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 چكيده

وجـود دارد.  گوناگون   هاي يكردبا رو يمتفاوت هاي يدگاهد يو طبقات اجتماع ي، نابرابرتبيين در
بـا   .دارد يطبقه اجتمـاع  مفهومسهم را در ارائه  يشترينب ،تضادگراشناس  جامعه عنوان به ماركس

 به پاسخ دنبال بهحاضر   تحقيق درصحبت شده است مقوله  ينا از البالغه نهجدر  ينكهتوجه به ا
 بـا آنچـه مـاركس مطـرح كـرده      البالغـه  نهجطبقه و طبقات در  مفهوم ياآ كه بوديمپرسش  اين
محتـوا   يـل به صـورت تحل  يدر پژوهش حاضر كه با روش استنطاق ؟دارد اوتتف يااست  سانيك

 البالغـه  نهـج در  يمفهـوم طبقـه و طبقـات اجتمـاع     كـه  يافتيمدست  يجهنت ينصورت گرفته به ا
 شـود؛  يو ثروت معنا نمـ  يددارا بودن ابزار تول ميزان معيار ابرخالف آنچه ماركس قائل است، ب

 ياجتمـاع  يگـاه و جا يـت موقع منزلت، به دارد اشاره البالغه نهجاز نگاه  »يطبقات اجتماع«بلكه 
از  البالغـه  نهجماركس و  ميان .گويند مي »اجتماعي پايگاه« آن به شناسان جامعه كه چيزي ؛افراد

علت  جهتاما از  ؛در جامعه اشتراك وجود دارد يو طبقات اجتماع ياصل وجود نابرابر يثح
  متفاوت است. ها يدگاهد ،آن پديداري

    .البالغه نهج ،ماركس ي،طبقه، طبقات اجتماع ي،اجتماع ينابرابر :كليدياژگان و
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  ئلهمس بیان

 و هـا نابرابری ،اتطبقـانـواع  وجـودچـون  هـایییـدهپد یدر همه اجتماعات انسانبه طور تقریبی 
 ینا شناسانجامعه .خوردیبه چشم م مختلف یها گروهمراتب  سلسله نیزو  ی،اجتماع های تفکیک
 و تحلیـل بـه و داده قـرار مطالعه مورد اجتماعی طبقات انواعو  ها نابرابری ،را در قالب مفهوم موارد
 یمـورد بررسـ یو طبقات اجتمـاع ینابرابر ،چارچوب در که مباحثی چند هر. اند پرداخته آن تبیین

هـای همه جنبهآنها در  یرتأث یلاما به دل ؛نیستندبرخوردار  یمشخص یقاً اند از حد و مرز دق قرار گرفته
از خـواص و عـوام  یاریبسـ یهستند که همواره مشغله ذهن یافراد، از مباحث یو معنو یماد یزندگ
بـه مـارکس تعلـق  یطبقه اجتمـاعبه  توجهسهم در  یشترینب یک،از اقتصاددانان کالس پساند.  بوده

 شناسـان جامعه و است مارکس یها مبحث گفته ینا در یاصل یهپا گفت توان یم که یا به گونه دارد.
 از نیـز البالغه نهجدر  که آنجا از .اند را بسط داده یاجتماع یدهپد ینا وی یها توجه به گفته اب بعدی

اسـتفاده شـده » طبقـات« و »طبقـه« هماننـد یبحث شده است و از واژگـان یاجتماع یتواقع ینا
 یـدگاهد از را یاجتمـاع و طبقـات طبقـه مفهـوماسـت کـه  مسـئله ایـن یدر پـ پژوهش این .است
را کـه  یو اشـتراکات ها تفاوت وقرار دهد  یواکاو موردآنچه مارکس مطرح کرده است  با البالغه نهج

   .کند تبیین باشد داشته وجود البالغه نهجو  مارکس میان ینهزم ینممکن است در ا
  
  اصلی پرسش

  یست؟چ کارل مارکس یهبا نظر یسهمقا در یو طبقات اجتماع یدرباره نابرابر البالغه نهج دیدگاه
  
  یفرع های پرسش

  پذیرد؟ یرا م یو طبقات اجتماع یوجود نابرابر البالغه نهج آیا
اسـت کـه مـارکس مطـرح  یبه همان مفهوم البالغه نهجدر  اجتماعی طبقات و طبقه مفهوم آیا

  کرده است؟
   دارد؟ وجود مارکس نزد درمفهوم  ینبا ا البالغه نهجطبقه در  مفهوم میان اشتراکی و تفاوت چه

  
  ضرورت و اهمیت

آن اسـت. اگـر در   و مفهـوم یسـتیمطلـب روشـن شـدن چ ینتـر مهم یورود در هر موضـوع برای
از  یها و اسـتنباط گیری یجهدر نت است ممکننگردد  یینتب یقآن دق یستیمراد، مفهوم و چ یموضوع

و  یسـتیچ یـثکه از ح اند اجتماعی یهای یدهپد یو طبقات اجتماع ی. نابرابرشویماشتباه  دچار آن
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 متفـاوت، های دگاهیشناسان با د است. جامعه شدهشناسان محل اختالف  جامعه یانم یشناس مفهوم
از  یکـیاند. از آنجا که  پرداخته یاجتماع یتواقع نیا به خود، جامعه اتیمقتض و طیشرا به توجه با

 های یـدهپد یـلو تحل یـینو تب یکـردن علـوم انسـان یبحث اسـالم ی،مباحث مهم در مجامع علم
منـابع  یناز معتبرتـر یکـیجوامع مسـلمان اسـت،  یمتناسب با فرهنگ اسالم یاز منظر یاجتماع
 البالغـهنهـجاسـت. در  البالغـهنهـجکتـاب  یرد،مورد تتبع قرار گ ینهزم یندر ا تواند یکه م یاسالم
به  توان یم آنها دقیق بررسیبا  هکوجود دارد  یو طبقات اجتماع ینابرابر نه،یدر زم یمهم یها گزاره
و کنـار گذاشـتن  یممفـاه یـنا یـان. قائـل نشـدن تفـاوت مدیرسـ نـهیزم نیا در توجهی قابل جینتا

از  سـازد یم ناچارما را  ،یامام عل واالی یتشخص یاجتماع های یدگاهو غفلت از د البالغه نهج
 پـس. یـمرو یراهـهها به ب در برداشت بسا ایو  یماند استفاده کن ارائه داده یگرانکه د یاتیمنابع و نظر
  .گیرد انجام دقیقی بررسی زمینه این در است ضروری

  
  یقتحق پیشینه

بـه  یـدهپد یـنا شناسـی،جامعـه مباحـث در اجتماعی نابرابری و قشربندی موضوع اهمیت لیدل به
 پدیـده ایـنکـه بـه  منـابعی ترین مهم از .قرار گرفته است شناسان جامعه یقمورد تحق مجزاصورت 
 مین،أت ملوین نوشته ،اجتماعی های نابرابری و قشربندی شناسیجامعه تابک از توان یم اند پرداخته
 یامـدهایو پ قشـربندینظـام  انـواعزبـان سـاده بـه  اب مؤلف کرد. یاد گهر نیک عبدالحسین ترجمه
 هـای کتاباز  یبرخـ یـانم یـنا در پرداخته است. یکاجامعه آمر در یاجتماع یو نابرابر یقشربند
 یـتواقع یـنا دربـارهشناسـان  جامعه مختلـف های یـهبه مطرح کـردن نظر زمینه این در شده نوشته
 و کالسـیک پردازان نظریـه های دیدگاه: اجتماعی نابرابری کتاب از توان یاند که م پرداخته یاجتماع
 ینکتاب که در شش فصل تـدو ینا .کرد یاد ،سیاهپوش محمد ترجمه گرب، ادوارد لیف،أت معاصر

 یمشناسـان را بـه دو دسـته تقسـ مـنظم جامعه یاست که به شکل ینآن ا یژگیو ترین شده است مهم
 ینـهرا در زم 3یمو دورکـ 2وبـر 1مثـل مـارکس، یکشناسان کالسـ جامعه های یهکرده است ابتدا نظر

شناسـان معاصـر مثـل  جامعه های یـهسـپس بـه نظر ومطـرح کـرده  یاجتماع یو نابرابر یقشربند
شناسـان و  دو جامعه یـنا یـاندر فصـل ششـم م پایانپرداخته و در  6یدنزو گ 5یلنسک 4دارندورف،

   .است کرده یابیارز ها یهنظر
                                                           
1. Karl Marx 
2. Max Weber 
3. Emile Durkheim 
4. Ralf Dahrendorf 
5. Gerhard lansky 
6. Cuy Rocher 
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 طـرف از» یامـام علـ یـدگاهاز د یاجتمـاع یقشربند«عنوان،  اب ای مقاله البته زمینه این در
 ی،کاسـت ی،ا رسـته ی،(بردگـ یبه بحث انواع نظام قشربندفقط  کهشده  ینتدو محمدی خان کریم
  بحث کرده است. امام منظر از افراد طبیعی نابرابری درباره و پرداخته خالصه طور ) بهیطبقات

در  ینکـهتوجه به ا با که شده تدوین اجتماعی نابرابری و قشربندی درباره زیادی های کتاب البته
 یـنکمتر کار شده، تفـاوت ا البالغه نهجمثل  ینیشناسان با آنچه در متون د جامعه های یهنظر یقتطب

