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 -1مقاله حاضر بخشي از يک تحقی با عنجا بررسي نیرا عبقه متجسم (با تأكید بر وامعه ايرا ) در سال 8816
ميباشد.
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دو صاحبنیر از سه ماک ثرور ،منزلت و قدرر (مجقعیت اقتصادا ،اوتماعي در كنار
تجانمندا و تخصص) براا تمییز داد عبقار و اقشار اوتماعي استفاده شده است و از
آنمايي كه عمدتا عبقه متجسم (وديد) را گروه بجروكرارتا تشکیل ميدتند ،ترچند
بعیي از اين افراد از لحاظ اقتصادا و درآمدا ضعیف تستند ،ولي در مممجع ،اين
افراد از نیر تحصیار و تخصص در سطح بااليي ميباشند و به تمین وهت در عبقه
متجسم قرار ميگیرند اما مفهجی عبقه متجسم وديد در ايرا حاصل ارتباط با غرب
است و مراحل صنعتي و بطثي را مانند وجامع غربي نگذرانده است ،تا مفهجی عبقه
متجسم بدا مع نا كه در غرب است ،باشد يعني عبقه متجسم حاصل نجسازا و
مدرنیزاسیج است كه از وجامع غربي وارد كشجر شده و اين عبقه از ونبش مشروعه به
اين عرف رشد داشته است در مممجع عبقه متجسم وديد با محجريت روشنفکرا
شکل گرفته است ،چج گفتما روشنفکرا  ،گفتما دمجكراسي است
واژههاي کليدي :عبقه ،عبقه متجسم قديش ،عبقه متجسم وديد  ،گفتما
روشنفکرا

مقدمه:
«عبقه متجسم» تمچج بسیارا از مفاتیش علجی اوتماعي داراا معناا دقی و مجرد
تجاف تمه صاحبنیرا نیست گذشته از تنجع ديدگاهتاا متفکرا  ،اختاف در ماكها و
ويژگيتاا اين عبقه از يک سج و نامشخص بجد قلمروا عیني و مصداقي آ از عرف
ديگر و تمچنین تأثیر تحجالر تاريخي بر آ سبب شده است كه تر كس از زاويه ديد
خجد تعريفي خاص از آ ارا ه دتد البته تعريفتا و رويکردتاا بسیار متفاوتي درباره
مفهجی عبقه متجسم ارا ه شده است:عدهاا از نیريه پردازا عبقه متجسم را بخشي از
نیای قشربندا نیروا كار يا نیای قشربندا اقتصادا -اوتماعي مجوجد در يک وامعه
ميدانند كه نه وايگاه چندا وااليي به لحاظ رفاتي و منزلت اوتماعي دارد و نه در
سطجم پايیني و محروی وامعه واا گرفته است اين نجع رويکردتاا كلي و عای در
حقیقت مؤيد نجعي حالت شناورا يا سیال بجد صجرر بندا و تركیب عبقاتي اوزا و
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عناصر متشکله (يا تما اعیاء) اين عبقه بجده و تأيیدا است بر اين كه تنجز در
خصجص تعريف دقی و وامع اين تعبیر ،اتفاق نیر چنداني ووجد ندارد البته در برخي
منابع نیز به اين نکته اشاره ميشجد كه در بستر فرتن ،مردمي و عای ،اين تعبیر در
اروپا غالبا معادلي براا واژه «بجرژواا» به حساب آمده و به كار برده ميشجد (نجذرا ،
)1 :8814
عبقه متجسم در وايي بین «عبقه كارگر» (كه معمجال منیجر كارگرا يدا است) و
عبقه مرفه يا عبقه باال (كه معمجال سرمايه دارا بزرگ يا نخبگا حاكش را شامل ميشجد)
قرار دارد
نجعي فرار از ويژگيتاا مشترک يا ووجه عای مجوجد در مفهجی «عبقه» ،به چشش
ميخجرد ،امرا كه به واسطه ماتیت «مدای در حال تغییر» عبقه متجسم و به واسطه
تركیب متنجع آ كه عمجما در حال گسترش يا كاتش است ،تقجيت و تايید ميشجد
( ،Mann, 1989نقل از نجذرا)8814 ،
در ايرا عبقه متجسم وديد با اقدامار دولت رضاشاه به منیجر تجسعه يک ارتش
نجين و يک نیای ادارا كارآمد و متمركز به ووجد آمد رشد ديجانساالرا و تقاضاا
روز افزو براا متخصص و مدير در سطجم گجناگج بخشهاا عمجمي و خصجصي
و گسترش سريع آمجزش به سبک غربي ،منمر به پیدايش عبقه متجسم غیر كارفرما،
شامل متخصصا آزاد ،پرسنل نیامي ،شاغا يقه سفید و متخصص در بخش خصجصي
و روشنفکرا

شد بعیي از نجيسندگا

بر اين باورند كه گسترش نفجذ غرب

از يک عرف و رشد سريع آمجزش و سیستش بجروكراسي ،از عجامل اساسي ساما
يافتن عبقه متجسم وديد در ايرا بجده است و در مقابل اعیاا اين عبقه ،كارگزارا
اصلي دولت سازا و عاملین وريا نجسازا در اين دوره بجدهاند به عجرا كه
شايد به ود بتجا ادعا كرد فرآيند نجسازا در ايرا با نقش كاربردا اين عبقه مقار
بجده است
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طرح مسأله
واژه «عبقه متجسم» را اولین بار شخصي به نای تجماس گیسبجر در سال  8111به
كار برد در تما ايای بجد كه علش اقتصاد و سرمايهدارا نیز در حال شکلگیرا بجد
گیسبجر  ،عبقه متجسم را در میانه زمیندارا و اشراف از يکسج و كشاورزا و كارگرا
از سجا ديگر تعريف كرد كه شامل مالکا و كارآفرينا ميشد
شايا ذكر است كه عبقه بجرژوا از لحاظ تاريخي عبقه متجسم خجانده شده است،
آنها در آخرين دوره فثجدالیسش در اروپا عبقه يا گروهتاا مابین اشراف زمیندار و رعايا را
شامل ميشدند كه گسترش وسیعي يافته بجدند اين عبقه در ابتدا پیشهورا و كساني كه
سرمايه اندوخته و به داد و ستد ميپرداختند ،را شامل ميشد و سپس افرادا كه در
صنايع سرمايهگذارا كردند ،بانکدارا و صاحبا سرمايهتاا بانکي نیز در اين عبقه قرار
گرفتند (اديبي )88 :8811 ،بعد از اينکه بجرژوازا نیای فثجدالیسش را برانداخت و تبديل
به قدرر سیاسي برتر شد به عبقه حاكش استحاله يافت و از صجرر عبقه متجسم خارج
شد «در نیای سرمايهدارا بین عبقار سرمايهدار و كارگر ،دو گروه نسبتا وسیع اوتماعي
قرار دارد :در گروه اول بازرگانا و سجداگرا صنعتي كجچک ،مغازهدارا  ،صاحبا
بنگاهتاا اقتصادا كجچک و تجلیدكنندگا مستقل ،و در گروه دوی تحصیلکردهتا،
مهندسا  ،پزشکا  ،حقجقدانا  ،استادا

