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 بنا به، اما نه منحصراً، اساساًكه  اند يافراد يا  ياز عامالن اجتماع ييها گروه ها آن ؟كدامند يستيماركس ي هيدر نظر يطبقات اجتماع
 ينقش ،يعامالن اجتماع يِاقتصاد گاهي. جاشوند يم فيتعر ،يدر سپهر اقتصاد شان گاهيجا بنا به يعني ،ديتول نديفرآدر  شان گاهيجا

طبقات  نِييتع يبرا ياقتصاد گاهيجا نيكه ا بگيريم جهينت يمتوان يموضوع نم ني. اما از اكند يم فايا يجتماعطبقات ا نييدر تع ياساس
 يبند صورت اي ديتول ي وهيدر ش يا كننده نييدرواقع نقش تع ياقتصاد} امر{كه  كند يم ابراز سمي. ماركسكند يم تيكفا ياجتماع
به واكاوي و مائو  نيهرگاه ماركس، انگلس، لن رايدارند. ز ينقش مهم زي(روبنا) ن كيدئولوژيو ا ياسيس} امر{اما  ؛دارد ياجتماع

ارجاعات  كيدئولوژيو ا ياسيس يارهايبه مع ،يصرفاً اقتصاد يارهايبدون محدودكردن خود به مع ،پردازند مي يطبقات اجتماع
 نييتع ياجتماع يها كيراتپ ي مجموعهدر  شگاهيجا بنا به ياجتماع ي  طبقههر كه  بگوييم يمتوان يم بنابراين،. كنند مي صريحي

منطبق است  گاهيجا ني. اشود يم كيدئولوژيو ا ياسيكار كه شامل مناسبات س ميتقس ي مجموعهدر  گاهشيجا بنا به يعني شود، يم
) بر كيدئولوژيـ ا ياسيس اديسلطه/انق د،ي(مناسبات تول توسط ساختارايجادشده  نيتعاي كه  يعني شيوه، طبقات يساختار نيتعبا 
 ميساختار بر تقس ريموضوع شكل تاث ني]. ا1دارند[ وجود يطبقات ي طبقات صرفاً در مبارزه رايز ،كند عمل مي يطبقات يها كيپرات

به  ديدارد، با وجود يطبقات ي طبقات، كه فقط در مبارزه نيتع نيالزم به ذكر است كه ادر اينجا . اما رديگ يكار را به خود م ياجتماع
 نيو ا ،طبقات نييدر تع كيدئولوژيو ا ياسيمناسبات س تيبر اهم ديشود. با تأك زيمتما بافت اجتماعيدر  طبقاتي يگاهجااز  وضوح

 گاهيبه جا يطبقات نيتع تقليل »يِستيولونتار« يمرتكب خطا نبايد ،وجود دارند يطبقات ي در مبارزه صرفاً يكه طبقات اجتماع تيواقع
 تيو اشراف نيمهندس ها، نيمرتبط با تكنس يها دنبال دارد كه در بخش به يمهم تينها يب ياسيس يامدهايخطا پ ني. اشويم يطبقات
و  »ياقتصاد«اصطالحات  دي. اما چگونه باماند يم يباقكننده  تعيين ياقتصاد اريحال، مع  نيكرد. با ا ميبه آن اشاره خواه يكارگر

 ؟ميدرك كن يستيماركس ترا در برداش »ياقتصاد اريمع«
 . طبقات اجتماعي و مناسبات توليد١

ند: در واحدي ك ميتعيين  ديتول مناسبات رابه طبقات اجتماعي  شان تقسيم يعني عامالنو جايگاه ، ديتول نديفرآرا » اقتصادي«سپهر 
ند. تمايز بين طبقات در اين ك ميايفا اي  كننده تعييناجتماعي، اين توليد است كه نقش تقسيم محصول متشكل از توليد/مصرف/

 ماركسيستي كه سنت طوالني پيشا، تمايزي نيست) »فقير«و  »غني«بين  ينسبي درآمد (تمايزمتكي بر مقادير مثالً  يتمايزسطح، 
. تمايز محرز بين سطوح نسبي درآمد خود صرفاً پيامد به آن باور دارندان شناس جامعهكامل از  اي سلسله نيزو امروزه  به آن باور داشت

 مناسبات توليد است.
 كار نديفرآنخست،  ي هتوليد، در وهلدر فرآيند ما ند كدامند؟ ده ميپس فرآيند توليد چيست و مناسبات توليدي كه آن را تشكيل 

 شكلر هميشه در يك ند. اما فرآيند كاك ميبا طبيعت را مشخص  انسان ي هرابط طور اعم به ست كه : اين همان چيزييابيم را مي
، مناسبات به طبقات شده تقسيماي  . در جامعهوجود داردبا مناسبات توليد  شحدتدر و صرفاًو  شود پديدار مي هيافت نتعي تاريخاً اجتماعي

 ي هرابط ،يكم عبارتند از رابطه. اين دو گيرد دربرميدر توليد مادي را كه روابط انسان با طبيعت  اي مضاعف است رابطه شامل توليد
نيروهاي توليدي.  يعني ،توليد و ابژه و وسايل كارعامالن بين  ي رابطه ،و دوم طبقاتي،مناسبات  يعني ،هاي ديگر و انسان ها بين انسان

 با(كارگر مستقيم) بالواسطه  ي هكنند توليد ي هو رابط ،ابژه و وسايل كار باغيركارگر (مالك)  ي هرابط بهرابطه به اين ترتيب اين دو 
، توليدكنترل واقعي اقتصادي وسايل ي ابه معن اقتصادي مالكيت: الف) است دو جنبهشامل است. اين روابط معطوف ار ابژه و وسايل ك

مده. ب) تصرف به معني آ دست رساندن محصوالت به وسايل توليد به مصارف معين و در نتيجه به مصرف تخصيصِقدرت  يعني
 وسايل توليد. كارانداختنِ توانايي به

 توليد وسايل و مالكان

است: اين مالكان هستند  منطبق(مالكان/وسايل توليد) هميشه با نخستين جنبه رابطه  ، نخستينبه طبقات  شده تقسيمي  در هر جامعه
 هاي گوناگون در شكل ، آنها راكارگران از مستقيم و بنابراين با به چنگ آوردن ارزش اضافي ،وسايل توليد دارندبر كه كنترل واقعي 

 مالكيتاز  تا درك كرد ،كنترل وسايل توليد ،واقعي اقتصادي مالكيت را در حكم مالكيتاين بايست  مي ،نند. با اين همهك مياستثمار 
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 را ياقتصاد مالكيتقانون معموالً  ،ديترد بدون. شود داده زيتم روبناست، به متعلقشود و  مجاز شناخته مي قانون به بنا كه حقوقي
 .نباشدمنطبق  ياقتصاد يواقع مالكيتبا  حقوقيهاي مالكيت  شكلاما ممكن است  ،ندك يم تصديق

 به بنا. مينك يم آغاز روستا درطبقات  يبند ميتقس در بزرگ دهقانان ي هنمون با. توضيح دهيم مثال دو با را موضوع نيا ميانتو يم
 دار هيسرما از آنِكه ي را ندارند نيزم يحقوقو  يرسم يتكه مالك نيا رغم به ،دارندتعلق  ثروتمند دهقانان {گروه} به آنها ،نيلن ي هگفت

 كنترلكه  ليدلاين  به بلكه ،زيادشان ينه به خاطر درآمدها ند،ا متعلق ثروتمند دهقانان{گروه}  به بزرگ دهقانان ني. ااست گير اجاره
مثال  كيبه عنوان  مورد نيهستند. من صرفاً به ا ياقتصادواقعي مالكان  ي آن واسطه دارند و بنابراين به ديتول ليو وسا نيبر زم يواقع

بپردازم. اما  ،دهند را تشكيل نمي گانهي ي ا طبقه نفسه يكه ف ،دهقانان يطبقات ماتيمفصل تقس يكه به واكاو ستيآن ن يجااشاره كردم. 
را به  انييروستا ميتوان يم ، واقعي،ياقتصاد مالكيتو  ،يصور، يحقوق مالكيت نيموشكافانه ب يزيتمابا الزم به ذكر است كه فقط 

 يها كه از شكل گيرد رميرا درب ييها كه هر طبقه گروه يبه نحو م،يكن ميتقس ريو فق حال انهي، مثروتمنددهقانان  ،بزرگ زمينداران
  .اند نشأت گرفتهو استثمار مالكيت  متفاوت

در كه  يزيانگ بحث اريبس ي استمورد نياست. ا »يستياليسوس« يو كشورها يستياليسوس يشورو رياتحاد جماه ،يبعد ي نمونه
حساب  به» دولت مردم« به دولت تعلق دارد كه آن هم ديتول ليوسا، صوري، بر يحقوق مالكيتكشورها،  ني. در افتدياز قلم ب دينبا نجايا

و  ها تيسو ياز نابودتوانيم  ميــ چنانكه  به خود كارگران تعلق نداردشك  بي) يصاداقت مالكيت( ياما كنترل واقع ؛شود آورده مي
استدالل كرد كه شكل  توان يم بنابراين،تعلق دارد.  يحزبدستگاه  يها و اعضا بنگاه رانيبه مد ــ بلكهدريابيم كارگران  يشوراها
 »يبورژواز« كياز  ديروست كه با نيو از ا كند؛ پنهان مي ار »يخصوص« ياقتصاد مالكيتاز  يديشكل جد ،يحقوق يجمع مالكيت

 يخصوصمالكيت  الغايبا  صرفاً تواند ينم ياستثمار طبقات الغاي ت،يسخن گفت. در واقع يستياليسوس يشورو ريدر اتحاد جماه ديجد
   .كارگران ودبه دست خ ديتول ليكنترل وسا يعني ،ياقتصاد يواقع مالكيتمگر با لغو  ،شود گرفته يكي يحقوق
را در  ي،قحقو ،يصور و ياقتصاد مالكيت نيب يو واقع ينظرمهم  تمايز. اگر اند  مرتبط سمياليگذار به سوس ي مسئله مالحظات با نيا

توسط  ها كردن  يكه مل ليدل ني. نه فقط به استيحل ن راه ييتنها ها به بنگاه كردن يملكه  توانيم درك كنيم مي م،ينظر داشته باش
 اي كردن يد، ملشون توأم مي يدر قدرت دولت يرييتغبا كه  هنگامي يخاطر كه حت ني، بلكه به اشود وفق داده ميبا منافعش  يورژوازب

 تواند يمتوسط خود كارگران  ديتول ترلكناساساً  ت،ي. در نهادهد يم رييرا تغ يحقوق مالكيتشكل  اقتصاد توسط دولت صرفاً تصدي
 .بيانجامدطبقات الغاي و به  تغيير دهدرا  ياقتصاد مالكيت

 استثمار شده و وسايل كار ي هطبق

را  شده استثمار ي هطبق ،رابطهكار بازگرديم. اين  ي هتوليدكنندگان مستقيم (كارگران) و وسايل و ابژ ي همان يعني رابط دوم ي هرابطبه 
ي، دار سرمايه توليدي پيشاهاي  شيوهمختلفي داشته باشد. در  هاي شكلتوليد،  گوناگون هاي شيوهتواند بنا بر  ميند كه ك ميتوصيف 

از هر دو توليد فئودالي، با وجود اينكه ارباب ي  شيوه در مثالً مستقيم (كارگران) كامالً از ابژه و وسايل كار جدا نبودند.توليدكنندگان 
و ارباب  كرد از او حمايت ميعرف و رسوم كه  بود متصرفرا  اش قطعه زمين فود، سرببرخوردار زمين بر و اقتصادي حقوقي  مالكيت
كه از طريق كار يا  ،يبيگاربه شكل  مازادكار  ميمستق استخراجتوليد، با  ي شيوهدر آن استثمار كند. يد  خلعانست او را تو مينمطلقاً 

 رب ها آنزيرا هر دوي  ،و تصرف اقتصادي از هم متمايز بودند مالكيتشد. به بيان ديگر،  پرداخت بود اعمال مي قابلجنسي صورت  به
 ي هداري، توليدكنندگان مستقيم (طبق توليد سرمايهي  شيوه. در مقابل، در بين مالكان و وسايل توليد متكي نبودند ييكساني  رابطه

نام » كارگر محض« ي هماركس اين را پديد :ندشو مي يد خلع داران است كه در تصرف واقعي سرمايه كارگر) به كلي از وسايل كارشان
فروشد، و اين حقيقت تعميم شكل كااليي را تعيين  مي كاالهم به عنوان را كه آن  ،تصرف استم رش رانيروي كا صرفاًنهاد. كارگر 

 ارزشم انباشتن ، با روي هدر كاالپيكريافته كار  از طريقبلكه به طريقي مستقيم را نه  مازادترتيب كار به اين دار  سرمايهند. ك مي
 آورد. ، به چنگ ميياضاف
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بنابراين و  ،و وسايل توليد ها مناسبات بين انسانبراساس عوامل فني بلكه  بنا بهنه  ديتول نديفرآ. تبعات مهمي دارداين امر 
شود،  درك ميخنثي  ياصطالح به عنوانكه  ،»كار مولد«چيزي به عنوان د. شو ميوحدت فرآيند كار و مناسبات توليد تعريف براساس 
كاري كه با مناسبات عبارت است از ، منقسم به طبقاتتوليدي ي  شيوهدر هر كار مولد . وجود ندارد شده به طبقات تقسيم در جوامع

مظهر همواره ، توليد يجوامعچنين . در كند را ايجاد مي استثماراز شكل خاصي كه است است: همان كاري شيوه منطبق توليدي آن 
 ي هبر پاي هميشهكاري (عبارت است از  يدار سرمايهتوليد ي  شيوهدر كار مولد  ،. بنابرايناستبين طبقات ، استثمار و تضاد انشقاق

 كارگر ي هطبقكه به اين نحو است . دقيقاً را توليد كند ارزش اضافي رو، از اينو  كاال در شكلرا اي  ارزش مصرفي) كه ارزش مبادله
مرتبط د: كار مولد مستقيماً به تقسيم بين طبقات در مناسبات توليد شو ميي تعريف دار سرمايهتوليد ي  شيوهاز لحاظ اقتصادي در 

 .شود مي
 نامولد كار و مولد كار

كارگر با  ي هگذارد. طبق مسائل جديدي هم پيش روي ما ميهرچند را حل كنيم، معيني د مشكالت ده مياجازه  به مابندي  صورت اين
نيروي كار تقسيم  بر خريد و فروشِ حاكمطبق قرارداد  در آن محصول كه حقوقياست شكلي  د، چرا كه مزدشو ميش تعريف نمزد
لزوماً كارگري مولد، يعني  ياند كارگر باشد، چون هر مزدبگيرتو ميد. اگرچه هر كارگري مزدبگير است، هر مزدبگيري نشو مي

او كارگران  ،مثالً: پردازد صريحي ميهاي  به واكاوي موضوعاين  ي بارهنيست. ماركس در )هاكاالارزش اضافي ( ي هكنند توليد
زار كاال تا زماني كه در با  هكچرا  ؛گيرد در نظر ميكارگر،  ي هطبق متعلق به ،كارگران مولدرا ونقل (كارگران راه آهن و غيره)  حمل

ها،  ، بانكبازرگانيبگيران در  در تعريف كار مولد، كاال (ارزش اضافي) است؛ درحالي كه مزد عامل مهم: و وجود ندارد، ظاهر نشود
تعلق  به سپهر گردش ها آنبرخي از  زيرا ؛ندشو مين گنجاندهمولد  انكارگري  در زمره و غيره خدماتصنعت تبليغاتي،  هاي آژانس
 در تحقق آن نقش دارند. صرفاً نند، بلكه ك ميدر حالي كه بقيه ارزش اضافي توليد ن دارند،

تر  كارند پيچيده به ها مشغول پيرامون توليد مواد در بنگاهدرون و كه  يو مهندسان ها تكنسين عطف بهبا اين مسئله با اين حال، 
و منسجمي  صريحگونه توضيح  ند. هيچشو مي ناميده» ن علمحامال) «به اشتباه( گروهي كه شامل افرادي است كه اغلباست: 
، يافت دده ميبيش متناقض ادو پاسخ كمدر واقع اقتصادي  سطح كردن خود بهكه با محدود ،ماركسنزد اين مسئله  ي درباره
) الفبا توجه به ماركس ند. ك مياستفاده  يجمع كارگراز مفهوم  سهيگروندرو  ياضاف ارزش يها هينظر. ماركس در شود نمي

