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مفاهيم، مبانى و اركان پيشرفت    635 

تحليل تطبيقي نابرابري اجتماعي در نظريات جامعه  شناختي غرب و نظرية اسالم
محسن صادقي اميني1،  اكبر ميرسپاه2،  زهرا فقيه  ايماني3

چكيده
عدالت، در قشربندي اجتماعي كه يكي از اركان پيشرفت جوامع محسوب مي شود، از ديدگاه 
اسالم چه جايگاهي دارد؟ علوم انساني به اذعان قاطبه انديشمندان، پاسخگوي نيازهاي بشر نبوده و 
به همين دليل، امروزه شاهد طرح ادعاهايي در راستاي بومي سازي اين علوم و استفاده از آموزه هاي 
اسالم تحت عنوان اسالمي سازي دانش هستيم. اما در ابتناي علوم انساني اسالمي، دو رهيافت قابل 
اتخاذ است؛ اول نفي مطلق دستاوردهاي كنوني و پايه ريزي پارادايم نوين علمي، دوم استفاده از 
علوم موجود، پااليش و تكميل آن با بهره گيري از تعاليم اسالم. مقاله حاضر درصدد است با روش 
اسنادي بر مبناي رهيافت دوم و با استفاده از رويكرد مقايسه اي، ارتباط عدالت و قشربندي را در 
آراي متفكران شاخص غربي بررسي، و نظر قرآن و روايات را در اين مورد معرفي نمايد. مالحظه 
مي شود كه اسالم با دو ديدگاه توصيفي و تقنيني، نه تنها قشربندي جامعه را نفي نكرده است، بلكه 
با موضع گيري فعال در خصوص قشربندي هاي معمول، نقش الگوي اسالمي قشربندي را در پيشرفت 

جوامع با محوريت عدالت، تبيين مي نمايد.
رويكرد  قرآن بنيان،  انساني  علوم  عدالت،  قشربندي،  اجتماعي،  نابرابري  كليدواژه  ها: 

مقايسه اي، طبقه، ديدگاه توصيفي، ديدگاه تقنيني

sadeghi121@yahoo.com                               (نويسنده مسئول) (رحمهًْ اهللا عليه) ١. دانشجوي دکتري رفاه اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي
٢. عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي-پژوهشي امام خميني (رحمهًْ اهللا عليه)

٣.کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشکده معارف قرآني اصفهان
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636   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
1. مقدمه

عدالت۱ از مباحث زيربنايي و تعيين كنندة افق ديد مكاتب مختلف فكري در بعد هستي شناسي۲ 
است. به جرأت مي توان ادعا كرد كه تقريبًا هيچ مكتب فكري نيست كه در مورد عدالت موضع 
روشني – مثبت يا منفي- اتخاذ نكرده و توجه به عدل را در مباني خود از نظر دور داشته باشد. در 
مكاتب جامعه شناسي، آن جا كه از اقشار اجتماعي سخن به ميان مي آيد، ابتناي مباحث بر تعيين 

تكليف عدل در حيطة فردي و جمعي اجتناب ناپذير است. 
در مطالعه نظريات مختلف قشربندي و نابرابري اجتماعي، مالحظه مي شود كه برخي به دليل 
زمينه هاي عقيدتي يا وابستگي هاي گروهي، با سوگيري منفي نسبت به عدالت، موتور محرك 
پيشرفت جوامع را كشمكش ناشي از تفاوت هاي بشري دانسته و الزمه تكامل تاريخ را وجود تبعيض 
قلمداد مي كنند. از سويي نيچه، زور و طبقه حاكم را عامل تكامل تاريخ معرفي نموده و از ديگر 
سو، ماركس تكامل بشريت را مستلزم وجود طبقه محروم و شورش آن بر طبقه حاكم مي داند. 
طيف وسيعي از نظريات فايده گرايانه غرب كه در اين بين واقع مي شود نيز عمدتًا به نفي عدالت و 

نهادينه سازي تبعيضات اجتماعي روي آورده اند. 
اما ديدگاه اسالم نسبت به اين مفهوم، كامًال متفاوت است. اسالم ضمن تأييد تفاوت هاي طبيعي 
افراد و جوامع، در همه شؤون، عدالت را به عنوان خميرمايه اصلي ارتباطات افراد و اقشار در نظر 
مي گيرد و تا آن حد بر اهميت عدل اصرار مي ورزد كه آن را جزء اصول دين برمي شمارد و لذا بايد 
جايگاه ويژه اي براي عدالت در الگوي اسالمي پيشرفت قائل بود. بايد اذعان نمود عليرغم زحمات 
فراواني كه تا كنون انجام پذيرفته، جامعه شناسان مسلمان در تبيين نظر اسالم در خصوص ارتباط 
متقابل قشربندي اجتماعي و عدالت اجتماعي به عنوان دو موضوع اصلي جامعه شناسي و دستيابي به 
نظريات كاربردي در حوزة روش تحقيق، همچنان راهي طوالني در پيش دارند و اگر ادعايي در خصوص 
بومي سازي و اسالمي سازي دانش وجود دارد، الزمه آن ورود مقتدرانه به ميدان مطالعات تطبيقي و 

ايجاد موج حركت عمومي در فضاي دانشگاهي در راستاي تدوين علوم انساني قرآن بنيان است.

2. روش تحقيق
پژوهش حاضر از نوع تحليلي بوده و از روش هاي مطالعات بنياني و نظري استفاده شده است. 
بر اين اساس تالش شده تا در چارچوب روش شناسي، با بهره گيري از روش اسنادي و كتابخانه اي با 
رويكرد مقايسه اي۳، به بررسي تطبيقي نظريات اصلي انديشمندان غربي و ديدگاه اسالم در خصوص 
قشربندي پرداخته تا از طريق مطالعه متون اصلي ديني به اصول نظريه قشربندي اسالم و جايگاه 
1. justice
2. ontology
3. Comparative method
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عدالت در آن نائل شويم. در اين روش پژوهشگر بايد دقت كند تا تنها به دنبال نقاط افتراق موضوعات 
نبوده و جامعيت نگاه را همواره مد نظر داشته باشد. «در مطالعات تطبيقي نبايد گرفتار طناب پوسيدة 
«يا» شد؛ بلكه هر دو جهت گيري صيد شباهت ها و شكار تفاوت ها را بايد مورد توجه قرار داد.» 
(فرامرزقراملكي،۱۳۸۳،۲۱۷) همچنين، محقق بايد نسبت به جدا نكردن موضوعات از زمينه اصلي 

آن ها، متفطن بوده و در مطالعه موضوع، زمينه۱ را نيز نصب العين قرار دهد.

