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طبقۀ اجتماعي ازجمله مفاهیمي است که در بین انديشمندان علوم اجتماعي بسیار
مناقشهبرانگیز بوده است .انديشمندان اين حوزه درمورد تعريف طبقه ،حوزه و کاربرد آن،
ساختار و نظريههای مرتبط با آن توافق چنداني ندارند و از منظرهای مختلف آن را تحلیل و
بررسي کردهاند .گاهي اين مفهوم از بُعد اقتصادی ،گاهي سیاسي و گاهي عالوه بر بُعد
اقتصادی و سیاسي از ابعاد اجتماعي و فرهنگي مورد مطالعه قرار گرفته است .عدهای هم
اعتقادی به وجود طبقه ندارند .نوع نگاه انديشمندان به اين مفهوم ميتواند رويههای متفاوتي را
در زمینۀ مسائل و مفاهیم قشربندی ،طبقۀ اجتماعي و طبقۀ متوسط بهوجود آورد .اين مقاله با
روش فراتحلیل به بررسي و مقايسۀ نظرات انديشمندان طبقۀ اجتماعي و طبقۀ متوسط در ايران
ميپردازد و نظريههای آنان را در زمینههای مفهوم و ساختار طبقۀ اجتماعي ،ساختار ،ويژگيها،
تیپولوژی و کارکردهای طبقۀ متوسط مورد مقايسه قرار ميدهد .دورههای مطالعاتي صاحبنظران
درمورد طبقۀ اجتماعي ،قبل از قاجار ،قاجار ،پهلوی و انقالب اسالمي ايران است .نتايج نشان
ميدهد که بهترتیب بیشترين توافق درمورد مفهوم طبقه به مالکهای .1 :شغلي .2 ،اقتصادی و
شانسهای مشترک زندگي به يک میزان .3 ،قدرت و مالکیت ،و  .4درک شرايط تاريخي
مربوط است .همچنین ،اين نظريهپردازان در زمینههای ساختار طبقه ،ويژگيها ،تیپولوژی و
کارکردهای طبقۀ اجتماعي و طبقۀ متوسط دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند.
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مقدمه
در رابطه با مفهوم طبقۀ متوسط و نظريههای مرتبط با آن ديدگاهها و رويکردهای
مختلفي مطرح شده است .درواقع ،توافق کلي درمورد اين مفاهیم وجود ندارد.
صاحبنظران مختلف در اين حوزه همگي طبقۀ متوسط را مورد تحلیل قرار دادهاند و از

زوايای متفاوتي آن را تعريف کرده و ويژگيهای آن را برشمردهاند .همچنین ،جامعه-
شناسان ايراني يا متفکراني که درمورد طبقۀ متوسط در ايران به مطالعه و تحقیق
پرداخته اند هم از زوايای مختلفي موضوع طبقۀ متوسط را مورد کاوش قرار دادهاند
.درواقع ،تعريف و کارکرد طبقۀ متوسط به ويژگيهای تاريخي ،فرهنگي ،اجتماعي،
سیاسي و سطح توسعۀ آن جامعه بستگي دارد و متفکران و انديشمندان اين حوزه نیز با
توجه به اين شرايط به مفهومسازی و تئوریپردازی در اين زمینه پرداختهاند .در ايران با
توجه به پیشینۀ تاريخي و منشأهای شکلگیری طبقۀ متوسط و همچنین نوع ساختار
دولت و وضعیت اجتماعي ـ اقتصادی در ايران ميتوان گفت که توافق چنداني در
تعريف و ساختار طبقۀ متوسط در ايران و چگونگي اثرگذاری آن بر تغییرات اجتماعي
و سیاسي در بین انديشمندان اين حوزه وجود ندارد .بعضي از متفکران بر عدم وجود
طبقۀ باثبات در ايران نظر دارند ،عدهای ديگر به جای طبقۀ متوسط از جريانات
اجتماعي سخن ميگويند ،و گاهي آن را به اليههای مختلف تقسیمبندی ميکنند .با
توجه به اين اختالف نظر ،نوشتار حاضر بر آن است که به بررسي آراء و انديشههای
صاحبنظران طبقۀ متوسط در ايران بپردازد و آنها را با يکديگر مقايسه کند .پس نوشتار
حاضر به دنبال پاسخگويي به اين سؤاالت است که :مفهوم طبقۀ اجتماعي در ايران بر
طب ق نظر صاحبنظران اين حوزه چیست؟ وجوه افتراق و اشتراک نظريهپردازان طبقۀ
اجتماعي و طبقۀ متوسط در ايران کداماند؟ و آنها چه تحلیلي از طبقۀ متوسط در ايران
ارائه دادهاند؟
مفهومي طبقۀ اجتماعي ميپردازيم.
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قبل از پرداختن به نظريهپردازان طبقۀ اجتماعي در ايران ،ابتدا به مباني نظری و
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مفهوم طبقه ،قشر و طبقۀ متوسط
همانطور که کرامپتون ( )1396مطرح ميکند واژة طبقه ميتواند درمورد سبک زندگي،
پرستیژ اجتماعي ،الگوهای نابرابر مادی ،نیروهای اجتماعي انقالبي يا محافظهکار بهکار
رود .موضوعي که ديدگاه قابلقبولي را در اين زمینه ارائه ميدهد چندبُعدی بودن مفهوم
و فهم طبقه است .درمورد طبقه تعاريف بسیاری صورت گرفته و اجماعي روی تعريفي
واحد از آن وجود ندارد .به تعبیر کرامپتون (« ،)1396طبقه واژهای است با معاني
گوناگون» .با اين حال اگر بخواهیم تعريف سادهای از طبقه ارائه دهیم ميتوان گفت
طبقه مجموعهای از پايگاههای مشابه است .مفهومي که پیوند نزديکي با طبقۀ اجتماعي
دارد ،قشر اجتماعي است .مفهوم طبقه و قشر از نظر مفهومي با يکديگر متفاوتاند،
«هنگامي که قشر به اشتباه با طبقه يکسان دانسته شود مشکالت مفهومي پديد ميآيد»
(گرپ ،1373 ،ص .)132 .گرپ تفاوت های قشر و طبقه را بدين صورت درنظر
ميگیرد اول اينکه
قشر برخالف مفهوم اولیۀ طبقه به معني گروه حقیقي نیست ...دوم جنبههايي از
نابرابری که تحلیلگران طبقه به آن توجه دارند با جنبههايي که تحلیلگران قشربندی
مدنظر دارند متفاوت است .از يکسو تحلیلگران طبقه به پیامدهای رابطهای نابرابر
توجه دارند که شامل استثمار و تسلط يک گروه به دست گروه ديگر و تأثیر اين
روابط بر ساختار اجتماعي با تغییرات اجتماعي است ،از سوی ديگر تحلیلگران
قشربندی به نابرابریهای توزيعي ،يعني تخصیص نابرابری درآمد و جنسیت و
ديگر پاداشها يا مزيتها بین افراد جامعه توجه دارند (همان ،ص.)133 .

طبقه متوسط همچنان که از نام آن پیداست ،جايي بین طبقۀ پايین يا کارگر است ،که
معموالً کارگران يدی را شامل ميشود و طبقۀ باال و مرفه که معموالً سرمايهداران بزرگ
و نخبگان حاکم را دربر ميگیرد ،قرار دارد .به تعبیر گیدنز« ،طبقۀ متوسط شامل افرادی
است که در مشاغل مختلف بسیار متفاوتي کار ميکنند ،از کارکنان صنايع خدماتي تا
درک مفهوم طبقه متوسط از اصطالح «موقعیتهای متناقض» استفاده ميکند .رايت
معتقد است در ساختار طبقاتي «موقعیتهای متناقضي» وجود دارد که بین سه طبقۀ
اصلي جای ميگیرند ،که در اين موقعیتها افراد ميتوانند روی برخي از جنبههای
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معلمان مدارس تا شاغالن حرفههای پزشکي» (گیدنز ،1392 ،ص .)404 .رايت برای
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تولید تأثیر بگذارند ،اما بر برخي ديگر از جنبههای تولید کنترل ندارند ،افرای که اين
موقعیتهای متناقض را اشغال ميکنند ،طبقۀ متوسط قلمداد ميشوند.
مبانی نظری طبقۀ اجتماعی
در مفهوم طبقه و تحلیل طبقاتي ديدگاههای مختلفـي وجـود دارد .رويکردهـای تحلیـل
طبقاتي را ميتوان در سه دستۀ رويکرد مارکسي ،رويکرد وبـری و رويکـرد قشـربندی
دستهبنـدی کـرد ( .)Wright, 2015, p.13در رويکـرد مارکسـي از نیکـوس پـوالنزاس،
اريک الین رايت ،در رويکرد وبری از سي رايت میلز (بیشتر وبری و کمتر مارکسـي) و
وارنر و در رويکرد قشربندی نظريههای دورکیم در اين باب جای ميگیرند .انديشمندان
ديگری مثل بورديو و گیدنز از آراء وبر و مارکس در باب طبقۀ اجتماعي تـأثیر پذيرفتـه
و تحلیلي متفاوت در باب تحلیـل طبقـاتي ارائـه دادهانـد .طبـق نظـر مارکس

طبقـات

اجتماعي بر مبنای موقعیتها و وظايف گوناگوني کـه افـراد در سـاختار تولیـد جامعـه
دارند ،شکل ميگیرند ،از نظر وی دو عامـل اصـلي در تشـکیل طبقـۀ اجتمـاعي دخیـل
است؛ شیوة تولید و مناسبات تولید (مارکس و انگلـس ،1360 ،ص .)67 .وبـر طبقـه را
بـهعنـوان گروهــي از مـردم تعريـف کــرده کـه فرصـتهــای زنـدگي مشـابهي دارنــد،
فرصتهايي که بهوسیلۀ قدرتشان برای فروختن کاالها و مهـارتهـا در جهـت کسـب
درآمد تعیین ميشود .دارايي مالک تعیین طبقه است ،اما تنها معیار نیست .برای وبر بُعد
سرنوشتساز هر موقعیت طبقاتي درنهايت ،موقعیـت در بـازار اسـت (لیپسـت،1381 ،
ص.)42 .
دورکیم در بحث خود از طبقه بر تفاوتهای اقتصادی افراد و نه تفاوتهای حیثیتي
يــا اخالقــي آنهــا تأکیــد داشــت (گــرپ ،1373 ،ص .)134 .پــوالنزاس ماننــد بیشــتر
مارکسیستهای جديد طبقه را بهطور عمده بهمثابۀ مجموعهای از جايگاهها در سـاختار
مکانها را اشغال ميکنند (همان ،ص .)174 .واکنر و همکارانش با بررسـي مشخصـاتي
که با قشر منزلتي بهخصوصي همراه است شش عامل را کـه بـرای پايگـاههـای منزلتـي
همبستگي دارد مشخص ساختهاند ،که عبارتاند از :شغل ،میزان درآمـد ،منشـأ درآمـد،
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ميداند ،اگرچه گاهي مفهوم طبقه را به افراد يا عامالن اجتماعي نسبت ميدهد کـه ايـن

