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ته طثقه پایثنذ تاش

در ًگبُ ًخست ،وتبة سزهبیِ در لزى ثیستٍیىن تَهبس پیىتی،

ثبسگطت ثِ هبروس است .لجل اس ّز چیش ،ػٌَاى وتبة آگبّبًِ سزهبیِ
هبروس را تذاػی هیوٌذ ٍ ثخص سیبدی اس ایي وتبة در هَرد «سزهبیِ» ٍ
«وبر» ثِػٌَاى دٍ ػٌػز اسبسی ًظبم سزهبیِداری است .اهب ثِرغن توبم ایي
گزُثٌذیّب ثِ هبروسیسن ،تحلیل پیىتی یه ٍالؼیت حیبتی درثبرُی عجمِ را
ًبدیذُ هیگیزد ٍ اس آى غفلت هیوٌذ :تبریخ عَالًی استخوبر ٍ سلغِی
سزهبیِ ثز وبر.
هسئلِ ایي ًیست وِ پیىتی اس ایي تبریخ ًبآگبُ استٍ :ی فػل اٍل
وتبة خَد را ثب ثبسگَیی داستبى هٌبسػِی خًَیي عجمبتی ثیي وبرگزاى ٍ
هبلىبى هؼذى پالتیي هبریىبًب در اٍت  2012ضزٍع هیوٌذ ،وِ در آى 34
هؼذىچی ثِ دست پلیس وطتِ ضذًذ .اٍ اس ایي هٌبسػِ استفبدُ هیوٌذ تب
یه پزسص ولیذی را هغزح وٌذ:
ایي رٍیذاد ثِ هب یبدآٍری هی وٌذ ،اگز ًیبسی ثِ
یبدآٍری ثبضذ ،وِ چِ سْوی اس تَلیذ ثبیذ ثِ
دستوشدّب ثزسذ ٍ چِ سْوی اس آى ًػیت سَد ضَد،
ثِ ػجبرت دیگز ،چِگًَِ درآهذ حبغل اس تَلیذ را ثبیذ
ثیي ًیزٍی وبر ٍ سزهبیِ تمسین وزد؟ ایي پزسص
ّویطِ در وبًَى هٌبسػبت تَسیؼی ثَدُ است.
ٍی در اداهِ ًتیجِ هیگیزد:
ثزای وسبًی وِ چیشی جش ًیزٍی وبر خَد ًذارًذ ٍ
اغلت در ضزایظ فزٍدستبًِ سًذگی هی وٌٌذ (ثذٍى
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ایيوِ درثبرُی ضزایظ دٍسخی دّمبًبى لزى ّجذّن یب
هؼذىوبراى هبریىبًب چیشی ثگَیین) ،پذیزش ایي
هَضَع دضَار است وِ غبحجبى سزهبیِ ـ وِ ثزخی اس
آىّب دستون ثخطی اس حزٍت خَد را ثِ ارث ثزدُاًذ
ـ لبدرًذ وِ حزٍت تَلیذ ضذُ تَسظ وبر آىّب را ثِ
خَد تخػیع دٌّذ.
ایي تحلیل عجمبتی هستحىوی است :درآهذی وِ در تَلیذ خلك ضذُ ثیي
عجمبت هتخبغن ،سزهبیِ ٍ وبر ،تمسین هیضَد ٍ ،ثخطی وِ ثِ سزهبیِ
هیرسذ در ٍالغ تػبحت حزٍتی است وِ هؼذىوبراى تَلیذ وزدُاًذ .عجمبت
در رٍاثظ فیهبثیي درن هیضًَذ ٍ ایي رٍاثظ درثزگیزًذُی سلغِ ٍ استخوبر
است وِ در ارتجبط ًظبمهٌذ ثب تَلیذ است.
1

