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 چکيده
و قشرهای اجتماعی از یونان باستان تا دوران معاصر دغدغه  اقتصادی چیستی و چرایی طبقات

اش در  در این میان ماکس وبر، در اوایل قرن بیستم، نظریه. برخی از اندیشمندان بوده است

 آرا بررسی به ای ی و کتابخانهحاضر با روش پژوهش اسناد مقاله. را مطرح کردقشربندی اجتماعی 

گذر از تحلیل طبقۀ اقتصادی در تبیین  اجتماعی و قشربندی باب در وبر ماکس های اندیشه و

 برای و طورجدی به را طبقه مفهوم های پژوهش، ازآنجاکه یافته بر اساس. جامعه می پردازد

 طبقاتی تحلیل با را خود کار نیز وبر کرد مشاهده توان می مارکس کارل نظریات در بار نخستین

 را احزاب و منزلتی های گروه دیگر مفهوم دو مارکس تحلیل بودن ناکافی با اما ،دکن می آغاز مارکس

. دارد قرار اقتصادی بُعد مبنای بر بیشتر طبقه وی نظر از. افزاید می نظرش مورد قشربندی مدل به

 شکل جامعه در قدرت بُعد مبنای بر نیز باحزا و حیثیت بُعد مبنای بر منزلتی های گروه که درحالی

 .دکن میدر جامعه تلقی  قدرت کسب برای هایی پدیده را مفهوم سه هر وبر هرچند. گیرند می

ماکس وبر، قشربندی اجتماعی، قدرت، طبقه اقتصادی، گروه  :کلیديهايهواژ

 منزلتی

 

 مقدمه

 اندیشمندان دغدغه آن، از منتج های نابرابری و پیامدها و جامعه در مختلف یقشرها و طبقات چرایی و چیستی دیرباز از

 پیشنهاد را شده قشربندی شدت به نظام نوعی و بود شده تشکیل  گانه سه طبقات از که افالطون فاضله مدینه. است بوده بسیاری اجتماعی

 هرحال به. مدعاست این گواه خود باب این در متفکران یگرد آرای و سیاست کتاب در ارسطو جانب از متوسط طبقه ستایش و کرد می

 مورد "طبقاتی اختالف و نابرابری" عنوان با معموالً گذشته متون در و شده گرفته شناسی زمین از که است اصطالحی  ،اجتماعی قشربندی

                                                           
 
. Social Stratification 
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 اجتماعی متفاوت های نظام و ساختارها در اجتماعی مراتب سلسله دهنده نشان که است مفهومی قشربندی اجتماعی. گرفت می قرار بررسی

 . است

 و ها گروه آن موجب به که هستیم ... و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، های موقعیت در ها گروه و افراد تمایزات شاهد ما جامعه، در

 طورجدی به اجتماعی شربندیق نظریات. ندکن می تعیین جامعه در را افراد موقعیت که شود می ایجاد هایی اشتراک وجه با مختلفی طبقات

 واردکردن با زمینه این در  که بود وبر ماکس این اما ،شد آغاز مارکس های دیدگاه با کالسیک شناسی جامعه در که است نوین دوران حاصل

 توان می دیگر،  رتعبا به. گذاشت جای بر یتر کاملو  تر مهم نظریات مارکس، طبقات بُعدی تک تحلیل به احزاب و منزلتی های گروه مفاهیم

 چنین این، بر افزون .است وبری هایدیدگاه و مارکسیستی تفکر از ترکیبی اجتماعی، قشربندی باب در نوین شناختی جامعه هاینظریه گفت

 وبر قشربندی مدل شناخت دیگر، سوی از. هستیم روبرو اجتماعی قشربندی با ما ای جامعه هر در که دارد اهمیت رو این از ای مطالعه

 خصوص در وبر ماکس نظریات بررسی درصدد مقاله این .کند کمک ایران جامعه در اجتماعی قشربندی بهتر و بیشتر فهم به تواند می

این موضوع استفاده شده  مطالعهای جهت  ین منظور، از روش اسنادی و کتابخانهه اب .است اجتماعی و توزیع قدرت در جامعه قشربندی

 .است

 

 2مارکس کارل نگاه از طبقه مفهوم. 2
 وبیش کم آن به گذشته دوران در اجتماعی اندیشمندان هرچند که است اجتماعی علوم مفاهیم ینتر مهم از طبقه مفهوم

تأمل در   آن را به مفهومی قابل های خویش، مطالعه و بررسی قرار دادن این مفهوم در محور با که بود مارکس کارل این اما اند، پرداخته

اصطالح طبقه  به دفعات آثارش و در نداده ارائه طبقه از مشخصی تعریف البته باید گفت مارکس .کرد تبدیل اجتماعی نظریهشناسی و  جامعه

 آن مشخصات به ضمنی شکلی به هایش نوشته در یو(. 131 دیلینی، )مندی ندارد  گیری از آن برخورد نظام کار برده است، اما در بهره را به

 اگرچه دهد، نمی دست به طبقه درباره خود نظریه از منظمی و کامل شرح گونه هیچ مارکس: نویسد می طور که باتومور همان. تاس کرده اشاره

 برای این، وجود با .(131  باتومور،) در ارتباط است طبقه مسئله با طریقی به نوشته، مارکس آنچه هر گفته شود که باشد آن منطقی شاید

 مفهوم وبر که چرا شود، بیان طبقه مورد در مارکس دیدگاه مختصر طور به ابتدا است الزم قشربندی باب در وبر نظریات بررسی به ورود

 .دکن می بررسی را آن و گیرد می مارکس از را طبقه

 تمناسبا و( صنعتی وری، پیشه کشاورزی،)تولید  شیوه ؛است دخیل اجتماعی طبقه تشکیل در اصلی عامل مارکس، دو دیدگاه از

 رعیت و زمین مالک ند،کن می ایجاد جامعه اقتصادی ساختار در را مشاغل عمده های الیه که هستند عامل دو این یبه باور و رو، ازاین. تولید

