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بررسی ٍ تحلیل شوَد  ًاوبم    ای جبهعِیکی از هفبّین اسبسی کِ الزم است در تَصیف سبختبر اجتوبعی ّر 

ِ اسوٌبدی ٍ   ّوبی  پصٍّشپصٍّش حبضر از ًَع  .قشربٌذی اجتوبعی آى جبهعِ است کوِ   اسوت  ای کتببخبًو

ِ ٍ طبو  اّوذات تحقیو      آٍری جووم  آى بب هراجعِ بوِ هٌوببم هختلوف    ّبی یبفتِ ُ   بٌوذی  دسوت  اسوت.  شوذ

قشربٌذی  ٍجَد دارد  از ّب گرٍُکِ در جَاهم بشری هیبى افراد ٍ  ّبیی برابریبًبى برای تَصیف شٌبس جبهعِ

یوب هبلکیوت را در    ّب دارایی؛ چیسّبیی هثل کٌین هی. هب غبلببً ٍقتی بِ قشربٌذی فکر گَیٌذ هیسخي اجتوبعی 

ًاوبهی   ِدیگری هثل جٌسیت  سي  اعتقبد دیٌی یب درج ّبی ٍیصگی ِبر پبی تَاًذ هیب قشربٌذی هًار دارین ا

تب قشربٌذی ٍ ًببرابری اجتوبعی از دیذگبُ هبکس ٍبر  در ایي تحقی  سعی شذُ  از ّویي رٍ ؛ًیس شکل بگیرد

هعبصر در هقببول تحلیول    داری سرهبیٍِبر ایي بَد کِ تبییي جذیذی از ًابم  ُکَشش عوذشرح دادُ شَد. 

 .سیبسی ٍ فرٌّگی است پیشٌْبد کٌذ یاقتصبدی هبرکس کِ حبکی از تسلط سبخت زیربٌب بر سبخت رٍبٌب

 ٍاشگبى کلیذی: قشربٌذی اجتوبعی  هبکس ٍبر  طبقِ  هٌسلت  حسة
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 11 ٍ 11 ّبی شوبرًَُزدّن  سبل اقتصبدی هجلِ 06

 

 هقذهِ .1

ًیبرشاى،   يیًگشتیش  یػیٌ  حقبیق صًذگی اجتوبعی اػت ٍ حتیی ثیشای    يیتش هأًَعًبثشاثشی یکی اص 

. ؿیَد ًیؼت کِ ثِ ػبدگی حل یب تجیییي   ای هؼئلِاهشی ثذیْی اػت. دس عیي حبل؛ ًبثشاثشی اجتوبعی 

سا دس هَسد ایي پشػؾ ثشاًگیختیِ اػیت کیِ  ییب      ای پیچیذًَُالًی ٍ  ّبی ث جدس عَم ایي قلوشٍ 

گیزسا  ییب   ، پبییذاس اػیت  ؿیذُ  یضیی س ًیش  ًبثشاثشی دس جَاهی  ویَة اػیت ییب ثیذ، ًجیتیی اػیت ییب         

 (.9: 3171گشة،)

ثشسػی ٍ ت لیل  ای جبهتِیکی اص هفبّین اػبػی کِ الصم اػت دس تَكیف ػبوتبس اجتوبعی ّش 

ّؼیتٌذ کیِ ثیِ تتجییش      ّیبیی   ى ّیب  تفیبٍ   تیشیي  هْنؿَد، ًظبم قـشثٌذی اجتوبعی  ى جبهتِ اػت ٍ 

اًلیبسی،  ّؼیتٌذ ) افشاد  هؼتوشٍ ٍ جضء الصم کٌؾ هتقبثل اجتوبعی  اًذ ؿذُ 3، ػبوتبسییؿٌبػ جبهتِ

اػبػییی اػییت:   ِ(. قـییشثٌذی اجتوییبعی یییب ًییبثشاثشی اجتوییبعی دس اثتییذا داسای  ْییبس جٌجیی      3178

 .)ّوبى( 5یدّ پبداؽٍ  4، اسصیبثی1ثٌذی ستجِ، 2گزاسی تفبٍ 

هتیشاد  ّؼیتٌذ ٍ    ُدٍ ٍاط ثیب کویی ااویبم    7ٍ ًبثشاثشی اجتوبعی 6اكٌال  قـشثٌذی اجتوبعی

 ؿٌبػیی  صهییي . اكیٌال  قـیشثٌذی اص   ثشًیذ  هیی بى ایي دٍ سا ثِ جبی ّن ثِ کیبس  ؿٌبػ جبهتِثؼیبسی اص 

 ّیبی  ٍهیتیت تویبیضا  دس   ثیش اػیبع   ّیب  اًؼبىتشتیجی  ثٌذی دػتِگشفتِ ؿذُ اػت ٍ عجبس  اػت اص 

ِ  ،ثِ عجبس  دیگیش  ...؛ اقتلبدی، ػیبػی، اجتوبعی ٍ  ّیبی  کیفییت افیشاد ثیش حؼیت ؿیوبس      ثٌیذی  ستجی

 ّوبى(.ّؼتٌذ )هٌلَثی اػت کِ ایي افشاد هـتشکبً داسا 

ٍجیَد داسد،   ّب گشٍُکِ دس جَاه  ثـشی هیبى افشاد ٍ  ّبیی ًبثشاثشیبى ثشای تَكیف ؿٌبػ جبهتِ

؛  یضّیبیی هخیل   کٌیین  هیی . هیب اببجیبً ٍقتیی ثیِ قـیشثٌذی فکیش       گَیٌیذ  هیػخي قـشثٌذی اجتوبعی اص 

دیگشی هخیل جٌؼییت،    ّبی ٍیظگی ِثش پبی تَاًذ یهقـشثٌذی  اهبس ًظش داسین یب هببکیت سا د ّب داسایی

ُ ًظبهی ًیض ؿکل ثگییشد. افیشاد ٍ    ِػي، اعتقبد دیٌی یب دسج ثیش هجٌیبی هیَقتیتی کیِ دس ًظیبم       ّیب  گیشٍ

ٍ  ّب پبداؽًبثشاثش( ثِ ) یهتفبٍتقـشثٌذی داسًذ، دػتشػی   ؛ٍ هَاّت هَجَد دس جبهتِ داسًذ. اص اییي س

                                                             
1. Structured 

2. Differentiation 
3. Ranking 
4. Evaluation 
5. Rewarding 
6. Social Stratification 
7. Social inequality 
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 01  ...قشربٌذی ٍ ًببرابری اجتوبعی

ُ قـیشثٌذی سا ثیِ    هیییبى  ِػیبوت یبفتی   یّییب یًیبثشاثش  : ٌیییي تتشییف کیشد   تیَاى  هیی ؿیکل   تییشیي ػیبد

 یّیب ِ یی ال. وببی اص فبیذُ ًیؼت کِ قـشثٌذی اجتویبعی سا  ییضی ؿیجیِ    هختلف هشدم یّب یثٌذ گشٍُ

هشکیت اص   تیَاى  هیًظش ثگیشین. جَاه  ثـشی سا  صهیي دس ِدس پَػت ّب كخشٍُ  ّب ػٌگ ؿٌبوتی صهیي

ٍ ثییِ قؼییوتی کییِ  اًییذ گشفتییِقـییشّبیی تلییَس کییشد کییِ ثییِ كییَس  ػلؼییلِ هشاتجییی سٍی ّیین قییشاس  

 (.408: 3191گیذًض، ) شًذیگ هیقشاس  ّب الیِ يیتش يییپبثشوَسداستشّب دس ثبال ٍ ًبثشوَسداسّب دس 

جْیبًی اػیت، اّوییت ٍ دسن  ى ثیِ فْوییذى  داة ٍ       ای پذیذُاص  ًجب کِ ًبثشاثشی اجتوبعی 

احیش   ّیب  اًؼیبى سٍاثیي اجتویبعی هییبى     ِاػت کیِ ثیش ّوی    ای پذیذُثلکِ  پزیشد ًویسػَم وبكی پبیبى 

اجتویبعی   یّیب  یشًیبثشاث . اص ػَی دیگش، ثِ دبیل گؼتشدُ ثَدى ًوَداسّبیی کِ ثِ پیشاکٌؾ  گزاسد هی

اػت ٍ کَؿؾ دس جْیت سفی   ى    یا ؿذُ ؿٌبوتٍِاکبٍی ایي پذیذُ هؼئلِ اجتوبعی کٌذ  هیکوک 

اجتوییبعی دس هشاکییض داًـییگبّی هَهییَ  ث ییج ٍ   یّییب یًییبثشاثش. پذیییذُ ًیؼییتًیییض  ٌییذاى  ػییبى 

ِ ثیَدُ اػیت. اًذیـیوٌذاى اهیشٍصی،      ؿیٌبع  جبهتِعلوی ثؼیبسی اًذیـوٌذاى  ّبی دسگیشی ُ  ثی دس  ٍییظ

ِ اجتوبعی دس جَاهی  هختلیف؛    یّب یًبثشاثشهَسد ًجیتی یب ایشًجیتی ثَدى  فشاٍاًیی اساهیِ    ّیبی  ًظشیی

(. ثیِ ب یبٍ تیبسیخی  ْیبس ًظیبم      5: 3192کویببی،  داسًذ )ثب یکذیگش اوتال   ای اًذاصُکِ تب  اًذ دادُ

ِ ، ًظبم کبػتی، ًظیبم  داسی ثشدٍُجَد داؿتِ اػت: اػبػی قـشثٌذی دس جَاه  ثـشی  ٍ ًظیبم   ای سػیت

 (.408: 3191گیذًض، ) یًجقبت

ؿکل افشاًی ًبثشاثشی اػت کِ دس  ى ثتوی اص افشاد ثِ ًَس سػیوی ت یت هببکییت     3داسی ثشدُ

یک ًْبد سػوی تیذسیجبً اص   هخبثِثِ  داسی ثشدُ. ؿًَذ هیه ؼَة  ّب  ىدیگشاى قشاس داسًذ ٍ هبیولک 

عویذتبً ثیِ    2گیتی ه َ ؿذُ اػت. ًظیبم کبػیتی   ِهیبى سفتِ اػت ٍ اهشٍص تقشیجبً ثِ ًَس کبهل اص ك ٌ

ثیش اییي اػیت     ّیب   ى ُ. عقیذؿَد هیٌّذٍّب ثِ تَبذ دٍثبسُ هشثَى  ٌُّذ ٍ عقیذ قبسُ ؿجِ ّبی فشٌّگ

تٌبػی  ثتیذی ویَد دس     کَتیبّی کٌٌیذ، دس  ویَد  اًجیبم ٍریبیف   کِ افشادی کِ اص پیشٍی هٌبػیک ٍ  

ثییي   تَاًیذ  یهی کبػتی ثِ ًیَ  تویبع ٍ هتبؿیشتی کیِ      ّبی ًظبمهتَبذ وَاٌّذ ؿذ.  تشی پبییيهَقتیت 

 ّوبى(.دٌّذ ) هیػبوت  سا هختلف ٍجَد داؿتِ ثبؿذ ّبی پبیِاعوبی 

                                                             
1. Slavery 
2. Caste System 
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 11 ٍ 11 ّبی شوبرًَُزدّن  سبل اقتصبدی هجلِ 01

 

ػٌتی صییبدی ٍجیَد داؿیتِ اػیت؛ اص جولیِ دس فئَدابیؼین اسٍپیبیی         ّبی توذىدس  2ای سػتًِظبم 

حقیَ  هتفیبٍتی دس قجیبل     ٍکیِ ٍریبیف ٍ تتْیذا      دادًیذ  هیفئَدابی قـشّبیی سا تـکیل  ّبی سػتِ

، ؿیذ  هیی صادگیبى تـیکیل    سػیتِ اص اؿیشا  ػیبالساى ٍ ًجییت     تشیي ثلٌذپبیِیکذیگش داؿتٌذ. دس اسٍپب 

ِ    ػیش  ) بیی سعبٍ  دادًیذ  هیی دیگشی سا تـکیل  ِسٍحبًیَى سػت ػیَم سا   ٍِساى( سػیت  ّیب، کؼیجِ ٍ پیـی

