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  چکیده

 را محورى نقش جدید متوسط طبقه که است این پژوهش مسأله. است پهلوى دوره ساالرانه مردم مطالبات در جدید متوسط طبقه نقش نوشتار این موضوع

 به( جدید متوسط طبقه اثرگذارى چگونگى تحلیل و مسأله این اثبات مقام در. دارد بحث مورد دوره در جمله از ساالرانه مردم مطالبات رشد و ظهور در

 جمعیتى تحوالت با مرتبط آمار همچنین و کیفى تحلیل روش از) وابسته متغیر عنوان به( پهلوى دوره در ساالرانه مردم مطالبات بر) مستقل متغیر عنوان

 شرط پیش جدید متوسط طبقه و دارد وجود مثبتى ارتباط جدید متوسط طبقه و ساالرى مردم میان دهد مى نشان پژوهش هاى یافته. ایم کرده استفاده

 ها آن بدون طرف یک از که است مدرنى هاى ارزش جنس از همگى ساالرى مردم براى نیاز مورد الزامات که شکل بدین. شود مى محسوب ساالرى مردم

 نهادینه براى اجتماعى مناسب بستر وجود محتاج خود که است مردم اکثریت نزد شان مشروعیت نیازمند ها آن ظهور دیگر سوى از و ندارد معنا ساالرى مردم

 فاقد که) فرودست ـ فرادست( اى دوطبقه و سنتى جامعه یک از توان نمى را مدرنى هاى ارزش چنین تحقق زیرا. است ساالرى مردم فرهنگ شدن

 تنها زیرا. است دموکراتیک نظام یک وجود به وابسته نیز خود مطالبات به جدید متوسطى طبقه دستیابى سو آن از. داشت انتظار باشد مى الزم هاى شرط پیش

 نتایج نظرى دستگاه این براساس. برآید باشند مى ثانویه نیازهاى جنس از همگى که افراد این سیال مطالبات به گویى پاسخ عهده از تواند مى نظامى چنین

  .اند یافته بیشترى ظهور و بروز نیز ساالرانه مردم مطالبات شده، تر گسترده جدید متوسط طبقه دامنه هرگاه که است آن بیانگر پهلوى دوره در تحقیق

   

  .مدرن هاى ارزش ثانویه، نیازهاى پهلوى، دوره ساالرانه، مردم مطالبات جدید، متوسط طبقه: کلیدى مفاهیم

  مقدمه ـ1
 دقت با و خود دید از اجتماعى علوم پژوهشگران از هریک. است افزایش حال در چشمگیرى طور به جدید متوسط طبقه به توجه
 تحوالت ایجاد منشأ تواند مى طبقه این گسترش و رشد که دهد مى نشان تجربه زیرا. کند مى رصد را طبقه این تحوالت فراوان
 معیار بر عالوه دیگرى معیارهاى شناسایى با... و بوردیو گیدنز، رایت، اولین اریک چون پژوهشگرانى. شود اجتماعى ـ سیاسى
 فردى، هاى آزادى و حقوق به توجه و اجتماعى ـ سیاسى امور در مشارکت به اشتیاق عقلگرایى، تحصیالت، سطح درآمد، میزان
  .دانند مى ساالرى مردم سوى به جوامع حرکت آهنگان پیش از را طبقه این اعضاى
 به معطوف اندیشمندان ذهن همیشه تاریخ طول در جامعه، امور تمشیت جهت حکومت نهاد وجود لزوم به توجه با دیگر سوى از
 ـ حقوقى ساختار در پایدار ثباتى ایجاد ضمن تا شود دهى سازمان فرمانبران و فرمانروایان روابط چگونه که است بوده مسأله این

 در فرانسه انقالب پیروزى از پس ویژه به و راستا این در نهند؟ گردن رغبت و طوع با حکمرانان فرامین به مردم جامعه، سیاسى
 اساسى قانون تصویب سپس و ،1791 در فرانسه اساسى قانون تصویب آن متعاقب و شهروند و بشر حقوق اعالمیه صدور ،1789
 ذکرشده اهداف به بخشیدن تحقق براى دنیا حقوقى هاى نظام بیشتر توسط بیش و کم ساالرى مردم نظریه ،1887 در آمریکا فدرال
  .اند کرده تأکید مسأله براین ،)مردم سرنوشت تعیین حق راستاى در( مدرن اساسى قوانین. شد پذیرفته

                                                             
  ri .ac. ut @hrahmat ).مسئول نویسنده( تهران دانشگاه استادیار.  ١
  com.gmail @sshahabm88 .عمومى حقوق دکتراى دانشجوى.  ٢



 بر) مستقل متغیر عنوان به( جدید متوسط طبقه تأثیر تا کوشد مى اى، رشته میان تحلیلى حاضر پژوهش ذکرشده، مطالب به توجه با
 است پرسش این به پاسخ صدد در مقاله این عبارتى، به. نماید تبیین را) وابسته متغیر عنوان به( پهلوى دوره ساالرانه مردم مطالبات
 طبقه که است این پژوهش فرضیه است؟ کرده ایفا پهلوى دوره در ساالرنه مردم مطالبات در نقشى چه جدید متوسط طبقه که

  .است نموده ایفا پهلوى دوره در ساالرانه مردم مطالبات رشد و ایجاد در را محورى نقش جدید متوسط
 کیفى تحلیل روش از عمدتآ ،)نظرى تحقیقات( موضوعاتى چنین تحلیل براى که است ذکر شایان پژوهش روش با رابطه در

 تشخیص تجرید، یابى، نشانه تشبیه، و تمثیل استقرایى، و قیاسى استدالل طریق از تواند مى پژوهشگر روش این در. شود مى استفاده
 و تجزیه و ارزیابى را شده گردآورى هاى داده پذیرد، مى صورت منطق و تعقل و تفکر کمک به همه که... و مقایسه تمایز، و تفاوت
 پژوهش این در که( مستقل متغیر یک تأثیرگذارى اصوال که آنجایى از). 234ـ233  1382: نیا، حافظ( کند گیرى نتیجه نموده، تحلیل
) است اجتماعى ایضآ نوعى به و سیاسى ـ حقوقی مفهوم یک پژوهش این در که( وابسته متغیر یک بر) است اجتماعى پدیده یک
 روش این از تأثیرگذارى این تحلیلِ جهت پژوهش این در نیز ما باشد، مى کیفى تحلیل نیازمند آن، ارزیابى و کلى قضایاى سنخ از
 جامعه، آموزش سطح و مشاغل در وجودآمده به تحوالت و تغییر و جمعیت به مربوط آمار به استناد با همچنین. برد خواهیم سود
  .رفت خواهیم پیش خود فرضیه اثبات و آزمون راستاى در
  بررسى روش و نظرى دیدگاه ـ2
  جدید متوسط طبقه مفهوم و تعریف  1:ـ2
  جدید متوسط طبقه تعریف  1:ـ1ـ2

 تاکنون که معترفند همگان وجود، این با. دارد» طبقه« مفهوم از ما تلقى نوع با وثیقى ارتباط شناختى، جامعه هاى تحلیل دقت میزان
 براى) 5 1389: اسکیس، ؛561 2006: کرامپتون،( است نشده ذکر آن ارزیابى براى دقیقى روش یا مفهوم این براى دقیقى معناى
 و بهداد( است ضرورى ساختارى روابط براین انسانى هاى کنش تأثیر درك نیز و جامعه ساختارى مناسبات درك طبقات، مطالعه
 و خدمات و کاال تولید در کاررفته به منابع به نسبت متفاوتى حقوق با افراد اقتصادى، نظام یک در که دانیم مى). 37:1387 نعمائى،
 و حقوق اقتصادى، هاى فعالیت در کاررفته به هاى داده بر افراد متمایز مالکیت مبناى بر. آیند مى هم گرد محصوالت توزیع به نسبت
 در اجتماعى مناسبات و شده معین مردم میان اجتماعى رابطه آن براساس که شود مى ایجاد نیز اقتصادى متمایز اختیارات
 و اقتصادى ابزارهاى دارندگان میان رابطه نوعى به ساختار این). 38: پیشین نعمائى، و بهداد( گردد مى برقرار اقتصادى هاى فعالیت
 هاى دیدگاه طبقات، تقسیم معیاِر با ارتباط در. است جامعه یک در موجود طبقات دهنده تشکیل درواقع و ها آن از محرومان
 کنترل و مالکیت که کسانى دانست؛ مى تولید وسایل با آنان رابطه در را طبقات تقسیم معیار ماکس کارل. است شده ارایه گوناگونى
 را کارگر طبقه یعنى جامعه مولد نیروى افزوده ارزش و دهند مى تشکیل را اقتصادى و سیاسى حاکم طبقه دارند را تولیدى وسایل
 به گامى طبقاتى، تحلیل در مختلف اقتصادى عوامل دادن دخالت با وبر ماکس مقابل در). 38ـ37:1374  بشیریه،( کنند مى تصاحب
 زندگیشان امکانات و کار بازار در هایشان فرصت که هستند متفاوتى هاى گروه از متشکل طبقات، که کند مى ادعا او. گذارد مى جلو
 ؛208:1382 وبر،( است استوار خصوصى مالکیت بر مارکس همانند نیز وى تحلیل اساس هرچند. است مشابه زیادى حد تا

 دهد مى دخالت را مارکس نظر مورد توزیع و تولید ساختار بر عالوه دیگرى اقتصادى شرایط وى اما ،)133 و 130:1389 پارکین،
 افراد که مشاغلى بر اى ویژه تأثیر تواند مى که تحصیلى مدارك و ها مهارت مانند ندارند، نیز دارایى با مستقیمى رابطه هیچ اتفاقآ که
 متمایز در که مفهومى مرزهاى تعیین براى مشخصى روش وبر، دیدگاه براساس). 302 2006: گیدنز،( باشد داشته کنند، مى کسب
 تعداد مسأله حل براى راهى هیچ بنابراین. ندارد وجود رساند، یارى ما به امتیازات مراتب سلسله گوناگون هاى بخش ساختن
  )13:1389 پارکین،( ندارد وجود موجود، عمال طبقات
 جامعه یک در موجود طبقات کالسیک صورت به هرچند که گفت باید طبقات بندى صورت با رابطه در دیگر، سخن به

 توسعه مقوله هاى پیچیدگى و ناموزون توسعه چون عواملى اما کنند، مى تقسیم کارگر طبقه و دار سرمایه طبقه به را دارى سرمایه
 هاى فعالیت در کارگر و دار سرمایه از غیر دیگرى هاى موقعیت به قایل طبقاتى، تحلیل براى تا شود مى باعث اقتصادى ـ اجتماعى
  2000: رایت،( کند مى شناسایى طبقاتى متناقض هاى موقعیت عنوان به را طبقاتى هاى جایگاه این» رایت اُلین اریک«. شویم تولیدى

 بورژوازى طبقه دو تنها ناب، یا» انتزاعى« دارى سرمایه نظام در که است معتقد مارکس همچون نیز وى هرچند). 37ـ36  و 21ـ18



 دهد مى ادامه خود حیات به نیز قدیمى بورژوازى خرده همان یا جدید متوسط طبقه واقعى، شرایط در اما دارد، وجود پرولتاریا و
 براى که است فرودست و فرادست طبقه دو بر عالوه دیگر طبقاتى وجود نشانگر امر واقعیت عبارتى، به). 91:1388 بحرانى،(

 آن از نیز طبقاتى چندپارگى عنوان با گاهى که مبحث این. رفت پیش تولیدى روابط نوع معیاِر با صرفآ توان نمى دیگر ها آن تحلیل
 یک اعضاى تعیین در است معتقد دهد مى ارایه طبقه از متفاوتى کامال تعریف که وى: دارد مهمى جاى بوردیو آثار در شود، مى یاد
 فضاى اصطالح که او. ندارد دیگرى بر اولویتى یک هیچ و باشند مى دخیل اقتصادى عوامل موازات به فرهنگى عوامل طبقه،

 دیگرى بر اولویتى یک هیچ و چندبعدى توزیع اجتماعى فضاى که است باور براین نشاند، مى اجتماعى طبقه جاى به را اجتماعى
 چندبعدى توزیع اجتماعى فضاى که است باور براین نشاند، مى اجتماعى طبقه جاى به را اجتماعى فضاى اصطالح که او. ندارد
. است اجتماعى هاى موقعیت زیربناى که است) اجتماعى یا فرهنگى یا باشد اقتصادى که این از اعم سرمایه یا( قدرت مؤثر صور
 یک در دیگر کس با را کس هیچ توان نمى اقتصادى و فرهنگى سیاسى، هاى تفاوت به توجه بدون که معناست بدین موضوع این
  ).20ـ19:1381  چاوشیان، و اباذرى( داد قرار گروه
 دخالت جامعه بندى طبقه در را مختلفى عوامل بوردیو همچون گیرد مى قرار وبر و مارکس نظرات بین او دیدگاه که نیز گیدنز
 جامعه در» طبقاتى ساختار اصلى بنیان فیزیکى، کار نیز و مهارت یا آموزش دارایى، یعنى قدرت، یا حقوق سه« وى نظر به. دهد مى
 مبادله بازار، در را آن که است باال هاى مهارت و تحصیالت داراى میانى طبقه دارد، کنترل سرمایه بر باال طبقه آن براساس که. است
 است اى پدیده طبقاتى ساختار« است معتقد یابى ساخت نظریه ارایه با گیدنز. فروشد مى را خود بدنى نیروى کارگر طبقه و کند مى
 به متفاوت هاى مکان در و زمان طول در یعنى است، متغیر یابى ساخت میزان برحسب اما شده تشکیل طبقه سه از معموال که