مختلف موثر در توليد كاال، استدالل وظايف  ي هفزايندتنيدگي  درهم) بنيروهاي توليدي و فرآيند كار و  ي هروند شدن پيش اجتماعي
 ي هبايد بخشي از طبق ،كارگر جمعي از طريق، ها تكنسيند و شو بدل بخشي از نيروهاي توليدي گرايش دارد كه به ند كه علم ك مي

 اي اليهند كه لنين آن را ده ميكارگري را شكل  ياشرافيت ها آنكه  انجامد انگاره مياين به تلقي يادشده  شوند.به حساب آورده كارگر 
به حساب كارگر  ي هرا بخشي از طبقعامالن صراحتاً اين دسته از  هيسرما. ولي ماركس در آورد حساب مي بهكارگر  ي هطبق خوداز 

 ، اينبراين عالوهد. نشو ميوارد فرآيند توليد به كاربردهاي آن  فقط، چرا كه علم يك نيروي توليدي مستقيم نيست و آورد نمي
را  كارگر ي هفني بخشي از طبقعامالن  ،آن. بنابراين مستقيم كاربردها فقط در افزايش و تحقق ارزش اضافي نقش دارند، نه در توليد

   .دهند تشكيل نمي
درك  »انهيگرا فن« ي شيوهبه كه ( »ياقتصاد« نيمع يارهايمع يها تيبه محدود ديبا نخست ست؟يموضوع در چ نيا تياهم

 انشقاقيگرا،  فن ياقيوس به سبك ،»يفكر«و كار  »يدي«كار نيب ،يي. از سوستندين يپاسخ ي كه قادر به ارائه مياشاره كن) شوند مي
 انشقاق يبرا نفسه يف انشقاقآن  ،تنهايي به ديتول نديدر سطح فرآ يحتاكنون كار.  ينف ميبه تقس يمتك انشقاقي يعنيوجود دارد، 

 گر،يد ي. از سوستين يديكارگر فقط به تحويل  قابل وجه چيه به ،يارزش اضاف ي توليدكننده. كارگر مولد، ستين يشرط كافطبقات 
ي  مشخصه ادشدهي انشقاقچگونه  ميريكه در نظر بگ ميببر يپ يو كار فكر يديكار  نيب انشقاق نيا تيبه اهم ميتوان يم هنگامي
 يكار در بنگاه اقتصاد ي ادارهو در كجا اقتدار و  ،كند يم نييرا تع يطبقات اجتماع واست كار  ياجتماع ميتقسدر  ها گاهيجا ي مجموعه
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كه در  شود يم تيحائز اهم يزمانفقط طبقات  نييدر تع يديو  يكار فكر نيب انشقاق. شود يمرتبط م» راز دانش«و  يبه كار فكر
  . رديقرار گ ياسيو س كيدئولوژيا تچارچوب مناسبا
 اقتصاد در يا  رساله، فرانسه يستحزب كمونجديد كتاب  درو كارگر مولد وجود دارد كه  يكارگر جمع ينب ييزتما ،دوم اينكه

 كه است مهم قدري به هاستوار است. مسئل ياقتصادـ  فني معيارهاي بر منحصراًتقريباً  اثر اين .استشده ادعا  ]2[ يستيماركس
از افرادي كه «مثابه  را به» كارگر جمعي«اند  و بعد از آن، كوشيده ٢١١ ي هدر مجلد يكم، صفحمؤلفين . دارد پرداختن به آن ارزش

كه مستقيماً ارزش به معناي افرادي  "كارگر مولد"ناپذيرتر  انعطافمفهوم  تمايز بادر در توليد ارزش اضافي مؤثرند،  "فني" لحاظ
، از عامالني كه كارگر غيراصيل هاي دستهاز است  اي رشتهي  دربردارندهتعريف كنند. اين مفاهيم  »كارگر) د (طبقهننك مياضافي توليد 
  .شوند قلمداد مي »كارگر شبه«يا همان » كارگر جمعي«شي از بخ اما هنوز شوند محسوب نمي
اقتصادي  كژديسگي .شود استفاده مي براي هدف سياسي خاصيآورند كه  به وجود مي اقتصادي كژديسگينوعي  ماين مفاهي

طبقه كارگر، كارگر مولد،  خودبسط ند، در واقع آن را با ك مياستفاده  يجمع كارگركه ماركس از مفهوم  ، از اين لحاظ كه هنگامياست
براي » ر جمعيكارگ«هرگز بين كارگر جمعي و كارگر مولد تمايزي قائل نيست، در عوض او از اصطالح ماركس . گيرد مي  يكي

از معيارهاي فقط  هيسرماماركس در كه  درست استديگر، از سوي ند. ك مياستفاده  كارگر ي هطبق خودهاي  دگرگوني كردن مشخص
 در آن اثر سيال و مبهم باقي مانده است.ند، و به همين خاطر است كه اين اصطالح ك ميتعريف كارگر جمعي استفاده  دراقتصادي 
معاني ضمني » كارگر جمعي«اصطالح  هرچند، نيست كارگر ي هطبق غير ازعاملي كه كارگر جمعي  را طرح كنيم حكماين بايد 

دارد كه بنيادين ند. اين موضوع اهميت ك مي واردكارگر  ي هحدود طبق تعيينمختلفي دارد كه معيارهاي ايدئولوژيك و سياسي را در 
 عمالً ،دشو ميتمايز قائل كارگر  ي هبين كارگر جمعي و طبق» انكارگر شبه«ي  با ابداع اليه ي كهغلطديدگاه پردازيم.  به آن مي اًبعد

  .كند يكي ميرا  كارگر ي هطبقو  رانيمزدبگكه اي  اسطوره ،كند اقتباس ميرا » گيربمزد ي هطبق« ي   اسطوره
. است فرآيند كار و مناسبات توليد وحدتشامل گفتيم كه فرآيند توليد  در باال. برسيممهمي  ي هبه مسئل يمانتو مي موضوعاز اين 

اين وحدت، نقش چارچوب در  ،»)فرآيند فني«و » فناوري«فرآيند كار (شامل ديگري را به آن اضافه كنيم:  حكمانيم تو ميحال 
. اين موضوع ارتباط مهمي با است »مولد يروهاين« و كار نديفرآ برمقدم  كه ست يديتول مناسبات بلكه، ندك مينكننده را ايفا  تعيين
 ـ بناي سياسياست كه آن هم با تقسيم اجتماعي كار و رومتكي طبقات اجتماعي دارد. تعين طبقات به مناسبات توليد  ي همسئل

. است ياجتماع ميتقس ي هسلط تحت كار يفن ميتقس. »فرآيند فني«خود هاي  داده با نه و ،مرتبط است مستقيماًايدئولوژيك 
نيم، بلكه كاري را مولد ك ميدر توليد است تعريف نكننده  شركتعنوان كاري كه از نظر فني شامل افراد  ما كار مولد را بهبنابراين، 

استثمار  معيناي  شيوه بهطبقه  در حكم يك اين افراد به اين ترتيبو  است  ي ارزش اضافي  توليدكنندهافراد شامل دانيم كه  مي
 .كنند اشغال مييعني افرادي كه جايگاه معيني را در تقسيم اجتماعي كار  ،شوند مي
 اجتماعيبندي  صورتتوليد و ي  شيوه. ٢

و طبقات را  ميدرنگ كن ستيبا يم م،يبپرداز يطبقات اجتماع حدود  تعيين يالزم برا كيدئولوژيو ا ياسيس يارهاياز آنكه به مع شيپ
سخن  توليد شكل اي ديتول ي وهيش ي هنگامي كه درباره. ميكن يبررس» جامعه« اي ياجتماع يبند و صورت ديتول يانضمام ي وهيدر ش
 نيا يري. ما به تعبيدار هيو سرما يفئودال ،يدار برده ديتول يها وهيش، مثالً ميده يقرار م يعام و انتزاع يخود را در سطح ،گوييم مي
. اما همانطور كه ميكن يها را بررس آن ياز لحاظ نظر ميتا بتوان »ميكن يم مجزا« ياجتماع تيرا در واقع ديتول هاي شكلو  ها وهيش
 ها وهيش) از ياجتماع يبند صورت( ي معيني از زمان لحظهدر  يانضمام يا نشان داد، جامعه هيروس در يدار هيسرما ي توسعهدر  نيلن

 ستميقرن ب آغازدر  يدار هي، جوامع سرمامثالًدارند.  يستيز در آن هم يبيصورت ترك كه به شود يم ليتشك ديتول مختلف يها و شكل
) و يدار هيبه سرما سمي(شكل گذار از فئودال يساده و كارگاه ييكاال دي) شكل تول٢، يفئودال ديتول ي وهي) عناصر ش١متشكل بودند از: 

 ديتول ي وهيش يعني؛ بودند يدار هيجوامع سرما شك يب جوامع ني. ااش يو انحصار يرقابت يها در شكل يدار هيسرما ديتول ي وهي) ش٣
 ي دهيچيكه اثرات پ ميروبرو هست ديتول ي وهيش كي ي سلطه ما با ،ياع. درواقع، در هر نظام اجتمبود مسلطها  در آن يدار هيسرما
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. بخشند ي) را مرهيو غ يدار هيسرما ،يشان (فئودال جوامع، سرشت نيو به ا كند يم ايجاد ديتول يها وهيش ريرا بر سا بقا اي يفروپاش
  .شود يم معين ديمختلف تول يها وهيش نيب نتوازبا  شان خصيصهجوامع درحال گذارند، كه برعكس،  ي استثنا نمونه كي

 يناب و انتزاع يا  وهيها را به ش محدود و آن ديتول يها وهيصرفاً به ش : اگر خود راميگرد يباز م يطبقات اجتماع ي بحث درباره به
 مسلط كيدئولوژيو ا ياسياستثمارگر كه از لحاظ س ي ــ طبقه استها شامل دو طبقه  از آن هر يككه  ميبر يم يپ م،يكن يبررس

ها و  ارباب ،يدار برده ديتول ي وهيدار و برده در ش سلطه است: برده تحت كيدئولوژيو ا ياسيشونده كه از لحاظ س استثمار ي است و طبقه
) ياجتماع يبند (صورت يانضمام يا  . اما جامعهيدار هيسرما ديتول ي وهيبورژواها و كارگران در ش ،يفئودال ديتول ي وهيها در ش سرف

دو فقط شامل  ياجتماع يبند صورت چيشده است. ه ليتشك ديگوناگون تول يها و شكل ها وهياز ش رايز ،تاز دو طبقه اس شيشامل ب
. يبند در آن صورت ديمسلط تول ي شيوه ي دو طبقه عبارتند از ياجتماع يبند  هر صورت بنيادي ي بلكه دو طبقه ست،يطبقه ن

 وران، شهي(پ يسنت يبورژواز در آنجا خرده نيهستند. اما همچن ايارو پرولت يمعاصر، بورژواز ي در فرانسه بنيادي ي دو طبقه بدينسان،
 يبه شكل انحصار يمتكو نامولد  رانيمتشكل از مزدبگ »ديجد« يبورژواز ساده، خرده ييكاال ديبه شكل تول يپا) متك تاجران خرده

 ، )يبر سهم يها (مثالً شكل هستند هشد گرگوند يتيدر وضع سميفئودال يايمختلف در روستا كه بقا ياجتماع طبقاتو  ،يدار هيسرما
   .شوند يم افتي

مردمي  طبقاتو  بورژوازي خردهدارد.  مردمي طبقات سايركارگر و  ي هطبق ينب هاياتحاد ي همسئل با مهمي ارتباطمالحظات  اين
 ي هطبق دو كهتا جايي . ندكارگر طبقه متفاوت با طبقاتي واقع در) حال دهقانان ميانه فقير، دهقانان كشاورزي،(كارگران  روستا در

 ي هطبقپيرامون  گرايش دارند طبقات ساير شان، گسترده بازتوليد جريان در گمان بيكارگرند،  ي هو طبق يبورژواز بنيادي عبارت از
همچنان  ها آن حل شوند: ناپذير تفكيك اي  در توده ،مثابه طبقات كه بهنه به اين معني اما  ؛دو قطب مخالف قرار بگيرنددر  كارگر
، يك بافت اجتماعيبه  بنا: زيستي ندارند هم »مردم«و » طبقه«مفاهيم با منافع مشخص خودشان هستند. به بيان ديگر،  يطبقات

كه معضل  نجاستيا د.بگذارآن تأثير  طبقاتي ماهيتاين امر بر بدون آنكه  ،باشد يا نباشد» مردم«طبقه ممكن است بخشي از 
را به دوش كشد  هايي طبقه منافع مشخصِ تياتحادها مسئول نيدر ا ستيبا يكارگر م ي طرف، طبقه كي. از شود ياتحادها ظاهر م

 گر،ي. از طرف دكرد يم تياز آن حما نيبه عنوان مثال اتحاد كارگرـ دهقان كه لن دهند، يم ليرا تشك» مردم ي توده« اي» مردم«كه 
 ريكارگر به مثابه طبقه و سا ي منافع مشخص طبقه نيب ييتضادها ،يكه مانند هر اتحاد ميرا از نظر دور نگهدار تيقعوا نيا دينبا

خود  يرا برا» مردم انيم« يها تناقض يبرا يمنطق يحل راه ي ارائه يابزارها ها، تيواقع نيوجود دارد. با شناخت ا يطبقات مردم
   .ميكن يفراهم م
حمايت جمع  ازه ك نخستين تفسيراشتباه هستند. بنا به  يكسان هر دو به اين پديده ديگر تفسيردو  زيرا ،مهم است موضوع اين

باعث ايجاد رود  گمان ميي جريان دارند، دار سرمايهكه امروزه در جوامع هايي  دگرگوني، است برخوردار انشناس كثيري از جامعه
 دليل و به ،گيرد را در بر ميهاي اجتماعي به جز بورژوازي و پرولتاريا  گروه ي هكه هماي  شود، طبقه مياي  گسترده» بينابيني ي هطبق«

يم. در هست روبرو طبقات متعددياين جا با در سازد. همانطور كه اشاره شد، ما  ، ستون واقعي جوامع مدرن را مياش اهميت عددي
  .شوند اي واحد ادغام مي طبقهبينابيني درون اين طبقات وجود ندارد كه ادعا كنيم هيچ دليل موجهي  ،حال حاضر

)، مطرح Manuel d’Economie Marxiste( يستياقتصاد ماركس ي  نامه درس ست،يحزب كمون رياشتباه، در كتاب اخ ريتفس نيدوم
درحال وقوع است كه  شدني يقطب ،»يانحصار يدولت يدار هيسرما«در  ر،يتفس نيو بعد از آن). بنا به ا ٢٤٤شد (مجلد اول، صفحه 

 يها (دهقانان، بخش يطبقات اجتماع ري: ساانجامد يم ايو پرولتار يبورژواز يبه استثنا جامعهطبقات  ريسا يعمالً به فروپاش
موضوع  نيبر ا ديمطرح هستند. تاك ينينابيب يها هيال فقط در حكمندارند، بلكه وجود به صورت طبقه  گري) ديبورژواز خرده گوناگون

موضوع  نيگذشته، ا ني. از اشود يم نيتدوشكلي مجاز صراحتاً به  يفاحش ريسوءتفس نيبار است چن نينخست الزم است، چرا كه
شبه « گريد يكارگر (كارگر مولد) و از سو ي سو طبقه كينظر، از  نيمرتبط است: بنا به ا »يكارگر جمع«مفهوم  تفسيربه  شتريب

كه  يگوناگون نينابيب يها هيال ن،ي؛ و عالوه بر اوجود دارد گركار ي طبقهمنافع با  كساني شيباكم يمنافع با) ي(كارگر جمع» انكارگر
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 ياتحاد يآشكارا راه را برا ريتفس ني. اشوند يم يبند كارگر دسته ي طبقه رامونيخود پ يندارند، به خود يمشخص يمنافع طبقات چيه
اتحاد  كي ياعضا نيب يهرگونه تفاوت نكاركه با ا يبه همراه داشته باشد. كسان يخطرناك يامدهايپ تواند يكه م ديگشا يم يراصوليغ

