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  چكيده
 ايران اجتماعي بندي طبقه و شهرنشيني رشد آن پرتو در كه تاريخي، رخداد ترين مهم

 دولت جمله از جديدي مفاهيم طرح. است مشروطه  انقالب گرفت، قرار تأثير  تحت

 تأسيس نوين، آموزش دولتي توسعة هدف با جديد آموزشي مراكز تأسيس ،ملت ـ
 مدرن گري كنش عرصة  به اجتماعي هاي  گروه برخي شدن وارد و گذاري قانون نهاد
 نگاري تاريخ رشد و اجتماع، كردن پيدا تاريخي شأن عمومي، حوزة توسعة هدف با

 از مشروطه تحوالت درون آفريني نقش اثر بر جامعه خاموش هاي  گروه و ها توده
 هاي  گروه قالب در اجتماعي فعال هاي  گروه تا بود جديد راهي آغاز هاي  نشانه
 دروني تحوالت توسعة در متوسط اقتصادي سطح با كرده تحصيل و شهري
 فرهنگي، ساختاري، موانع گاه و بخش توسعه عوامل حال،  اين با .كنند آفريني نقش

 اين توفيقات بسط و قبض و آنان نقش تحديد و توسعه در سياسي و اقتصادي،
 ارزيابي درصدد متوسط طبقة كتاب. اند بوده مؤثر ايران جديد جامعة مياني الية

 با 1380 تا 1320 از ايران جامعة مياني قشرهاي در موجود سياسي هاي  گفتمان
 تاريخي، مباني شناسي، روش عرصة در نقدهايي البته كه است شناختي جامعه يافتي ره
 به شناختي جامعه ـ تاريخي منظر از و انتقادي روشي با. است وارد آن بر ساختاري و

 كه است شده دقت مسئله اين طرح و آن مباحث شناسي آسيب و كتاب ارزيابي
  است؟ نداشته متوسط طبقة   مسئلة به جامعي نگاه كتاب اين چرا

 مشـروطه،  نظـام  ي،اجتمـاع  يقشربند ياسي،، گفتمان سمتوسط ةطبق :ها كليدواژه
  .شهرنشيني
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  )نقد محورهاي و موضوع ايضاح( مقدمه. 1
 معاصر راندر دو يرگذارثأت ياصل يها  از گروه يكي منزلة به ،متوسط ةطبق   ةپرداختن به مسئل

دوران تحوالت جوامع در  بارةدر ذكر قابل نكتة. دارد يتاهم گوناگونياز ابعاد  ،يرانا يختار
و  يريگ  شكل يا  هر جامعه ةكه موتور محرك توسع است اين يشناس از منظر جامعه معاصر

خـود   يدرون يها  يژگيبر اساس و يا  حال، هر جامعه ينبا ا. متوسط آن است ةطبق يتتقو
عملكرد آن را دچار قـبض و   ةسازد و حوز  يمتوسط را م ةطبق ينيآفر  نقش ةو حوز يتماه

ثر أدارد و وجود آن متـ  ينيدر شهرنش يخيتار يشةمتوسط ر ةطبق ي،طور كل به. كند  يبسط م
طبقه در  ينا. دارد يشگرا يدكسب تحوالت جد به اي  يشهاست و از منظر اند ينياز شهرنش

مختلـف و كسـب    يها  به جامعه در عرصه يدنبخش گوناگون و حركت يها  دانش يلتحص
  .گام است يشپ ياجتماع يها  گروه ةهم ياندر م »فهم منجر به كنش«

ساختار  يابيبه ارز ها آن به نگاه با مؤلف تا بود الزم كه نكاتي كتاب مباحث بررسي در
در . شود يمطرح م يخيو تار يموارد اشكال نظر چنين همبپردازد و  يرانا ةجامع ياجتماع
 قالـب  در كتـاب  محتـواي  بررسـي  و تنظـيم  در مؤلف نگرش هاي  كاستي به ما اول بخش
پسامشـروطه را   جامعـة  اجتمـاعي  شـرايط  بايـد  نويسنده كه  اينو  پردازيم  مي 2 و 1 موارد

 تاريخي، مباني شرح به صورت اين در و كرد  مي ارزيابي مشروطيت كالن پارادايم از أثرمت
نوع نگـرش   ينا    ًعمال  كه پرداخت  يم ،از رخداد مشروطه اقتباس كرده بود يرانا ةكه جامع

 وجـوي  پس از مشـروطه در جسـت   يرانا جامعة كه حال آن است؛ مانده مغفول يافت و ره
تحـوالت   يروند الگـو  ينبود و ا ياجتماع هاي گروه خوداتكايي و استقالل و جديد نظم
 يي،محتـوا  علمـي،  نقـد  مـوارد  بـه  7 تـا  3در قالب مـوارد   چنين هم. هم بوده است يبعد
  .ايم  كتاب پرداخته يو ساختار ي،روش

  
  بحث يارچوب نظرهو چ يخيتار يمبان يكتاب در بررس يكردرو ضعف. 2
را از درون تحـوالت   يـران متوسـط ا  طبقـة  گيـري  شـكل  آغـاز  تـوان   مـي  تاريخي حيث از

 يبرخ. كرد يابيرد يراندر ا يگوناگون اجتماع يروهاين آفريني و با نگاه به نقش يتمشروط
كسب  ياسي،س عرصة در خواهي گروه شامل تحول ينا يةاول هستة گيري شكل هاي نشانه از

 وضع به انتقادي رويكرد اخذ و جديد،علوم  يلاز رشد تحص يتحما يا يدجد هاي آموزش
 تركيـب  خـاطرات،  و هـا،  سفرنامه نگاري، تاريخ متعدد منابع گواه به. بود خود عصر موجود
 و سـواد   بي هاي درصد توده 90از  يششامل ب يتمشروط ةقاجار تا آستان اندور يرانا جامعة

 يعنـي  تأثيرگذار، اصلي ضلع سه از پيشامشروطه روش به هم شهر تحوالت. بود غيرشهري
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 مشروطه از پيش ةجامعقدرت  روابط، محتواي نظر از و شد مي أثرمت ،و بازار ،ارگ، مسجد
 ةشده بود كـه در عرصـ   يممحكومان تقس يمضخ يارنازك حاكمان و سطح بس ياربس الية به

 سـنتي  قـدرت  روابـط  همان استحكام و بازتوليد به منجر رعيتي ـ ارباب ةهم رابط ياقتصاد
و بـا   يشـهر  جامعـة  درصد پنج فقط شرايطي چنين در). 34- 33: 1380 يان،كاتوز( شد مي

 در گفتمان خرده شكل به جديد مدارس و دارالفنون أسيسكه از رهاورد ت ي،نسب يالتتحص
ضمن كسب اخبار از  بود، شده ايجاد اي  خانه گفتمان پررنگ و حاكم آموزش مكتب حاشية

 اي  ينـده و آ يـد جد يراهـ  يمظلم و ستم حاكمـان بـه ترسـ    ليلد بهو  يدجد يايتحوالت دن
 تشـكيل  و مشـروطه  سـلطنت  نظـام  ايجاد سپس و خانه عدالت تأسيس و پرداختند متفاوت
 مبنـاي  اجتمـاعي  فعـاالن  گـروه  همـين  كه رسد  مي نظر به و بردند پيش به را شورا مجلس
 »اجتمـاع « شـكل  از تحوالت دروني محتواي دادن و حركت يرانمتوسط ا طبقة گيري شكل
 ــ  يكـه صـنف   مشـروطه،  لانتخابات مجلس او ةنحو. را بنا كردند »جامعه«ساخت  يبه سو
). 16- 14: 1375 يـه، اتحاد( برداشـت  گـام  جامعـه  بـه  بخشيدن در جهت نظم بود، طبقاتي
 آنان به كه تعدادي و مجلس در نمايندگاني انتخاب حق با مشروطه نظام در اصلي هاي گروه

مجلـس   مصـوبات  و هـا  گيـري  تصميم در آفريني حضور داشتند تا با نقش داشت اختصاص
بـه سـاختار    يـدي شـكل جد  يتآمال و اهداف مشـروط  يو اجرا يشورا در تحوالت بعد

 در دوم مجلس در داري زمين نظام اصالح جمله از مجلس اتوبمص يبرخ. جامعه ببخشند
 تحـول  محتـواي  مبناي بر را ايران اجتماعي نظام ساختار بنابراين،. گرفت صورت راستا اين

 يـران ا يمقـد  يـاي دن يماتكهن تقس يراثم يندةكه نما ،قاجار انآن به ساختار دور ماية درون
در  يـران ا ةكل، ساختار جامعـ  در. ندكرد يكتفك يتمشروط دوران اجتماعي سازمان از ،بود
رم اجتماعي هه شاه در صدر د كش يم يلحاكم و محكوم تشك ياصل ةل از دو طبقوا اندور

اساس، همه  ينبر ا). 27 ،5: 1324 فراهاني، مقام قائم(شد  يم يتلق »عقل كل«قرار داشت و 
 ةو همـ  يـا و مالـك جـان و مـال رعا    يافـت   يو با او هـم پايـان مـ    شد ميچيز با شاه آغاز 
عامـل   ينتـر  توان گفت كه مهـم   يم ين،بنابرا ).526- 524/ 1: 1349  كرزن،(شاهزادگان بود 

ت حاكمه و در رأس آن شـاه بـود   ئيه يشامشروطهپ اندور يبه ساختار اجتماع يبخش شكل
 ياين روش سنت. دش  يساختار دچار بحران م ينچه بسا ا يدر نبود شاه و حكومت مركز كه
بود و تا  يرانا ةقاجار منطق حاكم بر سراسر ممالك محروس انساختار قدرت در دور يمتنظ

 يليفرسوده با تعصبات قبا اي هجامعقاجاريه  جامعة. استقرار مشروطيت در ايران برقرار بود
 از ترديـد  بيبه آداب و رسوم خاص خود و  بند پاي شدت و مذهبي شديد بود و افراد آن به

 در كـه  ايـن  تـا ). 190: 1380 ولـي، ( بودنـد  دورجديد زنـدگي   شيوة تأثير و نفوذ گونه هر
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دچـار   اقتصـادي و  نظامي،  سياسي،  مختلف هاي عرصه در فرنگ مدرن تحوالت با مواجهه
 بـزرگ  مـانعي  به شاه قدرت و خورد هم  به آن اجتماعي ساختار. ندشد يجيدگرگوني تدر
 زنـدگي  و شـد  خـارج  گذشـته  حالت از اجتماعي زندگي روند تدريج هب يراز ،برخورد كرد

 كه آن حال). 342: 1362 يسوي،ع( كرد حركت شهري زندگي سوي به روستايي و عشايري
حاكم داراي مختصات سنتي و اقتصـاد جامعـه بـه     فرهنگي بافت  اي،  قبيله مديريتي نظام در

 انقـالب امـا   شـد،   مـي  منجـر  ديگـري  بازتوليد و تأييد به كدام هر كه بود گرا صورت واپس
 ينبد ).41- 34: 1379 ،يآفار ←( كشيد چالش به را قدرت اجتماعي ساختار اين مشروطه

عظـيم   ةحاكم بـر مـردم و نـه از تـود     ةكه نه از طبق گرفت شكليك قشر اجتماعي  يب،ترت
و تجار متوسط بود كـه بـه مـرور     ،يدمتفكران جد ،بلكه اين طبقه شامل اصناف بود،محكوم 