 با ارتباط در را مقوله این). 40ـ39:  پیشین بحرانى،(» شود مى تولید باز و آمده پدید متمایز و مشخص اجتماعى هاى گروه صورت
 خود تحصیالت یا و تخصص میزان مدیریتى، توان بنابر اى عده واقعیت جهان در که داد توضیح توان مى چنین پژوهش، موضوع
 دولت یا و کارفرمایان اما ندارند، سلطه تولیدى منابع بر هرچند یعنى. هستند کارفرما و دار سرمایه طبقه با زنى چانه قدرت داراى
 افزوده ارزش و سود از بخشى در را ها آن آموزشى، و مدیریتى تخصص از استفاده یا کارگران کنترل و نظارت جهت مجبورند

 هاى سرمایه همچون مالى غیر متمایِز هاى دارایى سرى یک داراى که اشخاص این. سازند سهیم) کارگر طبقه اعضاى برخالف(
 دانشگاه، استادان مهندسان، و پزشکان مانند اى حرفه متخصصان. نامند مى» جدید متوسط طبقه« را باشند مى اجتماعى و فرهنگى
  .گیرند مى قرار طبقه این در تخصصى، و اجرایى کارکنان و مدیران دانشجویان، و روشنفکران وکال، هنرمندان، آموزگاران،

   
   ٣جدید متوسط طبقه مفهوم  2:ـ1ـ2

  

 طبقه عنوان ذیل را جامعه از اى گسترده هاى بخش باید ناگزیر باشد، اقتصادى معیار متوسط، طبقه مفهوم تبیین در مالك تنها اگر
 از اما شود؛ مى برده نام» سنتى متوسط قشرهاى« عنوان به ها آن از معموال که... و جزء کسبه وران، پیشه مانند. دهیم جاى متوسط
 جدید، متوسط طبقه نام به مفهومى از ما تلقى، سازى روشن است، جامعه میانى بخش مدرن هاى گرایش بر مبتنى مقاله این که آنجا

  : شود جلوگیرى سنتى و جدید متوسط طبقات مفاهیم اختالط از تا. رسد مى نظر به ضرورى
  ها ویژگى) یکم
 مغفول معناى به نباید مطلب این اما باشد، مى اقتصادى عامل» جدید متوسط طبقه« تحلیل در اصلى مؤلفه شد، بیان که گونه همان
 و جدید متوسط طبقه مفاهیم میان ارتباط بررسى از صورت این غیر در زیرا. گردد تلقى مفهوم این ابعاد سایر از ماندن
  : باشیم مى اجتماعى طبقه این هاى ویژگى برشمردن از ناگزیر مطلب، شدن روشن بیشتر براى. بود خواهیم ناتوان ساالرى، مردم

  اى حرفه هاى تخصص و عالى تحصیالت:   1 
 تخصص، و آموزش از سطح این. هستند جامعه نیاز مورد اى حرفه هاى تخصص و عالى تحصیالت داراى طبقه این اعضاى
 جهت دیگرى چیز خود یدى نیروى جز که شود مى تر پایین طبقات از آنان تمایز باعث و کند مى ایجاد برایشان خاصى موقعیت

                                                             
سنتى متوسط طبقه تمییز براى کننده تعیین و قطعى مالك  3  



  ).140:1387 بهداد، و نعمانى ؛320 1996: لین، مک( ندارند کار بازار ویژه به اجتماع به ارایه
   
  مناسب مالى درآمد:   2 
 توان به باال طبقه اعضاى نیاز به عنایت با و گردید، ذکر پیشین بند در که جدید متوسط طبقه اعضاى هاى تخصص به توجه با

 به و دور کارگر طبقه از مالى نظر از را آنان که شده ایجاد افراد این براى اقتصادى کامیابى از سطحى اى، حرفه و مدیریتى علمى،
  .سازد مى نزدیک دار سرمایه طبقه

   
  ویژه مطالبات:   3 

 و فرهنگى کاالى از استفاده سمت به ثانویه، نیازهاى از اى دسته شدن مطرح اثر بر پیشین مورد دو به توجه با جدید متوسط طبقه
 مطالباتى. آید برمى خود جسمى و فکرى و روحى نیازهاى هدفمند ارضاى صدد در کرده، پیدا گرایش سالم تفریحات همچنین
 و احزاب وجود سیاسى، و مدنى هاى آزادى ورزشى، هاى سالن سینما، و تئاتر هاى سالن مفید، و متنوع نشریات و کتاب چون
 رابطه، همین در. گیرند مى جاى عنوان این ذیل در همه... و کشور سیاسى ـ حقوقى بافت در مشارکت دولتى، غیر هاى تشکل
 خصوصیات از نیز جامعه دانى و عالى سطوح به نسبى تعلق عدم و خواهى دموکراسى نوگرایى، تحصیلگرایى، عقلگرایى، کارآمدى،
 خواهى دموکراسى میان این در). 80:1386 مطلبى، ؛458:1378 پور، رفیع ؛25ـ24:1387  بشیریه،( است شده شمرده طبقه این بارز
 مواردى به توان مى بهتر آن در که است نظامى دموکراسى که آنجا از زیرا. شود مى محسوب جدید متوسط طبقه مطالبه ترین مهم
 و ها سیاستگذارى در مردم بیشتر اختیار دلیل به( مردم نیازهاى برآوردن ؛)مساوى رأى دلیل به( شهروندى حقوق در برابرى چون
 روشى عنوان به( مصالحه و گرایى کثرت ؛)شهروندان سوى از دولت اعمال بر تأثیرگذارى براى منسجم و کارآمد مجارى وجود
 و) حکومت تصمیمات ارزشمندى تعیین مالك و قبلى موارد فرض پیش عنوان به( اولیه هاى آزادى تضمین ؛)اختالفات حل براى
 ،)21ـ19:1388  بویل، و بیتهام( یافت دست فروپاشى یا اغتشاش بدون قدرت گردش همان یا اجتماعى نوسازى نهایت در

 بزرگترین خواهى دموکراسى که است طبیعى پس است؛ ساالرى مردم گرو در خود مطالبات به جدید متوسط طبقه پایدارِ دستیابىِ
  .باشد افراد این خواسته

   
  مدرنیسم هاى فرآورده و ها ارزش به گرایش:   4 
 هاى گرایش برداشتن میان از و ساالرى مردم به دلبستگى مانند لیبرال و جدید هاى ارزش. است مدرنیزاسیون زاده طبقه، این

 آزادمنشانه نظرات داراى که افرادى نسبت است معتقد گیدنز اساس براین. باشند مى جمله این از گرایى مصرف و» تقدیرگرایانه«
 پور، رفیع( است باال تخصصى، و اى حرفه هاى گروه ویژه به طبقه این اعضاى میان در هستند سیاسى و اجتماعى موضوعات درباره

 یا اجتماعى اقتصادـ نوسازى مستقیم تأثیر به عنایت با که داد توضیح گونه این توان مى را مطلب این). 253:1386 گیدنز، ؛73:1384
 آن اعضاى در تلقى این ناخواه خواه جدید، متوسط طبقه نهایى بندى صورت و گیرى شکل در» مدرنیزاسیون« همان عبارتى به
 مدرنیته از برخاسته هاى ارزش باید بهتر، جایگاهى به دستیابى همچنین و جامعه در بیشتر پایدارى جهت که آید مى وجود به

 گسترش و بسط در و داشت پاس را... و پراگماتیسم گرایى، فایده بشر، حقوق به دلبستگى قانون، حکومت گرایى، عقل همچون
 طرد یا جذب در و باشد داشته مدرنیسم از را خود خاص تفسیر کشورى هر در جدید متوسط طبقه دارد امکان البته. کوشید ها آن

 گزینشى... و مدنى مشارکت به آمیز مسالمت رویکرد بودن، محور مسأله گرایى، عقل ساالرى، مردم مانند آن هاى فرآورده و ها ارزش
  .کند عمل

   
  گرایى مصرف:   5 
 طبقه اعضاى در دار سرمایه طبقه مصرفى هاى ویژگى از الگوبردارى نوعى باال، طبقه به طبقه این اقتصادى پایگاه نزدیکى دلیل به

 به). 73: پیشین پور، رفیع( باشند مى ارزیابى قابل دید این از سنتى هاى ارزش نفى و لذت کسب. شود مى دیده جدید متوسط
 منابع و جهان که رو آن از بیند، مى خود برابر در را بازترى افق مالى، کامیابى از مقدارى به دستیابى با طبقه این که هنگامى عبارتى،



 از لذت کسب و موجود امکانات از استفاده در سعى ست،»گرا فایده« اصوال و داند مى بهتر زندگى براى و بشر به متعلق را آن
 به نگاه نوع نظر از را جدید متوسط طبقه گردد، جمع طبقه این فرهنگى هاى ویژگى با که زمانى مسأله این البته. دارد خود زندگى
  .سازد مى متمایز دار سرمایه طبقه از اجتماعى، مسایل

   
  سیاسى آمیز مسالمت و هدفمند مشارکت و قانون به بندى پاى:   6 

 فعال مشارکت خواستار بوده، حساس خویش اجتماعى سرنوشت به نسبت خود، اکتسابى هاى توانایى دلیل به جدید متوسط طبقه
 تضمین و گفته پیش مطالبات پیگیرى زیرا. است شهروندى شان خواهان جدید متوسط طبقه. باشد مى خود جامعه سیاسى عرصه در
 و گرایى کثرت فرهنگ گسترش با تنها خود نوبه به نیز آن که. است جامعه در مدارى قانون و گفتگو فضاى وجود گرو در ها، آن
  .است دستیابى قابل مدارا

 قانونى و منطقى اصول به بیشترى بندى پاى خود اجتماعى تصمیمات در طبقات، دیگر به نسبت طبقه این معتقدند پژوهشگران
 هنجارها رعایت). 37:1380 باتامور، ؛457:1378 پور، رفیع( است طلبانه اصالح و آمیز مسالمت سیاسى، مسایل به آن رویکرد و دارد
 این. گیرند مى جاى عنوان همین ذیل نیز جدید متوسط طبقه اعضاى توسط گوناگون هاى اندیشه به نسبت تسامح و تساهل و

 متوسط طبقه اعضاى در را الزم شایستگى و قابلیت متعالى، رویکرد با متحول اى جامعه تحقق براى اى مقدمه عنوان به ها، ویژگى
 به مربوط بخش در که دارد شرایطى و عوامل به نیاز مشخصات این ظهور تردید بى. کند مى ایجاد اجتماعى تحرك جهت جدید
  .گردید خواهند تبیین خود
  رشد و تکوین شرایط و عوامل) دوم
 با هایى گروه تا شود ایجاد باید شرایطى چه که است آن شود مى مطرح جدید متوسط طبقه با رابطه در اکنون که پرسشى
 بر بتواند که جدیدى متوسط طبقه گیرى شکل که دارد اهمیت نظر این از عوامل این بیان آیند؟ وجود به شده، بیان هاى ویژگى
 بیشتر که است هایى مؤلفه از مشحون ساالرى مردم زیرا. باشد اقتصادى عامل تابع تنها تواند نمى بگذارد، تأثیر ساالرانه مردم مطالبات
 که عواملى مجموعه ما نظر از بنابراین،. باشند مى اجتماعى و فرهنگى هاى داشته چارچوب در و اقتصاد مفهوم از خارج اساسآ ها آن
  .کرد بیان چنین توان مى دهند، توضیح آن ابعاد تمام با را جدید متوسط طبقه

   
  اجتماعى و اقتصادى نوسازى  1:

 با همزمان عمومآ طبقه، این. است دارى سرمایه نظام ظهور و جوامع شدن صنعتى فرایند شروع حاصل جدید، متوسط طبقه
 1387 بشیریه، و 68 و 67:1386 بردلى،( یابد مى بروز و ظهور رفاه از سطحى ایجاد نتیجه در و اجتماعى و اقتصادى نوسازى

 که است کرده ثابت تجربه مقابل، نقطه در. شود مى آغاز ها دولت توسط معموال فرایند این). 479:1382 افراسیابى، و 24): الف(
  .2ـ1  2010: کوالدو،( کنند مى ایفا جدید متوسط طبقه اضمحالل در را مهمى نقش اقتصادى، هاى بحران

