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 ۲۸/۰۱/۲۰۱۹        نور محمد غفوری

 تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه
 مقدمه:  .1

علمی و سیاسی نه تنها در افغانستان، بلکه در هر کشور پُرجدل از بحث های یکی موضوع طبقات و مبارزۀ طبقاتی در جامعه 
ی داده شده های متفاوتنظریات و تیوری مورد این  از طرف فالسفه و دانشمندان علوم اجتماعی درکه  و به مقیاس جهان است

یکی به  یا عدم آن گرم است که پذیرش روش مبارزۀ طبقاتیتصنیف طبقاتی و ما جدال بر سر  . در شرایط کنونِی کشورِ است
 از موانع عمدۀ وحدت و اتحاد نیروهای ترقی خواه، دموکرات، خلقی و عدالت پسند مبدل گشته است. 

، تیوری های اقتصادی و اجتماعی نیز انکشاف و تغییر می ستحال دگرگونی ا با گذشت زمان در امعۀ بشریهمانگونه که ج
 موازنۀ نیروهای مختلف اجتماعی، تدوین و تعمیل روشهای مدرنِ در جریان دگرگونی  اجتماعی و تغیراتبر مبنای نمایند. 

در گام  این مقاله ردباشد.  مبارزات سیاسی، منجمله مبارزه به خاطر دستیابی و حفظ منافع گروهی و طبقاتی ضروری می
پرداخته شده و در اینده بحث های دیگری در این راستا به نشر   تصنیف طبقاتی اجتماع در مورد نخست با تیوریهای گوناگون

 خواهد رسید.

 : ۀ اجتماعیاصطالح طبق سیر تاریخی 
با گذشت زمان طی مراحل  که معین زمانی نظر به ضرورت به وجود می آید مقطعهر اصطالح سیاسی و علمی در 

نموده و جایگاه خویش را در علوم و محافل سیاسی احراز می نماید. اصطالح طبقۀ سیاسی نیز از این امر مثتثنی 
 مرور می نماییم.  نیست که در اینجا بر سیر تاریخی و جایگاه آن در علوم و سیاست عملی مختصرا  

فیلسوفان شهیر یونان از )طبقۀ اجتماعی( تذکر به عمل  -در اوایل قرن چهارم قبل از میالد )افالطون( و )ارسطو( 
 برای تقسیم جمعیت به گروه های مالیاتی استفاده می کردند classis . در امپراتوری روم از واژه )طبقات(ه اندآورد

انگلیسی  ۀجامع ( Sir Thomas Smith یسی )توماس سمیتمیالدی دانشمند و دیپلمات انگل 16و در اواسط قرن 
 ) Federalist «مقاالت فدرالیست»در ایاالت متحده، در  .م 1788  -1787در   را به چهار طبقه تقسیم کرد.

)Papersرخان اسکاتلندی )آدم فرگوسنؤموضوع طبقات مورد بحث قرار گرفت. در اواخر قرن هجدهم، مAdam  
Ferguson)  و جان میلر John Millar    از اصطالح )طبقه( برای تصنیف اجتماعی استفاده می کردند. )آدم

( اقتصاد دان مشهور انگلیس از طبقۀ فقیر و طبقه کارگر یاد آوری می نماید و دیوید  Adam Smith سمیت
و غیره در  Charles Fourier، چارلز فوریه Simonund-Saint، سن سیمون David Ricardoریکاردو
در آغاز قرن نزدهم  و از طبقات  فقیر  و غنی نام می برند. را ذکر کرده سرمایه دار  ۀکارگر، طبق ۀکنار طبق

پرولتاریا  از طبقۀ François Guizotگیزو  کو فران Augustin Thierryآگوستین تیری  -دانشمندان فرانسوی
  .و بورژوازی و مبارزۀ طبقاتی بحث می  کنند

طبقاتی نظریۀ  ۀدرباره طبقات و مبارز 1842آلمان در سال و اقتصاد دان فیلسوف  -Karl Marx  کارل مارکس
، ماکس Lorenz von Steinشتاین  س فانتدانشمندان دیگرآلمانی مانند لورن مشهور خویش را طراحی کرد. بعدا  

نظریات و غیره در این مورد تحقیقات کرده و  Ferdinand Tönnies، فردیناند تونیس Max Weberویبر 
و  Thorstein Veblensن منوال دانشمندعلوم اقتصادی امریکایی تورستین وبلن یبه هم خویش را ارائه نمودند.
به سیاستمدار روسی در بارۀ طبقات و مبارزۀ طبقاتی تحلیل های خویش را ارائه نموده اند.  -والدیمیر الئیچ اولیانوف