 مختلـف  هـاي  گروهنقش مهمي در تضعيف عقايد سنتي در ميان  خود خواهي زمان با تحول
 ايـن  به توجه با. دادند يلرا تشك يرانا ةمتوسط جامع ةطبق يمركز ةايفا كردند و هست جامعه
 سـاختارهاي  تحـول  سـير  كه است اين بر نظري ارچوبهچ حيث از ما بحث مبناي مسائل،

 يشةكرد و ر يمو مشروطه تقس يشامشروطهبه دو مقطع كالن پ يدمعاصر را با دوران اجتماعي
  . كرد يابيارز يخيمشروطه را با نگاه كالن تار دوران اجتماعي بندي از مسائل طبقه ياريبس

 بدون را طبقه اين مسائل و وقايع كه است وارد متوسط طبقةنقد به كتاب  اين جا  همين در
كـرده و بـه نگـاه     يآنان بررس يوضع درون گرفتن نظر با در     ًصرفا  و تاريخي و اي  مقايسه نگاه

متن كتاب  يبر محتوا يگراشكال د. است نرسيدهدر باب موضوع مورد بحث  يكالن و مسلط
 يينتحول از پا زمينة در اي  شده مطرح نظري ارچوبهچ و نظريه تر كم به كه است اينمذكور 
 توانسـت  مي تئوريك مباحث اين گرفتن نظر در با كه حال آن ،توجه داشته است يرانا ةجامع
  .كند يابيخود ارز هاي يلجان فوران را در پرتو تحل ةمقاومت شكنند يكردرو    ًمثال 

  
  متوسط طبقة گيري  شكل بسترهاي توسعة در ناكافي    ِالزم  شرط مشروطيت،. 3
 مشـروطه  كهاست  اين كرد ارزيابي توان  يم يتمشروط ةمتوسط در آستان ةطبق بارةدر چه آن
                ً    پرداخت و نـه عمـال    يرانمتوسط در ا ةطبق يجادبه ساخت و ا يكوتاه زمان برهة يك در نه

بلكه حوادث منجـر بـه مشـروطه و     ،در جامعه وجود داشت سريعيتحوالت  ينامكان چن
 هـاي  رگـه  اولين گيري شكل توان مي را سنخي هر از اجتماعي هاي گروه جديد پذيري نقش

 و مؤسسـات  تشـكيل  بـا  هـا  گـروه  يـن ا يـرا ز كـرد،  يمتوسط تلقـ   طبقة سياسي ـ اجتماعي
     كـه       را،       هـدف     يك    با      جديد     هاي       آموزش    به     ميل       مدرسه تأسيس و روزنامه، چاپ ها، انجمن

   ي          و نهادهـا           حفـظ آن    ي     بـرا    ي    گـر                   مشروطه و سپس كنش      يجاد ا   ي                  همان تالش مشترك برا



 5   محمدامير احمدزاده

 ؛105  :     1372             كاتوزيـان، (دادند          خود قرار    يت         محور فعال      بود،                         مربوطه از جمله مجلس شورا 
 يضمن هماهنگ ،گوناگون يبازرگانان در شهرها يان،م يندر ا). 57- 53: 1378 يان،آبراهام
 برداشـتند  گـام  مشـروطه  مدرن دولت أسيسدر جهت ت اجتماعي، فعال هاي  گروه يربا سا

 يآنـان باعـث نـوع    يمسائل مشترك بـرا  مجموعة). 1/243: 1384 كرماني، االسالم ناظم(
ـ  يلتبـد  يردر مسـ  يگـروه اجتمـاع   يكو حركت آنان از شكل  يدرون ييهمگرا  ةه طبقـ ب
 جامعـه  در تـدريجي  تحـول  ايـن  تبارشناسي در درواقع،. شدمشروطه  ةدر آستان ياجتماع

 مملكتي جديد هدف يك با مختلف هاي گروه اجتماعي حركت و سپهساالر عصر توان مي
 اوضـاع  بـه  انتقـادي  رويكـرد  زمان مرور به كه كرد تلقي عمومي افكار گيري  شكل آغاز را

هـاي      ههـا آگاهانـه بـه كارگـا        خانه قهوه). 280- 259: 1385 يت،آدم ←( شد هم تر  پررنگ
 هـاي  گـروه  يرو اصناف و سـا  بازرگانانجا  تبديل شده بودند كه در آن تغييرخواهي تمرين

وگو و مـراوده   موران حكومت، گفتأهاي م توانستند با هم، دور از چشم مي يفعال اجتماع
مرزهـاي  «بازرگانان به  هاي حجره و ها،  خانه هقهو مخفي، هاي انجمن تدريج به. داشته باشند

  .تبديل شدند) 28- 26: 1379 يوزي،پ( »قلمرو عمومي
 ياربسـ  »اسـرار غـرب  « يـري هاي غرب در فراگ رفت ثير پيشأدر ايران عصر سپهساالر ت

 كوشـندگان  بـه «به مهـاجرت پرداختنـد و    يدكسب فهم جد يهم برا اي    عده. بود گير چشم
 در خـارج  چـاپ  زبـان  فارسـي  هاي روزنامه چنين هم). 45: 1353 ي،كسرو( »پيوستند ديگر
بودنـد؛   مـؤثر  جامعـه  به بخشيدن جديد شكل و ايران اجتماعي جديد فضاي رونق و ايجاد
در . غـرب چـاپ كردنـد    يهاي اصـالح  مقاالتي با ايده ختراهايي مانند  روزنامه ين،ب يندر ا

شاه از ترس شورش  اما ناصرالدين شد،شكوفايي فرهنگ مترقي آغاز  يعصر سپهساالر نوع
خواهانـه پشـت كـرد و بـا     نوهاي  برنامهبه اين  خواهي ترقي هاي گروه ساير وفكران  روشن

د و كــرخــان سپهســاالر را از صــدراعظمي عــزل  ميرزاحســين. پرداخــتمقابلــه  بــه هــا  آن
جـا دچـار    همايوني انداخت كه عاقبت در آنچال   خان مستشارالدوله را به سياه ميرزايوسف

                                       ً              رسـد كـه طبقـات گونـاگون ايـران قلمـرو واقعـا         ، به نظر ميحال اين با. مرگ فجيعي شد
دادنـد و بـا مـرگ     ادامـه  يرزمينـي شكل ز به ،گرفتن بود كه در حال شكل ،عمومي خود را

 اي تازه جان اجتماعي تحركات اين شاه مظفرالدين ضعيف سلطنت آغاز و شاه ينناصرالد
 بـود  محـال  اجتمـاع  آگـاه  افـراد  سـوي  از پيشـين  ظلمـاني  وضـع  به دادن  تن و گرفتند

ـ    دورانهـاي      هاي انتقـادي و روزنامـه      كتاب). 158: 1371ملكزاده، ( ثير أقبـل از مشـروطه ت
جا كساني بيدار شده و اين را دانسته بودند كه  از آن«: حال ايران داشت دردان همر دعميقي 

ويـژه در   به. اي هست    هاي خوش و آسوده    از آن زندگاني دوزخي مردم ايران زندگانيفراتر 
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). 35- 34: 1357 ي،كسـرو ( »شـد  آگاه فراوان پيدا مي ميان بازرگانان كه مردان باغيرت و دل
 جامعـه  از مختلفي هاي بخش يمعرفت يمبان ييرو تغ يدفهم جد يتحوالت مبنا ينا ةمجموع

  . بخشيد  مي يرانا ةنو به جامع ساختاري و طرح كه شد
 آن اجتماعي و فكري هاي گروه آفريني از مشروطه به بعد را بر اساس نقش يرانا جامعة

  طبقـات   مـردم شـامل   تـودة  :كـرد  تقسـيم  دسته شش به توان يم يدتحوالت جد عرصة در
  اهـل  ،يـان بازار ، را كسـبه  آن   بخـش   ينتـر  و فعال  ينتر و مهم شد يم  يشهر يرو فق  متوسط
بـا    كـه  انـد   و طـالب  ، وعاظ ،علما  ياجتماع  گروه  يندوم. دادند يم  يلتشك  و صنعت  ،حرف
 يفاا  مردم  ةتود  يختندر برانگ  يمهم  داشتند و نقش  يكنزد يوندپ  يانو بازار ، كسبه ، مردم  ةتود
  شـركت   مشروطه  در انقالب  كه ، ياجتماع  گروه  ينموس ).329 و 61: 1380 فوران،(دند كر

 ينچهـارم . بودنـد  »گرا نو  ساالران  يواند« به موسوم  يدولت  از كارگزاران  ي، بخشندشتدا  فعال
  ياجتماع  گروه  ينپنجم. بودند »وابسته داران سرمايه«               در مشروطه گروه    فعال  ياجتماع  گروه 

  مـردم   ةتـود   همة    ًيبا تقر  كه ، گروه  ينا. بودند يرو عشا  يالتا  سران  مشروطه  مؤثر در انقالب
 نزمـا   در آن.  ندداشـت   مشروطه  در حوادث  يمهم  نقش كردند، يم  يرويها پ از آن يزن يرعشا

درصـد   25حـدود    يعني ، يرانا  يليونيم  ده  يتنفر از جمع  يليونم 5/2حدود  يرو عشا  يالتا
  مشـروطه   مـؤثر در انقـالب    ياجتمـاع   گـروه   ينششـم . گرفتنـد  يبر مـ  را در يت،جمع  كل

  اعتنـا در زمـان    قابـل   ياجتمـاع   گـروه   يك منزلة  به يدجد  فكران روشن. ندبود  فكران روشن
  و گسـترش  1340  دهـة   تحـوالت   پـي  درتـر   يشب  يرانا  شكل گرفت و در جامعة  مشروطه
 ، ينگـار  روزنامـه (  يفكـر  روشـن  يـد جد  يهـا  در حرفه  اشتغال  امكان  يدايشو پ  ينيشهرنش

  يرامـون پ  را كه  يو كسان  يسندگانو نو فكر اهل. يافت توسعه)   يعلم  و پژوهش ، يسندگينو
  ياجتمـاع   گـروه   ينا  در قالب  توان يآمدند م دگر  عصر مشروطه  يفكر  و محافل  مطبوعات

  يبـرا   فكـري  روشـن  مفهـوم . بـود   يبر كار فكر  يها مبتن گروه  ينا  كاركرد. كرد  بندي يمتقس
  از مفهوم  چه آن تعريف اين در واقع، در. رفت يكار م  دگرا بهدتج  ياسيس  يروهاين  به قاطال

و   ياسيس »     ِيسيون اپوز« ينوع  بلكه  يو فرهنگ  يفكر  يدكنندگانتول  نه شد يم  فكر فهم روشن
علـت  «كـه    ي،اجتمـاع   گـروه   ينا  يكاركرد اصل   يفتعر  يندر ا.  بود  جامعه  در درون  يفكر

  .است  شده  فراموش ،آن يو فرهنگ  ينظر  ينشو آفر يدتول يعني سازد، يرا م  آن »يوجود 
 

          پسامشروطه   ة       در جامع      يران       متوسط ا      طبقة       هويتي     هاي         شاخصه   و    ها         ويژگي  .  4

 دانـش  اتخـاذ  بـا  كـه  فعالي اجتماعي هاي نقش گروه يينتب يمتوسط برا طبقة مفهوم كاربرد
 دقيـق  تعاريف با داشتند اصرار خواهي تحول موضع نوعي بر تر بيش آگاهي و فهم و جديد
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 ؤلفم يمفهوم از سو ينحال، ا ينبا ا. انطباق ندارد ياجتماع طبقة مفهوم از شناختي جامعه
بـر   يو كتاب هم متك است شناسي جامعه يدكتر آموختة  دانش          ًكه اتفاقا  ،متوسط طبقة كتاب
 هـم  نويسنده ادبيات بر مبتني نقد نوعي تا شدهباعث  ،شده است يمتنظ يشانا يدكتر ةرسال

