
طبقه ی متوسط ایران و الیه های فقیر آن

طرح زمینه و برخی نکته های الزم برای این بحث

محمدرضا نیکفر

این نوشته به دنبال توضیح فضای اجتماعی در ایران وضعیت طبقه ی میانی و الیه های فقیر را شرح می دهد. توضیح – 

.مفهوم طبقه از نکته های عمده نوشته است

سقوط طبقاتی

 میلیون۸۵ایران حدود . این مقاله بر آن است به الیه های فقیر طبقه ی متوسط بپردازد، به ویژه به جوانان این بخش :چکیده

 میلیون می شود در بر بگیرد و۳۰ درصد این جمعیت را که نزدیک به ۳۵برآورد می شود که طبقه ی متوسط حدود . جمعیت دارد

این آمار و برآوردها در مورد طبقه ی متوسط و سهم فقیران آن دقیق. نیز برآورد می شود که حدود نیمی از آنها فقیر شده باشند

.نیستند، اما نشان می دهند که وقتی درباره ی آن سخن می گوییم، حدودًا چه جمعیتی را در نظر داریم

لزوم تشریح یک دید ترکیبی در تحلیل طبقاتی و کوشش برای توضیح زمینه ها باعث می شود مقاله فورًا و مستقیم به سراغ

در ادامه، متمرکز. از توضیح دید ترکیبی شروع می کند، سپس به توضیح فضای اجتماعی در ایران می پردازد. موضوع نرود

در بخش پایانی است که نظر به وضعیت الیه های فقیر طبقه ی متوسط شکل. می شود بر طبقه ی متوسط به طور کلی

در این بخش به موضوع از زاویه ی حرکت های اجتماعی پرداخته می شود. انضمامی به خود می گیرد .

دستاورد اصلی مقاله محتماًل معرفی دید ترکیبی در تحلیل طبقاتی و در نمونه ی الیه های فقیر طبقه ی متوسط ایران، پیشبرد

آنچه اریک ُالین رایت طرح کرده است، و عالوه بر آن نگاه به موضوع از زاویه ی: همزمان سه شیوه ی برخورد الزم به طبقه است



و نیز نگاهی پدیدارشناسانه در راستای انجام وظیفه ی فهم در جامعه شناسvی فهم َورز" گلوبال"جامعه شناسvی   (Verstehende

Soziologie / Interpretative sociology).

شکل نگاه به موضوع

)۱قشر متوسط فقیر، بخشvی از طبقه ی متوسط است که متعلقان به آن نسبت به دیگر بخش های این طبقه 

جایگاه شان در حیطه ی تسلط و بهره کشvی نازل است یا به مرور تنزل یافته و بیشتر در موقعیت زیر سلطه بودن و استثمار

بهره ی آنان از فرصت های ارتقا) ۲یا قرار گرفتن در زیر آن، " خط فقر"شدن قرار گرفته اند، آن هم تا حد نزدیک شدن به 

و همچنین آنان به لحاظ فردی کم تر می توانند) ۳در محور عمودی رده بندی  اجتماعی به میزانی کیفیت آور کم تر شده، 

این سه. سبک زندگی مطلوب خود را دنبال کنند و کمتر می توانند استعدادها و توانایی های خود را بروز و پرورش دهند

نگرش بدانیم که آنها را به پیروی از ُالین رایت مشخصه را می توانیم حاصل سه گونه    (Wright 2015. 1ff) به ترتیب به

.عنوان رویکرد مارکسvی، رویکرد وبری و رویکرد بوردیویی به طبقه معرفی  می کنیم

وقتی رایت می گوید طبقه پاسخ به یک مسئله است،. رویکردهای بازنمای واقعیت باید بنیادی در خود پدیده داشته باشند 

خود آن مسئله چیست، ما را دعوت می کند به خود مسئله بنگریم، و خود مسئله یعنی خود پدیده، و هر پدیده ای در هر

.حالی یک زمینه ی پدیداری دارد

زمینه ی وجود و بازتولید طبقه در دنیای کنونی با دوره ای که با رشد سرمایه داری، امپریالیسم و در ادامه تعمیق جدایش

اقتصاد، سیاست، فرهنگ، تحرک در. سیستمی مشخص می شد، تفاوت عمده ای دارد که به جهانی شدن برمی گردد

همه ی شکل های انتقال از یک نقطه به نقطه ی دیگر، شتاب، حس زمان و مکان و جایگاه و مرز همه متأثر از جهانی

بر این قرار باید به سه زاویه ی دید باال نگرش چهارمی را هم بیفزاییم که شاید بتوانیم آن را با نام اولریش. شدن هستند

می بایست زاویه ی دید گلوبال را .(Beck 1997) ِبک با نظر به بررسvی های راه گشایش درباره ی جهانی شدن مشخص کنیم

 چگونه وضع کار و زندگی یک گروه هم در بررسvی طبقه وارد کنیم، زیرا در همین نمونه ی موضوع بحث ما می بینیم،

اجتماعی به تمامی تابعی از نرخ دالر می شود، و در تعیین ذهنیت و فرهنگ ناچاریم خطاب طبقه ی متوسط گلوبال راهم در

را تعیین می کند و معیاری پیش" نرمال"نظر گیریم که هر روز در رسانه ها و شبکه های اجتماعی استانداردهای زیست   

.می گذارد برای سنجش وضعیت خود



مکمل دارند: مکمل پرسپکتیو درونی یا بهتر بگوییم نزدیک شدن به آن. خود همه ی این زاویه های دید نیاز به یک امکان 

قشر یا طبقه ی موضوع بررسvی چه تصوری از خود دارد، جهان را چگونه فهم می کند؟ جامعه شناسvی پدیدارشناسانه ی

.کمک می کند به پاسخ این پرسش نزدیک شویم  (Schütz & Luckmann 2003) آلفرد شوتس

ایده ی فضای اجتماعی

ما آن را در شکل جدایش یافته و ساختاربندی شده اش. اجتماع، اینک جامعه ی مدرن، افِق پدیداری مسئله ی طبقه است

آنچه الین رایت رویکرد. به پیروی از پیر بوردیو فضای اجتماعی می نامیم  (approach) می نامد، سویه ای از بودش در این

بدون توجه به این فضا، که مجموعه ی ارتباط ها در آن رخ می دهند، تصور از یک قشر اجتماعی همچون. فضا است

این رده خود. قشر فقیر طبقه ی متوسط به برشvی تقلیل می یابد که ویژگی آن ویژگی رده ای است از نظر میزان درآمد

هر جایگاه توضیح خود را در رابطه با شبکه ای از جایگاه ها. نتیجه ی یک جایگاه است، نه توضیح دهنده ی آن جایگاه

فضای اجتماعی، این شبکه است. می یابد .

(hierarchy) انگیزه ی پیر بوردیو برای طرح مفهوم فضای اجتماعی غلبه بر ادراک جامعه در قالب یک نظم سلسله مراتبی

او در طراحی ایده ی. هر نقطه در این فضا هم با فاکتورهای اقتصادی و هم غیر اقتصادی متعین می شود  .محض است

این بدان معنا .(Bourdieu 1984)  را در برابر خود داشته است۱۹۷۰ و ۱۹۶۰این فضا جامعه ی فرانسه در دهه ی 

"فضای اجتماعی"ایده ی . نیست که انتقال ایده به یک محیط اجتماعی دیگر ناممکن است یا به اصل ایده آسیب می زند

[۱].را بی هیچ مشکل عمده ای می توانیم در جایی مثل ایران هم برای بررسvی های جامعه شناسانه بارور سازیم

او این. در کانون پژوهش بوردیو در باره ی فضای اجتماعی، ُبعد نمادین تفاوت ها از نظر سبک زندگی و سلیقه قرار دارد

این فضا. تفاوت ها را در پیوند با تفاوت ها در جایگاه های اجتماعی می بیند و پیوندگاه آنها را فضای اجتماعی می خواند

در ُبعد افقی هم تفاوت وجود دارد،. توصیف پذیر نیست" پایین تر " "باالتر"یا " پایین"و " باال"تک بعدی نیست، یعنی تنها با 

همجوارها، یعنی کسانی که در نظم مراتبی در یک ردیف قرار. تفاوتی که به ساده ترین بیان با فرهنگ توضیح داده می شود

در تحلیل اجتماعی باید این تفاوت ها را هم در نظر گرفت تا به. دارند، لزومًا یکسان نمی اندیشند و یکسان عمل نمی کنند

سرمایه ی اقتصادی،(بوردیو تفاوت ها در بعد افقی را با تفاوت در ساختار سرمایه . واقعیت جامعه نزدیک تر شد

با. حجم سرمایه متغیر است. و در بعد عمودی با حجم سرمایه توضیح می دهد) سرمایه ی فرهنگی، سرمایه ی اجتماعی

نظر به آهنگ تغییر آن، بوردیو یک ُبعد زمانی هم در فضای اجتماعی در نظر می گیرد تا پویش حرکت به سوی باال یا به

این حرکِت متأثر از بعد افقی طبعًا خطی نیست. سوی پایین را توضیح دهد .
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فضای اجتماعی ایران

پیر بوردیو وقتی بعد افقی فضای اجتماعی را بررسvی می کند، عمدتًا به تفاوت ها از نظر منش و سلیقه و کاًل فرهنگ توجه

ما هم اگر از فرهنگ عزیمت  کنیم، فورًا به موضوع هایی می رسیم مرتبط با تفاوت هایی سخت، تفاوت هایی که. دارد

تبعیض ایجاد می کنند و تنها جنبه ای از آنها را می توان فرهنگی در معنایی نرم خواند، فرهنگی به معنای هر آنچه به

. تصور خود فرد بر بنیاد محیط رشد و تربیت و عملش از بودنش در جهان برمی گردد نحوه ی

نخستین تفاوت فرهنگی ای که جلب نظر می کند تفاوت میان سنتی و مدرن و تا حدی همبسته با آن مذهبی و سکوالر

سنت و تجدد دو مفهوم رده ی دوم. است  (second-order concepts) ی تاریخی هستند، یعنی از مشاهده یvدر بررس

مشاهدات تحول های اجتماعی و فرهنگی در گذار به عصر جدید و تنش های پس از آن برآمده اند و به این مشاهدات

پس. در ایران سنتی و مدرن در سویه ی مستقیم و ظاهری شان بیشتر تفاوت هایی فرهنگی را نشان می کنند. شکل می دهند

امروز در ایران یک دولت دینی حاکم است و این دولت دینی. از انقالب دین سیاسvی به آنها بار سیاسvی شاخصvی داده است

اگر گزینش کیفیت استراتژیک داشته باشد، این. در گزینش هایش میان شهروندان مذهبی و غیرمذهبی تفاوت می گذارد

اما کافی نیست که. حوزه هایی وجود دارند که شهروند غیرمذهبی حق ورود به آنها را ندارد. تفاوت گذاری جدی تر است

مشخصًا باید گفت که یک حکومت شیعی است، آن هم با تفسیری خاص. بگوییم حکومت ایران یک حکومت دینی است

این مشخص سازی باعث می شود که الزم شود دوگانه ی. مشخص می شود« والیت فقیه»از االهیات سیاسvی شیعه که با 

مشخص ترش که کنیم می بینیم تبعیض تنها علیه کسانی نیست که به دینی باور ندارند. غیرمذهبی را مشخص  کنیم-مذهبی

برای فهم تبعیض گیری ویژه ی حکومت. یا دین را موضوع خصوصvی می دانند و با دخالت گیری سیاسvی آن مخالف هستند

مسلمان−معتقد به دینی جز اسالم،:  هم فرق بگذاریم اسالمی ایران باید میان گونه های مختلف مذهبی بودن

.شیعی−سنی، شیعی طرفدار ایدئولوژی حکومت−شیعی دگراندیش

سنی  مذهب قوم هایی اند که از شیعیان که. سنی می گشاید تنها در حوزه ی مذهب نمی ماند-فضایی که دوگانه ی شیعی

اما تفاوت های. هستند، به لحاظ زبان و فرهنگ قومی تفاوت دارند) به استثنای ترکمن ها(عمدتًا فارس زبان و ترک زبان 

حاشیه، عالوه بر-رابطه ی مرکز. حاشیه هم به خود می گیرند-آنها از جمله ُبعد مرکز. اقوام از جنِس فرهنگِی ناب نیستند

توزیع مکانی در فضاهای تبعیض آمیز مرکزی و پیرامونی، تاریخ خود را نیز دارد، و این تاریخ، نگاه ها به یکدیگر را از هم

شانس ارتقای اقتصادی،. حاشیه پیامد اقتصادی و اجتماعی دارد-تبعیض قومی و تبعیض مرکز. متفاوت کرده است

.یعنی باال رفتن از محور عمودی نابرابری ها، در مرکز و حاشیه یکسان نیست
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اما تفاوت نگاه تا آن حدی. یک جلوه ی شاخص این تفاوت در نگاه به زن است. مدرن-دوباره برگردیم به تفاوت سنتی

در بخش مدرن جامعه هم زنان. نیست که بگوییم این دوگانه با دوگانه ی مردساالری−برابرحقوقی دو جنس همپوشانی دارد

.کماکان با تبعیض مواجه می شوند

، در ایران، موضع سیاسvی − به صورت دیدگاه. آرایش فضای اجتماعی به شکل آشکاری متأثر از قدرت سیاسvی است

نسبت به مسائل مختلف جامعه، مناسبات درون کشور و نیز تصور از وضع جهان − عمدتًا به صورت نظر نسبت به

در موقعیت هایی، اینکه در کجای محور عمودی یا. افراد نسبت به قدرت حاکم موضع دارند. قدرت حاکم تقریر می شود

ارتباط ها،. موضع صرفًا عقیدتی نیست. افقی فضای اجتماعی قرار گیرند، تابع موضع شان نسبت به قدرت حاکم است

کارکرد و شغل، جایگاه  نسبت به محور عمودی، عامل های فرهنگی و کاًل هر آنچه در بعد افقی هم میان افراد تمایز ایجاد

