را مناسبات پيكريافته در ميان فعاليتها
تعريف نميكند .سنت ماركسيستي در هردو معنا واجد خصلت نسبتي بودن است ،ازهمينرو توجه را به تأثيرات ساختدهندهي استثمار و سلطه بر
شرايط و فعاليتهاي اقتصادي معطوف ميكند.
رويكرد ماركسيستي به طبقه در شكل  3به نمايش درآمده است .همانند سنت وبري ،در اين رويكرد نيز قدرت و قواعد قانونياي كه انحصار
اجتماعي را اعمال ميكنند در تعريف ساختار بنياديِ موقعيتهاي اجتماعي ــ بهويژه مالكيت خصوصي بر وسايل توليد ــ اهميت دارند .اما در
سنت ماركسيستي ،تأثير اساسيِ فرصتاندوزي عبارت از سلطه و استثمار است ،نه صرف كسب مزيت در بازار.
در اين رويكرد ،تقسيمبندي اصليِ طبقاتي در جامعهي سرمايهداري بين كساني صورت ميگيرد كه بر وسايل توليد كنترل دارند ــ
سرمايهداران ــ و كساني كه براي كار با آن وسايل توليد به استخدام در ميآيند ــ كارگران .در اين چارچوب تحليلي ،سرمايهداران كارگران را
استثمار ميكنند و بر آنان مسلطند .موقعيتهاي ديگر درون اين ساختار طبقاتي سرشت ويژهشان را از رابطهي خود با اين تقسيمبندي بنيادي به
دست ميآورند .مديران براي مثال ،بسياري از وجوه قدرت سلطهگري را به اجرا ميگذارند ،اما درعينحال تابعِ سرمايهداران هستند .مديران عاملِ
اجرايي ] [CEOو مديران رده باﻻي ابرشركتها ] [Corporationاغلب بهتدريج سهم چشمگيري از سهام مالكيت اين ابرشركتها كسب
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بيشك وبر بحثي جامع و مفصل را دربارهي سلطه ،قدرت و اقتدار بسطوگسترش ميدهد ،اما اين بحثها را بيشتر در زمينهي واكاوياش از سازمانها و دولت قرار ميدهد
و نه مشخصاً در مشخصاتي كه از مفهوم طبقه ارائه ميدهد.
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ميكنند و از همينرو ،بيشازپيش به سرمايهداران شبيه ميشوند .متخصصانِ داراي تحصيﻼت عالي و برخي از كارگران فني به اندازهي كافي از
كنترلِ بر دانش و مهارتها برخوردارند ــ دو عاملي كه در اقتصادهاي معاصر منابعي تعيينكننده محسوب ميشوند ــ كه آنها را قادر ميسازد
تا در فرايند كار به طرز چشمگيري مستقل از روابط سلطه باشند و همچنين ميزان استثمارشدنِ آنها را به حد چشمگيري كاهش ميدهد يا حتي
از بين ميبرد.

عنصرِ قدرت در هردو رويكرد وبري و ماركسيستي نقشي مهم ايفا ميكند .در هردو رويكرد ،نابرابري در درآمد و ثروت كه در پيوند با ساختارِ
طبقاتي است ،از رهگذرِ اعمال قدرت ،و نه صرف كنشهاي افراد ،حفظ ميشود .نابرابريهايي كه از فرصتاندوزي پديد ميآيند ،بهمنظورِ
تحميلِ فرايندهاي طردگرا به استفاده از قدرت نيازمندند؛ نابرابريهايي كه با استثمار پيوند دارند ،نيازمند سرپرستي ،نظارت بر كار و ضمانتهايي
براي اعمال انضباط هستند .در هر دو مورد ،مبارزات اجتماعياي كه درپيِ بهچالش كشيدنِ اين شكلهاي قدرت هستند ،بالقوه ميتوانند
امتيازات كساني را با تهديد مواجه كنند كه در موقعيتهاي ممتاز طبقاتيِ قرار دارند.
