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  نیافتگی و ازخودبیگانگی طبقۀ متوسط جدید مدرنیسم توسعه
  1انقالبدر ایران بعد از 

  *قاضی حسامروژان 

  دهیچک
حرکـت بـه سـوي    بـراي  که در پی تالش اي  هطبقدر جایگاه  ،متوسط جدیدطبقۀ 
 ،سیاسـی توسعۀ تحوالت سیاسی و اجتماعی و  نقش مهمی در ،یافتگی است توسعه

از سـوي ایـن   تـوانیم   میدارد؛ بنابراین زمانی  ،هاي سیاسی مشارکتدر  خصوص به
و  باشد در توسعه داشته باشیم که این طبقه به خودآگاهی رسیده را نقش فعال طبقه

کنـد و   گیري پیو احزاب  ها هها و گرو انجمنیش را در ها همطالبات و خواستبتواند 
زمانی که این آگاهی وجـود نداشـته باشـد شـاهد انفعـال در       .به آن هویت ببخشد

در ایـن مقالـه    ،شکل سلبی آن خواهیم بود. بنابراین بهمشارکت سیاسی یا مشارکت 
تغیـر جـدایی   کـه مـراد از آن سـه م    را، نیافتگی توسعهمدرنیسم  تأثیر ایم کردهتالش 

دولـت و نبـود   بـه  متوسـط جدیـد   طبقۀ  وابستگی و فرهنگ عینی و فرهنگ ذهنی
متوسط جدید در ایران بعد  طبقۀر افزایش یا کاهش ازخودبیگانگی د ،است مدرنیته

ـ  مـی ساز ازخودبیگـانگی   زمینهچراکه شناسایی عوامل ، بررسی کنیماز انقالب   دتوان
در رسیدن بـه مطالباتشـان باشـد کـه البتـه       بخشی به این طبقه هویتگامی به سوي 

  ایرانی خواهد بود.جامعۀ مدرنیسم در  یافتگی با توسعه سو هم
فرهنـگ عینـی،    متوسط جدید، طبقۀمدرنیته،  نیافتگی، توسعهمدرنیسم  :ها هواژکلید

  .فرهنگ ذهنی، ازخودبیگانگی
  

  مقدمه. 1
ـ ا بـه  تجـدد  ورود محصـول  کـه  ،ملـت  و دولـت  تضاد ،گفت توان یم  ۀدغدغـ  اسـت،  رانی

 یمشـغول  دل و دغدغه نیا. است شده فکر، روشن قشر ویژه به ،دیجد متوسط طبقۀ یشگیهم
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ـ اخ قـرن  در یاسـ یس و یاجتماع يها جنبش ساز نهیزم  را مـا  یاسـ یس اتیـ ح کـه  اسـت  ری
 شـکاف  بـا  طبقـه  نیا که رسد می نظر به ،همه نیا با. است هکرد يجد راتییتغ خوش دست

ـ ی اسـت،  شده رو روبه اش یاصل ةژیو کار و دهد می انجام چه آن انیم یمیعظ  ینـوع  بـه  یعن
 طیمحـ وسـایلی کـه    و خـود  مطالبـات  نیب انفصال احساس به معناي ،یگانگیازخودب دچار

 یگـاه  ،نتیجـه  در شده است. ،داده قراردر اختیار او یش ها نی به آرمایاب دستبراي  رامونیپ
 ۀتوسـع  در یـد با که را ینقش و است گرفته قرار یانفعال حالت در خود طبقه نیا که مینیب می
 نیاما در  یاصل اهداف از یکی ،علت نیهم  به. ندارد باشد داشته جامعه یاجتماع و یاسیس

ـ ب که طور همان ؛است طبقه نیا یگانگیازخودب یاصل عوامل ییشناسا مقاله  ۀمسـئل  ،شـد  انی
 و یاسـ یس ۀتوسـع  ۀمسـئل  بـا  یناگسسـتن  يونـد یپ دیـ جد متوسـط  طبقۀ در یگانگیازخودب
ر ایـن مقالـه عامـل    د .اسـت  حـوزه  نیا در تر بیش قیتحق و یبررس ازمندین و رددا یاجتماع

معرفـی  نیافتگی مدرنیسـم   توسعهمفهومی به نام  ،یعنی متغیر مستقل آن ،اصلی ازخودبیگانگی
ي اصلی ها همؤلفو اشاره به اخذ شده است مارشال برمن اثر  مدرنیته تجربۀکتاب که از  شده

(از نظر  دولتبه متوسط جدید  طبقۀ وابستگی اند از: عبارتنیافتگی دارد که  توسعهمدرنیسم 
 در حکـم واسطه و میانجی گـذار از مدرنیزاسـیون (  در حکم نبود مدرنیته  ،جایگاه اقتصادي)

و جـدایی فرهنـگ    )،مفهوم تکنیکی توسعه) به سوي مدرنیسم (به مفهـوم فرهنگـی توسـعه   
  ه است.شدجورج زیمل اخذ  پول فلسفۀکتاب که از  عینی از فرهنگ ذهنی این طبقه

بـا توجـه بـه     ،نیافتگی توسعهمارشال برمن درخصوص تعریف مدرنیسم  ،علتهمین   به
  اشاره دارد که: ،قرن نوزدهم درروسیه جامعۀ تحلیل 

 قرن نوزدهم بـه مـا کمـک   میانۀ تقابل بودلر و داستایوسکی و پاریس و پترزبورگ در 
جهان مدرنیسـم مشـاهده کنـیم. در یـک      ختري را در تاری کند تا تقابل قطبی بزرگ می

مـواد و   براسـاس خـود را مسـتقیماً   جامعۀ ایم، که  رفته پیشقطب شاهد مدرنیسم ملل 
شـده   مـدرنیزه کننـد و از دل واقعیتـی    مـی  مصالح مدرنیزاسیون سیاسی و اقتصادي برپا

در  هـا  نکنند، هرچند که این انرژي و آرمـا  می ي خویش را استخراجها نو آرماانرژي 
کشند. در قطب مقابل مدرنیسمی  می چالش بهاي  همواقعی همان واقعیت را به طرق ریش

خیـزد. ایـن نـوع از مدرنیسـم      برمینیافتگی  توسعهماندگی و  عقبیابیم که از دل  می را
پترزبورگ در قرن نوزدهم ظاهر  سنترین شکل در  کدراماتیبار در روسیه و به  نخستین

البتـه عمومـاً مدرنیزاسـیونی     ،با گسترش مدرنیزاسـیون  راه همخود ما، دورة گشت؛ در 
این نوع از مدرنیسـم در سراسـر جهـان سـوم      ،کهنروسیۀ شده، نظیر  تحریفعقیم و 

ناچار باید جهان خود  بهنیافتگی  توسعه بر مبتنیمدرنیسم  ،بنابراین .گسترش یافته است
ها  هاي مدرنیته برپا سازد و خود را با تداخل و تقرب به سرابرؤیاخیاالت و  ۀرا برپای



 109   قاضی روژان حسام

  

دهد که  می شورد و خود را شکنجه می و اشباح تغذیه کند. این نوع مدرنیسم علیه خود
هـاي   که خـود را بـه آغـوش تـالش     یا آن ،تنه تاریخ را عوض کند یکچرا قادر نیست 

 :1386 (بـرمن،  کنـد  مـی  گرفتن تمامی بار سنگین تاریخ پرتاب دوش بهآمیز براي  اغراق
284- 285(.  

  
  نیافتگی در ایران توسعهسیري بر مدرنیسم  .2

وارداتی است انسان ذهنیت مـدرن پیـدا نکـرده اسـت،      ها ندر کشورهایی که مدرنیزاسیون آ
نگاه این انسان بـه جهـان بـا     و است پدید آمدهیعنی انسانی با ذهنیت سنتی و زندگی مدرن 

گـونی و   تـرازي و نـاهم   ي نـاهم ا گونـه  ،در نتیجـه  .نان سنتی استچ هموجود ظواهر مدرن 
د. کنـ  هـاي فراوانـی ایجـاد مـی     هـا و خلـل   شـکاف  کهآید  در نظم اجتماعی پدید میخالل ا

تـوان بـه ایـن     هـم مـی   ،نوع مشکل ما با کشورهاي غربی متفاوت است، از این رو ،بنابراین
و سنجید که کـدام مشـکالت مشـترك اسـت و هـم       نگریست تطبیقیبه صورت مشکالت 

مـا از کجاسـت و    ۀجامعغیرتطبیقی نگریست و دید که این شکاف و گسست اجتماعی در 
  .)3: 1391 آزموده،( اجتماعی متناسب با زندگی مدرن دست یافت یتوان به نظم چگونه می

هـاي اولیـه    تـالش از ناکـامی   ،پس از جنگ جهـانی اول  ،در ایران کاربست تجدد آمرانه
(ایران و ترکیه)، چـه از پـایین و چـه از بـاال،      سازي در دو کشور همسایه مدرنبراي ترویج 

(ترکیه را  طلبان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم این کشورها اصالحهاي  تالششد.  می ناشی
رفـت   پـس  بـود. نکـرده  از اشغال قدرت اروپـایی ایمـن    ها یا اقلیتطلبی  جداییو ایران) از 

 ،هـاي پـیش از آغـاز جنـگ جهـانی اول      سـال ) در 1911 - 1905( ایـران مشـروطۀ  جنبش 
هـاي   ایالت ةدهند تکانرفتن  ازدست، فروپاشی سیاسی و اشغال بخشی از ایران در این جنگ

خطـر  ، کشـور در جنـگ  اروپایی امپراتوري عثمانی در جنگ بالکان و از پی آن شکست آن 
در ایـن کشـورها    فکر روشنمتوسط و  طبقۀ... براي  و ،الوقوع پس از جنگ قریبفروپاشی 

کارگزار ملـت   در جایگاهکسی که  .گذاشت نمیباقی جز انتخاب مردي مقتدر دیگري گزینۀ 
(هرچند نه لزوماً اسـتبدادي) بنـا نهـد کـه قـادر باشـد مشـکالت         مقتدرو متمرکز  یحکومت
گی و اسـتقالل آن  پـارچ  یـک ماندگی کشـور را حـل کنـد و در عـین حـال از       ة عقبفزایند

گرایـی رمانتیـک    ملـی و  ،خواهی آزادي خواهی اجتماعی، برابري ،در حالی که د.کنمحافظت 
هایشان بـراي تغییـر و اصـالح در سرتاسـر      تالشان در فکر روشناولیۀ هاي  نسلبخش  الهام

