
  

 
 
 
 

 

 iیپساانقالب رانِیاز طبقات متوسط در ا ییگشاگره
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اسالمی سیاسی در جمهوری  تکاپویو تبیین مسیر مارپیچ  توصیف برای کهمفاهیمی ترین رایجیکی از 

است. وقایع اخیر، مانند موج بوده « طبقه متوسط»، مفهوم شده به کار گرفتهدهه گذشته  چهار ایران طی

تقلّب  معترضان از دیدچه ، علیه آن1388در سال « جنبش سبز» ات متمرکز در تهران موسوم بهاعتراض

 بایرق فهرستی از جمهوری در برابر ی حسن روحانی در انتخابات ریاست، یا پیروزی غافلگیرانهانتخاباتی بود
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ورد مبه سیاسی و اجتماعی،  تکاپویروایتی برای تبیین مفهوم طبقه متوسط همچون کالن کار گرفتنبه

ر ایران د چشمگیر خیابانی ی انتخاباتی و سیاست. تحواّلت غافلگیرانهبوده استنمنحصر جمهوری اسالمی 

ا در خُم ر برزیلمصر تا  وهای گسترده در سراسر جنوب جهانی از ترکیه ای رخ داد که جنبشدر همان دوره

ه از زمان کوتاب اعتراض های پرپیچنظر فرانسیس فوکویاما، موج. در واقع، بهزدندمیطبقه متوسط رنگرزی 

 ی از یکناش، همه 2011های عربی قیام از جمله، ندها تجربه شددر بیشتر قاره 2008بحران مالی جهانی 

 هاییحلیلت اغلباین فقط نظر فوکویاما نیست.  .(2013 )فوکویاما، «جدید جهانی ظهور طبقه متوسط»ند: اعلت

 نیک فال به را متوسط طبقات رشد عمدتا اندپرداخته 2011-2010 هایسال جهانی اعتراضات به که

 سرنوشت به زمانی هامارکسیست که همانطور درست اند،کرده قلمداد تاریخ تغییر عامل را آن و اندگرفته

توضیح  ای داشت کهکم نظریهکارل مارکس دست با این تفاوت که .بودند بسته امید صنعتی پرولتاریای

هم فرارا کارگری  هایشورشتاریخی  هایبنیان ناجتماعی کارگرا قدرت ساختاریِ یپایهداد چطور می

. هستند هاتر از این حرفآبکی قدرت طبقه متوسط [رایجِ] هاینظریهاما  (a1990 ،b1990 اریگی،)کرد می

، از راستیدست رهبرانانتخاباتی  پیروزی هبعالوه، در برخی مواقع، اعتراضات منتسب به طبقه متوسط به

از همان  برخیاز جانب  راستیی دست. از آنجا که این نامزدهااست منجر شدهمجارستان،  وبرزیل تا هند 

احساسات  [دتوان ادعا کرمی] ند،اهوضع موجود بود منتقدکه قبالً  نده بودحمایت شد یطبقه متوسط افراد

 .ته اسکننده بودگیجنبوده بلکه بیشتر بخش امید تنهانهدر مورد یک طبقه متوسط جهانی  روشنفکرانه

 .(2015)کراترز و یانگ، 

 .حاکمتابع نخبگان  توانند شورشی باشند و همهم می، طبقات متوسط نربوروران تِگ به تعبیراز این گذشته، 

شیناواترا  تایلند پس از تاکسین در مثال افتاده اتفاق هم کشور یک در اغلب مورد دو هر[ که است جالب] و

 [2011رییس جمهور مستعفی در قیام مردمی ] مبارکحسنی یا مصر پس از  [2006نخست وزیر برکنار شده با کودتای نظامی ]

نقش طبقات متوسط در  یبارهدانشمندان علوم اجتماعی در ی مکررِ در واقع، یافته .(20، ص 2012)تِربورن، 
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که حامالن جای آنکه طبقات متوسط بهاست شدن این یافته یا در حال دموکراتاستقاللکشورهای تازه

 .(1992؛ روشمایر، استیفنز، و استیفنز، 1991؛ کو، 2013)چیبر،  اندطبقات ترینتاریخی دموکراسی باشند، مذبذب

 سنجشو  شناساییرویکرد اساسی در  یک ی بر سرعلم که اجماع ، اینترو در عین حال مهم، ترکنندهنگران

 که افرادی یا خانوارها گزینش برای دلبخواهی[ اقتصادی] سطوح دادن قرار مبنا. طبقه متوسط وجود ندارد

 یا ،ملی درآمد توزیع میانی اقشار بر تکیه است، جامعه آن عرف مصرف حداقل از باالتر شانمصرف میزان

شناخته « طبقه متوسط»عنوان سطوح مصرفی که در کشورهای ثروتمندتر به بر مبنایافراد  بندیدسته

شود. می منتج کشورهای در حال توسعه تقریباً همهها در بندیاز گروه ایپراکندههای شوند، به مجموعهمی

 ،تعریف طبقه متوسط جهانی برایمحققان »، اندناامیدانه فریاد کردهاقتصاددان یک تیمِ طور که همان

 (67، ص 2018)جیدِف، الهوتی، رِدی،  «اند.کار گرفتهدرآمد یا مصرف را به بسیار متفاوتی از هایآستانه

ای قالهمیدمن در ای سگِچنان که آناند. تر نبودهدر رسیدن به یک تعریف مشترک موفق نیز شناسانجامعه

 :گفته است در همین نشریه

شود که با سرمایه فرهنگی و تحصیالت تعریف می یمطالبهقدر با طبقه متوسط همان هویت …

های محلی است نابرابریآگاهی به  قدر ناشی ازهای طبقه متوسط همانو اضطراب -درآمد و مصرف 

 (2010 دیویس، به کنید همچنین مراجعه ؛ 97 ص ،2010) که ناشی از فشارهای جهانی.

 از 3گروهیگروهی و برون-درون ای از تعاریف متفاوت، و اغلب متضادِ مجموعهخلط یا  کنارگذاشتنبه جای 

 "سطمتو اتطبق"بندی تجربی دستهمیان »کند، استدالل می گونه که راکاریآن توانیممیطبقه متوسط، 

 احدو "طبقه متوسط" بر یککه  "طبقه متوسط" یبازنمایانهبندی دستهو  بر ناهمگونی داللت داردکه 

 (316، ص 2010) «، تمایز بگذاریم.ایدئولوژیکای برساختهمثابه به
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ورد بحث یه اجتماعی مها در نظرمدتکه  –است  تحلیلی همقول یکعبارت دیگر، مقوله طبقه متوسط هم به

 برای هامطالبهو سایر  4تمایز اجتماعی ،رفتار سیاسی جزئی مرسوم ازکه  -عرفی ایلهمقو و هم-بوده 

 بدون تأمّلوسط ها مفهوم طبقه متپژوهشاکثر در کر، یبِاراجرز بر به تعبیر دقیق. با این حال، است مرزکشی

گویی ی ، حتبستهبیرون نسبت به و ن، وهمگ از درون، ندسته هاییگروه»چنان که گویی ، آنرودکار میبه

 (8، ص 2004) «.اندبا اهداف مشترک ییکدستجمعی  بازیگران

اجتماعی -سیاسی تکاپویو نقش طبقات متوسط ایران در  گیریشکلو درک بهتر پردازی مفهوم در جهت

ی وارههوم بتز مفدر جنوب جهانی را فارغ ا هطبق گیریشکلهای ابتدا باید نظریه که نشان خواهم داد کشور،

 ای کههای سیاسیخط سیر. در واقع، بندی کنیماز نو مفصلی فراتاریخی، مثابه یک سوژهطبقه متوسط به

تری زرگب، مجموعه استشده دادهنسبت طبقات متوسط ایرانبسیار تأثیرگذار به قدرت اجتماعی و مشارکت 

ه متوسط های منتسب به طبق. قدرت اجتماعی افراد، خانوارها و شبکهاستبه میان کشیده ها را از پرسش

سط، ظهور طبقات متو در در سراسر جنوب جهانی یمشترکسیرهای تاریخی خط شود؟ چه از کجا ناشی می

در  و؟ نقش داشته است، گروهیبرونگروهی و درون مقوالت های متنوعی ازبا هر تعریفی اعم از ترکیب

به ، گیریکنارهاری یا کسکوت، هم سیاستِجای به شرایطیطبقه متوسط در چه  سیاستایران،  قضیه

 است؟ بدل شده ی اثرگذارسیاست

نقش طبقات متوسط ایران در تاریخ  بر سرهای داخلی ، بحثاول مقاله به این ترتیب پیش خواهد رفت:

کار را به 5«2016 پیمایش اجتماعی ایران» طرح ملّی هایداده کنم.ر این کشور را ارزیابی میسیاسی اخی

در دهندگان را رأیهای تغییرات انتخاب، این مفهوم یشدهاستفادهعموماً تعاریف  روشن کنمتا گیرم می

 طبقه متوسطحمل بر مشارکت  غالباً رقم خوردنش کهای د، واقعهندهتوضیح نمیمهم سیاسی ی واقعهیک 

. 1392: پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال شده است جمعی بازیگرایران در مقام یک 

به  محققان توجه روزافزون را بر اساس قدرت اجتماعی طبقات متوسطدر باب  پردازیدوم، سنت نظریه
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با کنم. در جنوب جهانی، دوباره ارزیابی می طبقات متوسط ناهمساندرونی های ناهمگون و ترکیب ریشه

طبقه  نوع از چهار شناسیسنخ و تاریخ اجتماعی، یکی نگارمردم، یسشناجامعهدر زمینه متأخر اتکا به آثار 

 در سراسر قرن بیستم 6«گامهم»ی توسعهدر جهت  یدولتهای انواع تالشکنم که با متوسط را پیشنهاد می

لحاظ به راآنها یک از دارند، هر  پوشانیهمدر عمل  ی طبقه متوسطهاسنخاین اگرچه . نداشکل گرفته

 نسبت با دولت و اقتصاد دنبال کرد. در شناختی آنخاص جامعه موضعباید در  تحلیلی

 ر ایرانِ د طبقه متوسط تشکیل و انحاللاز فرایند  شدهبازخوانی روایتِها را در یک سنخاین سرانجام، 

ی ناشی از جمهوری اسالمدر طبقات متوسط  منشأ قدرت اجتماعیِ در این روایت. بندمکار میبه یانقالباپس

. دهندمی نشاندولت و بازیگران اجتماعی به جایگاه ایران در اقتصاد جهانی  های متغیّری است کهواکنش

 د: قدرتِ با این حال، این اَشکال قدرت اجتماعی نباید از نظر تحلیلی با شکل دیگری از قدرت خلط شو

یران در مورد فراتر از ارا  نظری این چارچوب هایداللتدر پایان، طبقه متوسط.  مفهومِ خودِ  ایدئولوژیکِ

 ترسیم خواهم کرد. های اعتراض جهانی در قرن بیست و یکمموج

 برابر عُرف در  تحلیلطبقه متوسط ایرانی: 

در تاریخ کوتاه حاکمیت  ن دوره انتخابات ریاست جمهوری را، جمهوری اسالمی ایران دهمی1388خرداد در 

 طرفدارتصور هر دو گروه در ایران، نظرسنجی معتبر  کمبودبرگزار کرد. با توجه به  1357خود از سال 

 این بود، اسبقنژاد رئیس جمهور وقت و میرحسین موسوی نخست وزیر پیشتاز، محمود احمدی هاینامزد

)قاضیان،  کم کار را به دور دوم خواهند کشاندا دستپیروز میدان انتخابات خواهند بود یخرداد  22که در روز 

توسط وزارت کشور مبنی بر پیروزی قاطع  خرداد 23نتایج در صبح روز  زودهنگام. پس از اعالم (2010

پیش از  ایتودهبسیج آرا( و اتهامات وارده از سوی ستاد موسوی مبنی بر تقلب،  %62نژاد )با کسب احمدی

سیاسی بدل شد. اعتراضات خُرد و محدود ظرف چند روز  انتخابات به شوک پس از انتخابات و سپس خشمِ
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و با راهپیمایی بیش از یک  منتهی شدتصحیح انتخابات  یبا مطالبهآمیز به یک جنبش بزرگ و مسالمت

، نددانستمی« جنبش سبز» بهمتعلق  ، که اکثراً خود راخرداد 25کننده در تهران در روز میلیون شرکت

تنها . این راهپیمایی نهاعتراضات باال گرفت، نامیده شد ستاد موسویتبلیغاتی رنگ  تبعبهکه  عنوانی

 ی کهزنان و مردان جوان 7نمادینِ سیاست ایران بود، بلکه  1357ای از زمان انقالب بزرگترین تظاهرات توده

را نسبت  نظراتتوجه جهانیان را جلب کرد و  آمدند و به خون آغشته شدند های تهرانخیابان جسورانه به

 . (2012)عادلخواه،  کرد یدوقطب معترضان ]طبقاتیِ[ ضعبه ترکیب و مو

 ترپراکنده هاییششور به بود متمرکز تهران در که تظاهراتی قالب از کمکم، جنبش سبز بعدی ظرف چند ماه

ونت خشی از دولت جهت قهر و تغییر معترضاندر  سازماندهی استحکامفقدان . شد بدل آمیزترستیزه و

ج امواج جدید بسی یانعقاد نطفهمانعِ  شورش،اَشکال مرسوم کنترل  سمت به 8و نمایشی موضعی ،مقطعی

چه  وکه دلیل شکست جنبش چه بود  به میان آمداین بحث ای تودهبسیج رفتن با از بین شد.  ایتوده

طبقه »با ارجاع به القول متفق پرسش دومتا حدود زیادی به نداشتند.  یاکسانی در آن شرکت داشتند 

 .اندهپاسخ داد« متوسط

بخش محدودی از و طبقه متوسط  از کنندگان در اعتراضاتنبود. آیا شرکت ورزانهنظرصرفاً پرسش این یک 

ی که اکثریّت ساکتدر حالی  کرده بودنداعالم با صدای بلند شان با نتیجه انتخابات را جامعه بودند که مخالفت

رأی داده بودند؟ در  در مصدر قدرتکارِ به نفع نامزد محافظه شدندقلمداد می طبقه متوسط« زیر»که 

متعلق « بورژوازی داخلیِ» که ازتحت این عنوان گرانی که معترضانِ طبقه متوسط ایران را به تحلیل واکنش

کرده جوانان تحصیلکه  پاسخ داد با عصبانیت، حمید دباشی نده بودهستند نادیده گرفتبه قشر باالی جامعه 

، صص 2011) شمار آوردطبقه متوسط به یدر زمره گرایانهنخبه یفسیرت باتوان در عین حال بیکار را نمی لیو

آن  یطبقه متوسطترکیب غالباً  دیگر، شکست جنبش سبز را ناشی از سویمحمد مالجو، از . (104-112

و مدعی  دناممی« طلباصالح»که خود را ، نخبگان سیاسی ایران روِمیانه چپبخش او دانست. به گفته 
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خارج از این طبقه متوسط را به سمت جنبشی پایدارتر  های مردمیرهبری معترضین بود، نتوانست گروه

، به یک ایران، در حقیقت 2009نقش طبقه متوسط در اعتراضات سال  بر سربحث . (2010)مالجو،  بسیج کند

 کرد.از مفاهیم ناسازگار طبقه برای گفتگو با اهدافی متضاد استفاده میمشاجره بدل شد که 

ریاست ی فشرده انتخابات ی دیگر ازیکبه ، 1392خرداد تاریخ  به ا برسیمفیلم را با دور تند جلو ببریم ت

یگر د یشوکدیگر و  یغیرمنتظره ایِتودهک بسیج ، یکنندهی دوقطبیدیگر از نامزدها ی، فهرستجمهوری

 کافی یران به قدرای در همان دور اول. با این حال، این بار روند برگزاری انتخابات در أهای رصندوق دروناز 

ز انتخابات در دوره پس ا خارج از چارچوب نهادهای قانونیاعتراضات و خوب عمل کرد  در انتقال رأی مردم

نامزد  آرا( در برابر چهار درصد 7/50)با کسب تیر  3 در رومیانه حسن روحانیِ  . پیروزیشکل نگرفت

د همان مجد ءکه تا حدی احیادست آمد، ائتالفی به رومیانهچپ  رانائتالف بازیگ یواسطهبهکار محافظه

عنوان کسی که در کم من به. دستوجود آوردهرا بتوان گفت جنبش سبز میهای انتخاباتی بود که شبکه

کنندگان در بردم، شاهد بودم که شرکتسر میدر تهران به خرداد ماههر دو دوره انتخابات برگزار شده در 

 منظر از 1392 های خیابانی پس از انتخابات سالو جشن 1388انتخابات سال اعتراضات خیابانی پس از 

 .(2013)هریس،  رسیدندنظر میبهنگارانه مشابه مردم

کار اوتی بهمتف انیِبه چه مععرف طبقه متوسط در  خرج کنیم تا ببینیم بیشتری دقت که ارزدمی، بنابراین

 ماستاز طریق  [1395پاییز ] 2016اواخر سال در  که «ایرانپیمایش اجتماعی »ملّی طرح رود. در می

توصیف  خود را چگونه وضعیت خانوار»دهندگان پرسیده شد ، از پاسخگرفت سراسر کشور انجامدر تلفنی 

شان داده ن 1 نموداردر  ترپایین طور کههمان« کنید؟ طبقه مرفه، طبقه متوسط، طبقه کارگر، یا فقیر؟می

 .انددهشناسایی کرطبقه متوسط  عنوانبه خود را، خانوار بررسیمورد  اناز ایرانی میبیش از نیشده، 
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چون ایاالت  در ردیف کشوری شناسندمی متوسط طبقه را خود که افرادی شمار لحاظ از را ایران این یافته،

با دهندگان پاسخنرخ . استایران  برابر درآمد سرانه 10بیش از  دهد که درآمد سرانه آنمتحده قرار می

ه تنوسان داش %60و  %50بین  2000های دهه پیمایشدر  طبقه متوسط در ایاالت متحده خودشناساییِ

 یتوسط نرخمدر خودشناسایی طبقه  با درآمد متوسط نیست که ایران تنها کشورِالبته  .(2016)نیوپورت،  است

-خودای در تنوع گستردهنشان داده که فراملی  هایپژوهشد. دهمی شاننرا کشورهای ثروتمندتر  مشابه با

