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 نابرابری ها و پيکارهای اجتماعی
  در طول تاريخ

 
 
 
  نابرابری های اجتماعی در جامعه سرمايه داری معاصر-١

.    در تم*ام کش*ورهای س*رمايه داری هرم*ی از ث*روت و ق*درت اجتماع*ی وجود دارد          
در اي*االت م*تحده، ب*ر اساس تخمين کميسيونی از مجلس سنا، کمتر از يک در صد از          

 ٢/٠ در ص**د س**هام هم**ه ش**رکت ه**ا هس**تند، و    ٨٠انواده ه**ای آمريکاي**ی ص**احب  خ**
، در بريتانيا، ١٩٧٣در سال . درص*د خانواده ها بيش از دو سوم اين سهام را صاحبند    

 در صد ٥/٥٠ در ص*د تمام اموال قابل فروش در دست يک در صد از جمعيت و          ٢٨
هر چند که اين ارقام (ود آن در دس*ت پ*نج در ص*د يعن*ی ثروتمندتري*ن بخ*ش جمعيت ب            

تمرک*ز ث*روت را کم*تر از واقعي*ت نش*ان م*ی دهند، زيرا شامل مسکن خصوصی نيز                 
نبوده، بلکه جزئی از وسايل  " اموال قابل فروش  "م*ی ش*وند ک*ه برای اکثريت جمعيت          

در بلژيک، در قاعده اين هرم يک سوم از اهالی جای دارند ). ض*روری زندگ*ی است   
تند جز آنچه سال به سال به کف آورده، خرج می کنند، نه پس       ک*ه دارای هيچ چيز نيس     

در رأس اي*ن ه*رم چهار در صد از جمعيت جای دارد که   . ان*دازی دارن*د و ن*ه ثروت*ی       
کم*تر از يک در صد بلژيکی ها  . نيم*ی از ث*روت خصوص*ی کش*ور را ص*احب اس*ت        

 ٢٠٠ان از ميان اين  . ص*احب ب*يش از نيم*ی از س*رمايه و س*هام تم*ام ش*رکت ها هستند                  
گ*ذاری را، ک*ه ب*ر کل زندگی اقتصادی         ی س*رمايه   خ*انواده اخت*يار ش*رکت ه*ای عم*ده         

در سوئيس، يک در صد از جمعيت صاحب بيش از      . کش*ور چيره اند، در دست دارند      
 . در صد ثروت خصوصی است٦٧
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بلک**ه ب**يانگر ع**دم  .     نابراب**ری در آم**د و ث**روت ت**نها ي**ک واقعي**ت اقتص**ادی نيس**ت   
پيش از جنگ جهانی دوم، در     . ت در مقابله با مرگ و زندگی نيز هست        تس*اوی امکانا  

بريتان**يا، م**يزان م**رگ و م**ير کودک**ان در م**يان خ**انواده ه**ای کارگ**ران غ**ير فن**ی دو    
آمار رسمی . براب*ر م*يزان م*رگ و م*ير کودک*ان در خ*انواده ه*ای س*رمايه داران ب*ود                   

ه ب**ر حس**ب تع**داد   م**يزان م**رگ و م**ير در فرانس** ١٩٥١نش**ان م**ی ده**د ک**ه در س**ال  
در خانواده های صاحبان مشاغل آزاد  : م*ردگان از ه*ر ه*زار ن*وزاد ب*ه ق*رار ذيل بود             

، ٢/٢٨، در خانواده های کارمندان تجاری ٩/٢٣، در خانواده های کارفرمايان      ١/١٩
کارگ**ران ص**نايع ( ، در خ**انواده ه**ای پيش**ه وران ٥/٣٤در خ**انواده ه**ای کس**به ج**زء 

، در خ**انواده ه**ای دهقان**ان و  ٥/٤٢ه ه**ای کارگ**ران ماه**ر  ، در خ**انواد٤/٣٦) دس**تی
، در      ٩/٥١، در خ****انواده ه****ای کارگ****ران ن****يمه فن****ی     ٩/٤٤کارگ****ران کش****اورزی  

