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  چکیده:

در پژوهش حاضر هدف تحلیل مکانیسم تولید نابرابري در ایران عصر مدرن در 
از  پژوهش روشگران سنت وبري با تأکید بر نقش قدرت است.  چارچوب آراي تحلیل

مبناي نگرش  .شود یم جمع دوم دست منابع از ها داده و است یلیتحل ی ـخیتارنوع 
پردازان وبري و نووبري بر  حیثیت است. برخی نظریهوبر در تحلیل نابرابري، قدرت و 

هاي حیاتی، انسداد اجتماعی و توزیع  صور متفاوت نابرابري چون توزیع نابرابر فرصت
عنوان عامل اصلی  گویند و بر توزیع نابرابر قدرت به نابرابر منزلت و حیثیت سخن می

صور نابرابري در ایران دوره  ها تأکید دارند. در این تحلیل نشان داده شد این نابرابري
ها در این دوران نقش  مدرن چگونه است و چه عواملی در تولید و بازتولید نابرابري

دارند. همچنین نقش دولت به مثابه مکانیسم اصلی اعمال قدرت و وزنه قدرت 
هاي ممتاز در بدنه سیاسی، اجتماعی، اقتصادي جامعه ایران در تولید و بازتولید  گروه
هاي پنهان قدرت در دل ساختار دولت  هاي ممتاز الیه ها تشریح شد. گروه ابرابرياین ن

هاي زندگی  مدرن هستند که انسداد اجتماعی پدید آوردند و مانع توزیع برابر فرصت
هایی براي فهم تشدید  تواند بنیان در بین اقشار مختلف جامعه گردیدند. این نتایج می

  ند.  نابرابري در لحظه حال فراهم ک
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  مسأله یانب و دمهمق
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و سیاسی مانعی بر سر راه توسعه  نابرابري در عرصه

هایی براي کنترل و تعدیل آن در پی  تواند روشنگري جانبه جامعه است و تبیین آن می همه
شود؛ آنجا که هابرماس مدرنیته  شته باشد. فارغ از نگاه مثبت و منفی که به مدرنیته میدا

برد و یا آنجا که  زیر سؤال می» داري مدرن بحران مشروعیت و دولت سرمایه«را به نام 
داند یا آلن تورن نقد مدرنیته  پذیر می نهد و آن را اصالح گیدنز به مدرنیته ناتمام گردن می

داند که البته جایگزینی هم ندارد، مدرنیته یک فرآیند است  براي اصالح آن میرا تالشی 
  کشد. که ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی گذشته را به چالش می

در باب بعد سیاسی، مدرنیته ادعاي جایگزینی اقتدار سیاسی، سنتی، مذهبی، 
و ملی، واگذاري قدرت بر پایه دستاورد و خانوادگی و قومی به اقتدار سیاسی واحد دنیوي 

 Huntington Quoted By( نه بر اساس انتساب و تمایز کارکردي سیاسی نوین را دارد
Zahedi, 2007: 22 ،(یابی به این اهداف از مسیر اصالح  که یکی از ساز و کارهاي دست

اند موفق یا  تهساختار سیاسی جوامع سنتی است. جوامعی که بر فرآیند مدرنیته قدم گذاش
هاي تساوي،  شان بر ایجاد دولت مدرن بوده تا از طریق آن بتوانند زمینه ناموفق، ابتدا سعی

عدالت، رشد و ترقی تک تک افراد و آزادي اکتساب حقوق انسانی براي همگان فراهم شود. 
هر ـ  هایی ها در این راه موفقیت  ي مدرنیته، برخی دولت با اذعان به پیامدهاي ناخواسته

اند؛ اما برخی از کشورها، از جمله کشور ایران، در این مسیر  آورده  به دست ـ چند نه کامل
گیري دولت مدرن در ایران و  صدد تحلیل فرایند شکل اند. تحقیق حاضر در ناکام مانده

هاي توسعه  مایه ترین بن ناکامی آن در دستیابی به عدالت و برابري به مثابه یکی از ضروري
هایی موجب شده است که به رغم ادعاي  داوم دولت کارآمد است؛ اینکه چه ساز و کارو ت

تک شهروندان و ادعاي برابري یکسان افراد جامعه در مقابل  هاي برابر براي تک ایجاد فرصت
ها تشدید شده است. براي  گیري دولت مدرن، نابرابري در برخی زمینه قانون در بدو شکل

در آثار خود به  ،)2009( ) و اشرف و بنوعزیزي1999( ون فورانگرانی چ نمونه تحلیل
  اند.  هاي ایجاد شده در عصر پهلوي اشاره کرده مواردي از نابرابري

نظران اجماعی فراگیر وجود ندارد،  درباره سرآغاز ورود تجدد به ایران در میان صاحب
دنیاي جدید غرب (اروپاي قرن دار و مستمر ایران با  اما اغلب بر این باورند که تماس دامنه

هاي  ایران و روس و انعقاد عهدنامه  هاي سیزده ساله نوزدهم به بعد) پس از ناکامی در جنگ
هایی جدي و  چاي بوده است. هنگامی که براي اولین بار سؤال تحقیرآمیز گلستان و ترکمن

از نخبگان حکومتی به ذهن و زبان برخی » علل ناکامی و انحطاط ایرانیان«ي  جدید درباره
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چرا «ها، پرسش مهم  ایران خطور کرد و جاري شد. در صدر فهرست بلند باالي این پرسش
ي قاجار، عباس میرزاي ولیعهد،  بود که حتی فکر و ذهن شاهزاده» ایم؟ ما این چنین شده

فرمانده سپاه ایران در جنگ را نیز به خود مشغول کرد. اگر چه رویارویی ایران با تجدد، 
هاي نظامی و مهندسی جدید بود،  ماندگی هاي نظامی به منظور جبران عقب ابتدا در عرصه

هاي جنبش  هاي مالی و اداري انجامید و در دهه هاي بعدي به اصالحاتی در زمینه در گام
تري برداشته شد. در  هاي اصولی مشروطیت با انتقال توجه از ابعاد عینی به ابعاد ذهنی گام

هاي مدنی و اجتماعی،  ابعاد دیگري از تجدد فرنگی یعنی قانون، آزادي جنبش مشروطیت،
... دست کم ذهن نخبگان ایرانی را به خود مشغول کرده  دموکراسی، پارلمان، مطبوعات و

   ).Goodarzi, 2008: 34( بود، که تا به امروز نیز درگیري ذهنی به قوت خود وجود دارد
رغم   قابل جمع است، اما به» توسعه«وم هاي صورت گرفته در قالب مفه کوشش
اندازهاي جامعه برابر (همچون اصالحات ارضی،  اي دربردارنده چشم هاي توسعه تدوین مدل

هاي تعدیل ساختاري)، فرایند توسعه با انباشت  هاي دولتی، سیاست انقالب پرداخت یارانه
هاي اقتصادي کنشگران  قدرت همراه بوده است و با افزودن بر فاصله و شکاف میان منزلت

ها منجر شده است. گویی قدرت در همه اشکال درگیر در فرایند قدرت، به تشدید نابرابري
بروز آن، از فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، جنسیتی و علمی گرفته تا ارتباطی، نظامی و 

وده هاي اقتصادي ب کننده سازي خود از طریق تقویت المللی، در پی بازتولید و جاودانه بین
  است.

هاي این عصر را از نگاهی که  صدد است تبیینی از نابرابري این نوشتار در
پردازان سنت وبري به نقش قدرت در تولید و بازتولید آنها دارند، ارائه دهد. به یقین  نظریه

تواند نگاهی  ها به رغم اینکه می اند. تبیین در تولید و بازتولید نابرابري عوامل بسیاري دخیل
تواند نگاهی از پایین به باال نیز داشته  اال به پایین به بازتولید نابرابري داشته باشد، میاز ب

باشد. تحقیق حاضر با تأکید بر نقش دولت در ایجاد صور نابرابري، بر آن است که ضمن 
یابی ساختار دولت مدرن،  هاي اجتماعی در سطح ساختاري در قالب شکل تحلیل نابرابري

هاي صاحبان منافع و جویندگان  گري زتولید نابرابري اجتماعی در جریان کنشبه تولید و با
هاي  هاي وبري را از تحلیل اي که تحلیل هاي منزلتی نیز بپردازد؛ نقطه قدرت در قالب گروه

هاي پنهان قدرت در دل  تر الیه سازد و به تحلیل عمیق ساختارگرایانه صرف متمایز می
  د.انجام ساختار دولت مدرن می
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  تحلیل نابرابري در سنت وبري
یکی از مکاتب فکري که در سنت وبري و نووبري به تحلیل نابرابري پرداخته است، 

پردازانی که در این مکتب فکري صاحب قلم هستند بیشتر بر مکتب تضاد است. نظریه
ز وبر نظران مفاهیم مورد نظري را که ا اند. این صاحبوبر توجه کرده» توزیع قدرت«مفهوم 

هاي خویش را بر آنها الصاق  اند، تبیین نموده و با شرح و بسط آنها اندیشهاقتباس نموده
اند. در این تحلیل نه با هدف استفاده از یک چارچوب نظري یا چارچوب مفهومی  نموده

هاست  ي بلکه با هدف تحلیل در یک سنت مفهومی معین که آن سنت مفهومی وبر و نووبر
  شود.  بري نگریسته میبه مفهوم نابرا

  
  ماکس وبر

مبناي نگرش وبر در تحلیل نابرابري، قدرت و حیثیت است. افراد در نحوه تعامالتشان 
ها را مبتنی بر سه  زنند. وبر منزلت هاي منزلتی به ایجاد نابرابري دامن می در قالب گروه

شده   فهمی داند؛ پس این درك تطبیقی و درون می» حیثیت«و » ثروت«، »قدرت« عامل 
 به نوبه خود به درجات معین قدرت، ثروت و حیثیت در تنظیم رابطه اجتماعی راجع است.

توان بر مبناي تعریفی که  وبر براي تحلیل نابرابري اجتماعی را میمحور اصلی دیدگاه 
وي از قدرت دارد بنا نهاد. قدرت از نظر وبر به معناي آن است که کنشگر در چارچوب 

عی در موقعیتی قرار گیرد که بر حسب آن توانایی تحمیل اراده خود بر دیگران رابطه اجتما
دید وبر زورگویی و خشونت  . از)Weber, 1964: 152( به رغم مقاومت آنان را داشته باشد
ضامن نهایی و «آید و از همین روست که به نظر او زور  مؤثرترین نوع قدرت به شمار می

به سخن دیگر، وبر قدرت را فرصت  ).Garbb, 2001: 166( »بنیان هر نظام نابرابري است
تواند، با تکیه بر قواعد و هنجارهاي  داند که بر اساس آن یک کنشگر می و شانسی می

کنندگان در رابطه اجتماعی، حتی به رغم  ساختاري جامعه، خواست خود را بر مشارکت
دي باشد و خواه جمعی؛ خواه عدم تمایل و مقاومت آنان تحمیل کند. این قدرت، خواه فر

با تمایل افراد باشد خواه با مقاومت آنها، خواه مشروع باشد خواه نامشروع، عامل ایجاد 
  نابرابري است.