توسط مطبقه  با خودشناساییی متعدد کشورهایوجود دارد و شان افراد نسبت به شناخت طبقاتی اظهاریِ

قابل  این کشورها کارنیروی نه با ثروت ملی و نه با ساختار بازار  رقماین  هستند که %50ی آستانهباالتر از 

 .(2018؛ البرت، پرز، 2015در برگ، و زخ، کامپ، ون استینه)برگر،  نیستوضیح ت

 بدون، اافراد طبقه متوسط در جنوب جهانی ر عیاجتماعلوم  محققاندر نتیجه، در حالی که بسیاری از 

کسانی عنوان بهیا کنند تعریف میقرار دارند  ملیتوزیع درآمد  میانی کسانی که در الیهعنوان به یا ،تأمّل

طبقه متوسط  عنوانبسیاری از افرادی را که خود را به هابندیطبقهاین  ،از تحصیالت باالتری برخوردارند که

مد خانوار و با درآمتناسب طبقاتی در ایران  خودشناساییِزیر،  نمودارد. مطابق نگیرند در بر نمیشناسمی

و کمتر  ترر، حتی در میان ایرانیان فقیبا این حال. متغیر است ،رودانتظار میکه چنان ،میزان تحصیالت

ا فقیر. نه طبقه کارگر ی ،نداهکرد شناساییطبقه متوسط عنوان به راتوجهی خود کرده، بخش قابلتحصیل

عنوان را به ی که خوددهندگانپاسخ، نرخ درآمدنشان داده شده، در خانوارهای کم a2 نمودارطور که در همان

. و شناسندمی طبقه کارگر عنوانبه به نرخ کسانی که خود رااست نزدیک ند شناسطبقه متوسط می

ابتدایی در حد  هاآن، در میان ایرانیان بزرگسالی که تحصیالت نشان داده شده b2طور که در نمودار همان

 ند.شناسبه طبقه متوسط میمتعلق خود را  هاآن ، بیش از یک سومیا کمتر بوده
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عمومی های شود که این مقوله با نظریهدارتر میاین عدم تطابق میان تعاریف طبقه متوسط زمانی مسئله

ایرانی این است که شهروندان  محققانمیان  رایجهای ی از استداللشود. یکمرتبط اجتماعی ی و سیاس رتغیی

از نخبگان سیاسی کشور عمل  هاییبخش مهم اجتماعیِ پایگاهعنوان بهکرده و با درآمد متوسط تحصیل

پیوند برقرار  نوع هستند. این اجتماعی-دیاقتصا یسازکنند که خواهان برقراری دموکراسی سیاسی و آزادمی

با تمایز میان طبقه  شودهمراه می اغلب خواهی[خواهی و آزادی]میان طبقه متوسط، دموکراسی کردن

یمایش )پخودشناسایی طبقاتی خانوارها در ایران . 1 نمودار

 دهندهپاسخنفر  N=967,4 :یادداشت .(2016اجتماعی ایران 
 ناناطمی بازه %95ها میلهگیری در سطح ملی. بر اساس نمونه

 طبقاتی افرادخودشناسایی . توزیع نسبی دهندرا نشان می
 55ا ت 24است که نمونه محدود به افراد بین  شرایطیمشابه 

یش (؛ برای روش پیما2017هریس و توانا ). منبع: شودسال می
 .(2019مراجعه کنید به هریس و توانا )

 

( 2016سال  در تومان نوار )به میلیونبنا بر درآمد ماهانه خا( a)طبقاتی خانوارها )باال، متوسط، کارگر، فقیر( در ایران،  خودشناساییِ. 2 نمودار

هریس و توانا منبع:  ان.اطمین بازه %95ها با ؛ میله(b)برای  N =4967 ، و(a) برای N= 4735 :یادداشت. دهندهتحصیالت پاسخبنا بر  (b)و 
 (.2018(؛ برای روش پژوهش مراجعه کنید به هریس و توانا )2017)
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های خویشاوندی یا شبکهبنا به فرض در رگانان خُرد که مانند صنعتگران و باز« قدیمی»افول متوسط روبه

و مشاغل  عالی که محصول گسترش آموزش« جدید»، و ظهور طبقه متوسط اندافتاده گیرپاتریمونیال  روابط

همچون بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط، در ایران . (2010؛ بحرانی، 1979)ادیبی،  ی هستندتخصص-فنی

، با این گنجانده شود تجددمردمی ذیل سرفصل نظریه  توجود دارد که سیاس پادیرفکری  سنتاین نیز 

نکته بسیار مهم . (2018)مراجعه کنید به گیلمن،  است نوپاسیاسی منسجم یا  بازیگریک  تصور که طبقه متوسط

 9موضوعیک اصل ، بلکه ،شده باشداز خارج به روشنفکران ایرانی تحمیل  ی نیست کهماناین گفت ،ینکها

تشخیص علت انحراف مسیر برای اغلب  است که جمهوری اسالمیی دورهدر عمومی  یحوزه دراساسی 

هایی معموالً در زرورقی از . چنین تشخیصرودکار میبهکشورهای ثروتمندتر  مسیر تاریخیتاریخی ایران از 

طبقه متوسط زیرساخِت  د قدرتکنکه تصور می پیچیده شده تاریخ اروپا از 10«ویگی»یک نوع روایت 

ها نزد روشنفکران مراجعه کنید به )برای آشنایی با خطوط کلی این بحث بوده است «غربی» یو توسعهاسیون دموکراتیز

 iii.(2004عسگری، -؛ متین1998تیبو، -کیان

هر دو به این سمت علوم سیاسی، روشنفکران و سیاستمداران ایرانی  پژوهشگر ،فاطمه صادقی به گفته

سایر برجسته کنند و را  متجدددارند که عاملیّت تاریخی و قدرت اجتماعی یک طبقه متوسطِ ظاهراً  گرایش

و سبک مشهود الگوی مصرف  به ها. از آنجا که بیشتر ایرانیرا نادیده بگیرند اجتماعی گرانبازیو  طبقات

منجر به باید در سطح وسیعی وضع که این تصور شده  ،اندروی آورده« طبقه متوسط» منسوب به زندگیِ

ی سیاسی این تحوالت اجتماعی به عرصهدر پی آن،  و در سراسر کشور شود نوسازیا  مترقیتغییر اجتماعی 

الزم برای  منابعفاقد سازمان سیاسی و  اندشناسایی شده طبقه متوسط در کهی کشیده شود، حتی اگر افراد

                                                           

iii در اروپا تجدید  دموکراسیداری و در روایت خود از قهرمانان اجتماعی سرمایهاولیه  تجدداین در شرایطی است که مورخان اروپای م
ایی یک مقوله بورژو وضعیتنه به اینکه ، دیگر گراییپس از چنین جریان تجدیدنظر» ی کارول هریسون، مورخ،اند. به گفتهنظر کرده

ها الشرک کنیم. تدتوانیم ماهیت تأثیر اقتصادی و سیاسی طبقه متوسط را اینکه میباشد اطمینان داریم نه به اقتصادی نسبتاً ساده 
 (384، ص 2005) .«انجامدمقوالت می پایانِبیهوده و جعل بی گذاری، به زحمتِدرآمد، شغل و الگوهای سرمایهبندی زورکی دستهبرای 
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ط طبقه متوس شکل مشترکی از آگاهیواقع بهفعالیت جمعی باشند. با این حال، مطابق بررسی صادقی، اگر 

سوق  متظاهرانهو مصرف  یمنزلت تمایز از طریقخود ایش در ایران وجود داشته باشد، بیشتر به سمت نم

در مقام یک عامل  متوسطسبک زندگی و طبقه یک ی . پیوند میان طبقه متوسط به منزلهکرده استپیدا 

گرفته  پیش فرضاز  کنند،تحول سیاسی، عمدتاً توسط روشنفکرانی که از این مفاهیم استفاده می جمعیِ

 .(a2013 ،b2013)صادقی،  است شده

یا و انتخاباتی  اعم از در حقیقت، ما در مورد ترکیب جمعیتی و طبقاتی رویدادهای سیاسی اخیر ایران،

توان ، می«2016 ایران اجتماعی پیمایش»های . با استفاده از دادهivکمی داریمبسیار ، اطالعات رانتخاباتیغی

سایر طبقات از  تربیشبسیار  1392 ر انتخابات ریاست جمهوری سالد را که طبقه متوسط مکرراین ادعای 

، نامزدی ناظران در آن زماناز نظر بیشتر  .(2014بحرانی، مثالً، ) به حسن روحانی رأی داده است، ارزیابی کرد

-اقتصادی و آزادسازی برقراری دموکراسیکه طرفدار  ایهای سیاسیجناح در ارتباط بود با فشار روحانی

که  حاکی از آن بود نایرادر  1392ریاست جمهوری  یانتخابات رقابت تکاپوی. بیشتر بودند اجتماعی

تایید نامزدهای  محدود به اگر چه، داشتند خود روی پیش متنوعی هایگزینه احتمالی دهندگانرای

                                                           

iv دهندگان در میان طبقه متوسط کند مبنی بر اینکه میزان مشارکت رای( ادعای قابل قبولی را طرح می2018ای اخیراً )دغاقله، مقاله
 1384تا  1376در انتخابات ریاست جمهوری از سال  -شودگونه که با درآمد و تحصیالت باالتر از حد متوسط تعریف میآن–ایران 

از خواهد به یاد بیاورند که آیا شده میاست، که از افراد انتخاب 1384متفاوت است. شواهد مورد استفاده از یک پیمایش دولتی در سال 
مورد استفاده نویسنده مقاله  . متأسفانه، ابزار پیمایشیِاندپرسد به چه کسانی رای دادهها نمیاند یا نه، اما از آنرأی دادهبه بعد  76 سال

صالح طلب/اعتدالی به نامزدهای امیزان معناداری بیشتر بهدهندگان طبقه متوسط که رایگونه ادعایی را مبنی بر اینهیچآزمون امکان 
که یک انسجامی کند، دهد. این نکته استدالل اصلی مقاله را در باب انسجام رفتار انتخاباتی طبقه متوسط تضعیف میاند، نمیدادهرأی 

اند، استدالل کرده شناسانِ پیمایش و روانشناسان اجتماعی بارهاطور که روشماند. عالوه بر این، همانمیباقی نشده آزمون پیشینفرض 
عدم »اطالع، سطوح باالی های ادوار گذشته، به ویژه از شهروندان کمشان در انتخاباتاز افراد در مورد رفتار انتخاباتی نظرسنجیمشکل 

ان کارزارهای طوالنی با توجه به فقدان ثبات در هویت حزبی، فقد(. 2016)وان اِلشاش، میلتنبورگ، و فاندرمیر،  است« دقت در یادآوری
آوری احتماالً بسیار این عدم دقت یادعلت به های پیمایشدر پاسخ [biasتورِش ]، ایین پایداری در سیاست ایرانیانتخاباتی و نرخ پپیش

هریس و را در  یانایراندر میان در مورد سطوح پایین ثبات در هویت حزبی پیمایشی باالتر از کشورهای مرفّه دموکراتیک است. شواهد 
 .تبسیاری تحقیقات انجام شده در کشورهای خاورمیانه اسی مشترک هویت حزبی یافتهببینید. ثبات اندک  (2018توانا )
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و فقدان نامزد مورد  انتخابات در میدان حسن روحانی ی چوننامزدتک. حتا با وجود صالحیت شده بود

اکثریت  صاحب کردند هیچ نامزدی در دور اولبینی میپیشناظران کار، بیشتر اجماع جناح راست محافظه

د شو( درصد 6/50اکثریت آرا )صاحب  خرداد 23د. در کمال شگفتی، روحانی توانست در بونخواهد  آرا قاطع

توان گفت کسانی که نتایج آرا، آیا می نزدیک . با توجه به فاصلهعنوان برنده انتخابات معرفی گرددبهو 

روحانی  به ط هستندطبقه متوسمنتسب به  معموالًاجتماعی -شناختی یا اقتصادیجمعیت مقوالتلحاظ به

 ؟بودند هداداز سایر کاندیداها رأی  بیشتر

اند، بر از رقبای او رأی دادهکدام به روحانی یا هر  1392 که در انتخابات پیمایشمورد  ، افراد3 نموداردر 

 آموزشمراکز در  ناخالصنام در نظر داشته باشید که نرخ ثبت. vاندبندی شدهاساس میزان تحصیالت گروه

 کل بر( شانسن از فارغ)کرده نامثبت دانشجویان تعداد اساس بر که درصدی بود، %69 ،2016در سال  عالی

 نامتثبدر مقایسه،  .شودمی محاسبه هستند تحصیلی سطح آن با متناسب سنی مقطع در که جمعیتی

 تحصیالتبا  . بنابراین افراد(2018)یونسکو،  بود %59در انگلستان در همان سال مقطع عالی ناخالص در 

 دهند. با این حال هیچرا تشکیل می «اجتماعی ایران پیمایش» دهندگانِپاسخ %20بیش از  دانشگاهی

                                                           

v
تماد است؟ بنا به اعالم قابل اع« پیمایش اجتماعی ایران»های طرح ملّی ها در ایران، باید بپرسیم: آیا دادهبا توجه به کمبود پیمایش 

ی دادند. در رأ 1392میلیون ایرانی واجد شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال  4/50از درصد  9/72وزارت کشور ایران، 
ریاست جمهوری  دهندگان واجد شرایط سنّی اظهار کردند که در انتخاباتاز پاسخدرصد  3/76)پ.ا.ا(،  2016پیمایش اجتماعی ایران 

نند رییس جمهور رفتار انتخاباتی غالباً شانس نامزد صاحب کرسی ]مانجش سدهد که اند. تحقیقات پیمایشی نشان میرأی داده 92سال 
، «احب کرسیص تورِش»موسوم به تورش ]خطای سیستماتیک تحقیق[ گیرد و شانس نامزدهای ناموفق را، به خاطر وقت[ را دست باال می

دهندگانی که اظهار از پاسخ درصد 13. عالوه بر این، های خام پ.ا.ا از این خطا مستثنا نیستگیرد. در مورد ایران هم دادهکم میدست
اند. یک پرسش مرتبط این آورند به چه کسی رأی دادهبه خاطر نمی اند کهاند همچنین اظهار کردهرأی داده 92اند در انتخابات کرده

نفع تأثیر دارد؟ های ذینسبی سهم آراء گروههای فراوانیروی  -خاطره کرسی و انکار/فقدان صاحبتورِش  –است که آیا این دو انحراف 
به  2013که در سال  دهندگان به این پرسشبیشتری نسبت به سایر پاسخفراوانی دهندگان با تحصیالت بیشتر یا درآمد باالتر با اگر رأی

های مکن است دادهما به هر نامزدی ههای مربوط به سهم نسبی آراء این گروهتخمین .«دانمنمی»اید، اظهار کرده اند چه کسی رأی داده
همبستگی ی رابطه یدهندگانپاسخبا بیشتر « دانمنمی»ی ، مقولهپ.ا.ادر ی پ.ا.ا اینگونه نیست. هاپیمایش را منحرف کند. اما در داده

شوند. نیز خوانده می« اطالعمدهندگانِ کرای»ها که در نظرسنجی-سوادتر هستند تر، فقیرتر و کمدهندگان مسنکه از میانگین پاسخدارد 
 این موضوع ، کهانددانند که به چه کسی رأی دادهبه طور معمول میو با درآمد باالتر  ترکرده، تحصیلتردهندگان جوانبرعکس، پاسخ

 .کندحاضر دارای مزیت میدر تحلیل را  های پ.ا.ادادهاستفاده از 



 

 

13 

 وجود ندارد. افراد هر دو گروه یروحان بهدانشگاهی و بدون مدرک با  دهندگانمیان رأی مشهودیتفاوت 

 .انددادهروحانی  به تقریباً به یک اندازه

 

 

 

اند بر اساس دادهی أربه روحانی یا هر یک از رقیبان وی  2013که در انتخابات  راپاسخگویانی ، 4 نموداردر 

 11نهامیدرآمد شامل افرادی است از خانوارهایی که زیر . گروه کمامدی کردهبنگروه خانوار ماهانه سطح درآمد

باالیی  5%قشر  از نظر درآمد که گروه پُردرآمد شامل افرادی است مقابلاند، در هدرآمد ماهیانه گزارش شد

علوم  دانشمندان. گروه با درآمد متوسط شامل آن دسته از خانوارهایی است که اغلب آیندشمار میبه جامعه

با این حال  (.2017مهر، عالءالدینی، و عزیزی مثال، فرزانگان، رای)ب کنندطبقه متوسط تعریف میآنها را ذیل اجتماعی 

وجود ندارد. افراد در هر اند های مختلف درآمدی که به روحانی رأی دادهی میان گروهمشهودهیچ تفاوت 

 .اندبه روحانی رأی دادهیک اندازه به  تقریباً سه گروه درآمدی

 ریاست جمهوریانتخابات  رأی هایگزینه .3 نمودار

)پیمایش  به تفکیک میزان تحصیالت 2013سال  ایران

از مجموع نفر  N =2.621 :یادداشت. (2016اجتماعی ایران 
که واجد شرایط سنی  هدهندپاسخنفر  (%65) 4.029
خود را به خاطر آوردند و تحصیالت خود را  ی رأیگزینه
( %25نفر ) 1،012اطمینان.  بازه %95ها با کردند. میلهاظهار 

 396اند و کردند در انتخابات رأی ندادهظهار باقی مانده ا
 تر استمحتمل«. دانمنمی»اند ( نفر پاسخ دادهدرصد8/9)

گزینه رأی خود را  دهندگان با تحصیالت باالترپاسخکه 
تفاوت معناداری از نظر میزان  اظهار کرده باشند و

و آنها که رأی اند داده یها که رأآنتحصیالت میان 
(؛ برای 2017هریس و توانا ). منبع: شودنمی اندنداده
 (.2018شناسی پیمایش مراجعه کنید به هریس و توانا )روش



 

 

14 

 

 

اند، او رأی داده بایرقبه روحانی یا هر یک از  1392را که در انتخابات پاسخگویانی ، 5 نمودارسرانجام، در 

درصد باالیی طور که در باال ذکر شد، م. همانابندی کردهدسته شانطبقاتی موقعیتخودشناساییِ  بر اساس