فراتحلیل کیفي آراء صاحبنظران طبقۀ اجتماعي ...ـــــــــــــــــــــ عليمحمد جوادی و همکار

نوع مسکن ،محل سکونت و میزان تحصیالت (اشـرف ،1346 ،ص .)106 .بورديـو بـر
اين اعتقاد نیست که طبقات همانند گروهها هستند ،بلکه بـا اسـتفاده از مفهـوم مـارکس
درمورد طبقه در خود و طبقه برای خود اظهار ميدارد که تحت تأثیر شرايط ،محیطهای
واقعي و اجتماعي خاص ميتوانند به گروه تبديل شوند؛ يعني زماني که نسبت به وجود
و قابلیتهای خود آگاهي کسب کنند (ترنـر ،1998 ،بـهنقـل از ممتـاز .)1383 ،از نظـر
بورديو تقسیم طبقاتي نه برحسب تفاوت رابطه با ابزار تولید ،بلکـه بـر حسـب تفـاوت
شرايط هستي زندگي و تفاوت منظم قدرت يا سـرمايه تعريـف مـيشـود ( Brubaker,

 ،1985, p. 761بهنقل از کرامپتون ،1396 ،ص .)200 .به نظر بورديو در تحلیل طبقاتي روابـط
اقتصادی و روابط نمادين بهطور همزمان بايد انجام گیرد .اين روابط عمـدتاً متنـاظر بـا
گروههای منزلتي است کـه وبـر تمیـز مـيدهـد ( ،Weininger, 2005, p. 84بـهنقـل از
کرامپتون ،1396 ،ص .)200 .بورديو اصطالح فضای اجتمـاعي را بـه جـای طبقـه قـرار
مــيدهــد و مقصــود از آن توزيــع چندبُعــدی صــور مــؤثر قــدرت اســت کــه زيربنــای
موقعیتهای اجتماعي است (ابـارری و چاووشـیان ،1381 ،ص .)20 .از نظرگلـدتورپ
مفاهیم کلیدی تعیینکنندة طبقهبندی مشاغل اساساً وضعیت بازار و وضعیت کـار اسـت
(کرامپتــون ،1396 ،ص .)128 .رايــت مفهــوم ســاختار طبقــهای را در روابــط جوامــع
سرمايهداری در سه بُعد مالکیت ،اقتدار و مهارت يا تخصص ميبینـد ( Wright, 2015,

 .)pp.146-147از نظر گیدنز سه بخش نسـبتاً مشـخص در درون طبقـۀ متوسـط وجـود
دارد .طبقــۀ متوســط قــديم عبــارت بــود از صــاحبان ســرمايههــای کوچــک ،مالکــان
فروشگاههای محلي و کشاورزان خردهمالک .طبقۀ متوسط باال اساساً از کساني که دارای
مشاغل مديريتي يا حرفهای هستند ،تشکیل شـده اسـت .طبقـۀ متوسـط پـايین گروهـي
بهمراتب نامتجانستر است و شامل افرادی مـيشـود کـه بـهعنـوان دفتـری ،نماينـدگان
فروش ،معلمان ،پرستاران و ديگران به کار اشتغال دارند (هزارجريبـي و صـفری شـالي،
سي رايت میلز ( )1956در کتاب يقـه سـفیدان کارکنـان اداری و دفتـری را اعـم از
کارکنان دولتي يا بخش خصوصي ،اعضای طبقۀ متوسط جديـد مـينامـد .صـاحبنظران
برای طبقۀ متوسط خصايص متفاوتي را درنظر ميگیرند .به نظر مـارکس اعضـای طبقـۀ
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 ،1389ص.)75 .
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متوسط نقش متعادلکننده و ثباتبخش دارند .از نظر توکويل طبقۀ متوسـط از حرکـات
پرخطر ميپرهیزند و آرمان آنها رفاه اجتماعي است (جاللي ،)1390 ،از نظر میلز طبقـۀ
متوسط جديد محافظهکار ،متزلزل ،فاقد ايدئولوژی سیاسي و فاقد تشکلاند (همان).
حسین بشیريه ( ،)1378پورتا و دياني ( ،)1384ابراهیمي ( )1376بر اهمیـت طبقـۀ
متوسط در تغییرات و تحوالت اجتماعي نظر دارند .با توجه به مباحثي که درمورد طبقـه
گفته شد ،مارکس بر جنبۀ اقتصـادی ،وبـر بـر مالکیـت و دارايـي و موقعیـت در بـازار،
پوالنزاس بر جايگاهها و موقعیتهايي که تولیدی يا اقتصادی هستند و «تعـین طبقـاتي»
را بهوجود ميآورند ،الین رايـت بـر طبقـۀ خـرده بـورژوا و نحـوة کنتـرل اقتصـادی و
«موقعیتهای متناقض» و مبهم تأکید دارند ،بورديو فضای اجتماعي را مطرح مـيکنـد و
طبقۀ متوسط از بُعد فرهنگي ،سبک زندگي و رائقه نسـبتبـه سـاير طبقـات اسـت کـه
برجسته و متمايز ميشود .گیدنز بر سه وجه مالکیـت ،کنتـرل منـابع و امکانـات مـادی
جهت سنجش و مفهوم طبقه تأکید دارد.
حال به طبقۀ متوسط و نحوة شکلگیری آن در ايران اشارهای ميکنیم :طبقۀ متوسـط
در ايران را ميتوان به دو بخش سنتي و جديد تقسیمبندی کرد؛ طبقۀ متوسـط سـنتي در
ايران همراه با بهوجود آمدن شهرها امکان ظهور پیدا کـردهانـد و اعضـای ايـن طبقـه را
بازاريان ،روحانیون و زمینداران تشکیل ميدادند؛ طبقۀ متوسط جديد در تماس با غرب
بهوجود آمد که در اين طبقه افکار جديد ،خواستههای تازه ،ارزشهای نو بهوجود آمـد
و بنابراين ،روشنفکران جديدی زاده شدند .طیف روشنفکران که از اعضـای مهـم طبقـۀ
متوسط جديد محسوب ميشـوند در قـرن نـوزدهم تنهـا يـک قشـر کوچـک بـهشـمار
ميآمدند .در قرن بیستم طبقۀ متوسط ،حقوقبگیر به حسـاب مـيآمدنـد ،برخـي جـزو
اشراف و حتي شاهزادگان سلطنتي ،گروهي کارمند و افسـر و ارتـش و شـماری نیـز از
روحانیون و تجار بودند .اما به رغم اينگونه تفـاوتهـای حرفـهای و اجتمـاعي ،قشـر
سیاسي و ايدئولوژيک بودند (آبراهامیان ،1391 ،ص .)79 .بهنظر ميرسـد همـین گـروه
فعاالن اجتماعي مبنای شکلگیری طبقۀ متوسط در ايران و حرکت دادن محتوای درونـي
تحوالت از شکل اجتماع به سوی جامعه را بنا کردند (احمدزاده ،1394 ،ص.)3 .
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رشد نظام اداری و نیاز روزافزون به تکنسـینها ،مـديران در همـۀ سـطوح چـه در
بخش دولتي و چه خصوصي ،گسترش سريع سوادآموزی به سبک غرب منجـر بـه
پیدايش طبقۀ متوسط غیرسرمايهدار شد که شامل صاحبان حرفههای آزاد ،کارمندان
دولتــي ،پرســنل نظــامي ،کارمنــدان اداری و تکنســینهای بخــش خصوصــي و
روشنفکران بودند .با کوشش رضا شاه در توسعۀ ارتش مدرن و نظام اداری متمرکز
کارآمد ،طبقۀ متوسط جديد در ايـران امکـان ظهـور يافـت (اشـرف و بنـوعزيزی،
 ،1388ص.)86 .