 مسـتقل  ساختار يك هرگز تاريخ طول در ايران اجتماعي ساختار كه حال آن بگيرد؛ صورت
ضـمن   ،بـود كـه   ياسيساختار س ينبلكه ا است، نبوده كندخود اتكا  هاي بنيان بر بتواند كه

 يسنت يعمنابع قدرت و ثروت و توز همة كسبو  نظامي هاي خود با روش يتاعمال حاكم
اقدام  يمجدد ساختار اجتماع يده همواره به سازمان خود، به وفادار هاي گروه ميان در ها آن
 اجتمـاع  جايگاه و نقش از خود تعاريف اساس بر را جامعه ساختار ترتيب، بدين و كرد  يم

 يياروپـا  ةبرگرفتـه از تحـوالت جامعـ         ًاساسا  ياجتماع طبقة مفهوم كه آن حال. كرد طراحي
 در درواقـع، . اسـت  داشته اصالت گذشته قرن چند اجتماعي ـ ياسياست كه در تحوالت س

 و انبـوه  توليـد  اساس بر آن اجتماعي هاي گروه كه است بوده جامعه اين اروپا جديد تاريخ
 »اجتمـاعي  قـرارداد « يروسو در قالب نـوع  يرو به تعب اند داشته اتكا خود به سرمايه گردش

كه بتواند بـه قـرارداد خـود در برابـر      يتا زمان ،حكومت يساختار دولت و نوع يجادا رايب
 تر يشاگرچه ب ياجتماع طبقة مفهوم و بستند يقرارداد م كند،جامعه و طبقات مستقل آن عمل 

 اسـتقالل  يـن ا درنهايـت  دارد، توجـه  خودكفـا  اجتماعي بندي دسته اين اقتصادي عملكرد بر
 1.كـرد  يم يفاجامعه هم ا ياسيو س يرا در تحوالت فرهنگ يمهم و اصل نقشي آنان اجتماعي

 بـه  هرگـز  ايـران  اجتمـاعي  هاي گروه تحوالت بر حاكم منطق گفت توان  يم ير،تفاس ينبا ا
 ةفرسود ةرا در درون جامع جديدي هاي گري كنش توانستاما  درنيامد، اروپايي الگوي شكل

انجام دادنـد   اروپايي اجتماعي طبقات كه مدرني تحوالت با ارتباط بي كه كند يفاعصر قاجار ا
را بـه   ياجتماع ةطرح مفهوم طبق يرانا ةجامع يتحوالت درون يدر بررس ،اين وجود با. نبود
 يمحورهـا از  يـن بـه كـار گرفـت و ا    يرانا جامعة براي توان  نمي شناسي جامعه يعلم يمعنا
 كار به شناسي جامعه آموختة دانش يك سوي از كه هست هم متوسط طبقةنقد كتاب  ياصل

مـورد   ياجتمـاع  ةمتوسط و طبق طبقة مفهوم كاربرد جاي به مقاله اين در. است شده گرفته
 و جديـد  كـاركرد  بـا  فعـال  اجتماعي هاي  گروه مفهوم طرح نهاد پيش كتاب، ؤلفم ةاستفاد
 ةساختار جامعـ  يتحوالت اجتماع يراز شود،  يم مطرح يشينمتفاوت از دوران پ آفريني نقش

و البته در  يافواه عموم درمفهوم  ينمكرر ا كاربردگرچه  است، أنوسطبقه نام يربه تعب يرانا
  .است شدهمتداول  ياشتباه يردانشگاهيو غ يگروه متخصصان دانشگاه يانم

پـس   جامعة فعال اجتماعي هاي گروه براي را جديدي عملكردي وجه كه هايي    شاخصه
 در متعـددي  رويكردهـاي  و هـا  نگـرش  ينبنابرا ؛كردند، متفاوت بودند ياز مشروطه طراح
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 ؤلـف م يـر بـه تعب  يـا و  فعال، هاي    گروه يناست كه ا ينال وا   مسئلة. داشتند تحوالت مسير
 بودنـد،  گرفتـه  شكل ساني ناهم آموزش سطح با اجتماعي هاي پايگاه از ،     متوسط      طبقةكتاب 
 ةطبقـ  يـك بودنـد تـا    يهبر اهداف مشترك شـب  يمبتن شدة تشكيل ائتالف يك به تر يشلذا ب

 بـا  متعدد هاي    گروه يندر درون ا يحت. يينوگرا يتبا كاركرد و ماه     ًصرفا  يمنسجم اجتماع
 مفهومنقش . شد مي توليد هم متناقض سياسي عملكرد تدريج به جديد اجتماعي آفريني نقش
بـه   ،كننده است متوسط در جوامع در حال رشد و يا در مسير نوگرايي پررنگ و تعيين ةطبق
متوسط و  طبقة بودن پررنگهر جامعه  توسعة اصلي هاي شاخصه از يكي امروزه كه اي    گونه
متوسط  ةطبق). 132: 1327 يعي،شج(در درون جامعه است  يينباال و پا ةآن بر دو طبق ةغلب
كـه   بـرد  مـي  پيش به ييها دگرگوني را در راستاي خاستگاه اجتماعي و ارزش اي    جامعه هر

 هـاي     شـاخص  از يكـي  گـر  بيـان  امـر  ايـن . دهنـد  ماهيت اين قشر اجتماعي را تشكيل مـي 
  .متوسط است طبقة تمايزبخش و ساز هويت
هاي معمـول و   هاي مدرن با روش متوسط براي دسترسي به ارزش ةطبق يگر،د يسو از

گـراي   تنسهاي  گروه ةكه مورد عالق ،هاي جديد و شغل ي،ها، مراكز آموزش رسانهاز طريق 
اگـر افـراد بـا     يدرواقـع، حتـ  . كنـد  ها نيست، استفاده مـي   جامعه نبوده و يا در تخصص آن

كه اقتضـاي   ،به تحوالت پرشتاب توجه ااما ب ،ها ورود كنند در اين عرصه سنتيهاي  نگرش
 ةو هم از نظر مديريتي، حضور طبقص صمتخروزآمدي دانش است، هم از نظر نيروي كار 

 تمـايزبخش  و سـاز  هويت سوم وجه. ها پررنگ است ها و شغل گونه فعاليت متوسط در اين
كـه   ،ها و قشرهاي اجتمـاعي  هاي اجتماعي و سياسي گروه متوسط مشابهت در نگرش طبقة
 ،شود در جوامع در حال گذار موجب مي امر اين كه استدهند،  مي متوسط را تشكيل ةطبق

هـاي   متوسط را در دگرگـوني  ةهاي سياسي، نقش طبق ها و خواست اين مشابهت در نگرش
 متوجـه هـا   نگـاه  ي،حسـاس سياسـ   ياسـاس، در رويـدادها   يـن ا بر. كند اهميت پرسياسي 
 اقتصـاد، حقـوق و محـدود   شـدن  ي جهان وضعيت. شد ميمتوسط جامعه  ةطبق آفريني    نقش

 متوسـط  ةبـه نفـع طبقـ    شـرايط كه تـا حـد زيـادي     استاي  ها به گونه شدن قدرت دولت
هـا و افـراد داراي تخصـص بـه      كرده پيشرفت بوده و مهاجرت تحصيل حال در كشورهاي

برخورداري و رفاه را بـراي ايـن    ةاي رقم زده كه زمين شرايط را به گونه اروپاييكشورهاي 
ه همان ميـزان، دگرگـوني در   بو اين تغيير  است هدرمتوسط فراهم ك ةز مهاجران طبقگروه ا

  .است كرده ايجادمتوسط  ةبافت طبق
هاي جديد  بود كه تحصيالت و شغل ينپس از مشروطه ا يمتوسط اجتماع طبقة ويژگي

د، مـ آ    مـي به وجود  ها آن سر راه برو هرگاه موانعي براي دسترسي به اين امكانات  ندكرد پيدا
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هـا   كـرده  مهاجرت نخبگان و تحصيل. شد    ميخواه متوقف ن براي رسيدن به شرايط دل تالش
 هـاي  كـانون و تخصـص در مراكـز آموزشـي     آگاهي كسببه خارج از كشور و تالش براي 

 توجـه كه بـيش از گذشـته مـورد     بود ييكارها از راه ايران تحوالت دراثرگذار  يرونيب يدجد
از مشروطه به بعد بر رشد  و گرفت قرار يرانمتوسط ا ةطبق ةدهند تشكيلها و قشرهاي  گروه

مورد نظر كتـاب   دوران تا ايران در جديد هاي دانشگاه تشكيل با. آن افزوده شد يفيو ك ي  كم 
هـايي   كه افراد و گروه رفتاي پيش  شرايط جامعه به گونه ،1380تا سال  يعني ،متوسط طبقة

از نظـر فكـري و    وشـوند   شـناخته مـي   يينمتوسـط پـا   ةطبقـ بندي اجتمـاعي   كه در تقسيم
فقير شناخته  ةبا ديگر اقشار اجتماعي دارند طبق يوضع متفاوت ياسيو س ياجتماع يها نگرش

 ةهم به لحاظ سطح درآمد و هم به لحاظ تجرب يزهاي اجتماعي ن بندي از نظر تقسيم كه ندشد
هاي فرهنگي  متوسط پايين به ارزش ةطبقتمايل . ندنبودمتوسط  ةآموزش عالي در شمار طبق

  .هم قابل توجه است ،دنشو مي محسوبباال  ةهاي طبق كه ويژگي ،و مدرن
ـ  ،هاي فقير هاي فرهنگي افرادي از خانواده تغيير در نگرش بنابراين، آمـوزش   ةكه تجرب

متوسـط   ةطبق ةفعاليت در مشاغل جديد و توسعجز  بهعالي دارند، از موضوعاتي است كه 
ايران شده كه در پس هـر تحـول    ةو سياسي در جامع ،وجب تغييرات اجتماعي، فرهنگيم

ها  آمده در نگرش وجود تغييرات به. كند و مشاركت سياسي و اجتماعي خود را نمايان مي
كـارگر و يـا    ةاز طبقـ تـري   بيشسو و ورود افراد  متوسط در ايران از يك ةو مطالبات طبق

امـا بـا فشـار    جويانـه   مسـالمت كارهايي با رويكرد  متوسط جامعه، و راه ةفقير به طبق ةطبق
شـود،   سياسـي و يـا مشـاركت اجتمـاعي ديـده مـي       ةكه در پس يك برنامـ  ،اجتماعي باال

مانـدن   ناشـناخته ايران است كـه اغلـب بـه دليـل      ةتغييرات پرشتاب در جامع ةدهند نشان
 اقتصـادي،  آموزشي، تحوالت بنابراين. استگيركننده بوده  ها و داليل وقوع آن غافل زمينه
ـ  نداشـتن   سـنخيت  در يدوم تـاكنون نقـش مهمـ    ياز پهلـو  يو اجتمـاع  ي،فرهنگ  يدرون
 اسـت؛  داده رخ آن مـورد  در ئلهمسـ لذا دو  ،متوسط داشته است طبقة به موسوم هاي گروه
متوسـط   طبقـة  بنـدي  تقسـيم  ذيل در تحصيالت نظر از كه اند    گرفته شكل هايي گروه) الف

جامعـه   يينبه گروه پا يسطح اقتصاد يثو از ح ياجتماع يگاهاما از منظر پا اند قرار گرفته
وجـود   يكـردي و رو يشمتوسط همه گونـه گـرا   طبقة درون در) ب شدند؛  مي دادهنسبت 

