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.  

Iran’s 1979 revolution caused some changes in the class structure of society and led to a kind 

of class mobility. After the revolution, the relationship between the government and social 

classes formed differently based on the level of adherence of each class to the agreed values of 

the government. Moreover, freedom and justice-seeking slogans during the revolutionary 

process were a reflection of the democratic and development demands of the new middle class. 

Now, considering the reformistic and democratic desires of the new middle class and its role in 

the process of revolution, we encounter a question what changes has Iran post-revolution’s 

middle class experienced in terms of size, demands, and interaction with the government?  

This article, which has been done by documentary analysis, has used two different sets of data: 

the economic data (consumption expenditure per capita) has been obtained from the Brookings 

Institute. The second type of data, including the rate of university education and white-collar 

workers (employment), has been obtained from Iran’s statistical yearbooks and the results of 

the population and housing censuses for different years in Iran.  

The findings show that the size of the new middle class has increased which is an outcome of 

the renovation of the war-torn country, the reforms pursued by the Hashemi Rafsanjani and 

Khatami states and expanding of education across the country. This new middle class has tried 

to pursue its demands which have been ignored by the government. This contradiction has 

created some challenges in the relationship between the government and the new middle class. 
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 نوسازی.

رسد در این نظر میتحرک طبقاتی را برانگیخت. بهایران تغییراتی را در ساختار طبقاتی جامعه ایجاد کرد و شکلی از  1521انقالب 
رانی با تأسیس پیدا کردند و نوع تعامل نظام حکمتری برای حکومت تازههایی از طبقات اجتماعی اهمیت محوریفرایند، الیه

د انقالب نقش طبقات اجتماعی مختلف متفاوت بوده است. طبقه متوسط، بواسطة تکثر درونی و کنشگری خاصِ خود، که در فراین
ن فعالی ایفا کرد، در دورة پساانقالبی فراز و فرودهای خاص و نستباً متفاوتی را تجربه کرده است که مقالة حاضر به بررسی آ

 پردازد. می

شود و برای دستیابی به این هدف از تحلیل اسنادی در اینجا طبقه متوسط با معیارهای اقتصادی، تحصیالت، و اشتغال سنجش می
 اند. ها، بویژه مرکز آمار ایران، بدست آمدههای رسمی سازمانهای موردِنیاز از گزارشاستفاده شده و داده

ها حجم طبقه متوسط در ایران پساانقالب، در ابعاد مختلف افزایش داشته که این امر محصول نوسازی پس از جنگ، براساس یافته
های نوگراتر است، بیش از بخش ین میان طبقه متوسط جدید، که دارای ارزشاصالحات و گسترش آموزش عالی بوده است. در ا

توجهی به مطالباتِ سو و بیرود، رشد داشته است. رشد آن از یکهای اجتماعی حاکمیت به شمار میسنتی آن، که یکی از پایگاه
 آن از سوی دیگر تضادهایی را در رابطه بین حاکمیت و این طبقه شکل داده است.

 .115-81(، 5) 58، شناختی )نامه علوم اجتماعی( مطالعات جامعه. (. تحلیلی بر وضعیت طبقه متوسط در ایران بعد از انقالب1011مهر، خیام )عزیزی: : ستنادا
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 مقدمه. 1
حوزه طبقات نیز برخی تغییرات »انقالب اسالمی ایران نه تنها یک انقالب سیاسی، بلکه انقالبی اجتماعی نیز بود، بدین معنا که در 

داران و افراد طبقه باال از کشور خارج شدند؛ قشرهایی از طبقه (؛ برای نمونه گروهی از سرمایه2: 1599)فوزی و رمضانی، « رخ داد
ی و رتبه دست پیدا کردند؛ گروهی از طبقه متوسط شاغل در بخش دولتهای عالیمتوسط و پایین به موقعیت قانونگذاری و پست

توانستند به هایی از طبقه پایین نظامی جایگاه خود را در نظام اشتغال از دست دادند و برخی نیز از کشور خارج شدند؛ گروه
های ادارای و نظامی نسبتاً خوبی دست پیدا کنند و جایگاه طبقاتی خود را ارتقاء بخشند. جملگی این موارد داللت بر تغییرات  موقعیت

 در ساختار و نظام طبقاتی ایران دارد. 
برجسته شد که این تأکید و در فرایند انقالب و بالفاصله پس از پیروزی آن بر اهمیت قشرهای پایین و مستضعفان تأکید می

نیت از این دوگانه به »معموالً  کرد وکردن آنها عمالً جامعه را به دو گروه مستضعف )طبقه پایین( و مستکبر )طبقه باال( تقسیم می
( که طبقه برتر همان طبقه مستضعف بود. نظام سیاسی جدید 555: 5111)سعیدی، « شدیک طبقه بر طبقة دیگر استفاده می برتری

اجتماعی اصلی در انقالب، یعنی مستضعفان، بنیاد مستضعفان را تأسیس کرد تا پاسخ به مطالبات گروه »منظور ملی بهدر یک اقدام ع
ها و تمایالت سنتی (. از آنجا که رهبران حکومت جدید دارای ارزش551: 1591)کمالی، « دهی کندکمک به این مردم را سازمان

بندی هایی استوار شود که پایهای اجتماعی حاکمیت بر گروهها، نیاز بود که پایهارزشبودند، برای تحکیم، تقویت و تداوم این 
ها داشته باشند. با توجه به عدم نگرش مثبت برخی از نیروهای انقالبی نسبت به طبقه ثروتمند و باال و نیز بیشتری به حفظ آن ارزش

یل به غرب بود، بهترین گزینه همان طبقات پایین و بخش سنتی های نوگرا و تاحدودی متماطبقه متوسط جدید که دارای ارزش
. لذا، بین این دو )حاکمیت و بخش سنتی 1های سنتی پایبندتر بودندطبقه متوسط بود که هم در جریان انقالب فعال و هم به ارزش

های رسد بخشبود. اما به نظر می های مورد توافق انقالبجامعه( شکلی از تعامل برقرار شد که محور آن دفاع و حمایت از ارزش
 ای بوده است.تر جامعه و طبقه متوسط جدید در این تعامل فاقد جایگاه برجستهمدرن

گرایانه و دموکراتیک های توسعهخواهی در جریان انقالب بازتاب ارزشطلبی و آزادیهمچنین، وجود شعارهای مرتبط با عدالت
خواهی طبقه طلبانه و دموکراسیآفرینی آن در فرایند انقالب بود. با توجه به تمایالت اصالحشطبقه متوسط، بویژه متوسط جدید، و نق

رانی آفرینی این طبقه در فرایند انقالب و تثبیت آن از یک طرف، و فقدان جایگاه مناسب آن در تعامل بین نظام حکممتوسط و نقش
ها و تعامل با حاکمیت لحاظ اندازه، ارزشپس از انقالب چه تغییراتی، به و جامعه، اکنون با این پرسش مواجه هستیم که در دوران

 ها پرداخته شود.شود به این پرسشبرای این طبقه رخ داده است؟ در این مقاله سعی می

 های پژوهششناسی و دادهروش. 2
داده استفاده شده است: دسته اول  در این مقاله که با روش تحلیل اسنادی انجام شده، برای سنجش طبقه متوسط از سه دسته