تفبٍ  داسًذ. دس  ّب سػتِ، کبػت ٍ داسی ثشدُاص جْب  ثؼیبسی ثب  3ًجقبتی ّبی ًظبم. دادًذ هیتـکیل 

ثضسگی اص کؼیبًی اػیت کیِ دس هٌیبث  ٍ اهکبًیب        ثٌذی گشٍُین ثگَیین کِ ًجقِ تَاً هیتتشیف ًجقِ 

 . هببکییت حیشٍ   گزاسد هی ّب  ىٍ ایي تأحیش صیبدی ثش ًَ  ػجک صًذگی  اًذ ػْیناقتلبدی هـتشکی 

ِ . اًیذ  ًجقیبتی ی ّیب  تفبٍ اكلی  ّبی پبیِّوشاُ ثب ؿغل  پیـییي   ّیبی  ؿیکل اص  ٌیذ جْیت ثیب     ّیب  ًجقی

 قـشثٌذی اجتوبعی تفبٍ  داسًذ:

 دس عویَیت  گیشًیذ؛  ًویی  پب دیٌی یب حقَقی اهتیبصّبی ثش اػبع وال  ػبیش اًَا  قـشّبثش ّب ًجقِ* 

 ؿیکل  ،ؿیَد  هیی  تتییي ػٌت ٍ سػن اػبع ثش یب قبًًَی كَس  ثِ کِ هَسٍحی هَقتیت هجٌبی ثش ًجقِ

ِ ٍ هشصّیبی هییبى    اًیذ  قـیشثٌذی ػبیش اًَا   صا پزیشتش اًتٌب  ًَعبً ًجقبتی ّبی ًظبم .گیشد ًوی  ّیب  ًجقی

ِ هوٌَعیت سػوی ثشای پیًَیذ صًبؿیَیی هییبى افیشاد      گًَِ ّیچّشگض سٍؿي ٍ قٌتی ًیؼت.  ی ّیب  ًجقی

 هختلف ٍجَد ًذاسد.

قـیشثٌذی   ّبی ًظبمّش فشد دػت کن تب حذی اکتؼبثی اػت ًِ ایٌکِ هخل  ًچِ دس ػبیش اًَا   ِ* ًجق

 ّیبی  ًظبمثیؾ اص ػبیش اًَا   2؛ كشفبً ثِ ٌّگبم تَبذ هتلَم ثبؿذ. ت شن اجتوبعیؿَد هیعوَهبً دیذُ 

 قـشثٌذی عوَهیت داسد.

ًیبثشاثشی دس هببکییت ٍ کٌتیشل هٌیبث  ٍ      -افیشاد  یّیب  یثٌذ گشٍُی اقتلبدی ثیي ّب تفبٍ ثِ  ّب ًجقِ* 

قـشثٌذی، عَاهل ایشاقتلبدی عوَهیبً اّوییت    ّبی ًظبمثؼتگی داسًذ. دس ػبیش اًَا   -اهکبًب  هبدی

 ثیـتشی داسًذ.

اػبػبً دس سٍاثي ؿخلی هجتٌی ثش ٍریفِ یب اججبس ًوَد  ّب ًبثشاثشیقـشثٌذی،  ّبی ًظبم* دس ػبیش اًَا  

. تیش  پبییيثبالتش ٍ  ّبی کبػتبثٌذ؛ هخل سٍاثي ؿخلی ثیي اسثبة ٍ سعیت، وَاجِ ٍ ثشدُ یب افشاد ی هی

. ثیشای ًوًَیِ؛   کٌٌیذ  هیی  ًجقبتی عوذتبً ثش هجٌبی پیًَذّبی کالى ایشؿخلی عول ّبی ًظبمدس هقبثل، 

                                                             
1. Class Systems 
2. Social mobility 
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 06  ...قشربٌذی ٍ ًببرابری اجتوبعی

 ّیب  ًبثشاثشیی ًجقبتی دس ًبثشاثشی دػتوضدّب ٍ ؿشایي کبس اػت، ایي ّب تفبٍ  ُعوذ ّبی پبیِیکی اص 

اٍهیب  ٍ   ِ؛ تأحیشی کِ ًتیجی گزاسًذ هیؿغلی هتیٌی قشاس داسًذ تأحیش  ّبی هقَبِکؼبًی کِ دس  ِثش ّو

 ّوبى(.اػت )ؿشایي اقتلبدی حبکن ثش کل اقتلبد 

هختلیف   یّیب ِ یی التقؼین کشدى جبهتِ ثیِ   تَاى هی، قـشثٌذی اجتوبعی سا داًین هیکِ  َسً ّوبى

افشاد ًبثشاثشی اػت کِ  ّبی هَقتیت؛ هٌظَس کٌین هیداًؼت. صهبًی کِ اص قـشثٌذی اجتوبعی ك جت 

ِ . قـیشثٌذی ٍ ًیبثشاثشی دس   کٌیذ   هیی دس جَاه  هختلیف اؿیغبل    هختلفیی ٍجیَد داسد؛ هخیل     ّیبی  صهیٌی

جٌؼیت یب ػي کِ اییي دٍ هیَسد تقشیجیًب دس تویبهی جَاهی  ٍجیَد داسد. تفکیشا          ثش اػبعقـشثٌذی 

ًجقیِ ٍ قـیش(   هَهیَ  ) اػیت کیِ اص اییي     ییّیب  لیت لاکخش  دس هذ ؾیپ کبسل هبسکغ ٍ هبکغ ٍثش

ٍ  دٌّذ یهکغ سا اؿبعِ هبس یّب ـِیاًذ کٌٌذ هیبًی کِ دس ػٌت هبسکؼیؼن کبس ؿٌبػ جبهتِ. ؿَد هی

 تب تفکشا  ٍ هفبّین ٍثش سا ثؼي دٌّذ. کٌٌذ یهدیگشاى ًیض تالؽ 

دس ثبة ًجقِ، ًبثشاثشی ٍ قـشثٌذی اجتوبعی، دس اییي ت قییق ػیتی     ؿذُ گفتِثب تَجِ ثِ هقذهب  

 ؿذُ اػت تب قـشثٌذی ٍ ًبثشاثشی اجتوبعی سا اص دیذگبُ هبکغ ٍثش ؿش  دّین.

اٍ دس ًظشییِ ًیبثشاثشی    ُکبس ٍثش ثش ایي فیشم اػیتَاس اػیت کیِ ػیْن عویذ      ت لیل هب دس هَسد اف

اجتوییبعی، هشّییَى تییالؽ ٍی دس اساهییِ ًقییذی هخجییت ٍ ػییبصًذُ اص عقبیییذ هییبسکغ، وبكییِ تفؼیییش   

هبسکغ سا جش   یوَد اص ایي عقبیذ اػت. ٍثش دس ثخـی اص  حبس وَد،  سا علش ّن یّب ؼتیهبسکؼ

ٍ تتذیل کشد. اگش دس توبم اًتقبدّبی اٍ هووَى هـتشکی ٍجَد داؿتِ ثبؿذ؛  ى هویوَى اییي اػیت    

ثتوییی اص  ُاجتوییبعی، ثییشوال  عقیییذ  یّییب ذُیییپذکییِ تَكیییف ٍ تجییییي دقیییق ًییبثشاثشی ٍ دیگییش   

 (.3171گشة، سػذ ) یهثِ ًظش  تش هتٌَ ٍ  تش ذُیچیپثؼیبس  ّب ؼتیهبسکؼ

 غیراًتقبدی ٍ ًاریِ ًببرابری اجتوبعی هبکس ٍبر -برخَردیدیذگبُ . 1

ِ  یؿٌبػی  جبهتًِبثشاثشی اجتوبعی ٍثش دس  ّبی ًظشیِ ی تٌیبٍثی ّؼیتٌذ کیِ ٍثیش دس پبػی  ثیِ       ّیبی  ًظشیی

هیبسکغ ثیَدُ اػیت، اٍ ثیب      ّیبی  ًظشیِهبسکغ اساهِ کشدُ اػت. اگش ِ ّذ  ًخؼتیي ٍثش گؼتشؽ 

 ُ ًیبثشاثشی اجتویبعی اساهیِ دادُ     ُایشاًتقیبدی دسثیبس   -کیبسکشدی  تفؼیشی کِ اًذیـوٌذاى پیشٍ دییذگب

ِ ًجَدُ ٍ ًظیش ٍی اییي ثیَد کیِ      ذُیعق ّنثَدًذ  ِ  ّیبی  ًظشیی بًِ سا اص حببیت ججشگشاییی ٍ   ؿٌبػی  جبهتی

ِ . ثیذیي ػیجت،   کٌذاهبفِ  ّب  ىثِ  یتش تبصُّبی  گبًِسّبیی ثخـذ ٍ  ّب  ىیگبًگی  ٍثیش ٍ   ّیبی  ًظشیی
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ُ اٍ پیشٍی  ُؿیَ ًبًی کِ اص  ِ ثیِ   اًیذ  کیشد (. 97: 3192کویببی، اًیذ )  هتیشٍ   3 ٌیذگبًگی  ّیبی  ًظشیی

ًَیؼٌذگبى گًَبگَى دیگش اص جولِ کبهَتؼیکی، ساثشتؼیَى، ػیَسٍکیي،  سٍى، ثشًـیتبیي، گیش  ٍ      

ٍثیش اییي ثیَد کیِ      ُکِ کَؿیؾ عویذ   اًذ ابقَل هتفقهیلض، هبسکَصُ، پبسػًَض ثٌذیکغ ٍ گَبذًش ّوِ 

هتبكش دس هقبثیل ت لییل اقتلیبدی هیبسکغ کیِ حیبکی اص تؼیلي         داسی ػشهبیًِظبم  تجییي جذیذی اص

اًلیبسی ثیِ ًقیل اص فشاًیک،     کٌیذ )  ٍ فشٌّگیی اػیت پیـیٌْبد    یبػیػ سٍثٌب، ػبوتصیشثٌب ثش ػبوت 

3178 :24.) 

 ذیؿیب  - ؿیَد  یهی  ذُیهبسکغ ٍ ٍثش د یاجتوبع یًبثشاثش یّبِ یًظش بىیه یفشاٍاً یّوؼبً اگش ِ

 ٍِ سؿیذ جبهتی   ّب وبػتگبُ یثشسػدس  یخیٍجِ تـبثِ هبسکغ ٍ ٍثش اػتفبدُ اص سٍؽ تبس يیتش یْیثذ

اص  ى اػیت کیِ ثتیَاى     ـیتش یدٍ ث يیا بىیه یّب تفبٍ  - (55: 3171گشة،اػت ) ذیجذ یداسِ یػشهب

ِ ّن دس یک سدُ گٌجبًیذ. ثذٍى تشدیذ ثؼیبسی اص  کیگشفت ٍ ًضد ذُیسا ًبد ّب  ى ٍثیش اص   ّیبی  ًظشیی

هیبسکغ ًییض    ّبی ًظشیِ، ٍبی ایي اهشی ًجیتی اػت  َى ػش ـوِ اًذ گشفتِهبسکغ ثْشُ  ّبی ًظشیِ

ثیشای ثشسػیی    ّیب   ىٍ ییب اص   کیشد اساهِ  ّب  ىدیگشاى ثَد کِ هبسکغ تفؼیش جذیذی ثشای  ّبی ًظشیِ

اجتوبعی  یّب یثشاثشًبثِ ثشسػی  یتش تبصُدیگش اػتفبدُ کشد. ثِ ّویي تشتیت، ٍثش ًیض ثب دیذ  یّب ًکتِ

اص ًفیَر هیبسکغ دس    تیش  تیی اّو کناساهِ کشدُ اػت  یؿٌبػ جبهتِپشداوت. ثذٍى تشدیذ  ًچِ ٍثش ثِ 

 (.97: 3192کوببی،) ؼتیً یؿٌبػ جبهتِ

 یشیپیز  ؿیکل گشٍّیی دس ساثٌیِ ثیب     یّیب  ًفی  هبکغ ٍثش ّوبًٌذ ّوؼبًبى وَد ثش ثشویَسد هییبى   

ِ ًیض تأکیذ فشاٍاى داؿتِ اػت ٍ ثِ ّوییي ػیجت    ّب جبهتِ ِ  تیَاى  هیی ٍثیش سا ًییض    ّیبی  ًظشیی  ّیبی  ًظشیی

ثب ثشوَسدی کیِ هیبسکغ ثیِ تفؼییش  ى      ذیگَ یهثشوَسدی ًبهیذ. ٍبی ثشوَسدی کِ اٍ اص  ى ػخي 

ثیَدُ   یٌی یث سٍؿیي گفیت هیبسکغ پظٍّـیگش     تیَاى  هی کِ  یدس حببپشداوتِ اػت تفبٍ  ثؼیبس داسد. 