، ١٩٥١ ده سال پس از ٧/٦١خ*انواده ه*ای کارگ*ران غ*ير فن*ی و مش*تغل به کار يدی          
 ها اگ*رر چ*ه م*يزان م*رگ وم*ير در ه*ر ي*ک از الي*ه ه*ا ک*اهش يافته بود، ولی نسبت               

 .  عمال مثل سابق مانده بود
روزنام*ه محافظ*ه ک*ار بلژيکی آزاد نتايج تأسف بار پژوهشی پيرامون آموزش       "اخ*يرا 

اي**ن بررس**ی ثاب**ت م**ی ک**ند ک**ه کمبودهائ**ی ک**ه  . زب**ان در م**يان کودک**ان را انتش**ار داد
کودک*ان خانواده*ای فق*ير در دو سال اول زندگی تحمل می کنند، و عقب افتادگی های              

ی ک*ه متعاقبا جامعه طبقاتی بر اين کودکان تحميل می کند، تأثيرات پايداری بر         فرهنگ* 
. توانائ*ی ج*ذب مفاه*يم انتزاع*ی وش*ناخت های علمی توسط اين کودکان بجا می گذارد       

، يعن*ی ب*دون کوش*ش ب*رای ج*بران اين عقب             "براب*ر "تأثيرات*ی ک*ه از ط*ريق آم*وزش          
خ اجتماعی چنين است که حتی در دوران        واقعيت تل . افتادگی ها، نمی تواند خنثی شود     

نيز نابرابری های اجتماعی امکان پيدايش موزارها، شکسپيرها، و         " دول*ت رفاه آور   "
 .انشيتن ها را که از ميان کودکان توده های مردم برخاسته باشند از بين می برد

. ام*روزه ديگ*ر در نظ*ر گرفت*ن نابرابری های اجتماعی موجود در کشور کافی نيست                
ز اي**ن مه**م ت**ر نابراب**ری هاي**ی اس**ت ک**ه بي**ن تع**داد اندک**ی از کش**ورهای پيش**رفته          ا
و بش*ريت ک*ه در کشورهای باصطالح عقب         ) پيش*رفته از نظ*ر م*يزان ص*نعتی ش*دن          (

 .وجود دارد. زندگی می کنند) کشورهای مستعمره و شبه مستعمره(افتاده 
يمی از توليدات صنعتی و در دن*يای س*رمايه داری، اي*االت متحده توليد کننده بيش از ن     
پانصد و پنجاه ميليون نفر     . مص*رف کننده نيم بيشتری از اهم آورده های صنعتی است          

.  ميليون نفر بلژيکی   ٩اهالی هندوستان از فوالد و نيروی برق کمتری برخوردارند تا           
در آم*د س*رانه واقع*ی در فقيرتري*ن کش*ورهای جه*ان ت*نها هشت در صد درآمد سرانه                  

به شصت و هفت در صد از جمعيت جهان فقط پانزده در     . ن کشورهاست در غن*ی تري   
، تع*داد زنانی که سر     ١٩٧٠در هندوس*تان، در س*ال       . ص*د از در آم*د جه*ان م*ی رس*د           

بيس*ت براب*ر تع*داد مش*ابه در بريتانيا     ) در ه*ر ص*د ه*زار زايم*ان        (زايم*ان در گذش*تند      
 .بود
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ن**ه کال**ری در هندوس**تان  نت**يجه اي**ن نابراب**ری ه**ای جهان**ی اينس**ت ک**ه مص**رف روزا  
 س**ال و در ٦٥ميانگي**ن عم**ر ک**ه در غ**رب ب**يش از   . نص**ف کش**ورهای غرب**ی اس**ت 