 ايپرولتار نيمثالً آنچه ب كنند، ينم شان رفع يبرا يكوششهيچ ها  آنكه  شود يآشكار م ييها تناقض هنگامي كه( كنند يآغاز م يمردم
ختم  يسيتضادها با عمل پل نيبه سركوب اكارشان انجام گرفت)،  نينظر استال ريز يشورو يستياليسوس ريو دهقانان در اتحاد جماه

كارگر  ي با منافع طبقهبه طور خودكار  اتحاد، در هر لحظه، نيا ياعضا ريسا يكه منافع واقع دارند يها صراحتاً اعالم م : آنشود مي
  است. يكي

 ايدئولوژيك و سياسي معيارهاي. ٣

اقتصادي صرفاً معيارهاي بپردازيم يعني اينكه ارائه شد در مقدمه كلي آن كه خطوط  حكميديگر  ي هوقت آن رسيده كه به جنب حال
ا در اجتماعي انضمامي ربندي  صورتد كه شو ميطبقات اجتماعي كافي نيستند. اين به خصوص زماني بديهي  تشخيصو براي تعيين 

اين  ؛كنيم مناسبات ايدئولوژيك و سياسي تقسيم اجتماعي كار اشارهدرون هاي  جايگاهكه به  كامالً الزم است اينجادر . بگيريمنظر 
 طبقات اجتماعي را بررسي كنيم. ديبازتول بخواهيم موضوع د كهشو ميتر  موضوع حتي زماني شفاف

و  ها نيتكنس ي تا مسأله ميكوش يم ق،يتحق ني. در خالل اميكن ياست آغاز م مرتبطكارگر  ي طبقه فيكه به تعار يبا مسائل
در تجارت،  رانيمزدبگ گرفتن دهيناد يبرا ييبه تنها ياقتصاد يارهاي. هرچند معميحل كن م،يرا كه قبالً به آن اشاره كرد نيمهندس
. گذارند يما نم اريدر اخت نيو مهندس ها نيتكنس ي را در خصوص مسئله يپاسخ چيه كند، يم تيكفا ارگرك ي از طبقه رهيها و غ بانك

و  ها نيتكنس ي كه مجموعه مينيب يحالت م ني. در امياشاره كن يكار به طور كل ياجتماع ميبه تقس ستيبا يما م ليدل نيبه هم
ارزش  ديدر تول يا ندهيطور فزا به ،يـ فن ياقتصاد منظرمجموعه از  ني: ادهند يرا به خود اختصاص م يمتناقض گاهيجا نيمهندس

 ن،يمحول شده است. بنابرا  اش به آن  در نظارت بر فرآيند كار و سازمان مستبدانه يحال اقتدار خاص نيدر ع ينقش دارد؛ ول ياضاف
نشان  توان يم نجايا كم تا . دسترديگ يانحصار دانش قرار م حفظدر  ي) كار فكردي(به سطور باال رجوع كن» در كنار« ادشدهي  نظارت

، ها نيو تكنس نيمهندس. چربد يم اش يطبقات گاهيجا نيياول در تع ي بر جنبه ادشدهي ي مجموعه تيوضع از رياخ ي جنبه نيداد كه ا
  شوند. يكارگر تلق ي متعلق به طبقه توانند ينم ،كليتبه عنوان يك 

 ،نيمك ميتكنسين صحبت  ي دسته يساختار نيتع ي درباره سياسي،ـ  معيارهاي ايدئولوژيك با ارجاع بهبه اين ترتيب، ما هنوز  
 پذير تحويل اجتماعي  بافتدر  ها آن طبقاتي موضعشان در مناسبات سياسي و ايدئولوژيك. اين جايگاه به  گاهيجا ي بارهيعني در
كارگران را  جانبو گاه  كارفرمايان جانب گاه ،شان متناقض  طبقاتي نبه علت تعيها،  مثالً در اعتصابها ممكن است  آننيست. 

كه اين  گفتيم بايست مي مي، كرديم ميبه موضع طبقاتي اشاره  تلويحاًسياسي ـ  به معيارهاي ايدئولوژيك در ارجاعبگيرند. اگر 
 ي هطبقجزيي از ند، ك ميمقابل جانبداري جبهه از  هرگاهو  كند، از آن جانبداري ميهرگاه كه  ،كارگر است ي همجموعه بخشي از طبق

كه  يمهم ي ه. نكتكرديم را خالي ميماركسيسم  منظرطبقات از  ويابژكتتعريف  پايزير  د. اما در اين صورتشو ميكارگر محسوب ن
امر ، كارگر نيستند و اين كنند جانبداري ميكارگر  ي هطبق از ها تكنسيناين است كه حتي زماني كه مهندسين و  ،نبايد از ياد ببريم

  ها دارد. مهمي بر مشي سياسي درست اتحادتاثير 
 كارگري اشرافيت مسأله: ها اليه بين تمايز

لفان، به كارگر بپردازيم. بسياري از مؤ ي هطبقود خ گوناگون يها هيال تفكيكالزم است به معيارهاي سياسي و ايدئولوژيك در 
 ياكار سازمان اقتصادي در ـ  فنيهاي  تفاوتكارگر را به  ي هطبقدرون سياسي ـ  ايدئولوژيك هاي تفاوتاند  كوشيدهن تور خصوص ا.

كارگران  ،يدي: مانند كارگران اند يبند قابل طبقه سرراستكه  اند ييها تفاوت ها نيادهند.  تحويل در ميزان مزد هايي حتي به تفاوت
درك » يانهگرا فن« اقيكه به سبك و س يي »ها مهارت« اي عبارت است از پايه اري. مع رهي) و غيفيو كارگران ماهر (ك ماهر مهين
ادعا كه كارگران ناماهر و از  نيا در تأكيد بر اي: ندمتناقض استفاده شو يها ميتعم ي هيدر حكم پا توانند يم ها تفكيك ني. اشوند يم
به كارگران ماهر نسبت  يژگيو نيهم ايكارگر داشته باشند،  ي طبقه ي هيبق باالتري از يانقالب ليو پتانس يطبقات يآگاه ديبا ليقب نيا
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بر  يمتك يها ميتعماين كه  دهند ينشان م يشناخت جامعه هاي يو واكاو يخيتار ي تجربه ،يكنون يها پژوهشاما  .شود داده مي
 منطبقشده در سازمان كار  اشغال يها گاهيبا جا مطلقاًدرون طبقه كارگر  هاي تفكيكاند.  خودسرانه يـ اقتصاد يصرفاً فن يارهايمع
آزادي و اين معيارها  اند؛ يو به سنت متك يمبارزه و سازمان مبارزات يها شكل ك،يدئولوژيو ا ياسيس يارهايبلكه به مع ستند،ين

شكلي انيم تو ميساده  »اقتصاديـ  فني«معيارهاي  باخودشان را دارند. براي نمونه آناركوسنديكاليسم در فرانسه؛ چگونه  عمل
كارگران ماهر در  ميانو هم بزرگ هاي  بنگاهعيار هم ميان كارگران غيرماهر در  هيم كه به طور تمامايدئولوژيك را توضيح د

 ريشه دوانده است؟ كوچك توليديهاي  كارگاه
 يدموكراسي  پايهكارگر است كه  ي هطبق از يا هيال نيالنين،  ي همشهور است. طبق گفت يكارگر تياشرافديگر  ي هنمون
از  اليه، اين شد) از آن حمايتالملل سوم  (كه به ويژه در بين برداشتاين » ياقتصاد«روايت . بنا به دده يم ليرا تشك ياجتماع

را دريافت مستعمرات ت كه اندكي از سود اضافي ساتشكيل شده  امپرياليستيكارگرها در كشورهاي  ترين پردرآمدو  ماهرترين
و  رفرميسم ي پايهها همان كارگراني هستند كه  : اينكند ميتوزيع  ها آن امپرياليست ميان ند، ميزان اندكي كه بورژوازيِك مي

در  ها هيو ادغام سرما يدگيتن هم است كه در تيواقع نيبدون شك ا ،اشكال نينخست .دهند ميدموكراسي اجتماعي را تشكيل 
 ياز بخش شود، يم هيتغذ تيسياليامپر يكارگر كه توسط سود اضاف ي از طبقه يبخشآن  كيكه تفك شود يباعث م سمياليامپر ي مرحله

و  يخيتار يِكه مطالعات جد رسد ينظر از آن، به نظر م صرف ماناممكن شود. اعمالً  شود، يبه آن پرداخت م يداخل ي هيكه سرما
حمايت  يستياليو سوس يستياحزاب كموناز   يدار هيمختلف سرما يكه در كشورها يافراد يِطبقات ي هيپا ي درباره يشناخت جامعه

اين است كه دو گروه  ها آن ي هترين يافت . مهمكند يرا رد م يستياكونوم تيروا نيا دو جنگ)، نيب عمدتاًدادند ( يرأكردند و به آن 
بين حزب كمونيست و  رابريبه صورت تقريباً بماهر و فقير، نا كارگران(ب)  كارگران و تريندرآمدترين و پرماهر (الف) شامل

ملي وجود  نوعاتتاگر اند.  پخش شدههاي كارگري سوسياليستي  نيستي و حزب سوسياليست و اتحاديهكارگري كموهاي  اتحاديه
اين بدان معنا نيست كه مفهوم اشرافيت كارگري غلط است. فقط در  نيستند.و جامع وجه قطعي  به هيچ اين مطالعاتداشته باشد، 

كار يدي و فكري مرتبط است،  انشقاقكه به  هايي ايگاهجتقسيم اجتماعي كار اشاره كنيم:  ي هدر مجموعها  جايگاهتعريف آن بايد به 
 »بوروكراتيك«هاي  كه در سازمان خاصيفعاالن  در خصوصست ممكن ا امر هميند. شو ميكارگر بازتوليد  ي هدر بطن طبق

  داشته باشد. كاربردكامالً ، اند را وقف همكاري طبقاتي كرده كارگري خود ي اتحاديه
و منافع مشترك طبقاتي  درست است كه اگرچهكارگر است.  ي هطبق درون يمزد هاي تفاوت ،بستر اين در مشكل ينآخر
درست است كه  نيز ينااما  ،غالب است دشو مي بندي گروه يطبقات هاي سازمان حول عمدتاًكه  ياپرولتار ونمؤثر در طبقاتي يهمبستگ

شكل حقوقي را  مزد. ماركس نيستند منطبقاقتصادي  ي ههاي ساد با داده ها آن ،درواقع. يواقع است معضلي ي بيانگرمزدهاي  تفاوت
 تيكل كياگر مزد را به عنوان  نند.ك ميمداخله آن سياسي در تعيين شكل  عناصر بنابراين، و كند تعريف ميتقسيم محصول اجتماعي 

كار  يروين جا ني. اما در اكار منطبق است يروين ديبازتول يها نهيهز با مزدآنگاه  م،يكن يبررس يانتزاع يدر جامعه از منظر واكاو
 ارگر،ك ي طبقه وندر مشخصيي مزد تفاوتكه هر  شود ينم جهينت اي يواكاو نياز چن .شود يم يبررس »يانتزاع«و  »يطوركل به«

كارگران   از گروه شيدرآمد الزاماً ب از كارگران نسبتاً پر يكار گروه يرويكه ن تيواقع نيبا ا يعني ،»يفن«منطبق است با الزامات 
  .ارزد ي) ميمزد تفاوت ي به اندازه ايدرآمد ( كم

 ياسيس يها با داده ياديتا حد ز يمزد هاي تفاوتكه  دهند ينشان م يو اقتصاد يخيتار يها يواكاو ي همه قت،يحق در
 ستين يمعن نيگفته قطعاً به ا ني. اديآ يشمار م به كارگر ي طبقه انشقاقدر حفظ  يبورژواز استيسآن همانا  نيتر اند كه مهم منطبق

خواهد بود، و آن دسته از  موفقكارگر  ي در طبقه ياسياختالفات س جاديبر ا يخود مبن استيس در ينحو موثر لزوماً به يكه بورژواز
از  وچرا چون يرا در دفاع ب يكارگر هياتحاد استيس يهودگيب حتماً امر نيدانست. اما ا اعتماد رقابليغ ديرا با» پردرآمد«كارگران 

 كار يروين ديبازتول يها نهيبه هزاساساً كه  اند ياقتصاد ي ساده ياه ضرورت يمزد هاي تفاوت نكهيا يمراتب مزدها، در لوا سلسله
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 ي طبقه« ي اسطورهقدم با  كيتنها  ،يمراتب مزد از سلسله وچرا چون يدفاع ب نيمع استي. درواقع، سدهد ي، نشان ماند يمتك
  فاصله دارد. »ريمزدبگ

 ژوازيبور خردهدو نوع 

 اي م،يبپرداز يبورژواز خردهكه به  شود يآشكار م يطبقات به خصوص زمان فيدر تعر كيدئولوژيو ا ياسيس يارهايلزوم ارجاع به مع
به  .دهد يم ليتشكاز آن را  يبخش از عامالن يا ، و چه مجموعهوجود دارد يبورژواز خرده ي طبقهبه نام  يزيچ ايسوال كه آ نيا

 ني. نخستاند  يبورژواز از خرده يبخش د،يدر تول يكامالً متفاوت يها گاهيكه دو گروه بزرگ از عامالن با جا رود يگمان م ،يطوركل
و تاجران خرد (مالكان  اسيمق كوچك دكنندگانيتول ها نياست: اكاهش  رو به ابعادشاست كه  »يسنت« يبورژواز گروه، خرده

نفر هم صاحب  كيها،  در آن  كه گيرد را در برمي يخرد خانوادگ يوكارها كسب و صنعتگرانهكار  هاي شكلگروه  نيكوچك) هستند. ا
 رايز آن وجود ندارد، قيدق يبه معنا ياستثمار اقتصاد گونه چيه نجاي. در اميكار است و هم كارگر مستق ليو وسا ديتول ليوسا

). كار اساساً توسط صاحب دهند يرا انجام م كار نيانادر  يفقط در موارد اي( كنند نمياستخدام  ريكارگران مزدبگ ادشدهي يها شكل
سود را از فروش  اس،يمق كوچك دكنندگاني. تولشود يانجام م كنند، ينم افتيبه عنوان مزد در يزيكه چ خانواده ياعضا اي يواقع

. در كنند ياخذ نم يارزش اضاف ماًياما مستق آورند، يدست م به يارزش اضاف يسراسر عيبازتوز در شدن ميسه قيخود و از طر يكاالها
کارگران است و متشكل است از  اديدرحال ازد يانحصار يدار هيوجود دارد كه در سرما »ديجد« يبورژواز دوم، خرده ي وهله

اند، به  مختلفش استخدام شده يها كه توسط دولت و دستگاه يكارمندان دولت ديكه در باال اشاره شد؛ ما با نامولد يرمزدبگ
 متيشان براساس ق و مزد فروشند يكارشان را م يروين ه،ي. آنان مثل بقكنند ينم ديتول يكارگران ارزش اضاف ني. امياضافه كن نآ

   .يارزش اضاف دينه با تول شوند ياستثمار م يكار اضاف ميمستق يها با اخاذ آناما  شود، يم نييكارشان تع يروين ديبازتول
عنوان  ها را به آن توان يم اي. آكنند ياشغال م ديرا در تول يمختلف و كامالً نامشابه يها گاهيدو گروه بزرگ، جا نيحال ا

و  ياسيس يارهايدخالت مع ،يممكن وجود دارد. اول پاسخِ؟ دو به حساب آورد يبورژواز به نام خرده يا طبقه دهندگان ليتشك
اثرات درواقع،  ،يو در سپهر اقتصاد ديمختلف در تول يها گاهيجا نياعتقاد داشت كه ا توان ي. مكند يم قيرا تصد كيدئولوژيا
و » مزد«كه از قبل استثمارشان در قالب  يرانيدارند. هم مالكان خُرد و هم آن دسته از مزدبگ كيدئولوژيو ا ياسيدر سطح س يكساني
نشان  يمختلف اقتصاد ليرا به دال ياسيو س كيدئولوژيمشابه ا يها صهيخص كنند، يم يزندگ ديمتفاوت با تول اريبس »يرقابت«
به  دنيرس يو آرزو »ياجتماع شرفتيپ« ي اسطوره ؛و ترس از انقالب وضع موجودبه  شيگرا ؛يبورژواز خرده ييفردگرا :دهند يم