دولت متمرکز مدرن ایدة تر  پیشکه  ،جنگ جهانی اول ان پس ازفکر روشنکشور بود، براي 
گرایـی زبـانی و فرهنگـی بـه نیـروي       ملیاقتدارگرایی سیاسی و ، کرد می ذهنشان را مشغول
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را، بـا وجـود گونـاگونی     نـان آ چـه  آنضروري و کارساز در تحقق آرزوهایشان تبدیل شد. 
کـرد الگـوي    مـی  یشـین متمـایز  پفرهیختـۀ  کرده یـا   تحصیلشان، از افراد  سیاسیي ها هدیدگا

تشـکیل  مفـاهیم مشـخص ملـت و دولـت     دربارة وضوح  بهمنسجمی بود که جامعۀ اروپایی 
یک حکومت مقتدر متمرکز قادر است دسـت بـه اصـالح    فقط معتقد بودند که  نانآ. شد می

آن، عقیده داشتند که  بر عالوهگی سرزمینی کشور را حفظ کند. پارچ یکبزند و در عین حال 
پایینی از تنوع فرهنگـی  درجۀ (و ترکیه) نیازمند  دولت مدرن در ایرانتشکیل سازي و  رنمد
توجه به تنوع قومی و زبـانی وجـود طبقـات     ولی با، گونی قومی است باالیی از همدرجۀ و 

  .)14 - 13: 1391 شد (اتابکی، می نیز نفی
هاي مـدرن و   حکومت تشکیل بودنپذیر امکانان به فکر روشنتوجهی  عبارت دیگر، بی به

هـاي اخالقـی و تغییـر در قواعـد      به دنبال تحول در مبانی فکري و ارزش ،کارآمد در غرب
را متوجه صـورت خاصـی    نانآ ،رفتار اجتماعی در بستر رشد و گسترش تدریجی خرد نقاد

تـوان   کردن صوري و ظاهري جامعه می از مدرنیزاسیون کرد و به این باور رساند که با مدرن
  .)1377نیا،  (رئیس اروپایی را فراچنگ آورد رفت پیش

مشـروطه و چـه در    دورةچه در  ،ان ایرانیفکر روشنکه کرد خاطرنشان  دبای ،جا ایندر 
بـر وجـه    تأکیـد ین تمرکـز خـود را بـر مدرنیزاسـیون و     تر بیش ،1357پس از انقالب  دورة

 اسـت،  نیافتگی توسعهي مدرنیسم ها همؤلفکه خود یکی از  اند هجامعه داشتفنّاورانۀ تکنیکی و 
  مفهوم فرهنگی مدرنیسم.به  یتوجه بییعنی 

باورهـاي   سلسلهبه  ،عملی در ایراناي  هفکري و تجرباي  هپروژدر حکم  ،بنابراین مدرنیته
بـوده  محـدود  یخ اروپـایی  رشده از فرهنـگ و تـا   الگوبرداريي فرایندو سطحی و اي  هکلیش

کـم بـه    کـم سو ظرفیت انتقادي ندارد و از سوي دیگـر   ز یکاست. جریان مدرنیته در ایران ا
تجـددخواه   فکـر  روشـن اعتنا شـده اسـت. هـم     بیمسائل اساسی فرهنگی و فکري اطرافش 
و مطبوعـات و   ها هایرانی، مثل دانشگاتجربۀ مدرنیتۀ ایرانی و هم نهادهاي فرهنگی برآمده از 

اسـت   شده مدرن شانو شمایل ات فرهنگی دولتی، چون شکلمؤسسات انتشاراتی و مؤسس
سـنت مدرنیتـه    ،. به دیگر سخناند مترقیرو و  پیش کنند که و فکر می دانند می خود را مدرن

جدي در پی تولیدات فکـري و اجتمـاعی باشـد، بـه تعریفـی       طور بهکه  در ایران بیش از آن
  .)128 :1387 میرسپاسی،) ((هویتی به معناي متافیزیکی هویتی از خود بسنده کرده است

بـدقواره و   یشـکل  بـه امـا   ،اسـت  سومی نیسـت و مـدرن شـده    ما جهان ۀجامع ،بنابراین
زیرا بدقوارگی بیرونـی  ، هر دو بعد مهم است البتههایش بیرونی و درونی است و  بدقوارگی

زنـد.   زند و مشـکالت درونـی نیـز بـه امـور بیرونـی صـدمه مـی         درونی لطمه می مسائلبه 
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 ،حجیم دولـت اسـت   ةاندازم: نخست یکن بیرونی را به این ترتیب برجسته میهاي  بدقوارگی
در آلمـان از   ترین دولت جهان را داریم، مثالً جمعیت کشورمان بزرگ در مقایسه باما  چراکه

از  نفـر  ما از هر دو نفر یـک  ۀجامعگیرد، اما در  حقوق می دولتیهر ده نفر یک نفر از بخش 
بــا توجــه بــه توضــیحات  ،بنــابراین. )4: 1391 آزمــوده،( گیــرد بخــش دولتــی حقــوق مــی

 خصـوص  بـه ایـران ( جامعۀ ی جامعه با سنت فکري کیتکن داتیتولدرخصوص شکاف بین 
نیـافتگی یعنـی جـدایی     توسـعه دیگر مدرنیسم  ۀمؤلفحضور  جا ایندر  ،متوسط جدید) طبقۀ

  یم.شاهد هجامعدر  را فرهنگ عینی از فرهنگ ذهنی
دولت مدرن وابستگی متقابـل نهادهـاي   اي  هي پایها هیکی از مشخص ،از سوي دیگر

اقتصادي، این امر بدین معنی است کـه   لحاظ بهاست.  دیگر یکمدنی به جامعۀ دولت و 
جامعۀ بلکه بین دولت و  اقتصادي ندارد،سیطرة آن  نشیند و بر نمیدولت بر فراز جامعه 

تحوالت سـاختار  . از این منظر، برقرار استمنسجم مدنی وابستگی و ارتباطی متقابل و 
جمهوري اسالمی درواقع در جهت عکس مقتضیات دولت مدرن  دورةاقتصادي ایران در 

کارآمـدن جمهـوري    رويحرکت کرده و از الگوي دولت مدرن فاصله گرفته است. بـا  
 درمحصولی) و  تکاقتصاد  علت (به اقتصاد به مالکیت دولت درآمدعمدة اسالمی بخش 

ات مؤسسـ ها و  شرکتسهم  2002که در سال  طوري هنهاد دولت قرار گرفت، بسیطرة 
نیروي انسانی، تعداد کارکنان  لحاظ بهبود. درصد  66کل کشور بالغ بر بودجۀ دولتی در 
از چهار برابر شد، یعنی افزایش آن نزدیک به سه  بیشجمهوري اسالمی  دورةدولت در 

متوسط جدید را بعد از انقالب  طبقۀکه این مسئله رشد  ،افزایش جمعیت بوده است رِبراب
ها و قوانین نسنجیده ساختار حقوقی  سیاستاز اي  هاین، مجموع بر افزوندهد.  می نشان

ي هـا  هحقوقی کشور در زمین ساختار طوري که به، کرده استناهنجار  تشد بهکشور را 
گذاري خـارجی)، کنتـرل    سرمایه ویژه به( گذاري سرمایهون قوانین بازار کار، چ هممهمی 

 .دچـار مشـکل اسـت   اقتصادي، توسعۀ انحصارات و تنظیم رقابت، به جاي تسهیل امر 
مداخلۀ مدنی قرار دارد و با جامعۀ فراز اقتصاد و  اقتصادي، اکنون نهاد دولت بر لحاظ به

 موجـب و  ي اقتصادي را شدیداً مخدوش کردهها هانگیز نظامگسترده در امور اقتصادي 
در . )29 :1386زمـانی،  ( ه اسـت شدخواري و افت کارآیی تولید  رانتگسترش فساد و 

دولت است و چه از یدة یزااي  همتوسط جدید ایرانی طبق طبقۀبینیم که عمالً  می نیز جا این
ه کـه ایـن مسـئله    کـرد نظر اقتصادي و چه از نظر اجتماعی کامالً وابسته به دولت رشد 

بـه  متوسـط جدیـد    طبقۀ وابستگینیافتگی مدرنیسم یعنی  توسعهدیگر  ۀمؤلف دهندة نشان
  .است دولت
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  متوسط جدید در ایران طبقۀنیافتگی و ازخودبیگانگی  توسعهمدرنیسم . 3
بـه  نخسـت  نیافتگی و افـزایش ازخودبیگـانگی    توسعهرنیسم دبررسی ارتباط میان ممنظور  به

 براسـاس  ،بررسـی مفهـوم ازخودبیگـانگی   در  پـردازیم.  مـی  تعریفی از مفهوم ازخودبیگانگی
  توان اظهار داشت که: می من، سیتعریف ملوین 

قـادر بـه    هـا  نوجود آورده است کـه در آن انسـا   ساالري جدید شرایطی را به دیوانساختار 
اي  گونـه  بهچگونگی کنترل عواقب و نتایج اعمال و رفتارهاي خود نیستند و نحوة فراگیري 

توانـد برقـرار کنـد، در     نمـی از جامعه مأخوذ ن رفتار خود و پاداش است که فرد ارتباطی بی
گـردد و او را بـه واکـنش     چنین وضیعتی است که احساس بیگانگی بـر فـرد مسـتولی مـی    

  ).Seeman, 1959: 783-791( دهد   میمنفعالنه و ناسازگار در قبال جامعه سوق 

معنــایی،  بـی قـدرتی،   بـی هـاي ازخودبیگـانگی را در احسـاس     جلـوه مـن   سـی بنـابراین  
نظـر    بـه زمینـه  دارد و در همـین   مـی  خویشتن بیـان  فر ازنو ت ،انزواي اجتماعی ،هنجاري بی

...  و ،انـزوا  ،هنجـاري  بـی قـدرتی،   بـی بیگانگی یعنـی احسـاس   نب واجرابرت مرتن تمامی 
ر د ،بنـابراین  .)Merton, 1968: 199شـود (  تواند ظاهر میمجموعاً یا منفرد در فرد  صورت به

 طبقـۀ  نیـافتگی  توسـعه مدرنیسـم   ۀمؤلفـ هاي آن در ایران سه  جلوهبررسی ازخودبیگانگی و 
جـدایی  ، دولـت بـه  متوسـط   طبقۀ وابستگی(شامل  انقالب از بعد رانیا در را دیجد متوسط

در ظهــور را  هــا آنتــأثیر نبــود میــانجی مدرنیتــه) و چگــونگی  ، وفرهنــگ عینــی و ذهنــی
  :کنیم بررسی میشده)  ارائه(با توجه به تعریف  ازخودبیگانگی

  
  هطبقاین دولت و ازخودبیگانگی به متوسط جدید  طبقۀ وابستگی 1.3
 متوسـط  طبقۀ از يانصار میابراه که یفیتعر باق یتحق موضوع است شده تالش مقاله نیا در