 . سال است، در هندوستان به زحمت به سی سال می رسد٧٠برخی از کشورها 
 
  نابرابری های اجتماعی در جوامع پيشين-٢

 در همه    نابراب*ری ه*ای اجتماع*ی، مش*ابه آنچ*ه در دنيای سرمايه داری وجود دارد،       
 يعنی در -جوام*ع پيش*ين ک*ه در ط*ول ت*اريخ در پ*ی هم آمده اند نيز به چشم می خورد                  

ط**ول دوران**ی از ح**يات بش**ر ک**ه ش**رح مکتوب**ی از آن در اي**نجا ش**رح س**يه روزی         
دهقان**ان فرانس**وی را در اواخ**ر ق**رن هفده**م از ک**تاب شخص**يت ه**ا ب**ه قل**م نويس**نده       

 : بازگو می کنيم" البروير"فرانسوی 
ح**يوانات وحش**ی ای را م**ی بين**يم، مذک**ر و مؤن**ث، ره**ا در په**نه روس**تا، س**ياه            "

چ**روه، کوف**ته و س**راپا س**وخته از آف**تاب، چس**بيده ب**ه زمين**ی ک**ه ب**ا س**ماجتی شکس**ت   
اي*نان چ*يزی ش*بيه ص*دای آدم*ی دارن*د و ه*ر آنگاه که راست         . ناپذي*ر آن را م*ی ک*اوند     

. ر حقيق**ت اي**نان انس**ان هس**تند و د. م**ی ايس**تند رخس**اری انس**انی نماي**ان م**ی رس**ازند  
ش*بانگاه ب*ه درون الن*ه هائ*ی مغ*اک مانند می خزند و از نان جو، آب، و ريشه گياهان       

 ."تغذيه می کنند
مقايس**ه کن**يد اي**ن تص**وير دهقان**ان آن دوران را ب**ا جش**ن ه**ای پ**ر زرق و ب**رق لوئ**ی   

چه . چه*اردهم درک*اخ ورس*ای، ب*ا زندگ*ی تجمل*ی اش*راف و ولخرجی های ثروتمندان           
 .تصوير تکان دهنده ای از نابرابری های اجتماعی

در جامع*ه س*ده ه*ای مياني*ن ک*ه نظام رعيتی بر آن حاکم بود، اشراف معموأل نيمی از             
بيش***تر . ک***ار و ي***ا نيم***ی از ف***رآورده ه***ای دهقان***ان رعي***ت را تص***احب م***ی ک***ردند 

ک اش*رافيون ب*ر روی زمي*ن خ*ود ص*دها، بلک*ه ه*زاران، رعي*ت داش*تند، يعن*ی ه*ر ي                 
 .ساالنه از صدها، بلکه هزاران، دهقان بهره می بردند

) مص**ر، س**ومر، ب**ابل، پ**ارس، هندوس**تان، چي**ن و غ**يره  (در جوام**ع کالس**يک ش**رق 
يعن**ی جوامع**ی ک**ه ب**ر پاي**ه کش**اورزی اس**توار بودن**د ليک**ن ص**احبان زمي**ن، خانه**ا،       

 نمايندگی که توسط ديوانيان و عاملين خزانه پادشاهی    (روحان*يون و يا پادشاهان بودند       
 . وضع بر همين منوال بود) می شدند

 س*ال پ*يش در مصر دوران فراعنه نوشته شده است،          ٣٥٠٠ک*ه   " هجونام*ه ح*رف      "
تص*ويری از دهقان*ان تح*ت استثمار مامورين سلطنتی به دست می دهد، مأموريتی که           

 .دهقانان ناراضی آنها را به حيوانات موذی و انگل تشبيه می کردند
اينکه فرهنگ . ن و روم باس*تان ن*يز جامع*ه ب*ر پاي*ه برده داری بنا شده بود                 در يون*ا  