 آنچه سرمایه ی اجتماعی خوانده می شود، در موقعیتی سرمایه ی. می کند، در تعیین موضع نسبت به حاکمیت مؤثر است

هر چه با ایدئولوژی و منش حاکم تفاوت ایجاد کند و با طبقه ی. سرمایه ی سیاسvی می تواند منفی نیز باشد. سیاسvی است

حاکم و با شخصیت ها و محافل پرنفوذ نظام به تقابل راه برد، منفی می شود، و این منفی بودگی بر امکان ارتقای فرد در

.راستای محور عمودی تأثیر می گذارد

بودن یعنی رابطه ی ویژه با" خودی ها"از . رانت سیاسvی در ایران با تفاوت گذاری مرسوم خودی−غیرخودی به بیان درمی آید

سیستم رانتی در تمام. حکومت داشتن و از این طریق برای ارتقا در راستای محور عمودی برخوردار از امتیازهایی بودن

در محله، رفتن به. ، وابسته به سپاه پاسداران، امتیازآور است"بسیج"در مدرسه، پیوستن به . سطوح جامعه برقرار است

مسجد، و عضویت در فعالیت های جمعی دینی فرد را مرتبط با امتیازوران می کند و خود او را از این طریق امتیازور

اگر تصور کنیم که برای. هر چه در راستای محور عمودی باالتر رویم، رانت سیاسvی اهمیت بیشتری می یابد. می سازد

تفاضل در هر پله. است m همواره بزرگتر از n امتیاز الزم است، و n امتیاز الزم باشد، برای پله ی دوم m پله ی اوِل ارتقا

.بیشتر می شود

زیر این محدوده، کم تر محروم بودن. رانت به ویژه از محدوده ای اهمیت می یابد که ما وارد بخش میانی جامعه می شویم

در میان طبقه ی متوسط، موفق بودن یا نیاز به رانت خواری دارد، یا تالش شخصvی ویژه و. لزومًا به رانت خواری نیاز ندارد

از آنجایی که هر چه در راستای محور عمودی باالتر رویم حجم امتیازهای الزمی. برخورداری از امتیازهای ویژه ی غیررانتی

که با رانت مشخص می شوند، افزایش می یابند، طبعًا هر فردی ممکن است به جایی برسد که دریابد از این پس شانس

برای یک پله ارتقا نیاز به امتیازی از جنس رانت در حجم. ارتقا دیگر تابع امتیازهای ناشvی از داشته های خود او نیست  r

ممکن است. داریم  r را نداشته باشیم، اما به جای آن از امتیاز فردی i برخوردار باشیم، به طوری که i، مثاًل به صورت



اینجا شاید شانس ارتقا وجود داشته. بیشتر باشد r تخصص یا داشته ی اقتصادی ای ناشvی از خاستگاه خانوادگی، از

را که جایی . دیگر ممکن است با آن برابری نتواند کند i جهش می یابد و r باشد، اما در پله ی بعد  i ،دیگر زور الزم را ندارد

رسیدن به آستانه ی. فضای اجتماعی ایران، به ویژه در میانه ی آن، فضای تجربه ی توقف است. آستانه ی توقف می نامیم

.توقف یکی از مهم ترین تجربه  ها در زندگی فردی در میان طبقه ی متوسط است

با این تحلیل به نظر می رسد که محور زمانی فضای اجتماعی، که به پیروی از پیر بوردیو آن را به عنوان محور پویش

مشخص کردیم، تابع مستقیم حجم رانت الزم برای ارتقا باشد. این تابعیت، که در مورد آن در جامعه آگاهی عمومی وجود

دارد، موضوع ارتقا یا سقوط طبقاتی را به شدت سیاسvی می کند. انتظار طبیعی از این وضعیت، سیاسvی شدِن شدید

طبقه ی متوسط است. حّتا یک فرد مذهبی که با حکومت قرابت ایدئولوژیک دارد و ممکن است از میزانی سرمایه ی

اجتماعی و رانت سیاسvی برای ارتقا برخوردار باشد، در جایی به مانع برمی خورد و افرادی که وابستگی قوی تری به نظام

.حاکم دارند، از او جلو می افتند. در این حالت او نیز ممکن است منتقد وضعیت شود

با این حساب باید انتظار داشته باشیم که بردار زمانی پویش اجتماعی شاخص سیاسvی شدن، آن هم در معنای مخالفت

اگر معیار را شبکه های اجتماعی بگذاریم، جایی که در آن جوانان طبقه ی متوسط حضور پررنگی. با نظام سیاسvی باشد

.فضای اجتماعی به ویژه در بخش میانی آن را تأیید شده می یابیم (overpoliticization)  دارند، گمان سیاسvی بودن مشّدد

ما به. این گمان ممکن است به برداشت غلط از جامعه ی ایران منجر شود، اگر به صورت یکجانبه مورد توجه قرار گیرد

زمان. درک پیچیده تری از زمانیت فضای اجتماعی نیاز داریم و آن را نباید به بعد زمانی ارتقای طبقاتی محدود کنیم

زندگی روزمره و زماِنش و مکاِنش آن، الزم است در تحلیل اجتماعی در. اجتماعی در درجه ی نخست در شکل روزمرگی است

هرگاه ببینیم تحلیل نظری ما با وجود داشتن چفت و بست منطقی با واقعیت زاویه. حد موضوعی مبنایی دخالت داده شود

.دارد، اشکال را در درجه ی نخست باید در زندگی روزمره جست وجو کنیم

زندگی روزانه ی طبقه ی کارگر و دیگر گروه های اجتماعی. روزمرگی به ویژه مقوله ی مهمی در تحلیل طبقه ی متوسط است

فرق است. زیِر طبقه ی متوسط با نگرانی هایی همراه است که به طور نسبی با دغدغه های طبقه ی متوسط تفاوت دارد

.میان دغدغه ی شکم را سیر کردن و فرصت و امکان فکر کردن به این که بهتر است چه بخوریم

موقعیت های ویژه ای سوژه را از ریتم. انسان عمدتًا و شاید کاماًل در وجه روزمره می زید. سوژه اساسًا سوژه ی روزمره است

.زندگی روزمره خارج می کند و شاید باعث شود به فکر تغییری اساسvی بیفتد

گذشته و آینده موضوعیت خود را در زیر. روزمرگی باعث غلبه ی همین امروز و همین جا بر ادراک موقعیت خود می شود

از این نظر روزمرگی از. فشار موضوعیت اینجا و اکنون از دست می دهند، و هر طرحی از آنها تابع موضوع روز می شود
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سیاسvی بودن شدید تقلیل. شدت سیاسvی بودن می کاهد و سیاسvی بودن را از طرح ریزی سیاسvی برای تغییر محروم می سازد

و این همه در حالی. می یابد به پرگویی سیاسvی روزمره که روزمرگی آن را عادی و به عنوان امر عادی بی خاصیت می کند

روزمرگی، پرتناقض است. است که روزمرگی عرصه ی اصلی درگیری ها و ادراک تضادها در شکل مشخص شان هستند .

روزمرگی پر می شود از. توجه به روزمرگی به ما کمک می کند تا بهتر دریابیم چرا فالکت اقتصادی لزومًا به خیزش راه نمی برد

ممکن است ما درگیر امور خودمان باشیم، مدت ها در یک محدوده. تالش معاش و این امر افق زمان را محدود می سازد

.بمانیم و فرصت نیابیم طرحی برای تغییر در افق یک آینده جمعی بریزیم

.کل فضای اجتماعی و روزمرگی آن متأثر از جدایش سیستمی ای است که مشخصه ی همه ی جامعه های مدرن است

جامعه ی ایران، با وجود این که زیر سلطه ی یک حکومت دینی است و فرهنگ سنتی در آن هنوز قوی است – به ویژه در

مناسبات دو جنس و اقتدار فیگورهای پدرساالر – مدرن محسوب می شود و بی توجه به مدرن گشتگی آن توضیح پذیر

نهاد دین با. سنتی در تفاوت گذاری با مدرن معنا دارد، و در تفاوت گذاری است که خود را تعریف و بازتولید می کند. نیست

متشخص کردن خود و تالشش برای حفظ و گسترش اقتدار هر چه بیشتر به جدایش  سیستمی که آن را از فرهنگ

حکومت دینی بر جفت بندی. متمایز می سازد ژرفا می دهد  (coupling) دو زیرسیستم سیاست و دین استوار است، و با

وجود تالش پیوسته برای تولید سیاستی که عین دیانت باشد و دیانتی که عین سیاست باشد، مدام دستخوش تضادهای

.حکومت دینی هر چه می کوشد نمی تواند زیرسیستم اقتصادی را به میل خود مدیریت کند. ناشvی از این یگانگی می شود

طبقه ی متوسط. این زیرسیستم راه خود را می رود با وجود نقش مهمی که جفت بندی های حکومت و نهاد دین با آن دارند

و ازجمله به. ایران به اتکای استقالل نسبی زیرسیستم اقتصادی است که پابرجا مانده و در مقاطعی رشد کرده است

دلیل پیشرفتگی جدایش زیرسیستمی در ایران است که حکومت دینی نمی تواند فرهنگ و سبک زندگی را زیر سلطه ی کامل

.خود درآورد

آنها با نظر به جامعه به. دولت−ملت: ایده ی فضای اجتماعی و تئوری سیستم های اجتماعی هر دو یک پیش  فرض دارند

فرد، شهروند یک کشور است، و به این اعتبار جایی را در فضای اجتماعی اشغال. عنوان واحد ملی طرح ریزی شده اند

همواره می توان گفت که به اعتبار جای معین اش در این واحد ملی و. می کند و زیِر زیرسیستم های مختلفی قرار می گیرد

این گزاره درست. متأثر از جایگاه جهانی آن واحد و پیوندهای آن واحد با جهان است که از جریان های جهانی تأثیر می گیرد

جهانی شدن اکنون در مرحله ای است و تأثیراتی دارد که. است، اما هر چه می گذرد از توان توضیحی آن کاسته می شود

جهان، تنها یک بیرون و محیط برای سیستم نیست؛. ایجاب می کند ُبعد جهان وندی وجود اجتماعی جدی تر گرفته شود

هر زیرسیستمی هم زیرسیستم یک سیستم. در درون سیستم هم هست، آن هم نه به صورت انعکاس بیرون در درون



هر امر. کشوری است، هم زیرسیستم یک زیرسیستم جهانی و از طریق این ابرزیرسیستم، زیرسیستِم سیستم جهانی

.ملی ای وجهی جهانی دارد و کانال یا کانال هایی وجود دارد برای اینکه از عامل هایی فراتر از سیستم کشور تأثیر بگیرد

خود را به روی بیرون بستن نیز. فرهنگ ملی، به عنوان فرهنگی ویژه ی یک کشور و بسته به روی بیرون، وجود ندارد

اکنون به ویژه شیوه ی کردار و گفتار و مصرف طبقه ی. عالمت تأثیرگیری از بیرون و واکنش به این تأثیرگیری است

.متوسط را نمی توان بی توجه به جریان های جهانی توضیح داد

درست است. یک طبقه ی متوسط جهانی وجود دارد که سرمشق رفتار و مصرف طبقه ی متوسط در چارچوب ملی است

که خاستگاه و سکونت گاه این طبقه کشورهای ثروتمند غربی، در درجه ی اول آمریکاست، سفیدپوست است و انگلیسvی

ای چون لندن و پاریس و نیویورک و" جهانی"حرف می زند، و رفتار و سلیقه ای دارد که در مراکز خاصvی در شهرهای 

یک محصول جهانی است که ساخته. لس آنجلس پروریده می شود، اما خود آن هم کاماًل بومی آمریکا یا آن شهرها نیست

هر فردی از آن به گونه ای. طبقه ی متوسط ایران هم متأثر از این طبقه ی متوسط جهانی است [۲].می شود و می سازد

در مورد طبقه ی متوسط در ایران یا هر جایی دیگر. ما در معرض ترندهای جهانی هستیم  .خود را عضو آن طبقه می داند

.در معرض ترندها بودن و از آنها تأثیر گرفتن، با حس پیوستگی به آن طبقه ی متوسط جهانی همراه است

فرهنگ مصرف، رفتار، گفتار و الگوهای زندگی روزمره بیشتر از: طبقه ی متوسط طبقه ی اصلی در فرهنگ سازی است

هر گروه اجتماعی دیگر در عصر جدید ایرانی متأثر از طبقه ی متوسط مدرن است که گام به گام سنت گرایان را پس زده

جوانان خانواده های سنتی نیز متأثر از فرهنگ طبقه ی متوسط مدرن هستند. است .