3. يافته هاي تحقيق
چنان كه آمد يكي از موضوعات اساسي جامعه شناسي، قشربندي و طبقات اجتماعي است. 
از صاحبنظران عمدة اين بحث مي توان از ماركس، زيمل، وبر، دارندورف و اولين رايت نام برد. 
«جامعه شناسان براي تعريف و تعيين طبقات اجتماعي مالك هاي گوناگوني به كار مي برند. گروهي 
از آنان فقط شغل را مالك تعيين طبقات اجتماعي مي شمارند. گروهي ديگر عوامل اجتماعي 
متعدد مانند مقدار و منبع درآمد... گروهي ديگر برآنند كه طبقه اجتماعي هر كس را بايد از 
روي تصوري كه خود از خود دارد يا نظري كه ديگران نسبت به او دارند، معين كرد.» (آگ برن و 
نيم كوف،۱۳۸۸،۲۰۳) در اين مقال، ابتدا به بيان خالصه اي از نظريات دو انديشمند غربي پرداخته 

و سپس ديدگاه اسالم را در اين مورد جويا مي شويم. 
۳-۱. ماركس 

بعد از رنسانس غرب، ماركس از اولين كساني بود كه دربارة قشربندي و نابرابري اجتماعي و 
تضاد طبقاتي صحبت كرد و عبارت طبقه۲ كه ابتدا توسط آدام اسميت در كتاب ثروت ملل و سپس 
به وسيله سن سيمون و ريكاردو به كار رفت را به طور وسيعي مورد استفاده قرار داد به طوري كه 
صاحبنظران، تضاد و طبقه را از مفاهيم اصلي تفكر وي قلمداد نموده اند. «اين نخستين فكر قطعي 
ماركس است. خصوصيت تاريخ بشري، نبرد گروه هاي بشري است كه ما آنها را طبقات اجتماعي 
مي ناميم.» (آرون،۱۳۸۷،۱۶۸) ظاهرًا ماركس در آثارش تعريف معيني از طبقه كه آن را تنها ركن 
قشربندي مي داند، ارائه نداده است لكن از مجموع نوشته هاي او مي توان برداشت هايي نزديك به نظر 
او براي تعريف طبقه به دست آورد. «از نظر ماركس، طبقه به معناي گروهي از مردم است كه رابطة 
مشتركي با ابزارهاي توليد دارند.» (گيدنز،۱۳۸۹،۴۱۱) بر مبناي اين تعريف، در هر عصري طبقات 
با توجه به نوع ابزار توليد تعيين مي شوند و تنها نوع قشربندي هم قشربندي بر اساس تفاوت هاي 
اقتصادي است و تاريخ در تقابل اين طبقات و در فراگرد توليد است كه شكل مي گيرد. ««توليد 
تاريخ ساز» از ديدگاه ماركس، در جنبه هاي گوناگون توليد هويدا مي شود... لذا ايجاد طبقات اجتماعي 

1. context
2. class
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زاييدة مالحظاتي است نظير: ۱- كشاكش ها و رقابت ها براي سرشكن كردن مزاياي اقتصادي در 
ميان طبقات ۲- رشد آگاهي هاي طبقاتي ۳- ناخشنودي طبقات پايين از احساس استثمار شدن 
۴- ايجاد سازمان سياسي كه ثمرة ساختار اقتصادي و روند تاريخي و بلوغ فكري طبقاتي است. 
ماركس مي خواهد بگويد كه شرط الزم و كافي براي تشكيل يك طبقه اجتماعي، وجود يك 
«دشمن طبقاتي» است» (ميلز، ۱۳۸۵، ۹۵) بين طبقات اجتماعي به عنوان مجموعه هاي انساني، 
ارتباطات متقابلي برقرار خواهد بود كه «طبق نظر ماركس، رابطة ميان طبقه ها رابطه اي استثماري 
است.» (گيدنز،۱۳۸۹،۴۱۲) و اين بدان معني است كه ماركس با نفي عدالت اجتماعي و تأييد 
گريزناپذير بودن بهره كشي يكسويه، مدل قشربندي خود را تنظيم نموده است. از ديگر سو، طبقه 
تحت استثمار به شرط كسب خود آگاهي و در نتيجه تشكل و سازماندهي، عليه طبقه استثمارگر 
شوريده و سرانجام، نظام موجود را فرو مي ريزد. ماركس بر اساس مباني نظري فوق به پيش بيني هايي 
دست زد و راه حل هايي نيز ارائه داد كه به گواهي تاريخ، يكسره غلط و ناكارآ از آب درآمد. اين عدم 
توفيق در پيش بيني، مؤيد نگاه نادرست و تحليل هاي اشتباه ماركس، هم در مقام تعريف طبقه، هم 
در مقام علت و منشأ شكل گيري طبقات اجتماعي و هم در شناخت كاركردهاي طبقات و روابط 