مدرک  مقوالتبا  چه اغلباز آنباالتر ، اندقرار دادهطبقه متوسط  درها خود را از ایرانیان در نظرسنجی

در  الیؤسچنین گاه از این هیچ دانم، پیش. تا آنجا که میشودتخمین زده مییا درآمد خانوار  تحصیلی

، هیچ 2013کم، در انتخابات سال . دستاستنشده  از افراد پرسیدهایران مقیاس در -بزرگهای پیمایش

  خودشناختهاتیِطبق یهاگروهدر میان دهندگان به روحانی رأیمیان  پیمایشهای در داده هودیمشتفاوت 

به روحانی  و اندشناسایی کرده طبقه متوسط ی که خود راافراددر  12یابرآورد نقطهوجود ندارد. در حالی که 

 معناداری تفاوت بر که نیستند دقیق آنقدر هاتخمین این، استطبقاتی ی هاتر از سایر گروهاند پایینرأی داده

 اند.به روحانی رأی داده اندازهبه یک محتمالً  ی خودشناختههر چهار طبقه افرادپس  .کنند داللت

 ایران درانتخابات ریاست جمهوری  ی رأیگزینه. 4 نمودار

 )پیمایش اجتماعی ایران درآمد خانوار تفکیکبه  2013سال 

 نفر  (%65) 3،907از مجموع نفر  N=2.551: یادداشت. (2016
ر واجد شرایط سنی که گزینه رأی خود را به خاط هدهندپاسخ

 %95ها با کردند. میله اظهارآوردند و درآمد خانوار خود را 
ه در کباقی مانده اظهار کردند نفر ( %25) 979اطمینان.  بازه

اند نفر پاسخ داده (درصد8/9) 396اند و انتخابات رأی نداده
تمال احدهندگان با درآمد متوسط و باالتر با پاسخ«. دانمنمی»

دهند و تفاوت گزینه رأی خود را گزارش می بیشتری
های درآمدی مختلف نسبت به اینکه داری میان گروهامعن

 ؛(2017) توانا و هریس: منبع شود.اند یا نه، مشاهده نمیدادهرای
 (.2018) توانا و هریس به کنید مراجعه پیمایش شناسیروش برای
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در  دهیرأیی هاالگو شناختیجمعیتبرای بررسی مشخصات  ی پیمایشهااستفاده از دادهبا در مجموع، 

 طبقاتدهندگان طبقه متوسط و سایر یأمیان ر شاخصی، هیچ تفاوت 1392سطح فردی در انتخابات سال 

طور که علی کدیور تأکید کرده، بسیج انتخاباتی در ایران . در واقع، همانتوان یافتنمی ،با هر تعریفیایران، 

گیرد، باشند صورت نمی اجتماعی مردم یتمایزات برجستهی ای که مشخصاً نمایندهسیاسیاز طریق احزاب 

از طریق  رقیب سیاسیِنخبگان های دسته. در عوض، ذهبطبقه، تحصیالت، قومیت یا م ی از قبیلتمایزات

 انداختن به راهو  هاکاندیداجلب محبوبیت برای برای افزایش میزان مشارکت،  هاانجمنهای مختلف شبکه

 کنندکار می ،کافی باشد یتحاکم اجرایی یشاخهکسب قدرت در برای که یک ائتالف اجتماعیِ گسترده 

مانند بازیگران  هدهندیأر هایبلوک شودفرض میغالباً در شرایطی که  (.2020؛ کدیور و عابدینی، 2013)کدیور، 

 متوسل آن به رای کسب برای هم سیاستمداران خود که فرضیپیش، کنندعمل می منسجم یطبقه متوسط

های ائتالف، دهدنشان می 1392ورد انتخابات در م «اجتماعی ایران پیمایش»های گونه که دادهآن، شوندمی

 .ترندتنوعاحتمال قریب به یقین بسیار مپیروز به 

های رأی در انتخابات ریاست جمهوری گزینه .5 نمودار
ن )پیمایش اجتماعی ایراطبقاتی خودشناساییِبراساس  1392
( %65) 4،005از مجموع نفر  N=5،607: یادداشت (2016
ر دهندگان واجد شرایط سنی گزینه رأی خود را به خاطپاسخ

ها اند. میلهکردهظهارطبقاتی را ا خودشناساییآوردند و یک 
هار ( نفر باقی مانده اظ%25) 1،006اطمینان.  بازه %95با 

نفر  (درصد8/9) 396اند و اند که در انتخابات رأی ندادهکرده
ها با داری میان گروهتفاوت معنی«. نمی دانم»اند پاسخ داده

اند یا که رأی دادهطبقاتی مختلف نسبت به این خودشناسایی
 شناسیروش برای ؛(2017) توانا و هریس: منبع نه، مشاهده نشد.

 (.2018) توانا و هریس به کنید مراجعه پیمایش
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 این مفهوم نیز جهت که است، از این 13عنوان یک مفهوم، یک شترگاوپلنگعبارت دیگر طبقه متوسط، بهبه

فکری روشنهای ، رویدادهای تاریخی و جدالمختلف های نظریسنتترکیبِ ای از حیوان افسانهآن مانند 

اجتماعی  عرف اجتماعی و هم در نظریهدر  زمان همهم کهمقوالتی شکل گرفته است. با این حال، مانند سایر 

در موج جدیدی  شود، اشتباه است اگر این اصطالح را کالً کنار بگذاریم. خوشبختانه، این مفهوماستفاده می

 هانآبا کمک در سراسر جنوب جهانی مورد واکاوی و صورتبندی مجدد قرار گرفته، که من  هاپژوهشاز 

 .امبه دست دادهایران  مورد در نکار بستبه طبقه متوسط را برایهای سنخ از مجموعه یک طرحی از

 طبقه متوسط گیریشکلتمایزگذارِ های نظریه

 تغییر تاریخی «ویگی» ینظریهیک مبتنی بر  شودنقل می طبقه متوسط گیریشکل که از ی معیاراستاند

همزمان با گسترش بازارهای  :است یاز ظهور بورژوازی انگلیس شدهزیپرداهای افساننسخهکه  است

و نفوذ خود را در نظم اجتماعی  گیرندمییک کشور، صاحبان سرمایه اقتصادی قدرت سراسر داری در سرمایه

اِعمال  و افتخار اعتبار، منزلتسازوکارهای سنتی از طریق  ی که، قدرتبرعکسدهند. و سیاسی گسترش می

گذار به »بخت جغرافیایی،  دلیل، خواه بهنهادهایا فرهنگ، دلیل خواه به. کندافول می تدریجبه شدمی

فراهم ، و شرایطی گیردانجام می امتیازات اشراف از قبیل موانعی از میان برداشتنِ فرایندِ باداری سرمایه

تجارت بیشتر، »ها مساوی است با و این« نهفته بروز یابد [کنونتا]سودآورِ طبیعی اما  کند تا یک نظامِمی

 مستعدِداستان این  (.2012)وود،  «طبقه متوسط رو به رشدتر از همه مهمبیشتر، شهرهای بیشتر و  بازارهای

 واحدهایی کشورها آن در که داستانی، است ناسیونالیست شناختیلحاظ روشبهروایت شدن به یک تبدیل

: گنجاند متنوعی طیف در شانبودن متجدد میزان اساس بر را هاآن توانمی که شوندمی تلقی قیاس قابل

 برسند نهایی نقطه یک به است قرار هاآن همه نهایت در و جدید طبقاتی ساختار تا گرفته سنتی ساختار از

 و اتطبق گیریشکل، طور خاص ، بهداستان. در این امریکا شمال و اروپایی ثروتمند کشورهای به یعنی

 .شوندداده میدر تقابل با یکدیگر قرار  نزلتیهای مگروه گیریشکل
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، مفهوم طبقه اندای کردهمقایسهکار اروپا  سراسردر  انگلیسبر  تمرکز محض جایبه برای مورخانی کهالبته 

، 1990بیم، )پل ه استباقی ماند کند[]که هر بار رنگ عوض می «پرستی میان تعاریفآفتاب»مثلِ  متوسط

 به توجه اب آنهم بود، داده دست از را خود معنای ،انگلیسیآن داستان حتی در اواخر قرن نوزدهم، . (1ص

 شدنتیککرابورو این نیاز همچنین و ،بود شاهدش آلمان در وبر کسما که «داریسرمایه شدنکراتیکوروب»

ی ه متوسطشبیه طبقرسید این افراد به نظر نمی .«دیدهآموزشو متخصص کارمندان دفتریِ  و هاتکنسین به»

 که را ایههوج و اعتبار« جدید». این طبقه متوسط بود «ویگی» روایات استقبالانگلیس مورد  باشند که در

 آنز ما قطعاً بهتر اوبر . «کرد بدل اقتصادی مزیت» به بود آورده بدست «تخصصی هایآزمون» طریق از

 کنند:می کارداری مدیریتی سرمایه دید که همسو بارا می 14سازوکارهای بستار اجتماعی

 که در ، مطالباتیشنویممیی درس مصوّب هایسرفصل تعریف برای مطالباتی رااگر از همه سو 

« موزشعطش آ»ناگهانی  باالگرفتن، دلیل این امر البته از همه جا بیشتر استهای تخصصی آزمون

یروی نهای شغلی ]در بازار موقعیتاین  ی داوطلباندر عرضه یتمحدوداِعمال  خواستنیست، بلکه 

 (1000-999 ، صص.1978) است. آموزشی امتیازات ها برای صاحبانایجاد انحصار در این موقعیتو  کار[

تطبیقی از طبقات متوسط غربی و اروپای مرکزی  پیمایشا در یک طور که یورگن کوکّ، همانعالوه بر این

بلکه نبوده اجتماعی  تحلیل ی درموضوعا تنه قرن بیستم نشان داد، طبقه متوسط در فاصله قرن هجدهم تا

ی معنای یواسطهبهها ای ناهمگون از افراد و خانوادهمجموعه اجتماعی نیز بوده است.عرف در ای مقوله

خود را » زمرهرو هایهای فرهنگی و رفتارنمادین، قراردادهای اجتماعی، همبستگی مناسک مشترک از

های طبقاتی را در ها و موقعیت، بخشمختلف های شغلیکه گروه برساختیک فرماسیون اجتماعی مثابه به

دارانِ زمینبازرگانان، صاحبان صنایع، بانکداران، مدیران و شامل  هاآن (.233، ص 1999) «گرفتبر می

 ی،اقتصاد طبقه متوسط معنی، بهWirtschaftsburgertumذیل  اغلبانی در زبان آلمکه  ندبگیر بوداجاره

توانست شامل پزشکان، وکال، وزرا، دانشمندان، زنان و مردان اهل میهمچنین این گروه . گرفتندقرار می
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 بوروکراتیکهای قلم، اساتید دانشگاه و مدارس متوسطه، و مدیران و مقاماتی باشد که کارمندان سازمان

طبقه متوسط  معنیبه Bildungsburgertumذیل  اغلبدر زبان آلمانی  و، بودنددولتی و خصوصی 

وجود  میان کشورهاکه  یآوررغم تنوع بهتعلیا، با گذشت زمان، گفته کوکّ. بهگرفتندقرار می، کردهتحصیل

مشابه خود را  گاهگهتوانستند می، جانسمتننا «میانیِهای گروه»های قرارگرفته در این ، افراد و خانوادهداشت

های خانوادهها خود را از اعیان و ، آنکشیمرز فرایندعنوان بخشی از همان زمان، و به. همتصور کنندهم 

. کردنداز آن خود میرا  هاآن هایفعالیتکه اغلب برخی از القاب و هرچند امتیاز جدا کردند، صاحب یاشراف

در اواخر قرن نوزدهم در سراسر اروپا در مناطق صنعتی شروع به رشد کرد، و طبقه کارگر همچنان که 

 متجانسنا میانیِهای ، این گروهسیاسی قرار گرفت هایدر دستورکارانتخاباتی  کارزارهایای و توده تسیاس

و  هاعدم تجانس با توجه بها، کوکّ ستداللبنا به ا، این با وجودنیز خود را از اقشار پایین جامعه جدا کردند. 

 (235ص, 1999) «.استناچیز بسیار طبقه متوسط بودگی مُعرفِ خاص»ها در طول تاریخ، این گروه تمایزیافتگی

را در زمان اجتماعیِ  پردازاننظریه ،ثروتمنددر کشورهای  یانیمهای رشد سهم مطلق و نسبی این گروه

در هیچ »نوشت:  متحیّر کرد. رالف دارندورف، 1945در دوران پس از  ییشناسی آمریکاجامعه تفوق جهانی

ای که هیچ ای برای توصیف این گروهی که هیچ گروهی نیست وجود ندارد، طبقههیچ کلمه جدیدیزبان 

بگیر در کشورهای ثروتمند حقوق . متخصصانِ (52، ص 1959) «ای نیست و قشری که هیچ قشری نیستطبقه

از مالکیت که ها آنند. دآوردست میگذاری بلکه از طریق کار روزانه بهدرآمد خود را نه از سود سرمایه بیشترِ

بهتر مالی از نظر  شاندار نبودند. با این حال وضعمعنای دقیق کلمه سرمایهند، بهه بودابزار تولید محروم شد

تر نزدیکبورژوایی  یدساختهبه هنجارهای خوظاهر العلی کاری از نظر اخالقِ غیرماهر بود و از کارگرانِ

 یمنزلت یک گروه) Standمعنای وبری نیز یک طبقه نبودند و بهمعنای مارکسی به هاآن. بنابراین بودند

رایت ترجیح  مانند اریک یشناسان مارکسیست( نبودند. در نتیجه، جامعهو منسجم با امتیازات قانونیمتحد 

قرار « متناقض»طبقاتی  جایگاهداری قرن بیستم را در یک سرمایه بگیرِو حقوق دارمدرک دادند متخصصان
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کشورهای شمالی  میانیِ قشرهایی مانند جان گلدتورپ و آنتونی گیدنز ترجیح دادند دهند، در حالی که وبری

مدارک  مرهون ی کهبستار، است بازار بستارِبرآمده از که قدرت آن  یک طبقه متوسط جداگانه»را به عنوان 

 (547، ص 1993)مان،  .در نظر بگیرند« های فنی استتحصیلی ]و/یا[ مهارت

کرد. ظهور متحیر می تربیشحتی پردازان اجتماعی غرب را معادلی در جهان سوم داشت که نظریه رْاین قش

مطمئناً )غالباً در نظام آموزشی استعماری(  کردهریزان دولتی تحصیلبرنامهکارکنان دولت و  گروه جدیدی از

دولت یا وابسته به دولت در این  استخدامِ  در. مدیران و رؤسای بوداریک رایت یک تناقض طبقاتی تعبیر به

توانسته بودند بیشترین  هاآنکشورها وظیفه داشتند که هم دستگاه حاکم و هم اقتصاد ملی را متمرکز کنند. 

پسااستعماری  هایکسب کنند و معموالً درآمد بسیار بیشتری نسبت به توده هایغرب نزدرا  وجههمیزان 

در مقام  هابورژواشبیه کارهای  یک از کارهای اقتصادیهیچوارد طور رسمی به هاآندست آورند، اما به

طور که امانوئل والرشتاین ند. یا بهتر بگوییم، همانشدی کارگران مزدی ندار و استثمارکنندهسرمایه کارآفرینِ

کردند، اما اقتصادی را بازی می های کالسیکِ نقشاین اغلب بورژواهای اداری »، این قبیل خاطرنشان کرد

، 1991) «شدندمی "فساد" بهمتهم ، بلکه شدتقدیر نمیها از آنها[ خدمتی]خوشاین در نهایت، به خاطر 

 تحت هدایت نوسازیپروژه نوعی به در جنوب جهانی هاکه بیشتر حکومت شرایطیوانگهی، در . (171ص 

گذاری در بازارهای روستایی، ایجاد ، آن هم غالباً با ترکیبی از سرمایهآغاز کرده بودندرا  ]تجدد آمرانه[ دولت

 ،یفنّ هایآموزشی برای ارائهعالی  تحصیالتو گسترش کلیدی های اقتصادی های بزرگ در بخشمجتمع

دست ندرت بهبهبود اقتصادهای ثروتمندتر در شمال کامل با  شدنِگامهمکه  ی مورد انتظارنتیجهبا این حال 

برآمدنِ در مقایسه با به این نتیجه رساند که اغلب در جنوب جهانی را علوم اجتماعی محققان آمد. این امر 

روند توسعه اقتصادی در  رِکاتالیزواین طبقه را که « ویگی»ی شدهآرمانیداستان در  طبقات متوسط

ی منحرف یا هایساختارعنوان به ساختارهای طبقاتی کشورهای خود را، کردمعرفی می کشورهای ثروتمند

 (.2009)کورزنیویچ و موران،  ناقص تحلیل کنند
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 رهایکشودر قدرت اجتماعی طبقات متوسط  ارزیابیبرای  معیارعبارت دیگر، ما یک چارچوب مفهومی به

 معنیبی و هممبیک مفهوم  تا حدّی بهعنوان مثال تعریف فوکویاما از طبقه متوسط، جنوب جهانی نداریم. به

 «نزلتم»: اعضای طبقه متوسط قدرت اجتماعی خود را )او از اصطالح شودنزدیک می ]با مصادیق متعدد[

باال مانی گیرند. اعتراض طبقه متوسط زمی« هاشانداراییمالکیتِ تحصیالت، شغل و »کند( از استفاده می

ی طبقه باال رونده سرعتجامعه در برآوردن انتظاراتِ به وقتی»: رخ دهد« توسعه رد وقفه»که یک  گیردمی

 (1968)یِ نفوکویاما از مفهوم هانتینگتو (.2013) «خوردشکست می پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برای متوسط

گذارد، را کنار می 15«تجدد/نوسازی» ختیِشناحد غایت از گیرد اما اصطالح بیشوام می« وسازین وقفه در»

را شکلی منظریه فوکویاما همان  این حالاست. با  «شدنجهانی»تر اصطالح شیک جایگزین امروزی آن زیرا

 گاریسازنا». تیلی به ه بودی هانتینگتونی شناسایی کرددر نسخه تردهه پیشچهار  که چارلز تیلی دارد

کم دستا ام. اشاره کرد «پیوند دهد نوسازی را به و تحرک اجتماعی ایتودهبسیج  سعی داشتکه  اینظریه