روش تحقیق
روش تحقیق در نوشتار حاضر فراتحلیل کیفي است و هدف از آن ارائۀ تصويری جامع
و تفسیری از پژوهشها و تحقیقاتي است که به موضوع ويژهای پرداختهاند (تیمو الک،
 .)2009فراتحلیل روشي است که سعي ميکند تفاوتهای تحقیقات قبلي را استنتاج
کند و ما را برای رسیدن به يک سری نتايج کلي و کاربردی کمک کند (خلعتبری،
 .)1387در فراتحلیل کیفي عالوه بر منسجم کردن نظريهها ،روشها و نتايج تحقیقات و
پژوهش ها ،به تفسیر و موضوع مورد بررسي پرداخته ميشود .اين روش تصويری کلي
از تحقیقات در حوزههای مختلف را ارائه ميدهد و باعث ميشود که پژوهشگر بتواند
دادههای بهدست آم ده از چندين مطالعه و تحقیق را با هم ترکیب کند و به نتايج
جامعتری برسد (سلیمي و مکنون .)1397 ،در اين نوشتار ابتدا به مطالعۀ آراء
صاحبنظران مربوط به طبقه و طبقۀ متوسط درمورد ايران ميپردازيم و نظريهپردازاني را
مطمحنظر قرار ميدهیم که عالوه بر تحقیقات تاريخي ،بهصورت کیفي و کمي به
تحلیل طبقه و طبقۀ متوسط جامعۀ ايراني پرداختهاند و از محققاني که صرفاً بهصورت
پیمايش و تجربي به موضوع طبقه پرداختهاند ،اجتناب کرديم .انتخاب صاحبنظران را با
جستوجويي در آثار آن ها و همچنین نظر متخصصان اين حوزه انجام داديم و سعي بر
اجتماعي در ايران تحقیق کرده باشند که اين بازة تاريخي از قبل قاجار تاکنون است.
بعد از انتخاب محققان اين حوزه ،تهیۀ فهرست مفاهیم و مقوالت با طبقۀ اجتماعي و
طبقۀ متوسط مرتبط بود که به تفکیک هر صاحبنظر آورده شد .درنهايت ،نظرات هر يک
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اين شد که به صاحبنظراني پرداخته شود که در بازههای مختلف زماني در باب طبقۀ
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از صاحبنظران را بر اساس مضامین و مقولههای طبقه کدگذاری کرده وجوه افتراق و
اشتراک مضامین و مقوالت را مشخص ميکنیم.
بازة مطالعاتي اين مقاله بررسي آراء و انديشههای محققاني است که در دورههای
مختلف از دو ران قاجار تا دوران معاصر به مطالعۀ طبقۀ اجتماعي در ايرن پرداختهاند.
اين محققان شامل :احمد اشرف و بنو عزيزی ،جیمز آلن بیل ،حسین اديبي ،محمدعلي
همايون کاتوزيان ،يرواند آبراهامیان ،سهراب بهداد ،فرهاد نعماني و محمدحسین
بحراني هستند .ابتدا به بررسي آراء اين متفکران و نقل قولهای آنان ميپردازيم ،سپس
مضامین و مقولهها و شاخصهای مربوط به طبقۀ اجتماعي و طبقۀ متوسط را برای هر
متفکر مشخص ميکنیم .اين مضامین و مقولهها عبارتاند از :تعريف طبقۀ اجتماعي،
ساختار طبقۀ اجتماعي ،تعريف طبقۀ متوسط ،ساختار طبقۀ متوسط ،تیپولوژی طبقۀ
متوسط ،کارکرد طبقۀ متوسط ،شاخصهای طبقۀ متوسط .اين مضامین ،مقولهها و
تیپبندیها به دو روش آمدهاند :يکي با توجه به مباني نظری تحقیق و ديگری با
مطالعات اکتشافي در آراء صاحبنظران مطرحشده در اين تحقیق .همچنین ،بايد اضافه
کرد که با توجه به شیوة غالب تولید در هر دورة تاريخي در ايران (قاجار تا معاصر)،
نگاه به طبقات اجتماعي و ساختار طبقاتي متفاوت است .شیوة تولید از دو عنصر
تشکیل ميشود :يکي راههای تبديل مواد خام و ساير دروندادهها به فراوردههای
مصرفي و دوم نظام مناسبات تولیدی يعني ترتیبات اجتماعي که از طريق آن فرايندهای
متنوع کار بهگونهای ايجاد ميشوند که يک مازاد اقتصادی تولید کنند (فوران،1394 ،
ص .)27 .اين شیوههای تولید شامل شیوة تولید شبانکاری ـ باديهنشیني ،شیوة تولید
دهقاني سهمبری ،شیوة تولید خرده کااليي و شیوة تولید سرمايهداری است.
صاحبنظران طبقه و طبقۀ متوسط در ایران (برخی از صاحبنظران)
تجمع افراد است که دارای شیوههای مشابه شغلي و موقعیت سیاسي يکسان هستند
(ازغندی و قاسمي ،1393 ،صص.)75-55 .
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جیمز بیل وجود طبقات در ايران را به دو دستۀ قبل از ظهور پهلوی و بعد از ظهور
پهلوی تقسیمبندی ميکند وی طبقات را در زمان قبل از ظهور پهلوی (ايران سنتي)
بدين گونه تقسیمبندی ميکند:
طبقۀ حاکمۀ سنتي که به شش بخش :شاه ،خانوادههای سلسلۀ حاکم ،اشرافیت
قبیلهای ،زمینداران بومي ،علمای رده باالی حامي نظام روحانیان و نخبگان نظامي،
طبقات متوسط سنتي که شامل ديوانساالران ،بورژوا ،روحاني طبقۀ متوسط
ديوانساالر که ايرانیان از آن با عنوان طبقۀ کارمند ياد ميکنند ،طبقۀ متوسط بورژوا
از بازاريان ،تجار و بازرگانان تشکیل ميشده است .نماد مرکز فعالیت آنان بازار
بوده است ،برخالف اروپا که بخشهای مهمي از بورژوازی بهصورت بخشهای
اولیۀ طبقۀ حاکمه درآمدند .در ايران سنتي تعداد اندکي از بورژواها به طبقۀ باال
وارد شدند .طبقۀ متوسط بوروژوا از حیث موقعیت قدرتي ،تقريباً بین طبقات
متوسط ديوانساالر و روحانیت قرار گرفته است ،طبقات متوسط در محیطهای
مشابه پرورش يافته و ارزشهای يکساني را دريافت کردهاند .آنها گرايش زيادی
به محافظهکاری داشتهاند ،اما هنگامي که احساس کردهاند منافعشان در خطر قرار
گرفته است به چالشگری و ايجاد تغییر برخاستهاند (بیل ،1378 ،صص 30 .ـ.)31

هستۀ اصلي طبقۀ متوسط جديد در دوران رضاخان شکل گرفت ،اين افراد
تحصیلکردههايي بودند که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور فرستاده ميشدند
(همان ،ص .)96 .طبقۀ متوسطي که به اين صورت شکل گرفت ،طبقۀ متوسط
غیربورژوايي است که اعضای آن به جای تکیه بر ثروت ،پیوندهای خانوادگي از طريق
عملکرد ،انجام کارهای برجسته و خدماتي که ارائه ميدهند با ديگر طبقات در آن نظام
پیوند يافتهاند (همان ،ص .)97.اعضای اين طبقه در مشاغل حرفهای ،فني ،فرهنگي و
اداری مشغل به کارند و بهطور کلي طبقۀ متوسط حقوقبگیر محسوب ميشوند (همان،
ص.) 91.
طبقات پايین را تشکیل ميدادند ،سرشماری سال  1345نشان داد که حدود نیمي
از جمعیت شاغل کشاورزاني بودند که مستقیماً در مشاغل کشاورزی فعالیت
داشتند .با اجرای اصالحات ارضي ،روابط طبقۀ کشاورزان تعديالت متنوعي را
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طبقۀ پايین؛ نظام سنتي دربردارندة تودههای کارگر ،کشاورزان ،عشاير کوچنشین که
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پشت سر گذاشته است .يکي از تأسفبارترين آنها افزايش شکاف میان کشاورزان
دارای حق کاربری زمین معین و کساني که فاقد اين حق هستند (همان ،ص.)34 .

از نظر جیمز بیل طبقات در تاريخ ايران در در بزنگاههای تاريخي توانستهاند در
م قابل طبقات مسلط بايستند و فشارهای جدی بر آنان وارد کنند (همان ،ص.)38 .
جیمز بیل ويژگيهای طبقۀ متوسط جديد در ايران را اينگونه درنظر ميگیرد :پذيرش
روابط سنتي قدرت ،برخورداری از آموزش مدرن ،دارا بودن مهارت و استعداد ،تأثیر
يافتن از انديشهها و عقايد خارجي و دوری از هرگونه تعصب و خشک انديشي ديني و
تقلید کورکورانۀ تاريخ گذشته (همان ،صص100 .ـ.)116
احمد اشرف و علی بنوعزیزی :احمد اشرف و علي بنوعزيزی به مطالعۀ طبقات
اجتماعي در ايران در سه مقطع تاريخي ايران اسالمي در دورة میانه ،عصر قاجاريه و
عصر پهلوی ميپردازند  .اين محققان وجود طبقۀ متوسط را به زمان ساسانیان با عنوان

دبیران مرتبط مي دانند و در هر سه دورة تاريخي خصوصیات طبقۀ متوسط را برمي-
شمارند .اين محققان درمورد قشربندی و طبقات اجتماعي نگاه وبری دارند و طبقه را
از آن زاويه مورد مطالعه قرار ميدهند ،چراکه در تقسیمبندی طبقاتي عناصر منزلتي و
قدرت سیاسي و اقتصادی را مطمح نظر قرار ميدهند .با توجه به اين نگاه طبقۀ متوسط

در «ايران اسالمي دورة میانه» را شامل گروههای گوناگون مردم ميدانند که از ثروت
قدرت و احترام برخوردار بودند ،اين طبقه شامل زمینداران متوسط ،تجار و صاحبان
حرف و اصناف بودند که نقش رابط بین قدرت مرکزی و گروههای محلي عمل
ميکردند .اشرف و بنو عزيزی معتقدند «در دوران قاجار طبقۀ متوسط شامل تجار،
علمای میانهحال ،زمیندارن کوچک ،اعیان محلي و در يک سطح پايینتر از آن
صنعتگران و پیشهوران ميشد» (اشرف و بنوعزيزی ،1393 ،ص .)59 .در زمان پهلوی
اقشار متوسط و متوسط شهری ،بهصورت کارمند در بخش دولتي و خصوصي مشغول
کسبه و پیشهوران و شاگردان آنها بودند .احمد اشرف و بنو عزيزی قائل به وجود
ط بقۀ متوسط در ايران از زمان ساسانیان هستند ،اين طبقه در زمان قاجار عالوه بر
طبقات متوسط سنتي «با ادغام ايران در اقتصاد جهاني در دهههای پاياني قرن نوزدهم
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به کار بودند و طبقات متوسط و متوسط پايین سنتي شامل اکثريت علما ،تاجران خرد،
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منجر به پیدايش طبقات جديد اجتماعي شد» (همان ،ص .)63 .در عصر پهلوی با «رشد
نظام اداری ،نیاز روز افزون به تکنسینها و مديران در همۀ سطوح و گسترش سريع
سوادآموزی به سبک غرب منجر به پیدايش طبقۀ متوسط غیرسرمايهدار شد» (همان،
ص ) 86.که اشرف و بنوعزيزی آنان را با عنوان طبقۀ متوسط جديد درنظر ميگیرند،
عالوه بر اين طبقه ،طبقۀ متوسط سنتي شامل «قشرهای مذهبي سنتي ،بازاريان شامل
تجار ،پیشهوران و کسبه» وجود داشتند (همان ،ص .)90 .ترکیب اصلي طبقۀ متوسط
عبارتاند از :بوروکراتهای تحصیلکرده ،حرفهمندان آزاد ،روشنفکران که در اصل به
خانواده های دهقانان و کارگران تعلق دارند .اشرف و بنوعزيزی طبقۀ متوسط را داری
چنین ويژگيهايي ميداند؛ برخورداری از تحصیالت ،دانش و مهارت حرفهای ،حامل
افکار و انديشه های غربي ،نقش داشتن در نوسازی جامعه به سبک غربي ،ترديد داشتن
در شیوههای زندگي سنتي ،برداشتهای سنتي از قدرت سیاسي و مناسبات اجتماعي و
به دنبال سازش با وضعیت جديد هستند (اشرف و بنوعزيزی ،بهنقل از اديبي،1358 ،
ص.)62 .
حسین ادیبی :اديبي طبقۀ متوسط را جايي بین طبقات سرمايهدار و کارگر ميبیند و
آن را به دو گروه