 يها دولت«از  يبانيبه پشت شيو گرا ياسيس يداريناپا ؛سر طبقات يباال »يدولت خنث«باورداشتن به  ؛ييبورژوا ي مقام و مرتبه
 نيدرست باشد، ا ني. اگر ارنديگ يرا به خود م »ييبورژوا خرده« يها كه شكل شورش ييها انيطغ ؛يستيبناپارت يها ميو رژ» مقتدر

اقتصاد،  درمختلف  يها گاهيدو مجموعه با جا نيا نكهيا يبررس يرا برا يمناسب ي نهيزم مشترك ياسيـ س كيدئولوژيا يها صهيخص
   .آورد يفراهم م آورند، يــ را به وجود م يبورژواز ــ خرده ينسبتاً واحد ي طبقه

 يطور كه بعداً در خصوص بورژواز همان. كند يمنع نم واحد يا طبقه يها جناح نيب زيما را از تما يزيمورد، چ نيدر ا يحت
 هاي تفكيكبا  رايساده متفاوتند، ز يها هيها با ال . جناحشود يطبقه قائل م كي يها جناح نيبرا  يزاتيتما سميماركس د،يد ميخواه

كه نسبتاً از نقش  يتقبل كنند، نقش ياجتماع يروهايبه عنوان ن ينقش مهم توانند يم ياعتبار حت نيا بهاند و  منطبق يمهم ياقتصاد
با  سهينامولد، در مقا رانيمزدبگ يبورژواز كرد كه جناح خرده نييممكن است تع نسان،يبد است. زيها متما آن ي طبقه يها جناح ريسا

عنصر  يمعرف م،يكن يها صحبت م جناح از يباشند. وقت كتريكارگر نزد ي است، به طبقه يسنت يبورژواز كه متشكل از خرده يجناح
. (به ندكترينزد ايكارگر دورتر  ي طبقه به بنا به بافت اجتماعي گريد جناح ايجناح  نيا نكهيا نييممكن باشد: تع ديبا زين اجتماعي بافت

 با ،يبورژواز خرده هاي يهال نيب يها كيتفك يمعرف نيهمچن). ديبنگر ورانه شهيپ ديشدن تول زهيپرولتر يمهم كنون نديخصوص به فرآ
ممكن  نيز يبورژواز اساساً مشترك در كل خرده يِاسيـ س كيدئولوژيموضع ا يورا ،ياسيـ س كيدئولوژيا يها نيتبا به ارجاع ويژه

. اما نبايد ، متكي استدشانيبازتول با عطف بهويژه  ژوازي بهبور خرده گوناگونهاي  مجموعه وضعيت خاصِ  هب ها تبايناين  :شود يم
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بين اتحادهاي  ي هدربارخواه ، ها ها و اليه جناحنسبت به اين  و نگرش ماپردازيم  مي نتكي يا  هكه ما هنوز اساساً به طبق كردفراموش 
رسد اين موضع  نظر مي بندي شود. به چارچوببايد  ،)شان شان (به خصوص ناپايداري سياسي رفتاربيني  پيشخواه در ارتباط با يا  ها آن

 تر باشد. صحيح
نامولد  رانيحفظ كرد و مزدبگ يسنت يبورژواز خرده يبرا توان يرا م »يبورژواز خرده«) اصطالح ١دوم، دو گونه دارد: موضع 

در نظر نگرفته  كه ي. تا زمانكند يم جاديو عمل ا هيرا در نظر يمشكالت دشوار دگاهيد نيشوند. اما ا توصيف ديجد ي ا طبقه توانند يم
 نيكه اهستيم  يا »ساالرانه فن« اي »يپساصنعت« ي جامعهنوعي در ما اكنون و شده  نيگزيجا ديتول يدار هيشكل سرما باشيم كه 

 كند؟ يم جاديا شيخو نيتكوجريان را در  ديجد ي ا طبقه خود يدار هيكه سرما ميادعا كن ميتوان يچگونه م كند، يم جاديا ديجد ي طبقه
) بنا به ٢. ستيتصور ن قابل يستيماركس ي هينظر يبرا اماممكن است، » ساختار فن«و  »يتيريمد ي طبقه« يها دئولوگيا يتز برا نيا

علت را  كيتعلق دارند. ما تا االن  »ينينابيب ي هيال«بلكه به  ستند،ين يبورژواز نامولد جزو خرده رانيمزدبگ ست،ينظر حزب كمون
 ها ها و دسته جناح ها، هيال حاتاز اصطال سميماركس نكهياست كه با ا نيا گريغلط است. علت د دگاهيد نيكه چرا ا ميكرد يبررس

تعلق دارند.  اي طبقه  به شهيهمها  و دسته  ها جناح ها، هيالهنوز مسلماً را مشخص كند،  يخاص يها تا مجموعه كند ياستفاده م
خواهيم  چنانكه ،»يبوروكراس« اي» روشنفكران«كارگر.  ي طبقه ازاست  يا هياما ال ،خاص است ي اهيال گمان يب يكارگر تياشراف
 سميكه ماركس ست ييها يژگياز و يكي ني. ابورژوا تعلق دارند خرده ايبورژوا  ي آنها به طبقهاما  اند، ياجتماع يها دسته گمان يب ،ديد

به  ياجتماع يها گروه فيها با تعر برداشت ني. اكند يم زيمتما ياجتماع يبند هيال ي درباره ها ييكايامرگوناگون  يها را از برداشت
درون را  هايي تفكيك موشكافانه يا وهيبه ش سميماركس گر،ي. از طرف دكند يو حذف م قيرا رق يطبقات اجتماع ،ياليتماماً خ ي ا وهيش

 ليها را تشك بلكه آن ستند،ين يطبقات اجتماع» در كنار« اي »رونيب«ها،  و دسته ها هيها، ال . جناحسازد برقرار مي يطبقات ماتيتقس
  .دهند يم

 بورژوازي كمپرادور و بورژوازي ملي

هاي بورژوازي را  جناححائز اهميت است. برخي از  يبورژوازهاي  جناحارجاع به معيارهاي سياسي و ايدئولوژيك همچنين در تعريف 
ي بزرگ  مالي، سرمايه ي هو سرماي بازرگاني ي هصنعتي، سرماي ي ه: سرمايدادسرمايه قرار  و بازتوليد بندي شكلسطح اقتصادي در  بايد

نبايد فقط در د كه شو ميايجاد امپرياليستي، تمايزي  ي هانحصاري (امپرياليسم). اما دقيقاً در مرحلداري  سرمايه ي هو متوسط در مرحل
 منافعش كه است طبقه اين از جناحي كمپرادور بورژوازي. يمل يبورژوازو  »كمپرادور« يبورژوازتمايز بين  :داداقتصادي قرار  سطح
 لحاظ از كامالً بنابراين وگره خورده ) دارد تعلق اصلي امپرياليستيقدرت  به كه اي يه(سرما يخارج ياليستيامپر ي هسرماي به اساساً

اقتصادي  ي توسعهي است كه منافعش به از بورژواز جناحي يمل يوابسته است. بورژواز يخارج ي هسرماي به ايدئولوژيك و سياسي
 معيني ي هدارد. اگرچه اين تمايز فقط براي كشورهاي مستعمر تعارض نسبيبزرگ خارجي  ي هكشور وصل است و با منافع سرماي

كارگر و  ي هاتحاد ميان طبق هايي از شكل همانند چين، : بر حسب مراحل فرآيند، ممكن استاما تمايز مهمي است است، صادق
 تصور كنيم. استقالل ملي و دفاع از امپرياليسم خارجيعليه را بورژوازي ملي 

ها  مشخص سرمايه تنيدگي درهمنيست. به دليل منطبق اقتصادي با جايگاه تمايز بين بورژوازي كمپرادور و بورژوازي ملي تماماً 
برانگيز  العاده مبهم و سوال فوقي ملي ها سرمايهي وابسته به امپرياليسم خارجي و ها سرمايهامپرياليسم، تمايز بين  ي هتحت سلط

وجود  يبزرگ يمل يممكن است انحصارهاي بزرگ و متوسط منطبق نيست: ها سرمايهتمايز بين با د. به عالوه، اين تمايز شو مي
 يمتوسط ياقتصاد يها باشد، همانطور كه ممكن است بنگاه يخارج يبا منافع انحصارها يشان در تضاد نسب داشته باشند كه منافع

 يگره خورده باشند. اما در خصوص كشورها يخارج سمياليبه امپر يفرع ياز قراردادها يا مجموعه قيوجود داشته باشند كه از طر
 يعني سخن گفت، يمل ياز بورژواز توان ينم شوند، يم يجهان يكه مناسبات اجتماع ،يكنون ي در مرحله افته،ي توسعه يدار هيسرما
 ي گسترده ي سلطه ه،يسرما ي ندهيفزا شدن يالملل نيباز  يامر ناش نياست. ا كايآمر سمياليامپر كه عمالً در تضاد با يا يدار هيسرما
مراكز  نيب يوابستگ نامتقارن ي رابطه يبه سو فزاينده شيبورژوا و گرا ي طبقه يـ اقتصاد ياسيانحطاط س ،ييكايآمر ي هيسرما
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 نيدر ا يداخل يبورژوازي  ربارهد توانيم نميكه ما  ستيبه آن معنا ن ني: ااست متحده االتيدر اروپا) و ا ژهي(به و سمياليامپر ميقد
 ينوع باست تا واقعي)  استقالل ملي (كه بيشتر تخيليي  ها درباره به خصوص اين كه سياست گليست .مييكشورها سخن بگو

 نيبواگرايي  از بود  ي اصلي عبارت در واقع نكته انگيز است. ابهام يتنها بي ،يا خير منطبق است يفرانسو »يمل يبورژواز«
 استيو س يو نواستعمار يياستعمارزدا ي)، معضل داخلاستوابسته  بافت اجتماعيبه  (كه اساساً يو فرانسو ييكايامر يها هيسرما
  .يا توده تيحما كسب يبرا يپرس همه

 اجتماعيهاي  دسته. ٤

ي ها دستهي اجتماعي هم وجود دارند. خصلتي كه ها دسته،  هاي طبقاتي ها و اليه جناحعالوه بر كند كه  ماركسيسم تصريح مي
توانند  در  گرچه معيارهاي سياسي و ايدئولوژيك ميكه  استاز اين عبارت  ،ندك ميمتمايز   هاي طبقاتي ها و اليه جناحاجتماعي را از 

ايفا  نقشي مسلطهاي اجتماعي  بخشي به دسته وبيش مهم مداخله كنند، اما درتعين شكلي كم هاي طبقاتي به و اليه ها تعيين جناح
شان همانا عملكردي است  شود كه نقش اصلي اي از عامالن اطالق مي هاي اجتماعي، به مجموعه بنابراين، اصطالح دسته .كنند مي

هايي با عملكردي دولتي  گروهآن، شامل اداري كه بخشي از  بوروكراسيدارند؛ مثالً،  يدئولوژيا در و دولت يها دستگاهكه در 
شان  شوند و نقش اصلي مشخص مي» روشنفكر« رايج. اين موضوع در خصوص گروهي كه با اصطالح )كارمندان دولتي( شود مي

طبقات نيستند، » دركنار«يا » بيرون«هايي  ها گروه آن ي باال ضروري است: كند. اما تكرار نكته القاي ايدئولوژي است، نيز صدق مي
هاي اجتماعي  . درواقع دستهها طبقات اجتماعی هستند عنوان دسته، خود آن بهدرست به همين دليل كه 

 انبه طبقات مختلف اجتماعي تعلق دارند. بنابراين كارمند اعمها به طور  ي واحد متعلق نيستند، بلكه اعضاي آن يك طبقه  به
، درحالي اند عموماً متعلق به بورژوازيي زندگي، نقش سياسي و غيره،  از لحاظ شيوهبوروكراسي اداري،  ي فوقاني اليه يعني رتبه،  عالي

هاي اجتماعي به طبقات  بورژوازي تعلق داشته باشند. اين دسته تر ممكن است يا به بورژوازي يا به خرده هاي مياني و پايين كه رده
كنند. به اين موضوع بايد  خاصي در توليد ايفا نمي ها قائم به ذات نقش آنآورند:  اي را به وجود نمي طبقه خود خودي بهاند و  متعلق
هاي اجتماعي، طبقاتي مؤثرند،  كنند كه دسته ادعا مي» عالمان سياسي«شناسان و  تاً اشاره كرد، چرا كه بسياري از جامعهصراح
 گيرند. بوروكراسي را اغلب يك طبقه در نظر ميطور كه مثالً  همان
 يشورو رياتحاد جماه ي توسعه نييمهم در تب يرا عامل يشورو يخودش بوروكراس يمتذكر شد كه اگرچه تروتسك ديبا
ان شناس از جامعه ياري. اما بسكرد يدهد فكر نم ليتشك يا بتواند طبقه يبوروكراس كه نيبه ا گاه چيه يول كرد، يقلمداد م يستياليسوس

نقش علم به  رامونيموهوم پ يها دهيا ي هيبر پا يبه طوركل دگاهيد ني. ادهند يم ليمجزا تشك يا بقهمعاصر معتقدند كه روشنفكران ط
 ها اين برداشتها روشن است:  برداشت نيا كيدئولوژيحامالن علم استوار است. كاركرد ا ي منزله روشنفكران بهمولد و  يرويعنوان ن

خصوص (در گيرند  قرار مي يخيتار نديفرآ ي) به عنوان موتور اصلاير/پرولتاي(بورژواز يتضاد طبقاتنقش با انكار در پيوند  اي  بالاستثناء
كه از  ي(در خصوص برداشت آهنگ شيكارگر به عنوان پ ي طبقه ياديبا انكار نقش بن اي)، داند يطبقه م كيرا  يكه بوروكراس يبرداشت

  .)رنديگ يرا بر عهده م آهنگ شيروشنفكران به عنوان طبقه وجود دارد و آنها نقش پ
 طبقاتي هايو اتحاد بافت اجتماعيوحدت متكي بر 

ها چيست؟  آن تعيين هويتاي متعلق باشند، دليل تالش براي  هاي اجتماعي، همان طبقات نباشند بلكه خودشان به طبقه اگر دسته
، به خاطر ارتباطشان با توانند ، ميتعلق دارند ياين واقعيت كه به طبقات مختلف غمر هب ،هاي اجتماعي علت اين است كه دسته

شان،  در عملكرد سياسيتوانند  مي، و بيشتر اينكه، به نمايش بگذارندرا  وحدتشکل خاصی از و ايدئولوژي،  ي دولتيها دستگاه
سلسله مراتب  ،يادار يدر مورد بوروكراس ن،يبنابراتعلق دارند.  ها كه اعضايشان به آن نشان دهند استقاللي نسبي در برابر طبقاتي

 يدرون يدئولوژيو ا شود يكه به كارگزاران داده م يا ژهيو گاهيجا است، يدولت يها دستگاه ي صهيكه خص شده ضياقتدار تفو يِدرون
منافع «، »به ملت دمتخ«، طرف وراي طبقات عامل بيبه عنوان  »يدولت خنث(«دارد  انيجر يدولت يها دستگاه درونكه  يا ژهيو

 ياعضا از يا كه مجموعه ينشان دهد، وحدت وحدتي از خود وقايعرِسي  برهمكه در  دهد ياجازه م ي)، به بوروكراسرهيو غ »يعموم
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تواند منافع  مي ، بر اساس مناسبات قدرت دولتي،. كل بوروكراسي به اين طريقدهد يرا به هم جوش م يبورژواز و خرده يبورژواز
طبقاتي كه اعضايش به آن تعلق دارند تأمين كند. به عنوان مثال، ماركس تأكيد كرد كه در آن را متفاوت از منافع  اي طبقاتي