اي*ن جوام*ع ب*ه چ*نان س*طح واالئ*ی دس*ت ياف*ت تا اندازه ای از اين رو بود که برده ها           
کليه کارهای يدی را به انجام می رساندند و بدين تزتيب شهروندان می توانستند بخش           
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سياس**ی، فرهنگ**ی، ه**نری، و ورزش**ی  زي**ادی از وق**ت خ**ود را ص**رف فعالي**ت ه**ای  
 .کنند

 
  نابرابری های اجتماعی و نابرابری های طبقاتی-٣

اختالف دستمزد ميان  " مثال. نابرابری طبقاتی نيست  "    نابراب*ری اجتماعی ضرورتـا   
ي*ک کارگ*ر ساده و يک کارگر متخصص ايندو را در دو طبقه مختلف اجتماعی قرار          

 .نمی دهد
نابراب*ری ايس*ت ک*ه ريش*ه در س*اختار زندگ*ی اقتصادی داشته به              نابراب*ری طبقات*ی     

عملک*رد م*تفاوت اقتص*ادی مربوط شود، و از راه نهادهای اساسی اجتماعی و قانونی               
 .هر دوره تدوام يافته و تشديد شود

 .چند مثال اين تعريف را روشن می کند
 ازاء ه**ر    در بل**ژيک، ب**رای اي**نکه کس**ی س**رمايه دار بزرگ**ی بش**ود م**ی ب**ايد ب**ه         

کارگ*ری ک*ه اس*تخدام م*ی ک**ند دس*ت ک*م س*رمايه ای براب**ر ي*ک ميل*يون ف*رانک بک**ار           
 کارگ***ر را بک***ار م***ی گ***يرد دس***ت ک***م ب***ه      ٢٠٠ي***ک کارخان***ه کوچ***ک ک***ه . ان***دازد

اما در آمد خالص يک کارگر هرگز     . س*رمايه ای براب*ر ص*د ميليون فرانک نياز دارد          
ي*ک کارگ*ر حت*ی پ*س از پنجاه     . ش*ود  ه*زار ف*رانک در س*ال اف*زون ت*ر نم*ی           ٢٠٠از  

س*ال ک*ار و ب*دون خرج حتی يک شاهی از دستمزدش باز هم نمی تواند پول بسنده ای        
يعنی کار دستمزدی، که يکی از ويژگی های . گ*ردآورد ت*ا ت*بديل ب*ه س*رمايه دار ش*ود        

اساس*ی ساختار اقتصاد سرمايه داری است، بطور مستمر اجتماع سرمايه داری را به               
يکی طبقه کارگر که از راه در آمدش هرگز          : م*تفاوت تقس*يم م*ی کند      "  اساس*ا  دو ط*بقه  

نم*ی توان*د دارن*ده وس*ايل تول*يد گ*ردد و ديگ*ری ط*بقه س*رمايه دار ک*ه صاحب وسايل                     
تول***يد اس***ت و از راه س***رمايه گ***ذاری مج***دد بخش***ی از س***ود خ***ود، اي***ن مالکي***ت را 

 .گسترش می دهد
ران برخ**ی از تکنس*ين ه*ا م*ی توان*ند ب*ه مق**ام          درس*ت اس*ت ک*ه در ک*نار س*رمايه دا     

مديري*ت ش*رکت ه*ا دس*ت ياب*ند، ول*ی ب*رای اي*ن کار به آموزش دانشگاهی نياز است،          
 در صد دانشجويان در بلژيک فرزندان ٧ تا ٥ح*ال آنک*ه در طول دهه های اخير تنها    

ونه در بيشتر کشورهای امپرياليستی شرايط بهمين گ   . خ*انواده ه*ای کارگ*ری ب*وده ان*د         
 .است

   نهاده*ای اجتماع*ی، چ*ه بخاط*ر در آم*د کارگ*ران و چ*ه بدل*يل نظ*ام آم*وزش عالی،                
اي**ن نهاده**ا تقس**يم . م*انع از دس**ت ياب**ی کارگ**ران ب**ه مالکي**ت س**رمايه داری م**ی ش**وند 

