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 پیشگفتار

 

 

      يـا         فـردی   ِ  ِی        گونـه       بـه       چـه         اسـت،      شده        پیچیده    آن    در       انسان      شکلی    به    که      جهان        مفاهیم غالب

       چنـد         فـردی     هر     حال    هر    به    که     اند      ساده   و     سهل     روی    آن    از   .   اند       ممتنع   و     سهل         مفاهیمی       جمعی،

    از      کـه       دارد        عرضـه         مفاهیم    آن    از        تعريفی         برداشت،   و     است       نموده      سپری        روزگار     اين    در       صباحی

        لختـی    و         وارسـی       يـی         لحظـه     با      زيرا      اند،       ممتنع     حال     عین    در   .    رسند    می     نظر    به      قبول      قابل       جهاتی

      هـای           ويژگـی           متنـوع،        ابعاد       مفرط،         پیچیدگی        اولیه،      ساده   و     سهل        برداشت    از       فراتر      چون،   و     چند

   و        عجـول         محقـ        تـا        شـود       مـی        آشکار   و     رسد    می     راه    از     شدن     روز  به    ال ح    در       ً  دائماً   و       تنیده      درهم

      بـه           مفهـومی        هـی        مورد    در     باال       ادعای     است      ممکن       اگرچه        نمايد؛       حیران      زده،      شگفت    را         زودباور

   و       مـتن         کمتـر       يـا           متفکـری       کمتر      دلیل      همین    به        نباشد؛      صادق         اجتماعی        جايگاه   و      طبقه        اندازه

    را       خـود      بحث       ً  اساساً   و       اشاره         اجتماعی      طبقه       مفهوم      بودن        پیچیده    به    که      يافت      توان    می    را       منبعی

    از          مفـاهیم       ساير     چون      تنها    نه         اجتماعی      طبقه       ويژگی     اين       نکند؛      آغاز       موضوع       غامضی    بر       تاکید    با

    آن      بـه        بـاال     در      کـه            اجتمـاعی       طبقه       مفهوم      وقفه    بی         دگرگونی    از   و       ابعاد      تعدد    از   ،  ها       ويژگی      تنوع

       نیـز         نفسـه     فی     بحث      مورد       مفهوم       طبیعت   و       ماهیت    از      ناشی        همچنین       گیرد،    می      نشات    شد       اشاره

       افزود      بايد      میان     اين    در        چنانکه        نمايد؛        واکاوی    را    آن      دارد     تالش      حاضر        نوشتار    که        ادعايی      هست؛

       چـون       يـی          جامعـه           اکنـونی        شرايط   و        تاريخی     متن    در         اجتماعی      طبقه       مفهوم      ذاتی         پیچیدگی    که

      بـا           ايرانـی        یـده    پیچ         جامعـه          شـناخت         نشـیب    و        پرفراز     راه    در       چراکه      شود؛    می       چندان    صد        ايران،

        حـوزه        ايـن     در          همچنـان      ولی      خصوص     اين    در      وسیع         تحقیقات      وجود    با     تر،        پیچیده    بس         مردمانی

       است؛      نشده      حاصل        چندانی        پیشرفت   و       باشیم    می      فقیر

       هـای           چـارچوب       کـه         گرفـت        نظـر     در    ای      پايه       تحقی     يک       ارائه    در      بايد    را      نخست     گام          بنابراين

         جامعـه          امـورز          نمـود؛          منطبـ        بـر     را        ايرانی       جامعه    آن      اساس    بر    تا      باشد       داشته    بر    در    را        مفهومی

   و          آنهاسـت     از       يکـی            اجتمـاعی         طبقـه       کـه       دارد       مختلف     های       زمینه    در          گوناگونی       مشکالت        ايرانی

        اسـت؛        مختلف       اشکال    در    ها       انسان      میان          نابرابری       مفهوم          اجتماعی،      طبقه    به       مربوط       مباحث       بنیاد

        منجـر         بنـدی         طبقـه          انـواع       بـه            گونـاگون          موضوعات   ا ب       رابطه    در   و       مختلف     های       زمینه    در          نابرابری

       جـان           متنـوعی          بسـیار        هـای      طیف    به   و      مطرح    را       مباحث       انواع    ره    دربا        تفضیلی      صفات    که     شود    می

        شـمار       بـه     آن       هـای          نمونـه       زياد   ،    زياد    تا    کم   ،  کم    از   و     باال   ،    باالی    تا       پايین   ،     پايین    از    که       بخشند    می

       شـکل           آغـازگر         بـدنی       قدرت    در       تفاوت      بشر،      جمعی       زندگی      پگاه    در    که      داشت      بیان      بايد   .    روند    می