در جایگاه را  یهایچه نوع گروه ظهورِ  داری صنعتی دقیقاً انتظارِ در توسعه سرمایه به ما گفت که»مارکس 

 .باشد نکرده شناسایی را سیاسی بازیگران این همه اگر حتی، «توانیم داشته باشیممی، مهم سیاسیبازیگران 

 . (434، ص 1973)تیلی، 

خطوط کلی توانیم ، می16شناختیروش ناسیونالیسممحدود به یک  «ویگیِ»عنوان بدیلی برای یک نظریه به

توانیم طبقه متوسط را ترسیم کنیم. یا به بیان دیگر، به تبعیت از تیلی، میگیری شکل جهانییک نظریه 

ی دولتی های توسعهرا که از پروژه واسطیا  میانی های اجتماعیِکه انواع مختلفی از گروهای بنا کنیم نظریه

جهان » ینظریه قرار نیست. این نظریه توضیح دهداند، جنوب جهانی سربرآورده میان کشورهایدر 

 مختلف هایدولت. گیردمی فرضپیش جهان کل در را منسجم متوسط یطبقه یک کهباشد،  17«مسطح

 درون «قدرت هایمخزن» مقام در گیدنز قول به که هستند قلمروهایی بلکه نیستند مجزا تحلیلی واحدهای

)و معموالً تواند می منزلتو  هطبقگیری شکل قلمروها این در. کنندمی عمل داریسرمایه جهانی اقتصاد
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-23)اریگی، هاپکینز، و والرشتاین، صص  عمل کند 18«تقویتو  گداختهای فرایندمجموعه »همچون چنین است( 

]افول  میان معکوسی نسبتاست که مدعی است  «ویگی»فرض  نقطه مقابل نظریی موضوعهاین اصل . (24

سو از یکپاتریمونیال  های منزلتیِ یا گروه قدیم روابط هایمبتنی بر شبکه« سنتی»طبقات متوسط  و ظهور[

 یوجود دارد. از منظر ،فرهنگی از سوی دیگر و سرمایه اقتصادیاشتن دمبتنی بر « جدید»و طبقات متوسط 

در بازار ها برای فروش اجتماعی حاکم بر تولید کاال روابطمثابه به طبقهیعنی -جهانی، این مجموعه فرایندها 

  در تخاصمو یا لزوماًمنافی  -بستههای گروه میان پرستیژبندی رتبه بر جتماعی حاکممثابه روابط ابه منزلتو 

و بازتولید کنند که  را ایجاد ایمراتب اجتماعیلسلهتوانند س، این فرایندها میبلکه .نیستند با یکدیگر

های بندیطبقهتوانند می [همین فرایندها]طور ، همینشوندمی تشکیل و منحل هاآندر  میانیهای گروه

را  هاق به آنتعلّ سودای دهند یامیجای  هاکه افراد خود را در آنبازسازی کنند را داری اجتماعاً طنین

 .ارندد

شناسان از جامعهای دستهباالخره ها بحث داغ، از دهه بعد که ایجاد نکند حساسیت چندان ادعا این امیدوارم

 چارلز تیلی ینوشته نابرابری پایدار کتاب ند.اهو منزلت به توافق رسیده های طبقبر سر ترکیبی از نظریه

زدن برای پیوند ندایهایهر دو تالش (2009) اریک رایت نوشته «تحلیل طبقاتی یکپارچه»مقاله و  (1998)

 استثمار یبستههم فرایندهای یعنی دانستمی اجتماعی نابرابری ایجاد عامل دو (a1999) ریگیاچه جیووانی آن

اضافه را  طبقاتیهای هایی درباره مبارزات علیه نظمتوانیم نظریهمی]چارچوب مفهومی[  . به این19انحصار و

 :گیرنددر نظر می های اجتماعیدیگری در ایجاد و بازتولید نابرابری یمؤلفهعنوان به مبارزات راکه این  کنیم

 هاآن، هایغیرخود تالشریق سازماندهی از ط همبسته مندِافراد قدرتکه افتد راه میآنگاه به» استثمار •

طریق  و از این، ندکنمی محروم خود تالشی حاصل از ارزش افزودهداشتن کل از را  [هاغیرخودییعنی ]

 (.10، ص 1998)تیلی،  «رانندفرمان می دهددهی میبازکه با رشدی چشمگیر منابعی بر 
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به  ،20ستهببندی اجتماعی لحاظ دستهبه یاکه اعضای شبکهافتد راه میآنگاه به» ()احتکار فرصت انحصار •

شده با و تقویتهای شبکه فعالیت حامی ،انحصار قابلکه ارزشمند، تجدیدپذیر،  یابندمی تدس ایسرمایه

 (.10، ص 1998)تیلی،  «است شبکهشیوه عمل 

تا  رانندمیرمان فمنابع ها بر ها یا سازمانکه افراد، شبکهافتد راه میآنگاه به» )سلطه نمادین( بندیهطبق •

یی که از طریق الگوهادید کنند، جت ورا شکل دهند [ واقعیاکتو ]ف ودو  [قانونی]ژور  ودبندی هالگوهای طبق

 (.1991، وُکان؛ 1، فصل 2015بیکر، برو)شوند. ها حفظ میتمایز نابرابرِ مراتبِها سلسلهآن

در ، یملّزیری یا در علوم اجتماعی معاصر در یک واحد تحلیل ملّمعموالً ترکیبی  هایاین قبیل چارچوب

بسا چهطبقات که  گیریشکل ارتباطیهای رود و کمتر به جنبهکار میکشورهای ثروتمندتر، به نسبت با

 طورهمان بود: جاهمینریگی ا بصیرت .(2012)کریر،  کند، توجه میروی دهند هاملت-مرزهای دولت فراتر از

های دیگر[ ملت-]با سایر بازیگرانِ دولت هماهنگیرقابت و  درملت -هر دولت که بازیگران اقتصادی و سیاسیِ

د در سطح ننواتنیز میها ملت-دولت ر درونانحصاو  استثمار، فرایندهای هستند در سطح اقتصاد جهانی

نیاز به بسا چهی، به نوبه خود، طبقات متوسط در سطح ملّگیری شکلجهانی به هم پیوند بخورند. درک 

 گامهمی در جهانی داشته باشد. در حالی که کشورهای فقیرتر و با درآمد متوسط سع یاین فرایندها بررسی

 منحل تشکیل و]در آن جوامع[ ند، اَشکال مختلفی از طبقه متوسط اهداشت ترشدن با کشورهای ثروتمند

 .نداهشد

ترسیم کرد: مبارزه با انحصار و مبارزه با  گامهمدو نوع استراتژی دولتی را برای توسعه خطوط کلی اریگی 

: کندمی تعریف چنین را انحصار علیه متوسط درآمد با کشورهای یمبارزه اریگیاستثمار در اقتصاد جهانی. 

 و کند وپادست خود برای ترمطلوب نسبتا یموقعیت جهانی کار تقسیم در کندمی تالش دولت حالت این در

 کاالهای کردن صادر معاوضه، قابل محصوالت در یافتن تخصص طریق از اغلب کار این. کند حفظ را آن
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 و اقتصادی موانع ایجاد طریق از مشابه هایفعالیت از فقیر کشورهای سایر کردن محروم و هزینهکم

 کاالهای صادرات. است محورصادرات رشد الگوی با همسو معموالً روشی چنین. گیردمی صورت غیراقتصادی

 اینمونه 1980 یدهه از آرام اقیانوس حاشیه کشورهای و امریکا بازارهای به شیلی استخراجی و کشاورزی

 جهانی اقتصاد در پاداشی به رسیدن برای کندمی تالش ایمبارزه چنین. است زمینه این در توجه قابل

 .(18-17، صص a1990، )اریگی .کند استثمار بیشتر و بیشتر را ملی سطح در اقتصادی هایفعالیت، باالتر سطح

 کنندمی تالش هادولت مبارزه این در. کندمی عمل قبلی جریان خالف مبارزه با استثماراز سوی دیگر، 

 از هدف. باشد داشته جهانی کار تقسیم به نسبت بیشتری استقالل که کنند ایجاد داخلی کار تقسیم نوعی

 به کنند، هانیج اقتصاد وارد دوباره را تغییریافته اقتصادی فرایندهای این نهایت در که است این کار این

 برخوردار بیشتری هایسرمایه از جهان کشورهای سایر با مقایسه در داخلی اقتصادی هایفعالیت  که نحوی

 فارغ ست،ا اقتصادی هایفعالیت از وسیعی طیف در دولتی هایگذاریسرمایه مستلزم عموما امر این. باشند

 منع مستلزم زنی و نه یا باشد داشته کشورها دیگر بر خاصی رقابتی مزیت زمینه این در کشور این اینکه از

( اغلب) و دارند باالیی یافزوده ارزش که است ثروتمند کشورهای صادراتی کاالهای از کشور خودخواسته

]استراتژی[ این . (a1990، )اریگی است. هاآن ترارزان کاالهای واردات طریق از فقیرتر کشورهای استثمار مستلزم

ا اتحاد ی 1960 خود دراقتدارگرایی  مرحلهگرا است. کره جنوبی در توسعه الگوی دولتبا مطابق عموماً 

 (.2005)درلوگیان، اند در این زمینههای خوبی مثال استالین-پساشوروی در دوران 

 متوسط درآمد با کشورهای وقتی منطقاً بنابراین دارد نظر در را کشورها میان ارتباط و نسبت اریگی رویکرد

به این  .یابدمی افزایش جهانی جنوب کشورهای بین رقابت شدت کنند،می مبارزه اراستثم یا انحصار علیه

کشورهای  باشگاهرا از  هاآنشکافی که ی شورهای با درآمد متوسط پل زدن روک تک تکبرای ترتیب، 

، «شدن مگامه» شود. در واقع، موفقیت یک کشور درمی ترسخت هر چه مسیر،، از هر دو جدا کرده ثروتمند

این  .هستند ثروتمندتر کشورهای هاآن منشأ که شودمی انحصاری و استثمار فرایندهای تشدید موجب
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در توضیح این ، یک عامل کمکی شوند جمع هم روی جهانی مقیاس در وقتی های استثمار و انحصارفرایند

سال  50در توزیع فعالیتهای اقتصادی طی  اقتصاد جهان، با وجود همه تغییرات که چرا هستندمسئله 

 (.2003ر، اریگی، سیلور، و بروئ)است.  نابرابرشدت بههنوز از نظر توزیع درآمد و ثروت گذشته، 

؟ تداوم نابرابری کندبیشتر می جنوب جهانی در طبقات متوسط گیریشکلاز فهم ما را چگونه  چارچوباین 

کامالً بر  .اندتصلّب یافتهاین کشورها  دروندر کشورها به این معنی نیست که ساختارهای اجتماعی  میان

از فقیرتر طور نسبی و بهتا حدی تواند های با درآمد متوسط در این مبارزه میتوانایی دولتکه چون، عکس

رمان  به ارجاعبا است که  21«اثر ملکه سرخ»جلوگیری کند. حرکت کلی در مقیاس جهانی شبیه  هاآن شدن

کرده گونه تعبیر آن را این بورلی سیلورو  مطالعات توسعه توضیح داده شدهدر  22آینه سویآن در آلیس

با درآمد متوسط  یهادر دوران پسااستعماری، بیشتر دولت .(1990) «سریع دویدن برای در جا ماندن» :است

یاری  داخلدر ساختارهای طبقاتی  دگردیسی، به کارها، با این درگیر ترکیبی از دو مبارزه مذکور شدند. آن

« نیازهای» پاسخگوینیست که فقط  هطبقگیری شکل بابن یک نظریه کارکردگرا در . ایرساندند

 یراستعمایابی سکونتالگوی های مختلف نسخهای و همچنین گرا باشد. تاریخ منطقهتوسعههای سیاست

)مراجعه کنید  اندجنوب جهانی را شکل دادهکشورهای مهمی هستند که ساختارهای اجتماعی در  هایمیراث

شدن  گامهمبرای  در آن هادولتکه  بیرونیی اقتصاد، بستر ه هر تقدیرب .(2010؛ ماهونی، 2014به بوون، 

های اقتصادی تأثیر دارد. در واقع، از آنجا که اقتصاد چین فعالیت داخل در هقطب گیریشکل، بر جنگندمی

سایر کشورهای با در هایی که قبالً ، فعالیتکرده جذببه سمت خود  1990با ارزش افزوده باال را از دهه 

لی کشورها کاهش یافته است، در حابین درآمد  نابرابریِ جهانیِ هایشاخصشد، میانجام  درآمد متوسط

 (.2016)میالنویچ،  افزایش یافته استاکثراً  ،کشورهای با درآمد متوسط داخلدر د نابرابری درآم هایشاخصکه 

را تغییر « میانیطبقات »، ترکیب و اندازه نسبی در جا ماندنبرای تر سریعجمعی  دویدنِ  این دیگر، یبه بیان
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ک طبقاتی را در داخل کشورهای با درآمد تحرّ نابرابری اجتماعی و  وضعیتممکن است  در پی آن و داده

  (.2019سامبرگ، -)هرتل و گروکرده باشد  تر یا بهتربد متوسط

تژی سر این دو استراهای جابجایی زمان بامهاز طبقات متوسط در کشورهای با درآمد متوسط  سنخکدام 

بینش  هالتین و خاورمیانآسیا، آمریکای جنوب و شرق اروپای شرقی، در  اخیر تحقیقات؟ استبرآورده 

ه، . بلکاز یک سنخ نیستندجنوب جهانی کشورهای . طبقات متوسط در کنندعرضه میبه ما را مشترکی 

 منحلو شوند تشکیل میاجتماعی هستند که  فرماسیونمتمایز  هایسنخشامل واسط طبقات متوسط یا 

حتکار طبقات متوسط از طریق فرایندهای استثمار زمین و نیروی کار، فرایندهای انحصاری ا شوند.می

ت یافتند. ، به قدرت اجتماعی و انسجام موقت دسنمادین طبقاتی هایبر سر جایگاهمبارزه نیز ها و فرصت

با  الباًغبلکه  ناپذیر نیستنددائمی و اجتناب ،قائل است «یویگ»نظریه  گونه کهآناین طبقات متوسط، 

اند. مرتبطی شدن با اقتصاد جهانی و تأثیرات بعدی آن بر اقتصاد سیاسی داخل گامهمهای دولتی برای تالش

 با استثمارِ هاآندهم و در مورد رابطه را ارائه می از طبقه متوسط 23کلی سنخدر ادامه، چهار 

کنم. من معادل بحث میاجتماعی  مایزت/بندیهطبقبر سر  و مبارزاتِ منزلت/فرصت طبقاتی/اقتصادی، احتکارِ

ین طرح مفهومی اگردم و با استفاده از دهم. سپس به وضعیت ایران بازمیها را ارائه میسنخ یک از ایرانی هر

 کنم.کشور روایت می یانقالبادر دوران پسمتوسط را  اتطبق تشکیل و انحاللبه طور خالصه 

 یندهیابتوسعه نوسازی» در یدولت تاقداما طراح در عین حالصول و : مح24یسازدولت انِروشنفکر

 فکری و یک محیط»که جای گرفته بود  25ارگمداخلههای ، گروهی اجتماعی که در بطن دولت«متأخر

 شده به واسطهتأمین عمدتاً اجتماعی پایگاهای و های حرفهتحصیالت عالی، مهارتکسب مبتنی بر  فرهنگی

توانست از طریق تمایزات منزلتی می .(102، ص 2010رت، )اکیِگرفت را در بر می «دولتی …هایاستخدام

 در که بود واالیی فرهنگ یکنندهمصرف گروه این ،مشخص شود [ و نه ثروتمصرف]در  ی افرادسلیقه

نوع طبقه  این .پرداختمی ناسیونالیستی هایسنت دستکاری و ابداع به یا شدمی تعریف «اروپا» با مواجهه
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)عیال،  جهان سوم نیز حضور داشت 26یگرایدر دولتاتحاد شوروی غالب بود، متوسط که در اروپای شرقی و 

شد، که امکان احتکار ناشی می یدولت نوسازیهای قدرت اجتماعی از مشارکت در پروژه (.1998سلینی، تاونزلی، 

را فراهم  بوروکراتیکو اختیارات  [مسئولیتِ پُردرآمدکم عبارتی مشاغلِو به]های شغلی تشریفاتی فرصت

 منشأ، اما سراغ گرفت های دولتیسازمان ناقصشدنِ نهادینهدر  توانرا میها آن]مالی[ فساد علت  کرد.می

یک  یسازدولت انروشنفکرایران،  موردعمدتاً غیراقتصادی بود. در  طبقه متوسط سنخ این قدرت اجتماعی

سلطنت  1960 یدهه های نوسازیدر پروژهکه ریزان ها و برنامهتکنوکراتمثل بودند  کلیدی اجتماعیگروه 

طبقه متوسط در طول جنگ ایران و عراق در دهه  این مشابهی از سنخ. (2012)شایق،  پهلوی مشارکت داشتند

 (.2008)امویی،  بوجود آمد یانقالبساسازی پبرای اهداف دولت 1980

 :عبارت است از عمدتاً منزلت مادّی افراد این گروه اجتماعیمنشأ  :27هژمونیک متخصصان

ضع وکمیاب، که یا با  شغلیهای سازمانی یا مهارت اقتدارمنابع اعطای قدرت مانند … 

های کمیاب( یا مهارت اینرسمی به  هایپاداشو  مدارک رسمی أییدتهای نهادی )محدویت

 .شوندمی بازتولید ،و دژبانی ]این شبکه[ اجتماعیهای روابط شبکه درونها از احتکار مهارت

 (149، ص 2010 )کاپور،

های انجمنبستار اجتماعیِ  این مرتبط با مدارکصدور  دیت درایجاد محدو قدرت اجتماعی از توانایی

شود. ناشی می زدوبندافقی های از طریق شبکه مدارک انبوهدر رأس خود  حفظ جایگاهبه واسطه یا  تخصصی

معموالً زمانی شکل  طبقه متوسطسنخ دارد: این  کنندهتعییننقش  [در این مناسبات]گذاری دولتی سرمایه

. شود صرف آموزش عالیمنابعی  ای،اهداف توسعهنیل به  دانش در جهت کردنِابزاری برایگیرد که می