ـ ب یرانیا دیجد  ۀشاخصـ  چهـار  بـا  را موضـوع  ایـن  وا چراکـه  ،شـود  یبررسـ  دارد مـی  انی
  :دکن می بررسی زندگی شیوة و ،شغل حقوق، تحصیالت،

 و ،اداري فکـري،  تکنیکـی،  اي، حرفـه  هـاي  فعالیـت  سـرگرم  طبقـه  این اعضاي )الف
 بستگی تحصیالتشان میزان به طبقه این اجتماعی ـ سیاسی قدرت )ب؛ هستند مدیریتی

 عمـده  طـور  هب و اند فعال خصوصی و دولتی بخش دو در متوسط طبقۀ افراد )پ؛ دارد
 مسـئوالن  متخصصـان،  ،هـا  نتکنسـی  اداري، کـارگزاران  و رتبـه  عـالی  کارمنـدان  شامل

 )ت ؛اسـت  بازرگـانی  و خـدماتی  کارکنان و ،دفتري امور کارمندان و مدیران ،فرهنگی
 و آمـوزش  هـاي  خانـه  وزارت در دولتی بخش بر جدید متوسط طبقۀ تمرکز ینتر بیش

 و فرهنگ نفت، پزشکی، آموزش درمان، و بهداشت عالی، آموزش و فرهنگ ،پرورش
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 باشـد  می مسلح نیروهايو  ارتش، کشاورزي، صنایع، دارایی، و اقتصاد اسالمی، ارشاد
  .)150 -105: 1378 انصاري،(

 ۀتوسـع در یک جامعـه حاصـل رشـد و     اثرگذارمتوسط  طبقۀمعموالً پیدایش  ،از سویی
هـا را   خود ساختار اجتمـاعی و ارزش  راه هممتوسط جدید به  طبقۀاقتصادي است و ظهور 

شدن و ترغیب در جهـت   کند. یکی از این تغییرات اساسی میل به دموکراتیک دچار تغییر می
تولیـد زاده نشـد، ایـن طبقـه      روابـط متوسط جدیـد از   طبقۀحاکمیت مردم است. در ایران 

 طبقـۀ ( هگسترش نظام آموزشـی و گسـترش شهرنشـینی اسـت و ایـن پدیـد       حاصلعمدتاً 
آن ، بلکـه منشـأ   است مستقیم با تولید اقتصادي شکل نگرفته ۀرابطدر  متوسط جدید ایرانی)

 ۀجامعـ اجتمـاعی   ــ  تاروپود مناسـبات اقتصـادي   ۀهمدر رانت نفت است. درآمدهاي نفتی 
مناسـبات بـین ایـن     ،ها ني طبقات اجتماعی، تحوالت آگیر شکل. استه کردایرانی را متأثر 

است. انحصار درآمدهاي نفتی و اسـتفاده از   شدهبا دولت تعیین  ها نآ ۀهمو ارتباط  ،طبقات
هـاي اجتمـاعی و دولـت را     ها مناسبات بین گروه این منابع براي تأمین مخارج جاري دولت

متوسـط جدیـد از تجلیـات آن اسـت.      طبقـۀ ي گیـر  شـکل نحـوي کـه    بـه  است. شکل داده
نامیـد  تولیـدي   ـ متوسط اقتصادي طبقۀیک توان  مینرا  متوسط در ایران طبقۀ ،اساس  این  بر

 هطبقـ  ایـن کشـد، بلکـه    دوش می بهو دموکراسی را در کشورهاي آزاد داري  سرمایهکه بهاي 
متوسط جدیـد در   طبقۀ. استناشی از گسترش تحصیالت آموزشی به مدد درآمدهاي نفتی 

ن اسـت و  منـافع طبقـاتی معـی   و فاقـد ایـدئولوژي مسـتقل و     یستنمتجانس  اي هطبقایران 
کـه بتوانـد    اسـت  و این امر مانع از آن شده گوناگونی دارندهاي اجتماعی  اعضاي آن پایگاه

فـر و   (محمـدي  ــ اجتمـاعی تشـکیل دهـد     هاي سیاسـی  مستقل و واحدي براي کنش طبقۀ
  .)6: 1391محمدي، 

شد  ،آن بخش بوروکراسی خصوص به ،شدن دولت افزایش درآمدهاي نفتی باعث حجیم
در اي  طبقـه مستقل از طبقات عمل کند و اگر هم عمالً  شده است دولت اعثبو این عامل 

 ةقمرهـاي کنـار  مثابۀ  به ،عبارتی به ؛دولت ساخته استآن طبقه را  ،این وضعیت تشکیل شود
ي طبقه در ایران ناپایدار اسـت،  گیر شکلهاي مادي  زمینه ،طبقه نیستند. درواقع ، امااند قدرت

بـه  را، ي طبقـات  گیـر  شـکل  ةاجازچون منبع اصلی تأمین اقتصادي نفت است. دولت نفتی 
و وحـدت نظـري و عملـی درون     ،. در ایران از انسـجام، تشـکیالت  دهد نمی ،معناي مدرن

چـون   .دهـد  اي را نمـی  که سـاختار نفتـی چنـین اجـازه     علت  این  به ؛طبقات خبري نیست
شـدن زمـان زیـادي     دسـت  شدن و یک و هنجارها براي یکی ها، ي طبقات، گرایشگیر شکل

وجـه   هـیچ  بـه چنین چیـزي   ،ویژه سیاسی هب ،علت ناپایداري عمومی به، ولی در ایران برد می
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مسـتقل از  اي  طبقـه ي گیـر  شـکل اي به  که ساختار نفتی هم عالقه این، ضمن گیرد نمیشکل 
دولـت رانتیـر    ۀنظریـ  چهـارچوب در  ،طورکلی به .)58: 1378 ،یوسفی (حاج قدرت را ندارد

منـد   شود. این نیروها قادر به فعالیت قاعـده  نسبتاً منفی به نیروهاي اجتماعی ارائه می نگرشی
استقالل چندانی از دولت ندارند  و اند ذهنیت روانی رانتیري عادت کردهبه نوعی  بهنیستند و 

 نمـایش بگذارنـد   بهاي سازمانی درخور توجهی را از خود ه و در موقعیتی نیستند که مهارت
)Ross, 2001: 84(.  

 ۀسرمایي گیر شکلمطالعات فوق همگی مؤید این نکته است که ثروت نفتی دولت مانع 
 ۀسـرمای تـرین   گذار بـه دموکراسـی را کُنـد کـرده اسـت. مهـم       ترتیب  بدیناجتماعی شده و 

توانـد توسـعه را تسـریع     متوسط خالق آن جامعه است که مـی  طبقۀاي  اجتماعی هر جامعه
 ۀسـرمای ترین  ، زیرا مهماست اجتماعی شده ۀسرمایي این گیر شکلکند، اما ثروت نفتی مانع 

 .دهنـد  نمـی هـاي دیگـر توسـعه     و اهمیتی بـه جنبـه   استرانت بدون زحمت از نفت  ها نآ
ترین ارتباط را با کـارکرد درونـی    کم ،یدآ دست می که از بازارهاي خارجی به ،رانت ،بنابراین

تواننـد مسـتقل    منافع خود نمی جهتاقشار و طبقات گوناگون در  ،علتجامعه دارد. به این 
و این دولت است که خود را خیرخواه جامعه و منـافع   متوسط جدید) طبقۀجمله از ( باشند

 .)6: 1391فر و محمدي،  محمدي( کند خود را منافع جامعه معرفی می
هاي غیردولتی در قالب مالیـات اسـت کـه     هاي اقتصادي بخش بازتاب فعالیتاز سویی، 

 ۀتوسـع نیازي به مالیات و به دنبال آن  (نفت) کسب درآمد از صدور این منبع علت دولت به
به  دردسترسمنبع  یگانهفعالیت بخش خصوصی ندارد و اقتصاد مورد نظر خود را با تزریق 

و بخـش   بداین درآمدها تا حد زیادي افزایش یازمانی که . کند میره هاي مورد نظر ادا بخش
هـاي دولـت را از    استقالل غیرعـادي سیاسـت   هداز درآمد ملی را تشکیل دتوجهی  درخور 

را تشـکیل  حـامی خـود    اتطبقـ  آورد و دولـت  نیروهاي مولد و طبقات اجتماعی فراهم می
هـاي مسـتقل    بنگـاه  ۀتوسـع مـدنی   ۀجامعترین پایگاه  مهم .)238: 1384 ،(امیدبخش دهد می

یی گـو  پاسـخ مدنی حاصل  ۀجامعحاصل از آن است و  جدید متوسط طبقۀاقتصادي و رشد 
حکومـت   ،گیـري  سیسـتم مالیـات   نبـود  علـت  به ،، اما در ایراناستدولت در قالب مالیات 

  ، چـالش کـه فضـاي مسـتقل عمـومی جامعـه اسـت       ،مـدنی  ۀجامعو براي  یستن گو پاسخ
  کند. ایجاد می

هـاي   ایجاد نوعی دولت رفـاهی متمـایز از دولـت    باعثاول  ۀدرجرآمدهاي رانتی در د
هـاي   ارتباطات خانوادگی و حمایت از گـروه  اي شود. در چنین دولت رانتی رفاهی غرب می

دهـد. ایـن    هاي اصلی دولتی در تخصیص درآمدهاي رانتی را تشکیل مـی  مورد نظر اولویت
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شـود. چنـین    درآمدهاي نفتـی مـی   ةگستردتوزیع  دری بوروکراسی عث رشد کموضعیت با
 ۀفلسـف با مفهوم وبري بوروکراسی عقالیـی کـامالً متفـاوت اسـت و عمـدتاً       اي بوروکراسی

 هرچنـد اسـت.   طبقـات  نماینـدگی  نبـود مالیات در مقابـل   نکردن وجودي آن اصل دریافت
مدت باعث مشـروعیت   تواند در کوتاه می ،اي براي اشتغال وسیله منزلۀ به ،بوروکراسی ۀتوسع
قانونی جامعـه   ۀرابطتواند حافظ  حاکم و دستگاه حکومتی شود، ولی در بلندمدت نمی طبقۀ

هاي مورد قبول مردم و  ها و ارزش با دولت باشد و از جدایی فرهنگی و تعارض در خواسته
منجـر شـود   رویارویی بین دولـت و ملـت    دولت جلوگیري کند و درنهایت ممکن است به

  .)201: 1379 میرترابی،(
وابسـتگی سـاختاري    وبودن اقتصاد،  رانتی ،بودن نوسازي در ایران آمرانه علت به ،بنابراین

(مطالبـات سیاسـی، فرهنگـی،     قادر به تبدیل مطالبات خـود طبقۀ متوسط جدید به حکومت 
فاقـد پتانسـیل    ،عبارت دیگر ؛ بهو ...) به الگوهاي مستقل سیاسی نیست ،اجتماعی ،اقتصادي