 در متفاوت های موقعیت داشتن مارکس نظر از. دهند می قرار یکدیگر برابر در صنعتی جامعه در را کارگر و کارفرما و دهقانی جامعه در را

 مالک که دکن می ایجاب بورژوازی داری سرمایه جامعه ماهیت ویژه به .دکن می ایجاد منافع تضاد جامعه افراد میان تولید وسایل با رتباطا

. شود می کشی بهره او از که دکن می احساس کارگر وضعیتی چنین در. برساند حداکثر به کارگری از حاصل منافع تملک با را سودش کارخانه

 و گیرد دست به خودش منافع خدمت در را سیاسی قدرت های اهرم تا دهد می امکان وی به دار سرمایه طبقه اقتصادی قدرت یگرد سوی از

 شان شدگی استثمار علل به و نیافته سازمان و نشده متحد کارگران که زمانی تا دار سرمایه مالکان .نماید سرکوب را کارگران طلبانه حق مبارزه

 دلیل به اما دهند، می تشکیل طبقه آگاهی داشتن بدون نیز کارگران. کرد خواهند حفظ تولید و اقتصاد بر را کاملشان سلطه ندا نیافته آگاهی

 طبقه دلیل دو به آنان که را مسلم واقعیت این از چیزی ناآگاهی این مارکس عقیده به. افتند نمی جمعی اقدام فکر به طبقاتی آگاهی فقدان

 با مقابله در شان عمومی ناتوانی و دوم؛ تولید وسایل برابر در مشترکشان اقتصادی وضعیتنخست؛  :دکن مین کم ندده می تشکیل عینی

 که رساند می نتیجه این به را وی استدالل این و( 111  تامین،) گیرند می را ها آن یتنارضای تظاهر جلوی که سرکوبگری نیروهای از استفاده

 .(115  انگلس، و مارکس) "است طبقاتی مبارزه تاریخ مان،ز این تا جوامع همه تاریخ"

 :دکن می تقسیم کلی دسته سه به طبقه، رابطه با در را مارکس آثار گورویچ طورکلی، ژرژ به

 فلسفه؛ فقر کتاب تا کمونیست مانیفست از قبل مارکس، جوانی دوران های نوشته -

 هجدهم ،(181  -55) فرانسه در طبقات نبردهای ،(181 ) لمانآ در ضدانقالب و انقالب همچون تاریخی های بررسی -

 ؛( 11 ) فرانسه در داخلی جنگ و (151 ) بناپارت برومرلویی

 . سرمایه جلدی سه اثر -

  است؛ متفاوت های دیدگاه از اجتماعی طبقات مسئله به پرداختن آثار، دسته سه این اساسی های ویژگی

  شناسی، جامعه و ریختا فلسفه رویکرد از: نخست دسته -

                                                           
 
. Karl Marx 
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  .است گرفته نشأت فلسفه از گاه و شناسی جامعه از گاه که هایی روشنگری با تاریخی همراه کامالً دیدگاه: دوم دسته -

  .(151  گورویچ،) داری سرمایه اقتصاد شرایط و ها مزمکانی چارچوب در اجتماعی طبقات جنبش بررسی: سوم دسته

 .است آثار این تنوع و گوناگونی مارکس، نزد طبقه مفهوم بودن متغیر و ابهام مهم دالیل از

 تولید سازوکار در یکسانی نقش که است افرادی از ای پیوسته هم به مجموعه طبقه، ؛مارکس اندیشهتوان گفت، در  طورکلی می به

 طبقاتی آگاهی ،طبقه یک گیری شکل برای نی،عی معیارهای این بر عالوه مارکس ازنظر که کرد ذکر باید اما .( 11  لیپست،) ،ندکن می ایفا

 اصلی وجه دو شامل که دهد می رخ پرولتاریا و بورژوازی طبقه دو این بین اجتماعی تضاد یا ستیزه مارکس ازنظر نهایتدر . است نیز الزم

 مبارزه طبقاتی؛ آگاهی به شدن نائل از پیش اقتصادی کاالهای از برخورداری برای داران سرمایه و پرولتاریا میان ناآگاهانه مبارزه: است

 و اش زندگی وضعیت بهبود برای اش تاریخی نقش به یافتن آگاهی با پرولتاریا و دهد می قرار هم برابر در را طبقه دو که هماهنگی و آگاهانه

 .(111  تامین،)د کن می جمعی عمل به مبادرت تولید وسایل گرفتن اختیار در برای بلندمدت در

 منفی از طبقه تعریفی بیشتر مارکس که معتقد است مارکس، آثار در طبقه ابعاد تمام بررسی در گورویچ که گفت یدبا آخر در

 یکدیگر، با آنان فردی روابط یا شان دهنده تشکیل اعضای با را ها آن توان نمی که هستند هایی کل در واقع اجتماعی طبقات. است کرده ارائه

 (.151  گورویچ،) داد تقلیل

 

 وبر ماکس اجتماعی قشربندی مدل. 3

د با توان میقدرت است و  حوزهنامیم در  از نظر ماکس وبر آنچه ما قشربندی اجتماعی، طبقه اجتماعی یا نابرابری اجتماعی می

با شانس و امکان کلی، ما قدرت را  طور به": دکن میچنین تعریف را وبر قدرت . بررسی وضعیت اقتصادی، پایگاه منزلتی و احزاب تحلیل شود

هایشان در عملی جمعی حتی علیه مقاومت دیگرانی که در همان عمل شرکت دارند،  تحقق خواستهیک فرد یا تعدای از افراد در جهت 

 (.351 ، به نقل از گرث و میلز، 383 وبر، ) "فهمیم می

 و منزلتی های گروه طبقات،: دکن می معرفی اجامعه ر در قدرت توزیع پدیده سه اجتماعی قشربندی درباره ای رساله در ماکس وبر

