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 و متفاوت اساساً مِيپارادا دو را يستيويتيپوز و يستيماركس ياجتماع علم كردم، طبقه ي درباره نوشتن به شروع كه 1970 ي دهه ي انهيم در
 و يشناخت معرفت فروض از سميماركس كه بود نيا استداللم .ندگريد كي با زيست در كه كردم يم قلمداد] incommensurable[ ريناپذ اسيق

در آن  .دارد قرار جريان عالب يِاجتماع علم يكردهايرو و فروض مقابل در اداًيبن كه است برخوردار يفرد منحصربه يشناخت روش يكردهايرو
 ادامه يستيماركس سنت درون تيفعال به كماكان گرچه 1.كردم يشيبازاند را يطبقات يواكاو به كردميرو ياديبن منطق نوبت چند در ،فاصله

 2.است ناهمساز »ييبورژوا« يِشناس جامعه با ذاتاً كه مكن ينم يتلق يجامع ميپارادا را سميماركس گريد دهم، يم

 يكردهايرو ژهيو به ــ اش يشناخت جامعه يِاصل يرقبا مقابلِ در يستيماركس يطبقات يِواكاو كه كردم يم استدالل نيچن تر شيپ هرچند
 حاضر حال در است، برخوردار عام يا يبرتر از ــ شوند يم استفاده [اجتماعي] يقشربند يِاصل خط يها پژوهش در كه ييكردهايرو گريد و يوبر

 يده شكل اندركارِ دست كه يمتفاوت يعلّ يندهايفرا ييشناسا قيطر از ندتوان يم يطبقات يِواكاو متفاوت يها راه نيا يِتمام كه دارم را نظر نيا
 از يستيماركس سنت. شوند هگرفت خدمت به تر يغن يفهم يراستا در بالقوه هستند، يدار هيسرما جوامع در ينابرابر كالن و خُرد يها جنبه به
 ييشناسا تيپراهم مسائل از يا گسترده فيط با رابطه در را يواقع ييسازوكارها تيموفق با كه شود يم يتلق ها دهيا از ارزشمند يا كرهيپ رو نيا
 ،رو نيازا. است برخوردار ييسازوكارها نيچن ييِشناسا ييتوانا از كه است يكرديرو تنها سنت نيا كه ستين معنا بدان نيا اما ،كند يم

 گريد با اند شده ييشناسا يستيماركس كرديرو يسو از كه را يفرد منحصربه يسازوكارها ديبا عمل در ها ستيماركس يِشناخت جامعه يها پژوهش
 كه شده »ها ميپارادا بزرگ جنگ« نِيگزيجا يزيچ 3.است مرتبط ادشدهي ينييتب ي فهيوظ به رسد يم نظر  به  كه كنند بيترك يا يعلّ يندهايفرا
 .خواند] pragmatist realism[ »يستيپراگمات ييگرا واقع« را آن توان يم

 ي ا نحله با كيهر كه كرد خواهم تمركز يطبقات يواكاو با مرتبط يِعلّ يندهايفرا از دسته سه بر  ادامه در بحث، شدن  دهيچيپ از زيپره يبرا
. كند يم ييشناسا افراد يِماد يزندگ طيشرا و ها يژگيو با نسبت در را طبقات انْيجر نينخست .دارند ونديپ يشناخت جامعه ي هينظر در متفاوت

 افراد از يبرخ به را ياقتصاد منابع بر كنترل ييتوانا كه حال نيدرع چگونه ياجتماع يها تيموقع از يبرخ كه دارد تمركز نيا بر انيجر نيدوم
 opportunity[ »ياندوزفرصت« يندهايفرا با نسبت در طبقات كرد،يرو نيا ليذ ــ كند يم محروم كنترل نيا از را گريد يبرخ كند، يم اعطا

hoarding [يها تيموقع ليذ كه ييسازوكارها داند، يم طبقات ساختاربخشِ را استثمار و سلطه يسازوكارها سوم، كرديرو .شوند يم فيتعر 
 در كه است يكرديرو نخست كرديرو. كند يم اعطا گرانيد يها تيفعال و يزندگ بر قدرت اعمال امكانِ افراد از يبرخ به مشخص ياقتصاد

  .دارد قرار يستيماركس سنت با ونديپ در سوم كرديرو و است يوبر يانداز چشم دوم كرديرو رود، يم كار به يقشربند قاتيتحق
  

  طيشرا و ها يژگيو
 جنس، چون هم ييها يژگيو. شود يم درك افراد يِزندگ طيشرا و ها يژگيو با مطابق اساساً مردم، عمومِ هم و شناسان جامعه نظر از هم طبقات، 

 رفتار تا گرفته سالمت تيوضع از م،يدار را شان نييتب قصد كه يامور يبرا ره،يغ و ييايجغراف تيموقع الت،يتحص ،يهوشمند ن،يد نژاد، سن،
 يزندگ در بعدها گريد يبرخ و تولد هنگام در ها يژگيو نيا از يبرخ .شوند يم يتلق تيبااهم ييها يژگيو ،يفرزندپرور يها كنش و يانتخابات
 در. كنند رييتغ زمان طول در است ممكن متعاقباً و اند وابسته فرد يطبقات مشخصِ تيوضع به گريد يبرخ و دارند ثبات يبرخ ؛شوند يم كسب

                                                           
ي  ) مشاهده كرد. آثار عمده1978(لندن » طبقه، بحران و دولت«ي  مهتوان در مقد اصلي را ميخط ي ماركسيسم و علمِ اجتماعيِ  گزارشي اوليه از نظراتم درباره 1

)، 1989(لندن و نيويورك،» ي طبقات بحث درباره«)، 1985(لندن و نيويورك،» طبقات«ام عبارتند از،  ها اين مسائل را به بحث گذاشته ديگري كه بعدها در آن
) [كه با همين 2005(كمبريج،» رويكردهايي به تحليل طبقاتي«) و 1997(كمبريج،» ي واكاوي طبقاتي طبقه اهميت دارد: مطالعاتي تطبيقي درباره«

در » درك طبقه«، در كنفرانسي با موضوعِ 2009ي پيشينِ اين مقاله در ژوئن  . نسخهـ م] است  چاپ رسيده ي يوسف صفاري از سوي انتشارات الهيتا به عنوان و با ترجمه
  دانشگاه يوهانسبورگ ارائه شده بود.

كند كه با چيزي شبيه به  چنين القا مي» ماركسيسم«، دقيقاً به اين دليل كه اصطالح »ماركسيسم«استفاده كنم و نه  »سنت ماركسيستي«ترجيحم آن است كه از اصطالحِ  2
  پارادايمي جامع سروكار داريم.