جامعه  درتری در سطح وسیع تواندمی کنندمیاستفاده این افراد اغلب ساالری و تخصص که مفاهیم شایسته

شود. تلقی میخنثی امری  و شدهزدایی سیاست فهم مشترکبرتری دانش فنی در در نتیجه ، یابد هژمونی

با که مساوی است شود میمنجر  تورّم مدرکبه  غالباًبه آموزش فنی  فزایندهتقاضای زیاد و دسترسی 
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. قدرت ها وجود نداردآن هارت باال امکان استخداممداشتن  در عین که آتیهای نسل هایی از افرادِ گروه

شود، اما از آنجا که دست آمده و حفظ میهها باجتماعی این طبقه متوسط بیشتر از طریق احتکار فرصت

استثمار ناشی از  اقتصادیِقابل مبادله است، قدرت  ]کار[ المللیِهای فنی تا حدودی در بازارهای بینمهارت

، در ایران .(2016)کو،  ( هم در کار است)غالباً ناشی از مهاجرت خواستهاستثمار خودیا  [متخصص] نیروی کار

 هژمونیکمتخصصان ، ش یافتهنگامی که تحصیالت عالی و آموزش فنی در سطح انبوهی توسط دولت گستر

 .1370/1380 هایدر دهه و 1350ی در دههرسیدند: قدرت اجتماعی  به و رشد کردند

 کلیدی تولیدکنندگان کاال نقشخردهو  طمتوس: خانوارهای دهقانی 28روستایی تولیدکنندگان متوسط

در آسیای شرقی( دارند.  ی نخستدر درجه) محورسازِ صادراتصنعتیهای دولتحمایت از در پرورش و 

ند از تمایل خانوارهای روستایی به ستتوانبا جمعیت عظیم روستایی می ]جهانی[ جنگاهای پسدولت

 برای ورود به اقتصاد جهان از ایپایهعنوان ها بهآن 29معیشتینیمه هایزندگیزیاد، مصرف کم و  اندازِپس

مایه سرقدرت نفوذ نیروی کار یا  باعث تضعیفامر این  (.2004)دیویس،  تولید شهری استفاده کنند طریق جزایر

. این شدمیواردات  های جانشینیِ سیاست در برابرها و دستمزدهای باال برای تقاضای تعرفهشهری صنعتی 

استفاده واسطه در اختیار داشتن حق وجود آوردند که بهههمچنین یک نیروی کار مهاجر ب طبقات متوسط

های تا حدی از اولویت این سنخ قدرت اجتماعی (.2002)هارت،  مشمول یارانه بودند هااز زمین در حومه

 ها، که به خانوارهای متوسطرداختدولت برای محدود کردن مصرف داخلی و تراز منفی پ ییانهگراتوسعه

. با این حال تولیدکنندگان شدداد، ناشی میدهقانی امکان گرفتن اعتبارات دولتی و مزایای رفاهی می

اجاره حق استفاده از زمین در طول فرایند  توانستند از طریق فروش یاروستایی همچنین می متوسط

طقه منتا حدود زیادی بسته به هر  متوسطاین طبقه  بخت، قدرت اقتصادی کسب کنند. شتابان شدنشهری

دولت ت با مخالفرادیکال  هایگاه به پایگاه ان متوسطندهقا این سنخ از. در آمریکای التین، بودمتفاوت 

پس  روستایی طبقه تولیدکننده متوسطعمدتاً حذف یا سلب مالکیت شدند. در ایران، یک  کهشدند بدیل ت
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های دولتی وامگرایی و در دوران دولتو سپس دوباره  1340 در دهه سلطنت پهلوی از اصالحات ارضیِ

  (.2019)هریس و کالب،  گسترش یافت 1360 در دهه الوصولسهل

 حول تولید، تملّک و ادی افراد در این سنخ طبقه متوسطاقتصهای : فعالیت30شهری دهندگانخدمات

چرخد. چنین افرادی وساز، کاالهای وارداتی و مستغالت می، ساختبادوام ، اقالم مصرفیسرمایهتوزیعِ 

 طبقه متوسط سنخقدرت اجتماعی این ند. با این حال اهاصطالح غیررسمی حضور داشتهمیشه در اقتصادِ به

به بعد وسعت یافت، فرایندی  1980جنوب جهانی از دهه  کشورهایبا شروع فرایند آزادسازی اقتصادی در 

نجایی که شد. از آهر چه بیشتر به بخش خصوصی و پیمانکاران واگذار می دولتتعهدات آن  طیکه 

 سرمایه و نیروی کارجهانی  هایجریان رویهای اقتصادی داخلی را به فعالیت کشورهای با درآمد متوسط

 باشد. دیگر طبقات متوسط هایسنخبا کاهش نسبی  مقارنتواند می گشودند، گسترش این طبقه متوسط

شناسی جامعه (2013)شویم  خرپول رشد چگونهدر آسیای روبهنام محسن حمید در کتاب خود به

 لیِ اوّنسلهای ورودید. این افراد غالباً کنارائه می یداستان یدر قالب طبقه متوسط سنخ طنزآمیزی از این

و  اقتصادی ]آزادسازی[ لیبرالیسم توانند مدافعمی به بازار شانوابستگی خاطربه لیو، اندیانیم یطبقهیک 

اعضای ثروتمندتر این طبقه  (.2006)فرناندز و هلر، باشند ی هم اجتماعی و سیاس یسملیبرالضد گاهیحتی 

 کننداستثمار اقتصادی نیروی کار اعمال قدرت می نیزو  31شهریجزایر در  فضایی جداییاز طریق  متوسط

ی را به دولتاتی دولت را دور بزنند و بخش همچنین ممکن است از طریق فرار مالی هاآن (.2010)سلزر و هلر، 

 طبقه متوسط این، اغلب افرادی که با چشم عنصری فاسد و راکد و با نگاهی باال به پایین بنگرند. با این حال

روزافزون فضای شهری در مفاهیم  یافتنِ، و با توجه به محوریّتشاندلیل حضور شهریبهکنند یابی میهویت

 (.2018؛ یانگ، 2006)فرناندز،  شوندهمراه میعلیه دولت تر ای گستردههای تودهبسیجبا  ،روزمرهشهروندی حقوق 

 یمتظاهرانه مصرف و است چشمیهم و چشم بر مبتنی و تقلیدی سراسر هاآن مصرفی عادات عالوه به
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در ایران، رونق کاالهای  (.2006)کو،  گیردرا در بر می 32زندگیسبک به مربوط محصوالت و تقلبی کاالهای

 شد. [1380] 2000و [ 1350] 1970های در دهه شهری دهندگانخدمات جهانی منجر به گسترش

ه یک طبق ای که مفروضاتمفهومی چارچوب با 1357 تاریخ اجتماعی ایران را پس از یمتوانچطور می

د؟ از شوممکن کند، از نو نوشت تا درک بهتری از وقایع سیاسی چند دهه گذشته رها منسجم را  متوسط

بعید نیست؟  34و توسعه خودبسنده 33گراییجهان سوماین گذشته، آیا جمهوری اسالمی بازگشت به دوران 

طبقات  لتشکیل و انحال. در واقع، جمهوری اسالمی یک مورد استثنایی است دقیقاً به این دلیل که است

برای دولت این های آرزو، مشخصاً در ایرانبسیار شتاب گرفته است. دهه گذشته  چهار طیدر آن  متوسط

هانی جسرعت با الگوهای طبقات به گیریشکلدر یک محیط جهانی نولیبرال به این معنی بود که توسعه 

شده بندیکنندگانِ بخشبا مصرف سبک زندگیمعطوف به  ایِتودهو مصرف  پذیرانعطاف یانباشت سرمایه

ک کنیم، طبقاتی را در تکاپوی اصلی خطوط]پیش از هر چیز[  شاید بهتر باشد. در ایران، خوردبپیوند 

عنوان نظم عادی اند و بنابراین بهها است ماهیت دائمی پیدا کردهخطوطی که، در کشورهای دیگر، مدت

 اند.امور ذیل عرصه ایدئولوژیک قرار گرفته

 طبقات متوسط تشکیل و انحالل: 1979ایران پس از انقالب 

یک داستانِ  شودمی روایت 35ماسبق ]پس از وقوع[بهعطف ایران اغلب 1357مورد انقالب  درداستانی که 

 دینی انیا روشنفکر« بازار»و « جدمس»سنتی در ط میان طبقات متوسئتالف بورژوایی است که با اقیام خرده

نحو به ،انقالبمنازعات  پیروزجریان ماهیت درکی از ی این تفسیر به واسطه. ریزی شدپا پیخردهو بازرگانان 

. انقالب از طریق اندپرسش گرفتهبهعلوم اجتماعی  محققانرا ین حال این روایت . با اظهور کرد نگرگذشته

« قدیم» طبقات متوسطبا حضور ، 1357 تا تابستان 1356 از پاییز یابندهگسترش عمومیِ بسیجِ هایخهچر

 «ساخته شد»متخصصان هژمونیک، رشد روبههای و شبکه گراناراضی دولت روشنفکرانِاز جمله « جدید»و 
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رسمی پرولتاریای شهری و کارگران صنعتی  انواع یمشارکت فزاینده. (2004؛ کورزمان، 1985)اشرف و بنوعزیزی، 

. ها هستندهمین سلطنت پهلوی سقوطبه ی نهایی دهندهثابت کرد که شتاب 1357سال  پایانی هایدر ماه

تا  حرکت کردخود پایگاه اجتماعی  گسترش سمتبهبرای تحکیم خود دولت انقالبی جدید  به همین دلیل،

آنچه از این  .(2018؛ تبار، 1995)احسانی،  شود پیروزآن زمان مدعی قدرت در  انقالبیونِسایر  مبارزه بابتواند در 

دولت در دهه نخست جمهوری مرتبط با  عمده در ترکیب نسبی طبقات متوسط دو تغییر منازعات بر جا ماند،

 .بوداسالمی 

ایدئولوژی برتری  ینارا زیر و رو کرد، منزلتی های اجتماعی، یک ایدئولوژی جدید نظم اوالً، مانند اکثر انقالب

قدرت  بهشین نخبگان رژیم پی از امکان بازگشت . این امر تا حدودیکردرا ترویج می تخصّص نسبت بهتعهّد 

رغم انتظارت علیهموار کرد که  یرا برای افراد یصعودتحرّک و در عین حال مسیرهای جلوگیری کرد 

 دستگاه» پیشین به حاشیه رانده شده بودند. ایدئولوژی انقالب ایران همچوننزلتی مدر نظم باالشان، 

ای قشهو بقایای آن عمل کرد، و نه همچون ن رژیم سابقگروهی علیه  یبرای اقدام 36«عواطف یمتمرکزکننده

 نیکهژموو متخصصان  یسازاین امر به ضرر روشنفکران دولت .(2013)کالینز،  برای ساخت یک دولت جدید

 هاآنبه رشد  1350 تا 1340 هایدر دهه گامی همی سلطنت پهلوی برای توسعههاکه پروژهتمام شد 

سرعت رشد به 1350دانشجویی در طول دهه جمعیت سسات آموزشی و ؤکه م شرایطی. در کرده بود کمک

 دانشگاهدر  نامتثبعنوان مثال، نرخ ناخالص به-هنوز نسبتاً کم بود  1357 ها در سالآن کرده بودند، تعداد

 (.2018)یونسکو،  بود%  5/4 فقط 1356 و 1354 بین سالهای

که  ترایینتوانستند این در را بسته نگه دارند. طبقات پنمیدار مدرک هایدژباناین  دیگر، 1357 زپس ا

ر یک ، و قدرت محلی دهای اداریحرکت درآمده بودند متقاضی کار در ادارات دولتی، پستتازگی بهبه

 استانی شدند. به عنوان مثال در وزارت بهداشت: 37«بازیپارتیاقتصاد »
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ها سینپرستاران و تکنکمک، تریدف پایینردهکارمندان ، هاکادر فنی سطوح پایین مانند منشی

رتبه  تر و کارمندان باشان توسط کادر پزشکی با تحصیالت عالیمزایامدعی شدند که حقوق و 

ها، برای تقویت کردند، سلب شده است. این گروهباالتر که قبالً وزارت ]بهداشت[ را اداره می

 هان آشپزخانهپایین مانند سرایدارها، باغبانان و کارکنادهری خود، اغلب با سایر کارمندان جبهه

 (141، ص 2005)مهریار،  د.ردنکائتالف می

 ،ین حالعود، در سال متغیر ب 40تا  25بین عموماً  1360 رتبه در اواسط دههسن وزرا و مسئوالن عالی

. (2003)امویی، کردند. میرا جذب جو و ستیزه جوان افرادکه  بدعت نهاد را موازی «انقالبی» نهادهای دولتْ

شدن  گاممها تالش دولت برای هطول دهه که در سلطنت پهلوی و در بوروکراتیکیجه، الگوی اقتدار در نت

جنگ طوالنی  طور کامل برنیفتاد. سرانجام، پس ازبود در هم ریخت، اگرچه به شدهایجاد با اقتصاد جهانی 

« انمتخصص»اقتدار  احیاءشروع به  منزلتیهای اولیه انقالب، نظم عواطف سال با عراق و فروکش کردن موج

 کردند،یمی رقابت صعود که برای تحرّک یواردانبا خیل تازه 1360 دهه شورش منزلتیِکرد. با این حال، 

 .ه بودبر جا نهاد دولت دراثر خود را 

انقالب را  آیرونیک ، یک پیامددولت انقالبی جدید یِاجتماع-یسیاس بسیار دور از پایگاهی تفسیرارائه ثانیاً، 

را به دو بخش  پیش از انقالبی جمهوری اسالمی این طبقات میانت سازی تحت حاکمید: دولترپنهان ک

که منظور -« مسجد»تا حدودی مبارزه با استثمار شدن در اقتصاد جهانی بود. تقسیم  . هدف اینتقسیم کرد

توسط  -استهای امور خیریه و شبکه مساجدهای علمیه، حوزهمانند شیعی  نهادهای [در این مقاله]از آن 

 امیال، از اسالم سیاسی را مشروعیت ببخشدگرا مداخلهای تا نسخهتجهیز شد انقالبیون جدید بازسازی و 

. در این سازی کندکادری های دولت، و برای ارگاندهد تسریهای دور دست کشور استان تاگرایانه را توسعه

 . انواعتحلیل برده شدشدت به [روحانیانیعنی ] هشیع روشنفکرانقشر تاریخی  خودمختاری ،روند

کنند، خواه از  دینی اظهار نظرو غیرروحانی جرأت یافتند که علناً در باب موضوعات فقهی گرانِ مداخله
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رمانتیسیسم ارتجاعی  متفکرانی مانند عبدالکریم سروش یا از موضع بالیبرال  گرایموضع تجدیدنظر

 .(2001؛ خسروخاور، 2008)قمری تبریزی،  متفکرانی مانند رضا داوری اردکانی باهایدگری 

طبقات  افراد مختلفی ازاند و لحاظ فضایی متمرکز شدهبهبازرگانی شهری که های یعنی شبکه-« بازار»

های فعالیتشدنِ حاشیه راندهبهکه شاهد  -دننکجارت و تولید به هم وصل میتدر را اجتماعی متعدد 

مثابه هب بود، 1360 در اوایل دههاعتبارات، صنعت، و تجارت خارجی وسیع شدن یبه دلیل ملّ اشاقتصادی

و تجاری  تر در اختیار گرفتن مهار جریانات مالیهر چه کاملسوی بهیک نهاد از تغییر استراتژی دولت 

شهری  دهندهخدمات موقعیتدر  که پیش از انقالبها آن ، اغلبانبازاری افرادی از. آسیب دیدالمللی، بین

های جنگ های مختلف تجاری در طول سالو فعالیت 38بودند، مجوزهای سودآوری برای معامالت انتقالی

، یا بود ثباتشه بیپر و پیمان اما همیقدر کافی بهکه  ازار سیاه روی آوردندبه ب یا هاآن. باقی کف آوردندبه

 .(2007)کشاورزیان،  سرمایه را به زمین شهری و مستغالت منتقل کردند

 1990ی آمریکا در دهه قطبیتک هژمونی یو مرحله ،( تمام شد1367-1359وقتی جنگ ایران و عراق ) 

با آن روبرو ناچار بههای انقالبی در اقتصاد جهانی پیروزمندانه نمایان شد، واقعیتی ساختاری که همه دولت

وزیر وقت ، نخست1368 . در سالنابود شویدیا  شوید متجددیا جا افتاد:  برای دولت ایران نیز شوند،می

 کرد:بیان در مجلس دیدگاه را میرحسین موسوی این 

]با این حال[ دنیا نسبت به  …ده سال است که این ملت برای خدا زندگی کرده است. 

در ، با دنیای خارج بخواهیم یا نخواهیم …دستاوردهای ما کور است. این مشکل ماست یا دنیا؟ 

پرسد می دنیا از ما اما ،های بشردوستانه استبنیادبر  استوار. ایدئولوژی ما هستیم شدید یرقابت

و  پرسدپیشرفت علمی، اقتصادی و فرهنگی ما سؤال می از دنیا؟ چقدر است مانفوالدتولید که 

این کشور به ما محول شده  اقتصادیکند. ]...[ پیشرفت ارزیابی می هاآنایدئولوژی ما را بر اساس 

ترین به مرفهباز هم وظیفه ما است که این کشور را  ،رقابتی هم در کار نباشداست. حتی اگر 
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 ,FBIS Daily Report 1/3/1989, Near East & South Asia, FBIS-NES-89-001) کشور جهان تبدیل کنیم.

pp. 49–54.) 