 یعنـی؛ یکشناسـان کالسـ جامعه ینتـر از مهم یکـی یـهنظر یقدر تطب ،ها پژوهش سایربا  ،پژوهش
  است. شده مطرح شده، استنباط البالغه نهج از ینهزم ینمارکس با آنچه در ا

  
  تحقیق روش

 یـادیبن یقـاتو از نـوع تحق بودهمحتوا  یلو تحل یاستنطاق روش، پیش رو پژوهش در یقتحق روش
کشـف  یـقطر از پـژوهش ایـن در. اسـت دانـش گسترش و فهم حیطه افزایش دنبال به رایز ؛است

 یتخصصـ یهـا توسـعه و گسـترش داده یفرصت را برا ی،مشترک و اصول کل ی،عموم های یژگیو
و جامعـه نمونـه آن کتـاب  یا کتابخانـه ینـهزم یـناطالعـات در ا ی. ابـزار گـردآورکنیم یفراهم مـ

  .است البالغه  نهج
  
  شناسی مفهوم

  اجتماعی نابرابری
 تعریـف اجتماعی صورت به که هایی جایگاه یا افراد میان یها تفاوتبه  یکل طور به اجتماعی نابرابری
 حقوق، بر ویژه به افراد زندگی نحوه بر که هایی جایگاه کند، می اشاره اند، کرده اشغال را آن افراد و شده

). ٢٧، ص١٣٩۶ یــدیان،(حم دارد ثیرأتــ برخوردارنــد، آن از کــه امتیــازاتی و هــا پــاداش هــا، فرصــت
و مـنظم در  مـیئدا یها تفاوتوجود «کرده است:  یفتعر ینرا چن یاجتماع یمفهوم نابرابر 1اسملسر

 در نـابرابری آن شـاخص کـه مـردم از معینی یها گروه یانم یازاتکاالها، خدمات و امت یدقدرت خر
 ی،اجتمـاع یگفتـه شـده اسـت نـابرابر ین). همچنـ٩١ص ،١٣٩١(ملک، » است کار به پاداش دادن
بـه منــابع بـا ارزش، خــدمات و  ینــابرابر یدسترسـ ها انســاناسـت کــه در چـارچوب آن،  یتیوضـع
 را یکـدیگر ،هـا گروهکـه افـراد و  دهـد یم یرو یهنگـام ینـابرابر ینجامعه دارنـد. چنـ های یتموقع
 ییهـا تفاوت ینتر مهم 2گرب یدهعق به .)۶ص ،١٣٧٧ زاده، یی(لهسا کنند ارزیابی سپس و بندی درجه

 .اند شـده سـاختاری کلمـه اجتمـاعی معنـی بـه کـه هسـتند ییها تفاوت گذارد، یاثر م یکه بر نابرابر
                                                           
1. Neil Smelser 
2. Edward Garb 
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 یهـا تفاوت یـاندر ماز ایـن رو کـنش متقابـل و مسـتمر افـراد هسـتند.  ینفـککه جزء ال ییها تفاوت
 میـان نابرابر روابط که شوند می باعث ها تفاوت از محدودی زیرمجموعه فقط دارند افراد که شماری بی

 طول در که کنند می ایجاد ای یافتهساخت الگوهای ها تفاوت این از تری قلیل تعداد و آید وجود به مردم
  .)١٠، ص١٣٧٣(گرب،  .ماند می باقی پایدار کمابیش مختلف های مکان و زمان

  
  یطبقه اجتماع

کار مارکس و پس  یتبه مارکس تعلق دارد. اهم یطبقه اجتماع یفو توص یفسهم در تعر یشترینب
جامعـه  یساختار نوظهـور طبقـات −متفاوت دیدگاهایی با چند هر−است که آن دو  یناز او وبر در ا

بـا  یشـتربود، مورد توجه قرار دادند. مارکس ب یددر قرن نوزدهم را که متشکل از طبقات جد یصنعت
شاخص طبقه را  یسمپروتستان سر و کار داشت. مارکس دار یهو وبر با طبقه سرما یصنعت یایپرولتار

 تعریـف کـار بـازار−یبـا روابـط شـغل طبقـه یوبر یدگاهکه در د یدر حال ،داند یم یتروابط مالک
 یلیوسا− یدتول یلبا وسا یاز مردم است که در رابطه مشترک یگروه ،طبقه« مارکس، برای .شود می

  .)٢۴٢ص ،١٣٩٣ یدنز،(گ »قرار دارند −کنند یم ینخود را تأم یشتکه به کمک آنها مع
کـرد، کـه از جهـات  یـفاز افراد تعر یا مجموعه توان یاند: طبقه را م آن گفته یفدر تعر یبرخ
 طبقـه اسـت شـده گفتـه همچنـین. )١۵٠، ص(همان دارند یمشابه یتموقع یو اقتصاد یاجتماع

و  یاورعـ یقصـد( را داراسـت اجتمـاعی گـروه هـای ویژگی کـه اسـت اجتماعی قشری اجتماعی،
  .)٢٧٧ص ،١٣٩٨ ،یگراند

  
  یاجتماع و طبقات ینابرابر  درباره مارکس کارل یدگاهد

 یطبقـات یهـا مبارزه یخاند، تـار کـه تـاکنون وجـود داشـته یتمام جوامع یختار: «معتقد است مارکس
 یـندر ا یو اقتصـاد یاجتمـاع یها در مورد نظام یخیتار یها نمونه ینحال وجه تشابه ا ینبا ا» است

 کننـد، یم یفاا یدیدر نظام تول یکه نقش متفاوت ییها گروهها و  طبقه ینب یزیهر کدام، تمادر  است که 
و گروه فاقـد قـدرت  ییکننده دارا گروه مالک و کنترل ینتفاوت، ب ینتر وجود دارد. در تمام موارد، مهم

 تـوان یکـه بـه کمـک آنهـا م یبلکه به منابع ،ساده ینه فقط به اموال شخص ییاست. دارا ییکنترل دارا
  .)٢٩ص ،١٣٧٣(گرب،  »شود یرد و ثروت اندوخت، اطالق مک یدبا ارزش تول یزهایچ

 یهـا گروه یـککه هـر  یو به طبقات مخالف یقطب ای یندهطور فزا مارکس معتقد است جامعه به
 :شـامل تـاجران دار یهسـو طبقـه سـرما یـکشـده اسـت. در  یمخاص خود را دارند، تقسـ یتیحما
 :بازرسـان یکـی،کارکنـان تکن یران،آنها (سهامداران، حقوق بگ یانداران و حام کاران و بانک نعتص
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مناصب قدرت  یاشراف سابق) قرار دارند که دارا یها گروهکوچک، مالکان و  یها احبان تجارتص
قـرار دارنـد کـه بـه درآمـد خـود  یـدیطبقـه کـارگر تول یگرد یهستند. در سو یخوب های یگاهو جا

 انـــد طبقه یـــنا یتیحمـــا یهـــا گروه ییو کـــارگران روســـتا یرتولیـــدیکـــارگران غ ؛اند وابســـته
اسـت  یدتول یلکسب منابع و وسا ینبرد برا ،ینبرد طبقات یطور کل به .)١٠٠ص ،١٣٩۶یدیان،(حم

ها  بـه منـابع و فرصـت یکـه از دسترسـ یشده و سبب سلطه دارندگان آن بر کسـان یعکه نابرابر توز
 یـک یلتشـک یمعتقد است، افراد جداگانه، تنها زمـان مارکس .)جا (همان شود یاند، م محروم شده

صـورت آنهـا  یـنا یـرشوند، در غ یردرگ یگرد یا طبقهبر ضد نبرد مشترک  یککه در  دهند یطبقه م
 چـالش. )٨٢ص ،١٣٧٠ 1(کوزر، روابط دشمنانه با هم خواهند داشت یکدیگر های یبرق عنوان به
افراد را دامن زده و طبقـات را در جامعـه  یانفاصله م یجاً و قدرتمند و ناتوان تدر یفو ضع یقو یانم
  . آورد یم یدپد

و سـقوط  یرا عامـل دگرگـون داری یهسـرما یامـدهایارتباطات و پ یشرفتشدن، پ یمارکس صنعت
شـناخت  کنـد یاشاره م او. بیند یم یالیستیعدالت سوس یو برقرار ینابرابر رفتن ینو از ب داری یهسرما
 یسـتمارتباطـات در س یرشـد شـهرها و رشـد تکنولـوژ یـقارتباطات از طر یشرفتپ یلهبه وس یطبقات
 یها انـد و رسـانه دهکرتر  یکنزد یکدیگرافراد را به  یزیکیشهرها از نظر ف شود؛ یم یلتسه داری یهسرما
 یـتطبقـات تقو یـانم یهـا تفاوتحال شناخت طبقه و  ینارتباط را ممکن ساخته است. با ا یگروه

 .سـازد یم تر یرا ضـرور اتیطبقـ یها سازمان یجادا ،شهری شناختی روان و زیکیفی نزدیکی. شود یم
 شـود یم یده و جهـت یده آنها سازمان های یتیتازه گرفته و نارضا یرویین ییها انجمن ینافراد در چن

باعث گسترش  یسو با رشد دادن تکنولوژ یکاز  داری یهسرما. )٢٢٧ص ،١٣٨٣ 3یتا،و انگ 2ریسمن(
و  یکـارگران شـهر ینـدهتجمـع فزا یجـهبزرگ و کارخانجات و کمتر شدن فواصل و در نت یمراکز شهر