جهـت  نهادهـاي مـدنی در    دیگـر و  ،، سـندیکاها ها هدهی به احزاب، اتحادی براي شکلالزم 
کـردن   نهادینهتا این طبقه قادر به  است اهداف و مطالبات خود است. همین امر موجب شده

متوسط جدید در ایجـاد   طبقۀن نباشد، از سویی ضعف ایراجامعۀ نیازها و مطالبات خود در 
ان مستقل از این طبقه مدار سیاستارادة تبعیت آنان از زمینۀ احزاب مستقل از قدرت سیاسی 

 طبقـۀ نماینـدة  کـه   بـیش از آن  ،اغلب احزاب سیاسی در ایران ،بنابراین را فراهم کرده است.
مـردان   ند، برآمده از کنش سیاسی دولتطبقات اجتماعی در ایران باش دیگرمتوسط جدید یا 

احزاب سیاسی در ایـران ابـزار    ،. درواقعاند کسب قدرت سیاسی جهتان در مدار سیاستو 
شـکل احـزاب    بـه تا ابزار اجراي مطالبات جامعه و همـین امـر هـم آنـان را      اند انتقال دولت

عرصـۀ  ي سیاسـی در  هـا  همدت و مقطعی درآورده است که با پایان کـار چهـر   کوتاهسیاسی 
یابـد و جـز اسـم و     مـی  و عمـالً عمرشـان پایـان   دهنـد   میقدرت کارکرد خود را از دست 

  ماند. نمیباقی  ها نتشکیالت صوري چیزي از آ
بـراي  گیري دانش سیاسی مدرن در ایـران   شکل ماندن به نظر آزادارمکی، ناکام ،از سویی

ـ  ،تید دانشـگاه ون فعـاالن احـزاب سیاسـی، اسـا    چ هممتوسط جدید  طبقۀ  و ... ،گـران  لتحلی
  دارد: چندین دلیل
حضــور در دولــت  زمــان درو  منصــبان دولتــی بودنــد صــاحبان خــود مــدار سیاســت .1

سازي را پیدا کرده و نـه ضـرورتی    مفهومو نه شرایط قدرت سیاسی نه فرصت  درخصوص
خارجی و داخلـی   نویسان سفرنامهسیاحان و  واسطۀ بهمطالبی که  .2 ؛شناختند میبراي آن باز

کـه   نگاه بسته به امور کشور و تصـور ایـن   .3؛ شد می متون سیاسی تلقی ۀمنزل به شد می تهیه
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اندیشیدن در این زمینـه را غیـرالزم و غیرمفیـد دانسـته      وجود ندارد ها نراه نجاتی در بحرا
  .)55 :1385(آزادارمکی، ) ماندگی عقب(حاکمیت پارادایم  است

متوسط جدید از نظر  طبقۀ تر بیشچه  تاکنون شاهد رشد شکلی و وابستگی هر ،بنابراین
ـ توسـعۀ  با وجود  ،بینیم که می ،نتیجه ایم. در بودهاقتصادي و سیاسی به دولت  از نظـر   ،یکم

 اجتمـاعی کنش از جامعه با اي  هطبقدر جایگاه مندي  توسعهکیفی (سیاسی و فرهنگی) نقش 
، شاهد ترتیب بدینبینیم.  نمیشان  مدنیي ها هآن را در خواست جلوةو  نداردعقالنیت  بر مبتنی

فرهنـگ  توسـعۀ  نین چ همکه نمایندگی این طبقه را داشته باشند و  اي احزاب سیاسیتوسعۀ 
ایـم.   نبـوده بهبـود اوضـاع جامعـه    جهـت  منتقـد دولـت در    طبقۀدر حکم سیاسی این طبقه 

ـ توسـعۀ  سو دولت ابـزار الزم بـراي    از یک ،بنابراین توسـعۀ  ون چـ  هـم را، ی ایـن طبقـه   کم
کنـد و از سـوي دیگـر شـرایط      مـی  فراهم ،بوروکراسیتوسعۀ شهرها و سوادآموزي و  کالن

بهبـود جامعـه   جهـت  براي تحقق اهداف اجتماعی و سیاسی خاص این طبقـه در  ضروري 
انگی این طبقه در وضـعیت ازخودبیگـ   ،نتیجه شود؛ در نمیوابستگی به دولت فراهم  علت به

اوضـاع  و ... در قبـال تغییـر    ،هنجاري، بیزاري از خویشتن بیقدرتی،  بیهمان احساس یعنی 
  توانـد کـارکرد خـاص خـود را     نمـی گیـرد و دیگـر    مـی  اش قـرار  جامعـه اجتماعی خود و 

  داشته باشد.
  
  متوسط جدید طبقۀجدایی فرهنگ عینی از فرهنگ ذهنی و ازخودبیگانگی  2.3

شـدن اشـاره دارد بـه     صـنعتی جوامع درحال یافتۀ  شکل تکاملگونه که جورج زیمل به  همان
  پردازد که: می این مسئله

یعنی یک سـرگردانی بـالقوه    ،شهر هر فرد تمایل دارد که از چیزي بیگانه شود کالن در
را احاطه کـرده و تشـدید    ها نشهر است انسا کالناحساسی  بیکه ناشی از فردگرایی و 

هـاي درونـی و بیرونـی نتیجـه      هاي عصبی که از تغییر متوالی و سریع انگیـزه  انگیزش
فـرد   زندگی در مادرشهرها کـه بـر   ،دهد. بنابراین را به بیگانگی سوق می ها نشود آ می

و طرد  ،شدن روابط تخصصی، فردگرایی، قبول فرهنگ عینی روتینهرقابت، تقسیم کار، 
 دهـد    مـی کند و فرد را به بیگانگی سـوق   می(جدایی این دو) را تحمیل  فرهنگ ذهنی

)Simmel, 1956: 57- 60.(  

ي مشابه این جـدایی  ها هتوانیم نمون اي می هتا انداز ملیز جورج یۀنظر یبررس دربنابراین 
و شـیراز،  ، مشـهد ، ون تهـران چـ  هـم هاي ایـران  شهر کالن توسعۀفرهنگ عینی و ذهنی را با 

؛ شـاهد باشـیم   ،متوسـط جدیـد   طبقۀدر  خصوص به ،گسترده طور بهاصفهان بعد از انقالب 
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اصطالح جهان سوم) به نام توسعه  بههایی که در ایران (و بسیاري از کشورهاي  تالشچراکه 
ـ  عینیتي ها ه(یعنی فرهنگ عینی به معناي ساخت و مدرنیزاسیون انسـان) انجـام گرفتـه     ۀیافت

خـالق  اندیشـۀ  نی به معناي نگرش و (یعنی فرهنگ ذه فقدان نگرشی فرهنگی علت است به
ي هـا  هسـعادتمندتر نشـده اسـت. فروکاسـتن پـروژ     اي  هجامعتشکیل  باعثفردي) در عمل 

دادن فرهنگ ذهنی به فرهنگ عینی  تقلیلي عینی و تکنیکی (که همان فرایندکردن به  مدرنیزه
بـوده اسـت.   ون ایـران)  چ هم( گونه کشورها ایندر  ها هاصلی شکست این پروژعلت ) است

است و فراموش شده اسـت  شده تکنیکی بدل اي  هبه مقول» گفتمان توسعه« مدرنیزاسیون در
کـردن ایـن    لحـاظ تر اخذ کند و بدون  وسیعاندازي  چشمکه این روند باید معناي خود را از 

  .)40 :1387 دست نخواهد آمد (میرسپاسی، بهانداز هیچ توفیقی  چشم
از طریـق تمرکزخـواهی دولتـی و تحمیـل نـوگرایی       هاي نوسازي رضاشاه کـه  سیاست

 (یعنی فرهنگ عینی) لزوم اصالحات اقتدارگرایانه بر مبنیجریان یافت محصول نیاز گسترده 
طور سیاسـی ایـران را    اجتماعی و همین ـ تدریج فضاي سنتی بهاو  ۀآمران سیاست تجدد .بود

آموزشـی عرفـی   ۀ پولی ملی، و برنامـ اي چون ارتش منظم ملی، نظام  تغییر داد. نهادهاي تازه
 فراینـد فرهنگ عینـی در   توسعۀ(که نشان از  بنا گذاشته شد و حتی نظام قضایی عوض شد

ملی، سیاست متمرکزسازي شامل  تر بیشگی پارچ یکی به یاب دستمنظور  به. )دارد مدرنیسم
بـه   نـان اجبـار آ عشـایر و  نفـر از  ییِ ده هـزار  جـا  جابهاي چون  کننده اقدامات خشن و مختل

ایرانی بـود   فکر روشنها آرزوهاي  اینۀ هم .)18 :1385اتابکی، ( جانشینی پی گرفته شد یک
هـا   اما در روند بروز این دگرگـونی  ،را پی گرفته بود ها نقرنِ گذشته همواره تحقق آ یطکه 

خودسـر و   یدیکتاتوري رضاشاه به خودکامگی تحول یافت و کمی پـس از آن بـه حکـومت   
گـاه   گـردان کـرد. آن   ي بود که ملت را کامالً از دولـت روي فراینددادي تبدیل شد. این استب

از ملـت و فراتـر از آن قـرار     شـاه بـود جـدا    ناصرالدین  دورةدر  چه آندولت بسیار بیش از 
 .)55 :1387 میرسپاسی،گرفت (
 فکـرانش گمـان   هماحمد و  آلون چ همانی فکر روشناذعان داشت که در ایران  دنین بایچ هم

مفیـد آن را (ماننـد علـم و    اجـزاي  توان  می معنا که بدیناست؛  پذیر که مدرنیسم تفکیک کردند می
(فرهنـگ و  را نامناسـب آن  اجـزاي  و  کـرد که همان وجه فرهنگ عینی است، انتخاب  ،)يفنّاور

البتـه   ؛به کناري نهـاد  ،که همان وجه فرهنگ ذهنی است ،ها و دستاوردهاي فرهنگ غربی) ارزش
در حرکـت بـه   را متوسط جدیـد   طبقۀترشدن نقش و هویت  پررنگاین نوع نگرش خود امکان 

اش را طی جریـان مدرنیسـم    اصلیمشخص هویت  طور بهکه اي  هطبقدر جایگاه  ،سمت مدرنیته
  دهد. می کاهش ،یابد می فرهنگ ذهنی آن راه همفرهنگ عینی به  توسعۀجهت و در 
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مدرنیسم بـراي جامعـه) دو    توسعۀو علوم انسانی (در روند  يورفنّاعلم و  ،کهحالی  در
ي فنّـاور . تمـدن جدیـد و علـم و    کـرد را از هم تفکیک  ها نآتوان  نمی و اند هروي یک سک

