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 چكیده 
ها و مسائل با مفهوم طبقه تبیین و  اری از پدیدههرچند در فضای روشنفکری جامعه بسی

. شوند، اما تالش چندانی برای بررسی تجربی طبقات در ایران انجام نشده است تحلیل می
پردازد و طبقه را با معیار  های طبقاتی در جامعة ایران می مقالة حاضر به بررسی ارزش

. کند رایی در کنار اشتغال استفاده میتعریف و برای شناسایی طبقة باال از معیار دا« اشتغال»
ها با تحلیل مضمون و محتوای کیفی انجام  ها با مصاحبه گردآوری شده و تحلیل داده داده
کنندگان در پژوهش افرادی از طبقات پایین، متوسط و باال در شهر تهران،  مشارکت. شود می

خورداری از برخی اشتراکات دهد که طبقات، ضمن بر ها نشان می یافته. نفر، هستند 96شامل 
های متفاوتی در درون هر  ای موضوعات ارزش هایی با هم دارند و در پاره ارزشی، تفاوت

های  ارزش: اند شامل های طبقاتی در چهار مقوله ارائه شده ارزش. طبقه قابل شناسایی است
ت و های مربوط به عدال ای، و ارزش های توسعه های اقتصادی، ارزش اجتماعی، ارزش

محوری، نمایش،  در طبقة باال پول: های طبقاتی به قرار زیر است ترین ارزش مهم. نابرابری
فردمحوری، و استحقاق؛ در طبقة متوسط توجه به مسئولیت فردی، رعایت مصحلت جمعی، 

های  فردگرایی، و استحقاق؛ و در طبقة پایین نمایش و رقابت، استحقاق، و فردمحوری ارزش
طبقة باال به همراه بخش : توان این گونه برشمرد های طبقاتی را می یند ارزشبرآ. اند غالب

گیری بیشتر از شرایط موجود  بازاریِ جدید طبقة متوسط در پی دفاع از منافع طبقاتی و بهره
های طبقة متوسط در پی بهبود کیفیت زندگی و محیط پیرامونی از طریق  دیگر الیه. است

و به همراه یک الیه از طبقة باال مایل به مشارکت در اصالحات  ارتقاء سطح تأمین نیازها
طبقة پایین نیز در تالش برای تثبیت پایداری تأمین نیازهای اساسی زندگی . اجتماعی هستند

 .و تطبیق یافتن با شرایط موجود است
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 مقدمه و بیان مسئله
تأثیرگذذار  ( 776 ؛ آبراهامیان، 776 ؛ بشیریه، 771 هانتینگتون، )طبقه یکی از نیروهای اجتماعی 

شناسذی از جملذه    رود و این موضذوع توسذط پیشذگامان جامعذه     در تحوالت جوامع به شمار می

رشذتة  گیذری   بذه همذین دلیذل از ابتذدای شذکل     . مارکس و وبر مذورد تأکیذد قذرار گرفتذه اسذت     

اهمیذت  . گیری در کانون مباحث این رشذته داشذته اسذت    شناسی مفهوم طبقه حضور چشم جامعه

جمعی از افراد که در موقعیت طبقاتی یکسذانی هسذتند،   »تاحدودی بدین خاطر است که « طبقه»

شرایط کذنش افذراد اسذت و از     ۀکنند موقعیت طبقاتی تعیین: گرایش به بروز رفتاری مشابه دارند

: 676 وبذر،  )رود  هذای مشذابهی مذی    ه شرایط کنش مشابهی دارند، انتظار سر زدن کنشکسانی ک

ای سبک زنذدگی، ابذراز وجذود در جامعذه،      رو، هر طبقه ازاین(.  9: 761 ؛ به نقل از برین، 626

بخشذد و بذه تعبیذر     های خاص خود را شذکل مذی   نحوۀ پیگیری منافع، پنداشت از امور، و کنش

بذا وجذود   (. 66 : 762 سیدمن، )« ره مهر طبقة اجتماعی را بر پیشانی داردفرهنگ هموا»بوردیو 

تذوان   ولی نمی»ها و رفتارهای فردی بازشناخت،  توان از روی کنش ها را می اینکه عقاید و ارزش

هذا را در سذر    آینذد و از افذرادی کذه آن    های اجتماعی کذه در آن بذه وجذود مذی     ها را از زمینه آن

دهذی بذه    لذا، جایگاه طبقاتی عامل مهمی در شکل(. 21: 777 گرب، )« اختپرورانند جدا س می

های ارزشی اعضاء طبقات و تمایل آنها به تغییر یذا تذداوم وضذع موجذود      گیری تفاوت در جهت

ها، یا سعی در بازتولید شرایط موجود دارنذد، یذا    در اقع، اعضاء طبقات به پیروی از ارزش. است

کنند خذود را   کنند، یا تالش می و در راستای اصالح و تغییر آن اقدام میدانند  آن را نامطلوب می

ها به منظور بررسی شرایط جامعذه و تغییذرات آن    به این خاطر شناخت ارزش. با آن تطبیق دهند

 .سزایی دارد اهمیت به

یکی از پیامدهای . های ارزشی طبقات دارای ابعاد و پیامدهای مختلفی است گیری جهت

چنانچه . هیل یا مختل کردن روند توسعه و تأثیرگذاری بر تغییرات اجتماعی استممکن، تس

هایی همسو با توسعه باشند جامعه با سهولت بیشتری در مسیر  طبقات اجتماعی حامل ارزش

همچنین یکی از . توسعه حرکت خواهد کرد، در غیر این صورت، روند توسعه مختل خواهد شد

یابد که آن هم  ر رفتار و سبک زندگی خاصِ طبقات بازتاب میهای ارزشی د گیری ابعاد جهت

نوبة خود اخالق اجتماعی و مدنی، روند توسعه و ثبات یا تغییر اجتماعی در یک جامعه را  به

هایی از طبقات بدنبال  دهد؛ بدین معنا که، برای مثال، در شرایطی که الیه تحت تأثیر قرار می
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ل از آن، تمایز خود با دیگران از طریق ثروت و مظاهر نمایش ثروت، آسودگی و فراغت حاص

بر تبدیل به یک ارزش  های میان های اجتماعی اقتصادی از راه آن هستند، دستیابی به موقعیت

ها  های نامشروع برای دستیابی به خواسته شود و این امر نهادینه شدن استفاده از راه اجتماعی می

جای اینکه  در این صورت، طبقات اجتماعی به. کند میدر میان اعضای یک جامعه را تسهیل 

تفاوت در قبال انسجام اجتماعی  هایی نسبتاً بی حامالن توسعه و اصالحات باشند، خود به توده

های فردی و خانوادگی جستجو  تبدیل خواهند شد که رؤیاهای خود را فقط در ارضای خواست

فردی و خانوادگی و عدم توجه به های  هنگامی که ارضای حداکثری خواست. کنند می

های افراد از قالب خیر  های مدنی و اجتماعی راهنمای عمل افراد در جامعه باشد، کنش خواست

های مورد  بدین ترتیب، ارزش. گیرد شود و منفعت شخصی جای آن را می عمومی خارج می

از طرفی خود نیز متأثر تواند نقش مهمی در مسیر توسعه ایفا کند و  های اجتماعی می توافق گروه

 .ایِ اجرا شده است های توسعه از سیاست

وبیش مشابهی از وضعیت توصیف شدۀ  رسد شرایط امروز جامعه ایران تصویر کم به نظر می

های مسلط و رایج بوجود آمده  گیری در ارزش باال است؛ یعنی از سویی دگرگونی نسبتاً چشم

جانبه و مورد توافق اکثریت جامعه و حاکمیت  ة همههای عام، متناسب با توسع ولی هنوز ارزش

طالق، اعتیاد، سرقت، نزاع و قتل، عدم )های اجتماعی  ؛ نابسامانی استقرار پیدا نکرده است

، فساد اقتصادی، ضعف در (تحمل اجتماعی، نابرابری اجتماعی، پایین بودن اعتماد اجتماعی

های فرهنگی رسمی ارائه شده از  سیاست های غیرهمسو با در برابر گروه)رواداری فرهنگی 

توجهی به حقوق دیگران، عدم تحمل و به  ، بی(سوی حاکمیت و نیروهای اجتماعی پیرو آن

ها با معیارهای  رسمیت نشناختن تفکرات مخالف و عدم هماهنگی رفتارهای بسیاری از گروه

این دست که افراد  موارد دیگری از. شدۀ رسمی شواهدی بر این مدعا هستند فرهنگی تعریف

اند نشان از نوعی نابسامانی در جامعه  ها دست به گریبان ای در زندگی روزمره با آن طور لحظه به

 .دارد که نیازمند بررسی تجربی است

                                                           
دهندۀ پنداشت و ارزیابی  نشان( 761 )« های ایرانیان ها و نگرش پیمایش ارزش»های موج سوم  برای نمونه یافته.  

