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 واکاوی عوامل گسترش طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم  

 گيری انقلاب اسلامي ایران و تاثير آن بر شکل
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 دهیچک

مفهوم طبقه متوسط جدید در ایران حاصل ارتباط با غرب یعنی طبقه متوسطط حاصطل سوسطاو         

مدرسیزاسیون پیدایش این طبقه در عرصه ها  گوساگون سیاسی، اجتمطاعی تطا بطدان اسطداوت اسط   طه 

ا ومینه ساو شكل گیر  جوامع سطو   یكطی او عناصطر   بیشتر اسدیشمندان در ومینه ها  گوساگون آن ر

ر شنفكر   متوسط جدید با محوری  پیش سیاوها  بنیاد  جامع دمو راتیک می داسند در مجموع طبقه

دمو راسطی،  بطد ن شک تحقط . شكل گرفته اس ، چون گفتمان ر شنفكران، گفتمان دمو راسی اس 

 او سطو  دیررسطااتار. ر پهلطو  د م بطودت اسط او  یژگی ها  اصلی طبقطه متوسطط جدیطد در ع ط

تلاش ها  مزبور   ه بودت هایی  اجد مشخ ه سیاسی، توسعه با سئوپاتریموسیال حكومتی به دلیل تعارض

  ما در این پژ هش بطه دسبطال ایطن پاسط  بطه ایطن پرسطش  را سه تنها با چالش، بلكه سا ام سااته اس 

   بطردر توسعه سیاسطی در د رت پهلطو  د م داشطته اسط   هستیم  ه طبقه متوسط جدید چه سقشی 

گیر  شدت اس   ه اطاها  راهبرد  محمدرضطا پهلطو  در رشطد  مطی طبقطه  اساس این فرضیه پی

متوسط جدید   عدم پاسخرویی به تقاضا   یفی   اساسی آسان   ائتلاف طبقه متوسط جدید با سطنتی 

 می باشد. یتحلیل-ی  در این پژ هش توصیفیر ش تحق   منجر به تزلزل در توسعه سیاسی شد

 هاواژه کلید

 .توسعه سیاسی ، اسقلاب اسلامی،طبقه متوسط قدیم، طبقه متوسط جدید، گفتمان ر شنفكر 

 

                                                                 
   )سویسندت مسئول( ایران. تهران، ، داسشرات تهران،یاسیس ، داسشكدت حقوق   علومیاسیگر ت علوم س اریاستاد *

 fadaeimehrabani@ut.ac.ir 
ت، داسشرات آواد اسلامی، ،  احد علوم   تحقیقاسشكدت حقوق، الهیات   علوم سیاسیدا علوم سیاسی، مسائل ایران، د تر  **

 .  ایران تهران،
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 مقدمه

 رصد را طبقه این تحولات فرا ان دق  با   اود دید او اجتماعی علوم پژ هشرران او هریک    

 تحولات ایجاد منشأ میتواسد طبقه این گسترش   شدر  ه میدهد سشان تجربه ویرا. میكند

 شناسایی با...   بوردیو گیدسز، رای ، ا لین اریک چون پژ هشرراسی. شود اجتماعی ط سیاسی

 مشار   به اشتیاق عقلررایی، تح یلات، سطح درآمد، میزان معیار بر علا ت دیرر  معیارها 

 پیش او را طبقه این اعضا  فرد ، دیها آوا   حقوق به توجه   اجتماعی ط سیاسی امور در

 . میداسند مردمسالار  سو  به جوامع حر   آهنران

 طبقه تأثیر تا میكوشد ا ، رشته میان تحلیلی حاضر پژ هش ذ رشدت، مطالب به توجه با     

 متغیر عنوان به) پهلو  د م د رت توسعه سیاسی بر( مستقل متغیر عنوان به) جدید متوسط

منبع تجدد  مطذهبی د ران پهطلو  عموما او د  -فطرهنری  ها  . سیاس سماید تبیین را(  ابسته

با بهرت گیر   محمد رضا شاتاواین ر   .  سوساو  غربی   عرفی  ردن جطامعه الهطام می گرف 

 بطا -مذهبی  -، به دسبال ایجاد هویتی جدید در عرصه ها  فرهنری غربی   شیوة او سبک

 بود به گطوسه ا   ه -، همرات توجه ویاد به د ران ایران باستان ن دس  افراد متدین طرد  طوتات

با اعتقاد  راس  برا   رضا شاتمحمد .ب   سن  اسلامی جامعه  جود سداش مذه برا  جایی

مقتدراسه  شور را یک ضر رت می  داش   ه رهبر  بطر مطسائلی تطأ ید ،سیاس  او دین جدایی

ا  جز برقرار  سظم   قاسون   اومیان بردن  ، چارتحطكوم  بطاثبات این استقرار  شمرد   برا

فطرهنگ باستاسی ایران   گسترش  تطر یج با تلاش در امر این. مت ور سبود هوی  مذهبی جامعه

او   طشور رسمی سبک   شیوة فرهنگ غطربی با ر یكرد  متفا ت اجطرا مطی شد. تغییر تاری 

ایران  پادشاهان به خار  افت باستاسی فرهنگ شمسی به شاهنشاهی، تكریم   بزرگداش هطجر  

ساله در تخ  جمشید   جشن هطا  تطاج گطذار     ٠٠٢٢، برگزار  جطشن هطا  باستان

 محمدرضا غیردینی ها  فرهنری یاس موسۀ سون جشن هنر شیراو او سها  فرهنری چ برسامه

در این مقاله،   .  همراهی مطردمی را در پی داشط سیر ها  مذهبید شات بود  ه مخالف  شدی

در د  دهه پایاسی  مذهبی-فرهنری   چالشها  به  جود آمدت اجرا  برسامه ها  مدرسیزاسیون

 .د م بررسی می گردد پهلو  ع ر
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 بیان مساله

به  ار برد.  158٠طبقه متوسط( را ا لین بار شخ ی بنام  توماس گیسبورن در سال  اژت )     

 در همان ایام بود  ه علم اقت اد   سرمایه دار  سیز در حال شكل گیر  بود.

، طبقه متوسط را در میاسه ومین داران   اشراف او یک سو    شا روان    ارگران گیسبورن     

را او سو  دیرر تعریف  رد  ه شامل مالكان    ار آفرینان میشد.شایان ذ ر اس   ه طبقه 

 .، طبقه متوسط اواسدت شدت اس ژ ا او لحاظ تاریخیربو

آسها در آارین د رت فئودالیسم در ار پا طبقه یا گر ت ها  مابین اشراف ومیندار   رعایارا      

، پیشه  ران    ساسی  ه . این طبقه در ابتداشامل میشدسد  ه گسترش  سیعی یافته بودسد

 ه در صنایع  ند را شامل میشد   سپس افراد  راسرمایه اسد اته   به داد   ستد می پرداات

، باسكداران   صاحبان سرمایه ها  باسكی سیز در این طبقه قرار گرفتند. سرمایه گذار   ردسد

 (15: 15٠8 )ادیبی،

، به   تبدیل به قدرت سیاسی  برتر شد او اینكه بورژ او  سظام فئودالیسم را براسداا  بعد     