دانشگاه ،دانشمندا  ،دبیرا  ،آمجزگارا ،

تکنسینتا ،دانشمجيا  ،كارمندا و حقجقبگیرا قرار دارند اين گروتها با عنجانهاا
عبقار متجسم و عبقة خرده بجرژوازا معرفي شدهاند در تحلیلهاا امروزا گروه
اول عبقه متجسم قديش و گروه دوی عبقه متجسم وديد خجانده شدهاند (اديبي:8814 ،
)88-84
به عبارر ديگر گرچه عبقه متجسم قديمي با اين ويژگي كه نه وزء سرمايهدار
محسجب ميشد و نه وزء كارگرا يدا  -كه در كار تجلید و تجزيع نجع خاصي از
محصجالر مادا دخیل بجدند  -تمچنا ووجد دارد در عین حال يک عبقه وديد ديگر
پديد آمده است كه به كار تجلید و تجزيع دانش و اعاعار نمادين مشغجل تستند و
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بعیي از محققین از اين عبقه وديد با عنجا «عبقه اعاعاتي» ياد ميكنند (واوي
حیدرا)8818 ،
بندورا ميگجيد :افراد عبقه متجسم ،كنشگرا اصلي ونبشهاا نجين اوتماعي ی از
ونبش عرفدار صلح و فمینیسش گرفته تا ونبش عرفدار محیم زيست ی تستند ،عبقه
متجسم تر چند ضرورتا سازما يافتهتر از فقرا و حاشیهنشینا نیست ،اما منابع مهمي
دارد كه عبارتند از:
 -8مهارتهاا سیاسي و فرتنگي ،آمجزش ،مجقعیتتايي در دستگاه و تشکیار
دولتي و يا در بخشتاا اصلي دنیاا حرفهاا
 -2اين عبقه (متجسم) ،تجده منتقدا در وامعه بجوجد ميآورد
 -8عبقه متجسم از متخصصین ،مديرا و تجوه رسانهتا برخجردار است
 -4مهمتر اينکه ،افراد عبقه متجسم ،در وامعه خجد احساس مالکیت از خجد نشا
ميدتند افراد متعل به اين عبقه در تثبیت تنمارتا ،ارزشتا و آداب و رسجی مشاركت
ميكنند تا وامعه دلخجاهشا را بسازند البته افراد عبقه متجسم مختلف تستند ،عدهاا
مترقي و محافیهكارند و عدهاا به لحاظ سیاسي فعال و عدهاا نیز بيتفاور تستند
()Boundreau, 1999: 1
در زمینة عبقار متجسم در ايرا ميتجانیش به برخي مطالعار نه چندا گسترده
مانند :بررسيتاا احمد اشرف ،حسین اديبي ،وال آل احمد ،پريچهر ابراتیمي ،عماد
افروغ و ابراتیش انصارا و

اشاره كنیش كه نیمي از آ به دورة قبل از انقاب اسامي و

نیش ديگر به بعد از انقاب اسامي  -پريچهر ابراتیمي ،عماد افروغ ،ابراتیش انصارا -
برمي گردد در دورة بعد از انقاب ترچند برخي اعاعار كمي و آمارا (مانند تحقیقار
وزرار فرتن ،و ارشاد اسامي) در زمینة عبقار متجسم در ايرا بدست آمده و
تحلیلتاا كلي و پراكندهاا نیز در حد روزنامهتا و برخي ممار ارا ه شده است ،اما
واقعیت اين است كه ما در ايرا از عرفي با پیدايش و رشد عبقار متجسم وديد با يک
ساخت كا اوتماعي نجيني سروكار داريش كه متفاور از دورهتاا گذشته است و ووجد
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اين عبقه وديد نتاي  ،پیامدتا و مسا ل بسیارا را در وامعه دامن ميزند و از عرفي با
خاء تثجريک و تحقیقاتي در اين زمینه مجاوهیش بنابراين سجال اصلي مقاله اين است كه
براا شناسايي عبقه متجسم از چه معیارتايي ميتجا استفاده كرد و وضعیت و وايگاه
عبقه متجسم در كشجر ما چگجنه است؟ آيا عبقه متجسم براا خجد واود «سیاست» و
«آگاتي» (عبقاتي) خاصي است كه با سیاست و آگاتي «عبقه كارگر» يا «عبقه سرمايه
دار» متفاور و بیگانه است و يا چنین وضعیتي در مجرد عبقه متجسم ووجد ندارد؟

بررسی مبانی نظري:
در تحلیل عبقه در حالي كه ماركس تقريبا تأكیدا انحصارا بر عجامل اقتصادا به
عنجا عامل تعیینكنندة عبقه اوتماعي دارد ،وبر بیا ميدارد كه به عاي اقتصادا بايد
بعنجا مجردا خاص از مقجله بزرگ ارزشها نگريسته شجد ،مقجلهاا كه شامل مجارد
زيادا ميشجد كه نه صرفا اقتصادااند و نه در راستاا منافع قابل ارزيابياند براا وبر
مدل ماركسیستي اگرچه به عنجا منبعي براا فرضیار مفید است ،اما در اين مدل
پیچیدگي قشربندا بیش از حد ساده ميشجد وبر بدين ترتیب ميكجشد تا میا منافع
مختلف تفکیک سلسله مراتبي ،تمايز ايماد كند براا او عبقه و منزلت دو مممجعة مهش
سلسله مراتب تستند
ترچند وبر در تجضیحاتش پیرامج مفاتیش عبقه ،منزلت و قدرر به روابم میا آنها
يا وايگاه تر يک در رابطه با ديگرا نیز پرداخته است ،اما از آنما كه در اين نجشتار بسم
مفهجی عبقه متجسم مجردنیر ما است ،به اختصار به شرم مفهجی عبقه و عبقه متجسم در
نیريه وبر ميپردازيش:
«وبر عبقه را به عنجا گروتي از مردی تعريف كرده كه فرصتتاا زندگي مشابهي
دارند ،فرصتهايي كه به وسیله قدرتشا براا فروختن كاالتا و مهارتها در وهت كسب
درآمد تعیین ميشجد دارايي يک ماک تعیین عبقه است ،اما تنها معیار نیست براا وبر
بُعد سرنجشتساز يک مجقعیت عبقاتي در نهايت ،مجقعیت در بازار است ووجد
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گروتهاا بزرگ از مردی كه ميتجانند در يک مجقعیت عبقاتي مشترک واا داده شجند،
نیازمند ايماد عمل گروتي يا اوتماعي ،يعني فعالیت تعیین يافته براساس آگاتي و منفعت
نیست ،اگرچه اين مجقعیت بايد مجلد عکسالعملتايي مشابه باشد ،به اين معنا كه در
مجقعیت عبقاتي يکسا  ،افراد بايد رفتار و ووه نیراتي مشابه را بدو داشتن احساسي از
آگاتي عبقاتي از خجد نشا دتند (لیپست)48-42 :8818 ،
وبر تمچج ماركس به شرايطي كه بر اساس آ شرايم آگاتي عبقاتي پديدار
ميشجد ،عاقه داشت اما براا او ،شکلي يگانه از آگاتي عبقاتي مطرم نبجد آنچه باعث
ميشجد تا گروتهايي آگاتي از منافع مشترک خجد در مقابل منافع ديگر گروتها بدست
آورند ،يک مسثله تمربي خاص است كه به اتمیت گروتها در زمانها و مکانهاا مختلف
وابسته است دامنة آگاتي در تر مجرد به میزا زيادا به فرتن ،عمجمي وامعه،
بخصجص به مممجعة افکار روشنفکرانة راي در درو وامعه بستگي دارد مفاتیش يا
ارزشهايي كه احتماال مجوب رواج يافتن يا مانع شد از پیدايش گروتهاا داراا آگاتي
عبقاتي ميشجند ،نميتجانند صرفا از معرفت دربارة ساختار عیني اقتصادا يک وامعه
مشت شجند ووجد قشرتاا متفاوتي كه در معر