نحل كرد. ماركسيسم كماكان م شكل يا علم اجتماعي بي» شناسي جامعه«اين رويكرد نسبت به سنت ماركسيستي به اين معنا نيست كه ماركسيسم را بايد صرفاً در يك  3
حاشيه   گيرند يا به هاي نظري يا ناديده مي كند كه ديگر سنت مسائلي حفظ ميهاي بنيادين يا  اي از پرسش اش حولِ مجموعه دهي به برنامه فرد بودنش را با سامان به منحصر

 ها هستند. ا اين پرسشكند كه مرتبط ب ته را شناسايي مياي از فرايندهاي علّي متقابالً پيوس بر اين، ماركسيسم مجموعه رانند، عالوه مي
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 يها خانه زننده، و شلوغ يها آپارتمان: كنند يم يزندگ آن در كه كرد يبند طبقه زين يا يماد طيشرا يمبنا بر را افراد توان يم ،يقشربند كرديرو
 ثروت اي يمكف درآمد بار، بتيمص فقر ،]gated communities[ شده حفاظت يها شهرك در شده واقع يها عمارت اي شهر ي حومه رِيپذ دل

 افراد يها انتخاب و ها فرصت به بازار اقتصاد كي در كه است يتيبااهم ياقتصاد لحاظ از يها يژگيو آن بر ناظر »طبقه« ن،يبنابرا .رهيغ و گزاف
 ها آن يزندگ يماد طيشرا با نه و افراد يفرد يها يژگيو با صرفاً توان يم نه را طبقه منظر، نيا از .دهد يم شكل ها آن يماد طيشرا رو، نيازا و

   .دو نيا نيب يونديپهم از گفتن سخن يبرا است يراه طبقه بلكه كرد، فيتعر
 ن،يبرا عالوه شناسان جامعه يبرخ هرچند ،است التيتحص ياقتصاد نظر از افتهي توسعه جوامعِ در ياصل يفرد يژگيو كرد،يرو نيا منظر از

 و ها يژگيو نيا هرگاه 4.كنند يم مالحظه زين را يفرد يها زهيانگ يحت و ياجتماع ارتباطات ،يفرهنگ منابع چون هم گذراتر يها يژگيو از يبعض
 ي طبقه« برداشت، نيا در. دينام »طبقات« توان يم را ها دسته نيا رند،يگ قرار ]cluster[ دسته كي در گسترده يشكل به يزندگ متفاوت طيشرا

 كه ،»جيرا« ستيز يوهيش كي در وكمال تمام توانند يم و ندبرخوردار پول و التيتحص از يكاف زانيم به كه دارد اشاره يكسان به »يانيم
 ي طبقه. «شوند ميسه ،)شود مصرف خاصِ يالگوها يبرخ شامل مثال يبرا است ممكن كه يستيز ي وهيش( شده فيتعر مبهم يشكل به

 يزندگ »يعاد« مردم از مجزا كه دهد يم را امكان نيا ها آن به شان ياجتماع ارتباطات و باال درآمد ثروت، كه دارد اشاره يافراد به »يفوقان
 خط از باالتر و امن يزندگ كي از يبرخوردار يبرا يكاف يفرهنگ منابع و التيتحص فاقد كه دارد يافراد به اشاره زين »يتحتان ي طبقه« و كنند؛

 و التيتحص فقدان ي واسطه به و كنند يم يزندگ ديشد فقر در كه هستند يسانك] underclass[ »فرودستان« آخر،دست. هستند فقر
  .اند شده رانده هيحاش به جامعه يِاصل انيجر از باثبات، اشتغالِ يبرا الزم ييِابتدا يها مهارت

 كنند يم كسب را ييها خصلت چگونه افراد كه است موضوع نيا فهم ،يفرد يها يژگيو بر يمبتن كرديرو در شناسانْ جامعه يِاصل ي دغدغه
 هاآن در شناسانجامعه كه يجوامع در افراد يها پاداش و ياقتصاد گاهيجا كه نيا به توجه با. دهد يم قرار خاص ي طبقه كي در را ها آن كه

 منابع كه است بوده متمركز ينديفرا بر اساساً سنت نيا در پژوهش د،يآ يم دست به يمزد مشاغل در اشتغال رهگذر از عمدتاً كنند، يم يزندگ
 تياهم مشخصاً يكودك در يزندگ طيشرا كه جا آن از .گذارد يم افراد ارياخت در را كار بازار در   اشتغال بر موثر يآموزش و يزشيانگ ،يفرهنگ

پس يعني ــ شود يم خوانده] class background[ »يطبقات ي نهيزم« معموالً چه آن به كرديرو نيا دارد، ندهايفرا نيا در يتوجه قابل
 يشكل  به يطبقات يندهايفرا دست نيا يِعلّ منطق. دارد يفراوان توجه ــ شوند يم كسب آن در ياصل يها يژگيو نيا كه يا يخانوادگ ي نهيزم

  . است درآمده شينما به 1شكل در شده ساده
  

  
  

 به كرديرو نيا در چه آن حال، نيباا. هستند افراد ياقتصاد انداز چشم در يمهم ي كننده نييتع عوامل ها زهيانگ و التيتحص ها، مهارت مسلماً
. ها تيموقع نيا ينسب تيماه اي اندگرفته قرار هاآن در افراد كه است ييها تيموقع در موجود يِنابرابر يِجد ي مالحظه هرگونه است، بيغا طبقه
 يبرخ چرا ند؟ا مشاغل گريد از »بهتر« مشاغل يبرخ چرا اما كنند، يم دايپ دست آن به افراد كه است يمشاغل نوع ي  كننده نييتع التيتحص

 آن از يبرخ كه يثروت و قدرت نيب يارتباط چيه ايآ و ستند؟ين نيچن مشاغل گريد كه يدرحال كنند يم اعطا فرد به را يتوجه قابل قدرت مشاغل

                                                           
  هاي فرديِ مرتبط با طبقه وارد كرد. في از عناصر فرهنگي را در شمولِ مواردي گسترده از ويژگيمند طي شكلي نظام شناس پيشگامي بود كه به پير بورديو نخستين جامعه 4
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 از كه شود تمركز ينديفرا بر منحصراً كه آن يجا به ،يطبقات يواكاو به گريد يهاكرديرو در ؟دارد وجود ،محروم گريد يبرخ و اند مند بهره
  .رنديگيم قرار متيعز نقطه ها تيموقع نيا خود تيماه يِبررس ،شونديم يبنددسته مختلف يها تيموقع در افراد آن رهگذر
  

 ياندوزفرصت

 »ياندوزفرصت« بر را تمركزش كند، يم فيتعر يمشخص ياقتصاد يها فرصت ،از تيمحروم و ،به  يدسترس بر بنا را طبقات كه دوم كرديرو
 يها روش به بتوانند كه نيا ،خاص مشاغل از يبرخ شاغالنِ يِبرا 5.دارد قرار وبر ماكس آثار با ونديپ در قاًيعم كه يمفهوم ــ دهد يم قرار

 را يا  ژهيو يها تيمز و باال يدرآمدها توانند يم بيترت نيا به چراكه ،دارد يفراوان تياهم شوند مشاغل نيا به گرانيد يدسترس از مانع گوناگون
 يدسترس آن رهگذر از كه شود يم اشاره] social closure[ »ياجتماع انحصار« عنوانِ به نديفرا نيا به يگاه. كنند كسب مشاغل نيا يبرا
 يليتحص مدارك. باشد بر نهيهز افراد يبرا شان ساختن برآورده كه است ياتيمقتض دآوردنِيپد كارها راه از يكي. شود يم محدود تيموقع كي به