اهب ایي درن راثغِای اس عجمِ ،ثؼذ اس آغبس فػل اٍل وتبة ًبپذیذ
2

هیضَدٌّ .گبهی ّن وِ اس اغغالح عجمِ اغالً استفبدُ هیضَد ،غزفبً

1 relational understanding
 2گاه در کتاب سایه ای از تحلیل طثقاتی راتطهای پذیدذار هدیضدود .هدالً در جدایی
پیکتی ایذهی انتقال درآهذ را هطرح هیکنذ وقتی هینویسذ :الزم اسدت توجده کندین
که انتقال هنگفت درآهذ هلی ایاالت هتحذه د تقریثا هعادل  11درصذ د از  00درصدذ
فقیرتر جاهعه ته  10درصذ ثروتونذ از دهدهی  ...1090انتقدال دروندی تدین گدروهای
اجتواعی ...تقریثا چهارتراتر تسرگ تر از کسری تجاری هنگفت ایاالت هتحذه در دههی
 2000است .اها حتی در اینجا نیس «انتقال» اضاره تده جاتدهجدایی درآهدذ از تدودهی
هردم ته تاال دارد نه تین هقولههای اجتواعی در ارتثاط هتقاتدل .در ایدنجدا «انتقدال»
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ثِػٌَاى رٍضی سزراست ثزای غحجت در هَرد للوزٍّبی تَسیغ درآهذ یب
حزٍت – خیلی ثبال ،ثبال ،هیبًی ٍ پبییي  -ثب آى ثزخَرد هی ضَد .غبحجبى
سزهبیِ «ثبسدُ سزهبیِ» را دریبفت هیوٌٌذ؛ آًبى ثِػٌَاى ثْزُوطبىِ وبر
وبرگزاى تَغیف ًویضًَذ .تَسیغ درآهذ ثبستبة تمسین ویه درآهذ هلی
ثیي «سْنثزاى» است؛ اًتمبل ٍالؼی اس یه عجمِ ثِ عجمِی دیگز در وبر
ًیست.
در پژٍّص تجزثی پیىتی ٍ استذالل ّبی ًظزی ٍی در هَرد خظسیز
دراسهذت ًبثزاثزی درآهذ ٍ حزٍت ارسش سیبدی ّست وِ الجتِ ثِ تحلیل
راثغِای عجمِ ثستگی ًذارد .اهب فمذاى یه تحلیل عجمبتی پبیذار اس
فزآیٌذّبی اجتوبػی وِ در آى درآهذ تَلیذ ٍ تػبحت هیضَدّ ،وبى چیشی
وِ ثب اغغالحِ «تحلیل راثغِای عجمِ» هٌظَر هي است ،ثزخی هىبًیسنّبی
اجتوبػیِ اًتمبدی در جزیبى را هجْن هیوٌذ .اجبسُ دّیذ ایي ًىتِ را ثب دٍ
هخبل ،تحلیل ًبثزاثزی درآهذی ٍ تحلیل ثبسدّی سزهبیِ ،تَضیح دّن.

