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چکیده
نوشتار حاضر با هدف تشریح چگونگی فرایند توسعه سیاسی در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی و نقش طبقه متوسط
جدید(شهری) در این فرایند به رشته تحریر درآمده است .اینکه در میان طبقات اجتماعی در جامعه ایرانی پس از پیروزی انقبالب اسالمی،
کدام طبقه سیاسی نقش اساسی در فرایند توسعه سیاسی ایفا نموده است؟ و چرا در میان طبقات اجتماعی این طبقه متوسط جدید است
که می تواند فرایند توسعه سیاسی را عملیاتی نمایید؟ مهمترین سواالت تحقیق حاضر را تشکیل می دهند .در پاسخ به سواالت تحقیق این
فرضیه مطرح می شودکه بنظر می رسد طبقه متوسط جدید به دلیل تاکید بر مولفه های چون حقوق و نهادهای مدرن ،قانون و پارلمان،
مشارکت سیاسی و انتخابات ،آزادی و مطبوعات و  ....در میان طبقات اجتماعی بیشترین نقش را در فرایند توسعه سیاسی جمهوری
اسالمی ایران داشته است؟ چارچوب نظری انتخابی برای تحلیل طبقه ،بر اساس نظریات علمای نوسازی می باشد .در تحقیق حاضر که با
بهره گیری از رویکرد توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته طبقه متوسط جدید به عنوان متغیر مستقل و فرایند توسعه سیاسی در جمهوری
اسالمی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد؟ در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که طبقه متوسط جدید به
دلیل جایگاه ویژه خود از عاطفه طبقه پایین (سه) به عنوان عامل فشار بهره می برد و از عقل طبقه ممتاز( یک) به عنوان عامل مصلحت
بین و مصالحه جو استفاده می کند و به این ترتیب حرکت رو به رشد اجتماعی را مدیریت می کند .به همین دلیل در فرآیند توسعه
سیاسی و توزیع بیشتر و دقیق تر اقتدار سیاسی و استقرار و نهادینه سازی مردم ساالری به عنوان روشی که زمینه تشریک بیشتر مردم در
حاکمیت را مساعد می کند ،نقش اساسی ایفا می نماید.
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مقدمه

به طور طبیعی هنگام سخن گفتن از طبقات و اليه های اجتماعی موجود در بافت اجتماعی ،تحلیل سوسیالیستی و نوع نگاه کارل
مارکس به طیقات اجتماعی ،اولین پهنه ای است که مورد توجه قرار می گیرد .گرايش مارکس به تحلیل اجتماعی و کشف
تضادهای آن برای تشريح سیر تکاملی تاريخ ،موجب شده که مطالعه طبقات و اليه بندی اجتماعی نقشی ويژه در فلسفه سیاسی او
داشته باشد .مارکس مبنای تحلیل خود را بر «مناسبات تولید» بنا کرده و بر اين اساس دو طبقه متخاصم دارندگان ابزار تولید و
دارندگان نیروی کار را در برابر هم قرار داده است (نقیب زاده .)2913:32 ،به نظر مارکس تاريخ چیزی به جز تقابل اين دو گروه
نبوده و نیست و اين تضاد در بطن خود تکامل تاريخ را موجب شده است .مارکس در اين تحلیل ،دارندگان ابزار تولید را به دو
گروه تقسیم می کند .مالکان ابزار تولید که نیروی کار استخدام نمی کنند و تنها از نیروی کار خود و حداکثر خانواده شان برای
تولید استفاده می کنند و گروهی ديگر که برای تولید به نیروی کار احتیاج دارند و اين نیروها را با دستمزد می خرند .مارکس
گروه اول را خرده بورژوا و گروه دوم را بورژوا می نامد .در حالی که به نظر او طبقه خرده بورژوا به تدريج تجزيه شده و بخش
عمده آن به طبقه کارگر (طبقه فاقد ابزار تولید) ملحق شده .بخش کوچکی به طبقه بورژوا يا سرمايه دار (دارندگان ابزار تولید و
خريداران نیروی کار) خواهند پیوست .در کنار اين مارکس در تحلیل شکل اداره جامعه و چگونگی راهبری نظام اقتصادی در يک
ساختار سرمايه داری از قشر ويژه ای به نام مديران نام می برد .اين گروه افرادی هستند که هر چند ابزار تولید را ندارند اما به علت
تخصص و توان اجرايی و فنی خود کمتر از کارگران عادی تحت استعمار بوده ،از مزايا و امکانات الزم برای زندگی و زيست
مطلوب بر اساس مقتضیات زمان برخوردارند .مارکس معتقد بود که اين طبقه به علت فقدان منافع طبقاتی از اهمیت زيادی
برخوردار نبوده ،در نهايت در راستای خواست و منافع سرمايه دار تالش و فعالیت خواهند کرد .اما در تحلیل های بعدی به ويژه در
مطالعات الکسی دوتوکويل اين دو گروه در کنار هم قشری ويژه را شامل شدند که طبقه متوسط نام گرفت که در شکل دادن به
شرايط سیاسی و اجتماعی آتی نظام سرمايه داری نقشی ويژه را برعهده داشت (بشیريه.)91-93: 2913 ،
از سوی ديگر تضاد طبقاتی در مسیری که مارکس تصور می کرد ،پیش نرفت و میزان آن از حد معینی بیشتر نشد .در واقع نظام
سرمايه داری انعطاف پذيرتر و پوياتر از آن بود که مارکس تصور می کرد و گردانندگان اين سیستم در اواخر قرن نوزدهم دريافتند
که افزايش شکاف طبقاتی نوعی بی ثباتی را به جامعه تزريق می کند که قابل صرف نظر کردن نیست ،ضمن اينکه وجود فقر شديد
در جامعه در واقع با کاهش میزان مشتری چرخه کاال را که رگ حیاتی نظام سرمايه داری است مسدود می کرد .لذا به تدريج با
پیرايش نظام های حمايتی و ارائه خدمات تامین اجتماعی و مالی ،تسهیالت الزم برای رشد درآمد و افزايش کیفیت زندگی طبقات
مزدبگیر فراهم آمد .همزمان با اين تحوالت توسعه تکنولوژيک و فراگیری نظام آموزشی موجب شد که در کنار افزايش
مزدبگیران تحصیلکرده و متخصص ،با تغییر شرايط کاری و تکنیکی میزان نیاز به اين افراد افزايش يافته عمالً اين گروه جايگاه
ويژه ای را در بین ديگر اليه های اجتماعی به خود اختصاص دهد .می توان گفت در تمام سال های پس از جنگ جهانی دوم رشد
طبقه جديد مزدبگیران که کارگران يقه سفید نامیده می شوند ،مهم ترين تحول اجتماعی در ساختار جوامع سرمايه داری بود که
اثرات سیاسی جدی را در مناسبات سیاسی پديد آورد (شريبانی.)2910 ،
اما فرآيند تحوالت اجتماعی در ايران به رغم شباهت های شکلی متفاوت از آن چیزی بوده که در غرب تکوين يافت .ايران در
آغاز قرن چهاردهم هجری ،کشوری با نظام اجتماعی فئودالی بود که در آن يک طبقه متوسط منطبق بر تعريف مارکس از خرده
بورژوا در حاشیه سیستم فئودالی موجود ،وجود داشت .طبقه ای که امروز و در بحث های تاريخ تحول اجتماعی ايران «طبقه
متوسط سنتی» نامیده می شود .با آغاز قرن چهاردهم و تثبیت حکومت پهلوی و همزمان با توسعه نقش و تاثیرگذاری دولت مرکزی
در نظام اجتماعی ،به تدريج يک قشر بوروکرات در جامعه پديد آمد که مختصات بسیار نزديکی با طبقه مديران يا مزدبگیران يقه
سفید در غرب سرمايه داری داشت .اين طبقه به تدريج و همراه با افزايش حجم دولت و توسعه میزان نفوذ و اقتدار آن در زندگی
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اجتماعی ايرانیان رشد يافت تا جايی که به تدريج و پس از دهه  2916هجری به مهم ترين قشر در جامعه ايرانی تبديل شد
(اديبی2931،؛ ازغندی.)293-291 :2911،
در واقع افزايش وابستگی اقتصاد ايران به نفت ،سرمايه دولتی و دالرهای نفتی موجب شد که دولت به بزرگترين کارفرما و سرمايه
دار در اقتصاد ايران تبديل شود و در عمل مجبور باشد از طريق سیستم بوروکراتیک وابسته به خود ،درآمد نفت و ساير يارانه ها را
در جامعه تزريق کند (محمدیفر و محمدی .)2932 ،اين مسیر نیاز به يک سیستم بوروکراسی گسترده و حجیم داشت که به تدريج
شکل يافت و پس از دهه چهل به اوج رسید و بديهی است همانطور که پیش از اين گفته شد ،طبقه متوسط مدرن(جديد شهری)
وابسته به دولت را که اصلی ترين عوامل اجرايی اين فرآيند بودند ،تبديل به اصلی ترين اليه اجتماعی کشور کرد .در واقع نحوه
کارکرد سیستم سیاسی و اقتصادی ايران موجب شد که نقش طبقه متوسط تازه شکل يافته ،بسیار فراتر از حجم آن در اليه های
اجتماعی باشد ،چرا که قدرت راهبری سیستم های متفاوت که به مدد تجربیات اجرايی آنان فراهم آمده بود ،به اعضای اين طبقه
اجازه نفوذ در تمام عرصه های اجتماعی را می داد ،ضمن اينکه تمرکز يافتن و تعلق تمام جريانات روشنفکری ،دانشگاهی و
تبلیغاتی در اين طبقه موجب شد که طبقه متوسط جديد شهری عمالً توان هرگونه اثرگذاری را در سطوح سیاسی و اجتماعی داشته
باشد و بتواند در صورت انسجام ،تحوالت سیاسی مهمی را موجب شود که بی ترديد وقوع انقالب اسالمی و حوادث بعد از انقالب
همچون پديده دوم خرداد از مهم ترين مظاهر آن محسوب می شوند.
به بیان ديگر نگاهی به تحوالت فوق الذکر نشان می دهد که اگر در هر موقعیتی در صورتی که طبقه متوسط با انسجام و به طور
عمومی و فراگیر خواستار تحولی شده اند اين تحول با هر میزان از مشکالت و صعوبت به وقوع پیوسته است .در سال های  2930و
 2931طبقه متوسط جديد که از لحاظ مالی و امکانات زندگی در موقعیت مطلوبی قرار داشت به طور منسجم و پیگیر خواستار
تحوالت سیاسی و باز شدن فضای فکری در ايران بود .تحولی که جزء شعارهای اصلی انقالب اسالمی بود .اين قشر در سال های
پس از انقالب و پس از پیش آمدن برخی حوادث سیاسی و جنگ تحمیلی متفرق شده ،از صحنه تحوالت سیاسی کنار رفت و تا
سال  2910در روندهای سیاسی به طور جدی شرکت نجست .اما پس از تحوالتی که از سال  2911آغاز شد و سرانجام در سال
 2910به نتیجه رسید و به همراه بحث های سیاسی پیش آمده در آن مقطع بین نیروهای انقالب که شعارهای متفاوتی را ارائه می
کردند ،طبقه متوسط جديد شهری امیدوار شد که می تواند دوباره به آرمان تکثر سیاسی و فکری ،جامعه مدنی و توسعه سیاسی
دست يابد (مطلبی.)13-261 : 2910 ،
نگاهی به نحوه عملکرد و تحرکات طبقه متوسط جديد شهری طی چهار دهه از حیات جمهوری اسالمی ايران نشان می دهد که
اين طبقه به طور عمومی چندان توجه و اعتنايی به شعارهای اقتصادی نداشته و همواره به تأسی از تفکرات روشنفکران در پی
رسیدن به آمال خود در آزادی های سیاسی و فکری در قالب مردم ساالری و توسعه سیاسی بوده است.
چارچوب نظری