متقابل آن ها مي باشد.
۳-۲. وبر

«تعريف ماركس از طبقه اجتماعي صرفًًا مبتني بر مالك اقتصادي بود، در حالي كه وبر، براي 
تعيين طبقه، چندين بعد را در نظر گرفته است.» (كوئن،۱۳۸۴،۲۴۹) مي توان گفت رويكرد اصلي 
وبر به موضوع طبقه همانند ماركس است، اما ديدگاه وبر ابعادي غير از اقتصاد را هم شامل مي شود. 
«از نظر وبر، قشربندي اجتماعي صرفًًا به طبقه مربوط نمي شود بلكه از دو وجه ديگر نيز تشكيل 
مي شود: منزلت۱ و حزب۲. اين سه عنصر همپوشان قشربندي اجتماعي مي توانند به تعداد زيادي 
از موقعيت هاي ممكن در جامعه منجر شوند، نه فقط مدل دو قطبي خشك و انعطاف ناپذيري كه 
ماركس مطرح مي كرد.» (گيدنز،۱۳۸۹،۴۱۳) وبر در تعريف طبقه چندان از ماركس فاصله نگرفته 
بود و اساس نگاه او به طبقه، همان عامل توليد بود. اما «نظريه قشربندي وبر با نظريه ماركس 
تفاوتهايي هم دارد.» (كوزر،۱۳۸۹،۳۱۳) تفاوت اول بين نظر وبر و ماركس، اين بود كه او عالوه بر 
كنترل يك طبقه بر ابزار توليد، تفاوت هاي اقتصادي را كه ارتباط مستقيمي با دارايي ها ندارد، مد 
نظر قرار داد. «اين منابع اقتصادي خصوصًا مهارت ها، وجهه و اعتبار، يا مدارج و مدارك تحصيلي را 
شامل مي شود كه بر نوع شغلي كه مردم قادر به يافتن آنند تأثير مي گذارد. وبر معتقد بود كه موقعيت 
فرد در بازار تأثير نيرومندي بر كل بخت هاي زندگي۳ او دارد.» (گيدنز،۱۳۸۹،۴۱۳) تفاوت  ديگر، 
1. status
2. party
3. Life chances
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مربوط به مقوله دوم قشربندي وبر مي باشد كه با عنوان «گروه هاي منزلتي» از آن نام برده است. وي 
گروه هاي منزلتي را با مفهوم سبك زندگي۱ و پايگاه متناظر دانسته است. «در نظريه وبر منزلت به 
معناي تفاوت در ميزان احترام يا شأن اجتماعي است كه ديگران به افراد و گروهها نسبت مي دهند... 
به نظر وبر، منزلت از طريق سبك هاي زندگي مردم نمود پيدا مي كند.» (گيدنز،۱۳۸۹،۴۱۳) نكتة 
قابل توجه در تعريف وبر از منزلت اين است كه او منزلت را امري بيروني و از نگاه ناظران خارجي 
مي داند، كه آن هم بر مبناي شاخص هايي كه يا مستقيم يا با واسطه، بيانگر ابعاد مادي وجوه زندگي 
افراد و اقشار مي باشند، تعريف مي گردد. البته در اينجا بايد تأييد نمود كه در هر برهه تاريخي حتي 
در يك جامعه، ممكن است با تغيير ارزش ها، اين شاخص ها هم تغيير كند. «عواملي كه از نظر افراد 
يك جامعه خاص در يك زمان معين با ارزش تشخيص داده مي شوند، مالك و ضابطه هاي وابستگي 
قشري را تشكيل مي دهند.» (رفيع پور،۱۳۸۷،۱۸۱) سومين ركن قشربندي وبر، حزب است كه با 
اتصال به منابع قدرت، مي تواند مستقل از طبقه و منزلت بر قشربندي اجتماعي اثر بگذارد. مالحظه 
مي شود بر خالف ماركس كه طبقه را تنها ركن قشربندي مي دانست، منشأ قشربندي از ديدگاه وبر، 
سه عامل دارايي هاي مستقيم و موقعيت فرد در بازار، شأن اجتماعي و سرانجام، دسترسي به منابع 
انواع قدرت است. با توجه به اركان سه گانه قشربندي وبر و اذعان او به وجود تركيبات متعدد از آنها، 
مي توان نتيجه گرفت كه اگرچه وبر مبناي تقسيم بندي خود را مانند ماركس، ستيز بر سر قدرت و 
امكانات قرار داد ولي از بر هم كنش اركان مذكور، نتايج متداخل و بعضًا متضادي حاصل مي شود. 
اگرچه رابطة اقشار مختلف در اينجا، مشخصًا استثماري نيست اما مي توان اين رابطه را نوعي «تقابل 
تفهمي امتيازگرا» دانست. در توضيح اين عبارت بايد گفت كه اوًال وبر در مورد بده بستان بين 
كنشگران-از جمله گروه ها- قائل به دو شيوة توافق و رقابت يا نبرد است كه هر دو شيوه را نوعي تقابل 
در نظر مي گيرد: «كنش اجتماعي به صورت مناسبات اجتماعي سازمان مي يابد... به نحوي كه هر 
يك از كنش ها متقابًال تحت تأثير ديگري قرار مي گيرند.» (آرون،۱۳۸۷،۶۲۴) اين مناسبات اجتماعي 
منظم را وبر مبتني بر عوامل تعيين كنندة عرف، رسم و سنت مي داند؛ از سوي ديگر «از نظر ماكس 
وبر، ساختمان جوامع، فقط از خميرمايه توافق نيست بل از اختالفات و مبارزات نيز هست... جهت 
يافتن متقابل اين رفتارها، در اين مورد حتي ضروري تر از مورد توافق است.» (همان،۶۲۶) ثانيًا وبر 
منزلت اجتماعي را تلقي شأنيت فرد از نگاه ديگران مي داند و به نوعي بر مفهوم معروف خود، تفهم، 
يعني درك معاني شيوهاي رفتار و سبك زندگي افراد تأكيد دارد. ثالثًا اقدامات سياسي كه توسط 
احزاب انجام مي پذيرد همراه با جلب امتياز براي يك طرف و واگذاري امتياز از طرف ديگر است: 
«هيچ اقدام سياسي در يك اجتماع نيست كه متضمن امتيازي براي يك طبقه و فداكاريي از جانب 
طبقه ديگر نباشد.» (همان،۵۹۶) اما وبر در مورد نابرابري هايي كه موجد قشربندي است، چه راه 
1. Life style
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حلي پيشنهاد مي كند؟ وبر معتقد است كه انسان ها از لحاظ جسمي، فكري و اخالقي، استعدادهايي 
نابرابر دارند و لذا نابرابري، نمودي ذاتي است. وي دو راه مقابله با اين نابرابري ها تجويز مي كند: «يا 
بايد نابرابري طبيعي را با كوشش اجتماعي زدود، يا آنكه بر عكس كوشيد كه امتيازهاي هر كس 
تابعي از كيفيات شخصي اش باشد.» (آرون،۱۳۸۷،۵۹۷) لذا او يا قائل به اختيار و آزادي مطلق انسان 
است و يا جبر مطلق و پذيرش همان چيزي كه در طبيعت اولية افراد و جوامع، فعليت يافته است 
و بدين ترتيب نسبت نظريه قشربندي وبر با عدالت اجتماعي را بايد يك رابطه سلبي برآورد نمود. 
هرچند انتقادهاي جدي نسبت به نظريات فوق الذكر مطرح است لكن به دليل محدوديت و عدم 

