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  بررسي انتقادي كتاب 
  اجتماعي هاي نابرابري و قشرها شناسي جامعه

  *وكيل احمدي

  چكيده
از رسـول ربـاني و ابـراهيم انصـاري      اجتماعي هاي نابرابري و قشرها شناسي جامعهكتاب 

و توان به بررسـي ابعـاد    از مزاياي كتاب ميشد. ابي بهبود منابع علوم انساني ارزي جهتدر
ربندي قشربندي اجتماعي، اديان و قشـ هاي نابرابري اجتماعي تحت عناوين زنان و  حوزه

چنـين   و سياسـت و قشـربندي اجتمـاعي و هـم     ،هاي اجتماعي اجتماعي، اقوام و نابرابري
 ايـران و آمريكـا اشـاره كـرد.     متوسـط در  ةموردي طبقـ  ةعنوان مطالع باانضمام دو فصل 

اسـت.  نظر گرفته نشـده   كتاب آموزشي در دانشگاه در مثابة هاي جامعيت صوري به مؤلفه
 ةنياز جامع رغم چاپ سوم، دهد كه اثر حاضر به ابي شكلي و محتوايي كتاب نشان ميارزي

سازد، زيرا  هاي اجتماعي را برآورده نمي شناسي قشربندي و نابرابري جامعه ةعلمي در حوز
شـناختي نـدارد و عنـاوين     ي و روشهاي نظـر  فرض محور نبوده است، پيش كتاب مسئله

محـور بـوده اسـت     اند و اگر كتاب موضـوع  اصلي انسجام پيدا نكردهول سؤالي ها ح فصل
 تر شبيه مجموعه مقاله است. و بيش در حد يك اثر علمي و آموزشي نيست محتواي كتاب

  .متوسط، نابرابري جنسيتي ي اجتماعي، قشربندي اجتماعي، طبقةنابرابر :ها واژهكليد
  

 مقدمه. 1
و سياسي بوده اسـت. در   ،هاي فكري، اجتماعي جنبشبخش بسياري از  آزادي و برابري الهام

شناسي نيز از زماني كه نابرابري اجتماعي فرض شده و ديگـر طبيعـي و ذاتـي     ادبيات جامعه
نظران بوده اسـت. در خـالل ايـن     صاحب ةشد، موضوع نابرابري اجتماعي دغدغ نمي فرض
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ديناميسم اجتماعي مطرح شد)، قشر و مفاهيم مرتبط بـا   منزلة (حتي به ها مفاهيم طبقه دغدغه
هـا، درسـي    به اهميت موضوع نابرابري اجتماعي، در دانشگاه اين حوزه شكل گرفت. باتوجه

 بـا شناسي گنجانده شده است تا دانشجويان در اين زمينه  همين عنوان دربين دروس جامعه با
اجتماعي  نابرابري ازچنين  اعي آشنا شوند و همادبيات نابرابري اجتماعي و ابعاد نابرابري اجتم
تحرير درآمده است كه در اين مقاله  هاي زيادي به بينش انتقادي پيدا كنند. در اين زمينه كتاب

رسول ربـاني و ابـراهيم انصـاري     ةنوشت اجتماعي هاي نابرابري و قشرها شناسي جامعهكتاب 
  است. شدهي آن بررسي است. درابتدا نقد شكلي اثر و سپس نقد محتواي شدهتحليل و نقد 

 
 معرفي كلي اثر. 2

 رااثر رسول رباني و ابـراهيم انصـاري    اجتماعي هاي نابرابري و قشرها شناسي جامعهكتاب 
 علـوم انسـاني   ةانتشارات دانشگاه اصفهان و سازمان مطالعه و تدوين مركز تحقيق و توسـع 

و  ،1388، چاپ دوم در سال 1385است. چاپ اول اين كتاب در سال  كردهچاپ  (سمت) 
 ةاز انـداز  غيـر  است كه در هرسه چاپ بهگفتني بوده است.  1395چاپ سوم كتاب در سال 

گـزاري اشـاره    كه در متن سـپاس  چنان نوع قلمِ متن تغييري ايجاد نشده است. اين كتاب هم
شناسـي دانشـگاه اصـفهان     د گروه جامعـه شجويان كارشناسي ارششده است با همكاري دان

 ةهـاي اجتمـاعي در دور   شناسـي قشـرها و نـابرابري    نوشته شده و منبع اصلي درس جامعه
  كارشناسي و منبع كمكي دانشجويان مقاطع باالتر نيز معرفي شده است.

و  شـهر  شناسـي  جامعههاي  (عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان)، كتاب از رسول رباني
 ةنظريـ و  معاصـر  شـهري  شناسـي  جامعـه و از ابراهيم انصاري  مشاغل و كار شناسي جامعه

چاپ رسيده است. ابراهيم انصاري  قبالً به ايران در آن تاريخي ساختار و اجتماعي قشربندي
شناسـي قشـربندي و    عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان بوده و چندين سال درس جامعـه 

دكتـري ايشـان نيـز در     ةاست كه رسال گفتنيهاي اجتماعي را تدريس كرده است.  نابرابري
  قشربندي و نابرابري اجتماعي در ايران بوده است.  ةحوز

. داردو فهرست اعـالم   ،مأخذ ،گزاري، مقدمه، نه فصل، سخن پاياني، منابع كتاب سپاس
  :اند ذيلهاي كتاب به شرح  فصل

  ؛به قشربندي و نابرابري اجتماعيفصل اول: مفاهيم اساسي مربوطه 
  ؛هاي قشربندي اجتماعي فصل دوم: نظريه

  ؛فصل سوم: زنان و قشربندي اجتماعي
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  ؛فصل چهارم: اديان و قشربندي اجتماعي
  ؛فصل پنجم: اقوام و نابرابري اجتماعي

  ؛فصل ششم: سياست و قشربندي اجتماعي
  ؛فصل هفتم: تحليل طبقه: يكي از اركان قشربندي سياسي

  ؛موردي ةمتوسط در آمريكا: مطالع ةفصل هشتم: پايان طبق
  .موردي ةمتوسط در ايران: مطالع ةگيري طبق فصل نهم: شكل