اکنون همه،. در گذشته این طبقه ی متوسط مدرن تهرانی بود که سرنمون های رفتار و گفتار و سلیقه را تعیین می کرد

این رابطه حس حسرت را. عمدتًا از طریق رسانه های جدید، در رابطه ی مستقیم تری با طبقه ی متوسط جهانی هستند

.به ویژه در میان جوانان تقویت می کند

تمرکز بر وضعیت طبقه ی متوسط

تا کنون به شرح بافتاری پرداختیم که توجه به آن در بررسvی وضعیت عمومی طبقات اجتماعی در ایران، از جمله وضعیت

.طبقه متوسط و بخش فقیر آن ضروری است

:از چهار منظر به وضعیت هر طبقه ای می نگریم

• ،از نظر موقعیت در مراتب تسلط و بهره کشvی

• ،از نظر جایگاه بر روی محور عمودی رده بندی  اجتماعی
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• ،از نظر سبک زندگی، منش و سلیقه

• .و از نظر بودن در یک جهان جهانی شده

اینها در پدیده درهم رفته اند، کلیتی در هر حرکت و چه بسا لرزان را می سازند و جدا کردنشان از هم تنها ارزش تحلیلی

در هر حال با رجوع به زمینه ای که به عنوان فضای اجتماعی معرفی شد و نحوه ی شتاب زندگی و زمانش در آن هر. دارد

.حقیقی خود را نشان می دهند (relevance) یک از این سویه ها معنا و مربوطیت

همچنان که اشاره شد برای اینکه توصیف تا حد مقدوری تکمیل باشد، به تالشvی نیازمندیم به منظور رسیدن از

مثال در مورد الیه های فقیر طبقه ی متوسط الزم است دریابیم که خودشان وضعیت خودش را. پرسپکتیو بیرونی به درونی

برای این کار، عالوه بر پژوهش تجربی، ابزار پژوهش کیفی برای درک معنا و. چگونه می بینند و به جهان چگونه می نگرند

.تفسیر شنیده ها و خوانده ها و نشانه ها الزم است

در مورد طبقه ی. مواجه می شویم) تیپ ها( فضای اجتماعی به سوی میانه ی آن می رویم، با تنوع گونه ها  ما وقتی از پایین

فاقد آن است و جایگاهش در مناسبات تولیدی و در مراتب تسلط و: کارگر، رابطه  با وسایل تولیدی مشخص است

گونه های مختلف در. در مورد طبقه ی حاکم هم وضع نسبت به طبقه ی میانی مشخص تر است. بهره کشvی مشخص است

آن با شکل و حجم دارایی شان، نقش شان در سروری، منش و تلقی شان از جهان و نحوه ای که در جهان بودگی خود را

در مورد طبقه ی میانی ما به طور ویژه به یک تیپولوژی نیاز داریم، وگرنه ممکن است با. تعیین می کنند، مشخص می شوند

به این جمله های کلی در مورد ایران عمدتا به. پذیرش جمله هایی کلی درباره ی این طبقه از درک واقعیت آن در مانیم

صورت غلو در سیاسvی بودن این طبقه، گرایش ذاتی آن به دموکراسvی، غربگرا بودن و تقابل سرشتی بخش مدرن آن با

به نقش ها و رویه های کنش برمی گردند و از این طریق به. تیپ ها ذات ها را مشخص نمی کنند. نظام دینی مستقر بربخوریم

[۳].در تیپ شناسvی هم باید پرسپکتیو درونی را لحاظ کرد. نقش ها و رویه ها پویا هستند. انسان هایی مشخص

-تقسیم بندی سنتی. تیپولوژی مرسوم در مورد طبقه ی متوسط در ایران، تقسیم بندی آن به دو بخش سنتی و مدرن است

پیشه هایی که در دانش و تخصص جدید ریشه نداشتند، سنتی [۴].متجدد از زمان پا گرفتن فضل جدید رواج یافت

آنها همراه با شیوه ی. تجارت سنتی و کارگاه های سنتی معطوف به شیوه ی مصرف سنتی بودند. خوانده شدند

همبسته با شیوه ی معیشت. اربابی−دهقانی−عشیرتی در کشاورزی و دامداری، ارکان اقتصاد سنتی را تشکیل می دادند

عاملان دین،. سنتی و تولید و توزیع وسایل آن، فرهنگی دینی بود که در مراکز دینی شکلی تعلیمی و ارُتُدکس می یافت

۲۰از این تعداد حدود .  میلیون است۱۲در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم جمعیت کشور حدود . مروجان آن بودند

بخشvی از این جمعیت شهری که از ارباب های میانه حال روستاهای اطراف بودند، به. درصدشان در شهر زندگی می کنند
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تجارت اشتغال داشتند، صاحب کارگاه های سنتی بودند، کارگزار حکومت بودند، یا بدنه ی میانه حال مالیان را تشکیل

از میان آنان قسمتی از تاجران، بخشvی از. می دادند، می توانیم در رده ی طبقه ی میانی شهری پیشاسرمایه  داری بدانیم

کارگزاران حکومت و کسانی از میان رده ی پیشینه منِد دبیران و ادیبان تجددخواه شدند، آن هم عمدتًا در شهرهایی چون

کاالی جدید، سالح جدید، مدیریت. تهران و تبریز که زودتر از بقیه در معرض تأثیرات تحول های جهانی قرار گرفتند

جدید، پزشکی جدید، شیوه ی گفتار جدید − همه ی اینها اجزاِء پیوسته ی محیطی شدند که رشد کرد و سرانجام به

میان این دو پاره ستیز، رقابت و تبادل وجود. صورت یکی از دوپاره ی جهان ایرانی درآمد، پاره ی مدرن در برابر پاره ی سنتی

.داشت

بدانیم، برای تقسیم جهان، مکان و زمان، نظم اشیا و (framing) سنتی و مدرن را می توان دو نوع متفاوت قالب بندی 

در. هر طرف آن بر دیگری و بر خود هم می شود این قالب بندی تاریخی است و تاریخ آن شامل آن بازتابندگی . نظم گفتار

مثاًل در قالب سنتی. ابتدا تشخیص اینکه چه چیزی در قالب سنتی و چه چیزی در قالب مدرن قرار می گیرد، ساده است

در حیطه ی سالمت طب سنتی و در حیطه ی آموزش مکتب خانه و حوزه ی دینی قرار می گیرد، در مقابل در قالب مدرن

اما وقتی تاجر سنتی شروع. در اینجا ما با یک قالب بندی ساده مواجه هستیم. پزشکی مدرن و مدرسه ی جدید و دانشگاه

به وارد کردن کاالهای جدید می کند و روحانی سنتی به نزد پزشک جدید می رود و فرزندش را هم به مدرسه  ی جدید

در این. قالب در قالبی دیگر می رود. می فرستد، این گونه نیست که دو قالب بندی متباین معنای خود را از دست بدهند

حال در حالی که تغییر کرده خود را با رجوع به یک اصل و منشأ که خود آن به شکل قالبی تبیین می شود، قالب بندی و

مشکل کار با مفهوم های. این کار مدام تکرار شده و هر بار الیه  ای بر روی الیه ی پیشین کشیده می شود. معرفی می کند

سنتی، صرفًا امر از دیرباز موجود نیست؛. برمی گردد (re-framing) سنتی و مدرن به این نحوه ی بازتولید و بازقالب بندی

می شود و هر بار با امر مدرن مرزبندی می کند" مدرن"ساخته می شود، خود را می سازد،  .

گروه های اجتماعی ای که زیر این عنوان ها قرار می گیرند،. سنتی و مدرن عنوان هایی بر دو کل منسجم و یکپارچه نیستند

درون آن. الیه ی زیرین بخش سنتی با مدرن شدن بیشتر جامعه فرومی ریزد. خود دارای تقسیم بندی های درونی هستند

دولت که. در تجزیه ی آن دولت نقشvی اساسvی دارد. بخش مدرن هم الیه بندی می شود. دستخوش تجزیه ای مداوم است

پشتیبان بخشvی است که متخصص تکنیک و مدیریت نو است، این بخش را در خدمت می گیرد، درهای نظام اشتغال و

ارتقا را به روی آن باز می کند، و در مقابل، بخشvی را پس می زند که فکر نو را رواج می دهد که به آن نقد استبداد و نظم

با نظر به. این وضعیت که از اواخر قاجار شروع می شود، در هر دو دور ه ی پهلوی و والیی ادامه می یابد. کهنه تعلق دارد

آن نحوه ای: این موضوع است که افزون بر قالب بندی سنتی و مدرن، از یک قالب بندی دولتی هم می توانیم صحبت کنیم



قالب بندی دولتی ای که ناصرالدین شاه آن را پی ریخت، با محمدرضاشاه. که جهان در بینش قدرت مرکزی نظم می یابد

جامعه  متجدد شود، از این راه دولت قوی گردد، از خود در برابر فکر ضد استبدادی مدرن دفاع کند و: تکمیل شد

.جمهوری اسالمی هم مجهز به یک برنامه ی رشد است. درنگرد که در این راه از ابزار سنت چگونه می تواند بهره برد

.تنظیم برنامه به اقتضای اراده به قدرت است. مشترک میان دو برنامه ی رشد پهلوی و والیی، دولت محور بودن آنهاست

رشد ناموزون، که ذاتی نظام سرمایه داری است، متأثر از. هدف، استوار کردن جایگاه خود در ایران و جهان است

مناطق، حوزه های مختلف اقتصاد، بخش های فرهنگ و سالمت و تأمین اجتماعی. دولت محور بودن برنامه رشد می گردد

جامعه پاره پاره است، مجمع الجزایر است، و دولت گمان می کند انسجام ملی را می تواند. به نحوی موزون رشد نمی کنند

.با ترویج ایدئولوژی دولتی تقویت کند

در دوره ی پیش از انقالب این پدیده. رشد ناموزون طبعًا به ورشکستگی و فقر رده ی پایینی طبقه ی متوسط هم می انجامد

چشمگیر نیست، چون به ویژه در دوره ی آخر حکومت پهلوی درآمد سرانه باالست، رشد اقتصادی شتابناک است، و

فرش، برخی مصنوعات، کاالهای مصرفی(در این دوره، پهنه ی بازار نه تنها برای کاالی سنتی . تحرک اجتماعی وجود دارد

تکنیک مدرن و شیوه  های تازه ی عرضه و توزیع نیز تا حدی به این عرصه. تنگ نشد، بلکه گسترش نیز یافت...) خوراکی و

.راه یافتند

خرده بورژوازی سنتی، به معنای الیه ای میانی که با تولید کاالی سنتی و توزیع آن سر و کار دارد، در پیوند تنگاتنگ با بازار

اگر قدرت به دست مالیان [۶].این تیپ همواره با روحانیت در پیوند نزدیک بوده است [۵].بازاری یک تیپ است. است

فروشگاه های زنجیره  ای، بوتیک ها، پاساژها، چیرگی کاالهای جدید و. نمی افتاد، محتماًل این تیپ به حاشیه می رفت

با انقالب برخی از سران بازار به. سازوکارهای جدید برای توزیع و خرده فروشvی آنها، جای چندانی برای بازار نمی گذاشت

این نظر همواره شایع بوده که حکومت. وزارت خانه ها و دیگر نهادهای اقتصادی راه یافتند و مسئولیت های مهمی گرفتند

اما نقشvی که  .مالیان، بازاریان و جاهل ها، یعنی لومپن های میدان ، بازار و محله های سنتی: اسالمی دارای سه رکن است

عمدتًا از میان مهندسان جوان مسلمان یا دانشجویان مذهبی. بازاری ها یافتند قابل مقایسه با مهندسان مسلمان نیست

دانشکده های مهندسvی بود که سازمان دهندگان دستگاه حکومت والیی، هم در بخش اداری و هم در بخش امنیتی و نظامی

[۷].آن برخاستند

آنان. متخصصان و کارگزارانی که از میان خانواده های سنتی برخاسته بودند سامان ده دستگاه حکومت والیی شدند

بخشvی از طبقه ی حاکم. هسته ی اصلی طبقه ی متوسط پساانقالبی ای را تشکیل دادند که در جمهوری اسالمی رشد کرد

مدیران تراز اول نهادهای نظامی و اداری، گردانندگان بنگاه های اقتصادی دولتی و فرادولتی و مدیران: از میان اینان برآمد
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از راه رابطه های فردی و خانوادگی، از راه گزینش ایدئولوژیک و از راه ارتقایی. شرکت های خصوصvی مورد عنایت حکومت

برای باال رفتن از نردبان قدرت صورت گرفت که با [۸]که گروهی در دستگاه امنیتی و نظامی یافتند، انتخاب استراتژیکی

به این اعتبار بخشvی از طبقه ی متوسط و باالتر از آن در جمهوری اسالمی دست ساز و. ارتقای طبقاتی نیز همراه بود

شانس ارتقا برای طبقه ی میانی مدرن شکل گرفته در دوره ی پیش از انقالب پایین آمد یا. حاصل رانت های حکومتی است

این تیپ که با منش... حزب اللهی، خودی، ازمابهتران. حتا زایل شد، در حالی که برای تیپی خاص همه ی درها گشوده شد

(habitus) به نمونه ی مثالی انسانی که آماج. خاصش در رفتار و گفتار و نمودار مشخص می شود اسم های مختلفی دارد

خاستگاه این سنخ عمدتًا [۹].مورد نظر رهبر فعلی، آیت هللا خامنه ای است، در میان این تیپ برمی خوریم« تمدن اسالمی»

.تهران، شهرهای مذهبی و شهرهای بزرگ دارای یک قشر سنتی نیرومند است، ازجمله اصفهان، کرمان و یزد و خراسان

نوعی منطقه گرایی در جمهوری. منطقه هایی که این نوع تیپ از آن بیشتر برخاستند، نفوذ بیشتری در مرکز پیدا کردند

منطقه گرایی تبعیض قومیتی را. اسالمی شکل گرفت که پساتر پیامدهای خود را در تقسیم آب و منابع دیگر نشان داد

گزینش استراتژیک در جاهایی چون کردستان و سیستان و بلوچستان شدیدتر عمل می کند. تشدید کرد .