ها توسط . این داده5اند و از مؤسسه بروکینگز دریافت شدکار گرفته شدهگیری اقتصادی طبقه متوسط بههایی است که برای اندازه داده
ای ملی بدست ههای پیمایش هزینه خانوار و حساب( گردآوری شده و شامل مصرف سرانه افراد است که از داده5111هومی خَرَس )

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
دانستند، به میزان که خود را متعلق به طبقه پایین میدرصد از کسانی 9042(، 1518های ایرانیان )ها و نگرشملی ارزشهای موج اول پیمایش برای نمونه، براساس یافته 1

 موافق بودند« ایده برقراری حکومت اسالمی در سراسر جهان»زیادی با 

 های خام مربوط به سنجش طبقه متوسط جهانی در سایت زیر قابل دسترس است:داده 5
 https://www.brookings.edu/interactives/development-aid-and-governance-indicators-dagi/ 
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های های مختلف )برای سالهای آماری و نتایج سرشمارینامههای مربوط به اشتغال و تحصیالت دانشگاهی نیز از سالاند. دادهآمده
 .1( بدست آمده که در سایت مرکز آمار ایران قابل دسترسی هستند1582تا  1522

 مرور ادبیات. 3

 هیخوانوسازی، طبقه متوسط و دموکراسی -3-1
خطی  توان دو رویکرد کلی را از هم تفکیک کرد شامل رویکرد تکدر ادبیات مربوط به رابطه بین طبقه متوسط با دموکراسی و توسعه می

وقتی »(. مطابق با رویکرد تک خطی، با تأکید بر رابطة خطی بین نوسازی اقتصادی و سیاسی، 5111، 5)چن و لو 5و رویکرد مشروط
-گسترش یابد، سطوح درآمد افراد، آموزش و تحرک اجتماعی اقتصادی آنها، و ارج نهادن به آزادی به طور چشمنوسازی در یک جامعه 

های میانی جامعه، یا همان طبقه متوسط و ارج نهادن معنای گسترش الیهها به(. افزایش این ویژگی112)همان: « یابدگیری افزایش می
( مدعی است که با تداوم رشد اقتصادی نه تنها اندازه طبقه متوسط افزایش 5116) 0ست. لیخواهی ابه آزادی هم از مظاهر دموکراسی

 کند. یابد و نقش مهمی در تالش برای تحقق دموکراسی ایفا میهای سیاسی آن تغییر مییابد، بلکه نگرشمی
-بخشد ]و بهبا دموکراسی[ را تجسم میها]ی مرتبط گیری این خصیصهطور چشمافزایش طبقه متوسط به»بر مبنای این استدالل 

کند. ( عمل می158-51: 5115و دیگران،  2؛ به نقل از هاتوری112: 5111)چن و لو، « ترین حقیقت جنبش دموکراتیزاسیونعنوان[ مهم
ند، افراد طبقه متوسط برخالف افراد طبقه باال، که واجد منابع اقتصادی فراوان و پیوندهای کالینتالیستی نزدیکی با نخبگان سیاسی هست

دور از نفع شخصی، از یک منابع اقتصادی محدود دارند و فاقد ارتباط با حامیان قدرتمند در حکومت هستند. بنابراین، طبقه متوسط به
کند که در آن احتماالً مالکیت خصوصی و حقوق شخصی افراد )هرچند به صورت اندک( به بهترین شکل سیستم دموکراتیک حمایت می

(. همچنین، برخی از پژوهشگران از 1881، 1882، 6؛ به نقل از گالسمان116ز تجاوز بالقوه حکومت و طبقه باال در امان بماند )همان: ا
اند که افراد طبقه متوسط، در مقایسه با طبقه پایین، به دلیل برخورداری از وقت آزاد و تحصیالت دیدگاه رفتارگرایی اجتماعی مدعی

 1825، 1؛ به نقل از میلز116کند، گرایش به دموکراسی دارند )همان: را قادر به درک و مشارکت کارآمد در امور عمومی میکافی، که آنها 
شود که هنوز دموکراسی در خواهی بیشتر در کشورهایی دیده می(. رابطه خطی بین نوسازی، طبقه متوسط و دموکراسی1828، 9و لِین

شورهایی که دموکراسی در آنها ریشه گرفته است، گسترش طبقه متوسط منجر به تقویت و تحکیم آنها تثبیت نشده است. اما در ک
 توان به شکل زیر نمایش داد:شود. این فرایند را مینهادهای دموکراسی می

 
 متوسط و دموکراسی در کشورهای غیردموکراتیک: رابطه بین نوسازی اقتصادی، طبقه 1شکل 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 https://www.amar.org.ir/یسرشمار-جیمسکن/نتا-و-نفوس-یعموم-یسرشمار 

2 Unilinear and contingent approaches 

3 Chen and Lu 

4 Li 
5 Hattori 

6 Glassman 

7 Mills 

8 Lane 

 افزایش طبقه متوسط خواهیدموکراسی نوسازی اقتصادی اجتماعی
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 : رابطه بین نوسازی اقتصادی، طبقه متوسط و دموکراسی در کشورهای دموکراتیک2شکل 

 ـبه برخی شرایط اقتصادی مشروطکراسی گیری طبقه متوسط به سمت دموجهت»در مقابل، رویکرد مشروط مدعی است که 
ـ اجتماعیِ برجسته ]...[ شامل وابستگی طبقه متوسط به )یا استقالل از( دولت، بهزیستی اجتماعی اقتصادی اجتماعی و سیاسی

« اینها نیستثباتی سیاسی است، اما محدود به شده، ائتالف سیاسی با دیگر طبقات، انسجام طبقاتی خویش ]...[ و ترس از بیادراک
هایی از طبقه متوسط ممکن است، باتوجه به تأثیرپذیری اند که الیه(. همچنین برخی از مطالعات نشان داده116: 5111)چن و لو، 

 (. 116-1)همان، « های متفاوتی نسبت به دموکراسی کسب کنندنگرش»شان از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، متفاوت
تحقق دموکراسی نیست؛ زیرا  معنایهای یادشده در یک کشور به خودی خود بهگیری ارزشباید توجه داشت که شکل

کند دموکراسی نتیحه طبیعی رشد اقتصادی نیست، یک فرایند سیاسی ( استدالل می15: 5115) 1طور که بروس دیکسون همان»
طلبانه و ه واقعیت پیوستن تمایالت اصالح(. ب116: 5111)چن و لو، « مملو از کشمکش، مذاکرات، و گاهی اوقات شکست است

خواهانه در یک جامعه تابع شرایط سیاسی و اقتصادی موجود است و موانع متعددی بر سر راه تحقق آن وجود دارد که از دموکراسی
امل مناسب بین جمله آنها واکنش نظام سیاسی موجود به آنها است. در صورتی که واکنش نظام سیاسیِ حاکم به آنها منفی باشد، تع

شان فراهم نشود، گسترش این خواه شکل نگیرد، و شرایط الزم برای محقق شدنرانی و نیروهای اجتماعی دموکراسینظام حکم
 تواند تعارض بین حاکمیت و حامالن آنها، که عمدتاً طبقه متوسط، بویژه متوسط جدید، است، را شکل دهد.ها و تمایالت میارزش