 یاقتصـاد یهـا و بحران یاربسـ یها به واسطه رنج یگرد یو از سو گردد یم یطبقات یآگاه یریگ شکل
شدن فاصـله  یشترو هرچه ب یرفتن طبقه متوسط خرده بورژوا ینکارگران و از ب یدشد یتباعث محروم

 و شـدید نـابرابری اینکـه خالصـه. شود یم دار یهکارگر و سرما یطبقات یبند قطب یبه عبارت یا یطبقات
 قـوی عوامـل عـام سـهامی های شرکت داری سهام ظهور و طبقاتی آگاهی همراه به جامعه شدن قطبی
  .)۴۵−۴١ص ،١٣٧٣(گرب،  .اند داری سرمایه سرنگونی در دخیل

سـهل و ممتنـع دانسـت. از  توان یرا م یاجتماع های ینابرابر یفمارکس در توص یشناس روش
 یوه. در چارچوب هـر شـیابد یتبلور م یدتول یوهکار است و کار خود در ش یدهمارکس انسان آفر یدد

                                                           
1. Louis Coser 
2. Leonard Reisman 
3. MarioFernandeth Angita 
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اسـت و  یطبقـات هـای یکه متضمن نابرابر گیرد یشکل م یتمالک یبر مبنا یروابط و مناسبات یدتول
 اسـت یمحتـوم هـر نـوع نـابرابر یجهکه نت داند یروابط را تضاد و کشمکش م ینمارکس خصلت ا

  ).٢١٧، ص١٣٩۵ چینی، و فر یان(هاشم
جامعه  یاساس یتکند، واقع یرا نف یزندگ یوهش یاچون قدرت  یمارکس بدون آنکه نقش عوامل

قـرار  یفرهنگـ−اجتماعی نهادهای زیربنا، این روی بر. نامد می »یربناز«و آن را  داند یم یترا مالک
 یزنـدگ یها ورتصـ یفرهنگـ یهـایوهاز آن جملـه قـدرت، شـ ؛نامـد یم» روبنـا«دارد که آنها را 

گونـه کـه  عوامـل، همـان یـنهمـه ا یل،قب یناز ا یآموزش و پرورش و عوامل یندهایفرا ی،خانوادگ
 .کنـد یدرا تشـد یـتاز تفـاوت در مالک یناشـ یهاول ینابرابرها تواند ینشان داده است، م یزتجربه ن

  .)٨، ص١٣٧٩ ،تامین(
 یانیــهبدر شــروع کتــاب  تــوان یرا، م یاجتمــاع هــای یمــارکس دربــاره نابرابر یــدگاهخالصــه د

کـه تـاکنون بـه  ییها جامعـه یختار که نویسد ی) مشاهده کرد. مارکس در آنجا م١٩٧۵( یستکمون
 یـت،است. مرد آزاد و بـرده، خـاص و عـام، اربـاب و رع یا طبقه یبرخوردها یخاند تار وجود آمده

انـد و  کـرده ییآرا صـف یکـدیگره در مقابل کش، هموار ده و بهره و سرانجام بهره یننش ماهر و خوش
بـه  یـاآن  ینـداند که برآ برخورد داشته یکدیگربدون تلف کردن وقت، چه در پنهان و چه در ظاهر با 

کـه بـه  ییهـا گروه یبه نـابود یاو  یدانجام ینینو یدتول یوهش یجادا یجامعه به سو یانقالب یبازساز
اسـت کـه  یـنجمله مـارکس ارائـه داد ا یناز ا توان یکه م یریبرخاسته بودند. تفس یکدیگربا  یزهست

بـه  یا هر جامعـه یدبدون ترد یگر،د یاست و از سو یرناپذ اجتناب یا در هر جامعه یتبرخورد طبقا
 یکـار یمو تقسـ یخصوصـ یـت(دارا و ندار) که سبب آن هـم مالک :است یدهگرد یمدو بخش تقس

کـه  یباور بود که تا زمـان ینمارکس بر ا ین،. بنابراگیرد یسرچشمه م یخصوص یتاست که از مالک
قابل انکار یرغ یزدر جامعه ن یاجتماع های یدر جامعه وجود دارد، وجود نابرابر یخصوص یتمالک
 .)٩۵ص ،١٣٧٩ ی،(کمال است
  
  یو طبقات اجتماع یدرباره نابرابر البالغه نهج دیدگاه

   البالغه مفهوم طبقه از نگاه نهج
 آن در که البالغه نهج از هایی گزاره یلتحل به و بعد از آنکنیم بیان می رامفهوم  این یلغو معنای ابتدا
  .پردازیم می ،استفاده شده است واژه ینا از

ْبُق « َبقک، بال الطِّ ...  ْعـِدلون جماعـًة مـثلهمیَ الجماعة من النـاس   سر، الجماعْة من الناس. و الطَّ
َبُق  گفته شده است  نیهمچن .)٢١١و  ٢١٠، ص١٠ج ،ق١۴١۴منظور، (ابن الحال علی اختالفها  الطَّ
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  واژهآنکـه حاصـل . )١٠۴، ص٢، ج١٣٨٢ ،ی(قرشـ ها اسـت. مرتبـه یواژه طبقه و طبقات به معنا
» طبقه«واژه  یامام عل. استگروه و اختالف مراتب و حاالت  ،جماعت یلغت به معناطبقه در 

 ؛اسـت هیـکـه خطـاب بـه معاو ٢٨بـار در نامـه کیاستفاده کرده اسـت.  البالغه نهج یرا در دو جا
ن مقـام و یـیآنهـا تع یپرداخت و بـرا امبریصحابه پ یبند به گروه یا در نامه هیکه معاو یهنگام

اِئَس َو «... : دبه او خطاب کر کرد، امام یساز مفضولفاضل و  ْنَت َو اْلَفاِضَل َو اْلَمْفُضوَل َو السَّ
َ
َما أ

ْم  َلَقاِء َو التَّ ْبَناِء الطُّ
َ
َلَقاِء َو أ ِلـیَن اْلُمَهـاِجِر یْ َز َبـییِ اْلَمُسوَس َو َما ِللطُّ وَّ

َ
َف یـَب َدَرَجـاِتِهْم َو َتْعِر یـَن َو َتْرتِ یَن اْأل

 چـه ایـ و تر، نییپا یبرتر و چه کس یتو را چه کار که چه کس«. )٢٨ نامه ،البالغه نهج( »... َطَبَقاِتِهم
دست؟ آزاد شدگان [از بند بردگـی] و فرزنـدان آزادشـدگان را چـه ریز یکس چه و است سیئر یکس

  »شان را شناسند؟ین فرق نهند و درجات و مراتب ایان مهاجران نخستیه مکرسد 
 یتمنزلت و موقع یگاه،جا مراتب، یبه معنا از منظر امام» طبقات« رسد یبه نظر م ینجادر ا

و منزلـت و  یگـاهکـه دربـاره جا یسـتین یگـاهیتـو در جا فرمایـد یم یهبه معاو است. حضرت
و منزلـت تـو در گـروه  یگـاهجا یـراز ی؛و نظر بده یقضاوت کن یامبرو صحابه پ یاران یتموقع

هات تو خـود یاست؛ ه ینو منزلتشان در گروه مهاجر یگاهجا یامبرو اصحاب پطلقاء قرار دارد 
  .)٣٩٠ص ،٩ج، ١٣٨۶ شیرازی،(مکارم   ای گانهیه از آن بکدهی  ) قرار مییرا در صفی (گروه

 خواهنـد یواژه م ینبا ا امام که است این شود می فهمیدهگزاره  یناز ا» طبقات«از واژه  آنچه
 از مـارکس آنچه با ارتباطی هیچ اینجا در طبقات مفهوم ینبرسانند. بنابرا راو منزلت  یگاهمرتبه و جا

   .ندارد است کرده ارائه مفهوم این
اسـت کـه  ۵٣نامـه  دراسـتفاده کـرده » طبقـات و طبقـه«از واژه  که حضرت ییجا یندوم

ِع  َو «: نویسد  یخطاب به مالک اشتر م نَّ الرَّ
َ
ْصُلُح َبْعُضَها ِإالَّ ِبـَبْعٍض َو َال ِغَنـی ِبَبْعِضـَها یَ َة َطَبَقاٌت َال یَّ اْعَلْم أ

ِه َو ِمْنَها  ْفـِق َو کُ َعْن َبْعضٍ  َفِمْنَها ُجُنوُد اللَّ ْنَصـاِف َو الرِّ اُل اْإلِ ِة َو ِمْنَها ُقَضاُة اْلَعْدِل َو ِمْنَها ُعمَّ ِة َو اْلَخاصَّ اُب اْلَعامَّ تَّ
ْهُل 

َ
َناَعاِت یَ اْلِجْز  ِمْنَها أ ْهُل الصِّ

َ
اُر َو أ جَّ اِس َو ِمْنَها التُّ ِة َو ُمْسِلَمِة النَّ مَّ ْهِل الذِّ

َ
ْفَلی   ِة َو اْلَخَراِج ِمْن أ َبَقُة السُّ َو ِمْنَها الطَّ

ه مـردم کـبـدان ) کای مال(«. )۵٣، نامه البالغه نهج(.».. َنةکَ ] اْلَحاَجِة َو اْلَمْس  [اْلَحاَجاِت  یِمْن َذِو 
ابـد، و یگر سـامان نیدیکـارشان جـز بـه که کدهند  ل میکیی گوناگونی تشها گروهجامعه را 