   
  فرهنگى کاالى ورود تسهیل  2:

 اى عمده بخش زیرا. کرد تکیه اقتصادى معیارهاى بر تنها نباید گردد، ایجاد گفته پیش هاى ویژگى با جدید، متوسط طبقه که آن براى
 موجب تنها اقتصادى معیار بر صرف تکیه که معنا بدین. کند مى پیدا معنا آنان فرهنگى تمایالت ذیل افراد، این اجتماعى هویت از

 نیز فرهنگى معیارهاى ذکرشده، هاى ویژگى با جدید متوسط طبقه ظهور براى اما. شود مى اقتصادى متوسط طبقه یک گیرى شکل
  .باشند مى آفرین نقش
 به...) و تئاتر موسیقى، فیلم، کتاب، نشریات،( فرهنگى کاالهاى ورود باید اجتماعى، ـ اقتصادى نوسازى از پس اساس، براین
 وجود عرصه به پا جدید متوسط طبقه شود، همراه آموزش سطح ارتقاى با که زمانى اقتصادى رشد عبارتى به. گردد تسهیل جامعه
 شرایط با موجود وضع همیشگى مقایسه و انتقادى تفکر نشر و ایجاد تشویق، ها، اندیشه تضارب). 76:1384 پور، رفیع( نهد مى

 جدید متوسط طبقه. دارند انکارناپذیرى نقش ویژه، مطالبات گیرى شکل در کشورها، سایر در همسان هاى گروه وضع یا و مطلوب
 گروه این مطالبات نوع در ویژه به امر این. گردد مى طبقات سایر با مقایسه در ممتاز هویتى داراى فرهنگى، کاالى از گیرى بهره با



 بر اصلى تأکید دولتى، نهادهاى نقش به توجه ضمن باره این در. باشد مى تأثیرگذار ،)گردید خواهند بیان بعدى بخش در که(
  .شود پدیدار فرهنگى کاالهاى محتواى در بیشترى تنوع تا است غیردولتى هاى نهاده فعالیت

   
  خصوصى مالکیت به احترام و آزاد بازار اقتصاد  3:

 بدیل صورت این غیر در). 1:1389 نژاد، غنى( است آزاد بازار اقتصاد نظام ایجاد مستلزم جدید، متوسط طبقه استقالل و پایدارى
 تواند مى نیز دولت بلکه کرد، خواهند عمل کارانه محافظه خود مطالبات گیرى پى در ها آن تنها نه دولت، به افراد این مالى وابستگى

. دهد نزول تر پایین طبقات به را آنان اساسآ یا و نموده ناهمگن را ساختارشان ،)رانتى هاى دولت در ویژه به( هایى سیاست اعمال با
 اجتماعى و اقتصادى نوسازى عرصه در دولتى اقدامات با همزمان جدید متوسط طبقه اولیه پیدایش هرچند دیگر، سخن به
 مالکیت« که زیرا است؛ خصوصى مالکیت به احترام و آزاد بازار اقتصاد نظام ایجاد به منوط آن استقالل و قوام اما. باشد مى

 استقالل این و) 249:1382 بشیریه،(» رود مى شمار به حکومت برابر در وى مقاومت و فرد خودمختارى منابع از یکى خصوصى
  .بخشد مى محورى مطالبه و شهروندى فردشان به دولت، از مالى
 شکل فرهنگى، کاالى ورود تسهیل با رسد؛ مى ظهور منصه به اجتماعى ـ اقتصادى نوسازى با جدید متوسط طبقه صورت بدین
  .کند مى پیدا استقالل دولت از زیادى میزان به آزاد، بازار اقتصاد نظام تحقق با و گیرد مى خود به را اجتماعى طبقه یک
  جدید متوسط طبقه مطالبات پیدایِش چگونگى) سوم
 یک در گرفتن قرار با چیز هر از پیش و بیش هرچند طبقه این. دارد اى ویژه مطالبات جدید متوسط طبقه که دیدیم، که گونه همان
 مطرح را مطالباتى آموزش، سطح مشخص طور به و ها ویژگى سایر از برخوردارى با اما شود، مى شناخته اقتصادى میانه جایگاه
 حاکمیت فرهنگى، کاالى همچون کلى عناوین ذیل عمدتآ مطالبات این. دارد آن مترقى و آمیز مسالمت نگاه از نشان که کند مى
 عطف نقطه یافتن آیند؟ مى وجود به چگونه مطالبات، گونه این که جاست این پرسش اما. شوند مى مطرح ساالرى مردم و قانون
 شایانى کمک وابسته، متغیر بر مقاله مستقل متغیر نقش بررسى همچنین و پرسش این پاسخ یافتن در طبقه، این ایجاد تاریخىِ
 کارفرمایان توسط تولید ابزار خصوصى مالکیت براساس که دارى سرمایه نظام صنعتى، انقالب وقوع و بورژوازى ظهور با: کند مى
 را آن کارفرما و کرده عرضه را خود کار نیروى آزاد بازار در کارگر نظام این در. شد وارد جدیدى مرحله به بود، استوار کارگر غیر

 جامعه در امروزین مفهوم در ،»کارگر« و» دار سرمایه« همان یا» پرولتاریا« و» بورژوازى« طبقه دو اساس، براین. کرد مى خریدارى
 یا مالکان مانند. داشتند وجود نیز دیگرى قشرهاى مذکور طبقه دو بر عالوه دارى، سرمایه نوین نظام در هرچند. داشتند وجود
 و کارمندان شامل رشدى به رو و جدید متوسط طبقه شد، ذکر که گونه همان طبقات، این کنار در. فئودالیسم از مانده باقى دهقانان

 فاقد نسبتآ صنعتى، کارگران مانند هرچند که آمد وجود به ها، آن هاى آموزش و تخصص به داران سرمایه نیاز دلیل به متخصصان،
 به نسبت ممتازى موقعیت در ،)گفته پیش دالیل همان به عمدتآ( بیشتر اجتماعى حقوق از مندى بهره دلیل به اما بودند، قدرت
 شدند مى شامل را مدیران تا) معلمان و کارمندان مانند( سفید یقه کارگران از گوناگونى هاى گروه افراد این. گرفتند قرار پرولتاریا

 براساس و است دارى سرمایه نظام مخلوق طبقه، این اساس، براین). 325:1385 قاضى، ؛62:1388 عراقى، ؛68 و 67:1386 بردلى،(
 که بود جامعه بندى صورت در تغییر این از پس دقیقآ. است آمده وجود به ،)آزاد بازار اقتصاد( سیستم این در موجود کارى روابط
 مطالبه با و شد جامعه حقوقى ـ سیاسى بافت در مشارکت خواستار) اجتماعى قرارداد نظریه به تمسک با( جدید متوسط طبقه
  ).612:1383 قاضى،( ساخت خارج امتیاز صاحبان و نجبا اشراف، انحصار از را گذارى سیاست نهادهاى ساالرى، مردم
 اهمیت حایز نیازها، مراتِب مفهوم درك ها، گروه این در ویژه مطالبات بروز چگونگى بررسى براى تاریخى، تحول این فهم از پس
 مازلو آبراهام. است مقدماتى نیازمند ها آن ظهور که گیرند مى قرار ثانویه نیازهاى دسته در عمدتآ مطالبات این زیرا. است بسیار

 توصیف در کلیدى مفهوم یک نیازها که، دانیم مى: دارد اى ویژه نظرات نیازها مراتب مفهوم تحلیل با رابطه در آمریکایى روانشناس
. یافت دست جالبى نتایج به موفق، افراد زندگى مطالعه با مازلو اساس براین). 135:1383 کریمى،( باشند مى افراد درونى هاى انگیزه
 نیازهاى ارضاى از پس خودشکوفایى که رسید نتیجه این به و کنند مى تالش خودشکوفایى براى افراد همه که بود معتقد« وى
 دیگر، سخن به). 135: پیشین کریمى،(» شود مى حاصل شد، آزاد باالتر مراتب به رسیدن براى انسان که وقتى و تر پایین سطح
 به یا اولیه نیازهاى شامل نخستین، مرتبه چهار که نوعى به. نیازهاست سمت به انگیزش در مراتب سلسله نوعى به قایل مازلو



 است نیازهایى رفع دنبال به انسانى فرد ابتدایى مراتب در. باشند مى» رشد نیازهاى« شامل پایانى مرتبه و ،»کمبود نیازهاى« عبارتى
 تأمین درگیر هنوز که کسى. افتاد نخواهد باالتر مرتبه نیاز رفع فکر به نشوند برآورده ها آن تا و برخوردارند اصلى اهمیت از که

 داشته هم اگر و ندارد نیاز مراتب سایر یا و ساالرى مردم وجود جامعه، در فرهنگى کاالى ورود تسهیل به توجهى است، معاش
 نیازهاى به پاسخ دنبال به اولیه، نیازهاى ساختن برآورده با که را افرادى مازلو. اند درنیامده برایش» دغدغه« یک شکل به هنوز باشد
 اندازه چه تا که شود مى مشاهده افراد، این براى ذکرشده هاى ویژگى به نگاهى با. نامد مى» خودشکوفا افراد« باشند، مى خود ثانویه
 خاطر به را جهان و دیگران، خود، ها آن. دارند واقعیت از روشنى درك آنان«: دارند پوشانى هم جدید متوسط طبقه هاى ویژگى با
 و خودمختار ها آن محور، خودـ تا هستند محور مسئله بیشتر ها آن. اند انگیخته خود تفکر و عمل در ها آن. پذیرند مى هستند چه آن

 ها آن. کنند مى تالش عمومى رفاه سطح ارتقاى براى و دارند همدردى دیگر هاى انسان وضعیت و شرایط به نسبت آنان. اند مستقل
 به کنند، مى برقرار معدود اى عده با عمیق و دار معنى روابطى ها آن. اند خالق ها آن. دارند نظر در دموکراتیک اندازى چشم جهان از
 و شادى تهییج، احساس با که هستند متعالى هاى تجربه داراى آنان. کنند برقرار مردم از زیادى تعداد با سطحى پیوندها که آن جاى
 مقوله تحلیل، این براساس که است آن میان این در اهمیت حایز نکته). 135: همان کریمى،(» است همراه شدید بینش

 یعنى جامعه از خاصى قشر میان در و معینى شرایط تحت که شود مى محسوب جامعه در ثانویه خواست یک نیز خواهى دموکراسى
  .آید مى وجود به جدید متوسط طبقه همان

   
  ساالرى مردم  2:ـ2
  : مفهوم و تعریف) یکم
 علوم حوزه در پژوهشگران عالقه مورد موضوعات از یکى همچنان بشرى، اندیشه تاریخ از دراز سالیان گذر وجود با ساالرى مردم
 همچنین و آن مفهوم تبیین و تعریف ارایه. است چندوجهى و فراگیر نگاهى نیازمند چندبعدى مفهومى عنوان به و باشد مى انسانى
  .رساند مى یارى مقاله متغیرهاى میان ارتباط بررسى راه در را ما آن، پیدایش چون و چند ارزیابى
 و صنفى هاى انجمن ورزشى، باشگاه خانواده، مانند هایى گروه قالب در ناچار به خود اجتماعى زندگى در بشر که است روشن
 گیرى تصمیم گونه دو ها، بندى گروه این اداره براى مرحله این در. پردازد مى نقش ایفاى به و شود مى دهى سازمان احزاب و سیاسى
  : پذیرد صورت تواند مى
  کند گیرى تصمیم اعضاء دیگر براى نفر یک.1
  پذیرد انجام جمعى صورت به گیرى تصمیم.2
 هایى حکومت دسته برآن ناظر ساالرى مردم دیگر، بیان به). 17:1388 بویل، و بیتهام( گیرد مى تعلق اخیر نوع به» ساالرى مردم«

 همین. است اکثریت دست در تر، دقیق بیان به یا همگان، دست در بلکه نفر چند یا یک دست در نه قدرت آن در که است
 هاى حکومت ممیزه وجه گوناگون، معنایى بار داشتن رغم به نامید،» خودگردانى« را آن توان مى که مردم وسیله به حکومت
 ساالرانه مردم مشروعیت حاکمه هیأت اقتدار به ویژگى این). 15 1991: آرات، ؛15:1376 بوبیو،( است آن غیر از ساالر مردم
  .باشد مى شهروندان میاِن در ساالرى مردم گسترده یافتن مشروعیت نیازمند خود، حالتى چنین برقرارى البته. بخشد مى
 که هایى سیستم که شده ثابت تجربه به زمان گذر در اما است شده تجربه بشر توسط حکومتى مختلف هاى نظام تاریخ طول در