 سر بر يريگ چشم يها تيمحدود كه علت نيا به يتاحد دارند، دنبال به را درآمد يباال سطوح آموزش يباال سطوحِ: دارند يخصلت نيچن اغلب
ي عرضه راه يِزيگر مخاطره ها، هيشهر رش،يپذ به مربوط يندهايفرا. دارد وجود يعال التيتحص يدارا افراد افتيدر در كم يدرآمدها با افراد 
 از مانع هستند، ها تيصالح نيا به ازمندين مشاغلِ يدارا كه يكسان منافعِ جهت در يهمگ ره،يغ و] مـ  ليتحص منظور به[ كالن يها وام

 صورت نييپا التيتحص يدارا افراد التيتحص سطح بهبود جهت در ميعظ يتالش اگر. شوند يم يعال التيتحص به] مـ  گسترده[ يدسترس
 تا يعال التيتحص ارزش چراكه شد، يم داشتند يباالتر التيتحص كه يكسان يبرا التيتحص ارزش كاهش باعث امر نيا خود گرفت، يم

  .است درآمده شينما به 2 شكل در وار طرح يصورت به ياندوزفرصت سازوكارِ. است آن يابيكم به بستهوا ياديز ي اندازه
  

  
  

 التيتحص كه كنند يم استدالل اقتصاددانان مثال، يبرا. كنند اعتراض يليتحص مدارك ييِنماسرشت از  وهيش نيا به است ممكن يبرخ
 دارند ليتما انيكارفرما كه روست نيهم از و سازد يم مولدتر را افراد كه شود يم] Human Capital[ »يانسان ي هيسرما« آمدن ديپد باعث

 بازتاب شوند يم همراه باالتر التيتحص با كه يباالتر يها پرداخت موارد، يبرخ در كه نيا با اما. بپردازند يباالتر مزد كرده ليتحص افراد يبرا
 از و دارند يم باز التيتحص به يابي دست از را افراد كه يگوناگون يسازوكارها .ماجراست از يا گوشه فقط موضوع نيا است، يبارآور در تفاوت

 شيآزما كي با توان يم. برخوردارند تياهم از اندازه همان به زين كنند يم محدود شغل كي يبرا را] مـ  تيصالح با[ افراد ي عرضه رو نيهم
 يهركجا از يهرشخص كه دهد اجازه و كند باز را شيمرزها متحده االتيا ديكن تصور: كند يم عمل چگونه نديفرا نيا كه داد نشان ساده يفرض

 شيافزا. شود كار به مشغول خود ي حرفه در و ديايب كشور نيا به است، وتريكامپ علوم اي يمهندس ،يپزشك ي نهيزم در مدرك يدارا كه جهان
 مدارك نيچن از كشور نيا در تر شيپ كه نشود يكسان مهارت و دانش سطحِ لِيتقل باعث اگر يحت ،مدارك نيا يدارا افراد ي عرضه ي گسترده

                                                           
  

نابرابريِ «ويژه در كتابش با عنوان  كار گرفته شده است، به تر از همه از سوي چارلز تيلي به روشن» اندوزي فرصت«شناسان آمريكايي، اصطالح  در ميان جامعه 5
 .اندوزي تمركز دارد سرمايه نيز بر فرايندهاي مربوط به فرصتهاي  شكل ي ميدان و  ). آثار بورديو درباره1999] (بركلي،Durable Inequality» [پذير تحمل
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 است يمؤثر و ژهيو ي» نامه يگواه« ينوع حكمِ در يشهروند حقوق. كند يم فيتضع را آنان ييدرآمدزا ييتوانا اما بودند، برخوردار يا يليتحص
  .بگذارند فروش به مشخص كار بازار كي در را كارشان يروين كه دهد يم را امكان نيا افراد به كه

 و ها تيموقع در ،ينهاد يابزارها از ياريبس اما هستند، ياندوز فرصت يبرا يمهم يسازوكارها مشخصاً ها نامه يگواه و مجوزها صدور
 كه پوست رنگ به مربوط موانع: ندنك حفاظت مشخص يها گروه يها يبر خاص و ها تيمز از تا دنشو يم گرفته كار به ،يمختلف يها بزنگاه

 موانع. 1960 ي دهه تا جنوب در) صرفاً نه هرچند( ژهيو به داشت، يم باز متحده االتيا در مشاغل از ياريبس به يابي دست از را ينژاد يها تياقل
 به زنان يدسترس تيمحدود باعث شرفته،يپ يدار هيسرما يكشورها اغلب در ستميب ي سده از ياعظم بخش تا كه تيجنس و ازدواج به مربوط

 بتوان ديشا .هستند] exclusion[ طرد يسازوكارها ي سازنده يهمگ ــ لهجه ،يرفتار آداب ،يفرهنگ يارهايمع ن،يد ؛شد يم مشاغل از يبرخ
 ييكارفرما »شغل« به يدسترس كه انحصار يمحور شكل. است ديتول ليوسا بر يخصوص تيمالك به مربوط حقوق طرد سازوكار نيتر مهم گفت

 دنيكش چالشبه درحال درواقع كنند، آن گرداندنِ و كارخانه ريتسخ به اقدام كارگران اگر .است يخصوص تيمالك حقوق كند، يم نييتع را
 ن،يبنابرا. است طرد نيا از دفاع گرو در سود، كسب يبرا مالكان ييتوانا حال، نيدرع ؛هستند ديتول ليوسا بر كنترل يرهيدا از طردشدنشان

 از ــ شود يم شناخته تيرسم به يماركس و يوبر يِشناس جامعه سنت دو هر در كه ــ كارگران و داران هيسرما نيب ياساس يطبقات يبندميتقس
 ليتحم تيمالك حقوق به مربوط يِقانون قواعد رهگذر از كه شود يم درك ياندوز فرصت از خاص شكل كي از يبازتاب چون هم ،يوبر انداز چشم

  .شود يم
 انيم در صرفاً دهند، يم شكل يطبقات يساختارها به ياندوز فرصت كرديرو چارچوب در كه منحصركننده يسازوكارها از دسته آن
 ،گريد كارگران با رقابت برابر در خصوص به شغلِ كي صاحبان از تيحما با توانند يم زين يكارگر يهاهياتحاد. كند ينم عمل اقشار نيممتازتر
چراكه ،دارند مشاركت ينابرابر شيافزا در ها هياتحاد مجموع در كه ستين يمعن نيا به امر نيا .باشند داشته را منحصركننده سازوكار كي كاركرد 

 از دسته آن كاهش موجب يواقع يشكل به است ممكن و نجامديب ها ينابرابر كاهش به كه كنند عمل يشكل به ياسيس لحاظ از توانند يم عالوه به
 ديتول ليوسا يِخصوص تيمالك با كه ييسازوكارها آن ژهيو به ــ هستند يگريد ي منحصركننده يسازوكارها يدهييزا كه شوند ييها ينابرابر
 كنند يم خلق را ياجتماع انحصار از يشكل آورند، يم ديپد خاص يمشاغل به ورود يبرا يموانع ها هياتحاد كه ييجا تا همه، نيا با .هستند مرتبط

  .بخشد يم ارتقا ]مـ  خاص مشاغل همان صاحبان يعني[ ها يخود يبرا ار يزندگ يماد طيشرا كه
 ييكايآمر ي جامعه در را يكل يبند دسته سه عموماً كنند، يم اتخاذ طبقه ي مطالعه در را ياندوز فرصت كرديرو كه يشناسان جامعه از دسته آن