. گرفتنـد  مـي  قرار بندي يمتقس يكائتالف بر سر هدف مشترك در  دليلبه              ًداشت كه صرفا 
 ياجتمـاع  ــ  سياسـي  رفتار بيني پيش و مسائل به آنان واكنش در انسجام زا مانعمسئله  اين
و عملكردهاسـت   هـا  ماهيت گونه اين گرفتن نظر در با. شد يمسائل كالن م ةدر عرص انآن

 نبـوده  آن اروپـايي  شـدة  شـناخته  معناي به طبقاتي اي    جامعه يرانا جامعة گفت توان    يكه م
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 هـاي  گـروه  تر يشب آن، اقتصادي مفهوم در طبقات جاي به شايد، جامعه اين فمعر. است
اگـر هـم بـا تسـامح از طبقـات سـخن       . آن بـود  ياسيو س مذهبي، اي،    فرقه زباني، قومي،
 يـا  و اقتصـادي  شناسـي  پويـايي  مـتن  از كه يناز ا يشدر آن ب يدمتوسط جد ةطبق ييم،بگو

 بـود  اجتمـاعي  بنـدي     گـروه  سـاخت  در دولـت  نقـش  الشعاع تحت بركشد، سر اجتماعي
بـر اقتصـاد    ياستكه س يران،ا ةدر جامع اما). 177: 1377 پور، يعرف ؛67: 1378 يان،آبراهام(

 كـاره  بزرگ و همـه  يامنازعات گسترده است  يدانم يا                               ً و اجتماع غلبه دارد و دولت معموال  
 كـه  چنـان  ،كرده است يدولت شكل گرفته و زندگ يةحاش يامتوسط در داخل  طبقة است،

  .است هفاصله داشت يناز زم يو قدر هبود يخال يشپاها يرز      ًمعموال 
 شـكل  جديـد  هاي  گفتمان و تحوالت تأثير تحت ايران معاصر تاريخ در كه هايي  دولت

 كـي مت بـزرگ  جمعي ابواب در و خود نظامي و اداري بوروكراسي دستگاه درون گرفتند مي
 بگيـري  حقوق يژگيآن و نتيجة در. دادند مي پوشش را متوسط طبقات نفتي، هاي دريافتي به
 يـدي  كارهايو  يينمتوسط با طبقات پا ةطبق يانم يكه فرق فارق بگيري، مزد دست جاي به

 مقهـور  البتـه  و دولت مزدهاي دست به وابسته هم ها آن چون. باخت مي رنگ ايران در بود،
 طبقاتي جايي جابه و اجتماعي تحرك برعكس ديگر، سوي از. شدند يآن م استبداد و سيطره
 آشـفتگي  نـوعي  رسـمي،  بـر  غيررسمي هاي    گروه غلبة ايران در كالسيك، جوامع در منظم

 الزم سـير  كـه  شـدند  مـي  بـاال  و متوسـط  طبقـات  وارد كساني و آورد    مي بار به نيز طبقاتي
 يقاز طر فقطنكرده بودند و  يرا ط يجيو تدر يعياز نوع طب يو فرهنگ اقتصادي، اجتماعي،
بـا وجـود فقـدان     يو محافل، حت ها،    دوره ها،    كلوپ به ورود قاعدة    بي و نامنظم هاي    فرصت

 و يافتنـد     مـي  دسـت  مهمـي  هاي    جايگاه به ها،    رابطه اثر بر و طبقاتي و خانوادگي هاي    يشينهپ
  .داشتند تري  مشوش هاي انديشه و رفتارها و نقش درنتيجه

  
  متوسط طبقة از عملياتي و نظري بحث در مفاهيم و تعاريف نبودن   جامع. 5

پس از مشروطه را بـه خـود    يرانا يو نوپا يدجد جامعة از مختلفي هاي  متوسط گروه طبقة
 هـاي   گروه و انديشمندان و دانشگاهي كردگان  تحصيل از فكري هاي  اختصاص داد كه گروه

امـا   گرفت،  مي بر در را جهاني تجارت با مرتبط هاي  گروه و بازرگانان خصوص  به اقتصادي
و  يمتوسط سـنت  طبقة گروه دو شاملمتوسط  طبقة هاي  گروه ترين  يدر كتاب مورد نقد اصل

 اولويت براي اقتصادي سطح نوع يك تر  بيش كه رسد  مي نظر به. اند  شده يدمتوسط جد ةطبق
 طـرح  در نويسـنده . اسـت  گرفتـه  قـرار  نويسنده توجه مورد ها  بندي  تقسيم اين در بخشيدن  

 سـه  بـه  هـايش   يـل كـه در تحل       كربو، يكردخود البته با اشاره به رو بندي  تقسيم اصلي محور
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 ةمتوسط، طبق ةباال، طبق ةطبق ينو عناو يمال طبقة و ي،ادار ةطبق ي،شغل طبقة نهادي ساختار
بحـث   يمبنـا        ًتلويحا  را پرداز  نظريه اين نظر واقع در پردازد،  مي يرفق يا يينپا طبقة وكارگر، 

دارد و وجـود آن قبـل از    ينيدر شهرنش يخيتار يا    يشهمتوسط ر ةطبق. خود قرار داده است
متجانس و  ةدر نظام محمدرضاشاه طبق يرانمتوسط ا ةطبق. بود ينيثر از شهرنشأمت يزيهر چ
  .بود ينمشابه و مع يواحد و مستقل و منافع طبقات يدئولوژيا يكنبود و فاقد  يهمگون
 يـد متوسـط جد  ةو طبق يمتوسط سنت ةمتوسط به دو طبق ةطبق يكل يبند  يمتقس يكدر 

 ةآن خود را نه از طبق ياست كه اعضا يا    تر طبقه    ساده يمتوسط به معنا ةطبق. شد    يم يمتقس
بـر تحـوالت    يمشـخص و مبتنـ   بنـدي   دسـته  يـن امـا ا  ،دانند    يكارگر م ةحاكم و نه از طبق

آن، محور توجه  يخيتار ـ شناختي  جامعه تشريح در نه و مفاهيم تعريف در نه آن زاي    درون
  ).56: 1382 عيوضي،( كتاب قرار گرفته است يسندةنو

 
  متوسط طبقة يكتئور يو نقد مبان ارزيابي. 6
هـدف   اسـت،  آورده خود كتاب ينظر يدر فصل مبان مؤلف چه  بنا بر آن تئوريك، حيث از

تحـوالت   يـابي برسد تا بر اساس آن بـه ارز  يهاز چند نظر يبيترك يكردرو يكآن بوده تا به 
. بپـردازد  يـك نظم تئور يك ساية در آنان سياسي ـ اجتماعي هاي و آرمان ياجتماع يقشرها
 انـد   عبارت استداده  شرح تحقيق در استفاده براي را ها  آن مؤلفكه  هايي  نظريه ترين  ياصل
 يم،دوركـ  ي،لنسـك  يكردهايبا توجه به رو يو طبقات اجتماع قشربندي، نابرابري، يةنظر :از

 گرايانة  ساخت رويكرد بر تكيه با اجتماعي بندي  صورت يةنظر گيدنز؛ وماركس، ماكس وبر، 
 رويكرد بر تأكيد با اجتماع بندي  صورت و تحوالت در دولت ماهيت بر أكيدت يةنظر ؛آلتوسر

 جديـد  هاي  يدگاهد و پارتو و دوركيم، وبر، ماركس، اجتماعي هاي  جنبش يةنظر اسكاچپول؛
 يةنظر ين؛والرشتا ينظام جهان نظرية و منابع، بسيج و دهي سازمان رفتاري، هاي  نظريه شامل
در . فوكو يشلالكالو و موفه و م يآرا يةگفتمان بر پا يةو نظر بورديو؛ ير  يپ ياجتماع يفضا

 يعلمـ  يسـم ماركس يكـرد رو ماركسـي،  رويكرد با ها  يلتحل عمدة بخش ها  يهنظر يندرون ا
پرداخته اسـت   يدر باب طبقه و جنبش اجتماع يبه طرح مباحث يدنزيگ يكردو رو ،آلتوسر

كه طبقه  شود  ياما هرگز توجه نم اند،  داده اختصاص خود به را كتاب 70تا  32كه صفحات 
 بـا  انطبـاق  قابـل  چگونـه  ماركسي هاي  يبر تئور يمبتن ياقتصاد ينوع قشربند يك مثابةبه 

 اي  گونـه  بـه  ها  يهنظر ينا يمحجم عظ يگر،د ياز سو. است يرانا جامعة اجتماعي تقسيمات
 گفتـه  ررمكبه نقل      ًصرفا  مواقع از بسياري در دليل همين به و شوند  مي الجمع  مانعة كه است

 رخ استراتژيك خطاي چندين نظري بخش در درواقع،. شود  مي اكتفا پردازان  يتئور نوشتة يا
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 طـرح  ابتداي از نويسنده كه  ايناول  .گذارد  مي منفي اثر تحقيق محتواي در بعدها كه دهد  مي
 بيـان بـه   كه ،70 ةبلكه از صفح كند،  نمي ارائه ها  آن از تركيبي رويكرد يك متعدد هاي  نظريه

به ذكر  يو گاه گيرد  يم يدهرا ناد يشينپ يمباحث نظر پردازد،  يم يبيترك يارچوب نظرهچ
 سـنجي   بـه نسـبت   يـا كه آ كند  نميو مشخص  كند  مياكتفا  يواز جان فوران و بورد يارجاع
 قسـمت  اصلي اشكاالت از يكي. ها  آن انطباق به يا است پرداخته تحقيق موضوع با ها  نظريه

 ارزيـابي  و يپهلـو  دوران مباحث طرح در كه است اين در كتاب تلفيقي نظري ارچوبهچ
بـه   يسـنده نو دوران ايـن  اجتمـاعي  قشـربندي  سـاختار  گيـري   شكل در مؤثر عوامل نظري

در  3نمـودار   يماساس در ترسـ  ينپرداخته است و بر ا يواز مباحث بورد ديج يالگوبردار
 اجتمـاعي  بنـدي   صـورت  منزلـة و تحوالت دوران قاجار به  ياز ساختار اجتماع 71 ةصفح

 در مـؤثر  عوامـل  سـؤال  طرح با ؤلفدرواقع، م. كرده است ياد يرانا »داري  سرمايه از پيش«
. است پرداخته 3نمودار  يمبه ترس يعصر پهلو يرانا ياجتماع يساختار قشربند گيري  شكل
اسـت   كـرده  مطرح طوريقاجار را  دورة براي داري  سرمايه از پيش مفهوم كاربرد جا  اين در

حـال   ؛كنـد  پيـدا  جلـوه  داري  يهسرما انبه دور يرانورود ا دورة يمشروطه و پهلو ةدوركه 
 كـه  شود  مي مشخص كيفي و تاريخي منظر از اعصار اين تحوالت ماهيت ارزيابي در كه  آن
بـه   ينا خورد، هم   به پيشامشروطه عصر ايران اجتماعي ساختار مشروطيت وقوع با چه اگر
 داري  سرمايه عصر دروني تحوالت بر مبتني و رسيده داري  يهآن نبود كه به عصر سرما يمعنا
 اجتماعي بندي  مطرح كرده است صورت يسندهكه نو اي  تلفيقي رويكرد در. است رفته پيش
قاجار حاكم بوده است  دورة تحوالت اجتماعي ساختار بر ايران داري  يهاز سرما يشپ دوران
 يزدهمقـرن سـ   ينـي تحـوالت د  يعني شرايط، اين درتحول  يدو عامل اصل يشانا كه  ينتا ا