 در و باشند عمومى منافع کننده تأمین توانند مى بهتر شوند، قایل ارزش آنان هاى آرمان و ها خواست براى و بنا مردم اراده براساس
). همان آرات، ؛26:1387 خسروى،( آید نایل مهم این به توانسته حکومت هاى شکل سایر از بهتر و بیشتر ساالرى مردم میان این
 داعیه ها آن همه تقریبآ اما دارند، یکدیگر با هایى تفاوت جهان سراسر در سیاسى هاى نظام رفتار و گفتار هرچند امروزه
 ها سیاست و مقررات و قوانین که افکند مى مدرن سیاسى زندگى بر حقانیت از پرتوى ساالرى مردم حقیقت، در. دارند ساالرى مردم
 به نه شهروندان که است برآن اصلى تأکید نظام، این در). 244:1384 هلد،( باشند» دموکراتیک« که رسند مى نظر به» موجه« زمانى
 وجود نیز رضایت این تضمین براى مناسب سازوکارهاى و کرده پیروى حکومت از رضایت روى از بلکه اجبار، یا ترس دلیل
 هم اى ویژه مجارى و است مردم اراده حاکم، قدرت مشروعیت منبع تنها مردم، حاکمیت اصل موجب به ساالرى مردم در. دارد
 و خودمختارى بر سیاسى، مدل یک عنوان به ساالرى مردم اتکاى نقطه دیگر، بیانى به. دارد وجود باره این در نظر اعالم براى



 در فعال مشارکت بر عالوه مردم سیستم این در). 73:1388 گرجى، ؛244 و 243:1382 بشیریه،( است استوار مردم آزاد هاى اراده
 اجراى ضمانت تعیین ضرورت بر عالوه نظارت این درست کاربست. کنند مى نظارت نیز قدرت اعمال فرایند بر گیرى، تصمیم امر

  .باشد مى نظارت ـ مشارکت دوگانه فرایند در شهروندان برابرى تضمین مستلزم مناسب،
 خاصى مدل که دقیقى و جامع تعریف هنوز ساالرى، مردم بر المللى بین نهادهاى تأکید وجود با که گفت باید نیز جهانى عرصه در
 المللى بین هاى سازمان هاى گزارش و اسناد مجموع از اما«. است نشده ارایه کند، توصیه را مشخص معیارهاى با ساالرى مردم از
 را بشر حقوق رعایت و قانون حاکمیت معیار و عمومى آراى به اتکا و آزاد انتخابات معیار مورد در حداقل جهانى اجماع توان مى

 مبناى بر حکومت تشکیل« را ساالرى مردم توان مى کلى نگاه یک در پیچیدگى، این رغم به). 366:1389 رهایى،(» .کرد شناسایى
  .دانست» قدرت اعمال فرایند بر همگانى نظارت کاربست و عادالنه، و آزاد انتخابات در شهروندان همگانى و برابر آراى
 حکومت اداره در مردم شرکت مستلزم حکومت، تشکیل در مردم شرکت بر عالوه ساالرى مردم اساسآ که شود اشکال شاید البته
 شکل آتى مباحث در مذکور هاى مؤلفه تمام بنیاِن بر ساالرى مردم یک اگر که گفت باید نظریه این دانستن دقیق ضمن. باشد مى نیز
 ها، مؤلفه این وجود با نمود تصور توان نمى عبارتى، به. باشد مى نیز حکومت اداره در مردم شرکت متضمن خود به خود گیرد،
  .نباشند آن مدیر اند، بوده حکومت یک مؤسس خود که مردمى
  ساالرى مردم الزامات) دوم
 سخن ها آن تحقق بدون که عناوینى مجموعه. است استوار اصولى و مبانى بر مدرن جهان در زندگى شیوه عنوان به ساالرى مردم
 اصالت فرد، اصالت ها، انسان برابرى اصالت در توان مى را مبانى و اصول این جوهر. رسد مى نظر به بیهوده ساالرى مردم از گفتن
 که است جماعتى اندیشه بیانگر مبانى این. یافت ها انسان سیاسى و مدنى طبیعى، حقوق بر تأکید و مردم حاکمیت اصالت قانون،
  .اند کرده تن به شهروندى جامه و آمده در به رعیتى رخت از قدرت، ساخت در فعال مشارکت براى تالش در
 که همچنان یعنى. شود مى دیده حقوق و سیاسى علوم شناسى، جامعه مفاهیم میان آمیختگى الزامات این در که داشت بیان باید

 نیاز ها این همه و باشند مى اساسى حقوق جنس از نیز قوا تفکیک و قانون اصالت دارند، سیاسى علوم صبغه تساهل و پراگماتیسم
 بیان عناوین این ذیل توان مى را پایدار ساالرى مردم یک الزامات عمدتآ اساس، براین. دارند ظهور و بروز براى مناسب اى جامعه به
  : نمود

 این اصلى هدف. است شده آورده ساالرى مردم اساس قانون، به محدود حکومت سایه در شهروندان آزادى معنى به: لیبرالیسم.1
 غرب در کلیسا مطلقه حکومت ضد بر نخست لیبرالیسم. بود خودسر و خودکامه قدرت با مبارزه خود، پیدایش آغاز از تفکر طرف
 خودکامه قدرت جاى به و مشروط و محدود قدرت مطلقه، قدرت جاى به. برافراشت قد مطلقه شاهان حکومت مقابل در سپس و
 و بشر حقوق قضاییه، قوه کامل استقالل قوا، تفکیک گرایى، قانون رو این از. است بوده لیبرالیسم آرمان قانونى، قدرت خودسر، و

 آزادى: از عبارتند لیبرالیسم دیدگاه از شهروندان اساسى حقوق. شوند مى محسوب لیبرالیسم اصول از نمایندگى، بر مبتنى حکومت
 کسب و دادن رأى از اعم سیاسى حیات در مشارکت آزادى مالکیت، حق یا آزادى اجتماع، آزادى بیان، آزادى اندیشه، و عقیده
  .غیره و منصب
 ساالر مردم از پیش غربى جوامع بیشتر. است تاریخى دلیل، نخستین. دارد محکمى ارتباط ساالرى مردم با دلیل دو به لیبرالیسم مقوله
 و شد اعطا شهروندان تمامى به رأى حق آن از پس و بودند یافته دست لیبرالیسم اصول به عبارتى به. بودند شده لیبرال شدن،
 لیبرالیسم اصول به دولت اگر که معنا بدین. است دولت بر شهروندان نظارت امکان به مربوط دوم دلیل. یافتند رشد سیاسى احزاب
 بنابراین،. دهند مى دست از را برآن خود کنترل توانایى مردم شک بى نباشد، پایبند نمایندگى بر مبتنى حکومت و گرایى قانون ویژه به
 این جمله از تردید بدون. کند حفظ را دولت بر ها آن کنترل و مردم آراى نفوذ امکان همواره که است نظامى ساالر مردم نظام یک

 که شد بیان تر پیش). 32ـ31:1388  بویل، و بیتهام ،21ـ20:1387  بشیریه،( باشند مى لیبرالیسم اولیه هاى ارزش و اصول امکانات،
  .یافتند ظهور اجتماعى ـ اقتصادى نوسازى بحبوحه در و صنعتى انقالب از پس وجودآمده به فضاى در عمدتآ ها ارزش این

 فایده... یافت ها آن فوائد در باید را ها اندیشه و امور حقیقت و معنا که است برآن پراگماتیسم فلسفى جنبش اعتقاد: پراگماتیسم.2
  ).26: پیشین بشیریه،( هاست آن» حقیقت« مالك ترین مهم ها اندیشه و ها نظریه عملى

 یکدیگر کنار در بتوانند متفاوت هاى دیدگاه با افراد که بوده آن براى ساالرى مردم بنیان اساسآ گفت توان مى: تسامح و تساهل.3



 با مگر شود نمى محقق آرمانى چنین. نمایند مشارکت فعاالنه صورت به برآن نظارت و اداره در و زده حکومت تشکیل به دست
 موجب تواند مى بنیادى اصل این از تخطى. باشند مى اقلیت در که آنان ویژه به گوناگون هاى اندیشه به نسبت تسامح و تساهل
 حالت، بهترین در یا و. دهد قرار محدود اى عده انحصار در را آن شده، حکومت سیاسى ـ حقوقى ساختار مردمى هاى پایه تضعیف
 سیاسى هاى گروه تمام که را سیاسى متکثر ساختار یک که معنا بدین. نماید تبدیل گرایى اکثریت به تکثرگرایى از را ساالرى مردم
 با مساوى هرچند که نماید سیاسى جامعه اکثریت حاکمیت به تبدیل دارند، را قدرت ساخت در فعال مشارکت امید آن در موجود

 اقدامات سرلوحه را تسامح و تساهل اصل باید رو این از شود نمى محسوب نیز ساالرى مردم شک بدون اما نیست دیکتاتورى
 فراهم آن گوناگون اقشار میان گفتگو ایجاد امکان که است ممکن اى جامعه در تنها اصل این تحقق ما باور به. داد قرار حکومتى
 سطح فاحش تفاوت دلیل به که دوقطبى جوامع در بستر این است بدیهى. باشد شده نهادینه ها آن در نیز مدارا فرهنگ و باشد
  .باشد نمى پذیر امکان کنند، مى زندگى هم کنار در اى پراکنده جزایر همچون و خبرند بى یکدیگر از شدت به طبقات زندگى،

 پیشینه که است ساالرى مردم بنیادین مفاهیم از دیگر یکى سیاسى، نظم اساس عنوان به اجتماعى قرارداد اندیشه: قرارداد اصالت.4
 یعنى» طبیعى وضع« نخست کلى طور به اجتماعى قرارداد نظریه در. گردد بازمى... و روسو ژاك ژان الك، جان هابز، توماس به آن
 توضیح عمومى توافق و قرارداد طریق از مدنى وضع به وضع آن از گذار سپس و شود مى توصیف حکومت پیدایش ماقبل وضع
 خود مال و جان از صیانت جهت مردم بوده، جنگ و طغیان جهان، طبیعى وضع چون برداشت یک در برفرض که. شود مى داده

 به را خویش طبیعى آزادى و حقوق از بخشى ضمنى، توافق با و آیند گرد هم دور حکومت تشکیل منظور به که دادند رضایت
 در اجتماعى قرارداد نظریه منظر این از). 29: همان بشیریه، ،202:1388 مؤتمنى، طباطبایى( نمایند واگذار مدنى یا سیاسى جامعه
 ویژه به همگان مشارکت لزوم کننده توجیه و جامعه اساسى حقوق بافت در مردم مشارکت دامنه گسترش براى راهى حقیقت
  .گردد مى محسوب قدرت ساخت در اجتماعى نوظهور هاى گروه

 از تبعیت در شهروندان رضایت مفهوم ساالرى، مردم سیاسى فلسفه در اساسى مفاهیم از دیگر یکى: عامه قبول و رضایت اصالت.5
. است شهروندان رضایت و خواست وفق بر حکومت عملکرد پایه بر ساالرى مردم مشروعیت دیدگاه این مطابق. است حکومت
. دهد مى تشکیل را ساالرى مردم اساس رضایتى، چنین از ناشى مشروعیت و یابد نمى تحقق عمومى رضایت بدون ساالرى مردم
 به نسبت ها آن نارضایى یا رضایت به شواهدى طریق از توان مى رو این از و گرند گزینش و عقالنى موجوداتى ها انسان زیرا

 و التزام چنین. کند مى التزام و اطاعت به تبدیل و محدود مقبولى شیوه به را آزادى معنا، این به رضایت. برد پى خویش حکومت
 پذیرش اساس، قبول و رضایت. سازد مى مشخص و متعین را آن و است فرد سیاسى آزادى اصلى مظاهر از یکى خود اطاعتى
 ساالرى مردم در رایج هاى رویه از یکى عنوان به نمایندگى و وکالت. است آزادانه اى شیوه به حکومت از اطاعت و تعهد و التزام
  :).32همان بشیریه،( است رضایت بر مبتنى نیز
 اساسى اصول از کرد، رفتار برابر اى شیوه به همه با باید و دارند یکسانى ارزش ها انسان همه که معنى این به: برابرى اصالت.6
 از بایستى شهروندان ساالر، مردم نظام در. ندارد سازش سیاسى و حقوقى هاى نابرابرى با ساالرى مردم بنابراین. است ساالرى مردم
 بدین خود بنیادى معناى در برابرى اصالت. باشند برخوردار اجتماعى و سیاسى گوناگون هاى پست کسب جهت برابر هاى فرصت
 معنى این به برابرى اصالت سیاسى، لحاظ از. ندارند برترى یکدیگر بر و برابرند خود انسانیت حکم به ها انسان همه که است معنى
 لحاظ از باید کم دست شهروندان ساالرى، مردم در. برابرند هم با ها آزادى و حقوق لحاظ از و قانون نزد در شهروندان که است
  .نباشد ممکن آن، مطلوبیت رغم به اقتصادى، و اجتماعى لحاظ از برابرى تأمین هرچند باشند، برابر هم با حقوقى
 انتظار قابل ساالرى مردم بلوغ و کمال در بلکه نیست، ساالرى مردم مبانى جزء اجتماعى و اقتصادى لحاظ از برابرى که دانست باید
 بشیریه، ؛178:1386 نیا، شهرام( شود مى فرض اجتماعى و اقتصادى برابرى به دستیابى براى اى پایه مدنى برابرى عبارتى، به. است
  ).34ـ33:  همان