 لطنت پهلویدیگری نیز داشت. تنها یک دهه پس از سرنگونی س آیرونیکپیامد  1357 به این ترتیب، انقالب

درت قپنجمین »ثروتمند و تبدیل شدن به شمالِ با  گامیی دولتی خود الف همی توسعههابا پروژه که

المی زد، سیاستمدارانِ دولت جانشین آن همان هدف را اعالم کردند. جمهوری اسجهان را می« صنعتی

 کند.اقتصاد جهانی ثابت  همگامی بابرای مبارزه  درخود را  حقانیت خواستمی

بلکه این  ،یافتنی نیستدست بازارمسجد و بر ه با تکیه مبارز ر ایند پیروزیمعتقد بودند ها آناما چگونه؟ 

تصاد تحول اقبرای توانند مهارت و تخصص خود را که مییعنی کسانی تخصصی کادر فنی و با  هاپیروزی

وسط باید طبقات مت سنخمطمئناً، این  .(2008)مراجعه کنید به مصاحبه: امویی،  نی استدست آمدبه، کار گیرندبه

ایران را  ، مبارزه1370 دههو  1360 بودن قیمت نفت در اواخر دهه . پاییننددشمی ابداعدر این فرایند 

از راوان ف اقتباسای استراتژیک تبدیل کرد. جمهوری اسالمی با در اقتصاد جهانی به گزینه اراستثمعلیه 

جمهوری  تو توسعه شهری سرازیر کرد. دولسالمت را به سمت آموزش،  هاسرمایه، یهای دوران پهلوبرنامه

، 1340 های سلطنت پیشین از دههنامهبرمشابه را  39جانبه[]یا فشار همه« فشار بزرگ»استراتژی  اسالمی

رمایه دولتی و ساله برای تنوع بخشیدن به اقتصاد ایران با تزریق س 5های ای از برنامهدنبال کرد. مجموعه

 شد. طرح ،از ذخایر ارزی حاصل از فروش نفتهوشمندانه خصوصی همراه با استفاده 

الب حمله کردند عنوان مجرای نفوذ ضدانقبه ]اقتصادی[ های آزادسازیکار به برنامهنخبگان سیاسی محافظه

در  را اجرایی و تقنینی حاکمیت هایبخشکاران همین که محافظهها را کند کردند. اما اجرای برنامه روند و

-1392)نژاد ی، دولت احمدتصاحب کردند همزمان با رشد عظیم قیمت جهانی کاالها 1380 اواسط دهه

 جریانویژه اقتصاد جهانی، به کاالهای مصرفیِان سرمایه و روی جریبه از پیش بیش کشور رادرهای  (1384
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]در اقتصاد جهانی[ به  شدناستثمار باسابقه نفت باعث شد مبارزه بیهای شرق و غرب آسیا، گشود. قیمت

 شد.میبا فروش نفت در بازار جهانی حاصل سادگی به کشور هایویژه هنگامی که درآمدتر برسد، بهنظر ساده

اقتصاد در ] استثمار بادر حال مبارزه  محورِت توسعهآرامی از یک دولاسالمی بهطور خالصه، جمهوری به

]در اقتصاد جهانی[، تغییر مسیر داد. با  انحصار بادر حال مبارزه  و محورصادرات یرسمت کشوجهانی[، به

مشاغل را پس از توانیم تغییر در ساختار ، می1390 تا 1365 از سالایران  یهای دولتاستفاده از سرشماری

شغلی  مقوالت 1دهد. جدول مشاهده کنیم، که بخشی از این تحول را نشان می 1360 یدهه یدوره

 ،اندارائه کرده (1979) رواریکسون، گلدتورپ و پورتوکارِکه  ای،طبقه-7سرشماری نفوس ایران را در یک طرح 

، ه)تورچ شودمیالمللی در سطح وسیعی استفاده های بیندر مقایسه ایطبقه-7طرح این  viاست.ده آورگرد

 د.نشومحل کار تعریف می استقاللروابط شغلی، سطح مهارت و  تغییراتِ ر اساسب تاطبقدر آن، و  (2005

 

                                                           

vi و کار بهداد در توانیم ایران در شغلی هایموقعیت بندیطبقه رایرا ب 1385–3551 سرشماری هایداده ها بر مبناییکی از اولین تحلیل 
 در تحقیقاتی هپروژ یک برای هاسرشماری خام هایداده مجدد کدگذاری وتهیه فرایند  زپ کالب در و من. کرد مشاهده( 2009) نعمانی

 مقوالت از 1355 لسا سرشماری اول،. است نقص دارای شناختیروش نظر از دلیل دو به بهداد و نعمانی رویکرد که دریافتیم انجام، حال
. است نشدهشناسایی  نپیشی مطالعات در استفاده مورد مستقیم هایمقایسه در که کند،می استفاده بعدی هایسرشماری به نسبت متفاوتی شغلی

 پس دوره در کار نیرویشغلی  هایداده از پیشین مطالعات یبرساخته مقوالت دوم،. است نشده درج جدول در 1355 هایداده دلیل، همین به
 این ما. گیرندمی کم دست را کارگریطبقه هایموقعیت سهم و کنندمی ارزیابی حد از بیش را بورژوایی خرده هایموقعیت سهم 1357 از

 .کنیمپیشین در آینده منتشر می تفسیرهای و هاروش با را خود رویکرد و اختالفدهیم میوبسط ها را شرحداده
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و  زراعیکاهش مشاغل عبارت است از شغلی در جدول،  طبقاتدر  هاتغییر اصلی در توزیع نسبی سهم

نسبتاً  مقوالت شغلی، در حالی که سایر انقالبای ساده طی دو دهه اول دوران پسافزایش مشاغل غیرید

بقات ط نیز تقریباً ثابت مانده است. بگیرطبقات شغلی حقوقکارگر و ی ی نسبی طبقهاندازهاند. تغییر ماندهبی

 شامل افرادِ که ، زیرا اندمنتسب شده «جدید»طبقه متوسط معموالً به غیریدی ساده کارگران و بگیر حقوق

مطلق تعداد ، این . عالوه بردنشومی( پرستیژ پایین( و خدماتی )پرستیژ باال) تخصصیمشاغل  درشاغل 

میلیون  5/20به  1365میلیون نفر در سال  11از ه و نیروی کار در کل این دوره زمانی تقریباً دو برابر شد

منتسب رشد مطلق و نسبی مشاغل  نْنیروی کار ایراهای داده، در مجموع. ه استرسید 1390نفر در سال 

 دهد.طبقه متوسط را نشان میبه 

-فنیتعداد مشاغل  در حال رخ دادن بود. تریپیچیده مقوالت شغلی تغییراتِاین پسِ پُشت با این حال، 

جناح سیاسی  یا اینکه کدام هاصرف نظر از قیمت نفت، معضالت تراز پرداخت 1357پس از انقالب ی تخصص

ی یک بوروکراسی واسطهکادرهای سازمانی به رشد. با یافت فزایشهمچنان ا، قوه مجریه استدر رأس 

 بورژواخرده طبقه ذیل که خوداشتغال کارکناننیز افزایش یافتند.  یساز، روشنفکران دولتوطویلعریض

 

ساختار شغلی نیروی کار ایران،  .1جدول 
1365-1390 

 EGP ایطبقه-7از طرح  مقوالت شغلی: یادداشت
و  تلفیقها توسط زپ کالب . دادهاست برگرفته شده

 مسکن و نفوس سرشماری: منبع کدگذاری شده است.
 .ایران
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. متخصص متوسط طبقات رشد وجود با حتی نشدند کمتر طبقات رسای با نسبت در شدندمی بندیطبقه

چهارم  سنخ ذیل در بخش خدمات بودند که یشامل کارآفرینان شهر بندیطبقهبخشی از افراد در این 

روستایی  ان شامل بسیاری از دهقانان متوسطی کشاورزطبقه (.1994)اطهاری، گیرند قرار میط طبقه متوس

 شهرهای یحاشیه در مستغالتی و امالک به را شانکوچک هایزمین 1370 تا 1360 هایاست که طی دهه

ایران از  در ییروستا-ینکه نسبت شهر. با توجه به ای(2006 ،)احسانی کردند بدل گسترش حال در کوچک

 یطبقه در رشد این احتماالً تغییر یافته است، 1390 تا سال %30 -%70به  1358 الدر س %50- %50

 1980 یدهه از پس را کشور متوسط طبقات از مهمی بخش که ایطبقه ،افتاده اتفاق شهری خدمات

 .دهدمی تشکیل

سیاسی در ایران  تکاپوی. ترسیم کردندبه بعد  1370 ایران را از دههخطوط کلی امور مربوط به روندها این 

رشد بهبه طبقاتِ متوسطِ رو های مختلف سیاسیجناحچگونگی واکنش  پایان جنگ ایران و عراق بااز زمان 

دولت  مشی خطمتوسطی که همزمان با ات ، طبقاستخورده پیوند طبقات این برای بسیج  هاآنو تالش 

های جناح -و خیابانی أرصندوق - . در سطح انتخاباتی و فراانتخاباتییافتو تحول  کردرشد  یانقالباپس

برای کسب  به قدر کافی گسترده ای اجتماعیِهائتالف ایجادبا هدف بودند مجبور رقیب  سیاسیِنخبگان 

 متوسّلجد بازار و مس« قدیمی»طبقات متوسط همچنین به طبقاتی فراتر از طبقه کارگر رسمی و  قدرت،

دهنده که از جمعیت رأیمتوجه بخشی  تازه فقط هایتوسّلچه اهمیت دارد این است که این آناما . شوند

نبوده است. اگرچه ما  وسط قرار گیرندیل طبقه متذ مشخصاًتوانند شناختی یا اقتصادی میبا تعاریف جامعه

توان مینداریم، را در اختیار  1370 و 1360 یدههه در دو طبق اییِخودشناسمربوط به های پیمایشی داده

، از جمله استفاده طبقات متوسط تفاوتم هایسنخمتعدد به  سیاسی هایجناحمکرر  هایتوسّلکه  پذیرفت

 یانایراننسبی  اییخودشناس شیوعدر سهمی  های جمعی، خودشاز مفهوم طبقه متوسط در رسانه فزاینده

 .ه استبه عنوان طبقه متوسط داشت
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ترسیم کرد. توان در سه بخش میالذکر فوقکلّی های سنخسیاسی ایران را با استفاده از  تکاپویمارپیچ 

های انقالب ای که بسیاری از وعدهدهه- 1360 جدید از دهه سخت یسازروشنفکر دولت قشرنخست، یک 

ای انسانی درست کند. این جمهوری اسالمی با چهره نوعیخواست ظهور کرد که می -را به تعویق انداخت

را بازتولید کرد و  انیرانهای پیشین ایی نسلگرایانهملیفرهنگی لحاظ بههای مایهقشر بسیاری از درون

که  تجددنظریه تارگرایی و پساساخ از قبیل را دترین مُدهای ایدئولوژیک غرباهداف خود جدیمتناسب با 

باالترین که کرد. بخشی از این روشنفکران کشور ، وارد شده بودندبازسازی ایان تاریخپ لیبرالیسمِ در قالب

اقتدارگرایانه  های پدرساالرانه ومخالف جنبه گفتاری، را هم اشغال کرده بودند های دانشگاهی در ایرانرده

که در اوایل  جناحی متمایل به چپآمد. های فکر خود دولت بیرون میکه اغلب از اتاق دولت تولید کردند

خود را تعدیل کرد و به یک جریان  انقالبیجویی ستیزهکنار گذاشته شد، ت میدان سیاس موقتاً از 1370 دهه

ایی هآنحمایت ، حتی را جلب کندحمایت این روشنفکران کرد تر تبدیل شد و سعی مالیم« طلباصالح»

های از درآمدن سرمایه کهراستی دست خواندند. در واکنش، نخبگان سیاسیِکه خود را سکوالر می از این قشر

 ضدروشنفکریِ قشر یک کردند تا صرف  یجدید عصبانی بودند، منابع لیبرالِ فکری به انحصار این جریانِ

متناسب فرهنگی  و کاالهای محصوالتو تربیت کنند  1357-اترِ ایدئولوژی پس«انقالبی»های وفادار به جنبه

از هر دو سو را  یسازرقابت نخبگان سیاسی روشنفکران دولت (.2009تبریزی، -)قمری نندکرا تولید  شانخود

 قدرت بخشید.

کامالً  1357 ایران پیش از انقالب یفرهنگ عرفدر ساالری که تحرّک صعودی از مسیر شایستهخواست دوم، 

بخشی برای ارضای دولتی  هاینظام دانشگاه [پیش از انقالب]اگر چه وباره جان گرفت. ، درسوخ کرده بود

ی خألهاتوجهی میزان قابلبهدولت  تشویقبا آموزش عالی خصوصی  شیوعگسترش یافته بود،  این نیازاز 

 سالتا  رسیده بود، %18حد  به صرفاً 1378تا که  عالی آموزشدر  نامتثبناخالص نرخ را پر کرد.  موجود

در ادامه، . گرفت یپیشمردان ها از در دانشگاه زنان نامتثبهمچنین و  رسید %36دو برابر شده و به  1388
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مهندس چنان غلبه یافته بود که بسیاری از  ودکتر  منزلت (.2018)یونسکو، رسید  %69به  نرخ، این 1395 تا

ین چنبه دنبال خود در دولت های جایگاهکردند برای توجیه های مکلّا سعی میقضات معمّم و انقالبی

 متخصصان هژمونیکِ  از سنخ طبقه متوسط : افزایش قدرت اجتماعیِتأثیر داشت. این امر دو ی بروندرکامد

ای جامعهمنجر به های تحصیلی که منزلت کسب یشرکت در مسابقهو ترغیب افراد به  ،مرتبط با دولت

 (.2015 ،)حبیبی .شد مدارک تحصیلی لبریز از

خارج در این نسبت بود.  2800به  1، نسبت پزشکان به جمعیت عمومی 1358 در نظر داشته باشید که در

بود شده  690به  1، نسبت پزشک به جمعیت دو برابر، با جمعیتی 1387 بود. در 4000به  1از تهران 

فرهنگ مصرف را در بین بسیاری از افراد که  ،این گسترش شغلی(. 2009اللهی، )خجسته، ممتازمنش، انتظاری و عین

یارانه و سالمت  های خدمات اداریبه هزینه در نظر داشتدولت دانستند تغییر داد. خود را طبقه متوسط می

مشهود در جامعه ای امر به سربرآوردن پدیده. این  بزرگ ایجاد کندیک بازار مصرفِ ریق طاین از  و دهد

 جراحی مثل داوطلبانهجراحی  هایعمل)از جمله  خدمات درمانیی متظاهرانهی منجر شد: مصرف ایران

. لبریزشدن جامعه از مدارک گرفتصورت می یمنزلت های ایجاد تمایزتا حدّی با انگیزه که بینی( زیبایی

موج نارضایتی در میان طبقه  وجود آمدنهبهمچنین باعث  ،حاصل شده بود دولت شویقبا تکه تحصیلی 

سختی تحصیلیِ به های متناسب با مدارکِ از یافتن شغل شانمتوسط جدیدی شد که پسران و دختران

 یعنی ،خروشخروج و  زعبارت بود ا این وضعیت . دو پیامدشدندمی ترناتوانسال به سال  ،دهمآچنگ به

 هایبرترین دانشکدهاز ، کبیرامیردانشگاه  ازدر همین دوره  سیاسی. تصادفی نیست کهکنشگری فرار مغزها و 

 .سر برآوردند بسیاریکشور، دانشجویان معترض مهندسی فنّی

 پیوندهایرشد که مثال آن رشد کرد،  1370دولت در دهه بهمتصل بخش جدید صنعتیِیک که  با این سوم،

و  واردات مستغالت، تجارتِبازارهای سودآورترِ الشعاع ش تحت، فعالیتاست صنعت خودرو پسین و پیشینِ

در این  دولت بهمتعلق های اقتصادی بنگاهبا وجود . حتی قرار گرفت به اشخاصصادرات، مالیه، و خدمات 
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 بازار گسترشبا  به این امید کههای خصوصی اجازه ورود داد مایهبه سر 1370 در دهه حکومتها، بخش

 1380 یقیمت کاالها در دههشدید  باالرفتندست یابد.  تربه یک اقتصاد متنوعاز اقتصاد نفتی  ،یرقابت

بخش خدمات از جانب  سوداگرانه رویزیادهبه هم آنکه های غیرصنعتی شد، چشمگیر بخشرونق باعث 

 (.2010 ،)میدریدامن زد.  طبقه متوسط ]سنخ چهارم[ شهریِ

مشغول تولیدِ نخبه  فرهنگ نوعیی که شرایطدیگری در الگوی مصرف شد. در  چرخشاین امر باعث ایجاد 

 انیایر ، فرهنگ تودهبود های اروپاییجشنواره هایحلقهبا  متناسب تجربیهنری و آثار غامض سینمای 

به شکل  بتوانندتقریباً همه ی آن که در نتیجه کردو بازسازی میجذب متظاهرانه را  مصرفِ هایی ازنمایش

ی «زمانه روح»تی از واکنش به بوروکراسی دول یمآبانهقیّمعناصر شرکت کنند. نمایش در این  نمادین

، ناتوان ددامی جوالن هم یدر توابع استانبیش از پیش در کالنشهر تهران بلکه  فقطکه نه  یو جدید عجیب

پسافوردی روح جلوگیری از نفوذ برای و سیاستمداران انقالبی علمیّه اساتید حوزه  (.b2013 ،)صادقی بود

مؤلفه  رْ زندگی فردمحو آن ترجیحات فردی و سبککه در روح جدیدی بودند، بسیار ضعیف داری سرمایه

باز هم، بهترین کاری که  (.2005 ،)بولتانسکی و چیاپلو شدو زندگی خوب تلقی میشخصی  اصلی هویتِ 

، ای خودشان را از طریق فیلمودهاین بود که محصوالت فرهنگ ت انجام دهند کاران دوآتشه توانستندفظهمحا

 علناً امروزه حتی در میان شهروندانِ هاآنکنند، محصوالتی که برخی از تولید ها سایتموسیقی و وب

 (.2019اوقلی، )باج اند.ر محبوببسیا «رژیمضد»

 و عوارض جدید محورِخدمات طبقه متوسطِ رشدبهرواقتصادی . نفوذ ها به هیچ وجه کافی نبودآن البته تأثیر

خواستند میکه سبک زندگی مشابه را  جامعه، به نارضایتی سایر اقشار گانکنندمصرفر تولیدِ میل دآن 

با  [کاالها] این امکان را فراهم کرد که عرضه 1380 در اواسط دهه کاالهای مصرفی رونق بازاردامن زد. 

نژاد مرزها را به روی سیل واردات از داری احمدیانزیرا دولت با سکّ باشدتقاضا پاسخگوی تناسب بیشتری 

سرعت با وضع جدید به ای که رسید،کاالهای تقلّبیکمک هب ،های زندگیباز کرد. سبکاروپا و آسیای شرقی 
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 طبقه متوسطاز این بخش جدید  دستِبهه شدابداع منزلتیِ  های تمایزِروش کلیدیِ هایپیامد ازانطباق یافت. 

