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  مؤلف پیشگفتار
  

ــراهم نمــو    ــل کتــاب را ف ــز و جــل را کــه توفیــق نگــارش و تکمی ــد ع هــاي  سزاســت کــه از حمایــت . دســپاس خداون
انتشــارات ســمت، معاونــت محتــرم تحقیقــات و فنــاوري دانشــگاه و اعضــاي محتــرم شــوراي دانشــگاه تقــدیر و تشــکر   

ــردد ــر ســیدعلی  . گ ــاي دکت ــه از آق ــن خصــوص بجاســت ک ــاقر در ای ــرم   ياصــغر میرب ــده محت ــرد نماین ــمت«ف در » س
» ســمت«دانشــگاه اصــفهان و آقــاي دکتــر محداســماعیل انصــاري نماینــده انتشــارات دانشــگاه اصــفهان در انتشــارات   

  .قدردانی گردد
ــه   ــجویان درس جامع ــاري دانش ــا همک ــاب ب ــد     کت ــی ارش ــاعی در کارشناس ــاي اجتم ــرها و نابرابریه ــی قش شناس

ــه ــده اســت  جامع ــدوین ش ــه و ت ــفائی  . شناســی تهی ــان ص ــد گنجــی، فتحی ــدي، محم ــوب احم ــان یعق ــا  آقای ــژاد، رض ن
ــاري داشــته    ــف همک ــدوین فصــول مختل ــایی در ت ــد دری ــانی و مجی ــد  معصــومی، عبــاس دژب ــن ان ــه الزم اســت از ای ک

ــردد  ــدیر و تشــکر گ ــزان تق ــوده و زحمــت ویراســتاري علمــی آن را   . عزی ــازخوانی نم ــاب را ب ــادمی کت ــود خ ــاي بهب آق
  .و بر غناي کتاب افزودند اند برعهده داشته

  .گردد  کتاب حاضر به آقاي دکتر محمود کتابی بپاس زحمتشان در دوران دانشجویی اینجانب، تقدیم می
  
  

  مقدمه
  »الرعیه طبقات ال یصلح بعضها اال ببعض و ال غنی ببعضها عن بعض ان«

یــک از  نــدارد و هــیچباشــند کـه اصــالح هــر یکــی جـز بــا دیگــري امکـان     هــاي گونـاگون مــی  مـردم از گــروه «
  » .نیاز نیست ها از گروه دیگري بی گروه

  )53البالغه، نامه  نهج(
انـد کـه اغلـب بسـیار پیچیـده بـوده و داراي صـور         بنـدي و سلسـله مراتبـی    کلیۀ اجتماعات بشري مبتنی بـر طبقـه  

 اعی معـین، بـه صـورت کـم و بـیش روشـن طبقـات اجتمـ       بنـدي و سلسـله مراتـب     از خالل ایـن طبقـه  . گوناگونی است
ــی ــور م ــف    ظه ــق تعری ــات، طب ــن طبق ــد و ای ــونیر«کنن ــل م ــته  (E. Mounier) »امانوئ ــکیل  و ردهدس ــایی را تش ه

حیثیــت بــا یکــدیگر مســاوي نیســتند و اعضــاي هــر دســته از حیــث رابطــه بــا ســایر دهنــد کــه از جهــت ارزش و  مــی
ــایین  دســته ــۀ پ ــا در مرحل ــا، ی ــد  ه ــرار دارن ــاالتري ق ــۀ ب ــا در مرحل ــر و ی ــن منظــر اســت کــه  ا. ت  »مــوس لوســرو«ز ای

(Moses Lucero) ــدگی مــی   اشــاره مــی ــه زن ــوکی ک ــد؛ ممکــن اســت در بل ــه  کنــیم  کن ــاوتی باشــند ک ــراد متف اف
بـا ایـن   . کـه ممکـن اسـت گرسـنه باشـند      شناسند و از نحـوة زنـدگی همـدیگر مطلـع نیسـتند در حـالی       همدیگر را نمی