   و         جامعـه        زندگی       گسترش    با   .  شد       مراتب       سلسله       اشکال       اولین     لذا   و          نابرابری       اشکال       اولین      گیری

         فرزنـد    و            پدرسـاالری              پیرسـاالری،        چـون        ديگری       اشکال     ها،      ارزش     شدن         نهادينه   و        پايدار       ظهور،

        وجـود    و            نـابرابری        دهـد     می       اجازه     بشر      دانش    که      آنجا    تا   .  شد       اضافه          زورساالری    به       امروز       ساالری

         شـکاف،         جـوهر       کـه        مهـم         نکتـه           هسـتند؛        گذشته    از   و   و          جهانشمول       اموری       مراتب       سلسله       انواع

          تـوزيعی         نظـام         نـوعی    ی     گیـر        شـکل       آيد،    می      حساب    به       مراتب       سلسله     نوع        پیدايش   و    ها          نابرابری

   و        شـکاف    و       شـود       مـی          مربـوط          زنـدگی       هـای          فرصـت     به      رابر   ناب        توزيعی      نظام     اين      است؛          نامتعادل

   و         متنـوع         زمـان      گذر    با       زندگی    های    ت   فرص   .    دهند    می      تسری   ها       فرصت     اين       توزيع    به    را    ها          نابرابری

       خـود       بـه            گونـاگون       هـای           زمینـه     در    را        شـاخص       هـا     ده         تحلیـل            سـرانجام     در   و      شوند    می        گسترده

    . د ن  ده    می        اختصاص

    در   ً  الً      معمـو     را       شـده        يـاد      های      فرصت        شناختی       جامعه      متون   و       منابع       معمول     شکل    به        چنانچه

        قـدرت           منزلـت؛      سوم   و      رفاه دوم       قدرت، نخست     از؛     اند       عبارت    که        نمايند    می     بندی       طبقه      گروه    سه

            اجتمـاعی،          بنیـاد        منزلت        باالخره   و          نابرابری         اقتصادی    يا      مادی       بنیاد      رفاه           نابرابری،       سیاسی       بنیاد

         وظـايف    ها       ارزش      نظام   .    زنند    می       پیوند    ها      ارزش    از       نظامی    به   و        بخشیده     شکل   ا ر          نابرابری        فرهنگی

        بـرای         سـازی          زمینـه       ديگر     سوی    از   و    سو    يک    از    را      سازی         نهادينه     لذا   و            پايدارسازی        توجیه،     مهم

     است       نهفته       آشکار       تناقض      همین    در      جمعی       زندگی     سخت      نکته   .     دارند        برعهده    را      سازی        دگرگون

                          جابـه جـايی طبقـاتی را                    دهـد و امکـان                                    های اجتماعی را مقابل هم قرار می    نیرو    از      گروه    دو    که

                     بان قـدرت، ثـروت و                       آيد و از سـوی صـاح     ی           هايی پديد م                  به ديگر سخن ارزش   .     نمايد          گوشزد می

                                                                   شود که به حفظ سلسله مراتب موجود جامعه در هر زمـان مفـروض مربـوط                    منزلت تقويت می

                         رويد کـه نظـام سلسـله               گیرد و می            شود، پا می    می            ديگری زاده    های     زش                    است و در همان حال ار

                     بـر ايـن اسـاس از       .   کند                         و توجیه ناشدنی معرفی می         یرمشروع                            مراتبی در آن لحظه مفروض را غ

   هر    .      گشايند    می                                                                       ديرباز دو جريان روياروی يکديگر صف آرايی کرده به جدلی پايان ناپذير دست

      تواند     می                       گیرند، از هر آن کس که    می                                                       يک از اين دو جريان هر آنچه را که در توان دارند به کار

                                                خالصه روزان و شـبان در کـار از میـدان بـه در                    کنند و به طور    می                        به ياری شتابد، طلب کمک

                                                   تا بی عدالتی، نابرابری، ظلم و جور در کار است ايـن     .                                  کردن آن ديگری و تثبیت جايگاه خودند

 .    يابد    می                جدال نیز ادامه

                      طیفی شکل گرفته است که   ،                          نظر و عمل، انديشه و پژوهشبر همین اساس در دنیای امروز 

      امـا     .          قرار دارند                                          ن يا نظم خواهان و در سوی ديگر تضادگرايان                            يک سوی آن اجماع و وفاق گرايا

                     در دنیـای مکاتـب و           انـد؛                 قـرار گرفتـه       هـا                              ع نگاه ها، مکاتب و نظريـه             طیف نیز انوا            میان اين دو 