 حکومت نوع این در تنها ساالرى مردم هواداران برخى نظر به که است آزادى از تلقى نوعى فرد خودمختارى: فرد خودمختارى.7
 را آن مسئولیت و کند مى اجرا و گیرد مى خودش را خود زندگى به مربوط تصمیمات که است کسى خودمختار انسان. است ممکن
  ).36ـ35:  همان بشیریه،( یابد مى معنا قانون حاکمیت پرتو در امر این البته. پذیرد مى
 قانون یک بر آن بنیان که نظامى برقرارى. است قانون حکومت برقرارى براى قیام حقیقت در ساالرى مردم: گرایى قانون و قانون.8



 گرایى قانون. است آمیز مسالمت هاى حرکت ثمره بزرگترین باشد، شهروندان بنیادى حقوق کننده تضمین و تعیین که مردمى اساسى
 نهادینه جامعه در» ساالرى مردم« مبناى بر» آمیز مسالمت مشارکت« مفهوم که بود خواهد پذیر امکان صورتى در تنها جامعه یک در
  .است مناسب اجتماعى شالوده وجود مستلزم خود، امر این که. شود

 از شهروندان. رود مى شمار به دموکراتیک زندگى اساسى مفاهیم از بدان مربوط تکالیف و حقوق و شهروندى نشان: شهروندى.9
 تأکید بشر حقوق از پاسدارى و انسان فردیت حفظ بر شهروندى مفهوم تبیین در امروزه. برابرند هم با تکالیف و حقوق حیث
 بر نیز عمومى حقوق مدرن معناى اندیشمندان برخى باور به که است آن اهمیت حایز نکته). 40: همان بشیریه،( شود مى فراوان
 با را حکمرانى تحقق و بدانیم حکمرانى عمل بر ناظر را عمومى حقوق اگر که توضیح این با. دارد تأکید مفهوم این بودن ربطى
 شکل مالکانه تصرف نتیجه در شهروندساالر، جامعه یک در سیاسى قدرت که کنیم عنوان باید بپذیریم، سیاسى قدرت بر اتکا
 الگلین،(» .شود مى تولید نهادى هاى چارچوب در و نمایندگى رهگذر از حاکمان، و مردم رابطه درون از بلکه« گیرد، نمى

 بر اجتماعى شرایط تأثیرگذارى نمایانگر خوبى به نکته این. نماینده و اصیل به رعیت ـ ارباب رابطه تغییر همان یعنى). 22:1388
  .است نیاز جامعه رایِج فرهنگ در عمیق تحولى به مفهوم، این بروز و ظهور براى است بدیهى. باشد مى جامعه یک حقوقى ساخت

 سده در برخوردارند، آن از خود انسانیت حکم به صرفآ ها انسان که حقوقى مجموعه عنوان به بشر حقوق مفهوم: بشر حقوق.10
 شمار به مند بهره آن از» طبیعى قانون« حکم به ها انسان که شد» طبیعى حقوق« تر قدیمى مفهوم جانشین و یافت رواج هفدهم
  .رفتند مى
 که بگیرد دربر نیز را حقوقى تا رفت، کار به طبیعى حقوق از تر گسترده مفهومى به بشر حقوق مفهوم تاریخى هاى دوره گذشت با
 حقوق ساالرى، مردم هواداران از بسیارى نظر به. شوند مى پدیدار دولت و جامعه در تنها بلکه شمرد، طبیعى سهولت به توان نمى
 مفهومى بشر، حقوق که داشت اذعان باید البته). 45ـ44:1387  بشیریه،( دهد مى تشکیل را ساالرى مردم جوهر معنى این به بشر
 جامعه اکثریت هاى باورداشت گرفتن نظر در با اجتماعى مقررات و قوانین تنظیم در که است بایسته لذا. است پذیر تأویل و کشدار
  .آورد ارمغان به زمینه این در را مطلوب تناسبى اقلیت، حقوق همچنین و

  جامعه و ساالرى مردم) سوم
 از نوعى باشد داشته صرف سیاسى یا حقوقى حالت که آن از بیش ساالرى مردم که دهد مى نشان خوبى به گفته پیش الزامات در دقت

 است محیطى ساالر مردم جامعه و است جامعه فرهنگ، بستر. باشند مى فرهنگ جنس از آن الزامات دیگر سخن به. است» جامعه«
 در مفاهیمى چنین پیدایش که است پرواضح. باشد مى اقلیت حقوق تضمین و انسان فردیت رعایت مردم، حاکمیت آن داد برون که

 یک آفرینش« عبارتى، به. باشد مى ممتنع است رعیتى ـ ارباب رابطه و طبقاتى مراتب سلسله آن مشخصه وجه که سنتى جوامع
 الزامات تحقق دیگر، سخن به). 279:1389 پى، نیک(» .است جدید جامعه نوعى آفرینش به نیاز آن حیات تجدید و دموکراسى
 صورت انقالب دموکراتیک جامعه در« که روست این از. است آمیز مسالمت تعامِل فرهنگ شدن نهادینه نیازمند ساالرى مردم
 پى، نیک(» کنند مى استفاده خویش مطالبات براى اصالحى هاى روش از و اند رسیده حقوقى به تدریج به مردم که زیرا گیرد نمى
  ).279: پیشین
 به احترام و اکثریت حکومت بیان، آزادى آمیز، مسالمت مشارکت مدارى، قانون چون مفاهیمى از دموکراسى در اگر دانست باید
 منافع تضاد تا است باز جامعه گیرى شکل جهت گوناگون اقشار میان گفتگو برقرارى نیازمند امر این شود، مى صحبت اقلیت حقوق
 ویژه به و جامعه یک که مسیرى میان این در است بدیهى. یابند دست خود بنیادین حقوق به طرفین و شده حل انصاف براساس
جوامعى در زیرا. است مهم بسیار کند مى طى جامعه به فرهنگى کاالى تزریق و اجتماعى ـ اقتصادى نوسازى با رابطه در آن دولت 
 رو این از. است منتفى مشترك گفتگوى برقرارى ــ اى دوطبقه ــجوامع دارد وجود تفریط و افراط بالطبع و طبقاتى شدید تضاد که
 معتدل، اى روحیه داشتن دلیل به و آورده بیرون اى دوطبقه حالت از را جامعه که را، جدید متوسط طبقه رشد پژوهشگران برخى
 مشترك زبان نوعى گویى افکارشان نوع و درآمدها سطح نزدیکى دلیل به و( روند نمى تفریط و افراط راه به رو میانه و متساهل
  ).89ـ88:1387  بشیریه،( آورند مى شمار به ساالرى مردم اجتماعى هاى زمینه از ،)دارد وجود ها آن میان



 تحقق اصلى مبناى که ، ٤»دستورگرایى« جنبش جریان در خوبى به دموکراسى مقوله و جامعه میان ارتباط نیز تاریخى منظر از
   . خورد مى چشم به باشد، مى حاضر عصر در ساالرى مردم

 هاى آزادى تأمین و خودکامگى به دادن پایان آن اصلى هدف و پیوست وقوع به جوامع» سازى قانونى« جهت در که نهضت این
  .عقیدتى.2 شناختى جامعه.1:  کرد مى تغذیه اصلى منشأ دو از ،)104:1383 قاضى،( بود فردى
 جهان پیچیده روابط که کرد مى احساس طبقه این. بود جدید متوسط طبقه رسیدن قدرت به جنبش این شناختى جامعه مبناى
 و منظم روال و قانون حکومت مستلزم مدرن جهان مناسبات بلکه. کرد حل توان نمى فئودالیته دوره موازین با دیگر را صنعتى
 از بیشترى هاى گروه ،»جدید متوسط طبقه« ظهور و انگلستان در صنعتى انقالب با: باشد طبقه این حقوق ضامن تا بود مشخصى
 به تمسک با... (و دانشگاه استادان و آموزگاران پزشکان، وکال، مانند ها گروه این. شدند سیاسى فعال مشارکت خواستار شهروندان
 را خواسته این تحقق جهت ممکن راه تنها و دیدند مى قدرت ساختار در شدن سهیم شایسته را خود) اجتماعى قرارداد نظریه
 انقالب ؛1787 در آمریکا فدرال اساسى قانون تصویب که دانستند مى عادالنه و آزاد انتخاباتى پایه بر ساالر مردم نظامى برقرارى
 1791 در فرانسه انقالبى اساسى قانون تصویب نهایت در و فرانسه شهروند و بشر حقوق اعالمیه صدور ؛1789 در فرانسه بزرگ
  ).643 پیشین، قاضى،( اند داشته اى ویژه نقش خواسته این به بخشیدن تحقق در
 گروه باید« که بود معتقد ،)لیبرالیسم اصول( خواهانه آزادى هاى اندیشه از متأثر دستورگرایى، جنبش نیز عقیدتى لحاظ از اما

 قانون نفوذ و حمایت چتر زیر طبقه هردو و باشند روشنى و مشخص حقوقى وضع اطاعت زیر بردار فرمان گروه مانند فرمانروا
 نو اى جامعه ریزى پى مستلزم ساالرى مردم ریزى پى که گفت توان مى جرأت به اساس براین) 104:  همان قاضى،(» گیرند قرار
  ساالرى مردم بر...) و فرهنگ طبقات،( آن محتواى و جامعه تأثیر همان یعنى این و. باشد نظر مورد الزامات از مشحون که است

  پهلوى دوره در جدید متوسط طبقه: پژوهش هاى یافته.  3
 منابع تمرکز زمینه در اى گسترده هاى تالش دوره این در. باشد مى مدرن مطلقه دولت تکوین معناى به ایران در پهلوى سلطنت آغاز
 تحوالت ذیل در. پذیرفت صورت جامعه، سازى مدرن از پشتیبانى جهت اجتماعى، نوین طبقات ایجاد براى بسترسازى و قدرت
  .کنیم مى بررسى شده بندى زمان صورت به را پهلوى عصر در جدید متوسط طبقه

  جدید متوسط طبقه ظهور 1312: تا 1304 از.  3ـ1
 به توجه بى و غرب در پیشرفت مقدمات از عمیق شناخت بدون پهلوى دوره آغاز در غربى شیوه به ایران نوسازى براى اشتیاق
 ایران در سنت مظاهر تحقیر با توأم که گردید عصر این در» مدرنیستى شبه« اقدامات نوعى موجب آن با ایران فرهنگى هاى تفاوت
:  بود استوار اساسى ستون دو بر رضاشاه دولت کلى طور به که گفت باید. بود کشور اقتصاد نجات براى سطحى اشتیاق اى گونه و

 سال در ارتش نفرات شمار. کرد رشد برابر هفده بوروکراسى و برابر ده ارتش وى حکومت دوران در. بوروکراسى و ارتش
 این. بود جنوب تفنگدارِ نیروى نفر هزار شش و ژاندارم، هزار هشت قزاق، هزار هشت شامل و نفر هزار 22 تنها 1921/1300
 سال تا و یافت افزایش جنگ وزارت نظارت تحت منسجم نیروى نفر هزار چهل از بیش به ،1925/1304 سال تا تعداد
 از بود عبارت فقط مرکزى دولت 1921/1300 سال در دیگر، سوى از. رسید نفر هزار هفتاد و صد از بیش به ،1941/1320
 هفده به مبدل ،1941/1320 سال تا مجموعه این اما. منصبان صاحب و ها منشى خودمختار، تقریبآ مستوفیان از نظمى بى مجموعه
 عمال 1921/1300 سال تا عدلیه، و معارف داخله، نظیر مهمى هاى وزارتخانه. (شد بگیر حقوق کارمند هزار نود با کامل وزارتخانه
 سیاسى قدرت ساختار تمرکز در را آن الزمه که بود غربى سبک به نوسازى بر رضاشاه حکومت اصلى تأکید.) نداشتند فعالیتى
 مشارکت گسترش و سیاسى نهادسازى براى چندانى تالش فضایى چنین در است بدیهى. دید مى ملى وحدت و امنیت ایجاد جهت
 نهادن بنا ها، آن کنار در و مدرن انتظامى قواى و ارتش ایجاد). 68:1381 بشیریه، ؛149 و 147:1388 کاتوزیان،( پذیرد نمى صورت

