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 ی سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایرانهاچالشتحولات و 
 

 علی جان مرادی جو1
 

 چکیده

در دورانِ معاصر تااری   ررگذایتأثی اصلی هاگروهپرداختن به مسئله طبقه متوسط جدید به منزله یکی از      

باه سازایی در  ریکاه تاأثیکای از ایان ابعااد  در چهار دهه اخیر، از ابعاد گوناگونی اهمیت دارد. ژهیوبهایران 

طبقه متوسط جدیاد سیاسی  یهاچالشو  هایژگیوتحولات، شناخت انقلاب اسلامی داشته و خواهد داشت، 

در جمهوری اسلامی ایران چه تحولات بقه متوسط جدید ظهور و وجود ط کهنیاست. اجمهوری اسلامی  در

 ؟ سااالدهادیرا فرا روی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار ما ییهاچه چالشسیاسی را پشت سر گذاشته و 

که بارای  باشدیاز نوع مطالعه توصیفی تحلیلی م یشناسبه لحاظ روش .دهدیماصلی مقاله حاضر را تشکیل 

طبقاه ظهاور کاه  دهادیاستفاده شده است. نتایج پژوهش نشاان ما یاوش کتابخانهاطلاعات از ر یآورجمع

سیال بودن مطالباات و  یی از قبیلهاچالشو تحولات آن، نظام جمهوری اسلامی را با  متوسط جدید در ایران

ه مواجا ی سیاسی متکثر و حکمرانی خوبهاخواسته، ، منازعه گفتمانی با طبقه متوسط سنتیتمایلات سیاسی

 ساخته است.

 ، منازعه گفتمانی.ی سیاسیهاطبقه متوسط جدید، جمهوری اسلامی ایران، چالش کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

در کشورها و مناطق مختلف،  یو اجتماع یاسیمطالعه تحولات س یبرای اخیر هادههدر      

ملکرد آن، ع زیرشد و ن ،یریگشکل یدر مورد چگونگ قیتوجه به طبقه متوسط و تحق

طور طبقه به نیو رشد ا شیدایکه پ دهدیتجربه نشان م رایز ؛شده است یعموم یاهیرو

از طبقه  یامروز فی. البته در تعرشودیمنجر م یاجتماع - یاسیبه تحولات س یعیطب

که چنانبلکه آن ست،یآن موردنظر ن یاقتصاد گاهیدرآمد و نقش و جا زانیمتوسط، صرفاً م

 ،یینوگرا ،گرایی لیو تحص ییگراعقل ،یبوده، کارآمد زیعه شناسان ننظر جام مورد

 تیجامعه از خصوص یو دان یبه سطوح و طبقات عال یو عدم تعلق نسب یخواه یدموکراس

 .دیآیطبقه به شمار م نیبارز ا

 دی)متقدم( و جد یطبقه متوسط را به دو گروه سنت یاعضا رانیا یاسیجامعه س در     

 ،قشر نیچند رندهیدو گروه خود دربرگ نیکه هرکدام از ا کنندیم یبندمی)متأخر( تقس

و  تیروحان یشامل دو قشر اجتماع ی. طبقه متوسط سنتباشدیم یشأن و منزلت اجتماع

 ،ینوساز ندیکه محصول فرا دیطبقه متوسط جد کهیاست درحال یسنت انیتجار و بازار

 رانیدر ا یو آموزش عال یبوروکراس ،ینیرشد و گسترش شهرنش ،یرشد و توسعه اقتصاد

همچون  یدر حال گسترش است، اقشار اجتماع یشدت به لحاظ کماست و امروز به

مهندسان،  زاعم ا هایاحرفه ایمتخصصان  ان،یروشنفکران، دانشجو ران،یکارمندان، مد

ه شود. ها پرداختکه در پژوهش حاضر تلاش شده است به آن ردیگیپزشکان و... را در برم

به لحاظ  یطور نسببه یاقشار اجتماع نیپژوهش هرکدام از ا نیا یلیتحل یمطابق با الگو

را از خود بروز  یخاص یاجتماع یاسیموجود رفتار س ستمیدر برخورد با س یاسینقش س

 ستمیکه در استخدام دولت و سها همچون اکثر کارمندان به خاطر آناز آن یخش. بدهندیم

 یو خنث ریزکار، سربهندارند شدیداً محافظه یجز حقوق دولتبه یدرآمد موجود هستند و

 یو نظام یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس یهابخش رانیهمچون اکثر مد یگریبوده، بخش د

ها به آن ادیز یایو اختصاص مزا یبا نظام موجود و برخوردار یوندیبه خاطر هم پ یدولت
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 دیاز طبقه متوسط جد یگری. بخش دباشندیم وضع موجود گرهینظام بوده و توج یحام

از تخصص بالا، درآمد بالا و  یبه خاطر برخوردار هایاهم چون اکثر متخصصان و حرفه

را  یبرداربهره تینها وداز فرصت فراهم آمده موج کنندیمطلوب تلاش م یوجهه اجتماع

برخلاف سه بخش است که  یدر حال نیمطلوب خود را تداوم بخشند. ا تینموده و موقع

از طبقه  یگریبرهم زدن وضع موجود را ندارند بخش د ییتوانا ایو  لیتما ایالذکر که فوق

نظام موجود،  یتلاش دارند با نقاد انیهمچون اکثر روشنفکران و دانشجو دیمتوسط جد

 موجود را به نفع وضع مطلوب دگرگون سازند. وضع

با  یمردم -یاله یهابر آرمان یمبتن یاسیام سمثابه نظ به یاسلام یجمهور سیتأس با     

 یو در قلمروها یو خارج یداخل یهاانقلاب با چالش یاز دستاوردها انتیهدف ص

 یجمهور یاسیس یهامواجه شد. چالش یو نظام یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس

و  سوکیاز  یانقلاب اسلام ندهیانداز آو چشم هابا در نظر گرفتن اهداف، آرمان یاسلام

 یها. درواقع چالششوندیم ریپذفهم گر،ید یاز سو یالمللنیو ب یو موانع داخل هاتیواقع

 یجمهور یو بقا« قدرت» تیاست که موجود یانواع خطرات یبررس یبه معن یاسیس

 .کندیم دیآن را تهد یدئولوژیا ایو  یمل تیهو ای یاسلام

به علت ملاحظات سیاسی، جامعه شناسان و  در جمهوری اسلامی ایران حالنیباا     

و حتی سایر طبقات و اقشار اجتماعی را در  جدید سیاسی همیشه طبقه متوسط پردازانهینظر

در  اند و به وضعیت موجود این طبقه در تحولات سیاسیگذشته بررسی کرده یهازمان

. انددهیهتمام ورزکمتر ا ییگرااصولو  اصلاحات سازندگی، چهار دهه گذشته همچون دوره

از این طبقه همچون  ییهاتنها روی بخش افتهیاگر مطالعاتی هم به زمان حاضر اختصاص

 قشر دانشجو، روشنفکران، کارمندان و معلمان صورت گرفته است.

ظهور و وجود طبقه محقق درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بر این اساس      

چه ران چه تحولات سیاسی را پشت سر گذاشته و در جمهوری اسلامی ایمتوسط جدید 

؟ برای پاس  به این دهدیرا فرا روی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار م ییهاچالش
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ی آن و هایژگیوو  هاشاخصتبیین مفهومی و نظری طبقه متوسط جدید، پرسش، پس از 

ناشی از ی سیاس یهاچالش نیترمهمبررسی تحولات طبقه متوسط جدید، در نهایت به 

از قبیل منازعه گفتمانی با طبقه متوسط  ظهور طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران

و انسداد اجتماعی  بر حکمرانی خوب، سیال بودن مطالبات و تمایلات سیاسی دیتأکسنتی، 

 .میپردازیم

 

 مفهومی و نظری چارچوب

باستان  ونانیاست. در  یمیقد اریبس یمفهوم 1مفهوم طبقه متوسططبقه متوسط:  -1

 شیتعادل جوامع در گرو آن دانسته شده است که از گرا ییخصوص در فلسفه ارسطوبه

 یو حدفاصل دو سو انهیرا در م یآرمان تیگردد و همواره موقع زیپره سوکیبه  زیآممبالغه

 (.1: 1313 ،ی)فکوه جستیم گریکدیمتضاد با 

 کیعنوان را به« طبقه متوسط»م مفهوم  1۸13 در سال 2سبورنیبار توماس گ نینخست     

به کار برد که  ورانشهی( و پییدر اشاره به طبقه متمول و متمکن )صاحبان دارا یبیترک ریتعب

 یاز سو یو شهر یو کارگران کشاورز سوکیو ملاکان از  داراننیزم نیبود ماب یگاهیجا

در  یقرن نوزدهم بود، ول انیدر سال« طبقه متوسط»کاربرد مفهوم  نیترجیمعنا را نی. اگرید

به کار گرفته  «دیسفقهیشاغلان  ایکارگران »در اطلاق به « طبقه متوسطه»اصطلاح  ستمیقرن ب

از پزشکان، حسابداران، وکلا، حقوقدانان، قضات،  گرفت؛یرا در برم یعیوس فیشد که ط

مثل  یتخصص مهیتًا معمول و ندر مشاغل نسب ریتا افراد درگ رفتهدانشگاه و امثالهم گ دیاسات

 (.Bottomore, 1991: 67) یو ادار یمشاغل خدمات ایو  یدفتر یکارها ،یکارمند

 مهیو ن داریپا ییها(، گروهدیو جد یپژوهش مراد از طبقه متوسط)اعم از سنت نیا در     

 ،یو اجتماع یاسیس ،یفرهنگ ،یاقتصاد یهاهیاز سرما یاست که با برخوردار یداریپا

هرچند  یخودآگاه بوده، به اتحاد یهاهیداشته، نسبت به منافع و سرما یهمانند تیموقع
                                                           
1. Middle class 
2. Thomas Gisborne 
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به دست آوردن  ایو قدرت  تیداشتن موقعنگه یو برا ندباش دهیرس یررسمیو غ ینسب

 در رقابت هستند. گرید یاجتماع یروهایفوق با ن یهاهیسرما

 2«امیل لدرر»تین بار توسط ، نخس1اصطلاح طبقه متوسط جدیدطبقه متوسط جدید:  -2

 یهاهیو پا ریبگمشکل کارمندان جدید حقوق»با عنوان  یاشناس آلمانی در مقالهجامعه

به کار رفت. وی ویژگی این طبقه را در شیوه زندگی و حقوق اعضای « نظری و آماری آن

خود به در اثر  3ها دریافت حقوق است. سی رایت میلزکه وجه تمایز آن دیدیاین طبقه م

. وی معتقد است داندیطبقه متوسط جدید را کارکنان اداری و دفتری م 4«یقه سپیدان»نام 

: 131۸)بشیریه،  زدیخییا به یاری توده مردم بر م شودیاین طبقه، یا حامی طبقه حاکم م

42.) 