هـاي   و ارزش هـا  هیشاند ۀ (فرهنگ عینی) محصول انسان جدید است و این انسان خود نتیج
صرفاً فنـی و   اي ه مسئلهرفت پیش يفنّاوریافتن به صنعت و  دست(فرهنگ ذهنی) است.  نوین

موضوعی است مربوط بـه نظـم اجتمـاعی     تر بیشي خاص کلمه نیست، بلکه اعلمی به معن
 ها هگیرد و این قواعد ریشه در اندیش می نشئت ها نانساویژة خاصی که خود از قواعد رفتاري 

ه رفت پیش اي توان جامعه نمیرف واردکردن علوم و فنون جدید هاي جدید دارد. به ص و ارزش
 ها هیشاند  هدهد. تا زمانی ک نمیدر هر خاکی بار  يفنّاور. نهال علم و کردیافته ایجاد  توسعهیا 

، واردکردن علوم و فنون باشد هها متحول نشده و نظم اجتماعی نوینی را پدید نیاورد و ارزش
  .)56 - 55 :1377نژاد،  (غنی زار است شورهجدید همانند بذرپاشیدن در 

کـه عمـدتاً در    ،امیرکبیر اولین نهاد آموزش عالی در ایران را با دعوت از اساتید اروپـایی 
تخصص داشتند و حتی برخی از آنان افسران نظـامی   يفنّاوري نظامی و اقتصادي و ها هرشت

ن نگرش نخبگان ایران به فرهنگ و دانـش مـدرن اسـت.    نهاد. اقدام امیرکبیر مبیبنیان  ،بودند
ي فنی عموماً ها هتا اواسط قرن بیستم) رشتامریکا در اروپا (و در نوزدهم که در قرن  خاصه آن

 سیعمده بـه تـدر   طور بهکشورها  نیدر ا دیجد دانش ۀارائو  شدینم سیتدر ها هدانشگا در
...) اختصاص و  ک،یزیف ات،یاضی(ر ينظر ۀقیدقعلوم  یو برخ ،اتیحقوق، اله ،یعلوم انسان

ـ را به دانشـگاه کلمب  قیصد یسیع شاهرضا یزمان 2متحده يروداشت. به قول  فرسـتاد تـا    ای
ـ یع(فرهنـگ   »نظم«مجذوب  تر شیب يکند، و هیته رانیدر ا دیآموزش جد يبرا ییالگو  )ین

شدن سـالیانی طـوالنی چنـدان از نگـرش      شد، نگرش او بعد از سپري امریکانظام آموزشی 
  .)152 :1387اهداف و عملکرد دانش مدرن دور نشده بود (میرسپاسی،  بارةامیرکبیر در

گیـري   شـکل درخصوص تاریخ تحوالت نهادهاي آمـوزش عـالی در ایـران و     ،نینچ هم
 جایگـاه در  ،ر دانشـجویان و اسـاتید  دآن  تأثیرجدایی فرهنگ عینی و ذهنی در همین نهاد و 

تـرین   که نهـاد دانشـگاه یکـی از اولـین و مهـم      کرداذعان  دبای ،متوسط جدید طبقۀاعضاي 
مـا از دانشـگاه و اسـتادان و     چـه  آن ،سـو  از یـک  اجزاي بناي مدرنیته در ایران بـوده اسـت.  

 و مان)نگرشـ و نوع  ذهنیفرهنگ بر مبناي دانشجویان انتظار داریم در بینش ما نهفته است (
را عامل توسعه بینگاریم قدمی به دهد که اگر دانشگاه  می گذشته نشانتجربۀ  ،از سوي دیگر

(فرهنـگ ذهنـی) و از    اما اگر آن را جایگـاه فرهیختگـی و نقـادي بـدانیم     ،یما هجلو نگذاشت
مدرن و سـعادتمند  اي  هتوانیم براي رسیدن به جامع می فرازوفرودهاي زندگی جدایش نکنیم

  به آن امید بندیم.
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است و ساختار رسمی دانشگاه را  نهاد دانشگاه در ایران همواره در کنترل دولت بوده
در ایران بوده  ها هدانشگابین نوعی دوگانگی  بروزحاصل این امر  ؛اند هن کردیها تعی دولت

و  است  ههاي آن بود موارد در خدمت اهداف دولت و سیاست تر بیشاست. دانشگاه در 
از اهداف  عینی)(فرهنگ  شدت بوروکراتیک و اقتدارگرایانه بهاین اهداف الجرم نگرشی 

فضـاي   ،. از سـوي دیگـر  اسـت  هآکادمیک کشور تحمیل کردجامعۀ آموزش عالی را به 
جویان و نیز  ان و برخی از دانشفکر روشنعمده در اختیار  طور به ها هغیررسمی دانشگا

مکـان بحـث و   و جامعه » عمومیحوزة «برخی از استادان بوده است و بخش مهمی از 
نیروهاي ضددموکراسی به  متأسفانهاما  ،تقاد را تشکیل داده استوگو و اعتراض و ان گفت

پیوسته خصومت  ،عمومی استزندة حوزة جویان، که بخش  این کارکرد دانشگاه و دانش
 باعثوجودآمدن این ساختار دوگانه در کارکرد دانشگاه در ایران  به ،. بنابرایناند هورزید

بـه آن دانـش    چـه  آنآموزش عالی و نهادهاي وابسته به آن و  ،سو ه است که از یکشد
برقراري چندانی در  تأثیرتولید شود  ها هگوییم و باید در دانشگا می جدید (فرهنگ عینی)

 انداز جامعه نداشته باشند چشمهاي خطیر و طراحی  وضعیت دربارةي عمومی وگو گفت
می این نهاد به عاملی مهـم در  بخش غیررس ،از سوي دیگر)؛ فرهنگ ذهنیدر جایگاه (

شـود و   عمـومی بـدل مـی    حوزةوگو در  گفتسیاسی و فرهنگی جامعه و طرف  حوزة
  .)153 -152 :همان( احتماالً رودرروي دولت قرار گیرد

نیروهـاي متخصـص    تـأمین بـه   فقطساختار و نهاد دانشگاه  کارکرد که بینیم می ،بنابراین
محدود شده اسـت رف به فرهنگ عینی حکومتی و ایجاد مدرنیزاسیون در کشور و توجه ص 

اندازة فرهنگ ذهنی تا در جایگاه ر فرهنگ انتقادي و رشد بینش عمومی مردم دگذاري ثراو 
ون دانشـگاه و  چـ  هـم د که ابزارهـایی  شو می این مسئله باعث شود؛ می زیادي نادیده انگاشته

جهـت  متوسـط جدیـد در    طبقـۀ بخشـی بـه    آگاهیري مهم در وام در جایگاه ،انسانی علوم
احساس نـاتوانی   تر بیش با چنین کارکرد متناقضی، شان سیاسیرسیدن به اهداف اجتماعی و 

متوسـط   طبقۀمعنایی را در  بیو نارضایتی و هنجاري و تنفر از خود و انزواي اجتماعی  بیو 
  .دنکنجدید بازتولید و اساساً احساس ازخودبیگانگی را در آنان تشدید 

  
  متوسط جدید طبقۀنبود میانجی مدرنیته و ازخودبیگانگی  3.3

در ایـران سـخن گـوییم کـه      یـافتگی  توسـعه  بر مبتنیتوانیم در خصوص مدرنیسم  می زمانی
معنی که مدرنیزاسـیون بـه    بدیندر آن تحقق یافته باشد، ) برمن مارشالمدرنیته (بنابر تعریف 

شکل گیرد تا جامعه بتواند به معناي واقعی مدرن  ،به معناي فرهنگ مدرن آن ،مدرنیته راه هم
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و  يفنّـاور شهرنشـینی و   توسـعۀ بـا تحقـق مدرنیزاسـیون (بـه معنـاي       راه هـم چراکه شود، 
متوسـط جدیـد از    طبقـۀ صورت شکلی)  (به ...) که طی آن نیز بوروکراسی و سوادآموزي و

ـ  توسـعۀ  کنون توسـعه یافتـه اسـت   پهلوي تـا رضا آمرانۀ زمان نوسازي  را ی ایـن طبقـه   کم
آن در فرهنـگ سیاسـی و    جلـوة مدرنیته (و  توسعۀولی جایگاه کیفی این طبقه در  ،یمشاهد
مفهوم مدرنیته به معناي افزایش نقش مشارکتی  رايب باید ،بوده است. بنابراین رنگ کمغیره) 

سیاسی و اجتمـاعی و اقتصـادي    توسعۀمهمی در حرکت جامعه به سوي  تأثیراین طبقه که 
 توسـعۀ ی آن (بـه معنـاي مدرنیزاسـیونی آن) بـه     کم توسعۀبا  راه همدارد اهمیت قائل شد و 

  .توجه کردمدرنیته در جامعه)  توسعۀ(به معناي  کیفی آن
مانند ، توان فکران فرهنگی ایرانی را می روشني ها هشناختی ایرانی با اندیش زیبایییسم مدرن

ی کـه بـورژوازي   اوضـاع شناختی برلین آلمان، حاصل تقابل با دولت دانست، ولی در  زیبایی
ان فرهنگی تهـران در فقـدان   فکر روشنمدنی را داشت، جامعۀ فرهنگی برلین امکان گریز به 

) مجبور به گریز به فضاهاي تخیلی 113: 1358مدنی و ساخت قدرت مطلقه (هالیدي، جامعۀ 
سـپهر   شـد، ولـی در دو   می ان ساختهفکر روشنبودند. در ایران امر مدرن از سوي دولت و 

ارتـش و صـنایع دولتـی و     و سـاختار اداري  یعنـی در قلمـرو آمـوزش و   ، متفاوت فرهنگ
این  .ان از سوي دیگرفکر روشنو فرهنگ ادبی و هنري  سو، بورژوازي وابسته به دولت از یک

هـم سـازگاري نداشـتند و     دو حیطه یعنی مدرنیزاسیون از سویی و مدرنیته از سوي دیگر با
  .)78: 1388 راد، (قانعی نینجامیدبه مدرنیسم  ها نمحصول مشترك آ بنابراین

 اطـالق  اي اجتمـاعی تحـوالت اقتصـادي و   مجموعـۀ  در ایران مدرنیته بـه   متأسفانه
عمده از باال ایجاد شده است. مدرنیته در ایران با مدرنیزاسیون خلـط   طور بهشود که  می

 دربـارة مدرنیتـه درحقیقـت گفتمـانی اسـت      دربـارة شده اسـت. گفتمـان مـا ایرانیـان     
 دربارةایم و  نداشتهعینی که ما در ایجاد آن نقشی فعال  فرایندیعنی همان  ،مدرنیزاسیون

. مـراد بـرمن از نگـرش فرهنگـی     ایـم  هنکـرد تأمل لحاظ تکنیکی نیندیشیده و  بهر آن مگ
 مدرنیتـه را فـراهم  تجربۀ گیرد و کلیت  می ي است که در متن تحول جامعه شکلفرایند