 محصور برای متفاوتی مبنای یک هر ازآنجاکه است، قدرت از متمایزی جنبه دهنده نشان ها این از هریک ،پارکینبر اساس گفته . احزاب

 نظام در یکدیگر با معین رابطه وعین در قدرت گانه سه های پدیده یا ابعاد این که شود می گفته. دکن می وضع نمادین و مادی امتیازات کردن

 از یک هر میان پیوند تا شود می منزلت و طبقه میان رابطه درگیر بیشتر پردازد، می ها آن بررسی به وبر که هنگامی اما. دارند قرار قشربندی

 که بوروکراسی و دولت وبر، قشربندی نظام افزون بر این، در. (118  پارکین،) دارد بسیار فرق بقیه با حزب که شود می ثابت. حزب و ها این

 و منزلتی های گروه طبقات، که گوید نمی وبر حال این با. ندارند چندانی حضور برخوردارند، وی سیاسی شناسی جامعه در باالیی اهمیت از

 .است قائل باالتری اهمیت سه این برای بلکه هستند جامعه در قدرت های پدیده تنها احزاب

، پایگاه 1طبقه اجتماعی: وبر، توزیع قدرت در جامعه بر مبنای قشربندی اجتماعی شامل سه بُعد می شود بنابراین، از نظر

 .در ادامه، سه بعُد مذکور توضیح داده خواهند شد. (381 وبر، ) 5(حزب)و قدرت سیاسی  8اجتماعی

 

 طبقه اقتصادی .3-1

دهد  می قرار خود سرمشق را مارکس خصوصی، مالکیت قشن به خاص بخشیدن اولویت با اجتماعی، طبقه در رابطه با وبر

« اند طبقاتی های موقعیت تمام های مقوله ترین اصلی مالکیت عدم و مالکیت": دکن می بیان جامعه و اقتصاد در وی رو، ازاین .(118  پارکین،)

 متقابل ای رابطه شود می دیده لیبرالی اقتصاد در که  نآنچنا کار و سرمایه رابطه که است معتقد مارکس وبر نیز مانند درنتیجه، .(381 وبر، )

 میان رابطه مارکس نیز و وبر بنابراین، ازنظر. دارد برتری کار بر سرمایه  آن در که است عمیق نابرابری با ای رابطه بلکه نیست سازگار و

 این وبر که آید نمی نظر به مارکس، برخالف اما. است داری سرمایه خود ساخت از جزئی که چیزی است، آمیز تعارض ذاتاً ندار و دارا طبقات

 ای جامعه هر ذاتی های ویژگی از و ناپذیر اجتناب امری منابع توزیع سر بر مبارزه چراکه ؛باشد کرده فرض قبیح کل در یا پذیر عالج را امر

 .است

 از معینی بخش در افراد از ه تعدادیک گفت سخن طبقه از توان می هنگامی: گوید می وبر طبقه توضیح افزون بر این، در

 و کاال تملک از ناشی اقتصادی منافع ثمره منحصراً سویی از بخش، این که حدی تا باشند، داشته اشتراک وجه خود زندگی های فرصت

 همواره طبقه مفهوم اما" :دکن می خاطرنشان ادامه در وی .باشد کار یا کاال بازارِ شرایط حاصل دیگر، سوی از و باشد درآمد کسب های فرصت
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 آشکار را فردی های سرنوشت عمومی وضعیت که است ای کننده تعیین عامل بازار در موجود فرصت نوع: در بردارد را یضمن معنای این

 .(381 وبر، )است  بازار موقعیت همان نهایت در طبقاتی موقعیت معنا، این در. سازد می

 اندیشه با تقابل در دیگر، سوی از و شوند می نهاده مالکیت مناسبات مبنای بر طبقاتی باتمناس که باور است این بر سو، یک از وبر

 ریشه خصوصی مالکیت که کرد قرائت سخن این بر متقابلی حمله همچون توان می سهولت به را بوروکراسی باب در اش مارکس، رساله

 را منابع تخصیص یا توزیع تواند می بوروکراسی اگر که شود می مطرح پرسش این اینجا در .است سیاسی و اقتصادی اجتماعی، قدرت هرگونه

 با طبقاتی مناسبات که باشد داشته توافق مارکس با راحتی و سرعت این به وبر باید چرا کند، منظم طور کامل به مالکیت از استفاده بدون

 نظر از واقع، در .(118  پارکین،) گیرد در نظر نمی اجتماعی هطبق سنخ هم را بوروکراسی وبر که است این پاسخ سازگارند؟ مالکیت مناسبات

 از و شود می طبقات گیری شکل باعث که است اقتصادی نفع طورکلی به یا بازار در کار نیروی و خصوصی مالکیت بر مبتنی توزیع این وبر

و  ها برده برای مثال شود، نمی تعیین بازار مبنای بر ودشانخ برای خدماتی و کاالها از استفاده امکان راه از سرنوشتشان که هایی رو، گروه این

  .هستند منزلتی گروه ها آن بلکه نیستند؛ طبقه اصطالح این حقوقی معنای به... 

نیز  اجتماعی طبقات از غیر هایی گروه میان مبارزه است و نبوده طبقاتی مبارزه جوامع تاریخ تمام تاریخ وبر نظر از نتیجه، در

 از شکلی اینکه با که است بوروکراسی گفته، این مصداق .(118  پارکین، از نقل به وبر،) باشد شدید اندازه همان به درست است ممکن

 ارتباطی در را اجتماعی طبقه وبر درنتیجه. نیست بازار های نیروی و مقررات قیدوبند در چندان شد عنوان که طور همان اما ،است سلطه

 آن موجب به که باشند می مدرن کار تقسیم حاصل نیز بازار های موقعیت که آنجا از و دکن می تعریف بازار ایه موقعیت با نزدیک بسیار

 وبر ازنظر که کرد ادعا توان می هستند، بیشتر قدرت و امتیازات سر بر ستیز در نامشابه سطوح در و مختلف های روش به شغلی های گروه