انه بیگازخودو  خیالیِ تحرّک صعودی وسوسه هایطعم باای قیرتر در مناطق شهری و حومهاین بود که اقشار ف

دستگاه فرهنگی  کارِمحافظه یووباربرجکه ، چیزی شود توزیکینبه  بدل تواندمی یمنزلت شدند. حسادتِمی

 (.30-23، صص 1395خواه، )عادلدر آتش آن بدمد  ه استتالش کرد ]خاکریزهای فرهنگی[دولت 

ه آفرید 1392 و 1388 های انتخاباتیکه شگفتی در قلمرو اجتماعی در هم آمیختند تکاپوچگونه این سه 

، امروزِ جهاندر کشورهای با درآمد متوسط  بیشترجمهوری اسالمی، برخالف کلیدی  یهامشخصه از؟ شد

که در  1968مانده از جابه یانهگراییک میراث ملی- هسیستمی سربرآوردضد علناً یاز وضعیت این است که

ایدئولوژیک، هم از جهت  ادیمهم از جهت اقتصادی جهان،  محیطعالوه، بهاسالمی پیچیده شده. ردای 

 بر 1360 لت ایران تالش کرد تا در دههکرد. دواستقبال نمی 1950دهه  دیگر از الگوهای جانشینی وارداتِ

شنا کند، اما  صورت اُریببهدر مقابل این امواج  1370 در دههبعد خالف جهت امواج اقتصادی جهان و 

ن طبقات متوسط ای انحالل تشکیل وسپرد.  دل به امواج تغییر جهت داد و 1380 ر دههدر اواخ باالخره

از  ایطبقهرشد  ،1360در دهه  یافتهگسترشی،سازدولت روشنفکرجدید  قشر: ها را از سرگذراندچرخش

جابجایی افراد روستایی و شهری در تحرّک صعودی به  و ،1380و  1370 هایهژمونیک در دهه انمتخصص

 شهری. دهندگانطبقه خدمات

بتوانند  الذکرفوقطبقه متوسط  هایسنخ افرادراه را بازکرد که  تکرد این تحوالشود ادعا ، میبه هر تقدیر

. عنوان یک طبقه متوسط منسجم بشناسند[]و خود را به ندوشمؤتلف  جمعی اییخودشناس نوعیدر موقتاً 

طبقه شد، گرایانه تلقی ی ملیشکوفایی دستاوردهاحل، عنوان مانع، و نه راهوقتی دولت بیش از پیش به

-ی اداریکرد. متخصصان هژمونیک احساس کردند سرمایهتحقیرشدگی احساس  هم یسازدولت روشنفکر

 اقتصادی یا سرمایه سیاسی برایشد سرمایه می بینیتواند به پاداشی تبدیل شود که پیشها نمیی آنفنّ

در  ممکن مسیرهای یگستردهدلیل تنوع خدمات به بخشِ آورد. طبقات متوسطِ خواهد به ارمغان هاآن
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 لحاظاز  دند، اماتر بو، متزلزلشدادغام می اقتصاد جهانی مجدداً درایران  ی کهانباشت سرمایه در شرایط

 محرومدر حال  خوب ]با معیارهای مصرفی طبقه متوسط[از داشتن زندگی ملت  کهتوافق داشتند مصرف 

، این در جریان بوده است یدهه گذشته تا حد دو طی ای[ه]درون طبق . از آنجا که تحرّک افقیاندشدن

 نوعیتوانستند میتر راحتداشتند و بنابراین پوشانی همات ها و اجتماعرانواخدرون طبقات متوسط جدید 

 .ایجاد کنند مشترک ایییک خودشناسنیز هژمونیک و ر سیاسی ضدگفتا

توان گفت در و میپدید آمد  1370 در دهه بود گفتمان این زیربنای که متوسطی طبقه آنآرایش جمعی 

بود شایع اخالقیات بورژوایی که در جنوب جهانی معاصر های مایهبُنبه اوج خود رسید و بر  1380 دهه

 راه فرد است و فرد به لحاظ مادی و ایدئولوژیک فاسد سدِ بینی، دولتِدر این جهان (.2006، ز)فرناندتأکید داشت 

. اندعلیه طبقه متوسط همدست با دولت به لحاظ مادی و ایدئولوژیککه  برخالف فقرا-از بند آن رها شده 

چنین حتماً محقق شده بود. با غرب شدن  گامبودند، هممیدر قدرت  شمایندگاناگر طبقه متوسط و ن

تالش کم در دهه گذشته دست نخبههای پا گرفت که همه جناحجا تا آن یانگفتاری در حیات سیاسی ایران

 .تصویر کنند ملت-دولت نوسازیمتخصصان واقعی عنوان بهرا خود اند کرده

های فراکسیون میانکه نبردی بود شد  کنندهداغ و قطبیین دلیل ادقیقاً به  1388جنبش سبز اعتراضات 

. اعتراضات خیابانی متجددبرای ایران شان پنهانناسیونالیستی اندازهای چشماین طبقه متوسط جدید و 

تقلب بنا به اعتقاد معترضان نسبت به ، اعتراضاتی که ایتودهبسیج سریع اوج گرفت و تبدیل شد به  خیلی

طبقات پایین حذف سمت به ینبردهای خیابانی و سرکوب دولت تکاپویاما  .گرفتصورت میدر انتخابات 

های نشینی به شکلعقبمتمایل به و دیدند میمنازعه  از هر دو طرفِبیرون خود را  بود، طبقاتی که منافع

 (.2017 ،)هریسبودند در زندگی روزمره  معمول مقاومت
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کار و لیبرال این طبقات متوسط جدید هایِ محافظهسرریزِ منازعه میان فراکسیون 1388 اعتراضات سال

اما همچنین افراد زیادی را در  ،کردتولید ز منتقدان دولت اجدید انبوهی طبقه متوسط  گیریشکلبود. 

با . دیدندمی دولتمشروعیت تقدّس دقیقاً در گرو را  خودصعودیِ طبقاتی که تحرّک  دادلت قرار مدار دو

، واکنش قهری دولت به خواهی هر یک از طرفین دعوا شددوقطبی شدن سهم باعثمنازعه اینکه توجه به

 (.2019اوقلی، )باجشان بود انیتبر حق ییدیأمهر تاز نظر هر دو طرف  تظاهرات خیابانی

نیز وجود یک شکاف،  1392 دهد، انتخابات سال نشان میشده در باالارائه پیمایشهای طور که دادههمان

دهد که معموالً برچسب طبقه متوسط را نشان می شناختیجمعیت آن مقوالت دروننه در میان، بلکه در 

چندان نه ولی اتفاقیی رو، نتیجهایران با پیروزی یک نامزد میانه 1392 انتخاباتتوان ادعا کرد . میاندخورده

 40«کنندهدموکراتیکانتخابات »آن را  (2011)که بانس و وُلچیک  آن نوع انتخاباتی بود یکنندهغافلگیر

 همهد نتوانمیاپوزیسیون  نامزدهای هااقتدارگرا که در آنهشکلی از انتخابات در کشورهای نیم :نامندمی

طبقه متوسط  برخالف این تصور که [92انتخابات در مورد ]. شوند پیروز انتظار برخالف و بزنند کنار را موانع

احیای  ای کهنتیجه بود، بسیار اتفاقیانتخابات نتیجه  ،همکاری داشتندجمعی کوشش یک  طی یمنسجم

 ،)کدیور و عابدینی به وقوع آن کمک کرد 1388 در کنندههای بسیجو انجمنی فعاالن انتخاباتی مجدد شبکه

2020.) 

 کگیری: اعتراض طبقه متوسط در دوران افول هژمونینتیجه

 منحصر به فرد تا چه حداین مورد اش برجسته باشد، اما یعدلیل تحوالت سرایران ممکن است به ماجرای

کند م که استدالل میگیرکمک میبورلی سیلور  از، مر ببرترا قدری پیش تحلیل فوق این کهاست؟ برای 

داری تا حدی به خلق و متعاقباً های هژمونیک در طول تاریخ اقتصاد جهانِ سرمایهقدرت سقوطظهور و 

این امر از آن رو است بستگی داشته است. هر دوره « های میانیِگروه»اجتماعی معطوف به  میثاقتضعیف 
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آرامش اجتماعی و گسترش برای  ی مطلوباچرخه تقویت ،اقتصادی و سیاسیکه سازماندهی مجدد نهادهای 

. به همراه داردهر دوره نوظهور اقشار میانیِ  برای هاییمطلوبیتکند که می میسرمادی تجارت و بازرگانی را 

ثروت، رکود تجاری و سوداگری  شدندوقطبیمعیوب از  ایچرخه کْشکست هر دوره هژمونی از سوی دیگر،

 هاجتماعی آن دوره شد میثاق آشوبناک طبقه متوسط و الغای بیگانگیالی را تقویت کرده که منجر به م

این  ترکیب متغیّر (.3، فصل 1999)اریگی و سیلور، به راه افتاده است شده طردهای اقشار قیام با ه تا حدیکاست 

 است. ایچرخههژمونیک، زیربنای این الگوی  یهر دورهدر های میانی گروه

که  [میثاق تازه]« دیل نیو» دادن پیوند و بسط طریق از 1945تحده پس از از نظر سیلور، هژمونی ایاالت م

دوم  جنگاپس یدر دوره میثاق جهانی به یک ،بین دو جنگ جهانی بودی در برههمیثاق داخلی آمریکا 

نویدبخش  المللی[]بین اجتماعی میثاقبنا شد. این  [میثاق منصفانه] «دیل فِر» موسوم بهجهانی 

مشخصاً یعنی شده در جنوب بود )زداییی تکنوکراتیک سیاستتوسعه داری رفاهی کینزی در شمال ویهسرما

با (. در شمال، هژمونی ایاالت متحده رضایت طبقات متوسط بوروکراتیک را 41ی تنسیسازمان عمران دره

گرا در ازای کرد، در حالی که در جنوب، به نخبگان ملیتضمین ان بگیرحقوقامنیت شغلی برای تأمین 

به توسعه مالی  ی کمکگذاری خارجی، وعدهبرای سرمایه -بخوانید غیرانقالبی- فراهم کردن شرایط مناسب

کرد، می پیشنهادجهان به تمام  را وستفالیحاکمیت  رسمینظام  دشد. سازمان ملل متحاده میکشورشان د

 سازیای( باالی سر آن قرار داشت. صنعتیهسته تسلیحاتشورای امنیت مسلّح به وِتو )و  که در عین حال

را تضمین مواد کافی به جنوب جهانی نهایی دارانه یا سوسیالیستی( انتقال شکل سرمایهدر ) دولت با هدایت

دهه به طول  دو مدتبه حمت به ز یافته در سطح وسیع،گسترش المللی[ ]بیناجتماعیِ میثاقکرد. این می

هژمونی ایاالت  بهارشروع به الغای آن کرد.  1968های پس از های اجتماعی سالآشوب اینکه انجامید تا

های پیشین نیز در متکی بر همان داربست مالی موقتی بود که هژمون 1990 و 1980 هایمتحده در دهه
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 جمع منفی برای کل اقتصاد جهان بودسرگذراندند، اما این یک بازی خود به اتکای آن خوش می خزان

 (.2011؛ کریپنر، 2007)اریگی، 

 میثاقکه اضافه کنیم برای برقرار کردن پیوند میان استدالل سیلور با چارچوب مفهومی این مقاله، باید 

جنگ »در نسبت با  هابسته به منطقه و موقعیت دولتتحت هژمونی آمریکا، رواج داده شده جهانیِ -اجتماعی

 و ، متخصصان هژمونیکیسازروشنفکران دولت-طبقه متوسط   نخستِسه نوعِرشد زمینه را برای ، «سرد

سوی رژیم به چرخشکرد. در دوران پس از جنگ در جنوب جهانی فراهم  -تولیدکنندگان متوسط روستایی

بازار نیروی ، جذب طبقه کارگر جدید به 1980، تعدیل ساختاری در دهه 1970انباشت پسافوردی در دهه 

اقتصاد جهانی باعث تضعیف منابع قدرت اجتماعی این سه نوع  یفزاینده شدنو مالی 1990کار در دهه 

این طبقات متوسط به شکلی بود که دگرگونی شان شد. در برخی موارد، هایدولت برابرطبقه متوسط در 

هزینه هایی که اغلب بهند، سیاستولیبرالی داشتهای نی اتخاذ سیاستدولت مطالبهخود همین طبقات از 

سازی طی دوره هژمونی آمریکا دو موج دولتکه ایران در شد. اجرا میفقیرتر کارگر روستایی و شهری ات طبق

در جهت جای اقدام رخ داد که بهسیستمی ضد سبکیبه  1357دوم پس از سال  جمو ،را پشت سر گذاشته

های ، گرایش1370و  1360های ورهای جنوب جهانی در دهههمانند بسیاری از کش سریع آزادسازی

 گرایانه سلطنت پهلوی را احیا کرد.توسعه

 اجتماعی هایمیثاق شدنگسستههمراه با آن در  مالیِ -یافول هژمونی ایاالت متحده و آشفتگی اقتصاد

رکود اقتصادی بزرگ  ویژه در پی بیداری پس ازنقش داشته است. به جهانی جنگادوران پس یطلبانهتوسعه

های موسوم ، سیاستآن سوی مرزهادر صدور بیکاری به  مند و متوسطهای کشورهای ثروتو سیاست 2008

 یافتهیا پیوند ،به شدهدگرگونبرقراری اتحاد میان این طبقات متوسط )طبقات  ،42«ات را فقیر کنهمسایه»به 

به موج جهانی  ینگاها بو تحقق یافته است. پذیر امکانبا طبقات کارآفرین بخش خدمات( و اقشار فرودست 

 یعنی توان ادعا کرد چهارمین طبقه متوسط جدیدمتوجه این نکته خواهیم شد. می 2008ها از ناآرامی
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 43ایتجارت واسطهمستغالت، امور مالی و  وسازساخت دلیل افزایش نقش، بههاشهردر کارآفرینان خدمات 

عالوه، بهاست. رشد کرده پذیر، در بسیاری از مناطق جنوب جهانی به عنوان مسیرهای الگوی انباشت انعطاف

گان مورد تحقیر برخی و مورد حسادت خیلی از افراد است، همچنان ی مصرف نوکیسههاکه الگودر حالی 

فر را در دوره فعلی اقتصاد صجمعسرو شریرانه های رقابت ها با موفقیت خود ویژگیتوان گفت که آنمی

. ظهور یک طبقه اندهم بافتهبهها تاریخ خود را عبارت دیگر، ویگگذارند. بهنمایش میداری بهجهانی سرمایه

هایی بیشتر به . چنین ناآرامیکندرا تولید میهای جهانی متوسط جدید در جنوب جهانی نیست که ناآرامی

 است. اینهمراه  با افول پروژه توسعه در جنوب جهانیاست که مرتبط  طبقه متوسط تشکیل و انحالل

 ماندنسرعت هر چه بیشتر برای در جا  رو به جلو نیست، بلکه محصول دویدن با یحرکت محصول هاناآرامی

 است.

 سپاسگزاری

چینگ س از مشاوره و دستیاری در تهیه این مقاله. همچنین با سپا ابتپاس از زپ کالب و دان توانا، ببا س

نویس پیش بارهکه هر دو در کارگاهی که در استانبول برگزار شد، نظرات خود را در کوان لی و مایکل گلدمن

های شناسم اما در شرح و بسط بخشاولیه مقاله ارائه کردند. در آخر از نظرات و پیشنهادات داورانی که نمی
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 های ترجمهیادداشت
شان ات دقیقرسید. از پیشنهاد، به سرانجام نمیفرشید مقدم سلیمی و هیوا ناظریاین ترجمه بدون همراهی و مشارکت دوستانم،  1

 تمامی خطاها در ترجمه به عهده مترجم است. سپاسگزارم. بدیهی است مسئولیتصمیمانه 
2 Swing Actor  :کند تا ماده میآهای متعددِ یک نمایش شووود که خود را برای بازی در نقشالبدلی گفته میدر تئاتر به بازیگر علی

 جای او بازی کند.ها قادر به ایفای نقش نباشد، بتواند بههر زمان که بازیگران اصلی هر کدام از نقش

3 emic and etic مثل شوند،یم شامل را انسان رفتار هاپدیده برخی که دهدمی توضیح رفتار مقابل در ذهن در بخش هریس: ماروین 
دهد که برای یماو توضیح  .شودجربه میت ذهن در که هست انسان احساسات و افکار دیگر طرف در امّا،. محیطی تأثیرات و بدن حرکات

رای توصیفِ حرکات بدن قادر به نفوذ به درون ذهن انسان باشند، امّا، بتوصیف تجارب ذهنی انسان باید سازوکارهایی را انتخاب کرد که 
 و «امیک»م هریس مفاهیماروین با این توضیح . دهد نیاز به نفوذ به ذهن فرد نیستو تأثیرات خارجی که توسط این حرکات رخ می

 را انسان اریِرفت الگوهای که هاییآن و «امیک» کنندمی نفوذ ذهن داخل به که سازوکارهایی آن: دهدمی توضیح اینگونه را «اتیک»
رسان بحثی نگار و دادهقوم فرد آن رد که تعاملی بستر یک حضور به امیک نگاهِ که دهدمی توضیح او. هستند «اتیک» کنندمی مشخص

حث در ذهنِ فردِ گرفتنِ ساختارهای موضوع مورد بنگار موفق به فهمِ قوانینی که بیانگر چگونگیِ شکلکنند که فرد قومرا دنبال می
قوانین ساختارهای شناس از رسان منجر به فهمِ انسانشناس و دادهتعامل بین فرد انسان« اتیک»شود. امّا، در نگاهِ رسان است میداده

تواند از طریق معیارهایی که می« امیک»بندی است، با نگاه دنبال شناخت و طبقهدرواقع، پژوهشگر، که به. شودخارج از ذهن انسان می
داند، میت کردن بصح هریس ماروین را بامعنی معیارهای این دریافتِ راه. بزند بندیطبقه به دست هستند بامعنی در فرهنگ مورد نظر