فرصتتاا مختلف زندگي تستند،

ضرورتا منمر به عمل عبقاتي نميشجد
فعالیت سازما يافتة گروتهاا عبقاتي به وسیله شرايم زير تسهیل ميشجد :الف ی
امکا متمركزسازا بر روا مخالفا  ،آنما كه تیادا باواسطه بر روا منافع ضرورا
است بدين ترتیب ،كارگرا در مقابل كارفرما و نه صاحبا سهش كه كسانياند كه واقعا
بدو انمای كار درآمد كسب ميكنند ،سازما مييابند ب ی ووجد يک منزلت عبقاتي كه
به عجر نجعي براا تجدهتاا عییمي از مردی ،تمانند باشد ج ی امکانار تکنیکي ،افراد را
به راحتي گردتش ميآورد اين امر بخصجص زماني صادق است كه تعدادا از افراد ،با
تمديگر در محلي كجچک تمچج يک كارخانة مدر كار ميكنند د ی رتبرا  ،افراد را
به سجا اتداف براحتي قابل فهش تدايت ميكنند چنین اتدافي به عجر بسیار كلي تحمیل
ميشجند و يا دست كش به وسیله افرادا تمچج روشنفکرا كه به عبقه مجرد بحث
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وابسته نیستند ،تفسیر ميشجند (لیپست)48 :8818 ،
اكنج بهتر است به اين مجضجع بپردازيش كه وبر چه عبقاتي را در وامعه ،شناسايي
كرده و در زمینة عبقة متجسم چه نیرا داشته است چنانکه گفتیش ،ترچند وبر دارايي و
مالکیت را تنها معیار تعیین عبقه نميداند ،اما در باور وا ،مالکیت مسثلة اساسي تمه
شرايم عبقاتي است به دلیل داشتن و يا نداشتن درآمد تجلیدا (و يا سرمايه) ،شیجهتاا
گجناگج زندگي بجوجد ميآيد در نتیمه ،تفاور در شیجة زندگي ،كلید تمايز پايگاتها در
وجامع نجين است كساني كه مالک درآمد تجلیدا خجيش تستند ،به نسبت استفادهاا كه
از دارايي خجد ميبرند ،با يکديگر نیز تفاور دارند براا نمجنه ،يک سهامدار ممکن است
به عبقة «اوارهدتندگا » و يا كارفرمايا تعل داشته باشد
اوارهدتندگا

يا عبقة مالکا  ،كساني تستند كه از درآمد ثابت ناشي از

سرمايهگذاراتا يا سپردهتاا اعتبارا به دور تستند؛ ايشا افرادا تستند كه زمینها را در
كنترل خجد داشته و درآمد خجيش را از كشاورزا اوارهنشین (كه در آ زمینها كار
ميكنند) دريافت ميدارند در باور وبر ،كساني مانند تاورا  ،صاحبا كشتي و بانکدارا ،
يعني تما

كساني كه صاحب مالالتماره بجده و فعالیتي تمارا انمای ميدتند؛

«كارفرمايا » نامیده ميشجند وبر ،اينا را «عبقه تمارا» ميخجاند؛ زيرا آنا فقم دارايي
خجد را براا بدست آورد سجد بکار ميگیرند در نتیمه اعیاا اين عبقه ،اغلب از
قدرر اقتصادا بیشترا نسبت به عبقة اوارهدتندگا  ،برخجردار تستند ،از ديد وبر
عبقهتاا نادارا كه ح

امتیاز كمترا دارند ،از افرادا تشکیل شدهاند كه امروزه

«كارگرا يقه آبي» نامیده ميشجند ،زيرا مهارتهاا آنا به گجنهاا ابتدايي ،در برگیرندة كار
بدني است وبر ،بدو تیچ تجضیح بیشترا ،بیا داشته كه اين گجنه افراد ميتجانند به سه
گروه تقسیش شجند :كارگرا ماتر ،نیمه ماتر و بيمهارر (ترنر)211 :8815 ،
در عرم عبقهاا وبر« ،عبقار متجسم» از افرادا تشکیل يافتهاند كه امروزه كارگرا
يقه سپید نامیده ميشجند ،زيرا مهارتهايي را كه آنها به فروش ميرسانند ،متیمن كار
بدني نیست :صاحب منصبا دولتي از قبیل سیاستمدارا و ممريا  ،مديرا تمارتخانهتا،
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اعیاا مشاغلي از قبیل پزشکا  ،حقجقدانا  ،معلما  ،روشنفکرا و متخصصین و
تکنسینتا ،در تر نجع ،كارمندا يقه سفید سطح پايین و كاركنا دولت ،اينا بجاسطة
اينکه مهارتهايشا از سطح تقاضاا نسبتا بااليي در وجامع صنعتي برخجردار است ،بدين
لحاظ معمجال قدرر سیاسي و اقتصادا بیشترا را نسبت به آناني كه كارتاا بدني
ميكنند ،دارا ميباشند
گرب ،با نگاتي تطبیقي به آراء ماركس و ماكس وبر در مجرد عبقة متجسم ميگجيد
كه «بحث از عبقه متجسم براا درک آراء ماركس و وبر اتمیت بسیارا دارد و شايد
مهمترين مسثله در مناقشه بر سر ماتیت عبقهتا در وجامع وديد باشد اگر فقم يک
تفاور بنیادا بین ماركس و وبر در مجرد مجضجع ساختار عبقاتي ووجد داشته باشد ،آ
تفاور آراء آنها دربارة عبقه متجسم است؛ خاصه بخش حقجقبگیر غیريدا ( گرب،
)11-16 :8818
«تفاور مفهجی وبرا ،در اين امر است كه بر نابرابراتاا تجزيعي كه ماركس
بياتمیت ميشمارد تأكید ميكرد اعیاء عبقة متجسم حقجقبگیر ،فرصتتاا زندگي
اقتصادا بهتر و منافع اقتصادا متفاوتي دارند و خجد اين امر باعث ميشجد كه اين عبقه
را به مثابه عبقهاا متمايز از كارگرا در نیر گیرد ،عبقهاا كه محتمل نیست در انقاب
سجسیالیستي دخیل باشد به عقیدة وبر ،رشد عبقة متجسم حقجقبگیر و اتمیت فزايندة
آ  ،با روا آورد فرزندا كارگرا و خرده بجرژوازا به مشاغل ادارا در سازما تاا
بجروكراتیک در حال رشد ادامه خجاتد يافت گذشته از اين ،عدهاا از افراد متعل به اين
عبقه عاوه بر مزيت تجزيعي خجد بر كارگرا عادا ،مشاغلي در سطجم متجسم مديريت
به عهده ميگیرند كه آنها را بر كارگرا مسلم ميسازد به نیر وبر ،اين وايگاه
حقجقبگیرا  ،در به ووجد آورد شکافي آشکار بین عبقهتاا متجسم و كارگر دخالت
دارد و به شدر احتمال اين كه كارمندا حقجقبگیر ،كارگرا را در كنش انقابي
پشتیباني كنند و با آنها احساس نزديکي و تمدردا كنند را كاتش ميدتد (گرب،
)16 :8818