  
  نقد و تحليل خاستگاه اثر. 3

محور است. چنـين كتـابي معمـوالً     اگر كتابي براساس اهداف آموزشي نوشته شود، موضوع
كتـابي هـم براسـاس مقاصـد     شـود. اگـر    هاي مصوب آموزشي نوشته مي براساس سرفصل

شـود و   ل محـوري نوشـته مـي   ؤاو در پاسخ به سـ  محور است مسئله ،پژوهشي نوشته شود
  كند.  محتواي كتاب براساس پاسخ به سؤال يا مسئله انسجام پيدا مي

با هدف آموزشي و صرفاً براسـاس   اجتماعي هاي نابرابري و قشرها شناسي جامعهكتاب 
محور  نوعي موضوع ابرابري اجتماعي نوشته شده است و بههاي درس قشربندي و ن سرفصل

چنـين   غنـا و انسـجام الزم برحسـب موضـوع ندارنـد و هـم       هـا  اما محتـواي فصـل   ،است
طور كامل  هاي اجتماعي را به شناسي قشربندي و نابرابري هاي مصوب درس جامعه سرفصل

اجتماعي خيلي خالصـه  هاي قديم و معاصر قشربندي و نابرابري  پوشش نداده است. نظريه
هـاي قشـربندي    بررسي شده و مقايسه و تحليلي در اين زمينه انجام نشده اسـت. شـاخص  

براساس رويكردهاي نظري در اين كتاب ناديده گرفتـه شـده اسـت. در اثـر قبلـي ابـراهيم       
دكتـري   ةفته از رسالر(برگ محور بوده است نابرابري اجتماعي چون مسئله ةانصاري در زمين

بـه   اما ايـن اثـر باتوجـه    ،ه)، مسئله به مطالب و محتواي كتاب انسجام بخشيده استنويسند
هاي  نابرابري اجتماعي است خواننده اثري بهتر با تحليل ةكه اثرِ دوم نويسندگان در زمين اين

امـا   ،قشربندي و نـابرابري اجتمـاعي در ايـران اسـت     ةنتايج پژوهشي دربار ةمبسوط و ارائ
  هايي ندارد. دهد كه اثر حاضر چنين ويژگي ارزيابي نشان مي

انـد بـا عنـوان درسـي      نويسندگان قصد داشته نظر بهآميز است.  عنوان كتاب كمي مناقشه
هاي اجتماعي هماهنگ باشد و هم اين اثـر جـدا از    شناسي قشرها و نابرابري مصوب جامعه

 در آن تـاريخي  سـاختار  و اجتمـاعي  قشربندي هاي نظريهعنوان  بااثر قبلي ابراهيم انصاري 
هاي  از قشربندي است و بهتر بود عنوان اثر، نابرابري ديده شود. نابرابري اجتماعي اعم ايران
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يكـي از ابعـاد قشـربندي     منزلـة  همين كتاب، نـابرابري بـه   56 ةاما در صفح ،اجتماعي باشد
  نظر گرفته شده است.اجتماعي در

شود كه در آثـار قبلـي نويسـندگان     مي هاي كتاب نوآوري ديده در برخي از عنوان فصل
شود مانند زنان و قشربندي اجتماعي، اديان و قشربندي اجتماعي، اقوام و نابرابري  ديده نمي

هاي نابرابري اجتمـاعي را   نوعي ابعاد و حوزه اجتماعي، سياست و قشربندي اجتماعي كه به
 جهتريكا و ايران نيز درموردي آم ةمطالع با عنوانده است. دو فصل آخر كتاب كربررسي 

  قشربندي است. ةباررنتايج پژوهشي د ةارائ
اند و  هاي ديگري نيز ترجمه يا تأليف شده نابرابري و قشربندي اجتماعي كتاب ةدر زمين
تر و روزآمدتر از آثار  شود كامل چاپ و نشر مي ةرود اثري كه بعد از اين آثار روان انتظار مي

نگـري   ها با سـطحي  دهد كه محتواي فصل ميقبلي باشد، اما محتواي علمي اثر حاضر نشان 
شناسـي   هاي مصوب درس جامعه اند و قابليت يك اثر آموزشي برابر با سرفصل نوشته شده

 موضـوع  ةزير بـه برخـي از آثـار قبلـي دربـار      هاي اجتماعي را ندارد. در قشرها و نابرابري
هاي علوم اجتمـاعي   كه در گروه شوند ارائه مي شناسي قشربندي و نابرابري اجتماعي جامعه
از ادوارد گـرب،   اجتمـاعي  نـابرابري شود:  منبع درسي اشاره مي منزلة ها در ايران به دانشگاه
 اجتمـاعي  قشـربندي  و نـابرابري )، 1373( زاد محمد سياهپوش و احمدرضا غـروي  ةترجم

 ايران در آن تاريخي ساختار و اجتماعي قشربندي هاي نظريه)، 1374( زاده عبدالعلي لهسايي
 )،1379( علــي كمــالي اجتمــاعي هــاي نــابرابري بــر اي مقدمــه)، 1378( ابــراهيم انصــاري

 ةلئوناردو ريزمن و ماريانو اف انگويتا، ترجمـ  اجتماعي هاي نابرابري و قشرها شناسي جامعه
)، 1387( يحيي علـي بابـايي   اجتماعي قشربندي)، 1383( زاده پور و هما زنجاني محمد قلي

 طبقـات )، 1386( زاده محمدسـلمان قـائمي   اجتمـاعي  تحـرك  و قشـربندي  شناسـي  جامعه
) در اين كتـاب  1387( احمد اشرف و علي بنو عزيزي ايران در انقالب و ،دولت اجتماعي،

تاريخي در ايـران بررسـي شـده اسـت و كتـاب       ةچند فصل طبقات اجتماعي در چند دور
بـا  ) كـه در چهـار فصـل    1395( هوشـنگ نـايبي   ةاز جان مشونيس ترجم اجتماعي مسائل
خـوردگي و   و سـال  ،هاي فقر و ثروت، نابرابري نژادي و قـومي، نـابرابري جنسـيتي    عنوان