شود  هایی محقق می از دیدگاه وبر، قدرت توانایی و ظرفیتی است که از طریق کنش
قی یا شانسی تعیین گیرد و این ظرفیت فقط از طریق شرایط اتفا که یک کنشگر به کار می

هاي به طور ساختاري تعریف شده  شود بلکه در عین حال تعینی دارد مبتنی بر فرصت نمی
هایی که در دسترس و در اختیار کنشگر است. شرایط خاص یک کنشگر ممکن  و توانایی
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است به خاطر برتري جسمانی یا به خاطر دسترسی به اطالعاتی که دیگران از آن محرومند 
یابی فرد در مقابل دیگري شود. از  ه خاطر شماري از دیگر عوامل مرتبط، موجب قدرتو یا ب

هاي قدرت بیشتر سیستماتیک باشند تا صرفاً تصادفی، قدرت  سوي دیگر هر جا که متعین
  ).Scott, 1990: 22( گیرد فرد از طریق عوامل ساختاري شکل می

هاي اصلی توزیع  اد طبقات پدیدههاي منزلتی و احزاب نیز در امتدبه زعم وي، گروه
قدرت در جامعه هستند. تمایز بین این سه در منابع متفاوتی است که هر کدام براي تحت 

آورند و افراد با در اختیار داشتن این  هاي زندگی به وجود می تأثیر قرار دادن توزیع فرصت
 ,Breenواهند داشت(هاي حیاتی نابرابري نیز پیش رو خ اي نابرابر، فرصت منابع به گونه

2005.(  
کند که پایگاه طبقاتی مشابهی را اشغال  را گروهی از اشخاص تعریف می» طبقه«وبر 

 توان تشخیص داد: کند که این انواع را در بین طبقات می کنند. او اشاره می می
که مربوط به موردي است که پایگاه طبقاتی براي اعضاء قبل از  :1الف) طبقه دارایی

  شود. هاي تحت اختیار مشخص می بر مبناي تفاوت در داراییهر چیز 
مربوط به موردي است که موقعیت طبقاتی اعضاء قبل از هر چیز  :2ب) طبقه دستیابی

  شود. مندي از خدمات در بازار معین می هاي آنان در بهره بر مبناي فرصت
ي طبقاتی است ها که داراي ساختی مرکب از تعداد کثیري پایگاه :3ج) طبقه اجتماعی

ها، به سادگی که در داخل آن تغییر وضعیت شخصی افراد یا تغییرات آنان طی نسل
  پذیر و نوعاً قابل مشاهده باشد. امکان

اي از طبقات دارایی  ساختار طبقاتی جوامع از دیدگاه وبر مرکب از ترکیبی سه الیه
نی مالکان و دارندگان ثروت، هاي باالیی طبقات دارایی به طور مثبت ممتاز یع است. در الیه

عبارتی طور منفی ممتاز یعنی محرومان و فقرا (یا بههاي پایینی طبقات دارایی به در الیه
دیگر قربانیان نابرابري)، و در حد فاصل میان این دو نیز طبقات متوسط قرار 

  . )Weber, 1947: 424, Quoted By Zahedi, 2007: 200دارند(
لیل طبقه توسط وبر، تمرکز بر موقعیت بازار و تعریف کردن به زعم سورنسن در تح

توانند در مجموع تحت عنوان  هاي ساختاري است که می اي از موقعیت عنوان مجموعهآن به
ویژه در درون بازارهاي کار و در بندي شوند. روابط اجتماعی در درون بازارها به طبقات گروه

                                                 
1 property class 
2 acquisition class 
3 social class 
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هاي طبقاتی، مستقل از  کند. موقعیت میها را تعریف  ها این موقعیت درون شرکت
 ).Breen, 2005( ها وجود دارند کنندگان فردي این موقعیت اشغال

در منزلت اجتماعی وبر، سخن از حیثیت اجتماعی است، حیثیت منزلتی هر گروهی 
شود که از تمام افراد مایل به عضویت در یک جمع انتظار  بر اساس این واقعیت تعریف می

بک زندگی خاصی را رعایت کنند و متناسب با این انتظارات قیودي نیز بر رود تا س می
  مراودات اجتماعی وجود دارد. 

هاي اجتماعی که بر مالحظات منزلتی متکی است، ناشی از احساس  تمام کنش
). نکته مهم دیگر این است که Benedix, 2003: 10بازیگرانی است که به هم تعلق دارند (

هاي منزلتی افراد براي حفظ  منزلتی منطبق بر ثروت نیست؛ یعنی در نظمهاي  لزوماً گروه
تواند شالوده معتبري براي حیثیت باشد  منزلت خویش با هر نظري مبنی بر اینکه ثروت می

تواند  نظر از وضعیت اقتصادي می ). یعنی هر گروهی صرفIbid, 2003( ورزند مخالفت می
هاي منزلتی است که منجر به  عضویت در گروه ادعاي حیثیت کند. آگاهی ذهنی بنیان

  گردد. شود؛ یعنی مانع کنش متقابل اعضاي گروه با بیگانگان می انسداد می
هاي باالي اجتماعی به کار  با اینکه اصطالح گروه منزلت معموالً فقط براي رده

که کرد  برد و تأکید می هاي اجتماعی به کار می رفت، وبر آن را براي تمام گروه می
 ,Ibid( آمیز دارند هاي تبعیض هاي مثبت و هم جنبه هاي حیثیت و اعتبار، هم جنبه ممیزه

2003: 98 .(  
هاي منزلتی و  هاي تحلیل وبر از مارکس این است که وي با طرح گروه یکی از تفاوت

حیثیت ناشی از آن از تحلیل ساختاري صرف تا حدي فاصله گرفته و به تحلیل نابرابري در 
گوید: عضویت در گروه منزلتی  شود. جایی که وي می گاهی کنشگران نزدیک میسطح آ

عنوان مبنایی براي گیرد، بنابراین به بیشتر از عضویت در طبقه در آگاهی شخص شکل می
دهند یا  کند. اینکه آیا اعضاي یک طبقه آگاهی طبقاتی را نمایش می کنش جمعی عمل می

 Weber, 1978: 928-932 Quoted By( ستگی دارددهند به عوامل معین تصادفی ب نمی
Breen: 2005هاي زندگی متفاوت که با عضویت طبقاتی پیوند دارد خودشان با  ). فرصت

توانند رخ دهند  هاي زندگی متفاوت وقتی می شوند، بلکه فرصت کنش طبقاتی متولد نمی
) و این Breen, 2005( شوند که شرایط واقعی نتایج موقعیت طبقاتی تشخیص داده می

گیرد؛ یعنی کنشگران با تشخیص موقعیت طبقاتی  تشخیص از سوي کنشگران صورت می
کنند. اینجاست  هاي زندگی متفاوتی را مطالبه می خود و منزلت بخشیدن به خود فرصت

  که وبر عالوه بر عوامل ساختاري، بر نقش کنشگران در ایجاد نابرابري اشاره دارد.
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هاي ویژه و هر دارایی  مالکان، بر حسب مهارت لکان ثروت و غیردر کنار تمایز بین ما
ها در  با ارزش دیگر نیز تنوع وجود دارد. به هر حال نکته مهم این است که همه این دارایی

  ).Breen, 2005( شود درون بازار ارزش دارند. موقعیت طبقاتی با موقعیت بازار تعریف می
هاي  بسیج قدرت به نحوي مشابه سازمان هاي منزلتی در صدد اي که گروه شیوه

گردد.  آشکار می» بند و بست اجتماعی«تر در بحث وبر از  آیند از همه واضح طبقاتی برمی
هاي گوناگون تالش  منظور او از بند و بست اجتماعی فرایندي است که در آن گروه

اي محدود حوزه هاي امتیازات به یابی به پاداش کنند بخت خود را با محدود کردن دست می
بهبود ببخشند. آنان براي انجام دادن این کار روي صفات اجتماعی یا فیزیکی خاصی 

 کنند ها را معیار شایستگی تعریف می گذارند که خود دارا هستند و این انگشت می
)Weber, 1968.(  

اي  بنابراین، بند و بست اجتماعیِ طردکننده عبارت از عملی است که گروه منزلتی
هاي دیگر براي خود حفظ کند.  اي را به بهاي گروه کند تا منابع و منافع ویژه حی میطرا

ترین اشکال بند و بست اجتماعی آنهایی هستند که مالك اصل و نسب و  مؤثرترین و کامل
هاي حاکم در تمام جوامع  گروه گیرند، مالکی که معموالً ي خانوادگی را به کار می شجره

رفتند. در مقابل، در جوامع صنعتی مدرن بند و بست بیشتر با گ سنتی آن به کار می
ها به روي  اند و باب آن عادالنه ها و امتحاناتی که ظاهراً استفاده از تدابیري مانند آزمون

شود تا با ارجاع به شجره  همه، قطع نظر از اصل و نسب و خانواده، باز است اعمال می
  ).Etzrodt, 2014:347( خانوادگی

هاي  امتحانات، آن گروه  بر کنترل کردن داوطلبان و غربال کردن آنان به وسیله عالوه
کنند براي خود امتیازات خاصی  گیرند سعی می تخصصی که به بهترین نحو پاداش می

آیند حمایت دولت را براي کسب حقوق انحصاري جلب  کسب کنند. آنان در صدد بر می
هایی را که حق انحصاري آنان را نقض  و رهبران گروه کنند تا بتوانند کارشان را انجام دهند

هاي  تواند از زیان اند مورد مجازات قرار دهند. گروه منزلتی شغلی به این نحو می کرده
توانند بند و بست  هایی که نمی طور چشمگیري محفوظ بماند. گروهرقابت آزاد در بازار به

، معموال قادر نیستند حق انحصاري خود را ي قانونی پدید آورند اجتماعی کاملی با پشتوانه
تثبیت کنند یا کنترل کامل بر گزینش و تربیت اعضاي جدید اعمال کنند. پارکین معتقد 
است، وبر به حد کافی به نقش دولت در فرایند حصر اجتماعی نپرداخته است و چنین 

ه اشاراتی است که وي به دارد: آراي وبر درباره امتیازات انحصاري قانونی عمالً یگان اذعان می
کند.  طور کلی مینقش دولت در فرایند بند و بست، یا در حقیقت در نظام قشربندي به
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هاي جمعی براي ایجاد بند و  هاي منزلتی مختلف و تالش منازعات میان طبقات یا گروه
هاي  دهند. گروه ي درونی رخ می بست اجتماعی، رویدادهایی هستند که در زمینه جامعه

شوند، که به سبب  گران و معارضانی با یکدیگر مواجه می تماعی در بازار همچون رقابتاج
اند. دولت عبارت از هیئتی  ها و خصایص خود، محروم یا برخودار از امکانات ها، مهارت دارایی
کند. این از یک جهت  اي در صحنه نمی گونه و نامشخص است که چندان مداخله شبح

» بر فراز«کرد که  گاه جداً دولت را کارگزاري تصور نمی  بر هیچبسیار عجیب است، چه و
کند. خود  هاي زیرینِ در حال جنگ داوري می طرف که میان جناح بی جامعه باشد، حکمی 

کرد که قوانین حامی مالکیت خصوصی و مناسبات بازاري در اصل به نفع  او استدالل می
انینی را وضع کنند. دولت با تمام ابزارهاي شوند چنین قو کند که موفق می کسانی کار می

کند. ولی به دلیل مرموزي، دولت براي  مهیبی که در اختیار دارد از این قوانین حمایت می
 :Parkin, 2010هاي توزیع قدرت به حساب آید واجد شرایط نیست( آن که یکی از پدیده

148-146.(  
شود. به هنگام  بست اجتماعی میاین امر منجر به نقصی جدي در روایت وبر از بند و 

ها  هاي مختلف براي محروم کردن دیگران از کاالها و فرصت بحث در مورد معیاري که گروه
هر «توان به کار برد:  گیرند، ادعاي وبر این است که هر صفت یا خصلتی را می به کار می

  ).Weber, 1968( »گیرد آویز قرار می آنچه در کمال سهولت به ذهن خطور کند دست
طور نیست که ولی واضح است که چنین چیزي ممکن نیست درست باشد. هرگز این

دلبخواهی انتخاب شوند. در تمام  طور کامالًهاي طرد کردن به سادگی و بدون فکر به مالك
هاي مشابه  اي که اصل و نسب یا نژاد یا دین یا جنس یا ویژگی هاي شناخته شده نمونه
اي از جانب  گرفته شده، گروه مطرود و محروم پیش از آن، در دورهبند و بست در نظر جهت

  تر تعریف شده است.  دولت به منزله گروه پست
اي  وبر با نادیده گرفتن نقش دولت در امور داخلی قادر نیست روایتی منسجم از شیوه

دهد.  آید ارائه که تمایز اجتماعی و منزلتی به صورت نظامی از نابرابري ساختارمند در می
شوند  بندي می هاي منزلتی و قشرها در رابطه با یکدیگر درجه اصولی که با آن طبقات، گروه

شود. امتیازاتی که  گیرند به دست مرجع نهایی در سرزمین تضمین و اجرا می و پاداش می
کند به همین ترتیب ممکن است پس گرفته شود، بدین معنی که در  دولت اعطا می

کند. در روایات وبر چندان چیزي  ست که نظام قشربندي تغییر میمحدوده قدرت دولت ا
منافع میان طبقات یا   ه این امر هوشیار کند که موازنهشود که ما را نسبت ب یافت نمی

ي مشخص  هایی تغییر کند که بر اثر مداخله قشرهاي مختلف ممکن است به شیوه



  87تحلیل نابرابري ایران عصر مدرن بر ... 