نابرابری درآمدی
یىی اس استذالل ّبی هْن پیىتی ایي است وِ افشایص سزیغ ًبثزاثزی
درآهذی در آهزیىب اس اٍایل دِّی « 1890ػوذتبً پیآهذ افشایص ثیسبثمِی
ًبثزاثزی دستوشدّب ٍ ثِعَر خبظ ظَْر پبداشّبی ثِضذت ثبال در للِی
ّزمِ سلسلِهزاتت دستوشد ،ثِ ٍیژُ در هیبى هذیزاى ارضذ ضزوتّبی
صرفا اضاره ته تقسین کیکی دارد که تیطتر تده نفدر ر ت توزیدر اسدت نده ت داحة
درآهذ از یک طثقه ته طثقهی دیگر
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ثشري ثَد ».ایي استٌتبد تب اًذاسُای ثِ ایي هسألِ ثستگی دارد وِ دلیمبً چِ
چیشی ثِػٌَاى «دستوشد» در ًظز گزفتِ هیضَد ٍ «درآهذ سزهبیِ»
چیست .پیىتی عجمِثٌذی هتؼبرفی وِ التػبدداًبى اس آى ثْزُ هیثزًذ را
هیپذیزد ٍ توبهی درآهذ هذیزاى ارضذ را «درآهذ حبغل اس وبر» در ًظز
هی گیزد؛ غزف ًظز اس ضىل ثِدست آٍردى درآهذّب  -حمَق ػبدی،
پبداشّب یب اختیبرات هزثَط ثِ خزیذ ٍ فزٍش سْبم  -یب هىبًیسنّبی
خبغی وِ اس عزیك آى سغح درآهذّب تؼییي هیضَد.
ایي وبهالً ثبة عجغِ اّذاف لبًَى هبلیبتی ٍ ًظزیِّبی التػبد هتؼبرف
است وِ در آىّب هذیزاى ػبهل غزفبً وبرهٌذاًی ثب درآهذ ثبال ّستٌذ .اهب
ٌّگبهی وِ هَلؼیت هذیزاى ػبهل (ٍ دیگز هذیزاى ارضذ) را ثزحست
فزآیٌذّبی راثغِای عجمبتی تحلیل وٌین ،ایي ضیَُی ثزخَرد ثب درآهذّبی
هذیزاى اجزایی ،ونتز هؼٌبدار استّ .وبىعَر وِ پیىتی خبعزًطبى هی وٌذ:
«هذیزاى ارضذ سزجوغ لذرت ایي را دارًذ وِ پبداش خَد را ،در ثؼضی
هَارد ثذٍى هحذٍدیت ٍ در ثسیبری اس هَارد ثذٍى ّیچ ًٍِ ارتجبط دلیك ثب
ثْزُ ٍری فزدی ،تؼییي وٌٌذ ».ایي هَضَع ثٍِیژُ در هَرد هذیزاى ارضذ
اجزایی غبدق است:
حمَق در ثبالتزیي سغَح تَسظ خَد هذیزاى اجزایی یب
وویتِّبی تؼییي دستوشد ضزوت وِ اػضبی آى
هؼوَالً حمَق ثبال هیگیزًذ ،تؼییي هیضَد  ...ضبیذ
هتْن وزدى هذیزاى وِ «دستضبى در دخل ضزوت
است» ،سیبدُرٍی ثبضذ ،اهب ایي استؼبرُ احتوبالً اس
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استؼبرُی «دست ًبهزئی» ثبسار ًشد آدام اسویت
هٌبستتز است.
حبل ،ثزحست درن راثغِای اس عجمِ ،هؼٌبی دلیك ایي تطخیع اس
حمَق هذیز ػبهل ٍ دیگز هذیزاى ارضذ چیست؟ رٍاثظ عجمبتی اسبسبً رٍاثظ
لذرت است .ایي گفتِ وِ سزهبیِداراى «هبله» ٍسبیل تَلیذًذ را دارًذ ٍ
وبرگزاى ًیزٍی وبر خَد را دراسای دستوشد هیفزٍضٌذ ،هجوَػِای اس رٍاثظ
لذرت را تَغیف هیوٌذ فؼبلیتّبی سزهبیِداراى ٍ وبرگزاى را ثِ ّن
هتػل هیوٌذ.
اسجولِ لذرتّبی سزهبیِداراى در ایي رٍاثظ [لذرت] ،ثبیذ ثِ هَاردی
چَى ػزضِی وبر در سغح هؼیي دستوشد  ،دستَر وبر ثِ وبروٌبى درهَرد
وبرّبیی وِ ثبیذ اًجبم دٌّذ ٍ ،غزفًظز وزدى اس سَد سزهبیِگذاریّبی
ثذیل اضبرُ وزد .ایي فْزست را هیتَاى اداهِ داد ،اهب پیطبپیص ثبیذ
هطخع وزد وِ آىچِ هب راثغِی سزهبیِ/وبر هیخَاًین ،در ٍالغ یه
ثستِی پیچیذُی چٌذثؼذی اس رٍاثظ لذرت است.
در ضزوت هذرى ،ثسیبری اس لذرتّبی سزهبیِ در اختیبر هذیزاى
ارضذ است .ایي ثذاى هؼٌی است وِ ًمص آىّب را ًجبیذ هٌغمبً ثِػٌَاى «
وبر» درٍى ثٌگبُ ،غزفبً ثب پزداختی ثْتز ،تَغیف وزد .ایي هذیزاى آىچِ را
هي جبیگبُّبی هتٌبلض درٍى رٍاثظ عجمبتی ًبهیذُام اضغبل هیوٌٌذ ،ثِ ایي
هؼٌی وِ ثِ لحبػ راثغِای آىّب ثخطی اس لذرت سزهبیِداراىّ ًِ ،وِی
3