د. اعضاي رك ي بوروكراسي منافع بورژوازي را تأمين مي است، درحالي كه مجموعه تياشرافبوروكراسي متعلق به » رأس«انگلستان، 
ها،  ي اين را كه در تضاد با منافع خودشان است تأمين كنند. پيامد همه» دولتي«توانند منافع  بوروكراسي اغلب مي بورژوايِ خرده
عمل  مؤثر ياجتماع يروهاينبه شكل  در مقاطعي توانند هاي اجتماعي مي ، اين است كه اين دستهكرد تصديق ميطور كه لنين  همان

. اين نقش قابل استخودشان  منحصر بهكه  دهند معين از خود نشان مي يواحوال اوضاعدر  يمهمها نقش سياسي  كنند؛ يعني آن
روي نيروهاي اجتماعي بنيادي يعني  اعضايشان يا حتي دنباله  طبقات اجتماعي» روي دنباله«ها  تقليل به اين واقعيت نيست كه آن

مشاهده ي بوروكراسي در بناپارتيسم و فاشيسم  رفتار سياسي مجموعهتوان در  مثال اين موضوع را ميبورژوازي و پرولتاريا هستند. 
 . كرد

كارگر در اتحاد  ي كارگر است. طبقه ي طبقه ياتحادها ي مرتبط با مسئله امديدو پ يكه دارا از اين نظر اهميت دارد يواكاو نيا
. پيوند يابدها  آن امشخص ب ياقيسبك و س به ديبا ،يدستگاه كشور ردستيو ز ينينابيب يها هيو ال» روشنفكران«با  رشيناپذ اجتناب

. مثالً: ابندي تحويلكه به آن تعلق دارند،  يبورژواز خرده يمثالً به منافع عموم تواند يكه نم رنددا يا ژهيغالباً منافع و ها اين گروه
. اما از از اهميت برخوردار استروشنفكران  يگردش اطالعات برا يآزاد و انيب يآزاد ،يو هنر يعلم ،يفكر ديتول يآزاد نيتضم

به طبقات  ياجتماع يها دسته راي. زميريبگ دهيادرا ن يو طبقات اجتماع ياجتماع يها دسته نيارتباط ب دينبا هرگز گر،يطرف د
 دهند، ينشان م ياجتماع يها كه خودشان را در دسته ييتضادهاو  ها گسست شان، يتعلق دارند، و برخالف وحدت درون ياجتماع

 يها رده نيرا ب ييضادهاشكل ت ،يها در دستگاه ادار گسست نيشان منطبق است. ا گوناگون يمتفاوت اعضا يطبقات تعلقمعموالً با 
به علت  يها در خصوص روشنفكران، گاه شكاف ني. ارديگ يبه خود م بورژواها) (خرده تر نييپا يها باالتر (بورژواها) و رده

وپرورش  آموزش ي هدرون حرف راًيكه اخ يحاد يهاست، مثالً تضادها خود آن ي است كه ساخته و پرداخته يمختلف يها يدئولوژيا
   آمده است. وجودفرانسه به 
كارگر  ي كه به سمت طبقه يروشنفكران اي يدستگاه دولت يها، اعضا اتحاد نيا انيكه در جر ميداشته باش ادي به  ديبا نيهمچن

شوند،  ي) بررسگيرد قرار مي شان يخاستگاه طبقات كه در مقابل( شان یطبقات تعلقاز منظر  اي اگر در مجموع  ابند،ي يسوق م
از روشنفكران وجود دارند كه از لحاظ  يمنجر شود: موارد متعدد ييگرا به فرقه ديموضوع نبا ني. امانند يم يبورژوا باق همچنان خرده

 يطبقات تيعضو يارهاياند و مع فعال يمبارزان شان يطبقات يها و در سازمان رنديگ يكارگر را م ي طرف طبقه كيدئولوژيو ا ياسيس
 ني. اشود يكارگر مربوط م ي سازمان طبقه ي و به مسئله تمتفاوت اس يا مسأله ني. اما اشود يم ديآنها محو و چه بسا ناپد يبرا

ها معموالً  . آنشوند يبورژوا محسوب م خرده كماكان ،طور اعم ها، به روشنفكران، آنر اتحاد با كه د ماند يم يبه قوت خود باق تيواقع
و  ابدي يگرا امتزاج م راست سميبا اپورتون هك يافراط ييگرا و چپ ياسيس يثبات ي: بدهند يمبروز را  يبورژواز خرده ياديبن يها صهيخص
  .ليقب نياز ا

ها اجتناب  هاي اجتماعي بايد از آن ي دسته با مسئله در مواجههيك اندازه اشتباه و خطرناك وجود دارد كه   دو كرانِ بهبنابراين،  
ي روشنفكر به  درباره كلي و قاطعانهشود به اظهارنظري  شان، نخستين كران است كه منجر مي طبقاتي تعلقدر اهميت  مبالغهكنيم. 
شود.  هاي سياسي و ايدئولوژيكش فراموش مي ، درحالي كه اهميت رفتار پراتيك و انتخاب»بورژواها ي بورژواها يا خرده زاده«عنوان 

ها را به عنوان واحدهايي همگون بيرون و در كنار  شان: اينكه آن طبقاتي تعلقاهميت  گرفتن كم دستدومين كران عبارتست از 
گونه كه اكنون مواضع حزب كمونيست و  اشتباه، امري محتمل است، همان مسيرزمان هر دو  ات تلقي كنيم. پذيرفتن همطبق

. پي گرفته است چنين وضعيتي دارد) SNESUPسنديكاي ملي آموزش عالي ( و نيز مسيري كه)  CGTكنفدراسيون عمومي كار (
] 3»[گراها = مارسلين آموزان/فرزندان بورژواها/چپ دانش«شعارهايي از قبيل  منجر به» روشنفكر«مبالغه در اهميت عضويت طبقاتي 

  شود. مي
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طبقات  رونيدر كنار و ب كپارچهي يها تيبه عنوان موجود جا نيكه گفته شد، در ا يذكررغم نكات قابل به ،ياجتماع يها دسته
 يها تا رده كياز رئوس تكنوكرات جه،ي. درنتشوند يگرفته م دهيناد شود، يم داريها پد آن انيكه م اي يطبقات يها ميو تقس يتلق
است مجزا از  يا كپارچهي ياجتماع ي دسته ،يدستگاه ادار يي. گوهستنددولت  يياجرا ي بدنهكليت  خواهانِ جذب در ردست،يز

 تي بورژواييِ كارمندان فرادست،در عين ناديده گرفتن عضويت طبقا = بانكدار) ــ اگرچه دويبزرگ (پمپ ي هيسرما ميمستق ندگانينما
را در نظر بگيريم، اين موضع حتي بيش از  »يآموزش ي بدنه«كه  مادامي. شود ياشاره م حاًيتلو ها آن »كيتكنوكرات يدئولوژيا«به 

 با ارانيتا دستگرفته   معلمان از استاد تمام ي همه ناپذير كه است تقليل يتوحد يآموزش ي كه بدنه شود تصور مي: شود پيش روشن مي
  گرانيكه همانند د شود يو تصور م است »روشنفكران« يحامل برچسب عموم حدتي كهوكند،  را نمايندگي ميمدت  كوتاه يقراردادها
  .را دارندكارگر  ي طبقهبالقوه با د اتحادعايِ ا

 روشنفكران يطبقات سرشت

 ي . دستهاند ، جاي گرفتهميها سخن گفت آن ي درباره نياز ا شيكه پ، ينابينيب هاي يهالي بدنامِ  مقولهدر  نيهمچن ياجتماع يها دسته
 تعلق ي جهيدر نت كه يمعضل .شود ياز طبقات در نظر گرفته م رونيدر كنار و ب ينينابيب يها هياز ال يكيروشنفكران به عنوان 

گسترده و  يبه اتحاد بانهيفر جز توسل عوام يزي، چها شده در قبال آن اتخاذ استيو س شود يگذاشته م ركنا كند ظهور مي شان يطبقات
خود به هر  به خود »يبورژواز خرده«است كه اصطالح  تيواقع نيرغم ا به نيو ا ست؛يكارگر و روشنفكران ن ي طبقه نيب بالشرط

تعلق اين  شود. ميكارگر  ي جانبدار طبقهكرده و  داياختالف پ ستيحزب كمون يرهبر دگاهيبا د يككه اندشود  ي اطالق ميروشنفكر
 .شود يم ريتعب ياختالفات نيچن ي سرچشمه رياثبات انكارناپذ بورژوازي روشنفكران به خرده

روز شدن مطرح در حال  يدار هيسرما ي شرفتهياكنون در جوامع پ كارگر و روشنفكران هم ي طبقه نياتحاد ب ي ، مسئلههمه بااين
عام كلمه) است، اما از همه  يروشنفكران (به معنا ي دسته ريشدن چشمگ از بزرگ يناش يامر تا حد ني. علت اشود ميبه روز حادتر 

رخ داده. روشنفكرانِ  ،معاصر سمياليامپر ياسيهمراه با بحران س اياست كه مقدم بر،  كيدئولوژيبحران ا لياتفاق به دل نيتر، ا مهم
در  كنند. تيكارگر حما ي از آرمان طبقه توانند يم نيو بنابرا شوند يخالص م ييبورژوا يدئولوژيا ي از شر سلطه يشتريهر چه ب

 ي به اتحاد طبقه ليتقل قابلو روشنفكران  يبقاتط تيبر عضومتكي /روشنفكر كه منحصراً اياتحاد پرولتار يشكل سنتحال حاضر، 
 نيحل ا يبرا گيرد، احتماالً را ناديده مي ياجتماع يا روشنفكران به عنوان دسته گاهيجايعني شكلي كه ، باشد يبورژواز كارگر/خرده

  .كفايت نكندمعضل 
) تا رسد مي يگرامش يواكاواش به  كه سابقه( يخيتار يبلوك ي درباره يارائه شده است: از برداشت گارود يمختلف يها حل راه

از مسائل مشترك  يا دارند و مجموعه يها وجوه مشترك حل راه نيمنتشرشده است. ا فستويمان ييايتاليتوسط گروه ا راًيكه اخ ييتزها
طبقه كارگر  نيب يعام كلمه) بر اتحاد سنت يطبقه كارگر و روشنفكران (به معنا نيبه نظر آنان اتحاد ب ،ي. به طور كلكنند يرا مطرح م

 نيصادق است). مطمئناً ا ستيحزب كمون يفعل ضعخصوص مو درازه امر به همين اند نيدارد (اما ا تيارجح يانيو م ريو دهقانان فق
 ي : نخست، جبههداردسوم  الملل  نيب يميطرح قدسازگارسازي مجدد  ينوعنشان از موضع  نياما ا ستند،يالجمع ن دو هدف مانع
كه  يمورد، اتحاد نيطبقات). اما در ا ريخلق (اتحاد طبقه كارگر و سا ي ، جبهههمان، براساس سپسطبقه كارگر) و  انيكارگران (از م

بلوك و دهقانان  نيا انيم ياست كه اتحاد  هيپا نيكارگران و روشنفكران است؛ و بر ا انياتحاد م دهد، يم ليرا تشك  يا هيبلوك پا
 ني. اميرياز روستاها و افت تعداد دهقانان را در نظر بگ يما كوچ جمع نكهيولو ا ز،يبرانگ است سوال موضعي موضع ني. اشود يساخته م

در نظر مولد)  ييرويكارگر (علم = ن به عنوان شبه را روشنفكران شود كه مي ها يدئولوژياز ا يا رشته ريباعث تكث نيموضع همچن
كارگران و دهقانان بود. معضل  نيب يا رابطه ،»يخيبلوك تار«از  يدر برداشت گرامش ياديبن ي متذكر شد كه رابطه ديبا. گيرد مي

كه  ي. درحالنهفته استساده  يبا اتحاد تمايزش (اتحاد كارگران و دهقانان) در »يخيبلوك تار«اصطالح  تيكه اهم چنين استدوم 
 يبه معن »يخيبلوك تار«خاص خود، مجزا و خودمختارند،  يها كه اعضا، با منافع و سازمانداللت بر آن دارد  يبه طور ضمن» اتحاد«

   .اند شده  وار به هم متصل اندام يونديدارند و با پسان  هم يمنافعدر درازمدت آن است كه اعضا 
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رغم   است، به  ي كارگر يكي شده بورژوازي روشنفكري و طبقه اكنون منافع خرده با اين همه، چيزي وجود ندارد كه ثابت كند هم
با هدف  حل . اگرچه اين راهتعريف كنند را كارگر ي جايگاه خود در كنار طبقه اند توانستهاي  اين واقعيت كه روشنفكران به طور فزاينده

كامال فكرنشده و سطحي ، اما ارائه شده است شود، هاي سياسي بازتوليد مي كه در سازمان ،كارگران و روشنفكرانبين غلبه بر تمايز 
  .كماكان مطرح استرگر ي كا هاي سازمان طبقه ي شكل واقعي درباره ي . مباحثهاست

 مسلط طبقات. ٥

 يبازرگان ،يصنعت يها به جناح يبورژواز ميتقس نجايدر ا ي. معضل اصليبورژواز ي طبقه ژهياست، به و يطبقات مسلط ضرور يواكاو
آنكه   بدون شود، يم سوار يقبل يبند ميتقس رب ،يانحصار يدار هيسرما وضعيتبه بزرگ و متوسط، تحت  هيسرما مياست. تقس يو مال

 نيب ياتحاد اواقع ب كه به ميفراموش كن دينبا م،يكن يمسلط صحبت م ي به عنوان طبقه ياز بورژواز ي. وقتببرد نياز ب يآن را به تمام
 اتحاد اين داري، سرمايهدر آغاز  ين،عالوه بر ا .اند ميسه ياسيس ي كه در سلطه سروكار داريم يمسلط مختلف بورژواز يها جناح

طبقات و  ني. اتحاد بدار بود زمين اشرافيت ويژه به ديگر گوناگون طبقات شامل غالباً خواند، قدرت بلوكرا  توان آن مي كه قدرت
 ني. اكردي منظم داشته باشدها عمل جناح اياز آن طبقات  يكي يتحت رهبر تواند ي، تنها ماند مسلط يهمگگوناگون كه  يها جناح
 ياست كه منافع عموم يجناح ،يكجناح هژمون. بخشد يخودش وحدت م ياست كه اتحاد قدرت را تحت رهبر يكجناح هژمون همان

 .شود يم نيتوسط دولت تضم مشخصاً فرد خود اين جناح منحصربهو منافع  كند يم نياتحاد را تضم نيا
 يبا تضاد اصل سهيدر مقا ك،يهژمون گاهياشغال جا يبرا ها و مبارزات بين آن مسلط يها جناح يدرون يتضادها كه نيبا ا

هجدهم درواقع، همانطور كه ماركس در  است. تيها حائز اهم آن  نقشكماكان همه  نيبا ا كند، يم فايا يفرع ي)، نقشاي(بورژوا/پرولتار
 يمختلف بورژواز يها جناح نيب يهژمون راتييبراساس تغ توان يرا م ميرژ يها مختلف دولت و شكل يها كرد، شكل انيب برومر

 است. حتي از اين هم دشوارتر و ضرورتاً صادق يكيمكان ياقيبه س ياسيس يو هژمون ياقتصاد ي سلطه صيمشخص كرد. تشخ
ي مهم آن  ، نقش مسلط را در اقتصاد ايفا كند. نمونهرا در اختيار داشته باشدهژموني سياسي  آنكه بي ،جناحي از بورژوازي ممكن است

ي متوسط تعلق  ي بزرگ انحصاري بود، درحالي كه هژموني سياسي به اين يا آن جناح سرمايه ي اقتصادي طوالني سرمايه سلطه
است كه اتحاد قدرت  نيا ديتأكنيازمند مهم  ي نكته. كردبررسي ُگليسم مشاهده توان در  براي مثال ميرا  نكاتداشت. اهميت اين 

 يشههممنطبق است)،  اين جناح با منافع ژهيو به يدولت (كه دستگاه  كيجناح هژمون يتحت رهبر طلمس يها طبقات و جناح انيم
مسلط  يرويتنها ن جناح نيكه ا ميداشته باش ادي  به ديبا ك،يجناح هژمون در بحث از ژه،يو به .است ييبورژوا ي شكل سلطه تابعي از