يكپارچهسازي سه سازوكار
گرچه جامعهشناسان عموماً گرايش دارند كه پژوهش خود را بر يكي از اين سه رويكرد به طبقه مبتني سازند ،از نظر من هيچ دليلي وجود ندارد
كه اين رويكردها را مانعالجمع بدانيم .يك شيوهي تركيب آنها ميتواند به اين شكل باشد كه هريك از اين رويكردها را ابزاري تلقي كنيم براي
شناساييِ يكي از فرايندهاي اصلياي كه به جنبههاي گوناگونِ ساختار طبقاتي شكل ميدهد:
 سنت ماركسيستي در تقسيمبندي بنيادينِ طبقاتي در جامعهي سرمايهداري ،يعني تقسيمبنديِ بين سرمايهداران و كارگران،
استثمار و سلطه را شناسايي ميكند.
 رويكرد وبري فرصتاندوزي را سازوكار اصلياي تشخيص ميدهد كه با خلقِ موانع گوناگون ،عرضهي افراد براي مشاغل
مطلوب را محدود ميسازد و از اين طريق مشاغل »طبقهي مياني« را از طيف وسيع مشاغل طبقهي كارگر متمايز ميكند .مسئلهي
اساسي در اين رويكرد اين نيست كه چهكساني طرد ميشوند ،بلكه درواقع سازوكارهاي طردگرايي است كه امتيازات كساني را كه
در موقعيت طبقهي مياني قرار دارند محفوظ نگاه ميدارد.
 رويكرد قشربندي بر فرايندي تمركز دارد كه از رهگذر آن افراد به موقعيتهاي گوناگون در ساختار طبقاتي تقسيم ميشوند
يا اينكه بهكلي بهحاشيه ميروند .درحاليكه واكاويِ فرصتاندوزي توجهات را به سازوكارهاي مبتني بر طردي جلب ميكند كه در
پيوند با مشاغل طبقهي مياني وجود دارند ،رويكرد قشربندي به مشخص كردنِ ويژگيهاي فردياي ياري ميرساند كه توضيح
ميدهد چه افرادي به چه مشاغلي دسترسي دارند و چه افرادي از مشاغل باثبات طبقهي كارگر محروم ميشوند.
اين سه فرايند در تمامي جوامع سرمايهداري عمل ميكنند .تفاوتهاي موجود در ساختارهاي طبقاتيِ كشورهاي مختلف حاصلِ ميانكُنشِ
متفاوت اين سه سازوكار در هر كشور است .وظيفهي نظري ما تعمق دربارهي شيوههاي مختلفي است كه اين سازوكارها در هر جامعه با
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يكديگر پيوند خورده و تركيب شدهاند؛ وظيفهي تجربيمان نيز بسطوگسترش شيوههاي مطالعهي هريك از اين سازوكارها و ارتباط متقابل بين
آنها است.
يكي از انواع ممكنِ مدلِ خردـكﻼن تودرتو 7بهشكلي طرحوار در شكل 4به نمايش گذاشته شده است .در اين مدل ،روابط قدرت و قواعد

قانونياي كه به افراد كنترلي واقعي بر منابع اقتصادي ــ وسايل توليد ،ماليه ،سرمايهي انساني ــ اعطا ميكنند ،ساختارهاي انحصار اجتماعي و
فرصتاندوزيِاي را پديد ميآورند كه مرتبط با موقعيتهاي اجتماعي هستند .بنابراين ،فرصتاندوزي سه جريانِ تاثيرات علّي را پديد ميآورد:
نخست ،به فرايندهاي سطح خُرد شكل ميدهد كه افراد از رهگذر آنها ويژگيهاي مرتبط با طبقه را كسب ميكنند؛ دوم ،به ساختارِ جايگاههايي
درون روابط بازار ــ حرفهها و مشاغل ــ و تعارضات توزيعيِ برآمده از آن شكل ميدهد؛ و سوم ،به ساختار روابط درون توليد ،بهويژه روابط
سلطه و استثمار ،و تعارضات همراه با آن در اين حوزه شكل ميدهد .نخستين جريان از اين جريانهاي علّي نيز ،گردش افراد را به جايگاههاي
ي درون بازار و توليد راهبري ميكند .ويژگيهاي طبقاتي افراد و جايگاه طبقاتي آنها ،همراه با يكديگر بر سطح رفاه اقتصادي افراد تأثير
طبقات ِ
ميگذارد.