توسعه سیاسى يکى از محورىترين مباحث در حوزههاى علوم سیاسى است که در جامعه ايرانی با توجه به نقش و تاثیر دين و نحوه
تعامل آن با توسعه مىتواند تعیین کننده باشد .و در اين میان طبقه متوسط جديد يا مدرن يکى از مهمترين گروه هاى نوساز از جمله
در جامعه ايرانی است که تحقق توسعه سیاسى را ممکن مىسازد .ورود مفهوم توسعة سیاسی در ادبیات سیاسی سابقة طوالنی ندارد
و نهايتاً به تحوالت سیاسی جهان پس از پايان جنگ دوم جهانی بر میگردد .بعد از جنگ جهانی دوم ،مفهوم توسعة سیاسی به طور
مکرر دستخوش تغییر و تحول شده است و هم اکنون نیز اتفاق نظر بر محدودة تعريف آن وجود ندارد« .لوسین پای» را بايد
نخستین پژوهشگر برجستهای دانست که «مفهوم توسعه سیاسی» را با ژرفنگری ويژهای تحلیل و نظريههايی را درباره آن مطرح
کرد .او کار خود را از سال 2309م آغاز کرد و با توجه به گسترش فرهنگی ،به توسعه سیاسی از نظر پذيرش ،تلفیق و اصالح
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الگوهای قديمی زندگی با نیازهای جديد میانديشید .پای تأکید میکرد که نخستین گام در راه توسعه سیاسی ،تکامل يافتن نظام
دولت ملی است .او توسعه سیاسی را مفهومی اساسی میدانست که به تدريج ،در همة جامعهها گسترش میيابد و میتوان از آن با
عنوان «فرهنگ جهانی» ياد کرد( .عالم .)211 :2911 ،در باور او برابری ،ظرفیت و انفکاک ساختاری از نشانگان تجدد و توسعه
سیاسی بشمار می آيد (پای و ديگران.)13 :2916 ،
«جیمز کلمن» در مقالهای با عنوان «توسعه سیاسی تدريجی» ،توسعه سیاسی را اينگونه تعريف میکند :روند معمول آن است که به
فرآيند توسعه سیاسی از ديدگاه اصل تاريخی ،گونهشناختی و تکاملی نگريسته شود.


ديدگاه تاريخی :توسعه سیاسی به کلیه تغییراتی اطالق میشود که در فرهنگ و ساختار سیاسی به همراه عمده فرآيندهای
انتقالی نوسازی اجتماعی و اقتصادی ،ابتدا در اروپای غربی در قرن شانزدهم و سپس به صورتی غیر متوازی و ناقص ،در
ديگر نقاط جهان روی داده است.



ديدگاه گونهشناختی :فرآيند توسعه سیاسی را به عنوان حرکتی از يک نظام حقوقی اولیه ماقبل مدرن ـ سنتی ـ به يک
نظام حکومتی فراسنتی ـ مدرن ـ (يا توسعه يافته) میپندارد .اين گونههای متضاد يا به وسیله فهرستی توصیفی از مختصات
نظامهای حکومتی (تاريخی يا معاصر) و يا به وسیلة آنچه که گفته میشود ساختهای تحلیلی مطلوب است ،مشخص
میشوند.