  ان داده است.خوبي تحليل و نش صفحه، نابرابري اجتماعي در آمريكا را به 220نابرابري در 
  

  نقد شكلي اثر. 4
كتـاب آموزشـي در دانشـگاه در نظـر     منزلـة   هاي جامعيت صوري در كتاب حاضر به مؤلفه

كلي، درآمد هر فصل، فهرسـت   ةهاي جامعيت صوري مقدم گرفته نشده است. از بين مؤلفه
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فصـل،   ةار، اهـداف درس، خالصـ  گفتـ  امـا پـيش   ،كلي كتاب آمده است ةمطالب و خالص
تـر بررسـي    بـيش  ةبع بـراي مطالعـ  نهادات، آزمون هر فصل، معرفي منـا  و پيش ،گيري نتيجه
  است.  نشده

اشـاره كـرد. نـوع جلـد      ذيـل توان به نكـات   هاي فني كتاب مي درخصوص ويژگي
. داردصـفحه   169شوميزي و قطعِ كتاب وزيري تهيه شـده اسـت. چـاپ سـومِ كتـاب      

اما طـرح  ، محتواي اثر باشد ةكنند عيروي جلد با پشت جلد شايد تاحدودي تدا ةمقايس
اگـر تصـويرِ    شناسي شهري اسـت.  جامعه ةكتابي در زمين ةكنند تر تداعي روي جلد بيش

كـرد   گرفتنـد و قابليـت مقايسـه پيـدا مـي      روي جلد و پشت جلد دركنار هم قـرار مـي  
تر بود. تصوير روي جلد و پشت جلد از لحاظ اندازه هماهنگ نيستند و طراحي  مناسب

ييِ هاي كالبـدي و فضـا   وي جلد بهتر از پشت جلد كار شده است. هردو تصوير جنبهر
كه در محتواي كتاب بـه نـابرابري فضـايي و     دهد درحالي نابرابري اجتماعي را نشان مي

اسـت.   شـده تر ابعاد نابرابري اجتماعي بررسـي   است و بيش اي نشده كالبدي هيچ اشاره
چنـان بـراي    امـا هـم   ،هاي قبلي بهتر شده اسـت  چاپ ازقلم  ةو انداز ،آرايي، نوع صفحه

  بهترشدن نياز به تغيير دارد.
يك نفر نوشـته اسـت و    را نگارش ادبي در همه جاي كتاب هماهنگ نيست و هر فصل
(البتـه ايـن را از مـتن     شـود  خواننده در كل كتـاب متوجـه ايـن ناهمـاهنگي نوشـتاري مـي      

تـوان پـي    شناسي دانشگاه اصـفهان مـي   د جامعهگزاري از دانشجويان كارشناسي ارش سپاس
 ها آورده اين زيرنويس ةزيرنويسِ خيلي از اصطالحات الزم نيست و معموالً در ترجم برد).
 . از جمـع 65 ة، ثابت صفح55 ةهاي صفح ، حاشيه8 ةهاي اصلي صفح ، نقششوند، مثالً مي

 ة، بيانات صـفح 2 ةشش، تأثيرات صفح ة، نظريات صفحمثالً ،عربي زياد استفاده شده است
ها  ، درست استفاده نشده است. در خيلي از جمله»باشد مي«و  »گرديده است«هاي  . از فعل21

 ،شود. مثالً ِترجمه ديده مي تر در اثر كه اين مشكل، بيش شود درحالي ها ابهام ديده مي و كلمه
. »داري اسـت  سرمايه ةپيشرفتاي تأخيري در جوامع  متوسط سازه ةطبق«خط آخر  49 ةصفح
  .10خط  141 ةيا درآمد انفجارآميز صفح 17 ةروي اجتماعي صفح پيش ةكلم

ها رعايت نشده است. گذاشتن كاما  نويسي و جدانويسي كلمات در برخي صفحه سرهم
خواننده در خواندن متن دچار مشكل نشود. اشتباه تايپي در  در برخي جمالت الزم است تا

، سـپاس  12خـط   73 ةجـاي غصـب، صـفح    ، غضـب بـه  51 ةمانند صفح متن وجود دارد
 ةجاي شكرگزار، صـفح  ، شكرگذار به16خط  73 ةگزارد، صفح جاي سپاس مي گذارد به مي
  جاي مشروطيت.  ، مشروعيت به9خط  143 ةجاي مشكل، صفح ، شكل به19خط  90
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، قوميـت،  90 ةدر صفح مثالً ،نويس برخي كلمات درست انتخاب نشده است جاي زير
جاي استفاده از قلم انگليسي بايـد   ، اعداد داخل جدول به97 ةدر نمودار صفح و ملت. ،نژاد

  شد. از قلم فارسي استفاده مي
امـا   ،چنين بيان ادبي كتـاب پيچيـده نيسـت    در كتاب و هم شده كه مفاهيم استفاده با اين

سـطر   47 ةنهـادي صـفح   هاي هم ، نظريه12سطر  48 ةصفح ،ثالًمكتاب رسا و روان نيست 
  روي اجتماعي. ، پيش17 ة، مكتب برخوردي صفح16

  
 تحليل و ارزيابي محتوايي اثر. 5

 نوشته نويسنده يك را فصل هر اثر اين درتوان گفت  ساختاري اثر مي درخصوص نقد درون
و نياز  اند خيلي از مفاهيم در فصل اول بديهي. است  نكرده پيدا منطقي روال ،بنابراين ،است

در ايـن   غيـره. و  ،اجتماعي ةفرهنگ، نقش اصلي، انجمن، دست به تعريف ندارند مانند خرده
فصل برخي از مفاهيم مانند قشر، طبقـه، قـدرت، عـدالت كـه از مفـاهيم اصـلي نـابرابري        

شدند تا نيـاز بـه فصـل     پردازان مختلف تعريف مي اه نظريهبه تفصيل و از ديدگ اند اجتماعي
اگـر فصـل هشـتم     طـور كلـي   شد. به (فصل هفتم) احساس نمية نام تحليل طبق جديدي به

شد و محتواي اين دو  (تحليل طبقه) با فصل هفتم (سياست و قشربندي اجتماعي) تلفيق مي
  شدند. ها بهتر مي شد، انسجام فصل فصل، در فصل اول كه تعريف مفاهيم است آورده مي