                 که کارکردگرايی و                 گذارده شده است؛            دو سوی طیف                های متنوعی بر                ی مورد بحث نام  ها       نظريه

                                                 به همین دلیل به جای اشاره به نظريه کارکردگرايانه    .   است                                 قدرت گرايی تنها يک نمونه از آنها 

                               های قدرت گرايانـه بـه صـورت                           کارکردگرايانه و نظريه    های                                     و نظريه قدرت گرايانه بايد از نظريه

                   بديهی است که نظـم     .   اند                             به دنبال معرفی علل نابرابری   ها                     بخش عمده اين نظريه   .           جمع ياد کرد

         کننـد و                      آن را توجیـه مـی                                حفظ وضع موجود تاکید دارنـد و                                 گرايان و کارکردگرايان بر ضرورت 

                                                                                   قدرت گرايان و تضادمحوران به نام ارزش هايی چون عدالت و برابری، ويران سازی نظم موجود 

                                               حال بر پايه وجود سلسله مراتب اجتماعی کـه بـر      .     کوشند    می                  و در جهت تحق  آن    اند          را طالب

                               نـابرابری از سرمنشـاا اصـلی       .     شـود       مـی         عريـف                                              نابرابری استوار است، مفهوم طبقـه اجتمـاعی ت  

       چنانچه    .                                                             گیرد که عبارتند از استثمار اقتصادی، سرکوب سیاسی و سلطه فرهنگی    می        سرچشمه

                                                                       شود باز هم سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در شکل گیری طبقـه اجتمـاعی       می       مالحظه

                        انديشمندان در دل ساختار                                                  به بیان ديگر در دل کلیت جامعه يا به زعم برخی از   .            نیز دخیل اند

                                                                            جامعه، سه خرده ساخت يعنی خرده ساخت سیاسی، خرده ساخت اقتصادی و خـرده سـاخت   

                                     انـد و حاصـل ايـن کـنش و واکـنش                                      لحظات در حال کنش و واکنش دائمی                 فرهنگی در تمامی

               مـورد اشـاره         هـای                    يکـی از پديـده     .   زند    می                اجتماعی را رقم    های        پديده    های                  شکل کلی و ويژگی

                      اجتمـاعی در سـازمان         هـای                                           طبقه اجتماعی به مکان خاص افراد و گـروه    .           اجتماعی است      طبقه

                         اقتصـادی مشـابهی جـای    _                               يگر مردمانی که در اليه اجتمـاعی          به بیان د   .   شود    می            جامعه اطالق

      هـای                             برخـی از متفکـران بحـث      .      دهنـد       مـی                                                  دارند، اعضای طبقـه اجتمـاعی خاصـی را تشـکیل    

                                                    پا را فراتر گذاشته از همان سه بعد مورد بحث سود جسته                                 اجتماعی، در تعريف طبقه اجتماعی

                                                                         طبقه اجتماعی تعداد وسـیعی از آدمیـانی را دربرمـی گیـرد کـه از نظـر        »   که     اند               و بیان داشته

                       حـال اگـر گروهـی از      « .      شـوند       مـی                           ت، نزديک به هم رتبه بندی                           ثروت، قدرت و پرستیژ يا منزل

      هـای                                     ز نظر ثروت، قدرت و پرستیژ تفـاوت  ا                                            آدمیان از نظر ويژگی خاصی مشترك باشند، لیکن

ً                                        مـثالً هنگـامی کـه از مفهـوم دانشـجو،         .       آورنـد                                  اشته باشند، قشری خاص را پديد می       فاحشی د   

                  است که بـه رغـم                                شود به قشرهای مختلف توجه شده                                  ، نظامی و نظاير آنها استفاده می      روحانی

          از طبقـه  ر هنگـام بحـث   ؛ امـا د                     توانند داشته باشـند     می             های چشمگیری                   ويژگی مشترك تفاوت

                و رتبـه بنـدی                                                                           اجتماعی، بايد به تفاوت طبقه اجتماعی با مفاهیم ديگری که نوعی اليه بنـدی 

                                                                  دهند، توجه ويژه مبذول داشت تا بر پیچیدگی و اغتشـاش مفهـومی کـه                        اجتماعی را نشان می

    .                              فی نفسه وجود دارد، افزوده نشود



                         داننـد کـه عمـده بـر           مـی                    تمايزات اجتمـاعی   و      بندی       طبقه                              طبقه اجتماعی را يکی از اشکال

        نامنـد                  حرك عمودی مـی                     يی به طبقه ديگر را ت              حرکت از طبقه   .                 قتصادی استوار است          معیارهای ا