 این طریق مقولۀ طبقۀ اجتماعی در کلتور و فعالیت تیوریکی وعملی سیاسی و علوم اجتماعی جاگزین شد. 
فالسفه، سیاسیون و دانشمندان بزرگ جهان در طول اعصار تاریخ نظریات گوناگون و تیوری های مختلف را در 

 . مرور می نماییم در ذیل که ما مختصرا آن را پیشکش نموده و تضادهای طبقاتیمورد طبقات 
 در مسیر زمان:نظریات و تیورهای طبقاتی تعاریف،  .2
 :(.م 600 – .ق م 1200) در عصر عتیقه .أ
چهارم قبل از میالد برای اولین بار از طبقات ذکر بعمل  قرنیونانی در  ۀقسمیکه در باال تذکار به عمل آمد، فالسف 

. در همین زمان فورماسیون اجتماعی اقتصادی برده داری در بطن کمون اولیه نطفه گذاری شد و در بین ه اندآورد
به مرور و حکومت ۀ کمون اولیه جامعاداره  .عرض وجود نمود یا اشراف مالکین اراضیجامعۀ بدوی یک طبقۀ 

و یا برده  طبقۀ غالماندر مقابل آن انتقال یافت. برده دار از کالنهای خانواده و قبیله بدست اشرافیت زمان و تدریجا 
  نظام ظهور کرد.)آشتی ناپذیر( نیز به حیث طبقۀ اصلی و انتاگونیستی  ها
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و برده گان(، طبقۀ ثروتمند  اشراف ۀپیمایی و حمل و نقل دریایی در پهلوی طبقات اساسی )طبق درنتیجۀ توسعه بحر 
 ین فیلسوفان عصربه رقابت پرداخت. به نظر افالطون که یکی از بزرگترمالکین تشکیل گردید که با  جدید از تجار

در همان زمان است، افراد طبقۀ حاکمه که دارای حقوق سیاسی اند، )خیالی( عتیقۀ یونان و طراح سوسیالیسم اوتوپی 
نباید به هیچ وجه بیشتر از آنچه برای تأمین زندگی آنان الزم است، ثروت داشته باشد. ملکیت اشتراکی و دارایی ها 

ال است که یک طرف حترازو می دانست که م پلۀاشد. وی پول و فضیلت را دو و ثروت باید قاعدۀ عمومی کشور ب
 باال برود و دیگری نزول نکند.

ارسطو که یکی دیگر از فیلسوفان مشهور یونان ادوار عتیقه است، از فرماسیون اقتصادی اجتماعی غالمی در حالیکه 
از آوان خلقت عقل کمتر  ،غالمان از طبیعت برای غالمی خلق شدهکه مبنی بر این را بمیان آورد  ِس دفاع نموده و تز

می آورد. به نظر ارسطو را برای شان به بار ی زیاد یخوبی هاو زنده گی یکجایی با باداران سیستم غالمی و  دندار
الت هستند که در پروسه ها و حوادث سیاسی سهم فعال می گیرند. مطابق حای شهروندان )اتباع( کشور صرف آنان

اجازۀ دخالت در سیاست را آنها و  همان وقت زنها، اطفال، غالمان و مهاجرین را به حیث اتباع آتن نمی شناختند
 . نداشتند

بود  شدهبه چند دسته یا طبقه تقسیم افراد عاید اندازۀ نظر به جامعه  ،برای جمع آوری مالیات قدیم هم در مدنیت روم
 گان از طبقات سخن به عمل می آمد. دو حین جمع آوری و کنترول مالیه دهن

 م(: 1500 -600در قرون وسطی ) .ب
 انکشاف نمود به آهستگی فیودالی فورماسیون اقتصادی اجتماعینطفه های جامعۀ برده داری به مرور زمان در بطن 

. شد میاز قرن هشتم میالدی به تدریج بر نظام برده داری در بعضی از کشور های اروپایی غالب  این نظام پسکه 
تسلط نظام اقتصادی فیودالی، استبداد خشن سیاسی و تسلط خرافات بر جامعۀ اروپایی مانع رشد خالق تحقیقات علوم 

 و فنون گردیده بود.  
و  می، هنریعلتحقیقات رشد  .حاکمیت داشتبر اروپا سویت عیمذهبی دگمهای در قرون وسطی استبداد سیاسی و  

 یکندی پیش می رفت. تا قرن دهم میالدی به اقتصاد از دید اخالقبه ، منجمله تیوری های اقتصادی بسیار تخنیکی فنون
 می نگرستند و کلیسای عیسوی مادی گری را نفی می کرد.