 رابطه در طرد يسازوكارها با كه ،يانيم ي طبقه شوند؛ يم فيتعر ديتول ليوسا بر يخصوص تيمالك حقوق با كه داران، هيسرما: دهند يم صيتشخ
 آن. شوند يم فيتعر هيسرما و يعال يليتحص مدارك از شدنشان محروم  با كه ،كارگر ي طبقه و شوند؛ يم فيتعر ها مهارت و التيتحص كسب با

 از يبخش اوقات يبرخ اي شود، يم شناخته كارگر ي طبقه درون ممتاز يقشر اي شود، يم تيحما ها هياتحاد يسو از كه زين كارگر ي طبقه از بخش
  .يانيم ي طبقه

 يها تيمز ،ياول در: است قرار نيا از يفرد يها يژگيو يسازوكارها و ياندوز فرصت يطبقات يسازوكارها نيب ياساس زيتما ن،يبنابرا
 نيچن از كه است يكسان يبرا ها تيمز نيا ابِيغ با مرتبط يعلّ يشكل به است، ممتاز يطبقات گاهيجا كي در داشتن قرار حاصلِ كه يا ياقتصاد

 قلمداد  يفرد طيشرا ي جهينت صرفاً ييها تيمز نيچن ابِيغ اي حضور ،يفرد يها يژگيو بر يمبتن كرديرو در .اند شده طرد يايطبقات يها گاهيجا
 يِعلّ ارتباط  چيه ؛هستند ريفق ها يژگيو نيا فقدان ليدل به هم فقرا ثروتمندند، مطلوب يها يژگيو بودنِ دارا ليدل به ثروتمندان: شوديم

 سطح الت،يتحص ازجمله ــ فقرا در هديپد نيا با مرتبط يها يژگيو ارتقاء رهگذرِ از فقر برداشتن انيم از. ستين واقع امور نيا نيب يمند نظام
 تا ثروتمندان يِثروتمند علت ،ياندوز فرصت كرديرو منظر از .رساند ينم ثروتمندان به يضرر وجه چيه به ــ ها آن يانسان ي هيسرما و يفرهنگ
 با ريفق افراد كه ديافزايم ييها يكاست از دسته  آن به دهند يم انجام شان ثروت حفظ نظورم به ثروتمندان كه ييكارها و ،است فقرا فقر در يا اندازه

 موجب بالقوه است ممكن رد،يبگ صورت گرطرد يسازوكارها حذف رهگذرِ از فقر يكن شهير منظور به كه ياقدامات منظر، نيا از. هستند مواجه آن
  .شود ثروتمندان يها تيمز فيتضع
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 سلطه و استثمار

 دارد، يستيماركس سنت با تنگاتنگ يونديپ همه از شيب كند، يم ديتأك سلطه و استثمار يسازوكارها بر يطبقات يواكاو در كه يكرديرو
 با 6.كنند يم وارد طبقه از خود يمفهوم يبند صورت در را سازوكارها نيا زين هستند وبر ريتأث تحت شتريب كه يشناسان جامعه از يبرخ گرچه

 و »سلطه«. كنند يم انكار طبقه بحث به را ها آن بودن مرتبط آشكارا هم يبرخ رند،يگ يم دهيناد را سازوكارها نيا شناسان جامعه اغلب حال، نيا
 شناسان جامعه از ياريبس .دارند داللت ياخالق يقضاوت بر كه يخنث يفيتوص بر نه چراكه هستند، زيبرانگمناقشه ياصطالحات »استثمار« ژهيو به

 با ياصطالحات دو نيا كه كنم يم تصور حال، نيباا .كنند اجتناب ها آن بردن كار به از اصطالحات نيا يهنجار يمحتوا ليدل به كنند يم تالش
 يها تيفعال كنترلِ ييِتوانا به »سلطه. «نديآ يم كار به طبقه فهم در مشخص يِاساس مسائل از يشمار ييِشناسا در قيدق يشكل به و اند تياهم

 از يشكل شامل استثمار هرگونه ن،يبنابرا. اند سلطه تحت كه يگريد افراد كار منشاء از ياقتصاد سود كسب به »استثمار« و دارد اشاره گرانيد
  .ستين استثمار يا سلطه نوع هر اما است، سلطه

 ؛برند يم سود ها تيموقع اي منابع از يخاص انواع به يدسترس كردنِ محدود از يگروه كه ستين نيا صرفاً مسئله سلطه، و استثمار با رابطه در
 نيا .باشد خودش نفع به كه كند كنترل يشكل به را گريد يگروه كار يروين كه دارد زين را ييتوانا نيا گر سلطه/استثمارگر گروه ن،يبرا عالوه
 و دارند دست در را ياشتراك يها چراگاه كنترل نيزم بزرگ مالكان ،اول حالت در: ديريبگ نظر در را گريد كي با  متفاوت و كيكالس يها حالت
 مالكان همان ،دوم حالت در .برند يم ياقتصاد نفعِ ها نيزم آن بر يانحصار كنترل نيا از و ،شوند يم ها نيزم نيا به دهقانان يدسترس از مانع

 به يكشاورز كارگران عنوان به را دهقانان همان از يبرخ بودند،  كرده محروم آن از را دهقانان و گرفته دست به را ها چراگاه كنترلِ كه نيزم
 كارگران بر بلكه كند، يم سود كسب) ياندوز فرصت( نيزم به يدسترس كنترلِ از تنها نه ن،يزم مالك دوم، حالت نيا در. گردانند يبازم ها نيزم

معطوف  يهيدوسو يوابستگ از قدرتمندتر يشكل با ،ساده ييطردگرا شكل با سهيمقا در جا نيا در .كند يم استثمار را كارشان و دارد سلطه يزراع
تيفعال نيب نيچن هم كه طيشرا نيب فقط نهمستمر  يا رابطه جا نيا چراكه م،يدار سروكار] relational interdependency[ يكديگر به
 مستمر ي فعاالنه يِهمكار مستلزمِ كه اند افتهيساختار يِنابرابر از ييها شكل سلطه و استثمار .است برقرار تيمز از بهرهيب و مندبهره افراد يها

  .است ها سلطهتحت و ها مسلط استثمارشوندگان، و استثماركنندگان نيب
 كرديرو در .ميكن خالصه ريز قرار به را يطبقات يواكاو كرديرو سه نيا از كيهر در ياجتماع مناسبات نقشِ نيب تضاد ميتوان يم ن،يبنابرا

 درك ياجتماع مناسبات مِيمستق بازتاب عنوانِ به كي چيه شان،يها تيفعال نه و كنند يم يزندگ آن در افراد كه يا ياقتصاد طيشرا نه ،يقشربند
 يوبر كرديرو .است] relational[ بودن يكديگر معطوف به خصلت واجد هيبق از تر كم يقشربند كرديرو كرد،يرو سه نيا نيب در ؛شود ينم

 ها تيفعال در ميان پيكريافتهمناسبات   را طبقه اما كند، يم دركبه اعتبار شكل حاصل از رهگذر مناسبات طردگرايانه  را افراد ياقتصاد طيشرا
 بر سلطه و استثمار ي دهنده ساخت راتيتأث به را توجه رو نيازهم است، بودن ينسبت خصلت واجد معنا هردو در يستيماركس سنت. كند ينم فيتعر
  .كند يم معطوف ياقتصاد يها تيفعال و طيشرا