هــایی بـا درختــان زیبـایی وجــود داشـته باشــند کــه     و دهکـده هــا  حـال ممکــن اسـت در چنــد کیلـومتر دورتــر، حومـه    
  .هرگز طعم گرسنگی را نچشیده باشند

بـه  . ناپـذیر مینمایانـد   هـاي اجتمـاعی و فواصـل طبقـاتی را امـري اجتنـاب       عـدم تسـاوي ارزش و دوام آن، نـابرابري   
نــدگی و شــانس نــابرابر طــوري کــه از ایــن رهگــذر اخــتالف فــاحش در میــزان درآمــد و پراکنــدگی ثــروت و امکانــات ز

ــدان،         ــیل فرزن ــۀ تحص ــکن، ادام ــل، مس ــد اتومبی ــدگی مانن ــر زن ــهیالت دیگ ــات و تس ــورداري از تمتع ــزان برخ در می
ــت     ــراد و مل ــدگی اف ــی در زن ــأثیرات فراوان ــت، ت ــات فراغ ــونگی اســتفاده از اوق ــوب و چگ ــات بهداشــتی مطل ــا و  امکان ه
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یت جامعـۀ صـنعتی قـرن نـوزده، مـارکس را معتقـد سـاخت        همچنـان کـه مطالعـۀ وضـع    . گـذارد  روابط آنها بـه جـا مـی   
شـود و دائمـًا نسـبت بـه عقـده       یـک طبقـۀ دیگـر اسـتثمار مـی     : بشري چیزي نیست جز مبـارزه دائمـی بـین دو طبقـه    

دهــد تــا روزي فــرا رســد کــه تحــوالت اقتصــادي بتوانــد طبقــۀ   العمــل نشــان مــی ناشــی از ایــن وضــع عکــسحقــارت 
  .بقه دیگر را جانشین آن گرداندنخستین را سرنگون ساخته و ط

انـد از حـد و مـرز دقیقـًا      هرچند مباحثی که در چهار چـوب طبقـات و اقشـار اجتمـاعی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه        
ــأثیر مســتقیم و غیــر مســتقیم آنهــا در کل   ــه دلیــل ت ــا ب ــدگی مــادي و  مشخصــی برخــوردار نیســتند ام ــب زن یــۀ جوان

اي کـه در   بـه گونـه  . انـد  معنوي افراد، از مبـاحثی هسـتند کـه همـواره مشـغلۀ ذهنـی بسـیاري از خـواص و عـوام بـوده          
هـاي اجتمـاعی را فـراهم     شناسـی قشـرها و نـابرابري    هاي ایجاد حـوزة مسـتقلی بـه نـام جامعـه      جنبۀ خاص خود، زمینه

دار و بـرده، مالـک و رعیـت،     تـوان دریافـت کـه رویـارویی بـرده      سـهولت مـی   با مراجعه به متـون موجـود بـه   . کرده است
ــف، چــه مشــکالت و مصــائب اجتمــاعی را در   کــارگر و کارفرمــا، و در یــک عبــارت ســرمایه  دار و فقیــر در قــرون مختل

هــاي مختلــف اقتصــادي، قــومی، نــژادي و جنســی و  ســطح جهــان ایجــاد کــرده و بحــث برابــري و نــابرابري در عرصــه 
هـاي گفتـاري و تصـویري را     مانـده و نظـایر آنهـا چـه حجـم عظیمـی از پیـام        ابري میان کشورهاي پیشـرفته و عقـب  نابر

ــان،   ــروز جه ــه خــود اختصــاص داده اســت در گذشــته و ام ــر   . ب ــا چشــمگیري ب ــوع و غن ــین پیشــینۀ طــوالنی، تن چن
متیـازي بـراي ایـن مبحـث     شناسـی بخشـیده اسـت کـه ضـمن آن کـه ا       محتوا، واژگان و مفـاهیم ایـن شـاخه از جامعـه    