ارتباط مستقيم، بيان اين نقدها به فرصتي ديگر موكول مي شود.
۳-۳. نظر اسالم

در اسالم به كرات شاهد تقسيم بندي هايي بين اقشار مختلف جامعه هستيم كه مؤيد اين 
واقعيت است كه طبق نظر اسالم نه تنها وجود اقشار مختلف در جامعه انكار نمي شود، بلكه «اقتضاي 
حكمت و مشيت الهي اين است كه جامعه انساني بي وجود اقشار مختلف و طبقات متعدد شكل 
نگيرد، چنان كه قرآن كريم به اين امر تصريح دارد: «َو َلْو شاَء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة واِحَدًة َو ال 
َيزاُلوَن ُمْخَتِلفيَن (هود: ۱۱۸)» (جوادي آملي،۱۳۸۷،۱۴۸) در اسالم قشربندي بر محور عدالت انجام 
مي پذيرد و اصوًال عدالت است كه تشكيل اقشار مختلف را ايجاب مي كند. «آري طبقات اجتماعي 
بر مبناي مسئوليت هاي عدالتخواهانه شكل گرفته است و اين امر نمي تواند بهانه اي براي تعدي و 
ظلم طبقه اي بر ديگري گردد. جامعه الهي بر محور قسط و عدل ميان همه گروه ها استوار است.» 

(همان،۱۴۷) 
اما آن چه به عنوان تفاوت در ديدگاه اسالم و غرب در موضوع قشربندي اجتماعي واضح است، 
زاوية ديد به اين موضوع مي باشد. اسالم در كنار ديد توصيفي به اين موضوع و معرفي طبقات 
موجود در جوامع، ضمن نفي و يا تأييد اين وضع موجود، ديد تقنيني را با جديت دنبال مي كند و بر 
شكل دهي به اقشار جامعه بر مبناي خاص ايدئولوژيك خود تأكيد داشته، سالمت و سعادت قطعي 

جامعه را مستلزم اجراي اين طراحي مي داند. 
۳-۳-۱. ديدگاه توصيفي اسالم

اسالم با واقع گرايي، به تحليل اوضاع و احوال جوامع پرداخته و بسياري از وقايع را به رفتار جمعي 
اقشار، گروه ها و طبقات اجتماعي منتسب مي كند. براي مثال در آية «َو َلَقْد َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمْن َقْبِلُكْم 
ا َظَلُموا َو جاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلَبيِّناِت َو ما كاُنوا لُِيْؤِمُنوا َكذِلَك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرمين» (يونس: ۱۳)  َلمَّ
ظلم ورزيدن، عامل هالكت اقوام پيشين ناميده شده است و با كاربرد «َكذِلَك» در انتهاي آيه، اين 
رفتار الهي در طول تاريخ به عنوان يك قانون كه شامل حال همه عدالت ستيزان و ظالمان مي شود، 
مطرح مي گردد. قرآن بعضًا از گروه هايي نام برده كه كاركردهاي اجتماعي آن ها آثار وسيع در سطح 
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جامعه و يا حتي فراتر از آن داشته، و در روايات نيز به تقسيم بندي هايي از مردم مبادرت شده است 
كه بيشتر جنبه توصيفي دارد و البته گاه متضمن نفي يا تأييد نيز هست. در اين بخش تعدادي از 
اقشار با ذكر مستندات آيات و احاديث آن ها ذكر گرديده و موضع اسالم در خصوص تأييد يا نفي 

هر قشر و يا روش قشربندي مورد تعمق قرار مي گيرد.
١- اقشار مردم در قرآن

در قرآن كريم، در مقام توصيف، به تعدادي از اقشار جامعه اشاره شده است:
۱- در سورة واقعه به سه دسته از مردم اشاره شده است كه عبارتند از اصحاب ميمنه، اصحاب 
مشئمه و سابقون. در كافي از قول رسول اكرم آمده است: «َخَلَق اهللاَُّ َعزَّ َو َجلَّ النَّاَس َعَلي َثَالِث 
ِ َعزَّ َو َجلَّ ِفي اْلِكَتابِ  َفَأْصحاُب اْلَمْيَمَنِة َو َأْصحاُب  َطَبَقاٍت َو أَْنَزَلُهْم َثَالَث َمَناِزَل َو َذِلَك َقْوُل اهللاَّ

ابُِقون» (كليني،۱۴۲۹ ق، ج ۳،۶۹۵)  اْلَمْشَئَمِة َو السَّ
۲- اغنيا و فقرا: در آيات ۷ و ۸ سورة مبارکه حشر به وجود دو طبقه فقرا و اغنيا و رابطة اين 
دو و اقشار ذيل آن ها، اشاره شده است. با دقت در اين آيات مشخص مي شود كه قرآن، ضمن تأييد 
اصل وجود تفاوت هاي اقتصادي بين گروه هايي از مردم، راهكارهايي را در جهت كاهش اين فاصله 
ارائه مي دهد. اين رويكرد نشان مي دهد كه اوًال تفاوت هاي اقتصادي در جوامع، قابل پذيرش – و نه 
تجويز- است، ثانيًا بايد به سمت كاهش اين تفاوت ها حركت كرد و ثالثًا ارتباط ميان اين طبقات، نه 