 بازار در هایشان فرصت که اند شده تشکیل متفاوتی های گروه از طبقات بلکه ،است نشده  تقسیم طهسل تحت و مسلط طبقه دو به تنها جامعه

 متفاوت های بخش که مفهومی مرزهای تعیین برای مشخصی طریق هیچ ، امااست مشابه زیادی حد تا شان زندگی امکانات و کار

. ندارد وجود کارند در عمالً که طبقاتی تعداد مسئله حل برای طریقی یچه هنتیجدر  و سازد متمایز یکدیگر از را امتیازات مراتب سلسله

 انتخاب را قشربندی نظام طبقه بی مدل ناگزیر به ندکن می کار وبری سنت در که پردازانی نظریه از بسیاری که است فهم قابل کامالً بنابراین،

 .(118  پارکین،) اند گذاشته کنار اجتماعی نابرابری از عام مفهومی ایاز در را طبقاتی محرومیت و طبقاتی سلطه تصویرپردازی و اند کرده

 طبقات مقوالت از معموالً هایش بررسی در و نکرد بندی صورت طبقه از مند نظام الگویی هرگز این باید گفت که وبر وجود با

 صوری معیار آن کل در هرگز داری سرمایه جامعه از شتحلیل در اما. پرولتاریا بورژوازی، دهقان، طبقه آریستوکراسی، ؛گرفت می بهره مارکس

 بر مالکیتش با بورژوازی مارکس، دیدگاه از .(118  پارکین،) نساخت روشن کرد متمایز یکدیگر از باید را پرولتاریا و بورژوازی آن با که را

 گرفته نظر در شکل ینه اب داری سرمایه نظام عمده هطبق دو درنتیجه .کار نیروی فروش به نیازش با پرولتاریا و شد می شناخته تولید ابزار

 .باشند شده  ساخته مشترک اجتماعی خاص های ویژگی با مختلف های گروه از که ای مجموعه دو داشت؛ اعتقاد وبر که آنگونه نه و شد می

 ویژگی این. است دارایی مالکیت اهمیت دادن کاهش به متمایل که است این قشربندی از وبر روایت دیگر های ویژگی از یکی

 با ها مارکسیست اکثر رویکرد بنیادی اختالف موجب همینو است  قائل تولیدی نظام مقابل در توزیعی نظام برای معموالً او که است تقدمی

 و اجتماعی های نابرابری از الگوهایی -صرف نمودهای جهان به او که ندکن می وارد را انتقاد این وبر به همچنین .است شده وبری رویکرد

 یا ها معلولتوجه خود را به  که این به است متهم وبر کوتاه، سخن. تولیدی مناسبات نظام یعنی ؛امور واقعی ماهیت به نه دارد، توجه – توزیع

 .(118  پارکین،)ها  آن زیربنایی عللبه  نهمعطوف نموده  اجتماعی پیامدهای

 با ای جامعه بخار، آسیاب و آورد می وجود به فئودال اربابان با ای جامعه دستی، آسیاب": بود گفته فلسفه فقر در (118 ) مارکس

 جامعه که همانگونه تواند می دکن می کار بخار نیروی با که آسیایی داشت اعتقاد مارکس، گفته این به پاسخ در وبر ."صنعتی داران سرمایه

 به دادن شکل در را آخر حرف حتی و کننده تعیین حرف تولید شیوه رو، ازاین. بسازد نیز سوسیالیستی جامعه سازد، می دار سرمایه

 و درآمده اشتراکی صورت به مالکیت آن در که بگیریم ای شیوه را سوسیالیستی تولید شیوه اگر مثال، برای. زند نمی اجتماعی های ساخت

 مشترک بنیان این بر که یافت توان می را متفاوتی امالًک اجتماعی و سیاسی تنظیمات است، شده آزاد بازار جایگزین مرکزی ریزی برنامه

 در وبر .بود شده قشربندی استالین حکومت تحت شوروی اتحاد با متفاوت مسیرهایی در فرهنگی انقالب دوران در چین. شوند می نهاده

 گیرند، می شکل جامعه در نژادی و فرهنگی تقسیمات اساس بر که اجتماعی های ساخت آن به بیشتری بسیار تأکید مارکس با مقایسه

 "انداخت داری سرمایه تولید شیوه گردن به سادگی به توان نمی را محلی های گروه میان اجتماعی تضادهای و ها نابرابری مسئولیت". داشت

 .(118  پارکین،)

 های موقعیت همه بنیادین التمقو دارایی، فقدان یا دارایی که است معتقد طبقه مفهوم با رابطه در( 118 ) وبر اینکه، خالصه

 بسیار مارکس طبقاتی مدل رو ازاین و هستند تفکیک قابل موقعیتشان به توجه با نیز طبقات که دکن می خاطرنشان ادامه در و هستند طبقاتی

ر اجتماعی در نظر گرفته ای از ساختا طبقه مبتنی بر نظم اقتصادی است، بنابراین طبقه نباید بیشتر از جنبه در طرح وبر، .است ساده و کلی
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 را جامعه یک میان در قدرت توزیع بر ناظر دیگر پدیده دو و نکرده اکتفا طبقه پدیده به تنها وبر که اینجاست در(. 315 استاونهاگن، )شود 

 و اقتصادی قدرت ابرنابر توزیع در مارکس نظیر هم وبر برای طبقه اساسی شرط دیگر،  عبارت به. احزاب و منزلتی های گروه د؛کن می مطرح

 به. دکن مین ادا ها گروه گیری شکل شرایط مورد در را مطلب حق اقتصادی تعریف این وبر، ازنظر اما ،بود ها فرصت نابرابر توزیع درنتیجه

بدارد  دور ازنظر را اقتصادی شرایط آنکه بی برگیرد در را ها گروه گیری شکل بر ها ایده نفوذ که کرد طرح را مفهومی باید جهت همین

 (. 111  بندیکس،)

 