 فراتر از معیارهای اقتصادی طبقه متوسط؛ -3-2

طبقه متوسط اشاره به افرادی دارد که در سلسله مراتب اجتماعی اقتصادی یک جامعه بین ثروتمندان و فقرا قرار دارند. اما تعریف و 
گیری اندازهشود آنها را دار هستند که به سادگی نمیمعیار ثروتمند، فقیر و متوسط بودن محل مناقشه است؛ زیرا اینها مفاهیمی کش

کند سنجش طبقه متوسط به خاطر مبهم بودن مفهوم آن دشوار است و معیارهای ( اشاره می5115) 5طور که لِویکرد و همان
(. ابهام در سنجش باعث شده طبقه متوسط تبدیل به اصطالحی 110: 5119، 5هائورسنجش در میان کاربران آن ثابت نیست )آیسن

خاطر فقدان یک تعریف علمی روشن، کامالً دقیق تعریف نشود. در گیرد، ]اما[ بهد استفاده قرار میهرچند به کرات مور»شود که 
مراحل مختلف توسعه تاریخی و اقتصادی، معانی متفاوتی بر آن نهاده شده، و بنابراین، کارکردهای مختلفی به طبقه متوسط نسبت 

 (. 511: 5112، 0)آوراموفا و مالیوا« داده شده است
سان، بلکه گروه نامتجانسی این طبقه نه یک گروه هم»ود معیارهای مختلف در تعریف طبقه متوسط بیانگر این است که وج

است که رفتارهای متنوع و ترکیبی دارد و به معنای دقیق کلمه، یک طبقه متوسط وجود ندارد، بلکه چندین طبقه متوسط یا 
(. برای پوشش دادن این عدم تجانس الزم است از 11: 5116)لی، « چندین بخش در درون یک طبقه متوسط بزرگتر وجود دارد

استفاده شود که بتواند قشرهای میانی را به روشنی شناسایی و تمایز آنها را با طبقات باال و پایین مشخص کند.  معیارهای مناسبی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Dickson 
2 Levy 

3 Eisenhauer 

4 Avraamova & Maleva 
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شود. لذا، باید بین نگاه های میانی استفاده میبه همین خاطر از معیارهای متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی برای تعریف الیه
ایی طبقه تمایز قایل شد. رویکرد اقتصاد با معیارهایی از قبیل درآمد، مصرف یا اشتغال شناختی برای شناس اقتصادی و نگاه جامعه
ها، و سبک ها، نگرششناختی مواردی از قبیل تحصیالت، ارزشهای میانی جامعه دارد ولی رویکرد جامعهسعی در شناسایی الیه

 زندگی را نیز لحاظ کند.
شود. کسانی که به دو شکل مطلق یا نسبی، برای سنجش طبقه متوسط استفاده می در رویکرد اقتصادی عمدتاً از درآمد/مصرف،

اند تعریف ای در توزیع درآمدی اشغال کردهعنوان افرادی که جایگاه میانهاند، طبقه متوسط را معموالً بهاز رویکرد نسبی استفاده کرده
( با اتخاذ رویکرد نسبی، افراد بین 5111) 5ال، گراهام و پتیناتو(، بیردس5111) 5(. ایسترلی121: 5115، 1کنند )ویسیج و پوسلمی

عنوان طبقه متوسط برابر متوسط درآمد سرانه را به 52/1و  12/1درصد بیستم تا هشتادم توزیع مصرف و ]دارای[ به ترتیب بین 
درصد  10-152توزیع درآمدی یا  درصد متوسط 61های نسبی، از قبیل سنجه 2(. راش5: 5111، 0کنند )خَرَس و گرتزتعریف می

که درآمد میانه خیلی باالتر از خط فقر مطلق داند، جاییمیانه، را برای شناسایی طبقه متوسط در کشورهای با درآمد باال سودمند می
د خانوار را درصد کل درآم 51عنوان خانوارهایی که حداقل ( نیز طبقه متوسط را به5115) 6گیل(. کاوس5: 5112قرار دارد )راش، 

 (.668: 5116، 9گیرد )اونر و گانگوردودارند در نظر می 1برای مصرف دلخواه
( با اتخاذ 5111) 8کند. بهاالدر مقابل، رویکرد مطلق در سنجش طبقه متوسط بر یک میزان مشخص از درآمد یا هزینه تأکید می

-عنوان طبقه متوسط تعریف میدر قدرت خرید برابر هستند بهدالر  5811کسانی را که دارای درآمد ساالنه باالی »رویکردی مطلق 

(، با استفاده از دو سنجة مطلق برای سنجش طبقه متوسط باال و پایین در کشورهای در 5119) 11کند. براساس برآورد بانرجی و دفلو
-دالر هزینه می 11تا  6در روز بین  دالر هزینه دارند جز طبقه متوسط پایین و کسانی که 0تا  5حال توسعه، کسانی که روزانه بین 

( نیز با استفاده از رویکرد مطلق اعضای طبقه متوسط را کسانی 5111شوند. بانک جهانی )کنند جز طبقه متوسط باال محسوب می
در قدرت خرید  5111دالرِ آمریکا در سال  11111تا  0111درآمد آنها در بین سطح میانگین در برزیل و ایتالیا، یا »کند که تعریف می

ترین مطالعات در شناسایی طبقه متوسط مربوط به خَرَس است که (. در این میان یکی از مهم11: 5111)خَرَس، « گیردبرابر قرار می
؛ خَرَس و گِرتز، 5116های دیگری )از جمله اونر و گانگوردو، های وی در پژوهشدست به برآورد طبقه متوسط جهانی زده و از یافته

دالر آمریکا به ازای هر فرد  111تا  11داند که روزانه بین استفاده شده است. او طبقه متوسط جهانی را شامل خانوارهایی می (5111
 (.15: 5111)خَرَس،  11کنندهزینه می 5112در قدرت خرید برابر برای سال 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Visage and Posel 

2 Easterly 

3 Pettinato 

4 Kharas and Gertz 

5 Rebecca Rasch 

6 Cavousgil  

7 discretionary consumption 

8 Uner and Gungordu 

9 Bhalla 

10 Banerjee and Duflo 
ترین تعریف از فقر انتخاب شده است. خط فقر یافته دارای دقیقکرانه پایین این میزان بر مبنای میانگین خط فقر در ایتالیا و پرتغال، به عنوان دو کشور اروپایی توسعه 11

باال نیز براساس دو برابر میانه درآمد در لوکزامبورگ، به عنوان است. کرانه  5112دالر آمریکا در قدرت خرید برابر با سال  10255برای یک خانوار چهار نفره در این کشورها 
توان آن را به کند، تا حدودی دلبخواهانه به نظر برسد و اینکه میطور که خود خرس نیز اشاره میثروتمندترین کشور پیشرفته برآورد شده است. شاید انتخاب این معیار، همان

