یوران تربورن ،پروفسور جامعه شناس سوئدی ،در حال حاضر در دانشگاه کمبری ج مش غول ت دریس
است .وی سالهای متم ادی در دانش گاههای سراس ر دنی ا ،از جمل ه کش ورهای اروپ ای ش رقی ،اروپ ای
غربی ،امریکای شمالی و لتین ،استرالیا و اسیا -تهران و س ئول -ت دریس نم وده اس ت .او نگارن ده
بس یاری از کتابه ای تحقیق اتی م ی باش د .از آخری ن آث ار او ،میت وان از »از مارکسیس م ب ه پس ت-
مارکسیسم؟« »،جهان :راهنم ای ی ک مبت دی« ن ام ب رد .مق اله زی ر قس مت کوت اه دیگ ری از کت اب »از
مارکسیسم به پست-مارکسیسم؟« ،در مورد تغییر اهمیت طبقه در دهههای اخیر م ی باش د ،در گذش ته
نیز قسمت دیگری از این کتاب در مورد نقش م ذهب و این دهگرایی در اینج ا منتش ر ش د .بتدری ج در
آینده ،بخشهای دیگری از این کتاب در دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت.

جابجایی طبقه
نوشته :یوران تربورن

برگردان :رضا جاسکی
تعداد کلمات۲۰۰۱:
طبقه ،که قبل از مهمترین مفاهیم در گفتمان چپ محسوب میشد ،در سالهای اخیر دچ ار تغیی ر گش ته
اس ت ،از قض ا ،بخش ا بخ اطر شکس ت چ پ در مب ارزه طبق اتی س رمایهداری ،و همچنی ن بخ اطر تح ولت
جمعیتی جامعه پست-صنعتی ،مرکزیت نظری و یا جغرافیایی خ ود را از دس ت داد .ام ا طبق ه همچن ان
بدون داشتن جایگاهی امن ،و با اینکه حق فلسفی وجودیاش با رقابت مواجه شده است ،ب اقی اس ت.
ان چنان که ادوارد تامپسون در اثر شگفتانگیز خود ،پیدایش طبقه کارگر انگلیس) (۱۹۶۳که در ط ی دو
دهه تأثیر فوقالعادهای داشت ،اشاره میکند ،ارتباط غامض هویت طبقه با عم ل طبق ه بط ور مس تقیم از
تجربه بدست آمد و در اصل راهی بود برای تمرک ز دقیقت ر ب ر تحلی ل طبق اتی؛ تامپس ون ب ر اهمی ت
تفسیرات رقیب و هماورد و گفتمانهای سیاسی انگشت میگذارد ،که گرت استدمان و جوان اسکات در
دهه  ۱۹۸۰بدان لبیک گفتند .ان دو مورخ برجسته که در »چرخش فرهنگی« تاریخ اجتماعی شرکت کرده
بودند ،بیست سال بعد ،لزم دیدند از همکاران خود استدعا نموده که به »تداوم طبق ه ب ه عن وان ی ک