ها که موقعیت قدرتی آن داندیطبقه متوسط جدید را متشکل از افرادی م 3بیل جیمز     

تکی بر استخدام حاصل از مهارت و استعدادی است که به مدد آموزش مدرن به دست م

و ماسس دانشگاه تهران را مرکز ثقل طبقه متوسط  کردهلیاند. وی اعضای تحصآورده

 (.100-103: 131۸ ،)بیل آوردیجدید در ایران به حساب م

و اقشاری اطلاق  هاگروهراد، از نظر نویسنده طبقه متوسط جدید در ایران به مجموعه اف     

، دارای کردهلیتحصکه دارای مشخصاتی از قبیل موارد زیر باشند: نیروهای  شودیم

مهارت و استعداد، حامل اندیشه نو، سبک زندگی جدید، دنبال تغییرات اجتماعی و سیاسی 

 نیأمتفکری در تلاش برای  صورتبه کهنیا ژهیوبهمطابق با ساختارهای نظام جهانی و 

 معاش هستند.

ویژه طبقه متوسط از جمله اصطلاحات بسیار رایج در علوم انسانی بهتبیین نظری:  -6

زمان بسیاری از ظهور این ترکیب در شناسی و علوم سیاسی است. هرچند مدتجامعه

                                                           
1. New Middle class 
2. Emil Lederer 
3. C. Wright Mills 
4. White collar 
5. James Allen Beall 



 1633 پاییز، (6پیاپی )6، شماره اولسال  ،دی انقلاب اسلامیهای راهبر پژوهش فصلنامه /04

 

گذرد اما اهمیت و نقش بسیار حساس این گروه ها، مقالات و محافل دانشگاهی نمیکتاب

وامع سبب شده است تا محققان در کنار سیاستمداران توجه ویژه و خاصی در تحولات ج

گیدنز و میلز و بسیاری دیگر همگی به بوردیو، بدان داشته باشند. از مارکس و وبر گرفته تا 

تعریف و تحلیل طبقه متوسط پرداخته و آن را به انواع مختلف؛ بورژوا، مدرن، سنتی و 

راستی این گروه از مردم دارای چه ویژگی اند. بهکردهتقسیم  ...تکنوکرات، کارگری و 

یی هاچالشواجد چه  هایژگیوو این  شوند؟هستند که تا این اندازه موردتوجه واقع می

 هاآنی به اژهیوی سیاسی از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران است که توجه هانظامبرای 

پیش رو درصدد یافتن پاس  آن  است که در متن یساالاتاز جمله  هانیا ؟شودیم

 .باشیممی

طبقه متوسط همچون بسیاری دیگر از مفاهیم علوم اجتماعی دارای معنای  حالنیدرع     

ها و های متفکران، اختلاف در ملاکدقیق و موردتوافقی نیست. گذشته از تنوع دیدگاه

ی آن از طرف سو و نامشخص بودن قلمروی عینی و مصداقهای این طبقه از یکویژگی

دیگر و همچنین تأثیر تحولات تاریخی بر آن سبب شده است که هر کس از زاویه دید 

 خود تعریفی خاص از آن ارائه دهد.

یکی از نخستین معتقدان به اندیشه طبقاتی، طبقه متوسط را حوزه عمومی  1کارل مارکس    

های ها و گروهدفتری، کاسبداند که شامل کارکنان دار و طبقه کارگر میبین طبقه سرمایه

بخش را در کننده و ثباتباشد. او معتقد است اعضای این طبقه نقش متعادلهمسو می

اجتماع بر عهده دارند. وی طبقه متوسط را مانند سایر طبقات اجتماعی محصول مناسبات 

هایی اطلاق داند. مفهوم طبقه متوسط در آثار مارکس به گروهاقتصادی عصر خویش می

وسیله تولید یا نقشی که در اجتماع یا منابع درآمد دارند، موقعیت شود که با توجه بهمی

 (.11۸: 13۸1اند )انصاری، متوسطی در جامعه اشغال کرده

                                                           
1. Karl Marx 
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کند تعریف می« حزب»و « شأن اجتماعی»مفهوم طبقه را در مقایسه با مفاهیم  1ماکس وبر    

داند که دارای وضعیت مجموعه افرادی میو هر طبقه، از جمله طبقه متوسط را شامل 

شناس جامعه 2(. امیل لدرر133: 1113بازاری یا شانس اقتصادی یکسانی هستند )بشیریه، 

شود مفهوم عنوان اولین متفکر طرح طبقه متوسط جدید یاد میآلمانی که عموماً از او به

وق اعضای طبقه است که شیوه زندگی و حقترین ویژگی آنطبقه متوسط را مرتبط با مهم

های طبقه متوسط را شامل گروه 3(. پی پر لاروک320: 1311کند )مقصودی، بیان می

یک از دو طبقه ها فقط این است که جزء هیچداند که ویژگی مشترک آنمتعددی می

 (.13: 1331حاکم و طبقه کارگر نیستند )لاروک، 

های پس از جنگ دوم در سال ترین قشر جامعه است کهطبقه متوسط جدید وسیع     

های بوروکراتیک و ویژه در پی ظهور اقتصاد خدماتی و رشد و گسترش بخشجهانی به

ها و تکنوکراتیک سر بر آورده است. این سن  یا رده از طبقه متوسط واجد ویژگی

خصایلی است که با خصوصیات طبقه متوسط قدیم فرق دارد. طبقه متوسط جدید محصول 

های عظیم و گسترده صنعتی و حکومتی و های اجتماعی جدید، ظهور مجتمعنظهور سازما

بگیر متشکل از شاغلان سالاری است که درنهایت به ظهور طبقه حقوقدیگر اشکال دیوان

های مدیریتی، اجرایی، تخصصی، فنی، دفتری و اداری در نظام )هویتی و اعتباری بخش

های اعتباری، شئونی رهای محلی، نمادها و نشانهها و هنجاحیثیتی( جدید منجر شد. ارزش

یا حیثیتی نظیر مالکیت ماسسات تولیدی و داشتن مشاغل کوچک، همچنین برخورداری از 

اند که بر ها و هنجارهایی دادهاموال، املاک و مستغلات، جملگی جای خود را به ارزش

زشکی و آموزشی موجود های اقتصادی، سیاسی، حکومتی، پنقش فرد در نهادها و سازمان

 (.101: 1312اند )نوذری، زمستان ای وسیع، پیچیده و ناهمگون تکیه کردهدر جامعه

                                                           
1. Max Weber 
2. Emil Lederer 
3. Pierre Laroque 
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در صدسال اخیر با ورود مدرنیته به ایران و آغاز مدرنیزاسیون، طبقه اجتماعی جدیدی      

ل و تدریج پا به عرصه وجود نهاده است. درواقع این طبقه محصوبنام طبقه متوسط جدید به

های نوسازی و تحول در نهادهای سیاسی و گیری دولت مدرن و اجرای برنامهمولود شکل

ای، های زیر قرین است: حرفهفرهنگی و اداری کشور است. طبقه متوسط جدید با ویژگی

دارد های آن را بیان میکرده و روشنفکر؛ که هرکدام برخی از ویژگیبوروکرات، تحصیل

 (.133: 13۸3)توسلی و انصاری، 

در ایران دو نوع « ایران بین دو انقلاب»بندی دیگری آبراهامیان در کتاب در تقسیم     

های قومی به های قومی و طبقات اجتماعی. گروهکند: گروهنیروی اجتماعی را معرفی می

ای و مذهب شود که دارای پیوندهای زبانی، اجداد و قبیلههایی از افراد اطلاق میگروه

تری است که افرادی را با ارتباطات ک هستند. طبقه اجتماعی نیز لایه اجتماعی وسیعمشتر

یافته و مشترک و ابزار تولید، اثرات متقابل مشترک با روش اجرایی در یک محیط توسعه

نیز نظریاتی مشترک درباره توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بردارد. آبراهامیان 

های اجتماعی که های اقتصادی، فرهنگی و منزلتاساس موقعیت های اجتماعی را برگروه

متأثر از ارتباطات مشترک با ابزار تولید و خاستگاه فرهنگی و پیوند زبانی و مذهبی است به 

بندی از طبقات بندی کرده است. وی در یک تقسیمشکل منسجم و متمرکزی تقسیم

داران، صاحبان حانیون، تجار بازار، مغازهاجتماعی در ایران، طبقه متوسط سنتی را شامل: رو

های های فنی و خدماتی، صاحبان کارخانههای فنی و خدماتی، صاحبان کارگاهکارگاه

کوچک )شهری و روستایی(، کشاورزان متوسط و بزرگ و طبقه متوسط جدید را شامل: 

دگان و سایر مندان دولت، کارکنان اداری، دانشجویان دانشگاهی، هنرمندان و نویسنحرفه

 (.330 - 339: 1314داند )آبراهامیان، روشنفکران می

ابعاد مفهومی و قلمرو مصداقی  لیتفصبه« سیاسی یشناسجامعه»بشیریه در کتاب حسین      

، ارتشیان، کردهلیهای تحصبروکرات رندهیطبقه متوسط جدید را بیان کرده و آن را دربرگ

(. از دیدگاه بشیریه، طبقه 143: 1311ه است )بشیریه، مذهبی و روشنفکران دانست یهاگروه



 06/   ؛ علی جان مرادی جورانیا یاسلام یدر جمهور دیطبقه متوسط جد یاسیس یهاتحولات و چالش 

متوسط جدید در ایران محصول فرایند نوسازی دوران پهلوی بوده و خود در پیشبرد آن 

مشخص  یهافرایند نقش داشته است. وی همچنین معتقد است که این طبقه خواسته

 یهانه خواستهدموکراتیک و ایدئولوژی کمابیش روشنی دارد، ولی ویژگی اصلی آن، 

فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیک و سیاسی است که  یهااقتصادی محض بلکه خواسته