هـایی همچـون طبقـات و اقشـار      رود در عین حـال در کـار تـدوین و ارائـۀ منسـجم کلیـۀ مباحـث و پدیـده         به شمار می
شناســی طبقــات و  اي را در عرصــۀ جامعــه اجتمــاعی، نــابرابري اجتمــاعی، تحــرك اجتمــاعی و نظــایر آنهــا جــاي عمــده

کـه خـواهیم دیـد چـه در تعریـف و چـه در نحـوة نگـرش و          چنـان دهـد، هرچنـد    اقشار اجتماعی به خود اختصـاص مـی  
ــان مکاتــب و گــرایش  ــق، می ــاد شــده   هــاي عمــدة جامعــه حتــی در روش تحقی ــروز پیرامــون موضــوعات ی شناســی ام

  .شود اي دیده می هاي قابل مالحظه همواره تفاوت
ود در ایـن حـوزه در   اگر زاویـۀ کـالن بـه مشـکالت قشـربندي اجتمـاعی بنگـریم خـواهیم دیـد کـه نظریـات موجـ            

بخــش اول مربــوط بــه مطالعــات کالســیک اســت کــه بــا : پردازنــد دو بخــش عمــده بــه قضــیۀ نــابرابري اجتمــاعی مــی
شــوند و بخــش  مطالعــات افالطــون و ارســطو آغــاز و بــا تحقیقــات کــارل مــارکس، دورکــیم، و مــاکس وبــر تثبیــت مــی

اي وسـیع از تحقیقـات و مطالعـات     سـیک، مجموعـه  آراي اندیشمندان معاصـر اسـت کـه بـا توجـه بـه نظریـات کال       دوم، 
. دهنـد  هـاي متعـدد پیرامـون نـابرابري و قشـربندي اجتمـاعی در جوامـع گونـاگون ارایـه مـی           ریزي کرده و بحـث  را پایه

کوشـد تـا ایـن مقولـه را هـر چنـد بـا         کتاب حاضر نیز که مدخلی کوتاه در حد توان بـر قشـربندي اجتمـاعی اسـت مـی     
اي همبســته و پیوســته، مــورد مطالعــه قــرار  وت از ســایر کتــب موجــود، امــا بــه صــورت مجموعــهســبک و قــالبی متفــا

هـاي قشـربندي اجتمـاعی     به همین منظـور بعـد از مطالعـۀ مفـاهیم و کلیـات قشـربندي در فصـل اول بـه نظریـه         . دهد
ــی  ــل دوم م ــف    در فص ــب؛ ال ــه قال ــات را در س ــپس آن نظری ــردازد و س ــه : پ ــات محافظ ــه  نظری ــتنات(کاران ــا،  ورالیس ه

ــات رادیکــال: ، ب)هــا هــاي اجتمــاعی و فونکسیونالیســت داروینســت ــابین(نظریــات التفــاطی : ، و جهــا نظری مــورد ) بین
از جملـه مـواردي اسـت کـه در فصـل سـوم        بررسـی برخـی عوامـل مـرتبط بـا قشـربندي      . دهد تحلیل و بررسی قرار می

  .گیرد کلیه مباحث مورد توجه قرار می ارائۀ زبه آن پرداخته شده و نهایتًا سخن پایانی بعد ا
اي کـم حجـم ولـی پرمحتـوا بنگارنـد بـا ایـن         االمکـان مجموعـه   انـد تـا حتـی    هر چند نویسندگان این اثـر کوشـیده  

از اینـرو خواننـدگان فرهیختـه، در    . آیـد  همه، لغزش و خطـا در انجـام چنـین دسـتاوردي بـه نظـر اجتنـاب ناپـذیر مـی         
نماینـد و از سـوي دیگـر بـر غنـاي مباحـث        و نویسـندگان را وامـدار محبـت خـود مـی     ذکر نقایص کـار از یـک سـ   قبال 

  .اجتماعی کمک خواهند کرد