به علت توسعۀ روابط خارجی اروپا با خاورمیانه  13پیدایش کارگاههای صنعتی و از قرن  در اثر به بعد 12از قرن  
 از طریق مدیترانه یک دورۀ ترقی اقتصادی به وجود آمد و پول بعنوان وسیلۀ پرداخت رواج یافت. 

ند و دانشمایتالوی فیلسوف Thomas von Aquin (1225-1274 )توماس فان اکوین در این دوران می توان 
به حیث نمایندۀ  ،ودمربی مشهور کلیسای کاتولیکی به شمار میر 33که از جملۀ  را و علوم دینی الهیات مشهور

که در این زمان سر  تاثیر نظریات ارسطو قرار گرفت . توماس فان اکوین تحتکردیاد آن دوران دانشمندان اقتصادی 
و از طبقات مختلفیکه در نتیجه تقسیم  ماعی کار عقیده مند بود. وی در مورد تبادله و تقسیم اجتاز نو رواج یافته بود

شاهی را  . ویحمایت میکرد )شاهی( - ارشیوندولتداری مشکل . از اجتماعی کار بوجود آمده بود، سخن میراند
استبداد بر محدودیت  از را خرابترین شکل حکومتی می شمرد. برای جلوگیری   Tyranni استبداداما بحیث بهترین و 

و بمثابه روح و عقل برای  یعنی مملکت میدانست نقدرت شاه تاکید می ورزید. پادشاه را به حیث نمایندۀ خدا در زمی
دانست. توماس فان  شاه بلندتر می نسبت بهپاپ را  همبا آنولی  نفوس کشو است. می پنداشت که اعضای آن یودجو

می باشد. وی از طبقه ارستوکرات و نظام ارستوکراسی )اشرافیت( اقتصادی  Autarkieاکوین طرفدار خود کفایی 
 ارستوکرات نظر میدهد.  نخبه گانِ کلکتیفی یاد آوری نموده و برخالف حکومت 

در مورد صنف بندی طبقاتی  در عصر قرون وسطی نمونۀ از تحلیل های اقتصادی نغز و پر اهمیتی باید تذکر داد که
 بمیان نیامده است. اجتماع و شرح مبارزۀ طبقاتی

 م(: 18-16)قرون  بتداییدر عصر مدنیت ا .ج
ماشین  ، اختراعرانی کشتی درماشین بخار و کاربرد  اختراع و همدیترانبحیرۀ با تسلط اروپا بر  .م16و  15در قرون 

متمرکز ایجاد دولتهای  ۀدر نتیجه هند و سایر سرزمینهایکه دارای معادن گران بها بودند، چاپ و همچنین دسترسی ب
، اروپائیان به گردآوری ثروت عالقۀ در این قاره ریفورم مذهبی اثرغازید و در آفیودالی به کنار رفتن سیستم ملی، 
 پیدا نمودند. بیشتری

و طبقۀ سرمایدار  از بطن جامعۀ فیودالی سر برآوردسرمایداری در عصر مدرنیتۀ اول  فورماسیون اقتصادی اجتماعی 
که تمام  به تیوری مسلط اقتصادی مبدل گشت)مکتب سوداگری( ( Merkantilismیافت. مرکانتیلیسم )قوت ظهور و 

و همچنان اقتصاد پولی ارتباط سیاست پولی، تیوری های پرداخت و بیالنس  آن طرحهای را در خود می گنجاند که با
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. بعد از آن پیروان فزیوکراتیسم یابدکه ثروت از تجارت به وجود آمده و ازدیاد می  مدعی آن بود می گیرد و
(Physiokratism ) )که عقیده داشت که تنها زراعت می تواند  نیز به تحلیل طبقاتی جامعه پرداخت)مکتب طبیعیون

محصول مازاد را تولید و اشیای کارآمد را بدست دهد، فلهذا زراعت را یگانه منبع ارزش اضافی و مازاد محصوالت 
جامعه را نظر به عواید و دارایی افراد و خانوار به چهار طبقۀ مختلف  ،علمای اقتصاددر این وقت  . دانستندمی 