لتی، هر قدر هم که ناچیز باشد، هاي مرکزي اهمیت یافته است. بدون نوعی قدرت دو قدرت
-Parkin, 2010: 146( نظامی قشربندي شده به ندرت ممکن است وجود داشته باشد

148.(  
اي وبر از توزیع قدرت در جامعه، حزب است. وي  سومین مفهوم در تحلیل سه خوشه

 خاص  بحث کوتاه و مختصري را درباره حزب ارائه داده است. و قدرت را به مثابه مسئله
اي از نویسندگان، به  شود که عده کند و با این کار باعث می مورد توجه احزاب معرفی می

هاي  ها و گروه قدرت ارتباط دارند و بقیه  گیري کنند که فقط احزاب با مسئله اشتباه، نتیجه
اند. هر کدام از این سه مفهوم (طبقه، منزلت و حزب)  منزلتی به مسائل دیگري مربوط

یاد نهایی متفاوت دارند که به وسیله آن افراد یا گروهی، قدرتمند از افراد یا داللت بر بن
  شوند. گروهی دیگر می

پیگیري منافع «طور منظم براي اند و به داوطلبانه» هایی انجمن«به زبان وبر، احزاب، 
هاي اجتماعی، اعضاء  هاي منزلتی و طبقه شوند. همانند اعضاء گروه دهی می سازمان» جمعی

هاي منزلتی یا  حزاب داراي حس آگاهی گروهی و همبستگی هستند. در حقیقت، گروها
توانند احزاب نیز باشند، مشروط به اینکه آنها  هاي اجتماعی، در شرایط خاص، می طبقه

  ).Gerbb, 1995: 80( ساختاري عقالنی و سازمانی رسمی و کادري اداري را بسط دهند
رار دادن حزب در کنار طبقه و منزلت، خواسته منطقی است که فرض کنیم وبر با ق

توانند کارگزارانی  است آن را ابزار قدرت در نظام توزیع محسوب کند. احزاب، در اصل می
تلقی شوند که مجازند ساختار فرصت را به طرق گوناگون دستکاري و اصالح کنند. هنگامی 

روش مهندسی اجتماعی که جامعه به مرحله بوروکراتیک برسد، کار چندان زیادي به 
 توان انجام داد. حتی احزاب انقالبی، به محض به دست گرفتن قدرت، سریعاً رادیکال نمی

  ناپذیر زندگی بوروکراتیک کنار آیند. هاي خشن و سازش شوند با واقعیت مجبور می
توان از واکنش سه بعد (طبقه، منزلت و حزب) به دست داد این است  برآیندي که می

توانند به میزان قدرتی  جتماعی و پایگاه اجتماعی و عضویت در حزب جملگی میکه طبقه ا
کنند تأثیر بسزایی داشته باشند. براي  که یک شخص بر جامعه و یا اطرافیان خود اعمال می

توان خاطرنشان ساخت آنانی که از طبقه اجتماعی باال (حکمران) به شمار  نمونه می
االیی برخوردارند و همچنین عضو حزب حاکم بر جامعه آیند و از پایگاه اجتماعی و می

ها در میان نباشد،  هستند از قدرت سرشاري نیز برخوردارند. بنابراین حتی اگر یکی از شرط
  هاي دیگر خود امري الزم براي اعمال قدرت خواهد بود. وجود شرط
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ر عقالیی در هاي ابراز قدرت و اقتدار در نظام اندیشه، وجود رفتا یکی دیگر از سازه
شوند. به علت  بندي اداره می هاي اجتماعی است که در چارچوب دیوانساالري و رتبه سازمان

شوند و هر یک جاي  هاي گوناگون تقسیم می بندي در دیوانساالري، افراد به گروه رتبه
هاي  گزینند. از آنجایی که کارکرد هر رتبه با مسؤولیت اي در سلسله مراتب اداري می ویژه

هاي اداري داراي  لیت در سازمانئواي هماهنگ است و از آنجایی که هر درجه مس یژهو
گزینی و جاگیري در سلسله مراتب اداري به نابرابري  اقتدار ویژه به خود است، رتبه

دهد که چگونه مالکیت وسایل تولید تنها سازه برتري اقتصادي  انجامد. وبر نشان می می
ریزي سازمانی و مدیریت در چگونه به کار انداختن وسایل  نیست بلکه رهبري در برنامه

هاي  گیرد نیز از جمله سازه تولید که خود از مهارت و دانش یک شخص سرچشمه می
هاي فرهنگی، اقتصادي و سیاسی و  نابرابري اجتماعی است. آنان که در صدد اداره سازمان

اي براي ابراز قدرت خود  اقتدار ویژه آیند از هاي همگانی، دولتی، ارتشی و غیره بر می رسانه
پذیر است  ساالري امکان شوند که تنها در چارچوب سلسله مراتب اداري دیوان برخوردار می

)Kamali, 2011: 129-130.(  
بوروکراسی نه به مثابه کمیته اجرایی طبقه دیگري، بلکه به مثابه گروه منزلتی 

بندد. در عین حال که به معناي  را میکند که پشت خود  سازمان یافته موجود عمل می
در یک ردیف به  تواند با قدرت طبقات اجتماعی عمالً فنی کلمه، خود یک طبقه نیست، می

  رقابت پردازد.
  

  گرهارد لنسکی 
داند،  می» طبقات قدرتمند«را ترکیب شده از » هاي توزیع ساختار نظام«لنسکی 
ادینه شده (مبنی بر دارایی یا موقعیت) ظهور عنوان اجبار یا قدرت نهتواند به قدرت که می

طبقه «هاي  یابد. توزیع اشخاص در طبقات منزلت و امتیاز هم عمدتاً توسط موقعیت
هاي توزیع وجود  بندي اصلی در نظام شود. به عقیده لنسکی: سه رتبه آنها تعیین می» قدرت

ه تبعیت از وبر نابرابري را لنسکی ب .3و طبقات قدرت 2، طبقات پرستیژ1دارند: طبقات امتیاز
بندي در جامعه  داند و معتقد است که وظیفه هر نوع نظام الیه یک مفهوم چند بعدي می

طور مشترك تولید عبارت از توزیع چیزهاي ارزشمندي است که اعضاي آن جامعه به

                                                 
1 privilege classes 
2 prestige classes 
3 power classes 
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مطرح اند. نه فقط کاالهاي مادي، بلکه قدرت و اعتبار اجتماعی نیز در این نوع توزیع  کرده
  ).Lenski & Lenski, 1992: 434( است

هاي اجتماعی بر مبناي  لنسکی توجه هوشمندانه به موضوع نقش دولت در نابرابري
هاي قدرت دارد. اگر چه لنسکی این بحث را خصوصاً درباره جوامع سوسیالیستی  شالوده

ل را با همه کند ولی تردیدي نیست که بنیان این استدال (سابق) و اروپاي شرقی مطرح می
 ـهاي ایدئولوژیک جهان و نیز اکثر کشورهاي جهان سومی  وجود آن درباره تمامی حکومت

هاي اطالعاتی و امنیتی تأمین  که بخش اعظم اقتدار نهاد دولت در آنها از طریق دستگاه
  ).Lenski & Lenski, 1992: 437( هم صادق است ـ شود می

آیند از مزایایی برخوردارند که به مردم عادي  افرادي که به عضویت طبقه حاکم در می
هاي رسمی آنها معموالً چندان زیادتر از دیگران نیست، ولی  گیرد. حقوق تعلق نمی

هاي  هاي خوب، خانه ییالقی، آموزشگاه هاي سازمانی رایگان یا ارزان قیمت در محله خانه
الت در بهترین نقاط، هاي مناسب براي گذراندن تعطی ویژه براي کودکانشان، آسایشگاه

هاي ویژه یافت  اتومبیل، پیشخدمت و بسیاري کاالهاي مصرفی که منحصراً در فروشگاه
گیرد. پایین دست این طبقه حاکم اندك شمار، طبقه  شود، در اختیارشان قرار می می

مند  تري از مقامات رسمی کمتر مهم وجود دارد که آنها نیز از مزایایی ویژه بهره گسترده
 ).Lenski & Lenski, 1992: 444( تر گردند ولی در مقیاسی کوچک می

یابی نظام قدرت  اي در ارتباط با ساخت لنسکی در همین ارتباط به پدیده سیاسی ویژه
که آن را منحصر به برخی جوامع دموکراتیک غربی  ـکند که به خالف باور او  اشاره می

حال توسعه) که نظام حکومتی  یافته یا دردر اکثر جوامع نوین (اعم از توسعه  ـ داند می
  جمهوري و نظام سیاسی پارلمانی دارند صادق است:

هاي دموکراتیک غربی، همسفرگی نیرومندي بین  در تعدادي از جامعه«
هایی  ویژه در جامعههاي اقتصادي مختلف وجود دارد. این ارتباط به پیشگان و گروه سیاست

هاي داراي  شود. در چنین جوامعی گروه ، به وفور دیده میگر با احزاب سیاسی از نوع واسطه
گردند که تصویب و تنفیذ  منافع ویژه نیز پیوسته به دنبال قوانین و مقررات مساعدي می

هاي  قوانین و مقرراتی براي پرداخت مالیاتـ  آید آنها فقط از عهده سیاست پیشگان برمی
عنوان نمونه، ها و مانند اینها. به دودیتتر، کاهش مح هاي دولتی بیش کمتر، دریافت کمک

پیشگان  ارتباط نیست و همین امر سیاست موفقیت انتخاباتی با اوضاع و احوال اقتصادي بی
  ).Ibid( تري برقرار نمایند هاي برگزیده اقتصادي روابط نزدیک را واداشته است که با گروه
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ي اجتماعی در هر لنسکی چگونگی توزیع درآمد را بهترین شاخص سطح نابرابر
داند. مثالً در گروه جوامع صنعتی شده شدت نابرابري الگوي توزیع درآمد به  جامعه می

 & Lenski( ترتیب در کانادا و ایاالت متحده از سایر کشورهاي این گروه بیشتر است
Lenski, 1992: 444 با این حال وي نابرابري را فقط ناشی از قدرت اقتصادي (دریافت .(

داند بلکه قدرت سیاسی را نیز که ناشی از اشغال مواضع  شتر از مازاد اقتصادي) نمیسهم بی
اگر «داند. از دید لنسکی  سیاسی یا اعمال نفوذ در امور سیاسی است در این پدیده مؤثر می

آفرید، اما هنگامی که این  شد شگفتی می هاي ثروتمند تنها به اقتصاد محدود می قدرت الیه
» گردد انگیز می هراس ـ افکند چنانچه اغلب هم می ـ نیز سایه بیفکند قدرت بر سیاست

)Ibid, 446.(  
هاي اجتماعی  هاي حاکم بر نابرابري لنسکی بر آن است که در جوامع کشاورزي نظام

اي مبنی بر تساوي  گونه داعیهشود و هیچ اي از قوانین رسمی جاسازي می اغلب در مجموعه
بندي  عنوان اشرافیتی برگزیده و ممتاز طبقهاز اعضاي جامعه بهگروهی مردم وجود ندارد. 

عنوان عوام. دموکراسی به معناي امروزي در این جوامع وجود به شوند و گروهی دیگر می
گیري سیاسی نوعی موهبت الهی است که منحصراً در اختیار گروهی اندك  ندارد و تصمیم

ها سطح شدیدتري از  مجموعه این ویژگیاز برگزیدگان و بزرگان قرار دارد. به خاطر 
  خورد. هاي اجتماعی در این جوامع به چشم می نابرابري

هاي اجتماعی  در حالی که در جوامع صنعتی عواملی چون؛ حذف مبانی قانونی پایگاه
گیري سیاسی و اصالح مداوم و هاي مشارکت در فرایند تصمیم موروثی، افزایش فرصت

-Ibid: 463( کند هاي اجتماعی را تضمین می کاهش نابرابريمستمر نظام توزیع درآمد 
466.(  

کند براي  آراء لنسکی خاصه آنچه درباره رابطه قدرت، دولت و نابرابري مطرح می
هاي نابرابري در جوامع امروزین و در حال توسعه بسیار مهم است. دیدگاه  شناخت بنیان

و » وبري ـ مارکسی«ز دیدگاه هاي اجتماعی در واقع سنتزي ا لنسکی در نابرابري
هاي کارکردگرایی ساختی است و به همین خاطر ارتباط بسیار روشن و قابل درکی  دیدگاه
  هاي بیرونی نابرابري اجتماعی دارد. ها و واقعیت با بنیان
  
  پارکین  فرانک

هاي اجتماعی، احیا  خدمت بزرگ پارکین به تفکر جامعه شناختی مربوط به نابرابري
). پارکین روابط مبتنی بر قدرت و Zahedi, 2008هوم انسداد اجتماعی وبر است (مجدد مف
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داند و ایده قدرت وبر رابسط  نه روابط طبقاتی را به مثابه عامل اصلی در ایجاد نابرابري می
 ,Garbb( سازد وبر مرتبط می» 1انسداد اجتماعی«دهد و با مفهوم کمتر شناخته شده  می

2002        .(  
کند: تحریم و غصب.  ن دو شکل اساسی را براي انسداد اجتماعی فرض میپارکی

اي است که با آن جناح مسلط افراد تحت سلطه را از قدرت محروم  تحریم ابزار اولیه
خواهند حداقل  سازد و غصب ابزاري کلیدي است که افراد تحت سلطه از طریق آن می می

. از این دو شکل انسداد، تحریم در جوامع قسمتی از قدرت از دست رفته را باز پس گیرند
جدید مؤثرتر است، زیرا که به وسیله قواعد قانونی به وجود آمده و ضمانت اجراي رسمی 

شود. مثال  آن نظام قضایی دولت است و در صورت لزوم از عاملین سرکوبی آن محسوب می
صی است که داري، حق قانونی در زمینه مالکیت خصو قطعی تحریم در نظام سرمایه

طور توان گفت به سازد. در مورد غضب می کارگران را از قدرت در فرآیند تولید محروم می
اند  اي که از قدرت محروم شده عمده فرآیندي ثانویه است که از طریق آن افراد تحت سلطه

کنند که متحد شوند و قدرت را در جهت باالرونده برانگیزانند. غضب در  سعی می
طور نوعی غضب متضمن شکل آن به معناي واژگونی جناح حاکم است. ولی بهترین  افراطی
هایی که  ترند و نیروي کمتري دارند، کنش تر و متعادل هایی است که مالیم کنش

جمعی یا قطع خدمات از طریق اعتصابات و تظاهرات است.  ترین آن انصراف دسته معمول
شود. دولت  ت به رسمیت شناخته میهاي غاصبانه کمتر توسط دول برخالف تحریم، کنش

طور جزئی مشروع و حتی در دهد و آنها را فقط به ها را می میلی اجازه انجام این کنش با بی
داند. لذا مانند لنسکی، پارکین هم جریان دو طرفه قدرت را در  برخی موارد غیر قانونی می
جناح » تحریم«قدرت  بیند، قدرتی که نامتقارن است چرا که سلسله مراتب اجتماعی می

 ,Garbb( دهد الشعاع قرار می هاي غاصبانه افراد تحت سلطه را تحت مسلط اغلب واکنش
2002(.   