هـاي قشـربندي و نـابرابري     صـل دوم نظريـه  بعد از تعريف مفاهيم در فصـل اول، در ف 
ها  بندي نظريه اما دسته ،رسد نظر مي منطقي به لحاظ انسجام اجتماعي بررسي شده است كه به

تر استراتژي احزاب سياسي دربرابـر   ها كه بيش و التقاطي ،ها كاران، راديكال درقالب محافظه
(تعامل نمادين)  و تفسيري ،تضادي ساختاري، ـ هاي كاركردي بايد به نظريه هستندنابرابري 

ويـژه   هاي ديني درخصوص برابري و عدالت و بـه  چنين در اين فصل، آموزه تغيير يابد. هم
 بـا شد، هرچند در اين اثر، در فصل چهارم  هاي انديشمندان اسالمي بايستي اضافه مي نظريه

  عنوان اديان و قشربندي اجتماعي بررسي شده است. 
هاي زنان و قشربندي، اديان و قشـربندي،   عنوان بادر چند فصل ابعاد نابرابري اجتماعي 

شـود   كه ديده مـي  چنان هاي اجتماعي و سياست و قشربندي آمده است. هم اقوام و نابرابري
كـار رفتـه    ها هماهنگي ندارند براي برخي قشربندي و براي برخي نـابرابري بـه   عنوان فصل

قلمرو معنايي اين دو مفهوم بسيار متفاوت است و در هيچ جاي كتاب  كه اين است درحالي
هاي  ها درخصوص ابعاد و حوزه اي نشده است. براي انسجام منطقي فصل به اين مهم اشاره
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 مسـائل (فصـلي كـه در كتـاب     ها به نابرابري اقتصـادي  نابرابري اجتماعي بايد عنوان فصل
 ،ت آمده است) نابرابري جنسيتي، نابرابري قوميعنوان فقر و ثرو باجان مشونيس  اجتماعي

  و نژادي تغيير يابد.
 وجـود  پوشـاني  هم مطالب خيلي در تقريباً ه شده است كهتفصل درآمدي نوش براي هر

هـا   عنـاوين فصـل  . شـد  مي نوشته درآمد مقدمه يا يك كتاب كل براي بايد كه درحالي. دارد
 و سياسـت  فصـل  و طبقـه  تحليـل  فصـل  ماننـد  ها فصل برخي در و ندارند منطقي انسجام

عنوان فصل سوم زنـان و قشـربندي اجتمـاعي     .است حادتر مشكل اين اجتماعي قشربندي
تـر   اسـت كـه بـيش    است. در قسـمتي از ايـن فصـل زن از ديـدگاه فلسـفه بررسـي شـده       

هاي فمينيستي  در اين فصل نظريه است تا توضيحي درباب نابرابري. شناسي جنسيت جامعه
اما در اين اثر فقط به رئوس  ،بايد به تفصيل شرح داده شوند اند توضيح نابرابري جنسيتي كه
بخش برابري يا تفاوت، قسمتي از كتاب فريدمن ترجمه شده اسـت   ها اشاره شده است. آن

چنـين در ايـن فصـل     پـردازان آمـده اسـت هـم     نخورده و بدون ارتبـاط بـا نظريـه    و دست
  ميان نيامده است. بحثي به هاي فمينيستي درخصوص جنبش

ترتيـب خاصـي ندارنـد و     اعي)هـاي اجتمـ   (اقـوام و نـابرابري   هاي فصل پـنجم  عنوان
  تأثير نبوده است. محورنبودن اثر در اين زمينه بي مسئله

تر از منابع اصـلي در ايـن حـوزه     شده در اين اثر ضعيف است و كم اعتبار منابع استفاده
براي تعريف مفاهيم از منابع دست اول استفاده نشده است. استفاده شده است. در فصل اول 

دليـل اسـتفاده از ايـن تعريـف     براي تعريف قشربندي فقط از گيدنز اسـتفاده شـده اسـت    
 ةاي دربـار  ، اشاره شده اسـت كـه وبـر نظريـه    42 ةفصل دوم صفح ةنيست. در مقدم  معلوم

قشربندي عنوان  ةق او را مقوليالتر يكي از ع اما چند سطر پايين ،قشربندي ارائه نكرده است
  شده است.
انـد و از منـابع دسـت     هاي اجتماعي خيلي مختصر توضيح داده شده هاي نابرابري نظريه

پير بورديو در اين فصل خالي است. وي در كتـاب   ةاول نيز استفاده نشده است. جاي نظري
 واره، سـرماية  دتفضـاي اجتمـاعي، عـا   حسن چاوشيان با استفاده از مفـاهيم   ةتمايز ترجم

هـاي   نمـادين و ميـدان نـابرابري    ةسـرماي  و فرهنگـي،  ةاقتصادي، سـرماي  ةاجتماعي، سرماي
تصـوير كشـانده اسـت. مفهـوم       خوبي بـه  اجتماعي را با يك كار ميداني در شهر پاريس به
تواند تصويري بهتر از زنـدگي اجتمـاعي را    فضاي اجتماعي بهتر از مفاهيم طبقه و قشر مي

تـر ارجـاع سياسـي     كه طبقه بيش تر است؛ درحالي دهد و به واقعيت اجتماعي نزديكنشان 
 جامعهمنبع كتاب  ينوبر بهتر ةنظري درخصوص دارد و قشر نيز تصوير ايستا از جامعه دارد.