دسـته  یـکانـد،  اِن حضـرت حـقیدسته سـپاه یکاز نسازد. ین گر تو را بییبرخی از برخی د
ارگزاراِن انصـاف و کـدسـته  یـکاِن عـدل گسـترند، یدسته قاضـ یکاند،  ا عامیراِن خاص یدب

دسته بازرگانان  یکان و مسلمانان هستند، یه و اهل خراج از ذمیسته اهل جزد یکند، یمدارا
  .»اند ... ازمندان و مستمندانین از نیفرود ۀگر طبقیاند، و گروه د و صنعتگران

ت و یـقشر و جمع یبه معنا عبارت امام اینمراد از طبقه را در  البالغه نهجاز شارحان  یبرخ
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ــروه گرفته ــد گ ــ ان ــارم ش ــ .)۴۴۶ص ،١٠، ج١٣٨۶ یرازی،(مک ــزن یبرخ ــا ی ــه معن » صــنف« یب
بـه نظـر  تر یحاول صح معنای رسد ی). به نظر م۵٠ص ،١٧، جق١۴٠۴ د،یالحد یبا (ابن  اند دانسته

 معنـای بـه اینکـه تـا دارد همخـوانی بیشتر لغوی حیث از جمعیت و قشرطبقه با  یو معنا رسد یم
   .باشد صنف

که  یزیچ است. همان یاجتماع یتمرتبه و موقع یبه معنا ینجادر ا اما به نظر ما طبقه و طبقات
عِ . شـود یم یرتعب »یاجتماع یتو موقع یگاهپا«از آن به  یشناس در جامعه نَّ الرَّ

َ
ـَواْعَلـْم أ  َة َطَبَقـاٌت؛یَّ

گـزاره اقشـار  یندر ا امامهستند.  یمختلف های یگاهو پا ها یتبدان که مردم جامعه در موقع یعنی
کـه  کننـد یم بندی یمتقسـ یمتفـاوت هـای یتو موقع ها یگاهجا در یکارکرد اجتماع یثح از مردم را
نف صـ ،مسـلح یروهایمثل صنف ن مختلف است. یها ، به وجود آمدن اصناف و حرفهآن حاصل
کالم به مالک توجه  یندر ا حضرت دیگر، بیانبه .  ...نف تجار و بازرگانان وص ،گان دهند خراج

هستند که هر کدام با توجـه  ینظام اجتماع یکدر  یگروه خاص یادر وضع  یککه مردم هر  دهد یم
 یاجتمـاع یـتموقع یک یدارا ،که دارد یگاهیبا جا فردو هر  هرا اشغال کرد یگاهیبه آن وضع، جا
 یاجتماع های یتدارندگان موقعکه  گذارد یم اورا بر عهده  ییفوظا ،یاجتماع یتاست که آن موقع

  . و انتظارات را برآورده سازد باشد یبندپا یفبه آن وظا یو د کهنانتظار دار یتاز دارنده آن موقع یگرد
اسـت کـه  یـنا یسـتطبقـه، حرفـه و صـنف ن یـقدق یمعنـا کنـد یکـه داللـت م یگریشاهد د
ُثـمَّ «: فرماید یم یکدیگرها به  حرفه یازمندیطبقات، درباره کارکرد و لزوم ن بندی یمدر تقس حضرت

ْنَف یْ َال ِقَواَم ِلَهَذ  اِلِث ِمَن اْلُقَضاةِ یْ ِن الصِّ ْنِف الثَّ اِل  ِن ِإالَّ ِبالصِّ ابکُ َو الْ  َو اْلُعمَّ   ).  ۵٣ نامه ،البالغه نهج( »...تَّ
و  یانمگر با گروه سوم که همـان قاضـ یابددهندگان) قوام ن یاتو مال یان(سپاه دو گروه ینکار ا«

ها را  طبقات، حرفه و شغل بندی یمدر تقس امام یوقت ینجادر ا... ». ندحسابگر یرانکارگزاران و دب
برخوردار کمو اقشار  یرانبه محرومان و فق یوقت یول کند؛ یاستفاده م» صنف« یراز تعب شمارد یبرم

ْفَلی؛ُثمَّ : فرماید ینم یگرد رسد یجامعه م ـْفَلی: فرماید یبلکه م  الصنف السُّ َبَقُة السُّ دارد  یـراز ؛ ُثمَّ الطَّ
 کنـد، یدر جامعه صـحبت مبرخوردار کم و افراد  یرانمحرومان و فق یاجتماع یگاهو جا یتاز موقع
در عبـارت » صـنف«مـراد از واژه  ،رو یـنااز  .ندارنـد یو منبـع درآمـد یا که شغل و حرفه یکسان
 یگـاهو پا یـتموقع مرتبـه و یبه معنـا» طبقه و طبقات«همان حرفه و شغل است و واژه  البالغه نهج

 یماست که حاصل آن تقسـ »یاجتماع یگاهو جا یتموقع« یطبقه به معنا بنابراین، است. یاجتماع
 در طبقات و طبقه مفهوم شد، ذکر آنچه به توجه با .متفاوت است یها و صنف حرفهافراد جامعه در 

   متفاوت است. ،دهد می ارائه مفهوم این از کسمار آنچه با نیز گزاره این
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  البالغه در نهج یوجود طبقات اجتماع یرشپذ
از جنبـه  و تکامـل جامعـه یشـرفتاسـت. الزمـه پ یهیبـد یوجود طبقات مختلف در جامعه امـر

، ١٧، ج١٣٩١ ی،آملـ ی(جـواد وجود طبقـات متعـدد و اصـناف مختلـف در آن اسـت ،یاقتصاد
آمده اسـت  البالغه نهجمارکس و آنچه در  یدگاهد ینب یوجه اشتراک یماگر بخواه بنابراین .)١۴۴ص
جامعـه  در یوجـود طبقـات اجتمـاع قبـوِل  و پـذیرش در دو هر اشتراک وجه گفت باید کنیم، بیان

  تفاوت دارند.  یکدیگر بامفهوم  یثاست؛ هر چند چنانچه گذشت از ح
 یبـه معنـا ی،اسـت کـه وجـود طبقـات اجتمـاع ینابه آن توجه شود  ینجاا در یدکه با یا نکته
 یگرو د یامبرشخص پ حتیبلکه در نظام امامت و امت،  یست،در برابر قانون ن ینابرابر پذیرش

بـه بهانـه تعـدد و تکثـر طبقـات در  تـوان یو نم اند یمساو یافراد و اقشار جامعه در برابر قانون اله
  .)١۴۴، ص١٧، ج١٣٩١ ی،آمل ی(جواد در برابر قانون را روا دانست یجامعه نابرابر
 یضقانون و تبع یتو عدم رعا قانونی یب یول ؛پذیرد یرا م یوجود طبقات اجتماع یامام عل

 گونـه ینمالـک ا یدر جامعـه را بـرا یاجتمـاع یگـاهطبقـات و صـاحبان پا امـام. یردپـذ یرا نم
قضـات عـادل، کـارگزاران نظـم  ی،و خصوصـ یعمـوم یسـندگاننو ی،الهـ یانرکلش :شمارد یبرم

 وران یشهاحبان صنعت و پص :تجار و بازرگانان یات،کنندگان مال ، پرداختدهندگان  یهجز ی،اجتماع
ُه َلُه َسْهَمُه َو َوَضـَع َعَلـیکُ َو «: دفرمای می ادامه در. ینانو مسک یازمنداناز ن تر یینو طبقه پا ی اللَّ  لٌّ َقْد َسمَّ

ِه َفِر  ِة َنبِ کِ  یَضًة فِ یَحدِّ ْو ُسنَّ
َ
از  یکبرای هر «. )۵٣، نامه البالغه نهج( ؛ِه ص َعْهدًا ِمْنُه ِعْنَدَنا َمْحُفوظاً یِّ َتاِبِه أ

زانی قـرار داده و یبرای آن م امبرشیا سّنت پیتاب خود کن داشته، و در ینان خداوند سهمی معیا
همه طبقات مزبور حقوق  یخداوند برا ینی،در جامعه د. »ه در نزد ما محفوظ استکدستوری داده 

عـدالت موظـف بـه  یاقامه قسط و اجـرا یبرا یمناسب با ارزش کار آنها قرار داده که حاکم اسالم
حقـوق  یشخـاص خـو یگـاهدر جا یتشـانفراخـور مسئول یآن است. هـر صـنف و گروهـ یترعا

طبقـات  یـاخود محروم باشـد؛  یژهقوق واز ح یینکه طبقه پا یستن یندارند و چن یمشخص و ثابت
اجحـاف  تر یفاز حقوق مخصوص خود ببرند و با دارا بودن آن بتواننـد بـر طبقـات ضـع یشبرتر ب

چون رهبران و  یو آنان که طبقه برتر شود یم ینمع ها یتمصالح و مسئول براساسکنند، بلکه حقوق 
، ١٧، ج١٣٩١ ی،آملـ ی(جـواد هسـتند یشتریب یتمسئول یدارا دهند، یم یلعالمان جامعه را تشک