گر و قانونی دولت  پارکین با تأکید بر انسداد تحریمی که به وسیله بازوهاي سرکوب
هاي نابرابري جوامع  دهد که دولت نقش بسیار مهمی در نظام گیرد، نشان می صورت می

کنند. خاصه  کند. از نظر وي افراد هستند که از طریق دولت قدرت کسب می جدید ایفا می
هایی که قادرند در سلسله مراتب دولت رخنه و از خارج بر پرسنل دولتی اعمال  آن جناح

توان آن را  نفوذ کنند. این یعنی که خود دولت ابزاري براي سلطه اجتماعی است. می
لقی کرد که شامل نهادهاي اداري و قضایی و نظامی است. وي با اي از ابزارها ت مجموعه

                                                 
1 social closure 
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هاي  کند که تمامی نتایج تضاد اي تشبیه می استفاده از استعاره دیگري دولت را به آیینه
 کند هاي منافع را در جامعه منعکس می ها و دیگر گروه میان طبقات، نژادها، جنسیت

)Parkin Quoted By Barbalet, 1982: 484دارد که چند جناح  ارکین اظهار می). پ
مسلط محدود خاصه طبقه اقتصادي مسلط به طور نوعی قادر است حداکثر کنترل را در 

 زمینه انسداد اجتماعی داشته باشد.
 

  سی رایت میلز 
رسد سی رایت میلز در کتاب نخبگان قدرت، قدرت را موجد نابرابري  به نظر می

ما از  منظور«گوید:  میلز می نابرابري اشاره نکرده است. طور مستقیم بهچه به داند. اگر می
سازد  شان، آنها را قادر می شود که مقام و موقعیت هایی اطالق می نخبگان قدرت به انسان

که از محیط عادي مردان و زنان معمولی جامعه فراتر روند؛ منظور ما از قدرتمند کسانی 
ها و آرزوهاي خود را تحقق بخشند  استههستند که قادرند به رغم مخالفت دیگران، خو

تواند قدرتمند تلقی شود  کس نمی (مشابه تعریف قدرت از دیدگاه وبر). بر این اساس هیچ
جز آن که به مشاغل کلیدي مراکز و مؤسسات بزرگ دسترسی پیدا کند، زیرا حضور در 

   .)Mills, 2004: 83( »کند رأس این مراکز و نهادهاي قدرت، قدرتمندان را قدرتمند می
کنند، به منزله  به اعتقاد میلز، ممکن است نخبگانی که مشاغل کلیدي را اشغال می

ویژه در صاحبان قدرت، ثروت و منزلت تلقی شوند. این نخبگان منافع و عالیق مشابهی به
  هاي شخصی حفظ و توزیع نابرابر ثروت و منزلت و قدرت در بین خودشان دارند و علقه

سازند. بیش از  که نخبگان را به یکدیگر پیوند داده و از توده مردم متمایز میوجود دارند 
ها متمایز  سفید  ها و یقه شان از توده یقه آبی هر چیز نخبگان به واسطه ثروت کالن

هاي  شوند. ثروت به واسطه نمادهایی چون تحصیالت، درآمد، محل سکونت و فرصت می
اي اعتبار اجتماعی در اثر سروکار  ر در چنین جامعهشود. از طرف دیگ اجتماعی ترجمه می

آید که داراي قدرت و اعتبار اجتماعی  داشتن یا پیروي کردن از افرادي به دست می
عنوان طبقات برتر محلی، مخصوصاً طبقات برتر هستند، امروزه چنین جایگاه اجتماعی به

هاي بزرگ و  مقامات برتر شرکتاي از طریق ارتباطات و وابستگی با  طور فزایندهجدید، به
گردد. در  پیروي از سبک زندگی آنها و شرکت در امور آنها کسب شده و احتماالً حفظ می

بخشد و آن را به اقتدار و اختیار قانونی تبدیل  واقع پرستیژ و اعتبار، قدرت را استحکام می
  ). Ibid( نماید کند و در مقابل چالش اجتماعی محافظت می می
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هاي حیاتی  ن فحواي کالم میلز آن است که قدرت، ثروت و حیثیت و فرصتسا بدین
آورد و این قدرت در اختیار همه نیست که به امتیازات بعدي دسترسی یابند و نتیجه  می

گوید، این قدرت در  طور که میلز میشود؛ زیرا همان اي ایجاد می اینکه، نابرابري فزاینده
گیرد و نخبگان به  ندرت در دست مردم عادي قرار میحال چرخش بین نخبگان است و به 

شان، دائم این قدرت و بالطبع ثروت و حیثیت را در بین خودشان حفظ  واسطه ارتباطات
  یابد.  کنند و چرخه نابرابري همچنان ادامه می می

پردازان سنت وبري با تأکید بر اهمیت قدرت در تولید و بازتولید نابرابري و  نظریه
عنوان مکانیسم اصلی اعمال قدرت و تأثیر آن در توزیع نابرابر کاالها و به نقش دولت

اند. هاي اقتصادي به تحلیل رابطه اقتصاد و سیاست پرداخته طور کلی فرصتخدمات و به
سیاست و اقتصاد  هتنیدگی حوز نهادگرایان اقتصادي از جمله کسانی هستند که به درهم

  نظر دارند.  
  

  ادينهادگرایان اقتص
نهادگرایان اقتصادي معتقدند، به واسطه این که قاعده بازي در تمامی بازارها توسط 

رو هستیم. ضمن اینکه اگر فرایند  شود بنابراین با تقدم امر سیاسی روبه دولت تعیین می
تضمین و اجراي قراردادها   تعریف، هها را به نحو گیري بنگاه ها و چگونگی شکل انجام مبادله

عنوان طرف شود که سرنوشت قراردادها به عملکرد نهاد دولت به یم، گفته میمربوط کن
کند، بستگی  بخشی را براي طرفین مبادله برقرار می سومی که فضاي باثبات و اطمینان

واقع سیاست چیزي  دارد. اگر بپذیریم که غایت سیاست کسب منافع اقتصادي است، در
نفسه به مثابه یک نظام  عین حال اقتصاد هم فی جز فرایند اقتصادي کردن امور نیست. در

تنیدگی قابل تفکیک نیست. اما به  قدرت است. به همین خاطر آنها معتقدند که این درهم
چارچوب و قاعده بازي است، به این اعتبار با  هکنند اعتبار اینکه نهاد دولت اساساً معرفی

کنند این است که به  راها اضافه میدیگري که نهادگ هرو هستیم. نکت تقدم امر سیاست روبه
 هکند گستر ها تعیین می حوزه ههایی که دولت در هم قاعده نهادگرایی، موازین و چارچوب

دهد و این نهادها  سازد. یعنی دولت نهادها را سامان می عمل بازیگران را مشخص می
د و همه کنن تحرك و فعل و انفعاالت بازیگران را در همه بازارها مشخص می همحدود

بازارها اعم از سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی متأثر از همان است. در این زمینه 
کنند و آن هم عبارت از این است که وقتی  دیگري هم توجه می هنهادگراها به مسئل

دولت و مردم  هگذاري الگوي رابط گیرد، این قاعده گذاري توسط نهاد دولت صورت می قاعده
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شود که به همان اندازه که از زاویه  اي طراحی می د و این رابطه به گونهکن را مشخص می
بازار اقتصادي قابل تحلیل و تفسیر است از زاویه بازار سیاسی هم قابل تحلیل است. یعنی 
بر حسب این که چارچوب نهادي چه تعریفی از رابطه مردم و دولت ارائه کرده است، 

  دم در تولید و بازتولید نابرابري پرداخت.توان به تحلیل رابطه دولت و مر می
نهادگرایان اقتصادي نیز با تأکید بر اهمیت نقش بازار سیاسی کارآمد در عملکرد 

بازي در عرصه حقوق مالکیت و برخورد  اقتصادي شکوفا میزان ظرفیت حاکمان براي هوس
ناکارایی بازار سیاسی قاعده در این زمینه را منجر به تخریب رابطه عادالنه دولت و مردم،  بی

، »نورث«دانند. براي مثال به عقیده  و در نهایت مانعی بر سر راه توسعه همه جانبه می
مند سازند جهت تضمین بقاي خویش  اند حقوق مالکیت را ساخت که مایل حاکمان در حالی

 جمله این حقوق تغییر دهند؛ از در میدان سیاست حقوق را به نفع حامیان خود تغییر می
، فعالیت »نورث«هاي مورد نظر است. به عقیده  یافته موافقت با امتیازهاي انحصاري گروه

هاي  گیرد که متشکل از قواعد و گروه اقتصادي در درون محیطی سیاسی صورت می
تواند به این معنی  می» هاي مبتنی بر نابازار تصمیم«منفعت رقیب است. این محیط  صاحب

 ,North( هاي مدید تداوم خواهند یافت دوره» اختار سیاسیناکارایی س« باشد که صور 
مند سازند تا تولید ملی و  اند حقوق مالکیت را ساخت که مایل ). حاکمان در حالی7 :1981

در نتیجه درآمد مالیاتی را افزایش دهند، باید بقاي خویش را در میدان سیاست تضمین 
 دهند. این حقوق تغییر یان خود تغییر میکنند. آنان براي هدف دوم، حقوق را به نفع حام

یافته (از قبیل موافقت با امتیازات انحصاري) غالباً از نظر اقتصادي ناکاراست، حتی اگر چه 
  .)North, 1981: 8( هاي مورد نظر را در بر دارند منفعت گروه

و تقدمی که براي امور سیاسی قائل هستند اما   البته نهادگرایان با همه اولویت
عتقدند که دولت یک امر پارادوکسیکال است. یعنی دولت دو وجه دارد که این دو وجه م

باشد و  خود می هلزوما با هم همسویی ندارند. یک وجه دولت آن است که حامی منافع طبق
دار تعریف، تضمین و  عهده  دیگري آنکه باید حامی منافع جامعه باشد. از یک طرف دولت

طرف است و از طرف دیگر منافع  و از این زاویه یک ناظر بیاجراي حقوق مالکیت است 
توانند  شود که این افراد تحت شرایطی می فرمانروایان و کارگزاران دولتی مطرح می

هاي مبادله دنبال کنند و به ناامنی  حداکثرسازي منافع خود را از طریق افزایش هزینه
شود،  ی که از دیدگاه آنها مطرح میترین وجوه حقوق مالکیت دامن بزنند. یکی از برجسته

کنند که ضرورتاً منافع فرمانروایان و  است نهادگراها این بحث را مطرح می» اجرا« همسئل
 هعنوان دو گروه مجزا و مرتبط با هم حداکثرکنندکارگزاران همسویی ندارد و اینها به
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تبیین  هزمین کنند که رویکردهاي سنتی در مطلوبیت و منافع خویش هستند و ادعا می
هاي  ترین مؤلفه یکی از کلیدي هاند منزلت اجرا را به مثاب رابطه اقتصاد و سیاست نتوانسته

نظر از  کنند که صرف چارچوب نظري در نظر بگیرند و از این زاویه این بحث را مطرح می
ورد هاي تعیین شده اهمیت دارد و باید م اجراي آن نیز به اندازه قاعده هبازي، نحو هقاعد

هاي اجرا در کشوري ناکارآمد باشد، حتی اگر همه عوامل مؤثر  بررسی قرار گیرد و اگر شیوه
رو خواهیم بود. اجرا یکی از عوامل کلیدي  بر توسعه فراهم باشد، با تداوم نابرابري روبه