ديدگاه تکاملی :فرآيند توسعه سیاسی به عنوان افزايش نامحدود ظرفیت بشر برای اختراع و نهادينه نمودن ساختارهای
جديد و تقويت فرهنگها ،فايق آمدن بر مشکالت يا حل آن ها ،قرار گرفتن در مسیر تغییر مداوم و سازگاری با آن و
تالش هدفمند و خلّاق برای دستيابی به اهداف جديد اجتماعی معرفی گرديد(کلمن .)223-216 :2916،در مجموع
برداشت او از فرآيند توسعه سیاسی عبارت از تعامل دايمی بین فرآيندهای انفکاک ساختاری ،الزامات برابری و ظرفیت
همگرا ،پاسخگو و سازگارشوندة يک نظام سیاسی است(همان .)212،

از ديدگاه «ساموئل هانتینگتون» توسعه سیاسی عبارت است از آفرينش نهادهای سیاسی دارای ويژگی های پیچیدگی ،استقالل و
انسجام برای جذب و تنظیم مشارکت گروه های جديد و ترويج تغییر اجتماعی و اقتصادی در جامعه (هانتینگتون  .) 10 : 2916به
عقیده او از آنجا که در فرايند توسعه سیاسی تقاضاهای جديدی به صورت مشارکت و ايفای نقش های جديدتر ظهور میکنند ،لذا
نظام سیاسی بايد از ظرفیت و توانايیهای الزم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد ،در غیر اينصورت سیستم با بیثباتی ،هرج و مرج،
اقتدارگرايی و زوال سیاسی مواجه خواهد شد و امکان دارد پاسخ جامعه به اين نابسامانیها به شکل انقالب تجلی کند (قوام 2913 ،
.)20:
لوسین پای افزايش ظرفیت نظام را در پاسخگويی به نیازها و خواستههای مردم ،تنوع ساختاری ،تخصصی شدن ساختارها و همچنین
افزايش مشارکت سیاسی را الزمه توسعه سیاسی میپندارند .پای بر اين نظر است که برای تحقق توسعه مطلوب ،يک نظام سیاسی
میبايستی از يک سلسله بحران ها چون بحران هويت ،مشروعیت ،نفوذ ،مشارکت و توزيع به صورت موفقیت آمیز عبور کند (پای
و ديگران« .)2916 ،گابريل آلموند» و «بینگهام پاول» درکتاب معروف خود تحت عنوان «سیاستهای مقايسه ای» به شرح و بسط
افکارخود پیرامون توسعه سیاسی پرداخته اند .به نظر آن ها ريشه اصلی هدايتگری و نیروی محرکه اساسی توسعه سیاسی را می توان
هم درمحیط بین المللی و يا درجامعه داخلی و يا درمیان برگزيدگان سیاسی داخل درنظام بین المللی پیدانمود ( & Almond

 .)Powell , 1966:16-30اما اگر پويش توسعه سیاسی ناشی ازمسائل داخلی باشد ،به دلیل گسترش تجارت و رونق و پیشرفت
صنعت طبقه متوسطی پديدآمده که اين طبقه خواهان انجام اصالحات عمومی و بهبود وضعیت خود و برآوردن نیازهای
جديددرعرصه اقتصاد و سیاست واجتماع بوده و از اين روتبديل به نیروی محرکه ايجاد توسعه سیاسی برای برآوردن نیازهايش
میشود .و اگرپويش توسعه به دلیل اقدامات و تصمیمات برگزيدگان سیاسی باشد ،آن ها در جستجوی افزايش منابع قدرت و
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دارايی خود برای تداوم و استمرارحکومتشان بوده و از اين رو با ايجاد توسعه سیاسی ظرفیت نظام سیاسی و توانايی آن را باالبرده،
تا بدين طريق پايههای سلطه خود را مستحکم ترنمايند .از نظرآلموند اگر نظام سیاسی چهار مشکل موجود را حل نمايد امکان
تحقق توسعه سیاسی درجامعه هست وآن چهار مشکل عبارتنداز:


الف) مشکل نفوذ قدرت سیاسی ويکپارچگی؛



ب) ايجاد حس وفاداری وتعهد نسبت به ملت و منافع ملی و نظام سیاسی درمیان تودهها؛



ج) مشکل مشارکت که موجب پیدايش خواستههای جديد به ويژه پیرامون سهیم شدن در امر قدرت و تصمیم گیری
سیاسی میشود؛



د) ايجاد روند توزيع منابع و امکانات مادی و فرصتهای مختلف زندگی همچون فرصت تحصیلی وکسب درآمد و
ايجاد حرف تازه و سايرموارد نظارت وکنترل داشته باشد (.)Ibid, 34-41

«ساموئل ايزنشتات»

توسعه سیاسی را به ساختارسیاسی تنوع يافته و تخصصی شده وتوزيع اقتدارسیاسی درکلیه بخشها و

حوزههای جامعه مرتبط میسازد .به نظر وی هر اندازه جامعه از ساختارهايی برخوردار شود که هر کدام دارای هويت مستقل برای
خود باشند به همان نسبت بردرجه توسعه سیاسی آن افزوده خواهدشد .برای مثال دريک نظام سنتی پدرساالری رهبران قادر به بهره
گیری مناسب از منابع و امکانات جامعه نبوده و از ظرفیت محدودی برای پاسخگويی به خواستهای عامه برخوردارند (قوام،
.)20 :2912
«کارل دويچ» نیز معیار عمدهای را که وی برای توسعه سیاسی در نظر میگیرد میزان تحرک اجتماعی است .از نظر دويچ تحرک
اجتماعی فرآيندی است که به موجب آن اعتقادات و وابستگیهای سنتی در زمینههای سیاسی ،روانی ،اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی دچار دگرگونی شده و توده مردم را برای قبول الگوهای رفتاری جديد آماده میکند ( .)Deutsch, 1969: 8بدين
ترتیب مقوله توسعه سیاسی جدا از مسايل اجتماعی نیست .به رغم اختالف نظر در تعريف توسعه سیاسی اما در معیارهای اساسی
توسعة سیاسی توافق نسبی بین دانشمندان اين رشته وجود دارد .از مجموع بررسی نظريات نظريهپردازان توسعة سیاسی ،همچون
ساموئل هانتینگتون ،لوسینپای،گابريلآلموند ،سیدنی وربا ،بینگهام پاول ،جیمز کلمن و کارل دويچ مهمترين معیارهای توسعة
سیاسی را می توان در مقولههای ذيل برشمرد:
 .2پیچیدگی نظام سیاسی؛ .1استقالل نظام سیاسی؛ .9انعطافپذيری نظام سیاسی؛ .1وحدت و يگانگی نظام سیاسی؛ . 3مشارکت
سیاسی؛ .0توانايی نظام بر حل و جذب مشارکت مردم؛ .1گذر از بحران های پنجگانه؛ .1ترجیح فعالیت های دسته جمعی بر
فردگرايی؛ .3فرهنگ سیاسی؛ .26توسعة شهرگرايی؛ .22توسعة سواد و تحصیل؛ .21شبکة وسیع ارتباط رسانههای جمعی.
اکنون با بخاطر سپردن اين معیارها و شاخصه ها مىتوان اقدام به آزمودن اين که چه کسانى عامالن تغییرات سیاسى هستند که
مىتوانند توسعه سیاسى را در کشورهايشان بوجود آورند ،نمود .مطالعات علمای مکتب نوسازی نشان می دهد که طبقه متوسط
جديد مهمترين نماينده و عامل توسعه سیاسی در جامعه در حال توسعه ای چون ايران می باشد .که در ادامه بدان پرداخته می شود.
بعبارتی ديگر برخى محققان نوسازی در خاورمیانه چون «مورو برگر» « ،مانفرد هالپرن» « ،رافائل پاتائى» « ،چارلزعیساوى» « ،پى .ام.
هلت» و «تى .کیلريونگ» به منظور ارائه مفیدتر و مؤثرتر تحلیل هاى طبقاتى در درک و فهم تغییرات سیاسى در جوامع مسلمان
همچون ايران ،بر ظهور يک طبقه متوسط جديد مرکباز عمدتا صاحبان حرف و مشاغل و متخصصان ،روشنفکران ،کارکنان
ادارات ،تکنیسین ها و پرسنل نظامى ،تاکید کردهاند.
اکثر نظريه پردازان و تحلیل گران مسائل اجتماعی در بررسی های جامعه شناسانه خود از طبقه متوسط جديد به عناوين مختلفی
مانند يقه سپیدان ،نخبگان جديد ،طبقه متوسط شهری و طبقه کارگر جديد نام برده اند .اصطالح «طبقه متوسط جديد» را نخستین بار
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لدرر  ،جامعه شناس آلمانی در مقاله ای با عنوان «مشکل کارمندان جديد حقوق بگیر و پايه های نظری و آماری آن» بکار گرفت.
وی برجسته ترين ويژگی اين طبقه را شیوه زندگی و حقوق بگیری اعضای آنان دانست .میلز هم در اثر خود به نام «يقه سپیدان»
طبقه متوسط جديد را کارکنان اداری و دفتری می داند وی معتقد است که اين طبقه  ،يا پشتیبان طبقه حاکم می شود يا به ياری
توده مردم بر می خیزد .برسر هم تعريف هايی که از سوی پژوهشگران اجتماعی غربی از طبقه متوسط جديد به دست داده شده،
گويای اتفاق نظر میان آنهاست( .عیوضی 219 : 2916 ،و )291
اما اين تز و نظريات مربوط به طبقه متوسط داراى مخالفانى هم بوده است .برخى افراد همچون «آموس پرلموتر» سرسختانه استدالل
کردهاند که طبقه متوسط بیشتر يکافسانه است تا واقعیت با وجود تقسیمبندی ها و انشعابات درون طبقهاى بسیار زياد (موثقی،
.)12-00: 2913
«برگر» استدالل مىکند که طبقات متوسط در جوامع خاور میانهاى را مىتوان بر مبناى منزلت ،کارکرد ،قدرت و درآمد طبقه بندى
کرد .او درآمد را ،که معیار اصلى شناسائى وتعیین هويت طبقاتى در گروه هاى طبقه متوسط غربى است ،در رديف آخر قرار داده
با بحث از اين که درآمد متغیر مهمى در جوامع خاور میانهاى نیست.
بعالوه ،او دو گونه طبقه متوسط را در چنین جوامعى از هم تمیز داد (.)Berger , 1958: 61-71