 (15: 5111تایج مشابه خواهد بود )خرس، های مختلف تعریف کرد، اما روند نشیوه
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طبقه متوسط بر مبنای رویکرد نسبی با مشکل باوجود تالش این دو رویکرد برای تعریف طبقه متوسط، باید اشاره کرد که تعریف 
طور نسبی در طبقه متوسط قرار گیرند، اما در زیر خط فقر توجهی به خط فقر مواجه است. زیرا این امکان وجود دارد که کسانی بهبی

باالتر از خط فقر است و یکی های طبقه متوسط توانایی آنان در برآوردن نیازهای معیشتی قرار داشته باشند. در حالیکه از جمله ویژگی
طبقه متوسط اغلب به عنوان قشرهای اجتماعی که وضعیت اقتصادی اجتماعی بهتری »های آن با طبقه پایین این است که از تفاوت

« با خیال راحت از در معرض ریسکِ فقیر بودن دور هستند»(. این دسته کسانی هستند که 11: 5116)لی، « دارند تعریف می شود
 (. لذا، این رویکرد نیز فاقد کفایت الزم برای تعریف طبقه متوسط است.5115، 1ینسون و براندولینی)آتک

های مختلفی در حد واسط طبقه باال و پایین همچنین، طبقه متوسط گروهی یکپارچه و متجانس نیست، بلکه قشرها و الیه
ها نیست. تنهایی قادر به تشخیص این تفاوتقتصادی بهتوان از یک طبقة واحد سخن گفت. تعریف اتعبیری نمیهستند و به

های های درونی این طبقه است، بدین معنا که تمام تفاوتسازی پیچیدگینوعی سادهمعیارهای اقتصادی سنجشِ طبقة متوسط به
گیری این، سنجش و اندازهکاهند. بنابرنگرشی، ارزشی، انگیزشی، و سبک زندگی آنها را به تفاوت در میزان درآمد یا مصرف فرو می

طور اخص، نیازمند معیارهایی فراتر از درآمد و هزینه )مصرف( است؛ بویژه زمانی که خواسته طور اعم، و طبقه متوسط بهطبقه به
باشیم تغییر و تحوالت این طبقه را طی زمان و براساس تغییرات اجتماعی سیاسی رخ داده بررسی کنیم. همچنین زمانی که الزم 

ترین مشخصه طبقه شد بین بخش سنتی و جدید طبقه متوسط تمایز قایل شد، معیار صرفاً اقتصادی خیلی راهگشا نیست؛ زیرا مهمبا
 های شغلی )بویژه مشاغل دولتی و یقه سفید( است.اجتماعی جدید تحصیالت و جایگاه

طبقه صرفاً یک سؤال »گیری کرد؛ چرا که را اندازهتر از این است که تنها با یک معیار آن در واقع، سنجش طبقه متوسط پیچیده
« دهدطور کامل توضیح نمیهای طبقه را بهاز درآمد و ثروت نیست ]...[ درآمد فقط یک متغیر در معادلة طبقاتی است، و تفاوت

دالر آمریکا در قدرت  5ه کنند که با سنجش طبقه براساس معیار درآمد )روزان( اشاره می5119(. بانرجی و دوفلو )0: 1886)زندی، 
(. اونر و گانگوردو 5: 5112، 5ماند )راشخرید برابر( تفاوت زیادی بین طبقه متوسط و فقیر از نظر اشتغال، حرفه و آموزش باقی نمی

با کنندگان ( در شناسایی طبقه متوسط جدید در ترکیه معتقدند که این طبقه نمایانگر چیزی بیش از گروهی از مصرف611: 5116)
کند، اما به ترین بعد تفکیک این طبقه را ارائه میدرآمد قابل تصرف است. بنابراین، با وجودی که سنجش اقتصادی طبقه متوسط مهم

کند و چیزی های مختلف درآمدی یا مصرفی را تفکیک میتنهایی برای شناسایی طبقه متوسط کافی نیست، زیرا این شیوه فقط گروه
 دهد.ها و ترجیحات آنها را بدست نمیها، خواسته، تحصیالت، سبک زندگی، ارزشاز تمایزات در اشتغال

بندی کرد )اونر و کند که بهتر است طبقه متوسط را بر مبنای آموزش، اشتغال و مالکیت دارایی دسته( اشاره می5115) 5فوکویاما
شان در درجه اول با شغل»داند که ر چین را شامل کسانی می(. لی، با استفاده از معیار اشتغال، طبقه متوسط د668: 5116گانگوردو، 

)لی، « شود، ازقبیل متخصصان یقه سفید، روشنفکران، کارآفرینان خصوصی، و مدیران رده میانیماهیت خدماتی در نظر گرفته می
-بین فقیر و طبقه متوسط می ( داشتن یک شغل تمام وقت و با درآمدِ خوب را بزرگترین تفاوت5119(. بانرجی و دوفلو )11: 5116

-کند که طبقه با سه دسته عوامل مشخص می( با استفاده از مفهوم اشتغال پیشنهاد می15: 1829(. لوک وود )1: 5112دانند )راش، 

 برای برآورد طبقه متوسط رومانی 5(. مارجینین09: 1881، 1)واکوانت 2، موقعیت کاری، و شرایط منزلتی0شود شامل شرایط بازاری

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
1 Atkinson & Brandolini 

2 Rasch 

3 Fukuyama 

 شامل منبع و میزان درآمد، درجه امنیت شغلی، و فرصت برای تحرک شغلی رو به باال 0

 شود( با ایستادن در سلسله مراتب پرستیژ تعریف میstatus situationشرایط منزلتی ) 2
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-کند: حداقل آموزش دبیرستانی و مدیریت و فعالیتگیرد و تحلیل خود را با دو شاخص مرجع شروع میجمیعت شاغل را در نظر می

( بر این نظر است که اعضای طبقه متوسط براساس 51-558: 5112) 5(. ماخکاموف199-98: 5112های اجرایی غیریدی )مارجینین، 
ای، موقعیت در بازار کار، و جایگاهای شغلی با هم متفاوت هستند و دارای منابع فرهنگی در حرفه شرایط کاری، نوع استخدام، فعالیت

حوزه آموزش و دانش و نیز سبک زندگی و مصرف خاص خود است. وی همچنین معیار سطح آموزش را برای شناسایی طبقات مهم 
طور که هایی معیار مناسبی برای تفکیک طبقاتی نیست، اما، همانشمرد. باوجوداین، تعریف طبقه بر مبنای اشتغال، هر چند به تنمی

کند، ( را بر مبنای نوع اشتغال از طبقه متوسط سنتی تفکیک میکارکنان اداری و دفتری)شامل طبقه متوسط جدید سی رایت میلز 
شد که با توجه به ماهیت نامتجانس و توان مدعی گشاست. میعنوان معیاری برای تفکیک درونی طبقه متوسط )سنتی و جدید( راهبه

های اخیر به کارگیری متغیرهای چندگانه برای شناسایی آن تصویر بهتری از تنوع اعضای سو با این بحثچندبعدی طبقه متوسط، هم
 دهد.این طبقه بدست می