گویی، تظاهر و  مانند دروغ« خودخواهانه»های  از نگاه آنها امروزه ارزش. ز جامعه استنامطلوب پاسخگویان ا
برداری، تملق و چاپلوسی، بدبینی و رباخواری به میزان زیادی در جامعه رواج دارد و در  دورویی، تقلب و کاله

ها تطابق کامل با واقعیت  ههرچند ممکن است این یافت. تضعیف شده است« گرا جمع»و « دگرخواه»های  مقابل ارزش
 .دهد دست نمی های جامعه را از خالل ذهنیت افراد به نداشته باشند، اما تصویر مثبتی از واقعیت
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ای باشد که فضا و امکان انجام چنین کردارهایی را برای  گونه هرچند شرایط ساختاری به

ها پنداشت و تصوراتی است که کنشگران از  دهندۀ آن کلگران فراهم کند، اما عامل اصلی ش کنش

این پنداشت و . پندارند شرایط بیرونی دارند و آن را برای انجام چنین اعمالی مناسب می

های اندکی که پیرامون  پژوهش. تصورات نیز تاحدودی متأثر از موقعیت طبقاتی افراد است

ی از جامعه ایران انجام شده است به های های طبقاتی در ایران یا بخش ها و نگرش ارزش

( 766 )های ارزشی و نگرشی در میان طبقات اشاره دارند، برای مثال، قاسمی و دیگران  تفاوت

کنند که  با بررسی تأثیر طبقة اجتماعی بر نگرش به جریان نوگرایی در شهر اصفهان، استدالل می

ایی و نوگرایی است؛ طبقة باال گر تضاد طبقاتی یکی از عوامل تشدیدکنندۀ تضاد بین سنت

تر ولی در شاخص  گراتر هستند؛ طبقة متوسط به طبقة باال نزدیک نوگراتر و طبقه پایین سنت

تر است و از طبقة باال فاصله زیادی دارد؛ عقالنیت،  بینش دموکراتیک به طبقة پایین نزدیک

ت؛ این طبقه بیش از های مورد قبول طبقات باالس ترین ارزش گرایی مهم سودجویی و مصرف

طبقات پایین . گر و مصرف کاالهای تجملی از خصوصیات بارز آنان است سایر طبقات محاسبه

گرایی و  های اقتصادی گرایش به پیروی از طبقات باال دارند و عقالنیت، مصرف در شاخص

اقتصادی با بررسی رابطه پایگاه ( 771 )ملکی . پذیرند فردگرایی مورد تأکید ثروتمندان را می

دهد که پایگاه اقتصادی اجتماعی  های ارزشی نوجوانان نشان می اجتماعی خانواده با گرایش

های مذهبی  های اقتصادی رابطه مستقیم و با ارزش های زیباشناختی و ارزش خانواده با ارزش

های اجتماعی در میان طبقات مختلف  های علمی و ارزش همچنین ارزش. رابطه معکوس دارد

عالوه بر این، اولویت ارزشی نوجوانان بیشتر مادی است و از این . معناداری وجود دارد تفاوت

 .نظر تفاوتی بین طبقات مختلف وجود ندارد

رغم استفادۀ فراوان از مفهوم طبقه در فضای روشنفکری  توان گفت که به در مجموع می

ها و  طبقات، شناسایی الیهجامعه ایران، تالش زیادی برای تدقیق معنا، تعیین مرزها و حجم 

های  از آنجا که جایگاه. های تجربی انجام نشده است های مورد توافق آنها بر مبنای داده ارزش

کنند، لذا،  های متفاوتی را برای حامالن خود درونی می ها و پنداشت متفاوت طبقاتی ارزش

ها اهمیت زیادی  های ارزشی و تبیین طبقاتی آن گیری ها و جهت شناخت تصورات، پنداشت

در . ای است که مقالة حاضر سعی در پرداختن به آن دارد این مسئله. برای درک این رفتارها دارد

شود به این سؤال پاسخ دهد که  راستای روشن شدن مسئلة مذکور و درک آن سعی می
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ه اند و طبقات از این لحاظ چ های مورد قبول جامعه، به تفکیک طبقات اجتماعی، کدام ارزش

 تفاوتی با هم دارند؟

 

 طبقه؛ مفهومی برای تفكیک اجتماعی

شناسی وجود  کمتر مفاهیمی در جامعه»رسد، اما  هر چند مفهوم طبقه ساده و قابل فهم به نظر می

هذای   شذاخص (.  : 2007رایت، )« مورد مناقشه قرار گرفته باشند« طبقه»دارند که بیش از مفهوم 

هذای درون   ای طبقاتی، تعداد طبقات در یک جامعه، و الیذه تعریف و سنجش طبقه، تعیین مرزه

ایذن امذر بذه کارکردهذای آن بذرای      . شناسی متفاوت است طبقاتی در رویکردهای مختلف جامعه

در واقع، اینکه طبقه پاسخ به چه نوع سؤالی باشد، . گردد گران و پژوهشگران مختلف برمی تحلیل

هذای   کذار گرفتذه شذود، داللذت     ای بذه  کدام نوع جامعهای و برای  برای توضیح و تبیین چه مسئله

 (.2007و  661 رایت، )کند  متفاوتی پیدا می

دهد؛ یک  طبقه برای افراد مختلف چیزهای متفاوتی معنی می»توان گفت که  بدین ترتیب، می

ای از  ابزار تئوریکی برای تحلیل دنیایِ اجتماعی، شرایط اجتماعی مشترک، یا مجموعه
برای مارکس طبقه (. 67 : 2009نزبیت، )« مشترک زندگی  ا، اعتقادات و کردارهایه گیری جهت

دهد و در ارتباط با مفهوم  های تاریخی جوامع را توضیح می ابزاری تحلیلی است که دگرگونی

در مدل مارکسیستی طبقه براساس نوع رابطه با مالکیت ابزار تولید . قابل درک است« استثمار»

. عنوان طبقة کارگر دار و فاقدان آن به عنوان طبقة سرمایه الکان ابزار تولید بهشود؛ م تعریف می
شود و با  کنند تعریف می ای که افراد وارد بازار کار می برای وبر طبقه با توجه به سرمایه

عنوان دیگر ابزارهای  وبر در کنار طبقه، به منزلت و حزب به. های زندگی مرتبط است شانس
مثابه ابزاری است که به مدد آن رفتار  طبقه به»در نگاهی دیگر، . کند اره میتوزیع قدرت اش

؛ گاهی هم (91:  76 لوید، )« کنیم بینی می روزمره کسانی را که با آنان مواجه هستیم پیش

وارنر، )شود  شان تعریف می ها از جایگاه یابی افراد و با درک ذهنی آن مفهومی است برای هویت

گلدتورپ، )رود  های زندگی به کار می های شانس دی برای توضیح نابرابری؛ در موار(616 

؛ گاهی برای توصیف (616 دارندورف، )دهندۀ تفاوت در اقتدار است  ؛ زمانی توضیح(2000

رود؛ و نیز ابزاری برای توضیح تمایزات فرهنگی  کار می های زندگی و الگوهای مصرف به شیوه
طبقة اجتماعی با توجه به جایگاهی افراد در (  76 )النزاس برای پو. است(  76 بوردیو، )

                                                           
1 practice 



 

 

 

 

 

 6031، شماره دو، پاییز و زمستان 22ره شناختی دومطالعات جامعه   022 
 

 

اشاره به این موارد نشان از تنوع کاربست طبقه نزد پژوهشگران و . شود فرایند تولید تعریف می

 .اندیشمندان این حوزه دارد

 ها نسبت به طبقه، به نوعی متأثر مارکس و وبر هستند و ردّ پای آنها را در تعاریف تمام دیدگاه

پژوهشگران و اندیشمندان حوزۀ طبقه که در چارچوب مدل . توان مشاهده کرد مختلف طبقه می

. اند عنوان روابطی مبتنی بر تخاصم و تضاد تلقی کرده کنند روابط طبقاتی را به مارکسیستی کار می

صورت متخاصم بلکه بیشتر ابزاری برای  در سوی مقابل کسانی هستند که طبقات را نه به

ای اشاره دارد که افراد در  طبقه عمدتاً به جایگاه عینی. اند بندی و تفکیک اجتماعی تلقی کرده گروه

اند و بیانگر نوعی دسترسی نابرابر به منابع است؛ این  سلسله مراتب توزیع منابع مادی کسب کرده

ابزاری دسترسی نابرابر در مدل مارکسیستی منبع و عامل تخاصم است و برای رویکردهایی دیگر، 

ها است و  عنوان ابزاری برای تفکیک گروه در این مقاله نیز طبقه به. بندی و تفکیک است برای گروه

. اشاره به افرادی دارد که در سلسله مراتب اقتصادی اجتماعی و شغلی جایگاه یکسانی دارند

نظر گرفته  هایی در همچنین آنها نه به صورت کنشگرانی دارای آگاهی طبقاتی، بلکه صرفاً گروه

 .های متفاوتی هستند شوند که در سلسله مراتب اقتصادی دارای جایگاه می

 سنجش طبقه

بذه خذاطر مذبهم    »کند، سنجش طبقذه   در مورد طبقة متوسط اشاره می( 2002)گونه که لوی  همان

. و معیار ثابتی برای سنجش آن وجود ندارد( 01 : 2006آیزنهاور، )« بودن مفهوم آن دشوار است

های اقتصادی نیسذتند،   داللت بر این دارد که طبقات صرفاً پدیده»دبعدی بودن طبقة اجتماعی چن

؛ 2001دوایذن،  )« انذد  های تولید اجتماعی و تمایز فرهنگی مذرتبط  شدت با شیوه بلکه همچنین به

های متعددی از قبیل درآمد، ثروت، قدرت، تحصذیالت،   و مؤلفه( 227: 7 20سویج و همکاران، 

هذای   بنذدی گذروه   به همذین خذاطر معیارهذای سذنجش و طبقذه     . گیرد و قومیت را در بر مینژاد 

؛ (بذرای مذارکس  )رابطذه بذا ابذزار تولیذد     : اجتماعی اقتصادی متفاوت و شامل مذوارد زیذر اسذت   

وبذر،  )هذای زنذدگی مشذابه     برخورداری از موقعیت مشترک در بازار و منافع اقتصادی و شذانس 

: 777 ؛ بذه نقذل از گذرب،    676 گیذدنز،  )ا مهارت و نیروی کار یدی ؛ دارائی، آموزش ی(762 

؛ (667 رایذت،  )؛ مالکیت وسایل تولید، اقتدار سازمانی یا مدیریت، و مهذارت و تخصذص   (201

؛ ( 76 پوالنزاس، )؛ جایگاه در فرایند و ساختار تولید (616 دارندورف، )روابط مبتنی بر اقتدار 

هذای   دارایذی »؛ (01 : 2006آیزنهذاور،  )زمینة خانوادگی  ها، و پس آموزش، اشتغال، ثروت، ارزش
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؛ اتکینسذون و برانذدولینی،   0 20؛ بیردسذال،  2007پرسمان، )« خانوار، سطح تحصیالت، و شغل

، سذرمایة اقتصذادی مثذل درآمذد خذانوار، قیمذت  خانذه و        (1: 1 20؛ به نقل از ویسذجی،  7 20

، میزان درآمد، نذوع شذغل، میذزان سذواد و     (226: 7 20 سَوِیج و همکاران،)اندازهای خانوار  پس

نظذام  »همچنین، برای بوردیو (. 71:  76 نقل از لوید،  ؛ به616 وارنر، )تحصیالت و نوع مسکن 

؛ بذذرای (76 : 761 واینینگذر،  )« دهذد  را تشذکیل مذذی « سذذاختار طبقذاتی »نهذادیِ   ةشذغلی، هسذت  

دهندۀ یک طبقه در نظذر گرفتذه    ر بازار، تشکیلمشاغلِ دارای موقعیت  مشابه د( 660 )گلدتورپ 