قالب پیش گفتمانی یا غیر گفتمانی« اعتراف کنند.١
اما طبقه همچنان به عنوان مقوله مرکزی توصیفی در چند حوزه باقی است :جریان اصلی جامعهشناسی؛
گفتمان استاندارد انگلوساکسونی برابری ،به عنوان بخشی از سهگانگی ضروری طبقه ،جنس یت و ن ژاد؛
مطالعات تحرک اجتماعی؛ مطالعات الهام گرفته از بوردیو در مورد ش یوههای فرهنگ ی و مص رف )مای ک
سوج و همکاران( .اما بسیاری از پیوندهای بین این جریان اصلی توصیفی ،از یک س و ،و عم ل جمع ی
اجتماعی و نظریهپردازی رادیکال از چنین عملی ،از سوی دیگر ،از هم گسیخته شده است.
تقریبا ظهور اجتماعی طبقه بعد از آنکه در اس ید خ الص سیاس ی ان داخته ش ود ،مثل در فلس فه سیاس ی
گفتمان هژمونی ،پرورده شده در هژمونی و استراتژی سوسیالیستی ارنستو لکلئو و ش انتال م وف )
 ،(۱۹۸۵ک ه ب دون ش ک از نظ ر فک ری یک ی از قدرتمن دترین اعانهه ای نظریهه ای سیاس ی پس ت
مارکسیستی میباشد ،غیر قابل تشخیص میگردد .از این رو ،مثل ،لکلئو فراخوانی اسلوی ژی ژک در
مورد طبقه و مبارزه طبقاتی به عنوان »فق ط پیام دی از اظه اراتی جزم ی«را رد میکن د» .٢انتاگونیس م«،
مفهوم مرکزی جدید محسوب میشود.
فلسفه سیاسی لکلئو در کتاب دیگری ،در باره منطق پوپولیستی ) ،(۲۰۰۵علقه قدیمی وی به پرونیسم
و پوپولیسم امریکای لتین ،فلسفه سیاس پس ت-مارکسیستی او و غ وطهوری جدی دتر وی در لک ان ،
بهم پیوند زده میشود  .این اثر ،گاه بگاه با خوانشی سنگین ،به عنوان یک فلسفه ،در تأمین وسیلهای
برای تحلیل فرایندهای تحرک اجتماعی یا توضیح پیامدهای مختلف ،چه از طریق »مردم« و چ ه »طبق ه«
شکست میخورد.و تماس آن با جهان خارج فقط از طریق تصاویر انتخابی است .از سوی دیگ ر ،فرات ر از
جن گ دانش گاهی ،ان چ ه در اث ر لکلئ بس یار بچش م میخ ورد ،پ اداش ب ه تلش ب رای وارد ک ردن
اصطلحات مخصوص فنی و بعضی اوقات دیر فهم میباشد .از انجا ک ه مردم ان و نیروه ای اجتم اعی را
نمیتوان به صورت اتفاقی ساخت-محدودیتی که فلسفه از نوع »منطقهای« اجتماعی در مق ابله ب ا آن
مشکل دارد -مهم این است که بخاطر داشته باشیم ،هم انطور ک ه لکلئو عن وان میکن د ،هم ه آنه ا از
جمله طبقات ،بطور گفتمانی بسیج میشوند ،و پی روزی ی ا شکس ت در ای ن بس یج مش روط اس ت؛ اینک ه
تغییر اجتماعی که موجب مقاومت یا شورش میشود یک لحظه اصلی غیر قابل تقلیل سیاسی از بی ان
١ G . Eley and K. Nield, The Future of Class in History, Ann Arbor, MI: University of
Michigan Press, 2007, 1 94 .
٢
See E. Ladau, 'Structure, History, and the Political', and S. ZiZek, 'Class
Struggle or Postmodemism? Yes Please', in J. Buder, E. Ladau and S. ZiZek,
eds, Contingency, Hegemony, Universality, London: Verso 2000.

و رهبری دارد؛ و بسیجهای مردمی ح ذف شدگان،استثمارش وندگان ی ا محروم ان ،میتوانن د اش کال
مختلفی بخود بگیرند ،از جمله قالب فاشیستی.
اتین بالیبار ،زمانی شاگرد ستاره التوسر ،به سنت مارکسیستی نزدیکتر باقیمانده اس ت .مق اله مه م
وی در سال » ،۱۹۸۷از مبارزه طبقاتی تا مبارزه بدون طبقه؟« ،که در سال  ۱۹۹۷نیز تجدید چاپ شد ،ب ه
سئوال خود هیچ پاسخ واض حی ب ه ش یوه پست-مارکسیس تی نمیده د .بالیب ار ،در ح الی ک ه تأکی د
بیشتری یر »جهانشمولی انتاگونیسم« دارد ،نتیجه میگیرد »مبارزه طبقاتی میتواند و باید به عنوان
یک ساختار تعیین کننده بدون آنکه تنها ساختاری باشد ،که تمام اعمال اجتماعی را در بر میگیرد ،در
نظر گرفته شود.