استثماري، بلكه تكاملي و تعاملي است. 
۳- مترفين: از اقشار مورد نكوهش در قرآن كريم، قشر مترفين هستند كه به بخشي از اغنيا 
كه رويه هاي مخرب اركان اجتماع را در پيش گرفته اند، اطالق مي شود. اين قشر بايد تحت نظارت 
شديد قرار گرفته و در انزوا به سر ببرد تا خود را اصالح نمايد وگرنه، لطمات جبران ناپذيري به 
جامعه وارد نموده و سرانجام باعث هالكت جامعه و همه اقشار خواهد شد؛ لذا رابطة ساير اقشار با 

اين گروه رابطه اي اصالحگرانه و نهايتًا محدود كننده است. 
۴- مأل: راغب مي نويسد: «جماعتي و مردمي كه بر يك نظر و رأي گرد هم ميآيند، كه چشم ها 
آنها را زياد مي بيند گوئي كه چشم را پر كرده اند چه از نظر رويه و چه منظره و جمعيتي كه شكوه و 
جاللي دارند.» (راغب اصفهاني،۱۳۷۴، ج ۵،۲۵۰ و ۲۵۱) اين قشر چون در جايگاه باالي جامعه از نظر 
سياسي و اقتصادي قرار دارند، تفكر خود را بر حق دانسته و تحمل انتقاد را ندارند. در الميزان آمده: 
«كلمه «مأل» به معناي اشراف و بزرگان قوم است... اين طبقه هرگز توقع نداشتند كه يك نفر پيدا شود 
و بر بت پرستي آنان اعتراض نموده، صريحًا پيشنهاد ترك خدايان شان را كند.» (طباطبايي،۱۳۷۴، ج 
ْنيا»  ُبوا بِِلقاِء اْآلِخَرِة َو أَْتَرْفناُهْم ِفي اْلَحياِة الدُّ ۸،۲۱۹) در آية «َو قاَل اْلَمَألُ ِمْن َقْوِمِه الَّذيَن َكَفُروا َو َكذَّ
(مؤمنون: ۳۳) دو مشخصه براي مأل قوم نوح (ع) برشمرده شده است؛ مشخصة اول، عقيدتي و آن 
كفر و تكذيب آخرت است و مشخصه دوم، رفتاري، كه رفاه طلبي افسار گسيخته اي است كه منجر 
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به انهدام ارزش ها و مناسك و انسجام جامعه و انهدام اركان عدالت مي شود. 

۵- رهط، عشيره، اهل: يكي از مالك هاي قشربندي كه در جوامع بشري مورد نظر بوده و قرآن 
نيز آن را مطرح مي كند، خويشاوندي است. در آيه «َو ُهَو الَّذي َخَلَق ِمَن اْلماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسبًا َو 
ِصْهرًا» (فرقان: ۵۴) با اشاره به پيوندهاي سببي و نسبي، آن را داراي اهميت ويژه و مبناي تشكيل 
و توسعه نظام اجتماعي مي داند. البته قرآن اصالت خاصي براي خويشاوندي قائل نيست و فقط به 
عنوان يك پارامتر تأثيرگذار بر روابط اجتماعي از اين مسأله ياد مي كند. با دقت در آيات قرآن كريم، 
مالحظه مي شود كه اقشار مختلف ديگري نيز به همين ترتيب در قرآن مطرح و مورد نفي يا تأييد 

و نهايتًا تجويز قرار گرفته اند. 
۲- اقشار مردم در روايات

با مراجعه به متون روايي، مالحظه مي شود كه قشر بندي مردم عرفي رايج در بيان ائمه بوده كه 
بر اساس مباني خاصي انجام مي شده است كه عبارتند از:

۱- طبقات الناس
۱- توجه به عنصر زمان و مكان در قشربندي: از امام سجاد عليه السالم روايت شده است كه: 
«َيا ُزَراَرُة النَّاُس  ِفي  َزَمانَِنا َعَلي ِستِّ َطَبَقات... » (ابن بابويه،۱۳۶۲، ج ۱،۳۳۹) مردم در زمان ما شش 
طبقه هستند. در اين حديث، به سه پارامتر اصلي اشاره شده است: اهميت زمان (َزَمانَِنا)، توصيف 

طبقات (ِستِّ َطَبَقات)، عموميت طبقه بندي بين همه مردم (النَّاُس)
۲- توجه به كاركردهاي اقشار مردم: در كتاب مستدرك الوسائل در كالمي از حضرت علي –عليه 
السالم- با تقسيم بندي مردم به پنج طبقه سپاهيان، كارمندان حكومت، ماليات دهندگان، تجار و 
صنعتگران، و طبقه نيازمند، تقسيم بندي مردم از نظر نوع فعاليت آن ها در اجتماع و ميزان كارآيي 

براي پيشرفت جامعه انجام شده است. 
۳- توجه به ارتباط متقابل اقشار با يكديگر: در حديث فوق الذكر در تبييني دقيق، به ارتباط ميان 
گروه ها پرداخته و مي فرمايند: «اْعَلْم َأنَّ الرَِّعيََّة َطَبَقاٌت َال َيْصُلُح َبْعُضَها ِإالَّ بَِبْعٍض َو َال ِغَني بَِبْعِضَها َعْن 
َبْعض » (نوري،۱۴۰۸ ق، ج ۱۳، ۱۶۳)، اصالح و تكامل برخي طبقات به واسطه وجود برخي ديگر 
است يعني اگر يكي نباشد ديگري نابود و فاسد مي گردد، و بعضي طبقات هم اصوًال نيازمند ديگران 

هستند، يعني رفع برخي نيازهاي آن ها به واسطه وجود طبقه ديگر امكان پذير است.
۴- ال يتغير نبودن اقشار و امكان تحرك اجتماعي: «... پيامبر اعظم (صلي اهللا عليه وآله) 
توانست با اين اقدامات حكيمانه خويش، بستر اجتماعي را براي تحرك اجتماعي همگان و به 
ويژه طبقه ضعيف جامعه كه با معيارهاي نظام نبوي سازگار بودند و نيز شأن و منزلت بااليي نزد 
آن حضرت داشتند، فراهم نمايد و اين گونه بسياري از كساني كه فاقد مالك هاي نظام نابرابري 
بودند، به خاطر برخورداري از تعهد و كارداني، توانستند به پايگاه هاي باالي اجتماعي دست يابند.» 
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(گلستاني،۱۳۸۵،۲۰۲)
۵- توجه به اصل و نسب در طبقه بندي: علي عليه السالم خطاب به مالك مي نويسند: «در امور 
كارگزارانت نيك بنگر... كساني را برگزين كه اهل تجربه و آزرم و از خاندانهاي صالح و در اسالم 