کننده حقوق مالکیت و ساختار مبادله است، ضمن آنکه سطح تخصصی شدن و  تعیین
 هر جامعه بستگی به چگونگی اجرا دارد. تقسیم کار نیز در

  
  پژوهش شناسی روش

تاریخی است. اسکاچپل سه راهبرد عمده را براي مرتبط  ـ روش تحقیق حاضر تحلیلی
کند. این سه راهبرد عبارتند از: کاربست  هاي تئوریک شناسایی می ساختن تاریخ و ایده

هاي علی در تاریخ.  ؛ و تحلیل نظمالگوي عام در تاریخ؛ کاربرد مفاهیم براي تفسیر تاریخ
بنا شده است؛ راهبردي » کاربرد مفاهیم براي نفسیر تاریخ«پژوهش حاضر بر پایه راهبرد 

که مفاهیم را براي ارائه و بسط تفسیرهاي معنادار و ارائه فهم تاریخی از پدیده مورد 
ه تاریخی و انواع گیرد. در این راهبرد، موضوع گزینش شده براي مطالع مطالعه به کار می

هاي ارائه شده درباره آن، اغلب از نظر فرهنگی یا سیاسی در حال حاضر  بحث و استدالل
اي بر  موردي و هم مطالعات تطبیقی و مقایسه مهم است. در این راهبرد، هم مطالعات تک 

ه ک ؛کنند هاي خاص با پیچیدگی بسیار زیاد و پربار آنها تأکید می ها و مکان توصیف زمان
هاي  کوشد عدسی موردي با تمرکز بر ایران مدرن میدر این پژهش یک مطالعه تک

گیري  مفهومی از سنت نظري وبري و نووبري براي تحلیل نابرابري اجتماعی در بدو شکل
ها را موجب شد، ارائه دهد.  دولت مدرن در ایران و تفسیر سازوکارهایی که این نابرابري

هایی که به  ی از منابع دست دوم مورد تحلیل قرار گرفت. دادههاي تاریخ بدین منظور داده
اند که از آن باید براي تبیین پدیده مورد مطالعه  زعم گلدتروپ، در ذات خود غیرکمی

  ). Abdellahian, 2013: 33( تفسیري بیرون کشید
وبر نیز راهگشاست. وبر   شناسی تاریخی نظر به رویکرد وبري تحقیق حاضر، روش

داند. علم تجربی مورد نظر وبر، علم  بودن را معنادار بودن پدیده در فردیت آن می تاریخی
فهم یکتایی، که ویژه واقعیتی است که در آن ی معطوف به واقعیت موجود است که تجرب
سو، مناسبات داللت فرهنگی نمودهاي فعلی دهد. از یک کنیم، به دست می ی میزندگ
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ها هم  هاي آنها از نظر تاریخی هدف است. این علت هم علتوقایع منفرد، و از سوي دیگر، ف
 ,Weber( گونه دیگر نبودن این نمودها استامل علل چنین بودن و هم شامل عللش

). در تحقیق حاضر نیز فهم واقعیت موجود دولت مدرن ایران در فردیت آن و 116 :2003
با به تصویر کشیدن برخی  تحلیل نابرابري اجتماعی و سازوکارهاي تشدید و استمرار آن

  وقایع منفرد تاریخی عصر پهلوي و کنشگري نیروهاي اجتماعی، مد نظر است.
  

 ساختار بدشکل دولت مدرن در ایران 
عقالنی و مبتنی بر هرج و  داري بدون دخالت در عرصه غیر دولت در جامعه سرمایه
کند. این نهاد یا  می داري، بازتولید درازمدت آن را تضمین مرج اقتصاد خصوصی سرمایه

حاکمیت سیاسی دولتی شده، نه تنها با انحصار ابزار اعمال جبر، شرایط رویارویی متمدنانه 
آورد، بلکه با انحصار حق تعریف و سازماندهی  منافع متضاد اجتماعی را به وجود می

ناپذیر به عهده  اي وحدت ، وظیفه حفظ انسجام اجتماعی را در جامعه»منفعت عامه«
نظام ). Hirsch, 1992 and 2002: 100 Quoted by Tawfiq, 2006( گیرد می

زا از جوامع غربی به کشورهاي جهان  زا، بلکه به شکلی برون داري نه به شکل درون سرمایه
گیري دولت مدرنی است که در فردیت  سوم، از جمله ایران، راه یافت و پیامد آن شکل

کارگیري  مان اورس، این شکل از دولت، در بهخاص خود قابل تحلیل است. به زعم تیل
سازوکارهاي دولت مدرن از جمله روابط پولی و قانون ناکام مانده است و زور (قهر) نیز نه 
ابزاري براي رویارویی متمدنانه منافع متضاد اجتماعی، بلکه ابزاري است که دولت با توسل 

آید؛ وضعیتی که در روند  برمیبه آن درصدد تحمیل شرایط موجود بر نیروهاي اجتماعی 
 & Zokaei( تبدیل این نیروها به نیروي مؤثر غیرشخصی اختالل ایجاد کرده است

Solati, 2018: 81هاي مختلف منزلتی بر سر  جویانه گروه ) و زمینه را براي رقابت ستیزه
  کند.  منابع موجود و کسب منافع شخصی در دستگاه حاکم فراهم می

صر، حاکمیت سیاسی و حاکمیت اقتصادي متداخل شده است. در دولت ایران معا
توان گفت در هم تنیدگی اقتصاد و سیاست  پردازان سنت وبري می طبق اندیشه نظریه

داري  داري سیاسی به مثابه نوعی سرمایه عامل تسهیل نابرابري است. تعبیر وبر از سرمایه
گیرد، گویاي این امر است.  پدري) شکل می ونیالی (شبهکه در بستر سلطه سنتی یا پاتریم

دارانه براي کسب  گیري سرمایه داري سیاسی دربرگیرنده سه شیوه جهت از نظر وبر، سرمایه
) سود از 3) سود در بازار از طریق زور و سلطه؛ 2) سود یغماگري سیاسی؛ 1سود است: 

در چنین حالتی از یک  ).Swedberg, 2012: 85( طریق معامالت غیرمعمول با مقامات
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پردازند و کنترل مکانیسم سیاسی  هاي اقتصادي به اعمال نظارت بر مردم می سو، گروه
هاي  گیرند و از سوي دیگر، عمال و حکام سیاسی نیز منابع و فرصت جامعه را در دست می

  آورند. اقتصادي را به انحصار خود در می
صاد و میان دولت و جامعه در شیوه ریشه این تفکیک ناقص میان سیاست و اقت

اروپایی بر  تولیدي است که در فرایند انضمام استعماري/ نیمه استعماري جوامع سنتی غیر
گیرد. این شیوه تولید در دوران پسا استعماري و در دوران جهانی  مدار مدرنیته شکل می

یش روي تحول شود و موانع ساختاري عبورناپذیري پ شدن در اشکال نوین بازتولید می
دهد. در این جوامع، بخش مهمی از تولید و بازتولید در  دارانه این جوامع قرار می سرمایه

گیرد. نیروي کار  دارانه اقتصاد (بخش کشاورزي و دامداري) شکل می سرمایه هاي غیر حوزه
داران بزرگ و دامداران، اجباري ساختاري براي فروش نیروي کار به  این بخش، یعنی زمین

مثابه تنها راه تأمین معاش ندارند و تسلط بر آنها جز از طریق اعمال و یا حداقل تهدید به 
پذیر نیست. اعمال چنین جبري را فقط دولت مدرن به  اقتصادي امکان اعمال جبر غیر

  .  )Tawfiq, 2006( تواند به عهده گیرد مثابه تنها نهاد مشروع اعمال جبر می
هاي اجتماعی عصر پیشامدرن  ترین گروه ر که یکی از مهمدر این میان ایالت و عشای

  هم بودند، بیش از هر گروه اجتماعی دیگري در انزوا قرار گرفتند. در اصل، سه پروژه در
سازي در ایران در ناسازگاري شدید با ساخت و بافت  سازي و مدرن سازي، ملت تنیده دولت

 شیه رانده شدن ایالت و عشایر بوداي قرار گرفت که پیامد آن به حا ایلی و عشیره
)Akbari & Vaez, 2010: 2هاي کالن دولتی همچون یکجانشین کردن  ). اعمال سیاست

داران بزرگ و قدیمی از طریق انتقال امالك آنها به عشایر؛ کاهش منزلت اجتماعی زمین
 تگاه دولتیهاي باالي دس کارها، امیران ارتشی و رده شخص رضاشاه و به بازرگانان، مقاطعه

)Foran, 1999: 345; Ashraf & Beno Azizi, 2010: 77 ؛ و یا در انحصار دولت قرار(
گرفتن کل بازرگانی خارجی و برخی از مبادالت تجاري داخلی مهم مانند تجارت عمده 

 )، از نمودهاي اصلی تالش رضاشاه پهلوي براي تثبیت هرKatuzian, 1993: 102غالت (
گري دولت به نفع منافع  داري مدرن در ایران و در اصل دخالت یهچه بیشتر دولت سرما

هاي خاص (اعم از  ویژه و خصوصی است که به انحصار قدرت، ثروت و منزلت در گروه
مقامات درباري، دیوانساالران و ارتش) انجامید. دولت پهلوي ضمن استقرار هسته مرکزي 

سیاسی حل کرد و دولت را بیش از سیاسی قوي در پایتخت، حوزه اجتماعی را در حوزه 
هاي کالن  گذاري اندازه فربه کرد و لذا، خرد و کالن امور از تغییر اسم یک طایفه تا سیاست

 ,Akbari & Vaez( هاي اقتصادي در اختیار دولت درآمد براي ایجاد و توسعه زیرساخت
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عصر نوسازي  گیري خود در ). بدین ترتیب، دولت مدرن در ایران از زمان شکل15 :2010
ترین ابزار کسب قدرت، ثروت و منزلت است و نه تنها در انتزاع از منافع ویژه  همچنان مهم

هاي ممتاز (دولتی و غیر  یابد، بلکه به عرصه استراتژیک گروه و خصوصی سازمان نمی
  ). Tawfiq, 2006: 100-101( شود دولتی) تبدیل می

الطوایفی  ساختار ملوك» دیالکتیکیرفع «)، دولت مدرن در 2006( به زعم توفیق
الطوایفی از یک سو در فرایند فروپاشی آن با اتکا به  قدرت، تأسیس شد. این ساختار ملوك

پاتریمونیالیستی آن از دربار دچار  ارتش و بوروکراسی مدرن و از دیگر سو در احیاي شبه
  اي تشنه ها، در جامعه ها براي کاهش صور نابرابري هاي بنیادین شد. این دگرگونی دگرگونی

ها شد. هدف  نظم، امنیت و عدالت، نه خوش اقبال بود که فرصتی براي تشدید نابرابري
ها،  خواه، مانور دادن شاه و استفاده از ایده اصلی بازیگران سیاسی درگیر در دولت تمامیت

ت و منابع هاي قدرت آنها یا دسترسی به ران هایی بود که به نفع موقعیت ها و سیاست ارزش
یابی به این هدف، برخی به تعهد شاه به توسعه توسل جستند، در حالی که  بود. براي دست

کاري کردند. در نتیجه به رغم متمرکز شدن  برخی دیگر منافع پدرساالري وي را دست
هاي  قدرت در سلطنت، مراکز مختلف قدرت و بازیگران سیاسی در تعقیب منافع و پروژه

 ). Nasr, 2000: 116( دي عمل برخوردار بودندقدرت خود از آزا
کننده و  به این ترتیب، مجموعه دربار/ ارتش در عمل و به رغم گفتمان حاکم، به حفظ

 ,Mehrad( هاي ممتاز در ساختار متمرکز دولت مدرن تبدیل شد ترجمان منافع گروه
1977; Quoted by Tawfiq, 2006: 109خواهی  مامیتتر، حاکمیت به ت ). به بیان دقیق

هاي استراتژیک  روي آورد و روز به روز عرصه براي انسداد سیاسی بیشتر و تاخت و تاز گروه
  بازتر شد. 