 ٌییي   جبهتیِ ثـیشی دس  یٌیذُ دس ؿیشایي ػَػیببیؼیتی اهییذ فیشاٍاى داؿیتِ اػیت،          ثْجَداػت ٍ ثِ 

داؿت ٍ جٌجِ ثیذثیٌی   یا ظُیٍٍثش پیذا کشد. هبکغ ٍثش ثذثیٌی  یّب ًَؿتِدس  تَاى ویسا ً یثبٍس وَؽ

اجتوبعی ثیَدُ   ّب  ى یّب ػبصهبىؾ ثیـتش هتَجِ صًذگی اجتوبعی دس ؿشایي گؼتشؽ تأحیش ّبی ًظشیِ

ثـشی دس ولیَف ثشاثیشی اجتویبعی ٍ     اص اهکبًب کِ هب  ییّب يیتخوٍی ثش ایي ثبٍس ثَد کِ  ت.اػ

ثٌیبثشایي ثیذثیٌی ٍثیش هتَجیِ تیأحیشی اػیت کیِ        ؛ ًیؼیتٌذ ٍ گَییب   اًیذ  ًیبقق ، جولگیی  نیصً یه صادی 

                                                             
1. Multi-dimensional theories 
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ِ ؛ اًؼیبًی کیِ دس   گیزاسد  هیی  ّیب  اًؼبىدیَاًؼبالسی ثش صًذگی   ى ثیِ صًیذگی اداهیِ     تیبسٍپَد  یال الثی

ِ (. گبُ تفبٍ  ثیي ٍثش ٍ هبسکغ ثش ػش هؼبهل ه تیَایی دس  98ّوبى: دّذ ) یه ًیؼیت،   یؿٌبػی  جبهتی

ٍ اسصؽ اًقیالة   ًؼیجت ثیِ احتویبل ٍقیَ      ّیب   ىثلکِ ثیـتش دس هَسد هَه  ػیبػی ٍ عقبییذ هتویبیض   

یي ٍثیش ٍ هیبسکغ ٍجیَد    ثی  کٌٌیذ  هیادعب  ای عذُیی کِ ّب تفبٍ ثِ عالٍُ االت  ؛ػَػیببیؼتی اػت

ّین علیش ویَد داؿیتِ      ّبی هبسکؼیؼتداسد، دس حقیقت اوتال  ًظشّبیی اػت کِ ٍثش ثب ثشوی اص 

ٍ ثشای ت قق اّیذا  ویَد ثیِ کیبس      کشدًذ یه شیتفؼاٍ سا  ّبی ًظشیِاػت؛ یتٌی پیشٍاى هبسکغ کِ 

س ٍثیش، اًتقیبد هخجتیی اص    اص  حب یا عوذُ. حتی دس ایي هَسد هٌلفبًِ اػت کِ ثگَیین قؼوت گشفتٌذ یه

 (.56: 3171گشة، ) یخیتبسهبسکغ ٍ هبسکؼیؼن اػت؛ یتٌی کـوکؾ هفیذ ثب هبتشیببیؼن 

اًکیبس کیشد.    تیَاى  یًوسا  ّب داًؾبًِ ٍ ّوچٌیي دیگش ؿٌبػ جبهتِ ّبی ًظشیِتأحیش ٍثش ثش گؼتشؽ 

، داًٌیذ  یهبى اهشٍص کِ وَد سا پیشٍ ؿیَُ تفؼیش هبسکغ ٍ یب دیذگبُ کبسکشدی ؿٌبػ جبهتِثؼیبسی اص 

اجتویبعی ییبسی جؼیتِ ٍ  ى سا     یّیب  ذُیی پذًبوَد گبُ اص سٍؽ ٍثش ٍ تأکیذ  ى ثش  ٌذگبًگی ثَدى 

 -ثشای ًوًَِ پبسػًَض کِ اص جولِ سّجشاى دییذگبُ کیبسکشدی   .3اًذ دادُوَد قشاس  یّب یثشسػػشهـق 

ویَد ًظشییِ ًظیبم     یّیب  یثشسػی تذ پبیگبُ اجتوبعی ٍثش دس ث، ثب اػتفبدُ اص سٍد یهثِ ؿوبس  ایشاًتقبدی

ی اجتویبعی ًییض هیَسد    ّیب  ًجقِّوچٌیي ثشداؿت ٍ تفؼیش ٍثش اص  .2کشدُ اػت یگزاسِ یپباجتوبعی سا 

اػتفبدُ ثؼیبسی اص پیشٍاى دیذگبُ کبسکشدی قشاس گشفتِ اػت ٍ ثِ ّوییي دبییل  ًیبى تَاًؼیتٌذ ًظشییِ      

ی اجتوبعی حببتی تیذاهی ثخـیٌذ. اییي اهیش ثیِ اییي       ّب ًجقِی گؼؼتِ هبسکغ سا سد کشدُ، ثِ ّب ًجقِ

ِ بى پیشٍ دیذگبُ کیبسکشدی،  ؿٌبػ جبهتِهتٌی اػت کِ  ِ سا  جیَاس  ّین عی ی اجتویب ّیب  ًجقی ِ  ثی  یا گًَی

ثشگییشد. ثیذیي   ّیش دٍ ًجقیِ سا دس   ّیبی  ٍیظگیی یی ّؼتٌذ کِ ّب گشٍُکِ داسای تَاًبیی اساهِ  ٌٌذیث یه

، ثب ایي تفیبٍ  کیِ  ًیبى پبیگیبُ     ٌٌذیث یهی اجتوبعی سا هتذاٍم ّب ًجقِبى کبسکشدی ؿٌبػ جبهتِػجت 

ِ  یّییب ستجییِاجتوییبعی سا دس  تأکیییذ ٍثییش ثییش پبیگییبُ اجتوییبعی   ؿییغلی جؼییتجَ کییشدُ؛ دس حییببی کیی

ِ یث ویَؽ  یشیگ وشدُ، دّذ یهاجتوبعی اساهِ  یّب یًبثشاثشاػت. تفؼیشی کِ ٍثش اص  تش ؿوَل جْبى  ٌبًی

اص ًظشیِ هبسکغ اػت. اؿبسُ ٍثش ثش پیچیذگی ٍ  ٌذگبًگی ثَدى ًیبثشاثشی اجتویبعی داسای اّوییت    

 (.311ٍ  312: 3192کوببی،داسد )دیذگبّی اػت ٍ کبسثشد فشاٍاًی 

                                                             
 اص گش ، هیلض ٍ پبسػًَض ًبم ثشد. تَاى یهثشای ًوًَِ .3

2. Parsons. Talcott (1951) 
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 اجتوبعی یّب یًببرابرپیچیذگی ٍ چٌذگبًگی در . 6

اٍ ًؼجت  ابتول عکغًبؿی اص  ای اًذاصُثذیل ٍثش دس هَسد ػبوتبس اجتوبعی تب  ی ؿکبس اػت کِ  سا

ٍثش، اعتقیبد   یؿٌبػ جبهتِثٌبثشایي ٍیظگی پبیذاس ؛ ثِ هبسکؼیؼن ثیؾ اص حذ ػبدُ ؿذُ یب عَاهبًِ اػت

ثیِ   تَاى هیسا ثِ ًذس   ّب  ىٍ  اًذ ذُیچیپّب ٍ ًیشٍّبی اجتوبعی ّویـِ فش یٌذاٍ ثِ ایي اهش اػت کِ 

ًبثشاثشی اجتویبعی اص دییذگبّی کیِ     یّب یثشسػثبسص دس  ِ(. ًکت64: 3171گشة، کشد )ػبدگی تجییي 

ُ ایي اػت کِ اًگیبسؽ ٍی دس هیَسد ٍجیَد  ٌییي      کٌذ  یهٍثش ثب  ى ثشوَسد  دس جبهتیِ اص   ای پذییذ

 یّیب  یًیبثشاثش گًَبگَى ػش ـوِ گشفتِ اػت. ثِ دیگش ػخي، ٍثیش ثیش اییي ثیبٍس ثیَد کیِ        یّبِ یصاٍ

ِ دس  تیَاى  هیی سا  ّیب   ىاقتلبدی اػتَاس ًیؼیتٌذ ٍ ؿیبوق    ّبی پبیِاجتوبعی تٌْب ثش  دیگیش   ّیبی  صهیٌی

اجتوبعی کیِ دس سًٍیذ ًیبثشاثشی اجتویبعی ًقیؾ هْویی        یّب ذُیپذّوچَى ػیبػت، هزّت ٍ دیگش 

دٍهی  یّب ػبصُاص جولِ  تَاى ویثٌبثشایي  ًچِ سا سیـِ ایشاقتلبدی داؿتِ ثبؿذ ً؛ کشدداسًذ جؼتجَ 

ثیِ كیَستی پَییب ٍ     اقتلبدی ؿوشد؛ صیشا اییي ًیشٍّیب ویَد    یّب ذُیپذسا ثبصتبثی اص  ّب  ىداًؼت ٍ یب 

 یّیب  ذُیی پذدس جبهتِ کبسثشد داسًذ. ٍثش ثش ایي ثبٍس ثَد ًیشٍّیبی ایشاقتلیبدی گْگیبُ ثیش      ٍاػٌِ یث

 (.300ٍ  99: 3192کوببی،) کٌٌذ  یهسا سٌّوَى  ّب  ى، حتی ؿذُاقتلبدی ًیض  یشُ 

ِ اٍ دس  یّیب  یثشسػی اجتوبعی ًیبص ثِ فْوییذى ؿییَُ    یّب یًبثشاثشفْویذى تفؼیش ٍثش اص   ّیبی  صهیٌی

وَد اٍ دس تفؼیشی کیِ ٍی دس   یّب ـِیاًذًظشی  ّبی پبیًِظشی داسد. کَؿؾ ٍثش دس سٍؿي ػبوتي 

ثٌیبثشایي  ؛ ؿَد هیثِ وَثی دیذُ  دّذ یهاجتوبعی اساهِ  یّب ذُیپذاجتوبعی ٍ ًجیتت  یّب ساثٌِهَسد 

اجتوبعی ًَؿتِ اػت ثپیشداصین، الصم اػیت اًیذکی ثیِ      یّب یًبثشاثشپیؾ اص ایٌکِ ثِ  ًچِ ٍثش دسثبسُ 

اٍ دس ایي صهیٌِ ثپشداصین. ثشای سٍؿي ؿذى ایي ًکتِ،  ٌذ هَسد ثبییذ رکیش    یا ـِیاًذ ّبی پبیِثشسػی 

ِ  یعل یّب ساثٌٍِ  3احتوببی یّب ساثٌِ. ًخؼتیي اؿبسُ ٍثش ثِ تفبٍ  هیبى ؿَد اػیت. دیگیش    3 ٌذگبًی

ِ ٍ  2رٌّیی  یّیب  جٌجِهیبى  ِثش ساثٌ یا ظُیٍایٌکِ ٍثش پبفـبسی  دس صًیذگی   1عیٌیی( ) یقی یحق یّیب  جٌجی

اػیت کیِ ثیِ پییذایؾ ًیبثشاثشی اجتویبعی        ییّیب  ـِیساجتوبعی داسد. ًکتِ ػَم ّوبى  ٌذگبًِ ثَدى 

ِ دس جَاه   ٍیظُ ثِ. ایي اهش اًجبهذ یه ٍ  4اص جولیِ ًجقیِ ٍ پبیگیبُ اجتویبعی     ییّیب  ذُیی پذ داسی ػیشهبی

                                                             
1. Causal pluralism 
2. Subjective aspects 
3. Objective aspects 
4. Social status 
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 06  ...قشربٌذی ٍ ًببرابری اجتوبعی

گیشد. ثش پبییِ  ًچیِ دس ثیبال  هیذُ اػیت، دسّین  هیخیتي  ٌییي          یدسثشهگًَبگَى سا  یّب یثٌذ دػتِ

ٍ اص  ذیی افضا یهی اجتویبعی   یّیب  یًیبثشاثش  بس َة فکشی ثب یکذیگش، ثش پیچیذگی تفؼیش اجتوبعی اص 

ثیب هییضاى قیذس  ٍ     یا ظُیی ٍثِ دػتِ ٍ یب ًجقیِ اجتویبعی    یضی ه دسّن ًجبیی کِ ّش ثش یٌذی اص ایي 

ِ اجتوبعی ثش پبیِ سٍاثیي اجتویبعی هییبى     یّب ػبوت، اًجبهذ یهًیشٍی  یشُ ؿذى ثش دیگشاى   ّیب  ًجقی

ػت کِ ٍثش ا . اص ایٌجبکشداقتلبدی ه ذٍد  ّبی پبیِتٌْب ثِ  ّب سا  ىکِ ثتَاى  ؿَد هیاص  ى  تش ذُیچیپ

ٍ  300ّویبى: ) داًؼت یهاجتوبعی  یثٌذ ًجقِ یّب سکياقتلبدی سا تٌْب یکی اص  یّب ساثٌِ یشگی ثش 

303.) 