 به دانشجو اعزام و کشور داخل در آموزش گسترش با آن کنار در. نمود تقویت را رضاشاه سلطنت هاى پایه جدید بوروکراسى
 به پا» جدید متوسط طبقه« لشگرى، و کشورى جدید نهادهاى در کار جهت الزم متخصص نیروى تأمین ضمن ایران، از خارج
 با که گفت باید رابطه این در). 24:1387 بشیریه، ؛24:1387 بنوعزیزى، و اشرف ؛333ـ331:1386  فوران،( نهاد وجود عرصه

                                                             
.است اساسى قانون برمبناى حکومت با معین و ثابت اى رابطه داشتن براى اروپا در مردم مبارزه) constitutionalism( دستورگرایى  4  



 ذکر که اقداماتى با ،)فرودست و فرادست( ایران اى دوطبقه جامعه. یافت تغییر اجتماعى بافت ایران، در مدرنیزاسیون روند شروع
 درآمد و تخصص سطح به توجه با که افراد این. بود... و وکال آموزگاران، ارتش، افسران چون نوظهورى اقشار حضور شاهد شد،
 سطح همچنین و اى حرفه و عالى هاى آموزش به بودن مجهز با بودند، کرده اشغال جامعه بندى صورت در را اى میانه جایگاه خود
 گرو در گروه این اولیه نیازهاى رفع که است بدیهى. بودند ایرانى استبدادزده و سنتى جامعه در نو تفکراتى حامل مناسب، درآمد
  .باشند بوده فرایند آن پشتیبان ها آن که است طبیعى پس. بود اجتماعى ـ اقتصادى نوسازى فرایند گام به گام پیشرفت
 که آنجا از و آوردند دست به دولت ادارى رکن و مجلس در نیز اى مالحظه قابل حضور جدید متوسط طبقه اعضاى دوره این در

 و داران زمین از بسیارى شد، مى محسوب حکومتى هاى مقام کسب جهت بزرگ امتیاز یک شدن کارمند و باال تحصیالت داشتن
 ؛63ـ62:1381  جامى، ؛376 و 375: پیشین فوران،( آورند روى سمت این به قدرت، در خود حضور ماندن پایدار براى نیز اشراف
 ارکان در حضور براى جدید متوسط طبقه تالش این). 76 و 75:1384 تاجانى، بهمن ؛7:1386 نژاد، غنى ؛69:1381 بشیریه،
 ابزار که دانست کشور ماندگى عقب رفع براى روشنفکران اشتیاق در ها، آن تخصص به رژیم نیاز از جداى توان مى را حکومت
 با مشروطه، عصر از مانده باقى» منورالفکرهاى« از زیادى عده. دیدند مى مطلقه دولت استقرار در را هدف این به رسیدن

 یک برآمدن در را ایران نجات راه تنها قاجار، سلسله انحطاط همچنین و مشروطه انقالب از پس مرج و هرج از سرخوردگى
 گفتمان رو این از. دهد نجات مرج و هرج از را کشور حاکمیت کمال و تمام گرفتن دست در با تا دیدند مى مطلقه حکومت
 بیگانگان برابر در ایرانى جامعه تحقیر سده چند خواست مى که گرفت قرار مدرنیزاسیونى الشعاع تحت دوره این در ساالرى مردم
  .کند جبران را، میالدى 19 سده در روسیه استعمارى ارتش از پیاپى شکست دو از پس ویژه به
 یا طرد به و دانسته تحوالت آن محور را خود رضاشاه شد موجب اقتصادى، زیربناهاى ایجاد و نوسازى هاى طرح در توفیق البته
 روى شوروى حتى بزرگ هاى قدرت همه حمایت با کار ابتداى در که او. کند اقدام خود حکومت بانفوذ هاى مهره ساختن معدوم
 به تجاوز و انتخاب در دخالت خواهان، آزادى سرکوب به و نهاد کنار را بودن دموکرات نمایش مدتى از پس بود، آمده کار
 پادشاه شخص نفوذ افزایش راستاى در نیز رضاشاه، اولیه ظاهرسازى رغم به علما سرکوب. پرداخت اجتماعى و فردى هاى آزادى
 75: پیشین تاجانى، بهمن ؛7:1386 نژاد، غنى ،69: پیشین بشیریه، ؛63ـ62:1381  جامى، ؛376 و 375: همان فوران،( گرفت صورت
  ).76 و

 عنوان به نویسندگان و شده منعکس ادبى آثار بررسى در خوبى به که بود» باستانگرا ناسیونالیزمِ رشد« دوره این اصلى خصلت
 جویى؛ مصالحه و گرایى اخالق اندیشه به روى روشنفکران ویژگى، این کنار در. بود هویدا جدید، متوسط طبقه از بزرگى بخش
 مسأله این) 51:1369 سپانلو،( آوردند رومانتیسم و گرایى احساسات نهایت در و موجود خفقان اثر بر سیلسى هاى مسلک از احتزار
  .بود جدید متوسط طبقه زمانه و زمان بر حاکم جِو از بازخوردى حقیقت در
 طبقه ظهور آن، تبع به و مدرنیزاسیون شروع ایران، در مطلقه و مدرن دولت ظهور عصر توان مى را دوره این کلى نگاه یک در

  .دانست جدید متوسط
   

  جدید متوسط طبقه یافتن قوام 1320: تا 1312. 3ـ2
. پیمود مى را خودکامگى مراتب سرعت به داور، و سرداراسعد تیمورتاش، چون بانفوذى هاى مهره حذف با دوران این در رضاشاه
 او، هاى توانایى درباره حصر و حد بى مبالغه دلیل به عمدتآ رضاشاه، خودکامگِى افزایش در نیز روشنفکران از گروهى نقش

 گسترش را کشور اقتصاد بر دولت سلطه ،)اتاتیسم( ساالرى دولت به موسوم سیاست گرفتن پیش در با رضاشاه. است انکارناپذیر
 هاى ویژگى بالطبع. داد ادامه غربى اصالحات به دولت نیز دوره این در). 148:1389 آبراهامیان، ؛168ـ168:1388  کاتوزیان،( داد

 دانشگاه ایجاد. کرد صنعت در بیشترى هاى گذارى سرمایه دولت که تفاوت این با. است پیش دوره شبیه تقریبآ صنعتى و اقتصادى
 بشرى حقوق ضد طرح اجراى. است عصر این در گرفته صورت اقدامات دیگر از سراسرى آهن راه ساخت مراحل پایان و تهران
 ماهیت شد، کارها گونه این به اعتراض در گوهرشاد واقعه باعث جمله از که اجبارى حجاب کشف و مردان لباس سازى یکسان
 تحت را روحانیت پیش از بیش جامعه ساختن سکوالر جهت حکومت راستا همین در. داد نشان بیشتر را رضاشاه مذهبى ضد
  .داد قرار فشار



 بنامیم، مدرنیزاسیون فرایند آغاز اثر بر شهرها در جدید متوسط طبقه میالد را 1312 تا 1304 دوره اگر تحقیق موضوع با رابطه در
 و داخلى بازرگانى صنایع، گسترش با دیگر، بیانى به. است کشور شهرهاى در طبقه این یافتن قوام زمان 1320 تا 1312 بازه

 دسترسى ضمن وظیفه، نظام طرح ویژه به نظامى نیروهاى همگانى، بهداشت شبکه عالى، آموزش و پرورش و آموزش خارجى،
 نیازهاى آن، مالىِ منافع قبل از و شدند تأسیس تازه بوروکراسى و دولتى خدمات وارد زیادى افراد کشور، نقاط دورترین به دولت
 تغییرات بستر این شدن فراهم با. یافت گسترش ایران، در جدید متوسط طبقه بدنه ترتیب بدین. ساختند برطرف را خود اولیه

 شده آشنا مدرن هاى اندیشه با بیشتر که آنجا از طبقه، این جدید نسل. پذیرفت صورت افراد این گیرى موضع در نیز چشمگیرى
 قاجار عصر هاى نابسامانى شاهد دیگر سوى از و دادند مى نشان خود از مارکسیسم سمت به چشمگیرى گرایش ویژه به و بودند
 ؛81ـ79:1381  میالنى،( کردند مى فعالیت او اقدامات علیه آشکار بلکه دیدند نمى رضاشاه از حمایت بر دلیلى تنها نه نبودند،

 تدریجى بازگشت که آن اهمیت حایز نکته). 357:1386 فوران، ؛178 و 169ـ140:1389  آبراهامیان، ؛185 تا 168:1379 آبراهامیان،
. نهاد شگرفى تأثیر کشور شؤون کلیه بر. بود کرده پیش دوره در ها آن اعزام به اقدام دولت خود که کشور از خارج آموختگان دانش
 مثال عنوان به. (بود جامعه به واردشده فرهنگى کاالى میزان افزایش و ادبیات تحول آفرینى، نقش این آثار از یکى مثال که طورى به

 موجود وضع از انتقاد در بسیارى باور به رمان این. شد منتشر ــ1315ــ دوره همین در کور بوف نام به ایران مدرن رمان نخستین
 و نو فکر نو، دانش بر عالوه برگشته، تازه آموختگان دانش از گروه این.) بود شده نگاشته باستان ایران شکوفایى ستایش در و

 تحصیلکرده جوانان آمدوشد). 67: پیشین سپانلو،(» بود مسلط استبداد علیه ماهیتآ که امرى. آوردند خود با نیز اى تازه مطالبات
 فضاى با وطن در موجود اختناق مقایسه برآن، عالوه و اروپایى کشورهاى با مقایسه در ایران ماندگى عقب فهم و غرب به ایرانى
 اذهان در حداقل را ساالرى مردم گفتمان حوزه نتیجه در و حاکم استبداد نقد سوسیالیستى، افکار رشد کنار در اروپا، باز نسبتآ
 مواجه حکومت آمیز خشونت مقابله با نیز تحرکات همین البته) دوانید ریشه کشور در لیبرالیسم اصول عبارتى به( مردم، از اقشارى
 و ،»ارانى تقى دکتر رهبرى به نفر 53 گروه به معروف« مارکسیست، 53  کردن زندانى و دستگیرى آن بارز نمونه دو که. گردید
 به را مجلس دیگر نماینده مدرس اللّه آیت نیز آن از پیش رژیم هرچند. بود ملّى شوراى مجلس نماینده مصدق دکتر بازداشت
 از را رضاشاه خروج و بریتانیا و شوروى قواى توسط ایران اشغال با دوره این). 171ـ169:  پیشین کاتوزیان،( بود رسانده شهادت
  .پذیرفت پایان ایران سیاسى صحنه
 و روشنفکران ویژه به اجتماعى نیروهاى فشردگى نتیجه، در و خودکامه دولت ظهور عصر توان مى را دوره این کلى، نگاه یک در

 سپهر کامل قبضه صدد در و دانست مى اجتماعى هاى گروه و طبقات از نیاز بى را خود دوره این در دولت. دانست روحانیان
 اجتماعى، هاى آزادى برقرارى و اقتصادى نیازهاى از بزرگى بخش شدن آورده رغم به جدید متوسط طبقه میان این در. بود سیاست
 متوسط طبقه دیگر سخن به. بود ناراضى و سرخورده شدت به سیاست، عرصه دو آن فعاالنه حضور از رژیم ممانعت دلیل به

 اثر در ویژه به کشور در لیبرالیسم اصول شدن مطرح و انتقادى تفکرات افزایش و خود اجتماعى بدنه گسترش به توجه با جدید
 در ساالرانه مردم نظام یک برقرارى خواستار اروپا، در حاکم دموکراسى با موجود اختناق مقایسه و کشور از خارج با مراودات
  .شد مى مطالبات این آشکار بروز از مانع شدید، سرکوب که بود کشور

   
  ساالرى مردم گفتمان غلبه 1332: تا 1320. 3ـ3
 رقابت از اى گونه و شدند پراکنده قدرت منابع. شد حادث مطلقه دولت تکوین روند در فترت نوعى قدرت، از رضاشاه برکنارى با
 قدیم اشراف روحانیان، قبایل، رؤساى ها، خان مانند شده سرکوب اجتماعى نیروهاى. گشت پدیدار شهرى نخبگان میان سیاسى آزاد
 سیاسى مختلف هاى گروه و احزاب دوره این در. پرداختند فعالیت به و شده آزاد موجود وضع از استفاده با جدید متوسط طبقه و

 کلىِ عناوین تحت توان مى را عصر این عمده هاى گرایش«. نهادند گام سیاست عرصه به گوناگون هاى گرایش و شده ایجاد
. کرد خالصه ــلیبرالسم،5 ــسوسیالیسم4 ــناسیونالیسم،3 ــپارلمانتاریسم،2 عمل، در آن اجراى و اساسى قانون از ــحمایت1

 پس که جدید متوسط طبقه). 78:1381 بشیریه،( بودند فکرى هاى گرایش این اصلِى حامالن» شهرى جدید طبقات و روشنفکران
 پیش از بیش ورود و کشور از خارج با ارتباطات گسترش با همزمان، بود، یافته قوام اجتماعى، ـ اقتصادى نوسازى دوره دو از