صاحب سابقه باشند.» (حكيمي،۱۳۸۰، ج ۲،۶۹۹)
۲- اصناف الناس 

۱- توجه به ابعاد معنوي و ذهني در كنار ابعاد مادي و رفتاري: مالك برخي تقسيم بندي ها توجه 
به ابعاد باطني مي باشد، كه اين مالك در نظريات غربي كمتر مشاهده مي شود. واضح است كه ابعاد 
دروني افراد و گروه ها، محدود به حوزة بين االذهاني اجزاي گروه نمانده، بروز بيروني يافته، منجر به 
نتايج رفتاري و مشاهده پذير خواهد بود. در باب «اصناف الناس» در اصول كافي از امام صادق –عليه 
السالم- آمده است: «َيْغُدو النَّاُس َعلي  َثَالَثِة َأْصَناٍف: َعاِلٍم، َو ُمَتَعلٍِّم، َو ُغَثاء» (كليني،۱۴۲۹ ق، ج 
۱،۸۲) مالصدرا در شرح علت اين تقسيم بندي مي نويسد «محدود كردن اصناف مردم در اين سه 
دسته اين است كه از خلقت همة انواع موجودات طبيعي، هدفي در نظر بوده است كه كمال آن 
موجودات، رسيدن به آن هدف مي باشد، و هدف نهايي از خلقت انسان نيز رسيدن به كمال علم و 

اطاعت حق تعالي و دستيابي به زندگي ثانوي است كه همانا حيات علم و معرفت است۱».
۲- قشربندي بر اساس كنش هنجارمند (كيفيت كنش): در برخي احاديث، اصناف مردم با توجه 
 ِ به كيفيت كنش هاي آنان با معيار مطابقت با هنجارهاي الهي، تعيين گرديده اند. «َقاَل ِلي أَُبو َعْبِد اهللاَّ
عليه السالم: النَّاُس َعلي  ِستَِّة َأْصَناٍف...» (كليني،۱۴۲۹ ق، ج ۴،۱۳۳) در اين حديث، شش گروه از 
مردم بر اساس اعمالشان عبارتند از: «اهل وعيد (يعني مكلفان مسئول)... ديگراني كه به گناهانشان 
اعتراف دارند، كردار خوب را با كردار بد در آميخته اند... و ديگراني كه در عاقبت خود به امر خدايند 
يا آنها را عذاب كند و يا آنكه از آنها درگذرد... مستضعفان از مردان و زنان و كودكان كه نه چاره اي 
توانند و نه به راهي پي برند، چاره اي ندارند كه به كفر گرايند و راهي هم به ايمان ندارند... اصحاب 
اعراف؛ مردمي كه حسنات و سيئات آنها برابر باشد.» (كليني،۱۳۷۵، ج ۵،۳۹۱) اين حديث ضمن 
تأكيد بر اهميت مطابقت اعمال با هنجارها و ارزش ها، به برخي پارامترهاي مورد اشاره در نظريه 

كنشي اسالم مانند نيت و آزادي، اشاره كرده است. 
۳-۳-۲. ديدگاه تقنيني اسالم

در اين ديدگاه كه اصالتًا مورد تأييد اسالم است، قرآن كريم به تجويز بلكه تأكيد بر تشكيل و 
وجود برخي اقشار در جامعه با اهدافي مانند رستگاري و تعالي جامعه، عدالت اجتماعي، انسجام 
اجتماعي و انتظام امور جمعي پرداخته است. دو نمونه از مهم ترين اقشاري كه از جايگاهي ويژه 

1. «و الوجه فى حصر اصناف  الناس  فى هذه الثالثة: ان لكل نوع من انواع الموجودات الطبيعية، غاية الجلها خلقت و بها تمامه و كماله، و غاية خلقة 
االنسان ان يستكمل بالعلم و الطاعة و يحيى حياة ثانية هى حياة العلم و العرفان» (صدرالدين شيرازي،1383، ج 2: 62)
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در قرآن و احاديث برخوردارند عبارتند از گروه دانشمندان دين شناس كه ذيل آيه نفر (توبه: ۱۲۲) 
بدان اشاره شده است و گروه امر به معروف و نهي از منكر كه اينجا به دليل رعايت اختصار، اجماًال 

گروه دوم بررسي مي شود. 
تشكيل گروه امر به معروف و نهي از منكر

«َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن إَِلي اْلَخْيِر َو َيْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو َيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ُأولِئَك ُهُم 
اْلُمْفِلُحوَن» (آل عمران: ۱۰۴) در اين آيه به كاركرد اعمال نظارت اجتماعي۱ و قشر مشخصي كه 
بايد اين وظيفه خطير را بر عهده بگيرند، اشاره شده و در آيه «ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن 
...» (آل عمران: ۱۱۰)، يكي از وجوه امتياز جامعه اسالمي  بِاْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ُتْؤِمُنوَن بِاهللاَّ
از امت هاي ديگر، عامليت آن به اجراي امر به معروف و نهي از منكر شمرده شده است. نظارت 
اجتماعي مبحثي است كه در نظريات كاركردي جامعه شناسي غرب و برخي نظريات ديگر مورد 
تأكيد قرار گرفته و يكي از راهبردهاي اصلي دروني سازي ارزش ها و حفظ انسجام اجتماع است. 
«پارسونز معتقد است كه چهار تكليف است كه براي همه نظامها ضرورت دارند: تطبيق، دستيابي 
به هدف، يكپارچگي و نگهداشت الگوها. هر نظامي براي زنده ماندن بايد اين چهار كاركرد را انجام 
دهد.» (ريتزر،١٣٧٤،١٣١) يكي از تفاوت هاي نظر اسالم و اين نظر، تأكيد اسالم بر شمول عام اعمال 
نظارت همگاني است. «تا آن جا كه به نظر پارسونز مربوط است، نظارت اجتماعي، خط دوم دفاع 
از نظام را تشكيل مي دهد. نظامي از همه بهتر مي گردد كه در آن، نظارت اجتماعي فقط گهگاه به 
كار بسته شود.» (همان،۱۳۷) پس در نظر كاركردگرايان، با اعمال نظارت اجتماعي، نظام به سمت 