 يرا باعث تحول در ساختارها ،غرب يو فرهنگ اقتصادي، ياسي،نفوذ س چنين همو  يهجر
 3 نموداردر  نويسندهدر ادامه . به وقوع مشروطه دانسته است شدن منجر يتنها و در يشينپ

 نقـش  درغـرب   يو فرهنگ اقتصادي، سياسي، نفوذ تأثير استمراراز جمله  يچند عامل اصل
قاجـار در   ةدورو تحـوالت   يو ساختار اجتمـاع  مشروطه، انقالب نفت، سياسي ـ اقتصادي

ضـلع   سـه  مثابـة اول را به  يپهلو ةدور يو اجتماع سياسي، اقتصادي، تحوالت گيري  شكل
 بنـدي   اضالع از جمله صـورت  ينا همة تأثير بركرده است و سپس  يمو اثرگذار ترس ياصل

 يو قشـربند  ياجتمـاع  ــ  اقتصـادي  ساختار گيري  شكل در يرانا داري  پيشاسرمايه اجتماعي
و بـه   يسنت يساختارها ةمجموع به ين،بنابرا. كرده است أكيددر قالب نمودار ت يپهلو ةدور
 جملـه تحول از  يدو البته عوامل جد »داري  پيشاسرمايه ساخت عوامل«كتاب  يسندةنو يرتعب

و انقـالب   يران،ا جامعة مختلف هاي  نفوذ غرب در عرصه توسعة جامعه، درون ديني تحول
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 ياجتماع يقشربند ياصل يبسترها منزلةنفت به  سياسي ـ اقتصادي آفريني  مشروطه و نقش
 معنـاي  بـه  ها  تحليل اين). 389: 1380 ان،يكاتوز ؛125: 1380 خواه،  وطن(توجه كرده است 

 و مـدرن  هـاي   قشـربندي  بازتوليد و توليد در قديم و جديد ساختارهاي      ًاساسا  كه است آن
بـه نقـش جبـر     بخشـيدن    اما اصالت باشد، درست تواند  مي تحليل اين كه بودند مؤثر سنتي

 پـس  رخدادهاي منطق گرفتن نظر در با تواند  نمي اجتماعي گران كنش بر ساختارها تاريخي
  .باشد گرفته صورت مشروطيت از

 4در قالب نمودار  را سياسي هاي  گفتمان گيري  شكل در مؤثر عواملمورد  در پرسش او
 گيـري   جهـت  و ها  ينهسه اصل زم يلمحور از مباحث در ذ يندر ا. دهد مي پاسخ 72 صفحة
و  ،)قشـربندي سـاختار  ( اقتصادي ـ اجتماعي بندي  ، صورت)و مذهب يدئولوژيا( فرهنگي
 تحـوالت  و شـرايط  در يسـاختار قشـربند   يعنـي اصـل دوم   أثيرت يمترس رب يرونيعوامل ب

 تمركز سياسي گفتمان گيري  شكل درعوامل  ينا همة تأثير و سياسي و اقتصادي، اجتماعي،
 در ؤثرعوامـل مـ   يعنـي  خـود،  سـوم  پرسـش  تئوريك تبيين براي هم درنهايت. است كرده
 همچـون  مؤلفـه  چنـد  از امـر  ايـن  أثيرپـذيري ت يمبه ترس اجتماعي، هاي  جنبش گيري  شكل

 در) بيرونيعوامل ( يجهان يطو شرا اقتصادي شرايط اجتماعي، شرايط سياسي، هاي  گفتمان
 متوسـط  طبقـة كتـاب   يلكل تحل يمبنا هانمودار اين درواقع،. است پرداخته 5 نمودار قالب

و  يخي،تـار  ي،علمـ  يـابي از چنـد منظـر قابـل نقـد و ارز     هـا،   آن اهميـت  دليل بهاست كه 
 چون هم نويسنده پيشنهادي تلفيقي نظري ارچوبهچ در تحقيق سؤاالت) الف اند؛ ييمحتوا
 و عمليـاتي  مباحـث  بـا  متعـدد  پردازان  نظريه سوي از شده  قطع ساختار مباحث مطرح نقطة

 كه شود  نمي مشخص چندان تلفيقي نظري ارچوبهچ در درواقع،. است شده بحث تاريخي
 و الكـالو  فوكو، فركالو، آلتوسر، بورديو، گيدنز، ماركس، وبر، دوركيم، از بحث كدام مبناي
در مباحث  يارجاع يراز ،آنان است ينظر يكردهايهمه رو ينا مجموعة و دايك وان موفه،
 هـا   آن صاحبان ديدگاه و ها  يهاز نظر يانواع گوناگون يعتجم      ًاساسا  و است نشده داده ها  به آن
 درنهايـت ) ب. اسـت  شده كدام هر از حداقلي برداشت به منجر       ًنهايتا  تحقيق يك درون در

 بود شده مطرح ابتدا در كه اي  گانه  شش هاي  نظريه ميان از طور  چه كه شود  نمي داده توضيح
 در 6 نمـودار  ترسيم و گيري  شكل مبناي خود  خودي  به بورديومباحث . كند  مي ظهور بورديو
. اسـت  داده اختصـاص  خـود  به بعدي  سه ياجتماع يفضا يمرا حول محور ترس 76 صفحة

 در هـا   يهدادن فرضـ  قـرار  متوسـط  طبقةكتاب  شناختي  روش اشكاالت ترين  مهم از يكي  )ج
 در شده  مطرح ؤالطرف سه س يكاز . است ي،نظر يفصل مبان يعني ل،آخر فصل او صفحة
 آمـده  توضـيح  و نمودار سه ها آن به پاسخ براي كه است مورد سه نظري ارچوبهچ بخش
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 يـو بورد يكـرد بـر رو  يمتكـ      ً  صـرفا   مباحث ي،ارچوب نظرهاما پس از آن با طرح چ است،
 مطـرح  ينظر يقسمت از فصل مبان ينآخر در را يهمؤلف پنج فرض نهايتمطرح شده و در

 فرضـيه  تحقيـق،  روش در كـه   ايـن بحث وجود دارد؛ اول  يندر هم ئلهچند مس. كرده است
كـه   فرضـيه،  يـك  هـا   روش برخي در. است تحقيق سؤال به علمي و اوليه پاسخ از عبارت

 اسـت  مجاز هم تحقيق هاي  روش يدر برخ. است يكاف است، تحقيق اصلي ؤالپاسخ به س
 تبيـين  و شـده  طـرح  سـؤال  سه جا  يناما در ا شود، مطرح يهفرض يك سؤال هر ازاي   به كه

 هـيچ  كه  آن دوم. شده است يبررس يهو پنج فرض يحدر قالب سه نمودار با توض ها  آن علمي
 ي،اصـل  يربه متغ نبودن پايبند يعني است؛ نشده رعايت ها  فرضيه چيدمان در تأخري و تقدم

در قالـب   كـه  ايـن  و اسـت مشـخص   وضـوح   بـه  دهد،  يم يلكتاب را تشك يكه عنوان اصل
 بـه  درنهايـت  و آنـان  رهبـران  بـه  گـاهي  و هـا   جنـبش  بـه  گاهي تحقيق موضوع ها،  يهفرض

 كـرده  حفـظ  را خود اي  نامه  يانكتاب حاضر ساختار پا   )د .يابد  مي تغيير سياسي هاي  گفتمان
 كـه  اسـت  اين در اشكال اين علت. است درآمده كتاب شكل به تغييري ترين  كم با و است
امـا   رفتـه،  پـيش  هم آن ارچوبهچ در كه است بوده ؤلفم نامة  پايان از برگرفته كتاب متن
 يـا  مقدمـه  يـك  قالب در بايد مؤلف) ه. شد  يم يط يدبا يطوالن يبه كتاب راه يلتبد يبرا

 ةدر حـوز  يـق تحق يـات و ادب يقمنابع تحق يابيو ارز يبه بررس يقتحق مقدمة يا و گفتار  پيش
در  يـق ضـرورت تحق  يثكار خود را به مخاطب از ح يتا نوآور پرداخت  يحاضر م يقتحق

 غفلت باعث كتاب متن بر شناختي  جامعه حاكم و غالب رويكرد) و. دهدموضوع نشان  ينا
  .است شده تاريخي گشاي راه هاي    ينشو ب ها نگرش از مؤلف
  

 متوسط طبقة گفتماني رويكرد نقد و ارزيابي. 7
 قشرهاي سياسي هاي  گفتمان در پژوهشي را خود كار كتاب اصلي عنوان ذيل در نويسنده
 با تا كرده سعي اساس اين بر و است كرده معرفي 1380 تا 1320 سال از ايران مياني
 در را ها آن تأثير دوران هر سياسي هاي گفتمان استخراج و تاريخي هاي  دوران بندي تقسيم
 عنوان با دوم فصل مباحث تبيين منظور به او. كند بررسي ايران اجتماعي بندي صورت
 از بحث پژوهش اين در را خود هدف 82 صفحة در اجتماعي قشربندي تحوالت و ساختار

 يكساني موقعيت اجتماعي سازمان و توليدي مناسبات در كه داند مي اجتماعي طبقة يك
 در حاكميت با خود اهداف به رسيدن براي و داشته، دروني آگاهي خود منافع به داشته،
 آن جايگاه ارزيابي در را اجتماعي طبقة اساسي هاي ويژگي او ترتيب بدين. است بوده چالش

 اجتماعي ـ سياسي مشترك عمل و بستگي هم خودآگاهي، آن، تاريخي موجوديت قدرت، در
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. است داده تقليل آن عملكرد به تر  بيش خود بررسي در را طبقه مفهوم    ًعمال  لذا داند؛ مي
 مباني در كه است پرداخته متفكراني و نويسندگان گفتارهاي ذكر به      ًمجددا  اين، بر عالوه
 مور، ديويس، مباحث جمله از است، نكرده مطرح آنان از اسمي) اول فصل( نظري

 ها  آن كه اجتماعي نابرابري و اجتماعي، موقعيت فرد، جايگاه درخصوص پالمر و پارسونز،
 مباحث از اي نقطه هيچ در       ًتقريبا  و است گرفته نظر در جامعه قشربندي معيارهاي منزلة به را

 طبقة گيري شكل در جامعه اجتماعي هاي گروه آموزشي و معرفتي مباني تحول نقش به خود
 طبقة نويسندة سوي از بحث تحليل و مباحث داخل در تدريج به. شود نمي اي اشاره متوسط
 اين كه شود مي تعبير مياني الية به طبقه اين بودن  متوسط و اجتماعي قشربندي از متوسط

  .است اصلي متغير به تحقيق نبودن بند پاي و اصلي مفاهيم از عدول نوعي امر
  

  سياسي ـ اقتصادي هاي  شاخصه به متوسط طبقة در تأثيرگذار عوامل تقليل. 8
 ياجتماع يتحوالت قشربند يساختارگرا در بررس يكردهايكتاب اگرچه بر رو نويسندة

 جمله از ساختاري رويكردبر چند  ينظر يفصل مبان ينمودارها هاي در بحث دارد، أكيدت
 اين ميان دراما  ،دارد توجه پيشامشروطه فرهنگي ساختارهاي نيز و اقتصادي، ساختارهاي
 وفادار ايران اجتماع درون تحوالت در ياسيس هاي گفتمان تأثير به تر بيش رويكردها

 بندي طبقه براي 1380 تا 1320 هاي سال ينرا در ب يخيتار دوران يا مرحله پنج او. ماند مي
و پس از انقالب  ياز انقالب اسالم يشدر قالب دو مقطع كالن پ يرانا يتحوالت اجتماع