شغل و دارایی( فراتر رفت و  تر طبقه متوسط الزم است که از ابعاد اقتصادی )درآمد، مصرف،بدین ترتیب، برای بررسی دقیق
متغیرهای اجتماعی را نیز مدنظر قرار داد، بویژه در جایی که اثرگذاری این طبقه و ارتباط آن با تغییرات سیاسی اجتماعی مورد بررسی 

متفاوتی( از قبیل  ها )و در ترکیباتای از شاخصشناسی، طبقه با استفاده از طیف گستردهگیرد. بر این مبنا است که در جامعهقرار می
؛ 5111، 0؛ پرسمان0: 5112های خانوار، سطح تحصیالت و شغل مورد سنجش قرار گرفته است )ویسیج، های درآمد، داراییسنجه

ها برای ای از ویژگیشناسان معموالً از فهرست گستردهجامعه»عبارت دیگر، (. به5115؛ اتکینسون و براندولینی، 5111، 2بیردسال
زمینه و کنند ]...[ شامل آموزش، اشتغال، ثروت، اعتقادات شخصی، و پسهای اجتماعی اقتصادی مختلف استفاده میهتوصیف گرو

ها، عنوان ترکیبی از ارزش(. در واقع، اندیشمندان علوم اجتماعی طبقه متوسط را به110: 5119هائور، )آیسن« ریشه خانوادگی باشد
 اند.آمدی تبیین کردهانتظارات، تمایالت، و نیز سطوح در

( 5111در اینجا طبقه متوسط با سه معیار درآمد، اشتغال و آموزش سنجش شده است. در معیار درآمد از برآوردهای خَرَس )
دالر آمریکا در قدرت خرید برابر در سال  111تا  11داند با سرانه مصرف روزانه بین استفاده شده که طبقه متوسط را شامل افرادی می

های مختلف هایی را برای سال. استفاده از این رویکرد بدین خاطر است که هم مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و هم داده5112
توان تغییرات اندازه طبقه متوسط را در طول زمان نشان داد. برای تفکیک تهیه کرده و در دسترس است که با استفاده از آنها می

عنوان طبقه معیار اشتغال استفاده شده که برمبنای آن کسانی که در مشاغل یقه سفید فعالیت دارند بهطبقه متوسط جدید از سنتی از 
کرده مرکز ثقل طبقه متوسط در ایران هستند. ( معتقد است که افراد تحصیل1591براین، بیل )شوند عالوهمتوسط جدید محسوب می

 اند.عنوان طبقه متوسط فرهنگی در نظر گرفته شدهت دانشگاهی هستند، بهبه همین خاطر، در اینجا نیز، کسانی که دارای تحصیال

 های پژوهشیافته. 4

 طبقه متوسط در ایران بعد از انقالب -4-1
طبقه متوسط در ایران بعد از انقالب، با هر معیاری که خواسته باشیم آن را مورد سنجش قرار دهیم، روند رو به رشدی داشته است. در 

 شود.شود که در ادامه وضعیت آنها به تفکیک ارائه میتغییرات اندازه آن با سه معیار بررسی میاینجا 
                                                                                                                                                                           
1 Wacquant 

2 Marginean 

3 Makhkamova 

4 Pressman 

5 Birdsall 
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دهد که طبقه متوسط در ایران از دوران پس از جنگ برآورد هومی خرس برای ایران نشان می طبقه متوسط با معیار درآمد:

درصد بود که در سال اول پس از پیروزی انقالب، اندازه  5646با  ( برابر1521) 1819با عراق روند رو به رشدی داشته است. در سال 
درصد کاهش یافت که ناشی از شرایط  5/51( نیز به 1528) 1891درصد و در سال بعد  8/55درصدی به  1/5این طبقه با کاهش 

افزایش گذاشت. ولی در  الیم رو بهصورت مرغم آغاز جنگ با عراق، اندازه این طبقه بههای متعاقب، بهانقالبی کشور بود. در سال
( به 1561) 1899با افت شدید درآمدهای نفتی و بحران اقتصادی کشور اندازه آن بار دیگر کاهش یافت تا اینکه در سال  1560سال 

ی را تجربه درصد 0542درصد، یعنی کمترین میزان آن در دوران بعد از انقالب، رسید تا در دهة اول دوره پس از انقالب کاهش  5/12
 کرده باشد.

های نوسازی و بازسازی کشور اندازه طبقه متوسط، با شیبی مالیم، رو با پایان یافتن جنگ، رشد درآمدهای نفتی و آغاز سیاست
درصد جمعیت کشور رسید. اقدامات مربوط  9/18به فزونی گذاشت که تا پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی حجم آن به 

ی و نوسازی کشور و شروع گسترش آموزش عالی در کشور زمینه را برای رشد طبقه متوسط فراهم کرد، از طرف دیگر تورم به بازساز
گر گسترش اندازه طبقة متوسط در ها و اقدامات این دوره نمایانشدید هم عامل منفی در رشد این طبقه بود. اما، مجموعه سیاست

 های آتی بود.سال

 
 رات اندازه طبقه متوسط بر مبنای معیار درآمدی در ایران بعد از انقالبتغیی : روند3شکل 

 های مربوط به سنجش طبقه متوسط جهان.(. داده5111ها: مؤسسه بروکینگز )منبع داده

های آن در راستای با روی کار آمدن دولت اصالحات فرصت مناسبی برای گسترش طبقه متوسط فراهم شد؛ چرا که سیاست
حال های آن، اتخاذ کرد و در عینلحاظ اندازه و ارزشجامعه مدنی بود و رویکرد مثبتی نسبت به گسترش طبقه متوسط، بهتقویت 

تالش داشت اندازه و قدرت کنشگری این طبقه، بویژه بخش جدید آن، را تقویت کند. در این دوران اندازه طبقه متوسط بیش از دو 
درصد رسید. این امر ناشی از آغاز روند نوسازی در دوره پیش از او و ثبات اقتصادی ایران  6/01ه برابر شد و در پایان دولت خاتمی ب

رغم پایین بودن درآمدهای نفتی در ابتدای این دوره، توانست نرخ تورم و بیکاری را کاهش دهد و میانگین در این دوره بود که، به
شوند. دوران پس ظری عوامل مناسبی برای گسترش طبقه متوسط محسوب میلحاظ ندرصد را تجربه کند، که به 0/8رشد اقتصادی 

از اصالحات قیمت نفت به یکباره افزایش چند برابری یافت و این فرصت فراهم شد که سطح زندگی همه طبقات افزایش یابد و بر 
درصد رسید  08ن اندازه این طبقه به سال، بعد از خاتمی، با وجود کاهش رشد اقتصادی ایرا 2حجم طبقه متوسط افزوده شود. طی 
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درصدی دارد و این امر محصول رشد اقتصادی، نوسازی و افزایش درآمدهای جامعه است. اما در این  2/9که نشان از افزایش حدوداً 
سط ترین مشخصه آن کاهش حجم طبقه متوها در کنار تغییرات کمی، شاهد تغییرات کیفی نیز در این طبقه هستیم که مهمسال

 شود.سنتی است، در ادامه به این موضوع پرداخته می

عنوان طبقه متوسط فرهنگی در آموختگان دانشگاهی بهدر این مقاله دانش طبقه متوسط فرهنگی )با معیار تحصیالت(:

-ری داشته است؛ بهگیاند. همانند طبقه متوسط اقتصادی، طبقه متوسط فرهنگی در ایران بعد از انقالب نیز رشد چشمنظر گرفته شده

کشور  1سال به باالی 51درصد از جمعیت 90/1، که آخرین سرشماری ایران پیش از انقالب انجام شد، تنها 1522ایکه در سال گونه
 01درصد است. طی  00/11برابر با  1582دارای مدرک دانشگاهی )طبقه متوسط فرهنگی( بودند، در حالیکه این رقم برای سال 

برابر شده است. افزایش سهم دانش آموختگان در ایران  01/8برابر و نسبت آن  50حجم این طبقه بیش از  51582ا ت 1522سال، از 
گیری طبقه متوسط فرهنگی و افزایش و تقویت طبقه متوسط جدید است؛ زیرا طبقه متوسط جدید، به بعد از انقالب، به معنای شکل

 هستند که در مشاغل دولتی، اداری و تخصصی فعالیت دارند.  تعبیر سی رایت میلز، همان کارکنان یقه سفید
ها در ایران، بویژه بعد از دوران جنگ در پیش گرفتند. هایی است که دولترشد این بخش از طبقة متوسط مدیون سیاست

رد. پیامد این امر ضرورت توسعه و نیاز به نیروی انسانی ماهر و متخصص سبب شد که گسترش آموزش عالی در دستور کار قرار گی
های مختلف از خاطر محدودیتای بود که به طبقه متوسط جدید پیوستند، هرچند بخشی از این نیرو بهکردهافزایش نیروی تحصیل

ساالری و شفافیت در جمله جذب در بازار کار ایران، تاکنون نتوانسته است جایگاه واقعی خویش را بدست آورد. همچنین، عدم شایسته
روی آنها کاسته است. در کنار این جذب مشاغل یقه سفید، که جایگاه اصلی طبقه متوسط جدید است، از روشنی افق پیش سیستم

های حاکم بر فضای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به همراه ایدئولوژی رسمی حاکمیت سبب شده موارد، محدودیت
ها فایق آید و سلطه کند. درواقع، این طبقه همواره سعی کرده بر این محدودیت های خویش را محققکه این قشر نتواند خواسته

کنندة تولیدات فرهنگی رسمی از جانب حاکمیت باشد و زندگی خود فرهنگی حاکمیت را به چالش بکشد؛ زیرا تمایل ندارد تنها مصرف
سرخوردگی در بین آنان قابل مشاهده است. براین  را در چارچوب تعریف شده از سوی حاکمیت محدود کند. لذا نوعی نارضایتی و

زایی مناسب، ایجاد فضای فرهنگی و های آنها )اشتغالتوجهی نسبی به خواستاساس، رشد طبقه متوسط فرهنگی از یک طرف و بی
 اد کرده است.سیاسی با نشاط و توسعه اجتماعی( نوعی شکاف بین نظام سیاسی حاکم و ایدئولوژی مورد نظر آن با این قشر ایج

 : تعداد و درصد دانش آموختگان دانشگاهی در ایران بعد از انقالب به تفکیک مدرک تحصیلی1جدول 
 دکتری تخصصی ایارشد و دکتری حرفه کارشناسی کاردانی درصد سال به باال 22جمعیت  تعداد کل فارغ التحصیالن سال

1522 595909 12189681 90/1 15108 101888 59806 52158 

1562 291980 51119181 11/5 500511 560222 01612 51181 

1512 1211911 58510586 10/2 298226 126265 81525 65586 

1592 0551921 00191585 95/8 1056581 5081586 556061 65900 

1581 6561581 21891909 09/15 1815209 5196125 211561 85615 

1582 8659925 22510619 00/11 5518162 2951505 1581590 101865 

 1582تا  1522های منبع: نتایج سرشماری سال

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
 سال است. 51ترین مدرک دانشگاهی در ایران )کاردانی( سال به باال در نظر گرفته شده که حداقل سن الزم برای دریافت پایین 51به این دلیل نسبت به  - 1

 است. 1582های در دسترس مربوط به سرشماری دادهسال پایانی این بررسی در نظر گرفته شده که آخرین  1582به این خاطر  -5
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شود، در ایران از گیری میاندازه طبقه متوسط جدید، که با نوع اشتغال اندازه طبقه متوسط جدید )با معیار نوع اشتغال(:

درصد بود که  19/18با  1592مربوط به سال رسید؛ بیشترین میزان  1581درصد در سال  06/19به  1522درصد در سال  59/11
نژاد حجم های احمدیبواسطه سیاست 1592های بعد از های پس از انقالب بوده است. البته در سالبیشترین حجم این طبقه در سال
های ز سیاستهای اولیه پس از پیروزی انقالب اسالمی تعداد زیادی از طبقه متوسط جدید ناشی ااین طبقه کاهش یافت. در سال

تأسیس جدید از دایرة این طبقه خارج شده و نیروهایی تازه وارد به این طبقه پیوستند، یعنی نوعی جابجایی کیفی انقالبی حکومت تازه
اند. اما رتبه دست پیدا کردههای بعد به مقام قانونگذاری و مدیریت عالیدر این طبقه رخ داد. این نیروها کسانی هستند که در سال

های دسته قبلی برخوردار نبودند. انتظار بر این بود که های بعد به طبقه متوسط جدید پیوستند از همان فرصتهایی که در سالگروه
همانند طبقه متوسط سنتی و پایین، طبقه متوسط جدید نیز به یکی از پایگاه اصلی حاکمیت جدید تبدیل شود. اما در ادامه مسیر، 

گرفته فراهم شد؛ زیرا حاکمیت توجه کافی به گر رقم خورد و موجبات شکاف بین حاکمیت و طبقة تازه شکلای دیسرنوشت به گونه
ها نشان نداده است. طبقه متوسط گیریها و تمایالت آنها در تصمیمهای این طبقه نشان نداده و تمایلی به لحاظ کردن ارزشخواست

مقام روشنفکر یا دیگر مشاغل، نقش فراوانی در فرایند انقالب داشتند و انتظار به  جدید، چه در مقام دانشگاهیان آن زمان و چه در
 حق آنها بر این بود که به یکی از بازیگران کلیدی دوران بعد از انقالب تبدیل شود، اما این امر چندان محقق نشد.