گرایانـه   تقلیلاي  هي ما به شیوفکر روشناین مقوله در فرهنگ سیاسی و دربارة آورد.  می
مدرنیزاسـیون   فرایندمدرنیته به پروژة دادن  تقلیلیج است. یکی از نتا شدهبحث و تفکر 

 وجـود  بـه تحوالت عینـی و سـاختاري    سلسلهمدرن فقط براثر  جامعۀاین باور است که 
و ایجـاد   ،دادن دولت مرکزي، رشد شهرنشینی و صـنعت  سازمانیعنی بر مبناي  ،آید می

ایـدئولوژي   البتـه کسـانی هـم هسـتند کـه چاشـنی      ؛ نظام بوروکراتیک ملی و حقـوقی 
تا جامعـه را   اند هي غربی آمیختها هو آن را با برخی اید اند هناسیونالیستی به این روند زد
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 ان ایـران فکـر  روشـن نین نقد متفکران و چ همدر امنیت کامل به عصر مدرن روانه کنند. 
متوسـط جدیـد) بـه ایـدئولوژي رسـمی       طبقـۀ نمایندگان برخـی از اقشـار   در جایگاه (

بعد از انقالب نیز در ایران روایـت اکثـر    دورةن بسیار محدود است. در هاي مدر دولت
کـه همـان    ،مـردان  و نویسندگان از مدرنیته با روایت دولـت  ،متفکران، منتقدان، محققان

ترجمــۀ گفتمــان مدرنیزاســیون باشــد، اخــتالف چنــدانی نداشــته اســت. حاصــل ایــن 
. بـه معنـاي مدرنیزاسـیونی آن    ،سـعه وجودآمدن گفتمانی بود بـه نـام تو   بهگرایانه  تقلیل
گرایی لزوماً  تقلیل. این شدتوسعه که بخشی از مدرنیته است به کل آن بدل  ،ترتیب بدین

بلکـه در   ،نداشت ،از قبیل سازمان برنامه ،گذار ي سیاستها نها و سازما دولتربطی به 
زمـانی  مخصوصـاً   ،از نظر مارشال برمن توسعه ،زمینهدر همین  ها نیز باب شد. دانشگاه

میرسپاسـی،  ( شود می به روندي خردکننده بدل ،که دستور حرکت آن از باال صادر شود
1387: 132- 133(.  

و نهادهـاي دولتـی سیاسـت     هـا  هبا دستگا سو همي ایران فکر روشندانشگاهی و  جامعۀ
 طبقـۀ این قشر از  ،ین مدرنیسم و نواندیشی کرد. بنابرایننشفنی را جا توسعۀمدرنیزاسیون و 

اش باشد بـه ابـزاري بـراي     طبقاتیکه در پی تحقق منافع  جاي اینه متوسط جدید در ایران ب
و  زا درونگونـه خودآگـاهی    است و هرشده هاي مدرنیزاسیون دولتی بدل  سیاستبرد  پیش

کـه   تـر از آن  بـیش  ،متوسط جدید در ایران طبقۀ ،طبقاتی خود را از دست داده است. درواقع
از دسـتگاه بوروکراسـی دولتـی    اي  هنیروي اجتماعی نوگرا و نواندیش باشد، تبدیل بـه زائـد  

گونـه    است و این رونـد امکـان هـر   گرفته درون گفتمان مدرنیزاسیون شده که از باال شکل 
  زا را براي آن از بین برده است. درونآگاهی خودبنیاد و 

ان ایـران در ایـن   فکـر  روشـن بخش مدرنیته، گفتمـان   وجه رهایی ةفزایندبا افول  ،ترتیب بدین
و در یـک   ،گرایـی  گرا، ایدئولوژي توسعه شدن، علم اثبات صنعتیبه  تر بیش (بعد از انقالب) عصر

بـا   .)446 - 445: 1379افضـلی،  ( ساحتی یا عقالنیت ابـزاري معطـوف شـد    تک ۀمدرنیتکالم به 
 جهـت بـا کشـف نفـت ایـن ذهنیـت تقویـت شـد و در         ،مدرنیته بارةوجود این تصور ذهنی در

بـا   ،دولت رانتیـر  تأثیر این روند قرار گرفتند.  سازي جامعه قرار گرفت و تمامی طبقات تحت مدرن
هاي اجتمـاعی را در حالـت    تأثیر قراردادن جامعه، گروه دراختیارگرفتن ابزار مالی گسترده و تحت

از نظر مـاهوي و   و به ابزار ایدئولوژي خود تبدیل کرد متوسط را طبقۀانفعالی و دفاعی قرار داد و 
  .)6: 1391و محمدي،  فر محمدي( کارکردي آن را از نقش اصلی خود بازداشت

و  ،نظام سیاسی در ایران پس از انقالب ترکیبی از عناصر تئوکراتیک، الیگارشیک ،نینچ هم
دموکراتیک بوده است. عنصر اول در قالب رهبري کاریزماتیک انقالب تا پایان جنگ عنصـر  
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پرورانـد کـه همـان     مـی  غالب مسلط بود. این عنصر شکل خاصی از مشـارکت سیاسـی را  
هاي پـس از انقـالب بـود. عنصـر الیگارشـی در سـاختار        شده در سال تودة بسیجمشارکت 

 ؛شـده اســت قائـل  وحـانیون امتیازهـاي خاصـی    اساسـی منـدرج اسـت و بـراي ر      حقـوق 
ي فشـار و  هـا  هتکوین مشارکت نفوذي و پیدایش گـرو منشأ رسد که همین عنصر  می  نظر به

شخصـی و  و  ویژه پس از جنگ قوام یافت. مشارکت نفـوذي غیررسـمی   هنفوذي باشد که ب
ست کـه  سیاسی ایران عنصر دموکراتیک اـ  روابط است. عنصر سوم ساخت حقوقی بر مبتنی

توانـد از   مـی  و منطقـاً  اسـت  جمهـوري تجلـی یافتـه    ریاسـت در نهاد مجلس و انتخابات و 
ویژه وقتی  هنخست بگریزد و مشارکت خاص خود را ایجاد کند؛ بدوگانۀ عناصر  چهارچوب

گـاه   بـار باشـد، آن   دیگر میسر نباشد و مشارکت نفوذي هم براي نظام زیاناي  همشارکت تود
که گروهی و  ،مشارکت مورد نیاز قدرت است. این شکل دیگر از مشارکتشکل دیگري از 

و اي  ههـاي تـود   مشـارکت الشـعاع   تحتتر  پیش ،مدنی است جامعۀنیازمند پیدایش نوعی از 
این نوع مشارکت نیازمند حضـور هـر    .)756 - 755: 1386 بشیریه،( استنفوذي قرار گرفته 

شکل مشخص به آن  بهرنیته در جامعه است که متوسط جدید در پویایی مد طبقۀ تر بیشچه 
  توجه نشده است تا خودآگاهی را در این طبقه ایجاد کند.

زا حـق و امکـان مشـارکت در هـر نهـادي       مدرنیزاسـیون درون  بـا جـوامعی  در بنابراین 
اید مـا نهادهـایی را اخـذ    دست آمده و در کنار آن تکلیف مطرح شده اسـت. شـ   تدریج به به

(مفهـوم   آن فرهنـگ نهادهاي مدیریتی جامعه اسـت، امـا    بارةچون تبلور ذهنیت در ایم کرده
صورت امـري وارداتـی آمـده،     بهما پارلمان و مجلس  جامعۀاست. در  درونی نشده مدرنیته)

و دادگستري نیز از شکل سـنتی   ،وجود آمده سیستم اداري (بوروکراسی) در عصر رضاشاه به
آزمـوده،  ( هاي جدید تغییـر پیـدا کـرده اسـت     ذهبی به شکلسفیدها و نهادهاي م یعنی ریش

تا بعد از انقالب نیز خدمات آموزشی و درمانی توسـعه پیـدا کردنـد و     ،نینچ هم .)4: 1391
شـد  خصوصاً امکانات تحصیل براي اکثریت مردم شهرنشین و جماعتی از روستاییان فراهم 

ـ   ،)168 :1375بهنام، ( متوسط جدید توسعه گسترش یافت طبقۀو  بـه ایـن مسـئله     دامـا بای
متوسـط جدیـد خودآگـاه بـه      طبقـۀ ( شهروندي به مفهومشهرنشینی مفهوم  توجه داشت که

امـا   ،شود شهرنشـین بـود   می چراکه ؛تغییر معنا داده است مطالباتش و مفهوم مدرنیستی آن)
شهروند نبود. شهروندشدن موکول بـه درك لـوازم زنـدگی دوران مـدرن و فهـم حقـوق و       

شـود و از هـم گسسـته     مدرن نمـی  هجامعاین درك نباشد،  است. اگر (مدرنیته) تکالیف آن
یابد و بـیش از آن معنـایی    آید در دل ذهنیت سنتی معنا می شود و تفردي هم که پدید می می

  .)3: 1391، (آزموده کند پیدا نمی
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  سیاسی در ایران توسعۀمتوسط جدید و  طبقۀازخودبیگانگی  .4
  بــه علــلازخودبیگــانگی در جامعــه را  افتنیــ جلــوه) 1996( یدموکراســ المعــارفةریدادر 
  داند: می زیر

 شوند؛ده رشهروندان از قوانین و نهادهاي حکومتی ناراضی و سرخو - 
 .ندکنشهروندان از کارگزاران دولت احساس نارضایتی و سرخوردگی  - 

  :از اند عبارت گذارد یم نانشهروندان و عمل آ در یاسیس یگانگیکه ب یراتتأثی
 ؛رسیدن نامزدي از حزب سوم قدرت به - 
 ؛برداشتن براي حذف افراد ناسالم از ساختار حکومتی گاماقدام و  - 
تا موضوعات و مسـائل  شود  می اعتمادسازيتمرکز مبارزات معطوف به شخصیت و  - 

 ؛اي برنامهي و ا مشی خط
ی به اهـداف  یاب دستمنظور  بهکنند تا در قواعد بازي تغییراتی را  می شهروندان تالش - 

ــ ــد ۀبرنام  Congressional Quarterly The Encyclopedia of( خــود ایجــاد کنن

10 -, 1996: 9Democracy.( 
متوسط و ارتباط آن  طبقۀکه به ازخودبیگانگی  است انجام شده یمطالعاتزمینه در همین 

بیگـانگی و یگـانگی   «هاجـدا در تحقیقـی بـا عنـوان     ، از جملـه ؛ پردازد می سیاسی توسعۀبا 
بیـان کـرد کـه بیگـانگی و      امریکاالتحصیل  فارغجویان  دانش دربارة» فکر روشنجویان  دانش

و اشـوند.   مـی  که از منـابع بسـیاري ناشـی    اند ي مکملها هبزرگ پدید جامعۀ دربارةیگانگی 
شــده،  یگانـه ان فکـر  روشــنشـده،   بیگانـه ان فکــر روشـن مقولـۀ  جویـان را بـه چهــار    دانـش 

بندي کرد. از نظـر او بیگـانگی    طبقهشده  یگانهان فکر روشنو غیر ،شده بیگانهان فکر روشنغیر
کت اجتمـاعی و  از مشـار  را احساس تشویش یا ناراحتی اسـت کـه محرومیـت فـرد     ینوع

 ,Hajda( با احساس نامطلوب در برابر دیگران اسـت توأم کند و حالتی  می فرهنگی منعکس

 متوسـط  ۀطبقـ  یگـانگ یازخودببـوال در کتـابی بـا عنـوان     زمینـه  در همین  ،نینچ هم. )1961
متوسـط   طبقۀپوستان  سیاهداشتن مسکن در میان  وضعیتارتباط بین تبعیض در  پوستان اهیس

ـ  مـی بررسی  را هاي اجتماعی و سیاسی فعالیتشهري با میزان ازخودبیگانگی و میزان  د و کن
مـارتین لیپسـت بـا تعیـین      ،نـین چ هـم  ).Bullough, 1968( داند می نوع این ارتباط را معنادار

، و ، نروژ، فنالندامریکا(آلمان، سوئد،  ي مختلفها هالگوي شرکت در انتخابات در میان گوی
  بینـد؛ بـه ایـن معنـا کـه      مـی  سـان  یـک وبـیش   کـم ..) ایـن الگـو را در کشـورهاي مـذکور     .