 دید روزگار آن تهراِن زاِر الله خیابان در شهرنشینى مدرن زندگى مظاهر در توان مى را آن بارز نمونه که ایران به فرهنگى کاالى



 اجتماعى طبقه این اعضاى میان در نیز سیاسى جویِى مشارکت افکار ،...)و ها هتل ها، کاباره ها، بوتیک تئاترها، سینماها، تأسیس(
 طبقه یک حالت از طبقه این دوره این در که است آن نمایانگر فرایند این. شد تحریک آنان در ثانویه نیازهاى یعنى. یافت گسترش
 و فرهنگى کاالى دریافت با و شده خارج گیرد، قرار فرودست و فرادست طبقه دو میان درآمدى لحاظ از صرفآ که اقتصادى
 با و اجتماعى طبقه یک قالب در... و سیاسى و اجتماعى هاى آزادى رأى، حق همچون مدرن هاى ارزش پیش از بیش پذیرش
 از ناشى پیشین، دوره در اجتماعى نیروهاى فشردگى دلیل به منتها. شد دهى سازمان طبقات، دیگر با متمایز فرهنگى هاى ویژگى
 در ایران از رضاشاه خروج با طرفى از فضا این. نبود مناسب جامعه اساسى حقوق بافت در تغییر براى فضا رضاشاهى، استبداد
 متوسط طبقه اعضاى ویژه به فشار تحت هاى گروه تمام نفع به نخست، پهلوى از پس دولت ضعف با دیگر طرف از و 20 شهریور
 نیازهاى رفع از پس گروه این. شد باز داشت، قرار خواهى دموکراسى ها آن رأس در که مدرن، هاى اندیشه حامالن عنوان به جدید
 ثانویه مطالبات پذیر، مشارکت اى اساسى حقوق و باز اى جامعه به دستیابى جهت حکومت، استبدادِى قدرت کاهش محض به اولیه،
  .نمود پیگیرى ساالرى مردم گفتمان چتر زیر را خود
 اجتماعى هاى آزادى طلبِ و قضائیه و مجریه مقننه، قواى تفکیک تقاضاى قالبِ در 20 شهریور در رضاشاه خروج با خواسته این

 از زمانى برهه آن در جدید متوسط طبقه تفسیر. کرد پیدا بروز) تجارت آزادى و مذهب آزادى و تجمع آزادى و بیان آزادى یعنى(
 بروز نخستین نیز تاریخى لحاظ از). 38:1387 برزین،( بود فوق مفاهیم چارچوب در دموکراتیک تفسیر یک سیاسى توسعه مفهوم
 آغاز در طباطبایى ضیاءالدین سید اعتبارنامه با مصدق مخالفت هنگام 1322 اسفند در توان مى را دوره این در ساالرى مردم گفتمان
 کودتا آن عامل و انگلستان مزدور را ضیا سید ،1299 کودتاى باب در افشاگرى ضمن مصدق که دانست چهاردهم مجلس کار به

 با مقابله در دربار و اشراف براى دیگر حقیقى چالش مصدق، دکتر تحرکات با همزمان دوره این در). 184 1388: بحرانى،( دانست
 از گروهى رضاشاه، گیرى کناره از نخست ماه در« داد رخ بود، شهرى جدید متوسط اقشار از متشکل عمدتآ که سوسیالیستى جنبش
 اسکندرى سلیمان عمویش منزل در اسکندرى ایرج رهبرى به پیشین سیاسى زندانیان و اروپایى هاى دانشگاه جدید آموختگان دانش
 با همراه ،193/1310 دهه در... وى... کردند اعالم رسمآ را توده حزب موجودیت و آمدند هم گرد ــ مشروطه انقالب کار ــکهنه
 شهریور در زندان از آزادى از پس اسکندرى. شد زندانى و دستگیر ــ»نفر وسه پنجاه« گروه به ــموسوم خود فکران هم از اى عده

 جوان، هاى رادیکال جدید نسل از اى گسترده طیف جذب هدف با گرفت تصمیم همکارانش، نزدیکترین با همراه ،1320
» نامیدند توده حزب را خود جدید سازمان آنان. کند ایجاد فراگیر حزب یک گذشته، نسل مترقى پرستان میهن و ها کمونیست

 حقیقت در بود، شده تأسیس» نفر 53 برجسته رهبر« ارانى، تقى دکتر قتل سالروز در که حزب این). 199ـ198:1389  آبراهامیان،(
 استقرار«: مانند کلى اهداف یکسرى داراى که» ایدئولوژیک و سیلسى حزبى نه و بود دموکراتیک) ملّى یا( مردمى جبهه یک«

). 190ـ189:1388  کاتوزیان،(» بود اجتماعى عدالت و عمومى رفاه گسترش و سیاسى اقتصاد بازسازى پارلمانى، دموکراسى
 از بزرگى بخش عیار، تمام کمونیستى حزب یک به شدن تبدیل و شوروى به کامل وابستگى با حزب این بعد هاى سال در هرچند
روشنفکران مطالبات از نمودى صورت مقطع آن در هر در اما داد، دست از را خود سیاسى مشروعیت و اجتماعى مقبولیت پایگاه 
  .بود جامعه
 ارتش بازسازى براى آنان هاى کمک از پهلوى، سلطنت حفظ ضمن توانست متفقین با همکارى با پهلوى محمدرضا سو، دیگر از
. کند نمى مبارزه حجاب با دولت که داد اطمینان نیز روحانیان به و گرفت مآبانه دموکرات ژستى کار ابتداى در وى. کند استفاده نیز
 بود مجلس این و نداشت چندانى قدرت دربار. بود حاکم ایران بر سیاسى چندگانگى ،)1320ـ30(  وى حکومت نخست دهه در
 تصویب پیشین صاحبان به سلطنتى هاى زمین بازگرداندن خصوص در قانونى مجلس دوره این در. نمود مى تعیین را کابینه که
 عمده نیروهاى نتیجه در. کند نفوذ اعمال نتوانست دولت گردید، تشکیل رضاشاه سقوط از پس که چهاردهم مجلس در. نمود
 حوادث، این کنار در. داشتند حضور آن در روشنفکران حدودى تا و روحانیان بازاریان، عشایر، رؤساى داران، زمین همانند سیاسى
 وى همچنین. پرداخت خود تقویت به طلبان، تجزیه از کردستان و آذربایجان اشغالى مناطِق گیرى بازپس و ارتش تقویت با نیز شاه
 راه سر از را بزرگى مانع خود زعم به و کرد اعالم منحل را توده حزبِ 1327 ماه بهمن در خود ناموفق ترور دادن قرار بهانه با

 به را مجلس انحالل حق اساسى قانون 48 ماده در نظر تجدید با ،1328 در مؤسسان مجلس تشکیل با شاه آن از پس. برداشت
  .آورد دست



 عمده احزاب از ائتالفى صورت به ملى جبهه. شد کاسته شاه روزافزون گیرى قدرت از مصدق دکتر رهبرى به ملى جبهه ظهور با
 با مصدق دکتر. بود ملى منافع و اساسى قانون از حمایت ها گروه این وحدت عامل. بود جدید و سنتى متوسط طبقات به وابسته
 جبهه اصلى هدف. شد اصالحات خواستار بود، گرفته عهده بر را مجلس ریاست که کاشانى اللّه آیت کنار در قدرت به دستیابى
 نفتى منابع از بیگانگان ید قطع بر که آن ضمن. بود حکومت و سیاست در ارتش دخالت از جلوگیرى و دربار قدرت تحدید ملى
 گرایش و ملى جبهه از روحانیان از بزرگى بخش جدایى انگلستان، و ایران میان نفت دعواى شدن طوالنى با. داشت تأکید ایران
 دکتر از احزاب حمایت و تیر 30 قیام با هرچند. گردید تضعیف جبهه اجتماعى پایگاه غیرمذهبى، احزاب سمت به جبهه این

 حمایت با نهایت در و جبهه سران میان اختالف گرفتن باال با اما خوردند سنگینى شکست اشراف و ارتش دربار، مصدق،
 بشیریه،( شد سرنگون دربار و ارتش توسط 1332 مرداد 28 کودتاى با مصدق انگلستان، و آمریکا جاسوسىِ هاى سرویس

 قرارداد عقد با نیز نفت شدن ملى جنبش میراث). 17:1368 گازیوروسکى، ؛208ـ183:1389  آبراهامیان، ؛81 تا 78:1381
 محسوب آن روح ناقض حقیقت در اما بود، جنبش آورد دست حافظ ظاهرآ هرچند قرارداد این. رفت باد بر عمال کنسرسیوم

 از مرکب کنسرسیومى داشت، آن انعقاد در اى ویژه نقش زاهدى... ا فضل دولت دارایى وزیر امینى على که قرارداد این طبق. شد مى
 پرداخت مقابل در سال وپنج بیست مدت به را ایران نفت عرضه و تولید هلندى و فرانسوى آمریکایى، انگلیسى، شرکت تعدادى

 ایران به درصدى پنجاه سهم اختصاص معتقدند پژوهشگران برخى. گرفت برعهده ایران دولت به ها دریافتى خالص از درصد 50
 داد، رخ ایران جامعه در نفت شدن ملى نتیجه در که تحوالتى بدون زیرا. بود یارانش و مصدق زحمات حاصل قرارداد این در

 ماه« بر پایانى اتفاقات این). 248 و 247:1388 کاتوزیان،( دهد تن ایران با برابر سهمى به انگلستان ویژه به غرب که بود سخت
  .بود معاصر ایرانِ تاریخ در جدید متوسط طبقه» عسِل
 توسط حاکمه قدرت تضعیف به توجه با که نامید ایران معاصر تاریخ در استثنایى عصرى توان مى را دوران این صورت، هر در

 گفتمان. یافتند سیاسى عرصه در گسترده فعالیت مجال جدید، متوسط طبقه ویژه به و اجتماعى نیروهاى داخلى، و خارجى عوامل
 آفرین نقش. دیدند مى دموکراسى اصول رعایت در را کشور نجات همگان و شد تبدیل مدنى جامعه غالب گفتمان به ساالرى مردم
 با ائتالف با پادشاهى، استبداد قدرت کاهش فرصت از استفاده با که بودند جدید متوسط طبقه اعضاى تحرکات این اصلى
 ساالرى مردم گفتمان غلبه. نمایند ریزى پى را تقریبى پارلمانىِ دموکراسى یک و گیرند دست در را قدرت توانستند بازار و روحانیان
 خواهى دموکراسى اندیشه حامى و حامل طبقه این که این و جدید متوسط طبقه دامنه گستردگى به انکارناپذیرى ارتباط دوره این در
 سیاسى ـ اجتماعى مساعد فضاى یک در گروه این حضور چگونه که داد نشان دوره این تحوالت دیگر بیانى به. داشت است
 شدن نهادینه به توانست مى روند این ادامه رسد مى نظر به. کند ساالر مردم زیادى حد تا را کشور اساسى حقوقى ماهیت تواند مى
 انفعال جبران درصدد پیشین دوره در کمى افزایش به توجه با که جدید متوسط طبقه نهایت در اما بیانجامد، ایران در ساالرى مردم
 از پس چپ و ملى نیروهاى شدید سرکوب. بازماند قدرت بافت در مشارکت از نظامى کودتاى با بود، استبدادى دوره تحمیلى
  .شود جلب انقالبى شیعه گفتمان به ها نگاه عمده بعدى، تحرکات در شد موجب کودتا،

   
  )دولت منتقد بخش( جدید متوسط طبقه سرکوب 1342: تا 1332 از
 خروج با که طبقاتى و ها گروه تمامى. یابد تسلط کشور ارکان تمامى بر دیگر بار یافت فرصت دربار ،1332 مرداد 28 کودتاى با

 طبقه به وابسته احزاب نخست مرحله در. شدند سرکوب شدت به بودند، یافته سیاسى آزادانه فعالیت مجال کشور از رضاشاه
 داران زمین اشراف، هنوز اما. شدند شکسته درهم توده حزب نظامى شبکه و کارگران و حرف صاحبان هاى اتحادیه جدید، متوسط
 با اندك اندك اما. نمود مى رفتار بیشترى احتیاط با ها آن با حکومت رو این از. بودند قدرت داراى دربار برابر در روحانیان و

 درهم را نفوذ ذى هاى گروه قدرت کوشید ملى شوراى مجلس 1339 سال انتخابات براى حزبى دو نظام ایجاد جمله از اقداماتى
 یک طریق از بود صدد در حکومت حقیقت در. یافتند راه مجلس به جدید متوسط طبقه اعضاى از زیادى تعداد اقدام این با. شکند
 طبقه از اى گسترده بخش هاى مخالفت هرچند. کند ایجاد جامعه مدرن طبقات در پایگاهى خود براى شده، کنترل دوحزبى نظام
. سازد برآورده را شان اقتصادى تقاضاهاى کرد تالش ها آن کردن همراه براى شاه لذا. بود باقى خود قوت به همچنان جدید متوسط
 و اشراف موقعیت تضعیف براى دیگر سوى از. گرفت پیش در را شهرها در دولتى گذارى سرمایه مدرنیستى راهبرد جهت همین به