حتی . طبقات*ی جامع*ه را حف*ظ ک*رده، موج*ب ادام*ه آن بهمي*ن شکل امروزی می شوند              
ف**رزندان کارگ**ران "ل**ب ب**ا اش**اره ب**ه نمون**ه ه**ای در اي**االت م**تحده آم**ريکا ن**يز ک**ه اغ

بخود می بالند، نتايج يک بررسی نشان " شايس*ته ک*ه ب*ا س*خت کوش*ی ميل*يونر شده اند           
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داده اس*ت ک*ه ن*ود در ص*د مدي*ران ک*ل ش*رکت ه*ای مه*م از خانواده های سرمايه دار               
 .بزرگ و ميانه اند

ی ه**ای اجتماع**ی در     بدي**ن ترتي**ب مش**اهده م**ی ش**ود ک**ه در ط**ول ت**اريخ نابراب**ر       
در ه*ر ي*ک از اي*ن جوامع می توان طبقه ای    . نابراب*ری ه*ای طبقات*ی ت*بلور م*ی ياب*ند       

تول*يد کن*نده ياف*ت که با کار خود به تمام جامعه زندگی می بخشد، و نيز طبقه ای حاکم     
 :که از قبل کار ديگران زندگی می کند

 و مباش****رين در    در ي****ک س****و دهقان****ان و در س****وی ديگ****ر روحان****يون، ارباب****ان   
 امپراطوری های شرق؛

     بردگان و برده داران در يونان و روم باستان؛
     رعيت ها و اربابان فئودال در سده های ميانين،
 .    کارگران و سرمايه داران در جامعه بورژوائی

 
  نابرابری های اجتماعی در دوران ما قبل تاريخ-٤

پيش از آن، .  زمين بشر را در بر می گيرد  ت*اريخ ت*نها بخ*ش اندک*ی از زندگ*ی روی           
يعن*ی دوره م*ا ق*بل ت*اريخ، ش*امل دوران*ی از ح*يات بشر بود که نگارش و تمدن هنوز            

اقوام بدوی تا اين اواخر و حتی تا دوران کنونی در شرايط ما قبل . ش*ناخته نشده بودند   
برابری های بش*ر در بخ*ش عم*ده دوران م*ا ق*بل ت*اريخ از نا         . ت*اريخ باق*ی م*انده بودن*د       
 .طبقاتی به دور بوده است

    ب**ا بررس**ی بعض**ی از نهاده**ای جوام**ع ب**دوی اخ**تالف اساس**ی بي**ن اي**ن جوام**ع و     
 .جامعه طبقاتی را می توان شناخت

   بس**ياری از انس**ان شناس**ان از رس**م برگ**زاری جش**ن ه**ای ب**زرگ پ**س از برداش**ت  
س معروف، مارگرت   انسان شنا . خرم*ن توس*ط بس*ياری از اق*وام ب*دوی سخن گفته اند             

می نويسد که ) در کينه نو(م*يد، در ب*اره اي*ن گون*ه جشن ها در قبيله پاپوی در آرايش                 
هم*ه آنهائ*ی ک*ه محصولی بيش از حد متوسط به دست آورده اند کليه اعضای خانواده                  
و همس*ايگان خ*ود را به ميهمانی دعوت می کنند و اين ميهمانی آنقدر ادامه می يابد تا            

اين گونه جشن ها راه "وی م*ی اف*زايد،    . حص*ول اض*افی ب*ه پاي*ان رس*د         بخ*ش عم*ده م    
 ....."مناسبی است برای جلوگيری از انباشت ثروت فردی

ب*نابر پ*ژوهش ه*ای انس*ان ش*ناس ديگ*ری ب*نام اش در م*ورد رس*وم و نظام ويژه قبيله              
هوپ*ی در ج*نوب اي*االت م*تحده آم*ريکا، بر خالف جامعه ما در اين قبيله اصل رقابت              