 يمثال، وقت ي. براوجود دارد اند مسلط كسانيبه  يكه همگ ها از جناح يا مجموعهكه در  است كيهژمون صرفاً نيروييبلكه  ست،ين
 گريد يها منظور را نداشت كه جناح نيهرگز ا ،بود يجناح اقتصاد يصنعت يبناپارت، بورژواز يئدر دوران لو گفت يماركس م

بزرگ و متوسط در   ي هيسرما نيب ي رابطه ي درباره ژهيو موضوع به ني. همبودند شده  كنار گذاشته ياسيس ي از سلطه يبورژواز
كه  ستينبدان معنا  نيا ياست ول كيبزرگ جناح هژمون ي هيكشورها، سرما نيمعاصر صادق است. در ا يدار هيسرما يكشورها

بزرگ در  ي هيسرما يتحت هژمون ،مسلط هاي جناحيكي از متوسط به عنوان  ي هياست: سرما ياسيمتوسط فاقد قدرت س ي هيسرما
 ييمسلط بورژوا يها جناح نيب يشكل معاصر تضادها همانبزرگ و متوسط  ي هيسرما نيب ياست. تضادها ميسه ياسيقدرت س

 است.
 به امري نكته نيبر ا ديتأك ،»ياتحاد ضد انحصار«و  »يدولت يانحصار يدار هيسرما«معاصر از  يها ياز واكاو يبرخبا توجه به 

 ييمسلط بورژوا يها جناح ريبزرگ، محدودند و به سا ي هيسرما ك،يبه جناح هژمون شهيهم باًيتقر ها يواكاو ني. اشود ضروري بدل مي
بزرگ  ي هيكه سرما شود يمتصور را به دنبال دارد:  ريز ي جهيمسلط نت يها و جناح كيجناح هژمون نيب زيتما . عدمكنند ينم يا اشاره

 ني. اشوند يطرد م گاهياز آن جا ييبورژوا يها جناح ريسا رو از همين و دهد يرا به خود اختصاص م ياسيس ي سلطه گاهيجا ييبه تنها
 »ياتحاد ضد انحصار«يك از  تيحما مثالً،: اي كه ممكن است از آن مترتب شود حائز اهميت است ياسيس يامدهايپبه دليل مسئله 

) از شوند تلقي مي جناح مسلط كه» (دانخان ٢٠٠«انداختن  رونيب يبرا رهيو غ »يواقع يها دموكرات« ،»براليل يبورژواز«گسترده، 
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 ييمسلط بورژوا يها جناح ا) تيكيتاكت يها كامالً متفاوت با سازش يزيكارگر (چ ي طبقه كياستراتژ يمنوال، اتحادها نيقدرت. به ا
است كه احزاب  »شرفتهيپ يدموكراس«همان راه  نيگفت كه ا توان يم يطور كل . بهابندي يمتوسط ــ گسترش م ي هيسرما يعنيــ 

  .كنند مي تياز آن حما يغرب ستيكمون
ارائه  ظرافت يكامالً ناپخته و ب اقيس نيموضوعات به ا ،كه در باال به آن اشاره شد يستيدر اقتصاد ماركس يا رسالهدر  ناًيقي

 شود، يبحث م ياسيس ي سلطه ي رساله، هرگاه درباره ني. در اتوان اين موارد را تشخيص داد روشني مي كماكان بهاما  ،شده استن
 شهيهم شود، يبزرگ صحبت م ي هياز سرما ريغ يا هيزمان از سرما است. برعكس، هر انيبزرگ در م يفقط سخن از انحصارها

. اگر منظور ما بر سر اصطالحات به توافق برسيم دي. اما باشود طلوب تلقي مياست كه صراحتاً اتحاد با آن م يكوچك ي هيمنظور سرما
و تجارت باشد، اتحاد با آن درست است، چرا كه  يكارگاه ديتول ،يور شهيپ مربوط به يبورژواز ، خردهكوچك ي هياز سرما

 اصطالح. اما در واقع تعلق ندارد يبورژواز يها به جناح يعني، متعلق نيست كلمه يقدق يدر معنا يبه بورژواز يبورژواز خرده
كوچك سخن  يها هيبزرگ و سرما يكه از انحصارها ي. هنگامرفته استكار  كامالً متفاوت به يبه منظور نجايكوچك در ا ي هيسرما

جناح مسلط)  تنهابزرگ ( يكه به انحصارها يزيكه هرچ شود ياشاره م حاًيمتوسط)، تلو ي هيكنارگذاشتن سرما يعني( شود يم فتهگ
متوسط در  ي هيسرما ن،يبا طبقه كارگر را داراست: بنابرا يمانيپ هم تيكوچك بوده و قابل ي هياز سرما يخود بخش به خودتعلق ندارد، 

)، صراحتاً ٢٢٣(جلد سوم، صفحه  ديگو يمتوسط سخن م ي هياز سرما رسالهكه  ي. در مواقع نادرشود يمكوچك گنجانده  ي هيسرما
  د.نداراشتراك بزرگ  هيتضاد با سرما ردو درفرض كه ه نيبا ا دهد، يكوچك قرار م ي هيسرمادر طرف آن را 
 ي حاكم طبقه در تمايز باي هژمونيك  طبقه

كه  يشد، به خصوص زمان ميروبرو خواه ييها يبا دشوار م،يبلوك قدرت را با دقت نشان ده كيجناح هژمون تيموقع مياگر بخواه
است كه كارمندان باالدست  يجناح ايجناح حاكم، طبقه  اي  جدا باشد. طبقه حاكمجناح  اي   از طبقه كيجناح هژمون اي  طبقه

جناح ممكن  اي طبقه  ني. ادر معنايي گسترده يدولت يها دستگاه ياسيكارمندان س يعني، شوند، يم دامها استخ از آن يدولت يها دستگاه
. در آنجا، گذارد يما م ارياز انگلستان اواخر قرن گذشته در اخت اساسي يا باشد. ماركس نمونه زيمتما كيجناح هژمون اي است از طبقه 

 كيپلماتيد ئتيه ،ينظام ،يكه كارمندان باالدست در دستگاه ادار يدر حال ود،) بيدار (بانك يمال يبورژواز ،طبقاتي كيجناح هژمون
بزرگ  يِانحصار ي هيسرما يتحت هژمون تواند يامر م ني. همه بودندحاكم را اشغال كرد ي طبقه گاهياز اشراف بودند كه جا رهيو غ
 ي. در مواردشوند يمتوسط استخدام م ياز بورژواز ط،متوس ي هياز درون سرما وستهيشود كه در آن معموالً كارمندان باالدست پ داريپد

آن  ي نمونه نيتر . مهمستياز بلوك قدرت ن يكه بخش استخدام شوند يا از درون طبقه ياسيممكن است كارمندان س يحت ،يياستثنا
 يدولت يها دستگاه دستباال يحاكم) بود كه كادرها ي (طبقه يبورژواز خرده نيبزرگ، ا ي هيسرما يبود كه تحت هژمون سميفاشدر 

 .كرد يم نيتأم ستيحزب فاش قيرا از طر
 يهژمون يبرقرار يالزم برا ي اتحاد و مصالحه يبه استراتژ تاًيجناح حاكم كه نها اي و طبقه  كيجناح هژمون اي  طبقه نيب زيتما

 ينمودها ريزكه  يواقع يبه دنبال دارد. آشكاركردن هژمون امديمورد، دو پاين برخوردار است. قصور در  زيادي تياست، از اهم يمتك
را به خود اختصاص  يكه رأس دستگاه دولت يا كه طبقه شود يمگرفته  جهينتاين و  شود يرممكن ميپنهان شده، غ ياسيس ي عرصه

 يكتاتوريدرا  متعددي فاشيسم دموكرات اليسوس استمدارانيمثال، مؤلفان و س ياست. برا كيجناح هژمون ايهمان طبقه  دهد، يم
داده حاكم را به خود اختصاص  ي طبقه گاهيجا يبورژواز كه خرده تيواقع نيا ازشدن  گمراه رها در اث . آناند تلقي كرده يبورژواز خرده
از دولت وجود  يگريد يها . اما شكلگرفتند كساني، داشتبزرگ اختصاص  ي هيكه به سرما يواقع يهژمون گاهيآن را با جا ،است

بزرگ را كه با  ي هيسرما ياسيس يهژمون اغلباست،  شدهاشغال  يبورژواز كه توسط خرده ،جناح حاكم گاهيدارد كه در آن جا
  .روزولت است »ليد وين«نمونه،  ني: آشكارتركند يدارد، پنهان م يستيز هم يبورژواز خرده حكمراني

 يها رأس دستگاه استخدامِفرايند خودكارِ  از دل ياسيس ياست كه كشف هژمون ني/حاكم اكيهژمون زيدوم غفلت از تما امديپ
مرتبط  يها يبند خود را در صورت شيگرا ني. امروزه اشود [واكاوي] بدل مي هدفترين  به مهم ،كيدولت از درون خود جناح هژمون
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اند. »واحد يكار و دولت و انحصارات در قالب ساز قيتلف« ييزنمابا يكه مدع دهد ينشان م »يدولت يانحصار يدار هيسرما«با 
انحصارات بزرگ و  ياعضا نيب نهيشيو وجود پ يشاونديشامل مناسبات پنهان خو شود، مي ارائه  زمينهاي كه در اين  يعلم يها برهان

. است »لدي= بانكدار راتش دويپمپ«مثل  ييايقضاآمد  پينوع استدالل  نياست. ا ياسيس يها و سازمان يدستگاه دولت هاي باال رده
انحصارات بزرگ اشغال  يواقع يتوسط اعضا  ندهيفزا ينحو را انكار كرد كه براساس آن رأس دستگاه به يشيوجود گرا توان ينم
 ياسيس  يهژمون توان در اين موضوع را مي ضِقان يها . مثالستين رايج يحت اي يعموم يشيوجه گرا چيه به ني. اما اشود يم

 يايتانيآلمان، سوئد، بر ش،ي(اتر اند محقق شدهدموكرات اليسوس هاي كابينهامروزه اغلب تحت ي مشاهده كرد كه انحصارات بزرگ
و صد البته اشرافيت  يبورژواز خرده يحت اي يانيم ي كه عمدتاً از طبقه اي ياسيكاركنان س[حكمراني] تحت  يعني)، لسونيدوران و
 ي به علت نوع مصالحه زيو ن ي دولتي بدنهو  يبوروكراس دليل شكل خاص تشكيلِدر فرانسه، به  يحت .رنديگ ينشئت م كارگري

 بورژوازيِ خاستگاهكه  شود يم ليتشك ياز افراد ياديهمچنان تا حدود ز يرأس دستگاه دولت ،يبورژواز و خرده يبورژواز نيب يژاكوبن
 .دارند يبورژواز خرده يا حتي متوسط

اين . اگر شود ميبزرگ ن ي يهسرما ي وسيله به سياسي هژموني تشكيلاز  مانع اما است، انكارناپذير و مهم واقعيتي اين اگرچه
 ايم داده قرار يحمالت معرض در را خود ،باشد يكي حاكم جناح يا طبقه جايگاه با يدبا ياسيس يكه هژمون تصور كنيمرا انكار و  مسئله

 بر يدولت گذاري سياست و) بزرگ انحصارات مورد، اين(در  يكهژمون جناح. درواقع مطابقت منافع كه هم ناروا و هم غيرضروري است
 ي كه به مجموعه است ينيع مختصات اي از سلسله رب يبلكه اساساً متك ،شكل نگرفته است كاركنان شخصي پيوندهاي ي پايه

 يدولت در رابطه با آن معطوف است. دولت ابزار ينينقش ع يزانحصارات بزرگ، و ن ي سلطه يرز ي جامعهسازمان اقتصاد و 
 گرفتهدر دست  ي،شخص اي يوهبه شو ، دهي با منافعش، به صورتي مادي منظور انطباق به آن را يككه جناح هژمون يستن غيرپيچيده

 يرنظ ي،اجتماع يها دسته ياستقالل نسب ي با مسئله ، در پيوندو حاكم يكطبقه و جناح هژمون ينممكن ب تمايزات ي باشد. مسأله
 يلبه دل بنابراين، .قرار داردبه آن تعلق دارند،  هاي اجتماعي اين دسته يكه اعضا ييها ناحدر مقابل طبقات و ج ي،ادار يبوروكراس

 .استشان  جناح يابا منافع طبقه  در تضاد كه اغلب گيرند قرار مي  يكيدر خدمت منافع هژمون ها هدست يندولت، ا ينينقش ع
كه  يستن دليل بي مثال، براي. باشد اهميت بي طبقه آن يا اين به دولت رأسدر  كاركنان تعلق كه نيست معنا بدان اين البته

 انحصارات ي سلطه ادغام اين: يمسته يدولت كاركنان و انحصارات مستقيم عامالناعضا و  بينشاهد ادغام متقابل  افزون روز شكلي به
خودش را صرفاً به  تواند نمي »مردمي حكومت« مثالً. يستن مسئله ينتر مهم ينا كهتوجه داشت  يدبا اما. كند مي يلرا بر دولت تسه

 ياصل ي وظيفه. است ياوضاع كاف ييرتغ يبرا ياسيس يتمحدود كند و تصور كند كه حسن ن دولتي كاركنان عالي هاي ردهاصالح 
و  يكه دستگاه دولت يتا زمان ها دگرگوني يناست كه ا روشن همچنين يگر،د فدولت و جامعه است. از طر يساختارها ييرتغ

 از بخشي مخالف واكنش با كه مادامي يساختار هاي دگرگونيچرا كه . شود انجام تواند نميبمانند،  يباق نخورده دست دانشكارمن
ي استخدام  ممكن است به تمامي نامؤثر باشند. اهميت اين مسائل با بازخواني متون لنين درباره شوند، مواجه دولت كارمندان

  د.شو بورژوا در دستگاه دولتي كارگران مشخص مي متخصصان
 هاي ايدئولوژيك دولت دستگاه

، ذكر شوند بيان مي دولت دستگاههژمونيك و حاكم درون  هاي مسلط شكلي كه در آن تضادهاي بين طبقات و جناح در رابطه با
تشكيل شده  يمختلف يها دستگاهياد داشته باشيم، اين است كه دولت از  ي مهمي كه بايد به  ضروري است. نكته اتظبرخي مالح

كه نقش اصلي در مورد اول سركوب و در مورد دوم گسترش و  ،كيدئولوژيا هاي دستگاهو  سركوبگر دستگاهطور كلي،  است: به
بورژوا، مطبوعات،  هاي ايدئولوژيك شامل كليساها، نظام آموزشي، احزاب سياسي بورژوا و خرده پروراندن ايدئولوژي است. دستگاه

نظر از جايگاه  القاي ايدئولوژي، صرفدر گسترش و  ها آن  عيني كاركردها به علت  راديو، تلويزيون، مطبوعات و غيره است. اين دستگاه
هاي تخصصي مختلفي دارد:  اند. دستگاه سركوبگر شاخه متعلق به نظام دولت ،يا خصوصي )(دولتي شده ، مليشان  حقوقي صوري

ي  ي سياسي به تنهايي از جناح يا طبقه ارتش، پليس، دستگاه اداري، قضايي و غيره. پيش از اين نيز بيان شد كه قلمرو سلطه
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ها و طبقات مسلط. به همين خاطر، روابط متضاد بين اين  اي از جناح شود، بلكه متشكل است از مجموعه هژمونيك تشكيل نمي
قدرت تبلورِ  گيهم ،ي اخير د يادشدهارشود. بنابراين، مو بيان مي شان شعباتها و  درون دستگاه قدرت روابطها در شكل  طبقات و جناح
كه  معناست. به اين باشندها و طبقات مسلط ديگر  قدرت و منافع جناحبيانگرِ ممكن است  بلكه، نيستندي هژمونيك  جناح يا طبقه

ي دولت در  مجموعهب) هاي مختلف در مقابل يكديگر در نظام دولت و  ها و شاخه دستگاهالف) ي استقالل نسبي  توانيم درباره مي
 ي هژمونيك سخن بگوييم. طبقهمقابل جناح يا 

قدرتش را در سازمان  گاهيجا يبورژواز ،يدار هيدوران سرما ليدر اوا دار نيزم تيو اشراف يبورژواز نيمصالحه ب ايدر مورد اتحاد 
در  ها يختگير هم به ني) قدرت داشت. اكيكاتول يسايكل ژهي(به و سايدر كل دار نيزم تيكه اشراف يداشت، درحال يمركز كيبوروكرات

 ،يدو جنگ جهان نيدر آلمان، ب سميكار آمدن ناز يمثال، قبل از رو يبرا دارد: امكان بروزگر هم  سركوب هدستگا ياصل يها شاخه
بزرگ و  ي هيسرما نيب يكه دستگاه ادار يدرحال ه،يئقضا ي بزرگ در قوه ي هيسرماو قدرت بودند،  يبزرگ در ارتش دارا داران نيزم

 دهند يم ليقدرت را تشك گاهيو ارتش اغلب جا يبزرگ، دستگاه ادار ي هيسرما يهژمون بهگذار  ي شده بود. در مرحله ميمتوسط تقس
پارلمان در  زوال لياز دال يكي نيا :متوسط است ي هيقدرت سرما گاهيكه پارلمان هنوز جا ي)، در حال»يـ صنعت ينظام ي مجموعه(«

 يها نسبت به دستگاه يريشتبنسبي از استقالل مشخصاً  دليل كاركردشان،به  ،كيدئولوژيا يها است. دستگاه يانحصار يدار هيسرما
امر در خصوص  نيا ياز طبقات مسلط قرار دهند. گاه ريغ يطبقات اريقدرت را در اخت گاهيجا يگاه توانند يسركوبگر برخوردارند، و م

ها  توافق نيفرانسه، ا ر. به خصوص دشود، صادق است مي جاديآن و بلوك مسلط ا نيب ييها ها و مصالحه اتحاددليل  به ،يبورژواز خرده
كه به  داد يم ليرا تشك يدولت يدستگاه يطوالن يمدت يبرا ينظام آموزشو  اند از اهميت فراواني برخوردار شده ،يخيتار ليبه دال

 افتهي شينظام آرا يحام اي طبقهبه عنوان  يطوالن يزمان يبرا يبورژواز خرده ن،ي. بنابرا»انتقال داده شده بود« يبورژواز به خرده يريتعب
 بود.