  معتقد است:
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ي هـا  هگـرو ، این کشورها میزان مشارکت در قشرهاي اجتماعی در میان مردانکلیۀ در 
ها،  سازماننین اعضاي چ همو افراد داراي منزلت و  ،، شهرنشینانمتأهلینکرده،  تحصیل

به نظر وي  است. تر بیشباشند)  می متوسط جدید طبقۀ(که  اهاو شور ،احزاب، سندیکا
ي براي تر بیشتمایل  ها هگرو دیگرشوند که یک گروه نسبت به  می چهار عامل موجب

 تـأثیر و منـافعش در معـرض   عالیق  .1ند از: ا مشارکت داشته باشد. این عوامل عبارت
ق و یتصمیمات سیاسی و عالرابطۀ به اطالعات مربوط به  .2؛ هاي دولت باشد سیاست

در معـرض فشـارهاي اجتمـاعی کـه خواهـان       .3؛ منافع خود دسترسـی داشـته باشـد   
 فشـار نباشـد   دادن به احزاب سیاسی مختلف زیـر  رأيبراي  .4؛ دادن هستند باشد رأي

)Lipset, 1961: 185- 229.(  
و تـالش دارد  ا شـوارتز، نوشـتۀ   ،یاسیس رفتار و یاسیس یگانگیبعنوان با در اثر دیگري 

متوسـط   طبقـۀ ضمن توضیح بیگانگی سیاسی و ارتباط آن بـا مشـارکت سیاسـی وضـعیت     
ازخودبیگـانگی سیاسـی را بـراي     ،نـین چ هـم . کندبررسی  رابیگانگی سیاسی  دربارةشهري 
. از )Schwartz, 1973( دانـد  مـی  گـذار اثرهاي سیاسـی   گیري جهتو در ضروري  ها انقالب

 يکـا یامرمتوسط  ۀطبقاثري به نام  توسعه درحالجدیدترین تحقیقات در یکی از کشورهاي 
ي التـین در  امریکـا در کشـورهاي   را متوسط طبقۀنقش است که پارکر و واکر نوشتۀ  نیالت

کنـد کـه    می را مطرحتناقض د و اساساً این کن میبررسی  پایدارتوسعۀ برد دموکراسی و  پیش
فساد اداري و ماتریالیسم زمخـت را ایجـاد    ،سو ي التین از یکامریکاید در متوسط جد طبقۀ

کشـد و ایـن مسـئله     مـی  دوش مندي را با خود به توسعهادعاي نقش  ،کرده و از سوي دیگر
 Parker( داشـته اسـت   راه همي التین با خود به امریکادر این طبقه در را ي متعارض ا جلوه

and Walker, 2012(. 
  کند: می بیاندر تعریف طبقۀ متوسط جدید لدرر 

طبقات متوسط جدید هم از نظر کمیت و هم خصـلت جدیـدبودن قشـر جدیـدي از     
زنـدگی  شـیوة  متوسط جدید حقـوق و   طبقۀممیزة دهد که صفت  جامعه را تشکیل می

  .)Lederer, 1940: 51( باشد می
  :که دهد می طبقۀ متوسط جدید ارائهي از تر جامعتعریف جیمز بیل نین چ هم

جدیدي است مرکب از افـرادي   طبقۀو متخصص اي  هاینتلیجنسیاي بوروکرات و حرف
شـان متکـی اسـت و در جریـان تحصـیالت جدیـد        شـغلی که قدرتشان بـه موقعیـت   

  .)Bill, 1972: 59- 61( برند می کار بههایی را کسب کرده و  مهارت
اگر ما توسعۀ سیاسی را از نگاه ساموئل هـانتینگتون بـه معنـاي مشـارکت      ،بنابراین

حلیـل چگـونگی عمـل    در ت هاي توسعۀ سیاسی) در نظر بگیریم، سیاسی (یکی از مؤلفه
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 32گذشته و برگزاري بالغ بـر   ۀدهسه  یطدر برخورد با انتخابات  متوسط جدید طبقۀ
فرهنگـی  و ایرانی در ابعاد سیاسـی، اجتمـاعی،    جامعۀهاي فراوانی از  واقعیتانتخابات 

  .شود مینمایان 
ده اسـت  کراین نکته را نباید از نظر دور داشت که تجربه ثابت  ،مباحث گذشته با وجود

هـا و   تصـمیم تـابعی از   متوسط جدید در ایـران)  طبقۀ(از جمله  که رفتار سیاسی مردم ایران
 طبقـۀ توان نـام بـرد کـه     میي سیاسی نیست. موارد متعددي را ها هي احزاب و گروها هتوصی

مهمــی در مشـارکت سیاســی در  تـأثیر  توانـد   مــی قشـري کـه  در جایگــاه  ،متوسـط جدیـد  
، در اغلـب مـوارد   داشته باشدتبریز و ون تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، چ همهایی شهر کالن

پیـروزي محمـد خـاتمی در دوم    . اسـت  هعمل کرد ها هنمایی احزاب و گرو نظر و راه خالف
تبـع   بـه ي سیاسـی  هـا  هاحـزاب و گـرو   همـۀ در حالی صـورت پـذیرفت کـه     7613 خرداد
هاي مهم حکومت پشت سر رقیـب ایشـان یعنـی نـاطق نـوري بودنـد. در انتخابـات         بخش

با تاریخ و  ،شناسنامه بیدار و  شناسنامهکه احزاب  در حالی 8413 سالجمهوري نهم  ریاست
یعنـی   هدورآن  ۀبرجسـت شبه و صدشـبه همگـان در حمایـت از کاندیـداي      یک وتاریخ،  بی

 متوسط جدید طبقۀنوع واکنش انتخاباتی اقشار هاشمی رفسنجانی مسابقه گذاشته بودند، اما 
ـ تـر   کـه کـم   شـود کسـی انتخـاب    شـد شکل انفعال سیاسی و رفتار سلبی) باعـث   به(  ۀنخب

 ،تـا مـردم ایـران   د شـ نژاد موجب  احمديداشت. پیروزي محمود  میگمان آن را  اي سیاسی
توصـیف شـوند و    ناپـذیر  بینـی  از نظر رفتار انتخاباتی پیش ،متوسط شهري طبقۀ خصوص به

شـانس   خوشالوصول براي نامزدهاي  سهلهاي ناگهانی سریع و  پیروزيیابی به  امکان دست
کننـد   میگونه عمل  این متوسط) طبقۀ خصوص به( که چرا مردم در ایران این آورند.فراهم را 

 طـور  بـه ولـی   ،شناسـی دارد  و روان ،شناسـی  جامعـه تاریخی، فرهنگی، عمیق نیاز به تحلیل 
متوسـط   طبقـۀ  خصـوص  بـه ( ما ایرانیـان » گریز حزب«رفتار  عللاجمالی باید گفت یکی از 

چراکه ایـن  ، شود میتر  رنگ کمطبقات متوسط مشارکتی رفته نقش  رفتهاین است که  جدید)
اش از سوي حاکمیت یـا نادیـده    اجتماعیگري و فعالیت سیاسی و  طبقه اساساً هویت کنش

تعریفی دولتی بـراي ایـن هویـت ازخودبیگـانگی و      شدن با قائل شود و یا اساساً می انگاشته
حضـور  گـاهی  و  تشـدید شـده اسـت    قدرتی و انفعال سیاسی بینتیجه افزایش احساس   در

(وکیلی، طبقات متوسط افزوده است  کردن نقش رنگ کمدست جامعه بر  پایینپرشور طبقات 
1388: 1(.  

بحث شود  میرو  با آن روبه بودن دولت در ایران رانتی که  در این میان، یکی از مشکالتی
با اتکا به درآمدهاي نفتی تغییراتی  اند که دموکرات  هاي رانتیري ناموزون است؛ دولت توسعۀ
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نیافته بـاقی   ، اما بخش سیاسی توسعهکنند میهاي اقتصادي و اجتماعی کشور ایجاد  در بخش
کـه در    هنگـامی  .در جریان توسعه ابعاد گوناگون باید با هم رشد کنند ،که  حالی در ؛ماند می

وقـوع   سـان بـه   طور یـک  د بهابعا ۀهمسیاسی عقب بماند و توسعه در  توسعۀجریان توسعه، 
شـود   میمنجر نپیوندد، ناهماهنگی نوسازي و نهادمندي سیاسی به ایجاد شکافی بین این دو 

اقتصادي و اجتماعی از طریـق نفـت    توسعۀکه  است گفته شده ،رو  از این .زاست که بحران
بـر ایجـاد   ، اما اگر دولت رانتیري بخواهـد در برا کند میجامعه را مستعد پذیرش دموکراسی 

اقتصادي  توسعۀاثر رب چراکهرود،  ها از بین می دموکراسی مقاومت کند، در جریان این بحران
کـه خواهـان    شـود  مـی متوسـط بزرگـی در جامعـه ایجـاد      طبقۀحاصل از درآمدهاي نفتی 

کـه  گفـت  تـوان   مـی  ،رو  از ایـن  .دموکراسی و افزایش تقاضا براي مشارکت سیاسی اسـت 
دهد که تقاضاي مشـارکت سیاسـی افـزایش یافتـه اسـت، امـا        اي رخ می ثباتی در جامعه بی