 / 72فصلنامه علوم اجتماعي شماره 05

سيرايت میلز ( )8916در كتاب «يقه سپیدا » ،كاركنا ادارا و دفترا را ی اعش از
كاركنا دولتي يا بخش خصجصي ی اعیاا عبقة متجسم وديد مينامد میلز با مقايسة
عبقة متجسم قديش و وديد ،خصجصیار تاريخي ،اقتصادا و سبک زندگي و عقايد و
آمال تر يک را بررسي ميكند میلز به عجر كلي در بررسي وضعیت عبقة متجسم ،اعش از
كاركنا يقه سپید و سجداگرا كجچک ،سه مسثله را مجرد تجوه قرار ميدتد:
 -8تمانس يا عدی تمانس عبقهاا در تر يک از قشرتا -2 ،محتجا و دروة آزادا
تر يک از قشرتا و  -8آيا از سیاست مستقلي پیروا ميكنند يا از نیر سیاسي به
ايد جلجژا و رتبرا قشرتاا ديگرا متکي تستند (كیجيستج)68 :8815 ،
میلز ،كاركنا يقه سپید را وزء قشرتاا متجسم وديد معرفي ميكند از نیر میلز،
عبقه متجسم وديد ،عبقهاا مستقل و قا ش بذار نیست ولي در نهايت ناگزير است يا
حامي عبقة حاكش باشد يا ياور تجدة مردی شجد در اين عبارار ،تأثیرار عمی ماركس بر
میلز به خجبي تجيدا است به قجل احمد اشرف ،میلز نیرية ماركس را دربارة عبقار
متجسم در وجامع سرمايهدارا مجرد آزمايش قرار داده و نتاي تحقی وا ،نیرية ماركس
را تأيید نمجده است از اين رو عبقه متجسم وديد بین عبقه كارگر و سرمايهدار به منزلة
پلي به شمار ميرود و از اين عري ستیزهتاا عبقاتي را تخفیف و تسکین ميدتد
()Mills, 1956: 300
 رالف دارندرف ( )8918در تبیین ديدگاهتايش در مجرد عبقة متجسم وديد ،ابتدانیريهتاا مجوجد در اين زمینه را به دو دسته تقسیش ميكند :گروه اول ،عبقه متجسم
وديد را حامیا عبقة سرمايهدار ميپندارند و گروه دوی عبقه متجسم وديد را به شکل
تجسعه يافته پرولتاريا ديده و آ را به صجرر بالقجه انقابي و يا در عبقة كارگر ميدانند
در اين گروهبندا ،دارندرف نیريه سيرايت میلز را در گروه دوی واا ميدتد ترچند
كه خجد میلز چنین بیاني را به صراحت ابراز نکرده است در ارزيابي اين نیريهتا
دارندرف اعتقاد دارد كه تر دو گروه در عین تیادا كه با تش دارند ،ميتجانند ممتمعا
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دربارة عبقه متجسم وديد صادق باشند وا معتقد است« :بماا اينکه بپرسیش كدامیک از
دو نیرية به ظاتر متیاد ميتجاند بر عبقه متجسم وديد اعاق شجد ،ميتجا سؤال را
تغییر داد و پرسید آيا ماک و ضابطهاا ووجد دارد كه با كمک آ بتجا بین دو بخش
عبقه متجسم وديد تمايز و ودايي قا ل شد و ديد كدای نیريه بر كدای بخش قابل اعمال
است؟» ماک و ضابطة اصلي كه دارندرف براا ودايي دو بخش عبقة متجسم وديد از
تش به كار ميبرد در مجقعیت كارمند در درو و بیرو دستگاه ديجانساالرا نهفته است
به بیا ديگر ،دارندرف مجقعیت شغلي را در درو و بیرو دستگاه ديجانساالرا ماک و
ضابطة ودايي دو بخش عبقه متجسم وديد از تش ميداند بر مبناا چنین ضابطهاا
دارندرف دو گروه اصلي در درو عبقه متجسم وديد تشخیص ميدتد كه اين دو در
مقابل تش قرار داشته و در وهتگیراتا متیادند گروتي حامي و پشتیبا عبقة حاكش
است و گروتي ديگر در وهت مخالف قرار دارد دارندرف در اعاق نیريهتا بر اين
گروتها مينجيسد« :پیشنهاد ميكنش كه نیرية حامي عبقه حاكش بدو استثناء به مجقعیت
اوتماعي كارگرا يقه سپید نسبت داده شجد » (ابراتیمي)25 :8814 ،
آنتجني گیدنز و ديدگاه تركیبي او  :منتقدا ماركسیست ،گیدنز را در مقجلة نج وبريها
واا ميدتند اما او عناصر اصلي آراء ماركس و وبر را قبجل داشته و با بهره از مفهجی
ساختيابي 8،تثجرا نسبتا مستقلي در مجرد عبقار اوتماعي ارا ه داده است وا در
كتاب خجد  ،به نای "ساخت عبقاتي وجامع پیشرفته" بر آ است كه ماتیت عبقه و
قدرر ،اتمیت بجروكراسي و نقش دولت را در وجامع پیشرفته نشا دتد؛ به گجنه اا كه
كاستيتاا نیريهتاا ماركس و وبر را برآورده سازد
ديدگاه ساختيابي گیدنز ،با واكاوا وا درباره ساخت عبقاتي در وجامع پیشرفته آغاز
ميشجد از ديد او ،نیای عبقاتي دو عبقهاا (بجرژوا در برابر پرولتاريا) ،شیجهاا كاما
انتزاعي است؛ به عجرا كه بسیارا از عبقهتاا بینابیني را به فرامجشي ميسپارد وا باور
1 . Structuration Theory
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دارد كه پاية تفاورتاا عبقاتي ،داشتن و يا نداشتن وسايل تجلید است تمچنین ،باور
دارد كه عبقهتا ،ناشي از تفاوتهاا قدرتي گروهتا در بازار سرمايه دارا نیز تستند
از ديد گیدنز نميتجا خم و مرز دقیقي میا عبقهتا كشید ،زيرا برخي از گروهتا،
مانند خرده بجرژوتاا قديمي يا پزشکاني كه براا خجد كار ميكنند ،در مرز عبقاتي قرار
داشته و بیش از يک ح را به خجد اختصاص دادهاند در اينماست كه گیدنز ،براا
تشريح اين عبقهتا ،از ايدة ساخت يابي استفاده ميكند پیشنهاد گیدنز اين است كه
ميتجا ساخت عبقاتي را به عنجا پديده ا متغیرا در نیر گرفت كه مطرم شد به
صجرر نیای سه عبقهاا ،تفاورتا را در دروه ساختي شد نشا ميدتد (لهساييزاده،
)18 :8814
در استفاده از دورنماا تركیبي وبرا و ماركسیستي ،گیدنز استدالل ميكند كه سه
حقجق يا قدرر يا ظرفیت يعني "دارايي ،آمجزش يا مهارر و نیروا كار يدا" بنیا
اصلي «ساختار عبقاتي سهگانهاا» است كه در تمای وجامع سرمايهدارا يافت ميشجد به
عجر عمده به دلیل اينکه اين سه بنیا قدرر در قلمرو اقتصادا غالب تستند ،ارتباعار
اوتماعي براساس عبقة بااليي كه بر دارايي مجلد كنترل دارند و عبقة میاني كه دارايي
نسبتا زيادا ندارند ولي داراا تحصیار ويژه و مهاررتاا باال تستند و ميتجانند آ را
در بازار مبادله كنند و عبقة پايیني يا كارگرا كه فقم نیروا كار يدا خجد را ميفروشند،
صجرر ميگیرد يکي از تفاوتهاا اساسي مدل مبتني بر سه عبقة گیدنز با مدل مبتني بر
دو عبقة ماركس ،مشخص كرد عبقة متجسم نامتمانس كه شامل پرسنل ماتر و آمجزش
ديده است و با سرمايهدارا و كارگرا يدا متفاور است ،ميباشد به ترحال عبقة
متجسم يک واقعیت مجوجد در وامعة سرمايهدارا پیشرفته است و به شکل يک بخش
مجقتي يا مجقعیتتاا متناقض فرعي نیست
از نیرگیدنز ،عبقه متجسم شامل افرادا ميشجد كه در مشاغل مختلف بسیارا كار
ميكنند او ميگجيد :به عقیدة برخي از صاحبنیرا اكثريت ومعیت بريتانیاا امروز در
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اين عبقه قرار ميگیرند ،زيرا نسبت مشاغل يقه سفید در مقايسه با مشاغل يقه آبي به عجر
قابل ماحیهاا افزايش يافته است
سه بخش نسبتا مشخص در درو عبقة متجسم ووجد دارد عبقه متجسم قديش
عبارر بجد از صاحبا سرمايهتاا كجچک ،مالکا فروشگاتهاا محلي و كشاورزا
كجچک شمار افراد اين دسته در عجل قر گذشته به عجر پیجسته كاتش يافته است ،اما
تنجز نسبت قابل تجوهي از كل ومعیت شاغل را تشکیل ميدتند عبقه متجسم باال
اساسا از كساني كه داراا مشاغل مديريت يا حرفهاا تستند ،تشکیل شده است اين
دسته شامل شمار بسیارا از افراد و خانجادهتا است و تعمیش داد در مجرد نگرشها و
ديدگاه آنا مخاعرهآمیز است بیشتر آنها شکلي از آمجزش عالي را تمربه كردهاند و
نسبت افرادا كه داراا نیرار آزادمنشانه دربارة مجضجعار اوتماعي و سیاسي تستند
در بین آنها ،به ويژه در میا گروتهاا حرفهاا و تخصصي تقريبا باال است عبقه متجسم
پايین گروتي به مراتب نامتمانستر است ،و شامل افرادا ميشجد كه به عنجا كاركنا
دفترا ،نمايندگا فروش ،معلما  ،پرستارا و ديگرا به كار اشتغال دارند تا حد زيادا،
بیشتر اعیاا عبقه متجسم پايین ،با ووجد يکي شد برخي شرايم كارشا با كارگرا
يقه آبي ،معمجال نگرشتاا اوتماعي و سیاسي متفاوتي با آنها دارند