تقسیم ميکند ،يکي بازرگانان و تولیدکنندگان و ديگری

تحصیلکردگان ،متخصصان و کارمندان حقوقبگیر هستند.
در نظام سرمايهداری بین طبقات سرمايهدار و کارگر دو گروه نسبت ًا وسیع اجتماعي
قرار دارد؛ گروه اول بازرگانان و سوداگران صنعتي کوچک ،مغازهداران ،صاحبان
بنگاههای اقتصادی کوچک ،تولیدکنندگان مستقل؛ گروه دوم تحصیلکردهها،
مهندسان ،پزشکان ،حقوقدانان ،استادان دانشگاه ،دانشمندان ،دبیران ،آموزگاران،
تکنسینها ،دانشجويان ،کارمندان ،حقوقبگیران .اينها با عنوان طبقات متوسط و
طبقۀ بورژوازی معرفي شدهاند .در تحلیلهای امروزی گروه اول را طبقۀ متوسط
قديم و گروه دوم را طبقۀ متوسط جديد خواندهاند (اديبي ،1358 ،ص.)13 .

اجتماعي نوين يعني کارمندان ،صاحبان مشاغل جديد ،تحصیلکردگان و حقوقبگیران
است» (همان) .از نظر اديبي خصوصیات طبقۀ متوسط جديد بدين صورت است؛
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طبقۀ متوسط جديد از نظر اديبي «درواقع مفهومي است برای مطالعۀ گروههای
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 .1از لحاظ منشأ بايد گفت کارکنان حقوقبگیر در کشورهای سرمايهداری پیشرفته
از توسعۀ طبقات قديمي بورژوازی و پرولتاريا برخاستهاند .در جامعههای در حال
توسعه پیدايش آنها را بايد در رابطه با نفور غرب و دگرگوني در طبقات اجتماعي
سنتي دانست .2 .ظهور و گسترش طبقۀ متوسط جديد با دگرگوني تکنولوژيکي و
توسعۀ آموزش همراه بوده است .3 .دگرگونيها در ساخت اجتماعي محصول
تحرک اجتماعي بوده .4 .با توجه به اينکه منشأ اقتصادی و اجتماعي متفاوتي دارند
عالقۀ افراد به هم يکي نیست و گروههای نامتجانسي را در برگرفته است.5 .
تحصیالت عالیه دارند ،رو به افزايش هستند ،هم درگیر نبردهای سیاسي و هم
سازش سیاسي هستند ،نیروهای فکری خود را به صاحبان صنايع و قدرت
ميفروشند ،عالقۀ فراوان به صنعتي شدن دارند ،در برنامههای فرهنگي وحدت
ملي دارند ،از اعتقادات جزمي ديني برخوردار نیستند ،به قدرت سیاسي و مقامات
اداری اعتماد نميکنند ،حامي تودهها و زحمتکشان هستند (همان ،صص17 .ـ.)18

حسین اديبي در تعريف طبقه به رابطۀ آن با «سازمان و وسايل تولید و میزان سهمي
که از آن دارند» تأکید دارد و اينگونه مطرح ميکند:
واضح است که مالکهای شغل ،درآمد و منزلت اجتماعي هیچکدام نميتواند به
صورت مالک و ضابطۀ اصلي و مشخصکننده طبقه بهکار گرفته شود ،زيرا حاصل
ردهبندی افراد از نظر شغلي صنف است و طبقه و صنف را نميتوان يکي دانست
 ...تعريف طبقه را بايد با سازمان تولید ديد .پس طبقۀ اجتماعي گروههای بزرگي از
مردماند که به موجب موقعیتشان در نظام تاريخي مفروض از تولید اجتماعي بنابر
روابطشان با وسايل تولید و بر طبق نقشي که در سازمان اجتماعي کار برعهده
دارند .بنابراين ،برحسب نحوة دريافت میزان سهمي که از ثروت اجتماعي نصیب
ميبرند از يکديگر متمايز ميشوند (همان ،ص.)20 .

از نظر اديبي طبقۀ متوسط جديد دارای منشأهای اجتماعي متفاوتي است ،بدين
جهت منسجم نیست و منافع طبقاتي را در برنميگیرد ،و درنتیجه در کنشهای سیاسي
انسجام خود را داشته باشد (همان ،ص.)78 .
سهراب بهداد و فرهاد نعمانی :بهداد و نعماني معتقدند که طبقات تنها در ارتباط با
يکديگر معنا پیدا ميکنند که باعث ايجاد منافع طبقاتي ميشوند .به عبارت ديگر
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نقش مهمي نمي تواند داشه باشد ،هر چند که ممکن است در شرايط انقالبي گاهي
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«مناسبات طبقاتي» در رهگذر مالکیت ابزار فعالیتهای اقتصادی شکل ميگیرد که
باعث بهوجود آوردن «اختیارات متمايزی بر تملک محصول فعالیتهای اقتصادی»
ميشود.
مناسبات طبقاتي وقتي شکل ميگیرد که مالکیت ابزار فعالیتهای اقتصادی
بهوجودآورندة حقوق و اختیارات متمايزی بر تملک محصول فعالیتهای اقتصادی
باشد  ...طبقات تنها در روابط با يکديگر وجود دارند و مفهوم طبقه روابط بین افراد
را از رهگذر مالکیت ابزار فعالیت اقتصادی منعکس ميکند .اين روابط اجتماعي
ساختار طبقاتي را ميسازد که کموبیش ،رابطهای ثابت میان دارندگان و ندارندگان
ابزارهای فعالیت اقتصادی است  ...مناسبات اجتماعي که در فعالیتهای اقتصادی
شکل ميگیرد جايگاه طبقاتي را تعیین ميکند که به منافع طبقاتي خصومتبار
منجر ميشود (بهداد و نعماني ،1393 ،ص.)39 .

بهداد و نعماني خرده بورژوازی را به دو دسته تقسیم ميکنند :بورژوازی سنتي و
بورژوازی مدرن .در تحلیل آنها تفاوت میان خردهبورژوازی سنتي و خردهبورژوازی
مدرن در نوع فعالیتشان است .خردهبورژوازی سنتي در فعالیتهايي است که نیاز به
دانش و مهارتهای مدرن ندارد ،و خردهبورواژی مدرن دارای تحصیالت مدرن و
مدارج معیني است.
بهداد و نعماني قائل به وجود طبقه در ايران هستند و وضعیت طبقه در ايران را
اينگونه توصیف ميکنند:
در دهۀ نخست پس از انقالب ما شاهد رشد خردهبورژوازی ،دهقاني شدن
کشاورزی ،عقبنشیني طبقۀ کارگر ،و فزونيابي کارگزاران سیاسي هستیم .عالوه
بر آن نیروی کار سنتيتر و مردانهتر شد .از اواخر دهۀ  ،1360لیبرالیسم اقتصادی
(هر چند کجدار و مريز) اقتصاد سرمايهداری ايران را به آهستگي بهطرف بازسازی

است ،اما همچنان پراکنده است .بسیاری بدون مهارتاند و در واحدهای بسار خُرد
کار ميکنند .آنچه درمورد طبقۀ کارگر ميگويیم دربارة طبقۀ سرمايهدار هم به نوعي
راست ميآيد .آنها هم پراکندهاند و واحدهای کوچک را مالکاند و در زمینههای
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اقتصاد سرمايهداریاش سوق داده است .آمار ترکیب طبقاتي نیروی کار بهسوی
آنچه پیش از انقالب بوده پیش ميرود .طبقۀ کارگر ،هرچند تعدادش رو به افزايش
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سنتي کار ميکنند .وضع بسیاری از آنان با خردهبورژوازی سنتي چندان تفاوت
ندارد  ...مناسبات سرمايهداری تولید ،هم در اقتصاد شهری و هم در اقتصاد
روستايي ايران ،تضعیف شد  ...و خردهبورژوازی هم بهطور مطلق و هم بهطور
نسبي و عمدتاً در مشاغل سنتي افزايش يافت .در نخستین دهه پس از انقالب
تعداد کارکنان دولت به شدت افزايش يافت .اما افزايش آنان بیش از همه در شمار
کارگزاران سیاسي و در امور اجرايي و سیاسي دولت و در نیروهای نظامي و
شبهنظامي آن بود (همان ،صص144 .ـ.)180

بهداد و نعماني طبقۀ متوسط در ايران را شامل «کارمندان دولت يا بخش خصوصي»
ميدانند که دارای «سمتهای اجرايي ـ مديريتي و حرفه ـ فني» هستند ،ولي کساني که
در دستگاه سیاسي دولت در وضعیت طبقاتي مبهمي قرار دارند را «کارگزاران سیاسي»
مينامد که آنها را جزو طبقۀ متوسط درنظر نميگیرند (همان ،ص .)142 .آنها
ويژگيهای طبقۀ متوسط در ايران را اينگونه برميشمارند:
طبقۀ متوسط رو به رشد ايران ،مثل طبقۀ متوسط هر جامعۀ ديگری ،وسیعاً پراکنده
است .اين طبقه متخصصان بسیار ماهر ،با مزد باال ،مديران و مجريان ،در مراکز
شهری (عمدتاً تهران) ،افراد کممهارت و با حقوق کم ،مثل معلمان و کارکنان
پیراپزشکي (عمدتاً در مناطق روستايي) را دربر ميگیرد (همان ،ص.)307 .

و دو ويژگي خاص برای طبقۀ متوسط در ايران رکر ميکند:
نخست اينکه عمدة آنان کارکنان دولت هستند .بنابراين ،از امنیت شغلي،
بار نشستگي ،بیمۀ درماني برخوردارند  ...و دوم طبقۀ متوسط ايران ،در بخش
خصوصي و دولتي ،از لحاظ صنفي سازمانيافته نیست .اعضای طبقۀ متوسط ،با
استثنائات اندکي (عمدتاً پزشکان ،وکال ،حسابدارن و روزنامهنگاران) بهمنظور
حمايت از منافع صنفيشان در انجمنهای صنفي فعال نیستند (همان ،ص.)308 .