ِه لِ  یَو فِ «: فرماید یم رو امام یناز ا .)١۴۵ص ْصِلُحُه َو یُ َحقٌّ ِبَقْدِر َما  یلٍّ َعَلی اْلَوالِ کُ لٍّ َسَعٌة َو لِ کُ اللَّ
ُه [َتَعاَلییِمْن َحقِ  یْخُرُج اْلَوالِ یَ َس یْ لَ  ْلَزَمُه اللَّ

َ
ـِه َو َتـْوِط ِإالَّ  َک ] ِمْن َذلِ  َقِة َما أ ِن یِباالْهِتَماِم َو اِالْسـِتَعاَنِة ِباللَّ
ْبِر َعلَ  ْو َثُقلیْ َما َخفَّ َعلَ یِه فِ یْ َنْفِسِه َعَلی ُلُزوِم اْلَحقِّ َو الصَّ

َ
قانون خدا برای «. )۵٣، نامه البالغه نهج( ؛ ِه أ

ابد بر والـی یه امورشان سامان کای  از آنها به اندازه یکشی نهاده، و هر یگشا ها گروهن یاز ا یکهر 
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اری یـردن و کـد جـز بـا تـالش یـایآنچه خداوند بر او الزم سـاخته برن ۀحقی دارند، و والی از عهد
ارهـای کش برای اجرای حـق، و اسـتقامت بـر آن، چـه در یا ساختن خویّ خواستن از خداوند، و مه

ِه لِ  یفِ  َو «در شرح جمله . »ارهای دشوارکآسان و چه در  َحقٌّ ِبَقْدِر َمـا  یلٍّ َعَلی اْلَوالِ کُ لِ  لٍّ َسَعٌة، َو کُ اللَّ
هـای خـود  دن به خواستهین طبقات برای رسیه تمام اکنیاشاره دارد به ا کهشده  یانب چنین؛ »ْصِلُحُه یُ 

هـا و  ه خداونـد مواهـب و نعمـتکـنش یرند: نخسـت سرچشـمه آفـریگ می کمکاز دو سرچشمه 
زی از یر وشش و برنامهکتوانند با تالش و  می ها گروهن یدام از اکه هر کده ین عالم آفریاناتی در اکام

فـه یومت اسـالمی وظکع، حین، و اما از نظر جهان تشریوکن برحسب جهان تیمند شوند، ا آن بهره
ومـت هـم دارای قـدرت مـالی کرا حیش برسند، زیند تا به مقاصد خوک کمکه به همه آنها کدارد 

بـه همـه طبقـات اجتمـاعی بهـره  کمکن دو قدرت برای یتواند از ا میی و یاست و هم قدرت اجرا
  .)۴۶١ص ،١٠، ج١٣٨۶ یرازی،(مکارم ش ردیبگ

 یعیامر طب یکدر جامعه  یوجود طبقات اجتماع البالغه نهجدر  یامام عل یدگاهاز د ینبنابرا
 یگـاهو پا یـتنسبت بـه موقع یا اما هر طبقه یست؛است و جامعه بدون طبقه قابل تصور ن یهیو بد

  . شود یبرخوردار م یااز حقوق و مزا هاآن براساسدارد که  یهای یتخود مسئول یاجتماع
 
  البالغه در نهج یاجتماع یاصل وجود نابرابر  یرشپذ

چـه  ییچـه ابتـدا یا قابل انکار است. در هر جامعـه یرغ مسأله یکدر جامعه  یاصل وجود نابرابر
واضـح اسـت کـه افـراد هـر  .شـود یم یدهد ها یاز نابرابر یبرخ کنیم ینگاه م یوقت یصنعت یشرفتهپ

تفاوت دارند. وضـع  یکدیگربا  یاجتماع یگاهو پا یاجتماع یفهوظ ی،جامعه از لحاظ وضع اجتماع
 یامکانات زندگ یثاز ح یعنی کند، یفرزندان فقرا فرق م یتوانگر زادگان با وضع اجتماع یاجتماع

اسـت؛  یـاریاخت یمـهو ن یجبـر یمـهن یاجتماع یها تفاوت یلقب یندارند. ا ییها تفاوت یکدیگربا 
 که نیست شک. یعیطبیرو غ یاریاست و هم معلول علل اخت یو جبر یعیهم معلول علل طب یعنی
  عالقـه اسـتعداد، سـن، جنسیت، انتخاب دارد، را اجتماعی وضع فالن که ای خانواده در شدن زاده
از  یول ؛سخت مؤثر است یاجتماع یها تفاوت یجادحال، در ا ینو در ع یستفرد ن یاردر اخت ...و

متأثر اسـت.  یزن یاردارد، از عنصر اخت یو جبر یعیطب های یشههر چند ر ها تفاوت ینا یگر،د یسو
معلـول  آید یم یشپ یو ماد یویدن یها از نعمت یبردار که در بهره ییها تفاوتهمه  یگربه عبارت د

 یفافراد در کم و ک یکایکاز آنها اوًال، به اراده آزاد  یاریبلکه بس یست،ن یو جبر یعیطب یها تفاوت
 یو فرهنگ و عوامل فکـر یگذار به نظام ارزش یًا،تام دارد و ثان یبستگ یاستفاده از مواهب خداداد

 یعنـیشود؛  یفتضع یا یتتوسط جامعه و دولت تقو تواند یجامعه منوط است و ثالثًا، م یدتیو عق
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 یا یدرا تشد یو ماد یویدن های یتاز علل و موجبات محروم یاریبس توانند یدولت م یاافراد جامعه 
  ).٢۴٩−٢۴٨ص ،١٣٩١ یزدی،(مصباح  دهند یفتخف

 دانـد یم یـهو قابـل توجپـذیرفتنی را در جامعـه  یاجتمـاع یها تفاوتکه وجود  یلیاز جمله دل
 یـانوجـود نداشـت آدم هـا تفاوت یـن. اگـر اشود یکار م یمتقس یجادموجب ا ها تفاوت ینکه، اینا
از  ها انسـانکـار و اسـتفاده  یمرا استخدام کنند و به کار بگمارند؛ و اگـر تقسـ یکدیگر توانستند ینم

: فرمایـد یم یمرو قرآن کر ین). از ا٢۵٢ص ،(همان چرخد ینم ینباشد چرخ نظام اجتماع یکدیگر
ری و کـم، و برخی را از جهـت درجـات [فیا ردهکم یانشان تقسیشت آنان را میا معیدن زندگی در ما«

ر امـور] بـه یشـت و سـایگـر را [در امـر معیم تا برخی از آنان برخی دیا ] بر برخی برتری داده مادی
ج ئحـوا کثـرت«: نویسـد یفـوق م یـهآ یرتفس یلذ ییعّالمه طباطبا. )٣٢(زخرف، » رندیخدمت گ

آنهـا را در زنـدگی فـردی  ه توانند همـنمی  ها انساناست که فردفرد  یادآنقدر ز یاانسان در زندگی دن
کـه اوًال بعضـی،  روسـت ینا طور اجتمـاعی زنـدگی کننـد. از خود برآورده سازند، و مجبورند که به

اسـاس زنـدگی را تعـاون و  یاً کنند؛ ثانو از آنان استفاده می یرندگرا به خدمت خود می یگربعضی د
 یـک شود که افراد اجتماع، هرمنجر می ینجامآل کار بد یجهنت  دهند. درقرار می یکدیگرمعاضدت 

شـود؛ جا نوعی اختصاص درست مـی یناز هم کند، یدارند معاوضه م یگرانآنچه دارد با آنچه د  هر
کاالی صـنعتی، مـی یاغله است  یاهای خود را، که از افراد اجتماع مازاد فراورده یک هر یمگفت یراز

نوع زنـدگی  ینا الزمه .یردگمی یگرانهای دوردهآخواهد از مازاد فرج زندگی میئو آنچه از حوا دهد
وجـه ممکـن انجـام  ینکند آن را به بهتـرمیتالش است که فرد در هر کاری که تخصص دارد،  ینا

 یـاجاحتدارد، و قهـرًا مـازاد آن مـورد چه خودش الزم دارد نگه مـی  کند هرداده، از آنچه درست می
هـای آنـان وردهااشتغال دارنـد، و او هـم بـه فـر یگرد یبه کارها یگرانشود، چون دواقع می یگراند

 ی،ی(طباطبـا» کندآمده مبادله می یادهای خود زوردهاخود را با آنچه از فر یحتاج محتاج است، و ما
  ).١۴٩−١۴٨ص ،١٣٨٠

. مالک بن یستقابل انکار و رد ن یاجتماع یو نابرابر یاجتماع یها تفاوتاصل وجود  ینبنابرا
از  ینشدر آفـر ها انسـان ینبـ یو وجـود نـابرابر ها انسـانمـا دربـاره علـل تفـاوت  گویـد یم یهدح
َق بَ «فرمود:  یشانا یم،ال کردؤس یرالمومنینام َما َفرَّ ُهْم  َک ِنِهْم، َو َذلِ یَنُهْم َمَباِدُئ ِط یْ ِإنَّ نَّ

َ
اُنوا ِفْلَقـًة َکـأ

ْرِضـِهْم 
َ
ْرٍض َو َعْذِبَها َو َحْزِن ُتْرَبٍة َو َسـْهِلَها؛ َفُهـْم َعَلـی َحَسـِب ُقـْرِب أ

َ
َتَقـاَرُبوَن َو َعَلـی َقـْدِر یَ ِمْن َسَبِخ أ
َواِء َناِقُص اْلَعْقِل، َو َمادُّ اْلَقاَمِة َقِص یَ اْخِتَالِفَها  ُح اْلَمْنَظـِر، َو یاْلَعَمِل َقِبـ یکِ ِة، َو َزاُر اْلِهمَّ یَتَفاَوُتوَن؛ َفَتامُّ الرُّ