آى را ،در اختیبر دارًذ .ایي اهز پیآهذّبی هستمیوی رٍی ًحَُی تفىز هب
3 Wright, Class Counts: Comparative Studies in Class
Analysis (1997).
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درثبرُی حمَق والى هذیزاى ػبهل دارد :ثخص ثشرگی اس درآهذ هذیزاى
ارضذ ٍ اجزایی را ثبیذ ثِػٌَاى تخػیع سَد ثٌگبُ ثِ حسبة ضخػی خَد
هذیزاى لحبػ وزد ًِ ،ثِػٌَاى دستوشد ثِ هؼٌبی هزسَم ولوِ .آىّب
لذرتضبى را وِ ثزآهذُ اس سزهبیِداری است درٍى رٍاثظ عجمبتی ثٌگبُ
اػوبل هیوٌٌذ تب ثخطی اس سَد ضزوت را ثِ حسبة ّبی ضخػی خَد
تخػیع دٌّذ .اگز ایي اهز درست ثبضذ ،آًگبُ ثخص ٌّگفتی اس درآهذ
آىّب را ثبیذ ثبسدّی سزهبیِ داًستٍ ،لَ آىوِ ضىلی هتفبٍت اس سَد سْبم
ًبضی اس هبلىیت سْبم داضتِ ثبضٌذ.
وبرثزد تحلیل ولی پیىتی اس خظسیز ًبثزاثزی درآهذی ایي است وِ
ثخص هْوی اس افشایص پبداش ثِ «اثز-هذیزاى» را ثبیذ ثِ سْن سزهبیِ اس
درآهذ ول ًسجت داد ًِ ،سْن وبر اس آى .ایي ثذاى هؼٌی است وٌْویتَاًیذ
سْن سزهبیِ ٍ سْن ًیزٍی وبر را غزفبً ثب در ًظز گزفتي ارسش اسوی
همَلِّبی حسبةّبی درآهذ هلی ثزآٍرد وٌیذ ٍ .ایي ادػب ،اگز پذیزفتِ
ضَد ،یىی اس ًتیجِگیزیّبی ولیذی پیىتی را ًیش ثِ پزسص هیگیزد« :ایي
افشایص چطوگیز ًبثزاثزی ػوذتبً ثبستبة اًفجبر ثیسبثمِی اس درآهذ ثسیبر
ثبالی وبر ،جذاییِ ٍالؼی هذیزاى ارضذ ثٌگبُّبی ثشري اس ثمیِی جوؼیت
است ».تزدیذی ًیست وِ اًفجبر ًبثزاثزی ًوبیبًگز اًفجبر درآهذّبی ثسیبر
ثبالی هذیزاى ارضذ است ٍ ،ایي اهز «جذاییِ هذیزاى ارضذ ثٌگبُّبی ثشري
اس ثمیِی جوؼیت» را ایجبد هی وٌذ ،اهب ًجبیذ آى را افشایص ًبثزاثزی در
درآهذّبی حبغل اس وبر داًست.
بازدهی سرمایه
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در رٍش پیىتی ثزای تزویت اًَاع هتفبٍت داراییّب درٍى همَلِی
«سزهبیِ» ٍ سپس غحجت اس «ثبسدّیّبی» ایي جوغ ًبّوگي ًیش غیبة
تحلیل راثغِای عجمبتی ثبستبة یبفتِ است .ثِعَر خبظ ،اٍ هستغالت
هسىًَی در اضغبل هبلىبى (هبلىیت خبًِ) ٍ اهالن سزهبیِداری را در
همَلِی ولی «سزهبیِ» تزویت هی وٌذ .ایي هسئلِی ثسیبر هْوی است ،سیزا
در وطَرّبیی وِ پیىتی ایي رٍش را در آىّب ثِوبر ثزدُ است ،هبلىیت
خبًِ تمزیجبً ثیي  40تب  60درغذ ارسش ول سزهبیِ را تطىیل هیدّذ.
تزویت ّوِی داراییّبی درآهذسا در یه همَلِی ٍاحذ اس دیذگبُ ًظزیِی
التػبدی هتؼبرف وبهالً هٌغمی است ،چزاوِ ایي هَارد غزفبً
سزهبیِگذاریّبی ثذیلی است وِ فزد ثبسدّی آى را دریبفت هیوٌذ .اهب
اگز ثخَاّین سبسٍوبرّبی اجتوبػی را وِ اس عزیك آى ایي ثبسدّی تَلیذ
هیضَد ضٌبسبیی وٌین ،تزویت ایي دٍ فزایٌذ التػبدی در یه همَلِی ٍاحذ
هؼٌبی چٌذاًی ًذارد.
هبلىیت خبًِ ،را ثِ دٍ رٍش ثزای هبله خَد ثبسدّی ایجبد هیوٌذ:
ثِػٌَاى «خذهبت هسىي» ،وِ سپس در ضىل اجبرُی غیزپَلی ارسشگذاری
هی ضَد؛ ٍ در غَرتی وِ ارسش هستغالت ثب گذضت سهبى افشایص یبثذ،
ثِػٌَاى هشایبی سزهبیِای .در آهزیىب در سبل  ،2012حذٍد دٍسَم جوؼیت
هبله خبًِ ّستٌذ .تمزیجبً  30درغذ اس ایٌْب هبله «توبم ٍ ووبل» خبًِ ّبی
خَد ّستٌذ؛  51درغذ دیگز ثِ غَرت رٌّی هبلهاًذ اهب ٌَّس ٍام ّبی
خَد را پزداخت هیوٌٌذ.