جامعه ی روستایی. در سال های نخست پس از انقالب در بخش پایینی ماتریس اجتماعی درهایی گشوده شد برای ارتقا

قشربندی شد، تولید دهقانی با حمایت دولتی رشد کرد، بسیاری از روستاها از امکان هایی چون آب لوله کشvی، برق، گاز،

بر شمار محصالن از میان روستاییان افزوده شد، بخشvی از آن. تلفن و جاده ی ماشین روی مناسب برخوردار شدند

شعبه های دانشگاه آزاد. تعداد دانشجویان و فارغ التحصیالن مدام رشد کرد. محصالن توانستند به دانشگاه هم راه یابند

حتا جنگ هشت ساله بر پویش اجتماعی تأثیر گذاشت و کانالی شد که از طریق. بر جّو شهرهای کوچک نیز تأثیر گذاشت

.آن عده ای در ماتریس اجتماعی جابجا شوند

به استثنای خرده بورژوازی درگیر تولید و توزیع در(، تا پایان جنگ هشت ساله وضعیت طبقه ی متوسط ۱۳۶۰طی دهه ی 

، با تغییرات۱۳۸۰سپس از دهه ی . بد شد، اما از بعد از جنگ و در دوران هاشمی و خاتمی به مرور بهتر شد) مجموع آن

جدید در عرصه ی بوروکراسvی دولتی و کم وبیش همزمان با آن توسعه ی حضور سرمایه های بزرگ در بخش خرده فروشvی و

هنگام داوری درباره ی.  با تشدید بحران اقتصادی وضعیت طبقه ی میانی بدتر و بدتر شد۱۳۹۰در ادامه از دهه ی 

وضعیت طبقه ی متوسطی که تا زمان انقالب جایگاه به نسبت تثیبت شده ای داشت، باید هم به تیپولوژی طبقه و هم به

مثال: در این مسیر چه بسا به قضاوت های دوسویه یا چند سویه برسیم. این دوره های زمانی مختلف نظر داشته باشیم

چندان بد نیست، اما۱۳۷۰در حالی که درمی یابیم از نظر اقتصادی وضع بخش متجدد طبقه ی متوسط در مقطع دهه ی 
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به این هم توجه می کنیم که از نظر جّو فرهنگی و آزادی های فردی و اجتماعی، افراد متعلق به این بخش عرصه را بر خود

فرصت دوره ی اصالحات حساسیت آنان را به وضعیت خودشان از زاویه ی فرهنگی و اجتماعی باال برد. تنگ می دیدند .

این را هم باید در نظر. دیدن همه چیز در داخل یک ماتریس پویا این فایده را دارد که از قضاوت های کلی خودداری کنیم

داشته باشیم، که از جایی به بعد در جامعه بر پایه ی محور عمودی برخورداری، افراد بیشتر در مقام مقایسه وضع خود

تو می توانی: این درک از ارتقای طبقاتی برمی گردد به ذهنیتی که به برخورداران تعلق دارد. با همترازان و باالتری ها برمی آید

.برخوردارتر شوی

پیش از انقالب. از زاویه ی مقایسه ی خود با دیگری و چشم وهم چشمی فضای اجتماعی با انقالب تفاوت مهمی پیدا می کند

تا. در فردی از طبقه ی متوسط این احساس قوی نبود که جای او را دیگری تنگ کرده است. مقایسه چندان مهم نبود

جایی که مسیر معمول روزمرگی آن هنگام را طی می کرد، فکر می کرد می تواند چیزهایی را که برای طبقه ی متوسط شاخص

درآمد به نسبت خوب، مسکن، اتوموبیل، سطحی از مصرف، امکان برخی ول خرجی ها – همه در: هستند، به دست آورد

ورود از سمت پایین. پس از انقالب این احساس تقویت شد که عرصه تنگ است و رقابت شدید. تراز متوسط آن دوره

جامعه به درون طبقه ی متوسط، میدان داری تیپی خاص − تیپ حزب اللهی − که نه تنها سهم بیشتری برای خود

می خواست بلکه نسبت به بقیه − به ویژه تیپی که به آن طاغوتی می گفتند و وابسته به سلطنت قلمدادش می کردند −

به اصطالح" پارتی("حالتی تعرضvی داشت، گزینش ایدئولوژیک، به هم خوردن ارزش گذاری بر روی داشته ی اجتماعی 

، جنگ هشت ساله و تداوم فضای جنگی در فرهنگ و نگرانی فزاینده نسبت به آینده حس عمومی طبقه ی)ایرانی

.متوسط متجدد را دگرگون کرد

  جوانان طبقه ی متوسط پیش۱۳۹۰بخش عمده ی مقاومت دربرابر حکومت پس از انقالب را دست کم تا نیمه ی دهه ی 

عده ی زیادی را کشت، مدت های طوالنی در حبس نگاه داشت، از. رژیم دست به سرکوب خونین مقاومت زد. بردند

انقالب فرهنگی به نوعی مقابله با طبقه ی متوسطی بود. تحصیل و اشتغال محروم کرد و گروه بزرگی را به تبعید فرستاد

با سلطه بر دانشگاه ها و همزمان. که از دیرباز کسب داشته ی فرهنگی از راه تحصیل دانشگاهی را ضامن ترقی می دانست

گذاشتن فیلتر در ورودی  های تحصیالت عالی رژیم بر این امر تأکید کرد که فرمانروا تغییر کرده است و رئیس جدید

.تبعیت کامل می طلبد

.ترکیب سرکوب، فضای جنگی و فراگیر شدن گزینش استراتژیک در خانواده های متجدد افت روحیه به دنبال آورد

توجه به درون و زیست جزیره ای رایج شد، به صورت محدود کردن معاشرت و. خانواده ها خود را به سمت بیرون بستند

اینکه درس بخوانند، بتوانند به دانشگاه راه یابند یا زبان. توجه به فرزندان بیشتر شد. رفت و آمد تنها در جمع هایی محدود



خارجی بیاموزند و راهی برای تحصیل در خارج از کشور پیدا کنند، دغدغه ی بخش بزرگی از خانواده های طبقه ی متوسط

در. »شد، به ویژه خانواده های فرهنگی، خانواده هایی که پایگاه اجتماعی شان به داشته ی فرهنگی شان برمی گشت

، این جمله که به موضوع توجه فزاینده به فرزند برمی گردد،«خانواده ها فرزندساالری جای پدرساالری را گرفته است

در خانواده های طبقه متوسط نقش پدر و پدرساالری. جمله به تغییری واقعی اشاره می کند. بسیار شنیده شده و می شود

این تغییر از پیش از انقالب شروع شد، پس از انقالب با وجود قدرت گیری یک پدرساالری نو. ضعیف شده است  (Sharabi

در همه خانواده های طبقه متوسط و نیز در میان طبقه ی کارگر جایگاه فرزند دگرگون. ادامه و گسترش پیدا کرد  (1988

به فرزند توجه بیشتر می شود، والدین خواست و عالقه ی او را بیشتر در نظر می گیرند، و تنبیه بدنی بسیار. شده است

فرزندی که کتک نخورده باشد و کتک خوردن را تعرضvی غیرعادی بداند، بتواند بپرسد و نظر بدهد،. کم تر شده است

وقتی پا به جامعه می گذارد آمادگی پیشاپیش دارد برای تن ندادن به استبداد که تعرض به بدن، به فکر و به سلیقه از

.مشخصه های پایدار آن است

این. طبقه ی متوسط متجدد ایرانی از آغاز به صورت یک گروه اجتماعی باز به روی جهان و تحول های نو شکل گرفت

کاسموپولیتانیسم، با ناسیونالیسم، استعمارستیزی ای که به غرب ستیزی هم می رسد، انواع و اقسام گرایش به بازگشت

در فرهنگ سازی. این طبقه، فرهنگ ساز است. به خویش از جمله بازخوانی همدالنه ی اسالم نیز درآمیخته می شده است

از روحانیت پیشvی گرفته، با آنکه به نظر می رسد روحانیت با افزودن امکان های دولتی بر امکان های پیشین خود به قدرت

.انقالب فرهنگی، تالشvی برای تصرف دانشگاه ها، به هدف های خود نرسید. مطلقه در عرصه ی فرهنگ دست یافته است

در درون جامعه مقاومت در برابر حجاب اجباری از. دانشگا ه ها، اندکی پس از بازگشایی، سرکشvی خود را آشکار نمودند

 دستگاه ویدئو و در دهه ی بعد بشقاب ماهواره از نمادهای۱۳۶۰در دهه ی . همان آغاز حکومت اسالمی سر برآورد

طبقه ی متوسط مدرن در مقاومت فرهنگی پیشتاز بوده است. مقاومت فرهنگی شدند .

اینترنت اکنون جای اصلی.  به تدریج شبکه ی جهانی اینترنت عرصه ی خودتبیین گری این طبقه شد۱۳۸۰از اوایل دهه ی 

دیگر وساطت فیلم و. ارتباط با این سوژه از طریق اینترنت، مستقیم شد. خودنمایی سوژه ی طبقه ی متوسط گلوبال است

در ایران پیش تر طبقه ی متوسط تهرانی الگوساز. کتاب و مجله و شنیدن روایت های سفر به غرب اهمیت پیشین را ندارد

اما این سوژه. اینک همه می توانند از طریق اینترنت با اصل سوژه ی گلوبال تماس بگیرند. برای مصرف و گفتار و کردار بود

از این طریق به. همه آن را می سازند، از جمله ایرانیان مقیم خارج. مدام ساخته می شود. هم یک موجود مشخص نیست

.خطاب طبقه ی متوسط گلوبال سوژه ساز است. حال بهتر می توان وضع خود را با آن مقایسه کرد. صورت آشنا درمی آید

دولت دینی در این مسابقه باخته است. این دو در رقابت با هم به سر می برند. خطاب دولت نیز چنین است .
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با امید انقالب کرد برای بهبود وضعیت. طبقه ی متوسط ایران در دوره ی پیش از انقالب در مجموع طبقه ای امیدوار بود

با انقالب این امکان تنها برای بخش سنتی. امید داشت به امکان مشارکت سیاسvی هم دست یابد. کشور و وضعیت خودش

بخش مدرن مثل زمان شاه اجازه داشت کارگزار، آن هم در سطوح پایینی و حداکثر میانی، تحویل دستگاه دهد. فراهم آمد

به نظر. تیپ های مختلفی از دل آن برآمدند. طبقه ی متوسط تکه تکه شد. اما اجازه نداشت مشارکت سیاسvی بخواهد

می رسد که با نظر به وزن باالی عامل سیاست در روندهای اجتماعی در ایران باید برای دسته بندی آنها نسبت شان را با

اما این تقسیم بندی تصویر نادرستی به دست می دهد اگر مبنای آن سه گانه ی همدستی با. حکومت اصل قرار داد

مثاًل چنین نیست که مخالفت در میان. واقعیت همواره پیچیده تر است. حکومت، مخالفت با آن و حالت میانی باشد

جوانانی که در دهه ی نخست برقراری جمهوری اسالمی به مقابله با آن برخاستند، چه بسا. مدرن ترین الیه ها بیشتر باشد

.از خانواده هایی بودند تازه متجدد شده یا حتا به نسبت سنتی

فرهنگ، رابطه ها، منفعت ها، پویش درونی. تصمیم گیری سیاسvی معمواًل به صورت مستقیم جاری و ساری نمی شود

را به صورتی درمی آورد که در جریان آن هر پیام و فرمانی در (communication) زیرسیستم های اجتماعی، همرسانش

دگرگشت معنایی در رابطه های میان زیرسیستم های اجتماعی در ایران. مقصد معنایی می یابد متفاوت با منظور اصلی

رسانشvی-به هم ریختگی و بد. امروز بسvی شدیدتر از حد متعارف است  (miscommunication) سیستماتیک را باید در نظر

در همین رابطه باید به. گیریم، آنگاه که موضوع تأثیر قطب قدرت بر تعیین جایگاه های اجتماعی را بررسvی می کنیم

 میلیونی به نسبت مدرن و۸۴محدودیت های اعمال قدرت و تأثیرگذاری از سوی زیرسیستم سیاست در یک جامعه ی 

ذکر و تکرار این گونه نکته ها برای اجتناب. دارای سنت قوی حکومت ناپذیری در عین سکوت و تبعیت هم باید توجه کنیم

همه ی اینها. از غلو در توضیح هر پدیده ی اجتماعی با ارجاع مستقیم آن به تصمیمی و حرکتی در دستگاه حکمرانی است

در مورد طبقه ی متوسط به این معناست که تیپولوژی آن را نباید تنها محدود کرد به نوع نگاه آن به حکومت و گمان کرد

.پایین و باالی آن بر اساس میزان وابستگی تعیین می شود

سیاست کالن بر قشربندی طبقه ی متوسط بیشتر. تأثیر سیاست های حکومت بر اقتصاد و طبقات به صورت کالن است

بر این. تأثیر می گذارد تا نظام گزینشvی و ترجیحی ای که برای باال کشیدن افراد یا جلوگیری از باال آمدن آنان برقرار است

پایه برای تیپولوژی طبقه ی متوسط باید مجموعه ای از عامل ها را در نظر گرفت و تنها عامل نوع رابطه با حکومت را مبنا

از نظر جایگاه در مراتب برخورداری در مورد کل طبقه توجه به وضعیت عمومی اقتصاد و سیاست های. قرار نداد

.اقتصادی کالن دولت، اولویت دارد
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الیه های فقیر طبقه ی متوسط

، به ویژه در اواخر آن،۱۳۸۰بررسvی های اقتصادی متکی بر آمار و توصیف های کیفی همه حاکی از آن هستند که از دهه ی 

با وخیم  شدن وضع اقتصاد بر اثر ساختارهای معیوب، مدیریت بد، فساد و تحریم های بین املللِی پیامد برنامه ی هسته ای

طبعًا.  دستگاه نظامی و امنیتی از جمله برای دخالت در منطقه، وضع طبقه ی متوسط هم بد شد و مخارج فزاینده ی

.فشار اصلی روی الیه های زیرین آن آمد

کم ارزش کردن پول رایج کشور. کم تر بدهد، بیشتر بگیرد: اساس برنامه ی حکومت در رویارویی با کمبود بودجه این شد

از طرف دیگر مقررات زدایی. پرداختی ها به مستمری بگیران کم تر می شود. مظهر و محمِل اصلِی سیاست کم تر دادن است

بنگاه های دولتی مرتبط با بخش کشاورزی، محصولی را که دهقان افزون بر نیاز مصرف خود تولید کرده،. می کنند

دستگاه های دولتی کم تر استخدام می کنند و نیازهای خود را با دادن. ارزان تر از آنی می خرند که جبران کننده ی تورم باشد

حداقل دستمزدها را متناسب با تورم باال. قراردادهای موقت یا به واسطه ی شرکت های پیمان کاری برطرف می سازند

طرح های عمرانی را متناسب با نیاز مناطق پیش نمی برند؛ بیشتر به بازده پولی و امنیتی طرح ها می اندیشند. نمی برند .