ِر یُب اْلَقْعِر َبِع یَقِر  ْبِر، َو َمْعُروُف الضَّ ، َو َطلِ یُر اْلَجلِ کَ َبِة ُمْن یُد السَّ ـبِّ ُق اللُّ َسـاِن یـَبِة، َو َتاِئُه اْلَقْلِب ُمَتَفـرِّ ُق اللِّ
انـد متفـاوت  ده شدهیه از آن آفرکگلی  ۀیاِن اّولکمردم را ار«. )٢٣۴، کالم البالغه نهج( ُد اْلَجَناِن یَحِد 
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ن، و ُدرشت و نـرم یرین شور و شیای از زم ه مردم در آغاز پارهکن بدان جهت است یرده است، و اک
نـد، و برحسـب یکگر نزدیدیکـاند بـه  ده شدهیه از آن آفرکنی یبودن زم یکبودند. پس برحسب نزد

ی بلند قد و یکبا ولی عقلش ناقص است، یی صورتش زکیند: ا گر متفاوتیدیکنشان با یاختالف زم
ش اسـت، یوتاه قـد و دورانـدکی یکو صورتش زشت است،  کردارش پاکی یکوتاه هّمت است، ک
ی زبانش یکشان است، و یی دلش سرگشته و ذهنش پریکو و خصلتی ناباب دارد، یکعتی نیی طبیک
 ک: شـاسـت آمـده کـالم امـام ینشرح ا درباره .»است ز و دانا]یا: دلش تین [یا و دلش آهنیگو
 کز شیهم متفاوتند. ن ری و اخالق باکهم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، ف ها انسانه کست ین
هرگز بـه  ها تفاوتن یر و دگرگونی است، بنابراییت قابل تغیم و تربیبر اثر تعل ها تفاوتن یه اکست ین

 هـا تفاوتن یـه سرچشـمه اکن است یانجامد؛ ولی سخن در ا جبر نمی لهئمسار آدمی و یسلب اخت
  ه جسم انسـان از آن برگرفتـه شـدهکسازد  ن اختالفات را به مواّدی مستند مییا امام ...ست؟یچ

نی گرفته شـده اسـت و بـا توّجـه بـه یاز تفاوت مواد مختلف زم ها تفاوتان، ین بیاست... بر طبق ا
هـم  از آن مواد با ها انسانهای وجود  بکیبی آنها باهم اختالف دارند، و ترکیها و مواد تر نیه زمکنیا

ب در ین ترتیار و اخالق آنها دارد، به اکو اف  اتیر در تفاوت روحیمتفاوت است و تفاوت آن مواد تأث
ر یهـای متعـددی از تـأث در ادامه سخن نمونه امام آنگاه ...  اختالفاتی ظاهر گشت ها انسانان یم

 ،٨، ج١٣٨۶ ی،زایر(مکــارم شــ دیــفرما ان مــییــب را ر و صــفات نفســانیکــجســم بــر اخــالق و ف
در فقر و ثروت و  یدرباره وجود تفاوت و نابرابردر خلقت،  ینابرابر یرشبر پذافزون . )۵۴٠−۵۴٣

َلهـا، « :فرمایـد یم یرزق، امام عل یماختالف در تقس َرَهـا َو َقلَّ َر األْرَزاَق َفَکثَّ ـَمَها َعَلـی َو َقـدَّ َو َقسَّ
َعِة َفَعَدَل فِ  یِق الضِّ  َراَد ِبَم  َیْبَتِلَی لِ  یَهاوالسَّ

َ
ْبَر ِمـْن  َیْخَتِبَر َو َمْعُسوِرَها، َو لِ  ْیُسوِرَهاَمْن أ ْکَر َو الصَّ ِبذِلَک الشُّ

َهاَغنِ  و مقّدر فرمـود ری یگ را اندازه ها انسانخداوند روزی «. )٩١ ، خطبهالبالغه نهج( »...یِرَهاَو َفقِ  یِّ
د، و کـرم یق تقسیان خالینهاد، و به تنگی و فراخی م کای اند ای فراوان و برای عده و آن را برای عده

ق یـن طریـد، و از ایـازمایمـی روزی بکس را بخواهد با فراوانی و کد تا هر ین باره عدالت ورزیدر ا
  ..».ذارد.امتحان گ ۀدستان را در بوتیی توانگران و تهیباکیسپاسگزاری و ش

 یـنامـا ا پـذیرد؛ یم یروز یمرا در تقسـ ها انسـاندر کالم باال اصل اختالف و تفاوت  امام
 یـانبنـدگان ب یشو حکمت آن را آزما داند یاختالف و تفاوت را خارج از عدالت و حکمت خدا نم

  .کند یم
اسـتعداد  کشـ شده است که بی یانب گونه یندر شرح کالم باال، ا یروز یمدرباره تفاوت در تقس

ت یّ ریسـت و افـراد بشـر از نظـر هـوش و اسـتعداد و مـدیسان نیک ها انسانری همه کجسمانی و ف
ن یهای آنها در ا ن، سرچشمه تفاوت بهرهیردن تفاوت دارند و همکار کاقتصادی و توان جسمی برای 
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ز مقّدر فرمـوده یی روزی را نها تفاوت رده، طبعاً کرا مقّدر  ها تفاوتن یه اکس کشود؛ آن  قسمت می
ی اسـت؛ ماننـد یجـا ار بییاز نظر روح و جسم، انتظار بس ها انسانسان بودن همه یکاست و انتظار 

ه در مجموعه بـدن، هـر کها و عضالت؛ چرا  انتظار مساوی بودن همه اعضای بدن و تمام استخوان
ز، هماننـد یـت نیّ ت و مجموعه جهان انسـانت اوسیتی دارد و توان او به اندازه مأموریعضوی مأمور

زی بـر یـن چیهای روزی... ا با تفاوت در بهره در جهات مختلف و طبعاً  ها تفاوتبدن است با  یک
   .)١٧٧−١٧٢ص ،۴،ج١٣٨۶ ی،زایر(مکارم ش ستیخالف عدالت ن
نْ َشـُهْم َو َوَضـَعُهْم یِ َنُهْم َمَعاْیـَفَقَسـَم بَ «: فرماید یم امام یندر خطبه متق   »ا َمَواِضـَعُهمیَ ِمـَن الـدُّ

شـت آنـان را (بـا روش ینش خلـق)، روزی و معی(خـدا بعـد از آفـر« .)١٩٣، خطبـه البالغه نهج(
کـالم  یـندر ا .»اش جـای داد وییـدن  گـاهیرا در جا یک رد و هرکم یان آنان تقسیای) در م مانهکیح

متفـاوت  یکدیگربا  یگاهجا یثو از ح یستن یکسان یادر دن ها انسان یگاهاشاره دارد که جا  امام
د یـه در قـرآن مجکزی است یعبارت همان چ ینا البالغه  نهجن ااز شارح یهستند و به عبارت برخ

نَا بَ « د:یفرما زخرف آمده است، می ٣٢ه یدر آ مْ سَ نُ قَ منَحْ عِ  يْنَهُ مْ مَّ تَهُ نْ  يَاةِ احلَْ  یفِ  يشَ مْ  يَاالدُّ هُ نَا بَعْضَ عْ فَ رَ وَ
اتٍ  جَ رَ قَ بَعْضٍ دَ وْ م و بعضی را بر یردکم یانشان تقسیا در میشت آنها را در زندگی دنیما اسباب مع» فَ
  .)۵٣۴ص ،٧، ج١٣٨۶ یرازی،(مکارم ش »میبعضی برتری داد

آنچـه مـارکس ارائـه داده اسـت  بـا علـی امـام یدگاهوجه اشتراک و تفاوت د یانب در ینبنابرا
 ایـن بـا ،نـددار کاشـترادر جامعـه  یاصل وجود نابرابر یرشهر دو در پذ چه که اگر گفت توان می

 نابرابری این امام ولی ،داند می ای طبقه وردهایرا موجب تضاد و برخ ینابرابر ینمارکس ا حال،
   .کند یم یجامعه معرف یشتمع اصالح و قوام آزمایش، موجب و حکمت روی از را

  
  البالغه نهج به رویکرد با مارکس دیدگاه نقد
 البالغـه نهجدر  نیـز علـی امـام. شـود می تقسـیم نـدار و دارا طبقه دو به جامعه مارکس نگاه در

: فرمایـد می گونـه یـنو ا کنـد یمردم جامعه را به لحاظ تفـاوت درآمـدها و فقـر وصـف م یتوضع
اِس، َفَهْل یْ َح  َک اْضِرْب ِبَطْرفِ « ْو َغنِ کَ یُ رًا یُتْبِصُر ِإالَّ َفقِ ُث ِشْئَت ِمَن النَّ

َ
ـِه یّ اِبُد َفْقرًا، أ َل ِنْعَمَة اللَّ ْو کُ ًا َبدَّ

َ
ْفـرًا، أ

دًا یَبِخ  ْو ُمَتَمرِّ
َ
ِه َوْفرًا، أ َخَذ اْلُبْخَل ِبَحقِّ اللَّ ُذِنِه َعْن َسْمِع اْلَمـَواِعِظ َوْقـراً کَ ًال اتَّ