 -ها نیازمند استقرار نهادهای دموکراتیک است. هسته اصلی این نیروی سیاسیتحقق آن

روشنفکرانه  یهاو بر پایه آرمانه دهندیاجتماعی جدید را بر سر هم روشنفکران تشکیل م

 (.130: 1313بقه فعال جدید سامان و تعیین یافته است )بشیریه، است که این ط

توان بیان داشت که دانشمندان علوم اجتماعی میجدید های طبقه متوسط از نظر شاخص    

های کنند همواره درصدد هستند با ارائه شاخصکه روی قشربندی اجتماعی کار می

های طبقه متوسط ز کنند. شاخصمناسب، طبقات مختلف اجتماعی را از یکدیگر متمای

جدید از پراکندگی برخوردار هستند. این طبقه صرفاً با شاخص دارایی و ثروت سنجیده 

گیری طبقه متوسط شود؛ علاوه بر جایگاه و موقعیت اقتصادی مشابه که زمینه شکلنمی

ات عالیه، توان شهرنشینی، اشتغال جدید، علاقه به تحصیلاجمال میزند، بهجدید را رقم می

های این ترین شاخصنرمش و کاهش تعصبات دینی و نوگرایی به مفهوم مدرن را از مهم

ها دلیلی برای گرا نیست، اما در بسیاری جنبهطبقه ارزیابی کرد. طبقه متوسط جدید غرب

ها گرایش طور ظاهری به آنبیند و درنهایت بههای غربی نمیتعارض با بر گرفتن ارزش

داری خود، متناسب دیگر این طبقه متجددمآب است و حتی در روش دینبارتعدارد؛ به

 کند.با ظاهر، نسبتاً لوکس و مدرن رفتار می

توان گفت چهار عامل تحصیلات دانشگاهی، حقوق و درآمد متوسط و متعارف می     

جتماعی )بالاتر از هزینه خانوار( اشتغال در مشاغل جدید که ناشی از تحولات اقتصادی و ا

های گرایی و شهرنشینی از شاخصجامعه ایران است و سبک زندگی مبتنی بر مصرف

 عمده در طبقه متوسط جدید در ایران است.
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توان گفت که اعضای طبقه متوسط جدید در جمهوری های فوق میبا توجه به ویژگی     

های منزلتی مثل روهسالاران نوظهور، مدیران، گبگیران و دیواناسلامی ایران شامل حقوق

ای خدماتی مثل پزشکان و مهندسان و کارگران روشنفکران و دانشجویان، اعضای حرفه

 نمایند.باشند که در درون و یا بیرون حاکمیت فعالیت میصنعتی می

 

  جدید طبقه متوسط یهایژگیو

و رو  افتهیبرای طبقه متوسط جدید در جوامع توسعه ییهایژگیهر یک از اندیشمندان و     

عبارت است از: بر پایه نظریات در مجموع  هایژگیبه توسعه در نظر گرفته است. این و

گوناگون، این طبقه حاصل توسعه بورژوازی و بوروکراسی است؛ سر برآوردن طبقه 

تکنولوژیک و توسعه آموزش و خدمات  یهایمتوسط جدید و گسترش آن، با دگرگون

با دگرگون شدن ساخت اجتماعی و در نتیجه تحرک عمومی همراه است؛ این طبقه 

؛ اعضای اندیسالاروانیاجتماعی امکان حضور یافته است؛ اعضای این طبقه سازنده نظام د

؛ گرایش به صنعتی شدن کنندیاین طبقه با سازش سیاسی به برقراری ثبات و نظم کمک م

وابستگان به این طبقه  وپرورش در سطوح گوناگون جامعه دارند؛ هرچندو توسعه آموزش

نشان  یزدگ، ولی با وجود دلبستگی به غرب خود را مخالف غرباندیحامل نوساز

؛ این طبقه جدید در کشورهای ردیگیکه این، از روحیه متزلزل آنان سرچشمه م دهندیم

رو به توسعه، حاصل نفوذ غرب و دگرگونی جامعه سنتی است؛ عامل اصلی نوسازی و 

ها و خصایل انقلابی و روحیه اعتراض دارد؛ به دور شدن از سنتنوگرایی است؛ 

فرهنگی و عدالت اجتماعی است؛  یهاورسوم گرایش دارد؛ به دنبال اجرای برنامهآداب

و در برابر فروش نیروی فکری خود  شوندیبیشتر اعضای این طبقه جذب کارهای دولتی م

؛ در رندیپذبیبحران با تورم، سخت آس؛ اعضای این طبقه به هنگام کنندیمزد دریافت م

بالا یا امکان  شی؛ از تحصیلات کمابدهندیها، بیش از تلاش، نومیدی از خود نشان مبحران

اجتماعی  -اقتصادی یهادسترسی به تحصیلات بالا برخوردارند؛ اعضای این طبقه خاستگاه



 04/   ؛ علی جان مرادی جورانیا یاسلام یدر جمهور دیطبقه متوسط جد یاسیس یهاتحولات و چالش 

ویژه  یهامهارتیکسان ندارند و از همین رو چندان همساز نیستند؛ از اطلاعات و 

برخوردارند؛ شمارشان سخت رو به افزایش است؛ از دیدگاه منزلت، یکسان نیستند و به 

اند؛ در بسیاری از مواقع برخی از اعضای این طبقه امکان همین دلیل گاه با هم درگیر رقابت

مشترک اعضای این طبقه، غیر  یهایژگیدستیابی به حاکمیت سیاسی را دارند. از دیگر و

هاست، حقوق بگیرند و کارگزار بخش دولتی یا یزیکی و یا غیر بدنی بودن کار آنف

خصوصی؛ درآمدشان متوسط و شیوه گذراندن اوقات فراغتشان متفاوت از دیگر طبقات 

 (.43-44: 13۸9پاییزاجتماعی است )ابراهیمی، 

قادی آن در تولید درباره طبقه، وجه بارز طبقه متوسط جدید نقش انت هاهیدر بیشتر نظر     

پیشرفته است. اعضای طبقه متوسط سه ویژگی برجسته دارند: تحصیلات،  یدارهیسرما

 ,Watson)فنی پیشرفته و اجرایی و داشتن استقلال چشمگیر در فرآیند کار  یهامهارت

 یازهیو انگ اندی، آنان عاملی سودمند در فرآیند اجتماعهانیاز ا (. گذشته182 :1993

 (.Parkin, 1968: 124)اجتماعی جدید دارند  یهابرای پیوستن به جنبش نیرومند

ی طبقه متوسط جدید که در بالا ذکر شد، در جمهوری هایژگیوو  هاشاخصبا توجه به     

 یهاسر برآورده است که خواسته یا، طبقه سیاسی تازه13۸0دهه  اسلامی ایران در

گرچه پایگاه اجتماعی این طبقه  .ن دارددموکراتیک مشخص و ایدئولوژی کمابیش روش

اقتصادی  یهافعال سیاسی، طبقه متوسط جدید است، ولی ویژگی اصلی آن، نه خواست

ها فرهنگی، اجتماعی، ایدئولوژیک و سیاسی است که تحقق آن یهامحض بلکه خواست

 (.130: 1313نیازمند استقرار نهادهای دموکراتیک است )بشیریه، 
 

 ایرانجمهوری اسلامی توسط جدید در تحولات طبقه م

طبقات  ینیآفرفضا و ساخت سیاسی حاکم بر جامعه یکی از موضوعات اساسی در نقش     

ماثر است. با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، به دنبال تغییر 

حوزه طبقات نیز گوناگون جامعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در  یهادر عرصه

برخی تغییرات رخ داد. افزایش جمعیت، تحرک اجتماعی، رشد شهرنشینی، همراه با 
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شکل طبقات در  کهیطورتغییرات اساسی دیگر، نظام اجتماعی را دگرگون ساخت، به

آخر سلطنت پهلوی دوم تفاوت دارد.  یهاطبقاتی سال یبندجامعه کنونی ایران با صورت

که طبقات اجتماعی از سوی رژیم کنترل شده و ساخت سیاسی  برخلاف دوران پهلوی

، با استقرار جمهوری اسلامی ایران فضا برای فعالیت، رشد و دادیاجازه فعالیت به آنان را نم

گسترش طبقات گوناگون فراهم شد و در وضعیت و میزان حضور طبقه متوسط در 

 اخیر تغییراتی رخ داد. یهادهه

اند. نامتجانس و گوناگون ییهابرخلاف قشرهای متوسط سنتی، گروهطبقه متوسط جدید    

اقتصادی و سیاسی متفاوت، ناپایداری اعضای برخی از قشرها یا  -اجتماعی  یهاتیموقع

ها به دولت، باعث شده است که این قشرها ها، تنوع شغلی و میزان وابستگی آنصنف

سیاسی متفاوتی داشته باشند.  یهافتمانمختلف و در نتیجه گ یهایدئولوژیها و افرهنگ

بالا در قشرهای متوسط جدید همگونی بیشتری با قشرهای بالای جامعه داشته و  یهارده

برتر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بیشتر آنان را  یهاتیافزون بر آن، آرزوی ارتقا به موقع

شاهد دور شدن  جیتدره. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بکردیپشتیبان گفتمان مسلط م

طبقات متوسط جدید و سنتی از یکدیگر هستیم و با چالشی برای به دست آوردن قدرت و 

(. بعد از پیروزی 321-323: 1311شان هستیم )بحرانی، یا قبضه نمودن آن توسط هر کدام

و طبقه متوسط سنتی شکل  دارنیانقلاب، ائتلافی که از اعضای طبقه متوسط جدید د

(. ولی این 21: 1311)فوزی و رمضانی،  ردیتوانست قدرت سیاسی را در دست بگگرفت، 

ائتلاف دیری نپاید و گسست اساسی در طبقه متوسط سنتی و جدید شکل گرفت و هر چه 

؛ چون هسته اصلی قدرت که در شدیم ترقیاین شکاف عم رفتیروند انقلاب به پیش م

ها اندام طبقه متوسط جدید نداد و چالشعرضاختیار طبقه متوسط سنتی بود مجالی برای 

 بیشتر شد.