بقا و بازتولید حاکمیت پاتریمونیالیستی مشروط به نهادینه  در طول دوره پهلوي
فق هاي موا ). استداللTawfiq, 2006: 115گرانه دربار بود ( کردن نقش و کارکرد میانجی

 1930ایجاد بوروکراسی اقتصادي شایسته براي ایجاد سریع توسعه، اولین بار در اواخر 
ریزي توسعه منسجم را با  رو، برنامه تکظاهر شد؛ هنگامی که ابوالحسن ابتهاج، تکنوکرات 

 جویی پیوند داد گذاران از فشارهاي سیاسی و رانت اصالحات اداري و خودمختاري سیاست
)Vali, 2000: 100.( گذاري را در نهادهاي  کرد که سیاست وزارت اقتصاد نیز ادعا می

زمان با  ). همIbid: 103( کند تر و با این کار، ساختار ارثی قدرت را مختل می دولتی عقالنی
هاي درونی در دربار نیز شکل گرفته  هاي استراتژیک بوروکراتیک، ناهماهنگی ظهور گروه

انداز  تري شد که در نهایت وزارت اقتصاد و چشم وسیعهاي  بود. این امر باعث درگیري
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عقالنی آن را در برابر الزامات سلطنتی حکومت قرار داد. این ـ  هاي منطقی گذاري سیاست
هاي بوروکراتیک، که جایگاهشان هم ناشی از  تقابل عرصه را براي تنازع قدرت بین گروه

 ,Alam( ند توسعه صنعتی بودهاي محلی و هم ناشی از فرای نقش آنها در حذف گروه
گذاري براي دستیابی به منافع خود و )، و مقامات دربار، که به دنبال سیاست275 :1993

چنین شرایطی مانع )، فراهم نمود. Vali, 2000:100( انحصار منابع بودند
اي یکپارچه در راستاي حمایت از منفعت عامه و ایجاد رفاه براي  هاي توسعه سیاستگذاري

 شد.  ن میهمگا
هاي به   طلبانه بازیگران عرصه قدرت و کارشکنی هاي منفعت اي از این کنش نمونه

  طلبانه عصر پهلوي بدین شرح است: هاي توسعه وجود آمده در اجراي سیاسته
، وزارت اقتصاد پیشنهاد کرد که تجارب تجاري با هدف تشویق 1963در سال «
عنوان راهی براي ضروري به اي غیرشدن تجدید نظر شود و واردات کاالهصنعتی

یافته با وزارتخانه و بستر  جویی در ارز محدود شود. این امر منجر به مخالفت سازمان صرفه
سیاست آن شد. مخالفان عبارت بودند از کسانی که به دادگاه دسترسی داشتند، بازرگانان 

د، دالالن ارز خارجی و هایی که از تخصیص مجوز واردات رشوه گرفته بودن بازار، بوروکرات
ویژه ژنرال کریم ایادي، پزشک شاه، که واردات تجهیزات و هاي نظامی (به تجار، چهره

ثري ؤخانه جدید نقش مکرد و در هماهنگی حمله به وزارتتجهیزات نظامی را کنترل می
 داشت) و متحدان سیاسی که در گذشته مجوز واردات دریافت کرده بودند. برخی از آنها به

نقش داشتند.  1953زي سلطنت در هاي مهم اجتماعی متصل بودند. دیگران در بازسا گروه
عنوان مثال، یکی از رهبران اصلی اوباش در تظاهرات طرفدار شاه در جریان سقوط  به

در وزارت اقتصاد ظاهر شد و در  1963اندکی قبل از قیام  مصدق به نام طیب حاج رضایی،
لغو مجوز واردات موز بود، مجوزي که به پاس حمایت از شاه در ل ئوحالی که به دنبال مس

، طیب به 1963به وي پاداش داده شده بود، چاقویی را تکان داد. در طول قیام  1953سال 
تر در بازگرداندن شاه  بازیگران مهم عنوان رهبر مهمی در اوباش در تهران خدمت می کرد.

به استقرار حکومت او  1963تا  1953هاي لیا کسانی که بین سا 1953به قدرت در سال 
کمک کردند، مانند برادران رشیدیان و گراتیان یاتسویچ (رئیس ایستگاه سیا در ایران در 

شاه نزدیک بود) نیز انحصار واردات کاالهاي مختلف،  ، که شخصاً به1957- 1963سالهاي 
هاي  . بنابراین، تالشاز گندم و شکر تا کاالهاي مصرفی را به خود اختصاص داده بودند

وزارت اقتصاد براي گسترش اختیارات و کنترل خود براي تنظیم تجارت این اقالم، منبعی 
  ). Ibid: 103-104( »گذاري آن ایجاد کرد قوي براي مقاومت در برابر سیاست
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و آغاز  40طلبی گروه بوروکراتیک، دربار در پایان دهه  براي مهار گسترشسرانجام، 
شد. در پاییز » تمدن بزرگ « یاست دیگري روي آورد که بعدها مزین به نام به س 50دهه 

اي ویژه جنگ اعراب و اسرائیل به گونهبهاي نفت در اثر تصمیمات اوپک و به 1352
سابقه باال رفت و درآمد نفتی ایران چندین برابر شد. شاه از این فرصت براي گسترش  بی

هاي پیشین را منحل و  همه حزب 1353در اسفند بیشتر اختیارات خود استفاده کرد و 
برپایی یک حزب تحت نام رستاخیز را اعالم نمود. با تشکیل حزب رستاخیز، با ایجاد 

ها و  توانستند اعتراض انحصار سیاسی، نیروهاي اجتماعی که از طریق مناسبات حزبی می
  ).  Alam, 1993: 275( هاي خود را در حوزه سیاسی مطرح کنند، محروم شدند خواست

طلبانه،  هاي اقتصادي سودجویانه و قدرت گذاري وجه دیگر نابرابري در راستاي سیاست
توزیع مکانی نابرابر منابع مالی و انسانی و به تبع آن رشد اقتصادي و بوروکراتیک نابرابر 
 مناطق مختلف ایران بود. به ناچار همه منابع مالی و انسانی مناطق رشد نیافته جذب رشد

  ).  Alam, 1993: 275( شدند اقتصادي مراکز شهري می
  

  تحلیل توازن قدرت بین نیروهاي اجتماعی
گیري و  هاي اصلی دولت مدرن است. خصلت گروهی تصمیم بوروکراسی یکی از چهره

 افزاید. از سوي دیگر گر مسئولیت در بوروکراسی مدرن بر میزان استقالل نسبی دولت می
دار و پیدایش انحصارات و اقتصادي در دست طبقه سرمایه چه تمرکز کنترل منابع

دهد، اما از  هاي همبسته، قدرت آن طبقه را در اعمال نفوذ بر دولت افزایش می شرکت
تواند  سوي دیگر اعمال کنترل بر چنین تمرکزي از طریق قوانین ضد انحصار می

خالت دولت در هایی بر قدرت سیاسی طبقه مسلط وارد کند. در مجموع د محدودیت
کاهد و در  اقتصاد و پیدایش ساخت دولت رفاهی از میزان استقالل عمل طبقات مسلط می

افزاید و از  سازي بر قدرت آن طبقات میهاي لیبرالی در اقتصاد و خصوصی مقابل سیاست
داري (نظام اقتصاد بازار کاهد. این ویژگی دولت در نظام سرمایه استقالل نسبی دولت می

دهد باید حد تعادلی در اقتصاد و بازار آزاد و اقتصاد کامالً  است. این امر نشان میآزاد) 
دولتی وجود داشته باشد تا تعادل بین منافع خصوصی طبقات سرمایه دار و منافع عامه 

  ).Bashirieh, 1997: 136-137( مردم برقرار گردد
اجتماعی تأکید دارد. سنت وبري در تحلیل ساختار دولت مدرن، بر تعدد مراکز قدرت 

ناپذیر رقابت و سازش میان نیروهاي مختلفی قدرت سیاسی فرایند پایان«بر این اساس 
هاي صنعتی و تجاري،  است که نماینده عالیق و منافع اجتماعی گوناگونی مانند گروه
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 Dall, 1956 Quoted( »هاي مذهبی و قومی ... هستند بندي هاي کارگري، گروه جنبش
By Bashirieh, 1997: 49هاي مختلفی پراکنده  ). بنابراین قدرت سیاسی در میان گروه

، »قدرت«است که داراي منافع و عالیق مختلف و یا متعارضی هستند. البته نابرابري در 
شود لیکن در تحلیل نهایی هر گروه از یک  ثروت، شأن اجتماعی و آموزش مشاهده می

هاي دیگر است. این واقعیت ناشی از واقعیت  روهجهت داراي امتیازات بیشتري نسبت به گ
هاي  هاي برخوردار از منابع قدرت به شیوه تعدد و تنوع منابع قدرت سیاسی است. گروه
ها در جهت منافع خودشان بر حکومت فشار  گوناگون در زمینه اتخاذ تصمیمات و سیاست

هاي متعدد  وجود گروه). از نظر ایدئولوژیک نیز Bashirieh, 1997: 75( کنند وارد می
بندي  گذاري بر اساس جمع قدرت و فشار، عامل ثبات سیاسی و تعادل طبقاتی و سیاست

  ).Dall, 1956 quoted by Bashirieh, 1997: 49( شود عالیق مختلف تلقی می
گرایانه بر آن است که منافع  آرتور بنتلی در تحلیل سیاسی خود بر مبناي نظریه عمل

در کنش مطالعه کرد و به هیچ وجه وجود مستقلی ندارد. هر گروهی توان  را تنها می
ها، فشارهاي  کوشد منافع خود را در زندگی سیاسی محقق کند. در نتیجه این تالش می

 دهد نتیجه این فشارهاست یابد و آنچه در زندگی سیاسی رخ می مختلف توسعه می
)Swedberg, 2012: 237دیالکتیکی  نان نوعی تحلیل غیر). به عقیده اوانس نیز اقتصاددا

رسد، اغلب حول  کنند که وقتی به کشورهاي در حال توسعه می و جزمی از منفعت ارائه می
رسد که آنچه سبب  زند. وي در مطالعه تجربی خود به این نتیجه می جویی دور می رانت

و این حقیقت است » وبري«موفقیت سیاست صنعتی مدرن شد، وجود یک دیوانساالري 
). پس Swedberg, 2012: 236( هاي همسود خاصی تصرف نشود که دولت توسط گروه

هاي همسود و برهمکنشی اجتماعی آنها در فضاي کنش جمعی حاصل از  تحلیل گروه
هاي اساسی تحلیل نحوه  تالش جهت ارتقاي جایگاه خود در دستگاه قدرت، یکی از روش

هاي  میان، چیزي که با مسأله گروه اثرگذاري دولت بر زندگی اقتصادي است. در این
توانند به مثابه  همسود بسیار ارتباط دارد تضاد منافع است. این انواع تضاد که می

هایی جهت اولویت دادن به منافع خصوصی نسبت به منافع عمومی عمل کنند، در  موقعیت
). نظر به نقش Swedberg, 2012: 239( زندگی اقتصادي و سیاسی فراوان هستند

هاي اجتماعی عصر  ترین گروه هاي اجتماعی در تشدید نابرابري، در ادامه مهم نازعات گروهت
و وزنه قدرت آنها در بدنه سیاسی، اجتماعی، اقتصادي جامعه ایران مورد بحث قرار پهلوي 

  گیرد. می
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  اشراف) الف
ابسته در ایران با توجه به بنیاد خانوادگی و دودمانی قدرت سیاسی، مرتبه اشرافیت و

گیري سیاسی یعنی دربار بود. در نخستین  به خویشاوندي با شاه و قرابت به مرکز تصمیم
داران بزرگ نیز افول کرد. اما پس از مراحل تثبیت حکومت رضاشاه منزلت اجتماعی زمین

سیاست محلی اي در عرصه  نقش فعال و فزاینده 1330داران بزرگ تا اواخر دهه آن، زمین
هاي مجلس را اشغال کردند و حتی  طوري که بیشتر کرسیدند؛ بهو ملی ایفا کر

 هاي محلی نفوذ داشته باشند ها و دیگر مقام توانستند بر استانداري، فرمانداران، ژاندارم می
)Ashraf & Bebo Azizi, 2009: 77 هر چند رضاشاه عناوین اشرافی را لغو کرد و از .(

تر از خود قرار داد، اما ثروت و  اي پایین در مرتبه دار رانظر اقتدار سیاسی نخبگان زمین
). در این دوره، اکثریت نیروي Foran, 1998: 345( نخورده باقی ماند شان دست مکنت

درآمد  1310دادند. در دهه  بر تشکیل می کار را دهقانان بدون زمین مستأجر و سهم
سود ناشی از کشاورزي به  تر از آن بوده است. هر چند دهقانان در سطح معیشت یا پایین

درصد سود ساالنه عاید  15تا  10رسید، اما هنوز  هاي شهري نمی پاي سود فعالیت
برابر درآمدي است که به برآورد  10 دار ساالنهشد. درآمد هر خانواده زمین داران می زمین

و این به معناي انحصار ثروت در دست  ؛)Ibid( شده است تقزیبی عاید دهقان می
داران و دهقانان است. در این دوره انحصار  داران و شکاف عمیق طبقاتی بین زمین زمین

داران قدیمی و سران ایالت به  منابع در دست درباریان در قالب انتقال امالك زمین
هاي باالي دستگاه دولتی و شخص رضاشاه  کارها، امیران ارتشی، رده بازرگانان، مقاطعه

  ).Ibid( صورت گرفت
طلب قدرت صدد برآمد از طریق تشکیل یک کابینه نیرومند اصالح در 1340شاه در 