در اين مدل تركيبيِ گسترده به يك عنصر نهايي ديگر هم نياز داريم .شكل  4با روابط قدرت و قواعد نهادي همچون ساختارهايي دروني
برخورد ميكند ،درحاليكه هردوي اينها درواقع خود نيز از رهگذر فرايندها و تعارضات طبقاتي شكل گرفتهاند .اهميت اين از آنروست كه
ساختارهاي نابرابري نظامهايي پويا هستند و سرنوشت افراد به مسير كليت اين نظام نيز وابسته است و نهفقط به فرايندهاي سطحِ خُردي كه در
زندگي خود با آن مواجه ميشوند ،يا ساختارهاي اجتماعياي كه اين زندگيها در چارچوب آن جاي ميگيرند .اگر روابط ناشي از قدرت بنيادينِ
حامي يك ساختارِ مشخص جايگاههاي طبقاتي را پارامترهايي ثابت تلقي كنيم ،عميقاً گمراه خواهيم شد و اين تلقي در خدمت اين رويكرد
نادرست قرار ميگيرد كه سرنوشت افراد را صرفاً تابعي از ويژگيها و شرايط فرديشان ميداند .بنابراين ،آنچه نياز داريم ،يك مدلِ كﻼنِ پويا و

بازگشتي 8است كه در آن مبارزات اجتماعي در تغيير مسيرِ خود اين روابط سهيم هستند .نمونهي اين مدل را ميتوان بهشكلي بسيار سادهشده در
شكل  5مشاهده كرد .بنابراين ،در يك واكاوي طبقاتي كامﻼً مفصل و دقيق ،اين نوع مدلِ كﻼنِ تعارض و دگرگوني با مدل چندسطحيِ كﻼن
ـ خُرد فرايندهاي طبقاتي و زندگيهاي فردي تلفيق ميشود .ميتوان بينشهاي اساسيِ رويكردهاي قشربندي ،وبري و ماركسيستي را در چنين
مدلي با يكديگر تركيب كرد.

 :7 nested micro-macro modelدر اين مدلْ تركيب و پيوند و دركل رابطهي اجزاي خرد و كﻼن بهشكلي نشان داده ميشود كه ضوابط و شرايط در سطح خرد ،در
سطح كﻼن نيز رعايت شده است .م
8
 : Recursive modelدر اينجا منظور مدلي است كه در آن ،اجزاي مدل )برخي يا كل اجزاي مدل( بهعنوان معلول يك جزء ديگر ،خود ميتوانند در روندي بازگشتي
در مقام علت حاضر شوند .م
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طبقه در آمريكا
تفاوت نظامهاي اجتماعيـاقتصادي در درجهي محدوديتي است كه بر حقوق و قدرت مﻼزم با مالكيت خصوصي بر وسايل توليد اعمال ميكنند
و از همينرو ،تفاوت آنها در ماهيت تقسيم طبقاتي بين سرمايهداران و كارگران نهفته است .اياﻻتمتحده مدتهاست يكي از ضعيفترين
مقرارت عمومي را در رابطه با مالكيت سرمايهدارانه دارد .اين امر در چند خصيصهي مهم بازتاب داشته است :حداقل دستمزد بسيار پايين ،مجاز
شمردن نرخهاي باﻻي استثمار كه در غير اينصورت ناممكن ميبود ،نرخ پايين ماليات بر درآمدهاي كﻼن كه به ثروتمندترين بخشهاي
طبقهي سرمايهدار اجازهي زندگي به شيوههايي فوقالعاده پرريختوپاش ميدهد ،ضعف اتحاديهها و ساير اشكال سازمانيابي كارگري كه
ميتوانند به مقابله با اثرات سلطه درون فرايند توليد برآيند .نتيجهي اين شرايط اين است كه اياﻻتمتحده در بين كشورهاي سرمايهداري
پيشرفته احتماﻻً از قطبيشدهترين تقسيم طبقاتي برخوردار است كه همچون محور استثمار و سلطه قلمداد ميشود.