كاهش انعطاف پذيري رفته، به مرور شكاف هايي بين عناصر سازندة آن ايجاد مي شود.
حال به اختصار بايد ديد قشري كه تشكيل آن در اسالم، تقنين گرديده و اصوًال از نقاط برجسته 
جامعه اسالمي در مقايسه با ساير جوامع دانسته شده، چه كاركردها و اهدافي دارد و جايگاهش در 

اجتماع و در ارتباط با ساير اقشار چيست؟
الف- تأكيد بر ارزش ها و مناسك و نفي ضد ارزش ها: در تعريف دو واژة معروف و منكر آمده 
است: «معروف، آنچه مستحسن باشد در نظر شرع و عقل؛ منكر، آنچه قبيح باشد در نظر شرع و 
عقل.» (حسيني شاه عبدالعظيمي،۱۳۶۳، ج ۲،۱۹۹) اهميت باورها و مناسك در حفظ حيات نظام 
اجتماعي به حدي است كه حتي دوركيم مي گويد: «همه اين مناسك... وظيفه اجتماعي عمده اي 
دارند. هدف آنها حفظ جماعت، تر و تازه نگاهداشتن حس تعلق به گروه و مواظبت از اعتقاد و ايمان 
است. مذهب فقط با اعمال عبادي، كه مظاهر باورها و شيوه هاي تجديد آنها هستند، زنده مي ماند.» 

(آرون،۱۳۸۷،۴۰۵) 
ب- تعامل با همه اقشار جامعه با هدف تكامل آن ها: با تعمق در عبارت «ُأْخِرَجْت لِلنَّاس» 
1. Social control
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مالحظه مي شود كه اعمال امر به معروف و نهي از منكر اختصاص به قشر خاصي نداشته و به همه 
مردم -ناس- برمي گردد. همچنين عبارت «لِلنَّاِس» بيانگر اهميت نفع مردم و بهره دهي به آن ها 
است. همچنان كه شهيد مطهري مي نويسد: «شما بهترين امتي هستيد كه به نفع بشريت ظهور 
كرده ايد... به دليل آنكه شما آمر به معروف و ناهي از منكر هستيد.» (مطهري،۱۳۷۵، ج ۱۷،۲۱۹)

ج- لزوم استمرار كاركردهاي هر قشر تا زمان مقتضي: در اين آيه «فعلهاي مضارع َتْأُمُروَن... 
َتْنَهْوَن... تؤمنون، اوصاف استمراري و ضمير «كم»، پس از «َخْيَر ُأمٍَّة»، بيان عليت است: گزيدگي 
و بر آمدن شما براي مردم بدين سبب بود كه پيوسته به معروف امر كنيد.» (طالقاني،۱۳۶۲، ج 
۵،۲۷۹) توضيح آن كه براي شكل گيري هر قشري داليلي هست و كاركردهايي نيز بر هر يك 
مترتب مي باشد، كه قاعدتًا بقاي يك قشر و گروه تا زماني ميسر است كه آن جمع از عهدة وظايفش 

به نحو مطلوبي برآيد. 
د- انسجام و يكپارچگي جامعه و نفي هرگونه شكاف طبقاتي و بي عدالتي: آيات قبل و بعد آيه 
۱۰۴ سورة مبارکه آل عمران، متضمن نكته اي مشترك يعني تأكيد بر عدم تفرق و لزوم پيوستگي 
ِ َجِميًعا َو َال َتَفرَُّقواْ...» (آل عمران: ۱۰۳) مطرح و  ْبِل اهللاَّ در اجتماع است. ابتدا مفهوم «َو اْعَتِصُمواْ بحَِ
مجددًا «َو َال َتُكوُنواْ كاَلَِّذيَن َتَفرَُّقواْ َو اْخَتَلُفواْ...» (آل عمران: ۱۰۵) بيان مي گردد كه هر دو آيه، ناظر بر 
اهميت اتحاد و پرهيز از تشتت هستند. شهيد مطهري مي نويسد: «مثل اينكه در اينجا منظور قرآن 
از «خير» بيشتر همان اتحاد است. يعني در ميان شما بايد جمعيتي باشد كه هميشه مسلمين را 
دعوت به وحدت و اتحاد كنند... اين كأّنه درست مي رساند كه قرآن در ميان خيرها، حسن تفاهم و 
وحدت و اتفاق ميان مسلمين را خيري كه مادر و مبدأ همه خيرهاست مي داند.» (مطهري،۱۳۷۵، 
ج ۱۷،۲۱۸ و ۲۱۹) روشن است كه منظور از شكاف  و تفرقه، همة شكاف هاي اقتصادي، سياسي، 
فرهنگي و غيره مي باشد؛ لذا قشربندي مطلوب اسالم، دربردارندة تعامل و انسجام بين همة اقشار 
موجود است، بدين معنا كه هر قشر با انجام كاركردهاي خود، در جايگاه مناسب خود در جامعه قرار 
گرفته -كه اين خود از تعاريف عدالت است- و با رفع نيازهاي ساير اقشار با آن ها تعامل مثبت برقرار 