طبقذة اجتمذاعی افذراد بواسذطة     »تری مثل پیمایش نیویورک تذایمز،   شوند؛ در کارهای تجربی می

؛ (217: 2001نیویورک تایمز، )« شود مواردی شامل تحصیالت، درآمد، اشتغال و ثروت تعیین می

هذای طبقذاتی همگذن بذا اسذتفاده از       قولذه سورنسن یک کار مهم در ارتباط با طبقه را شناسایی م

 (.76 : 761 سورنسن، )داند  های شغلی می مقوله

توان چند نکته را برای سنجش آن مدنظر قرار  های مختلف دربارۀ طبقه، می با مرور دیدگاه

عامل مهم و پایة ( شغل، جایگاه فرد در مناسبات اقتصادی، دارایی و درآمد)نخست، اقتصاد : داد

تأکید دارند، که ( 662 )طور که اریکسون و گلدتورپ  ؛ دوم، همان ریف طبقه استاصلیِ تع

برین، )ای قطعی از ساختار طبقاتی  شان بیشتر ابزاری برای کار است نه نقشه طبقاتی ۀوار طرح

تناسب کاربردی  مثابة یک ابزار تحلیلی نگریست و به ، بهتر است که این مفهوم را به(76: 761 

لذا، نباید آن را تصویر . رود طبقه را تعریف و دامنة طبقات را مشخص کرد نتظار میکه از آن ا

ها است و یک ساختار  قطعی و تامِ واقعیت بیرونی دانست؛ سوم، طبقه ابزاری برای تفکیک گروه

سفت و سخت با مرزهای قطعی نیست، بنابراین، تداخل مرزهای طبقاتی دور از انتظار نیست؛ 

« توان در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر مورد بررسی قرار داد اجتماعی را تنها می طبقات»چهارم، 

مثابة ابزاری تحلیلی و برای تفکیک  رو، در این پژوهش نیز طبقه به از این(.  7:  76 لوید، )

شود و ارتباط آنها با یکدیگر را مورد بررسی و  های اقتصادی اجتماعی در نظر گرفته می گروه

 .دهد ار اصلی شناسایی طبقات قرار میشغل را معی

است، لذا سنجش طبقات و « اقتصادی»ای سنجش طبقات معیارهای  از آنجا که عامل پایه

تعیین دامنة آنها در یک جامعه مستلزم دسترسی به آمار و اطالعات مناسب دربارۀ افراد و 

                                                           
رغم تأکیداتی که بر معیارهای دارایی، اشتغال و درآمد در تعریف طبقه وجود دارد، اما کسانی هم که این  به.  

 .اند بندی یکسانی را ارائه نکرده نظام طبقهاند  کار گرفته معیارها را به
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ها،  درآمد، میزان هزینه ها اجتماعی است؛ آمار و اطالعاتی از قبیل میزان دارایی، شغل، گروه

در جوامعی که با . های اقتصادی در سطح فرد و خانوار های پرداختی و سایر شاخص مالیات

اند، به ناچار باید معیاری را برگزید  محدودیت آماری و دسترسی یا تولید چنین آمارهایی مواجه

اقعیت نظام طبقاتی که هم بتوان به اطالعات مربوط به آن دست یافت و هم تاحدودی گویای و

هایی مواجه است و امکان  سنجش طبقه در ایران با چنین محدودیت. جامعة مورد مطالعه باشد

عنوان  به. دستیابی به اطالعات مورد نیاز درمورد افراد بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن است

افراد خواسته  طبقات روی آورد؛ بدین معنا که از« سنجش ذهنی»توان به  شیوۀ جایگزین، می

شود که خود را در  شود جایگاه طبقاتی خود را مشخص کنند و یا اینکه از آنها پرسیده می می

ها به حد  دهند؟ اما چنین امری همواره در معرض خطای گرایش پاسخ کدام طبقه جای می

این ( 761 )های ایرانیان  های و نگرش متوسط است؛ برای مثال، در موج سوم پیمایش ارزش

اگر جامعه را به سه طبة باال، پایین و متوسط تقسیم کنیم، »ؤال از شهروندان پرسیده شد که س

گویان خود را متعلق به طبقة متوسط  درصد از پاسخ 9226« دانید؟ شما خود را جزء کدام طبقه می

سنجش تواند معیار نسبتاً مناسبی برای  می« شغل»ها معیار  با توجه به این محدودیت. اند دانسته

رو اهمیت دارد که از سویی با تحصیالت و تخصص فرد  شغل از آن. طبقه در جامعه ایران باشد

وبیش موقعیت اقتصادی و حیثیت اجتماعی افراد را در جامعه  ارتباط دارد و از سوی دیگر کم

( ینهدارایی، درآمد، هز)تر از دیگر موارد  بر این، افراد شغل خود را راحت عالوه. کند تعیین می

توان به افرادی با  گیری نظری و هدفمند با سهولت بیشتری می کنند و اینکه در نمونه بیان می

 .شغل مورد نظر دست یافت

بندی  دسته. شود کار گرفته می عنوان معیارهای سنجش طبقه به در این مقاله نیز شغل به

رویکردهای مهم و پرنفوذ در یکی از . های طبقاتی باشد مشاغل باید بتواند بیانگر تفاوت جایگاه

گانة  است که طبقات را براساس اقتدار سه(  200و  667 )  این زمینه از آن اریک اولین رایت

بندی  شغلی شامل مالکیت وسایل تولید، اقتدار سازمانی یا مدیریت، و مهارت و تخصص دسته

رژوازی یا به تعبیری باال و وی افرادی که هر سه نوع اقتدار را در اختیار دارند طبقة بو. کند می

سایر کسانی که بخشی از این . گیرد افراد فاقد هر نوع اقتدار را طبقة کارگری یا پایین در نظر می

؛ که در حد فاصل طبقة «های متناقض طبقاتی جایگاه»اقتدار را در اختیار دارند به عنوان حامالن 

                                                           
1. Erik Olin Wright 
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ها را تحت عنوان  که ما در این مقاله آن گیرد بورژوازی و طبقة کارگری قرار دارند، در نظر می

 .دهیم جای می« طبقة متوسط»

هرچند یافتن مبنایی برای تعریف و سنجش طبقه تا حدودی کار را در سطح انتزاع آسان 
. های خاصی روبرو است کند، اما در عالم واقع و تعیین مصادیق، با پیچیدگی و دشواری می

برای شناسایی طبقات دربردارندۀ ابهاماتی است؛ ( مثالً اشتغال)همچنین استفاده از تنها یک معیار 

برای مثال ممکن است کسی در مشاغل طبقة متوسطی فعالیت داشته باشد، اما دارایی هنگفتی را 

اش باشد، یا اینکه فرد فاقد یک شغل  به ارث برده و جایگاه اقتصادی وی باالتر از جایگاه شغلی

هایی  گذاری در بانک یا اجاره دادن خانه مثالً با سرمایه)جانبی  مشخص باشد، اما از درآمدهای
از طرف دیگر شغل به تنهایی برای . درآمد ماهیانة قابل توجهی بدست آورد( که در تملک دارد

گانه  تازگی به مشاغل دارای اقتدار سه شناسایی طبقة باال کافی نیست، زیرا ممکن است کسی به
لذا، در اینجا در کنار . یت اقتصادی وی هنوز طبقة متوسطی باشدیافته باشد، ولی موقع دست

بدین ترتیب، در این مقاله سه .  شود عنوان مکمل شناسایی طبقة باال استفاده می شغل از دارایی به

طبقة باال شامل مشاغلی است . طبقه از هم تفکیک خواهد شد شامل طبقة باال، متوسط و پایین

لحاظ دارایی نیز باید از معیارهای  شغلی برخوردارند و عالوه بر آن بهکه از هر سه نوع اقتدار 
ها میلیون تومانی، خودروهای لوکس، و زندگی در مناطق  درآمدهای ماهانة ده: مند باشند زیر بهره

بندی رایت در  طبقة متوسط کسانی هستند که در نظام طبقه. 2تهران« شمال شهر»به اصطالح 
قاتی قرار دارند و شامل خرده بورژوازی، بخش مدیران دولتی و افسران های متناقض طب جایگاه

متوسط جدید، بخش سنتی بازار و )عنوان طبقة متوسط  رتبه نظامی است که ما از آنها به عالی
افرادی هم که فاقد هر سه گونة اقتدار شغلی هستند طبقة کارگر . کنیم یاد می( بخش جدید بازار

هایی باشد، اما  بندی ممکن است دربردارندۀ ابهام هرچند این طبقه .شوند تلقی می( پایین)

                                                           
قبیل شناسایی میزان آن و اینکه مرز طبقاتی دارایی  ازرو است  البته استفاده از معیار دارایی نیز با مشکالتی روبه.  

متوسط و از چه میزانی کجا است؟ بدین معنا که برخورداری از چه میزان دارایی را طبقة پایین، چه میزان را طبقة 
 به بعد را طبقة باال باید در نظر گرفت؟

و این افراد ضرروتاً سرمایة فرهنگی باالیی  افرادی است با موقعیت اقتصادی باال« طبقة باال»در این مقاله منظور از . 2

 .ندارند
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.  برد اهداف این مقاله کمک کند تواند به پیش ها است و می گر واقعیت تاحدودی نمایان

 .های شغلی در قاب زیر ارائه شده است بندی طبقات بر مبنای گروه دسته
 لیهای شغ بندی طبقات بر مبنای گروه دسته:  قاب شمارۀ 

 شغل طبقه

 باال

بازرگان واردات و صادرات، )، مشاغل فروش باال ...(وزیر، مرجع تقلید و )رتبه  مدیران عالی

مدیرعامل )، مشاغل خدماتی باال (دار کارخانه)، مشاغل تولیدی باال (دارندۀ نمایشگاه اتومبیل

 ، بساز و بفروش...(کارخانه، و 

 

 متوسط

 جدید

از قبیل )وصی، دانشگاهیان، صاحبان حرف و متخصصان کارمندان دولت و بخش خص

نگاران و  روزنامه ؛...(داروساز، مهندس ساختمان، وکیل، مهندس پروژه، کارشناس فنی و 

 ای حرفه هنرمندان و ورزشکان ،(سرتیپ، سرهنگ و سروان)نظامی  نویسندگان، افسران

 بازاری

نیاز به تحصیالت دانشگاهی از قبیل بدون ) دهندگان خدمات تخصصی ارائه داران، مغازه

سازی،  مانند نقره) های تولیدی کوچک ، صاحبان کارگاه...(داران، و کاران، کاروان پیمان