، بین ف    او صورت طبقه متوسط اارج شد. در سظام سرمایه دار طبقه حا م استحاله یا

باورگاسان   ، اجتماعی قرار دارد: در گر ت ا ل، د گر ت سسبتا  سیع طبقات سرمایه دار    ارگر

تولید  نندگان  ،اران، صاحبان بنراهها  اقت اد   وچک، مغاوت دسوداگران صنعتی  وچک

داسشمندان،   داسشرات، استادان حقوقداسان، پزشكان، مهندسان، ا،ه تح یلكردت گر ت د م، در   لمستق

دارسد. این گر هها با  ،  ارمندان   حقوق بریران قرارووگاران، تكنسین ها، داسشجویان، آمدبیران

اسد. در تحلیها  امر و ، گر ت ا ل  رفی شدتطبقات متوسط   طبقه اردت بورژ او  مع عنواسها 

، یک طبقه در عین حال، اواسدت شدت اسد. ت د م، طبقه متوسط جدیدم   گر طبقه متوسط قدی

مشغول هستند    نپدید آمدت اس   ه به  ار تولید   توویع داسش   اطلاعات سمادیجدید دیرر 

 -در ( یاد میكنند. )حاجی حیبعضی او محققین، او این طبقه جدید با عنوان )طبقه اطلاعاتی

او  – نشرران اصلی جنبشها  سوین اجتماعی بقه متوسط،گوید: افراد ط بند را می (1585

، طبقه هستند –جنبش طرفداران صلح   فمینیسم گرفته تا جنبش طرفداران محیط ویس  

، اما منابع مهمی دارد تر او فقرا   حاشیه سشینان سیس  متوسط هرچند ضر رتا ساومان یافته

 :او ه عبارتند 

موقعیتهائی در دسترات   تشكیلات د لتی   یا در  ،هارتها  سیاسی، فرهنری، آمووشم -1

 .دسیا  حرفه ا  بخشها  اصلی
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 ( تودت منتقد  در جامعه بوجود می آ رد.این طبقه )متوسط -٠

 .ان   توجه رساسه ها براوردار اس ، مدیرطبقه متوسط او متخ  ین -5

ود سشان میدهند. ، در جامعه اود احساس مالكی  او اه، افراد طبقه متوسطمهمتر اینك -4

تا  ، اروش ها   آداب   رسوم مشار   میكنندطبقه در تثبی  هنجارهاافراد متعل  به این 

ا  مترقی   محافظه  ، عدتطبقه متوسط مختلف هستندالبته افراد جامعه دلخواهشان را بساوسد. 

 (1: 1111 ،عال   عدت ا  سیز بی تفا ت هستند. )بوسدر  ارسد   عدت ا  به لحاظ سیاسی ف

یقات  وارت فرهنگ ماسند تحقرچند برای اطلاعات  می   آمار  )، هدر د رت بعد او اسقلاب     

( در ومینه طبقات متوسط در ایران بدس  آمدت   تحلیها   لی   پرا ندت ا    ارشاد اسلامی

اوطرفی  ، اما  اقعی  اینس   ه ما در ایرانبرای مجلات ارائه شدت اس  سیز در حد ر وسامه ها  

با پیدایش   رشد طبقات متوسط جدید با یک ساا   لان اجتماعی سوینی سر   ار داریم  ه 

ل بسیار  را ، پیامدها   مسائ     جود این طبقه جدید، ستایجمتفا ت او د رت ها  گذشته اس

این . بنابر تحقیقاتی در این ومینه مواجهیم   او طرفی با الاء تئوریک   در جامعه دامن میزسد

سوال اصلی مقاله اینس   ه برا  شناسائی طبقه متوسط او چه معیارهایی میتوان استفادت  رد 

  طبقه متوسط در  شور ماچروسه اس     ضعی    جایرات

یاس  طبقاتی(( ااصی اس   ه با سا  اود  اجد )سیاس (   آگاهی ))آیا طبقه متوسط بر     

ی در مورد دار( متفا ت   بیراسه اس    با چنین  ضعیتطبقه سرمایه   آگاهی )طبقه  ارگر( یا )

  طبقه متوسط  جود سدارد
 

 مبانی نظری:

در حالی  ه مار س تقریبا تا ید  اسح ار  بر عوامل اقت اد  بعنوان  در تحلیل طبقه     

، بیان میدارد  ه به علای  اقت اد  باید بعنوان جتماعی دارد،  برعامل تعیین  نندت طبقه ا

 د  ااص او مقوله بزرگ اروشها سرریسته شود.مور

مقوله ا   ه شامل موارد ویاد  میشود  ه سه صرفا اقت اد  اسد   سه در راستا  منافع قابل      

 ارویابی اسد.

، فرضیات مفید اس ، اما در این مدلبرا  )  بر ( مدل مار سیستی اگرچه بعنوان منبعی برا  

 وشد تا میان منافع  ، بدین ترتیب میت میشود.  برگی قشربند  بیش او حد سادپیچید
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، طبقه   منزل  د  مجموعه مهم ، تفكیک سلسله مراتبی، تمایز ایجاد  ند. برا  ا مختلف

 سلسله مراتب هستند.

ر ابط میان آسها یا  ، منزل    قدرت بهطبقه پیرامون مفاهیم هر چند،  بر، در توضیحاتش

مفهوم  ، بسط، اما او آسجا  ه در این سوشتارسیز پردااته اس  در رابطه با دیرر  جایرات هریک

قه متوسط در سظریه  بر ، به اات ار به شرح مفهوم طبقه   طبطبقه متوسط مورد سظر ماس 

 :میپرداویم

ارسد.فرصتهایی ها  وسدگی مشابهی دردم تعریف  ردت  ه فرصت بر، طبقه را بعنوان گر هی او م

. دارایی ، تعیین میشودلاها   مهارتها در جه   سب درآمدفر اتن  ابرا    ه بوسیله قدرتشان

 . یک ملاک تعیین طبقه اس 

، به این معنا  ه در موقعی  العملها  مشابه باشد ید مولد عكساگر چه این موقعی  با     

، احساسی او آگاهی طبقاتی  ن داشتنمشابه را بد ، افراد باید رفتار    جه سظراتیسانطبقاتی یك

، همچون مار س به شرایطی  ه بر اساس آن (  بر41-4٠: 1581او اود سشان دهند. )لیپس ، 

 یراسه او آگاهی طبقاتی  ، شكلیعلاقه داش . اما برا  ا  قاتی، پدیدار میشود،طب شرایط آگاهی

 .مطرح سبود

ر گر هها بل منافع دیرآسچه باعث میشود تا گر ههایی آگاهی او منافع مشترک اود در مقا     

اسها   مكاسها  مختلف ، یک مسئله تجربی ااص اس   ه به اهمی  گر هها در ومبدس  آ رسد

 .  ابسته اس 

 

 پهلوی دوم در عصر جدید متوسط رشد طبقه

  متوسط  یژت در ایالات متحدت طبقهدار  پیشرفته   بهاگر در بسیار  او  شورها  سرمایه    

به « بخشثبات»اسه در قبال تغییرات اجتماعی   او عوامل  ارجدید حامل دیدگاهی محافظه

ها  رادیكال  رد   او حر  یابی د ر  میدار  بودت، او ساومانسظم سیاسی جوامع سرمایه

سیاسی در بسیار  او مقاطع  اواهی   حتی رادیكالیسمگریزان بود، در ایران معاصر ترقی سیاسی