 2ٍ حسة 3ٍبر: طبقِ  هٌسلت. 6

هْین   دٍ ًجقٍِثش ثب هبسکغ دس ایي اػت کِ ٍی هتتقذ ثَد دس ػبوتبس ًجقبتی، ثیؾ اص  ُتفبٍ  عوذ

ٍثیش اص ًیبثشاثشی    تیش  یکلی ٍجَد داسد. ایي ًظش دس هَسد ػبوتبس ًجقبتی، فقي یکیی اص عٌبكیش ت لییل    

ٍثیش دس ت لییل ًیبثشاثشی ًجقیبتی ثبییذ دٍ هقَبیِ        ُ. ثِ عقیذػتا گشا کخش  ای پذیذُ هخبثِ ثِاجتوبعی 

ٍبیی   اًیذ  هتفیبٍ  ٍ حضة. ایي دٍ هقَبِ ثِ ب بٍ هفَْهی ثب ًجقیِ   هٌضبت دیگش سا ًیض دس ًظش گشفت:

 (.77: 3171گشة، کٌٌذ )ثشوَسد  ثب توبیضّبی ًجقبتی ثِ ًَس هتقبً  دس جَاه  حقیقی تَاًٌذ یه

ّوجؼتِ ثب ػبصهبى اجتوبعی هَسد ًظش اػیت ٍبیی    ُثِ عٌَاى یک پذیذ اؽ یهبسکؼًجقِ دس تلقی 

.  ًچِ ثیـتش دس تتشیف هبسکغ هَسد تَجِ گیشد ًویثِ ایي ؿکل[ هَسد ث ج قشاس ٍثش ]دس هٌببتب  

 (.18: 3181سیضهي ٍ هبسییبًَ ا ،  اػت ) 1سفتبس ًجقبتی یّب جٌجِاػت، قجَل ججش اقتلبدی دس ثشوی 

اص افشاد ّؼیتٌذ کیِ اص ب یبٍ ًفیَر اقتلیبدی ٍ قیذس  فیشٍؽ کیبال ٍ          ییّب دػتٍِثش، ًجقِ  ُثِ عقیذ

(. ٍی ًجقیِ سا ًیَ  وبكیی اص    78: 3171 گیشة، اًیذ )  هتفیبٍ  هْبس  دس ًظیبم اقتلیبدی هـیخق،    

اػیت  تتشییف کیشدُ    یرٌّی ببت قـشثٌذی ثش اػبع هببکیت اقتلبدی ٍ ٍهتیت ربّشی صًذگی ٍ ح

اص ّش ًَ  گشٍُ هتـکل اص اؿخبف داسای هَقتیت ًجقیبتی   اػت(. ًجقِ عجبس  25: 3178 اًلبسی،)

 ّیب  يیی اّوبًٌذ تـکیل ًجقِ ًِ هَکَل ثِ ایٌکِ ًجقِ هزکَس داسای ػبوت یب ٍحیذ  وبكیی ثبؿیذ.    

جِ ثشای تـیکیل ًجقیِ ٍاجیت ًیؼیتٌذ.     هوکي ٍ یب حتی ه تول اػت تأحیش داؿتِ ثبؿٌذ ٍبی ثِ ّیچ ٍ

                                                             
1. Status 
2. Party 
3. Class behavior 
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 11 ٍ 11 ّبی شوبرًَُزدّن  سبل اقتصبدی هجلِ 06

 

ِ ثشای تـکیل ًجقِ کبفی اػت کِ تتذادی اص افشاد پشاکٌذُ یب  اص افیشاد کیِ تتلیق  ًیبى سا      یا هجوَعی

ّوبى ثِ ًقل اص گَسٍیچ(. ٍثیش  ) شًذیگثِ دقت تتییي کشد، دس هَقتیت ًجقبتی ٍاحذی قشاس  تَاى ویً

حیغ  گیبّی    ّیب   ى یکیِ اعویب   کٌیذ  یهی یی اقتلبدی قلویذاد  ّب ًجقِ ِهخبث ثِی اجتوبعی سا ّب ًجقِ

اعویب ثیِ ًیَس یکؼیبى اص اییي       ِگشٍّی ٍ رٌّی ًؼجت ثِ پبیگبُ ًجقبتی هـتشکـبى داسًذ ٍ ابجتِ ّوی 

عٌلش اػبػی گشٍُ هٌضبتی اػت. دس ایٌجب تفیبٍ    یرٌّحغ  گبّی ثشوَسداس ًیؼتٌذ؛ ٍبی  گبّی 

ًیِ ثیش    ؿیًَذ  یهی اػبع  ثشٍی اجتویبعی اص یکیذیگش هتویبیض    ی هٌضبتی ثش ّب گشٍُعوذُ ایي اػت کِ 

ّشگبُ قذس  اقتلبدی ثٌیبًی ثشای  ثشٍی اجتویبعی ٍ  گیبّی    ،اػبع عَاهل اقتلبدی. ثب ٍجَد ایي

ثٌبثشایي ٍثش هتتقذ ثَد کیِ گیشٍُ هٌضبتیی،    ؛ اجتوبعی ّوبى گشٍُ هٌضبتی وَاّذ ثَد ِرٌّی ثبؿذ، ًجق

ٍثش، هٌضبت ثِ هتٌیبی تفیبٍ     ِ(. دس ًظشی78: 3171گشة، اػت )اجتوبعی  ِ یض ثِ ًجق يیتش کیًضد

: 3191گییذًض،  دٌّیذ )  یهًؼجت  ّب گشٍُدس هیضاى احتشام یب ؿأى اجتوبعی اػت کِ دیگشاى ثِ افشاد ٍ 

431.) 

 ذوَاّی  یًوی کِ ثیي ًجقِ اجتوبعی ٍ گشٍُ هٌضبتی ٍجَد داسد،  ؿکبس اػت کِ ٍثیش   یا ساثٌِاص 

اقتلیبدی ٍ اجتویبعی دس جَاهی  ٍاقتیی سا جیذا اص یکیذیگش تشػیین کٌیذ. دس ٍاقی  افیشاد            ّیبی  ًظبم

گیشة،  دّیذ )  یهی هـبثْی دس ّش دٍ ًظبم داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ایي اهشی اػت کِ االیت س    ٌِذ ستجتَاً هی

ثیش   اقتلبدی ّین تویبیض قبهیل اػیت. ثیِ ًظیش اٍ ًجقیب         ِ(. ٍثش هیبى هٌضبت اجتوبعی ٍ ًجق78: 3171

ی هٌضبیت  ّب گشٍُ، حبل  ًکِ ؿًَذ هیسٍاثٌی کِ ثب تَبیذ ٍ دػتیبثی ثِ کبالّب داسًذ قـشثٌذی  اػبع

، قـیشثٌذی  ؿیَد  یهی صًیذگی ویبف هتجلیی     یّب َُیؿاكَل هلش   ى کبالّب  ٌبًکِ دس  ثش اػبع

سا هَسد ث ج قیشاس دادُ   «حضة»ٍ  «هٌضبت» ثتذ(. ٍثش ثِ ًَس هفلل د26ٍ: 3178 اًلبسی،) ؿًَذ یه

اػیت.   3هٌضبت[ هشتجي ثب احتشام اجتوبعی یب پشػتیظ ٍ دٍهی هیشتجي ثیب قیذس  اجتویبعی    ] یاٍباػت؛ 

ٍ  کییشد یهی سا هـیخق   ّیب   ىّین هالکیی کیِ     .ّین دس هیختیِ ثَدًیذ    اببجیبً ػیِ ٍجیِ اص ٍاقتییت ثیب     

 ّین . دس عیي حبل ثب پبفـبسی ثش ایي ػِ ثخؾ جیذا اص  کشدًذ یهاجتوبعی کِ ًَعبً ثشٍص  یّب ؿکل ّن

تجییي هبسکغ، اببجبً جزاثیت  ِهتلل ثِ ّن ؿذ. الصه ٍاػٌِ یث ٍُثش قبدس ثِ تجییي سفتبس دس یک صًجیش

تجیییي هؼیبهل اجتویبعی ًگیبُ      علیت ثَد کِ ثِ عَاهل اقتلبدی، كشفبً ثِ عٌَاى یگبًیِ   یا کٌٌذُ گوشاُ

ُ ٍثش اص هفَْم هبسکؼی ًجقِ، ثب هتٌیی ٍ هفْیَم    ِگبّبً. ؿش  ٍ ثؼي  کشد یه هٌجیش ثیِ    یتیش  گؼیتشد

                                                             
1. Social power 
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 06  ...قشربٌذی ٍ ًببرابری اجتوبعی

پَییبیی کیِ    یّیب  بىیی جشّوچیَى   تَاًیذ  یهی ایشقبثل تغییش ػیؼتن قـیشثٌذی   ػبوتبس ت لیل ًجقِ ؿذ.

ثشسػی اص ت لیل هبسکغ  تش  ػبىت لیل ٍثش  لِیٍػثِ  تَاًذ یههتلل ثِ ّن ّؼتٌذ، قلوذاد ؿذُ ٍ ًیض 

 ٍ« عیٌیی »افشاى ٍ تفشیي یک تئَسی  حذثِ عٌَاى هقیبع دٍ  تَاًذ یه. دیذگبُ ٍثش اص یک ًظش ؿًَذ

ِ عیٌیی[ اػیت. ثیش اییي اػیبع، افیشاد       ] ادبی ُهَسد تَجِ قشاس گیشد. هبسکغ ًوبیٌذ «رٌّی»  لِیٍػی   ثی

. دس اییي دییذگبُ تأکییذ ًؼیجتبً     ؿیًَذ  هیی ًیشٍّبی اجتوبعی ٍ اقتلبدی هشثًَِ ثِ دسٍى ًجقب  ساًذُ 

؛ دیذگبّی کِ هتکی ثیش دسن ٍ دسیبفیت افیشاد اص ویَد ٍ  گیًَگی      ؿَد هیکوی ثش دیذگبُ رٌّی 

ٍ     «رٌّی»اػت. اص دیذگبُ  تـبىیٍهت  .ذیی   یهی جیَد  ًجقب  ًْبیتبً تٌْب دس  گیبّی ٍ ؿیتَس افیشاد ثیِ 

رٌّیی، اٍ هتتقیذ ثیَد کیِ اسصییبثی ٍ تتجییش فیشد اص         ِ. اص جٌجی ًیؼیتٌذ ثِ تٌْبیی داسای اسصؽ  کذام چیّ

. ّش ٌیذ  بثذی یهدس سفتبس فشد تجلی یبفتِ ٍ اعتجبس  3ْبایي وَدفْوی ُثش اػبع جلَ اؽ یًجقبتهَقتیت 

ّویـیِ هیَسد    یًگیش  ٍاقی  کِ اّذا  ٍ تتبثیش ؿخلی فیشد ثیِ ب یبٍ     کشد یهاببت اٍقب  اٍ ارعبى 

اجتوبعی ثِ ًَس عیٌیی،   تش یقَاػتٌبد ًیؼت. ابجتِ ثبسّب اتفب  افتبدُ اػت کِ دس تتییي ًجقِ، ًیشٍّبی 