 انحصار كه يا يقانون قواعد و قدرت زين كرديرو نيا در ،يوبر سنت همانند. است درآمده شينما به 3 شكل در طبقه به يستيماركس كرديرو
 در اما. دارند تياهم ــ ديتول ليوسا بر يخصوص تيمالك ژهيو به ــ ياجتماع يها تيموقع يِاديبن ساختار فيتعر در كنند يم اعمال را ياجتماع
  .بازار در تيمز كسب صرف نه است، استثمار و سلطه از عبارت ياندوز فرصت يِاساس ريتأث ،يستيماركس سنت

 ــ دارند كنترل ديتول ليوسا بر كه رديگيم صورت يكسان نيب يدار هيسرما ي جامعه در يطبقات يِاصل يبند ميتقس كرد،يرو نيا در
 را كارگران داران هيسرما ،يليتحل چارچوب نيا در. كارگران ــ نديآ يم در استخدام به ديتول ليوسا آن با كار يبرا كه يكسان و ــ داران هيسرما

 به ياديبن يبند ميتقس نيا با خود ي رابطه از را شان  ژهيو سرشت يطبقات ساختار نيا درون گريد يها تيموقع. مسلطند آنان بر و كنند يم استثمار
 عاملِ رانيمد. هستند داران هيسرما تابعِ حال نيدرع اما گذارند، يم اجرا به را يگر سلطه قدرت وجوه از ياريبس مثال، يبرامديران  .آورند يم دست
 كسب ها ابرشركت نيا تيمالك سهام از يريگ چشم سهم جيتدر به اغلب] Corporation[ ها ابرشركت يباال رده رانيمد و] CEO[ يياجرا

                                                           
دهد  ها و دولت قرار مي اش از سازمان ي واكاوي ها را بيشتر در زمينه اين بحثدهد، اما  وگسترش مي ي سلطه، قدرت و اقتدار بسط بحثي جامع و مفصل را دربارهشك وبر  بي 6

 دهد. و نه مشخصاً در مشخصاتي كه از  مفهوم طبقه ارائه مي
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 از يكاف ي اندازه به يفن كارگران از يبرخ و يعال التيتحص يدارا متخصصانِ. شوند يم هيشب داران هيسرما به شيازپ شيب رو، نيهم از و كنند يم
 سازد يم قادر را ها آن كه ــ شونديم محسوب كننده نييتع يمنابع معاصر ياقتصادها در كه يعامل دو ــ برخوردارند ها مهارت و دانش بر كنترلِ

 يحت اي دهد يم كاهش يريگ چشم حد به را ها آن استثمارشدنِ زانيم نيچن هم و باشند سلطه روابط از مستقل به طرز چشمگيري كار نديفرا در تا
  .برد يم نيب از

  

  
  

 ساختارِ با ونديپ در كه ثروت و درآمد در ينابرابر كرد،يرو هردو در. كند يم فايا مهم ينقش يستيماركس و يوبر كرديرو هردو در قدرت عنصرِ
 منظورِ به ند،يآ يم ديپد ياندوز فرصت از كه ييها ينابرابر .شود يم حفظ افراد، يها كنش صرف نه و قدرت، اعمال رهگذرِ از است، يطبقات
 ييها ضمانت و كار بر نظارت ،يسرپرست ازمندين دارند، ونديپ استثمار با كه ييها ينابرابر  ازمندند؛ين قدرت از استفاده به گراطرد يندهايفرا لِيتحم

 ندنتوا يم بالقوه  هستند، قدرت يها شكل نيا دنِيكش چالش به يِدرپ كه يا ياجتماع مبارزات مورد، دو هر در. هستند انضباط اعمال يبرا
  .دارند قرار يِطبقاتممتاز  يها تيموقع در كه كنند مواجه ديتهد با را يكسان ازاتيامت
  
  سازوكار سه يازسكپارچهي

 ندارد وجود يليدل چيه من نظر از سازند، يمبتن طبقه به كرديرو سه نيا از يكي بر را خود پژوهش كه دارند شيگرا عموماً شناسان جامعه گرچه
 يبرا ميكن يتلق يابزار را كردهايرو نيا از كيهر كه باشد شكل نيابه  تواند يم ها آن بيترك ي وهيش كي. ميبدانالجمع  مانع را كردهايرو نيا كه

  :دهد يم شكل يطبقات ساختار گوناگونِ يها جنبه به كه يا ياصل يندهايفرا از يكي ييِشناسا
 كارگران، و داران هيسرما نيب يِبند ميتقس يعني ،يدار هيسرما ي جامعه در يطبقات نِياديبن يبند ميتقس در يستيماركس سنت 

 .كند يم ييشناسا را سلطه و استثمار

 مشاغل يبرا افراد ي عرضه ،گوناگون موانع خلقِ با كه دهد يم صيتشخ يا ياصل سازوكار را ياندوز فرصت يوبر كرديرو 
 ي مسئله. كند يم زيمتما كارگر ي طبقه مشاغل عيوس فيط از را »يانيم ي طبقه« مشاغل قيطر  نيا از و سازد يم محدود را مطلوب

 كه را يكسان ازاتيامت كه است يگرايطرد يسازوكارها درواقع بلكه شوند، يم طرد يكسان چه كه ستين نيا كرديرو نيا در ياساس
 .دارد يم نگاه محفوظ دارند قرار يانيم ي طبقه تيموقع در

 شوند يم ميتقس يطبقات ساختار در گوناگون يها تيموقع به افراد آن رهگذر از كه دارد تمركز ينديفرا بر يقشربند كرديرو 
 در كه كند يم جلب يطرد بر يمبتن يسازوكارها به را توجهات ياندوز فرصت يِواكاو كه يدرحال. روند يم هيحاش به يكل به كه نيا اي
 حيتوض كه رساند يم ياري يا يفرد يها يژگيو كردنِ مشخص به يقشربند كرديرو دارند، وجود يانيم ي طبقه مشاغل با ونديپ
 .شوند يم محروم كارگر ي طبقه باثبات مشاغل از يافراد چه و دارند يدسترس يمشاغل چه به يافراد چه دهد يم

  
 كُنشِ انيم حاصلِ مختلف يكشورها يِطبقات يساختارها در موجود يها تفاوت. كنند يم عمل يدار هيسرما جوامع يتمام در نديفرا سه نيا

 با جامعه هر در سازوكارها نيا كه است يمختلف يها وهيش ي درباره تعمق ما ينظر ي فهيوظ. است كشور هر در سازوكار سه نيا متفاوت
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 نيب متقابل ارتباط و سازوكارها نيا از كيهر ي مطالعه يها وهيش وگسترش بسط زين مان يتجرب ي فهيوظ اند؛ شده بيترك و خورده ونديپ گريد كي
  .است ها آن

 قواعد و قدرت روابط مدل، نيا در .است شده گذاشته شينما به 4شكل در وار طرح يشكل به 7تودرتو كالنـ  خرد مدلِ ممكنِ انواع از يكي
 و ياجتماع انحصار يساختارها كنند، يم اعطا ــ يانسان يهيسرما ه،يمال د،يتول ليوسا ــ ياقتصاد منابع بر يواقع يكنترل افراد به كه يا يقانون