ه**نگام ب**ازی و ورزش، کودک**ان قب**يله  . ف**ردی را از نظ**ر اخالق**ی نکوه**يده م**ی دان**ند 
 .شده است" برنده"هوپی هرگز امتيازات را نمی شمرند و نمی دانند چه کسی 

   اگ*ر چ*ه کش*اورزی ک*ه در ب*ر گ*يرنده اراض*ی مشخصی است اساسی ترين فعاليت                     
قات تقس**يم نش**ده ان**د، در اقتص**ادی جوام**ع ب**دوی را تش**کيل م**ی ده**د ک**ه ه**نوز ب**ه ط**ب 

ب**ه ه**ر . اغل**ب اي**ن جوام**ع به**ره ب**رداری اش**تراکی از زمي**ن ديگ**ر انج**ام نم**ی پذي**رد  
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اين مزارع مکرًا تجديد توزيع    . خ*انوار مزارع*ی جه*ت ک*ار در دوره معين*ی می رسد             
م*ی ش*وند ت**ا از امت*ياز يافت*ن اي**ن ي*ا آن عض**و جماع*ت، ب*ه زي**ان ديگ*ران، جلوگ**يری         

اين نظام . و بيشه زارها بگونه ای همگانی بهره برداری می شود       از چ*راگاه ها     . ش*ود 
 ک*ه مبتن*ی ب*ر فقدان مالکيت خصوصی بر زمين است، در آغاز دوره            جماع*ت روس*تا   

و اين نشان می دهد که در     . کش*اورزی تقري*بًا در م*يان همه اقوام جهان يافت می شود            
 .م نشده بودآن زمان جامعه در سطح روستاها هنوز به طبقات مختلف تقسي

   پ*ندار راي*ج چني*ن است که ريشه نابرابری های اجتماعی را در نابرابری استعداد و       
خ**ود خواه**ی "ظرفي**ت و قابلي**ت اف**راد ب**ايد جس**ت و تقس**يم جامع**ه ب**ه ط**بقات حاص**ل  

اين پندار کوچکترين پايه . است" طبيعت انسان"انس*ان ه*ا و در نتيجه ناشی از    " ذات*ی 
طبيعت "ک طبقه اجتماعی توسط طبقه ای ديگر، نه ناشی از           اس*تثمار ي*   . علم*ی ن*دارد   

استثمار هميشه وجود نداشته است و      . ، بلک*ه نت*يجه تکامل تاريخی جامعه است        "انس*ان 
هميشه دارندگان و تهی دستان نبوده اند، و هميشه . برای هميشه نيز دوام نخواهد يافت   

 .نيز نخواهند بود
 
 ی در طول تاريخ شورش عليه نابرابری های اجتماع-٥

  بدي*ن ترتي*ب، جامع*ه طبقات*ی و مالکي*ت خصوص*ی ب*ر زمي*ن و ديگر ابزار توليد به                    
ه*يچ رو ناش*ی از طبيع*ت انس*انی ن*بوده، بلک*ه حاص*ل تکامل جامعه و تحول نهادهای               

خواه**يم دي*د ک**ه اي**نها چ*را بوج**ود آم*ده ان**د و چگون**ه از    . اقتص*ادی و اجتماع**ی آنس*ت  
 .ميان خواهند رفت

راستی، از زمان پيدايش نخستين تقسيم طبقاتی جامعه، انسان بارها دريغ خويش             ب*ه   
را نس**بت ب**ه زندگ**ی گروه**ی گذاش**ته اش، يعن**ی در دوران اش**تراکی قب**يله ای، ب**يان     

اين حسرت را در بيان های رويايی نويسندگان چين باستان و نويسندگان          . داش*ته اس*ت   
وي**رژيل، . غ**از زندگ**ی بش**ری، م**ی بين**يمآ" دوران طالئ**ی"يونان**ی و التي**ن، در ب**اره 