 (منزلتی گروه)اجتماعی  پایگاه .3-2

طور که خود  همان .باشند می جامعه در وبر منظر از قدرت توزیع گانه سه های پدیده از پدیده ینتر مهم و دومین منزلتی های گروه

 هر با است ممکن اجتماعی منزلت. شکل بی جماعتی اما ،هستند جماعت نوعی طبقات برخالف منزلتی های گروه، دارد بیان می (118 ) وبر

 تمایزهای با متنوع بسیار های شکل به طبقاتی تمایزهای باشد؛ داشته ارتباط طبقاتی موقعیت با البته و گروه یک بین مشترک کیفیت نوع

 پیدا کیفیتی چنین العاده خارق انظمیب بلندمدت در اما. آید نمی شمار به منزلت برای الزم شرطی همیشه دارایی. دارند ارتباط منزلتی

 اما هستند ارتباط در هم با اینکه با و ندارد تطابق مادی امتیاز توزیع با حیثیت و منزلت نمادین امتیاز توزیع الزاماً وبر ازنظر رو، ازاین .دکن می

 موجب حیثیتی چنین نیز  مواردی در و است یماد های دارایی حاصل اجتماعی حیثیت مواقعی در ندارد، علی جهت همواره ها آن بین رابطه

وبر، ) باشند داشته تعلق یکسانی منزلتی های گروه به است ممکن دارا و نادار عالوه، افراد به. شود می مادی های پیشرفت و منافع به رسیدن

 118).  

 کسانی تمام از که یابد می تجلی واقعیت این در اجتماعی حیثیت که است معتقد وبر منزلتی، قشربندی های تضمین با رابطه در

 بر ناظر های محدودیت با انتظار این. بپذیرند را خاصی زندگی سبک رود می انتظار باشند داشته تعلق خاصی گروه و جمع به خواهند می که

 ممکن ها محدودیت این مثال، برای. است ارتباط در( نیست وکار کسب یا اقتصادی و کارکردی مقاصد تابع که ای مراوده)اجتماعی  مراوده

 برای اینکه ضمن. شود منجر کامل گروهی درون همسرگزینی به و کند محدود منزلتی گروه یک قالب در را معمولی های ازدواج است

 نوعی باید بلکه باشد، فردی سبکی یا دیگر زندگی سبک یک از امعن بی تقلید نوعی اجتماعی، ازنظر نباید زندگی سبک منزلت، گیری شکل

 .دارد بسته خصلتی و است گرفته قرار توافق مورد که باشد جمعی اقدام

 حیثیت نوع هر تقریباً طبیعی خاستگاه. است مربوط غصب بر متکی قشربندی به اساساً منزلت پیدایش": گوید میهمچنین  وبر 

 ثبات اقتصادی قدرت پایدار توزیع واسطهی به آید و وجود به اجتماعی نظم از خاصی قشربندی عمالً که این اما ،است غصب همین اجتماعی

  ."گرفت خواهد صورت سهولت به منفی، و مثبت قانونی امتیازهای به دستیابی و اقتصادی صرفاً موضع این از گذر یابد،

 مارکس یاتنظر در را محض طبقاتی تحلیل قشربندی نقش نظریه به منزلتی های گروه و منزلت مفهوم واردکردن با واقع، وبر در

 در اما ،شناسد نمی حیثیت بازار. دارند حاکمیت آن بر عملکردی منافع و نیست قائل اهمیتی شخصی تمایزهای برای بازار. کرد کمرنگ

 از جلوگیری منزلتی نظام تأثیر ینتر مهم. است منزلتی گروه خاص زندگی سبکِ و حیثیت برحسب قشربندی منزلتی نظم در مقابل

 مبادله جریان از مانع انحصارات این که دارد همراه به منزلتی های گروه برای را انحصارهایی منزلتی نظام که چرا ؛است بازار آزادانه گسترش

 از بیشتر بسیار وبر(. 118 وبر، ) شود می کمرنگ شود می ناشی صرف دارایی از که طبقاتی بندی صورت شرایطی چنین در. شوند می آزاد

 نظام در منزلتی پایگاه و طبقاتی پایگاه میان گسستگی وقوع احتمالبود که  معتقد و دید می پیچیده را ماعیاجت ساختارهای مارکس،

 .(118  پارکین،)است  غیرشخصی مطلقاً مالحظات تابع داری سرمایه بازار مناسبات که است آن سبب. است چشمگیر داری سرمایه

 برای را خود اعضای که کرد می معرفی هایی جمعیت را ها آن و دید می جو زهستی کمابیش را منزلتی های گروه وی این، وجود با

 عمل به شباهت بی که ندکن می عمل نحوی به جهت  این از آنان یعنی ند،کن می بسیج نمادین چه و مادی چه نوع، هر از منزلتی مبارزات

 منع توزیع مبارزه در شدن درگیر از را ها آن نیستند اجتماعی تطبقا همان منزلتی های گروه که امر این عبارتی به. نیست اجتماعی طبقات

 مقابل در اما کنند، عمل هماهنگ نیرویی عنوان به توانند نمی و هستند ناهمگن اجتماعی طبقات وبر ازنظر که گفت توان می. دکن مین

 از ناشی احساسی نیروی و مشترکشان هویت به توجه با ها آن که رود می بیشتری احتمال و اند اخالقی اجتماعات کل در منزلتی های گروه

  .(118  پارکین،) بزنند خود اهداف برآوردن منظور به جمعی بسیج به دست آن،

 زندگی عادی کاست شکل وبر، نظر از. است قرارگرفته بحث مورد نیز کاستی و قومی تفکیک ،(118 ) وبر قشربندی نظریه در

 برون منع و خونی رابطه به قومی های جماعت این. ندکن می زندگی یکدیگر کنار در شده اجتماعی یها شیوه به که است قومی های جماعت

 .است کاستی وضعیت ینا از بخشی شود، می دیده دنیا جای همه در که( ها نجس) پاریا پدیده. معتقدند اجتماعی مراوده و همسرگزینی