4

4 Cory Hopkins, “More Homeowners Are Mortgage-Free
”Than Underwater.
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باید استثمار و سلطهی طبقاتی را در کانون بحث قرار دهیم،
نه در حاشیهی آن.

رٍاثظ اجتوبػی وِ در آى ثبسدّیّبی التػبدی ثِ ایي الگَّبی هبلىیت
خبًِ پیًَذ هییبثٌذ وبهالً هتفبٍت اس الگَّبی درٍى رٍاثظ تَلیذ
سزهبیِداراًِ است .الجتِ ،هسبئل اجتوبػی ٍ اخاللی هْوی در پیًَذ ثب
هبلىیت خبًِ ٍ دستزسی ثِ هسىي ارساىلیوت ٍجَد دارد ٍ ،ثٌبثزایي
ًبثزاثزیّبی ّوزاُ ثب ایي ضىل اس «سزهبیِ» هْن ّستٌذ .اهب ثِ ّوبى دالیلی
هْن ًیستٌذ وِ ًبثزاثزیّب در دارایی سزهبیِداراًِ ٍجَد دارد ٍ ،اس عزیك
ّوبى فزایٌذّبی ػلّی ػول ًویوٌٌذ .در ًتیجِ ،هجبرسات اجتوبػی ًبضی اس
ًبثزاثزی در هبلىیت خبًِ ،اس یه عزف ٍ ًبثزاثزی در هبلىیت سزهبیِ اس
سَی دیگز ،اسبسبً هتفبٍت ّستٌذ .هْنتز اس ّوِ ،سیبست ّبی ػوَهی وِ
هیتَاًٌذ ثِ غذهبت ًبضی اس ایي اًَاع هتفبٍت «ثبسدّی سزهبیِ» را تؼذیل
وٌٌذ ًیش هتفبٍت خَاّذ ثَد :ثزای هخبل ،حذف وسَر هبلیبتی ثزای پزداخت
ثْزُ ثز رٍی ٍام رٌّی ثز رٍی خبًِّبی گزاىلیوت ،یب وبّص وسَر هبلیبتی
ثِ غَرت تػبػذی ثزای هبلىبى خبًِ وِ درآهذ ثبال دارًذ ،ثز
پیآهذّبیٌبػبدالًِی «ثبسدّی سزهبیِ» در ثخص هسىي تأحیزی چطوگیز
دارد .هبلیبت جْبًی ػٌػز رضبیتثخطی در سیبستگذاری است وِ در
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ٍاوٌص ثِ ًبثزاثزیّبی هزتجظ ثب تحزن جْبًی سزهبیِ پیىتی پیطٌْبد وزدُ
است اهب ثِ ًظز هیرسذ ارتجبط چٌذاًی ثب غذهبت ًبضی اس ًبثزاثزی در
ثبسدّی هبلىیت ًذاضتِ ثبضذ.
در هجوَع ،تَهبس پیىتی ٍ ّوىبراًص هجوَػِی گزاىلذری اس دادُّب
را درثبرُی ًبثزاثزی درآهذ ٍ حزٍت ایجبد وزدُاًذ وِ ضبهل دادُّبی
حزٍتوٌذتزیيِ حزٍتوٌذاى هیضَد ٍ .ثب سبخت ایي دادُّبی در دستزس ٍ
وبرثزپسٌذ ،خذهبت ثبالیی ثِ جبهؼِی داًطگبّی رسبًذُاًذ 5.آًچِ ٌَّس
هَردًیبس است ،تحلیل ًظبمهٌذ راثغِای عجمبتی ایي دادُّب ثِ هٌظَر
ضٌبسبیی هىبًیشمّبی هتٌَع ایجبد ًبثزاثزی التػبدی است .اگز ثخَاّین
هیزاثّبی تبریخی ٍ هذاٍم ًبثزاثزی سزهبیِداری را ثفْوین  -یب حتی اس
تؼویك ثیصتز آى جلَگیزی وٌین  -ثبیذ استخوبر ٍ سلغِی عجمبتی را در
وبًَى ثحج لزار دّین ًِ ،در حبضیِی آى.
پیوند با منبع اصلی:
Erik Olin Wright, Stay Class, Piketty

تخص اعظن این تانک اطًعاتی در پیونذ زیر در دسترت است1 :
The World Top Incomes Database.