اوال ،تجار ونیز صنعتگران جزء که خود گماشته هستند و نفوذ و درآمد آنانآنقدرها نیست که با ثروتمندان و قدرتمندان
برابرى کند.



ثانیا ،گروهى متخلط از صاحبان حرف و مشاغل و متخصصان همچون دکترها ،وکالء ،مديران ،کارکنان و رؤساى
ادارات ،تکنیسین ها و مستخدمان و کارگزاران دولتى که اکثريت آنان حقوق بگیر هستند .اين طبقات با هم طبقه متوسط
را در جوامع خاور میانه تشکیل مىدهند .اين گروه ها چه میزان قدرت دارند و بکار مىگیرند؟ برگر مشاهده مىکند که
رهبرانى که از طبقه متوسط ظهور مىکنند براساس منافع طبقاتىشان و به نفع طبقه شان عمل مىکنند .دلیل اين امر اين
است که طبقه متوسط بخودى خود آنقدرها قدرتمند نیست که از نفوذ اقتصادى يا سیاسى استفاده کند .اين مهارت هاى
اعضايش مىباشد که مفید واقع مىشود .بهمین خاطر يک گروه از چنین رهبرانى براى ثروتمندان ،آريستوکرات ها يا
طبقات باال که حامیان آنان هستند کار مىکنند ،در حالى که گروهى ديگر مرکب از سیاستمداران چپ گرا ،براى منافع
طبقات محروم و فقیر کار مىکنند .کارمندان و کارگزاران دولتى به مراکز قدرت نزديک هستند ولى ابزار مطیع و بى
ارادهاى مىباشند «در دستان صاحبان واقعى قدرت اقتصادى و سیاسى» ( )Ibid, 66طبقات متوسط به نظر مىرسد نه تنها
فاقد قدرتاقتصادى هستند بلکه همچنین فاقد ايدئولوژى سیاسى مىباشند (.)Ibid, 63-69