محمدحسین بحرانی :بحراني طبقۀ اجتماعي را اينگونه تعريف ميکند:

سرمايههای اقتصادی ،اجتماعي ـ فرهنگي و سیاسي و سهمبری در توزيع قدرت،
موقعیت يکساني داشته باشد ،نسبت به موقعیت خود آگاه بوده ،به اتحادی هرچند
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گروه پايداری است که اعضای آن در مناسبات تولیدی و سازمان اجتماعي تولید و
توزيع کاالها و خدمات ،بهرهگیری از مازاد اقتصادی جامعه ،برخورداری از
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نسبي و غیر رسمي رسیده و برای نگهداشت منافع و قدرت يا بهدست آوردن آن با
حاکمیت يا ديگر نیروهای اجتماعي در چالش باشد (بحراني ،1389 ،ص.)82 .

و ی معتقد است قشرهای متوسط جديد عمدتاً ساکن مناطق شهری هستند و از
قشرهای متوسط سنتي ،بخش دهقاني آن در روستا و بخش خردهبورژوازی آن در
شهرها سکونت داشته اند .در مقايسه بین اين دو قشر ،گرچه سهم قشر متوسط سنتي در
میان شاغالن مناطق شهری افزايش نداشته ،اما قشری باثبات بود ،در اعضای آن
جابه جايي چنداني صورت نگرفت و همچنان همگون و يکدست باقي ماندهاند ،در
حالي که گسترش مؤسسات آموزشي در همۀ نقاط کشور اعم از روستايي و شهری و با
توسعۀ ديوانساالری دولتي و خصوصي و مؤسسات تمدني جديد همگام بوده و باعث
شده است که فرزندان قشرهای مختلف شهری و روستايي از خاستگاههای مختلف به
اين قشر انتقال يابند ،در حالي که رسوبات فرهنگي و گفتماني خود را نگه داشتهاند.
اين واقعیت قشر متوسط جديد را در قیاس با قشر متوسط سنتي ناهمگون و بيثبات
نشان ميدهد (همان ،ص.)162 .
یرواند آبراهامیان :آبراهامیان به پیروی از يي.پي.تامپسون نظر خود را درمورد طبقه
اينگونه بیان ميکند« :طبقه را نبايد بهسادگي برحسب رابطهاش با شیوة تولید ،بلکه بايد
در بستر تاريخي و تعارض اجتماعي آن با ديگر طبقات موجود درک کرد» (آبراهامیان،
 ،1391ص .)10 .از نظر آبراهامیان ،در ايران اوايل سدة نوزدهم ،طبقات به معنای
افرادی با منابع درآمد مشابه ،میزان درآمد همسان و شیوة زندگي همگون اطالق ميشد
و معنای دوم آن که بهمنزلۀ طبقه برای خود به معنای مارکسي آن بهکار ميرود،
کاربردی نداشت ،و در اين دوران چهار طبقۀ عمده وجود داشت؛ طبقۀ ملوکالطوايف
شامل نخبگان مرکزی و محلي ،دومین طبقه ،طبقۀ متوسط مرفه متشکل از تجار و
پیشه وران ،طبقۀ سوم مزدبگیران شهری و چهارمین طبقه رعايا ،ايالت و دهقانان (همان،
میالدی فاقد طبقاتي خودآگاه بود و تداوم استبداد و توسعهنیافتگي ايران را با آن
توضیح ميداد .در اين دوران طبقۀ اجتماعي ـ اقتصادی پنهان و عیني داشت ،ولي طبقۀ
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صص 43 .ـ  .) 44وی در بحث طبقات اجتماعي معتقد است ايران در سدة نوزدهم
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سیاسي ـ اجتماعي آشکار و رهني وجود نداشت (همان ،ص .)44 .با توجه به اين
موضوع دورة شاهان قاجاری به راحتي ميتوانستند اعمال قدرت کنند.
« ولي در نیمۀ دوم سدة نوزدهم ،نفور و تأثیر غرب به دو شیوة متفاوت ،روابط
سست و شکنندة دولت قاجار با جامعۀ ايران را تضعیف کرد .يکم ،نفور غرب بهتدريج
تجار و بازرگانان پراکندة محلي را در قالب طبقۀ متوسط فرامحلي يکپارچه ساخت؛
طبقهای که اعضای آن برای نخستینبار از دردها و مشکالت مشترک خود آگاه شده
بودند .اين طبقه به جهت پیوندهايش با اقتصاد سنتي و ايدئولوژی سنتي تشیع ،در
سال های بعد به طبقۀ متوسط سنتي معروف شد .دوم ،برخورد و ارتباط با غرب بهويژه
تماس فکری و ايدئولوژيکي از طريق نهادهای آموزشي ،زمینۀ رواج مفاهیم و
انديشههای جديد ،گرايش های نو و مشاغل جديد را فراهم ساخت و طبقۀ متوسط
حرفهای جديدی به نام طبقۀ روشنفکر بهوجود آمد» که طبقۀ متوسط «روشنفکر»
واژه های غربي را وارد فرهنگ سیاسي جامعه کردند و همچنین معنای تازهای به
عبارات قديمي بخشیدند .از نظر آبراهامیان «مفاهیم راديکال طبقۀ تحصیلکردة جديد و
عقايد شیعي ضددولتي طبقۀ متوسط سنتي بود که سرانجام پیروزی انقالب مشروطه را
ممکن ساخت» (همان ،صص« .)66 - 65 .در انقالب اسالمي ايران طبقۀ متوسط سنتي
سازمان گسترده و فراگیری را در اختیار مخالفان گذاشت و طبقۀ متوسط جديد مشعل
انقالب را برافروخت» (همان ،ص.)657.
محمدعلی (همایون) کاتوزیان :کاتوزيان معتقد است «ايران جامعۀ استبدادی بود نه
فئودالي» (کاتوزيان ،1394 ،ص .)352 .وی ميگويد در ايران
طبقۀ اجتماعي وجود داشت ولي مستقل از دولت حقوقي نداشتند ،بنابراين طبقه
آريستوکراسي در کار نبود و ترکیب طبقات در طول زمان به سرعت تغییر ميکرد.
دولت مشروعیتش را از قانون و رضايت طبقات با نفور نميگرفت و صرف توفیق

ايران استبدادی بودن آن بود و به هیچ وجه به قانون محدود نميشد  ...به اين
جهت که مالکان ايراني اساسا ساختۀ حکومت خود بودند ،نميتوانستند مستقل از
دولت از حق مالکیت برخوردار باشند و تنها ميتوانستند بهطور موقت از مزايای
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يک شورش برای مشروعیت شورشیان کفايت ميکرد .در ايران قدرت در دست
شاه بود که جان و مال مردم را در دست داشت ،که اساسيترين ويژگي دولت در
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چنین حقي استفاده کنند .مالکان نميتوانستند امالکشان را به ارادة خود به
بازماندگانشان منتقل کنند؛ و طبقهای بلندمدت و بادوام تشکیل نميدادند ،زيرا
معموالً اموالشان را تنها مدتي کوتاه در اختیار داشتند و آن را تنها با اجازة حکومت
و مسئوالن حکومتي به ديگران منتقل ميکردند (همان ،ص.)353.