متمر ز، دادگستر ، سوادآموو   ادار  جدید، ارتش سظام ها بر این طبقه چیرگی یاف . اواسته

  دسترسی به علوم جدید در  شور اوجمله مطالبات برااسته او اسقلاب مشر طه بود. در آن 

اوات در جامعه چیرگی داش . ها در سرتاسر ذهنی   نشرران سیاسی ترقیومان، این اواسته

 ظایف  برای ضداسقلاب غالب» ه ل  رد، چنان قتی رضاشات قدرت متمر ز اود را بر  شور اعما
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 رد؛ البته  بسیار  او مطالبات موردسظر اسقلاب مشر طه را محق « دهدمغلوب را اسجام می اسقلاب

ا   ه در آن مقطع «تجدد آمراسه» رد   می در چارچوب سوع مدرسیزاسیوسی  ه رضاشات دسبال

 .حا می  داش 

 د لتی مدیران استخدام   آمد  جود به ا  گستردت ادار  یلاتتشك   د ل  پهلو  د ران در     

 این. شد  شیدت ر ستاها تا حتی   یاف  گسترش...   داسشرات استادان معلمان،  ارمندان،  

 قضایی تشكیلات د م   ا ل پهلو  د ران در. بود جدید متوسط طبقه تشكیل اصلی عامل یک

 احداث. یافتند ادار    قاسوسی گسترش همری قضات     لا شدت، اارج ر حاسیون دس  او

 حكوم  د ران ا اار در .یاف  گسترش پهلو  د ران در ...   بیمارستاسها داسشراهها، مدارس،

 به. یاف  بیشتر  گسترش هم  ارگر طبقه   یاف  فرا اسی ر اج صنعتی گذار  سرمایه پهلو 

 با   مشر طه اسقلاب او قبل راند  در مشر طه اسقلاب ها  ومینه گف  توان می الاصه طور

 جدید، مدارس ایجاد متفا ت، ها  رشته در متخ  ان تربی    اارج به داسشجویان فرستادن

 صور ثل)م اه ر وسامه بالا  تیراژ چاپ    شور ر ستایی سقاط اق ی در داسش سپات گسترش

 متوسط طبقۀ نگرفت جان ر سد این با همرام   اارجی  تب ترجمه (...  جبرئیل اسرافیل،

 قاجار د ران او  ه ر حاسیون   اسد بودت ایران تاریخی تحولات در پیشر   ه باواریان یعنی سنتی

 رقم بیا رسد  جود به را حوو   گستردت تشكیلات هم   حكومتی سظر  مباسی هم تواسستند

 .اورد

 به متكی آسكه وا بیش جدید متوسط طبقه  ه اس  این دارد  جود اینجا در  ه مهمی سكته     

 جدید متوسط طبقۀ یعنی اس ، اجتماعی حیثی    منزل  به متكی بیشتر باشد ثر ت   قدرت

 اجتماعی منزل  فكر ، تولیدات به دستیابی با تواسسته آگاهی   سواد علم، آمووش رشد با

 قرار پایین طبقات حد در اقت اد  سظر او ا نون جدید متوسط طبقه. آ رد دس  به را مهمی

 .اس  سیاسی حكوم  او بیر ن قدرت، سظر او   دارد

سیاس  تقوی  طبقه متوسط جدید   تضعیف طبقه متوسط سنتی در د رت پهلو  د م سیز      

ادامه یاف    بر  می     یفی  آن افز دت شد. طب  آمار موجود، تعداد افراد فعال این طبقه تا 

 (5٠٠ :158٢عیوضی، )  ار بود.سفر  میلیون 8/1اب اسلامی حد د یک سال قبل او اسقل
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 در پهلوی دوم: ظهور طبقه متوسط جدید پیامدهای ناشی از

 :1پیامد اجتماعی -1

اهمی  طبقه متوسط در عرصه ها  گوساگون اجتماعی   سیاسی تا بدان اسداوت اس   ه      

یش سیاوها  بیشتر اسدیشمندان آن را ومینه ساو شكل گیر  جوامع سو   یكی او عناصر   پ

بنیاد  جامعه دمو راتیک می داسند. او این ر   ابستران به طبقه متوسط جدید، طلا  هداران 

مسعودسیا، اسد) شدت در جوامع شنااته جتماعیتوسعه اقت اد ، سیاسی   ا   پیشرامان دمو راسی

151٢: 0٢.)  

سطح سواد   یكی او شااص ها  طبقه متوسط جدید، داشتن تح یلات اس . ارتقا       

عالی به تدریج آثار   پیامدهایی اواهد داش ؛ ویرا سیاوها   گسترش  می    یفی سظام آمووش

فرد تح یل  ردت با فرد  بیسواد یا  م سواد  املاً متفا ت اس . تغییر ذائقه افراد باسواد در 

تغییر می  او مسائل سیاسی   اجتماعی   ... را دستخوش جامعه ا  در حال تحول، سوع برداش 

آسكه استقلال بیشتر   اواهد شد. افراد باسواد ضمن شهر سد  بیشتر  به حقوق  ند   فرد قائل

دارسد، او حس مشار   جویی ویادتر  در مسائل پیراموسی اود براوردارسد. ارتقا  تح یلات، 

یسه   برد   قدرت مقا دهد، توقعات   استظارات    را بالا می سطح آگاهی فرد را افزایش می

 احساس تأثیرگذار  ر   مسائل جامعه را در فرد به  جود می آ رد. 

علا ت بر این، گسترش فارغ التح یلان داسشراهی او این سظر اهمی  دارد  ه هرچه تعداد      

سقش  (ر شتفكران   استادان داسشراهی)داسشجویان در جامعه ا  بیشتر باشد، جریان ر شن فكر

داسشجویان : هاستینرتون گفته   به داش  اواهد بر عهدت جامعه سیاسی ولاتدر تغییر   تح مؤثرتر 

هایش آشنایی دارسد. در ذهن آسها هموارت د  شكاف  بیشتر او دیرران با جهان مدرن   پیشرف 

ها   شكاف میان آرمان)صلِ سوین شدگی   تحق  آن در جامعها جود دارد: یكی شكاف میان 

  دیرر ، شكاف میان مقایسه  (ها   عمل د ل  در جامعه قعی اعلام شدت توسط د ل  با  ا

 ضعی   شور اود با  شورها  پیشرفته. به اعتقاد   ، داسشجویان   ر شنفكران جامعه با 

شوسد  اود شرمسار   بیراسه می مشاهدت تفا ت عمی  میان جامعه اود با جوامع غربی، او جامعه

سووسد. این  ها  پیشرفته می گرفتن در صف مل    پیوسته در آرو   باوساو   امل   جا 

قشر او ااسوادت، هنجارها   الروها  رفتار سنتی جدا می افتند   به معیارها   اصول استزاعی 

                                                                 
1 Social consequences  
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مجموعه عوامل  (.150: 1501 سرسپردت می شوسد )هاستینرتون،( مدرسیزت شدن)سوین شدگی

سیاسی موجود   برای اروش ها    شدت، فاصله   شكافی میان اروش ها   با رها  سظام یاد

طور  ه گفته شد، گسترش دیوان  با رها  بسیار  او داسشجویان ایجاد  ردت اس . همان

سالار    بور  راسی به ظهور طبقه متوسط جدید  مک  رد. دیوان سالار    بور  راسی طبعاً 