  1397 اسفند، دوازدهم، شمارة هجدهمسال  ،نيهاي علوم انسا متون و برنامه نامة انتقادي پژوهش   8

گرايي از ديويس  اما از منبع ديگري استفاده شده است. يا اصول كلي كاركرد ،است اقتصاد و
مـاركس   ةجا از منبع ديگري استفاده شده است. براي توضيح نظريـ  يناما در ا ،و مور است

بهترين منبع آثار خود ماركس يا كتاب طبقات اجتماعي ژرژ گورويچ  ةنابرابري و طبق ةدربار
يكـي از   منزلـة  ، به اسوفسكي بـه 50 ةدر صفح اي نشده است. است كه از اين منابع استفاده

منبعِ مناسب براي فصل  اي نشده است. او اشاره ةبه نظرياما  ،پردازان اشاره شده است نظريه
  است.  تأليف لويد مذكر عقلعي است كتاب سوم كه زنان و قشربندي اجتما
 شناسي جامعه(اقوام و نابرابري اجتماعي) بهتر بود از كتاب  در تهيه و تنظيم فصل پنجم

شد. از قضا يكـي از   ميشد و اين فصل بازنويسي  تأليف سنيشا مالشويچ استفاده مي قوميت
  اين فصل نيز همكاري داشته است. ةمترجمان كتاب مذكور در تهي

طبقات در ارتبـاط بـا   «(تحليل طبقه) در پاراگراف اول آمده است  در درآمد فصل هفتم
امـا   ،ها اشاره شـده  درادامه به يكي از شيوه »زير حائز اهميت است ةسياست يك يا دو شيو

نشده و عنوان شده است كه درجاي مناسب بحث خواهد شـد. ايـن    اي اشاره ديگر ةشيو به
پاراگراف سـوم و پـاراگراف    122 ة(صفح ارجاع به بعد، در چند جاي ديگر نيز آمده است

درضمن براي فصل هفتم منابع خوبي براي نقش طبقه در دولت وجود دارد و جـاي   آخر).
كتاب ماكس وبر و  ،شود. مثالً مي ترشدن مطالب اين فصل ديده خالي منابع ديگر براي غني

هاي ششم تا هشتم به ارتباط دولت و طبقـه   نگارش ديويد بيتهام فصل مدرن سياست ةنظري
  در كشورهاي آلمان و روسيه پرداخته است.

موردي انجام داده اسـت   ةدر فصل نهم منابع نيامده است و معلوم نيست نويسنده مطالع
حـال   هـر   شد. بـه  صورت بايد اسم منبع ذكر مي يا برداشتي از يك منبع داشته است كه دراين

  رسد امانت در منابع رعايت نشده است. نظر مي به
هـاي   قـول  . نويسـنده نقـل  داردتأليفي است ايـراد   كه به اين دادن اثر حاضر باتوجه ارجاع

نكرده و سهم نويسنده از مـتن، مشـخص نيسـت و مـرز     مستقيم و غيرمستقيم را مشخص 
هـا   فصـل  ةمتني در همـ  نوشتن ارجاعِ درون ةهاي ديگران با نويسنده مبهم است. نحو نوشته

متني، مشخصات كـل منبـع ذكـر شـده      جاي ارجاع درون هماهنگ نيست. در فصل پنجم به
خـط   129 ةصـفح  شود. منبـع  نوشته مي نامه مشخصات كل منبع در كتاب كه است درحالي

، 13خط  129 ةدوم، فقط به سال اشاره شده است و اسم نويسنده ذكر نشده است. در صفح
متنـي در   منبع اشاره شده است. برخـي از منـابعِ درون    به »گردد در كتاب آمريكايي بيان مي«

 126 ةاز صفح شود. مي  تر ديده ن مشكل در فصل نهم بيشويژه اي نامه وجود ندارند به كتاب
  اما هيچ ارجاعي داده نشده است. ،ترجمه است 138 ةتا صفح
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درابتداي مقاله هـم اشـاره شـد كـه      درخصوص ويژگي تحليل و بررسي در اين كتاب،
خاصي در ذهن نويسنده نبوده است تا مطالب بر  ةمحور است و مسئل تر موضوع كتاب بيش
تـر   ست كه پراكندگي مطالب بيشها تنظيم و انسجام يابند. اين مشكل باعث شده ا حول آن

تـر بـه    كتـاب بـيش   ،بنـابراين  چينـي شـود.   شود و از هر كتـابي فراخـور موضـوع خوشـه    
اي خاص نوشته شده باشد.  ايده و مسئله بارةمقاله شبيه است تا كتابي منسجم كه در مجموعه

اهـد  ايرادي كه به آن اشاره شد بر خوانندگان نيز كـه دانشـجويان هسـتند اثـر خـود را خو     
محـوري را فـرا    هايي، تفكر انتقادي و مسئله گذاشت؛ زيرا دانشجويان با خواندن چنين متن

  .شود ميهاي كتاب ارزيابي  گيرند. درادامه كيفيت بررسي و تحليل فصل نمي
اند مفاهيم اساسي مربـوط   در فصل اول برخالف ساير آثاري كه در اين زمينه نوشته شده

شده  تر مفاهيم مطرح اجتماعي توضيح داده شده است. دانشجو با بيشبه قشربندي و نابرابري 
شناســي ســال اول دانشــگاه آشــنا  متوســطه و درس مبــاني جامعــه ورةدر ايــن فصــل در د

اي هم نيستند كه براي ورود به مباحث كتاب حاضر الزم باشند.  و مفاهيم پيچيده است  شده
تعريف برخي از اين مفاهيم نيز ايراد  ،اين بر هرسد. عالو نظر مي فصل اول اضافي به ،بنابراين

اند مانند پايگـاه محـول و پايگـاه محقـق.      برخي از مفاهيم برحسب هم تعريف شده ودارد 
هاي طبقه كه از  و برخي از ويژگي داردتحرك ساختي و تحرك گردشي ابهام  ةتعريف طبق

تر به تعريف نهاد پرداخته  كتاب ساروخاني آمده است ابهام دارند. براي تعريف انجمن بيش
  سنجش آن آمده است. ةنسلي تعريف نشده است و شيو شده است. تحرك درون

پردازاني  كه برخي از نظريه عي است درحاليهاي قشربندي اجتما عنوان فصل دوم نظريه
بنـدي   اند. درابتداي فصل تقسيم قشربندي چيزي نگفته بارةجا اشاره شده است در كه در اين

است و معلوم نيست   ها انجام نشده اي بين اين ديدگاه اما مقايسه ،پردازان شده است نظريهاز 
فضاي اجتمـاعي پيـر    ةهاي جديدي مانند نظري به نظريه بندي چه كاربردي دارد؟ اين تقسيم

اي  اشـاره  كننـد  بندي واقعيت نابرابري اجتماعي را تبيـين مـي   بورديو كه بهتر از طبقه و قشر
  نشده است.