: آورد يم ديپد را يعلّ راتيتاث انِيجر سه ياندوز فرصت ن،يبنابرا .هستند ياجتماع يها تيموقع با مرتبط كه آورند يم ديپد را يا يِاندوز فرصت
 ييها گاهيجا ساختارِ به دوم، كنند؛ يم كسب را طبقه با مرتبط يها يژگيو ها آن رهگذر از افراد كه دهد يم شكل خُرد سطح يندهايفرا به نخست،

 روابط ژهيو به د،يتول درون روابط ساختار به سوم، و دهد؛ يم شكل آن از برآمده يِعيتوز تعارضات و ــ مشاغل و ها حرفه ــ بازار روابط درون
 يها گاهيجا به را افراد گردش ز،ين يعلّ يها انيجر نيا از انيجر نينخست .دهد يم شكل حوزه نيا در آن با همراه تعارضات و استثمار، و سلطه
 ريتأث افراد ياقتصاد رفاه سطح بر گريد كي با  همراه ها، آن يطبقات گاهيجا و افراد يطبقات يها يژگيو .كند يم يراهبر ديتول و بازار درون ِ يطبقات

  .گذارد يم
 يدرون ييساختارها چون هم ينهاد قواعد و قدرت روابط با 4 شكل. ميدار ازين هم گريد يينها عنصر كي به گسترده يِبيترك مدل نيا در
 كهروست  اهميت اين از آن. اند گرفته شكل يطبقات تعارضات و ندهايفرا رهگذر از زين خود درواقع ها نيا يهردو كه يدرحال كند، يم برخورد

 در كه يخُرد سطحِ يندهايفرا به فقط نه و است وابسته زين نظام نيا تيكل ريمس به افراد سرنوشت و هستند ايپو ييها نظام ينابرابر يساختارها
 بنيادينِ قدرت ناشي از روابط اگر .رنديگيم يجا آن چارچوب در ها يزندگ نيا كه يا ياجتماع يساختارها اي شوند، يم مواجه آن با خود يزندگ

 كرديرو نيا خدمت در يتلق نيا وگمراه خواهيم شد  قاًيعم ،تلقي كنيم ثابت ييها پارامتر  طبقاتي را يها گاهيجامشخص  ساختارِ كي حامي
 و ايپو كالنِ مدلِ كي م،يدار ازين چه آن ن،يبنابرا. داند يم شان يفرد طيشرا و ها يژگيو از يتابع صرفاً را افراد سرنوشت كه رديگ يم قرار نادرست
 در شده ساده اريبس يشكل به توان يم را مدل نيا ي نمونه. هستند ميسه روابط نيا خود رِيمس رييتغ در ياجتماع مبارزات آن در كه است 8يبازگشت
 كالن يِچندسطح مدل با يدگرگون و تعارض كالنِ مدلِ نوع نيا ،قيدق و مفصل كامالً يطبقات يواكاو كيدر  ن،يبنابرا .كرد مشاهده 5 شكل

در چنين  را يستيماركس و يوبر ،يقشربند يكردهايرو يِاساس يها نشيب توان يم .شود تلفيق مي يفرد يها يزندگ و يطبقات يندهايفرا خُرد ـ 
  .كرد بيترك گريد كي بامدلي 

  

                                                           
7 nested micro-macro model وابط و شرايط در سطح خرد، در ضشود كه  شكلي نشان داده مي ي اجزاي خرد و كالن به دركل رابطه: در اين مدلْ تركيب و پيوند و

  سطح كالن نيز رعايت شده است. م 
8 Recursive modelبازگشتيتوانند در روندي  خود مي عنوان معلول يك جزء ديگر، جا منظور مدلي است كه در آن، اجزاي مدل (برخي يا كل اجزاي مدل) به : در اين 
    م در مقام علت حاضر شوند.
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  كايآمر در طبقه
و حقوق بر كه است يتيمحدود ي درجه در ياقتصادـ  ياجتماع يهانظام تفاوت عمال ديتول ليوسا بر يخصوص تيمالك با مالزم قدرتكنند يم ا 

 نيتر فيضع از يكي هاست مدت متحده االتيا .است نهفته كارگران و داران هيسرما نيب يطبقات ميتقس تيماه در ها آن تفاوت رو، نيهم از و
 مجاز ن،ييپا اريبس مزد دست حداقل: است داشته بازتاب مهم ي صهيخص چند در امر نيا. دارد دارانه هيسرما تيمالك با رابطه در را يعموم مقرارت
 يها بخش نيتر ثروتمند به كه كالن يدرآمدها بر اتيمال نييپا نرخ ،بود يم ممكننا صورت نيا ريغ در كه استثمار يباال يها نرخ شمردن

 كه يكارگر يابي سازمان اشكال ريسا و ها هياتحاد ضعف دهد، يم وپاش ختيپرر العاده فوق ييها وهيش به يزندگ ي ازهاج دار هيسرما ي طبقه
 يدار هيسرما يكشورها نيب در متحده االتيا كه است نيا طيشرا نيا يجهينت. نديبرآ ديتول نديفرا درون سلطه اثرات با مقابله به توانند يم
  .شود يم قلمداد سلطه و استثمار محور چونهم كه است برخوردار يطبقات ميتقس نيتر شده يقطب از احتماالً شرفتهيپ
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 كه گفت ديبا ــ آموزش با مرتبط يسازوكارها ژهيو به ــ ياندوز فرصت يسازوكارها رهگذر از اش يبند صورت و يانيم ي طبقه با رابطه در

 نينخست كشور نيا. است داشته را يانيم طبقات نيتر بزرگ از يكي يخيتار صورت به متحده االتيا شرفته،يپ يدار هيسرما يها دولت انيم در
 نسبتاً و گشوده اريبس يمدارج نيچن به يابيدست ريمس ،ديمد ييها مدت تا و داد گسترش عيسو يسطح در را يعال آموزش كه بود يكشور

 كي از نيچن هم متحدهاالتيا .داد يم را ها دانشگاه به ورود ي اجازه نبودند برخوردار يچندان منابع از كه يافراد به طيشرا نيهم و بود نهيهز كم
 ها، دانشگاه ،]liberal arts[ يفرهنگ يها رشته به مربوط يها كالج ها، آموزشكده ،يمحل يها كالج با همراه ــ هيچندال يِعال آموزش نظام

 طبقه مشاغل به اشتغال و مدرك كسب ،يعال التيتحص به رهنگاميد ورود افراد يبرا كه است برخوردار ــ يخصوص و يعموم ينهادها
 در نظام نيا مكملِ .رساند ياري يمتعدد متوسط طبقه مشاغل دآمدنيپد از تيحما به متنوع و عيوس نظام نيا. ساخت يم ممكن را يمتوسط

 اثر يب را يمشاغل از دسته آن  سر بر رقابت كه داشت را ييتوانا نيا كه بود يقدرتمند نسبتاً يكارگر جنبش دوم، يجهان جنگ از پس يها دهه
 داشتند، قرار ييها تيموقع نيچن در كه را ها هياتحاد عضو كارگران مسئله نيا. نبودند يعال التيتحص ازمندين كايآمر اقتصاد تيمركز در كه كند
  .شوند برخوردار مدرك يدارا يِانيم ي طبقه با مشابه يا يشغل تيامن و درآمد از ساخت قادر