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در رابطه با طبقهي مياني و صورتبندياش از رهگذر سازوكارهاي فرصتاندوزي ــ بهويژه سازوكارهاي مرتبط با آموزش ــ بايد گفت كه
در ميان دولتهاي سرمايهداري پيشرفته ،اياﻻتمتحده بهصورت تاريخي يكي از بزرگترين طبقات مياني را داشته است .اين كشور نخستين
كشوري بود كه آموزش عالي را در سطحي وسيع گسترش داد و تا مدتهايي مديد ،مسير دستيابي به چنين مدارجي بسيار گشوده و نسبتاً
كمهزينه بود و همين شرايط به افرادي كه از منابع چنداني برخوردار نبودند اجازهي ورود به دانشگاهها را ميداد .اياﻻتمتحده همچنين از يك
نظام آموزش عاليِ چندﻻيه ــ همراه با كالجهاي محلي ،آموزشكدهها ،كالجهاي مربوط به رشتههاي فرهنگي ] ،[liberal artsدانشگاهها،
نهادهاي عمومي و خصوصي ــ برخوردار است كه براي افراد ورود ديرهنگام به تحصيﻼت عالي ،كسب مدرك و اشتغال به مشاغل طبقه
متوسطي را ممكن ميساخت .اين نظام وسيع و متنوع به حمايت از پديدآمدن مشاغل طبقهمتوسط متعددي ياري رساند .مكملِ اين نظام در
دهههاي پس از جنگ جهاني دوم ،جنبش كارگري نسبتاً قدرتمندي بود كه اين توانايي را داشت كه رقابت بر سر آن دسته از مشاغلي را بياثر
كند كه در مركزيت اقتصاد آمريكا نيازمند تحصيﻼت عالي نبودند .اين مسئله كارگران عضو اتحاديهها را كه در چنين موقعيتهايي قرار داشتند،
قادر ساخت از درآمد و امنيت شغلياي مشابه با طبقهي ميانيِ داراي مدرك برخوردار شوند.
بااينهمه ــ برخﻼف لفاظيهاي رايج ــ اياﻻتمتحده هرگز بهشكلي غالب مصداقِ يك »جامعهي طبقهمتوسطي« نبوده است .اغلب
مشاغل در ساختار اشتغال آمريكايي مزاياي مبتني بر مدارك انحصاري به افراد دارندهي آن شغل اعطا نميكنند و جنبش كارگري هرگز موفق
نشده كه بيش از  35درصد از نيروي كار غيرمديريتي را سازماندهي كند .عﻼوهبراين ،در دهههاي اخير با زوالِ دستكم برخي از فرايندهاي
طبقهمتوسطيِ طردگرا روبهرو بودهايم :از دههي  1970به بعد جنبش كارگري با سرعت زيادي دچار زوال شده است ،بسياري از مشاغل
طبقهمتوسطي ناايمنتر شدهاند و مدارك معموﻻً همبسته با اين مشاغلْ كمتر ميتوانند در محافظت از آنها مؤثر باشند و بحران اقتصادي جاري
در ميان كساني كه كماكان خودشان را مشغول كار در مشاغل طبقهمتوسطي ميدانند ،حسِ بيثباتي را تشديد كرده است .بنابراين ،با اينكه
مطمئناً هنوز هم وضعيت اينگونه است كه تحصيﻼت عالي ،و با روندي روبهرشد ،مدارك آكادميك پيشرفته در دسترسپذير كردنِ بسياري از
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مشاغل در اقتصاد آمريكا نقشي اساسي ايفا ميكنند ،اما چشمانداز آينده براي يك طبقهي مياني بزرگ و باثبات از وضوح كمتري برخوردار
9
است.