کند مطالعه می «امیک»هم این نکته را مستقیماً بیان کرده است: کسی که یک فرهنگ را از نگاه  گرارد کوبیک.  و نه فقط مشاهده
رجاع به چهارچوب ادنبال کشف واحدهایی با به« اتیک»دنبال کشف واحدهای معنادار در آن فرهنگ خاص است، امّا، پژوهشگر با نگاه به

در  «برون فرهنگی»و « درون فرهنگی»های هنش است، که قادر به اعمال در هر فرهنگی است. )به نقل از: نگرشتحلیلِی ذ
 (شناسی و فرهنگانسانشناسی، بهرنگ نیک آیین، منتشر شده در سایت موسیقیقوم

4 social distinction 

دست آوردن الگوی دستیاری روزبه پارسی، که در تالش برای به ی تحقیقات میدانی انجام شده در ایران با هدایت کوان هریس وپروژه 5
سی با مبارزات انتخاباتی نامزده سیا سیج  ست جمهوری و پارلمانی، ب سبت به انتخابات ریا شهروندان ن سی به رفتار و نگرش  ستر ا و د

گیری ونهیک نم ( مبتنی است برISS[ )Iran Social Surveyهای خبری مختلف انجام گرفته است. پیمایش اجتماعی ایران ]رسانه
و انتخابات می شووورای اسووالمجلس  2016نفری از ایرانیان مقیم کشووور به نمایندگی از کل جامعه ملّی ایران، پس از انتخابات  5000

 مجلس خبرگان.
[ Effect Up-The Catch[ که مبتنی است بر مفهومی به نام اثرهمگامی ]“development” up-catch« ]همگام»ی توسعه 6

ادی را تجربه خواهند نیافته نرخ باالتری از رشد اقتصگوید کشورهای فقیر یا توسعهالملل که میای است در اقتصاد بینیا اسطوره فرضیه
ن مدت است. داگالس کرد و در بلند مدت، به سطح درآمد کشورهای توسعه یافته نزدیک می شوند. اما تمام مسئله بر سر میزان بلندی ای

 دارد:لومیس در یادداشتی کوتاه و مبتنی بر آمار و ارقام از این اسطوره پرده برمی
 127قیر در طی توانیم محاسبه کنیم که کشورهای فبا فرض اینکه ارقام رشد در گزارش توسعه جهانی بدون تغییر باقی بمانند، می»

ند یافت. اما بانک جهانی، مورد ارجاع نویسنده[ دست خواه ]سال گزارش توسعه 1986سال به سطح درآمد کشورهای ثروتمند در سال 
یر در واقع طی نیم اند. با این نرخ، کشورهای فقی بیشتری یافتهاند، زیرا کشورهای ثروتمند خودشان توسعهها نرسیدههنوز به پای آن

د دالر در سال میلیار 1049د سرانه جهان سال، از کشورهای ثروتمند پیشی خواهند گرفت. در آن زمان درآم 497هزاره، یعنی دقیق 
 .C. Douglas Lummis, The Myth Of 'Catch-Up Development', GPF January 1, 2000 به نقل از:« خواهد بود.

7 symbolic politics: است. …ورزی سیاسی با نمادهاست: شعار، پالکارد، تصویر، ادا، راهپیمایی و منظور کنش 
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8 violencespectacular :  چون معادلی در فارسی برای آن نیافتم از سه کلمه مقطعی، موضعی و نمایشی استفاده کردم. اصطالح
 مقابلش خشونت آرام یا سفید است یعنی خشونتی که دائمی، سرتاسری و عموماً پنهان است حتی برای افراد مورد خشونت.

9 axiom 

ها، ویگبود.  لبغا بریتانیایی متفکران نزد عمدتا و دانستمی بیشتر روشنگریِ و آزادی سمت به قهری حرکت را تاریخ که اینظریه 10
کردند وطه تاکید میم ظهور کردند. آنها بر پادشاهی مشر17ها در قرن گروهی از اشرافیت انگلستان بودند که در زمان حاکمیت استوارت

ار از سوی [ از تاریخ اصطالحی است که نخستین بWhigishر ویگی ]و با حکومت مطلقه شاهان استوارت مخالفت می نمودند. تفسی
دهد که اعتقاد به برداشتی کهن از ها تفسیر خاصی از تاریخ را ارائه میبه کار رفته است. از نظر باترفیلد، دیدگاه ویگ« هربرت باترفیلد»

هاست و تاریخ تبرای مورخینِ ویگ گذشته داستان موفقیها )مگنا کارتا( را در خود دارد. مفهوم آزادی و حکومت مشروطه عصر توتن
برای ترقی و  گرایی و حکومت مشروطه پارلمانی است. در این تفسیر آینده نیز مسیری محتوم و قهریانگلستان شرح پیروزی مشروطه

یشتر مراجعه کنید به: ببرای آشنایی پیشرفت است. دیوید هیوم، آدام اسمیت و جان میالر از مشهورترین متفکران دارای این نگاه بودند. 
 1387، تابستان 4، شماره مسکویه، نشریه «تفسیر ویگ از تاریخ»سید ابوالفضل رضوی، 

11 median 

12 Point Estimate 

13 Chimera: با سر شیر و دم مار ایافسانه حیوانی 
فرآیندهای ترسیم  جامعه شناسی است. اساساً، بستار بهترین اصطالحات و مفاهیم ای[ یکی از پایهSocial Closureبستار اجتماعی ] 14

ه از استفاده از آنها مرزها، ایجاد هویت و ایجاد جوامع به منظور انحصار منابع کمیاب اشاره دارد، که بر این اساس دیگرانی هستند ک
  شوند. به نقل از:محروم می

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756384/obo-9780199756384-
0084.xml 
15 Modernization 

ها را ملت-شووده در علوم اجتماعی اسووت که رژیم جهانی کشووورها یا دولتشووناختی گرایشووی شووناختهمنظور از ناسوویونالیسووم روش 16
شورها را فرمسازی میطبیعی سیِ طبیعیِ جهان -های اجتماعیکند یعنی ک شورهافرض می متجددسیا واحد  کند. در این گرایش، ک

 Nina و Andreas Wimmerشووناختی را شووود. مفهوم ناسوویونالیسووم روشفرض می اعیتحلیل و بسووتر فرایندهای اجتم ییگانه

Glick Schiller اند.بار مطرح کردهاولین 
17 Flat World:  جهان مسطح است»اشاره به نظریه و کتاب میلتون فریدمن با عنوان.» 

18 fused and reinforcing sets of processes 

19 exploitation and exclusion 
20 Categorically bounded networks: ای که بنیادشوووان بر های اجتماعیاز اصوووطالحات چارلز تیلی اسوووت، یعنی شوووبکه

  .استهای اجتماعی مانند نژاد، مذهب، زبان یا نسب و نیای مشترک بندیدسته
شود یک فرضیه در که با عنوان مسابقه ملکه سرخ یا اثر ملکه سرخ نیز شناخته می [Red Queen Effectفرضیه ملکه سرخ ] 21

تا نه فقط در تولید  طور مداوم انطباق، تکامل و تکثیر داشته باشندنظریات تکاملی و فرگشت است که بنا بر آن موجودات زنده باید به
از گرفته براین پدیده  زیستِ دائماً در حال تغییر نیز زنده بمانند. مثل پیشرفت کنند، بلکه در برابر موجودات زنده دیگر در یک محیط

در توضیح خ ای که ملکه سرجمله ،آلیس در سرزمین عجایبدر رمان لوئیس کارول با نام گفت، که ملکه سرخ به آلیس  ای استجمله
 :اید بدوی تا در جای سابق بمانیتوانی بتوانی ببینی، تا جایی که می: اکنون، اینجا، میگفت گون زمینماهیت شیشه

“Well, in our country,” said Alice, still panting a little, “you’d generally get to somewhere else — if 

you run very fast for a long time, as we’ve been doing.” 

“A slow sort of country!” said the Queen. “Now, here, you see, it takes all the running you can do, to 

keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that!” 

 

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756384/obo-9780199756384-0084.xml
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756384/obo-9780199756384-0084.xml
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یب ای که سرانجام آلیس که هویت خود را در سرزمین عجا، مرحلهآلیس در سرزمین عجایبای است بر کتاب ادامه سوی آینهآن  22
سوی آینه را هفت سال پس از سرزمین عجایب، دادن آن و پیداکردن جایگاهش در اجتماع دارد. لوئیس کارول، آنیافته، سعی در شکل

گذارد تا بازهم با موجودات می« شهر آینه»ساله بود نوشت. در آنسوی آینه، آلیس با اختیار کامل قدم به هنگامی که آلیس لیدل چهارده
کند و آلیس که با ورود به این سرزمین تنها یک شود و تجربه بیندوزد. در این داستان، شهر آینه را قانونِ شطرنج اداره میبیشتری آشنا 

تواند تا خانه هشتم پیش برود و با رسیدن به آنجا تا مقام مهره وزیر ارتقا پیدا کند. شود، برطبق قانون میمهره سرباز پیاده محسوب می
های ترجمه .دهدهای سرخ شطرنج، همچون یک معلم راه، پیروزی را برای آلیس شرح میینِ داستان، وزیرِ مهرههای نخستدر بخش
، ترجمۀ محمدعلی درون آینه و آنچه آلیس آنجا دید؛ 1374ی، امران: جهۀ محمدتقی بهرامی حران، تمرج، تهنوی آیس آن سیآلفارسی: 

 .1398تندی، میرباقری، تهران: کتابسرای 
23 Ideal Types 
24 state-building intelligentsia 

25 Dirigiste :سباتدولت ستقیمی در منا صادی دارند. دولت های برنامه هایی که نقش م ت های کوچک یا ریز یا بزرگ در برابر دولاقت
 تابع بازار.

26 Étatism 
27 hegemonic professionals 

28 Rural Mid-Sized Producers 

29 subsistence-semi: رای بتولید در آن در حد نیاز مصورفی خود کشواورزان اسوت و مازادی  ای اسوتکشواورزی زراعت معیشوتی
 جا، منظور از زراعتدر مقابل آن، کشاورزی تجاری است که هدفش تولید برای عرضه در بازار است. در این .وجود ندارد مبادله یا فروش

زراعتِ  هادولت برای عرضووه دارد. معموالً کند و هم مازادینیاز مصوورفی تولیدکننده را برآورده میهم  که اسووت زراعتی معیشووتینیمه
شتی می هکتار 1 از خانواری را که کمتر شد معی شته با شتیمهنی زراعت زمین زراعی را هکتار 5 تا 1 دانند،زمین زراعی دا  نظر در معی

 کنند.ت تجاری قلمداد میتر را زراعهای وسیعگیرند و زراعت در زمینمی
30 Urban Service Providers 

رود به آنها را ونشینی است که مردمان فقیر برای سکونت، فعالیت و گاه حتی گذر کردن حق های اعیانمنظور از جزایر شهری، محله 31
 شوند.دار باشند و با نگهبانان خصوصی پاسبانی ندارند. چنین محالتی ممکن است محصور و دروازه

32 Life Styles :ه اصطالح بازار بنظرات یک گروه یا طبقه هستند و  ها ونوعی از محصوالت یا خدمات که عمدتاً تجّسم عالیق، نگرش
ی و آموزشووی و شوووند. اعم از محصوووالت ورزشوومخاطب یا تارگت مارکت خاص خود را دارند با این هدف به بازار عرضووه و بازاریابی می

 ی و ...بهداشتی و آرایش
ر دهه [ یک مفهوم و ایدئولوژی سیاسی است که در اواخWorldism-Third[ به انگلیسی ]mondisme-tiersگرایی ]جهان سوم 33

ی هیچ هخواستند در جبهدر طول جنگ سرد پدیدار شد و سعی در ایجاد وحدت میان کشورهایی داشت که نمی 1950و اوایل  1940
نیست. )برگرفته از  گرایی مائو قرابت دارد اما با آن یکیسومغرب، باشند. این مفهوم اگر چه با جهانیک از طرفین جنگ، بلوک شرق و 

 .ویکیپدیای انگلیسی(
فاً قابلیتِ شود که اقتصاد یک نظام سیاسی از پیگیری رسیدن به سرحد صر[ معموالً به وضعیتی گفته میautarkic] خودبسندگی 34

 کیپدیای فارسی(ها حد انزوای کامل اقتصادی را مدنظر قرار دهد. )برگرفته از ویریزیاهداف و برنامهخودکفایی، عبور کرده و در 
35 ex post facto 

36 focusing device-emotion :شناس آمریکایی. نگاه کنید بهتعبیری از رندال کالینز، جامعه 

 www.drrandallcollins.com/sociological-eye/?offset=1424067300000 

37 economy of favors:  ،ی خدمت یا رایهامنظور الگوهای سواستفاده از پست دولتی برای رساندن منافع )اعم از معافیت از مقررات
سفارش شنایان و افراد  ستان و آ ست که معموالً بهکاالیی کمیاب( به دو سمی و پنهان انجام میشده ا معنی به favorشوند. طور غیرر

 economy of favorsافتد، مرحمت مقامات راه میلطف و مرحمت هم هست. پس از آنجا که در الگوهای مورد اشاره، کارِ دوستان به
 هم ترجمه کرد.« اقتصاد مرحمت»توان را می
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[ یک استراتژی تجاری است که شامل استقراض با نرخ بهره پایین و سرمایه گذاری در یک دارایی Carry Tradeمعامالت انتقالی ] 38
ره پایین و تبدیل مبلغ قرض کند. معامالت انتقالی معموالً مبتنی بر استقراض با ارز با نرخ بهاست که نرخ بازده باالتری را فراهم می

شود. درآمد حاصل از گرفته شده به ارز دیگر است. به طور کلی، درآمد حاصل از آن در صورت تعلق نرخ بهره باالتر به ارز دوم منتقل می
شود، مورد استفاده ام میهایی مانند سهام، کاالها، اوراق قرضه یا امالک و مستغالت که با ارز دوم انجتواند در داراییاین کار همچنین می
گردد که وقتی کشوری نرخ (. دلیل اصلی چنین جریانی برای ارزهای اصلی به این موضوع بر میInvestopediaقرار گیرد. به نقل از: 

ا وام در داخل رود اما این سرمایه یبهره پایینی دارد تقاضا برای وام و جذب سرمایه از بانک ها و بازار سرمایه این کشور بسیار باال می
گیرد و به سمت کشورهایی که بهره باالتری دارند یا بازارهای خارجی که مرزهای آن کشور برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار نمی

است.  %4٫5است و در کشور استرالیا نرخ بهره  %0٫1به عنوان مثال در کشور ژاپن نرخ بهره  .شودسود آوری بیشتری دارند منتقل می
کنند و با تبدیل این وام که به ین ژاپن است آن را در چنین شرایطی سوداگران و سرمایه گذاران از بانک های ژاپنی وام دریافت می در

آید و تقاضا یا خرید کنند. در طی این عملیات عرضه یا فروش ین بوجود میهای استرالیا بوسیله دالر این کشور سپرده گذاری میبانک
دالر استرالیا به ین ژاپن در بازار فارکس به شدت در جهت  رود به همین دلیل ارزش برابریرالیا در بازار فارکس باال میبرای دالر است

گذار یا سوداگر هم از اختالف نرخ بهره سود برده است و هم به دلیل جابجایی ارزش برابری کند. حال آنکه سرمایهصعودی حرکت می
های بلند تواند سود کسب کند. این سبک از معامالت در دورهاز تفاوت نرخ ارز در زمان بازگشت سرمایه میدالر استرالیا به ین ژاپن 

 (/https://fxpersian.net. )به نقل از: استمدت یکی از عوامل کلیدی جابجایی نرخ ارز 
شتاین در طرح شد. روزن 1943رودن در گذاری شده توسط پال روزنشتاین [ مدل رشد اقتصادی نامbig pushنظریه فشار بزرگ ] 39

معتقد بود تنها با یک « داردطبیعت خیز برمی»با طرح این گزاره که « داردطبیعت خیز برنمی»برابر این جمله معروف آلفرد مارشال که 
نیافته عیف و توسعهضتصاد توان اقتصاد را متحول کرد و راه توسعه را برای کشورهای با اقفشار همه جانبه و بزرگ در یک مدت کوتاه می

ل موقت در این دوره پذیر نیست، بنابراین رودن نقش دولت را به شکباز کرد. بدیهی است این فشار همه جانبه بدون مداخله دولت امکان
وابستگی متقابل  نظریه پذیرد. نظریه فشار بزرگ مبتنی است بر برنامه ریزی جامع در سرمایه گذاری و اقتصاد. از عوامل مهم اینگذار می

 های اقتصادی و وجود جمعیت مازاد روستایی و بیکاری پنهان است.بخش
40 democratizing election 

، یک شرکت TVAمشهور به  (Tennessee Valley Authority) سازمان عمران دره تنسی یا شرکت تنسی ولی آتوریتی 41
سد  29نیروگاه سوخت فسیلی،  11ای صاحب .وی.تی .مرکزیت دارد تنسی در ناکسویل آمریکایی بزرگ تولید انرژی است که در شهر

ایاالت  ، باعث شد که دولتدیوید لیلینتال موفقیت این سازمان در زمان مدیریت.نیروگاه ترکیبی است 6، و اینیروگاه هسته 3، آبی
 پدیای فارسی()ویکی .قرار دهد جهان سوم این سازمان را الگویی برای توسعه اراضی و بهبود کشاورزی در کشورهای متحده آمریکا

برای حل  یک استراتژی یا سیاست اقتصادی است که در آن کشورهای ثروتمند (Beggar thy neighbour) ات را فقیر کنهمسایه 42
 Thou»]ی: مسیح-کنایه به فرمان دهم از فرامین دهگانه یهودی .کنندمشکالت اقتصادی خود، اقتصاد کشورهای دیگر را تضعیف می

shalt not covet (neighbour's slaves, animals, or anything else) اش.ب[ چشم طمع به مال و ناموس همسایه نداشته» 
43 intermediary trade 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دموکراسی ی مجتبی ناصری، ، ترجمه«یپساانقالب رانِیاز طبقات متوسط در ا ییگشاگره»هریس، کوان. 

 d.net/pmwhhttps://radical، دریافت مقاله از: 22/11/1399، رادیکال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://radicald.net/pmwh