             تحرك عمـودی     .                                                                 که برعکس تحرك افقی با دگرگونی جايگاه و منزلت و ثروت فرد همراه است

                            ه بـاالتر را تحـرك عمـودی                                                                از طبقه باال به پايین تر را تحرك عمودی منفی و از طبقه پايین ب

                                             های ماقبل سرمايه داری فوق العاده محدود و سخت                     تحرك عمودی در نظام   .           ام داده اند      مثبت ن

                                   آمدند و تا آخر عمر در همان طبقـه                يی به دنیا می                            بخش بزرگی از افراد در طبقه   .   است        تر بوده 

                 ری يعنـی مـردم                                                        جوامع صنعتی مدرن که به خصوص بر نوعی محدود از مردمسـاال    .      ماندند    می

   .      دهنـد       مـی                                                                              ساالری نمايندگی استوارند، بیشترين امکان تحرك عمودی را در اختیار فـرد قـرار  

                                                                                      بهتر است با اشاره يی به نظرات دو متفکر و جامعه شناس بزرگ درباره طبقه اجتمـاعی يعنـی   

    بحث                                        آنان با توجه به تحوالت نظری بعدی، کلیات     های                                     کارل مارکس و ماکس وبر و نقد ديدگاه

             از هـر چـه    »                                                                                  در باب طبقه را به کناری نهاده و به شرايط ايران پرداختـه شـود کـه گفتـه انـد؛      

           يی تنـاقض                                   سخن در باب ايران را نیز به نکته         پس آنگاه   «  .                          بگذريم سخن دوست خوش تر است

             شـايد هـی       .                                                                         آلود محدود کرده، گذرا به آن پرداخته و بقیه بحث به وقت ديگری سـپرده شـود  

                                                                       ظام فکری کارل مارکس به پیچیدگی و تضادآلودگی و متناقضی طبقـه اجتمـاعی              مفهومی در ن

                                                                 نشان داده اسـت، او طبقـه اجتمـاعی را حـداقل بـه هفـت شـکل           ها                   تا آنجا که بررسی   .    نیست

 .                    مختلف تعريف کرده است

                                                               بخشی از اين مشکالت ناشی از چندوجهی بودن زندگی مـارکس و تنـاقض       رسد     می       به نظر 

                                                               نخست خواننده گرانقدر بايد توجه کند که مارکس متفکر و جامعه شناس    .                بین اين وجوه است

     يـا       هـا                                            کارگری تفکیک کند زيرا بسیاری از اطالعیـه     های                                    را بايد از فعال سیاسی و رهبر جنبش

  و   40      هـای                                                                         کوتاه او که در گرماگرم مبارزات کارگران اروپای غربی به ويـژه در دهـه      های        نوشته

                                                      ً         ده است، فاقد دقت کارهای مدرسه يی يا آکادمیـک اسـت و اساسـاً                       قرن نوزدهم نگاشته ش  50

              هـدف مـارکس        هـا                              در ايـن گـروه از نوشـته      .                                           چنین انتظاری از آنان نیز انتظاری نادرست است

                                                                                            هدايت فکری جنبش کارگری است و لذا بیشترين تاکیـد را بـر مبـارزه طبقـاتی پرولتاريـا يـا       

              تشخیصـی يـا       های                      نکته دوم تفکیک جنبه   .       شته است                                       کارگران انقالبی علیه سرمايه داران روا دا

           بدون ترديد    .    اوست    های                             رهنمودشناسانه يا نسخه پیچی    های                              تشخیص شناسانه مارکس از جنبه

                                                                                   شناخت مارکس از نظام سرمايه داری و منط  درونی آن حتی تا به امروز شناختی بـی بـديل   

                       گری و پیـدايش جامعـه                                   او در بـاب انقـالب عظـیم کـار          هـای                       لـیکن خـوش بینـی      .         مانده است

   .                                          ً                                         کمونیستی آن هم از طري  گذار سوسیالیستی طبعاً با مشـکالت جـدی روبـه رو شـده اسـت     



                       و افرادی است که خود را    ها                                                            باالخره نکته آخر تناقضات بسیار گسترده طیف بسیار متنوع گروه

        زمینـه                با چنین پـس    .                      ملت به راه انداخته اند  72                                       طرفدار مارکس و راه او معرفی کرده و جنگ 

      آن هم                        ً                        در اين نگاه گذرا صرفاً به ديدگاه جامعه شناختی   .                                يی بايد به نظرگاه مارکس توجه کرد

    .   شود    می               ً                                  از منظری کامالً غیرسیاسی و غیرجانبدارانه پرداخته