ثبصؿٌبػیی  ثِ ًَس ػیؼتوبتیک  سا ایي توبیضا  جضهیٍثش . اًذ داؿتِثذٍى تَجِ ثِ ثبٍس اؿخبف ًقؾ 

ًجقِ ثیِ ًیَس عیٌیی     کِ  یدس حبب. داداص ػبصهبى اجتوبعی قشاس  اؽ یکلهجٌبی دیذگبُ  ّب سا  ى ٍ کشد

ُ  ثبصتبة. هٌضبت ٍ حضة ثیـتش ؿَد هی يییتت 2ّبی اقتلبدی عقالیی ثبصاسفش یٌذ لِیٍػ  ثِ اهیَس   دٌّیذ

سییضهي ٍ هبسییبًَ ا ،   ؿیًَذ )  هیی گًَیِ تتیییي    رٌّی اػت ٍ تَػي ٌّجبسّب ٍ ٍفب  اجتوبعی جوی  

ٍ ثِ ًَس هٌظن ثیشای پیگییشی هٌیبف      اًذ داًٍلجبًِ« ییّب اًجوي»(. ثِ صثبى ٍثش، احضاة 40ٍ  19: 3181

ُ  یی(. ّوبًٌیذ اعویب  80: 3171 گیشة، ؿًَذ ) هی یدّ ػبصهبىجوتی  ِ ی هٌضبتیی ٍ  ّیب  گیشٍ ی ّیب  ًجقی

ُ ٍّی ٍ ّوجؼیتگی ّؼیتٌذ. دس حقیقیت    احضاة داسای حغ  گبّی گش یاجتوبعی، اعوب ی ّیب  گیشٍ

 ّیب   ىٌذ احضاة ًیض ثبؿیٌذ؛ هـیشٍى ثیش ایٌکیِ     تَاً هیی اجتوبعی، دس ؿشایي وبف ّب ًجقِهٌضبتی یب 

ِ ػبوتبسی عقالًی ٍ ػبصهبى سػوی ٍ کبدسی اداسی سا ثؼي دٌّیذ. اییي    ػیبصهبًی،  ى   یّیب  هـخلی

(. احضاة ّوچَى 83ٍ  80ّوبى: ػبصد ) یها  یضی اػت کِ دس ٍاق  حضة سا اص دٍ هفَْم دیگش جذ

هتوبیضی اص تشکیت پیچیذُ ًیشٍّبیی ّؼیتٌذ کیِ دس    یّب جٌجِی هٌضبتی، ّب گشٍُی اجتوبعی ٍ ّب ًجقِ

ّویَاسُ ػیبوتبسّبی هجیبسصُ     ّب حضة .ّوبى(دٌّذ ) یهٍ  ى سا ؿکل  کٌٌذ هیػبوتبس اجتوبعی عول 

                                                             
1. Self-conceptions 
2. The Rational Economic processes of the market 
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ِ ی ػیبصهبى ثٌیبثشایي حیضة    ؛(384: 3195، سیتضس ثِ ًقل اص گشث ٍ هیلضاًذ ) ػلٌِثشای  عٌلیش   يیتیش  بفتی

 اًیذ  دٍبتکِ دس  ّبیی  ىًظبم قـشثٌذی ٍثش اػت. ٍثش احضاة سا ثِ هفَْم ثؼیبس ٍػیتی ًِ تٌْب ؿبهل 

 ًُوبیٌذ ـِیّو ًِ ٍ هتوَالً. احضاة شدیگ یهًیض دس ًظش  اًذ یاجتوبعکِ دس ه بفل  ّبیی  ىثلکِ ؿبهل 

 ّوبى(.اًذ ) یهٌضبتی ّب گشًٍُجقب  ٍ 

ًیبثشاثشی   ِتٌْب ًیشٍی هؤحش دس هٌببتی  ِهخبث ثِی کِ ثش قذس  اقتلبدی ّبی هبسکؼیؼتدس هقبیؼِ ثب 

ِ کِ  ییّب بىیثٌ؛ کٌذ یه، ٍثش ثِ ػِ ثٌیبى اكلی قذس  تَجِ کٌٌذ هیتأکیذ  ثیِ  اص هٌیبف  سا   یا هجوَعی

(. ثِ ًَس والكِ ٍثیش  80: 3171 گشة،کٌٌذ ) هیٍ هبّیت ٍ هیضاى ًبثشاثشی سا تتییي   ٍسًذ یه ٍجَد

ّؼیتٌذ   هتقبثیل اقتلبدی، هٌضبت ٍ قذس  سا دس حببی کیِ دس کیٌؾ    ثتذثشای قـشثٌذی اجتوبعی ػِ 

ی هٌضبیت ثیِ اقتلیبد ٍ ًظین اجتویبعی ٍ تَصیی        ّب گشٍُ. ًجقِ ٍ کٌذ یهٍبی ثِ كَس  هجضا ثشسػی 

ثیشای هٌببتیِ ًیبثشاثشی     «ت، حیشٍ  ٍ قیذس   هٌضبی »قذس  ػیبػی ثِ حضة تتلیق داسد. هخلیج ٍثیشی    

 (.26: 3178 اًلبسی،اػت ) شیًبپز اجتٌبةاجتوبعی ٍ ػبوت ًجقبتی اهشی 

  عقالًیت ٍ ًابم داری سرهبیِطبقبت چٌذگبًِ ٍ ًببرابری اجتوبعی در ًابم . 6

 بَرٍکراسی

ٍثیش   ُاقتلبدی کِ ثِ عقیذ ٍِ تتذاد صیبدی ًجق یرٌّگشفتي دٍ عٌلش اهبفی یتٌی  گبّی  دس ًظشثب 

کیِ هتـیکل    ؿًَذ یهه ذٍد  یا هجوَعٍِ تجذیل ثِ ٍجَد داسًذ، دس ّن ادابم  داسی ػشهبیِدس ًظبم 

ثشعکغ  ًچیِ   ،ی اجتوبعی ساّب ًجقٍِثش ثش ایي ثبٍس ثَد کِ  .(75: 3171گشة، اػت )اص  ْبس ًجقِ 

هببکیبى  داساّیب ) ثیِ دٍ دػیتِ    ّیب   ىاقتلیبدی   ّیبی  پبیِتٌْب ثش  تَاى ویهبسکغ ثِ  ى ایوبى داؿت، ً

( 308: 3192کویببی،  ) کشدفبقذ هببکیت ٍػبیل تَبیذ ّؼتٌذ( تقؼین   ًبى کًِذاسّب )ٍػبیل تَبیذ( ٍ 

، ؿیًَذ  هیی کِ داسایی ًذاسًیذ قبهیل    ّبیی  ىدس ٍاق  توبیضی کِ ٍثش ٍ هبسکغ ثیي كبحجبى داسایی ٍ 

ِ دٍ ثب افیضٍدى   اییي اهیش ثیذیي هتٌیی اػیت کیِ ًخؼیت         .(75: 3171گیشة،  ) ؿیذ دیگیش کبهیل    ًجقی

یتٌییی  ؛کٌیذ  یهییکیِ یکییی داساییی ثؼیییبس صییبدی سا کٌتیشل      ؿیَد  هیییثیَسطٍاصی ثیِ دٍ ًجقییِ تقؼیین    

. ٍثیش  یثَسطٍاص وشدُیتٌی  ؛ثضسگ ٍ دیگشی داسایی تَبیذی تقشیجبً کوی دس اوتیبس داسد داساىِ یػشهب

ثشای فشٍؽ ثِ ثیبصاس عشهیِ     ى ساکِ هْبس  داسًذ ٍ  ّب  ىسا ًیض ثِ دٍ دػتِ تقؼین کشد:  دػتبى یتْ

 ِثیـتش ثیش پبیی   ّب تفبٍ دس ایٌجب  .ّوبى(ًذاسًذ )کِ ثِ جض ًیشٍی کبس، ّیچ دس اوتیبس  ّب  ىٍ  کٌٌذ یه

: 3192 ببی،کوی سػیبًٌذ )  یهدس ثبصاس کبس ثِ فشٍؽ  وَد ساهْبس  ٍ کبسداًی افشاد اػت کِ وذهب  
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کیِ فقیي ًییشٍی کیبس دس      ای عیذُ کبسگش اػت؛ یتٌی  ى  ٍِجِ توبیض اكلی دس ایٌجب، ثیي ًجق .(331

ٍ کبسهٌیذاى   ّیب  يیتکٌؼٍ  ّب هتخلقثب اسصؿی دس هقبم  یّب هْبس دیگش کِ  ای عذُاوتیبس داسًذ ٍ 

 .ّوبى(داسًذ )اداسی یب یقِ ػپیذّب ٍ کبسهٌذاى دٍبت ثشای فشٍؽ دس ثبصاس 

 جبهتییِ هبّیییت ٍ هٌـییأ اص علوییی فْیین ٍثییش هییبکغ یؿٌبػیی جبهتییِ اكییلی یّییب ّییذ یکییی اص 

ُ  ًیَیي  جَاهی   اكلی عٌبكش اص یکی عٌَاى ثِ ثَسٍکشاػی ثشسػی ٍ داسی ػشهبیِ ِ  .اػیت  ثیَد  ًظیش  ثی

اییي   اسٍپبی اشثیی ؿیذًذ.   دس داسی ػشهبیِ گؼتشؽ ػجت هْن تبسیخی پذیذُ ٍ  ٌذػبصُ ٍثش هبکغ

 :(15: 3177 صادُ، بْؼبیی) عجبس  ثَدًذ اص ّب ػبصُ

اًشطی( ثِ جیبی ًییشٍی عویالًی    ) ِیکبسهبًَیي  ّبی ؿکلكٌتتی ؿذى ثب جبیگضیٌی  فش یٌذ -

 ؛اًؼبى

تجیبسی ثیِ کیبس ثپیشداصد ییب گشػیٌگی        یّب ثٌگبًُب بس ثَد یب دس پیذایؾ ًیشٍی کبس  صادی  -

 ؛ثکـذ

 ؛كٌتتی یّب تیفتببه بػجبتی عقالیی دس  یّب َُیؿکبسگیشی  افضایؾ ثِ -

 ؛دػت ٍ پبگیش  ى ًجَد ایشهٌٌقی یّب تیه ذٍدکِ  پیذایؾ ثبصاس  صادی -

 ؛ت ویل تذسیجی ٍ هـشٍعیت یک ًظبم قبًًَی قبثل اعتوبد -

ثییب اػییتفبدُ اص اٍسا  ػییْبم ٍ دیگییش اثضاسّییبی  ـییگی صًییذگی اقتلییبدییافییضایؾ تجییبس  پ -

 ؛کبازی

 .داسی ػشهبیِ ِپیذایؾ سٍحی -

ٍ  ّیب  پشٍتؼیتبى ی هییبى  ّب تفبٍ یتٌی پیذایؾ  ؛ٍثش ثب پشداوتي ثِ یک ٍاقتیت تجشثی ًؼجتبً ػبدُ

ثشویی اص   فیشد  هٌ لشثِدس اسٍپبی ػذُ ًَصدّن، تأکیذ داؿت کِ حتی ثب فشم پیذایؾ  ّب کیکبتَب

هبًٌذ کیبس  صاد، قیبًَى عقالییی، اػیتقالل ػیبػیی ؿیْشّب ٍ كیٌتتی ؿیذى اٍبییِ(،          هْن )پذیذاسّبی 

ِ دس پییذایؾ  هفشٍم  ُػبص تشیي هْن ثیِ عٌیَاى ییک ًظیبم اقتلیبدی، سٍاد ٍ گؼیتشؽ        داسی ػیشهبی

ِ  ًَِیي فشٌّگی اػت کِ ٍثش  ى سا سٍحی ٍسػَم  داة ّویبى(. ٍثیش پیغ اص    ًْیبد ) ًیبم   3داسی ػیشهبی

كٌتتی سا ثِ ًوبیؾ دس ٍسد، ثِ جؼیتجَی   ِدس یک جبهت داسی ػشهبیِذایؾ ًظبم ایٌکِ  گًَگی پی