را تا نهایت ممکن مبنای برنامه هایش قرار  دهد، طبعًا" کم تر دادن−بیشتر گرفتن"وقتی دولت اصل اساسvی سرمایه دارانه ی 

چنین است که می بینیم در بسیاری [۱۰].در کلیت نظام اجتماعی سرمایه دارانه کاربست اصل به افراط کشیده می شود

موارد قانون کار کنار گذاشته می شود، چیزی به اسم قرارداد کاری بی معنا می گردد، بسیاری کارها به دست پیمان کاران

درست می شوند که شاخص اول آنها آزاد بودن از قانون است، حتا قانونی« مناطق آزاد»سپرده می شود، جزایری به نام 

پایین باید.  ساله ی گذشته مدام باال رفته است۱۵نرخ استثمار در ایران به ویژه در . که حکومت، گذارنده ی آن است

.بیشتر کار کند تا قدرت و ثروت باال افزون شود یا دست کم ثبات داشته باشد

در بطن یک بحران ساختاری اقتصادی، فقیرسازی الیه های زیرین" کم تر دادن – بیشتر گرفتن"تأثیر مستقیم سیاست 

مختصات طبقاتی قشر فقیر بخش میانی جامعه را این گونه می توانیم تعیین کنیم. طبقه ی متوسط است :

"کمتر دادن – بیشتر گرفتن"وسعت گرفتن دامنه ی قشر فقیر محصول مستقیم تشدید کاربست اصل سرمایه دارانه ی 

فردی که از این الیه است، باید تن به: الیه  ای از طبقه ی متوسط در وضعیت عینی طبقه ی کارگر قرار می گیرد. است

مدرکش، تخصصش، فرهنگش و اینکه تبارش احیانًا از طبقه ی متوسط است، چیزی در وضعیت. استثمار کامل بدهد

اگر جوانانی از میان الیه اصرار کنند که توانایی هایی متمایز از کارگران دارند، ممکن است شانس. عینی او تغییر نمی دهد

مدرک تحصیلی باالتر از دیپلم دبیرستان، پیشتر در بخش های خدمات فرد را به رده ای همتراز. یافتن کار را از دست بدهند

اما اکنون مدرک هم دچار تورم شده و کم ارزش گشته است، از این رو شوق راه یافتن به. با سرکارگر یا باالتر می رساند
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الیه های فقیر طبقه ی میانی آن الیه  هایی هستند که آحاد آنها کم ترین شانس را دارند [۱۱].دانشگاه کاستی گرفته است

.برای آنکه در مناسبات قدرت ارتقا یابند و بتوانند زیردست داشته باشند

وقتی از قشر فقیر طبقه ی متوسط سخن می رود معمواًل نظر به الیه ای فقیرشده است، نه گروهی از افراد که از پایین به

در ایران مسئله فقیر. باال حرکت می کنند و اینک در آستانه ورود به بخش میانی جامعه به لحاظ برخورداری هستند

عمدتًا به صورت فقیر بودن مطرح بوده است، فقیر شدن و فقیرتر شدن در دو دهه ی اخیر است که موضوع طرح و بحث

.هرروزه است

بررسvی های رایج آماری در رسانه های داخل ایران و مؤسسه های دولتی در بیست ساله گذشته، به پیروی از

تصویری که. طبقه بندی های متعارف جهانی، جامعه را به ده بخش تقسیم کرده و توزیع درآمد را میان آنها بازمی نمایند

 به شش۱۳۹۰در نیمه ی دهه ی : میانگین آمار و ارقام در سال های اخیر به دست می دهد حدودًا به این صورت است

ثروتمندترین دهک در.  درصد است۵,۵سهم دو دهک پایینی حدود .  درصد درآمد ملی می رسد۳۰  دهک پایینی در مجموع

 شاخص خط۱۳۹۸ تا ۱۳۹۶در طول دو سال  [۱۲]. برابر فقیرترین دهک درآمد داشته است۱۴سال های اخیر حدودا 

 درصد۱۵ به ۹۶ تا ۹۲طبق همین بررسvی جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال .  درصد رسیده است۳۰فقر مطلق به 

در یک بررسvی در رابطه با خط فقر نسبی − که [۱۳] . درصد افزایش یافته است۳۰ به ۹۸ تا ۹۶رسیده بود، اما از سال 

تعریف می شود به عنوان خط جداکننده ی گروهی از افراد از بقیه ی جمعیت که درآمدشان کمتر از یک دوم میانه

 درصد۲۴ تعداد خانوارهایی که زیر این خط قرار می گیرند، حدود ۱۳۹۷ در سال  درآمدی باشد − گفته شده که

از سوی وزارت  "پایش فقر"گزارشvی که با عنوان . در سال های بعد وضع بدتر شده است. خانوارهای جامعه هستند

 خط فقر سرانه به طور۱۳۹۹ منتشر شد، حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تابستان 

داده های هزینه و.  هزار تومان رسیده است۲۵۴ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به یک میلیون و ۳۸متوسط با 

[۱۴]. یک سوم خانوارهای ایرانی در زیر خط فقر قرار داشته اند۱۳۹۸درآمد، در این گزارش نشان می دهد که در سال 

بر پایه ی بررسvی های آماری ای از این دست به نظر می رسد که فقیر شدن و فقیرتر شدن رخدادی باشد در شش دهک

اگر این برداشت درست باشد که طبقه ی متوسط حدود. پایینی، اما در دهک های سوم تا ششم پدیده ای متأخرتر است

 درصد جمعیت را تشکیل می دهد، کانون رخداد فقیر شدن، دهک  پنجم و ششم است، کانون رخداد فقیرتر شدن،۳۵

وضع در دهک های یک تا سه کاماًل بد است. یعنی از وضع بد به بدتر گذار کردن، دهک  چهارم است .

اینکه چه کاالهایی را بتوان خرید و به چه میزانی. نحوه ی سنجش فقر در ایران اساسا مبتنی بر سنجش قدرت خرید است

همین امر اجازه می دهد آمارهای متعددی داده شود و چه. تعیین کننده می شود برای جایگاه فرد روی محور برخورداری
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اگر توانایی در حل مسائل اساسvی زیستی را. بسا خصلت طبقاتی قضیه و ربط مسئله به ساختار کلی نظام دیده نشود

برخورداری از: فهرست کمینه ای از این مسائل اینها هستند [۱۵].معیار بگذاریم، با تصویری دقیق تر مواجه خواهیم شد

مسکن مناسب؛ برخورداری از بیمه ی سالمت، بازنشستگی و از کارافتادگی؛ برخورداری از امکان آموزش عمومی و

تخصصvی؛ امکان شغل یابی و برآورده کردن نیازهای اساسvی خورد و خوراک از راه دستمزد یا با اتکا بر حقوق بازنشستگی

با نظر. امکان طرح مشکالت خود و تشکل یابی برای پیگیری آنها: و ازکارافتادگی و کمک دولتی؛ و در آخر اما نه کم اهمیت تر

به این موضوع ها فقیر شدن رخدادی است مربوط به محدودیت و محرومیت در طرح مشکالت و اعمال اراده در جهت

.برآوردن خواسته های اساسvی خود، ضعف یا فروپاشvی سیستم تأمینی، بیکاری، کمبود و گرانی و تورم

تصوری مشخص از این. محرومیت سیاسvی، محرومیت اقتصادی: در نهایت، فقر به یک محرومیت دوگانه برمی گردد

چهار عامل و جنبه ی محرومیت برجستگی می یابند. محرومیت دوگانه با نظر به ماتریس اجتماعی به دست می آید :

محور عمودی مراتب طبقاتی، از باال به. مشخص است که محرومیت طبقاتی است، محرومیت نابرخورداری است (۱

.پایین به جایی می رسد که محرومیت شروع می شود، و از جایی به بعد محرومیت مطلق می گردد

محور عمودی راست و مستقیم رو به باال نمی رود، شیبی دارد به سوی کانون قدرت که جای آن را در بخش سمت (۲

تمایل به سمت کانون قدرت بیشتر می شود، یعنی اینکه مدام عده ی محدودتری. راست باالیی ماتریس مشخص کردیم

.تأثیرگذاری مردم بر روندهای سیاسvی کمتر و کمتر می شود. می توانند خواست خود را از طریق سازوکار قدرت پیش برند

.پی آمد تأثیرگذاری کمتر فقر بیشتر است

زن فقیر است آنجایی هم که به اجبار وابسته و در. بیکاری ابتدا دامنگیر زنان می شود. محرومیت، دارای جنسیت است (۳

فشار محرومیت سیاسvی هم بر روی زنان به مراتب بیشتر از مردان است. خانواده ای است که سفره اش خالی نیست .

و به دوری و نزدیکی عقیدتی و فرهنگی و منشvی به نظام قدرت هم وابسته [۱۶]محرومیت توزیع جغرافیایی و قومی دارد (۴

بخشvی از این محرومیت. هر چه فاصله با ارزش های نظام بیشتر می شود، احتمال محرومیت هم بیشتر می شود. است

تاریخی است، در ادامه ی تبعیضvی است که در دوره ی پهلوی هم وجود داشته است، در تداوم تبعیض قومی است و نیز

این برنامه ی توسعه ی. برآمده از یک برنامه ی توسعه بر پایه مقتضیات قدرت و خواسته های طبقه ی حاکم است

طبقاتی باعث می شود که برخی مناطق به حاشیه رانده شوند و فقط از نظر امنیتی برای مرکز قابل توجه-اقتدارگرا

.باشند

همه ی اینها را اگر دوباره با هم جمع کنیم، فقر را محصول یک نظام طبقاتی می بینیم که کانون قدرت در آن از منافع

قومی را ایجاب می کند-عقیدتی- تبعیض جنسیتی اقتدار عمل می کند و جنس اقتدار در آن برقراری و تحکیم .
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یک کانال اصلی این سیاست افزودن بر نقدینگی و به. است" بیشتر گرفتن"و " کمتر دادن"گفتیم اساس سیاست دولت 

ارز خارجی، به ویژه. مردم مزدگیر به ریال دریافت می کنند و به دالر معادل ریالی آن را می پردازند. بیانی دیگر تورم زایی است

ایران هیچ گاه این گونه. دالر و یورو، معیار اصلی سنجش در مناسبات کاالیی و فرهنگی است که کاالمحور شده است

که اکنون هست، به این دلیل ساده که دالر اول و آخر هر محاسبه و نقشه ای است، آن هم نه در نبوده " آمریکایی"

مریوان، اکنون تنها جایی دور. سطح کالن، بلکه در سطح ُخرد، در سطح روزمره، نه در بانک و بورس، بلکه حتا در روستا

تهرانی هم از بهای دالر مریوان می پرسد، مریوانی خود را. در قلب کردستان نیست، یکی از مراکز خرید و فروش دالر است

این هم جهانی شدن است. با واسطه های سلیمانیه و بغداد تنظیم می کنند و آن واسطه ها با دوبی و لندن و نیویورک .

آنچه به برخورد با. گره خوردگی سرنوشت جامعه ی ایرانی به روندهای جهانی  دست کم از قرن نوزدهم قطعی شده است

قوای خارجی مربوط می شد و بعدًا موضوع سیاست خارجی و تجارت خارجی و دخالت خارجیان در ایران شد، از نیمه ی

رابطه با جهان دیگر برای هیچ کشوری از نوع. آنان بیرون آمد-دوم قرن بیستم به بعد گام به گام از دوگانه ی تقابلی واِر ما

محیط تصور می شود-رابطه ای نیست که در تئوری سیستم به صورت رابطه ی سیستم .  Autopoiesis (،خودآفرینی

جامعه ی ایران را هم دیگر نمی توان به. معنا داشته باشد (خود) -Auto تا حدی معنا دارد که (خودپویی، خودسامانی

].صورت یک ظرف بسته قلمداد کرد و روندهای آن را با کمک جامعه شناسvی متناسب با این تصور توضیح داد

اما این که چه سهمی از آن به کشوری چون ایران می رسد و فقیر شدن. مسئله ی فقر یک مسئله ی جهانی است [۱۷

.بخش هایی از مردم آن چگونه و در چه وسعتی صورت می گیرد، تا حد زیادی تابع رخدادهای درونی است

گردونه. از زمان بحران جهانی نفت خودپویی سیستمی ایران، در آن حدی که پیش تر معنایی داشت، از روال خارج شد

انقالب ایران زمینه ای. سرانجام در هم ریخت. شتابی گرفت که پیچ و مهره اش طاقت تنش های حاصل از آن را نداشتند

سرمی داد، اما در همان حال این" خویش"نیروی اصلی رهبری کننده ی این انقالب صالی بازگشت به . گلوبال داشت

حفظ خود و افزودن بر اقتدار خود باعث شد که حکومت به برنامه ی. گلوبال تعریف شد، گلوبال اسالمی" خویش"

سیاست حفظ خود حکومت ایران، به مسئله ای جهانی تبدیل. هسته ای و موشکی و گسترش نفوذ خود در منطقه رو آورد

تنش های سیاسvی در آن. جهانی شدن در مرحله ی جدید شتاب گرفته اش برای جامعه ی ایران به صورت ویژه ای درآمد. شد

خط فقر مدام باالتر آمد و بخش های بیشتری از. غنی سازی اورانیوم منجر به فقیرسازی شد. بازتاب خردکننده ای یافت

حکومت اما برنامه ی. در همین دوره بعد جهانی مسئله ی محیط زیست آشکارتر شد. طبقه ی متوسط را به زیر خود کشید

کمبود آب جماعت های روستایی را در برخی. فقیرسازی موتور تازه ای یافت. توسعه ای را پیش برد که بر تنش های آبی افزود
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میزان مهاجرت درونی و رو به بیرون. قشر میانه حال دهقانی هم در خطر خانه خرابی قرار دارد. مناطق فرومی پاشاند

.شدت می گیرد

مهاجرت در مرحله ی کنونی مهم جهانی شدن دیگر معنای ساده ی گذشته ی خود را ندارد که از جایی به جای دیگری رفتن

 میلیون ایرانی در۵بیش از . مکان های مختلف از جمله در شکل مجازی را جایگزین آن کرد-اکنون باید بودن در زمان. بود

بسیاری، به ویژه در میان جوانان، از جمله جوانان الیه های فقیر طبقه ی متوسط آرزوی. خارج از کشور زندگی می کنند

ایران جایی است که از آن می رویم یا دملان می خواهد از آنجا برویم؛ وقتی می رویم از طریق راه های. رفتن از ایران را دارند

مجازی شبکه جهانی اینترنت به آن بازمی گردیم و زمانی هم که نرفته ایم برای آن که خبر بگیریم در اطرافمان چه می گذرد

این ایراِن ُلکال. به دنیای مجازی رو می آوریم  (local) ایران همزمان محلی و جهانی. در یک متن گلوبال قرار گرفته است

آن یکی مقید به. ایراِن محلی فقیر و استبدادزده و گرفتار سنت و مذهب است، ایراِن جهانی مترقی و موفق است. است

شهروند ایران جهانی، خود را به   [۱۸].آن یکی توقف کرده است، این یکی می رود. مکان است، این یکی وصل به زمان

این منافاتی با ناسیونالیسم او و عالقه اش به جنبه هایی آرمانی شده. الگوهای طبقه ی متوسط گلوبال انطباق داده است

طبقه ی متوسط ایرانی ساکن محل با چهره ای از طبقه ی متوسط گلوبال رویارو می شود که به زبان. از زندگی ایرانی ندارد

هم محور شدن دالر، و هم خطاب ایرانی گلوبال سوژه ی محلی. تا حدود سه دهه پیش چنین نبود. خود او سخن می گوید

این سوژه آنی نیست که پیش از انقالب می شناختیم. را دگرگون کرده است .