سرانجام ،وجه مميزهي ساختار طبقاتي آمريكا مشخصاً فرايند خشني بوده كه به ويژگيهاي مربوط به سرنوشت افراد شكل داده است .نظام
آموزشيِ اياﻻتمتحده بهنحوي سازمان يافته كه كيفيت آموزشي كه دردسترس كودكانِ خانوادههاي فقير است ،دركل بهشدت نازلتر از خدمات
آموزشياي است كه به كودكانِ طبقهي مياني و خانوادههاي ثروتمند ارائه ميشود .صنعتزدايي پرشتابِ اقتصاد آمريكا و غياب برنامههاي جامعِ
آموزشِ شغلي براي كساني كه در نتيجهي تعطيلي كارخانهها از كار بيكار شدهاند ،به اين معنا است كه بخش چشمگيري از افراد درمييابند كه
فاقد آن نوع مهارتهايي هستند كه مورد نياز بازار كار فعلي است .نتيجه اينكه نرخهاي باﻻي فقر و بهحاشيه رانده شدنِ اقتصادي به وجوه
مميزِ ساختار طبقاتي آمريكا در مقايسه با كشورهاي همرده بدل شده است.
با لحاظ كردنِ تمامي اين فرايندها ،تصوير عمومي زير از ساختار طبقاتي آمريكا در آستانهي سدهي بيست و يكم حاصل ميشود:
 در صدر اين ساختار ،طبقهاي از سرمايهداران بسيار ثروتمند و طبقهي مديران ابرشركتها قرار دارند كه زندگيشان سطح
فوقالعاده باﻻيي از استانداردهاي مصرفي را شامل ميشود و محدوديتهاي نسبتاً كمي براي اعمال قدرت اقتصادي از سوي آنها
وجود دارد.


يك طبقهي مياني كه بهصورت تاريخي ابعاد گستردهاي داشته و از ثباتي نسبي برخوردار بوده است و در نظامي

روبهگسترش و منعطف از تحصيﻼت عالي و آموزش فني قوام يافته كه مربوط به مشاغل نيازمند انواع مختلف مدارك است ،اما در
حال حاضر امنيت و كاميابيِ آتي اين طبقه در هالهاي از ابهام است.
 طبقهي كارگري كه روزگاري با بخشِ نسبتاً بزرگ خارج از اتحاديهاش سرشتنمايي ميشد و از امنيت و استاندارد زندگي
مشابه با طبقهي مياني برخوردار بود ،اما درحال حاضر عمدتاً فاقد اين حمايتهاست.


بخشي فقير و بيثباتكار از طبقهي كارگر كه با دستمزدهاي پايين و اشتغالِ نسبتاً ناامن سرشتنمايي ميشد و در معرض

رقابت شغلي افسارگسيختهاي در بازار كار قرار داشت و حداقل حمايتها را از سوي دولت دريافت ميكرد.


بخشي از جمعيت كه فقير و بهحاشيه رانده شده است ،فاقد مهارتها و تحصيﻼت ﻻزم براي مشاغلي است كه ميتواند

آنها را قادر به رهايي خود از زيستن زير خط فقر كند و شرايط زندگياش به گونهاي است كه كسب اين مهارتهايِ ﻻزم برايش
بهشدت دشوار است.
 الگويي از ميانكنشِ بين نژاد و طبقه كه ذيل آن كارگران فقير و جمعيت بهحاشيهراندهشده عمدتاً و بهشكل بيتناسبي از
اقليتهاي نژادي تشكيل شدهاند.