پیذایؾ ایي ًظبم دس جَاه  ًَیي پشداوت. اص دیذ اٍ، ًظبم ثَسٍکشاػی  یّب ثبصتبة تشیي هْنیکی اص 

                                                             
1. The Spirit of Capitalism 
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تیبسیخی جَاهی ،    ِّوبى( ٍثش هتتقذ ثَد کِ دس تَػیت اػت )كٌتتی  داسی ػشهبیًِظبم  ِجٌج تشیي هْن

ٍ عقالًیی   ؿیذُ  حؼیبة یتٌیی ثیِ ًیَس هٌٌقیی ٍ      ؛ؿَد هیعقالیی  یا ٌذُیفضاوبعی ثِ ًَس کٌؾ اجت

 یّیب  ضُیی اًگکیِ   ییّیب  کیٌؾ گشایؾ پبیذاس ثیِ ػیَی    ٍثش ُهتَجِ کؼت هٌبف  وبكی اػت. ثِ عقیذ

ٍجیَد داسد.   عقالًیی داسًیذ   یدّی  ػبصهبىثِ ػَی ػبوتبسّبیی اجتوبعی کِ  جِیدسًتعقالًی داسًذ ٍ 

ِ ؿکل دس قلوشٍ اقتلبدی ًظیبم   يیتش ٍاهحثِ  تَاى هیایي اهش سا   گیشة، کیشد ) هـیبّذُ   داسی ػیشهبی

ؿیذُ ثیبصیگشاى اكیلی دس هجیبسصُ ثیشای دػیتیبثی ثیِ         عقالًی یّب یثَسٍکشاػ(. ثِ ًظش ٍثش، 86: 3171

ٍ دس قببیت   دٌّیذ  یهی کیِ ٍریبیف هـخلیی سا اًجیبم      اًیذ  ییّب هقبمؿبهل هـبال یب  ّب  ى. اًذ قذس 

ِ قیشاس   یشیی گ نیتلیو اقتذاس یب قیذس    ثش اػبعػلؼلِ هشاتجی  ؛ هیذیشیت ػیبصهبى هجتٌیی ثیش     اًیذ  گشفتی

ِ ػبصهبى ًجق  یّب تیفتببٍ  ػتا ّب پشًٍذُهذاسن کتجی یب  اص هقیشسا  ییب قیَاًیي اداسی     یا هجوَعی

 یا ظُیی ٍ(. ٍثش ثش ایي ثبٍس ثَد کِ  ٌیي کبسکشدی اص تَجیِ عقالییی  87ّوبى: ) شدیگ یهكشیح اًجبم 

(.  ٌییي ػیبصهبًی   327: 3192 کویببی، ) ؿیَد   یهی ثشوَسداس اػت کِ ػجت کبسکشد سٍاى  ى ػبصهبى 

ٍ کبساتشیي اثیضاسی اػیت کیِ تیب ثیِ حیبل ثیشای اداسُ         يیتش یعقالًٍ  کٌذ یهتقشیجبً ؿجیِ هبؿیي عول 

ٍثیش هتتقیذ اػیت کیِ      اهیب  ،(87: 3171 گیشة، اػیت ) اجتویبعی ثیِ ٍجیَد  هیذُ      یّب تیفتببکشدى 

گشفتیِ ٍ   ّیب   ىدس هیذُ،  صادی سا اص   ّیب  اًؼبىثَسٍکشاػی دس جَاه  کًٌَی ثِ كَس  قفغ  ٌّیي 

کِ  ذید یهسٍؿٌی  ٍثش ثِثیؼتن،  ُل کشدُ اػت. دس  ابص ػذثِ هَجَداتی اص وَد ثیگبًِ تجذی ّب سا  ى

دس  یٌذُ یک ًظبم عقالیی ٍ قبًًَی ثِ ًبم ثَسٍکشاػیی دس حیبل سؿیذ اػیت کیِ  یشگیی ویَد ثیش         

 ّوبى(.داد )صًذگی اجتوبعی سا گؼتشؽ وَاّذ  یّب جٌجِ

 قشربٌذی اجتوبعی ٌِیدر زهدیذگبُ هبکس ٍبر . 0

ِ تئَسی قـشثٌذی اجتوبعی ٍثش، حَل دٍ ه َس اػبػی ؿکل گشفتِ ثَد کیِ   اییي دٍ ه یَس    لِیٍػی   ثی

ٍهیتیت دس   ،اػت. ثِ ثیبى دیگش 3قـشثٌذی تجؼن تَصی  ًبثشاثش قذس  ٌکِیا. ًخؼت ؿذ هیهـخق 

دس  تَاًیذ  یهی کِ ایي ٍهتیت تخجییت ؿیذُ    ؿَد هیتخجیت  قذس  لِیٍػ  ثِّشیک اص هشاتت اجتوبعی 

قذس  سا ثِ عٌَاى ؿبًغ یک فیشد ییب تتیذادی اص افیشاد دس      ٍثش قشاس گیشد. ّب تیٍهتهقبیؼِ ثب دیگش 

. دس تتشییف  کٌیذ  یهی وَد دس کٌؾ جوتیی ثیب ٍجیَد هقبٍهیت دیگیشاى تتشییف        یّب وَاػتِاعوبل 

                                                             
1. Unequal distribution of power 
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 66  ...قشربٌذی ٍ ًببرابری اجتوبعی

جتٌی ؛ تأکیذ ثش قذس  ثِ ًَس جببت تَجْی هقذس ، عولی ثَدى اعوبل قذس  ثِ تٌْبیی کبفی ًیؼت

بى هَسد افلت قشاس گشفتِ ؿٌبػ جبهتِثش هتٌبی تئَسی قـشثٌذی ٍثش اػت کِ اببجبً دس ًگبُ ثؼیبسی اص 

سٍیکشد ٍثیش ثیِ قـیشثٌذی اجتویبعی ثیش هجٌیبی ت لیلیی کیِ         (. 40: 3181سیضهي ٍ هبسیبًَ ا ، اػت )

: 3191گییذًض،  )کیشد  ، ٍبی اٍ ایي ت لیل سا ؿیش  ٍ ثؼیي داد ٍ تتیذیل    ؿَد یههبسکغ پشٍساًیذ ثٌب 

 دّیذ  یًوی هْن ت لیل ٍثش ایي اػت کِ قـشثٌذی سا ثِ عَاهل اقتلبدی تقلیل  یّب جٌجِاص  یکی .(432

قـشثٌذی اجتوبعی ٍثیش ٍاکٌـیی ثیِ     یؿٌبػ جبهتِ(. 382: 3195سیتضس، ) ٌذیث یه ی ٌذثتذثلکِ  ى سا 

تویبد ٍ   كیَس   ثیِ  اجتویبعی سا   یّب یًبثشاثش. ٍی اػت ى ًیض  کٌٌذ لیتکوٍ هبسکغ  یؿٌبػ جبهتِ

ابجتِ ًِ ثذیي هتٌی کِ توبد هَجَد هیبى هببکبى ٍػبیل تَبیذ ٍ کبسگشاى، تٌْیب تویبد    ذید یهثشوَسد 

ُ توبد جَاه  ًَیي اػت. ثیِ ًظیش اٍ،    تشیي هْنیب  ی هتفیبٍ  ییب افیشادی ثیب هٌیبف  گًَیبگَى       ّیب  گیشٍ

سٍاثیي هتویبد    ِپبیی  ایجبد توبدّب ٍ ثشوَسدّبی اجتوبعی ثبؿٌذ. ّوچٌیي دس ثبٍس ٍثیش  ٌِذ پبیتَاً هی

، هؼیبهل  ّیب  تفیبٍ  ... ًْفتِ ثبؿذ. دس ساثٌِ ثب اییي   ، ػیبػی ٍیدهبی اجتوبعی، ّب تفبٍ دس  تَاًذ یه

 (.14: 3177 صادُ، بْؼبییسػذ ) یهاص ثقیِ ثِ ًظش  تش هْنػیبػی ٍ ػبصهبًی 

ثلکِ اص دٍ ٍجِ دیگیش ًییض تـیکیل     ،ؿَد ویقـشثٌذی اجتوبعی كشفبً ثِ ًجقِ هشثَى ً ًظش ٍثش اص

ٌیذ ثیِ تتیذاد صییبدی اص     تَاً هیی : هٌضبت ٍ حضة. ایي ػِ عٌلش ّوپَؿبى قـشثٌذی اجتویبعی  ؿَد هی

کیِ   یشیًبپیز  اًتٌیب  هوکي دس جبهتِ هٌجش ؿیًَذ، ًیِ فقیي هیذل دٍ قٌجیی وـیک ٍ        ّبی هَقتیت

(. ّش ٌذ کِ ٍثیش اییي دییذگبُ هیبسکغ سا پیزیشفت کیِ       431: 3191گیذًض، کشد ) یهٌش  هبسکغ ه

هتٌَعی اص عَاهل اقتلبدی گًَیبگَى سا   ِهجوَع اهب، ؿَد هیًجقِ ثش هجٌبی ؿشایي اقتلبدی عیٌی ثٌب 

سا ثِ حؼبة ًیبٍسدُ ثَد. ًجیق ًظیش    ّب  ى؛ عَاهلی کِ هبسکغ داًؼت یهًجقِ دویل  یشیگ ؿکلدس 

ی ّیب  تفیبٍ  ًجقبتی ًِ فقي اص کٌتشل یب فقذاى کٌتشل اثضاسّبی تَبیذ ثلکِ اص  ى  یّب یثٌذ نیتقؼثش، ٍ

ثبییذ ثییي    ّوبى(. ثِ ًظش ٍثشًذاسًذ ) ّب داساییکِ ّیچ استجبى هؼتقیوی ثب  شدیگ یهاقتلبدی ًیض ًـئت 

تیب   کٌیذ  یهفش  گزاؿت. ّوچٌیي پیـٌْبد  ّب  ىتفکیک قبهل ؿذ ٍ هیبى « ًجقِ»ٍ « هَقتیت ًجقبتی»

 :(345ٍ  344: 3157گَسٍیچ، ) اص ّن تفکیک کشد ػِ ًَ  ًجقِ سا

یض اص ًظش  قجل اص ّش  ّب  ىتولک حشٍ  اػت ٍ هَقتیت ًجقبتی  ّب  ىًجقبتی کِ ثٌیبد تتشیف  (ابف

 ؿَد؛  یههببکیت هـخق 
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افشاد دس اػیتفبدُ اص اهیَال ٍ    یّب ؿبًغدػتشػی اػت ٍ  یّب َُیؿ ّب  ىة( ًجقبتی کِ ثٌیبد تتشیف 

 ؛کٌذ یهسا تتییي  ّب  ىکبالّبی هَجَد دس ثبصاس، قجل اص ّش یض هَقتیت ًجقبتی 

هجیبدال  اػیت ٍ    ّیب   ىًجقبتی هجتٌی ّؼتٌذ ٍ ثیي  ّبی هَقتیت ِد( ًجقب  اجتوبعی کِ ثش هجوَع

 .شدیپز یهاًجبم  ّب ًؼلدس عول ًیض هجبدالتی  ِ اص ًظش اؿخبف ٍ  ِ اص ًظش جبًـیٌی 

ّوبًٌذ ًظیش   اهبقـشثٌذی اجتوبعی ًیض ّؼت؛  ُسٍیبسٍیی دیذگبُ دٍسکین دسثبس ًِقٌ دیذگبُ ٍثش

کیِ افیشاد  ییشُ دس ساػیتبی یکپیبس گی       کٌیذ  یًوی . ثشای ًوًَِ، ٍثش تأکیذ اػتایشاًتقبدی  دٍسکین

ٍ  سهیبًی ویَیؾ   هیبدی  دس  بس َة هٌیبف    افشاد کِ ثلکِ ثش ایي ثبٍس اػت ،کٌٌذ هیگشٍّی سفتبس 

. عالٍُ ثش ایي، ٍثش ثب توشکض ثش سٍی یکپبس گی ٍ کبسکشد کل، تقؼییوب  ٍ عٌبكیش   کٌٌذ هیصًذگی 

تشکیجی سا ثِ ویذهت   یاِ یًظش اػت. دس ٍاق  هبکغ ٍثشجَاه  اًؼبًی سا اص ًظش دٍس ًذاؿتِ  ِجذاگبً