 اغلب .است نبوده »يمتوسط طبقه ي جامعه« كي مصداقِ غالب يشكل به هرگز متحده االتيا ــ جيرا يها يلفاظ برخالف ــ همه نيباا
 موفق هرگز يكارگر جنبش و كنند ينم اعطا شغل آن ي دارنده افراد به يانحصار مدارك بر يمبتن يايمزا ييكايآمر اشتغال ساختار در مشاغل

 يندهايفرا از يبرخ كم دست زوالِ با رياخ يها دهه در ن،يبرا عالوه. كند يده سازمان را يتيريرمديغ كار يروين از درصد 35 از شيب كه نشده
 مشاغل از ياريبس است، شده زوال دچار ياديز سرعت با يكارگر جنبش بعد به 1970 ي دهه از: ميا بوده رو هروب گراطرد يِمتوسططبقه
 يجار ياقتصاد بحران و باشند مؤثر ها آن ازمحافظت  در توانند يم كمتر مشاغلْ نيا با بسته هم معموالً مدارك و اند شده تر منيناا يمتوسط طبقه

 كه نيا با ن،يبنابرا. است كرده ديتشد را يثبات يب حسِ دانند، يم يمتوسط طبقه مشاغل در كار مشغول را خودشان كماكان كه يكسان انيم در
 از ياريبس كردنِ ريپذ دسترس در شرفتهيپ كيآكادم مدارك رشد، روبه يروند با و ،يعال التيتحص كه است گونه نيا تيوضع هم هنوز مطمئناً



11 
 

 برخوردار يكمتر وضوح از باثبات و بزرگ يانيم ي طبقه كي يبرا  ندهيآ انداز چشم اما كنند، يم فايا ياساس ينقش كايآمر اقتصاد در مشاغل
  9.است

 نظام. است داده شكل افراد سرنوشت به مربوط يها يژگيو به كه بوده يخشن نديفرا مشخصاً كايآمر يطبقات ساختار ي زهيمم وجه سرانجام،
 خدمات از تر نازل شدت به دركل ،است ريفق يها خانواده كودكانِ دردسترس كه يآموزش تيفيك كه افتهي  سازمان ينحو به متحده االتيا يِآموزش
 جامعِ يها برنامه ابيغ و كايآمر اقتصاد پرشتابِ ييزدا صنعت. شود يم ارائه ثروتمند يها خانواده و يانيم ي طبقه كودكانِ به كه است يا يآموزش

 كه ابندي يدرم افراد از يريگ چشم بخش كه است معنا نيا به اند، شده كار يب كار از ها كارخانه يليتعط ي جهينت در كه يكسان يبرا يشغل آموزشِ
 وجوه به ياقتصاد شدنِ رانده هيحاش به و فقر يباال يها نرخ كه نيا جهينت. است يفعل كار بازار ازين مورد كه هستند ييها مهارت نوع آن فاقد
  . است شده بدل رده هم يكشورها با  سهيمقا در كايآمر يطبقات ساختار زِيمم

  :شود يم حاصل كمي و ستيب ي سده ي آستانه در كايآمر يطبقات ساختار از ريز يعموم ريتصو ،ندهايفرا نيا يتمام كردنِ لحاظ با
 سطح شان يزندگ كه دارند قرار ها ابرشركت رانيمد ي طبقه و ثروتمند اريبس داران هيسرما از يا طبقه ساختار، نيا صدر در 

 ها آن يسو از ياقتصاد قدرت اعمال يبرا يكم نسبتاً يها تيمحدود و شود يم شامل را يمصرف ياستانداردها از ييباال العاده فوق
 .دارد وجود

 ينظام در و است بوده برخوردار ينسب يثبات از و داشته يا گسترده ابعاد يخيتار صورت به كه يانيم ي طبقه كي 
 در اما ،است مدارك مختلف انواع ازمندين مشاغل به مربوط كه افتهي قوام يفن آموزش و يعال التيتحص از منعطف و گسترش روبه
 .است ابهام از يا هاله در طبقه نيا يآت يِابيكام و تيامن حاضر حال

 نسبتاً بخشِ با يروزگار كه يكارگر ي طبقه يزندگ استاندارد و تيامن از و شد يم يينما سرشت اش هياتحاد از خارج بزرگ 
 .هاست تيحما نيا فاقد عمدتاً حاضر درحال اما بود، برخوردار يانيم ي طبقه با مشابه

 معرض در و شد يم يينما سرشت ناامن نسبتاً اشتغالِ و نييپا يدستمزدها با كه كارگر ي طبقه از كار ثبات يب و ريفق يبخش 
كرد يم افتيدر دولت يسو از را ها تيحما حداقل و داشت قرار كار بازار در يا ختهيافسارگس يشغل رقابت. 

 تواند يم كه است يمشاغل يبرا الزم التيتحص و ها مهارت فاقد است، شده رانده هيحاش به و ريفق كه تيجمع از يبخش 
 شيبرا الزم يِها مهارت نيا كسب كه است يا گونه به اش يزندگ طيشرا و كند فقر خط ريز ستنيز از خودرهايي  به قادر را ها آن
 .است دشوار شدت به

 يجمع و ريفق كارگران آن ليذ كه طبقه و نژاد نيب كنشِ انيم از ييالگواز يتناسب يب شكل به و عمدتاً شده رانده هيحاش به ت 
 .اند شده ليتشك ينژاد يها تياقل

  
  يبيترك يكرديرو به يابي دست يبرا تالش

 كه يكسان هم و كنند يم كار يستيماركس سنت در كه را يمحققان هم شد، ارائه جانيا در كه يا يطبقات يواكاو ي كپارچهي چارچوب اتخاذ
 تيرسم به ياصل چالش ها، ستيماركس از ياريبس يبرا. كند يم مواجه يگوناگون يها چالش با اند دهيبرگز را يوبر اي يقشربند يكردهايرو

 نه و است يعلّ يسازوكارها از مشخص يشيآرا ي درباره آن ي هينظر ،يستيماركس يِاجتماع علم بخشِ نيقدرتمندر كه است امر نيا شناختنِ
كه گرفت يم صورت يالفاظ از استفاده با سازوكارها نيا تياهم از دفاع گذشته، در .جامع يميپارادا به شدن بدل يبرا سنت نيا خواست 

 كه است يستيماركس يِشناس روش و يشناس معرفت نيا كه كرد يم استدالل نيچن و بود ها هينظر گريد با سميماركس يِريناپذ اسيق بر دشيتأك
 علم در قدرتمند يسنت رو نيا از سميماركس .ستندين قبول قابل ييها استدالل نيچن من، نظر از .كند يم زيمتما شيرقبا از صراحتاً را سنت نيا

                                                           
هاي  اي بين دهه متحده: مقايسه الگوهاي گسترش شغلي در اياالت«هاي اخير، نك به رايت و ريچل دواير،  شدن مشاغل در دهه ي الگوهاي قطبي براي بحثي درباره 9

  .325- 289، صص 2003، 3ي  ، شماره1جلد » سوسيوـاكاناميك ريويو«، »1990و  1960
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 ينوع از كه ليدل نيا به نه و گذارد يم رو شيپ تيبااهم يها دهيپد از يفيط يبرا را ياساس و اثرگذار ييها نييتب كه شود يم يتلق ياجتماع
 يبرا يآت يها تالش كه دارد وجود امكان نيا شهيهم مسلماً. كند يم جدا ينظر يها انيجر ريسا از را آن كه است برخوردار ژهيو روش

 كه بود خواهد دتريمف رسد يم نظر به حاضر، حال در اما. شود همراه تيموفق با جامع و فرد منحصربه يميپارادا عنوان به سميماركس يبند صورت
 يموقت يِنييتب يها هينظر و سازوكارها مسائل، از يمشخص ي مجموعه بر تمركز كه شود درنظرگرفته 10يپژوهش يا برنامه عنوان به سميماركس
است آن معرف.  