با استقرار  جیتدربه ران،یا هیدهه اول انقلاب و اتمام جنگ عراق عل یهاگذر از بحران با     

به  13۸0از دهه  ینوساز یهابرنامه یبعد از اجرا ژهیوبه ،یاسلام یو ثبات حکومت جمهور



 03/   ؛ علی جان مرادی جورانیا یاسلام یدر جمهور دیطبقه متوسط جد یاسیس یهاتحولات و چالش 

کرد.  دایپ یفیو ک یو گسترش کم افتیبهبود  دیدطبقه متوسط ج تیروز موقعبعد، روزبه

را سر کار آورد که به رشد  یدولت ،یلیجنگ تحم انیپس از پا یاقتصاد یضرورت بازساز

را  نهیزم جیتدربه ،یاقتصاد نهیدر زم یهاشم یدولت آقا استیطبقه متوسط کمک کرد. س

و استقبال از  یگذارهیسرما قیفراهم کرد. تشو یظهور طبقه متوسط مدرن اقتصاد یبرا

 یبرا یمساعد نهیپس از جنگ، زم قتصادمحوردر جو ا یو دانشگاه کردهلیتحص رانیمد

 مدرن فراهم کرد. یروهایرشد ن

به  زین یخصوصمهیو ن یخصوص یهادولت و گسترش دانشگاه یآموزش یهااستیس     

با  سهیها را در مقاکه تعداد آن دیانجام انیاز روشنفکران و دانشجو یدیظهور قشر جد

 ،یهاشم یآقا یجمهور استیر سالهتداد. دوره هش شیشدت افزادوره قبل انقلاب به

طبقه، دولت  نیا یرغم رشد کماما به شود،یمحسوب م دیدوره رشد طبقه متوسط جد

کردن،  یرخودیو غ یآنان نداشت و بحث خود یهاها و آرمانبه خواست یتوجه چندان

به  قمدرن و متعل یروهایاز ن ی. البته بخشکردیها را از نظام جدا مناز آ یابخش عمده

 کیدئولوژیو ا یمدرن، از چهره سنت یهاطبقه متوسط جذب نظام شدند تا در قالب گروه

گرفته پس از طبقه متوسط شکل ندگانیاز نما «یکارگزاران سازندگ»نظام بکاهند. گروه 

ها بود و شعار آن نیتریظام متولد شد. اقتصاد، اصلاز درون ن 13۸4انقلاب بود که در سال 

از  یبخش جیتدردست بکشند. به یانقلاب یشعارها یبه آن حاضر بودند از برخ یابیدست یبرا

دادند و توسعه  صیتشخ یاسیاز بسته بودن نظام س یاشرا ن یگروه مشکلات اقتصاد نیا

 یبه مقابله با طبقه متوسط سنت اطیحتگروه با ا نیخود افزودند. ا یهارا بر خواسته یاسیس

طبقه متوسط  تیرا نداشتند؛ اما اکثر یاسیهنوز توان جدا شدن از ساخت س رایبرخاستند، ز

 13۸9و در دوم خرداد  دندیشیاندیدر متن جامعه، فراتر از چارچوب موجود م دیجد

طبقه  تیفعال یبرا یشتریتا خود را نشان دهند. پس از دوم خرداد، فرصت ب افتندی یفرصت

 حالنیکرد؛ باا دایگروه هم چنان ادامه پ نیرشد ا یصعود ریآمد و س دیپد دیمتوسط جد

 (.12: 1319تابستان  ،ی)عراق بردندیبلوک قدرت به سر م یسنت یهادر جدال با بخش
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 شانیو فرهنگ یاسیس یهاخواسته که دیجد اقشار طبقه متوسط ،یرفسنجان یاز هاشم بعد    

 دی، به س13۸9در انتخابات دوم خرداد  یساز برآورده نشد، با شگفت یره سازندگدر دو

 یانتخابات تینتوانستند موفق گاهچیو همراهان او ه یخاتم یدادند. ول یرأ یمحمد خاتم

کنند.  لیتبد یدولت طرفدار دموکراس کی یبرا کدستی یروین کیخودشان را به 

 یهابر درخواست ازحدشیب اریبس بودند، ستادهیا یمخات سر نظام که پشت داخل طلباناصلاح

انباشته شده بود، متمرکز  13۸0دهه  یهاطبقه متوسط مدرن که در سال یاسیو س یفرهنگ

مسئله در سال  نیگرفتند. هم دهیمحرومان را ناد یاجتماع - یاقتصاد یازهایشدند و ن

محمود »اشت تا وجود د لیدل کیجنبش اصلاحات را گرفت. تنها  بانیگر 1314

 از آن خود کند. یجامعه را در انتخابات بعد نییرأی طبقات پا «نژادیاحمد

از مردم مناطق  یدیتا طبقه متوسط جد کردیم یسع نژادیدولت احمد نکهیا باوجود     

طبقه متوسط  یهااز خانواده یاریبس استیس نیاز ا یناش یکند، نرخ تورم بالا جادیمحروم ا

شد، مخارجش  یمنزو یجیصورت تدربه یر فقر کرد. طبقه متوسط شهررا دچا یشهر

رفته با شدت افت کرد و رفتهطبقه به نیا یزندگ تیفی. کافتیافت کرد و رفاهش کاهش 

 د،یرسیدلار م اردهایلیسود حاصل از فروش نفت به م یمواجه شد. از طرف یشتریمشکلات ب

فاصله  شیموضوع افزا نیا جهیکرد. نت دولت را منتفع یطبقه خاص حام کیاما تنها 

 رانیوسعت در اقتصاد ا نیا هب وقتچیکه ه یافقرا و ثروتمندان بود؛ فاصله نیب یطبقات

در  ییهابه دست آوردن فرصت قیاز طر رانیمشاهده نشده بود. طبقه ثروتمند جدید در ا

 نیوجود آمده بود. ا به ینامنظم دولت یهااستیفساد و س قیاز طر یو گاه یداخل یبازارها

 رانیدر ا قدرتاز صاحبان  یبا برخ یکیبودند که ارتباطات نزد یثروتمندان، فرزندان افراد

با  یدولت یهااز بانک یبزرگ یهابودند که وام یدارانکارخانه یهاداشتند و خانواده

 یهاهگرو نیا جادیدر ا ینقش اساس ینفت یکردند. درآمدها افتیدر نییبهره پا یهانرخ

 ماهینژاد، د یریدارد )ظه بردند،یصورت آشکارا از مواهب آن نفع مکوچک که به

1333.) 



 03/   ؛ علی جان مرادی جورانیا یاسلام یدر جمهور دیطبقه متوسط جد یاسیس یهاتحولات و چالش 

قرار داشت،  یطبقه متوسط سنت اریکه قدرت در اخت 1332تا  1314 یهاخلال سال در     

طبقه سرمست از قدرت  نیکرد که در چهار سال اول، ا میدو مقطع متفاوت را ترس توانیم

در چهار سال بعد  حالنیخود بودند. درع نیب یو اقتصاد یاسیس یهاهیسرما میدنبال تقس

پرداختند.  گریبه وجود آمد و به طرد همد یمتوسط سنت بقهاقشار ط نیب یاساس یشکاف

و آن را  جادیا یدیمقطع در نظر داشت تا طبقه متوسط جد نیدر ا نژادیدولت احمد

شده بود  جادیا یو خاتم یرفسنجان یان هاشمکند که در زم یطبقه متوسط مدرن نیگزیجا

 یدستکار ،یاسیس یهارقابت زا ونیطلبان و اعتدال(. حذف اصلاحیطبقات یدستکار ی)نوع

به افراد وفادار به  گانیرا یلیتحص یهانهیشدن و زم هیبورس ها،نشیدر گز یاقهیو رفتار سل

به  ییاعتنایب ،یش عالمراکز آموز یکارشناس ریو غ هیرویگسترش ب ،یاقشار سنت

 یهاها، وجود رقابتبا آن زیآممسالمت ریو برخورد غ دیمتوسط جد قهطب یهاخواسته

 یوابسته به نهادها یو اعتبار یمجوز به ماسسات مال یشده، اعطاو کنترل یگروهدرون

 20انداز و سند چشم یاسلام یو مقررات مصوب مجلس شورا نیبه قوان ییاعتنایب ،یسنت

 یو چنددستگ یدودستگ جادیها، او سفر به شهرستان یستیپوپول هیگرفتن رو شیاله، در پس

 بود. هااستیس نیو... از جمله ا تیدر ساختار حاکم

بعد از  ژهیوبه بندی طبقات اجتماعیصورتدولت اصولگرایی  سالههشتدر دوره      

های متوسط به خواستهباره برهم ریخت. طبقه ، اما به یک1311خرداد  22انتخاب 

اش نرسید و برای بار دوم هم ائتلافش با طبقه بالا در مقابل طبقه پایین به شکست سیاسی

ها برای های مشترک این طبقه منجر به انسجام آنحال، اما خواستهانجامید. درعین

و دهمین دوره مجلس شورای  1332یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 

 (.19-1۸: 1334 دارابی،شد ) 1334سال  اسلامی در

ذکر این نکته ضروری است که برخلاف جوامع غربی که طبقه متوسط در ارتباط با تولید    

اقتصادی شکل گرفته و مستقل از دولت است، طبقه متوسط جدید در ایران مولود اقدامات 

 بارهنیشناسان درادر جهت نوسازی و توسعه است. یکی از کار 13۸0از دهه  ژهیودولت به
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طبقه متوسط در ایران در رابطه مستقیم با تولید اقتصادی شکل نگرفته است، »عقیده دارد: 

وجو کرد. از این لحاظ بلکه منشأ آن را باید در درآمد و بخش نفت صادراتی کشور جست

نامید که ناشی از گسترش نظام آموزش و « متوسط فرهنگی»طبقه  توانیاین طبقه را م

در رابطه با تولید اقتصادی نیست.  هادهیاز این پد کیچیترش شهرنشینی است، ولی هگس

چون درآمد نفت داشتیم، روی نظام آموزشی کار کردیم و امکان گسترش شهرنشینی را 

که طبقه  خواهدیصورت امروزی یافتیم. این طبقه از نظر خاستگاه فرهنگی همان را مبه

ولی از نظر اقتصادی دارای آن جایگاه نیست. این طبقه  خواهدیمتوسط جامعه صنعتی م

 (.33: 13۸1)عظیمی، « خود را به دولت تحمیل کند یهاتا ارزش آوردیفشار م

 

 ظهور طبقه متوسط جدید یهاچالش

 نیا ران،یدر ا یبعد از انقلاب اسلامو تحولات طبقه متوسط جدید  هایژگیبا توجه به و     

 رانیا یطبقه متوسط در جامعه کنون نیاقشار ا یابیظهور و قدرتکه  دیآیم شیساال پ

گفت  توانیرابطه م نیهستند و خواهند بود؟ در ا یاسینظام س یبرا ییهامترصد چه چالش

ما شاهد به وجود آمدن  تریمیبافت و اجتماع قد کیدر  یدیکه با ظهور هر موجود جد

 یهاچالش ران،یا رد دیه متوسط جدکه در مورد ظهور طبق میشویم یعواقب یسر کی

 :میرا شاهد ریز یاسیس

ی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و بلکه چالش هاچالشیکی از : منازعه گفتمانی -1

اصلیِ ناشی از ظهور طبقه متوسط جدید، منازعه گفتمانی میان گفتمان طبقه متوسط جدید 

 با گفتمان طبقه متوسط سنتی است.