ُ
نَّ ِبأ

َ
، خطبـه البالغـه نهج( »أ

بـرد؟  ه از تنگدستی رنج میکنی یب ری مییا جز فقیخواهی مردم را بنگر، آ ه میکدر هر سو « .)١٢٩
دن در ادای حـق خداونـد یـه با بخـل ورزکلی یا بخیند؟ ک فران میکه نعمت خدا را کا ثروتمندی ی

  .»ر شده؟کدن پندها یا گوشش از شنیوه گکگری  انیا طغیثروتی فراهم ساخته؟ 
گاهی طبقاتی، شکاف رفع برای مارکس حل راه  زمینـه در است بیداری نوعی که است ای طبقه آ
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گاهی نوعی و طبقاتی منافع  مسـلط طبقه کردن ید خلع برای الزم انقالبی و سیاسی کنش بر است آ
  .)١٠۵ص، ١٣٧٠ روشه، ی(گ

 یفتوصـ یـنو بـا ا دانـد یو بخل ثروتمندان م یطبقه ندار را در خودکامگ یفقر و ندار امام
 یاکه اگر ثروتمندان و اغن است؛ محرومان به نیااغ رسیدگی یرفع شکاف طبقات یبرا امام حل راه

مند خواهند شـد و فقـر و  ها بهره از نعمت یزجامعه ن یرانبخل نورزند و حق محرومان را ادا کنند فق
  ).٣٨٢، ۵ج ،١٣٨۶ یرازی،(مکارم ش نخواهد شد یرفراگ یندار

 یـیناقشار جامعه را همـراه بـا کـارکرد آنهـا تب یاشتر وقتدر نامه خود به مالک  چه امام چنان
ْهـِل اْلَحاَجـِة َو  ...«: دفرمایـ یم رسـد یبه قشر ندار جامعه م یوقت کند یم

َ
ـْفَلی ِمـْن أ َبَقـُة السُّ  ُثـمَّ الطَّ

ِذ کَ اْلَمْس  ازمنـدان و ین، نییپاسپس قشر «. )۵٣ نامه ،البالغه نهج( »...َمُعـوَنُتُهم ِحقُّ ِرْفُدُهْم َو یَ َن یَنِة الَّ
کـالم شـارح  یـندر شـرح ا. »شـود کمـکه الزم است به آنها مساعدت و کار افتادگان هستند کاز 
ماری، نقـص یری، بیه بر اثر پکای افرادی هستند  هی است در هر جامعهی: بدنویسد یم البالغه نهج

ننـده باشـند و تنهـا کدیتواننـد تول عضو، حوادث گوناگون، عقـب افتـادگی ذهنـی و ماننـد آن نمـی
ننـدگان کدین گروه به هنگـام جـوانی و سـالمت جسـم و روح از تولیاری از ایاند. بس نندهک مصرف

دهـد نـه  ن وضعی گرفتار شـدند. نـه عقـل اجـازه مـییعمده بودند؛ ولی بر اثر گذشت زمان به چن
ا بـرای یـمـام دنل در تین دلیبه هم ؛های اجتماعی حذف شوند تینها از حمایه اکرد یپذ وجدان می

ی از آنهـا یرایومت صـرف نگهـداری و پـذکمدهای حآنند و بخشی از درک ن گروه حسابی باز مییا
گـردد. در اسـالم دربـاره  ل مـیکیت از آنهـا تشـیـحمادر جهـت زی کز مرایشود و در اجتماع ن می
افزون بر  دارد.ات به آنها تعلق کای از خمس و ز د شده و سهم عمدهکیه این گروه توصیدگی به ایرس
شـود.  گر جامعه فراهم مـییالت مهمی برای اقشار دکده گرفته شوند مشین گروه نادیچه ا ن چنانیا

هـا و  تیـا جنایـارهـای خـالف کن زنـدگی خـود دسـت بـه ین است آنها برای تـأمکسو مم یکاز 
ن گـروه یـمانند انند اگر روزی کر کار خود دلسرد شوند و فکگر از یا اقشار دیها بزنند،  ییگشا عقده

ومـت کارافتادگی حکنند بر فرض از یبب ه میکشوند به چه مصائبی گرفتار خواهند شد؛ اما هنگامی 
نت کر به اهل حاجت و مسـیتعب نده خود نگران نخواهند شد.ینند به آک ت مییو جامعه از آنها حما

دهد  فاف نمیکتی دارند؛ اما درآمدشان یه فعالکسانی هستند کاشاره به دو گروه است: اهل حاجت 
 تواننـد درآمـدی داشـته باشـند نمی قاً ه مطلکران است یگ نیافتادگان و زم ارکنت اشاره به از کو مس

  .)۴۶٠ ،١٠ج ،١٣٨۶ شیرازی، مکارم(
است که بـرخالف  ینمارکس وجود دارد ا یو قشربند ینابرابر های یهکه در نظر یگریاشکال د

 بـا. یسـتن یـدتول یلتملـک وسـا یا یاقتصاد یها تنها تفاوت ها ینابرابر أنظر مارکس، امروزه منش
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 یدهافراد گرد ینب یسبب نابرابر یگرید یها سنجه فرهنگی، و سیاسی اجتماعی، شرایط در تغییرات
 ،١٣٧٧ زاده، یی(لهسـا نـداده اسـت یکـاف یبهـا یـااست که مارکس آنها را در نظر نگرفته است و 

  .)٢۶ص
خود جامعه را صرفًا در دو طبقـه  یدر نظام قشربند یو ینکهکه بر مارکس وارد است ا یگرنقد د

وجـه از لحـاظ  یچبه ه یکه در جوامع امروز یکند در حال یم یبند تقسیم) ییندارا و ندار (باال و پا
نشان  یاز جوامع کنون یتر یقدق یها یو بررس یستندن یجوامع صرفًا دو قطب ی،و قشربند یبند طبقه

 یمیطبقات قد یداریت و هم پاشدن اس یدر حال چند قطب ینداده است که هم ساخت طبقات نو
  . )٢٧ص ،(همان یدافزا یبودن جوامع م یبر شدت چند قطب ینآنها با طبقات نو زیستی و هم

 یجامعـه را دو قطبـ پـردازد یم یاقشار اجتمـاع بندی یمبه تقس امام یوقت یزن البالغه نهجدر 
مسـلح  یروهـاین .١نـد از: ا کـه عبارت کنـد یم یمتقسـ مختلـفو جامعه را به هفت قشر  داند ینم

و  یـهجز .۵ ؛کـارگزاران حکومـت .۴ ؛یانقاضـ .٣ ؛یسـندگاناهـل قلـم و نو .٢ ؛خـدا) یان(لشکر
  . نگرا صنعت .٧ ؛تاجران .۶ ؛گان دهند خراج
چ یه تحـت هـکـز در جامعه بشری وجود دارند یگری نیی دها گروهه ک شودن است تصور کمم
 و... . ارگران، مأموران اطالعاتی، عامالن حسبهکاز جمله  ؛رندیگ گانه قرار نمی ن هفتیاز عناو یک

گانه فـوق شـمرد؛ مـثًال عـامالن  ی هفتها گروهر مجموعه ینها را زیاز ا یکتوان هر  اما با دقت می
ناعات اْهُل «ارگران تحت عنوان کقضات و  ر مجموعه گروهیحسبه ز وران تحت  شهیسبه و پکو » الصَّ

ْفـق ُعّمـاُل اإلْنصـاِف َو «عنوان تجار و مأموران اطالعاتی تحت عنوان  (مکـارم  رنـدیگ قـرار مـی» الرِّ
  .)۴۵٠، ص١٠ج ،١٣٨۶ یرازی،ش

 یختـار را اند، داشـته وجـود تاکنون که جوامعی تمام تاریخ ،یطبقات اجتماع مسألهدر  مارکس
 یتضاد و دشـمن یطبقات یها مبارزه ینا یجهنت ).٢٩، ص١٣٧٣(گرب،  داند می یطبقات یها مبارزه

 در گیـرد؛ یشـکل نم یو همبسـتگ یتعاون، توافق، الفت، همدل براساس جامعه دیگر وخواهد بود 
 یـنو بر ا دانند یرا در گرو تعاون م یزندگ یوهش ینبهتر ینتأم ی،اجتماع یناز متفکر یبرخکه  یحال

 و رجبـی( اسـت یسبب فراهم آمـدن تعـاون اجتمـاع ینبرتر ی،اجتماع یباور هستند که همبستگ
  .)٨٢ص ،١٣٩٢ دیگران،
 ینبا هم در جامعه را بهتـر ها انسان یانس و الفت و همدل البالغه نهجدر  علی یرالمومنینام

ـِة « :فرماید یو م شمارد ینعمت خداوند بر آنان برم مَّ
ُ
َفِإنَّ الّلَه ُسْبَحاَنُه َقِد اْمَتنَّ َعَلـی َجَماَعـِة هـِذِه اْأل

ِت یْ َما َعَقَد بَ یفِ  ْلَفِة الَّ
ُ
َها، َو  یْنَتِقُلوَن فِ یَ  یَنُهْم ِمْن َحْبِل هِذِه اْأل ُووَن ِإَلی یَ ِظلِّ