ف**رآورده ه**ا بگون**ه ای " دوران طالئ**ی"ش**اعر روم**ی، ب**ه روش**نی م**ی گوي**د ک**ه در   
همگان**ی تقس**يم م**ی ش**د و اي**ن س**خن بدي**ن معن**ی اس**ت ک**ه مالکي**ت خصوص**ی وج**ود   

 .نداشته است
   بس*ياری از فيلس*وفان و دانش*مندان نام*ی اختالفات طبقاتی جامعه را منشاء پريشانی      

 .اجتماعی دانسته، طرح هايی جهت از ميان بردن آن فراهم ديدند
    افالط*ون، فيلس*وف يونان*ی، منشاء بدبختی هايی را بر جامعه می گذرد، بدين گونه         

حتی کوچکترين شهرها به دو بخش تقسيم شده اند، شهر تهی دستان : "وص*ف م*ی کند   
ب***ا ه***م در جنگ***ند رف***تار          و اي***نان ب***ا يکديگ***ر همان***ند کس***انی ک***ه . و ش***هر دارندگ***ان

 ."می کنند
   ف*رقه ه*ای يه*ودی ک*ه در آغاز دوران ما گسترش يافتند و نيز بنيان گذاران کليسای              
مس*يحيت ک*ه در س*ده های سوم تا پنجم ميالدی از همان سلوک پيروی می کردند، هر             
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ب   س**ن بارن**ا.دو از ه*واداران سرس**خت بازگش*ت ب**ه همگان**ی ش*دن ف**رآورده ه**ا بودن*د    
هرگز از دارايی خود سخن مگو، زيرا همانطور که تو از معنويات خود           : "م*ی نويسد  

بگون*ه ای اش*تراکی بهره مند می شوی، به مراتب ضروريست که از ماديات خود نيز    
س*ن س*يپرين رس*االت بسياری در دفاع از توزيع    . بگون*ه ای اش*تراکی به*ره ور ش*وی       

سن ژان کريستوم .  ب*ه رشته نگارش درآورد براب*ر ف*رآورده ه*ا در م*يان هم*ه انس*انها           
حتی سن آگوستين نيز ابتدا     ". مالکيت يعنی دزدی  ."نخستين کسی بود که بانک برآورد     

ريش*ه تم*ام س*تيزها و خش*ونت ه*ای اجتماع*ی را در مالکي*ت خصوصی می ديد، ولی          
 .بعدها ديدگاهش تعديل يافت

 نزد سن فرانسيس از آسيس و    اي*ن س*نت در س*ده ه*ای ميان*ی ن*يز ادامه يافت، بويژه               
جان . آلبيژن*يان، کاث*اری، و بکل*يف و غ*يره    : در م*يان پيش*روان نهض*ت اص*الح دين*ی          

بايد بندگی را از   : "بال انکليسی، از پيروان ويکليف در سده چهاردهم، چنين می گويد          
ه آنان که خود را سروران ما می خوانند آنچ. م*يان ب*رد و تمام انسانها بايد برابر باشند       
 ."آنها شکوهشان را مديون کار ما هستند..... را که ما توليد می کنيم مصرف می کنند

    س**رانجام، در دوران معاص**ر، م**ا ش**اهد دق**يق ت**ر ش**دن ه**ر چ**ه بيش**تر اي**ن گون**ه        
:      از اي**ن جمل**ه ان**د آث**ار زي**ر  . ط**رح ه**ا، جه**ت س**اختن جامع**ه براب**ری خ**واه، هس**تيم   

، آثار )ايتاليائی(اثر کامپانال " ش*هر آفتاب  "،  )نگليس*ی ا(اث*ر توم*اس م*ور     " ن*ا کج*ا آب*اد     "
 ).فرانسوی(توسط مرلی " قواعد طبيعت"و " وصيت نامه ژان ميسلير"وراس داله و 