 »بري سهم«نمايانگر است كه  يا جداگانه يها از بخش يا مجموعه يدار هيكه دولت سرما ستيآن ن يبه معنا نهاياز ا كي چيه
 شهي، همها و بر فراز آن ها دستگاه انيم يتضادها وراي يدار هي. برعكس، دولت سرمااز قدرت سياسي است ها و طبقات مختلف جناح

. دهد يرخ م يا دهيچيپ ي وهيامر به ش ني. اما ااست كيهژمون ناحج يا قدرت طبقه وحدت ،ي از وحدت درونيخاصشكل  بيانگر
قدرت  گاهيدستگاه مسلط عموماً جا اي  و شاخه :شود يم نيتضم هيبر بق ينيمع يها شاخه ايها  دستگاه تسلطبا  ينظام دولت عملكرد

ها و  دستگاه ي در سلطه زين ييها ييو جابجا راتييد، تعشو يم تعديل يهژمون يوقت ني. بنابراسازد يرا م كيجناح هژمون اي  طبقه
 يها در شكل راتييتغ ي كننده تعيين ها ييجابجا نيگذشته، ا ني. از ادهند يها رخ م ها و شاخه دستگاه ي هيدر مقابل بق نيمع يها شاخه

 . هستند ميرژ يها دولت و شكل
درون  يو قدرت واقع يطبقات ي به وضوح مناسبات مبارزه ستيبا يمشخص م يتيمشخص از موقع يهرگونه واكاو نيبنابرا
مناسبات  يواكاوطور مشخص،  بهبه حساب آورد.  شود، يپوشانده م يسازمان يظواهر رسم ريزبعدها عموماً كه  ،را يدولت يها دستگاه

 اي  دستگاه كي ي به سلطه  مثال، توجه يبه ما كمك كند. برا كيهژمونجناح  گاهيجا قيدق نييدر تع تواند يها، م قدرت درون دستگاه
رابطه  در ميتوان يكه آن دستگاه عمدتاً در خدمتش است، م يبه منافع مشخص  توجه نيها و همچن ها و شاخه دستگاه ي هيشاخه بر بق

در  يعني گر،يد سمتاز  توان يانجام شود: م يكيالكتيد ي وهيشبه  ديبا كرديرو ني. اما ابه برخي نتايج دست يابيم كيجناح هژمون با
مسأله  نيا قيطر نيو به ا م،يمناسبات جامعه آغاز كن ي از مجموعه يا شاخه اي  و مناسبات ممتازش با دستگاه كيهژمون گاهيجا نييتع

را كنترل دولت  يواقع يها اهرم ك،يهژمون حآن جنا قيكه از طر يدستگاه يعنيدر دولت مسلط است،  يكه چه دستگاه ميرا حل كن
است كه نقش  يطبقات ي مبارزه ني، اها و دستگاه يمبارزات طبقات ي دهيچيواضح است كه در مناسبات پ نيهمچندر دست دارد. 

 ي : مبارزهانجامند ينم ياجتماع يها به جنبش ينهاد راتييتغ ،ندمعتقد گراشناسان نهاد از جامعه يكه جمع چنان. كند ايفا ميرا  ياصل
  .كنند يم رييتغ ها چگونه دستگاه كند يم نيياست كه تع يطبقات

 ي طبقات اجتماعي . بازتوليد گسترده٦
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ي طبقات اجتماعي بررسي كنيم.  بازتوليد گستردهنظر  ي اين نكته زماني روشن خواهد شد كه ما آن را از نقطه العاده اهميت فوق
توان طبقات،  مي زماني. تنها برخوردار استبعدي تاريخي و پويا  از يابند كه ي طبقاتي موجوديت مي طبقات اجتماعي تنها در مبارزه

ي طبقاتي بررسي كنيم.  تاريخي مبارزه ها را در دورنماي ها را ايجاد و حتي برايشان حد و مرز تعيين كرد كه آن ها و دسته ها، اليه جناح
ي مهم بازتوليد مناسبات اجتماعي  اي از ما مسأله كشد. زمان زيادي است كه عده را پيش مي ها آن ي بازتوليد اين موضوع فوراً مسأله

 در پرابلماتيك فقط تبعاتش، يبا تمام ، همراهمسأله نيشد، ا خواهد متوجه خواننده كه همانطور. ايم قرار داده واكاويرا مورد 
. مشابه با تحليلي كه از قدرت دولت است فهم قابل يدرست بهشرح داده شد  نياز ا شيپ كه يطبقات ي مبارزهو  يطبقات اجتماع

ـ تأكيد داشتيم هاي ايدئولوژيك دولت)،  هاي دولت (به ويژه دستگاه دستگاه ي كننده هاي تعيين يكي از نقش  [در اينجا هم] برداشتيم، 
 ينا شكلي كلي به قصد ندارم دوباره به ياني،پامالحظات  ينا دربنابراين، ند. نك نقشي كه در بازتوليد طبقات اجتماعي ايفا ميمثالً، 

به . دهم هشدار كند بروز است ممكن كه غلطي تعابير به نسبت و سازم روشن را آن هاي جنبه كوشم برخي مي بلكه مسأله بازگردم.
اي كه اخيراً موضوع واكاوي ماركسيستي بوده  نمونه( گزينم برميرا در بازتوليد طبقات اجتماعي  يدستگاه آموزشنقش اين منظور، 

 است).
و اين تقسيم در  بلكه، نيستندتقسيم طبقاتي ي  پديدآورندههاي دولتي مانند مدرسه، به عنوان دستگاه ايدئولوژيك،  دستگاه

هاي دولت  تبعات اين گزاره را روشن كنيم: نه تنها دستگاه تمامارند. ضروري است كه اش دخالت د همچنين در بازتوليد گسترده
ست، زير كنترل  مدعي نهادگراي طبقاتي را، آنگونه كه كل سنت  شوند، بلكه افزون بر آن، آنها مبارزه توسط مناسبات توليد تعيين مي

. نقش دقيق كنترل خود دارد ريرا ز ها دستگاه نياكه  است شيتمام سطوح خو در يطبقات ي مبارزه نيا برعكسخود ندارند: 
مناسبات توليد اجتماعي) در واقع از اهميت بااليي برخوردار است، چرا  ازجملههاي ايدئولوژيك در بازتوليد مناسبات اجتماعي ( دستگاه

اين امر پيامد اين واقعيت مسلط است.  ،كار هاست كه بر كل فرآيند بازتوليد، به خصوص بازتوليد نيروي كار و وسايل كه بازتوليد آن
فرآيند  وندر كار نديفرآبه مناسبات سياسي ـ ايدئولوژيك سلطه/انقياد گره خورده است، بر اساساً كه  ،ديتول مناسباتخود  است كه

  توليد مسلط است.
 ها، بازتوليد عامالن بازتوليد جايگاه

 ي گسترده دي. نخست، بازتولدو جنبه است كه جدا از هم وجود ندارند شامل) ي(مناسبات اجتماع يگسترده طبقات اجتماع ديبازتول
آن  طبقكه  يا وهيش يعني كنند، يطبقات را مشخص م يساختار ينتع ها گاهيجا ني. اكنند ياست كه عامالن اشغال م ييها گاهيجا
كه در آن  يري. مسكند يعمل م ،يطبقات يها كي) در پراتكيدئولوژيا ـ  ياسيس اديسلطه/انق د،يتول سباتساختار (منا قياز طر نيتع

وجود  نيكرد، هم ديتأك زيطور كه خود ماركس ن همان گر،يد انيمسلط است. به ب زيها ن آن ديبازتول ريبر مس ،يابند ن مييطبقات تع
خود  عيو توز ديطبقات است. دوم، بازتول نيا ي گسترده ديبازتول ي دربردارنده شود، يم ايو پرولتار يكه شامل بورژواز ديتول ي وهيش

 يعنيدارد،  اريرا در اخت يمعلوم گاهيجا يچه كس نكهياست مربوط به ا يكه شامل مسائل اين جنبه از بازتوليد .ها گاهيجا نيدر ا عامالن
تابعي از  شود، به اين نقش گماشته مي و كجا هو چگون شود، يم اياست،  رهيو غ ريبورژا، دهقان فق بورژوا، پرولتر، خرده يچه كس

است كه  تيواقع نيتابع ا هستند: يعني يطبقات اجتماع هايي واقعي كه در اشغال گاهيجابازتوليد  ـ ي نخست اين مسئله است جنبه
خود  يانحصار يكنون ي در مرحله يديرا در شكل جد يبورژواز و خرده ايپرولتار ،ياش، بورژواز گسترده ديدر بازتول يدار هيسرما
ها در جريان  ي آن اي كه بازتوليد گسترده هاي اجتماعي بندي ، درون صورتيدار هيت است كه سرمايواقع نيتابع ا اي كند، يم ديبازتول
با  ر،گي). به عبارت درهيبورژواها و غ (مثالً خرده مالكان كشاورز، خرده معيني دارد يطبقات يها به حذف طبقات و جناح شيگرا است،

را به خود  يمشخص يها گاهيــ تا بتوانند جا» شده عيمط«و  »شده تيترب«ــ  استعامالن  خود مسئله بر سر ضرورت بازتوليدكه نيا
 نيخود ا دي، بلكه به بازتولستيآنان ن يآرزو اي  به انتخاب متكي عامالن عيدرست است كه توز زياختصاص دهند، به همان اندازه ن

مناسبات  ديبازتول نيب زيو عامالن) با تما ها گاهيجا دي(بازتول ديبازتول ي جنبهدو  نيب زيكرد كه تما ديتأك دياست. با يمتك ها گاهيجا
 يِمناسبات اجتماع ديكه درون آنها بازتول دنديبازتول ي مجموعه يها يژگيدو جنبه، و ني. ايستن منطبق كار يروين ديو بازتول ياجتماع
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 ليرا تشك ياصل ي جنبه ها گاهيجا ديبازتول ،يمناسبات اجتماع ديبازتول ازجمله د،يبازتول ي است. اما در مجموعه غالبموردبحث 
 .دهد يم

بر عهده را  يددو جنبه از بازتول يندر ارتباط با ا يمختلف هاي نقش ايدئولوژيك، دستگاه عنوان بهدولت، اعم از مدرسه  هاي دستگاه
)، بلكه »خود يبرا  طبقه« ياقتصاد يتموقعيعني به ( شود ميمحدود ن يدتول ينددر فرآ ها جايگاهطبقات فقط به  يساختار ين. تعنددار

 پيكريافتگيبه عنوان  ،طبقات بخشي به نيتع يندفرآ وارد ها دستگاه يجه،: درنتكند ميكار رخنه  ياجتماع يمسطوح تقس يبه تمام
ي  واسطه به ها اين دستگاه است كهبه اين طريق . شوند مي )ياسيسيدئولوژيك ـ ا ي هسلطمربوط به ( ياسيسيدئولوژيك ـ مناسبات ا

بنابراين، . شوند وارد مي اند يطبقات اجتماعمعرف  كه ييها گاهيجا به بازتوليد ياسي،سايدئولوژيك ـ  مناسبات بازتوليد در شان نقش
كه نقش  درست به همان ترتيبشود،  بازتوليد محدود نميبه فقط  شود، مي تصوربرخالف آنچه گاهي  ،روبنا نقش كه شد متذكر بايد

 يدهكش يمناسبات اجتماع يدبازتول ي اين نقش تا ، گسترهدر واقعشود:  نميو محصوالت كار محدود  يلوسا يدو بازتول يدتولزيربنا به 
 اش نقش به كه است تبيين قابل تيتنها در صور يددر بازتول ها دستگاهنقش  ،چنين است يدموارد بازتول ي همه در كه همانطور. شود مي
 ارجاع داده شود. ،اجتماعي مناسبات بالفعل توليد اش در نقش يعني ،اش توليدي مناسبات و ي توليد شيوه ريزي واقعي يك پايهدر 

. اما اگر ما شوند يوارد م يشده توسط طبقات اجتماع اشغال يها گاهيجا ديدولت فعاالنه به بازتول كيدئولوژيا يها دستگاه ن،يبنابرا
ها  محصوالت دستگاه يطبقات ي و مبارزه يكه بر طبق آن طبقات اجتماع يو نهادگرا از مناسبات اجتماع يستيآل دهيا يبه نگرش
و  شود ياز كنترل آن خارج م يو به طور كل رود، ياز نهادها فراتر م د،يجنبه از بازتول نيكه ا ميكن قيتصد ستيبا يم م،ينغلتدرهستند، 
 ي مبارزه و از رهگذرِ در يطبقات اجتماع ياديو بن اصلي ديبازتولنوعي كه  مييبگو ميتوان ي. مكند يم را مشخصها  آن حدوددرواقع 

. راند حكم ميها  ) رخ داده و بر عملكرد و نقش دستگاهديساختار (شامل مناسبات تول ي گسترده ديوجود دارد كه در آن بازتول يطبقات
 يبورژواز ) طبقه كارگر و خردهرهيو غ يبند كاهش، انواع مشخص رده ش،ي(افزا ديوجود و بازتولچه  آننما:  عامدانه طرح ي نمونه كي

كنش برعكس، اين بلكه  شكل دهد، ديجد  يازوبورژ خرده اي ايپرولتاربه كه  ستين اي وجود مدرسهصرف  كند، يم نييرا تع ديجد
 ياسيمناسبات س كه در نسبت با يديتول نديفرآ يعنيكار،  نديفرآاقتصاديِ تملك و تصرف  ي دهيچيپ يها شكل ، كنشديمناسبات تول

 ها اثر آناست كه مدرسه به عنوان  كيدئولوژيو ا ياسيس ،ياقتصاد يطبقات ي مبارزه نيو بنابرا ،بندي شده است مفصل كيدئولوژيو ا
 يدرون يها يبند ها با مبارزات، تضادها و جناح دستگاه قياز طر ديبازتول نديكه چرا فرآ دهد يم حيموضوع توض ني. اشود يگر م جلوه

مناسبات  ي گسترده ديقدر كه بازتول : همانميمسئله را درك كن نيا گريد ي هيسو ميتوان ياست كه م قيطر ني. از اشود يمشخص م
  .است يمتكي طبقاتي  به مبارزه زين اين مناسبات اجتماعي يانقالب يسياست، دگرد يمتك يطبقات ي به مبارزه ياجتماع

هيچ شود.  مربوط نمي ،يعني مناسبات اجتماعي توليد ،ها در مناسبات توليد بنابراين بازتوليد اساسي طبقات اجتماعي فقط به جايگاه
 عمل كند.ها  بازتوليد ايدئولوژيك و سياسي از طريق دستگاه وجود ندارد كه بر فراز و عليهطبقات » اقتصاديِ يخودبازتوليد« شكلي از

تقسيم  مراحل ي هدر هم يطبقات ي مبارزه در و از رهگذرِ هياول ديبازتولفرآيندي است از  پايين دست چه درجريان است، آن بلكه
شان) به مناسبات سياسي (اجتماعي) و ايدئولوژيك (اجتماعي) تقسيم  بازتوليد طبقات اجتماعي (مانند تعين ساختارياين اجتماعي كار. 