نموده، در جهت انسجام كل جامعه حركت خواهد كرد.
هـ- عدالت و ميانه روي: در پايان به عنوان يك راهبرد اساسي و كاركرد اصلي قشربندي اسالم، 
بايد از «عدالت محوري» و ظلم ستيزي نام برد. در حقيقت بايد گفت خميرمايه قشربندي اسالم، 
عدالت است. شهيد مطهري در توضيحي ذيل آية «َفَلْوال كاَن ِمَن اْلُقروِن ِمْن َقْبِلُكْم اوُلوا َبِقيٍَّة َيْنَهْوَن 
ْن اْنَجْينا ِمْنُهم » (هود: ۱۱۶) كه به هالكت و اضمحالل امت هاي  َعِن اْلَفساِد ِفي اْالْرِض اّال َقليًال ِممَّ
پيشين به دليل ترك امر به معروف و نهي از منكر اشاره دارد، مي نويسد: «عامل عدالت عاملي است 
كه در واقع يك جامعه وقتي مي خواهد تركيب بشود يك فرمول خاص مي خواهد، فرمولش همان 
عدالت است.» (مطهري،۱۳۷۵، ج ۲۵،۲۸۳) در ادامه، شهيد مطهري امر به معروف و نهي از منكر 
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را عاملي براي اصالح مفاسد و تضمين بقاي عدالت در جامعه معرفي مي كند. حديثي از پيامبر اكرم 
(ص)۱ نيز مؤيد همين معناست كه اگر عدالت از جامعه –به هر دليل از جمله شكاف هاي طبقاتي و 

نابرابري اجتماعي- رخت بربندد، اضمحالل و نابودي جامعه حتمي خواهد بود.

4. نتيجه گيري
از آن چه گفته شد، مي توان در تبيين نظريه قشربندي اجتماعي اسالم ياري جست. در مواردي 
در آيات قرآن شاهد تفضيل برخي اقشار بر ديگران هستيم كه اين نكته بيانگر نوعي اولويت بندي 
بين اقشار مختلف اجتماع مي باشد. اما با دقت در مبناي اين رتبه بندي ها و همچنين دسته بندي هايي 
كه تحت عناوين طبقات الناس و اصناف الناس و ديدگاه هاي توصيفي و تقنيني اسالم مالحظه 
گرديد، مي توان به نتايج خوبي درخصوص مالك هاي ارزشيابي دست يافت. اجماًال به چند مورد از 

آيات اشاره مي شود.
َل اهللاَُّ اْلُمجاِهديَن بَِأْموالِِهْم َو أَْنُفِسِهْم َعَلي اْلقاِعديَن َدَرَجه» (نساء: ۹۵) در اين آيه بر  الف- «َفضَّ
اساس ميزان مفيد بودن قشر مجاهدين براي اجتماع و حركت آنان در راه پياده سازي ارزش ها، اين 

قشر بر قشر قاعدين (نشستگان) ترجيح داده شده است. 
ب- «ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة» (آل عمران: ۱۱۰) اين آيه به دليل اعمال مستمر نظارت اجتماعي، امتي 

را برتر از ساير امم مي داند.
ج- آيه «يا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َو أُْنثي  َو َجَعْلناُكْم ُشُعوبًا َو َقباِئَل لَِتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم 
ِ أَْتقاُكم...» (حجرات: ۱۳) ضمن تأييد تقسيم بندي طبيعي جامعه بشري به اقوام و اقشار  ِعْنَد اهللاَّ
مختلف، هدف از اين امر را شناخت متقابل اين گروه ها دانسته مي گويد كه اين شناخت، سبب 
مي شود «كه يكديگر را بشناسيد. چون انسان مدني بالطبع است احتياج به همنوع خود دارد در باب 

معامالت و ساير حوائج بايد يكديگر را بشناسد.» (طيب،۱۳۷۸، ج ۱۲،۲۳۲) 
۴-۱. اصول كلي نظريه قشربندي اجتماعي اسالم

در جمع بندي، مي توان بنا بر آنچه در پژوهش حاضر مورد مداقه قرار گرفت، بدين نتيجه دست 
يافت كه اوًال اسالم، قشربندي خاصي را مد نظر قرار داده است كه نظام كامًال منحصر بفردي را 
معرفي مي كند. ثانيًا اصول مورد نظر اسالم در قشربندي جوامع –خصوصًا جامعه اسالمي- به طور 

خالصه به شرح زير است: 
اصل عدالت: خميرمايه هر حركت اجتماعي در اسالم از جمله در قشربندي اجتماع

اصل تأييد وجود تفاوت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
تالش در جهت رفع تفاوت هاي تبعيضي و تبيين تفاوت هاي طبيعي.

ََّها أَُساَراُكْم َو قِيَل الُْملُْك  يَْبَقى  بِالَْعْدِل َمَع الُْكْفِر َو َال يَْبَقى الَْجْوُر َمَع اْإلِيَمان» (شعيري، بي تا: 119) 1. «أَْحِسُنوا إِلَى َرِعيَِّتُكْم َفإِن
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توجه به پيوندهاي اجتماعي افراد و گروه ها (سرمايه اجتماعي).
اصل توجه به عنصر زمان و مكان در قشربندي.

كاركرد گروه ها و اقشار، عاملي تعيين كننده در تقسيم بندي.
قشربندي بر اساس كيفيت كنش هاي گروهي و ميزان تطابق با هنجارها و ارزش ها.

تأكيد بر ارتباط تعاملي و تكاملي بين اقشار مورد تأييد و نفي هرگونه كشمكش و توجه ويژه به 
انسجام و يكپارچگي جامعه.

برنامه ريزي در راستاي اصالح اجتماعي اقشار هنجارستيز.
در پايان، جدول مقايسه اي نظريات فوق الذكر از نظر خوانندگان محترم مي گذرد.

جدول ۱- مقايسه نظريه قشربندي اسالم و نظريات غربي
اسالموبرماركس

اقشار، اصناف، طبقاتطبقه، حزب، پايگاهطبقهاركان قشربندي
علت (منشأ) 
تفاوت هاي اقتصادي، دارايي هاقشربندي

منزلت، قدرت
تفاوت هاي طبيعي، نيازهاي 

اجتماعي
كيفيت كنش اجتماعي، توليد، اقتدار، سبك زندگيرابطه با ابزار توليدمالك قشربندي

مقتضيات زمان و مكان
تعاونتوافق، رقابتكشمكشنحوة تعامل اقشار

تعامل تكاملي عدالت محورتقابل تفهمي امتيازگرااستثماريرابطه ميان اقشار

چند عاملي چند بعديچند قطبيدوقطبيمدل قشربندي

عدالت--راه حل آسيب ها
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