   در ک*نار اي*ن ش*ورش انديش*ه ه*ا عل*يه نابرابری های اجتماعی، شورش های واقعی              
بقات      يعن**ی خيزش**های ط**بقات س**تم ک**ش ب**ر عل**يه ط**    -ب**ی ش**ماری ن**يز رخ داده اس**ت  

ت*اريخ هم*ه جوام*ع طبقات*ی ت*اريخ م*بارزات طبقات*ی است، مبارزاتی که اين                . س*تم گ*ر   
 .جوامع را از هم می درد

 
  پيکارهای طبقاتی در طول تاريخ-٦

   پيکارهای طبقاتی ميان طبقه استثمارگر و طبقه استثمار شده، و يا ميان خود طبقات           
جامعه و در چه مرحله مشخصی از تکامل مخ*تلف استثمارگر، بسته به اينکه در کدام       

 .آن جامعه رخ دهد، اشکال گوناگونی بخود می گيرد
)    ام***پراطوری ه***ای ش***رق باس***تان " (ش***يوه تول***يد آس***يايی"  در جوام***ع موس***وم ب***ه 

 .شورش های بسياری رخ داد
   در چي*ن، قيام های بی شمار دهقانی انگ خويش را بر پيکره تاريخ سلسله هايی که             

ژاپن نيز شاهد تعداد بسياری     .  ب*ر ام*پراطوری چي*ن حکوم*ت ک*ردند کوب*يده ان*د              پياي*ی 
 .قيام های دهقانی، بويژه در سده هجدم، بوده است

   در يون*ان و روم باس*تان، ي*ک رده پ*ی در پ*ی از ش*ورش ه*ای ب*ردگان پدي*د آمد که               
اي*ن ش*ورش ها در سقوط امپراطوری        . مشهورترينش*ان را اس*پارتاکوس ره*بری ک*رد        
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در ميان شهروندان آزاد پيکارهای سختی بين طبقه دهقانان        . روم س*هم بس*زائی داشتند     
 .بدهکار و تجار رباخوار، بين دارندگان و بی چيزان درگير بود

    در س*ده ه*ای مياني*ن، م*بارزات طبقات*ی ارباب*ان ف*ئودال را در براب*ر جماعت های                     
و ن**يز در دورن اي**ن . ، ق**رار دادآزاد، ک**ه ب**ر پاي**ه تول**يد خ**رده کاالي**ی اس**توار بودن**د   

جماع**ت ه**ا پيش**ه وران در براب**ر تج**ار، و پ**اره ای از پيش**ه وران ش**هری در براب**ر    
سرس**خت تري**ن م**بارزات طبقات**ی م**يان    . دهقان**ان اط**راف ش**هر ق**رار گرف**ته بودن**د    

اش*رافيت ف*ئودال و دهقانان*ی ک*ه در پ*ی رهاي*ی خ*ود از ي*وغ فئودال*ی می کوشيدند در              
 انقالب***ی اي***ن س***تيزها را در م***بارزات ژاک***ری ه***ا در فرانس***ه،     چه***ره ه***ای. گرف***ت

ج*نگ ه*ای وات تايل*ر در انگلس*تان، ج*نگ ه*ای هوس*يت ه*ا در بوه*م، و ج*نگ های                   
 .دهقانی سده شانزدهم در آلمان به روشنی می توان ديد

   ت***اريخ بي***ن س***ده ه***ای ش***انزده و هج***ده ب***ا پ***يکارهای طبقات***ی م***يان اش***رافيت و     
ان اس**تادان پيش**ه ور و شاگردانش**ان، م**يان ب**انکداران و بازرگان**ان      ب**ورژوازی، م**ي 

. مشخص می شود... ثروتم*ند از ي*ک س*و و کارگ*ران ساده شهرها از سوی ديگر، و            
اي**ن م**بارزات گش**اينده دوره انقالبه**ای بورژوائ**ی، س**رمايه داری نوي**ن، و م**بارزات    

 .طبقاتی پرولتاريا عليه بورژوازی بود