مقایسه و فهرستبرداری از نظریههای طبقۀ اجتماعی و طبقۀ متوسط
در اين قسمت نظريههای مربوط به طبقۀ اجتماعي و طبقۀ متوسط در ايران را
دستهبندی کنیم .اين دستهبندی با توجه به نظرياتي است که درمورد طبقۀ اجتماعي
آورده شد بود .ابتدا به موضوع طبقات اجتماعي در ايران را به صورت مقايسهای در
زمینههای مفهوم طبقه ،ساختار طبقه و دورة مطالعۀ صاحبنظران ميپردازيم .سپس
دستهبندی موضوع طبقۀ متوسط با توجه به مفهوم طبقۀ متوسط ،ساختار طبقۀ متوسط،
ويژگي و تیپولوژی طبقۀ متوسط و کارکرد طبقۀ متوسط از ديدگاه انديشمندان و
محققان آورده ميشود و سپس اين مقوالت را در قالب جداول شمارههای  1و 2
مي آوريم که در آن جدول به مقايسۀ نظر محققان و صاحبنظران در زمینۀ طبقه و طبقۀ
متوسط پرداخته شده است و در نمودارهای  1و  2مقولهها و مضامین مطرحشده را
بهصورت کلي ارائه کردهايم .در اين قسمت با توجه به اينکه کاتوزيان درمورد طبقه در
ايران نظريۀ کلي ارائه داده و به ابعاد و ويژگيهای آن نپرداخته ،در مقايسههايي که
انجام شده نظر کاتوزيان وارد نشده است.
در فهرست برداری از مفهوم طبقه ،ساختار طبقه و دورة تاريخي مورد مطالعۀ طبقۀ
اجتماعي نظر متفکران به اين صورت ارائه ميشود :طبقه از نظر جیمز بیل تجمعهايي
است که دارای شغل مشابه هستند .وی ساختار طبقه را شامل طبقۀ حاکمه ،طبقات
متوسط سنتي و طبقۀ پايین دستهبندی ميکند .اشرف و بنوعزيزی تعريف وبری از طبقه
قدرتشان برای فروختن کاالها و مهارتها در جهت کسب درآمد تعیین ميشود .اين
محققان به مطالعۀ طبقه در سه دورة میانه ،قاجاريه و پهلوی ميپردازند ،و ساختار
طبقاتي را در اين دورهها مشخص مي کنند اشرف و بنوعزيزی در عصر پهلوی طبقۀ
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ارائه ميدهند و طبقه را ناشي از موقعیت در بازار ميدانند و فرصتهايي که بهوسیلۀ
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متوسط جديد را در دستهبندی ساختار طبقه ميآورد که اين طبقه ناشي از نوسازی
رضاخان بود که در حال رشد و گسترش بود و شامل صاحبان حرفهای آزاد ،کارمندان
دولتي ،پرسنل نظامي ،کارمندان اداری ،تکنسینهای بخش خصوصي ،و روشنفکران
ميشوند .طبقۀ متوسط سنتي شامل قشرهای مذهبي سنتي و بازاريان ميشد.
بهداد و ن عماني برمبنای تئوری اريک الین رايت به تحلیل طبقه در ايران ميپردازند
و معتقدند که طبقه با ايجاد منافع طبقاتي و رابطۀ مالکیت ابزار اقتصادی تعريف
ميشود .آنان چهار طبقه را در ايران دستهبندی و تحلیل ميکنند :طبقۀ سرمايهدار که
شامل سرمايهداران ،خردهبورژواها ،طبقۀ متوسط و طبقۀ کارگر است .حسین بحراني
طبقه را شامل گروه نسبتاً پايداری ميداند که اعضای آن «موقعیت يکساني در مناسبات
تولیدی و سازمان اجتماعي تولید و توزيع کاالها و خدمات ،بهرهگیری از مازاد
اقتصادی جامعه ،برخورداری از سرمايههای اقتصادی ،اجتماعي ـ فرهنگي و سیاسي و
سهم بری در توزيع قدرت دارند ،نسبت به موقعیت خود آگاه بوده ،به اتحادی هرچند
نسبي و غیر رسمي رسیده و برای نگهداشت منافع و قدرت يا بهدست آوردن آن با
حاکمیت يا ديگر نیروهای اجتماعي در چالش باشد» (بحراني ،1389 ،ص .)322.وی
ساختار طبقاتي را شامل اقشار باال ،متوسط سنتي و متوسط جديد ،کارگری و پايین
ميداند .آبراهامیان در تعريف طبقه ميگويد ،طبقه را بايد در بستر تاريخي و تعارض
اجتماعي با ساير طبقات موجود درک کرد .وی طبقات را در دوران قاجاريه و پهلوی
مورد مطالعه قرار ميدهد.
درمورد دسته بندی مقوالت مربوط به طبقۀ متوسط نظر متفکران مطرحشده در اين
نوشتار را به اين صورت مي توان مطرح کرد :جیمز بیل طبقات متوسط را به دو دستۀ
متوسط سنتي و جديد تقسیمبندی مي کند .وی معتقد است طبقۀ متوسط جديد بعد از
عصر پهلوی بهوجود آمده است .به اعتقاد وی طبقۀ متوسط بر تغییرات اجتماعي
رود .اشرف و بنوعزيزی طبقۀ متوسط را در سه دورة میانه ،قاجاريه ،پهلوی بررسي
ميکنند محققان معتقدند از نظر تیپولوژی طبقۀ متوسط چند دستهاند ،کساني که سیاسي
نیستند و با دستگاه ها همکاری دارند ،اينان از وضعیت اجتماعي ـ سیاسي حاضر انتقاد
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اثرگذار است و اين طبقه هم ميتواند مدافع نظام و هم مخالف سرسخت نظام بهشمار
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و به دستگاه اظهار بدبیني و بياعتمادی ميکنند؛ دوم :فرصتطلبان که برای بهرهمندی
بیشتر از شرايط در سیاست فعاالنه دخالت دارند .اينان در رهبری احزاب دولتي جای
دارند و با طبقۀ حاکم در ارتباطاند؛ سوم :حرفهمندان و روشنفکران که تعداد آنها اندک
و جايشان در میان گروههای سیاسي مخالف قدرت حاکم قرار دارد .از نظر اشرف و
بنوعزيزی در انقالب اسالمي نیروها و گروههای اجتماعي که شامل روشنفکران جوان،
علمای مبارز ،نسل جوانتر بازاریها بودند نقش مهمتری داشتند .بعدها طبقۀ متوسط به
اين گروه ها ملحق شدند .حسین اديبي به مطالعۀ طبقۀ متوسط جديد در عصر پهلوی
مي پردازد .وی معتقد است توسعۀ آموزش و تکنولوژی باعث گسترش اين طبقه شده و
اين طبقه از گروههای نامتجانسي تشکیل شده است .از ويژگيهای اين طبقه بياعتمادی
به قدرت های سیاسي و عدم وجود اعتقادات جزمي است .به باور اديبي بهسبب اينکه
اين طبقه دارای منشأهای اجتماعي متفاوتي است ،نميتواند منسجم شود و گروهي را
تشکیل بدهد که منافع طبقاتي دارد ،هر چند که ممکن است در شرايط انقالبي گاهي
دارای انسجام باشند .سهراب بهداد و فرهاد نعماني طبقۀ متوسط در ايران را شامل
کارمندان دولت يا بخش خصوصي ميدانند که دارای «سمتهای اجرايي ـ مديريتي و
حرفهای ـ فني» هستند ،ولي کساني که در دستگاه سیاسي دولت در وضعیت طبقاتي
مبهمي قرار دارند را «کارگزاران سیاسي» مينامند و آنها را جزو طبقۀ متوسط درنظر
نمي گیرند .آنان معتقدند اين طبقه بسیار پراکنده است که از متخصصان بسیار ماهر با
مزد باال تا مجريان و مديران کممهارت و با حقوق کم تشکیل شدهاند .عمدة اعضای
طبقۀ متوسط ا ز کارکنان دولت هستند .طبق نظر آنان اين طبقه هم توانايي تغییر و
توسعه را دارد و هم اينکه گاهي دچار عافیتطلبي و بيعملي ميشود.
بحراني طبقۀ متوسط را به دو دستۀ سنتي و جديد تقسیم ميکند .قشرهای متوسط
سنتي شامل بازاريان ،کاسبان ،پیشهوران و روحانیون ميشوند و قشرهای متوسط جديد
وکیالن ،دانشمندان بلندپايه ،مهندسان و معماران ،تا سطح میاني مانند آموزگاران،
دبیران ،کارمندان و پرستاران .عالوه بر اين ،از تلفیق نوع مشاغل و موقعیتهای شغلي
در اين طبقه ردههای باال ،متوسط و پايین هم ميتواند شکل بگیرد .درمجموع ،بحراني
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شامل طیف گستردهای از انواع مشاغل و وضعیتهای شغلي هستند که شامل پزشکان،
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طبقۀ متوسط را به سه دسته تقسیم ميکند :طبقات «متوسطِ باال ـ متوسط ـ پايین،
طبقات متوسطِ سنتي ـ جديد و طبقۀ متوسط دولتي و غیردولتي» .وی معتقد است که
طبقۀ متوسط بهوجود آورندة گفتمانهای سیاسي و جنبشهای اجتماعي هستند.
آبراهامیان طبقۀ متوسط را به دو دستۀ سنتي و جديد دستهبندی ميکند ،طبقۀ سنتي را
شامل تجار و بازرگانان و طبقۀ متوسط جديد را شامل روشنفکران ميداند .وی معتقد
است که طبقۀ متوسط سنتي با اقتصاد سنتي و ايدئولوژی پیوند دارد و طبقۀ متوسط
جديد در ارتباط با غرب شکل گرفته و مفاهیم و انديشههای جديد در آن رواج دارد.
در مرحلۀ بعدی مفاهیم و مقوالت طبقه را از ديدگاه متفکران مطرحشده با توجه به
رويکردهای طبقه که در قسمت مباني نظری تحقیق مطرح شد ،شاخصبندی کرديم که
اين شاخصها شاملِ ابعاد اقتصادی ،شغلي ،قدرت و مالکیت ،موقعیت در بازار و
شانسهای زندگي ،و درک شرايط تاريخي است.
با توجه به جدول  1در شاخصهای طبقه ،جیمز بیل به بُعد شغل و شانسهای
زندگي توجه دارد و به مطالعۀ طبقات اجتماعي در دورههای پهلوی و قاجاريه
مي پردازد .احمد اشرف و بنوعزيزی غیر از درک شرايط تاريخي به ساير موارد توجه
دارند ،در تعريف طبقۀ اجتماعي از آنها استفاده ميکنند ،و به مطالعۀ طبقات اجتماعي
در دورههای پهلوی ،قاجار و قبل از قاجار (دوره اسالمي) ميپردازند .حسین اديبي در
تعريف طبقه مالکهای شغلي ،اقتصادی و شانسها و موقعیتهای زندگي را مدنظر
قرار ميدهد و به مطالعۀ طبقه در دوران پهلوی ميپردازد .بهداد و نعماني در تعريف
طبقه به عنصر اقتصادی و شغل ،قدرت و مالکیت توجه دارند و به مطالعۀ طبقه در
ايران در دوران بعد از انقالب ميپردازند .بحراني در تعريف طبقه مالکهای اقتصادی،
قدرت و مالکیت ،شغل ،شانسهای مشترک و موقعیتهای زندگي را درنظر ميگیرد،
طبقات اجتماعي را هم در عصر پهلوی و هم در عصر انقالب اسالمي مورد مطالعه قرار
شرايط تاريخي را مالک تعريف طبقه درنظر ميگیرد.
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مي دهد .آبراهامیان در مطالعۀ طبقه عنصر مادی ،شغل ،شانسهای زندگي و درک
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جدول  :1مقايسۀ ديدگاههای صاحبنظران دربارة طبقات اجتماعي در ايران