كند. علت اين است  شان با مناسبات اجتماعي توليد ايفا مي اي در رابطه كننده شود: موارد اخير نقش تعيين اجتماعي كار نيز مرتبط مي
تنها به مناسبات سياسي و ايدئولوژيك مرتبط است بلكه به مناسبات اجتماعي توليدي مربوط است كه كه خود تقسيم اجتماعي كار نه 

مناسبات توليد بر درون فرايند توليد، توان گفت كه  . در نتيجه ميمسلط استبر تقسيم فني كار اين تقسيم اجتماعيِ كار درون آن 
 فرآيند كار چيرگي دارد. 

هاي  ي طبقاتي متكي است، اين معنا را نيز به دنبال دارد كه شكل ي طبقات اجتماعي به مبارزه بيان اين كه بازتوليد اوليه
بازتوليد مشخص بورژوازي، طبقه كارگر، طبقات دهقاني، نوعي از متكي است. هر  ياجتماع يبند صورت خيتارانضمامي آن به 

 بورژوازي خرده يدبازتول و سرعتمشخص شكل  بندي متكي است. مثالً ي طبقاتي در آن صورت هبورژوازي قديم و جديد به مبارز خرده
شان با بورژوازي است.  مشخص اتحاد درازمدت اشكالبه  ، متكيداري در فرانسه مالك در دوران سرمايه دهقانان خرده سنتي و
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ي طبقاتي را در نظر بگيريم: نقش معين مدرسه در  كه مبارزه تسممكن احالتي  تنها دردر اين بازتوليد  ها دستگاهتشخيص  بنابراين
بندي  ي صورت بورژوازي كه براي مدتي طوالني مشخصه تواند مشخص شود كه اتحاد بين بورژوازي و خرده فرانسه تنها زماني مي

شده توسط طبقات اجتماعي،  اشغال هاي جايگاهي  كه بازتوليد گسترده ، در نظر گرفته شود. عالوه بر اين، با اينهاجتماعي فرانسه بود
 شود.  ها محدود نمي به آن اما ،»خواند فرامي« (به ويژه در سپهر ايدئولوژيك ـ سياسي) را هاي ايدئولوژيك دولت دستگاه نياز به

 ميتقس يها گاهيجا نييكه در تع ،يبند ميتقس ني: اميگرد  يكه در باال به آن اشاره شد بازم يو فكر يديكار  نيب ميبه مورد تقس
 ينقش چيه ادشدهي يبند مياشاره شود كه تقس ستيبا ي. مشود يمحدود نم ياقتصاد ي وجه به حوزه چيكار نقش دارد، به ه ياجتماع

با  صرفاً ستيبا ينم كنند، يم دي/كاال توليكه ارزش اضاف را، )ايندارد، چرا كه كارگران مولد (پرولتار يتطبقا مياز آن خود در تقس
 كيدئولوژيو ا ياسيمناسبات سدرك است كه به  قابل يصرفاً زمان يو فكر يديكار  نيب ميگرفته شوند. تقس انسكي يديكارگران 

) ٢و  شود يدانش مربوط م مخفي بودنو  يكار به كار فكرير سمكه اقتدار و  ييجا ،ياقتصاد يها بنگاه نيكار ب ياجتماع مي) تقس١
. شوندمؤثرند ــ بسط داده  يشده توسط طبقات اجتماع اشغال يها گاهيجا فيكه در تعر يكار ــ مناسبات ياجتماع ميتقس ي مجموعه

 نيتر ياساس اي گانهيها  و نه آن ؛تندسني يبند ميتقس نيا ي پديدآورنده يگريد كيدئولوژيدستگاه ا چياما مشخصاً نه مدرسه و نه ه
وارد  )اش دارانه هي(در شكل سرمابندي  يمساين تق ديبازتول به اين [نهادها] كه يهنگامهرچند  كنند، يم ديكه آن را بازتول اند يعامل
كه  نيعلت ا گر،يد اني. به بتندسه يطبقات ي مبارزه آن در و از رهگذرِ ديو بازتول ميتقس نيا د كه اثرسر نظر مي چنين به ،شوند مي

 اكنون اش، انهدار هيسرما تيماه لياست كه مدرسه به دل نيا كند، يم ديبازتول خود وندررا  يو فكر يديكار  نيب ميتقس درسهم
مدرسه  ديقرار گرفته است؛ و بازتول يو فكر يديكار  ني) بميتقس دي(و بازتول مينسبت به تقس ريسراس يتيدر موقع پيشاپيش

اش را به آن  و نقش رود ياست كه از مدرسه فراتر م يميتقس ني. اشود يم نييتع ميآن تقس طعمالً توس ،دستگاه كي ي مثابه به
   كار مرتبط است. لياز وسا ميمستق ي توليدكننده تيمالك و سلب ييبا جدا ديمدرسه از تول كي: تفكدهد ياختصاص م

نه حتي و  اند ايدئولوژيي  پديدآورندهها نه  كه اين دستگاه يمدهتشخيص شود، بايد  هاي دولتي صحبت مي ي دستگاه وقتي درباره
ايدئولوژي مسلط را بر  و رواج هاي ايدئولوژيك تنها القا اصلي در بازتوليد مناسبات اجتماعي سلطه/انقياد. دستگاه عامل يا عوامل يگانه

ن دين اي ،سبرعك ، اشتباه است:بخشد تداوم ميسازد و آن را  كه كليسا دين را ميمورد عهده دارند. بنابراين، ادعاي ماكس وبر در اين 
وارگي كاالها را به  داري، وقتي ماركس بت . در مورد مناسبات ايدئولوژيك سرمايهبخشد تداوم ميسازد و آن را  است كه كليسا را مي

كه از  مسلطكند، درواقع مثال خيلي خوبي از بازتوليد ايدئولوژي  افزايي سرمايه تحليل مي عنوان عاملي مستقيماً مرتبط با فرآيند ارزش
 يزتما يك از حاكي كه( »انطباق« يماركس با اشارات متعددش بر نوع رااين مسئله گذارد:  رود، پيش روي ما مي ها فراتر مي هدستگا
در نتيجه اينجا نقش ايدئولوژي و سياست در بازتوليد  ساخته بود. برجسته »ياجتماع  يآگاه هاي شكل« و »نهادها« بيناست) 
شود. از آنچه  ها مربوط مي دستگاه حاكم بر ي طبقاتيِ توسط طبقات اجتماعي، مستقيماً به مبارزهشده  اي اشغاله جايگاهي  گسترده

از  غيرهايي  سياسي درواقع به دستگاه  ي ايدئولوژيك ـ ها در مناسبات سلطه شود كه بازتوليد جايگاه مي  تر گفته شد، نتيجه پيش
به عنوان واحدي توليدي  نيز است. بنگاه ياقتصاد دستگاه خودها  ترين آن شوند، كه مهم هاي ايدئولوژيك دولت متوسل مي دستگاه

)، اين ي كار (سازمان مستبدانه آن وندر كار ياجتماع ميتقس قيطر از، يك دستگاه است، به اين معنا كه آن ي انهدار در شكل سرمايه
 بازتوليد ديگر، بيان هاي طبقات اجتماعي مرتبط است. به جايگاهكند كه با  را بازتوليد مي كيدئولوژيا و ياسيس يمناسبات بنگاه خود،

رخ » توليد«هاي ايدئولوژيك نيست: همانطور كه هر چيزي كه در  دستگاه ي دغدغه تنهايي به ايدئولوژيك مهمبسيار  مناسبات
 ايدئولوژيك را در اختيار ندارند. هاي ايدئولوژيك نيز انحصار بازتوليد مناسبات مسلط  نيست، دستگاه» اقتصادي«دهد، لزوماً  مي

ي دو وجه وجودي از فرآيندي واحد)  گرديم. اين جنبه (به منزله ي دوم بازتوليد، بازتوليد عامالن، بازمي اكنون به جنبه
گيرد. اگر  ها را در برمي عامالن در آن جايگاه توزيعهايي را اشغال كنند، و نيز  سازد جايگاه عامالن را كه قادرشان مي صالحيت/انقياد

ويژه ضروري است كه دقيقاً چگونه اين  را درك كنيم، فهم اين موضوع به تحرك اجتماعيمعنايي پرابلماتيك بورژواييِ  قرار است بي
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دولتي، به ويژه مدرسه، عملكردي  هاي ايدئولوژيك خورند. از اين لحاظ، دستگاه ها و عوامل) به هم گره مي ي بازتوليد (جايگاه دو جنبه
 كننده دارند. تعيين

عامالن توليد بالفعل، صرفاً عبارت از تقسيم فني كار (آموزش فني) نيست » صالحيت«ي] بدنامِ  بازتوليد عامالن، به ويژه [مقوله
ي عامالن درواقع در اينجا با  ردهيابد. بازتوليد گست بلكه صالحيت/انقياد موثري است كه به مناسبات سياسي ـ ايدئولوژيك بسط مي

ي  گذارد. با اينكه اين امر دربردارنده اش را بر بازتوليد نيروي كار مي اي از بازتوليد مناسبات اجتماعي منطبق است كه اثرونشانه جنبه
ه] نيست، بلكه خود ياد داشته باشيم كه اين نقش فقط به معناي آموزش فني در محل [مدرس براي مدرسه است، بايد به  نقشي ويژه

افتد، چرا كه بنگاه اقتصادي چيزي بيش از يك واحد  نيز اتفاق مي هاي اقتصادي دستگاهفرآيند صالحيت/انقيادي است كه درون 
 ه دستگاهي كه عامالن را درونِ خوداي براي بنگاه اقتصادي است، دقيقاً مشاب توليدي ساده است. و اين روند متضمن نقش ويژه

ها محدود  عمالً نقش مسلط دارد، اما نقش اين دستگاه فقط به آن كارگران مهاجرند. دستگاه اقتصادي در خصوص ك توزيع مي
از دستگاه اقتصادي، كامالً توزيع  قبلتر در مدرسه،  شود. اگر نقش دستگاه اقتصادي را فراموش و فرض كنيم كه عامالن پيش نمي
از مدرسه، كامالً در خانواده رخ داده  قبلكند اين توزيع،  غلتيم كه گمان مي مياي در رونده ي پس سويه اند، به همان نوع تبيين يك شده

رونده در خصوص روابط بين خانواده و  هاي موروثي. تبيين پس هاي آموزشي هستند و نه كاست دار نه كاست است. طبقات سرمايه
ماند؛ به همين منوال، تبيين يادشده در خصوص روابط بين  باقي مي كند، زيرا خانواده در دوران مدرسه نيروي فعالي مدرسه صدق نمي

  ماند. كند، چرا كه مدرسه در دوران فعاليت اقتصادي عامالن، نيرويي فعال باقي مي مدرسه و دستگاه اقتصادي نيز صدق نمي
ارد، حائز اهميت است. علت اين است كه ي اول است و به شكلي پايدار با آن پيوند د ي دومِ بازتوليد تابع جنبه كه جنبه  فهم اين 

ها متكي است. نبايد فراموش كرد كه بازار كار  ي آن جايگاه ها، به بازتوليد گسترده نوع مشخصي از بازتوليد و توزيع عامالن در جايگاه
كند.  دي اجتماعي ايفا ميبن ي صورت ي مناسبات توليد) نقش مسلطي در توزيع عامالن در مجموعه ي تجلي بازتوليد گسترده (به منزله

كلمه بازار كار واحدي وجود ندارد، يعني وقتي تقاضاي بازار كار به سمت   و اين امر حتي زماني صادق است كه به عبارت دقيق
هاي ايدئولوژيك دولتي (مثالً  اند ــ تا حدي به علت كنش خاص دستگاه بندي شده شود كه پيش از آن بخش سپهري هدايت مي

ي توزيع نيز هست، اين است  ماهر را پر نخواهد كرد). علت اين امر، كه بنيان جنبه ي كارگر نيمه صيلي بيكار جايگاه رهاشدهالتح فارغ
ي سازنده، عالوه بر ساير كاركردهايش،  كننده و مناسبات كار وجود دارد. اين رابطه هاي توزيع اي سازنده بين دستگاه كه رابطه

كند. براي مثال، اين مدرسه نيست كه  بندي بازار كار اعمال مي هاي ايدئولوژيك دولت در بخش را بر عملكرد دستگاه هايي محدوديت
يعني  جمعي از روستا كوچ دستههاي اضافي در طبقه كارگر باشند. برعكس،  كنندگان اصلي جايگاه اشغال دهقانانشود  موجب مي

  كند.  ي طبقه كارگر، نقش مدرسه را از اين لحاظ تنظيم مي توليد گستردهي باز ها در روستا، به عالوه حذف جايگاه
بايست اثرات  ما میي اول آن است،  ي دوم بازتوليد تابع جنبه كه جنبه ، تا جاييگستردهو سرانجام، در مورد بازتوليد 

اين امر به : های واقعی بر عامالن دارند مشخص کنيم مستقيمی را که جايگاه
يابيم كه در  تر، ما عامالني را نمي . دقيقانجامد ها می ی طبقاتی بر دستگاه تن مبارزهداش اولويت

هاي ايدئولوژيك، يعني تلقين  باشند و بنا به دستورات دستگاه» پويا«و » آزاد«مدرسه) » بيرون از«و » قبل«اصل (در جهاني 
ي  ردش كنند. براستي چنين است كه طبقات اجتماعي در شيوههاي معيني گ كنند، بين جايگاه ايدئولوژيك و آموزشي كه دريافت مي

هاي معين گره  شان با جايگاه داري، كاست نيستند و عامالن بنا به خاستگاه بندي اجتماعي سرمايه  داري و در صورت توليد سرمايه
اما اين نيز درست است كه اثرات توزيع ها دارند.  ها نقش مهمي در توزيع عامالن در جايگاه خورند، و نيز مدرسه و ساير دستگاه نمي

شان بعد  هاي ايدئولوژيك، اكثريت قريب به اتفاق بورژواها (و فرزندان ي دستگاه كنند كه به وسيله خودشان را در اين واقعيت آشكار مي
دهد كه  هند ماند. اين نشان ميشان) پرولتر باقي خوا طور فرزندان ي پرولترها (و همين مانند و تقريباً همه ها) بورژوا باقي مي از آن

ها بر  ست كه خود جايگاه گيرد. بلكه دليل آن اثراتي مدرسه يگانه علت اصلي نيست كه وضعيت توزيع  چنين شكلي به خود مي
. ما، همانطور كه برخي مباحثات كنوني نشان دادند، رود از خانواده فراتر ميگذارند، آثاري كه از مدرسه و  عامالن برجاي مي

» جفت«يا مدرسه ــ در يك توالي علّي در مقام اول است. حتي   كوشيم تعيين كنيم كه كدام يك از آنها ــ خانواده مين
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ها روبروييم كه  بين دستگاه اي از روابط رشتهگيريم. برعكس، ما با  ي اين آثار توزيع در نظر نمي خانواده/مدرسه را به عنوان پايه
شده  هاي اشغال جا گرفته است. به بيان ديگر، توزيع اصلي عامالن، با بازتوليد اصلي جايگاه  ي طبقاتي مبارزهشان عميقاً در  هاي ريشه

بندي اجتماعي، آن توزيع اصلي نقش خاص خود را كه  هاي صورت توسط طبقات اجتماعي در هم تنيده است. بنا به مراحل و دوره
 كند. ها محول مي يا گروهي از دستگاه بازي ميان عامالن توزيع است، به دستگاهي مشخص
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