تﻼش براي دستيابي به رويكردي تركيبي
اتخاذ چارچوب يكپارچهي واكاوي طبقاتياي كه در اينجا ارائه شد ،هم محققاني را كه در سنت ماركسيستي كار ميكنند و هم كساني كه
رويكردهاي قشربندي يا وبري را برگزيدهاند با چالشهاي گوناگوني مواجه ميكند .براي بسياري از ماركسيستها ،چالش اصلي به رسميت
شناختنِ اين امر است كه قدرتمندرين بخشِ علم اجتماعيِ ماركسيستي ،نظريهي آن دربارهي آرايشي مشخص از سازوكارهاي علّي است و نه
خواست اين سنت براي بدل شدن به پارادايمي جامع .در گذشته ،دفاع از اهميت اين سازوكارها با استفاده از الفاظي صورت ميگرفت كه
تأكيدش بر قياسناپذيريِ ماركسيسم با ديگر نظريهها بود و چنين استدﻻل ميكرد كه اين معرفتشناسي و روششناسيِ ماركسيستي است كه
اين سنت را صراحتاً از رقبايش متمايز ميكند .از نظر من ،چنين استدﻻلهايي قابلقبول نيستند .ماركسيسم از اينرو سنتي قدرتمند در علم
9

براي بحثي دربارهي الگوهاي قطبيشدن مشاغل در دهههاي اخير ،نك به رايت و ريچل دواير» ،الگوهاي گسترش شغلي در اياﻻتمتحده :مقايسهاي بين دهههاي
 1960و » ،«1990سوسيوـاكاناميك ريويو« جلد  ،1شمارهي  ،2003 ،3صص .325-289
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اجتماعي تلقي ميشود كه تبيينهايي اثرگذار و اساسي را براي طيفي از پديدههاي بااهميت پيش رو ميگذارد و نه به اين دليل كه از نوعي
روش ويژه برخوردار است كه آنرا از ساير جريانهاي نظري جدا ميكند .مسلماً هميشه اين امكان وجود دارد كه تﻼشهاي آتي براي
صورتبندي ماركسيسم بهعنوان پارادايمي منحصربهفرد و جامع با موفقيت همراه شود .اما در حال حاضر ،بهنظر ميرسد مفيدتر خواهد بود كه
ماركسيسم بهعنوان برنامهاي پژوهشي 10درنظرگرفته شود كه تمركز بر مجموعهي مشخصي از مسائل ،سازوكارها و نظريههاي تبيينيِ موقتي
معرف آن است.
ﻻ در مواجهه با يك چارچوب يكپارچهي واكاوي طبقاتي ،با چالش حتي
ت قشربندي مشغول به كارند ،احتما ً
جامعهشناساني كه در سن 
بزرگتري روبرو شوند .بههرحال ،تحليلگران ماركسيستيِ طبقه همواره درعمل ،مباحث مربوط به ويژگيهاي فردي و شرايط مادي زندگيِ
افرادي را كه درون يك ساختار اقتصادي قرار گرفتهاند مورد مﻼحظه قرار دادهاند و براي آنها ،فرصتاندوزي بخشي جداناپذير از مفهومِ
مناسبات اجتماعي توليد بهحساب ميآيد .اما از سوي ديگر ،نظريهپردازان قشربندي بهكلي مسئلهي استثمار را ناديده گرفتهاند و دستباﻻ صرفاً از
»فقدان مزيت« سخن ميگويند و حتي توجه به سلطه در رويكرد آنان غايب است .بهرسميت شناختنِ استثمار و سلطه در مقام محورهاي اصليِ
واكاوي طبقاتي به معنايِ تشخيصِ اهميت يك ساختار خاصِ موقعيتهاي اجتماعي منفك از افراد جايگرفته در اين موقعيتها است و بهعﻼوه
اين نكتهاي است كه پژوهشهاي قشربندي تاحد زيادي با آن بيگانهاند.
ل پديد آوردن پارادايمي
ن وبري بهدنبا ِ
از وجهي شايد بتوان گفت آسانترين وظيفه را وبريها برعهده دارند .از سويي ،اغلب جامعهشناسا ِ
جامع نبودهاند ،و برايشان سنتي نظري كه فراهمكنندهي فهرستي مطول از مفاهيمي باشد كه بهسستي به يكديگر پيوند خوردهاند و به مسائل
مشخص تجربي و تاريخي ميپردازند كافي بوده است .اين يكي از جذابيتهاي اصليِ جامعهشناسي وبري بوده است :اين رويكرد از اساس ورود
تقريباً هر مفهومي از ديگر جريانهاي نظريهي اجتماعي را به خود روا ميدارد .از سوي ديگر ،وبريها همواره بر اهميت قدرت در درونِ
ساختارهاي اجتماعي تأكيد كردهاند و براي تميز بين افراد و موقعيتهاي ساختاربنديشده با مشكلي روبرو نيستند .گرچه مفهوم استثمار اساساً
درون واكاوي طبقاتي وبري جاي نميگيرد ،اما منطقِ مقوﻻت وبري هيچگونه مانع جدياي را بر سر راه ورود اين مفهوم قرار نميدهد.