نمودار  1شاخص های تعريف طبقه و دورة مطالعۀ هر محقق را نشان ميدهد ،با
توجه به اين نمودار ،از مجموع محققان در تعريف طبقه 1پنج نفر ،بُعد اقتصادی 3 ،نفر
بُعد قدرت 6 ،نفر بُعد نوع شغل 5 ،نفر شانسها و موقعیتها ،يک نفر درک شرايط
تاريخي را مالک تعريف قرار دادهاند.
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در جدول  2آراء صاحبنظران طبقۀ متوسط در ايران مورد مقايسه قرار گرفته است،
همچنان که در اين جدول مشاهده ميشود ،با کدبندی و فهرستبرداری از نظرات آنان،
مقايسهها در زمینههای ساختار طبقۀ متوسط ،ويژگيهای طبقۀ متوسط ،تیپولوژی طبقۀ
متوسط ،و کارکرد طب قۀ متوسط صورت گرفت .ساختار طبقۀ متوسط را به دو دستۀ
متوسط سنتي و متوسط جديد دستهبندی کردهايم .همچنان که گفته شد طبقۀ متوسط
جديد در اواخر دوران قاجاريه و با شروع عصر پهلوی يعني با ورود ايران به شیوة
تولید سرمايه داری و شروع مدرنیزاسیون در ايران رو به گسترش نهاد که بر ساختار
طبقاتي در ايران تأثیر زيادی گذاشت .طبقات در اين دوران وضعیتي بسیار متفاوت با
دوران قاجار و قبل از آن داشتند .يکي از اين تفاوتها رشد طبقۀ متوسط جديد است،
در اين تحقیق ويژگيها و شاخصهای طبقۀ متوسط به روش فهرستبرداری و
مقولههايي که صاحبنظران درمورد ويژگيهای طبقۀ متوسط ارائه دادهاند ،آوردهايم که
اين شاخصها شامل :تحصیالت ،مهارت ،سازمانيافتگي ،تجانس ،پذيرش قدرتهای
سیاسي ،دخالت در قدرت و مديريت ميشود ،بُعد تیپولوژی طبقۀ متوسط را در ابعاد
منفعالن ،مدافعان ،مخالفان و منتقدان نظام ،صاحب قدرت و اقتدار و جايگاه اجتماعي
تقسیمبندی کردهايم ،کارکرد طبقۀ متوسط در مقولههای تغییر و تحول اجتماعي ،منفعل
بودن در تغییرات ،گاهي خنثي و گاهي توانا در تغییر و مؤثر بودن در بزنگاههای
تاريخي دسته بندی شده است .جیمز بیل در ساختار طبقۀ متوسط ،هر دو طبقۀ متوسط
سنتي و جديد را درنظر ميگیرد و بدان ميپردازد .وی ويژگيهای طبقۀ متوسط را
داشتن تحصیالت باال ،پذيرش انديشههای غربي ،مهارت باال و پذيرش قدرتهای
سیاسي مي داند .جیمز بیل درمورد تیپولوژی طبقۀ متوسط ،منفعل بودن در سیاست،
مدافعان نظام و مخالفان و منتقدان نظام دستهبندی ميکند و معتقد است که طبقۀ
متوسط عامل مهمي در تغییر و تحوالت اجتماعي بهشمار ميرود .احمد اشرف و
متوسط را تحصیالت باال ،پذيرش انديشه های نوين غربي ،مهارت باال و پذيرش
قدرتهای سیاسي ميدانند .آنها در تیپولوژی طبقۀ متوسط به مانند جیمز بیل آنها را
به دستههای مدافعان ،مخالفان و منفعالن نظام دستهبندی ميکنند و معتقدند که طبقۀ
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متوسط هم مي تواند باعث تغییر و هم عدم تغییر و همچنین مؤثر در بزنگاههای تاريخي
باشند .حسین اديبي به مطالعۀ طبقۀ متوسط جديد ميپردازد ،خصايص طبقۀ متوسط را
داشتن تحصیالت باال و پذيرش انديشههای غربي نامتجانس بودن و عدم پذيرش
قدرتهای سیاسي ميداند ،به تیپبندی طبقۀ متوسط جديد نميپردازد و معتقد است
که طبقۀ متوسط گاهي خنثي و گاهي توانا در تغییر هستند .بهداد و نعماني ساختار طبقۀ
متوسط را شامل کارمندان دولت ،بخش خصوصي ميدانند و اين شامل کارگزاران
سیاسي نمي شود .از نظر اينان ويژگي طبقۀ متوسط منفعل بودن از نظر سیاسي است و
معتقدند که اين طبقه گاهي خنثي و گاهي هم توانا در تغییر هستند .بحراني به مطالعۀ
طبقۀ متوسط جديد و سنتي ميپردازد ،ويژگيهای طبقۀ متوسط را شامل تحصیالت
باال ،مهارت باال ،پذيرش قدرتهای سیاسي و دخالت در قدرت و مديريت ميداند،
طبقۀ متوسط را به دستههای مدافعان نظام ،صاحب قدرت و اقتدار دسته بندی مي کند،
طبقۀ متوسط را عامل مؤثر در تغییر و تحول مي داند که گاهي خنثي و گاهي توانا در
تغییرات عمل مي کنند .آبراهامیان در مطالعات خود هم طبقۀ متوسط سنتي و هم طبقۀ
متوسط جديد را درنظر ميگیرد ،ويژگيهای طبقۀ متوسط را داشتن تحصیالت باال و
پذيرش انديشههای غربي ميداند ،به تیپولوژی طبقۀ متوسط نميپردازد ،در زمینۀ
کارکرد طبقۀ متوسط معتقد است که اين طبقه ميتواند عاملي مؤثر در بزنگاههای
تاريخي باشد.

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

161

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1399

جدول  :2مقايسۀ نظرات صاحبنظران طبقۀ متوسط در ايران
ساختار

متجانس بودن

صاحبنطر

طبقه متوسط سنتي
جیمز بیل

*

ا اشرف و بنو عزيزی

*

حسین اديبي

--

طبقه متوسط جديد

تخصیالت باال

پذيرش انديش های غربي

مهارت باال

مهارت پايین

سازمان نیافتگي

پذيرش قدرتهای سیاسي
نامتجانس بودن

عدم پذيرش قدرتهای سیاسي

دخالت در قدرت و مديريت

مفعلین سیاسي

مدافعان نظام

مخالفین و منتقدين نظام

تغییر و تحول اجتماعي

منفعل بودن در تغییرات

بهداد و نعماني

کارگزاران سیاسي

خصوصي ،غیر از

دولت يا بخش

طبقه متوسط؛ کارمندان

-

گاهي خنثي و گاهي توانا در تغغیر
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-