٣

فلسفه مدرن مبارزه بدون طبقات مربوط به جامعهشناسی طبقات بدون مبارزه است .طبقه عمدتا بخاطر
لبه تحلیلی و سرسختی عملی جان گلدهورپ ،به عنوان یک مفهوم مرکزی مطالعات تحرک پذیری بین
نسلها ،که به لحاظ فنی پیشرفته اما از نظر فکری به زیر سیستمی ایزوله تب دیل گش ته ،بخ وبی تث بیت
شده است .طبقه ،به عنوان یک موضوع توزیعی ،جایگاه خود را در جامعهشناسی حفظ میکن د .گفتم ان
استاندارد جامعهشناسی آمریکا در باره توزیع و نابرابری همیشه به »طبقه ،جنسیت و ن ژاد« ،ب ه ترتی ب
الفبایی و یا غیر الفبایی اشاره دارد .یک نشریه مهم ایالت متح ده در م ورد بهداش ت همگ انی ،یعن ی
مجله بینالمللی خدمات بهداشتی درمانی ،توجه سیستماتیکی بر ابعاد طبقاتی سلمتی/بد س لمتی و
مرگ و میر دارد.هر چند این واقعیت که ویرایشگر آن ویسنته ناوارو ،زمانی عضو جنبش زی ر زمین ی
ضد فرانکو در اسپانیا بود ،در اینجا ممکن است بیربط نباشد.
هنوز هیچ تجزیه و تحلیل طبقاتی جهانی مربوط به بسیاری از ترسیمات ملی طبقاتی که در دهههای ۱۹۶۰
و  ۱۹۷۰توسط مارکسیستها صورت گرفتند وجود ندارد ،اما ممک ن اس ت ای ن ترس یمات قبل ی ب ه ط ور
جدی به چالش کشیده شوند .٤پیوند دوباره طبقه با نژاد و ملت،که تا حد زیادی بعد از نسل لنین و اتو
باوئر تعلیق یافت ،یک طرح قبلی تئوریکی است ،اما در حال حاضر اهمیت ان بسیار فرق کرده اس ت.٥
E. B alibar, La crainte des masses, Paris: GaliU:e, 1 997, 242, emphasis in the
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original.
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n the working class, Forces of Labor, Cambridge: Cambridge University Press, 2003 .
E. Balibar and I. Wallerstein, Race, nation, druse, Paris: La Decouverte, 1 988.

٥

در مقایسه با »نژادپرستی معاصر« ،طبقه و رهایی طبقه دیگر موض وعات م ورد علق ه نیس تند .بالیب ار در
یک تحلیل مشخص نافذ مفهومی ،موقعیت بطور تعجباور توسعه نیافته پرولتاریا در س رمایه را تش ریح
میکند ،اما وی آن را به عنوان یک چالش مطرح نمیسازد؛ تحلیل اجتماعی معاص ر وی بیش تر ح ول
مسائل ملت ،مرز ،شهروندی و اروپا تمرکز یافته است .٦از سوی دیگر ،ته اجم پس امدرن بط ور عم ده ب ه
گفتارهای فمنیستی در مورد جنس و جنسیت در رابطه با طبق ه پای ان داده اس ت؛ ب ه ط ور نم ونه ،ی ک
٧

بررسی جدید »موج سوم فمنیسم« ،به طبقه به هیچوجه اشاره نمیکند.

اروپا ریشههای اصلی تئوری طبقاتی و همچنین بسیج و سیاست طبقاتی صریح ب ود؛ جنبشه ای طبق ه
کارگری آن مدلی برای بقیه جهان گشت .اروپا همچنان دارای احزاب مهمی است که ادع ای نماین دگی
طبق ه ک ارگر را دارن د ،ودر آنج ا هن وز اتحادیهه ای ک ارگری نی روی اجتم اعی قاب ل ت وجهی محس وب
میشوند .معهذا ،از نظر تئوری و تحلیل اجتماعی ،طبقه زمس تان به تری را در امریک ای ش مالی از س ر
میگذراند .اثر اریک اولین رایت یک نقش مح وری در ت أمین مک ان مش روعی ب رای تحلی ل طبق اتی
مارکسیستی در جامعهشناسی علمی ایفا ک رده اس ت.یک مق اله م درن در ی ک رویک رد مش خص زیب ا،
موضوع را با سئوال  :اگر طبقه جواب است ،سئوال چه چیزی است؟ پیریزی میکند .رای ت ش ش ن وع
از سئوالتی که همیشه »طبقه« را در جواب خود جای میدهند ،را مشخص میکند:
.1

محل توزیع :مردم چگونه بطور عینی در توزیع نابرابر مادی مستقر شدهاند؟

.2

گروههای از نظر ذهنی برجسته :چه چیزی توضیح میده د ک ه چگ ونه م ردم ،بط ور ف ردی و
جمعی ،از نظر ذهنی خودشان و دیگران را در یک ساختار نابرابر قرار میدهند؟