عنوان فصل چهارم اديان و قشربندي اجتماعي است. در اين فصل از منطق طبقـات در  
بنـدي اجتمـاعي و مـذهبي اسـت تـا چيـزي كـه در         تـر گـروه   اسالم آمده است كـه بـيش  

توافق است. در اين فصل درخصـوص مفهـوم عـدالت از     عنوان طبقه موردبا شناسي  جامعه
هـاي ديگـري كـه     تر بود در اين زمينـه ديـدگاه  ديدگاه اسالم مطالبي نوشته شده است و به

 ةانصاف از جان راولز يا نظريـ  ةمثاب عدالت به ةشد، مانند نظري درخصوص عدالت آورده مي
  عدالت. ةرابرت نوزيك دربار
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هاي نابرابري نژادي و قومي به سـه   هاي اجتماعي نظريه اقوام و نابرابري ،در فصل پنجم
 ؛نيافتـه  هاي قومي تحول فرهنگ .2 ؛هاي جبرگرايي بيولوژيكي نظريه .1اند:  دسته تقسيم شده

جبري و اجتمـاعي و   ةنظر اين سه نظريه به دو نظري يي سازمان اجتماعي. اما بهآعدم كار .3
اي ديگر توضيح  نظريه منزلة ها، همانندي و برابري به . بعد از اين نظريهاند تقليل فرهنگي قابل

  گرايي و نژادگرايي است. قوم ةنظر آيند داده شده است كه به
شناسي به سه ديدگاه فقط اشـاره شـده اسـت: تضـاد،      هاي جامعه ديدگاه 96 ةدر صفح

شناسـي بـه ايـن سـه      هاي ديگر در جامعـه  و كاركردگرايي. دليل تقليل ديدگاه ،گرايي تعامل
  ها مشخص نيست؟ مدرن و ساير نظريه گرفتن ديدگاهي مانند پست ديدگاه و ناديده

ن فصل ششم سياست و قشربندي انتخاب شده است كه بهتر بود با طبقه و سياست عنوا
 ةتـر نظريـ   اي نوشته شده است كـه بـيش   شد. براي اين فصل درآمد و مقدمه گزين مي جاي

ماركس و نقدهاي وارد شده بر آن است. چون سؤال اصـلي ايـن فصـل مشـخص نيسـت      
. در قسمت قدرت و نابرابري اجتماعي ايـن  را ندارد مطالب اين فصل انسجام الزم ،بنابراين

  وبر و تعريف قدرت است.  ةتر نظري تر است و بيش پراكندگي عيان
نابرابري اجتمـاعي اسـت.    ةفصل ششم كتاب، رونويسي از ساختار كتاب گرب در زمين

پرداز از نابرابري اجتماعي  اساس محورهاي تعريف نظريه پرداز بر در كتاب مذكور، هر نظريه
تعريف او از قدرت نقش دولت در نابرابري و آينده نـابرابري تحليـل شـده اسـت. امـا در      

امـا بايـد    ،جا محتوا با عنوان سازگار نيست. درست است كه دولت منشأ نابرابري است اين
متن اثر اين مسئله را نشان دهد و مطالب بايد نظـم منطقـي بـه خـود بگيرنـد. ايـن فصـل        

تر دولتي است بسط پيدا كند زيرا دولت خود منشـأ   ايران كه بيش ةجامع بارةتوانست در مي
امـا متأسـفانه در ايـن     كنـد، ايران اشاره  ةهاي اجتماعي در جامع نابرابري است و به واقعيت

  زمينه هيچ مطلبي نيامده است.
شـود و   هاي كتاب ديده نمي كدام از فصل در هيچتحليلي از نويسنده در اين اثر  ،بنابراين

جـا آورده   ظريه يا ديدگاهي نقـد شـده اسـت نقـد از ديگـران بـوده اسـت و در ايـن        اگر ن
  است.  شده

 ةهاي هشتم و نهـم كتـاب اسـت كـه دو مطالعـ      تنها نوآوري اثر حاضر مربوط به فصل
متوسط و  ةمريكا بررسي شده است كه شامل پايان طبقآ ةايران و جامع ةجامع ةموردي دربار

هاي  ر پايان كتاب و بعد از طرح نظريهكه نويسنده د از اين متوسط است. ةگيري طبق و شكل
و نـژاد در فكـرِ    ،نابرابري و قشربندي اجتماعي و ابعاد آن يعني سياست، دين، زنـان، اقـوام  
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هاي قشربندي و نابرابري اجتماعي با ورود  بخشيدن به مباحث قبلي و كاربست نظريه عينيت
اي بـوده اسـت و در ايـن زمينـه بـا آثـار ديگـر         نوآورانه ةبه ميدان اجتماعي بوده است ايد
كـه   اما در اين زمينه نيز با ايرادهايي مواجـه اسـت. اول ايـن    ،نويسندگان متفاوت بوده است

آمريكـا   ةكه مطالبي كه در فصل مربوط بـه جامعـ   بسيار مختصر اشاره شده است و دوم اين
يك كتاب علمي و آموزشي كه نيازمند هاست تا  تر مناسب محتواي روزنامه آمده است بيش

كتاب و استنادهاي آن هم  ةتر براي مقدم هاي متقن است. و بيش استنادهاي دقيق و استدالل
 براي طرح موضوع و مسئله مناسب است تا فصلي جداگانه در يك كتاب علمي و آموزشي.