اما طبقه متوسط در جوامع خاور میانه کامال از نفوذ بىبهره نیست .ضمن اين که طبقه متوسط سرمايه گذار ممکن است ضعیف
باشد ،اما طبقه متوسط متخصص و صاحب شغل و حرفه داراى مهارتها و ايدههاى قابل توجهى مىباشد .همین طبقه است که نقش
مهمى در صنعتى کردن کشورهاى خاور میانه ايفاء کرده است .مهمتر از همه اين که اين طبقه «به عنوان ناقل و عامل نوسازى و
معرفى و ورود عناصر غربى به دنیاى عرب نفوذ عظیمى داشته است» (. )Ibid, 69
حوزههائى که در آن ها اين امر داراى بیشترين اهمیت بوده است عبارتند :از آموزش ،آزادى زنان ،نقش هاى خانواده ،روابط میان
جنس زن و مرد و الگوهاى مصرف .در خالل اين روندها طبقه متوسط خودش دستخوش تغییرات شده است ،بويژه تحول آن از
«يک بوروکراسى ادارى دفترى به يک بوروکراسى تکنولوژيک مديريتى»( .)Ibid, 70-71اينطور امید بستهشده است که از طريق
همین طبقه ،خاورمیانه وارد عصر جديدى از نوسازى اقتصادى و سیاسى بشود.
تز و نظريه «هالپرن» اين مجادله مربوط به طبقه متوسط جديد در خاور میانه را تقويت مىکند .به نظر او اين طبقه از طريق زوال
نخبگان زمین دار سنتى و غیر آن برخاسته است و مرکب از «طبقهاى از مردان ملهم از دانش غیر سنتى ...جمع شده حول محورى از
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سیاستمداران لشکرى و کشورى حقوق بگیر ،سازمان دهندگان ،رؤساى ادارات و متخصصان» مىباشد)Halpern, 1963: 52( .
بعالوه ،اين طبقه حقوق بگیر قابل مقايسه با طبقه متوسط غربى،که بعد از صنعتى کردن بوجود آمد و لذا از نظم و دارائی ها دفاع
مىکند ،نیست .در خاور میانه ،بر عکس ،طبقه متوسط قدرت را بدست آورد «قبل از اين که تضمینى در مورد منزلت نظم ،امنیتيا
سعادت و کامیابى بیابد» ،و بنابراين «از قدرتش نه براى دفاع از نظم و دارائی ها و اموال بلکه براى ايجاد آن ها  -وظیفه و کارى
انقالبى که تاکنون بعهده گرفته شده بدون هیچ گونه تعهد مالى نسبتبه هرگونه نظام خاصى از نهادها -استفاده مىکند (.)Ibid,52
طبقه متوسط جديد به ايدههائى براى اجرا ،اقداماتى براى افزايش قدرتش ،و حرفهها و مشاغلى براى تحرک اجتماعى عمودى،
عالقمند است .بنابراين ،اين طبقه بطور ايدئولوژيک متعهد به اصالحات اجتماعى است .اين طبقه در ساختارهاى لشکرى ،کشورى
و سیاسى اکثر کشورهاى خاورمیانه نفوذ کرده است ،و تغییرى مشابه در صحنههاى سیاسى هم قابل مشاهده مىباشد .تا قبل از سال
 2336میالدى ،بجز در ترکیه ،طبقات زمیندار عموما داراى اکثريت در پارلمان هاى خاورمیانه بودند ،و طبقات متوسط حرفهاى و
متخصص در اقلیت .اما اين گرايش در اکثر کشورهاى اسالمى در جهت عکس آن تغییر کرده است (.)Ibid,52
«هالپرن» همچنین متذکر مىشود که «تجار و واسطهها هیچ چیزى را نه در سرمايه و سازمان و نه در مهارت ها قابل مقايسه با قدرتى
که توسط تشکیالت دولتى جمع و انباشته شده و بنابراين بوسیله طبقات حقوق بگیر جديد مورد بهره بردارى قرار مىگیرد ،کنترل
نمىکنند» ( .)Ibid 31-31,بعالوه ،طبقه متوسط جديد هم شامل مزد بگیران مىشود و هم حقوق بگیران ،بخاطر اين که «اشتیاق و
آرزو از نظر سیاسى همانقدر معیارى مناسب براى چنین سرشمارى و محاسبهاى است که آموزش و منصب و مقام» (.)Ibid,55
«هالپرن» با تفسیر مارکسیستى از «طبقه» مخالف است .او اظهار مىدارد که ،به علت روندهاى نوسازى و به میزانى که تحول فکرى و
اجتماعى در جوامع خاور میانه رخ داده ،نقش هاى جديدى ايجاد گرديده است .نتیجه اين بوده که يک طبقه اقتصادى  -اجتماعى
همگون ،تعريف شده به عنوان «يک گروه اقدام سکوالريزه شده با جهت گیرى به سوى قدرت حکومتى» ( .)Ibid,59به وجود
آمده که پايگاه اقتصادى خودش را با در کنترل گرفتن حقوق ها و مسؤولیت هايش تعیین مىکند .بدين ترتیب و بنابراين ،اين طبقه
به داليل زير به عنوان يک نیروى مستقل عمل مىکند:
 .2پیش از دستیابى به قدرت ،اين طبقه بیش از هر طبقه ديگرى از قید و بندها و تعصبات سنتى آزاد بوده و بدين طريق بهتر مجهز
و مهیاى تحت نفوذ گرفتن ارتش ها و سازمان هاى داوطلب به عنوان ابزارهاى سیاسى انقالبى مىباشد؛
 .1هنگامى که اين طبقه دستگاه و تشکیالت دولتى نوساز را تحت کنترل گرفت ،داراى پايگاه قدرتى مىشود برتر و باالتر از
آنچه که هر طبقه ديگرى در خاور میانه بر مبناى پرستیژ ،مال و دارائى يا نیروى فیزيکى مىتواند فراهم کند؛
 .9از نظر تعداد اين طبقه يکى از بزرگترين گروه ها در درون بخش مدرن جامعه مىباشد؛
 .1اين طبقه تاکنون به وضوح همبستهتر ،خودآگاهتر ،و تعلیم ديدهتر از هر طبقه ديگرى بوده است؛
 .3اقدامات اجتماعى ،اقتصادى و سیاسى اين طبقه تا آنجائیکه با تغییرات اجتماعى دست و پنجه نرم مىکنند در تعیین نقشى که
طبقات ديگر درآينده ايفا خواهند کرد ،تاثیرى قطعى و قاطع دارد؛
 .0اين طبقه خودش را توانا در کسب و جلب حمايت تودهاى نشان داده است .رشد طبقه متوسط نه يک احتمال بلکه امرى
حتمى بود به خاطر اين که اين طبقه بر موانعى که در مسیر نوسازى قرار داشت ،غلبه کرده بود.
 اوال ،اين طبقه در نبردش بر علیه طبقات حاکمه سنتى ،که قدرتشان به سرعت در حال کم شدن و کاهش بود ،پیروز و
موفق بیرون آمده بود.
 ثانیا ،اين طبقه در پنج گروهى که نخبگان مدرن را در جامعه تشکیل مىدادند يعنى رهبران سیاسى ،کارگزاران دولتى،
مديران اقتصادى ،رهبران تودهها ،و فرماندهان نظامى ،نفوذ کرده بود.
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 ثالثا ،اين طبقه هنوز درگیر و دستخوش مبارزه داخلى است.
همه اين مظاهر و وجوه بر توسعه اين طبقه به عنوان يک گروه بهرهور و ذينفع افزوده است .مبارزه داخلى تقدم و اولويتى را که
اعضايش به منافع خودشان مىدهند منعکس مىکند ،که ايجاد کننده يک منازعه «میان گروه هاى بهره ور و ذينفع ،نه بین جهت
گیری هاى مختلف به سمت تغییرات اجتماعى ،مىباشد .منافع يک گروه به هزينه مستقیم منافع گروهى ديگر تامین مىشود»
( .)Ibid,60احمد اشرف نیز از همین منظر ،طبقه متوسط جديد در ايران را مورد کاوش قرار داده است .وی در مقاله «مطالعه طبقه
متوسط جديد ايران» می گويد :طبقه متوسط جديد از نسل نوين خانواده های سنتی ،حرفه مندان آزاد و تحصیل کردگان
بوروکرات تشکیل شده است .وی اعتقاد دارد که عامل تحصیالت در تحرک اجتماعی از طبقه پايین جامعه به طبقه متوسط جديد
نقش مهمی دارد .مطالعاتی که در زمینه منشأ اجتماعی دانشجويان ايرانی صورت گرفت نشان می دهد که اکثر دانشجويان به طبقه
متوسط سنتی و جديد تعلق داشتند (اشرف .)31 : 2933 ،احمد اشرف در رابطه با خط مشی سیاسی و گروه بندی اعضای طبقه
متوسط جديد ،معتقد است که بررسی دقیق نهضت های اجتماعی ـ سیاسی سده اخیر ،وجود دو گرايش اصلی را در جهت گیری
ايدئولوژی اعضای طبقه متوسط جديد آشکار می سازد که عبارتند از:
 .2افزايش مستمر در نقش اين طبقه در راه اندازی تظاهرات و رهبری جنبش های سیاسی ـ اجتماعی؛
 .1حرکت دايمی از ايدئولوژی ملی گرايی متعادل يا افراطی به سوی ايدئولوژی چپ و افراطی.
حرفه مندان آزاد از قبیل وکالی دادگستری ،قضات ،پزشکان ،مهندسان و استادان دانشگاه در رهبری نهضت های سیاسی ـ
اجتماعی و نیز هدايت نیروهای ضد جنبش ،نقش فزآينده ای به عهده می گیرند (اشرف و بنو عزيزی.)263 :2911 ،
کسانی که در گروه بندی اعضای طبقه متوسط جديد ،سیاسی نیستند و با دستگاه همکاری دارند در رديف اول قرار دارند ،اما اينها
از وضعیت اجتماعی ـ سیاسی حاضر انتقاد و نسبت به دستگاه ،اظهار بدبینی و بی اعتمادی می نمايند.
اين گروه اکثريت ،طبقه ای را تشکیل می دهند که در حال ظهورند .گروه دوم ،فرصت طلبان هستند که برای بهره مندی بیشتر از
شرايط ،به صورت فعال در سیاست دخالت دارند و با گروه های حاکم ارتباط دارند .گروه سوم ،از حرفه مندان و روشنفکران
انتقادی تشکیل می شود که تعداد آن ها اندک است .تفاوت بین گروه اول و سوم در اين است که گروه اول ،آن ايدئولوژی
خاصی را ندارند که در میان دانشجويان ،معلمان و گروه های پايین طبقه متوسط ،کشش ايجاد می کند؛ در حالی که گروه سوم در
میان اين گروه ها نفوذ زيادی دارند (همان.)221 ،
حضور قشر روشنفکر و تحصیل کرده ايرانی در میان اين طبقه و تأثیرات آن بر ساير گروه های اين طبقه ،به حدی است که آل
احمد ،طبقه متوسط جديد در ايران را از آن روشنفکران می داند و معتقد است که خواسته يا ناخواسته در خدمت رژيم پهلوی بوده
اند .وی برای روشنفکران ،مفهوم حداقل و حداکثر قائل است .حداقل ،کار فکری می کنند و حداکثر کسانی هستند که کمر به
همت افراد محروم بسته و به مسؤولیت زمانه آگاه هستند (آل احمد .)91 :2916 ،از اين رو بعضی از اهل قلم ،طبقه متوسط جديد را
همان روشنفکران می دانند .به گفته سعید برزين ،اصطالح روشنفکران اشاره به تحصیل کرده های مدارس جديد دارد که هم
منصب های تخصصی ،آموزشی و اداری کشور را در دست دارند و هم به جهت نگاه توسعه گرايانه شان همواره در برابر دولت
استقامت می کنند (برزين« .)10 :2919 ،جیمز بیل» نیز در تعريف طبقه متوسط در ايران ،از سه مفهوم :اينتلیجنسیا ،بوروکرات و
حرفه ای استفاده می کند و اعضای تحصیل کرده و مؤسس دانشگاه تهران را مرکز ثقل طبقه متوسط جديد به حساب می آورد.
وی خصايص اساسی طبقه مذکور در ايران را به شرح ذيل می داند:
 )2اعضای بخش رو به رشد اين طبقه از پذيرش مناسبات قدرت سنتی که جامعه ايران را زير سلطه دارد روی گردان است؛
 )1اعضای اينتلیجنسیا دارای تحصیالت عالی می باشند يا در مرتبه کسب آن هستند؛
 )9اصوالً قدرت اعضای اين طبقه از مهارت و فنونی ناشی می شود که در نتیجه تحصیالت رسمی کسب کرده اند؛
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 )1اعضای طبقه متوسط جديد در سطوح مختلف با افکار و فلسفه های غربی آشنا هستند؛
 )3اعضای اين طبقه از هر نوع جزم دينی يا پرسش کورکورانه تاريخ گذشته ،آزادند (.)Bill, 1963: 100
توجه به تعاريفی که از طبقه متوسط جديد ،در ايران معاصر شده است ما را به اين نکته رهنمون می کند که اين طبقه به گروهی از
جامعه اطالق می شود که در نتیجه پديده نوسازی پا به عرصه وجود نهاده است و هسته اصلی اين بخش را جامعه روشن فکری
تشکیل می دهد؛ از اين رو به عقیده محسن میالنی ،اصطالح طبقه بندی متوسط جديد به گروه هايی از جامعه اطالق می گردد که
رسالت ويژه آن ها تفسیر جهان برای اجتماعی است که در آن زندگی می کنند (میالنی .)211 :2911 ،اين تعريف مانهايمی از
نخبگان (دانشجويان ،اساتید دانشگاه ،معلمان ،نويسندگان و شاعران) و نیز روشنفکران ديوان ساالری حرفه ای (پزشکان ،قضات،
تکنوکرات ها و بوروکرات ها) را شامل می شود.
طبقه متوسط جدید و جریان های سیاسی در جمهوری اسالمی ایران