 :ندتقسیم کرد

یگانه طبقۀ مؤلد  ها دهقانان و کارمندان زراعتی که زمین را اجاره می گیرند و باالی آن کار می کنند. این •
 .را تشکیل میدهند)تولید کننده( 

 د. نو بنام طبقۀ غیر فعال )پاسیف( یاد می شو ندکه فاقد مالکیت اشامل کسانی اند طبقۀ دوم  •

 طبقۀ سومی صاحبان صنایع دستی و تجاران است •

 و طبقۀ چهارم عبارت از صاحبان زمین می باشد. •
  م(: 21 -19در عصر مدنیت جدید )قرون  .د

مناسابات تولیدی بورژوازی نیروهای مؤلده و  رشد موازی بازیاد سرعت  اتیوریها و نظریات علمی ب در این زمان
آدم سمیت، اقتصاد دان  در این زمان. و در ساحۀ علوم اقتصادی نیز علمای کالسیک ظهور نمودند انکشاف نمود

مشهور انگلیس از )طبقۀ غریب( سخن بعمل آورد، داوید ریکاردو، سین سیمون، فوریه و سایرین در پهلوی طبقۀ 
همچنان از طبقات )پرولتاریا( و نادار از طبقۀ دارا،  در جوار طبقۀ کارگر از طبقۀ سرمایدار )کپیتالیست( و 

از مالکین زمین، سرمایداران  اند . ریکاردو جامعه را به سه طبقه تقسیم کرد که عبارتند)بورژوازی( یاد آوری نمود
این . از طبقۀ کپیتالیست سخن گفته است مستقیما برای اولین بار ریکاردو دیده می شود که)کپیتالیستان( و کارگران. 

جامعه بر اساس منابع عایداتی افراد و گروه های اجتماعی صورت گرفت که عاید اصلی زمینداران  تقسیمات طبقاتی
می باشد. در آستانۀ در مقابل کار و از کارگران معاش  سرمایه)ربح(  عبارت از اجاره زمین، از سرمایداران مفاد

تیوری مبارزۀ  در فرانسه François Guizot و فرانک گویز Augustin Thierryین تیری اوگوست .م19قرن 
 . کرده و به فعالیت گسترده دست یازیدندطبقاتی را طرح 
بقاتی اجتماع و مبارزه طبقاتی ( به تیوری تحلیل طKarl  Marxجرمنی )کارل مارکس  دفیلسوف و دانشمن 19در اواسط قرن 

 که اجتماعیِ -و محرک اصلی تکامل جامعه در همه فرماسیون های اقتصادی پرداخت. وی مبارزۀ طبقاتی را به حیث موتور
ارزش اضافی  کسبتولید و د. طبقات اجتماعی را مولود مالکیت خصوصی بروسایل نموقلمداد  اند، دارای طبقات انتاگونیستی

 ست،کارل مارکس هر گروه بزرگی از انسانها را که در جامعه موجود ا .دانستو استثمارگر طبقات حاکم  ین توسطمؤلد کار
نظر تیوری طبقاتی مارکسیستی در جملۀ طبقه نمی نامد. گروه قومی، زبانی، مذهبی و همانند آن هر قدر که بزرگ هم باشد، از 

به رشد و تکامل تولید مادی متعلق به این نظر اند که ظهور طبقات و عالیم فارقۀ آن  یست هاطبقات محسوب نمی شود. مارکس
مادی اند که بالنوبه منجر به پیدایش مالکیت خصوصی  اتتولیدو تقسیم اجتماعی کار  رشدسطح  هطبقات مربوط بظهور . ستا

 اقتصادی می گردد.  مختلفو تقسیم انسانها به گروه های 
طبقات گروه های بزرگی از مردم اند که از نظر مقام خود در سیستم تولید اجتماعی دوران تاریخِی »از نظر تیوری مارکسیستی 

اکثرا  در قوانین درج و تدوین می شود(، از جهت نقش خود در ساختمان اجتماعی  معین، از نگاه رابطۀ خود با وسایل تولید )که
تهای اجتماعی در اختیار دارند، از یکدیگر متمایز می وکار و در نهایت از جهت شیوه های دریافت و اندازۀ آن سهمیکه از ثر

   )والدیمیر اولیانوف( «شوند.
اینکه هر طبقه مربوط به نظام تولیدی و مناسبات تولیدی  اول ردیده است.در این تعریف چهار مشخصۀ عمده طبقات مطرح گ