ِ ی حبکن ٍ ه کیَم دس  ّب گشٍُ كَس  ثِ کِ جبهتِ سا  شدیگ یه پیچییذُ دس ًظیش گشفتیِ     یا هجوَعی

 ثتیذ داسد. اییي پیچییذگی ٍ  ٌیذ     ثتیذ ثِ عجبس  دیگش، دیذگبُ اٍ اص قـشثٌذی اجتوبعی  ٌیذ  ؛ اػت

ثَسٍکشاػیی دس جَاهی  ًیَیي     یّیب   یبس َة ٍ  داسی ػشهبیِثِ دالیل گؼتشؽ ًظبم  ٍثش ِثَدى ًظشی

 (.15: 3177صادُ،  بْؼبییگشدد ) یثشه

 اػت کِ دس  ى «ػلٌِ یؿٌبػ جبهتِ»اص یکؼَ ًوَد  قـشثٌذی اجتوبعی هبکغ ٍثش یؿٌبػ جبهتِ

ی ّن ّب گشٍٍُ  ّب ًجقٍِاکبٍی ٍی اص  ِاص ػَی دیگش ًیض ًتیج ؛ذی  یهاص تَصی  قذس  ث ج ثِ هیبى 

ًَیي  هلی یّب دٍبت، یتٌی «اجتوب  ػیبػی»پبیگبُ دس جَاه  ًَیي اػت. ٍثش کبس وَد سا ثب اكٌال  

ی ّین پبیگیبُ ثیشای دػیتیبثی ثیِ کبالّیب ٍ       ّیب  گشٍٍُ  ّب ًجقِ. دس دسٍى ایي اجتوبعب ، کٌذ یه ابص 

ٌذ ثِ عٌَاى تشکیجیی اص کؼیبًی تتشییف    تَاً هی ّب ًجقِاسد، . دس ثشوی هَپشداصًذ یهوذهب  ثِ سقبثت 

ُ اقتلبدی یکؼبًی دس جبهتِ داسًذ؛ دس كَستی کیِ   ّبی هَقتیتؿًَذ کِ  ی ّین پبیگیبُ، اص   ّیب  گیشٍ

 (.17ّوبى: ) ّؼتٌذکِ ػٌَ  یکؼبًی اص هَقتیت اجتوبعی سا داسا  ؿذُ لیتـکافشادی 

اجتوبعی هبکغ ٍثش هجتٌی ثش تَصی  ًبثشاثش قذس  اػیت،   -قـشثٌذی اجتوبعی دس داًؾ اقتلبدی

یک یب  ٌذ ًفش دس ؿجکِ اعوبل اجتوبعی، دس ثشاثشی  یّب وَاػتقذس  احتوبل ٍاقتیت ثخـیذى ثِ 

اًلیبسی،  سػیذ ) هقبٍهیت  ًیبى ثیِ اًجیبم      سان یعلیک یب  ٌذ ًفش دیگش اػت کِ حتی هوکي اػت 

 «ثب ٍجَد هقبٍهت دیگشاى() ؾیوَشای دػتیبثی ثِ اّذا  تَاًبیی هشدم ث»(. ٍثش قذس  سا 25: 3178
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جَاهی  ًییض ثشویی     ِصٍسگَیی ثشوی ثِ دیگش اػیت. دس ّوی   دسثشداسًذُ. پغ قذس  کٌذ یهتتشیف 

 افشاد، دس جؼتجَی قذس  ثشای وَد ٍ یب گشٍُ وَیؾ ّؼتٌذ.

 :ؿَد هیدس ًش  کلی ٍثش، ًظبم  یشگی ثب دٍ عٌلش هشثَى ثِ ّن تتشیف 

 .ة. ٍجَد دػتگبّی اجشایی ؛هـشٍعیت اقتذاس ُثبٍسّبیی دسثبسابف. 

عقالیی اػت. ثٌب ثِ تتجییش   -قبًًَی ِكٌتتی اهشٍص، اقتذاس هجتٌی ثش قبًَى یب ػلٌ ِدس جَاه  پیـشفت

. دس دسٍى ییک ًظیبم اقتیذاسی ٍ قیبًًَی     ذیی   یه ثِ ٍجَدٍثش،  یشگی قبًًَی ثب ثشتشی هقبم ٍ پبیگبُ 

ی ّن پبیگیبُ، ثیشای قیذس     ّب گشٍٍُ  ّب ًجقِّؼتٌذ کِ دس  ى  ییّب ػبصهبى، احضاة ػیبػی عقالیی

 :ذیگَ یهکِ ٍثش  گًَِ ّوبى. کٌٌذ هیهجبسصُ 

ِ   یک حضة ػیبػی» هٌیبف    ثِ قلذ جٌگیذى ثشای  یشگی اػت کِ ٍجَد داسد؛ ثذیي ویبًش کی

اهش دس پشتَ یک ًظیبم قیبًًَی    ایي اهب ى اػت ثِ پیؾ ثجشد.  ًُجقبتی ٍ پبیگبّی گشٍّی سا کِ ًوبیٌذ

 (.17: 3177صادُ ثِ ًقل اص ٍثش،  بْؼبیی) «ؿَد هیاًجبم 

ِ : ؿیَد  یه سهبًی سا یبد ٍس  ٍِثش دس ًش  کلی ًبثشاثشی ٍ قـشثٌذی اجتوبعی، دٍ ًوًَ ی ّیب  ًجقی

 . ثِ ًظش ٍی:ّن پبیگبُ یّب گشٍٍُ  اجتوبعی

 ٍسدى  ثیِ دػیت  هـیبثِ ثیشای    یّیب  ییتَاًیب یک ًجقِ تـکیل ؿذُ اػت اص افیشادی کیِ داسای   »

َ   ّیب   ىاجتوبعی، کبالّب ٍ ویذهب  ثیشای وَدؿیبى ٍ ابتیزار اص      ّبی هَقتیت هٌبػیت   ُاص ًشییق ؿیی

 (.18)ّوبى:  «صًذگی ّؼتٌذ

ِ اکبٍی ٍثش،  هبسی ّؼتٌذ. دس ٍ یّب هجوَعِ ّب گشٍُثیؾ اص  ّب ًجقٍِثش،  ّبی ًظشیِدس   ّیب  ًجقی

ٌذ دس یک ثیبصاس پیَبی هیٌظن قیبًًَی، یتٌیی جیبیی کیِ        تَاً هیاػبػبً پذیذاسّبیی اقتلبدی ّؼتٌذ کِ 

سا ثیب تویبیض هییبى     ّیب  ًجقِدس هذ ٍ ػَد، ّذ  اػت ٍجَد داؿتِ ثبؿٌذ. ٍثش ّوچَى هبسکغ، ث ج 

اػبػی ّوِ ؿشایي ًجقبتی  ِافشاد هببک ٍ ایشهببک  ابص کشد. دس ثبٍس ٍی، ثَد ٍ ًجَد هببکیت هؼئل

 ثِ ٍجیَد گًَبگَى صًذگی  یّب َُیؿٍ یب ػشهبیِ(، ) یذیتَباػت. ثِ دبیل داؿتي ٍ یب ًذاؿتي دس هذ 

ُ یپبصًذگی، کلیذ توبیض  ُتفبٍ  دس ؿیَ جِیدسًت. ذی  یه دس جَاهی  ًیَیي اػیت. کؼیبًی کیِ       ّیب  گیب

، ثب یکیذیگش ًییض   ثشًذ هیکِ اص داسایی وَد  یا اػتفبدُهببک دس هذ تَبیذی وَیؾ ّؼتٌذ، ثِ ًؼجت 

دٌّیذگبى ٍ ییب کبسفشهبییبى تتلیق      اجبسُ ِتفبٍ  داسًذ. ثشای ًوًَِ؛ یک ػْبهذاس هوکي اػت ثِ ًجق
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 ُ ّؼییتٌذ کییِ اص دس هییذ حبثییت ًبؿییی اص     یکؼییبً 3هببکییبى ِدٌّییذگبى یییب ًجقیی  داؿییتِ ثبؿییذ. اجییبس

سا دس کٌتیشل ویَد داؿیتِ ٍ     ّب يیصهثِ دٍس ّؼتٌذ؛ افشادی کِ  اعتجبسی یّب ػپشدُیب  ّب یگزاسِ یػشهب

. دس داسًیذ  یهی ( دسیبفیت  کٌٌیذ  هیکبس  ّب يیصهکِ دس  ى ) يیًـ اجبسُدس هذ وَیؾ سا اص کـبٍسصاى 

ابتجبسُ  ٍ ثبًکذاساى؛ یتٌی ّوبى کؼبًی کِ كبحت هبلکؼبًی هبًٌذ تبجشاى، كبحجبى کـتی  ثبٍس ٍثش

 2تجیبسی  ِ. ٍثیش ایٌیبى سا ًجقی   ؿیًَذ  هیی ، کبسفشهبییبى ًبهییذُ   دٌّیذ  یهی ثَدُ ٍ فتببیتی تجیبسی اًجیبم   

ِ یدسًت. گیشًیذ  هیی  ٍسدى ػیَد ثیِ کیبس     ثیِ دػیت  صیشا  ًبى فقي داسایی وَد سا ثشای  ؛وَاًذ یه ، جی

ُ قذس  اعوبی ایي ًجقِ االت  صادُ،  بْؼیبیی ) داسًیذ دٌّیذگبى   اقتلبدی ثیـتشی ًؼجت ثِ ًجقِ اجیبس

3177 :18.) 

کِ حق اهتیبص کوتشی داسًذ، اص افشادی تـکیل یبفتیِ کیِ اهیشٍصُ     یبًیًبکبسای ّب ًجقِ اص دیذ ٍثش

کیبس ثیذًی    ُشًذیدسثشگاثتذایی،  یا گًَِ ثِ ًبى  یّب هْبس ؛ صیشا ؿًَذ یهًبهیذُ  «کبسگشاى یقِ  ثی»

ُ  1ٌذ ثِ تَاً هیافشاد  گًَِ يیااػت. ٍثش ثذٍى ّیچ تَهیح ثیـتشی ثیبى داؿتِ کِ  تقؼیین ؿیًَذ:    گیشٍ

 (.19کبسگشاى هبّش، ًیوِ هبّش ٍ ثذٍى هْبس  )ّوبى ثِ ًقل اص ٍثش: 

ی ّییب ًجقییِ»دیگییشی ثییِ ًییبم  ِهیبکغ ٍثییش، دس ًییش  هفْییَهی وییَد اص ػییبوتبس ًجقییبتی اص دػییت 

ُ ی اجتویبعی سا ؿیبهل   ّیب  ًجقِاٍ  .ّوبى(اػت )ثِ هیبى  ٍسدُ  ػخي 1«عیاجتوب یی اص هیشدم  ّیب  گیشٍ

ٍثیش   .(309: 3192 کویببی، ثشوَسداسًذ )دس صًذگی وَد  یا ظُیٍاجتوبعی  یّب فشكتکِ اص  داًذ یه

اص هٌیبث  هْین    دسیبفت کؼبًی کِ دس هذ تَبیذی ًذاسًذ، ثب ٍجَد دس دػت ًذاؿیتي ٍػیبیل تَبییذی   

ِ ٌیذ دس ثشویی اص   تَاً هی یا گًَِ ثِػیبػی ٍ اقتلبدی ثشوَسداس ثَدُ ٍ   ِجیبی گیشًیذ. ػیٌج    ّیب  ًجقی

ّیب    ى یّیب  هْیبس  ، اسصؽ وذهب  ٍ ػٌح دّذ یههْوی کِ ٍثش دس توبیض ًجقبتی هیبى ًبداساى اساهِ 

. اییي ًجقیِ اص   وَاًٌیذ  یهی ییض  ً «ی هیبًیِ ییب هتَػیي   ّب ًجقِ»سا  ّب ًجقِ. دس ًش  ًجقبتی ٍثش، ایي اػت

ثیِ   ّیب   ىکیِ   ییّیب  هْبس ؛ صیشا ؿًَذ هیًبهیذُ  «کبسگشاى یقِ ػفیذ»افشادی تـکیل یبفتِ کِ اهشٍصُ 

دٍبتی هبًٌیذ ػیبػیتوذاساى، هجشییبى ٍ     هٌلجبى كبحتکبس ثذًی ًیؼت:  ُدسثشداسًذ سػبًٌذ یهفشٍؽ 