وضعيت و ماهيت طبقات متوسط جدید در کشورهاي پيرامونی و ایران
معمجال عبقه متجسم در كشجرتاا پیرامجني يک نیروا مترقي و سازنده است اين
نیروتاا اوتماعي مدافع آزادا و نجسازا ،استقرار مدرنیزاسیج و مجتجر محركه تحجل
زندگي اوتماعي كشجرتاا پیرامجني به سجا شیجه تجلید صنعتي و دولت مدر تستند
تحجالر وديد در كشجرتاا در حال تجسعه به پیدايش و رشد عبقة متجسم وديد
انمامیده است ما ميتجانیش به مطالعار و نیريهتايي اشاره كنیش كه به اين مجضجع
پرداختهاند مجر برگر(  ،)8916وا وانسج ( ،)8915مانفردتالپر ( ،)8968ویمز بیل
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( ،)8811احمد اشرف ( ،)8812حسین اديبي (8814و ،)8811وال آل احمد (،)8812
عماد افروغ ( ،)8819پريچهر ابراتیمي ( )8814و

در مجرد وضعیت عبقة متجسم در

كشجرتاا آمريکاا التین ،خاورمیانه ،افريقا و ايرا به مطالعه و تحقی پرداختهاند
«مطالعار وانسج در كشجرتاا آمريکاا التین و مطالعار برگر وتالپر در
كشجرتاا خاورمیانه و افريقاا شمالي صجرر گرفته است كجشش آنها در واقع روشن
كرد سیر تحجالر و نیروا نجكننده در اين وامعهتا بجده است به نیر برگر در
كشجرتاا خاورمیانه ،عبقة متجسم نیروا اصلي دگرگج كننده به شمار ميرود وا در
بحث از كشجرتاا خاورمیانه ادعا ميكند كه اگر عبقة متجسم قدرر سیاسي را
قبیه كند ،مجقعیتي خجاتد يافت تا كشجر را سريعا به سجا نجگرايي تدايت كند
(اديبي)24 :8811 ،
برگر عبقه متجسم را به دو بخش تقسیش ميكند :بخش نخست را بازرگانا و
كاسبکاراني تشکیل ميدتند كه به سبب درآمدشا و نفجذ اندكشا نميتجانند در میا
صاحبا قدرتهاا سیاسي و اقتصادا وايي داشته باشند و بخش دوی را گروتهاا
مختلفي از بجروكراتهاا حقجقبگیر تشکیل ميدتند (ابراتیمي )8816 ،
تالپر  ،برخاف برگر مدعي است كه در زمینة ايماد دگرگجنيتاا اوتماعي نیرية
وديدا ارا ه كرده است نیريهتالپر مستقیما به عبقه متجسم وديد مربجط ميشجد كه
بحث اصلي و ر جس كلي آ در زير به عجر خاصه ارا ه ميشجد:
 -8عبقه متجسم وديد يک عبقة اوتماعي در خجد است كه اخیرا ظاتر شده است
اين عبقه يک عبقه متمانس نیست ،بلکه اعیاا آ از گروتهاا اوتماعي مختلف منشأ
گرفتهاند دركشجرتاا در حال تجسعه عبقة متجسم وديد نیروا اصلي انقابي را تشکیل
ميدتد (اديبي)41 : 8811 ،
از ديگر افراد اين حجزه ميتجا به لهساييزاده( ،استاد وامعهشناسي دانشگاه شیراز)
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اشاره كرد ،او ميگجيد« :در پي گسترش صنعت ،بجروكراسي و نیای سرمايهدارا در
كشجرتاا پیرامجني ،عبقهاا نجين و گجناگج ايماد شده كه امروزه به شدر رو به
گسترش است » در اين عبقه ،چهار قشر اصلي روشنفکرا  ،حرفهااتا ،كارمندا و
مديرا قرار دارند بیشتر اعیاا اين عبقه ،صاحب وسايل تجلیدا نبجده و كارگزارا
بخش خصجصي و يا دولتي تستند اين افراد ،عمدتا پیرو دخالت محدود دولت در كارتا
و برنامهتاا اقتصادا ی اوتماعي بجده و ويژگيتاا لیبرالي دارند بخشي از اين عبقه،
داراا گرايشتاا راديکالي و خجاتا دخالت كامل دولت در تمامي كارتا تستند ،زيرا
بر اين باورند كه در كشجرتاا پیرامجني تنجز عبقهتاا اوتماعي به سطحي از تجا
اقتصادا نرسیدهاند كه بتجانند تمه كارتا ،به ويژه مسا ل اقتصادا را تدايت كنند
(لهسايي زاده)8814 ،
در كشجرتاا پیرامجني ،بسیارا از گروتهاا عبقه متجسم ،در ساختار حکجمتي
مشاركت داشته و در واقع ،گردانندگا اصلي حکجمتها تستند و برخي نیز در وبههتاا
انتقادا قرار ميگیرند روشنفکرا دسته دوی ،تأثیر زيادا بر گروتهاا دانشمجيي دارند
دومین قشر از عبقه متجسم ،قشر حرفهااتا است ،قشر حرفهايها از افراد تحصیلکردهاا
مانند دكترتا و مهندسا تشکیل شده كه به دلیل متخصص بجد  ،وامعه نیاز مبرمي به
آنها دارد و وابستگي سازما تاا بخش خصجصي و دولتي به آنها زياد است ناگفته
نماند كه در بیشتر مجارد ،براا وذب نیروتاا متخصص ،رقابتي میا اين دو بخش
ووجد دارد
آل احمد ،با اقتباس از نیرار ريمج آرو  ،قشربندا عبقه متجسم وديد در ايرا
را تنها براساس ماک «خاقیت» نميداند ،وا با اضافه نمجد ماک «ذينفعي» تصجير
مطرم شده آرو را ترسیش مينمايد
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ناشران
آموزگاران