                                             در باب طبقه اجتماعی فـراوان اسـت، امـروزه        ها            حرف و حديث                           در واقع بايد اشاره نمود که 

                                                              موضوع مشروعیت، مفهـوم ايـدئولوژی، آگـاهی، معرفـت محـوری،               اجتماعی،     های             مساله شبکه

                   اند و موضوعات دلکش                       قه اجتماعی مرتبط شده                         ها مفهوم ديگر با مفهوم طب                   آگاهی دروغین و ده

        شناسـی           جامعـه                         لیکن در ايـران هنـوز     .                            فراامروزين راه پیدا کرده است      شناسی        جامعه            فراوانی به

                      بومی آن هم در بسـتری      های                      ، شرايط کلی و ويژگی                                     راستینی که بر پايه ديالکتیک عام و خاص

                                                                              يی، اسطوره زدا، واکاو قدرت و انواع سلطه، بازتابانه و با ربط رويیده و پالیـده          مقايسه  _      تاريخی

                         نظريـه آغـازين هـدايت                                             برای گام نهادن در چنین مسـیری انکشـاف     .                    باشد، شکل نگرفته است

                                               يه نظريه ياد شـده، در ايـران انکشـاف طبقـه          بر پا   .                         يی ايران ضرورتی حیاتی است             کننده جامعه

                                         در ايران نه قدرت، نه ثروت و نـه منزلـت      .                                           اجتماعی مشابه غرب غیرممکن يا ممتنع بوده است

     بـه     .                                                                                 دارای پايداری حتی نسبی بوده است که بنیاد شکل گیـری طبقـه اجتمـاعی تلقـی شـود     

                      کلـی عـوام و خـواص       ای    هـ                                                            همین دلیل در منابع و متون برای بیش از هزار سال تقسیم بندی

                                                             جالب آنکه تا پیدايش شبه مدرنیسم ايرانی که موجودی هولنـاك از     .                    رواجی کامل داشته است

                                         شدند که امکانات مـادی محـدودی داشـتند                                     است، کسانی از جمله خواص تلقی می           کار درآمده 

        آمدنـد                                   انی چون تجار از عوام به حساب می                                               )مانند گروه میرزاها در دستگاه حکام( در مقابل کس

                            قشـر باسـواد قـديمی تـا           هـای                          به همین دلیل خـانواده    .                                 که گاه امکانات مالی چشمگیر داشتند

                                                                                        اواسط دوران پهلوی که وضع مالی متوسط يا پايین تر داشتند، ازدواج دخترشـان بـا فرزنـدان    

                                     دانستند و ازدواج دختـران شـان بـا                               را کسر شأن و منزلت خود می                         کسبه به مراتب ثروتمند تر 

                                      خالصه آنکه ديالکتیـک تمرکـز نسـبی و       .     دادند    می                                 دان جزا حکومتی را بر کسبه ترجیح     کارمن

                    ساخته است، شـرايطی                                   ستبدادی را سخت کارکردی و مهم می                          هرج و مرج که حکومت فردی، ا

                                                                                         آنومیک )اغتشاش ارزش ها( بر ساختار جامعه ايران در تـاريخی هزارسـاله تحمیـل کـرده کـه      

  .                      ی را مساله زا کرده است        عه شناخت   جام    های             مفهوم سازی

           در شـرايط       هـا           و پديده   ها                                                             يکی از داليل تداوم شرايط آنومیک، ناپايداری نسبی تمامی مقوله

                                    تغییـرات ناشـی از شـبه مدرنیسـم        .                                                    تاريخی جامعه ايران و دو رويه هستی انسان ايرانی اسـت 

                                                                                        ايرانی نیز با کشف و استخراج نفت و ظهور دولت رانتیر به شـکل ديگـری شـرايط آنومیـک را     



           بـه رغـم      .                                                                           بازتولید کرده، شرايط آنومیک را به ظهور طبقات اجتماعی مدرن تسـری داده اسـت  

           درآمـده و                                                                                     آثار ارزشمندی که دربـاره وضـعیت طبقـات اجتمـاعی در ايـران بـه رشـته تحريـر         

                   دقی  میدانی به شدت     های                                                ارزنده يی که در جريان است هنوز جای خالی پژوهش    های       کوشش

           فراوان شده     های                               با طرح موضوعی که سبب کج فهمی        خواهیم    می            لیکن اجازه   .   شود    می       احساس

               ط است بحث حاضر     مربو ها( ها و تضاد طبقات در ايران )شکاف      شناسی        جامعه                است و به موضوع

  .      ان برد         را به پاي
 