 های عمده شغلی و طبقه متوسط جدید در ایران بعد از انقالب: گروه2جدول 
 جمع  سایر  بندی نشدهگروه کارگر ساده  قانونگذاران و مدیران عالیرتبه 1طبقه متوسط جدید  

 
1522 

 9188051 1551518 000121 -- 01221 885051 تعداد

 111/ 51/95 12/2 -- 06/1 59/11 درصد

 
1562 

 11152865 9151581 1005618 -- 00058 1051265 تعداد

 111 60/15 11/15 -- 01/1 99/15 درصد

 
1512 

 10211215 9169116 1515111 1851691 550605 5550905 تعداد

 111 19/61 55/9 15452 55/5 5/16 درصد

 
1592 

 51016111 15595111 1188111 5261111 619111 5856111 تعداد

 111 89/28 56/2 15421 81/5 19/18 درصد

 
1581 

 51201111 11659111 1551111 5159111 106111 5180111 تعداد

 111 60/26 89/2 12459 65/5 06/19 درصد

 1581تا  1522های منبع: نتایج سرشماری سال
 تعداد کارگران ساده از دیگر مشاغل تفکیک نشده است. 1562و  1522های * در سرشماری سال

ها(، متوسط جدید )مشاغل یقه کردهتحصیلاز یک طرف، اندازه طبقه متوسط اقتصادی )برمبنای درآمد/هزینه(، فرهنگی )شمار 
هایی هایی مواجه بوده است؛ موضوعی که ناخواسته دوگانگیسفید( افزایش یافت و از طرف دیگر پیگیری مطالبات آنها با محدودیت

گیر توسعه های مختلف طبقه متوسط پیدرون جامعه و بین حاکمیت و طبقه متوسط، بویژه در بعد ارزشی، ایجاد کرده است. الیه
کار و نظام های محافظههای مورد توافق این طبقه از سوی گروهسیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بوده، اما در طرف ارزش

رانی به رسمیت شناخته نشده و گشودگی الزم نسبت به آن وجود نداشته است. از آنجا که نسبت طبقه متوسط جدید در دوران حکم
 تفاوت باشد.ها بیتوانند در بلند مدت به این خواستکار نمیهای محافظهافزایش گذاشته، لذا حاکمیت و گروهبعد از انقالب رو به 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
 ها و دستیاران، و کارمندان امور اداری و دفتری است.شامل متخصصان، تکنسین 1
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های نوسازی پس از جنگ و تالش برای توسعه سیاسی و افزایش طبقه متوسط جدید و فرهنگی ناشی از اقدامات و سیاست
وره اصالحات بود. اما پس از آن با روی کار آمدن دولتی با گرایش تقویت جامعه مدنی )خواسته اصلی طبقه متوسط جدید( در د

های آن بدبین بود، تالش برای کنترل طبقه های سنتی که نسبت به طبقه متوسط جدید و خواستکارانه و متمایل به ارزشمحافظه
ای بود که پایگاه اصلی این دولت بوده و ها معطوف به ایجاد ابرطبقهمتوسط و ایجاد محدودیت بر آنها افزایش یافت. در عوض تالش

رتبه افزایش یافت، اما تعداد و بتواند طبقه متوسط را به حاشیه ببرد. به همین دلیل شاهد هستیم که در این دوران تعداد مقامات عالی
درصد  59/11د و از نسبت طبقه متوسط جدید رو به افزایش بو 1592تا  1522نسبت طبقه متوسط جدید رو به کاهش نهاد؛ از سال 

 درصد کاهش یافت.  06/19به  1581تا  1592های درصد رسید، اما در سال 19/18به 
رسد میزان ریزش در حجم (، به نظر می1599-85نژاد در دورة دوم )های اقتصادی احمدینکته دیگر اینکه با توجه به سیاست

-هایی از طبقات پایین همنژاد توانست بخشآمارها است، زیرا احمدی شده در اینطبقه متوسط جدید موجود بیشتر از میزان منعکس

کند. در زمان های خویش را به درون طبقه متوسط جدید بکشاند و این امر بخشی از کاهش مذکور را جایگزین میسو با سیاست
درصد رسید(، یعنی  21/15درصد به  52/15خاتمی )دولت اصالحات( از سهم و تعداد کارگران ساده در بازار کار ایران کاسته شد )از 

درصد  2/15نژاد بخش کارگری بیشترین افزایش را داشت؛ از توانست بخشی آنها را جذب طبقه متوسط کند، اما در دوران احمدی
ا براین، یکی از عوامل مؤثر بر کوچک شدن اندازة طبقه متوسط جدید ررسید. عالوه 1581درصد در سال  59/12به  1592سال 

، که دولت را در اختیار گرفت، به 1590درصد سال  6/18کرده برشمرد که میزان بیکاری آنها از افزایش نبست بیکاری قشر تحصیل
 رسید.  1581درصد در سال  5/51

های مختلف طبقه متوسط سنتی، طبقه کارگر و حاکمیت دولت پس از اصالحات که با شعارهایی موردِ پسندِ الیههمچنین، 
شد، قول کاهش شکاف طبقاتی لحاظ شخصیتی فردی سنتی محسوب میری اسالمی ایران روی کار آمد و رئیس دولت هم بهجمهو

هایی که در پیش گرفت، پیامد ناخوشایندی برای طبقه متوسط، بویژه متوسط و بویژه ارتقای وضعیت طبقه پایین را داد. اما سیاست
هایی از طبقه متوسط، افزایش نرخ بیکاری، ، کاهش قدرت خرید طبقه پایین و الیه1یدهای وی سبب تورم شدجدید، داشت. برنامه

معنای افزایش آموختگان دانشگاهی افزایش یافت که این بهکرده، شد. اما در دوره او تعداد و نسبت دانشبویژه در میان افراد تحصیل
های آنها ایجاد کرد. درواقع، در دوران دی را بر سر راه فعالیتهای کنترلی او موانع زیاطبقه متوسط فرهنگی است، ولی سیاست

ای در میان طبقه متوسط قابل مشاهده است؛ از یک طرف فشار اقتصادی به این طبقه، افزایش بیکاری نژاد تغییرات چندگانهاحمدی
مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی های آموختگان، افزایش نسبت و تعداد کارگران ساده، کاهش فضای کنشگری و محدودیتدانش

نژاد، های احمدیآموختگان دانشگاهی. این موارد بخشی از تالشو فرهنگی برای این طبقه و در مقابل افزایش نسبت و تعداد دانش
 اطرافیان و حامیان وی برای بازیابی پایگاه طبقاتی نظام سیاسی ایران بود.

رغم حضور فعال نیروهای روشنفکر در فرایند انقالب که ب اسالمی پایگاه خود را، بهطور کلی، حاکمیت در ایران بعد از انقالبه
توجه بوده است. یعنی های بخش دیگر جامعه کمهای مترقی داشتند، در درون بخش سنتی جامعه بنا نهاد و نسبت به ارزشخواست

طور جدی های آن بهها و خواستده، اما ارزشهای نوسازی اقتصادی و سیاسی سبب گسترش این بخش شباوجود اینکه سیاست
اش نبوده است. لذا، یک تضاد و دوگانگی درونی، آفرینی آن متناسب با جایگاهمورد در دستورکارهای سیاستی قرار نگرفته و نقش

گرایانه و در توسعه خواهانه وهای دموکراسیسو رشد طبقه متوسط جدید با ارزشصورت ناخواسته، سربرآورده است؛ از یکهرچند به
آفرینی این طبقه. این تضاد، در اغلب کارانه و عدم تمایل به نقشهای سنتی و محافظهرانی به خواستسوی مقابل پایبندی نظام حکم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  
 درصد رسید. 5041، سال پایانی دولت وی، به 1585درصد بود که در سال  1140نژاد میزان تورم در سال نخست دولت احمدی 1
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ات و دهد که در انتخابات متکثرتر نیروهایی که پایبندی باالتری به اصالحموارد، خود را به بهترین وجه ممکن در انتخابات نشان می
های فراوان، تاکنون رغم تالشتوان ادعا کرد که بهترتیب، میشوند. بدینهای مترقی دارند از اقبال بیشتری برخوردار میارزش
های مقابل آن گسترش بیشتری داشته است. عدم موفقیت  کار در جامعه نهادینه نشده و ارزشهای مورد وفاق نیروهای محافظهارزش