برای نشان دادن ویژگی های این سوژه، ضمن توجه ویژه به الیه های فقیرشده و فقیرشونده ی طبقه ی متوسط از درون

.فضای اجتماعی ایران لوکال حرکت می کنیم و خود به خود در جایی به ایران گلوبال هم می رسیم

تحلیل را با نظر به ماتریس اجتماعی پیش بردیم، پس از آن کوشش کردیم از. وبری بود-در باال تحلیل مان مارکسvی 

و به صورت محوطه ای در مجموع بسته می بیند، فاصله گیریم و ایران را فرامرزی هم" ملی"جامعه شناسvی  ای که جامعه را 

رویکرد این بخش. را بررسvی کنیم) درون مرزی−فرامرزی(گلوبال -اینک می خواهیم جهان های این ایران لوکال. ببینیم

.پدیدارشناسانه است

تحلیل زیست جهان

البته.  شده است و این سوژه دیگر آنی نیست که پیش از انقالب می شناختیمش در باال گفتیم که سوژه ی محلی دگرگون

بهتر است بگوییم منطق های سوژگی. تیپ های مختلفی داشتیم و داریم. نه آن هنگام یک سوژ ه ی یگانه داشتیم، نه اکنون

هر": برای"سوژه بی جهان نیست، همواره سوژه ی یک جهان است، و جهان یک شبکه است، یک شبکه . دگرگون شده اند

روستایی ای که ده را رها می کرد و به. در ایران پیش از انقالب به هم خورده بود" برای"نظم  [۱۹].چیزی برای چیزی است
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چیست، وارد جهانی می شد که با مربوطیت های" برای"حاشیه شهر پناه می برد، از جهانی که در آن می دانست هر چیزی 

آنچه در حوزه ی فرهنگ [۲۰].اینجا با تغییر مربوطیت یک گسست معنایی پدید می آمد. دیگری مشخص می شد

نوستالژی، حس ناامنی در جهان موجود است و میل به. سنت گرایی اش می نامیم با یک نوستالژی معنایی همراه است

"برای"بازگشت حقیقی ممکن نیست، اما در میان آشفتگی ها و گسستگی ها در شبکه ی  . بازگشت به آنچه بوده است

ناآرامی ایجاد می کند وقتی به [۲۱].این پدیده همواره وجود داشته و آرام بخش است. جایی باثبات و بامعنا جسته می شود

صورت سیاست درمی آید و این گمان را برمی انگیزد که با اراده به قدرت می توان همه چیز را در ادامه ی آن شبکه ی بسامان

تراژدی سنت گرایی. با این نوستالژی سیاسvی اسطوره وارد عرصه ی دولت می شود. قرار داد و جهان را معنامند کرد" برای"

دلبسته به دولت مداری این بود که برای نجات زیست جهان سنتی به سیستم متوسل شد و به نقش ُخردکننده ی سیستم

.آگاه نبود

حتا آنجایی که بحران گذار از یک صورت بندی. در ایران، تا زمانی که همه چیز در هم بریزد، جهان در مجموع منظم بود

برای/ از چه رو. ترس ها و تهدیدها و ناکامی ها هم چارچوب معینی داشتند. اجتماعی به یک صورت بندی دیگر وجود داشت

می شد. قاعده مندی های شاخصvی داشتند، و همین کنش ها را بامعنا می کرد« برای»و هم « چرا»یا « از چه رو»هم : اینکه

هم سیستم. نقشه، معنای خود را به تک کنش ها تسری می داد. با نقشه به هم پیوند داد« برای اینکه»را به « از چه رو»

.مستقر برای خود برنامه داشت، و هم مخالفان آن

حفظ موقعیت طبقاتی و. برای اینکه، مسیرهای معینی را به روی افراد می گشود/ در میان طبقه ی متوسط ایران از چه رو

از دید اکثریت اعضای. احیانًا ارتقا گره می خورد به کسب داشته ی فرهنگی به صورت کسب مدرک تحصیلی و تخصص

برای چیزی شدن  به عنوان ارزشvی طبقاتی می شد نقشه ریخت و این نقشه. این طبقه شرط چیزی شدن درس خواندن بود

اگر سه ایده آل داشتن. چرا این کار را کردی؟ چون االن وضع این است و من می خواهم آن شود. چندان پیچیده نبود

درآمدی به نسبت خوب، داشتن مسکن شخصvی، و داشتن اتوموبیل را در نظر گیریم، سه ایده آلی را که دست یابی به آنها

در مسیر. در همه ی جهان شاخص داشتن جایی در میان طبقه ی متوسط است، هر سه را به نسبت در دسترس می بینیم

حسvی.  عامل های خارج از اختیار کم شده بودند۱۳۵۰ و اوایل دهه ی ۱۳۴۰دست یابی به این هدف ها در اواخر دهه ی 

 برای همه ی طبقات شرکت کننده در آن انقالب امید بود،۱۳۵۷انقالب . عمومی وجود داشت که وضع می تواند بهتر شود

.نه عصیانی از سر ناامیدی

پویش اجتماعی و. ابتدا مجموعه ای از آزادی های اجتماعی از دست رفت. پس از انقالب همه چیز به هم ریخت

وضع عمومی از نظر. سیاست های حمایتی قدرت تازه ای باعث شد که الیه های جدیدی به طبقه ی متوسط افزوده شود
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پیش از انقالب در منطق.  چندان بد نشد، اما منطق صعود پیچیده تر گردید۱۳۸۰ریسک سقوط تا اواسط دهه ی 

.چوِن زندگی عمومی طبقه  ی متوسط در نظر گرفتن قدرت حاکم در همه جا و در همه حال اجتناب ناپذیر نبود/چرا

برای گرفتن آن پست مجبور بودم عضو حزب رستاخیر"چیزی بود چون " چرا"می شد برخورد به موردهایی که پاسخ 

به عبارت دیگر رژیم کم تر در چارچوب". یا همکاری با ساواک را بپذیرم"، "خودم را شاهدوست جلوه دهم"، "شوم

سمت چپ در. نقشه ریزی برای زندگی منظور می شد، مگر برای منتها الیه سمت چپ و سمت راست در ماتریس اجتماعی

برخورد عمومی طبقه ی متوسط با رژیم در عرصه ی فرهنگ. موضع درگیری بود و سمت راست در موضع حمایت فعال

.بود و اندیشه بر خواست مشارکت سیاسvی

حاال هر کس به. در ماتریس اجتماعی ارزش جایگاه ها بر روی محور افقی تغییر کرد. پس از انقالب وضع دگرگون شد

سمت راست یعنی محل تمرکز نیروی جاذبه ی قدرت نزدیک تر بود، شانس بیشتری برای ارتقای جایگاه خود بر روی محور

گفتیم که پیش از انقالب کم تر برمی خوردیم به مورد همکاری با رژیم برای گرفتن پست و. عمودی ماتریس اجتماعی داشت

چون چنان دگرگون شد و زیر سلطه ی حکومت و ایدئولوژی آن قرار گرفت که حتا/اما پس از انقالب منطق چرا. مقام

مربوط بودن(نظام مربوطیت . جهان معنای دیگری یافت. توضیح دهنده  ی پوشش و طرز گفتار و رفتار افراد هم شد

)مثال داشتن حجاب یا ریش برای گرفتن یک پست(آنچه بی ربط می نمود . دگرگون شده بود) چیزها و امور به یکدیگر

در مورد الیه های باالیی طبقه ی متوسط و کلیت طبقه ی حاکم این جمله ی آغازین رمان . اکنون دارای ربطی قوی بود

خانواده های خوشبخت همه شبیه هم هستند؛ اما هر خانواده  ی بدبختی: »آنارکارنینای تولستوی در مجموع صادق است

شیوه ی اصلی خوشبختِی طبقاتی، تبعیت از رژیم، همدستی با آن یا دست کم انطباق.« به شیوه ی خود بدبخت است

.زرنگانه ی خود به مقتضیات ارتقا در نظم موجود است

» را دسته بندی« بدبختی»با وجود درستی این نظر می توان انواع .« هر خانواده ی بدبختی به شیوه ی خود بدبخت است

سهم از. تنها تابعی از جایگاه بر روی محور عمودی برخورداری نیست« بدبختی»در ماتریس اجتماعی توزیع انباشتگی . کرد

اگر حدی از ثروت یا داشته ی. تابع جنسیت، دین و باور، و قومیت و منطقه ی زندگی نیز هست« بدبختی»و « خوش بختی»

آوری آن برای یک زن، یک بهایی، یک« خوشبختی»فرهنگی مشخصvی مثل یک مدرک دانشگاهی را در نظر گیریم، میزان 

سنی مذهب، یک چپ گرا، و یک نویسنده ی دگراندیش بسیار فرق می کند نسبت به یک مرد شیعی مذهب والیت مدار

.ساکن مرکز

مبرم شد، به ویژه در میان طبقه ی (Status inconsistency) از همان آغاز استقرار حکومت والیی، مسئله ی تعارض حال

زن مدرک تحصیلی و تخصص باالیی دارد، اما تنها به خاطر زن بودن از: در مورد زنان، تعارض حال شدید است. متوسط
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یا این که ُکرد، بلوچ یا عرب است با مدرک تحصیلی باال و سابقه ی آموزشvی. داشتن شغل یا رتبه ی مناسب محروم می شود

در این مورد  دو حال انسان، جنسیت. و دیدن دوره های مدیریت، اما در حد مدیر دبیرستان هم به او مسئولیت نمی دهند

شغل را به دست می آوردم اگر زن نبودم، اگر: یا هویتش با وضعیتش در موقعیت استخدام در تعارض با هم قرار می گیرند

...بهایی نبودم، اگر ُکرد نبودم

تحصیل، استخدام، درآمد، خرید خانه و اتومویبل،: طبقه  ی متوسط با نوعی ثبات مشخص می شود" نرمال"زندگی 

دست کم دو نسل طبقه ی متوسط... تحصیل فرزندان، بازنشستگی، فارغ التحصیل شدن و راه یابی فرزندان به بازار کار

با. نقشه  ، گذشته و حال و آینده را به هم پیوند می داد: می شد نقشه ریخت" نرمال"در دوره ی . ایران این مدار را طی کرد

.جهان از مربوطیت کاملی تشکیل شده بود که اجزائش همدیگر را تکمیل می کردند. این پیوند هر چیزی معنایی می یافت

در این جهان کامل تا جایی که شامل سیاست هم می شد، شاه جایی نداشت، مگر برای افرادی خاص و الیه ی باالیی

در آن امکان مشارکت: سلطان حذف شدنی بود و گمان می شد با حذف او جهان کامل تر می شود. طبقه ی متوسط

بخش فرهنگی طبقه ی متوسط، یعنی بخشvی که . سیاسvی پدید می آید و آزادی و قانون تنظیم کننده ی ثبات و ترقی می گردد

اتکایش به داشته ی فرهنگی بود، ارزش داشته ی خود را در یک جامعه ی بسامان و بسامانی را در عدالت و فرهیختگی

طبقه ی متوسط گام به گام با به هم ریختگی بیشتری. پس از انقالب، زیست جهان ایرانی کاماًل به هم ریخت. عمومی می دید

، از زمانی که گسترش فقر از آستانه ای کیفی گذر کرد، به هم ریختگی کیفیت زندگی را۱۳۸۰از میانه ی دهه ی . مواجه شد

دیگر نمی شد طرح ریخت. نقشه ها به هم ریختند. دگرگون کرد، به ویژه در الیه هایی پایینی .