 کشاورزان و روحانیون ؛...(سازی و  سازی، مبل قطعه

 مشاغل تولیدی پایین، مشاغل خدماتی پایین، کارگران، مشاغل فروش پایین پایین

 

است؛ بدین معنا که پایگاه « واحد پایگاه طبقه»ط با سنجش طبقه توجه به نکتة دیگر در ارتبا

عنوان واحد پایگاه طبقاتی در  طبقاتی را برای فرد در نظر بگیریم یا خانواده؟ هرکدام از آنها که به

این موضوع وقتی اهمیت . کنند نظر گرفته شوند، الزامات خاصی را برای سنجش طبقه ایجاد می

های افراد در  دهندۀ تجارب زندگی، عالیق و نگرش بد که پایگاه طبقاتی را شکلیا بیشتری می

یک  ۀکنند اعضای یک خانوار را اشغال ةدر نظریات طبقه، مرسوم است که هم». نظر بگیریم

عنوان معیار  با در نظر گرفتن اشتغال به(. 76: 761 برین، )« موقعیت طبقاتی در نظر بگیرند

دار، دانشجویان و  زنان خانه)پایگاه طبقاتی بزرگساالن غیرفعال اقتصادی  شناسایی»سنجش طبقه، 

، مگر اینکه پایگاه طبقاتی آنان را در پیوند با (همان)« پذیر نیست ها امکان و نیز بچه( بازنشستگان

عنوان واحد پایگاه  یکی دیگر از مشکالت  در نظر گرفتن فرد به. سایر اعضای خانوار تعریف کرد

گیری سبک  کسانی که به طور چشم)احتمال دارد افرادی از یک خانوار »این است که  طبقاتی

                                                           
ممکن است افراد نکته دیگری که الزم است به آن توجه داشت این است که تعریف طبقه بر مبنای شغل  - 

 .بندی بیرون قرار دهد ای و بیرون از نظام رسمی اشتغال و یا اشتغال خالف قانون را از دایرۀ نظام طبقه حاشیه
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بندی  ای متفاوتی طبقه های طبقه صورت مقوله به( ای دارند زندگی، منابع و پایگاه اجتماعی مشابه

رو، سنجش پایگاه طبقاتی بواسطة اشتغال ایجاب  از این(. 10 : 7 20ویسجی و پاسل، )« شوند

ه خانوار را واحد پایگاه طبقاتی در نظر گرفت و در اینجا نیز افراد یک خانوار که با هم کند ک می

 .شوند عنوان حامالن پایگاه طبقاتی واحد تلقی می کنند به زندگی می

 

 های طبقاتی ارزش و ارزش

سادگی تن به یک تعریف واحذد   شناختی به همانند بسیاری دیگر از مفاهیم جامعه« ارزش»مفهوم 

توان یک تعریف بیرونذی از   به سختی می»ظاهر ساده و قابل فهم است، اما  دهد و هر چند به ینم

رغم یا، شذاید، بذه خذاطر اسذتفاده گسذترده از مفهذوم        و به( 296: 776 پور،  رفیع)« آن ارائه کرد

؛  200بذرای نمونذه، بذود ن،    )هذای متفذاوتی از ایذن سذازه شذکل گرفتذه اسذت         ارزش، برداشت

بذا  (. 2009؛ به نقل از شذوارتز،  677 ؛ روکیچ،  61 ؛ پارسونز؛ 696 ؛ کوهن، 667 ت، اینگلهار

. اند ها کرده بندی ارزش وجود این، اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه سعی در تعریف و دسته

های رفتذاری یذا    داند که افراد بر بنای آنها گونه ها را عقاید و باورهای می ارزش( 679 )  روکیچ

سذاروخانی  . دهنذد  های رفتذاری یذا حذاالت خذاص تذرجیح مذی       ت خاصی را بر دیگر گونهحاال

تعریذف  ( 611: 770 سذاروخانی،  )« دارنذد  هر آنچه اعضای یک جامعه گرامذی مذی  »ها را  ارزش

ای از بودن یا عمل است که یک شخص یا یک جمذع آن   ارزش شیوه»در تعریفی دیگر، . کند می

شذوند مطلذوب و    د و افراد یا رفتارهایی را که بذدان نسذبت داده مذی   شناسن را به عنوان آرمان می

شناسذانی   و انسان( 696 )شناسانی از قبیل ویلیامز  جامعه(. 797 :79روشه، )« سازد متشخص می

 2دانند که افذراد از آن بذرای ارزشذیابی    مثابة معیاری می را به« ها ارزش»(  61 )از قبیل کالکهون 

عنذوان   ها را به توان ارزش ترتیب می بدین(. 2009شوارتز، )کنند  ع استفاده میها، افراد و وقای کنش

هذا و معیارهذایی    کنندۀ امور مطلوب برای افراد و گروه عقاید و باورهایی در نظر گرفت که تعیین

گیری هستند و اینکه زاویة نگاه افذراد بذه مسذائل و موضذوعات مختلذف را تنظذیم        برای تصمیم

کنذیم کذه    اندیشیم به چیزی فکر مذی  های خودمان می وقتی ما به ارزش»ارتی بهتر، به عب. کنند می

 (.7: 2009شوارتز، )« برای ما در زندگی مهم است

                                                           
1. Rokeach 

2. evaluation 
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ها در واقع بخش مهمی  آن. ها نقش مهمی در استقرار نظم اجتماعی دارند براین، ارزش عالوه

کنند، مبنای زندگی روزمره را  ای هستند، به ثبات  نظم اجتماعی کمک می از فرهنگ هر جامعه

شوند، و مبتنی بر بافت اجتماعی، اقتصادی،  شدن درونی می دهند، طی فرایند اجتماعی تشکیل می

های  توان گفت گروه رو، می از این. یابند ای هستند که افراد در آن رشد می سیاسی و فرهنگی

ها  تناسب آن ه متفاوت که بههای مختلفی هستند؛ گاه مشابه و گا اجتماعی مختلف حامل ارزش

ها هرچند مطلوبیت و عدم  ارزش. پندارند های متفاوتی از نظم اجتماعی را مطلوب می شیوه

کنند، بلکه بر اساس  کنند، اما افراد ضرورتاً بر مبنای آنها عمل نمی ها را تعیین می مطلوبیت

به همین خاطر . کنند نظیم میها را متناسب با آن ت تشخیص و پنداشتی که از شرایط دارند، ارزش

هایی مثل صداقت،  شود در یک جامعه اکثریت مردم از ارزش است که گاه مشاهده می

 .گیرند ها را نادیده می کنند، ولی در عمل آن دوستی و نظایر آن حمایت می نوع

ها را درونی  های یکسانی پیروی و آن ها و طبقات اجتماعی از ارزش اما آیا تمام گروه

هایی از  های خاصی را به طبقه یا الیه های طبقاتی نام برد و ارزش توان از ارزش نند؟ آیا میک می

شوند، اما  های خاصی تلقی می عنوان حامل ارزش ای خاص نسبت داد؟ اغلب، افراد به طبقه

یابند و برای افراد درونی  ها رشد می های اجتماعی که در آن ها را از زمینه توان ارزش نمی

ای  های افراد طبقه دهی به ارزش دهی و جهت های مهم شکل یکی از زمینه. وند جدا ساختش می

ها را به یک  ای از ایده ها، ایده یا مجموعه توان ارزش است که فرد بدان تعلق دارد؛ یعنی می

( 200:  61 چایلد، )«  انتساب»طبقه، قشر، یا گروهی از افراد نسبت داد که چایلد این پدیده را 

گوید  های ارزشی است که رایت می گیری به خاطر تأثیرگذاری طبقه بر جهت. کند گذاری می امن

تالقی مناسبات  ۀدانیم که معتقدیم نحو طبقاتی اشخاص را مهم می« جایگاه»ما به این دلیل »

های  تجارب، عالیق و انتخاب ۀدهند طبقاتی با زندگی آنان، از راه سازوکارهای متنوعی، شکل

های مهمِ  تفاوت»کند که  در همین راستا سورنسن استدالل می(. 10: 761 رایت، )است  ها آن

شرایط زندگی،  ةمثاب طبقه به»و ( 69 : 761 سورنسن، )« ارزشی بین طبقات مختلف وجود دارد

پذیری برحسب جایگاه در ساختار  برای تحلیل اینکه چگونه الگوهای نگرش، رفتار و جامعه

توان از  رو، می از این(. 7 2: همان)« کنند، مفهوم بسیار سودمندی است یاجتماعی تغییر م

ای واحد  های طبقاتی صحبت و استدالل کرد که طبقات مختلف در مواجهه با پدیده ارزش

                                                           
1. imputation 
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ها نیز  ها و ارزش ها متأثر از ارزش برخورد یکسانی نخواهند بود؛ زیرا که نوع برخورد با پدیده

 .گر متفاوت استدر طبقات مختلف با یکدی

 روش پژوهش

یافتذه   هذا از مصذاحبه نیمذه سذاخت     این پژوهش با روش کیفی انجام و برای بدسذت آوردن داده 

قلمرو پژوهش را افرادی از سه طبقة باال، متوسط و پایین در شذهر تهذران در   . استفاده شده است

صورت هدفمند  صاحبه بهانتخاب افراد برای م. دهد تشکیل می 769 بازۀ زمانی اردیبهشت تا تیر 

مشذخص و حذامالن   ( بر مبنای شغل)انجام شده است؛ بدین معنا که در ابتدا معیار تعریف طبقه 

سپس از روی مشاغل مربوط به هذر طبقذه، افذراد مذورد     . ای خاص قرار گرفت هر شغل در طبقه

امکان را فذراهم  گیری هدفمند این  نمونه. نظر شناسایی و برای انجام مصاحبه به آنها مراجعه شد

کرد که موردهای مصاحبه از تنوع زیادی برخوردار باشند؛ برای مثذال تنذوع براسذاس جنسذیت،     

های مربوط به شناسایی و رضذایت   در مورد طبقة باال، با توجه به محدودیت. سن، وضعیت تأهل

. ز استفاده شذد گیری گلوله برفی نی گیری هدفمند از نمونه آنها برای انجام مصاحبه، در کنار نمونه

بدین ترتیب که پس از انجام مصاحبه با اعضای این طبقه از آنهذا خواسذته شذد کذه در صذورت      