ها  ادار  جدید او گسترش ر وافز ن سهاد. سیر   اسساسی متناسب با اود را تولید اواهد  رد

د  جه  قابل مطالعه اس : سخس  بدین لحاظ  ه این سهادها با  یراسی سهادها  سنتی یا 

دستكم  م اثر  ردن آسها مجال گسترش می یافتند   این اود جامعه سنتی ایران را در شو ی 

بقه گسترش شهرسشینی یكی دیرر او عواملی اس   ه به توسعه   تثبی  ط.برد تاریخی فر  می

به ا وص در شهرها   شهرها بیشتر در رساسدت اس  اعضا  این طبقه متوسط جدید یار 

او این ر ، برای او محققین سام ها  آسهاس ؛  بزرگ سا ن هستند   شهرسشینی یكی او  یژگی

این دگرگوسی عظیم سیز ماسند تحول جمعیتی، . اسد را بر آسها سهادت« طبقه متوسط شهرسشینی»

اسد، با تبعات جد  سیاسی   فرهنری  س    جوامعی  ه چنین سیر  را طی  ردتبحران ساو ا

ها، ساهمروسی  شهر ، گسترش آسیب سشینی ها   حاشیه عدالتی، توسعه حاشیه او جمله توویع بی

اسد. آشكار اس   ها  اجتماعی، اقت اد    فرهنری مواجه بودت فزایندت   گسترش اسواع بحران

  آثار ااص اود را دارد   مطالباتی را ایجاب می  ند  ه سظام سیاسی  ه شهرسشینی، عواقب 

به  در د ران پهلو  د م  .را ملزم به پاسخرویی به آسها   تغییر در رفتار اود با مردم می ساود

ا ل اسقلاب   گسیل  افزایش جمعی  در دهه ها  در سی، بعد، به دلایلی همچون مهاجرت

، بر جمعی  شهر   شور افز دت شد؛ یكی او  یژگی ها  طبقه امكاسات مختلف به سو  شهرها

متوسط شهرسشین متأثر شدن او م رف گرایی   سبک وسدگی ساشی او آن اس ؛ او این ر  در 

تر می شود، قشرها  مختلف این طبقه  ها  ماد  هر ر و پر رسگ جامعه اروشطی  ه در شرای

تلف ماد ، رفاهی   تفریحی   ارتقا  سطح اواستار رفات بیشتر، براوردار  او امكاسات مخ

سیاسی در مقام پاسخرویی به این سیاو اجتماعی، در  سظام. استاسداردها  وسدگی اود  هستند

قرار گرفته اس . او سویی ساگزیر به پاسخرویی به سیاو  1 ضعیتی تناقض د گاسه پاراد  سیكال

ها  ماسند سینماها، رستوران)رفاهی  شهر سدان اس    او سو  دیرر با توسعه امكاسات ماد   

                                                                 
1 Paradoxical  
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 گرایاسه سیز گسترش می یابد ها  فردگرایاسه   لذت ها  مربوط به اروش جه  گیر  ( ...

 (٠15: 1581 فاضلی،)

 

 طبقه متوسط جدید و توسعه سیاسی در دوران پهلوی دوم

ها  گر تها  حزبی بعد او اسقلاب مشر طی ، ضعف سسبی تجربه اسدک ایران در فعالی      

 سو  ساا  قدرتِبه  ه سیر تاری  سیاسی ایران را برگزیدت سیاسی    جود عوامل سیر مند 

ماسع تكوین ، رات توسعه ایران را تغییر دادسد. تحكیم ساا  قدرت مطلقه ،دادمطلقه سوق می

 ساا  قدرت مطلقه سه تنها مبتنی بر عنوان مجار  مشار     رقاب  سیاسی گردید.احزاب به

 اس  بلكه موجب سهادودایی او سیاس    گسترش ر ابط شخ ی   ر ابط قدرت شخ ی

حكوم  بیشتر معطوف به جذب    سیاس  .گرددیندها  سیاسی سیز میآغیررسمی شدن فر

 تمامی این موارد باعث شدت  ه مواسع پر رش آسها. حل سیر ها  سیاسی بود   سه پذیرش  

بریرد. اسباش  قدرت سیاسی در ایران   تمر ز منابع اجبار  ویاد  در مقابل توسعه سیاسی قرار

ها    گر ت« هاد رت»اعادت سیاس  غیررسمی مبتنی بر   اومینه مناسبی بر ،در دس  حكوم 

وسان   سهیم شدن  اصلاحات ارضی، آواد » : جود آ رد. به گفته شاتغیرپنهان به پنهان  

 مردم   ۀ سیلهدف ما برقرار  حكوم  مردم به ،ودسدها تنها مقدمه ب ارگران در سود  ارااسه

 (151: 151٠ سقل او: سظر    دیرران،«.)دمو راسی قاسوسی بود دستیابی به

 سااتار  تحولات در د ل  سیاسی-اجتماعی شرایط د م، پهلو  ع ر دراین چنین بود  ه     

 محمدرضا رژیم( سوین شاهی پدر) سئوپاتریموسیالیستی سااتار  شرایط. داش  بسزایی تأثیر آن

 سیاسی ها فعالی  در اجتماعی طبقات   هاگر ت مشار     دهیساومان او تا شد باعث شات

 اجتماعی شرایط تأثیر تح    اودجوش ا گوسه به اجتماعی طبقات   آید عملبه جلوگیر 

 ساممكن عملاً ،پذیرد اسجام مدسی سهادها  طری  او بایس می  ه اعضایی مشار  . یابند تكامل

 د ران در. داشتند قرار حكوم  سظارت اعمال    نترل تح  اجتماعی، ها گر ت همه   بود

: داش  اود تأثیر تح  را اجتماعی طبقات گیر شكل ر سد عمدت، عامل د  شات، محمدرضا

   داش  تنافی اجتماعی طبقات مشار   با عملاً   ه سیاسی سظام حفظ برا  رژیم تلاش ا ل،

 موجب  ه سوساو  عرصه در جهان  شورها  ا ثر  ر د   المللیبین ااص شرایط م،د 

 - سیاسی د گاسه شرایط. گردید جدید متوسط طبقه جمعی مشار   احساس براسریختری

  ادار را حكوم  عملاً   ساا  مواجه ااصی معضلات با را رژیم ساو ،طبقه یندآفر در اجتماعی
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 سظام حفظ مبنا  بر    ند اتخاذ ا د گاسه سیاس  اجتماعی، تطبقا با براورد در تا سمود

 آارین  ه مرداد ٠8  ودتا  او پس .سماید اقدام اجتماعی طبقات  نترل   مهار به سلطنتی

 تر گراسهسر وب چهرت با د ل    رف  بین او استبداد تقلیل جه  متوسط طبقه امیدها 

 مهندسان پزشكان،   لا، استادان، شاعران، یسندگان،سو او ویاد  شمار باوگش ، قدرت به مجدداً 

 اجتماعی طبقات با د ل  ر ابط سرش  د رت این او. پردااتند رژیم با مخالف  به داسشجویان  