در دهه چهارم انقالب اسالمی اين جمله زياد شنیده شده است که سیاست های اقتصادی دولت از جمله هدفمند کردن يارانه ها،
طبقه متوسط جديد شهری را نحیف می کند يا اينکه طبقه متوسط جديد در حال فروپاشی است .طبقه متوسط جديد در ايران ريشه
در مشروطه دارد (ازغندی .)2913،روشنفکران بازگشته از فرنگ و آشناشده با مفاهیم دايرة المعارف فرانسه و انديشمندانی مثل
روسو و کندورسه که آزادی ،عدالت ،پارلمان و دموکراسی را به عنوان سوغات برای ايرانیان آورده بودند ،اولین چراغ را روشن
کردند .باز شدن چاه های نفت به سوی دولت و بورکراسی و تکنوکراسی در دولت ايران به فربه شدن طبقه متوسط جديد و شهری
انجامید ،طبقه ای که در واکنش به دولت تمامیت ها و استبدادی محمدرضا پهلوی در اتحاد با طبقه پايین و تحت رهبری مذهبی در
انقالب اسالمی حاضر شد و حضور سیاسی خود را اعالم کرد .اواخر دهه  2906اما آبستن حوادث جديدی برای شکاف های
طبقاتی ايران شد .سیاست های لیبرالی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و اولويت يافتن توسعه اقتصادی بر توسعه فرهنگی و سیاسی در
کنار ترجیح آزادی اقتصادی بر عدالت اقتصادی ،توازن طبقاتی را به هم ريخت و از پی دولت سازندگی طبقه جديدی شکل
گرفت (دارابی.)106-101: 2939،
طبقه پايین جامعه در فشار قرار گرفت و طبقه متوسط در حوزه فرهنگ و سیاست خاموش شد ،اما برخی دگرگونی ها طبقه متوسط
جديد اقتصادی را ساخت و از همه مهمتر طبقه جديدی شکل گرفت که جای طبقه باال را در جامعه ايران پر کرد.
اگر قبل از انقالب اسالمی ،اشراف زمین دار ،سناتورها ،وزرا و مديران عصر پهلوی در جايگاه طبقه ممتاز و باال قرار داشتند ،در
فاصله آغاز انقالب اسالمی تا پايان جنگ بازاريان به رغم سیاست های تمرکزگرايانه دولت میرحسین موسوی در اقتصاد همچنان
در جايگاه طبقه باالی جامعه ماندند .بورژوازی سنتی اما رقیب بزرگی پیدا کرد؛ بورژوازی صنعتی منتسب به دولت هاشمی
رفسنجانی اواخر همین دولت نشسته بر جايگاه طبقه باال به مصاف بازاريان -بورژوازی سنتی -رفت و در اتحاد طبقه متوسط و
بخشی از طبقه پايین موجبات پیروزی سیدمحمد خاتمی را فراهم آورد (زيبا کالم.)00- 01 :2913،
بعد از روی کارآمدن دولت سازندگی (هاشمی رفسنجانی) به واسطه توسعه اقتصادی و تحرک اجتماعی نسبی که در اين دوره
صورت پذيرفت ،عاليق طبقه متوسط جديد رو به گسترش نهاد .اين عاليق بیشتر در حوزه سیاسی بود و مشارکت در امور سیاسی،
آزادی بیان ،انتقاد و قانون مداری و ...را شامل می شد .اما با توجه به اينکه پیشبرد توسعه اقتصادی و امنیت در سرمايه گذاری خود
عدم انتقاد را ايجاد می کرد (بنا به اعتقاد دولت هاشمی) .بنابراين سیاست توسعه اقتصادی هاشمی رفسنجانی از يکسو موجب
گسترش آموزش عالی و جمعیت روشنفکری و طبقه متوسط جديد شد و از سوی ديگر نبود آزادی های مشارکت سیاسی اقشار
تحصیل کرده و روشنفکر را از نظام سیاسی و دولت بیگانه نمود؛ به همین دلیل دولت سازندگی از تاثیر نوسازی بر سیاست غافل
ماند و همین امر مو جب شد که در انتخابات بعدی ،خاتمی ،که شعارش بر محو ر باز نمودن فضای سیاسی هم در داخل و هم در
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خارج قرار داده بود در انتخابات پیروز شود .در فاصله سال های2910-11اين طبقه متوسط جديد يا شهری ايران بود که میدان داری
می کرد .از روشنفکران گرفته تا احزاب متعلق به طبقه متوسط و از روزنامه نگاران تا تکنوکرات های مستقر در وزارت خانه ها و
ادارات ،قدرت در اختیار طبقه متوسط جديد و شهری ايران بود.
در انتخابات رياست جمهوری سال  ،2911اما طبقه پايین جامعه با حدود  22میلیون رأی در دور اول انتخابات حضور خود را در
صحنه سیاست ايران اين بار بدون اتحاد با طبقه متوسط نمايان کرد (دارابی .)2911 ،اگر در انتخابات  ،2910طبقه پايین و طبقه
جديد -به عنوان بخشی از طبقه باال -به سوی سیدمحمد خاتمی میل کردند .در انتخابات  ،2911راه طبقه متوسط از طبقه پايین جدا
شد .طبقه متوسط بنا به گرايش های سیاسی و مذهبی رأی خود را به سبد  1نامزد ريخت ،همان گونه که طبقه پايین شعار عدالت
اجتماعی را در گفتمان  1نامزد انتخاباتی ديد.
در دور دوم انتخابات رياست جمهوری سال  ،2911مصافی میان طبقه باال و متوسط در مقابل طبقه پايین جامعه بود .اين بار طبقه
متوسط به طبقه باال پیوست برعکس سال  ،2910جانب طبقه پايین را نگرفت .نتیجه اما نمايانگر اهمیت نقش طبقه پايین بود و حاوی
درس بزرگی برای طبقه متوسط جديد و شهری .انگار فقط وحدت طبقه پايین و متوسط است که می تواند آرايش سیاست ايران را
متحول کند.
در انتخابات  ،2911شکاف اقتصادی مبنای رقابت انتخاباتی قرار گرفت و طبیعی بود که طبقه متوسط فربه شده در هشت سال
چندان عالقه ای به منافع اقتصادی به طبقه پايین جامعه نخواهد داشت .سال  2910اما شکاف سیاسی -اقتصادی بود و زمانی برای
اتحاد اين دو طبقه برای اعتراض به وضع موجود به تعبیر ديگر ،طبقه متوسط انقالبی سال  2910تبديل به طبقه متوسط محافظه کار
درسال  2911شد .در فاصله انقالبی گری تا محافظه کاری ،فاصله ای است بین طبقه باال و پايین جامعه .اگر طبقه باالی جامعه را
طرفدار حفظ وضع موجود و طبقه پايین را مخالف حفظ وضع موجود بدانیم ،طبقه متوسط در اين میانه به صورت پاندولی در
نوسان است؛ هنگام نحیف شدن به سراغ طبقه پايین می رود تا قدرت اجتماعی اين گروه به قدرت راه يابد و هنگام فربه شدن
جانب طبقه باال را می گیرد تا به حیات سیاسی -اقتصادی اش ادامه دهد .اين مرام طبقه متوسط شهری است.
تا قبل از سال  2911راه ورود به قدرت از ائتالف با طبقه باال يا بخشی از طبقه باال می گذشت .با بسته شدن «کاست های اجتماعی»
اما احمدی نژاد برای ورود به عرصه قدرت رو به ديالکتیک طبقاتی آورد (نیاکوئی .)121-116 :2939 ،معنای ديگر اين جمله شايد
اين باشد که تبديل عرصه انتخابات به منازعه طبقاتی نیازمند حذف طبقه متوسط از معادالت سیاسی است .اين حذف نه به معنای بی
اهمیتی طبقه متوسط که به معنای «اولويت ثانويه» اين طبقه است .ائتالف اين طبقه با دو طبقه ديگر مهم است ،اما طبقه متوسط هیچ
يک از دو طرف اصلی جدال نیست.
صورت بندی طبقات اجتماعی بعد از انتخاب  11خرداد  ،2911اما به يک باره برهم ريخت .طبقه متوسط به خواسته های سیاسی
اش نرسید و برای بار دوم هم ائتالفش با طبقه باال در مقابل طبقه پايین به شکست انجامید .در عین حال ،اما خواسته های مشترک
اين طبقه منجر به انسجام آن ها برای يازدهمین دوره انتخابات رياست جمهوری سال 2931و دهمین دوره مجلس شورای اسالمی
در سال 2931شد .در صورت بندی جديد اما طبقه متوسط را در سه دسته تقسیم بندی کرد:
 )2طبقه متوسط مايل به باال :اين طبقه سعی در نزديک کردن خود به طبقه باال دارد و برای خود هويت طبقه متوسط قائل
نیست.
 )1طبقه متوسط مايل به پايین :معدل درآمد اين طبقه با معدل درآمد طبقه متوسط همخوانی ندارد و میل به طبقه پايین جامعه
دارد.
 )9طبقه متوسط واقعی :اين طبقه از لحاظ درآمد ،مرام های سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،نرم های طبقه متوسط شهری را دارد
و هويت اين طبقه را داراست.
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با اين تفاسیر ،عمده نیروی گروه های سیاسی طی سال های آينده مصروف سرمايه گذاری روی طبقه متوسط برای کسب آرای اين
گروه خواهد بود .اهمیت ائتالف اين طبقه با دو طبقه ديگر و در عین حال خاصیت پاندولی اين طبقه در باالنس قدرت اجتماعی،
نیروهای سیاسی از دولت گرفته تا احزاب و نهادهای خواهان قدرت را به تعامل مناسب و شناخت دقیق اين طبقه می کشاند .اگر
اصالح طلبان در قالب جبهه مشارکت به دنبال کسب رأی طبقه متوسط بودند و حزب کارگزارن مأمور جذب رأی طبقه باال و
بخش ديگری از طبقه متوسط بود ،در میان اصولگرايان داستان متفاوت است .احزابی مثل مؤتلفه  ،آرای طبقه باال را طی سالیان
گذشته در اين اردوگاه جذب کرده اند .اما برای جذب طبقه متوسط رقابت سختی میان اصولگرايان جريان گرفته است.
از سويی ،اصولگرايان معتدل برقراری ارتباط و تعامل با طبقه متوسط را در دستور کار خود قرار داده اند و چهره هايی مثل
محمدباقر قالیباف و علی الريجانی ،يکی با توسعه تهران و ارتقای کیفیت زندگی شهری تا حدود زيادی اعتماد اين طبقه را بدست
آورده و ديگری با اتخاذ مواضع میانه در سیاست داخلی و خارجی به بهبود اوضاع نزد اين طبقه می انديشد .از سوی ديگر،
نخبگانی چون سعید جلیلی و محمود احمدی نژاد عالوه بر ريشه داشتن در طبقه پايین جامعه ،به دنبال اعتمادسازی میان اين طبقه
حرکت می کنند .شبیه بازسازی مدل انتخاباتی سال  ،2910در اين فرضیه ،انتخاب از میان طبقه متوسط مايل به پايین و طبقه متوسط
واقعی صورت می گیرد .نتیجه اما شکل گیری طبقه جديدی است که خواست مشترک دارد .مهمترين نکته در شکل گیری طبقه
جديد ،توجه به خواست مشترک است .شايد در اين میان نحیف شدن طبقه متوسط و فربه شدن طبقه پايین ،مرام مشترکی را میان
آن ها پديد بیاورد ،اما چه تضمینی هست که طبقه ای در طبقه ديگر مستحیل نشود؟
آرايش نیروهای سیاسی مخصوصاً میان اصولگرايان را نه فقط بايد در برقراری ارتباط با طبقه متوسط جستجو کرد که پروژه هايی
مثل ترکیب طبقاتی را هم نمی توان ناديده گرفت .پروژه ها هرچه باشند اما طبقه متوسط ويژگی دلبری و فريبکاری ،هر دو با هم
دارد .دلبری بدون وفاداری مرام طبقه متوسط جديد است.
دغدغه های طبقه متوسط جدید در فرایند توسعه سیاسی جمهوری اسالمی ایران