 ساختار: دارد تفاوت صرف قومیِ تفکیک با ساختاری لحاظ از شود، می کاست نگرفت شکل به منجر که منزلت بر مبتنی تفکیک اینکه ضمن

 این دیگر تفاوت. دکن می فرودستی و فرادستی بر مبتنی عمودی اجتماعی نظام  به تبدیل را قومی جداگانه های گروه افقی همزیستی کاست
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 از باالتر را خود قوم ارزش قومی جماعت هر که دکن می فراهم را نامکا این و تشدید را متقابل نفرت و بیزاری قومی های همزیستی که است

 ممتاز منزلتی های گروه و ها کاست برتری پذیرش که دکن می ایجاد اجتماعی وابستگی و انقیاد نوعی کاست ساختار که درحالی بداند دیگران

 تبدیل کاری تمایزهای به قومی تمایزهای سیاسی، شدن یاجتماع چارچوب در کاست، ساختار در که است آن امر این دلیل ؛دارد پی در را

 .شوند می

 حامالن منزلتی های گروه که به این معناست منزلتی حیثیت در زندگی سبک کننده تعیین نقش که است معتقد( 118 ) وبر

 یا و گیرد می منشاً منزلتی های گروه ندرو از یا یابد، تجلی که شکل هر به زندگی، به بخشیدن سبک هرگونه واقع، در. هستند ها میثاق ویژه

 .یابد می تداوم ها آن وسیله به

 قشربندی کاال تحصیل و تولید با شان رابطه برحسب طبقات، معتقد است وبر طبقات و منزلتی های گروه مقایسه با رابطه در

 د،کن می تعیین گروهشان زندگی سبک که لیشک به کاال، مصرف بر حاکم اصول اساس بر منزلتی های گروه قشربندی آنکه حال شوند، می

 دینی شناسی جامعه به مربوط مستقیم طور به گذارد می منزلت و طبقه میان وبر که تمایزی که دارد اعتقاد نیز( 111 ) بندیکس .دارد قرار

 و گروهی انسجام حافظ ها ایده نجاای در. کرد می تحقیق شان مذهبی مشترک انگیزه اساس بر ها، گروه گیری شکل درباره سو یک از یو. اوست

 یا صنعتگران نظیر معینی اجتماعی های گروه دیگر سوی از. اند اقتصادی های فرصت کردن انحصاری مبنای و منزلتی تمایزگذاری ابزار

 اینجا در. بود رفتهگ شکل شان منزلتی منافع ای ای طبقه های موقعیت برحسب آنان مذهبی های گرایش که داد می قرار مدنظر را ها شوالیه

  .آیند می شمار هب مادی منافع بازتاب ها ایده

 مطلب توان نمی که است معتقد (118 ) وبر هرچند اجتماعی قشربندی پیامدهای و اقتصادی شرایط خصوص در اینکه نهایتدر 

 منزلت اساس بر قشربندی باشند، پایدار اًنسبت کاالها توزیع و کسب مبانی وقتیکه  دکن می استدالل چنین وجود،  این با اما گفت زیادی

 های موقعیت و دهد می قرار خطر معرض در را منزلتی قشربندی اقتصادی، تغییرات و فناوری از ناشی پیامدهای همه. است تر مطلوب

 و دوران است، ورداربرخ کننده تعیین اهمیتی از عریان طبقاتی موقعیت ها آن در که کشورهایی و دوران. آورد می صحنه به را طبقاتی

 زمان در اقتصادی، های قشربندی جایی هجاب در کندی هرگونه و  اند ورانهافن و اقتصادی تحوالت و تغییر دستخوش که هستند کشورهایی

 .شود می اجتماعی حیثیت مهم نقش سرگیری از و منزلتی ساختار رشد به منجر مقتضی

 

 (حزب)قدرت سياسی  .3-3
 در یعنی اجتماعی، نظام در منزلتی های گروه جای اما است، اقتصادی نظام درون در طبقات اصلی جایگاه (118 ) وبر دیدگاه از

 تأثیر حقوقی نظام بر نیز و یکدیگر بر منزلتی های گروه و طبقات ها، حوزه این درون در. است اجتماعی حیثیت توزیع حوزه چارچوب

 .ندکن می زندگی قدرت خانه در احزاب اما ،گیرند می رارق نظام این تأثیر تحت خود نوبه به و گذارند می

 توجه منزلت، و طبقه با مقایسه در حزب مفهوم به معموالً اجتماعی علوم اندیشمندان. است حزب قدرت، توزیع جنبه سومین

 در وبر بحث ناتمام ماهیت و نکرده بیان حزب مورد در ای گسترده بحث وبر، خود که باشد دلیلاین  به شاید امر این. اند داشته کمتری بسیار

 مسئله مثابه به را قدرت وبر که است این مشابه مشکلی. است شده وی نظریه در آن اهمیت سر بر سردرگمی و ابهام موجب مفهوم این مورد

 با احزاب فقط که برسند جهنتی این به اشتباه به نویسندگان از ای عده که شود می باعث کار این با و دکن می معرفی احزاب توجه مورد خاص

 متفاوت نهایی بنیاد بر داللت مفهوم سه این از هرکدام. مربوطند دیگری مسائل به منزلتی های گروه و طبقات و دارند ارتباط قدرت مسئله

 .شوند می دیگر گروهی و افراد از قدرتمندتر گروهی، یا افراد آن توسط که دارند

 بر تأثیرگذاری درصدد احزاب دیگر سخن به است، اجتماعی قدرت کسب جهت در احزاب فعالیت ؛گوید طور که وبر می همان

. باشند داشته وجود دولت یک یا اجتماعی باشگاه یک در احزاب است ممکن اصولی، ازنظر. هستند آن محتوای از نظر صرف جمعی، اقدام

. نیست چنین همواره ضرورتاً منزلتی های گروه و طبقات داماق که درحالی است، کردن اجتماعی نوعی به همیشه احزاب جمعی های اقدام