 اارج در چه   ایران در چه غربی، ها آمووش به دسترسی عل  به متوسط طبقه. شد دگرگون

 هوااوات   ساسیوسالیسم،   آواد  دمو راسی،: قبیل او غرب سیاسی مفاهیم جذب قویاً   شور، او

   شد براسداواسه اقدامات   مسلحاسه جنگ دارطرف بعضاً   اقت اد  سیاسی، ا ریشه اصلاحات

 به اسز ا   سكوت هاسال او پس سیز( قدیمی تجار   باواریان   ر حاسیون) سنتی متوسط طبقه

 متوسط طبقه یار  به    رد سپر  را اسقلاب تا اصلاحات پر سه تدریج،به امینی امام رهبر 

 بریران، حقوق اسبوت تودت دس  به 1151 اسقلاب سانبدین. سمود سرسرون را پهلو  رژیم جدید،

 در شات مسجد اسلامی، اسقلاب قلب  ه سیس  ت ادفی. گرف  صورت فكرانر شن   هاتكنو رات

 رضاشات سام  ه بود شدت  اقع ایاباسی در  ه بود تهران داسشرات بلكه سبود؛ تهران باوار جوار

 (44٠: 1555 )دیرار   دیرران،.داش  را متجدد   ضدمذهبی بسیار

 یژت طبقه متوسط جدید به ،با شر ع اسدیشه مدرسیسم در ایراناین در حالی بود  ه،      

یه برا  مشار   به دس  آ ردسد. پس او سقوط رضاشات، اتحاد ها  مناسبیفرص  ،ر شنفكران

 جود آمد   مجلس  ه در گذشته حامی سیاسی جدید به  ارگران ایران شكل گرف ، احزاب

ها به مؤثر  صاحب سفوذ گش    ر شنفكران   تح یل  ردت طورشد، بهحكوم  محسوب می

ها  منتشرت سیز  ه در گذشته حاضر شدسد. تعداد ر وسامه شكل مناسبی در عرصه اجتماعی

 عدد افزایش یاف . ٠٠5عدد بود به  18تنها 

توان به د  گر ت تقسیم را می د م سخبران برجسته طبقه متوسط جدید در د ران پهلو      

-ا ل سخبراسی بودسد  ه در در ن ساومان سیاسی سقش داشته   با د ل  همكار  می  رد؛ گر ت

ض با شخص شات سخبران دیرر سظام سر مخالف  داشتند   گاهی این مقابله به تعار  ردسد اما با

اساس سلطن   سه تنها با گر ت د م در سظام سیاسی هیچ سقشی سداشته   معمولاً  شد.منجر می

 ردسد بلكه با سخبران سیاسی سیز تعارض داشتند   دلیل مخالف  این گر ت می شات مخالف 

طبقه متوسط جدید را به د  بند  دیرر، یک تقسیم ر سد غیردمكراتیک سوساو  در ایران بود.

سماید. بخش اعظم سیاسی اجتماعی تقسیم می ها  مختلفها   گرایشبخش متفا ت با ماهی 
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دادسد  ه همرات با  ار نان بخش ا وصی، می بریران تشكیلرا  ار نان د ل    یا حقوقآن

بنیاد  سیاسی  ها آسها اواستار دگرگوسی رفتند.شمار میمحور اساسی طبقه متوسط جدید به

 ه منابع مختلفی او درآمد را  شداجتماعی بودسد. بخش دیرر شامل اقلیتی او افراد می -

 ردسد  شور اشغال می ها  ادار ها   دستراتها  مهمی در ساوماندرااتیار داشتند   موقعی 

صورت بهتواسس  می  ردسد. این بخش  با شبكه سخبران سیاسی مناسبات چندجاسبه برقرار می

 مخالف بودسد. ها  سلطنتی درآید. آسها با هرگوسه بنیاد  در جامعهاعمال و ر   فرمان ۀ سیل

 (110: 15٠8 )ادیبی،

رغم همۀ فشارها   تضییقات ، علی15٠٢-154٠در مجموع، در د رة محمدرضاشات او سال      

ها در مباروت علیه رسمی علیه د  ر ن طبقه متوسط سنتی یعنی ر حاسی    باوار، حضور آس

طور فعّال  جود داش    ر حاسی  در جایرات حكوم    مدرسیزاسیون   سكولاریزت  ردن شات به

 آفرین بود.)مهاجرسیا،عنوان پایرات مردمی   اقت اد  سقشرهبر  مباروات سیاسی   باوار به

1585 :٠٠) 

متوسط سنتی بود به اسحطاط ، باوار  ه جایرات اصلی طبقه 15٠5 تا154٠او  در سیمه د م     

ها  صنعتی   اقت اد  توسعه پیدا  رد   تجار    سبه   گرایید   در مقابل، ادم  در دسترات

دادسد با همه سقش   تا ید   ه در  ران قدیم   مجموعه  ساسی  ه باوار را تشكیل میپیشه

تاحد  او دس   حیات اقت اد  مملك  داشتند، سفوذ دیرینه اود را در اجتماع   سیاس 

( در مجلس 15٢٠تا  1٠8٠دادسد. میاسرین سسب  حضور تجار   اصناف در پنج د رت ا ل )

درصد  1114( 15٢4تا15٠٢درصد  ل سمایندگان مجلس   در پنج د رت بعد ) 11شورا  ملی 

درصد   در د رت بیس     515( به 1540تا 1541بود  ه این سسب  در د رت بیس    یكم )

 ( 41: 1541 )بهنام   راس ،درصد تقلیل یاف . 018( به ٠5تا15٠4چهارم )

ا  برا  تحق  اهداف ملی ر حاسیون همرات با سایر اقشار   طبقات جامعه تلاش گستردت     

طور علنی به سفع د تر م دق  ارد عمل شدسد. با اسجام دادسد. تعداد بسیار  او ر حاسیون به

العمل مهمی در مقابله با سظام ر حاسیون عكس 15٠0سال  دستریر    تبعید امام به تر یه تا

ها  علیمه  ه رهبر  امام را حال ر حاسیون مبارو حووتسیاسی حا م اسجام دادسد. در عین

، ر شنفكران   هات ردپذیرفتند به سیاس  ر   آ ردسد   سعی  ردسد با اقشار مختلف تح یل

 (www. pajoohe.com)ا  مردم رابطه برقرار  نند.تودت
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  دموکراسی خواهی و ، نوسازیاستبداد نفتی 

 با شات  ه( ٠51:1588  اتوویان،) سامید «سفتی استبداد ع ر» میتوان تعبیر  به را د رت این    

 را دار ومین طبقه ر ستاییان، میان در اود پایرات تقوی  ضمن ارضی، اصلاحات اسجام به توجه

 یارگیر  صدد در اجتماعی ط اقت اد  سوساو  پیریر  با وییس او   بود سااته اارج صحنه او

   ر ستایی اجتماعی سااتار لحاظ او عمی  تحولات ایجاد ضمن. برآمد جدید متوسط طبقه او

 اقشار د بارت افزایش اود سوبه به   همراسی بهداش    آمووش گسترش موجب ایران، در شهر 

 سحوت همچنین   شرقی   غربی ها  فرهنگ وا الروگیر  با رابطه در هرچند جامعه جدید

 . گرف  صورت فرا اسی استقادات آن اجرا 

   چهارم سوم، ساله پنج ها  برسامه طی تواسس  د ل  سف ، درآمد افزایش با مقطع این در     

 گسترش همچنین   ادمات   صنع  بخش در  یژت به ویربنایی امور توسعه به اقدام پنجم

 آغاو 1545 سال او د رت، این در اقت اد  مدا م ر س  فرایند آسكه وضیحت.  ند عالی آمووش