 با و وقايع از متأثر مؤلف كه رسد مي نظر به جا اين در. كند مي مطرح ياسالم
 مسائل اين از تابعي را ايران جامعة ساختار بندي دسته گونه هر ها، آن به بخشيدن   اصالت

 بايد شناختي با روش جامعه يرانا جامعة تحوالت بررسي در كه حال آن است، ديده مي
 درواقع،. رسيد تاريخي مهم حوادث به ها آن پرتو در و جامعه تحوالت بر تأكيد ضمن

 اصلي متغير كه آن باو  يرانمعاصر ا دوران تحوالت از خود ارزيابي و تحليل در نويسنده
  ّ            عل ت قرار داده  يگاهمعلول را در جا يت،درنها ،متوسط قرار داده است طبقة را خود بررسي

 أثيرت يلتحل يبرا يسندهمورد نظر نو گانة پنج مراحل. است يدهو به آن اصالت بخش
نخست  دورة) الف است؛ قرار اين به اجتماعي قشربندي ساختار در ياسيس هاي گفتمان
از ( 1342- 1332دوم  دورة) ب ؛)مرداد 28 كودتاي تااول  پهلوي بركنارياز ( 1332- 1320

خرداد تا  15 ياماز ق( 1357- 1342 موس ةدور) ج ؛)خرداد 15 قيام تا مرداد 28 كودتاي
 رهبر درگذشت تا انقالباز ( 1368 - 1357چهارم  ةدور) د ؛)اسالمي انقالب وقوع

). سياسي طلبي و اصالح ياقتصاد يلتعد ةدور( 1380- 1368پنجم  ةدور) و ؛)انقالب
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 سياسي ـ اجتماعي اوضاع در كننده تعيين و عظيم تغييرات را بندي تقسيم اين مبناي نويسنده
 سازي يو غرب ياول را نوساز دورة تحوالت بر غالب وجه او. داند مي ايران اقتصادي و

 منزلةبه  يو از اصالحات آموزش شمرد  برمي جامعه سازي يعرف منظور بهو تالش  جامعه
 اين در توضيحي ترين حال بدون كم ينبا ا كند؛ يم يادرضاشاه  دوران اقدامات مؤثرترين

 و كند مي بسنده كاركنان و عالي آموزش و مدارس و آموزان به ذكر تعداد دانش     ًصرفا  باب
در  يرانا يتجمع يزانم ارائة و روستايي و شهري توليد وجوه در جمعيت توزيع به سپس
        ً كه عمدتا  قسمت، اين در نويسنده مباحث مهم بخش. پردازد  مي دوران اين هاي  سال

 متشكل را آن ياست كه اجزا يشهر ةساختار جامع يفعبارت از توص ،مختصر آمده است
 بورژوازي و جديد ساالران ديوان نظامي، فرماندهان درباريان، سلطنت،خاندان ( شاه از

 كاسبان و وران يشهبازرگانان متوسط، پ يان،روحان( سنتي متوسط قشرهاي، )جديد
 شامل مستقل نيمه و مستقل متوسط هاي گروه( يدمتوسط جد طبقة، ))بورژوازي خرده(

 كاركنان و مديران دانشگاه، استادان دولت، كارمندان مياني، مديران وكال، پزشكان،
را  يرانا يچهارم ساختار شهر دستة، )ناشران و دبيران و آموزگاران نويسندگان، ها، كارخانه
 ي،كوچك سنت يعصنا كارگران صنعتي، دهايواحكارگران (كارگر  ةگوناگون طبق يقشرها

 ينبر ا يتدرنها يسندهنو). 103- 102: 1388 ي،بحران( است برشمرده) فصلي كارگران و
در ساختار  ينتوانست تحوالت چندان اندور ينباور است كه رخدادها و اقدامات ا

 سخن اين رسد مي نظر به اما. كند يجادا يو شهر يي،روستا يري،عشا گانة سه يقشربند
 توان مي چنان هم ايران تاريخ تحوالت هاي اندور ةدر هم      ًاساسا  يراز باشد، دقيق تواند نمي
 دروني و ريز تحوالت بيانگر تواند يامر نم يناما ا دانست، حاكم را گويانه كلي قشربندي اين

 با گروه هر جمعيت به نگاهي با نويسنده كه خصوص به باشد ياجتماع هاي بندي دسته
 بحث مورد هاي سال ةرا در فاصل يقشربند ينا يادشدنكم و ز     ًصرفا  اي  مقايسه رويكردي

در  ييريدوم هم تغ دوران در كه است معتقد رويكرد همين با او. است برشمرده تغيير مبناي
سوم چند رخداد از جمله  اندور يابيدر ارز يسندهنو. رخ نداده است ياجتماع يقشربند

تحول در  يدرآمد نفت را مبنا يشو افزا يد،مرداد، انقالب سف 28 ياز كودتا يتحوالت ناش
 اتفاقات از أثرمت ياجتماع يقشربند يلتحل يدر راستا. برشمرده است ياجتماع يقشربند
از جان  يانقالب را با اتكا به گفتار وقوع مسئلةچهارم  دوران ارزيابي در مؤلف سياسي،
 ارزيابي جاي به بنابراين،. است دانسته اي  و چندطبقه شهري، مردمي، ائتالف يك فوران
 1342، 1332 هايمنجر به وقوع رخداد يرانا ةدر جامع اي  طبقاتي  درون تحوالت چه كه اين
اكتفا  ها  آن أثيرگذاريو ت يختار يموقوع حوادث عظ يخيجبر تار هب ،شده است 1357 ياو 
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در  »باال از تحوالت شناسي جامعه« ينشب ينوع ةغلب از ناشي رامسئله  ينكرده است كه ا
 تحول رويكرد همين توان مي هم سنتي نگاري تاريخ در. كرد تلقي توان  يم يسندهنو يدگاهد
 بيش خود ارزيابي اين در او. كرد مشاهده سياسي و رسمي نگاري تاريخ قالب در را باال از
 يعموم يسرشمار يجبه آمار و نتا اي  فرهنگي و ادبي و نگاري تاريخ اول دست منبع هر از

 بر تأكيد با روستا و شهر جمعيت تحول مبناي و است   ّ  مت كي مختلف هاي انكشور در دور
عامل  به اي گونه به را مخاطب و است گرفته قرار توجه مورد اقتصادي عملكرد نوع تحول
 سنجي ماهيت كه حال آن دهد، يتحول ارجاع م يربنايعامل ز مثابةتحوالت به  ياقتصاد
اصالت تحول  يانگرب ياز مشروطه تا انقالب اسالم يرانا ياجتماع يختار يرخدادها سلسلة
در  متوسط طبقةكتاب  ين،بنابرا. مختلف است هاي دوران مسائل درآن  أثيرو ت يفرهنگ

 اجتماعي قشربندي ارزيابي به اقتصاد نقش و دولت نقش اصل دو به بخشيدن جهت اصالت
 1380- 1368 هاي سال ينب ياسيپنجم تحوالت س دوران ارزيابي در نويسنده. است پرداخته

كه  رفسنجاني، هاشمي جمهوري ياستر دوران دولتي هاي ريزي در برنامه »دولت نقش«به 
  .است بخشيده  شده، اصالت  يشيندوره از ادوار پ ينا ياجتماع يقشربند يكمنجر به تفك
اثرگـذار در     مسـئلة بـه دو   يسـنده باور نو از متأثر متوسط طبقةاز مباحث كتاب  بسياري

 ساختار و سياسي رخدادهاي براي العللي  تعل نقش شدن نقش قهرمانان و قائل يعني يختار
كرده  يداچندم پ ةنقش درج ياجتماع يبوده است و تحوالت قشربند حاكمان و ها حكومت

 درون هـاي  كـنش  تحقيـق،  آماري هاي  داده بر ساختارگرايي نظري رويكرد اعمال از أثرو مت
 صـفحة  از نويسنده. است يافته يلتحول تقل يرمستقلو غ يبه عامل تبع يرانا جامعة طبقاتي

بـه مكاتـب مختلـف          ً  مجـد دا   يانيم يبحث ساختار و تحوالت قشرها يلدر ذ 162تا  152
 و مـاركس  از متـأثر  گيدنز كه ينبه طرح بحث ا يتدرنها. استمراجعه كرده  شناسي جامعه
 در هـم  ميلـز  رايـت . سي و كرده تفكيك هم از را پايين وباال،  يم،متوسط قد طبقة سه وبر

متوسـط   طبقة به او كه اين و پرداخته سفيدان يقه كتاب أليفبه ت يدمتوسط جد طبقة تحليل
 ينداشته است و سپس در انطباق ا يمنف ينگاه يدمتوسط جد ةمثبت و به طبق ينگاه يمقد

 يـت با محور يرانمتوسط ا ةاز طبق يفتعر ئةبه ارا يرانا ةجامع يقشربند يتمباحث با وضع
با طـرح نمودارهـا و    او،. است پرداخته يردستيبه مشاغل غ يتآن در قالب مشغول عملكرد

 حـد را ثابـت و در   1375- 1335 هاي سال ينب يرانا ةمتوسط در جامع يسهم قشرها ،آمار
بلكـه   كند،  ينم يحثبات را تشر يناما علل ا است، دانسته ايران جمعيت نصف از بيش كمي
آمار بر متن كتاب حـاكم شـده    ارائة بر مبتني و روايتي رويكرد يك تر بيش ها  بخش يندر ا
در  يديكه چه اتفاق جد يل،تحل يك ئةبه ارا يتنها آمار و ارقام در ينا ياو در بررس. است
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 اين بر و است نپرداخته شد، بعدي سياسي رخداد يمبنا مشخص طور به ها قشربندي وندر
 بيـان بـه        ً  مشخصـا   كـه  ايـن  بدون رسد يبه اتمام م 162 صفحة در دوم فصل كه است روال
  . داده باشد يلرا تشك يتحول فصل بعد يمبادرت شود كه مبنا يليتحل

 دو خود درون در انقالب از پيش سياسي تحوالت و ها گفتمان اصلي عنوان با سوم فصل
 هـاي  جنـبش  و ها جريان در سياسي هاي گفتمان بازنمايي و سياسي هاي گفتمان فرعي عنوان

 چـه  كـه  شده طراحي سؤال دو به پاسخ در فصل اين. است داده جاي را سياسي ـ اجتماعي
و  ؟اسـت  داشته وجود ايران در دوم جهاني جنگ از پس هاي در سال اي  سياسي هاي گفتمان

 ياصـل  دستة دو جا اين در اند؟ شده يبانيپشت اي  اجتماعي نيروهاي چه سوي از ها گفتمان اين
 گفتمـان  سـنتي،  پاتريمونياليسـم  گفتمـان شامل (مسلط  ياسيگفتمان س يعني ياسيگفتمان س
 غيرمسـلط  سياسـي  گفتمـان  و) ايـدئولوژيك  گرايـي  سنت گفتمان و ي،پهلو مطلقة مدرنيسم

 اسـتقرار  بـراي  مبارزه گفتمان مختلف، هاي روش به دموكراسي استقرار براي مبارزهگفتمان (
 هـاي  حركت گفتمان و ياليستي،گفتمان حركت با هدف استقرار نظام سوس يعه،ش هاي  ارزش

). صـحرا  و تركمن بلوچستان، خوزستان، كردستان، آذربايجان، در زباني ـ قومي خودمختاري
 ايـن  از كـدام  هـر  توان  نمي كه است اين جا اين در گفتماني شناسي سنخ نوع اين اشكاالت از