ها و معیارهای مربوط به طبقة بذاال را داراسذت بذرای     امکان فردی از اعضای این طبقه که ویژگی

در فضذاهای  ها در محل کار افراد و تعداد انذدکی از آنهذا نیذز     اکثر مصاحبه. مصاحبه معرفی کند

مورد اسذت کذه اطالعذات     96ها از هر سه طبقه  تعداد کل مصاحبه. عمومی مثل پارک انجام شد

 :ها در قاب زیر ارائه شده است تر آن شامل تعداد و زمان انجام مصاحبه جزیی

 

 های انجام شده به تفكیک طبقات تعداد مصاحبه: 1-3قاب شمارة 

 مدت زمان تعداد مصاحبه طبقه

 21 باال
 دقیقه 10:میانگین زمانی هر مصاحبه

 20 متوسط

 :ها مجموع زمانی مصاحبه 27 پایین

 96 مجموع ساعت 11دقیقه  2720

 

« کدگذاری باز»سازی و سطر به سطر به شیوۀ  ها، تمام آنها پیاده پس از انجام مصاحبه

حتوا و تحلیل سپس مقوالت و مضامین مهم آنها استخراج و براساس تحلیل م. کدگذاری شدند
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مثابة یک نمونة مستقل  ها هر کدام از طبقات به در تحلیل یافته. مضمون مورد تحلیل قرار گرفتند

ای و در ارتباط با هم ارائه شده  ها و نتایج نهایی به صورت مقایسه در نظر گرفته شدند اما یافته

ها  تحلیل و ارائه یافتهنکته دیگر اینکه این پژوهش به هیچ روی قصد تعمیم ندارد و در . است

کند منظور افرادی است که به نمایندگی از این طبقات مورد  هر جا از طبقه و طبقات صحبت می

 .اند، نه کل طبقه مصاحبه قرار گرفته

 های پژوهش یافته

هذای اجتمذاعی،    انذد شذامل ارزش   بندی و ارائذه شذده   های بدست آمده در چهار مقوله دسته یافته

در اینجذا  . ای های توسذعه  های مربوط به عدالت و نابرابری، و ارزش ی، ارزشهای اقتصاد ارزش

تک افذراد آن   های هر طبقه بیانگر روند کلی و نگرش غالب اعضای آن طبقه است، نه تک ارزش

نکتذة  . های متفذاوت وجذود دارد   هایی با ارزش ای گروه ای موارد هم درون هر طبقه طبقه، در پاره

توان قائل به یک مرز دقیق و غیر قابذل نفذوذ بذود،     ر که در تعریف طبقه نمیطو دیگر اینکه همان

 .های طبقاتی نیز این حکم صادق است و تداخل طبقاتی وجود دارد در شناسایی ارزش

 های اجتماعی ارزش

های اجتماعی مطلوبیت اموری است که برای زندگی روزمره و اجتماعی مردم از  منظور از ارزش

بذه سذخنی   . کند برخوردارند و زاویة نگاه مردم به زندگی اجتماعی را مشخص میاهمیت باالیی 

هذای زنذدگی اجتمذاعی     کننده مطلوبیذت  های اجتماعی نظام عقایدی است که تعیین دیگر، ارزش

طبقات اجتماعی نیز، با توجه به موقعیت متفاوت خود در جامعذه،  . ها است روزمرۀ افراد و گروه

های اجتماعی مربذوط بذه طبقذات در     وردارند، کدهای مربوط به ارزشهای خاصی برخ از ارزش

 .قاب زیر نمایش داده شده است
 

 گانه های اجتماعی مورد توافق طبقات سه کدهای مربوط به ارزش: 7قاب شمارۀ 
 کدها طبقه

طبقة 
 باال

عنوان دو  از پول به های انسانی و برخورداری بندی به ارزش های دیگران؛ پای بدبینی به کردارها و گفته
برهایی از قبیل پرداخت رشوه عملی غیراخالقی  ابزار نیل به آرامش؛ ابزاری شدن روابط؛ استفاده از میان

جویی الزمة زندگی امروزی؛ پنداشت نامطلوب از فرهنگ ایرانی؛ در  اما ضروری است؛ رقابت
 .جستجوی جامعة اخالقی و عاری از دغدغه

طبقة 
 متوسط

ها و آگاهی؛  مثابة سرمایه اجتماعی؛ ضرورت روزآمدن شدن در کسب مهارت روابط بهتعامالت و 
کارگیری  ها بر به ای و مخرب مناسبات اجتماعی؛ تقدم رعایت ارزش الزمة فعالیت حرفه: رقابت
ای مذموم اما مشروط در احقاق حق و عدم ضرر به غیر؛ پنداشت نامطلوب از  پدیده: برها؛ رشوه میان
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پذیری  آل یعنی اجرای حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی؛ جامعه جتماعی؛ جامعة ایدهوضعیت ا
ها؛ ناتوانی پول در پاسخ به نیازهای  راه زوال ارزش طلبی شاه ای اخالقی؛ منفعت عنوان انگاره اخالقی به

 فرامادی؛ میل به ساماندهی جامعه و زندگی خود

طبقة 
 پایین

روز شدن ظواهر زندگی؛ پذیرش مشروط ابزارهای  اجتماعی؛ ضرورت بهابزاری شدن روابط و تعامالت 
های ارتقاء جایگاه طبقاتی به فرزندان؛  محوری؛ در پی انتقال ارزش برها؛ تأکید بر پول غیرمشروع و میان
های  آل؛ تأکید بر زوال ارزش بر برای دستیابی به اهداف؛ در جستجوی جامعة ایده مطلوبیت راه میان

 الزمة زندگی امروزی: رقابتاخالقی؛ 

ها  دهد هر سه طبقه پنداشت نامطلوبی از شرایط جامعه دارند، از نگاه آن ها نشان می یافته

اما واکنش . توان به کسی اعتماد کرد رنگ شده و کمتر می امروزه اخالق اجتماعی در جامعه کم

باید بر مبنای شرایط عمل کرد  ها به این شرایط یکسان نیست؛ طبقات باال و پایین معتقدند که آن

ها  کنند، البته الیة بازاری جدید طبقة متوسط نیز با آن رو منافع خود را در آن جستجو می و از این

هایی از طبقة باال سعی دارند مسائل مختلف اجتماعی را با ابزار پول حل و آن  الیه. همراه است

اری از قدرت اقتصادی امکان و توان چنین را به محور تعامالت اجتماعی تبدیل کنند و برخورد

بنابراین، در میدان رقابتی که پول نقش محوری دارد، این . شان فراهم کرده است رفتاری را برای

بدین ترتیب، . تواند پیروز شود الیه که از سرمایه اقتصادی باالیی برخوردار است به راحتی می

گرایی، نمایش و  ، با مصرف(نابسامانبه اصطالحِ خودشان )آنها در تشدید این وضعیت 

واکنش طبقة باال و پایین در مقابل شرایطی که آن را نامطلوب . گرایی، نقش پررنگی دارند تجمل

ای از  توان آن را نشانه موضوعی که می. گیری از آن استوار است پندارند بر نوعی بهره می

قبال شرایط نامساعد اجتماعی سر وضعیتی تلقی کرد که هم از پذیرفتن مسئولیت اجتماعی در 

 .کنند دهند و هم اینکه در شرایط مختلف منافع خویش را جستجو می باز می

هر سه طبقه معتقدند که امروزه روابط و تعامالت اجتماعی شکل ابزاری پیدا کرده است و 

تنش ای اخالقی، مبتنی بر اعتماد و عاری از  کنند و خواهان جامعه این وضعیت را نکوهش می

ای هستند و  هستند، اما مسئله اینجا است که کمتر حاضر به تقبل هزینه برای نیل به چنین جامعه

در کنار عدم تمایل به پذیرش هزینة اصالحات اجتماعی، .  دانند ایجاد آن را وظیفة دولت می

هایی  شان نیز بر ارزش در تربیت فرزندان( به جز طبقة متوسط جدید و بخش سنتی بازار)ها  آن

اعضا طبقة باال دربارۀ . جویی اجتماعی نیست تأکید دارند که چندان در راستای اصالح

. های پولی تأکید دارند شان هستند عمدتاً بر ارزش ها به فرزندان هایی که مایل به انتقال آن ارزش

                                                           
 .شود ای این موضوع توضیح داده می های توسعه در توضیح ارزش - 
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ء جایگاه هایی برای ارتقا شان را ترغیب به جستجوی شیوه اما طبقة پایین تمایل دارند که فرزندان

شود  هایی است که منجر به تأمین منفعت اقتصادی فرد می طبقاتی خود کند و آن جستجوی راه

گیری طبقة  موضع. و توجه چندانی به اصالحات اجتماعی و پیگیری منافع جمعی ندارند

جز الیة بازاری جدید آن، در قبال شرایط نامساعد اجتماعی از دو طبقة دیگر متفاوت  متوسط، به

نحوی در پی تطبیق یافتن با شرایط موجود  ت، در عین حال که طبقات پایین و باال هرکدام بهاس

مثابة  طبقة متوسط روابط اجتماعی را به. تری دارد هستند، بخش عمدۀ طبقة متوسط نگاه متفاوت

ای  گونه گیرد، هرچند معتقد است که امروزه این تعامالت به یک سرمایه اجتماعی در نظر می

دهد که تا حدودی از نگاه ابزاری به آن فاصله  شود، اما خود ترجیح می اری نگریسته میابز

هایی از این طبقه بیش از آنکه سعی کنند همانند طبقة باال و پایین با شرایط تطبیق  الیه. بگیرد

یابند میل به اصالحات دارند و این موضوع در میان طبقة متوسط جدید از اهمیت باالیی 

بندی به حقوق جمعی و رعایت  هایی از قبیل پای اند ارزش ها همچنین مایل آن. ر استبرخوردا

 .ها درونی کنند مصلحت و منافع اجتماعی را به فرزندان آموزش دهند و برای آن

 

 های اجتماعی در میان طبقات مختلف جامعه ارزش: 1قاب شمارۀ 

 های اجتماعی ارزش طبقه

 طلبی محوری؛ نمایش و رقابت، سودمحوری؛ جاه یط اجتماعی؛ پولپنداشت نامطلوب از شرا باال