 مثال بهترین .(118  وبر،) گیرد می انجام شده ریزی برنامه ای شیوه به کار این و است هدفی به رسیدن جهت در همیشه حزبی های اقدام

 سازمانی هر حال این با است، متحده ایاالت خواه جمهوری حزب یا کانادا در جدید دموکرات حزب نظیر رسمی سیاسی احزاب احزاب، برای

 .(111  گرب،)مریکا آ پزشکان انجمننظیر  ای حرفه هایی گروه مانند نامید حزب توان می را گیرد جای وبر تعریف در که

 عضایا منزلتی های گروه و طبقات میان از که است ممکن باشند و منزلتی های گروه یا طبقات منافع نماینده توانند می احزاب

 منزلتی حدی تا و طبقاتی حدی تا احزاب موارد بیشتر در و باشند منزلتی یا طبقاتی صرفاً احزاب که ندارد لزومی اما ،کنند انتخاب را خود

 نزلتیم های گروه .(118  وبر،) باشند دیرپا یا ناپایدار ساختارهای نماینده است ممکن ها آن. نیستند دو این از یک هیچ هم گاهی اما ،هستند

 اداری کادر و رسمی سازمانی و عقالنی ساختاری دارای که شرطی به باشند، هم احزاب توانند می خاص شرایط در اجتماعی، های طبقه و

 این، وجود با. (111  گرب،) دکن می متمایز دیگر مفهوم دو از را حزب که است سازمانی های ویژگی این واقع در و باشند یافته بسط
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 برای مهمی منابع رسد، می نظر به نیز و دهند تغییر فراوانی میزان به را امور توانند نمی احزاب؛ دکن میاشاره  پارکین فرانک که طور همان

 و اجتماعی ای طبقه اهداف و سیاسی دیدگاه میان رابطه درباره خاصی سخن صورت، هر به وبر،. روند نمی شمار به هویت و سیاسی های ایده

 .(118  پارکین،)گوید  نمی دکن می حمایت آن از سنتی طور به طبقه آن که حزبی

. است متفاوت اساساً دهند، انجام خواهند می که یتجمعی اقدام نوع برحسب احزاب، شناختی جامعه ساختار (118 ) وبر نظر از

 به ها آن های تفاوت ینتر مهم اما. فاوتندمت یکدیگر با نیز منزلت اساس بر یا شوند می قشربندی طبقات اساس بر جامعه اینکه نظر از احزاب

 دو افزون بر این، وبر. ندکن می تالش جامعه یک بر سلطه جهت در معموالً احزاب رهبران چون دارد، بستگی جامعه درون در سلطه ساختار

 و اخالقی قوی تعهدات که هستند هایی آن طلب قدرت احزاب. مرامدار احزاب و طلب قدرت احزاب تشخیص می دهد؛ را حزب متفاوت گونه

 در وقتی و است دهندگان رأی های هوس خوشایند بیشتر که ندکن می هماهنگ آنگونه را خود سیاسی های برنامه اغلب و ندارند معین اهداف

 های آموزه از رمرامدا احزاب مقابل، در .شوند می شان اصلی حامیان و خودشان میان در مزایا و مداخل تقسیم کار به  دست هستند قدرت رأس

 در معروفش تز در میشلز که طور همان مرامدار حزب وبر،از نظر  .ندکن مین سلوک طلبانه فرصت مطلقاً طرز به و ندکن می دفاع استواری

 که رود می زیادی احتمال رو، ازاین. شود تبدیل اداری کامالً سازمان به که دارد تمایل است، داده توضیح الیگارشی آهنی قانون خصوص

 مقامات جیب که شوند می آن خواهان بیشتر بسیار یعنی ؛افتند می طلب قدرت احزاب که دنافت خطرناکی سراشیب همان در مرامدار احزاب

 آرمانی نمونه سوسیالیست، حزب حتی. سازند محقق را خود های آرمان و انتخاباتی های وعده تا کنند پر را فعالشان حامیان و خود اداری

  .است بوده خود خدمتگزار نهایتدر  ر،مرامدا حزب

 کامالً انتفاع حیض از ناپذیرشان، اصالح های طلبی منفعت و انحرافات تمام رغم به را، احزاب وبرکه : در آخر الزم به ذکر است 

 تشکیالت توانند می باحزا: دهند انجام عموم منفعت برای توانند می ها آن که دارد وجود سازنده و مفید کار یک هنوز. داند نمی ساقط

 (.118  پارکین،) اندازند کار به برجسته رهبرانی انتخاب برای را سیاسی

 

 شناسی سياسی وبرقدرت در جامعه. 4
 شناسی، جامعه ازنظر،  وبر ماکساز دیدگاه . نیز مرتبط است یشناسی سیاسی و وبر به جامعه اندیشهموضوع قدرت و اقتدار در 

. نمود تعریف توان می فیزیکی خشونت یعنی هاست آن مختص که ای وسیله طریق از فقط دیگر سیاسی گروه هر مانند را جدید های دولت

. دارد حقیقت جمله این و داشت بیان لیتوفسک برست در ترتسکی روز یک که ایستجمله این ،"است شده بنا قدرت اساس بر دولتی هر"

 آن به کلمه دقیق معنای به که وضعیتی و شد می محو کلی به دولت مفهوم داشت،  وجود خشونت از عاری اجتماعی ساختارهای فقط اگر

 . آمد می وجود به گویند می آنارشیسم

طور  به خشونت و دولت رابطه امروز و. است آن مختص که است ای حربه اما نیست دولت طبیعی حربه تنها شک بدون خشونت

 بردن کار هب اجازه دکن می تعیین خود که ای محدوده در جز دولت که است این ستا ما صرع مربوط به  آنچه .است تنگاتنگ ای رابطه خاص

 که هایی کوشش مجموعه از بود خواهد عبارت سیاست از ما برداشت درنتیجه دهد، نمی دیگری فرد یا گروه هیچ به را فیزیکی خشونت

 اعمال کشور یک داخلی های گروه بین یا باشد ها دولت بین اینکه از اعم آن تقسیم در که پافشاری رود، می کار هب قدرت در شرکت منظور به

 یا ها مطلوب کمال دیگر، اهدافی به رسیدن برای را قدرت اینکه از اعم دارد، سر در قدرت هوای شود می سیاست وارد که انسانی هر .شود می

وبر، )کند  طلب شود می حاصل یو برای نحو یناه ب که حیثیتی از هاستفاد منظور به و خود شخص برای را آن اینکه یا بخواهد ها خودخواهی

 135.)  