 ییگرااب و دوران جنگ در حقیقت مرحله اوج گسترش گفتمان سنتدهه اول انقل در     

آن بود؛ در این مرحله سیاست خصلتی  یهاایدئولوژیک و بسط سراسری معانی و نشانه

شهری، نقش  یاهیبود و طبقه متوسط سنتی به همراه طبقات پایین و حاش کرده دایپ یاتوده

ز اواخر دهه شصت تا اواسط دهه هفتاد توأم ؛ اما اکردندیمهمی در معادلات سیاسی بازی م
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با وقوع حوادث و تحولات سیاسی و اقتصادی، شاهد نوعی بازاندیشی و تغییر در گفتمان 

از جاما( و برخی ) رانیاجبهه ملی، نهضت آزادی، جنبش انقلابی مردم مسلط هستیم. 

ملی دانشگاهیان نیز دانان، کانون نویسندگان و سازمان صنفی مانند انجمن حقوق یهاتشکل

 بودند. خواهی از جمله نیروهای اجتماعی پشتیبان گفتمان دموکراسی

، عمدتًا شدندیکه در این دوره لیبرال هم نامیده م خواهی هوادار دموکراسی یهاانیجر     

 یهاسال رادیکالبه قشرهای متوسط جدید بستگی داشتند، ولی در جو سیاسی ملتهب و 

نداشت  یاچندان جاذبه ییگراایت از دموکراسی و آزادی و قانوناولیه انقلاب، حم

به  یادر این دوره پایگاه توده خواهیگفتمان دموکراسی رونی(. ازا30: 1313)بشیریه، 

 دست نیاورد.

پس از پایان جنگ تحمیلی، چهره جامعه ایران دستخوش تحول شد. ضرورت بازسازی      

اقتصادی بازار آزاد،  یهااستیسیاسی، بکارگیری سکشور، گشایش هرچند اندک فضای 

راه برای ورود طبقه متوسط جدید در جامعه هموار کرد. در  جیتدرو... به یسازیخصوص

اقتصادی و اجتماعی دولت سازندگی،  یهااستیحقیقت یکی از نتایج ناخواسته اعمال س

 گسترش طبقه متوسط جدید و تحرک سیاسی اجتماعی آن بود.

برای تطبیق با برخی از فرایندهای جهانی صورت  ییهاکوشش در دوران سازندگی     

اقتصادی چرخش چشمگیری رخ داد. یکی از  یهااستیدر حوزه س ژهیوپذیرفت به

اصلی در این چرخش ضرورت بازسازی کشور پس از جنگ و ترمیم وجهه  یهازهیانگ

ر اقدامات پیشین که برای گسترش لازمه چنین چرخشی، تعدیل د ایران بود. یالمللنیب

هویت سراسری ایدئولوژیک انجام شده، بود. در نتیجه این امر بین گرایش سیاسی جدیدی 

 ییهاکه در پیرامون سیاست سازندگی پدیدار شده بود، با گرایش روحانیت کشمکش

نظیر اقدامات ضد  یهاها و احزاب سنتی، با تولید نشانهپیش آمد، روحانیت و گروه

 یهااستیارزشی، تهاجم فرهنگی و زوال هویت و خود فهمی اسلامی مردم، به انتقاد از س

دولت پرداختند. در مقابل گرایش سیاسی جدید، برای اجرای مواضع در زمینه ضرورت 
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اساسی در  یدنظرهایگسترش روابط با غرب و با نظام اقتصادی جهانی، نیازمند برخی تجد

ایدئولوژیک به مفهوم رایج در  یهویت بخشی و خود فهمو در  ییگراایدئولوژی سنت

 (.23: 1313 دهه پیش بود )بشیریه،

 یهاانیاحزاب و جر یهایریگگفت که در این دوره در مواضع و جهت توانیم     

ایدئولوژیک تحولاتی صورت گرفت. این تحولات بیشتر  ییگراطرفدار گفتمان سنت

موافق  یهاد. این دگرگونی، آرایش سیاسی گروهمعطوف به چرخش سیاسی جناح چپ بو

سازمان »و  «مجمع روحانیون مبارز»عمده این جناح چپ  یهاانیو مخالف را تغییر داد؛ جر

این دوره  یهاانهیبودند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در م «مجاهدین انقلاب اسلامی

صنفی هوادار این جناح، دفتر تحکیم  یهاخود را بازسازی و اعلام موجودیت کرد. تشکل

وحدت، جمعیت زنان جمهوری اسلامی، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و برخی 

 اسلامی بودند. یهااز انجمن

گفتمان دموکراسی  ی ایدئولوژیک، گفتمان رقیب دیگری به نامگراسنتغیر از گفتمان     

نواندیشی  .کری دینی به تولید معنا پرداختخواهی بعد از انقلاب اسلامی، در قالب روشنف

 یهادموکراسی سعی در انطباق مفاهیم و ارزش یهادینی ضمن پایبندی به اصول و آموزه

سازگار با جامعه  یدارنیگفتمان به الگویی جدید از د نیدینی با تحولات مدرن دارد. ا

و مدرنیته را دنبال  مدرن و دموکراسی گرایش دارد و تلفیق دین و دموکراسی و معنویت

و تفسیرهایی است که نوگرایان  هاهی. این برداشت از حکومت اسلامی محصول نظرکندیم

. حقوق بشر، عدالت، آزادی و ایمان دهندیدینی تحت تأثیر مفاهیم مدرن از اسلام ارائه م

شی معنایی گفتمان نواندی یهادینی مردم، قدرت محدود دولت و تکیه بر عقل جمعی نشانه

. در مجموع این گفتمان حکومت و اداره زندگی را امری عقلانی دهندیدینی را تشکیل م

تبع جامعه در این گفتمان حکومت امری غیردینی است که به گریدعبارت. بهکندیتلقی م

نه اینکه چون حکومت  شودی، حکومت دینی مدارندنی؛ یعنی چون مردم دشودیدینی م

 (.120-122 :1311)پالیزبان،  کندیم دارنیدینی است، مردم را د
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پس از چهار دهه طبقه متوسط جدید  ناشی از ظهور یهاچالشبنابراین یکی از      

 یخواه یبه دموکراس یادیاست که تا حد ز نیا تیاست. البته واقع «یخواه یدموکراس»

 قه متوسط جدیدطب مطالبه .میادهیرس م،یکردیمطالبه م شیبه آن معنا که در چهل سال پ

دهند، انتخابات و مجلس وجود داشته باشد، مردم  یبود که مردم بتوانند رأ نیا

محقق شده است؛ اما چرا  هانیرا انتخاب کنند و امروز همه ا ندگانشیو نما جمهورسیرئ

فکر  «یفرم دموکراس»به  شتریهمچنان چالش ما است؟ چون ما ب یخواه یدموکراس

در نزد  یهمچنان در جامعه ما و حت یدموکراس یمحتوا .«یراسدموک یمحتوا»تا  میکردیم

 توانیم نیانقلاب بودند، مورد غفلت است؛ بنابرا یکه مدع یرهبران انقلاب و روشنفکران

 دیکرد که با ادیانقلاب  یرو شیعنوان چالش عمده پبههمچنان  «یخواه یدموکراس»از 

در فرم  یاعمده راتییتغ م،یداد جامکار را ان نیو اگر ا میفهم و رفع آن اقدام کن یبرا

 اتفاق خواهد افتاد. یدموکراس

ی مربوط به تعارض و تزاحم نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی و مباحث هانزاع     

حکومت صاحب دو منشأ برای مشروعیت و توجیه  کهنیامربوط به حاکمیت دوگانه و 

که از شفاف نبودن چگونگی نظام جمهوری اسلامی  یی استهانزاعاقتدار باشد، از جمله 

(. نزاع جمهوریت و اسلامیت در ذیل نزاع اصلی که همان 1۸: 1313نورانی، شود )یمناشی 

 .باشدیمنزاع گفتمانی میان طبقه متوسط سنتی و جدید است قابل تبیین 

به در جامعه سیاسی مدرن، برخلاف نوع سنتی آن، ی سیاسی متکثر: هاخواست -2

دلیل اقتضائات زندگی اجتماعی و بالا بودن میزان درخواست مشارکت سیاسی، نهادها و 

های خواهان مشارکت و نیز های سنتی از پس پاسخگویی به درخواست گروهمکانیسم

ها، نهادهای سیاسی مدرن جای آنآیند و بهتأمین مشروعیت و اقتدار نظام سیاسی برنمی

ات سیاسی حکومت هستند. اگر نوسازی سیاسی صورت نپذیرد و دار نقش اقتدار و ثبعهده

آموختگان و در ها که شامل مدیران، کارشناسان و دانشهای نوپا مثل تکنوکراتگروه

شوند و نهایت اعضای طبقه متوسط جدید جذب نظام نشوند، دچار سرخوردگی می
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آمیز سامان خشونت صورتهای قانونی و رسمی و بههای خود را بیرون از چارچوبکنش

نمایاند؛ چون هم (. در این وضعیت شکاف طبقاتی رخ می143: 1311دهند )بشیریه، می

نوعی آید و بهها میان طبقات پیش میگیرد و هم تعارض خواستهنوسازی صورت نمی

شود. در چنین شرایطی به علت عدم تغییرات کمیابی منابع اقتصادی و سیاسی احساس می

شود و نوعی تبع آن فقدان نهادهای مشارکت قانونی در جامعه ایجاد میساختاری، به

آرایی طبقاتی میان اقشار سنتی و جدید از زاویه فرهنگی و فکری در جامعه به وجود صف

آید که نتیجه آن حاکم شدن فضای منازعه و خشونت هم از نوع زبانی و هم فیزیکی می

 .های سیاسی استمیان جریان

مواجهه  حوههای طبقه متوسط جدید در ایران و نست که به دو نوع از خواستهاینجا     

 : الف( دموکراسی خواهی و ب( جامعه مدنی.مواجه هستیم هاها نسبت به آندولت

باشد. منشأ داری و بورژوازی میتوان گفت اولین منشأ دموکراسی، سرمایهطورکلی میبه    

تر است، طبقه متوسط ماندهاز کشورها بورژوازی عقببعدی نیز به دلیل اینکه در برخی 

ها حامل دموکراسی شدند. بورژوازیگونه جوامع خردهتواند باشد؛ در اینجدید می

اند بورژوازی(، کشورهاییکشورهایی به این شکل به دموکراسی دست یافتند )وجود خرده

ها جا گرفته و ط جدید در آنکه معمولًا دیرتر صنعتی شده، یا پس از استقلال، طبقه متوس

صورت پویا شده است. بروز مطالبات سیاسی این طبقه گاه مانند نیکاراگوئه یا ایران به

صورت انقلاب بوده و گاه به مانند کشورهای اروپای شرقی مثل لهستان یا اوکراین و... به

ا با اتکا به گونه کشورهها در اینهای مخملین. این دگرگونینافرمانی مدنی و انقلاب

هایی تدریج دموکراسیزد و به خواهی را دامن طبقه متوسط جدید موج دموکراسی مطالبات

 را در این جوامع به وجود آورد.