مساله اساسی طبقه متوسط ايران سامان دادن يک زندگی مدرن در جامعه و توسعه همه جانبه است .از منظر اين طبقه کیفیت زندگی
و نحوه بهره گیری از زندگی اهمیت بسیار دارد .جامعه ايرانی از جهت ارزشی يک جامعه دو قطبی نیست؛ چنان که «سکوالر يا
متدين»« ،لیبرال دموکرات يا سوسیال دموکرات» و «غرب گرا يا شرق گرا» باشند .جامعه ايرانی يک جامعه پويا با ترکیب بندی های
متفاوت است ،که در اين چارچوب از دو حد افراطی ضديت با فرهنگ سنتی و تحجرگرايی گذر کرده است .آزادی انديشه،
حفظ حريم خصوصی ،آزادی مطبوعات و گردش اطالعات از دغدغه های اصلی اجتماعی طبقه متوسط است .از جهت مدل
زندگی ،دغدغه اصلی اين طبقه بهبود و بهره وری هر چه بیشتر از زندگی است ،در حالی که اخالق نیز از اهم مسائل مورد توجه
اين طبقه است (صفوی.)2936 ،
جامعه ايران جامعه ای است دينی که دين داری اصلی ترين مساله آن است .برخالف تبلیغات غربی اکثريت انبوه طبقه متوسط ايران
دين دار است ،نـه بی قید و بند و غرب زده .اين طبقه در قبال کنترل و بهره برداری خود توسط يک گروه خاص به شدت حساس
است .قدرت های غربی و برخی افراد در حاکمیت ايران بر اين باورند که می توانند با کنترل طبقه متوسط ايرانی ،آن ها را در
جهت اهداف خود هدايت کنند .در حالی که به گواه تاريخ با جامعه ايرانی نمی توان اين چنین معامله کرد .اوال اثبات شده که اين
سناريو برای ساختن جامعه اشتباه است و ثانیا از آن جهت که نیروی مذکور دارای يک تاريخ و پیشینه طوالنی است ،در برخورد
حوزه سیاسی با آن حساس شده واکنش نشان می دهد .چنان که هر زمان که تلويزيون های ايرانی فارسی زبان خارجی شروع به
ايجاد حساسیت در جامعه می کنند ،طبقه متوسط واکنشی متناسب با آن موضوع بروز می دهد .برای مثال وقتی القا می شود جامعه
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ايران دچار بحران دين داری شده ،طبقه متوسط حساسیت دينی خود را بیشتر بروز می دهد .دغدغه اصلی کنونی طبقه متوسط فارغ
از جناح بندی های سیاسی موجود ايران توسعه همه جانبه اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اخالقی ايران است.
همچنین حرکت جامعه ايرانی در فرايند توسعه سیاسی متناسب با حرکت های جامعه جهانی است .طبقه متوسط جريانی نیست که
به واسطه يک نیروی اجتماعی تولید شده باشد تا با مديريت آن توسط يک يا چند نهاد بتوان به منافع موردنظر دست يافت .طبقه
متوسط ايران در متن نظام اجتماعی استقرار يافته و بازگو کننده ايده ها و انتظارات جامعه ايرانی است .در جامعه ايران نمی توان
چند فرد کلیدی و عمده را رهبر تام و تمام يک جريان خواند .حرکت ترقی خواه جامعه ايرانی در حال استمرار است و همچنان به
حیات خود ادامه می دهد .اين جريان رهبران عمده و اساسی ندارد که بتوانند جنبش اجتماعی ايران را راديکال کرده ،يا آن را
متوقف کنند .طبقه متوسط ايران جنبشی «عقل گرا» و «خود اصالح گر» است که هماهنگ با مقتضیات و ظرفیت های خود ،جامعه
و حاکمیت در جهت رشد و توسعه همه جانبه به پیش می رود« .توسعه سیاسی»« ،دموکراسی»« ،عدالت»« ،قانون گرايی» و «اخالق»
در چهار چوب اسالم رحمانی خواسته های اصلی طبقه متوسط ايرانی است ،که هر يک از اين خواست های پنج گانه محور
حرکت برخی از طبقات و گروه های اجتماعی ديگر ايرانی است .در حال حاضر عمال طبقه متوسط ،طبقات و گروه های ديگر
اجتماعی را مديريت می کند .طبقه متوسط از اينکه عده ای بنام دين اعمالی خالف شرع مبییَن می کنند ،بنام دموکراسی دينی فقط
حق حیات سیاسی برای يک جريان خاص قائلند ،بنام عدالت بزرگترين مفاسد اقتصادی بوقوع می پیوندد ،بنام قانون برخی ازحقوق
اساسی مردم را سلب می کنند و بنام اخالق بدترين رفتارها را با رقبای سیاسی خود می کنند ،رنج می برد و خواستار تغییر اين گونه
منش ها و رفتارها در سپهر سیاسی و اجتماعی ايران است که با روح بلند ملت ايران ،انقالب اسالمی و ارزش های آن در تنافر
است.
نتیجه گیری