مهندسين

استادان
خلقكنندگان:
نويسندگان
هنرمندان ،شعرا
متخصصان

اطباء

1

3

2

4

5

دبيران

قضات
متخصصين
فنون
كارمندان
دولت

تكنسين

محققين

منشيان اداري

منتقدين

گويندگان و مجريان راديو و
تلويزيون

شکل  -8قشربندا آل احمد از عبقه متجسم وديد (ماک :خاقیت و ذانفعي كه
برعکس عمل ميكنند)
از نیر وا ،در تسته مركزا اين اليهتا ،در عبقه متجسم كساني قرار دارند كه نه
تنها خاق تستند ،بلکه كمترين پيوجيي را وهت منافع شخصي دارند در قشر دوی
قدرر خاقیت كمتر شده ،تجوه به منافع شخصي افزايش مييابد قشر سجی ،اگرچه از
مشاغل آزاد تستند اما نفععلبتر از اليهتاا  4و  1به نیر ميرسند اما آنها از قدرر
ابتکار و خاقیت بیشترا در كار برخجردارند ولجتر بجد وضعیت قیار نسبت به اليه
سجی يعني مشاغل آزاد شايد به دلیل وضعیت تاريخي اين قشر در ايرا باشد
به اعتقاد آل احمد ،ظهجر و استعمال واژه روشنفکر (كه تمزما با رشد عبقه
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متجسم وديد ميباشد) به دورا مشروعه برگشته و در مقابل كلمه «منجرالفکر» بکار
ميرود فرانسجيا  ،قر تمدتش را قر روشنايي ميگفتند و پیشجايا قر تمدتش را
روشنشدگا  ،كه اشاره به پشت سر گذاشته شد دنیاا تاريک قرو وسطي بجده است
آل احمد خصجصیار روشنفکرا ايراني را به صجرر ذيل گروهبندا مينمايد:
 -8بیگانه بجد نسبت به محیم بجمي كه به تمايز در آداب و رفتار ميانمامد-2 ،
درس خجانده بجد  -8 ،بريده بجد از سنتتا و  -4با نیرا علمي و انتقادا به امجر دنیا
نگريستن
وا منشاء روشنفکرا ايرا را در چهار سرفصل وستمج ميكند -8 :اشرافیت در
اواخر دورا قاواريه -2 ،روحانیت  -8مالکیت اراضي و حششدارا و  -4شهرنشینا
تازهپا كه در واقع سجداگرا شهرااند (مركز پژوتشهاا مملس)8815 ،
جيمز بيل با در نیر گرفتن ايرا به عنجا يک كشجر اسامي خاورمیانه ،بیا
ميدارد كه ساختار عبقاتي در خاورمیانه اسامي در ورياني مستمر ،بافت بهش پیجستهاا
دارد و به لحاظ سنتي برخجردار از يک انعطافپذيرا غیرعادا است اين انعطاف دقیقا
مرتبم با الگجتاا گروتي درو عبقاتي و تمچنین روابم بین عبقاتي و فرايندتاا
تحرک است (ابراتیمي)8814 ،
ووه مشخصه روابم عبقاتي خاورمیانه الگجتاا نامجزو سلسله مراتبي اما به
شدر دو وانبة قدرر است گرچه افراد گروتهاا متعل با عبقار ،درو و بیرو از
محافل تش مركز قدرر حركت ميكنند ،اما عبقار خجد ،در سلسله مراتب كلي باقي
ميمانند اين بدا معناست كه سیر و وريا قدرر تمجاره از عبقار باال به پايین،
شديدتر است و عبقار پايین دا ما در مجقعیت قدرر نامطلجب واا گرفتهاند
ووه مشخصه روابم فردا ،گروتي و عبقاتي در خاورمیانه براساس الگجا
ديالکتیکي است و منمر به نیامي ميشجد كه تجاز تعار

تا را تیمین ميكند

براا نمجنه عبقار متجسم با يکديگر و تمچنین با عبقار حاكش و دتقا وارد نبردا
زنده و خاق ميشجند عبقه روحانیت ،مجقعیت مذتبي با منزلت و كنترل نیای

 / 85فصلنامه علوم اجتماعي شماره 05

آمجزش سنتي را حفظ ميكند عبقه متجسم بجرژوازا تمیشه از ابزارتاا چانهزني مالي
و اقتصادا برخجردار است در حالي كه عبقه ديجانساالر از يک مجقعیت سیاسي ی ادارا
بهرهمند است تمجاره در ارتباط با مجاوهار ،عامل مهاركننده ثابتي در میا اين عبقار
ووجد دارد كه اين عبقار از اين ابزارتا براا مهار فعالیتتاا عبقه حاكش علیه
خجد نیز استفاده ميكنند عبقار با قدرر كمتر قادر به مهار عبقار قدرتمندتر در
سراسر تاريخ اسای بجدهاند بیل بر آ است كه يکي از نیروتاا اوتماعي وديد كه
اين ساختار سنتي را به شدر مجرد چالش قرار داده است ،عبقه متجسم متخصص است
اين عبقه يک عبقه متجسم غیر بجرژوازا است كه اعیايش خجد را بیشتر از عري
عمل و خدمار ،با ديگرا مرتبم ميدانند تا از عري ثرور مادا يا روابم شخصي،
اعیاا اين عبقه در مشاغل تخصصي ،فني ،فرتنگي ،روشنفکرا و ادارا شاغل بجده
و شامل معلما  ،استادا  ،دانشمجيا  ،تکنجكرارتا ،مهندسا  ،پزشکا  ،نجيسندگا
و تنرمندا  ،روزنامهنگارا  ،ديجانساالرا و افسرا ارتش میا رتبه ميباشند (اديبي،
)41-41 :8814
سعيد برزین ( )8812صاحبنیر ديگر اين حجزه ميگجيد« :منیجر ما از عبقه متجسم
عبقهاا است كه اعیاا آ خجد را نه از عبقار حاكش ميدانند و نه از عبقار كارگر ،اما
ميتجا اعیاا عبقه متجسم را به دو گروه اصلي تقسیش نمجد -8 :آنهايي كه عیج بخش
خصجصي تستند  -2آنهايي كه وزء بخش دولتياند در بخش خصجصي ميتجا
صاحبا سرمايه را يافت كه خجد به دو گروه بازاريا سنتي و سرمايهدارا وديد
(تمارا ،صنعتي و خدماتي) تقسیش ميشجند اما گروه دولتي در عبقه متجسم را عمدتا
كارمندا تشکیل ميدتند كه شامل گروه كارگزارا ادارا ،تکنسینتا ،متخصصا ،
مسثجال فرتنگي ،ردهتاا نیروتاا مسلح و مديرا ميشجند اعیاا اين گروه با اعیاا
بخش خصجصي از اين نیر متفاوتند كه سرمايه ندارند ،حقجق بگیرند ،از سجاد بااليي
برخجردارند ،و مهمتر از تمه به خاعر مجقعیت ادارا خجد به مراكز تصمیشگیرا و قدرر
نزديکترند» (برزين)22 :8812 ،
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در مممجع در مجرد خصجصیار عبقة متجسم وديد در كشجرتاا در حال تجسعه
از ومله ايرا به مجارد زير ميتجا اشاره كرد:
 -8در كشجرتاا در حال تجسعه ،اين عبقه حاصل رابطة نفجذا غرب و دگرگجني
در وامعه سنتي است
 -2در كشجرتاا در حال تجسعه ،اين عبقه عامل اصلي نجسازا و دگرگجني است
 -8در كشجرتاا در حال تجسعه ،اين عبقه به تمديدنیر در سنن و اعتقادار
ميپردازد
 -4اعیاا اين عبقه از تحصیار نسبتا بااليي برخجردارند و به دنبال اوراا
برنامهتاا فرتنگي و اوتماعي تستند
 -1در كشجرتاا در حال تجسعه اغلب اعیاا اين عبقه وذب كارتاا دولتي
ميشجند و معمجال در مقابل فروش نیروا فکر خجد ،مزد يا حقجق دريافت ميدارند
 -6تنگای بحرا يا تجری ،اعیاا اين عبقه شديدا آسیبپذير ميشجند
 -1در كشجرتاا در حال تجسعه ،در بسیارا از مجاقع برخي از اعیاا اين عبقه
امکا دستیابي به حاكمیت سیاسي را دارا تستند
 -1اعیاا اين عبقه داراا منشأ اقتصادا ی اوتماعي يکساني نیستند (ابراتیمي،
)44-41 :8816
عبقه متجسم در ايرا مثل خیلي از كشجرتاا غربي تغییراتي را در خجد داشته است،
به عجرا كه در گذشته دارندگا صنايع كجچک شامل عبقه متجسم ميشدند ،ولي با
رشد مدرنیزاسیج تغییراتي در اين گروه به ووجد آمد و شامل روشنفکرا  ،مديرا ،
حرفهااتا و كارمندا شد و زمینه رشد عبقه متجسم وديد فراتش شد كه اين گروه لزوما
صاحبا وسايل تجلیدا نبجدند
پس با تجوه به مباحث ارا ه شده ميتجا گفت ساختار و آرايش عبقاتي در وامعة
ايرا در حال تحجل بجده است ،به ويژه پس از مشروعیت و تعامل با غرب تنجع و
پیچیدگي ساختار عبقاتي بیشتر شده و در اين دوره عبقه متجسم وديد در كنار عبقه
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سنتي (بازارا) شکل گرفته است رشد سرمايهدارا دولتي ،ديجانساالرا ،گسترش سريع
آمجزش (در كل كشجر و از ومله گسترش سپاه دانش در روستاتا در دوره پهلجا) و
رشد آمجزش عالي به سبک غرب و مممجعه فرايندتاا ديگر نجسازا ،منمر به پیدايش
و تکجين اين عبقه شده است اعیاا اين عبقه سرگری فعالیتتاا حرفهاا ،تکنیکي،
فکرا ،ادارا و مديريتي تستند و قدرر سیاسي اوتماعي اينا به میزا تخصصشا
بستگي دارد از ويژگيتاا مهش اعیاء عبقه متجسم در ايرا در تمايل به غرب و دورا
از تمايار مذتبي بجده است و به میزا افزايش تحصیار اين گرايشار باالتر ميرود
در ومعبندا ويژگيتاا عبقه متجسم در ايرا بايد گفت اليهتاا مختلف اين عبقه از
زمینهتاا ظهجر اوتماعي متفاور و تحرک اوتماعي باال برخجردار بجده و با دستگاه
بجروكراسي تمکارا دارند (مركز پژوتشهاا مملس)8815 ،