 رشد همچنین   15٠٠   154٠ سالها  بین سف  قیم  افزایش ابتدا ر س ، این محرک. شد

 اصلاحات اثر بر  ه مالكاسی به د لتی  ارااسجات سهام اعطا . بود اارجی گذاریها  سرمایه

  شا رو  سنتی شیوهها  سابود   نار در د لتی صنایع رشد سیز   بودسد آمدت شهرها به ارضی

 آهن، رات جادهها، گسترش. میداد سوید را اجتماعی ط اقت اد  سوساو  جدید د ر  وچر  ،  

 جه  آهن، ذ ب چون بزرگی طرحها  اسجام همچنین   بیمارستاسها   مدارس افزایش

 عواید اسفجار. میشوسد ارویابی راستا همین در ر شنفكر، قشر میان در توسعه عطش فر سشاسدن

 البته  ه داد اقت اد  ساله پنج ها  برسامه به بیشتر  شتاب 1155/15٠٠ سال ا اار در سف 

 (. 5٠٠ط5٠4 :1585  اتوویان،) بود جامعه در م رفزدگی   تورم رشد با همزمان

 شمار ها برسامه این اثر بر. شد فراگیر د رت این در دار  سرمایه تولید  جه  لی طور به     

 بورژ او  اجتماع،   سیاس  عرصه در»    رد پیدا چشمریر  رشد جدید متوسط طبقه اعضا 

 ریشه   رشد د رت د رت، این   بخشید  ابسته بورژ او  به را اود جا  مرداد ٠8 در ملی

   لوژیکایدئو تنوع تمام با جدید متوسط طبقه دیرر، سو  او. اس «  ابسته بورژ او » د اسدن

 بسیار  برا  را ومینه« اْلنف  ح »   اس  گسترش حال در رسرارسرش، قشرها  تمام با

 (0٠ :1584 ، د نی شفیعی) «میكند آمادت فرهنری   فكر  مسایل

 متوسط طبقه ادبی   فرهنری فعالی  دراشان د رهها  او یكی ع ر این منظر این او     

 فضا    موجود سسبی رفات او استفادت با شاعران،   سویسندگان آن در  ه میشود محسوب جدید
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 بسیار ، با ر به.  ردسد ر اسه اسدیشه باوار به را اود دستا ردها  بهترین آمدت، بوجود باو سسبتآ

 مردمسالار  گفتمان تقوی    استبداد سقد جه  در گسترها  سفوذ حووت تدریج به آثار این

 مجددآ اورشید  چهل دهه ا اار در    ند تحمل را فضا این ستواسس  د ل  هرچند. یافتند

(. 84: 1501 )سپاسلو، ؛(51ط05:1585،55،58  د نی، شفیعی) سمود برقرار را شدید  ساسسور

 به دهی شكل در جدید متوسط طبقه فرهنری ها  فعالی  اثرات محد دی  این رغم به

 . دارد اسكارساپذیر  سقش د رت، این ا اار او  یژت به طبقه این مردمسالاراسه مطالبات

 در ،15٠0 سال در شات، علیه ا لیه اعتراضات رسیدن ا ج به ادعا این قو  مثال شاهد     

 عملا  ه اس  آلمان گوته اسستیتو   ایران سویسندگان  اسون توسط شعر شب دت برگزار  جریان

 در  ه یختندر ایابان به همری برسامه اجرا  آار شب در   شد تبدیل رژیم سقد محل به

 :1581 آبراهامیان،) شدسد باوداش  یا وامی سفر دت چند    شته داسشجو یک درگیر  جریان

 او مهمی بخش عنوان به ر شنفكران، اثرگذار موقعی  بیاسرر اوبی به مسأله این(. ٠8٠ط٠81

 ) اتوویان،. اس  مستقل احزاب غیاب در عمومی مطالبات به دهی شكل در جدید، متوسط طبقه

 (.55ط1585:5٠

 پر رش   پذیرش سه   بود جامعه جدید قشرها  حل   جذب بر مبتنی آن رسمی سیاس      

 دید او  ه امر . )بود ودت سامتواون توسعه یک به دس  حقیق  در رژیم ا صاف این با. آسها

 حد تا امر این(. میشود محسوب اسلامی اسقلاب  قوع علل جمله او گران تحلیل او بسیار 

 سر وب دیرر عبارت به. شد مسلحاسه اقدامات   ویرومینی تحر ات گسترش موجب اد وی

 شكس  با  ه شد موجب احزاب قالب در مردمسالار  گفتمان طرفداران استقاد ِ فعالی  هرگوسه

 باو غیرمتعارف ر شها  اسجام یا   سظرات ارایه برا  رات رژیم، با مخالف  برا  متعارف راهها 

 سنن دیرر یا   تشیع طرفدار گر هها   نار در د م ملی جبهه شكس  با مثال طور به. شود

 به دس  فلسطین    یتنام در  یژت به مار سیس  مباروان ر شها  او الهام با گر ههایی ایراسی،

 یا مسلمان او اعم) چریكی گر هها  عبارتی به(. ٠8٠:1588  اتوویان،» ودسد چریكی اقدامات

 او استفادت جا  به سدیدسد رژیم در را گفترو برقرار  برا  لاوم ظرفی  ه  هنرامی( مار سیس 

 . دادسد قرار اود الرو  را چپ مسلحاسه تحر ات مشر طه، د ران تجربیات

 ر حاسیان با رژیم آمیز اهاس  رفتار   مردم مذهبی اعتقادات به توجهی بی مسأله، این  نار در     

 .  رد تشدید را تضاد این
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   شور، بالا  به سال 1٢ جمعی  ،154٠ سال در. گرف  اسجام سرشمار  د  د رت این در

  می رشد در بالایی ضریب او ایران جامعه بعد به 154٠  ه. شد گزارش سفر 110،111 815

 رشد ادمات بخش اقت اد  بخش فعالان تعداد مقایسه در   بودت براوردار  ردت تح یل افراد

 تقوی  سمایاسرر مسأله این  ه اس  داشته صنع     شا رو  ها  بخش برالاف چشمریر ،

 (. ٠48   ٠45:1585 وادت، حسین) اس  ایران جدید متوسط طبقه اجتماعی بدسه

 طبقه برا  حد این تا لیبرالیسم اصول   مردمسالار  شد باعث آسچه آسكه، اهمی  حایز سكته

 در ریشه سوعی به اود  ه شود میسظا تغییر اواستار    ند پیدا اهمی  ایران جدید متوسط

 گستردت سوساو    اصلاحات ،15٠5 تا 154٠ سالها  الال در هرچند  ه بود این داش ، آن

 توسعه او غفل    سو یک او سظامیان   دربار قدرت تحكیم اما داد، رخ  شور شؤ ن تمام در ا 

 پایرات سستی بموج دیرر، سو  او جامعه مذهبی   فرهنری عوامل به بیتوجهی   سیاسی

 آوادیهاس  تمام سحو معنا  به دیكتاتور   ه آسجا او   حا م سظام سیاسی مشر عی    اجتماعی