 يـا  غيرمسلط هاي گفتمان مورد در خصوص به كرد مقايسه همسان سطح يك در را ها گفتمان
 را عصـر  آن اجتمـاعي  هـاي  گروه تفكرات از نوعي كدام هر كه حاكم وضع مخالف گفتمان

 و باشند حاكم مسلط هاي گفتمان كه آن از بيش جا اين در رسد مي نظر به. كردند مي نمايندگي
و  يكردهـا رو ينا كنند، پيدا را العللي تو عل ينقش اصل يتحوالت اجتماع عرصة در بتوانند

 قشـربندي  قالـب  در نـه  كـه  بودنـد  جامعـه  درون اجتمـاعي  ـ ياسيسطح و نوع تفكرات س
 پيش انقالب سوي به) حاكمنظام (دشمن مشترك  يهائتالف عل يكبلكه در قالب  اجتماعي،

 يـانگر بلكـه ب  آنـان،  اجتماعي مشابه نفوذ و ها گفتمان يكساني نشانة نه انقالب وقوع و رفتند
وارد بـر كتـاب    يگـري نقد د. به هدف مشترك بوده است يدنرس يموقت آنان برا ييهمسو
 و مسـلط  سياسـي  هـاي  گفتمـان  رابطة از اي گونه بهاست كه  ينمورد ا يندر ا متوسط طبقة

احـزاب   يلبـا تشـك   ياجتمـاع  يقشـرها  ييه است كه گوپرداخت بندي صورت به غيرمسلط
ـ  يانقالب يعني يتحول طبقات يك يكردند و به سو يدامدرن پ ياسيعملكرد س رفتنـد و   يشپ

 فصـل  در درنهايت. اشاره كرده است يرمسلطراستا به ذكر احزاب گفتمان مسلط و غ يندر ا
 يانـات نقـش جر  بـر  تر بيش مسلط سياسي گفتمان در تغيير و اسالمي انقالب عنوان با پاياني

 قشـربندي  جايگـاه  و است شده متمركز اي فرقه و سوسياليستي اسالمي، هاي و گروه ياسيس
همـواره   يـب ترت ينبـد  ؛متوسط در تحوالت مغفول واقع شـده اسـت   طبقة ويژه به اجتماعي
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 در خـاموش  و مود درجة وضعي در تحقيق اصلي متغير خصوص به آن هاي  جامعه و گروه
 عنوان از تحقيق محتواي عدول خاطر به هم امر اين كه اند گرفته قرار سياسي تغييرات برابر
 در سـاختارگرايانه  رويكرد بر مبتني روشي و نظري سازوكار از متأثر هم و سو يك از اصلي
 زبـاني  يا قومي گفتمان عنوان با طلبانه تجزيه هاي حركت از توان نمي ضمندر. است تحقيق
كـرد و   يـاد متوسط نفوذ و بروز كرده باشند  طبقة مختلف هاي اليه ميان در كه توجهي قابل
  .گيرند  يقرار نم ياقتصاد يحت يا ياسيس ي،گفتمان فكر يك يلدر ذ

 رونـد  تـوانيم   يمـ  بپـردازيم،  تحقيق آخر فصل دو در كتاب محتواي نقد به بخواهيم اگر
 ديگـري  و متفـاوت  شـكل  بـه  را آن آفرينـي  و نقـش  يـران ا ةمتوسط جامعـ  طبقة تحوالت
 ارائـه  نقد مورد كتاب توجه مورد موضوع از جديدي قرائت تا كنيم ارزيابي و بندي صورت
 يگـاه گونـاگون بـا پا   يةاز چند ال يرانمتوسط در ا طبقة كه است اين تاريخي واقعيت كنيم؛

متوسـط   ةطبقـ . يافتتوسعه  يپهلو دورانمتفاوت در  هايو عملكرد يكردها،رو ي،اجتماع
 ةطبقـ  يهـا     يژگـي از و يكي. دبومالكان  و بزرگ ،داران    ينزم يان،ن، بازارياشامل روحان يسنت

 دوطرفـة  ارتباط بعد به مشروطه از يرانا يبازارها. است يتآن با روحان يوندپ يمتوسط سنت
 يو مـال  ياسـي قـدرت س  يـة بـازار پا ). 20: 1381 ه،يريبشـ (كردند  يداپ مسجد با تري يجد

، 1332 تا 1329شدن صنعت نفت در  ياز جمله جنبش مل يتحوالت اجتماع منشأو  يتروحان
). 112: 1372 بنـوعزيزي،  و اشرف( دش 1357 يو انقالب اسالم 1342 يشهر يها    يناآرام

بـود   يـران در ا خـارجي  تجـارت كه خواهـان گسـترش صـنعت و     يحكومت يبازار از سو
 يدعملكرد جد ينوع ياسي،تقابل با نظام س يعني هدف، يك وجود بنابراين،. شد    يم يفتضع
  .كرد مي يفآنان تعر يبرا شتركو م

بود كه  يرانوران و كسبه در ا    يشهپ هاي    گروه شامل سنتي بورژوازي خرده ديگر، سوي از
 يهـا  يابانآنان در بازارها و در خ يها    مغازه. دادند مي كيلمتوسط را تش ةاز طبق يگريد يةال

گرفتند و محصوالتشـان را      يبه كار م ياندك يةها سرما آن. شهر قرار داشت ديجد يها    محله
 يسـنت  يهـا     و ارزش يزندگ يوةش ياز حامالن اصل وفروختند     يم يفروش    به صورت خرده

ـ  يو همكـار  يفـرد   ي            و برخوردهـا       ياسي س    ي،          مشترك مذهب يوندهايبودند و پ يشهر  ينب
 حكـم  دربـازار   1357 ات 1342 از يژهو به يپهلو اندر دور). 90: همان(شد     يم يتها تقو آن
 يهـا     و در مقابل، خدمت در دستگاه شد تضعيف تشد به يمتوسط سنت ةطبق ياصل يگاهجا

كه  يكسان ةو مجموع يموران قد    يشهكرد و تجار و كسبه و پ يداتوسعه پ يو اقتصاد يصنعت
مملكت داشتند نفوذ  ياقتصاد ياتكه در ح يديكأنقش و ت ةدادند با هم    يم يلبازار را تشك

نسبت حضور تجار و اصـناف   يانگينم. از دست دادند ياستخود را در اجتماع و س يرينةد
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مجلس  يندگاندرصد كل نما 11 ي  ّمل  يدر مجلس شورا) 1302تا  1285(اول  ةدر پنج دور
و  يسـت ب ةنسـبت در دور  يـن درصد بود كه ا 4/11) 1304تا  1320( يبعد ةو در پنج دور

 8/6بـه  ) 1357تـا   1354(و چهـارم   يستب ةدرصد و در دور 7/7به ) 1346تا  1341( يكم
در حمله به بازار و  يزحزب رستاخ يلتشك با سياسي نظام ين،عالوه بر ا. يافت يلدرصد تقل

محمدرضاشاه،  دوراندر ). 51- 49: 1349بهنام و راسخ، ( افزود يانفشار قراردادن بازار زير
 ةطبقـ  يروشـنفكران اعضـا   يرو سـا  يسـندگان، نو ،هنرمنـدان  يان،كارمندان دولت، دانشجو

 يـث ح يـن متوسـط از ا  ةطبق يريگ    نقش دولت در شكل. دادند    يم يلرا تشك يدمتوسط جد
و  فتگر    يم بر در يرانرا در ا ياز اقشار اجتماع وسيعيمتوسط قشر  ةاست كه طبق يتحائز اهم

 ينـد در فرا يـد متوسـط جد  ةطبقـ ). 149: 1382 يوضي،ع(داشتند  يتحوالت نقش اساسدر 
 ياقتصـاد  ـ ياسيطبقه خواهان مشاركت در اصالحات س ينا. كرد يفاا ينقش مهم ينوساز
 ايفـا  مهمـي ضد حكومت نقش  يروهاين يتو هدا ياجتماع ـ ياسيس يها    در جنبش وبود 

 يمناسب يها    فرصت يراندر ا يشةنوگراييبا شروع اند ،روشنفكران خصوص هب ها، آن. كردند
 يهـا     يـدئولوژي از آنان بـه ا  يگروه فكري، نظر از. ندبه دست آورد ياسيمشاركت س يبرا

. بودنـد و اسـتادان دانشـگاه    ،وكال، قضات، پزشكان، مهندسـان  شامل كه داشتند تعلقچپ 
گـروه درون   شـامل دو گـروه   تـوان بـه      يم يپهلو انرا در دور يدمتوسط جد ةنخبگان طبق

مقابله به تعارض بـا   ينكردند و ا    ينخبگان درون نظام مخالفت م يگربا د كه ياسيس يستمس
هم با اساس سـلطنت   كه ياسيس يستمنقش در س فاقدگروه دوم . شد    يشخص شاه منجر م

 ينوساز يردموكراتيكروند غ دليل به يستمس ياسيهم با نخبگان س وكردند     يشاه مخالفت م
  ).198: 1372 بنوعزيزي، واشرف ( داشتند تعارض يراندر ا

  
  گيري  نتيجه. 9

. اسـت  يـق موضـوع تحق  يدبودنجد يكياست؛  يتاز چند منظر حائز اهم متوسط طبقة كتاب
 ،در ارتباط بـا موضـوع فـوق توسـط جـان فـوران       يگريد ينبا عناو ييدرواقع اگرچه كارها

توجـه بـه موضـوع     يـران اما در داخل ا ،و احمد اشرف انجام شده است يان،كاتوز يان،آبراهام
 يقاتتحق يتازه برا يمهم است و آغاز راه يمتوسط كار طبقة خصوص هو ب يطبقات اجتماع

 كه هايي بندي كتاب و دسته يمباحث در محتوا طرح يگر،د ياز سو. شود يم يعرصه تلق ينا
 حاضـر  تحقيـق  حركـت  مسير از سريعي فهم به تواند مي است شده مطرح نمودارها قالب در

 در آن ادامـة فصـل كامـل و سـپس     يكقالب  در يطرح مباحث نظر. كند تري بيش كمك



 21   محمدامير احمدزاده

 كـه  كند يلرا تكم يقدر تحق يو روش يكتئور بندي صورت تواند مي ديگر هاي فصل درون
 حوزة در شناسي جامعه منابع اغلب از استفاده. است حاضر كار نسبي هاي ويژگي از هم اين

  .كند مي مطرح شناختي  كار جامعه يكبوده است و كار را به شكل  هبحث قابل توج
 تقسيم دسته چند به توان مي است مطرح حاضر كتاب نقد و ارزيابي در كه را يمسائل اما
در  مؤلـف  روشي و فكري مباني كردن  بدون مشخص يقتحق يزمان ةپرداختن به دور كرد؛

 در يـا  مقـدماتي  فصـل  در بايـد  ؤلـف م       ً  قاعـدتا  . اول اسـت    مسئلة يخيبرش تار ينا يجادا
 دورة چـرا  كـه  اين و پرداخت مي خود كلي روش و معرفتي مباني شرح به كتاب گفتار پيش
 بـه  قائـل  بگويـد  كه اين يا است داده قرار 1380تا سال  1320خود را از سال  يقتحق يزمان

. مذكور است كه با ادوار قبل و بعـد متفـاوت اسـت    يخيتار دوران براي مشخصي گفتمان
 كـانون  در يعنـي  اصـلي  متغيـر  شـدن  كتاب حاضر عبارت از مغفول واقـع  نشدة حل   مسئلة
 از. هاست يلو تحل يبررس ينمتوسط در ح طبقة تاريخي و نظري مفهوم قرارنگرفتن بررسي
 شـده  انتخاب تحقيق موضوع شدن جزئي و محدود يا شرح براي طوالني بسيار عنوان ابتدا