اجتماعی معین صرف دو طبقۀ عمدۀ انتاگونیستی وجود میداشته  -در هر فرماسیون اقتصادیباید در نظر داشت که  .معین است
باشد. چنانچه در دوران برده گی طبقات برده و برده دار، در نظام فیودالی طبقات دهقان و فیودال و در نظام سرمایداری طبقات 

رابطۀ اینکه طبقات بر اساس  ومدادوار مذکور به حساب می آید. )آشتی ناپذیر( کارگر و سرمایدار طبقات اصلی و انتاگونیستی 
طبقات در رابطه با سازماندهی و تقیسم اجتماعی کار یکی  اینکهسوم افراد با وسایل تولید از یکدیگر تفکیک میگردد.  مالکیت

بر اساس شیوه و اندازۀ سهمیکه از ثروت اجتماعی و عاید ملی بدست اینکه طبقات  چهارممشخصۀ از دیگر مختلف و باآلخره 
 د. ند، از همدیگر فرق می شونورمی آ

مارکس می نویسد که طبقات و مبارزۀ طبقاتی کشف وی نمی باشد، بلکه تاریخ نویسان بورژوازی قبل از وی تکامل تاریخی 
 حطر در این مورد تازهوی  هچآن . نددر اقتصاد سیاسی و اناتومی اقتصادی بورژوازی شرح کرده ارا طبقات و مبارزۀ طبقاتی 

 ...رابطه مستقیم داردطبقات با تولید اجتماعی  پیدایشکه نموده است عبارت از این است 
از و کرده  نشئتتولیدی و مناسبات تولیدی  نیروهایاجتماعی از تضاد بین  -مارکس می نویسد که دینامیسم تحوالت تاریخی

ۀ طبقافراد دریک و یا . مالکیت و یا عدم مالکیت بر وسایل تولید مشخصۀ عمدۀ عضویت گیردمی سرعت شدت همین تضاد 
 .  ی باشدم دیگر
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طبقات  بقایای ،اساسی انتاگونیستیدو طبقۀ اجتماعی بر عالوۀ  -باید خاطر نشان نمود که در هر فرماسیون مسلط اقتصادی 
اجتماعی طبقات فورماسیون اقتصادی اجتماعی   -رژیم مسلط اقتصادی وجود داشته باشد و در بطنمی تواند نیز  ماقبلفرماسیون 

یاد می  در همان فرماسیون معیینه طبقات فرعیبنام « درجه دوم»رشد می نماید. چنین طبقات غیر انتاگونیستی و  هم مابعد
 گردد. 

قشر . دارداقشار مختلف اجتماعی نیز وجود عالوه بر طبقات، جامعه هر به این نظر اند که در  مارکس تیوریطرفداران 
طرز تولید تشکیل می شود.  برمبنای ضرورتِ و در تقسیم اجتماعی کار عالیق مشابه دارند است که  دافرااز ۀمجموع اجتماعی

نمیتواند حامل قشر یک د، اما در هر صورت ناعضای یک قشر اجتماعی میتواند از یک طبقه و یا از طبقات مختلف تشکیل گرد
 طرز تولید معین اجتماعی باشد. )مثال قشر روشنفکران( 
پرنسیپهای اساسی تیوری   منشأ گرفته است. پیروان  سرمایداری رقابتیتیوری طبقات و مبارزۀ طبقاتی مارکس از تحلیل نظام 

 ۀخالقان ، بلکه طرحهایماندبیکبار بمیان آمده و برای ابد به حال خودش باقی گویا که  ذیرندمارکس تألیفات وی را دگم نمی پ
. از همین خاطر است که رخ دهد تآن تعدیال درتکمیل و در شرایط مشخص با پیشرفت جوامع د نمی پندارند که می توان

به تحلیل وضعیت طبقاتی جامعۀ  سرمایداری انحصاریقرن بیستم عیسوی در شرایط  90و  80مارکسیستهای جدید در سالهای 
قرن  70سالهای در   Joachim Bischoff بیشوفپرداختند. منجمله یواخیم  مارکسیستیکپیتالیستی بر اصول و معیارهای 

سرمایداری آلمان در سال  ۀو در جامع مشغول شدبه پروژۀ تحلیل طبقاتی جامعۀ آلمان بر اساس مشخصات مارکسیستی  بیستم
 از موجودیت طبقات ذیل نام برد: .م1985

 در بر دارد.جامعه را افراد مستعد به کاِر %( 1،5طبقه سرمایدار که در حدود یک و نیم فیصد ) .1
 %8،3بورژوازی کوچک  .2
 %24،8طبقۀ معاش بگیر متوسط  .3
 %65،4طبقۀ کارگر  .4