عنوان ضامن قدرت اشرافیت انتقاد مجلس و اشراف را در هم بشکند. وي از قانون اساسی به
ویژه اصالحات ارضی کرد. تعطیلی مجلس به مدت دو سال و نیم و اصالحات اجتماعی به

ترین کوشش دربار  ران بود. اصالحات ارضی مهمنقطه پایان نفوذ اشرافیت در سیاست ای
). Bashirieh, 1997: 203( دار بودبراي درهم شکستن قدرت اجتماعی اشراف زمین

تأثیر برنامه رفرمی که در نهادهاي دولتی تدوین شده بود، اجراي   کابینه امینی، تحت
بایست از سویی با  یس برنامه رفرم خود قرار داد. اصالحات ارضی مأاصالحات ارضی را در ر

کار دربار، آن را ناچار از پذیرش نقش تشریفاتی  هاي اجتماعی محافظه تضعیف پایه
ها دهقان از مناسبات  بینی شده در قانون اساسی کند و از دیگر سو با رهایی میلیون پیش

رعیتی پایگاهی اجتماعی براي تضمین تداوم رفرم عمومی به وجود آورد. فاز دوم ـ ارباب 
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کارانه پیدا کرد. بر داران خصلتی محافظهفرم در دوران علم در انطباق با منافع بزرگ زمینر
ها خرده مالک دهقانی بود، در فاز  خالف فاز اول که مبتنی بر فروش اراضی و ایجاد میلیون

 از منظر آنها ـ هایشان را حفظ و با شرایط مناسب داران امکان یافتند زمینزمین دوم بزرگ
کارانه قانون اصالحات ارضی در فاز دوم،  دهقانان اجاره دهند. گذشته از تغییر محافظه بهـ 

ارسنجانی (وزیر کشاورزي و طراح رفرم) براي اجراي رفرم در مناطق جنوبی ناچار از اتکاي 
هاي دیرینه این  ها و وفاداري هاي دولتی در این مناطق بود. وابستگی به مأموران و سازمان

داران خود مانع دیگري بود بر سر راه اجراي همان  ان محلی به بزرگ زمینمدار دولت
). بدین ترتیب با آنکه فاز اول اصالحات ارضی Hoagland, 2013کارانه ( اصالحات محافظه

شود، اما این اصالحات در فاز دوم از  تر امالك محسوب می گامی بزرگ در توزیع عادالنه
  شد.  اي اصلی خود منحرف اهداف توسعه

  
  ارتش )ب

ارتش مدرن ایران حاصل نوسازي پس از انقالب مشروطیت در درون حکومت رضاه 
مستقیم قدرت سیاسی را در دست داشت.  طور غیرشاه بود. در حکومت رضاشاه، ارتش به

فرماندهی ارتش در اداره امور بر مقامات غیر نظامی تفوق یافت. ارتش نماینده گرایش 
). در اصل Bashirieh, 1997: 276( هاي قدرت دربار مطلقه بودمنوسازي و یکی از اهر

هاي  آورد. امیران بلندپایه ارتش پست ارتش بود که قدرت دولت را در همه جا به اجرا درمی
) و Foran, 1999: 332( کردند هاي دولتی را پر می هاي کلیدي دستگاه کابینه و مقام

دار ایران تبدیل رده به جزیی از طبقه زمینتر اینکه با تصرف امالك و اراضی گست مهم
 گردید شدند. با این همه سلطه شخص رضاشاه بر ارتش مانع از استقالل عمل ارتش می

)Bashirieh, 1997: 276 .(  
ها و احزاب با توجه به فعالیت گروه 1320-1332هاي پس از سقوط رضاشاه در سال

هاي کارگري در سیاست  وشنفکران و اتحادیهگوناگون و مشارکت روحانیون، اشراف، بازار، ر
عنوان یک بازیگر توانست به و مرکزیت مجلس شوراي ملی و ضعف دربار، ارتش نمی

که حاصل همکاري دربار و ارتش  1332سیاسی عمل کند. در حالی که پس از کودتاي 
- 1357 هايطور کلی، گرچه در سالبود، تا مدتی نقش سیاسی ارتش در ایران بارز شد. به

ارتش یکی از ابزارهاي عمده قدرت دربار بود، لیکن هیچگاه استقالل عمل نداشت.  1332
ها بر پایه وفاداري محض به دربار استوار بود. این وفاداري به عوامل ارتش ایران در این سال

چندي از جمله نظارت نیروهاي امنیتی بر آنها، برخورداري نظامیان از امتیازات اقتصادي و 
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 ,Bashiriehتماعی قابل مالحظه و اعطاي مناصب غیر نظامی به آنها بستگی داشت (اج
). بدین ترتیب قدرت و نفوذ ارتش در دستگاه قدرت فراز و فرودهایی 276-277 :1997

هاي   هاي شاه و گروه داشته است ولی هر زمان در فراز بوده در راستاي بند و بست
  استراتژیک بوده است.

  
  روشنفکران )ج

گروه اجتماعی دیگري که الزم است کفه ترازوي آنها را در ساختار قدرت ایران 
هاي فرهنگی که دستاورد معین روشنفکران ارزیابی نمود، روشنفکران هستند. وبر بر ارزش

هاي  داند. با توجه به دیدگاه است تأکید دارد و آنها را رهبران یک جامعه فرهنگی می
 حد از روشنفکري کار دشواري است این دشواري هنگامی دومتفاوت، ارائه یک تعریف وا

شود که پژوهشگر بکوشد براي این قشر نامشخص در جهان به اصطالح در حال  چندان می
رو ). از اینMehrzad Broujerdi, 1988: 39( توسعه تعریفی کارساز به دست دهد

مسویی یا ناهمسویی هاي روشنفکري با ساخت قدرت و نقش آنها در ه بررسی روابط گروه
  گریز ضروري است. هاي برابر با جریان

روشنفکران از عوامل عمده تکوین ساخت دولت جدیدي بودند که پس از انقالب 
مشروطه برقرار شد. زمینه فکري انقالب مشروطیت ایران در نتیجه نشر عقاید روشنفکران 

یاسی و مالی و ارضی براي اولیه آماده گردید، آنها خواستار اصالحات گسترده در نظام س
  ماندگی ایران در مقایسه با غرب بودند. رفع اسباب عقب

جو سیاسی و اجتماعی ایران آشکارا متحول شد و  1299هر چند با کودتاي اسفند 
فعالیت روشنفکران در سیاست به سبکی که بعد از استبداد صغیر تکوین یافته بود، به پایان 

ان عصر مشروطیت در دوران حکومت رضا شاه شکل دیگري آمد، فعالیت بقایاي روشنفکر
هاي روشنفکران  طلب رضاشاه برخی از خواست گرا و اصالح به خود گرفت. حکومت غرب

اولیه را در زمینه ایجاد مبانی دولت مدرن، ناسیونالیسم ایرانی، جلوگیري از نفوذ روحانیت، 
و تمرکز سیاسی برآورده ساخت، هر  احیاي مفاخر ایران باستان، اصالحات دیوانی و اداري

هاي دیگر آنها در زمینه حکومت قانون و آزادي را سرکوب کرد. روشنفکران  چند خواست
پس از بروز خصلت استبدادي رضا شاه از وي فاصله گرفتند. پس از سقوط وي با گسترش 

کردند. هاي اجتماعی و سیاسی روشنفکران و طبقه جدید مجال فعالیت سیاسی پیدا  آزادي
اي از  قشر تازه 1357تا  1342هاي همچنین پس از سقوط دولت جبهه ملی در میان سال

گرا و طرفدار دربار پیدا شدند و مناصب عمده قدرت سیاسی  کار، غرب روشنفکران محافظه
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). تأثیر این گروه فکري تنها توانست Bashirieh, 1997: 257-260( را به دست گرفتند
هایی از  بخش 1350تر کند. در دهه  مت منافع شخصی خود سنگینوزنه قدرت را به س

قشر روشنفکري ایران به ایدئولوژي سیاسی اسالم و بخشی نیز به ایدئولوژي مارکسیستی 
هاي آنها براي کاهش نابرابري سیاسیِ ایدئولوژي مدنظر خودشان در   روي آوردند که تالش

  به ثمر نشست. 57انقالب 
  

  روحانیون )د
هاي سنتی عمل کرده و به  نفوذ عمده در نظام عنوان یک گروه ذيیون اغلب بهروحان

هاي سنتی  اند. میان حکام و روحانیون در همه نظام این معنی جزیی از طبقه حاکمه بوده
هاي کم و بیش توافق و سازش وجود داشته است. در جوامع مدرن نیز نهادها و گروه

روند. اما در جامعه مدرن دخالت  ي قدرت به شمار میها مذهبی و روحانیون از جمله گروه
 اي پیدا کرده است مذهب و روحانیت در سیاست تحت تأثیر شرایط جامعه نو شکل تازه

)Bashirieh, 1997: 220-221.(  
در ایران مدرن دوران رضاشاه نیز در نتیجه نوسازي ایران به سبک غربی بر موقعیت 

هایی وارد شد. وضعیت اقتصادي نامساعد  آسیباجتماعی و نفوذ سیاسی روحانیون 
هاي قضایی و آموزشی، ممانعت دولت از  روحانیون، از دست رفتن مواضع خویش در زمینه

برگزاري مراسم مذهبی، حذف تعلیمات دینی اجباري در مدارس، به خدمت سربازي 
ابع اصلی کسب ها که از من هاي جوان، کنترل شدید دولت بر اداره موقوفه فراخواندن طلبه

درآمد روحانیون بودند، از جمله اقداماتی بود که منجر به تنزل شدید طبقاتی و منزلتی 
با فروپاشی ساخت دولت  1320- 1332 سالهاي). در Foran, 1999: 358( روحانیون شد

سیاسی سرکوب شده و از آن جمله روحانیون رها شدند و  ـ رضاشاهی نیروهاي اجتماعی
دست رفته را دوباره به دست آوردند. این نفوذ در دوران حکومت جبهه  بخشی از نفوذ از

هاي مذهبی  ملی مصدق که ائتالفی از احزاب عمده طبقات متوسط جدید و قدیم با گرایش
و غیر مذهبی بود، گسترش یافت. اما دیري نپایید که به دالیل مختلف میان نیروهاي 

رون جنبش ملی ایران شکاف افتاد و در نتیجه روشنفکري و نیروهاي روحانی و بازاري در د
طور به 1330اهللا کاشانی و حزب مجاهدین اسالم از جبهه ملی کناره گرفتند. در دهه آیت

  اي نداشتند.کلی روحانیون گرایش سیاسی فعاالنه
میان دربار و روحانیت شکاف و کشمکش  1342تا سال  1332پس از کودتاي سال 

قض قانون اساسی و تشدید روند نوسازي به شیوه غربی به وسیله سیاسی پیدا نشد. اما ن
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هایی از روحانیت برانگیخت و هاي منفی در بین بخش به بعد واکنش 1342دربار از سال 
هاي عمده انقالب سال  در نتیجه میان دولت و مذهب شکافی پیدا شد که یکی از زمینه

توان گفت  بدین ترتیب می ).Bashirieh, 1997: 243-246( را تشکیل داد 1357
اند که بیش از هر چیز در  روحانیون از نیروهاي اجتماعی اصلی اثرگذار در دوران مدرن بوده

تالش براي کسب سلطه ایدئولوژیک و ارتقاي منزلت دینی خود در تنازع قدرت با دستگاه 
ه قدرت اند که این تنازع قدرت گاه در شکل نزدیک شدن به دستگا گرفته حاکم قرار می

سیاسی حاکم و گاه در شکل در افتادن با نظام حاکم تجلی یافته است. تنها پس از انقالب 
تري پیدا  هایی از علما و روحانیت سازماندهی و تشکل بیشتر و گستردهاسالمی بخش

  کردند و حکومت را به دست گرفتند. 
  