   آوادیها او پارها  دیرهنرام اعطا  حتی. شد آن او برآمدت جدیدِ  متوسط طبقه جدایی ط

  ه شات توسط رستاایز حزب تأسیس او پس ا وص به ها اسریزت این. گردید سیاسی اصلاحات

. یافتند بیشتر  جوشش  ند، ادارت را متكثر ایرانِ حزب، یک با تكثرگرایی، ع ر در میخواس 

 بیش سیز مردمسالار  گفتمان هوااواهان تعداد جدید، متوسط طبقه  مّی رشد با آسكه  یژت به

 راواستا ر شنفكران،     لا تحر ات با جدید متوسط طبقه ر  این او. بود یافته افزایش پیش او

 حكوم  سه    ند سلطن  شات  ه این مشر طه اساسی قاسون به باوگش    بشر حقوق رعای 

 دیرر بار میرردید، بیان آمیز مسالم   املا صورت به  ه ها اواسته این طرحِ. شد عرصه  ارد طط

 ، ا لیه سیاوها  رفع   یافتن قوام او پس جدید متوسط طبقه مطالبه سخستین  ه سمود اثبات

 سایر با ائتلاف در سیز مطالبه همین با طبقه این اعضا  سیز سهای  در. اس  اسیخواهیدمو ر

 با   ،(رت)امینی امام رهبر  تح  اسلامخواهی،  یژت به ها، اواسته سایر با همراهی در   گر هها

 تحولات   بررسی البته  ه سااتند سرسرون را پهلو  سلطن  ،«اسلامی جمهور » مشترک شعار

 . طلبد می دیرر  مجال اود ایران اسلامی سقلابا عظیمِ
 

 دوم: پهلوی حکومت فروپاشی و بی ثباتی سیاسی نوسازی، سیاست

آرام  برا   ارتر، آمریكا، دمو رات جمهور رئیس فشار با پهلو  حكوم  عمر آار سال د  در    

را  سیاسی باو فضا  سیاس  شات، فشارها،  استن برا  تلاشی سیز   اپوویسیون گر ها   ردن



 ...بقه متوسط جدید واکاوی عوامل گسترش ط                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

311 

 اعمال سیاس  همین  ه( 4٢ دهۀ آغاو)قبل د رة ماسند سیز بار این البته گرف ؛ پیش در

 بهتر  فرص  مخالف، سیر ها  چرا ه ،داش  دسبال به حكوم  برا  أسفبار  گردید، ستایج

 عقب برا  حكوم  ش ها اتل تمام. سمودسد پیدا حكوم  برابر در آرایی صف   برا  ساماسدهی

 سا امی با بود، حكوم  براسداو  سماد جامعه، سیاسی ارادة رأس در  ه مذهبی دن سیر ها راس

سوساو   جا  به  ه بود پهلو  حكوم  بودن سامشر ع امر، این علتها  مهمترین او مواجه میشد،

 .بود گذاشته آسها سهادن  نار   سیاسی اسز ا  به  مر مذهبی، سیر ها  رضای   سب   دینی

 مطلقۀ حكوم  قدرت   ایران در مدسی جامعۀ ضعف  ه بودسد معتقد پهلو  حكوم  ها ایدئولوگ

 سیاس  دینی مخالفان  ه شود می موجب ساوشكار،   منز   جناحها  تقوی    یک سو، او

 شات اواهد حكوم  در سی چالش به منجر امر، این    نند پیدا مردم میان در طرفداراسی ستواسند

 .شد

مشر عی   تا میشد اعمال دینی سیاس  طری  او آن، به تظاهر   مداراسه دین گرایشها      

 تضعیف   یا مییاف ، را آن یا تعامل با ر شن گوسه ا  به میبایس  حكوم . یابد تدا م داالی

: 1580)اوغند ،  ماسد سا ام البته  ه میرسید م الحه به آن با یا مینمود، سابود امكان صورت در

11٠.) 

 سبود. همسو جهان، حكومتی در سوین الروها  با مدرن دسیا  در شاهنشاهی ئولوژ اید     

   دین یا سلطن  سهاد   علما میان عدم تعادل سشاسدهندة همررایی، مقابل سقطۀ در  اگرایی

   سلطن  سو  او یافته تر یج شها  ویرا ارو گرف ، تهاجم شكل اود، تدا م در  ه بود د ل 

 .(٠٠: 1511وایی،  )لکداش  علما تعارض   دین توصیۀ   حمای  مورد شها  ارو با د ل 

در  همراسی اسقلابی ر حیۀ شدت   تدا م فراگیر ، پیدایش، دلایل   ومینه ها مهمترین او     

 سمود: اشارت ذیل موارد به می توان ایران،

 به مذهبی، هها  گر  شها  تلا او اویشتنِ ساشی به باوگش    مطلوب  ضع آرمان گسترش-1

 ؛4٠ ارداد 1٠ او  یژت

 رات در مباروت   ظلم علیه پرااشرر  حسّ  ه تشیّع اسلامی ایدئولوژ  آرماسها  بر تكیه -٠

  میداش ؛ سره وسدت اویش پیر ان را در شهادت طلبی سهای  در   ادا

 . اسقلاب رهبر  سفس به اعتماد   قاطعی -5

  اریزمایی تأثیر شات حكوم  مختلف اقدامات   گیها یژ او ساشی  ه موجود  ضع سارضایتی او-4

 .بود جاسشین ساو  فرایند طری  او امینی امام رهبر 
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 قدرت   اعمال سنتی ر شها  در سستی او ساشی اسلامی، اسقلاب عنای ، حمید عقیدة به     

 بزرگ، ت ها  ااسواد فر پاشی عنای ،. اس  بودت افراد اجتماعی تشخص معیارها  در تزلزل سیز

 تواون میان عدم   شدن صنعتی او ساشی شها  ارو   آداب شهرها، به ر ستائیان مهاجرت

 در تغییر دیرر سو  او را جامعه سنتی شها  ارو   سو، یک او را سطحی   ساقص تجددگرایی

 ند   اصلی علل او یكی تح یلكردت، سخبران   ، سظر به. می داسد دایل سیاسی سظام

 او مهمترین یكی شیعی اسلام میداسستند  ه سنتی عقاید   شهاوار به پایبند  را  شور پیشرف 

 – مردم بسیار  او میان در عنای  عقیدة به « حقارت احساس» این .میشود محسوب آن منابع

 (04: 1584) اظمیان، داش   جود - غنی چه   فقیر چه

 قدرت تقسیم   حكوم  او سوعی ظهور   تولد ایران، اسلامی اسقلاب فرآیند در فو و میشل     

« سیاسی تررایی معنو » فو و،. میشود محسوب اسلام دامن در سوظهور پدیدت ا   ه را مییابد

 ) ٠0:1555فو و،  (سمودت؛ تبیین ایران اسلامی اسقلاب اصلی قطب   محور عنوان به را ایران

   علما .اس  تشیّع بمكت آمووت ها    اسلام اسلامی ایران، اسقلاب اصلی جوهرة   ماهی 

ماسند  مفاهیمی احیا    باوسرر  با   یاویدسد دس  فرهنری پیرایشرر  به مذهبی متفكران