 مقام تسلیم را خود سلطه تحت های انسان که باشد داشته وجود تواند می شرطی به تنها دولت وبر ماکس سیاسیِ شناسی جامعه در

 طریق سه به سیاسی های نظام قدرت در دیدگاه وبر، .کند توجیه بخشی مشروعیت با را سلطه خود که دارد نیاز کار این برای و کند خود

 بر مبتنی مشروعیتش که قدرتی ،دوم؛ دکن می پیدا مشروعیت گذشته رسوم و سنت مبنای بر که قدرتی ،نخست ؛دکن می پیدا مشروعیت

 از را خود مشروعیت و شود می حاصل شده تثبیت قانونی طریق از که مشروعی قدرت ،سوم ؛کاریزماست همان یا فرد یک شخصی الوهیت

 سلطه و کاریزماتیک سلطۀ سنتی، سلطه. دکن می اخذ عقالئی قواعد بر مبتنی اثباتی صالحیت و قانونی وضعیت به بودن معتبر به اعتقاد

 در اریزماوبر معتقد است ک. دهند می تشکیل را سیاسی های قدرت یانبن وبر نظر از که هستند مشروع قدرت و سلطه نوع سه قانونی،-عقالئی

 پیدا گرایش قانونی عقالئی سلطه به یا آورد نمی چندانی دوام کاریزماتیک سلطه معموالً و آید می وجود به اجتماعی نابسامان و خاص شرایط

 شناسی روش بر مبتنی هستند آرمانی های سنخ داده، ارائه سلطه مورد در وبر که  تیپولوژی که است ذکر به الزم. سنتی سلطۀ به یا دکن می

 در را ما وسیله عنوان به که هستند هایی انتزاع تنها و شوند نمی پیدا آن کامل معنای به و واقعیت در که هستند آرمانی ییها سنخ ها این. وبر

 کامل رطو به را سیاسی نظام یک توان نمی اصوالً و باشد سلطه نوع دو از ترکیبی تواند می نظام یک .ندکن می کمک سیاسی های نظام شناخت

 .داد قرار ها سلطه این از یکی در
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 گيری نتيجه. 5

 دغدغه آن، از منتج های نابرابری و پیامدها و جامعه در مختلف قشرهای و طبقات چرایی و چیستی تاکنون دور های گذشته از

 های نظام و ساختارها در جتماعیا مراتب سلسله دهنده نشان که است مفهومی ،اجتماعی قشربندی. است بوده بسیاری اجتماعی اندیشمندان

 کارل های دیدگاه با کالسیک شناسی جامعه در و است نوین دوران حاصل جدی طور به اجتماعی قشربندی نظریات. است اجتماعی متفاوت

 موضوع به سپس ومارکس  نگاه از طبقه مفهوم اجمالی بررسی به ابتدا مقاله این در رو، این از .است شده آغاز وی طبقاتی تحلیل و مارکس

و در  است نداده ارائه طبقه از مشخصی تعریف مارکس خود که هرچند. پرداخته شد وبر ماکس مدل قشربندی یعنی مقاله این اصلی

 دتولی ساختار در افراد که گوناگونی وظایف و ها موقعیت اساس بر مارکس دیدگاه از این، وجود با. ندارد مندی نظام برخورد آن، از گیری بهره

 .تولید مناسبات و تولید شیوه: داند می دخیل اجتماعی طبقه تشکیل در را اصلی عامل دو وی. گیرد می شکل اجتماعی طبقه دارند جامعه

 را دیگر مفهوم دو و دکن مین اکتفا تحلیل این به اما ،دکن می آغاز مارکس اقتصادی طبقه مفهوم با را خود کار ابتدا در وبر ماکس

. دید می پیچیده را اجتماعی ساختارهای مارکس از بیشتر بسیار وبر گفت توان می. افزاید می اجتماعی قشربندی از خود تحلیل به نیز

 توان می وبر دیدگاه از ها این تعریف در. احزاب و منزلتی های گروه طبقات،: دکن می معرفی را جامعه در قدرت توزیع پدیده سه وبر عبارتی، به

 چارچوب در یعنی ؛اجتماعی نظام در منزلتی های گروه جای اما است، اقتصادی نظام درون در طبقات اصلی جایگاه ؛تبیان داش اختصار به

 و گذارند می تأثیر حقوقی نظام بر نیز و یکدیگر بر منزلتی های گروه و طبقات ها، حوزه این درون در. است اجتماعی حیثیت توزیع حوزه

های  ها ویژگی دیگر، هر یک از این پدیده  عبارت به .ندکن می زندگی قدرت خانه در احزاب اما ،گیرند می قرار نظام این تأثیر تحت خود نوبه به

شود، پایگاه اجتماعی توسط منزلت و  آورند نشان داده می دست می اقتصادی با درآمد، کاالها و خدماتی که افراد به طبقه: خاص خود را دارند

 وبر، نظر مورد قشربندی نظام در اینکه نهایتدر  .شود قدرت عمل افراد مشخص می توسطشود و قدرت سیاسی  افتخارات افراد نمایانگر می

 .اند قرارگرفته بررسی مورد کمتر احزاب اینکه نیز و دارند جامعه در یتر مهم جایگاه منزلتی های گروه
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