ای از  متوسط و الیه

 باال

گرایی، توجه به منافع جمعی و اصالحات اجتماعی؛ نفی  اهمیت تعامالت اجتماعی؛ جمع

 خودمحوری

متوسط بازاری 

 جدید

 محوری؛ نمایش و رقابت پنداشت نامطلوب از شرایط اجتماعی؛ پول

 محوری طلبی، نمایش و رقابت؛ پول منفعت پایین

 

عنوان ارزش عام  ها را به الزم به یادآوری است که طبقات باال و پایین نیز این ارزش

طبقة پایین و . بند باشند شود که در عمل کمتر بدان پای ها سبب می پذیرند، اما سودجویی آن می

صورت منافع فردی  رفت در غیر اینالیة بزرگی از طبقة باال معتقد است که باید با شرایط پیش 

آمده،  طبقة متوسط جدید و بخش سنتی بازار آن ضمن انتقاد از وضعیت پیش. افتد به خطر می

طبقة باال و پایین انتظار . جای تطبیق یافتن با آن باید توازن را از نو ایجاد کرد معتقد است به

رند، اما طبقة متوسط معتقد است در بخش دا عنوان نهادی سامان انجام این عمل را از دولت به
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ها را متقبل شود و طبقة متوسط جدید خود نیز  کنار دولت الزم است جامعه هم بخشی از هزینه

بدین . کند تا حدودی از پذیرش مسئولیت و پرداخت هزینه اصالحات اجتماعی استقبال می

قة متوسط جامعه یک نوع توان گفت که در طبقة باال، پایین و بخش بازاری جدید طب ترتیب می

برداری شخصی از منافع عمومی است،  فردگرایی خودخواهانه غالب شده است که در پی بهره

شده  ای از طبقة باال این نوع فردگرایی تعدیل اما در طبقة متوسط جدید، بخش سنتی آن و الیه

که به منافع توان آن را نوعی فردگرایی دانست  است و به منفعت جمعی هم توجه دارد و می

های طبقاتی را  های اجتماعی مورد توافق هر یک از طبقات و الیه ارزش. جمعی نیز توجه دارد

 .توان در قاب باال تلخیص کرد می

 های اقتصادی ارزش

های اقتصادی برای اشاره به نگاه طبقات به موفقیت اقتصادی، علل فقر و عوامذل   در اینجا ارزش

بدین معنذا کذه هذر    . رود کار می پذیری اقتصادی به اقتصادی و ریسک ریزی ها، برنامه دخیل در آن

هذای   گیذری  هایی جهذت  یک از طبقات در رابطه با این موضوعات چه نگاهی دارند و چه ارزش

دهد که هر سذه طبقذه نقذش زیذادی بذرای       ها نشان می یافته. کند ها را در این زمینه هدایت می آن

اند و نقش سایر عوامل را در مرتبذة   موفقیت اقتصادی قائلعدم /های فردی جهت موفقیت ویژگی

بدین معنا، هر جایگاهی را که فرد در سلسله مراتب اقتصادی جامعه بدست . دهند بعدی قرار می

دانند که نشان از اولویذت قائذل شذدن     آورد عمدتاً مبتنی بر اراده، خواست و توانایی فردی می می

 .برای عاملیت فردی است

 

 گانه های اقتصادی مورد توافق طبقات سه کدهای مربوط به ارزش: 1رۀ قاب شما

 کدها طبقه

 طبقة باال

پذیری الزمة ارتقاء؛ جایگاه طبقاتی باال ماحصل  میل به دیده شدن و هراس از بدنظران؛ ریسک

ای در صورت برخورداری از  توانمندی فردی؛ فقر افراد دست خودشان است؛ انجام اقدامات خیریه

 ریزی برای ساماندهی زندگی شخصی و شغلی روتی فراتر از دارایی فعلی؛ برنامهث

طبقة 

 متوسط

گذاری؛ نیل به موفقیت در  مصرف و سرمایه: ضرورت موفقیت و دیده شدن؛ مواجهة چندگانه با پول

 پذیری ساز فقر؛ نگرش چندگانه به ریسک پرتو ارادۀ فردی؛ عاملیت و ساختار؛ دوگانه سبب

طبقة 

 پایین

میل به دیده شدن توسط دیگران و هراس از بدنظران؛ اولویت ارتقاء سطح تأمین نیازهای اساسی؛ 

عنوان دستاوردی فردی؛  عنوان گریزگاهی برای فرار از مرداب زندگی؛ موفقیت به پذیری به ریسک
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 از ناتوانی شخصی تا قصور ساختاری: کوش بودن ثروتمندان؛ علل فقر سخت

 

های فردی تأکید دارند  عدم موفقیت بر ویژگی/یژه طبقة پایین و باال، درمورد موفقیتو ها، به آن

های ساختاری ارائه  کنند، اما راجع به تغییرات و اصالحات تببین و از نوعی فردمحوری حمایت می

کنند که  ها اشاره می به همین خاطر است که این دو طبقه درمورد نقض هنجارها و ارزش. کنند می

که صحبت  هنگامی. دهد زیر از اتخاذ چنین عملی هستند و جامعه افراد را به این سمت سوق میناگ

از . کنند ها فرد را متهم به قصور در تغییر سرنوشت خویش می بر سر موضوعاتی مثل فقر است، آن

املیت ها بر ع کند؛ از سویی تأکید آن این منظر تفسیری موقعیتی از نقش ساختار و عاملیت ارائه می

از سویی . عدم موفقیت اقتصادی بیانگر یک نوع نگاه فردگرایانه و فردمحورانه است/در موفقیت

ای بپردازد؛ زیرا جامعه یک کل و یک جمع  دیگر همین فرد برای ساماندهی اجتماع هم نباید هزینه

بیشتر بر  است و آنها وظیفه و تکلیف چندانی را برای فرد در قبال این جمع قائل نیستند، بلکه

تواند حقوق  دانند و اینکه فرد می تأمین حقوق را نیز برعهدۀ دولت می. حقوق افراد تأکید دارند

خود را از دل منافع مشترک جمعی بیرون بکشد و هرکسی باید سعی کند از منافع مشترک بیشتر 

تری  افراطی این است که فردگرایی خودخواهانه در میان طبقات باال و پایین شکل. استفاده کند

 .گیرد نسبت به طبقة متوسط به خود می

های فردی تلقی کند و چنین  طبیعی است که طبقة باال موفقیت را حاصل تالش و ویژگی

نگرشی نسبت به دستاوردهای خویش داشته باشد، اما نکته در نگاه طبقات متوسط و پایین به 

داند که با تالش شخصی  وش میک طبقة پایین ثروتمندان را افرادی سخت. این موضوع است

طبقة متوسط نیز نیل به موفقیت را در پرتو . اند به چنین موقعیت اقتصادی دست یابند توانسته

های شخصی خویش از  ها طبقة باال با ویژگی از نگاه آن. کند تالش و ارادۀ شخصی تفسیر می

ی آن است که در جامعه این موارد گویا. اند قبیل، تالش و کوشش به موفقیت اقتصادی رسیده

خشم طبقاتی چندانی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته، امروزه با کاهش خشم و عقدۀ طبقاتی 

این نوع نگاه به جایگاه ثروتمندان و فقرا حکایت از نگاهی دارد . و تغییر ارزشی مواجه هستیم

ی به موفقیت و اهداف رغم ساختارهای نامناسب اقتصادی اجتماع توانند به که افراد شایسته می

 .خویش دست یابند
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کنند که مایل به انجام اصالحات در جامعه هستند و حاضرند در  هر سه طبقه اشاره می

های  ها انجام فعالیت یکی از اقدامات اصالحی مورد اشاره آن. فرایند اصالحات مشارکت کنند

اعضاء طبقة . ی متفاوت دارداصالحات برای طبقة متوسط با دو طبقة دیگر معنای. ای است خیریه

ها بر این نظرند که چنانچه از میزان زیادی  ای مشارکت دارد و بیشتر آن های خیریه باال در فعالیت

ای از  دارایی بیش از میزان کنونی برخوردار باشند، آن را در امور خیریه صرف خواهند کرد، الیه

میل . شود ای می روت وارد اقدامات خیریهکند در صورت برخورداری از ث طبقة پایین نیز ادعا می

ای از سوی طبقة باال را باید در یک چارچوب فردی تفسر کرد نه در  به اقدامات خیریه

ها بیش از آنکه تالشی برای ساماندهی و  ای آن های خیریه فعالیت. های جمعی چارچوب فعالیت

ها  آن. ال نیازمندان استانجام اصالحات در جامعه باشد، نوعی کمک و حمایت فردی در قب

دانند و برای همین است که در  آفرینی طبقة باال را نیز مصداقی از اصالحات اجتماعی می اشتغال

مورد مالیات و بازتوزیع معتقدند که دولت به جای دریافت مالیات و اقدامات بازتوزیعی، بهتر 

ای که خودشان تمایل دارند  به شیوهها  ای افراد فراهم کند تا آن است بستر را برای فعالیت خیریه

این دو طبقه همچنین مسئولیت . درآورد( دولتی)اقدام کنند و نیازی نیست آن را در قالب جمعی 

دانند و معتقدند که نباید در راستای  های موجود در جامعه را متوجه دولت می سامانی اصالح نابه

تأکید بر فردمحوری است که سبب شده شاید همین . ای بر افراد تحمیل شود اصالح آن هزینه

دهی زندگی شخصی داشته باشد، طبقة  های خویش تأکید زیادی بر سامان طبقة باال در برنامه

شان دشوار ساخته، ولی، در  ریزی را برای پایین نیز هر چند شرایط زندگی امکان برنامه

دهد تا شاید  یت قرار میشان در اولو های خود سامان دادن به زندگی شخصی و فرزندان برنامه

اما طبقة متوسط جدید و بخش سنتی بازار در کنار . ای برای ارتقاء موقعیت خویش بیابند روزنه

معنای ضمنی این . دهیِ زندگی خویش، بر اقدامات اجتماعی و فرهنگی نیز تأکید دارد سامان

دگی فردی در دل هر دهی زن موضع طبقات باال و پایین تطبیق یافتن با شرایط موجود و سامان

نوع آشفتگی است، اما طبقة متوسط در کنار بهبود زندگی فردی، نگاهی هم به اصالح شرایط 

 .پیرامونی دارد
 های اقتصادی در میان طبقات مختلف جامعه ارزش: 9قاب شمارۀ 

 های اقتصادی ارزش طبقه

 تأکید بر مسئولیت فردی و فردگرایی؛ پیگیری منفعت فردی باال

 تأکید بر مسئولیت فردی و فردگرایی؛ توجه به منفعت جمعی ای طبقة باال ط و الیهمتوس
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 فردمحوری؛ منفعت فردی متوسط بازاری جدید