 میشوسد فرهنگ محسوب شیعه فرهنگ   سن  در فعال عناصر   ه- شهادت طلبی فقیه،  لای 

. گردید  نشرران اسلامی فعالی  موجد اود  ه سمودسد ریز  پایه را جدید اعتراضی   مبارواتی

 با آن درصدد پیوستری   شد پیدا مذهب حووة در  ه بود جدید  سرات او حكای  تلاشها، این

   رادیكال یک جنبش تنهایی به اود اصول، مجدد ارویابی .بود سیاسی اسلام ارائۀ   سیاس 

 (٠٠٠: 1580)مق ود ، می آمد حساب به مدرن حتی

 

 :گیری تیجهن

( 15٠5-1544 ، طبقه متوسط جدید   بی ثباتی سیاسی )اقت اد -تحولات اجتماعی      

ا  به تبعات  همان گوسه  ه عنوان شد، در الرو  سظر  هاستینرتون در باب سوساو ، توجه  یژت

دارد  ه توسعه  ها  اقتدارگرا شدت اس . ا  بیان می سوساو    توسعه   اقت اد  توسط رژیم

ها  جامعه   سیاسی  اتار اجتماعی   سیز اروشاقت اد  باعث تغییر   تحولاتی اساسی در سا

متوسط اس . او سظر ا   گیر    گسترش طبقه بعات آن، شكلشود  ه یكی او مهمترین ت می

متوسط برمی ایزسد   ایجاد تقاضا برا   ها  دمو راسی اوات او در ن طبقهدر هر  شور  سیر 

 در طبقه متوسط اگرچه.  نند می رهبر  را فراگیر اجتماعی –دمو راسی   تحولات سیاسی 
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ومان   با افزایش  مر ر به اما سیس ، ثباتی بی جه  در مهمی سیر   اود گیر  شكل ابتدا 

 می آن   غلبه   عدد  بر سیر ها  دیرر جامعه، ا وصا  ارگران   دهقاسان، به سیر یی عمدت 

ا  برا  حل  شود   حكومتها را به فكر چارت ساو  جامعه تبدیل می در جه  بی ثبات

گشایند    دارد؛ برای درها را برا  این آرماسها   اهداف طبقه متوسط می تقاضاها  آسان  ا می

دهند   برای دیرر به سیاس  سر وب ر    آمیز به چراش سخبران تن می در ر سد  مسالم 

 موف  میمی آ رسد   در ستیجه اگر او تواسایی بسیج منابع بالایی براوردار باشند، در این رات 

شوسد   برا  مدتی ثبات   آرامش را به  شور باو می گرداسند. اما گر ت دیرر  او  شورها  ه 

گرف ، ستواسستند به صورت مناسبی به  ایران د ران محمدرضا پهلو  هم در این دسته جا  می

ت در   بی ثبات  نند تقاضاها  این گر ت پاس  گویند   در ستیجه آن را به یكی او عوامل عمدت

 در ن سااتار سیاسی اود تبدیل  ردسد.

 میل رغم به. یاف  ادامه آمریكا در دمو رات  ِندِ  آمدن  ار ر   تا سیاسی ر سد این     

 لز م   تنفسی فضا  ایجاد بر مبنی  ند  فشار اعمال با موجود،  ضع حفظ برا  باطنی شات

 به موقعی  توجه با آمریكا .آمد مفراه سیاسی باو فضا  ایران، در چندگاسه اجرا  اصلاحات

 اتحاد جماهیر با همجوار    اا رمیاسه سف  ایز   پرتنش منطقۀ در ایران حساس ژئوپلیتیک

 سكنندة  ه تأمی اقت اد    سیاسی اهدافی با    موسیسم، برابر در سفوذ سد ایجاد برا  شور  

 پردااته میشود، آسها به ادامه رد  ه اصلاحاتی  ردن پیادت به شات تشوی  با بود، آسان منافع

 . رد مبادرت

 غیررسمی   فكر  سخبران   سیاسی تشكلات ،154٢ل سا ا ایل در تنفسی فضا  ایجاد با     

  ردن اصلا عملیاتی او پس حكوم  . ردسد پیدا  جود ابراو امكان حا م، قدرت دسترات او اارج

 می توان گف  .گردید ر بر  154٠ ارداد 1٠ قیام در مردم اعتراضات ا لیۀ موج با اود، حات

   ظهور با  ه قدرت سئوپاتریموسیال سااتار   ایران در  ابسته توسعه ملز مات بین تعارض  ه

 بایس  می  ه متوسط طبقه اعضا  شد سبب اس ، مخالف جدید متوسط طبقه یابی قدرت

 در مختلف درجات به  نند ایفا را گرا توسعه رژیم اجتماعی پایرات سقش  ابسته توسعه ر سد در

 او برشمردت،  یژگیها  دلیل به آشكارا رژیم میان این در. شوسد ظاهر رژیم آن با معارض سقش

 ر سد؛ می شمار به توسعه ها  برسامه پایه  ه سیاس  در مردم مشار     مدسی جامعه رشد

 دلیل به مرژی دس  به شدت هدای    شدت  نترل مشار   سو  دیرر او . رد می جلوگیر 

 آواد  هرگوسه او رژیم سیاستی چنین همسو . بود شات مطلوب مردمی پشتواسه سداشتن



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ      3111 بهار، 32 شماره، چهارم؛ سال فصلنامه راهبرد سياسي

346 

 . رد جلوگیر  مدسی سهادها    احزاب تشكیل   سیاس  امر در همراسی مشار     سیاسی

 ا ائص   ایران در قدرت ساا    آن  ملز مات سوساو  ر سد بین آشكار تضاد امر این

 متوسط طبقه ا وصا مختلف طبقات ر یار یی موجب سهای  در  ه بود آن سئوپاتریموسیالی

 .گردید حكوم  با جدید

اطا  راهبرد  محمدرضا شات پهلو    دسترات سیاس  ساو ا ، در ایجاد ، در مجموع     

ها   متوسط جدید   عدم توجه به اواسته ماعی   آمووشی   گسترش  می طبقهتحولات اجت

شرایطی را به  جود آ رد  ه سزاع میان سظام سیاسی حا م   این طبقه را سیاسی آسان، سراسجام 

د م در قبال این گر ت، سراسجام بخشی  سمود. سیاس  سر وب به عنوان راهبرد پهلو  حتمی می

متوسط جدید را متقاعد  رد  ه پذیرش قواعد حا م بر  احزاب   گر ت ها  متعل  به طبقهاو 

براوردار سیس     اس ، دیرر او  ارایی عمومی مناقشات در عرصه به حل سیاسی  ه معطوف سظام

مسلحاسه  بردسد   مباروت باید رات جدید  یاف . برای او آسها بد ن هیچ تردید  دس  به اسلحه

در پیش گرفتند. برای دیرر فرار را بر قرار ترجیج دادسد   گر هی سیز اگرچه هموارت در 

تردید را  نار  15٠5ودسد، اما در بزسرات اسقلاب اسلامی سال ر یررداسی او قواعد حا م مردد ب

گذاشتند   به صف مخالفان پیوستند. در ستیجه، عدم توجه رژیم پهلو  به تقاضاها  این 

 .ها  باوگش  ثبات را مسد د  رد گر هها، تمام ر وسه
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