ْ
َحٌد ِمَن یَ َنِفَها، ِبِنْعَمٍة َال کَ أ

َ
ْعِرُف أ

ْرَجُح ِمْن یَن َلَها قِ یاْلَمْخُلوقِ 
َ
َها أ نَّ

َ
َجـلُّ ِمـْن کُ َمًة، ِأل

َ
. )١٩٢ خطبـه ،البالغـه نهج( »لِّ َخَطـٍر ُکـلِّ َثَمـٍن، َو أ
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ننـد، و که آن زندگی ید آورد تا در ساین امت پدیان ایه مکخدای سبحان به واسطه همدلی و الفتی «
ه احـدی از کـشـان مّنـت نهـاد یبـدان بـر ارند، نعمتی به آنان ارزانی داشت و یت آن پناه گیدر حما
ز باالتر، و عظمت آن از هـر یگر از هر چیدیکمت و ارزش انس با یرا قیق ارزش آن را نداند، زیخال
در  یکدیگرو تضاد و نبرد با  یبه آثار اتحاد و همدل یگرید یها در جمله امام .»شتر استیز بیچ

ْهَواُء ُمْؤَتِلَفـًة َو کَ ُث یْ اُنوا َح کَ َف یْ کَ َفاْنُظُروا « :فرماید یو م پردازد یجامعه م
َ
ْمَالُء ُمْجَتِمَعًة َو اْأل

َ
اَنِت اْأل

 
َ
 َلـْم یُ ُمَتَراِدَفًة َو السُّ  یِد یْ اْلُقُلوُب ُمْعَتِدَلًة َو اْأل

َ
وُنـوا کُ یَ وُف ُمَتَناِصَرًة َو اْلَبَصاِئُر َناِفَذًة َو اْلَعـَزاِئُم َواِحـَدًة أ

َبابًا فِ  ْر
َ
قْ  یأ

َ
َرِض أ

َ
ُموِرِهْم ِح  یِه فِ یْ َن َفاْنُظُروا ِإَلی َما َصاُروا ِإلَ یًا َعَلی ِرَقاِب اْلَعاَلِم کَن َو ُمُلو یَطاِر اْأل

ُ
َن یآِخِر أ

ْلَفُة َو اْخَتَلَفِت الْ 
ُ
َتِت اْأل ُبوا ُمْخَتِلِف کَ َوَقَعِت اْلُفْرَقُة َو َتَشتَّ ْفِئَدُة َو َتَشعَّ

َ
بِ َن َو َتَفرَّ یِلَمُة َو اْأل َن َو َقـْد یُقوا ُمَتَحاِر

ُه َعْنُهْم ِلَباَس  ْخَباِرِهْم ِفـ َی َراَمِتِه َو َسَلَبُهْم َغَضاَرَة ِنْعَمِتِه َو َبقِ کَ َخَلَع اللَّ
َ
 »َن یْم ِعَبـرًا ِلْلُمْعَتِبـرِ کُ یَقَصُص أ

ی، یکـشـان یها گر مّتحد بودند، خواسـتهیدیکه با کن مردم هنگامی یه اکد یشما بنگر« .)جا (همان
ن ین بودنـد در زمـیا وقتـی چنـیـی بود، آیکشان یها میگر، و تصم سو نظاره یکگانشان به  دهیدل و د

ه به کارشان کد به سرانجام یز بنگریردند؟ و نک ومت نمیکان حیی نداشتند، و بر جهانیسروری و آقا
لمه بـه کی و وحدت ندگکم شد، و همدلِی آنان به پراکان آنان تفرقه حایه مکچه حالی افتادند وقتی 

ن هنگـام یـها بدل گشت، و گروه گروه شدند، و به نبرد با هـم پرداختنـد. در ا ی دلیاختالف و جدا
هـای  رون آورد، و نعمت فراوانش را از آنان گرفت، و داسـتانیرامت را از اندامشان بکخداوند جامه 

  .»باشدرندگان یگ ه عبرِت عبرتیان شما باقی ماند تا مایزندگی آنان در م
معنـا اتحـاد و اتفـاق را در همـه  با و پرین عبارات زیدر ا که امام است آمدهعبارات  ینشرح ا در

ها،  م شمرده است؛ اتفاق در خواستهیت و قدرت عظیمکرده، آن را عامل سربلندی و حاکان یمظاهرش ب
لمـه، اتحـاد ک یـکها، اتفاق در عمل، اتفاق به هنگـام صـلح و جنـگ و در  میها و تصم اتفاق در برنامه
ادی یی قدرت زیدام به تنهاکروشن است؛ افراد هر امالً کن سخن یل ایات. دلیع مظاهر حیصفوف در جم

تـابش آفتـاب و وزش بـاد بخـار  یـکرنـد بـا یابانی قـرار گیه اگر در بکای هستند  ندارند و همچون قطره
تواند  ه میکدهند  ل میکیای خروشانی را تشیوستند دریه به هم پکها هنگامی  ن قطرهیمشوند؛ ولی ه می

ر اخـتالف گـام بردارنـد، یملت در مس یکروهای یه نکت باشد... آری! هنگامی کر و بریمنبع هرگونه خ
ان آنهـا زبانـه یار از مکلمه و تفّرق افکل شود و آتش اختالف یندگی و عداوت تبدکالفت و محبت به پرا

پردازنـد و  ه قصد نابودی آنهـا را دارد بجنگنـد، بـه جنـگ بـا خـود مـیکه با دشمنی کنیشد. به جای اک
  .)۴۶٣−۴۶٢ص ،٧ج، ١٣٨۶ شیرازی،(مکارم رود  ن راه به هدر مییشان در ایروهاین

 تـاریخ ،البالغـه نهج منظـراز گفـت بـرخالف مـارکس،  یـدشد با یانب هآنچ به توجه با بنابراین
و  یتعـاون و همـدل براسـاساصل  در جوامع تاریخ بلکه نیست، یطبقات یها مبارزه یختار ،جوامع
  .است بودهاتحاد 
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  گیری نتیجه

 کـه ای یجـهنت اجتمـاعی طبقـات و نـابرابری پدیـده دربـاره البالغه نهجمارکس با  دیدگاه مقایسه از
 نگـاه در. است متفاوت است داده ارائه مارکس آنچه با البالغه نهجدر  مفهوم طبقه ینکها شد حاصل
و تنهـا  قـرار دارنـد یدتول یلوسا یتبا مالک یاز مردم است که در رابطه مشترک یطبقه گروه مارکس

 البالغـه نهجمفهـوم در  ینکه مراد از ا یدر حال؛ داند یرا اقتصاد م یطبقات اجتماع یجادعامل در ا
به دسـت آمـد » طبقه«درباره واژه  یلغو های یبررس با ندارد. یدتول یلوسا یتبه مالک یارتباط یچه

 کـارگیری هاز بـ علـی امام منظور درواقع. و مرتبه است یگاهجا یبه معنا البالغه نهجدر  طبقهکه 
اشـاره  متفاوت یاجتماع یگاهو پا یتموقع درو اقشار مختلف مردم  ها گروه به که است این واژه این
 یسـت؛ن» صـنف«اند  گفته البالغه نهج یناز شارح یطبقه برخالف آنچه برخ یشد معنا گفته. شود

 یها مختلف قرار گرفتن مردم در اصناف و حرفه های یتو موقع یگاهمردم در جا یمحاصل تقسبلکه 
از  یطبقـه اجتمـاع یفتعر رو این از .باشند یکارکرد خاص خود م یدارا متفاوت است که هر کدام

 یها بـه شـکل صـنف هـا گروهو  هـا یگاهافـراد در پا یاجتمـاع های یتهمان موقع البالغه نهجنگاه 
اسـت کـه  یکـار یمو تقسـ یاجتمـاع یـکتفک یبلکه بر مبنا ،یاقتصاد یهمختلف است که نه بر پا

  خود دارند. یو اکتساب یذات یطبقات جامعه بنا بر استعدادها
از  نـدا عبارت که کند می خالصه اجتماعی طبقه دو در را جامعه خود یدر نظام قشربند مارکس

در اقشـار  یو طبقات اجتماع نیست قبول قابل یدگاهد ینا البالغه نهجمنظر  ازاما  یین؛طبقه باال و پا
   .است بندی یمتقس قابل یمختلف
و مارکس اشتراک وجود دارد و هر  البالغه نهج میان ،در جامعه یاجتماع طبقات وجود اصِل  در

رفـع  یبـرا مـارکس حل راه .دانند می یهیو بد یعیطب یدر جامعه امر را یطبقات اجتماعوجود دو 
گاهی خود طبقاتی شکاف  ینا یبرا البالغه نهج حل و راه شود می انقالب موجب که است طبقاتی آ

  .است کار این در نورزیدن بخلبه محرومان و  یاتوجه اغن ،امر
 ولـی ؛در جامعه اشتراک وجـود دارد یاصل وجود نابرابر یرشدر پذ و مارکس البالغه نهج میان
 برخوردهـای و تضـاد و دشـمنی را آن علـت مـارکس. است نابرابری این علتدر  یدگاهدو د تفاوت
 در نابرابری، این علتاست که  اینبه دست آمد  البالغه نهج یها از گزاره آنچهاما  داند؛ می ای طبقه

  .است جامعه معیشت اصالحو  قوامو  یشآزما ی،حکمت اله
 یـدگاهد براسـاسکـه  یدر حـال ؛دانـد می یطبقـات یهـا مبارزه یخجوامـع را تـار تاریخ مارکس

  .است بوده یتعاون، اتحاد و همدل ،براساسجوامع در اصل  تاریخ البالغه نهج
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