های خود در جامعه ناشی از کنشگری طبقه متوسط جدید بوده است که رشد همراه کردن این طبقه و تثبیت ارزشرانی در نظام حکم
 های خود جمهوری اسالمی بوده است.آن محصول سیاست

 گیریبحث و نتیجه. 5
رکنان و مدیران اداری و جایی در میان کاهای تحرک اجتماعی اقتصادی و جابهاقدامات متعاقب انقالب اسالمی نظیر ایجاد فرصت

های بخش خصوصی، گویای دگرگونی در ساختار طبقاتی جامعه بود. حکومت برآمده از انقالب درصدد بود در این فرایندِ دگرگونی پایه
های طبقه پایین و بخش سنتی جامعه گیری ارزشی نظام سیاسی جدید با ارزشاجتماعی خویش را در جامعه استحکام ببخشد. جهت

رفتند. آنها نیروهای مناسبی برای حفظ و نهادینه شدن و بود که در کنار هم پایگاه اجتماعی اصلی حاکمیت به شمار میسهم
های که بخش نوگرا و مدرن جامعه )طبقه متوسط جدید( به نوعی متمایل به ارزششدند، در حالیهای انقالبی محسوب می ارزش

تر انقالب سپرده شد، و البته وقوع جنگ با به اینکه اداره حاکمیت به دست نیروهای سنتیخواهانه و مدرن بود. با توجه دموکراسی
 های طبقه متوسط جدید ایجاد شد.عراق، فضای کمتری برای پیگیری خواست

سازی توانست نسبت به بازسازی و نوای اساسی تغییر داد. نظام سیاسی ایران نمیگونههای پس از جنگ فضا را بهاتفاقات سال
های پنج ساله توسعه، را در دستورکار قرار داد. یکی از ای، بویژه در قالب برنامههای توسعهتوجه باشد. بنابراین سیاستکشور بی

ها گسترش طبقه متوسط جدید بود که، هم از یک درآمد متوسط برخوردار شد و هم دارای تحصیالت پیامدهای واقعی این برنامه
ها شد که الیة اصلی و های دولت هاشمی رفسنجانی باعث تقویت گروهی از تکنوکراته سفید بود. سیاستدانشگاهی و مشاغل یق

ها و مهمی از طبقه متوسط جدید را تشکیل دادند و در مقابل، اندازه و موقعیت اجتماعی طبقه متوسط سنتی نیز بواسطه همین سیاست
الحات نیز در پی تقویت بخش جدید طبقه متوسط بود که اثرات آن کوچک های دولت اصتدریج تضعیف شد. سیاستها بهبرنامه

های نوسازی و ترتیب، بخش سنتی طبقه متوسط بواسطه برنامهشدن بخش سنتی طبقه متوسط نسبت به بخش جدید آن بود. بدین
ال، موسوم به طبقه متوسط جدید، هایی از طبقه متوسط با مشاغل یقه سفید و سرمایه فرهنگی بااصالحات تضعیف و در مقابل الیه

 تقویت شد. 
های ها و تقاضای بیشتر برای توسعه و دموکراسی و ارزشگیری و گسترش خواسترشد طبقه متوسط جدید همراه شد با شکل

به شمار های اصلی حاکمیت ها نیز در جامعه توسعه یافت. با توجه به اینکه بخش سنتی طبقه متوسط یکی از پایگاهمتناسب با این
های نوسازی و اصالحات های مورد حمایت نظام سیاسی داشت، پیامد گسترش سیاسترفت و سعی در نهادینه کردن ارزشمی

ها و موقعیت این طبقه و ناکامی آن در ایفای نقش محوله بود. از آنجا که طبقه متوسط جدید معموالً دارای کاهش اقتدار ارزش
ها و تقاضاهای جدیدی برای گرا است، لذا، به موازات افزایش این طبقه، خواستخواه و عامگرا، دموکراسیهای توسعهارزش

های بیشتری از جمعیت کشور گسترش یافت. اما این مطالبات دموکراسی، توسعه و سبک زندگی در جامعه ایجاد شد و در میان بخش
ها و ( دریافت نکردند و فضای کافی برای پیگیری این خواستکار و سنتی )نظام سیاسیهای مخافظهپاسخ مناسب را از سوی گروه

ای از تضاد در جامعه است؛ از یک طرف گسترش یک طبقه متوسط جدید، با گیری گونهها فراهم نشد. پیامد این فرایند شکلارزش
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د، از طرف دیگر عدم ایجاد های نوسازی جمهوری اسالمی بوگرا و نسبتاً دموکراتیک، که محصول سیاستهای مدرن، توسعهارزش
 فضا و شرایط کافی برای پیگیری و تحقق آنها.

رغم فشارهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی، این طبقه توانسته خود را سرپا نگه دارد و مواقع الزم، نظیر انتخابات ریاست به
تأثیرگذاری خود را در عرصه عمومی به رخ به دفاع از زیست جهان خویش بپردازد، پتانسیل کنشگری و  1586و  1585جمهوری 

طور موقت، از خود دور کند. با توجه به اینکه این طبقه بخش بزرگی از جمعیت را بکشد، و برخی از تنگناها و فشارها را هر چند به
گر اقشار جامعه را ای است که توان تأثیرگذاری بر رفتار دیگرایانههای عامدهد و در حال تقویت است و دارای ارزشتشکیل می

 تفاوت بود.های آن بیتوان برای همیشه این طبقه را نادیده گرفت و نسبت به خواستداراست، لذا نمی
توان اینگونه استدالل کرد که طبقه متوسط سنتی و طبقه پایین پایگاه اجتماعی اصلی نظام سیاسی بعد از انقالب در مجموع، می

رانی در جامعه نهادینه شوند. اما اقدامات های مورد حمایت نظام حکمود تا از طریق آنها ارزشرفت و تالش بر این بشمار میبه
های نوسازی و اصالحات معطوف به تقویت های ایران در دوران بعد از جنگ منجر به انحراف در مسیر مورد انتظار شد. برنامهدولت

های سنتی ترتیب بخشی از پایگاه اصلی ارزشسنتی شد و بدینجامعه مدنی موجب تقویت طبقه متوسط جدید در مقابل بخش 
-نژاد تالش زیادی برای بازیابی پایگاه تضعیف انجام شد، اما تالشنوعی استحاله شد. در دوران ریاست جمهوری احمدیتضعیف و به

جایی نبرد، زیرا اوالً، طبقه متوسط جدید فکرانش نیز راه به عنوان پایگاه اصلی وی و همنژاد برای احیای طبقه پایین بههای احمدی
 های اقتصادی نامناسب بیش از پیش طبقه پایین را تضعیف و قربانی کرده بود. گسترش زیادی یافته بود و دوم اینکه با سیاست
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