 يحت چالش با ،يطبقات يواكاو ي كپارچهي چارچوب كي با مواجهه در احتماالً كارند، به مشغول يقشربند سنت در كه يشناسان جامعه
 يِزندگ يماد طيشرا و يردف يها يژگيو به مربوط مباحث درعمل، همواره طبقه يِستيماركس گران ليتحل هرحال، به. شوند روبرو يبزرگتر

 مفهومِ از ريجداناپذ يبخش ياندوز فرصت ها، آن يبرا و اند داده قرار مالحظه مورد اند گرفته قرار ياقتصاد ساختار كي درون كه را يافراد
از صرفاً باالدست و اند گرفته دهيناد را استثمار ي مسئله يكل به يقشربند پردازان هينظر گر،يد يسو از اما .ديآ يم حساب به ديتول ياجتماع مناسبات 

 يِاصل يمحورها مقام در سلطه و استثمار شناختنِ تيرسم به. است بيغا آنان كرديرو در سلطه توجه به يحت و نديگو يم سخن »تيمز فقدان«
 عالوه به و است ها تيموقع نيا در گرفته يجا افراد از منفك ياجتماع يها تيموقع خاصِ ساختار كي تياهم صِيتشخ يِمعنا به يطبقات يواكاو

  .اند گانهيب آن با ياديز تاحد يقشربند يها پژوهش كه است يا نكته نيا
 يميپارادا آوردن ديپد دنبالِ به يوبر شناسانِ جامعه اغلب ،ييسو از. دارند برعهده ها يوبر را فهيوظ نيترآسان گفت بتوان ديشا يوجه از
 مسائل به و اند خورده ونديپ گريد كي به يسست به كه باشد يميمفاه از مطول يفهرست ي كننده فراهم كه ينظر يسنت شانيبرا و ،اند نبوده جامع

 ورود اساس از  كرديرو نيا: است بوده يوبر يشناس جامعه يِاصل يها تيجذاب از يكي نيا .است بوده يكاف پردازند يم يخيتار و يتجرب مشخص
 درونِ در قدرت تياهم بر همواره ها يوبر گر،يد يسو از. دارد يم روا خود به را ياجتماع ي هينظر يها انيجر گريد از يمفهوم هر باًيتقر

 اساساً استثمار مفهوم گرچه. ستندين روبرو يمشكل با شده يساختاربند يها تيموقع و افراد نيب زيتم يبرا و اند كرده ديتأك ياجتماع يساختارها
   .دهد ينم قرار مفهوم نيا ورود راه سر بر را يا يجد مانع گونه چيه يوبر مقوالت منطقِ اما رد،يگ ينم  يجا يوبر يطبقات يواكاو درون

 كه بود ياتهامات از يكي نيا. ميكن اعتراف بودنمان يوبر به صراحتاً ديبا يهمگ كه شود برداشت نيچن يابيارز نيا از است ممكنسرانجام 
 كه ديآ يم نظر به«: كرد اقامه ها ستيماركس گريد و من آثار هيعل جمالت نيا نوشتن با ن،يپارك فرانك ،ييايتانيبر شناس جامعه ش،يپ سال يس

 جا نيا در من كه پراگماتيكي ييگرا واقع گونه آن از كنم ينم تصور 11.»است آمدن رونيب يبرا تالش حال در يوبر كي يستينوماركس هر درون
 يها انيبن زين و پردازد يم آن به كه يخاص مسائل ي مجموعه ليدل به سميماركس. كرد استخراج را يحكم نيچن بتوان كنم،يم دفاع آن از

  .ماند يم يباق ياجتماع علم در فرد منحصربه يسنت كماكان ،است داده وگسترش بسط كه ييسازوكارها و ميمفاه ي ژهيو ياههيس و اش يهنجار
  

                                                           
 بر يپوپر يبو و رنگ كماكان البته كه برساند ديجد يسنتز به را پوپر و كوهن توماس اتينظر بود تالش در كه الكاتوش امره از است ياصطالح يپژوهش ي برنامه 10

 و فيتضع در يگوناگون يسازوكارها كه يقو و فيضع يپژوهش يها برنامه از است يا مجموعه يعلم ميپارادا اي سنت هر الكاتوش، يليتحل چارچوب يمبنا بر. دارد خود
 ممكن يپژوهش يها برنامه. كرد نييتب كوهن نزد ها ميپارادا يِريناپذ اسيق اي يپوپر يِريپذ ابطال به ارجاع با صرفاً توان ينم را ها آن كه ييسازوكارها است، مؤثر ها آن تيتقو

 يها گزاره يمختلف يها داده كه شوند بدل يقو يا برنامه به فيضع يا برنامه از يمدت از پس و شوند دنبال گران پژوهش يسو از كماكان »شدن ابطال« رغم به است
 را علم تكامل ريمس كي چيه ار،يع تمام »يعلم يها  انقالب« نه و ،يريپذ ابطال چون هم ييسازوكارها و كذب و صدق اريمع نه ن،يبنابرا. كند تيتقو و تيحما را آن يهنجار

 مختلف، ليدال به ،يدوران در. رنديگ يم شيپ را ها برنامه نيا از يرويپ مختلف ليدال به يعلم اجتماعات كه است يپژوهش يها برنامه از يا مجموعه علم. كند ينم نييتب
 رقابت حاصل علم شرفتيپ. بازگردد اتيح به دوباره است ممكن و رود يم افول به رو گريد يدوران در و شود، يم برخوردار تيمقبول از و بدل يقو ي برنامه به يا برنامه
 يبرا يهنجار ياريمع هم الكاتوش آخردست البته،. است عيبد يهاينيبشيپ قدرت و يدرون انسجام بردن باال يبرا هاآن تالش و گريد كي با مختلف يپژوهش يها برنامه
  : به نك شتريب بحث يبرا [م] .است وابسته اريمع علم عنوان به كيزيف علم از دركش به ياديز ياندازه تا كه است قائل يپژوهش يهابرنامه و علوم

  .129- 124 صص سمت، انتشارات باكالم،يز ديسع يترجمه ،»علم يستيچ« چالمرز،. اف آلن،
  .126- 118 صص آگه، نشر متحد، محمود و پرست يمسم شهناز ي ترجمه ،»ياجتماع علوم ي فلسفه« ب،يكرا اني و بنتون تد

  
 .25، ص 1979، نيويورك، »ي طبقاتي: نقدي از منظر بورژوايي ماركسيسم و نظريه«فرانك پاركين،  11
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