با نوع دیگری از. تا جایی که همه چیز بسامان و بر وفق مراد باشد، مقاومت و ممانعتی که در جهان است، حس نمی شود

پدیداری جهان مواجه می شویم وقتی نظم عادی امور به هم می خورد و درمی یابیم که چیزی جور در نمی آید، چیزی خراب

گسست هایی ایجاد شده، چیزی را برای چیزی می خواهیم و آن چیز کارکردی را که باید ندارد؛ و" برای"است؛ در شبکه  ی 

در فضای اجتماعی در دوره ای ممکن است همه به ادراک نابسامانی. مسئله تنها به آن چیز و آن چیز منحصر نمی شود

در حالت" نرمال"نظم عادی، و جهان . برسند، اما در این فضا، جابه جا ادراک این که چیزی جور درنمی آید فرق می کند

به سمت پایین که می رویم، اجبار حاکم می شود؛ طرح نرمال برای زندگی نرمال نمی شود . نرمال در میانه ی این فضا است

حتا زندگی. طرح های جاافتاده زندگی طبقه ی متوسط ایران به هم ریختند... همه چیز بسته به آن است که : ریخت

تنش. متحول شد) این چیز برای آن چیز، این کار برای آن کار" (برای"خانواده های سنتی هم به هم ریختند، چون شبکه ی 

گروه بزرگی از کارگزاران نظام از درون. سیستمی به این خانواده ها راه یافت؛ بخشvی از آنها از کناره به وسط حوادث رفتند

با کاره ای. این خانواده ها برگزیده شدند، یا بهتر بگوییم گزینش استراتژیک به آنها فرصت بیشتری برای کاره ای شدن می داد
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مشکل است. فرزندان در جهانی بارآمدند که با جهان مادران و پدرانشان فرق می کرد. شدن، جهان آنان نیز عوض شد

ایفای نقش پایببندی به سنت در محیطی که دیگر سنتی نیست، و نماد و رفتار سنتی تنها ُکدی است که در محاسبات

مسائل این بخش از طبقه ی متوسط با مسائل بخش متجدد، به ویژه گروه بزرگ مزدبگیران . رابطه با قدرت کارکرد دارد

این ها از خانواده هایی تشکیل شده اند که نان آور یا نان آوران آنها کارمندان دولت یا بخش خصوصvی یا. فرق می کند

 به زیر۱۳۸۰آنان به طور نسبی فقیر شدند و بخشvی از آنان از اواخر دهه ی . بازنشستگان دارای حقوق تقاعد هستند

وقتی تورم باال رفت و آنان. خط فقر در تبیین رسمی آن رفتند، یعنی بنابر تعریف های رایج هم به طور مطلق فقیر شدند

.هر ماه دست خود را تهی تر از ماه قبل دیدند، بخشvی از آنان به فکر آن افتاده اند که با اندوخته ی خود سوداگری کنند

عده ای حتا خانه ی خود را فروختند. وعده ی برخی مؤسسه های مالی را قبول کردند که به سپرده ها سودهای کالن می دهند

اما به سود نرسیدند و با ورشکسته شدن آن مؤسسه ها اصل پول خود را. و پولش را در صندوق این مؤسسه ها گذشتند

 ورشکستگی مؤسسه های مالی ای که همه۱۳۹۰از اوایل دهه ی . این گروه به مالباخته مشهور شدند. هم از دست دادند

همزمان حرکت. اسامی مذهبی داشتند و به نوعی با حکومت و شخصیت ها و نهادهای دینی ارتباط داشتند، آشکار شد

 روزی نبود که خبری از تظاهرات۱۳۹۶در دوره ی مشرف به خیزش عمومی دی . اعتراضvی مالباختگان هم شروع شد

بخش دیگری که از الیه های پایینی طبقه ی متوسط. اعتراضvی مالباختگان در مشهد، تهران و شهرهای دیگر منتشر نشود

بسیاری از. در اعتراض به وضعیت خود در برابر تهدید دم افزون فقر به کنش گری خیابانی رو آورد، بازنشستگان بودند

فرزندانشان هم به حقوق آنان محتاج اند،. اینان تنها به وضعیت خود یا همسرشان نمی اندیشیدند و نمی اندیشند

آنان هم حاشیه نشین. فرزندانی که چه بسا درجه ی دانشگاهی دارند، اما شغل پیدا نمی کنند و محتاج والدین خود هستند

.هستند، در حاشیه ی سفره ی خانواده زندگی می کنند، نمی توانند مستقل شوند

این به. درس خوانده اند تا چیزی شوند، و حاال نمی شوند: این جوانان طبق نقشه ی عمومی طبقه ی متوسط عمل کرده اند

هم ریختگِی نقشه به یک جهان به هم ریخته برمی گردد که اکنون با جلوه ای از پدیداری اش آشنا می شویم از طریق تببینی

آن گونه که این گروه اجتماعی جهان. به این تبیین دست می یابیم از طریق شبکه های اجتماعی. که این جوانان از آن دارند

.را می بینند تا حدی تعمیم پذیر در مورد کل الیه های پایینی و فقیر طبقه ی متوسط است

به جهان آنان رخنه می کنیم وقتی درون مایه های جهان شان را در نظر می گیریم یعنی به نحوه ی درون مایه گذاری

(thematization) این جنبه به این منظور درمی نگریم که کدام جنبه از واقعیت برجسته می شود،.: آنان توجه می کنیم 

در این جهان چگونه است، یعنی چه چیزی به (motivational relevance) چگونه تفسیر می شود، و مربوطیت انگیزشvی

مهم می شود" برای"عنوان  .
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بررسvی [۲۲].این نحوه ی پدیدارشناسvی زیست جهان را می  توانیم درباره ی همه ی طبقه ها و تیپ های درون آنها به کار بریم

همزمان و مقایسه ای طبقه ی کارگر، قشر فقیر و قشرهای نسبتًا باثبات و مرفه طبقه ی متوسط، روشنگر وضعیت

موضوع هایی که در جهان کارگران تماتیزه می شوند عمدتًا بیکاری، قرارداد کاری، حقوق پایین،. عمومی هر بخشvی است

خصوصvی سازی، مقررات زدایی، فساد و از. اخراج، سوانح کاری، مسکن، بیمه، بی ثباتی و موقتی سازی اشتغال هستند

عدالت خواست پایه ای کارگران و دارای مربوطیت. طرف دیگر فقر فزاینده به طور ثابت در کانون توجه کارگران است

اینکه وضع بسامان شود، باید" برای. "انگیزشvی است؛ هر چیزی به آن برمی گردد و تحقق آن انگیزه برای کنش می دهد

رسیدن به این هدف، تا جایی که موضوع به خود افراد برمی گردد، باید جمع شد، متشکل" برای"عدالت برقرار شود، و 

در مورد قشرهای نسبتًا باثبات و مرفه طبقه ی متوسط نابسامانی جهان به درجه ی. شد، اعتراض کرد، اعتصاب کرد

برمی گردد، وضعیتی که در آن هر کس سر جای خودش باشد، نظام داشتن قانون مند" نرمال"دوری آن از یک وضع 

باشد، به داشته ی حقیقی، داشته ای مثل مدرک و تخصص، ارزش گذاشته شود و جهان به گونه ای باشد که در آن

می توان از" نرمال"رسیدن به زندگی " برای. "زندگی کرد، و مصرف به مشکل کمبود و ممنوعیت برنخورد" نرمال"بتوان 

ایران رفت، می توان تالش کرد سیستم اصالح شود و می توان به فکر جایگزین کردن آن با یک حکومت دیگر بود که وارد

عدالت به عنوان بازتوزیع را طبقه ی متوسط ایرانی در آستانه ی انقالب به ضرر. ی با جامعه و جهان شود"نرمال"رابطه ی 

بخش نسبتًا باثبات و مرفه  این. امروز چنین نیست. خود نمی دید، در آن نفع می دید و فکر نمی کرد چیزی را از دست بدهد

طبقه بازتوزیع را تنها در شکلی کنترل شده می پذیرد که در آن تنها از طبقه ی حاکمی که به ناحق ثروت اندوزی کرده، گرفته

انقالب از. فکر می کند که این کار یا با اصالح میسر می شود یا براندازی که آن را چیزی متفاوت از انقالب می داند. شود

.است (abnormal) نظر طبقه متوسط مرفه ایرانی دیگر چیزی نابهنجار

در حالی که بخش نسبتًا باثبات و [۲۳].بخش فقیر طبقه ی متوسط عدالت بازتوزیعی را در تعارض با منافع خود نمی بیند

این دو بخش بر این پایه دو نگاه. مرفه نگران فقیر شدن است، بخش فقیر شده در آرزوی بیرون آمدن از درماندگی است

جوانان آن فکر می کنند چیزی برای از. بخش فقیر معترض تر است و به حد شورش هم می رسد.متفاوت به جهان دارند

بخش فقیر در مورد خود عدالت می خواهد، خود را مورد اجحاف می بیند. دست دادن ندارند .

سخن پایانی

پیش بینی رخدادها در.  شده است۱۳۵۷اکنون بسیار پیچیده تر از دوره ی آستانه ی انقالب . جامعه  ی ایران پیچیده است

ناظران تعجب می کنند که چرا همه چیز به هم نمی ریزد در حالی که عموم مردم ناراضvی اند، اقتصاد. آن مشکل است
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نابسامان و فقر گسترش یابنده است و حکومت، سرکوبگر و فاسد و دچار بحران مدیریت، و این بحران در حالی که یک

.انتقال نسلی در حاکمان در جریان است، گریبان گیر رأس نظام نیز هست

بخش بزرگی از. یک عامل پیچیدگی با پیامِد پیش بینی ناپذیر بودن کنش ها و واکنش ها به طبقه ی متوسط برمی گردد

طبقه ی متوسط در ایران از نظر فرهنگی هم به صورت. کارکنان مؤسسه های دولتی و خصوصvی در این طبقه جا می گیرد

اطالعات (multiplicator) ویژه ای مهم است، چون نقش اصلی را در فرهنگ سازی دارد، گیرنده، آفریننده و تکثیرکننده

چه طبقه ی: سبک زندگی مطلوب را هم طبقه ی متوسط تعیین می کند. است – هم در بخش سنتی هم در بخش متجدد

.متوسط داخلی، چه طبقه ی متوسط گلوبال که هژمونی از آن اوست

این قشر از به هم خوردن نظام. پیش از انقالب، طبقه ی متوسط ایران در مجموع امیدوار بود، حّتا در بخش سنتی

ارزش هایش ناراضvی بود، ممکن بود حس کند دارد پایگاهش را از دست می دهد، اما کمتر به این فکر می کرد که دارد

اکنون وضع. فقیر شدن، تجربه ای بود که در آن معمواًل فرد مقصر شناخته می شد، نه نظام. خانه خراب و فقیر می شود

الیه ی کوچکی مدیون و سپاسگزار نظام است، چون باال کشیده شده و در پایین هم اگر باشد، حس. برعکس است

اکثریت مردم ناراضvی. می کند حکومت از آن اوست و او سرانجام مطمئنی دارد، اگر نظام بماند و مستحکم تر شود

اکثریت ناراضvی، در عین حال اکثریت نگران است. هستند و در میان آنها اکثریت متعلقان به طبقه ی متوسط .

ِسنخ های مختلفی در میان هر بخش جامعه وجود دارد، اما به خطا نمی  رویم اگر نگرانان را به دو دسته ی بزرگ تقسیم

آنانی که نگران از دست دادن) ۲فقیر شده ها، فقیرانی که در بهترین حالت نگران اند که وضع بدتر شود، و ) ۱: کنیم

موضِع عملی این دسته ی دوم تا زمانی که چشم انداز امیدبخشvی برای. پایگاه خود و حّتا رفتن به زیر خط فقر هستند

تغییر پدید نیامده و یا روند اوضاع به شکلی بازگشت ناپذیر رو به تغییری اساسvی نباشد، متأثر از گرایشvی قوی به حفظ

این موضع محافظه کار". کاری نکنیم که بدتر شود"، یا "صبر کنیم ببینیم چه می شود"وضع موجود است، به صورِت 

است، اما ناسازواری آن در این است که به عنوان موضع حفظ موجود معمواًل خود را به عنوان حفظ رژیم موجود

بخش فقیر طبقه ی متوسط کمتر به این محافظه کاری گرایش دارد. نمی فهمد .

گرانیگاه دپرسیون اجتماعی در میان. در دوره ی کرونا افسردگی عمومی عمیق تر شد. جامعه در مجموع افسرده است

از طریق گزارش های رسمی منتشر شده و. آمار خودکشvی در کشور باال رفته است. بخش فقیر طبقه ی متوسط است

همچنین تعمیم نتایج مطالعات مورد می توان گفت که اکثر کسانی که خودکشvی می کنند از میان جوانان بخش فقیر

.طبقه ی متوسط هستند
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جوانانی که تحصیل دانشگاهی و تخصص دارند، شغلی نمی یابند و. شدت افسردگی در میان جوانان این بخش باال است

سر این جوانان بسvی زودتر از. در حاشیه ی سفره ی پدر و مادر زندگی می کنند، در معرض ابتال به دپرسیون هستند

تجربه ای زودرس آنان را با واقعیت. والدین خود به آن سقفی می خورد که از آن زیر عنوان آستانه ی توقف نام بردیم

آنان به روی جهان بازند، بخش بزرگی از وقت . خشن جامعه ی طبقاتی و دستخوش تبعیض های گوناگون آشنا می کند

خود را در دنیای مجازی می گذرانند، مورد خطاب طبقه ی متوسط گلوبال هستند، و از دست زمین و زمان و نسل های

در حالی که اکثرًا توان مستقل شدن در حد رفتن از خانه ی پدری را ندارند،. گذشته به خاطر وضعیت فعلی عصبانی اند

رنجی که دختران می کشند و فشار اجتماعی ای که بر روی آنان است، بیشتر از پسران است، به. در آرزوی مهاجرت اند

ازدواج هم. انتظار اطرافیان این است که ازدواج کنند، در حالی که شرایط آن مهیا نیست. ویژه در شهرهای کوچک تر

درصد از هم پاشیدن پیوند میان زوج های جوان مدام باال. شروع مشکالت دیگری است که عمدتًا به تنگدستی برمی گردد

.می رود

برپایه ی مطالعه ی عکس ها و ویدئوهای این.  دو موج اعتراض توده ای در ایران برآمد یافت۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۶دی  

اعتراض ها، بررسvی جغرافیای آنها، و دقت بر هویت افراد کشته شده و دستگیرشده می توان به این نظر رسید که نیروی

اصلی این حرکت های اعتراضvی محرومان بوده است که در میان آنان حضور جوانان بخش فقیر طبقه ی متوسط