 تفاوتشرایط کپیتالیسم انحصاری  تحلیل های باکپیتالیسم رقابتی دوران که تحلیل طبقاتی مارکس در به این ترتیب دیده می شود 
 . معینی دارد
یکی دیگر از دانشمندان شهیر آلمان است که در مورد تقسیم طبقاتی جامعه نظر پردازی ( Max Weber) برویماکس  همچنان

بر توزیع نابرابر قدرت اقتصادی موجب توزیع نابرابر یبر اساس تیوری ماکس وکرده و تیوری خودش را پیشکش نموده است. 
ماکس ویبر طبقۀ مالک آنهای را به نظر اشد. اساسی تقسیم جامعه بر طبقات می ب فکتورچانسهای زندگی می شود و بنابراین، 

تشکیل می دهد که تمام معیشت زندگی و یا بخش عمدۀ عاید خویش را از کرایۀ منازل، اجارۀ زمین و یا ربح اسهام بدست می 
 آورد. 

 در شروع قرن بیستم در جامعۀ آلمان سه طبقۀ ذیل وجود داشت: عقیدۀ وی به
 و تحصیل یافته گان ممتاز ثروتمند طبقۀ مالکین .1
 بورژواِزی کوچک، روشنفکران بی ملکیت، تخنیکران، مامورین و غیره .2
 و کارگران .3

برای جلوگیری از تطویل این  های دیگر را هم بکار برده است که ما صنف بندیماکس ویبر در مورد گروه های اجتماعی 
 . در این جا صرف نظر می کنیمآن  توضیح  از مقاله

در مرحلۀ متکامل نظام مPierre Bourdieus (1930-2002  ) پیری بوردیو فرانسه مشهور قرن بیستم سوسیولوگ
 سرمایه بنیان گذاری نموده نوعتیوری طبقات اجتماعی خویش را بر اساس  ،ردیگعدۀ مارکس و  نظر بر خالفبورژوازی 

تقسیم می نماید. وی دارایی مادی نمادین سرمایه را به سرمایۀ اقتصادی، سرمایۀ کلتوری، سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ  یو است.
 سرمایۀ کلتوریعلمی را در جملۀ القاب تعلیم و تحصیل، کتابها و تابلوهای نقاشی و رتب تحصیلی و  ،نامیده سرمایۀ اقتصادیرا 

انعکاس یکجایی هر سه نوع تاثیر و یاد نموده است.  سرمایۀ اجتماعیبنام کۀ روابط را ارتباطات خوب اجتماعی و شبو  شمرده
یت ب، پرستیژ، احترام  و محبونیکونام شهرت خوب، که  است خوانده )شکلی( نمادینسرمایۀ  در جامعه  را سرمایه های متذکره

 اجتماعی و غیره را در بر می گیرد.
ۀ که در شرایط نظامهای سرمایداری پیشرفت هستند از دانشمندان سوسیولوگ غربی به این نظر بسیاری قابل یاد آوری است که

به را پیشرفتۀ غربی جوامع است. آنها  از بین رفته قبلی فلهذا تضاد های انتاگونیستی ،سرحدات طبقاتی ،اروپای غربی کنونی
تقسیم می  ،و دارای عالیق متفاوت از همدیگرمختلف  (sMilieu)محیط های اجتماعی اقشار و به عوض طبقات انتاگونیستی، 

دیگر وقت آن گذشته، که دانشمندان علوم جامعه شناسی جوامع پیشرفتۀ اروپای غربی را از دید کالسیک  به نظر آنها،د. ننمای
که در مجموع و در سطح کشور یک است گردیده و منحل در این جوامع طبقات مختلف چنان باهم مزج د. نطبقاتی تحلیل نمای

و به مودل هیرارشی معینه  بودهرا تشکیل نموده است که اعضای آن دارای مشابهت های زیاد )یا طبقۀ متوسط(  یانهقشر م
 .رم های عمدۀ اجتماعی اندوو ندولتی همه اعضای این قشر صاحب آزادی فردی و اجتماعی و پیرو قوانین انتظام یافته است. 

مین های اقتصادی برای معیشت زندگی را دارا می تضبیمه های اجتماعی و صحی و  ،در امور سیاسی آزادانه سهم می گیرند
 پایانواحد همانند است. داخلی یک طبقۀ متوسط و یا قشرشقوق کشمکش های داخلی به تفاوتهای چنین جوامع تضاد ها ودر د.نباش
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