قییذاًبى، هتلوییبى ٍ سٍؿییٌفکشاى ٍ ، اعوییبی هـییبالی ّوچییَى پضؿییکبى، حقَّییب تجبستخبًییِهییذیشاى 

، کبسهٌیذاى یقیِ ػیفیذ پیبییي ٍ کبسکٌیبى دٍبیت.  یَى دس        ّیب  يیتکٌؼدس ّش ًَ ( هبًٌذ هتخللبى )

                                                             
1. Property class 
2. Commercial class 
3. Social classes 
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، ثیـتش اص کؼبًی ّب  ى، قذس  ػیبػی ٍ اقتلبدی اػتایي افشاد صیبد  یّب هْبس جبهتِ، تقبهب ثشای 

 (.19: 3177صادُ،  بْؼبییکٌٌذ ) یهاػت کِ کبسّبی ثذًی 

کیِ افیشاد ثیذٍى هببکییت،      کیشد  یهی ی ثذٍى هببکیت ٍ داساییی احؼیبع   ّب ًجقٍِثش دس ٍاکبٍی 

ِ یدسًتعوَهبً دس ؿٌبوت هٌبف  هـتشن ٍ ّوگبًی وَد ًبتَاى ٍ دسهبًذُ ّؼتٌذ.  ؛ کیٌؾ هجتٌیی ثیش    جی

ُ  یّیب  ٍاکٌؾ حذٍ دس  هبًذُ یه ابص وَد ثبقی  ِیک هَقتیت ًجقبتی یکؼبى، االت دس ًقٌ  یا تیَد

ُ صًیذگی ثیِ    یّیب  فشكیت دس  ییّیب  تفیبٍ  . ثیب اییي حیبل ٍجیَد     شدیپز یهپبیبى  ًجقیبتی   یّیب  هجیبسص

سا  ّیب   ىثشای هجبسصُ ًجقبتی ثِ ؿٌبػبیی ثشوی اص هتغیشّیبیی پشداویت کیِ هیبسکغ      . ٍثشذیاًجبه یه

 :)ّوبى( اص اًذ عجبس ثشسػی کشدُ ثَد. ایي هتغیشّب 

 ؛ثبیذ وَد سا دس ؿشایي ًجقبتی یکؼبًی دس ًظش گیشًذ تتذاد صیبدی اص افشاد 

  ،؛ثبیذ توشکض دادُ ؿًَذ ّب  ىاص ًظش ه یٌی 

  ؛سٍؿٌفکشاى ثِ سٍؿٌی ثبصگَ ؿَد لِیٍػ  ثِثبیذ  هَسد ًظش اّذا 

 ثبیذ ثِ سٍؿٌی ؿٌبػبیی ؿًَذ هخببفبى. 

. ییک گیشٍُ   کٌیذ  یهی ص یکذیگش اؿبسُ دس دیذگبُ هبکغ ٍثش، پبیگبُ اجتوبعی ثِ اسصیبثی هشدم ا

افشادی اػیت کیِ اسصییبثی هخجیت ییب هٌفیی یکؼیبًی اص هَقتییت اجتویبعی           ُّن پبیگبُ ًیض دسثشگیشًذ

ی ّن پبیگبُ سا ثشای تـخیق ٍ توبیض هَقتییت اجتویبعی   ّب گشٍُهفبّین پبیگبُ ٍ  وَیؾ داسًذ. ٍثش

ٍ پبیگبُ اجتوبعی، ًبؿی اص دٍ هؼئلِ اػت؛ اص . تفبٍ  قٌتی هیبى ًجقِ ثشد یهاص هَقتیت هببی ثِ کبس 

ؿخق، تَاًبیی وشیذ کبال ٍ بز  ثیشدى اص  ى سا   ِاص حشف  هذُ دػت ثِثِ دبیل ایٌکِ دس هذ  ،ػَیی

. ؿیَد  هیتتییي  یا ػبدُپَبی  ِه بػج یثشم ثٌبعیٌی  ًَس  ثِثٌبثشایي عوَیت ًجقبتی ؛  ٍسد یهفشاّن 

ؿخلیی هیشدم اص    یّیب  یبثیی اسصُ ٍ هَقتییت اجتویبعی ثیش هجٌیبی     ثذاى دبیل کِ پبیگب ،اص ػَی دیگش

. ؿیَد  یهی یکذیگش اػتَاس اػت؛ بزا عوَیت فشد دس یک گشٍُ اجتوبعی ّویـِ ثِ ًَس رٌّی تتییي 

ثبؿیذ،   ّیب   ىپییؾ اص  ًکیِ سفتیبسی ثشحؼیت هٌیبف  اقتلیبدی        ّب اًؼبىکٌؾ  ؛ اص ًظش ٍثشدسهجوَ 

صًذگی ٍ ػٌ ی اص  ُثِ عٌَاى اعوبی یک گشٍُ یب کؼبًی اػت کِ دس یک ؿیَ ّب  ىسفتبس هتووي 

جَاه   یاجتوبعقـشثٌذی  ُهَقتیت اجتوبعی ّوکبسی داسًذ. هبکغ ٍثش  ٌذ اكل ًظشی هْن دسثبس

 :(40)ّوبى:  اص اًذ عجبس اشثی ًَیي اساهِ کشدُ اػت. ایي هَاسد 
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ُ ًؼجی اػیتَاس ثیَدُ ٍ ّیش     یّب ػٌجِی پبیگبّی ثیـتش ثش اػبع ّب تفبٍ ّش ِ  .3 گًَیِ   يایی   اًیذاص

صًذگی دیگشی داسًذ،  ُتجتین ًؼجت ثِ کؼبًی کِ ؿیَ ٍ ؿذ ثبؿذ، گؼتشُ  تش ثشجؼتِ هتیبسّب

 ؛ثیـتش وَاّذ ثَد

دس یک ًظبم اجتوبعی ّش ِ هیذاى تغییش تکٌَبَطیکی کوتش ثبؿذ، ًظن قـشثٌذی حجیب  ثیـیتشی    .2

 وَاّذ ثَد. تش پبییيتوبعی ًیض داؿتِ ٍ ػٌح یگبًگی اج

صًییذگی وییَد سا اص دوببییت ٍ  ُکییِ ؿیییَ کٌٌییذ هیییسفتییبس  یا گًَییِ ثییِپییغ؛ اص دیییذ ٍثییش هییشدم 

اجتوبعی دس اهبى ًگِ داسًذ. ّوچٌیي، ٍی ثش اییي ثیبٍس ثیَد     تش پبییيدیگشاى، دس هشاتت  یدساص دػت

اًتقبل ًظبم قـشثٌذی اص تولک ثش صهیي ثِ هببکیت ػشهبیِ اػت.  کٌٌذُ لیتکوکِ پیـشفت تکٌَبَطی، 

هبسکغ  یّب ـِیاًذ دسٍثش دس پیشاهَى قـشثٌذی اجتوبعی اگش ِ دس ساػتبی  ّبی ًظشیِثِ ًَس کلی، 

تأییذ ًظش هبسکغ دس هَسد ؿشایٌی اػیت کیِ دس  ى افیشاد ثیذٍى هببکییت ثیِ پشاکٌیذگی         اهباػت؛ 

تغییش   ى ساس یک جبهتِ ثِ عٌَاى اقذاهی ًبپؼٌذ ًگشیؼتِ ٍ کَؿؾ وَاٌّذ کشد کِ هٌبث  د ًِبعبدالً

ٍ ثبٍسّبی هبکغ ٍثش دسثبسُ قـشثٌذی ثِ دبییل ٍیظگیی تشکیجیی  ى، تیأحیش صییبدی ثیش        ّب ـِیسدٌّذ. 

پبیگبُ اجتوبعی سا اص  ثتذاهشٍصیي قـشثٌذی اجتوبعی گزاؿتِ اػت. کبسکشدگشایبى؛ ثیـتش  ّبی ًظشیِ

ِ یدس صه؛ دس حببی کِ ثشوَسدگشایبى اهشٍصی ثیـتش اص ثبٍسّیبی ٍثیش   اًذ گشفتِهبکغ ٍثش  تویبد دس   ٌی

ِ . دیذگبُ هبکغ ٍثش، دس ٍاق  اًتقبد هخجتی اص اًذ جؼتِثَسٍکشاػی ثْشُ  ّبی ًظبم هیبسکغ   ّیبی  ًظشیی

دس جَاهی  اهیشٍصی تأکییذ داؿیت. ٍی     ثَدُ اػت. ٍثش ثش پیچیذگی ٍ دٍقٌجی ثَدى هبّیت ًبثشاثشی 

دس ّش گشٍُ ثِ كَس  قٌجی، ًـیبى دادُ اػیت.    اهبثش  ٌذ اػبع  ّب ًجقِایي ًکتِ سا دس هفَْم ثٌذی 

ثَسٍکشاػی ٍ ثَسٍکشاتْب ثشای ٍی هْن اػت. اٍ دییذ اًتقیبدی ثیِ     ِدس ػبوتبس جَاه  اهشٍصیي، هؼئل

ثشویَسدی اػیت ٍ دس ٍاقی      -دیذگبُ ایشاًتقیبدی  ؛ دیذگبُ ٍثشدسهجوَ ثَسٍکشاػی اهشٍصی داسد. 

ِ هبکغ ٍثش ًیض ثِ ؿذ  ثش  ّبی ًظشیِ. اػتتشکیجی  قـیشثٌذی اجتویبعی اهیشٍصی احیش      یؿٌبػی  جبهتی

ِ بى ثیش پبییِ   ؿٌبػی  جبهتِکِ اهشٍصُ تتذاد صیبدی اص  یا گًَِ ثِگزاؿتِ اػت،  ٍی، دییذگبُ   ّیبی  ًظشیی

 .ّوبى(اًذ ) داؿتِ تشکیجی یب تلفیقی دس قـشثٌذی اجتوبعی ثشپب
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 66  ...قشربٌذی ٍ ًببرابری اجتوبعی

 هٌببوم

ّ  ؛یاًصبر - . شاىیی  ى دس ا یخیٍ ػیبوتبس تیبس   یاجتویبع  یقـیشثٌذ  یّیب ِ یی ًظش .(3178) نیابورا

 .اًتـبسا  داًـگبُ اكفْبى: كفْبىا

 .ًـش ًیتْشاى:  .َّؿٌگ ًبیجی ِتشجو .یؿٌبػ جبهتِ ِیًظش .(3195) جَرج تسر؛یر -

َ  سهي؛یر - ِ  .(3181) ات بًَیو هبر توب؛ یلئًَوبرد ٍ اًگ : یاجتویبع  یقـیشّب ٍ ًیبثشاثش   یؿٌبػی  جبهتی

 .اًتـبسا   ٍای کلک: ْشاىت .پَس ه وذ قلی ِتشجو .ٍ هذسى کیکالػ

ِ  .(3192) یعل ؛یکوبل - ِ ثیش   یا هقذهی اًتـیبسا   تْیشاى:   .یاجتویبع  یّیب  یًیبثشاثش  یؿٌبػی  جبهتی

 . بح ؿـن .ػوت

 .ٍ هتبكیش  کیکالػی  پیشداصاى ِ یی ًظش یّیب  ذگبُیی د: یاجتویبع  یًیبثشاثش  .(3171) ادٍارد گرة؛ -

 . بح اٍل .اًتـبسا  هتبكشتْشاى:  .صاد ٍ احوذسهب اشٍی پَؽ بُیػه وذ  ِتشجو

ًـش جبهتیِ  : ْشاىت .ثبقش پشّبم ِتشجو .یًجقب  اجتوبع ُدسثبس یهٌببتبت .(3157) شرش چ؛یگَرٍ -

 .ٍ اقتلبد

 . بح ًْن .ًـش ًیتْشاى:  .حؼي  بٍؿیبى ِتشجو .یؿٌبػ جبهتِ .(3191) یآًتًَ ذًس؛یگ -

اًتـییبسا  داًـییگبُ : یشاصؿی  .یاجتوییبع یقـیشثٌذ  ٍ یًییبثشاثش .(3177) یعبووذالعل زادُ؛ ییلْسوب  -

 . بح دٍم .ؿیشاص
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