.3

شانس زندگی :چ ه چی زی ن ابرابری در ش انس زن دگی و اس تانداردهای م ادی زن دگی را
توضیح میدهد؟

.4

تقابلهای انتاگونیستی :کدام شکافهای اجتماعی بطور سیس تماتیک در اختلف ات ش کل
میگیرند؟

.5

تنوع تاریخی :چگونه ما بایستی تغییرات در یک سازمان اجتماعی نابرابر را در طول تاریخ،
مشخص و توضیح دهیم؟

E. Balibar, La crainte des masses, 22 1 50; Politics and the Other Scene, London:

٦

Verso, 2002; We, the People of Europe?, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
٧ S . Gillies, G. Howie and R. Munford, eds, Third Wave Feminism, Basingstoke:
Palgrave Macmillan 2004.

.6

ازادی :چه ن وع تح ولتی ب رای ح ذف س تم و اس تثمار در جوام ع س رمایهداری م ورد نی از
هستند؟

٨

سپس رایت نظر خود را مشخص میکند  ،و عنوان میکند که مارکسیسم بطور عمومی  ،در درجه اول ب ا
پاسخ به آخرین سئوال مرتبط میشود ،در حالی که دیگر رویکردها توس ط بقی ه اداره میش وند .ام ا ای ن
سئوال به شکل قابل توجهی مبهم فرموله شده است .مثل ،س ئوال ب دین ص ورت ط رح نگش ته :ک دام
فرایند اجتماعی برای حذف ظلم و ستم سرمایهداری و استثمار بس یار مه م اس ت؟ ک ه ج واب کلس یک
مارکسیستی :مبارزه طبقاتی بوده است .یا اینکه سئوال اینگونه نیست :کدامین نیروهای اصلی ،ظل م
و ستم و استعمار سرمایهداری ،را حفظ و یا قادر به گذاشتن نقطه پایان بر آن هستند؟ ک ه مارکسیس تها
به ترتیب بدان چنین پاسخ دادهاند ،بورژوازی )یا طبقه سرمایهدار( و طبقه کارگر.
کدام اثر مدرن در مورد مبارزات طبقاتی در جهان ،از ایالت متحده میاید .نمونههای چش مگیر در ای ن

رابطه ،نیروهای کار اثر نظری نواورانه بورلی سیلور ،یا بررسی اجمالی جهانی در لیس ت سوسیالیس تی
 ۲۰۰۲هستند .سئوال تعیینکننده برای آینده سرمایه و نیروی کار در جهان این اس ت ک ه تودهه ای

جدید کار شهری در چین ،هند و دیگر کشورهای بزرگ آسیایی چه قدرتی بیابن د و چ ه ظرفی تی از خ ود
نشان دهند.
با این حال ،حداقل یک جابجایی یا به حاشیه رانده شدن طبقه ،با مبهم کردن آن و تمرکز بر قارهه ا و
جمعیت قارهای ،در برخی از شاخههای اخیر تحلیل سیستم جه انی ،ب ه چش م میخ ورد .چنی ن درک ی
بطور مشخص در شعار بدعتامیز گوندر فرانک» ،سرمایهداری را از یاد ب بر« ،دی ده میش ود .جی ووانی
ارگی کمتر تحریکامیز است ،اما اثر عمده جدید وی ،آدم اس میت در پک ن بیش تر پی ش مارکسیس تی
است تا پست مارکسیستی ،و مربوط به روابط» میان مردم اروپا و تبار غی ر اروپ ایی« میباش د ،روابط ی
که ادام اسمیت امید داشت در نتیجه داد و ستد جهانی برابرتر گش ته و ب ه اح ترام متقاب ل بیش تری
منجر شود.هیچگونه بحثی اعم از اینکه ایا » روابط بین تمدنی« جدی د میتوان د اساس ا ب ه ایج اد رواب ط
حسنه بین سرمایهداران ،مدیران و متخصصان در سراس ر قارهه ا و تم دنها منج ر ش ود ،و ی ا در م ورد
چشماندازهای یک شعارپست مارکسیستی جدید» ،طبقات بالتر و بالتر-میانه جهان متحد ش وید! ش ما
میتوانید امتیازات خود را به بهترین وجهی از طریق همیاری حفظ کنید!« ،وجود ندارد.
برگرفته از:
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