نـاقص از   ايِ اما خالصـه  ،موردي ايران نيز كار خوبي شروع شده است ةدرخصوص مطالع
قشربندي اجتماعي و ساختار تاريخي آن در ايران است.  ةعنوان نظري باكتاب قبلي نويسنده 

ده است. كرخوبي ساختار تاريخي قشربندي در ايران را ترسيم  در كتاب مذكور، نويسنده به
با استفاده از  معاصر ايران در سياسي تحوالت و متوسط ةطبقمحمدحسين بحراني در كتاب 

شـغلي و   ةهـاي عمـد   هاي سرشماري نفوس و مسكن: گروه هاي مركز آمار ايران (داده داده
 ،خوبي ترسيم كرده اسـت. بنـابراين   متوسط را به ةگيري طبق فعاليت)، شكل ةهاي عمد گروه

هاي اخير  چنين استفاده از نتايج سرشماري آن اثر و هم ةتوانست با استفاده از ايد       نويسنده مي
دسـت دهـد.    متوسط در ايران بـه  ةهاي روزآمدتري از وضعيت طبق ايران، تحليلمركز آمار 

 اقتصـادي  نابرابري و ايران ةجامع اقتصادي وضعيت به باتوجه توانست ميچنين نويسنده  هم
 ايـران  ةجامعـ  امـروز  نيازهاي به توجه با اجتماعي نابرابري در رانت نقش ويژه به آن از ناشي
  از وضعيت نابرابري اجتماعي در ايران ارائه دهد. تري دقيق و روزآمدتر هاي تحليل

اما متأسفانه محتواي مطالب، غنـاي الزم بـراي    ،ها نشان از جامعيت اثر دارد عنوان فصل
، مثالً دهد. يك كتاب علمي و آموزشي ندارد و مطالب سطح علمي مخاطبان را افزايش نمي

يكي از اركان قشربندي سياسي  منزلة به ههدف از نوشتار فصل هفتم كه عنوانش تحليل طبق
رسـد فراتحليـل انجـام     نظـر مـي   هاي طبقاتي عنوان شده است كـه بـه   است؛ ارزيابي تحليل

نيـروي   مثابـة  طبقـه بـه   ةجايي ديگر از تحليل ايـد  كه انجام نشده است. در شود درحالي مي
ارتبـاط آن بـا   كـه   (درآمد فصل هفـتم پـاراگراف دوم) درحـالي    اجتماعي بحث شده است

كـه در بحـث مربـوط بـه انسـجام       چنـان  هم ،نابرابري اجتماعي روشن نشده است. بنابراين
ها تناسب  ها ذكر شد محتواي اثر با عنوان اثر و عنوان فصل ها و تحليل و بررسي فصل فصل

و هماهنگي ندارند و متناسب با اهداف مصوب درس نيسـت. الزم اسـت غنـاي محتـواي     
 و چنين ابعاد نابرابري بـه اقتصـادي، جنسـيتي، قـومي و نـژادي،      يابد و همها افزايش  فصل
  .شودايران بررسي و تحليل  ةتغيير يابد و در اين راستا شرايط جامع خوردگي سال
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توان گفت كه فقـط از مقدمـه، فهرسـت     كارگيري ابزار علمي در اين اثر مي هب ةنحو ةدربار
فصل،  ةگفتار، بيان اهداف، خالص و خبري از پيشكتاب استفاده شده است  ةو خالص ،مطالب
نيسـت. از    تـر  ر فصل و منـابع بـراي مطالعـه بـيش    نهادات آزمون پاياني ه و پيش ،گيري نتيجه

از آن ابـزار   خوبي تر استفاده شده است و اگر هم استفاده شده است به جدول و نمودار هم كم
اما در متن هيچ توضـيحي   ،است  نموداري آورده شده 97 ةدر صفح . مثالً،استفاده نشده است

اي از نمودار نشده اسـت. هرچنـد اعـداد داخـل      اين نمودار نيامده است و هيچ استفاده ةدربار
  كه با فونت انگليسي نوشته شوند. جاي اين جدول نيز بايد با فونت فارسي نوشته شوند به

، نويسنده تكليف خود مثالً. داردال استفاده از اصطالحات تخصصي هم در اين اثر اشك
كه قلمرو مفهومي اين دو واژه بسيار  قشر و طبقه مشخص نكرده است درحالي ةرا با دو واژ

  جا اشاره شده است.  است كه در اين  آيا افالطون معتقد به طبقه بوده مثالً .اند متفاوت
ه ابهام دارد پاراگراف آخر درست ترجمه نشده است و جمل 123 ةدر فصل هفتم صفح

توانـد   رفـاهي مـي   ةهزينـ كـه سـطح كلـي     در اين حالت بحث اين است كـه ضـمن ايـن   «
. از »اقتصـادي آن باشـد   ةشناسي از جامعه و سـطح توسـع   يك مقطع جمعيت ةكنند منعكس
  ترجمه است و ترجمه هم نادرست انجام شده است. 138 ةتا صفح 126 ةصفح

ايـران برقـرار    ةهـاي جامعـ   زشو اررويكرد كلي كتـاب، نسـبت خاصـي بـا فرهنـگ      
ايران نويسنده  ةبه بستر اجتماعي جامع است. اگرچه در برخي از فصول كتاب باتوجه  نكرده
بـه   داد. باتوجـه  تـري مـي   توانسـت نـابرابري اقـوام و نـابرابري در اديـان را بسـط بـيش        مي

جويان در آينده در شود و دانش محورنبودن كتاب، بينش انتقادي به دانشجويان داده نمي مسئله
 ،انتخاب موضوع و طرح مسئله براي رساله در مقـاطع بـاالتر دچـار مشـكل خواهنـد شـد      

  نياز علمي و كاربردي دانشگاه و جامعه را نيز برطرف نخواهد كرد. ،بنابراين
شناسـي قشـرها و    مربوط به درس تخصصي جامعه شده كاربرد آموزشي كتاب ارزيابي

كـه   ه علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي است. البته درصـورتي هاي اجتماعي گرو نابرابري
 ةيـك منبـع كمـك آموزشـي مـورد اسـتفاد       منزلـة  توانـد بـه   مي شودكتاب بازبيني اساسي 
  دانشجويان قرار گيرد.