.برجستگی دارد

با وجود پیوستگی  و همزبانی ای که در شبکه های اجتماعی. جوانان بخش فقیر طبقه ی متوسط روحیه ی شورشvی دارند

یک معیار برای سنجش وضعیت کنش گری. مجازی پیدا می کنند، به کنشگری پیوسته و سازمان یافته گرایش ندارند

 را که مبدأ بگذاریم،۱۳۹۶دی ماه . طبقه های اجتماعی در ایران امروز، کمیت و کیفیت حرکت های طبقه ی کارگر است

پیوند درون طبقاتی. می بینیم که از آن هنگام تاکنون اعتراض ها و اعتصاب های کارگری به صورتی پیوسته ادامه داشته اند

آنان. تا اندازه ای تحکیم شده و با وجود فشارهای امنیتی کارگران توانسته اند متناسب با وضعیت اندکی متشکل شوند

.چهره هایی را به عنوان سخنگو پیش گذاشته اند و در هنگام اخراج و دستگیری فعاالن به دفاع از آنان برخاسته اند

معلمان، بازنشستگان، و پرستاران نیز تجربه و دستاوردهای. خواسته های کارگری در این فاصله شفافیت پیدا کرده اند

اما اینکه این بخش متشکل و آزموده  از میان مردم محروم بتوانند، کلیت محرومان را پشت سر خود. مشابهی داشته اند

متشکل کنند، تابع عامل های مختلفی است، از جمله اینکه گرایش عدالت خواهی تا چه حد بتواند در کانون حرکت های

.عمومی قرار گیرد
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در مجموع می توان گفت که بخش فقیر طبقه ی متوسط از نظر رابطه با توده ی محروم، با طبقه ی کارگر و با خود طبقه ی

در حکومت گرایشvی پوپولیستی وجود دارد که معطوف به جذب بخش فقیر. میانی در حرکت های اجتماعی نقش مهمی دارد

.این گرایش با شگردهای خطابی عدالت خواهی، مستعضف دوستی و دادن فرصت به جوانان مشخص می شود. است

ابراهیم رئیسvی هم از همان شگردها استفاده. جلوه ای از آن را در دوره ی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دیدیم

پوپولیسم وقتی. پوپولیسم اما در شرایط بحرانی که شکافی جدی در باال پدید آورد، می تواند موضوعیت بیابد. می کند

جدی می شود که تا حدی از کنترل دولتی خارج شود و ضمن پیوستگی به باال خود را بدیل خط و برنامه ی رسمی باالیی ها

.معرفی کند

هنوز از نظر کشاکش نیرو میان دولت و جامعه در ایران تعادلی برقرار است که در آن دولت کنترل کننده است اما جامعه

رفتار طبقات در این حالت یک چیز است، اما در حالتی که تعادل. میل به تالطم دارد، و به صورت موضعی ضربه می زند

در حالت فعلی، طبقه ی متوسط، منتظر، نگران و به شرحی که گذشت محافظه کار. به هم خورد چیزی دیگر خواهد بود

به هم خوردن تعادل میان جامعه و دولت به. است، اما بخش فقیر آن میل به ابراز نارضایتی و در وضعیتی به شورش دارد

در چنین حالتی نقش بخش فقیر. احتمال زیاد ممکن است از به هم خوردن تعادل نیروها در درون خود دولت شروع شود

راه دگرگونی واقعی هموار می شود اگر این بخش در کنار طبقه ی کارگر در برابر. طبقه ی متوسط بسیار مهم می شود

.کلیت باالیی ها قرار گیرد و این نیروی قوی، وسوسه ی پشتیبانی طبقه ی متوسط از یک گرایش حکومتی را تضعیف کند
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Elling, Rasmus, Kevan Harris. 2021."Difference in difference: language, geography, and ethno-racial identity

in contemporary Iran". Ethnic and Racial Studies, Volume 44, 2255-2281. DOI

توصیفی از این طبقه ی متوسط جهانی را برپایه ی معیار مصرف، به طور مشخص اتوموبیل شخصvی، در مقاله ]۲[

Dadush and Ali ۲۰۱۲  می یابیم.

:در این باره رجوع کنید به بحث های آلفرد شوتس درباره تیپ و تیپ بندی، از جمله در ]۳[

Schütz, Alfred, Thomas Luckmann. 2003.Strukturen der Lebenswelt. Konstanz: UTB 116ff.

:در این باره بنگرید به ]۴[

۵۷−۷۰، ۱۱۶نگاه نو، شماره ". فضل روشنفکران " . ۱۳۹۶. شکوه نیا، رضا .

شاید بتوانیم در تهران، اصفهان، تبریز یا. در معنای بوردیویی آن را نمی سازد (Field) بازار در کلیت خود یک رده ]۵[

جاهای دیگر در بازار وجود یک رده بازاری را تشخیص دهیم، به صورت فضای به نسبت بسته ای برای تولید، مبادله و

تصاحب کاالها، خدمات، مهارت ها، اطالعات و شأن اجتماعی، اما آنچه رده های بازاری در بازارهای مختلف را به هم

این تیپ، تاریخی است؛ پیش از عصر جدید هم. پیوند می دهد نه وجود یک صنف فراگیر، بلکه همانندی در تیپ است

.یک مشخصه ی پایدار آن محافظه کاری ارزشvی است. وجود داشته و ناقل آن سنتی است که به نام بازار گره می خورد

https://www.radiozamaneh.com/688626/#_ftnref5
https://www.radiozamaneh.com/688626/#_ftnref4
https://www.radiozamaneh.com/688626/#_ftnref3
https://www.radiozamaneh.com/688626/#_ftnref2
http://10.0.4.56/01419870.2021.1895275
https://www.radiozamaneh.com/688626/#_ftnref1


رده ی باالیی بازاریان با قدرت حاکم بند و بست دارد، اما کرنش اپورتونیستی در برابر قدرت شاخص عمومی تیپ بازاری

.نیست که به اعتبار خود در میان مردم توجه خاصvی دارد و این اعتبار را ضامن بقای خود می داند

عنوان ممهترین کتابی" مکاسب. "بخش بزرگی از آنچه مالیان می آموزند و می آموزانند به کسب و کار مربوط می شود ]۶[

مضمون اصلی این کتاب فقه بازار است. است که مال احاطه بر آن را برای مجتهد شدن الزم دارد .

در میان اخوان املسلین،. پدیده ی مهندس مسلمان و همدستی آن با اقتدارگرایان دینی به ایران منحصر نمی شود ]۷[

اراده به قدرت اسالمی آشکارا با اراده.  سپتامبر، القاعده، داعش و نظایر اینها مدام به این پدیده برمی خوریم۱۱عوامل 

.تکنیکی به ویران کردن و ساختن، میل ترکیبی شدید دارد

:درباره گزینش استراتژیک بنگرید به ]۸[

Jessop, Bob. 1990. State Theory: Putting the Capitalist State in Its Place. UK, Cambridge: Polity Press. 9ff.

این اثر نقشه برداری نهادها و اشخاصvی است که گزینش استراتژیک شده اند و نظام اسالمی را با گزینش های خود ]۹[

:بازتولید می کنند

Boroujerdi, Mehrzad & Kourosh Rahimkhani. 2018. Post-revolutionary Iran: A Political Handbook. Syracuse

University Press.

سعدی گفته است. موضوع در روزگار گذشته هم صدق می کرده است ]۱۰[ :

اگر ز باغ رعیت ملک َکَند سیبی – درآورند غالمان او درخت از بیخ

 در آستانه شروع ریاست جمهوری ابراهیم رئیسvی بر مبنای اطالعات مرکز آمار۱۴۰۰ مرداد ۱۲روزنامه همشهری در  ]۱۱[

۱۳,۴براساس آمارها، در بهار امسال نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی و آموزش عالی معادل : »ایران چنین نوشت

 نفر از۳۹۴ هزار و ۹۲۴ درصد کمتر از بهار سال قبل است اما همچنان بیانگر آن است که ۰,۱درصد بوده که 

درس خوانده ها، باوجود این که حاضر به انجام فعالیت اقتصادی بوده اند، موفق به یافتن شغل نشده  و ناگزیر به جرگه

 درصد از کل بیکاران کشور را فارغ التحصیالن دانشگاهی۴۰,۳»در همین گزارش آمده است که .« بیکاران پیوسته اند

لینک .« درصد از شاغالن باوجود آمادگی برای کار بیشتر، دچار اشتغال ناقص بوده اند۹,۸تشکیل می دهند و 

»خبر داده است که " دانشگاه رفتن از سکه افتاد"، زیر عنوان ۱۴۰۰ شهریور ۶سایت همین روزنامه در تاریخ شنبه 

درحالی که تصور عمومی و غالب جامعه این است که رقابت سنگینی برای تصاحب صندلی دانشگاه ها در ایران وجود دارد

 درصد داوطلبان۵۲و اغلب داوطلبان در صف ورود به آموزش عالی هستند، سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد 
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 که مجاز به انتخاب رشته شده بودند، از این کار صرف نظر کردند و عطای ورود به دانشگاه را به۱۴۰۰کنکور سال 

لینک مطلب .«لقایش بخشیدند

:به عنوان دو نمونه از بررسvی های کمی در مورد توزیع درآمد برپایه ی آمار رسمی بنگرید به ]۱۲[

ینکل. سایت بورسان" شکاف غنی و فقیر در ایران و جهان چگونه است؟. "۱۴۰۰. نظری، مجتبی

لینک .اقتصاد نیوز". سه برداشت از نابرابری در ایران. "۱۳۹۹. صادقی، شهریار

لینک .خبرگزاری ایلنا ]۱۳[

پایش فقر در سال. ۱مجموعه گزارشهای پایش فقر، . "۱۴۰۰. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: نگاه کنید به ]۱۴[

لینک ".۱۳۹۹

لینک ".دنیای اقتصاد"و مقاله ای درباره آن در سایت 

:در این باره نگاه کنید به این مقاله ]۱۵[

Sen, Amartya. 1983. "Poor, Relatively Speaking"Oxford Economic Papers, New Series, Vol. 35, No. 2 (Jul.,

1983), pp. 153-169.

از وزارت تعاون، کار و رفاه" ۱۳۹۹گزارش پایش فقر در سال "رجوع کنید به . آمار رسمی این موضوع را تأیید می کند ]۱۶[

.اجتماعی

بنابر.  درصد است۶۲نرخ فقر در آن .  محروم ترین استان کشور است بنابر این گزارش، سیستان  و بلوچستان

.جدول های ارائه شده در این گزارش این رقم سه برابر نرخ فقر در استان های اصفهان، سمنان، البرز، تهران و یزد است

:بنگرید به .Eine Container-Theorie der Gesellschaft :به قول اولریش بک به کمک یک تئوری ظرف پندار جامعه ]۱۷[

Beck, Ulrich. 1997. Was ist Globalisierung. Frankfurt/M: Suhrkamp. 49.

.این تصویر از مکان و زمان را از زیگمونت باومن گرفته ام ]۱۸[

Bauman, Zygmunt. 1997. "Schwache Staaten, Globalisierung und die Spaltung der Weltgesellschaft", in: U.

Beck (Hg.), Kinder der Freiheit, Frankfurt/M, S. 323-331.

:نگاه کنید به توصیف های مارتین هایدگر از جهان پیرامون در ]۱۹[

Heidegger, Martin. 1986. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. Drittes Kapitel §§ 14–24

:در مورد رابطه ی معنا و مربوطیت، بنگرید به ]۲۰[

۱۶−۱۹، ۷۱. ش. نگاه نو". معنای معنا. "۱۳۸۵. نیکفر، محمدرضا .
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:بنگرید درباره نقش و جایگاه آن در ادبیات  ]۲۱[

Sandberg, Eric. 2018. "The Past is a Foreign Country’: On the Nostalgia of Literature". History, Memory, and

Nostalgia: Literary and Cultural Representations. Ed. Regina Rudaitytė. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge

Scholar’s Press,. 25-37.

این یک پژوهش کیفی است که می توان مواد آن را از طریق مصاحبه، بررسvی مطالب رسانه ها و داده های شبکه های ]۲۲[

می توان با دست چینی از این مواد شروع کرد، با شیوه ی هرمنوتیک عینی. اجتماعی فراهم آورد  (objective hermeneutics)

به تفسیر آنها پرداخت، به یک فرضیه رسید و دوباره فرضیه را با دست چینی دیگر از مواد سنجید و باز این کار را در چند

نکته هایی که در اینجا از زاویه ی تحلیل زیست جهان ذکر می شوند، به این. دوره ی زمانی نه چندان دور از هم انجام داد

آنها هنوز خام هستند و تقریر دقیق ترشان نیاز به پژوهش گسترده تر و متمرکزتری دارد. شیوه تقریر شده اند .

:این مقاله به این موضوع بی توجه است و تعارض منافع را مشکل کل طبقه ی متوسط می داند ]۲۳[

Baizidi, Rahim. 2019. "Paradoxical Class: Paradox of Interest in Middle Class and Political Conservatism".

Asian Journal of Political Science, 

سایت زمانه

https://www.radiozamaneh.com/688626/#_ftnref23
https://www.radiozamaneh.com/688626/#_ftnref22
https://www.radiozamaneh.com/688626/#_ftnref21
https://is.gd/RhvjRB
https://is.gd/XjqKud
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1085068
https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-390924
https://bourseon.com/VkMn
https://is.gd/OOljsw
https://www.radiozamaneh.com/688626/#_ftn13
https://www.radiozamaneh.com/688626/#_ftn12
https://www.radiozamaneh.com/688626/#_ftn11

	طبقهی متوسط ایران و لایههای فقیر آن
	شکل نگاه به موضوع
	ایدهی فضای اجتماعی
	فضای اجتماعی ایران
	تمرکز بر وضعیت طبقهی متوسط
	لایههای فقیر طبقهی متوسط
	تحلیل زیستجهان
	سخن پایانی
	منبعها
	پانویسها