 فردمحوری؛ منفعت فردی، خیرخواهی اجتماعی پایین

 های مربوط به عدالت و نابرابری ارزش

« سذاالری  اسذتحقاق و شایسذته  » مثابة نقطه مشترک هر سه طبقه در برداشت از عدالت، تعریف آن به

ها بدین معناست که هر کس بتوانذد بذه هذر آنچذه کذه       ساالری از نگاه آن استحقاق و شایسته. است

توانایی آن را دارد دست یابد، پاداش مبتنی بر کارآیی باشد و هذر کسذی کذه توانذایی بیشذتری دارد      

ادی نیز قرابت دارد؛ یعنی افراد توانذایی  براین، استحقاق با آز عالوه. دریافتی بیشتری هم داشته باشد

این معنا از عدالت در نگرش . انتخاب و پیگیری آزادانة اهداف را در زندگی خویش را داشته باشند

 .دهد طبقات به موضوعات بازتوزیع، نابرابری، مصرف و سبک زندگی دلخواه خود را نشان می

 

 گانه دربارۀ عدالت و نابرابری ق طبقات سههای مورد تواف کدهای مربوط به ارزش: 7قاب شمارۀ 

 کدها طبقه

 طبقة باال
دارندگی و برازندگی؛ مخالفت با بازتوزیع و دخالت مالیاتی؛ تفسیر موقعیتی از نابرابری؛ استحقاق 

 معیار تخصیص پاداش؛ عدالت در معنای رعایت حقوق چندگانة شهروندی

طبقة 

 متوسط

از رعایت مصالح عمومی تا حق مسلم : فادۀ دلخواه از داراییاستحقاق معیار تخصیص پاداش؛ است

فردی؛ عدالت در معنای استحقاق؛ طبیعی بودن نابرابری در فرایند رشد اقتصادی؛ لزوم پرداخت 

 مالیات و مخالفت با بازتوزیع

طبقة 

 پایین
 

 

گریزناپذیر طبقات پایین و متوسط ایجاد نابرابری اقتصادی در فرایند رشد اقتصادی را امری 

وکار، سرمایه، توانایی و اطالعات بیشتر هستند  ها کسانی که دارای کسب دانند؛ زیرا از نظر آن می

توان یا  اما افراد کم. توانند از شرایط بهره ببرند و پیشرفت اقتصادی بیشتری هم دارند بهتر می

خواهد بود که بهرۀ کمتری از غیرکوشا قادر به تطبیق یافتن با شرایط نیستند، لذا دور از انتظار ن

های افراد عادالنه  ها، نابرابریِ ناشی از شایستگی و توانمندی از نگاه آن. آمده ببرند شرایط پیش

این دو طبقه در عین حال معتقدند که امروزه . ساالرانه ناپسند است های غیرشایسته ولی نابرابری

ه دور از استحقاق و شایستگی به موقعیت اند ب این اصل مخدوش شده، زیرا برخی افراد توانسته
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اما طبقة باال . بهتری دست یابند و این نوعی نابرابری غیرعادالنه را در جامعه ایجاد کرده است

داند که باید از میان برداشته شود و این  ای غیرطبیعی و غیرقابل پذیرش می نابرابری را پدیده

های نابرابر در یک جامعه و شکاف  ود گروهداند، ولی دربارۀ وج وظیفه را متوجة دولت می

ای طبیعی و  های نابرابر پدیده ها، وجود گروه کند، از نگاه آن طبقاتی موضع متفاوتی اتخاذ می

گیری بدین خاطر است که در  ای وجود دارد، این موضع ناپذیر است که در هر جامعه اجتناب

 .اینجا پای منافع طبقاتی خودشان در میان است

منظور برقراری عدالت یا از میان  مدۀ هر سه طبقه مداخله در دستاوردهای فردی بهبخش ع

تواند  ها همچنین معتقدند که نابرابری می آن. دانند برداشتن نابرابری را غیرقابل قبول می

هایی برای جامعه در پی داشته باشد، اما اگر قرار بر کاهش یا حذف نابرابری باشد هزینة  آسیب

ایم؛ از  ها مواجه در اینجا با یک نوع تناقض در مواضع آن. را باید دولت متقبل شوداصالح آن 

دانند، زیرا سبب افزایش انگیزۀ افراد و پاداش گرفتن افراد  سویی نابرابری را طبیعی و الزم می

زا و ایجادکنندۀ شکاف  شود و از سویی دیگر نابرابری را برای جامعه آسیب توانمند و ساعی می

ها استدالل  شود که آن اهمیت قائل شدن برای دستاوردهای فردی سبب می. کنند اتی تلقی میطبق

های کاهش نابرابری نباید از جیب مردم پرداخت شود، زیرا در این صورت باید از  کنند که هزینه

به همین دلیل بخش عمدۀ هر سه . ای غیرعادالنه است دستاوردهای فردی گرفت و این مداخله

های  بسته)های مختلف  ا بازتوزیع، یعنی دریافت از ثروتمندان و پرداخت آن در قالبطبقه ب

ای که موافق پرداخت  همچنین دسته. اند های فقیر مخالف به گروه( حمایتی، نقدی، خدمات

کنند؛  کرد آن در امور خدماتی عمومی و همگانی حمایت می مالیات هستند، از ایدۀ هزینه

که سهم کمتر یا ( مثالً نیازمندان)ن باشد نه صرفاً برای گروهی خاص خدماتی که برای همگا

 .ناچیزی در پرداخت مالیات دارند
 

 های مربوط به عدالت و نابرابری در میان طبقات مختلف جامعه ارزش: 6قاب شمارۀ 

 ها ارزش طبقه

 به مسئولیت اجتماعی توجهی کم؛ و آزادی انتخاباستحقاق  باال

 و آزادی انتخاب؛ ضرورت رعایت مصحلت اجتماعی استحقاق متوسط

 توجهی به مسئولیت اجتماعی و آزادی انتخاب؛ کماستحقاق  متوسط بازاری جدید

 توجهی به مسئولیت اجتماعی و آزادی انتخاب؛ کماستحقاق  پایین



 

 

 

 

 

 6031، شماره دو، پاییز و زمستان 22ره شناختی دومطالعات جامعه   023 
 

 

 

. توان در موضوع مصرف هم مشاهده کرد براین، تأکید هر سه طبقه بر استحقاق را می عالوه

دهد و به  شان اجازه می ها معتقدند که افراد باید از حق مصرف به میزانی که توانایی و موقعیت آن

هر چند ممکن . ای دلخواه برخوردار باشند؛ یعنی یک نوع استحقاق توأم با آزادی انتخاب شیوه

عنوان  هرا ب گرایی مذموم باشد، اما هر سه طبقة آن است از نگاه برخی افراد مصرف زیاد و تجمل

دانند و اگر هم محدودیتی بر آن اعمال شود باید از طرف خود  یک حق فردی قابل احترام می

با وجود این، بخشی از طبقة متوسط معتقد است در . فرد و آزادانه باشد، نه تحمیلی و از بیرون

عین حال که این موضوع حقی فردی است و هر کسی که استحقاق آن را دارد باید در 

گیری این حق آزاد هم باشد، اما بهتر است خود فرد مصلحت جامعه را در نظر گیرد و در کار به

گیری طبقة متوسط به  این موضع. گرایی بپرهیزد مصرف از عرف جامعه خارج نشود و از تجمل

یک نکتة دیگر که . جز الیة بازاری جدید آن است که گرایش بیشتری به مصرف و نمایش دارد

هر سه . خورد تأکید بیشتر بر حقوق است تا تکلیف از عدالت به چشم می در برداشت طبقات

دارند، فقط طبقة متوسط جدید و بازاری سنتی است که به « حقوق»طبقه تأکید زیادی بر 

که افراد بیشتر بر حقوق اصرار  وقتی. کند و وظیفة افراد در قبال جامعه نیز اشاره می« تکلیف»

د اشاره کنند، دور از انتظار نخواهد بود که بخواهند منافع جمعی را بورزند و کمتر به تکلیف خو

پندارند و بنابراین  در خدمت منفعت شخصی دربیاورند، زیرا همیشه خود را صاحب حق می

 .کمتر حاضر به پرداخت هزینه برای انجام اصالحات اجتماعی خواهند بود

 ای های توسعه ارزش
های نیل به آن،  ، راه«توسعه»ه دارد به معنا و درکی که افراد از ای اشار های توسعه در اینجا ارزش

هذای ایذن    یافته. نقش دولت و بخش خصوصی در فرایند توسعه و تأمین نیازهای همگانی دارند

دهد که برای طبقات پایین و باال توسعه فاقد معنای سیاسی است و آنچه از توسعه  مقاله نشان می

اما برخالف این دو طبقه، طبقذة متوسذط بذر معنذای     . اجتماعی استمراد دارند توسعه اقتصادی 

ارتقاء کیفیت زندگی افراد معنایی از توسعه است که طبقات پذایین  . سیاسی توسعه نیز تأکید دارد

 .و متوسط جامعه در آن اشتراک نظر دارند

 

 گانه ای مورد توافق طبقات سه های توسعه کدهای مربوط به ارزش: 6قاب شمارۀ 
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 کدها طبقه

 طبقة باال
ای خالی از معنای سیاسی؛ تحول در  محوریت بخش خصوصی و نقش ارشادی دولت؛ توسعه سازه

 کار نیل به توسعه؛ وظیفه و قصور دولت در تأمین نیازهای همگانی مدارهای چندگانه راه

 طبقة متوسط
چندبعدی از تأکید بر مسئولیت فردی؛ فعالیت بخش خصوصی در سایة حمایت دولت؛ درک 

 توسعه؛ راهکارهای چندگانه برای نیل به توسعه

 طبقة پایین

مسئولیت افراد و نقش بسترآفرین دولت در فرایند تأمین نیازهای افراد؛ کارآمدی و اجحاف بخش 

ای خالی از معنای سیاسی؛ اصالحات و ساماندهی بسترها گذرگاه نیل به  سازه: خصوصی؛ توسعه

 توسعه

پذیری و نقش افراد  متوسط بر ضرورت رعایت مصلحت جمعی، مسئولیت تأکیدی که طبقة

های افراد  در این فرایند دارد سبب شده که یک بعد توسعه را هم شامل اصالح رفتارها و نگرش