جوامع انسانی را از نظر جامعه شناسی سیاسی و قشربندی اجتماعی می توان به سه طبقه ،تقسیم بندی نمود :طبقه ممتاز يا باال ،طبقه
متوسط(سنتی و جديد) و طبقه ی پايین .البته اين تقسیم بندی صرفا از نگاه جامعه شناسی سیاسی هست وگرنه از نگاه کرامت انسانی
و اسالمی ،بهترين انسان ها ،با تقواترين آنهاست .چه آنکه می توان انسانظ های باتقوا را دردرون هريک از طبقات فوق الذکر،
دريافت.
تاريخ توسعه سیاسی جوامع توسعه يافته نشان می دهد که در جوامعی که طبقه متوسط جديد و شهری آن قوی بوده است آن جامعه
در نهايت به توسعه دست يافته و بالعکس در جوامعی که طبقه متوسط جديد به داليلی ضعیف بوده ،توسعه يا اصأل وجود نداشته و
يا صرفأ رشد را تجربه کرده است و رشد چیزی متفاوت با توسعه بوده و همینطور شکننده ونامتوازن می باشد .بنابراين ،قدرتمند
شدن طبقه ی متوسط جديد  ،بهترين و بیشترين نقش را برای تامین امنیت و آزادی  ،رشد اقتصادی و توسعه سیاسی بازی می کند.
زيرا طبقه ی متوسط جديد و شهری نه به اندازه ی طبقه ی پايین «فرو دست مانده» است ،و نه به اندازه ی طبقه ی باال «فرادست»
گشته  ،که تمام هم وغم آن ها را ثروت اندوزی بیشتر تشکیل دهد .و ازطرفی اغلب افراد طبقه ی باال ،از حیث فرهنگی و علمی
ضعیف بوده ،دارای دغدغه توسعه سیاسی نیستند و برعکس حتی در بسیاری موارد ضد توسعه می باشند چرا که اتفاقأ ثروت
اندوزی آن منوط به عدم توسعه جامعه و فقدان ضوابط و فقدان جامعه مدنی می باشد .دراينجا طبقه باال غیر از قشر بورژوازی و
تجار و بازاری می باشد و منظور آن هايی هستند که به دنبال کسب درآمد نامشروع از طريق زدو بند و در فضای نامساعد اجتماعی
و سیاسی و اقتصادی جامعه هستند .بی ترديد طبقه بورژوا و تجار و تولید کننده که درآمد بااليی داشته باشند و در درون اين طبقه
قرار بگیرند از نیروهای ارزشمند تولید و توزيع در جامعه محسوب می گردند .بطور میانگین درصد زيادی از اين اقشار در درون
طبقه متوسط(متوسط باال) قرار می گیرد و فقط درصد کمی در درون طبقه باال قرار می گیرد.
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طبقه پايین اجتماعی برعکس طبقه باال به فکر پرکردن شکم خود بوده و اصوأل دغدغه معیشت و پرکردن شکم به اين طبقه اجازه
نمی دهد که در انديشه اعتالی فکری و بسط مردم ساالری و توسعه سیاسی باشد .فقر علمی -فرهنگی مانع رشد اين طبقه است و
آزادی ،چندان جايگاهی در نزد اين طبقه ندارد .هر چند که در معدود موارد ممکن است انسان های بسیار متعالی و آزاد انديش از
درون اين طبقه به سختی بیرون بیايند و گاهأ منشا تحوالت بزرگی بشوند .گاهأ رهبران انقالبی بزرگی از درون اين طبقه پديد آمده
اند .ولی میانگین اين طبقه ،باالطبع نمی تواند به فکر توسعه سیاسی و آزادی باشد.
طبقه متوسط جديد به درجاتی باالتر از طبقه پايین و به درجاتی پايین تر از طبقه باال قرار می گیرد .جايگاه اين طبقه خود منشا تعالی
انديشی و آزادی انديشی بوده و اين طبقه سعی وافر دارد که خود را به باال ارتقاء دهد .اين طبقه بسیار دغدغه توسعه و رفاه و
آزادی دارد .اين طبقه وقتی که رشد می کند ضمن اين که خود را ارتقاء می دهد ،بازخورد اين رشد فرهنگی و اجتماعی و
اقتصادی ،در دو طبقه ديگر هم خود را نشان می دهد .اين طبقه به نوعی با رشد خود ،دو طبقه ديگر را با خود يدک می کشد .به
عنوان نمونه وقتی از حیث علمی اين طبقه رشد می کند ،آگاهی اجتماعی هم در دو طبقه ديگر تسری يافته و افزايش می يابد .اگر
درآمد و تولید ثروت اين طبقه افزايش يابد ،به نوبه خود باعث تحرک بیشتر طبقه پايین می گردد .اين طبقه با رشد تعداد و کیفیت
(در وجوه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) ،در فرايند توسعه سیاسی به دنبال فضای آزادی و جامعه مدنی است .با رشد اين طبقه،
تشکل های صنفی و مدنی رشد می يابند .با رشد اين تشکل ها وابستگی به دولت کمتر شده و به دنبال افزايش توانمندی و
خودکفايی می گردند .با رشد آزادی ،فضای نقد (که ذاتأ سودمند است) شکوفا می گردد .نقد و آزادی دوروی يک سکه هستند.
جايی که نقد و آزادی شکوفا گردد ،از تکاثر گرايی و ثروت اندوزی نامشروع و غیر قانونی طبقه باال جلوگیری شده و فضای
آگاهی اجتماعی به درون طبقه پايین تسری می گردد .همین امر در نهايت باعث عدالت اجتماعی بیشتر گشته و به تبع آن جاده
صاف کن توسعه سیاسی می گردد .از مزيت های رشد و توانمندی طبقه متوسط جديد ،ايجاد شفافیت ،رشد فضای مباحثه،
توانمندی رسانه ها و مطبوعات و ايجاد امید در طبقات مختلف جامعه می باشد .درواقع از حیث منطقی بین رشد طبقه متوسط جديد
و توسعه سیاسی می توان يک رابطه مثبت ايجاد نمود .معدل اين رشد در بهبود معیشت طبقه پايین و در ايجاد آگاهی در دو طبقه
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