جریانشناسی و ماهيت طبقه متوسط جدید در ایران
عبقه متجسم در غرب در قر نجزدتش بیشتر بر روا مفاتیش وامعة مدني ،حقجق
مدني ،صنعت نجين و

ميچرخید ولي در قر  25يقه سفیدا تمچج پزشکا  ،وكا و

متخصصین به آ اضافه شدند  -در ايرا از دو مفهجی ياد شده عبقه متجسم وديد را
ميتجا شناخت  -در واقع مفهجی عبقه متجسم وديد در ايرا يک عبقه الگج گرفته شده
از غرب است كه مراحل صنعتي و بطثي در وجامع غربي را نگذرانده است ،تا مفهجی
عبقه متجسم بدا معنا كه در غرب است ،را بشجد بر آ اعاق كرد يعني عبقه متجسم
حاصل نجسازا و مدرنیزاسیج است كه از وجامع غربي وارد كشجر شده و اين عبقه از
وريانهاا به ووجد آمد انقاب مشروعه به اين عرف رشد كرده است البته از انقاب
مشروعه گروه روشنفکرا فعال بجدند كه تجانستند ساختارتاا حقجقي ،قانجني و پارلما
ملي را فراتش كنند ،ولي گاتي روشنفکرا را كساني ميدانند كه فراعبقاتياند ،يعني اگر
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روشنفکرا را خارج از عبقار قرار دتیش ،عبقه متجسم وديد 8با اصاحار دولت
رضاشاه در نیر گرفته ميشجد كه واود رشد شهرنشیني ،بجروكراسي دولتي ،ارتش،
گسترش ارتباعار و

است ولي روشنفکر را مقید به گروه دانستن به واقعیت نزديکتر

است تر عبقة اوتماعي ميتجاند در صجرر رسید به خجدآگاتي اوتماعي روشنفکر
خجد را تجلید كند عبقه متجسم وديد با محجريت روشنفکرا است ،چج گفتما
روشنفکرا  ،گفتما دمجكراسي است يعني از اوايل انقاب مشروعه گفتما دمجكراسي
محجر بجده ترچند عبقار باال و متجسم سنتي در انقاب مشروعه تأثیر اساسي داشتند،
تجلیدار روشنفکرا و عبقه متجسم وديد از عصر پهلجا گسترش زيادا يافت و
تحجالر بزرگ اين دورا را تش بجوجد آورد گاتي عبقة متجسم وديد به تجلید فکرا و
فرتنگي اعاق ميشجد و گاتي به بجروكراتهاا دولتي و خصجصي اعاق ميشجد و
گاتي به مشاغل تخصصي و حرفهاا مانند پزشکا  ،وكا و

اعاق ميشجد ولي در تر

صجرر عبقه متجسم روشنفکرا را از دورا قاوار ميتجا در نیر گرفت و منشأ
بسیارا از آنها از شهرنشینا بجده و بجروكراتها را به عجر اساسي از دورا تشکیل دولت
مطلقه پهلجا خصجصا زما محمدرضا شاه پهلجا ميتجا در نیر گرفت كه حتي
تکنسینتاا خاروي بسیارا را تش استخدای كرد سلطنت محمدرضا پهلجا داراا سه
ويژگي است :تشکیار دربارا ،ارتش گسترده ،تشکیار بجروكراسي (آبراتامیا ،
 )818 :8815در دورا پهلجا دولت و تشکیار ادارا گستردهاا به ووجد آمد و
استخدای مديرا دولتي و كارمندا  ،معلما  ،استادا دانشگاه و گسترش يافت و حتي
تا روستاتا كشیده شد اين يک عامل اصلي تشکیل عبقه متجسم وديد بجد در دورا
پهلجا اول و دوی تشکیار قیايي از دست روحانیج خارج شده ،وكا و قیار
تمگي گسترش قانجني و ادارا يافتند احداث مدارس ،دانشگاتها ،بیمارستانها و

در

 -1عبقه متجسم قديش شامل تمار متجسم ،صنعتگرا  ،پیشهورا  ،كسبه ،روحانیج و خرده مالکا ميشجد و اما
عبقه متجسم وديد كارمندا و متخصصا (عمدتا در بخش دولتي) كه فارغالتحصیا خارج از كشجر و دانشگاتها
و مدارس عالي را به سبک غربي در ايرا از مشروعیت به بعد ايماد شده بجد ،در برميگیرد
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دورا پهلجا گسترش يافت در اواخر دورا حکجمت پهلجا سرمايهگذارا صنعتي
رواج فراواني يافت و عبقه كارگر تش گسترش بیشترا يافت به عجر خاصه ميتجا
گفت زمینهتاا انقاب مشروعه در دورا قبل از انقاب مشروعه و با فرستاد
دانشمجيا به خارج و تربیت متخصصا در رشتهتاا متفاور ،ايماد مدارس وديد،
گسترش سپاه دانش در اقصي نقاط روستايي كشجر و چاپ تیراژ باالا روزنامهتا (مثل
صجر اسرافیل ،وبر یل و ) ،ترومه كتب خاروي و تمگای با اين روند وا گرفتن عبقة
متجسم سنتي يعني بازاريا كه پیشرو در تحجالر تاريخي ايرا بجدهاند و روحانیج كه
از دورا قاوار تجانستند تش مباني نیرا حکجمتي و تش تشکیار گسترده حجزوا را به
ووجد بیاورند رقش خجرد تحلیل انقاب اسامي تش نیازمند تحلیل عبقار ،تش منشأ و
خاستگاه واقعي آنها و تش نیازمند تثجرا است
ولي افکار و نیريار عبقه متجسم سنتي و وديد با تش علیه استبداد داخلي و
استعمار خاروي تمگن شد و حکجمت پهلجا را درتش كجبید عبقه متجسم وديد در
اوا انقاب نقش بسزايي داشت ولي بعد از ون ،با تغییر ساختارتاا اقتصادا مجقعیت
عبقه متجسم وديد (روشنفکرا  ،بجروكراتها ،متخصصا و ) به خطر افتاد در ايرا ،
رواج اقتصاد داخلي مبتني بر بهره و سجد ،داللي و واسطهگرا و به ووجد آورد
سجداگرا دولتي و خصجصي ،عبقه متجسم وديد را از نیر اقتصادا به سطح عبقه پايین
سجق داده است
عبقه متجسم وديد ترچند از نیر اقتصادا در تزلزل قرار دارد ولي از نیر فکرا و
فرتنگي داراا رشد و خجدآگاتي است البته انتقادار وارد به عبقه متجسم وديد گاتي
به نداشتن مباني نیرا قجا و بیشتر گرتهبردارا از مباني فلسفه غرب است ولي نقطه
مهش علیه اين استدالل ،ايماد تحجالر عییش در تاريخ معاصر ايرا است مانند ونبش
نفت و انقاب اسامي (افشار)1 :8812 ،
نکته مهمي كه در اينما ووجد دارد اين است كه عبقه متجسم وديد بیش از آنکه
متکي به قدرر و ثرور باشد بیشتر متکي به منزلت و حیثیت اوتماعي است ،يعني عبقة
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متجسم وديد با رشد آمجزش علش ،سجاد و آگاتي تجانسته با دستیابي به تجلیدار فکرا،
منزلت اوتماعي مهمي را به دست آورد عبقه متجسم وديد اكنج از نیر اقتصادا در
حد عبقار پايین قرار دارد و از نیر قدرر ،بیرو از حکجمت سیاسي است ولي منزلت
اوتماعي آنا به عجر نسبي حفظ شده است و تمین منزلت اوتماعي (پايگاه اوتماعي
آنا ) مجتجر حركت فکرا آنا ميباشد منزلت اوتماعي ميتجاند مهمترين مفهجی
سلسلهبندا براا عبقه متجسم وديد باشد (افشار)1 :8812 ،
بدين ترتیب در دته تاا اخیر عبقه متجسم از اتمیت و پرستیژ بااليي در وامعه
برخجردار بجده و اكثريت افراد وامعه سعي داشتند كه به نجعي خجدشا را در اين عبقه
تصجر كنند با تجوه به نتاي عرمتاا پیمايش ملي ارزشتا و نگرشتاا ايرانیا (8815
و  )8812باالا  %15از افراد وامعه خجد را به لحاظ ذتني وزو عبقه متجسم ميدانند،
(ارزشتا و نگرشتاا ايرانیا  )8812 ،در حالي كه با تجوه به معیارتا و عبقهبندا
مختلف اقتصادا و اوتماعي شرايم وامعه اين گجنه نميباشد و  15درصد از افراد در
عبقه متجسم قرار ندارند
روشنفکرا تسته مركزا نیروا سیاسي عبقه متجسم وديد را تشکیل ميدتند،
و از تحجالر گسترده فرتنگي ،سیاسي ،اوتماعي حمايت ميكنند و از آبشخجر مکاتب
فکرا غرب و تركیب آ