یابی به دموکراسی نشان داد که در راه فوق بسته توان برای دستمسیر دیگری را هم می     

ه طبقه متوسطی امکان بروز یافته. بوده است؛ یعنی نه بورژوازی قدرتمندی وجود داشته و ن

اند. اند و سیطره کامل بر عرصه جامعه داشتههای حاکم اقتدارگرا یا پوپولیسم بودهقدرت
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این مسیر نشان داده که این الگو، الگوی مناسبی نیست، مثلاً ایران زمان مصدق الگویی 

روپایی دموکراسی به است که به دموکراسی ختم نشد. این مسیرها معمولًا برای کشورهای ا

بار آورده اما در جهان سوم اوضاع کمی پیچیده است. در مورد ایران، با توجه به عدم 

داری، بورژوازی واقعی در ایران شکل نگرفت. حال ساالی که مطرح است وجود سرمایه

توان چنین قضاوتی داشت؟ در این است که آیا در مورد طبقه متوسط جدید در ایران می

ورژوازی ضعیف بوده و هست. به دلیل نبود شرایط مناسب برای رشد این طبقه ایران ب

)بعضاً شرایط اقتصادی نامساعد( این قشر برخلاف میل باطنی در خارج کشور 

دانند و بینی نمیکند؛ زیرا وضعیت بازار و اقتصاد ایران را قابل پیشگذاری میسرمایه

ه متوسط در ایران قوی شده است. چون بیش از کنند؛ اما طبقگذاری بلندمدت نمیسرمایه

یافته. اند، سطح سواد عمومی بالا رفته، ارتباطات گسترشدرصد جمعیت شهرنشین شده ۸0

حاکی از تقویت طبقه متوسط جدید است؛ اما مشکل این طبقه نبود  هااین شاخصه

 سازماندهی و تشکیلات است.

خورد با انتخابات در طول چهار دهه گذشته و تحلیل چگونگی عمل جامعه ایرانی در بر     

های فراوانی را از جامعه ایرانی در ابعاد تواند واقعیتانتخابات، می 39برگزاری بیش از 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نمایان سازد. علیرغم مباحث گذشته این نکته را نباید از نظر 

ها و ردم ایران تابعی از تصمیمدور داشت که به تجربه ثابت شده است که رفتار سیاسی م

توان نام برد که مردم های سیاسی نیست. موارد متعددی را میهای احزاب و گروهتوصیه

محمد خاتمی در سید اند. پیروزی ها عمل کردهبرخلاف نظر و راهنمایی احزاب و گروه

 تبعهای سیاسی بهدر حالی صورت پذیرفت که تمام احزاب و گروه ۸9دوم خرداد 

های مهم حکومت پشت سر رقیب ایشان یعنی ناطق نوری بودند. در انتخابات ریاست بخش

دار و بی شناسنامه، با تاری  و بی که احزاب شناسنامهدرحالی 14جمهوری نهم در سال 

شبه و صد شبه همگان در حمایت از کاندیدای برجسته آن دوره یعنی هاشمی تاری ، یک

ودند، اما مردم کسی را انتخاب کردند که کمتر نخبه سیاسی رفسنجانی مسابقه گذاشته ب
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توان دلایل متعددی داشته ها داشت. این رفتار حزب گریز ایرانیان میگمان پیروزی آن

ها، باشد ولی آنچه در اینجا قابل اشاره است، نوع کارکرد احزاب و نگاه حاکمیت به آن

ی ایجاد نهادهای واسط بین مردم و نقش ندادن به اقشار طبقه متوسط جدید در راستا

 باشند.حاکمیت، جنبشی بودن فضای سیاسی و اجتماعی و... می

ای که جدایی فرهنگ عینی و جامعه های سیاسی:عدم تأثیرگذاری در رقابت -6

گیری فرآیند ذهنی، عدم استقلال طبقه متوسط از دولت و عدم وجود مدرنیته طی شکل

کرده باشد، حتی اگر ما شاهد توسعه فرهنگ عینی به معنای  مدرنیسم در جامعه را تجربه

بینیم که این دستاورد عینی همراه با رشد دستاوردهای تکنولوژیکی بشر باشیم باز می

باشیم و بازتاب آن را در فرهنگ ذهنی به معنای رشد شخصیت فردی و انسانی افراد نمی

توان یافت که یافتگی میتوسعه میزان نقش طبقه متوسط جدید در حرکت جامعه به سمت

توان نمود آن را در توسعه سیاسی همچون مشارکت می 1بنا به نظر ساموئل هانتینگتون

سیاسی به معنایی که طی آن مطالبات این طبقه نقش پیش برنده در توسعه سیاسی جامعه 

 (.99: 1333خواهد داشت را مشاهده کرد )حسام قاضی، 

درواقع طبقه  غیره یق توسعه ساختارهای بوروکراسی و شهرسازی وبنابراین دولت از طر     

های جای اینکه برآمده از تحولات اجتماعی و خواستهمتوسط جدیدی ایجاد کرده که به

مدنی باشد، دولتی بوده و شکل حکومتی داشته است. درنتیجه طبقه متوسط جدید به دلیل 

ها ارائه دهد تا ها و تشکلزاب و انجمنتواند مطالباتش را در قالب احدولتی بودن نمی

عنوان طبقه منتقد حاکمیت ایفا کند و کارکرد واقعی خود را در بتواند نقش فعال خود را به

توسعه جامعه و حرکت به سمت مدرنیسم در راستای توسعه مدرنیته داشته باشد، 

رهایی همچون تحصیل اشاره دارد به دلیل اینکه ابزا 2گونه که رابرت مرتنحال هماندرعین

آورد امکان رسیدن به اهداف که جامعه برای رسیدن به اهداف فراهم می غیره و تخصص و

                                                           
1. Samuel Huntington 
1. Robert Merton 
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کند، طبقه متوسط جدید همچون نقش فعال در بهبود شرایط خود و جامعه را فراهم نمی

هنجاری و انزوای اجتماعی معنایی و بیناتوانی و بی درنتیجه آن طبقه متوسط جدید احساس

کند. این روند دقیقاً به شکل تنفر از خویشتن و درنهایت احساس ازخودبیگانگی میو 

سو دولت این طبقه را طی روند مدرنیزاسیون به وجود گردد که از یکدوسویه باعث می

آورد و از سوی دیگر این طبقه در عرصه اجتماعی و سیاسی به دلیل وابستگی منافع به 

رود را ندارد. درنتیجه این طبقه در توسعه آن انتظار میدولت قدرت تأثیرگذاری که از 

شده از هانتینگتون به دلیل داشتن عوامل منزلتی همچون  سیاسی جامعه مطابق نظریه اخذ

ها و تحصیلات از سویی و عدم وجود مجاری سازمانی، یعنی عضویت فرد در انواع گروه

های علایق های مدافع انجمن، گروههای شغلی و صنفیهای اجتماعی مانند اتحادیهسازمان

تواند بیشترین تأثیر را در مشارکت سیاسی و درنهایت رقابت سیاسی خاص و غیره نمی

سو و نبود (. این تناقض شکلی و محتوایی از یک9۸: 1333)حسام قاضی،  داشته باشد

ط از مدرنیته در فرآیند مدرنیزاسیون از سوی دیگر و همچنین عدم استقلال طبقه متوس

این مسائل نتوانست در  تبعبهو  دولت از عوامل اصلی ازخودبیگانگی این طبقه است

  ی داشته باشد.توجهقابلی رگذاریتأثی سیاسی با طبقه متوسط سنتی هارقابت

1انسداد اجتماعیانسدادِ اجتماعی:  -0
ها به معنای توزیع نابرابر مزایای اجتماعی، فرصت 

ای اندک بر ای که عدهگونهبین شهروندان یک جامعه است بههای اجتماعی در و پاداش

تمام یا بیشتر منابع قدرت و ثروت دسترسی داشته و در مقابل اکثریت افراد جامعه چنین 

ها و مزایای هر جامعه در ترین پاداش(. مهم21/2/1331الدین، ای ندارند )تاجدسترسی

های سیاسی و ثروت. انحصار منابع و سرمایه اند از: منابع قدرت وسطح عام و کلان عبارت

اقتصادی در دست اقشار طبقه متوسط سنتی است که عمدتاً از راه قدرت سیاسی به قدرت 

های اقتصادی دست پیدا کردند و اقشار طبقه متوسط جدید در عین دارا بودن سرمایه

های گر در رقابتاجتماعی و فرهنگی و حتی نمادین ولی از دو منبع مهم و تأثیرگذار دی

                                                           
2. Social closure 
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سیاسی همچون منابع قدرت سیاسی و اقتصادی محروم هستند و این وضعیت جامعه را با 

 کند.انسداد اجتماعی مواجه می

های انسداد اجتماعی در این معنا عدم چرخش قدرت و ثروت در کل جامعه و گروه     

ای اندک در بین عدهای که همواره منابع اصلی قدرت و ثروت در گونهاجتماعی بوده به

 گیرد.گردش است و از این منظر نوعی اندک سالاری در جامعه شکل می

تواند تا حد زیادی از ایجاد چرخش و توزیع عادلانه قدرت و ثروت در جامعه می     

های انحصار و درنتیجه ایجاد انسداد در جامعه جلوگیری کند. وجود ساختارها و مکانیسم

های اصلی و بنیادی برای آن ای از ضرورتشی در هر جامعهمشخص برای چنین چرخ

تواند در ایجاد و گسترش انسداد هایی میشود و فقدان چنین مکانیسمجامعه محسوب می

که چرا چرخش منابع قدرت و ثروت در برخی جوامع بسیار اجتماعی بسیار ماثر باشد. این

ای اندک و مشخص قرار دارد عدهگیرد و همواره این منابع در اختیار سخت صورت می

گونه توان مسئله را اینای است که بسیار جای تأمل و تعمق دارد. درواقع، میمسئله

بندی کرد که تا زمانی که مکانیسم مشخص و روشنی برای چرخش منابع قدرت و صورت

 ای مواجه هستیم.ثروت در جامعه وجود نداشته باشد، با چنین مسئله

های ملی و محلی که در اند از: قدرتترین ابعاد عبارتت و ثروت شامل مهممنابع قدر     

تری چون وزیران گرفته تا سطح پایینهای ریاست جمهوری و هیئتها و مقامقالب موقعیت

هایی در هر گیرد و توزیع برابر چنین موقعیتفرمانداران و بخشداران و دهیاران را در برمی