 تـوان  ياتفاق را مـ  ين  ّ   عل ت ا. يستن يچندان محور بررس ياصل يرمتغ يانم يناما در ا است،
 تحليـل  بـراي  شـناختي  جامعه نظري مباني به اتكا با ابتدا در يسندهحدس زد كه نو گونه اين
 يريوگو الگ ييمتوسط در جوامع اروپا ةدر خصوص نقش طبق يمتوسط و با مطالعات طبقة

 همـان  سـازي  يهشـب  يبـرا  ينگـاه نظـر   يكـرده نـوع   يمتوسط در اروپا سـع  ةاز نقش طبق
و  يـابي اما هر چه بـه ارز  كند، سازي نظر را معادل مد يختار فاصلة در ايران در ها بندي گروه
 يبا مرزبند يقدق بندي دسته يكپرداخته است امكان  اندور ينا يرانا يختحوالت تار ةمطالع

 يـاد و انـواع آن   يـاني م يةمتوسط با مفهوم ال طبقة از گاهي بنابراين. است نيافتهمشخص را 
 نهايـت  در يـران اروپـا و ا  ةدر جامعـ  ياجتماع ةمفهوم طبق يقيتطب يشده است و در بررس

 برهة در ايران فكري و اقتصادي و شهري فعال هاي گروه براي را اجتماعي قشربندي مفهوم
  .داده است يصمورد نظر مناسب تشخ

 نكـردن  است و مشخص يسندهنو ياز سو يقتحق ياتادب نشدنو نقد  يابيسوم ارز   مسئلة
چـه   يشـان و كـار ا  كنـد  مي ارزيابي چگونه را حاضر موضوع با مرتبط ديگر كارهاي كه اين

   مسـئلة . كندمطرح  يديقرار است حرف جد يرا طرح كرده و در چه ابعاد يديجد   مسئلة
 اگـر  درواقـع، . اسـت  اصـلي  عنـوان  با تحقيق رويكرد و نظري مباني نداشتن چهارم انطباق

بر  مبتني رويكردي توان يجامع را م يكردرو يك بپردازيم، حاضر كتاب موضوع به بخواهيم
 شناسي مباحث جامعه ةبحث دربردارند حوزة و عنوان كهچرا دانست، تاريخي شناسي جامعه

 كه است اي  گونه به تحقيق عنوان. است تاريخي مهم مقطع يك در آن از تاريخي ارزيابي و
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 يـن امـا در ا  يد،رسـ  يليو تحل ينظر يبيترك يكردرو يكبه  يخيتار ياتجزئ مطالعة از بايد
 از متـأثر  اجتماعي بندي تحوالت گروه يخيجبر تار يبه نوع يانهساختارگرا يكتاب از منظر
 جريانـات  بـا  سياسي هاي گفتمان بين گاهي. است شده اكتفا اقتصادي ـ سياسي ساختارهاي

 در مـا  درواقع،. دارد وجود تداخل ايران اجتماعي طبقات با آنان نسبت و احزاب و سياسي
 دربردارنـدة  تا داشتيم پذيري انعطاف و نرم تركيبي نظري مبناي يك به نياز خود ارزيابي اين

 يـرا ز ،باشـد  يرانا ةمتوسط جامع طبقة دستخوش هاي يتعملكرد و ماه ييرتغ ياتتمام جزئ
 يجـاد ا يشگرا يو فكر ياسيس يكردبه هر نوع رو يممكن بوده كه از هر قشر اجتماع    ًمثال 

 اجتمـاعي  هاي از دوربودن منطق حاكم بر تحوالت درون گروه يامر ناش ينشود كه علت ا
  .بوده است »خود براي«و  »خود در« ياجتماع طبقة مفهوم از ايران

 مـرز  و حـد  و نشده تعريف خوبي به تحقيق اين محوري و اصلي مفهوم خصوص به مفاهيم
 هـاي  تحليـل  و تعابير در گاهي اساس اين بر. است نشده مشخص تر دقيق ارزيابي براي آن

همـان   يحتوضـ  يبـرا  يـاني از مفهوم قشر م يموجود در كتاب از مفهوم قشر متوسط و گاه
 بايد خود كار در متغيري و مفهوم هر اتخاذ با ؤلفم. است شده استفادهمتوسط  ةمفهوم طبق

 طبقة آفريني تحوالت را در پرتو نقش همة و ماند  ميوفادار  ياصل يربه متغ يقتحق پروسة در
كه در فصل  يبه طور است، نشده عمل گونه ينا متوسط طبقةاما در كتاب  ديد، يمتوسط م

 ياسـي س ــ  ياجتمـاع  هـاي  جنـبش  و هـا  جريـان  در سياسي هاي گفتمان ييچهارم به بازنما
 هـاي  جنـبش  ازكـه منظـور    يابـد در يدمخاطب كتاب خودش با يدپرداخته شده است و شا

 مقطـع  ايـن  مختلـف  هـاي   جنـبش  در كـه  متوسط است حال آن طبقة نقش همان اجتماعي
  .اند داشته نقش هم جامعه پايين هاي گروه تاريخي
 خـاطرات،  ها، روزنامه نگاري، يخبه منابع تار يسندهنو نكردن مراجعه شناسي منبع نظر از

 مسـائلي  تـرين  مهـم  از يكـي  مباحث تحليل در تاريخي رويكرد با ناآشناييو  ها و سفرنامه
 هـاي  بنـدي  دوره چنـين  هم. كتاب ضربه زده است هاي تحليل و بحث محتواي به كه است
 طبقـة  هـاي  آفريني نقش و دروني رويكردهاي تحول سير اساس بر نه حاضر تحقيق اصلي

 سـير  پرتـو  در هـا  بنـدي  تقسـيم  كـه  بـود  بهتـر . است تاريخي وقايع از أثربلكه مت ،متوسط
 يـا  و وقـايع  آن به آنان گيري موضع سپس و گرفت يمتوسط صورت م طبقة آفريني تحول
 يمتوسـط داشـته بررسـ    ةطبقـ  يو عملكـرد  يدرون ينشخاص در چ واقعة يك كه نقشي

 مـوارد  در و بنـدي  شـماره  نكـردن  رعايت كتاب شكلي اشكاالت ترين مهم از يكي. شد يم
 ايجـاد  بـه  چگونه شود يكه مشخص نم يترهاستو سوت يترهات نكردن  گذاري شماره متعدد
  .پرداخته شده است يقدر ظاهر تحق نظم
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  نوشت  پي
 كـرد  مطـرح  را آنحاكمـان و مـردم    يدبار روسو در خصوص مناسبات جد ينكه اول مفهومي. 1
  )1341 روسو، ←(

  
 منابع

: تهـران  چي، مديرشانه محسن و فيروزمند كاظم ترجمة ،انقالب دو بين ايران). 1378( يرواند آبراهاميان،
 .مركز نشر
  .يخوارزم: تهران ،سپهساالر عصر قانون؛ حكومت و ترقي انديشة). 1385( فريدون آدميت،
: تهـران  رضـايي،  رضـا  ترجمة ،1290- 1285/ م1911- 1906 ايران مشروطيت نقالبا). 1379( ژانت آفاري،

  .بيستون
  .تاريخ نشر: تهران ،قاجاريه پايان تا مشروطه از انتخابات و مجلس). 1375( منصوره اتحاديه،
   ،     بـرد      راه                عمـاد افـروغ،      ة        ، ترجمـ  » ي            در دوره پهلو   ي            طبقات اجتماع «   ).     1372 (          بنوعزيزي     علي   و      احمد      اشرف، 

   . 2   ش         زمستان،
 در پژوهشـي ، 1380- 1320 معاصـر  ايران در سياسي تحوالت و متوسط طبقة). 1388( محمدحسين بحراني،

  .آگاه: تهران ،ايران مياني قشرهاي سياسي هاي  گفتمان
  .          نگاه معاصر  :      تهران   ،     اسالمي        جمهوري      دوره       ايران       سياسي       شناسي       جامعه    بر    اي        ديباچه   ).     1381 (      حسين         بشيريه،
  .يشهاند: ، تهرانيرانا ياسيجامعه س يطرح مقدمات). 1349(راسخ  شاپورو  جمشيد ،بهنام

  .هرمس: تهران ين،احمد تد ةترجم ،هابرماس يورگن). 1379( مايكل پيوزي،
  .بهشتي شهيد دانشگاه انتشارات: تهران ،تضاد و توسعه). 1377( فرامرز پور،  رفيع

  .چهر انتشارات: تهران زاده، زيرك غالمحسين ترجمة ،اجتماعي قرارداد). 1341(ژان ژاك  روسو،
: تهـران  چهـارم،  چـاپ  ،اسـالمي  انقـالب  تـا  مشـروطيت  انقالب از سياسي نخبگان). 1327( زهرا شجيعي،

  .سخن انتشارات
  :        تهـران    ،              يعقـوب آژنـد     ة    ترجم   ، ) ق      1215-     1332 (          عصر قاجار  يرانا ياقتصاد تاريخ). 1362( چارلز عيسوي،

   .     گستره
   . ي    اسالم  ب               مركز اسناد انقال  :        ، تهران   دوم   ي    پهلو    يم              ساخت قدرت و رژ   ي  ها     ي    تئور   ).     1382 (          محمدرحيم       يوضي، ع

  الب ق ان از  س پ  اي ه  ال سـ  ا ت  ه وي ف صـ  از ايران اجتماعي تحوالت تاريخ: شكننده مقاومت). 1380( جان فوران،
  .رسا: تهران ين،احمد تد ترجمة ، ي الم اس
انتشـارات فرهنـگ    : تهـران   ،مقـامي  قـائم  جهـانگير  مقدمـة  بـا   جهاديه). 1324( ميرزاعيسي فراهاني، مقام قائم

  .زمين ايران
 ترجمـة  ،يسلسـله پهلـو   يـان تا پا يتاز مشروط ايران، سياسي اقتصاد). 1372( همايون محمدعلي كاتوزيان،

  .نشر مركز :تهران يزي،عز يزو كامب يسيمحمدرضا نف
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        يرضـا   عل       ترجمة   ،     ايران    در       سياست   و       تاريخ       نظريه   ،   ملت   و      دولت      تضاد   ).     1380 (        همايون محمدعلي      يان،     كاتوز
   . ي     نشر ن  :      تهران     يب، ط

  .يركبيرام: تهران ،ايران ةمشروط تاريخ). 1353( احمد كسروي،
  .يركبيرام: تهران ،آذربايجان ةسال هجده تاريخ). 1357( احمد كسروي،
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: وحيد مازندراني، تهران ترجمة  ،ايران قضيه و ايران). 1349( جرج كرزن،

  .يانتشارات علم: تهران ،1 ج ،                         تاريخ انقالب مشروطيت ايران). 1371( مهدي ملكزاده،
: تهـران  ،1 ج  ،        سيرجاني       سعيدي      اكبر     علي       تصحيح   ،                     تاريخ بيداري ايرانيان). 1384( محمد كرماني، االسالم ناظم
  .يركبيرام
 اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ،ايران در نيافتگي توسعه و تاريخي موانع). 1380( مصطفي خواه،  وطن

  .انتشارات و چاپ سازمان
   .        نشر مركز  :      تهران       آوري،           حسن شمس       ترجمة   ،    داري          سرمايه    از     پيش       ايران   ).     1380 (      عباس    ي،  ول