*

*

-

-

-

-

-

-

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

*

*

*

*

-

موثر بودن در بزنگاههای تاريخي

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

-

-

-

-

-

-

-
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*
-

-

*

*

*

*

-

-

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

*

*

*

*

*

*

*
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

*

*

-

-

-

-

-

متوسط

متوسط
ويژگي و شاخصهای طبقه متوسط

تیپولوژی طبقه

کارکرد طبقه
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بحراني

*

*

*

آبراهامیان

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

نمودار  ،2مطالعه و نظر محققان را درمورد ساختار ،شاخصها ،ويژگيها و کارکرد
طبقۀ متوسط نشان ميدهد .در ساختار طبقۀ متوسط تعداد  4نفر به مقولۀ طبقۀ متوسط
سنتي (بهداد و نعماني مقولۀ خردهبورژوازی را مطرح ميکنند) 5 ،نفر به مقولۀ طبقۀ
متوسط جديد( 2بهداد و نعماني از طبقۀ متوسط به جای طبقۀ متوسط جديد نام
ميبرند) ميپردازند .در مقولۀ ويژگيهای طبقۀ متوسط 5 ،نفر تحصیالت باال 4 ،نفر
پذيرش انديشههای غربي 4 ،نفر مهارت باال 1 ،نفر مهارت پايین 1 ،نفر به
سازماننیافتگي 2 ،نفر به نامتجانس بودن 3 ،نفر به پذيرش قدرتهای سیاسي 1 ،نفر به
عدم پذيرش قدرتهای سیاسي 1 ،نفر به دخالت در قدرت و مديريت پرداختهاند .در
بُعد تیپولوژی طبقۀ متوسط 4 ،نفر اين طبقه را منفعل 3 ،نفر مدافع نظام و  2نفر اين
طبقه را در مقولۀ مخالف و منتقد نظام طبقهبندی کردهاند .در بُعد کارکرد طبقۀ متوسط،
اينکه اين طبقه چه نقشي در تغییرات اجتماعي دارد 3 ،نفر تغییر و تحولخواه 2 ،نفر
منفعل در تغییرات 4 ،نفر گاهي منفعل و گاهي توانا در تغییر و  2نفر بهعنوان طبقهای
که ميتواند در بزنگاههای تاريخي مؤثر باشند ،از اين طبقه نام ميبرند.
نمودار  :2ساختار ،شاخصها و ويژگيهای طبقۀ متوسط
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بحث و نتیجهگیری
جیمز بیل در کتاب سیاست در ايران ،گروهها و طبقات و نوسازی به بحث طبقات
اجتماعي مي پردازد ،و تغییر و نوسازی سیاسي را از منظر روابط طبقاتي و گروهي مورد
مطالعه قرار ميدهد .جیمز بیل ساختار طبقاتي جامعۀ ايران را از زمان صفويه تا پايان
پهلوی در ايران توضیح مي دهد که البته اين توصیف مختصر است و شايد آنچنان
ساختار طبقاتي را مورد بررسي و تجزيه و تحلیل قرار نميدهد .هر چند هم که موضوع
طبقات اجتماعي در ايران بخشي از مباحث کتاب را تشکیل ميدهد ،ولي بهتر بود که
دورههای تاريخي قبل از پهلوی را مشخص ميکرد و طبقات اجتماعي را با توجه به
اين دورهها مطرح ميساخت .جیمز بیل طبقه را با توجه به مالک شغلي و دارا بودن
موقعیت های يکسان مورد مطالعه قرار مي دهد که اين نوع نگاه تقلیل گرايانه است.وی
جامعۀ ايران قبل از قرن بیستم را شامل پنج طبقه ميداند که اين طبقات شامل «طبقۀ
حاکم ،طبقۀ متوسط ،ديوانساالران ،طبقۀ کشاورز» است و بعد از قرن بیستم دو طبقۀ
ديگر بهوجود ميآيد که شامل طبقۀ کارگر صنعتي و طبقۀ متوسط حرفهای است .وی
در تقسیمبندی طبقات اجتماعي ،ديوانساالران و طبقۀ کشاورز را بهصورت مجزا مطرح
کرده که البته اين نگاه ديگری به طبقات اجتماعي قبل از پهلوی است و بعد از پهلوی
معتقد است که دو طبقۀ ديگر شامل کارگران صنعتي و طبقۀ متوسط حرفهای بهوجود
مي آيند .وی هم به طبقات متوسط سنتي و هم جديد ميپردازد .طبقۀ متوسط را توانا در
تغییر و تحول اجتماعي مي داند و معتقد است که در اين طبقه مدافع نظام ،منفعالن و
منتقدان و مخالفان وجود دارند .بهنظر ميرسد نگاه احمد اشرف و بنوعزيزی به طبقه
نگاه وبری است ،هر چند که مفاهیم طبقه ،قشر و گروهها و نیروهای اجتماعي را گاهي
مترادف درنظر ميگیرند و احساس ميشود که فرقي بین آنها قائل نیستند .با وجود
اين ،اشرف و بنوعزيزی برای طبقه از مؤلفههای شرايط مادی و اقتصادی تجربههای
برابر برای عرصۀ کاالها و خدمات استفاده ميکنند .اين محققان اقشار جامعۀ ايران را
در سه دورهای که مورد بررسي قرار ميدهند به سه طبقۀ باال ،متوسط و پايین
دستهبندی ميکنند و هر طبقه را بهصورت گستردهتر اليهبندی ميکنند ،هر چند به
164
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اختصار به توضیح طبقات و اليهها ميپردازند .در تیپبندی ،طبقۀ متوسط را بهصورت
منفعالن ،مدافعان نظام و منتقدان و مخالفان نظام ميدانند ،و معتقدند که اين طبقه هم
مي تواند انقالبي و مؤثر در تغییرات و تحوالت ،هم خنثي باشد .بهداد و نعماني نگاهي
مارکسي به تحلیل طبقه در ايران دارند و طبقه در ايران را بر اساس روابط نابرابر
اقتصادی مورد مطالعه قرار مي دهند .اين محققان در تحلیل طبقه در ايران ،طبقات را به
چهار دستۀ سرمايهداران ،خردهبورژواها ،متوسط و کارگر تقسیم ميکنند که تا حدودی
متفاوت از ساير دستهبندیهايي است که ديگر انديشمندان انجام دادهاند .آنها طبقۀ
متوسط را کارمندان دولت يا بخش خصوصي که سمتهای اجرايي يا مديريتي دارند
ميدانند که تعريفي است تا حدودی متفاوت ،آنها طبقۀ متوسط را داری طیفي که هم
از مهارت باال و هم از مهارت پايین برخوردارند درنظر ميگیرند .اين محققان طبقۀ
متوسط را سازمانيافته نميدانند و معتقدند گاهي ميتوانند باعث تغییر شوند و گاهي
هم خنثي و منفعل اند .حسین اديبي به بحث طبقۀ متوسط جديد در ايران زمان پهلوی
ميپردازد .وی مهمترين مالک طبقه را ارتباط داشتن با سازمان تولید ميداند و با توجه
به نقشي که طبقات اجتماعي در سازمان اجتماعي کار برعهده دارند و میزان بهرهمندی
از ثروت اجتماعي ،از يکديگر متمايز ميشوند که درواقع تعريفي مارکسي ارائه ميدهد.
هرچند که مالک های شغل و تحصیالت و شیوة زندگي و عوامل رهني را درنظر
ميگیرد ،ولي برای آن اهمیت حاشیهای قائل است و معتقد است طبقۀ متوسط جديد
نامتجانس است و از اين رو در کنش های سیاسي منفعل هستند .بحراني در تعريف
طبقه ،طبقه را گروه نسبتاً پايداری مي داند که اعضای آن در برخورداری از مؤلفههای
اقتصادی ،اجتماعي ـ فرهنگي و سیاسي و همچنین در توزيع قدرت موقعیتهای
يکساني داشته باشند ،به دو شیوه به مطالعۀ ساختار طبقاتي ميپردازد .يکي براساس
تحوالت تاريخي که به طبقۀ باال ،متوسط و طبقۀ حاشیهای دستهبندی ميکند و شیوة
مي شود؛ اقشار باال ،متوسط سنتي ،متوسط جديد ،کارگری و پايین .آبراهامیان در تعريف
طبقه ،مؤلفههای اقتصادی ،شغل ،شانس های زندگي و درک شرايط تاريخي را درنظر
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مي گیرد ،و در دوران قاجار طبقه را به چهار صورت طبقۀ ملکالطوايف ،طبقۀ متوسط،
مزدبگیران شهری و رعايا ،ايالت و دهقانان تقسیمبندی ميکند.
درمجموع در تعريف طبقه همۀ صاحبنظران مقولۀ شغل را يکي از مالکهای
تعريف طبقه ميدانند ،برای مقولههای شانسهای مشترک در زندگي و اقتصادی همه
به جز يک نفر ،برای مالک قدرت و مالکیت سه نفر و برای درک شرايط تاريخي يک
نفر ،با اين مقولهها در تعريف طبقه همعقیده هستند .نکتهای که در وهلۀ اول با آن
مواجه ميشويم اشتراک اين صاحبنظران در وجود طبقه در ايران در دورههای مختلف
تاريخي مورد مطالعه است که البته در تعاريف و شاخصهای طبقه و طبقۀ متوسط
افتراقات و اشتراکي هم وجود دارد ،هر چند که به قول کرامپتون ( ،)1396واژة طبقه
ميتواند درمورد سبک زندگي ،پرستیژ اجتماعي ،الگوههای نابرابر مادی ،نیروهای
اجتماعي انقالبي يا محافظهکار بهکار رود ولي بهنظر ميرسد يکي از مباحث مهم در
تعريف طبقه مفهوم ارتباط آن با ساير طبقات است که در بسیاری از تعاريف طبقه (به
جز بهداد و نعماني و آبراهامیان) اين مهم ناديده انگاشته شده است به عبارت ديگر
طبق ه را بايد در رابطه با ساير طبقات تعريف کرد ،با توجه به اينکه مجادالت بر سر
مفهوم طبقه زياد است با نظر الین رايت همراه ميشويم و معتقديم انواع گوناگون
پرسش درمورد تشريح مفهوم طبقه و مسائل مربوط به تحلیل طبقاتي وجود دارد که با
توجه به آن پرسشها ميتوان از بین سنتهای مختلف مربوط به طبقه گزينش کرد
( .)Wright, 2005, pp. 180-192با توجه به تعريفي که از طبقه ارائه داديم ميتوانیم آن
را به طبقۀ متوسط بسط دهیم ،طبقۀ متوسط در تعريف سادة آن ،جايي است بین طبقۀ
باال و پايین ،و همانطور که گفتیم ابتدا طبقه را موضوعي رابطهای يعني در ارتباط با
ساير طبقات درنظر ميگیريم .بحث موضوع رابطه به ما کمک زيادی ميکند ،يعني
تشکیل شده از مجموعه افرادی که جايگاه کموبیش يکسان در مقايسه با ديگران (ساير

ساير طبقات بهوجود ميآيد در اينجا از مفهوم موقعیتهای متناقض الین رايت استفاده
ميکنیم ،يعني افرادی که بین سه طبقۀ اصلي سرمايهدار ،خردهبورژوا و پرولتاريا قرار
ميگیرند و هم مي توانند با توجه به منابعي که در اختیار دارند بر اعضايي که آن منابع را
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طبقات) در ساختار اجتماعي دارند و مناسبتهای اجتماعي ـ اقتصادی که از اين رابطه با
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ندارند کنترل داشته باشند و هم از طرف اعضايي که منابع و ابزار تولید و صالحیتهای
بیشتری دارند کنترل شوند .البته ،ميتوان به طبقۀ متوسط نگاه بورديويي داشت ،يعني
نگاهي که به سبک زندگي افراد و سرمايههای فرهنگي آنان برميگردد که از موضوع
مقالۀ ما خارج است ،و در بین محققان مطرح شده در مقاله از اين نگاه به طبقۀ متوسط
در ايران پرداخته نشده است .درمورد شاخص طبقۀ متوسط ،بیشترين متغیری که
درمورد آن توافق وجود دارد ،متغیر تحصیالت است و بعد از آن متغیرهای پذيرش
انديشه های غربي ،مهارت و تخصص است .همۀ صاحبنظران معتقدند که طبقۀ متوسط
همگون نیست و انسجام ندارد .در تیپ بندی اين طبقه بیشتر محققان معتقدند که از نظر
سیاسي منفعلاند ( 4نفر) و در تغییر و تحولخواهي اکثراً اعتقاد دارند که گاهي خنثي

هستند و گاه توانا و بهعنوان عنصر نقشآفرين در تغییرات بهشمار ميروند .با جمع-

بندی از آراء صاحبنظران مطرحشده در اين تحقیق درمورد نقش طبقۀ متوسط جديد در
تغییرات سیاسي و اجتماعي ميتوان گفت با توجه به اينکه طبقۀ متوسط جديد در ايران
طبقهای نامتجانس است و اعضای آن ريشههای مشترکي ندارند ،به سختي ميتوانند
دست به عمل جمعي و کنشهای سیاسي اجتماعي بزنند .البته اين امر طبق نظرات
محققان اين نوشتار درمورد طبقۀ متوسط سنتي صدق نميکند ،چرا که نقشآفريني اين
طبقه در انقالب مشروطه ،نهضت ملي شدن نفت و انقالب اسالمي ايران بر کسي
پوشیده نیست .پیشنهاد ميشود تحقیقي درمورد تأثیرگذاری نقش طبقۀ متوسط (جديد
و سنتي) در تغییرات سیاسي و اجتماعي صورت گیرد.
پینوشتها
 .1تعداد محققان مطرحشده در اين نوشتار  7نفر است که همايون کاتوزيان در بحث طبقۀ دورة خاصي
را مورد مطالعه قرار نداده و تعريف روشني از طبقه ارائه نميدهد .طبقه را در کلیت تاريخي آن
درنظر ميگیرد.
کارگر .طبقۀ متوسط را شامل کارمندان دولت يا بخش خصوصي ميدانند که سمتهای اجرايي ـ
مديريتي و حرفه ـ فني دارند .به عبارت ديگر ،آنان از واژة طبقل متوسط سنتي و جديد استفاده
نميکنند ،به اين جهت دستهبندی بهداد و نعماني شامل اين دسته نميشود.
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Abstract
Social class is one of the concepts that is very important for social scientists
and at the same time this concept has been very controversial. Scholars in
this field do not agree much on the definition of class, field and its
application, structure and related theories, and have analyzed it from
different perspectives, sometimes only from an economic, sometimes
political and sometimes in addition, the economic and political dimensions
of the social and cultural dimensions have been studied, and others discuss
the disappearance of class. The kind of view of thinkers on this concept can
create different procedures in the field of issues and concepts of
stratification, social class and middle class. This article examines and
compares the views of social and middle class thinkers in Iran with metaanalysis method and compares their views in the fields of social class
concept, social class structure, typological features structure and middle
class function. The study courses of the observers on the social class are
before Qajar, Qajar, Pahlavi and the Islamic Revolution of Iran. The results
show that the most agreement on the concept of class is related to the
criteria: 1. Occupational, 2. Economic and common opportunities Life is
equal 3. Power and ownership and 4. Understanding historical conditions.
These theorists also have commonalities and differences in the fields of class
structure, characteristics, typology and functions of social and middle class.
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