بری داشته و بالعکس هرچقدر این توزیع نابرابر باشد و انحصاری جامعه نشان از وجود برا

کند. توزیع منابع سرمایه سیاسی و سرمایه اقتصادی در نوعی انسداد اجتماعی را معنا می

بهره بودن اقشار طبقه متوسط جدید از این منابع شرایط دست اقشار طبقه متوسط سنتی و بی

هایی ها و روزنههایی گشایشه است. هرچند در دورهانسداد را در جامعه ایران ایجاد کرد

های اقشار ها و برنامهایجادشده است. البته اگر اقشار طبقه متوسط جدید، تابع سیاست

 (.21/2/1331الدین، بهره نیستند )تاجها بیها باشند از این منابع و سرمایهسنتی
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گیرد که فقط رت زمانی شکل میدیگر، انسداد اجتماعی در ارتباط با قدعبارتبه     

کند هایی که هسته سخت قدرت تعیین میای از افراد جامعه بنا بر معیارها و ملاکعده

های ناشی از این قدرت دست ها و درنتیجه انواع منافع و رانتبتوانند به انواع و اقسام قدرت

چنین انسدادی موجب یابی به آن محروم باشند. پیدا کنند و اکثریت افراد جامعه از دست

ها برای پیشرفت بسیاری از افراد جامعه و بالعکس عدم دستیابی به انواع و اقسام فرصت

 موجب پیشرفت اقلیتی دیگر خواهد شد.

کند همین موضوع در ارتباط با انحصاری شدن ثروت جامعه نیز کاملًا صدق می     

کنند، خواهند رت دسترسی پیدا میای که باز هم همان عده اندکی که به منابع قدگونهبه

مند شوند و نوعی انسداد برای توانست به مدد چنین موقعیتی از منابع ثروت در جامعه بهره

توان از نوعی اندک سالاری در زمینه اکثریت افراد جامعه به وجود آید. در این زمینه می

از منابع قدرت و  توانندای مشخص میقدرت و ثروت سخن گفت به این معنا که فقط عده

ای مند شوند و اکثریت افراد جامعه در محرومیت از چنین برخورداریثروت جامعه بهره

 باشند.

به خاطر سیال بودن مطالبات و تمایلات  سیال بودن مطالبات و تمایلات سیاسی: -4

ای بر این اعتقاد هستند که طبقه متوسط در ایران سیاسی اقشار طبقه متوسط جدید عده

گیرد. طبقه متوسط در ایران روز عاملیت ندارد و هر روز انزوای جدیدی به خود میام

تری نسبت به قبل است اما سیاست ورزی های فزونامروز اگرچه در معرض آگاهی

های ای ندارد؛ چون احتمالاً شکلکند. گویی این طبقه برای تغییر و اصلاح دیگر انگیزهنمی

توانند به تقویت بنیه طبقه متوسط جدید کمک کنند در یاجتماعی و مدنی که عمدتاً م

ها با هیچ فراخوانی های عمومی در آنترین موقعیت خود قرار دارند و مشارکتضعیف

قدر که طبقه متوسط فقیرتر شده است و مانند فقرا آنمطلوب نظر نخواهد بود. به خاطر این

ستمر نداشته و برای بهبود وضعیت خود درگیر مسائل روزمره خود هستند که انگیزه تغییر م

کند که کند. درواقع مشکلات اقتصادی چنان سنگینی میمشارکتی در نهادهای مدنی نمی
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دیگر طبقه متوسط دغدغه اصلی خود را مانند کسب حقوق مدنی، عدالت اجتماعی، 

های اجتماعی و ها، کرامت شهروندی و آزادی، به شیوه مشارکتبرابری فرصت

 زند.آمیز فریاد نمیمسالمت

های مهم طبقه متوسط در ایران نوسان در حرکت به سمت طبقات بالا و پایین از ویژگی     

ای دارد و میان طبقات در حرکت و تحرک جامعه است، بر این اساس این طبقه حالتی ژله

است. اصولاً طبقه متوسط پراکنده است، یعنی هر قشر آن بنا بر موقعیت اقتصادی، 

ای دارد. در طبقه متوسط چون قشرهای اش گفتمان ویژهجتماعی، تاریخی و فرهنگیا

تبع این نوع های متفاوتی هم در میان این قشر وجود دارد. بهمختلفی وجود دارد، گفتمان

ها هم یکدست نیست و حالت سیالیت در میان ها مطالبات و تمایلات سیاسی آنگفتمان

 ها وجود دارد.آن

گردد و آن عدم ته سیال بودن مطالبات طبقه متوسط جدید به منشأ دیگری هم برمیالب     

استقلال این طبقه از دولت است. پیدایش طبقه متوسط تأثیرگذار در یک جامعه، حاصل 

رشد و توسعه اقتصادی است و ظهور طبقه متوسط جدید در چنین شرایطی به همراه خود، 

کند. یکی از این تغییرات اساسی میل به ر تغییر میها را دچاساختار اجتماعی و ارزش

شدن و ترغیب در جهت حاکمیت مردم است. در ایران طبقه متوسط جدید از دموکراتیک 

بطن تولید زاده نشد، این طبقه عمدتاً ناشی از گسترش نظام آموزشی و گسترش شهرنشینی 

اند، بلکه اقتصادی شکل نگرفتهها در رابطه مستقیم با تولید یک از این پدیدهاست و هیچ

 -ها در رانت نفت است. درآمدهای نفتی همه تاروپود مناسبات اقتصادی منشأ این پدیده

ها و گیری طبقات اجتماعی، تحولات آناجتماعی جامعه ایرانی را متأثر ساخته است. شکل

انحصار ها با دولت را تعیین کرده است. مناسبات بین این طبقات و ارتباط همه آن

ها، مناسبات بین درآمدهای نفتی و استفاده از این منابع برای تأمین مخارج جاری دولت

گیری طبقه متوسط جدید از که شکلنحویهای اجتماعی و دولت را شکل داده، بهگروه

توان طبقه متوسط در ایران را نه یک طبقه متوسط تجلیات آن است. بر این اساس می
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داری و دموکراسی را در کشورهای آزاد به دوش بهای سرمایهاقتصادی تولیدی که 

کشد، بلکه یک طبقه متوسط فرهنگی)که ناشی از گسترش تحصیلات آموزشی به مدد می

درآمدهای نفتی بود( نامید. طبقه متوسط جدید در ایران یک طبقه متجانس نبوده و فاقد 

های اجتماعی دارای پایگاه ایدئولوژی مستقل و منافع طبقاتی معین است و اعضای آن

های اند و این امر مانع از آن شده که بتواند طبقه مستقل و واحدی برای کنشمختلف

 (.12: 1331 و فروردین 1330 فر و محمدی، اسفند )محمدی اجتماعی تشکیل دهند -سیاسی 

ی نباشد، دهی در میان این طبقه حتی اگر انفعالاین مسئله باعث شده است که روند رأی     

تر به شکل سلبی و تلاش برای حذف یک کاندیدای دیگر باشد. انعکاس این نوع نگاه بیش

درصد آن در خصوص نقد  10های تبلیغاتی جلوه بسیار دارد که بیش از حتی در برنامه

های انتخاباتی. به های قبلی است تا خلاقیت برای حل مسائل و نوآوری در برنامهدولت

تر مردم به طبقۀ در حال طبقۀ متوسط جدید و بیش 13۸9نتخابات سال همین علت، در ا

چنین های دوران سازندگی نه گفتند و همگیری و شکاف اقتصادی برآمده از سیاستشکل

های گذشته )به های توسعۀ اقتصادی و سیاسی دولتبه برنامه 1314این طبقه در انتخابات 

از این طبقه به گفتمان پوپولیستی و بخشی به  بخشی 1311شکل انفعال سیاسی( و در سال 

 .گفتمان اشرافیت تکنوکرات نه گفتند

بنابراین، لزوماً مشارکت سیاسی طبقۀ متوسط جدید ناخواسته در جهت مطالبات و      

هایشان نبوده است؛ در نتیجه، طبقۀ متوسط جدید با مشارکت سیاسی خود در اغلب خواسته

یدن به خودآگاهی و توسعۀ سیاسی گام برنداشته است، بلکه تنها در جهت رسموارد نه

تر با نوع مشارکت سیاسی بلوغ نیافتۀ خود )انفعال سیاسی و سلبی و تبعی بودن بیش

سوی توسعۀ سیاسی را با کندی همراه کرده است که نماد آن در مشارکت( روند حرکت به

چنین، به علت روند هم شود.مشاهده می 1314نژاد در سال پیروزی محمود احمدی

های دهی به اشخاص و نه احزاب از سوی این طبقه و جلوه یافتن آن در عملکرد دولترأی

تنها در دولت جدید ها نههای آنهای قبلی برنامهبر سرکار آمده، با کنار رفتن دولت



 1633 پاییز، (6پیاپی )6، شماره اولسال  ،دی انقلاب اسلامیهای راهبر پژوهش فصلنامه /32

 

ی ناتمام هامسئلۀ دولت قبلی به همراه برنامهاجرایی نشده، بلکه با ورود دولت جدید صورت

ای جدید برای خود مسئلهو بعضاً کارآمد نیز پاک شده است و دولت جدید صورت

 ریزی کرده است.طرح

ها و ای خواستهدهد که طبقه متوسط جدید در هر دورهدرمجموع بررسی فوق نشان می     

های اقتصادی و معیشتی تا سیاسی و آزادی مشارکت مطالبات متفاوتی دارد؛ از خواسته

اجتماعی در دوره سازندگی تا توسعه سیاسی و آزادی اجتماعی در دوره اصلاحات تا رفاه 

گرایی و... ها در دوره اصولو عدالت اجتماعی و مطالبات فرهنگی همچون برابری فرصت

های خود ناکام بماند و نتواند در این سیال بودن مطالبات باعث شد در رسیدن به خواسته

 آفرین باشد.ط سنتی نقشرقابت با طبقه متوس

م به بعد  1310جدید که از دهه  حالنیباحث مهم و درعیکی از م: حکمرانی خوب -3

خصوص در است. این موضوع به 1وضوع حکمرانی خوبشده، مدر ادبیات توسعه مطرح 

جامعه مدنی از جایگاه  یسازنهیای استقرار و نهادراستتوسعه و در کشورهای درحال

دیدی است که جایگزین مفهوم حکومت جردار شده است. حکمرانی ایده برخو یاژهیو

شهرها با اجماع کل مربوط به شهر و کلان یهایریگمیشده است. طبق مفهوم فوق، تصم

. برای هموارسازی بستر تحقق گذار از ردیگیصاحبان منافع دخیل در شهر صورت م

ید برای ایجاد و تثبیت حاکمیت جد یهانیازمند آموزش یحکومت گرایی به شهروندمدار

قانون و حقوق شهروندی، وفاق گرایی، مشارکت، پاسخگویی و شفافیت، کارایی و 

هم برای شهروندان و هم مدیران و کارگزاران شهری اثربخشی هستیم که ضرورت اخذ آن

 روشن و واضح است.