در جوامـع   فقـط  اوضـاع ایـن   .به این نیاز را ندارنددهی  پاسخنهادهاي سیاسی جامعه توان 
ون چـ  هـم (را پیوندد و بنابراین از نظر سـاموئل هـانتینگتون انقـالب     وقوع می گذار به درحال

 نهادمندي سیاسی تعریف کـرد  نبودنوسازي اجتماعی و  ۀزمینباید در  ان)انقالب اسالمی ایر
  .)6: 1391 ،و محمدي فر محمدي(

آن علـل  که تبعاً یکـی از   ،متوسط جدید به دولت ۀطبقوابستگی  علت به تر شیب ،نیبنابرا
هـاي سیاسـی و اجتمـاعی و     تشـکل قادر بـه ایجـاد   این طبقه بودن اقتصاد ایران است،  رانتی

طـوري   به( ي خود را در آن تجلی دهدها هخواست تا بتواند نیست ها و احزاب سیاسی انجمن
ي غیرحزبـی و  هـا  هدهـی بـه چهـر    رأينتیجـه   در ؛مدنی بیرون آمده باشند) جامعۀاز دل  که

حتی در  ،علتهمین   به .یمشاهد از سوي این طبقه را ي فردي و سیاسیها هحمایت از چهر
سـن و  متوسط جدیـد ح  طبقۀنبودن از سوي  حزبیبودن و  مستقلهاي انتخاباتی امیان کاندید
(که در نهاد مجلـس و   سیاسیـ  شود تا یک ضعف ساخت طبقاتی و حقوقی می امتیاز تلقی

 کنـد).  مـی  یابـد و مشـارکت خـاص خـود را ایجـاد      می جمهوري تجلی ریاستانتخابات و 
 ي ایـن قشـر و نتـایج انتخابـات    ها هبودن خواستاپذیرن بینی به پیش تر بیشاین مسئله  ،بنابراین
متوسـط   طبقـۀ که خودآگاهی در میان اقشار  در انتخابات بیش از آن ،نتیجه . درشود میمنجر 
نبـود نماینـدگی حزبـی و     علـت  به ،باشیمشاهد با نمایندگی اصلی احزاب سیاسی  را جدید

 طبقۀبینی روند انتخابات و بعضاً انفعال  پیشناتوانی در  ،سندیکایی و صنفی به معناي واقعی
ایـن  خـأل   وسردرگمی مطالبات سیاسـی و اجتمـاعی و اقتصـادي     علت به را متوسط جدید

قدرتی و نـاتوانی و افـزایش ازخودبیگـانگی در رسـیدن بـه       بینهادها و در پی آن احساس 
  یم.شاهدو مطالبات  ها هخواست
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 یانفعـال  اگـر  یحتـ  طبقه نیا انیم در یدهيرأکه روند  است هشدمسئله باعث  نیا
 نیا انعکاس .باشد گرید يدایکاند کی حذف يبرا تالش و یسلب شکلبه تر شیب ،نباشد

ـ   اریبسـ  ةجلـو  یغـات یتبل يهـا  هبرنامـ  در یحت نگاه نوع درصـد آن   80از  شیدارد کـه ب
ـ تـا خالق  است یقبل يهادولتدرخصوص نقد  در  يحـل مسـائل و نـوآور    يبـرا  تی

 تر شیبو  دیمتوسط جد ۀطبق 1376در انتخابات سال  ،علت نیهم  به. یانتخابات يها هبرنام
دوران  يهااستیس از برآمده ياقتصاد شکاف و يریگشکلحال  در ۀسینوک ۀطبقبه  مردم

ـ متوسـط جد  ۀطبق( طبقه نیا نینچ همنه گفتند و  یسازندگ  بـه  1384) در انتخابـات  دی
) و در یاسـ یانفعـال س  شکلبه( گذشته يهادولت یاسیو س ياقتصاد ۀتوسع يها هبرنام

 تیاشـراف  گفتمـان  بـه  یبخشـ  و یسـت یپوپول گفتمـان  به طبقه نیا از یبخش 1388سال 
  .گفتند نه تکنوکرات
مطالبـات و   جهـت متوسـط جدیـد ناخواسـته در     طبقۀلزوماً مشارکت سیاسی  ،بنابراین

متوسط جدید با مشارکت سیاسی خود در اغلب  طبقۀ ،نتیجه در ؛است یشان نبودهها هخواست
بلکـه   اسـت،  سیاسـی گـام برنداشـته    توسعۀرسیدن به خودآگاهی و  جهتتنها در  نهموارد 

ـ  بلـوغ با نوع مشارکت سیاسی  تر بیش بـودن   تبعـی خـود (انفعـال سیاسـی و سـلبی و      ۀنیافت
که نماد آن در کرده است  راه همسیاسی را با کندي  توسعۀ سوي مشارکت) روند حرکت به

رونـد   علـت  بـه  ،نـین چ هـم . شـود  مـی مشـاهده   1384سال در نژاد  احمديپیروزي محمود 
هاي  دولتیافتن آن در عملکرد  جلوهدهی به اشخاص و نه احزاب از سوي این طبقه و  رأي

تنهـا در دولـت جدیـد اجرایـی      نه ها آني ها ههاي قبلی برنام دولتبا کناررفتن ، برسرکارآمده
ي ناتمـام و  هـا  هبرنامـ  راه هـم دولت قبلی به مسئلۀ  بلکه با ورود دولت جدید صورت ،نشده

جدیـد بـراي خـود    اي  همسـئل  و دولـت جدیـد صـورت    اسـت  بعضاً کارآمد نیز پاك شـده 
  .کرده است ریزي طرح
  

  گیري نتیجه. 5
همـۀ  کـه   د و با آننگون نیست توسعه از نظر طبقاتی هم که اشاره شد، جوامع درحال طور همان

ل و ابـزار نیـل بـه اهـداف     یطبقات اجتماعی در معرض تبلیغـات ارزش قـرار دارنـد، وسـا    
اي  عـده هـا بـراي    سان وجود ندارد. فرصت یک طور بهشهرها  فرهنگی براي همگان در کالن

هـاي نامشـروع و    ل و راهیکـه فـرد از وسـا    وجود دارد و در چنـین وضـعیتی احتمـال ایـن    
مـن و مـرتن    سـی ف مورد انتظار استفاده کند زیاد است. به نظـر  اهدا به نیل برايغیرقانونی 

و در دسـترس فـرد   باشند که یکی از این دو (هدف و وسیله) یا هر دو با هم مسدود  زمانی
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در فـرد   ،یـا آنـومی   ،نظیر انحراف، ناهنجـاري  ،گوناگوننباشند، اختالفات رفتاري در صور 
  ظاهر خواهند شد.

 طبقۀدر  را ي ازخودبیگانگیها هاگر از منظر کلی بنگریم و برخی از شاخص ،بنابراین
احسـاس  ، هنجاري بیون انزواي اجتماعی، احساس چ هم ،متوسط جدید بعد از انقالب

خواهیم دید همگی نشان از نبود میـانجی   ،بررسی کنیم ،قدرتی بیو احساس  ،معنایی بی
 ،به معناي فرهنگی آن ،شهري جامعۀنیسم و پل ارتباطی بین مدرنیزاسیون شهري و مدر

این میانجی همان مدرنیته به معناي درك  .است يشهر کالن جامعۀدر ارتباط بین فرد و 
 جامعـۀ فرهنگـی شـهروند بـا     تمتوسط جدید و یافتن نسب طبقۀجایگاه مفهوم فرد در 

 جایگـاه در فرد ، نشودکه اگر این نسبت برقرار  ستهاشهر کالنتوسعه و  شهري درحال
کند نخواهد توانست با جهان  می مترقی را طبقۀمتوسط که خود نمایندگی  طبقۀنمایندة 

کردن مدرنیزاسیون و  بزرگحاصل آن از سویی  ،نتیجه مدرن شهري انس پیدا کند و در
یعنی انکار لزوم بینش فرهنگی به  ؛است و از سوي دیگر طرد مدرنیسم يفنّاورستایش 

ي بـه  شـهر  کالن جامعۀاز وسایلی که فرد آن نتیجۀ  که در ،هارشه کالنجهان جدید در 
گذاري کـرده   پایهو امکان تحصیالت) با اهدافی که براي آن  يفنّاورون چ هموي داده (

زیسـتی   جامعـۀ ن کـرد  مترقـی گـذاري فـرد در جامعـه و تـالش در     راثون چـ  هم(است 
 پیامـد آن چیـزي جـز ازخودبیگـانگی ایـن افـراد       کند. احساس جدایی می ها)شهر کالن

 در جایگـاه ها شـهر  کـالن متوسط جدیـد در   طبقۀهمان نمایندگان یعنی افراد و  ،نیست
 .استشده درآمدشان تأمین قشري که استفاده از ابزارهاي شهرنشینی جزئی از هویت و 

 ،اجتمـاعی ون کـاهش مشـارکت سیاسـی و    چـ  همگوناگون به صور  این ازخودبیگانگی
 ،نتیجه در .دهد می ایرانی نشان جامعۀگریزي خود را در  قانونو  ،افزایش آمار خودکشی

متوسـط جدیـد)    طبقۀ( ناپذیر این طبقه جداییازخودبیگانگی اجتماعی جزئی از هویت 
 طبقـۀ که اي  هدر جامع ،بنابراین. است ایرانی بعد از انقالب ایران جامعۀمفهوم درك در 

 از دسـت داده اسـت  و کـارکرد خـاص خـود را    شـده  متوسط جدید آن ازخودبیگانـه  
تـوان   نمـی چراکـه   ،نیـافتگی حرکـت خواهـد کـرد     توسعهبه سوي  تر بیشمدرنیسم آن 

ی داد و از سوي دیگر امکان حرکت آن به سوي مدرنیته کم توسعۀسو  را از یکاي  هطبق
یـا همـان    یافتگی رونه به سمت توسعهرا از آن سلب کرد و این مسئله باعث حرکت وا

  نیافتگی خواهد شد. توسعهمدرنیسم 
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براي بازتولید فرهنـگ شـهري و وقـوع    در مفهوم جامعۀ ایرانی سازوکاري باید  ،بنابراین
کـه در همـین   ی متوسـط  طبقۀبراي انه یافت، فنّاور اًمدرنیسم به معناي فرهنگی آن و نه صرف

جامعـه و موتـور   سـازندة  یابند و خود یکی از نیروهـاي مترقـی و    می ها گسترششهر کالن
هـاي   کـنش اند، چراکه خود این طبقه هویت خـود را نـه در    اجتماعیتحول زندگی محرکۀ 

  یابند. می هاشهر کالنو زیست در  هاي عقالیی کنشبلکه در  ،احساسی
  

  ها نوشت پی
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  .است داشته
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