سرانجام ممكن است از اين ارزيابي چنين برداشت شود كه همگي بايد صراحتاً به وبري بودنمان اعتراف كنيم .اين يكي از اتهاماتي بود كه
سي سال پيش ،جامعهشناس بريتانيايي ،فرانك پاركين ،با نوشتن اين جمﻼت عليه آثار من و ديگر ماركسيستها اقامه كرد» :بهنظر ميآيد كه

درون هر نوماركسيستي يك وبري در حال تﻼش براي بيرون آمدن است« 11.تصور نميكنم از آنگونه واقعگرايي پراگماتيكي كه من در اينجا
از آن دفاع ميكنم ،بتوان چنين حكمي را استخراج كرد .ماركسيسم بهدليل مجموعهي مسائل خاصي كه به آن ميپردازد و نيز بنيانهاي
هنجارياش و سياههي ويژهي مفاهيم و سازوكارهايي كه بسطوگسترش داده است ،كماكان سنتي منحصربهفرد در علم اجتماعي باقي ميماند.
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برنامهي پژوهشي اصطﻼحي است از امره ﻻكاتوش كه در تﻼش بود نظريات توماس كوهن و پوپر را به سنتزي جديد برساند كه البته كماكان رنگ و بوي پوپري بر
خود دارد .بر مبناي چارچوب تحليلي ﻻكاتوش ،هر سنت يا پارادايم علمي مجموعهاي است از برنامههاي پژوهشي ضعيف و قوي كه سازوكارهاي گوناگوني در تضعيف و
تقويت آنها مؤثر است ،سازوكارهايي كه آنها را نميتوان صرفاً با ارجاع به ابطالپذيريِ پوپري يا قياسناپذيريِ پارادايمها نزد كوهن تبيين كرد .برنامههاي پژوهشي ممكن
است بهرغم »ابطال شدن« كماكان از سوي پژوهشگران دنبال شوند و پس از مدتي از برنامهاي ضعيف به برنامهاي قوي بدل شوند كه دادههاي مختلفي گزارههاي
هنجاري آنرا حمايت و تقويت كند .بنابراين ،نه معيار صدق و كذب و سازوكارهايي همچون ابطالپذيري ،و نه »انقﻼبهاي علمي« تمام عيار ،هيچيك مسير تكامل علم را
تبيين نميكند .علم مجموعهاي از برنامههاي پژوهشي است كه اجتماعات علمي به دﻻيل مختلف پيروي از اين برنامهها را پيش ميگيرند .در دوراني ،به دﻻيل مختلف،
برنامهاي به برنامهي قوي بدل و از مقبوليت برخوردار ميشود ،و در دوراني ديگر رو به افول ميرود و ممكن است دوباره به حيات بازگردد .پيشرفت علم حاصل رقابت
برنامههاي پژوهشي مختلف با يكديگر و تﻼش آنها براي باﻻ بردن انسجام دروني و قدرت پيشبينيهاي بديع است .البته ،دستآخر ﻻكاتوش هم معياري هنجاري براي
علوم و برنامههاي پژوهشي قائل است كه تا اندازهي زيادي به دركش از علم فيزيك به عنوان علم معيار وابسته است] .م[ براي بحث بيشتر نك به:
آلن ،اف .چالمرز» ،چيستي علم« ،ترجمهي سعيد زيباكﻼم ،انتشارات سمت ،صص .129-124
تد بنتون و يان كرايب» ،فلسفهي علوم اجتماعي« ،ترجمهي شهناز مسميپرست و محمود متحد ،نشر آگه ،صص .126-118
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