پایین و آمرانه که توسط  از بالا به یهایگذاراستیو س هایزیراخیر برنامه یهادر سال     

، توسط مدیریت مشارکتی که مبتنی بر حکمرانی خوب رفتیپذیدولت مرکزی صورت م

است، به چالش کشیده شده است. مفهوم حکمرانی بر همیاری حکومت و جامعه مدنی 

                                                           
1. Good Governamce 
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 ییتنهاآنکه به یجاها بهمبتنی است. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومت

کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، بهتر است در کنار  تیمسئول

عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مردمی، به

توسعه  سازنهیو زم کنندهلیاداره جامعه محسوب شوند. با این تعبیر، حکومت نقش تسه

. با ورود شهروندان یا به مفهوم کندیایفا م جامعه را در سطوح ملی، محلی و شهری

، جریان اداره یگذاراستیو س یریگمیآن، جامعه مدنی، به عرصه تصم ترافتهیسازمان

سالار و مشارکتی تبدیل خواهد شد کشور از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرایندی مردم

 (.213: 1333دارابی، )

از  اندعبارت هامالفهو ویژگی اصلی است. این  مالفهحکمرانی خوب دارای هشت      

ی، کارایی و ریپذتیمسئولمشارکتی بودن، اجماع محوری، پاسخگویی، شفافیت، »

کرمانی و باسخا، «)اثربخشی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان و نهایتًا حاکمیت قانون

 (.112: 1311بهار 

مثابه پارادایم حاکم بر وب که امروزه بهحال با توجه به اصول حاکم بر حکمرانی خ     

و عنایت به وجود برخی  باشدیکشورهای پیشرفته م ژهیوحکومتی جهان به یهانظام

نقدهای حقوقی بر این نظریه از جمله آنجا که منشأ حاکمیت در قانون اساسی جمهوری 

 یز و زمستانپای )زارعی، داندیاسلامی که همان حاکمیت واقعی است را از آن خداوند م

(؛ اما باید پذیرفت که حاکمیت اصول حکمرانی خوب با عقلانیت و مدیریت 133: 1313

آن است. پس در عملی ساختن آن  سازگار است و تجربه جوامع مختلف گویای موفقیت

ی طبقه متوسط جدید در هاآرماندر جمهوری اسلامی نباید تعلل نمود. این اصول که از 

یی را فرا روی نظام سیاسی قرار دادند و در صورت ادامه هاچالش، شوندیمایران محسوب 

 متصور بود. توانیمی شدیدتری را هاچالشاین وضعیت، 

 

 یریگجهینت
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از ظهور طبقه متوسط  یناش یاسیس یهاچالشتحولات و به  یگفته شد تنها گذر آنچه     

به  ازیتر آن نمفصل یسبود و برر ریدر چهار دهه اخ رانیا یاسلام یدر جمهور دیجد

با مسائل،  یاسیس نهیدر زم ندهیآ یهادر سال یاسلام یدارد. مسلماً جمهور یشتریفرصت ب

تحولات  نیا شهیاز ر قیشد که درک عم اهدرو خوروبه ییهاتیموفق یموانع و حت

 بدل سازد. ییایو پو تیرو را به موفق شیهمه مسائل پ تواندیم

گرفت که روند تحولات بعد از  جهینت توانیم شدهانیمطالب ب از مجموع حالنیدرع     

در  یدر ائتلاف با طبقه متوسط سنت یکه نقش مهم دیطبقه متوسط جد دهدیانقلاب نشان م

خود  گاهیجا کندیکرد، در حال گسترش است و تلاش م فایا رانیا یانقلاب اسلام یروزیپ

 یهاسمیبا استفاده از مکان سوکیطبقه از  نیبخشد. ا قیتعم یاسیس مختلف یهارا در عرصه

در امور  ،یاسینفوذ در عرصه قدرت س یبرا یاسلام یجمهور یموجود در قانون اساس

همسو با  یاسیس یهابا دفاع از احزاب و تشکل گرید یو از سو کندیمشارکت م یاسیس

و تلاش  پردازدیم یسازبه فرهنگ زین تیخود، به دنبال منافع طبقه متوسط است. درنها

 گاهیدرازمدت تقاضاها و جا رشیپذ نهیجامعه، زم یاسیبا تحول در فرهنگ س کندیم

 .دینما نیکشور تضم یاسیخود را در عرصه س یواقع

دهد که موفقیت و کامروایی در فرایند مطالعه صورت گرفته در این پژوهش نشان می     

توجهی از اقشار و طبقات اجتماعی بلهای قاتوسعه سیاسی نیاز به مشارکت و حضور بخش

دارد، خصوصاً مشارکت و حضور طبقه متوسط جدید که نقش بسیار حساس و کلیدی در 

عرصه تحولات پس از انقلاب اسلامی داشته است. در این راستا طبقه متوسط باید ابزار بروز 

رسد این ظر میاین مشارکت را در اختیار داشته باشد اما در جمهوری اسلامی ایران، به ن

طبقه چنین ابزاری را در اختیار ندارد یا اگر دارد ضعیف است. این ابزار همان احزاب، 

های ترین راهبنابراین یکی از مطمئن؛ های غیردولتی هستندها و تشکلها و اتحادیهصنف

دستیابی به توسعه سیاسی پایدار، رشد اقتصادی و رشد طبقه متوسط جدید است و اگر طبقه 

متوسط جدید شکل نگیرد دیگر پایگاهی برای مشارکت و رقابت سیاسی وجود ندارد و 
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های برای تحقق این مهم، نظام سیاسی ضروری است با در نظر گرفتن مصالح مردم زمینه

 چنین مشارکتی را فراهم آورد.

او را به  یلیبه دل ایدارد  یحضور کمرنگ یاسیدر عرصه س جدید طبقه متوسط اگرچه    

نشده  هیفضا تعب نیاو در ا یجا نکهیا ای کندینم دایخود ورود پ ای دهندیحوزه راه نم نیا

فرهنگ،  ژهیومتفاوت به یهادر عرصه شتریخود را ب یرویطبقه ن نیا یاست، اما به هر رو

ضعف است و  یطبقه در ظاهر امر دارا نیمتمرکز کرده است. ا یعجامعه و مناسبات اجتما

معلمان، استادان و  ژهیوکه طبقه متوسط به یطیتوجه کرد در شرا دیاما باندارد  یقدرت

 یرگذاریتأث یرویقدرت و ن ،طبقه نیتا چه اندازه ا کندیم دایپ یگریامکان باز دانهنرمن

 ژهیوبه رانیا  یخود در تار ینیآفرطبقه متوسط از نقش یآگاه جهینت یاثرگذار نیدارد. ا

مد،  است،یمصرف، فرهنگ، حوزه زنان، س یدر مورد الگوطبقه  نیاست. ا ریسده اخ

کرده است تا مفهوم موردنظر خود را در جامعه  جادیا یشو فراغت چال لیآموزش و تحص

و بنابراین  و در شهر متمرکز است یاجتماع یهاهیلاهیطبقه در لا نیشفاف و مسلط کند. ا

است و به  یو فرهنگ یعرصه اجتماع میمستق گریاما باز ستین یاسیس میمستق گریهرچند باز

 .ردیار بگیاست که سکان جامعه را در اخت ییهادنبال راه

از ظهور  یناش ریز یاسیس یهاچالش، ادشدهی گانهششی هاچالش از ریغبه مجموع در     

تصور هستند و خواهند قابل ی ایراناسلام یجمهور یاسینظام س یبرا دیطبقه متوسط جد

 بود.

ها و حضور در پست یو درخواست آنان برا کردهلیزنان تحص یفیو ک یرشد کم -1

 یهادگاهیتعارض د جهیکشور و درنت ییهرم قدرت اجرا رگذاریحساس و تأث یهاهیلا

 ها.آن ینیآفرمختلف در نقش

 یو انقلاب یاسلام ،یاخلاق یها و مبانو افول ارزش یو تفاوت نسل یتیبحران اختلال هو -2

و  یمجاز یهاهمچون شبکه شدنیاز جهان یناش یرونیتحولات ب ریه تحت تأثدر جامعه ک
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ها و نابرابر امکانات، فرصت عیو جامعه همچون احساس توز یاسینظام س یتحولات درون

 خدمات قرار دارد.

 یجیتدر شدنلیو تبد یاسیاز ساخت قدرت س یاسیاز نخبگان س یبخش ینینشهیحاش -3

نهادمند هستند  یاسیها دنبال رقابت سحکومت؛ چون آن هیگر علشچال یروین کیها به آن

 .یاتوده یاسینه مشارکت س

و  یتبع آن تداخل کارکردو به یاسیدر امور س یگذاراستیوجود مراکز متعدد س -4

آن بر جامعه  ریمتنوع و تأث یهااستیمستقر و بروز تقابل س یهابا دولت یاسیس یهاچالش

 در برابر مشکلات. ییهمچون عدم پاسخگو

 یاحرفه یاعضا ،ییهمچون روشنفکران و دانشجو یمنزلت یهاگروه شیگرا شیافزا -3

و  یفکر ،یاسیس یهاانیبه جر یمثل پزشکان و مهندسان و کارگران صنعت یخدمات

 خارج از کشور. یفرهنگ

و شناخت  یاعطبقه اجتم نیا یرو قیبا مطالعه دق دیبا یاسلام ینظام جمهور بنابراین     

را پاس   فیط نیا یو تقاضاها ازهایکه ممکن است ن یآن تا حد یازهایو ن یهایژگیو

 یو اقدامات فرهنگ یاجتماع یروین نیا تیریمد یبرا یراهبرد یزیربرنامه نیچندهد. هم

که خارج از چارچوب نظام است، از  ییها و تقاضاهار خواستهییتغ یبرا یافزارو نرم

 .رودیبه شمار م زمینه نیدر ا هیقابل توص مهماقدامات 
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