با اسای سیراب ميشجند سنتتاا مختلف وديد

شامل نجماركسیسش ،اگزيستانسیالیسش ،ترمنجتیک ،پست مدرنیزی و لیبرالیسش بر اين
نسل از روشنفکرا مؤثر بجده است ،از اين رو آرمانهاا اصلي آنها در مفاتیمي چج
تجسعه سیاسي ،وامعه مدني ،دمجكراسي ،حقجق بشر ،صلح و مشاركت خاصه ميشجد
در مممجع دامنه و شیجع گسترش عبقه متجسم وديد (بجركراتیکتا) در ايرا در
مقايسه با ساير كشجرتاا خاورمیانه از رشد باالترا برخجردار بجده است و از اين رو ما
شاتد تنجع گروهتاا عبقه متجسم وديد در ايرا تستیش و شیجع آ را در میا حرفه
گرايا  ،روزنامه نگارا و به وضجم ميتجا ديد (عیجضي)866 :8815 ،
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نتيجهگيري
عبقه متجسم در بحثتاا وامعه شناختي در دو معنا بکار مي رود ،يکي به معناا
خرده بجرژوازا كه ماركسیستتا به كار ميبردند ،يعني كساني كه وسايل تجلید گسترده
ندارند و از نیروا كار خجدشا استفاده ميكنند ماركس اين عبقه را عبقه انتقالي
ميداند كه شامل صاحبا مشاغل آزاد،پیشه ورا  ،كسبه و مديرا كارگاهتاا كجچک
صنعتي تستند ديدگاه دوی ايده وبرا است عرفدرا اين ايده (معنا) معتقدند كه با رشد
اقتصاد آزاد ،يک عبقه وديد كه فرصتتاا مشتركي (در خريد ،درآمد و مصرف) در
روابم بازارا دارند ،بجوجد ميآيد كه بین عبقار باال و پايین وامعه قرار دارد و اعیاا
آ داراا تحصیار ،سطح درآمد ،سبک زندگي و وايگاه و آگاتيتاا كش و بیش
يکساني تستند در نجشتار حاضر سعي فراوا بر آ بجده است كه از يک چارچجب
تركیب گرايانه به مسثله قشربندا اوتماعي و شناخت عبقه متجسم نگريسته شجد ،بدين
ترتیب كاملترين ديدگاه در اين زمینه را ميتجا ديدگاه تركیبي وبر و گیدنز دانست كه در
آ ديدگاه از سه ماک ثرور ،منزلت و قدرر (تجانمندا و تخصص غیر از مالکیت)
براا تمیز داد عبقار و اقشار اوتماعي استفاده ميشجد و از آنمايي كه عمدتا گروه
عبقه متجسم (وديد) گروه بجروكرارتا را تشکیل ميدتند و ترچند بعیي از اين افراد
از لحاظ اقتصادا و درآمدا ضعیف تستند ،ولي در مممجع اين افراد از نیر تحصیار
و تخصص در سطح بااليي ميباشند و در بیشتر اوقار به عنجا گروه مروع (داراا
منزلت و مشروعیت) از عرف نجوجانا و وجانا پذيرفته ميشجند و تمانطجر كه در متن
مقاله ذكر گرديد اين عبقه از وايگاه و ارزش ويژهاا در بین مردی برخجردار است و
اكثريت مردی سعي دارند كه با تجوه به ومیع وجانب (قدرر ،حیثیت و منزلت) خجدشا
را در عبقه متجسم قرار دتند
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در مممجع مي تجا محجر عبقه متجسم بجد را روشنفکر بجد قرار داد كه به معني
خال و يا تجلید كننده فرتن ،و خاقیت است در نتیمه بايد گفت كه گروه بجروكراتها
با داشتن ويژگيتايي مثل تحصیار و تخصص باال و پذيرفته شد به عنجا گروه
مروع ،در وامعه داراا منزلت و مشروعیت بجده و ميتجانند در تصمیشگیراتا و مسا ل
سیاسي نقش قابل تجوهي داشته باشند و به تمین دلیل است كه حاكمین حساسیت و
تجوه ويژهاا به اين عبقه دارند
در ايرا نیز تجسعه اقتصادا و نجسازا اوتماعي ،زمینهتاا شکلگیرا و تکامل
عبقه متجسم وديد را ترچه بیشتر فراتش ساخت در وامعه ايرا سرمايهدارا ملي در
اواخر قر  89و اوايل قر بیستش رخ نمجد و روند رو به رشدا را عي كرد در اين دوره
وامعه ايرا وارد مرحله پیچیدهترا شد و تجسعه اقتصادا باعث تحجل و دگرگجني در
عبقار سنتي (نییر مالکا  ،رعايا ،پیشهورا و كسبه) شد فرايند نجسازا در ايرا بر
شکل عبقه متجسم تأثیر خاصي به وا گذاشت با فزوني گرفتن شمار افراد تحصیل كرده
وهت تأمین نیازتاا ديجا ساالرا رو به گسترش ،عبقه متجسم وديد شکل گرفت در
اين میا ادامه نجسازا عمی و تمه وانبه ،در گرو گشجده شد فیاا سیاسي و استقرار
نیای مبتني بر مشاركت آحاد مردی و فعالیت احزاب بجد
اما عبقه متجسم وديد ايرا كه متشکل از اقشار مختلف روشنفکرا (اتل قلش)،
مهندسا دبیرا  ،كارمندا ( كارشناسا ) ،تکنسینتا و گروتي از پزشکا است ،اگرچه از
لحاظ ومعیتي بیشترين و تنجمندترين عبقه وامعه را تشکیل داده است ،اما با در نیر
گرفتن فاصلهتا و افت و خیزتاا مالي میا

اقشار داخلي عبقه متجسم ،قدرر

تأثیرگذارا منسمش خجد را از دست داده است اينک با ووجد اينکه تمگا بر اين باورند
كه مجتجر تجسعه بر حمش عبقه متجسم و میزا فعالیت اين عبقه بستگي دارد ،اما شجاتد
نشا ميدتد كه با تجوه به ساختار وامعه خجدا بايد در وستمجا تعريف شرايم
وديدا براا عبقه متجسم وامعه به عنجا قشر خاق وامعه بجد و مهمترين نکته در
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تعريف شرايم ،ولجگیرا از انتقال اين عبقه به عبقه پايین ميباشد ،زيرا تمگا ميدانیش
كه وامعهاا سالش است و ميتجاند امید به پیشرفت داشته باشد كه عبقه متجسم آ بسیار
گسترده تر از عبقه باال و پايین باشد
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