  دهقانان )و
اند و  در تحوالت سیاسی نداشته اي کننده در تاریخ معاصر ایران، دهقانان نقش تعیین

اند. جنبش جنگل به رهبري  ها و نیروهاي سیاسی گوناگون بسیج شده بیشتر از سوي گروه
میرزا کوچک خان نیز از یک دیدگاه، شورش دهقانی بود. در دوران رضاشاه در نتیجه 

الً دار و تصرف اراضی به وسیله نظامیان و کارگزاران دولتی احتماگسترش طبقه زمین
 ـ مسأله ارضی 1320اعمال فشار بر طبقه دهقان افزایش یافت. در نتیجه بعد از شهریور 

مداران را به خود جلب کرد. نیروهاي دهقانی در  دهقانی دوباره توجه احزاب و سیاست
در آذربایجان و  1324- 1325هاي هاي خودمختاري که بعد از جنگ دوم در سال حکومت

ها کاهش سهم مالکانه از مسائل مورد  داشتند. در این سال کردستان تشکیل شد، نقشی
ها و احزاب بود. شاه نیز به منظور ایجاد پایگاه اجتماعی جدیدي براي خود  توجه حکومت

وي در سال  در مبارزه با خوانین گه گاه به فکر استفاده از حمایت دهقانان می افتاد. مثالً
هاي خالصه میان دهقانان سخن  شاهی و زمیناز ضرورت توزیع اراضی سازمان شاهن 1328

نخستین تحوالت عمده در ساخت  1340به میان آورد. سرانجام اصالحات ارضی دهه 
جامعه دهقانی ایران را به وجود آورد. در نتیجه اصالحات ارضی یک طبقه متوسط دهقانی 

 :Bashirieh, 1997( داد درصد جامعه دهقانی را تشکیل می 15در ایران پدیدار شد که 
206-220 .(  
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  گیري  نتیجه
شد، سپس در  ها دیده  انداز نگاه وبر و نووبري در این پژوهش، نخست نابرابري از چشم

با به تصویر کشیدن ساختار دولت مدرن نوپا در لی شناسی تاریخی تحلی قالب یک روش
هم واقعیت هاي تاریخی مرتبط، ضمن ف ترین رویداد ایران عصر پهلوي و اشاره به مهم

موجود دولت مدرن ایران در فردیت آن، به تحلیل نابرابري اجتماعی و سازوکارهاي تشدید 
  گرفته است، پرداخت.  و استمرار آن که در بستر دولت شکل

مفهوم قدرت و حیثیت در تحلیل نابرابري اجتماعی از نگاه وبر مفهومی کلیدي است. 
هاي حیاتی،  اوت نابرابري چون توزیع نابرابر فرصتپردازان وبري و نووبري از صور متف نظریه

گویند و بر توزیع نابرابر قدرت به  انسداد اجتماعی و توزیع نابرابر منزلت و حیثیت سخن می
نیسم اصلی عنوان مکاها تأکید دارند. در این میان دولت به عنوان عامل اصلی این نابرابري

بر » لنسکی«ها دارد.  ازتولید این نابرابريکننده در تولید و باعمال قدرت نقشی تعیین
بر غصب امتیازات » پارکین«مردان حاکم و تشکیل طبقات قدرتمند تحت حمایت دولت

هاي موجود در سلسله مراتب دولت و در نتیجه انسداد اجتماعی  انحصاري توسط جناح
سی به حفظ گرایی اقتصادي بر تمایل حاکمان سیا در چارچوب نهاد» نورث«تأکید دارند. 

حقوق مالکیت خود و تضمین بقاي خویش در میدان سیاست با تفویض امتیازات انحصاري 
  . به حامیان خود اشاره دارد

هاي منزلتی و حیثیت ناشی از  وجه مشخصه تحلیل وبر آن است که وي با طرح گروه
اهی آن از تحلیل ساختاري صرف تا حدي فاصله گرفته و به تحلیل نابرابري در سطح آگ

پردازان سنت وبري آنچه افزون بر عوامل شود. طبق دیدگاه نظریه کنشگران نزدیک می
هاي  تواند عامل ایجاد نابرابري در جامعه باشد، کنش دارانه می سرمایه ساختاري و غیر

گیرد. بر این اساس  نابرابري است که قبل از هر چیز در آگاهی ذهنی کنشگران شکل می
هاي استراتژیک، پیگیري آگاهانه منافع شخصی جهت به  گروه هاي توان گفت کنش می

  جامعه است.  هاي عمومی هاي اقتصادي و ثروت انحصار در آوردن فرصت
دار نوسازي در شرایط ناامنی و فقدان یک حکومت  عنوان داعیهدر ایران، پهلوي اول به

بخش،  داري سازمانبخش با بنیان نهادن ارتش یکپارچه و متمرکز، نظام ا مرکزي انسجام
سازي و  بسط و گسترش نظام آموزشی و بهداشتی و حمل و نقل کوشید با ملت

ها تا زمانی  ریزي کند، اما طبق تحلیل وبري سازي، الزامات اصلی دولت مدرن را پایه دولت
شود و انسداد  خواه وجود داشته باشند دولت مدرن ایجاد نمی هاي تمامیت که حاکمیت
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ها  هاي استراتژیک مانع توسعه اقتصادي و رفع نابرابري حکومت گروهسیاسی ناشی از 
  گردد. می

ریشه این نوسازي ناتمام، تفکیک ناقص میان سیاست و اقتصاد یا به سخن دیگر میان 
گیري بخش مهمی از تولید و بازتولید در  دولت و جامعه است. این جدایی ناشی از شکل

تحت عنوان بخش کشاورزي و دامداري است. نیروي  دارانه اقتصاد سرمایه هاي غیر حوزه
دهنده دام، اجباري ساختاري براي داران بزرگ و عشایر پرورشکار این بخش، یعنی زمین

فروش نیروي کار به مثابه تنها راه تأمین معاش خود ندارند و تسلط بر آنها جز از طریق 
پذیر نیست. اعمال چنین جبري  ناقتصادي امکا اعمال و یا حداقل تهدید به اعمال جبر غیر

تواند به عهده گیرد و حاصل  را فقط دولت مدرن به مثابه تنها نهاد مشروع اعمال جبر می
گر خود در  دهند دولت نقش تسهیل تر میان دولت و جامعه است و اجازه نمی جدایی افزون

نفوذ در ساختار  هاي مختلف ذي سان گروههاي برابر را فراهم کند. بدین دستیابی به فرصت
  زنند. ملت مدرن در برهمکنشی اجتماعی با یکدیگر به ایجاد نابرابري دامن میـ  دولت

در جامعه مبتنی بر ساخت کشاورزي تملک زمین یعنی برخورداري از ثروت، درآمد، 
نفوذ اشراف، اعم از اشراف  ذي  ترین گروه اعتبار اجتماعی و قدرت سیاسی است و مهم

انی هستند. با تکوین ساختار دولت مدرن در عصر رضاشاه قدرت اشراف دار و دیو زمین
دار کاهش یافت، کارگزاران دولتی جدید و افسران ارتش به بهاي حفظ قدرت و نفوذ  زمین

داران، هم خود به طبقه  برخی مالکین بزرگ و تصرف و مصادره اموال و اراضی سایر زمین
داران سنتی در بدنه  ظ و بقاي قدرت زمیندار جدیدي تبدیل شدند و هم به حف زمین

طوري که این قدرت و نفوذ پس از فروپاشی دولت ختار دولت مدرن یاري رساندند، بهسا
دار  اشراف زمین 1320- 1340هاي  مطلقه رضاشاه به تدریج بیشتر هم شد و طی سال

  ). Bashirieh, 1997( ترین بخش طبقه مسلط بودند مهم
انه روشنفکر از قدرت، منزلت، یا شهرت اشراف، امراي ارتش، طور کلی در خاورمیبه

داران نوکیسه برخوردار نیست. با این همه، در این نکته چندان  طبقات روحانی، یا سرمایه
تردیدي نیست که با ظهور تجدد، روشنفکران توانستند به فضاي اجتماعی این رقیبان 

   .ا محدودتر سازندنیرومندتر دست بیندازند و حوزه اقتدار ایشان ر
نقد وضع موجود وجه ممیزه روشنفکر است. نقش  نکته مهم دیگر آن که درست است

روشنفکر برجسته کردن تضادهاست، در دستگاه سیاسی، در قدرت سیاسی، در قدرت 
 ,Shaygen, 1998: 23 Qouted By Gudarzi( اجتماعی و در تفکر و نظامات فکري

مر توجه نمود که روشنفکران به هر حال در ادوار مختلف ). اما باید بر این ا73 :2008
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هاي فکري،  هاي گوناگون هستند و از آنجا که ساخت ها و فلسفه تاریخی نماینده ایدئولوژي
توان در  هاي اجتماعی است نمی خود بازتاب منازعه اجتماعی و سیاسی طبقات و گروه
 :Bashirieh, 1997ی دانست (نتیجه روشنفکران را فارغ از عالیق اجتماعی و طبقات

252.(  
عنوان نمایندگان هاي مختلف روشنفکري به در این پژوهش نشان داده شد گونه

اي که کل در کاهش نابرابري به نفع طبقههاي فکري گوناگون در هر دوره زمانی در   اندیشه
  کردند، اثرگذار بودند. آن را نمایندگی می

نفوذ  هاي ذي حوریت دربار، صحنه بازي گروهبدین ترتیب، دولت مدرن ایران با م
هاي حفظ قدرت و  عنوان اهرمدي، فکري و فرهنگی شد که دولت بهسیاسی، اقتصا

شان، به توزیع  برد و با تطمیع آنها جهت حفظ وفاداري مشروعیت خود از آنها بهره می
و جذب منابع  ها با مداخله در اقتصاد زد. این گروه هاي اقتصادي دامن می نابرابر فرصت

هاي زندگی در بین اقشار  رویه انسداد اجتماعی پدید آوردند و مانع توزیع فرصت مالی بی
مختلف جامعه گردیدند. به این ترتیب، دولتی که هدف اصلی آن ایجاد یکپارچگی 

ها به نفع این انسجام ملی بود، به یک ساختار  ها و شکاف اجتماعی و مدیریت تعارض
کاف طبقاتی و نابرابري اجتماعی بدل شد. در ایران، دولت مدرن بازتولیدکننده ش

داري لیبرال است و به راحتی به ابزاري براي  دربارمحور فاقد ساختار بوروکراتیک سرمایه
شود. از سوي دیگر این دولت چون ماهیت رفاهی ندارد  تأمین منافع طبقات باال تبدیل می

دهد و  هاي استراتژیک میدان می حتی به گروهکند به را و مطابق منافع عامه عمل نمی
هاي ملی باز  اندازي بر ثروت عرصه را براي تاخت و تاز آنها در میدان اقتصادي و دست

  ).Bashirieh, 1997: 137( کند می
سازي و تثبیت نظام بوروکراسی در ایران که  تنازع دائمی بین طرفداران خصوصی

ي جاي گرفته در بطن نظام حکمرانی دغدغه توسعه داشتند با مقامات دربار
ترین موانع بر سر راه  پاتریمونیالیستی که دغدغه حفظ منابع شخصی داشتند، از اصلی

هاي کالن اقتصادي در عصر پهلوي بود که به نابرابري  توسعه و اجراي عادالنه سیاست
 57قالب هاي بعد از ان هاي طبقاتی دامن زد. اگر چه تحلیل نابرابري اجتماعی و شکاف

طلبد که  سازوکارهاي مبتنی و منطبق بر فرایند تکامل دولت در نوع حکمرانی خود را می
به لحاظ ماهوي با حکمرانی دوره پهلوي اول و دوم متفاوت است و نیازمند پژوهش دیگري 

گرا که از تمام جامعه  ، با تشکیل یک دولت غایت57است، اما آشکار است پس از انقالب 
) و Spozito & et. al, 2012: 29( تمام وجود پشتیبان این غایت باشند خواهد با می
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همچنان با سیادت بر جامعه و جامعه مدنی و حوزه خصوصی اصل حقوق برابر شهروندان با 
)، در معادالتی Jalaeipour, 2013: 283( کند نظارت حداکثري استصوابی را مخدوش می

  تر حکمرانی رقم خورد.  لمرو وسیعنفع در ق هاي ذي گیري گروه متفاوت، شکل
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Abstract: 
 

In this paper, the aim is to analyze the mechanism of inequality 
production in modern Iran in the context of the views of the Weberian 
tradition analysts with emphasis on the role of power. The research 
method is historical-analytical and data is collected from second-hand 
sources. Weber's view on the analysis of inequality is based on power 
and prestige. Some Weberian and Neo Weberian theorists state on 
different forms of inequality, such as the unequal distribution of vital 
opportunities, social obstruction, and the unequal distribution of prestige, 
and emphasis the unequal distribution of power as the main cause of 
these inequalities. This analysis showed the forms of inequality in 
modern Iran and which factors play a role in the production and 
reproduction of inequalities in this period. The role of the government as 
the main mechanism for exercising power and the weight of power of 
privileged groups in the political, social and economic body of Iranian 
society in the production and reproduction of these inequalities were also 
explained. The privileged groups are the hidden layers of power at the 
heart of the modern state structure that have created social closure and 
prevented the distribution of life opportunities among different sections 
of society. These results can provide a basis for understanding the 
intensification of inequality in the present moment. 
 

Key Concepts: Inequality, Weberian Tradition, Power, Social Closure, 
State Modern of Iran 
                                                 
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payam Noor University, 
Tehran, Iran (Corresponding Author), z_zakeri@pnu.ac.ir 
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payam Noor University, 
Tehran, Iran, abdelahi@pnu.ac.ir 
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payam Noor University, 
Tehran, Iran, a-alizadeh@pnu.ac.ir 
 

 © 2019 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article 
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 
4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 

     Quarterly Journal of Social Development 17 (2), Winter 2022           114 