  
 نقد و تحليل جايگاه اثر. 6

 ةگيـري طبقـ   (شـكل  از فصـل نهـم   غيـر  به ،كه در نقد محتوايي اشاره شد چنان اثر حاضر هم
هـاي   فـرض  مشـخص بـا پـيش    ةتر گردآوري است تا تأليفي و مسئل متوسط در ايرن)، بيش

 ةشـيو  . در فصل مذكور نويسندگان با منابع تـاريخي و بـه  داردشناختي ويژه ن نظري و روش



 13   اجتماعي هاي نابرابري و قشرها شناسي جامعه كتاب انتقادي بررسي

امـا ايـن فصـل نيـز      ،انـد  متوسط در ايران را نشـان داده  ةگيري طبق تحليلي چگونگي شكل
متوسط مانند سي رايت ميلـز، رالـف    ةهاي طبق . نظريهدارد شناختي ايرادهاي نظري و روش
متوسط نيز  ةهاي طبق است و ويژگي نشدهو ... به تفصيل بررسي  ،دارندورف، آنتوني گيدنز

فرض نظري تحليل انجام شده است.  اي نشده است و معلوم نيست برمبناي كدام پيش اشاره
. آمار و ارقامي كه براي معيارهاي اند در اين زمينه ضعيف شدهچنين منابع تاريخي استناد هم
مورداسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت خيلـي خالصـه و        متوسط مانند اشتغال، تحصيالت ةطبق

كه سرشماري نفوس و مسكن در ايران انجام  1335ها از سال  كه اين داده درحالي اند ناقص
شـد   هـاي سرشـماري اسـتفاده مـي     هستند و اگر از داده  رس شده است به تفصيل در دست

  كردند. تري پيدا مي ها اعتبار بيش تحليل
  
 گيري . نتيجه7

دهد اگرچه در مقدمه،  نشان مي اجتماعي هاي نابرابري و قشرها شناسي جامعهارزيابي كتاب 
قوت اثر اشاره شده است غناي مطالب كتاب، اين را نشـان   ظنقط مثابة از حجم كمِ كتاب به

طرح روي جلد، عالئم نگارشي و ويرايشي كتـاب   ةلحاظ شكلي گرچه در زمين دهد. به نمي
  ظاهري وضعيت نسبتاً قابل قبولي دارد. ةدر زمين دارد،اشكال 

نويسنده كتاب به بررسي ابعـاد نـابرابري در    ةدهد كه توجه ويژ ها نشان مي عنوان فصل
 منزلـة  اديان، اقوام و سياست بههاي گوناگون است و به فراخور همين موضوع زنان و  حوزه

تـوان   بـه ايـن مطلـب بنـابراين مـي      انـد. باتوجـه   هايي از نابرابري انتخاب شده ابعاد و حوزه
امـا در   ،هاي نابرابري اشاره دارد مناسب دانسـت  مختصرشدن فصل دوم كتاب كه به نظريه

مـرتبط بـه    هـاي  هاي نابرابري پرداخته اسـت نظريـه   هايي كه به حوزه عوض بايد در فصل
كه اين چنين نشده است و درضمن با اين ديدگاه، دو فصـل آخـر    شدند تفصيل بررسي مي

  رسد. نظر مي ايران و آمريكاست هم اضافه به ةموردي جامع ةكه مطالع
هـاي   خواهـد هـم نظريـه    ها اين است كه نويسنده مي يك برداشت ديگر از عنوان فصل

 ةهاي نابرابري و هـم مطالعـ   ، هم ابعاد و حوزهكندنابرابري و قشربندي اجتماعي را بررسي 
اما ارزيابي اين برداشت كامالً منفي است و نويسنده  ،دست دهد تجربي از ميدان اجتماعي به

انـد و هـم محتـواي     ها خيلي مختصر بررسـي شـده   به اهداف خود نرسيده است هم نظريه
بدون نظم منطقي و پراكنـده   و متقن،هايِ ابعاد نابرابري، ناقص، بدون استدالل  مطالب فصل

دهند  موردي نه كاربست نظريه را نشان مي ةاند و هم دو فصل مطالع موردبررسي قرار گرفته
  هاي نابرابري اجتماعي. و نه كاربست ابعاد و حوزه
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علمـي   ةاثر موردارزيابي، اهداف نويسنده و نياز جامع محورنبودن دليل مسئله به ،بنابراين
هـاي قشـربندي    نظريـه «عنـوان   بـا كتابِ قبلـي خـود    ةنكرده است. اگر نويسندرا برآورده 

موردبازبيني قرار دهد بهتر از كتاب حاضـر اسـت.    »اجتماعي و ساختار تاريخي آن در ايران
خوبي ترسيم شده است و به انضمام يك  در آن كتاب ساختار تاريخي قشربندي در ايران به

چنـين   اند. هـم  اجتماعي موردكاربست واقع شده شربنديِهاي ق تجربي است و نظريه ةمطالع
تجربي كتـاب را روزآمـد    ةهاي سرشماري مركز آمار ايران، مطالع توان با استفاده از داده مي
د و ماننـد كتـاب   كـر عنوان ابعاد نابرابري اجتماعي بـه آن اضـافه    باهايي  و حتي فصل كرد

ايـران   ةجامعـ  بـارة نابرابري اجتمـاعي در از جان مشونيس، مستندات ابعاد  اجتماعي مسائل
  آورد شود تا نياز علمي و پژوهشي جامعه علمي كشور برآورده سازد.
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  ينا.س ، همدان: دانشگاه بوعليشناسي قشربندي و تحرك اجتماعي جامعه )،1386زاده، محمدسلمان ( قائمي

  ، تهران: سمت.هاي اجتماعي اي بر نابرابري مقدمه، )1379( كمالي، علي
  زاد، تهران: معاصر. ، ترجمة محمد سياهپوش و احمدرضا غروينابرابري اجتماعي)، 1373گرب، ادوارد (
  باقر پرهام، تهران: جامعه و اقتصاد. ة، ترجمطبقات اجتماعي ةمطالعاتي دربار ،)1358( گورويچ، ژرژ

  ، شيراز: دانشگاه شيراز.نابرابري و قشربندي اجتماعي، )1374( زاده، عبدالعلي لهسايي
يعقوب احمدي و حسين محمدزاده، كرمانشـاه:   ة، ترجمشناسي قوميت جامعه، )1391( مالشويچ، سنيشا

  جهاد دانشگاهي.
و  ،گ، هنـر هوشنگ نـايبي، تهـران: پژوهشـگاه فرهنـ     ة، ترجممسائل اجتماعي ،)1395( مشونيس، جان
  ارتباطات.