داند که افراد از رفتارهای خودمدارانه پرهیز  یافتگی را شرایطی می بداند و از این منظر توسعه

در ارتباط با کارآمدی بخش خصوصی و بخش . محترم بشمارند کنند و حقوق جمعی را هم

ها در این نکته  آن. تر از بخش دولتی است دولتی، نگاه هر سه طبقه به بخش خصوصی مثبت

سهیم هستند که کارآمدی بخش خصوصی بیشتر است و هر جا که بخش خصوصی در مسند 

سبب افزایش کیفیت و رقابت  ها را کاهش داده و امور باشد به خاطر منفعت خویش هزینه

کاری بخش خصوصی کار  های پیمان ای از طبقة پایین که در شرکت اما از نگاه الیه. شود می

ساز خودخواهی، تبعیض و اجحاف باشد، از  تواند زمینه کنند، همین پیگیری نفع شخصی می می

حاف آن را محدود خواهی و اج رو، الزم است که با یک نیروی دیگری، یعنی دولت، زیاده این

طبقة باال نیز معتقد است که در ایران شرایط مناسبی برای بخش خصوصی وجود ندارد و . کرد

همچنین از نگاه طبقة . تواند پا بگیرد و نیازمند حمایت دولت است تنهایی نمی این بخش به

نیز سازی فراهم نیست و این بخش  های الزم برای خصوصی متوسط، هنوز در ایران زیرساخت

رو، این دو طبقة اخیر اعتقاد دارند که بهتر است بخش  از این. فاقد ورزیدگی کافی است

 .خصوصی از حمایت دولت برخوردار باشد و موانع رشد آن از میان برداشته شود

هر سه طبقه در ارتباط با مسئولیت تأمین نیازهای همگانی در جامعه، بر این موضوع تأکید 

ین نیازهای هرکسی بر عهدۀ خودش است، اما الزم است که دولت نیز دارند که مسئولیت تأم

ها هر جا  بر مبنای نگاه آن. بسترهایی را فراهم کند تا افراد بتوانند نیازهای خویش را تأمین کنند

که جامعه دچار اختالل و آشفتگی شود دولت باید وارد عمل شود، در این میان تنها طبقة 
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و یک الیه از طبقة باالست که بر مسئولیت اجتماعی در ( جدید آن به جز بخش بازاری)متوسط 

توان گفت که طبقات باال و پایین  می. فرایند اصالحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تأکید دارند

در فرایند توسعه قائل به نوعی از مسئولیت هستند که معطوف به زندگی فرد است در حالی که 

 .اند ت اجتماعی را نیز برای فرد قائلبخش عمدۀ طبقة متوسط مسئولی

کارهایی است که  ای را در آن بازیافت، مسیرها و راه های توسعه توان ارزش مورد دیگر که می

برخالف درک از توسعه که تنها برای طبقة . گانه برای نیل به توسعه بر آن تأکید دارند طبقات سه

ه توسعه از نظر هر سه طبقه انجام متوسط واجد معنای سیاسی است، یکی از عوامل نیل ب

 -مدیریتی است؛ بدین معنا که در ایران بدون انجام اصالحات مدیریتی -اصالحات سیاسی 

که طبقات باال و پایین بیشتر بر  در حالی. توان به توسعه دست یافت سیاسی و ساختاری نمی

سط بیشتر به عوامل منظور دستیابی به توسعه تأکید دارد، طبقة متو اصالحات اقتصادی به

هایی  گر توجه خاص الیه این موضوع نشان. اجتماعی، آموزشی و سیاسی و مدیریتی توجه دارد

های غیراقتصادی است که ضمن چندبعدی دیدن عوامل اثرگذار بر  از طبقة متوسط به مقوله

موزش، ها بر آ این الیه. توسعه نقش و اهمیت بیشتری برای عوامل اجتماعی فرهنگی قائل است

های توسعه، تقدم منافع ملی و جمعی بر منافع فردی و  ضرورت همراهی مردم با برنامه

های اجتماعی نیز  گذاری و اجرایی با مردم و گروه گیری تعامل مناسب بین نظام سیاست شکل

طلبی شخصی و توجه به منافع جمعی و نیز  بر این اساس، محدود کردن منفعت. تأکید دارند

همچنین هر سه طبقه . های مورد توافق طبقة متوسط است ری اجتماعی از ارزشپذی مسئولیت

های اجتماعی  دانند و بر نقش گروه های توسعه را مهم می همراهی و مشارکت اجتماعی در برنامه

ها معتقدند که نیل به توسعه بدون همراهی، همکاری و  در این فرایند تأکید دارند، یعنی آن

ها قائل به یک نوع توسعة  توان گفت که آن بدین ترتیب، می. پذیر نیست مشارکت مردم امکان

های  سیاسی و اقتصادی، افراد و گروه -مشارکتی هستند که ضمن اصالح ساختارهای مدیریتی

 .اجتماعی نقش پررنگی در مراحل مختلف آن داشته باشند

 
 ای در میان طبقات مختلف جامعه های توسعه ارزش: 0 قاب شمارۀ 

 های مورد توافق ارزش بقهط

 ؛ توسعه مشارکتیبرداشت غیرسیاسی از توسعهمسئولیت فردی؛  ؛سازی خصوصی باال

 ؛ توسعه مشارکتیمسئولیت فردی؛ درک چندبعدیِ مسائلسازی؛  خصوصی متوسط
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 ؛ توسعه مشارکتیمسئولیت فردی، حمایت و نظارت دولت پایین

 بندی جمع

دهذد کذه    هذا نشذان مذی    یافته. طبقاتی در جامعة ایران پرداخت های مقالة حاضر به بررسی ارزش

هذای جامعذة    جویی، و به عبذارتی دیگذر ارزش   محوری، و رقابت گری، پول طلبی، محاسبه منفعت

هذای افذراد را    ها و کذنش  بازار، برای بخش زیادی از جامعة ایران تبدیل به ارزش شده که نگرش

ها را مورد انتقذاد   کثر افراد در حالت عادی رواج این ارزشهرچند ا. دهند نیز تحت تأثیر قرار می

ایذن  . شذوند  هذا متوسذل مذی    شان ایجذاب کنذد بذه آن    هایی که منافع دهند، اما در موقعیت قرار می

دانست، در میان طبقات مختلذف  «  جامعة بازار»های  سو با ارزش ها را هم توان آن ها که می ارزش

هذا را در   ت پایین و باالی جامعه بذا شذدت بیشذتری ایذن ارزش    طبقا. به یک میزان رواج ندارند

کننذد، هرچنذد نظذم     ها تنظیم مذی  های زندگی خویش را با آن زندگی روزمره وارد کرده و برنامه

پندارنذد، امذا پیذروی از آن را در شذرایط امذروزی       هایی را هم مطلوب نمی مبتنی بر چنین ارزش

هذایی   شذود بذه چنذین ارزش    ا از شرایط موجود سذبب مذی  ه پنداشت آن. دانند الزمة موفقیت می

بخذش  . های خذویش بازتولیذد کننذد    متوسل شوند و شرایط مورد انتقاد خود را هر روزه با کنش

غیذراز بذازار سذنتی و بیذرون از بذازار       به)بازاری جدید طبقة متوسط که در مشاغل بازاری جدید 

هذای   در این میان سذایر الیذه  . پایین همراهی دارد فعالیت دارند نیز با طبقات باال و( بزرگ تهران

هایی دارنذد و خواهذان    ای از طبقة باال همراهی کمتری با چنین ارزش طبقة متوسط به همراه الیه

هذایی کذه بذا ایذن      الیه. ها در زندگی روزمره و تعامالت اجتماعی هستند کاستن از دامنة نفوذ آن

برای پرداخت هزینة تغییذرات و اصذالحات اجتمذاعی     کنند، تمایل چندانی ها همراهی می ارزش

اند و کمتر حاضر به پذیرش مسئولیت جمعی در قبال آن هستند، بلکذه اصذالح آن را    ابراز نکرده

هایی از طبقة متوسط و بذاال کذه بذا غلبذة      که الیه در حالی. دانند منوط به اراده و وظیفة دولت می

اند، خواهان اتخاذ مسئولیت جمعذی بیشذتر در قبذال     هایی در زندگی روزمره مخالف چنین ارزش

های مختلف آن  ای یکپارچه و منسجم نیست، الیه با توجه به اینکه طبقة متوسط، طبقه. آن هستند

تذوان از آن بذه شذکاف     ای که می های مختلف و حتی متضادی برخوردار هستند، پدیده از ارزش

 .درون طبقاتی تعبیر کرد

                                                           
1. market society 
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این امر به . هایی سبب شده که نظم اجتماعی دستخوش دگرگونی شود پیروی از چنین ارزش

منافع فردی همواره با منافع جمعی گره خورده . گردد نگرش افراد به منفت فردی و جمعی برمی

ها برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است، زمانی که توازن  است و لذا برقراری توازن بین آن

برقرار خواهد ماند، اما مشکل در اینجا است که کسانی  بین این دو ایجاد شود نظم اجتماعی

رو، توازن و نظم اجتماعی  خواهند منافع جمعی را در خدمت منفعت فردی قرار دهند، از این می

توان نظم اجتماعی را برقرار کرد که  زمانی می. کند خورد و نابسامانی اجتماعی بروز می به هم می

د و برای حفظ آن کوشا باشند، اما زمانی که خودخواهی، اکثریت جامعه به این توازن معتق

طلبی استیال یافت، آنگاه افراد در پی افزایش سهم منفعت فردی از منافع  فردگرایی و منفعت

رسد این توازن به هم خورده است و  امروزه در جامعه ما به نظر می. عمومی بر خواهند آمد

سهم بیشتری از منفعت عمومی را در خدمت منافع بیشتر افراد، از طبقات مختلف، سعی دارند 

و یک ( به جز بخش بازاری جدید آن)با وجود این طبقة متوسط . شخصی خویش در بیاورند

عنوان نیروهای اصلی  ها را به توان آن الیه از طبقة باال سعی در ایجاد چنین توازنی دارند و می

های مورد توافق  توان برایند ارزش می در مجموع. برد اصالحات در ایران در نظر گرفت پیش

 .گانه در جامعة ایران را به شرح قاب زیر بیان کرد طبقات سه

 
 های طبقاتی در جامعة ایران برآیند ارزش: 7قاب شمارۀ 
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