 بحران دلیل به نیز زیادى حد تا تصمیم این اتخاذ البته. نمود پشتیبانى ارضى اصالحات براى امینى دولت طرح از داران زمین
 به کندى دولت آن، از پس که چنان. بود کمونیسم نفوذ خطر همچنین و رژیم کفایتى بى و فساد از آمریکا دولت آگاهى و اقتصادى
 بدنه. کرد موجودیت اعالم دوم ملى جبهه 1339 سال در دوره، این در. آورد فشار» کردن لیبرالیزه« و اصالحات انجام براى شاه
 در همچنین،. بودند ساالرى مردم گفتمان طرفدار که شد مى تشکیل جدید و سنتى متوسط طبقه و مصدق دکتر یاران از جبهه این
 و مصدق هاى آرمان از حمایت و سیاسى فعالیت به شروع بازار و دانشجویى جنبش حمایت با آزادى نهضت نیز 1340 سال
 دو از شاه که است ذکر به الزم دوره، این در جدید متوسط طبقه با دربار رویارویى و گیرى جهت با رابطه در. کرد ساالرى مردم
. او حامى سیاستمداران و امینى على دوم و. بود زده خود بازسازى به دست که ملى جبهه نخست:  کرد مى خطر احساس جناح
 سیاسى برنامه امینى گروه که آن دلیل به اما بود برخوردار دوم گروه به نسبت ترى گسترده اجتماعى پایگاه از ملى جبهه هرچند البته
 رسید قدرت به دوم گروه نهایت در بود برخوردار آمریکا حمایت از نیز و بود کرده اعالم را ارضى، اصالحات جمله از خود،

 براى تالش در امینى وزیرى، نخست از پس). آن منتقد گروه مقابل در جدید متوسط طبقه منتقد کمتر و گرا تخصص بخش یعنى(
 عدم دلیل به عمال البته که. (شد ملى جبهه با مذاکراتى سلسله وارد سیاسى نسبى هاى آزادى برقرارى ضمن خود، اهداف پیشبرد
 و کرد آغاز ارسنجانى، خود، کشاورزى وزیر کمک با را ارضى اصالحات برنامه سپس امینى.) ماند ناکام امینى به جبهه اعتماد
 مخالفت با نهایت در اما. بدهد سامانى و سر کشور اقتصادى ریخته درهم اوضاع به مالى کنندگان استفاده سوء با مبارزه با نمود سعى
 پرتالطم وزیرى نخست ماه چهارده از پس امینى شوروى، خصومت همچنین و ملى جبهه و کار محافظه نیروهاى و شاه مشترك
 فضاى کردن آزاد که گفت باید دوره این در جامعه عمومى جو با رابطه در). 261 تا 258:1388 کاتوزیان،( گردید استعفا به مجبور
. بود شده سیاسى ثباتى بى نوعى موجب شهرى باالى و جدید متوسط قشرهاى در ویژه به تقاضا افزایش همچنین و کشور سیاسى
 وابسته توسعه نوعى گرفتن پیش در به اقتصادى مشکالت نهایت در. داشت ادامه همچنان نیز ارضى اصالحات براى آمریکا فشار
 15 مردمى قیامى به هم آن که شد منجر شاه دست در قدرت بیشتر هرچه تمرکز و رژیم سرکوبگرانه اقدامات خارجى، سرمایه به

 شود قطع بودند، قیام این اصلى حامیان که سنتى متوسط قشر و روحانیان با رژیم روابط شد موجب قیام این. انجامید 1342 خرداد
  ).259 و 258ـ247:  پیشین کاتوزیان، ؛109 و 108:1388 بحرانى، ؛86ـ83:1381  بشیریه،(
 یعنى نفر، 597,8 ,150  که بود نفر 12 ,784 ,031  کشور باالتر و ساله ده جمعیت کل ،1335 سال سرشمارى براساس دوره این در
 85824 شاغل، نفر 1807325 شهرنشین، جمعیت میان از. بودند شهرها ساکن درصد 30 حدود و روستاها ساکن آن درصد 2/67
 شهرى شاغالن از درصد 1/12 که دهد مى نشان سرشمارى این نتایج. بودند فعل غیر اقتصادى نظر از نفر 293,2 ,732  و بیکار نفر
 در درصد 1/8 فروش، بخش در درصد 5/14 آب، و گاز و برق و ساختمان معدن، صنعت، در درصد 9/36 کشاورزى، بخش در
 نیز درصد 5/4 عمده فعالیت. بودند شده توزیع اجتماعى و مالى و ملکى خدمات بخش در درصد 8/23 و ارتباطات و نقل و حمل

(است شده گزارش نامشخص  بخش بر خدمات و تولید قسمت شاغالن مالحظه قابل برترى). 108 و 105: پیشین بحرانى،. 
 گسترش نیز عالى آموزش و پرورش و آموزش دوره این در. است جامعه اقتصادِى بافت تحول نمایانگر آمار، این در کشاورزى
 شد آموختگانى دانش میان در اى گسترده بیکارى ایجاد باعث خود نوبه به امر این. افزود کردگان تحصیل شمار بر نتیجه در که یافت
  و 241: همان کاتوزیان،( شد ادارات در ها آن استخدام به مجبور امر این با مقابله براى دولت لذا شدند، مى کار بازار وارد که

. دانست بعد دوره در ساالرى مردم گفتمان همچنین و جدید متوسط طبقه گسترش عوامل از یکى توان مى را اتفاق این). 255ـ254
 هاى خواست ،)اولیه نیازهاى رفع( اجتماعى رفاه از سطحى ایجاد ضمن. دولت بدنه به دانشگاهى کردگان تحصیل ورود با زیرا
 شاهد بعد دوره در که نیست دلیل بى پس. رسید گوش به نیز بگیر حقوق و کارمند نیروهاى میان از دموکراسى مطالبه و ثانویه
 شوند، مى محسوب دولتى کارمندان از اى گسترده قشر که معلمان میان از جامعه در خواهانه دموکراسى هاى اعتراض نخستین
  .هستیم
 هماهنگى رژیم سیاست با که جدید متوسط طبقه اعضاى از دسته آن سرکوب دوره را دوره این توان مى کلى ارزیابى یک در

 تا 1339 سال فاصله در هرچند. دانست دولت، توسط رسمى هاى سیاست با هماهنگ بخش تقویت دیگر سوى از و نداشتند
 با همراه خرداد 15 مردمى قیام در آن از بزرگى بخش حتى و یافت وجود ابراز براى مجالى منتقد جدید متوسط طبقه 1342
 دوره این در کلى طور به. شد آنان آفرینى نقش تداوم از مانع حرکت این شدید سرکوب اما بودند، جامعه اقشار دیگر و روحانیان



  .ماند محاق در همچنان و شود تبدیل غالب گفتمان به نتوانست ساالرى مردم گفتمان
  خواهى دموکراسى و نوسازى جدید دور 1357: تا 1342 از
 ضمن ارضى، اصالحات انجام به توجه با شاه که) 279:1388 کاتوزیان،( نامید» نفتى استبداد عصر« توان مى تعبیرى به را دوره این

 ـ اقتصادى نوسازى گیرى پى با سویى از و بود ساخته خارج صحنه از را دار زمین طبقه روستاییان، میان در خود پایگاه تقویت
  .برآمد جدید متوسط طبقه از یارگیرى صدد در اجتماعى
 این. شود مى تلقى سیاسى قدرت منابع تمرکز فرایند اوج» سفید انقالب« منظر یک از گفت، باید دوره این تحوالت با رابطه در
 در شهرى و روستایى اجتماعى ساختار لحاظ از عمیق تحوالت ایجاد ضمن بود، ارضى اصالحات همان آن محورى اصل که طرح
 الگوگیرى با رابطه در هرچند جامعه جدید اقشار دوباره افزایش خود نوبه به و همگانى بهداشت و آموزش گسترش موجب ایران،
  .گرفت صورت فراوانى انتقادات آن اجراى نحوه همچنین و شرقى و غربى هاى فرهنگ از
 زیربنایى امور توسعه به اقدام پنجم و چهارم سوم، ساله پنج هاى برنامه طى توانست دولت نفت، درآمد افزایش با مقطع این در
 دوره، این در اقتصادى مداوم رونق فرایند که آن توضیح. کند عالى آموزش گسترش همچنین و خدمات و صنعت بخش در ویژه به
 هاى گذارى سرمایه رشد همچنین و 1352 و 1342 هاى سال بین نفت قیمت افزایش ابتدا رونق، این محرك. شد آغاز 1343 سال از

 دولتى صنایع رشد نیز و بودند آمده شهرها به ارضى اصالحات اثر بر که مالکانى به دولتى کارخانجات سهام اعطاى. بود خارجى
 ها، جاده گسترش. داد مى نوید را اجتماعى ـ اقتصادى نوسازى جدید دور روى، کوچ و کشاورزى سنتى هاى شیوه نابودى کنار در
 در توسعه عطش فرونشاندن جهت آهن، ذوب چون بزرگى هاى طرح انجام همچنین و ها بیمارستان و مدارس افزایش آهن، راه
 هاى برنامه به بیشترى شتاب 1352/1973 سال اواخر در نفت عواید انفجار. شوند مى ارزیابى راستا همین در روشنفکر، قشر میان
). 325ـ324  ؛301 ؛282ـ281:  پیشین کاتوزیان،( بود جامعه در زدگى مصرف و تورم رشد با همزمان البته که داد اقتصادى ساله پنج
 چشمگیرى رشد جدید متوسط طبقه اعضاى شمار ها برنامه این اثر بر. شد فراگیر دوره این در دارى سرمایه تولید وجه کلى طور به
 دوره دوره، این و بخشید وابسته بورژوازى به را خود جاى مرداد 28 در ملى بورژوازى اجتماع، و سیاست عرصه در« و کرد پیدا
 قشرهاى تمام با و ایدئولوژیک تنوع تمام با جدید متوسط طبقه دیگر، سوى از. است» وابسته بورژوازى« دواندن ریشه و رشد

  کدکنى، شفیعى(» کند مى آماده فرهنگى و فکرى مسایل بسیارى براى را زمینه» اْلنفت حق« و است گسترش حال در رنگارنگش،
 وضعیت اجتماعى، و فرهنگى جدید مطالبات گیرى شکل با جامعه، در نسبى رفاه ایجاد موازات به دیگر سخن به). 73ـ72:1383
 آثار در عاطفى تند برخوردهاى از نشانى کمتر دیگر مثال طور به. کرد پیدا محسوسى تغییر روشنفکران، موقعیت و جامعه فرهنگى
 گویا لیبرالیسم، اصول و مدرنیته به گرایش و سنت از گرفتن فاصله با همزمان و شود مى دیده جدید متوسط طبقه به مربوط ادبى

 منتقد زبانى قالب در عمدتآ که مسأله این که آن اهمیت حایز نکته کرد؟ باید چه: که بودند پرسش این به پاسخ پى در روشنفکران
 اوج نقطه. بود فرانسه مقاومت ادبیات ویژه به غرب ادبى آثار ترجمه از متأثر زیادى حد تا شد مى بیان اجتماعى عمیق تفکر داراى و
 غربى مدرن هاى مانیفست و غرب انتقادى فرهنگ ورود دروازه که دانست ادبى هاى جنگ و مجالت انتشار در توان مى را تأثیر این
 متوسط طبقه ادبى و فرهنگى فعالیت درخشان هاى دوره از یکى عصر این منظر این از. بودند روز آن جامعه فرهنگى فضاى به

 بهترین آمده، بوجود باز نسبتآ فضاى و موجود نسبى رفاه از استفاده با شاعران، و نویسندگان آن در که شود مى محسوب جدید
 و استبداد نقد جهت در اى گستره نفوذ حوزه تدریج به آثار این بسیارى، باور به. کردند روانه اندیشه بازار به را خود دستاوردهاى
 سانسور مجددآ خورشیدى چهل دهه اواخر در و کند تحمل را فضا این نتوانست دولت هرچند. یافتند ساالرى مردم گفتمان تقویت
 هاى فعالیت اثرات محدودیت این رغم به). 84ـ83:1369  سپانلو، ؛79ـ78  ،73 ،67:1383 کدکنى، شفیعى( نمود برقرار را شدیدى
. دارد انکارناپذیرى نقش دوره، این اواخر از ویژه به طبقه این ساالرانه مردم مطالبات به دهى شکل در جدید متوسط طبقه فرهنگى
 کانون توسط شعر شب ده برگزارى جریان در ،1356 سال در شاه، علیه اولیه اعتراضات رسیدن اوج به ادعا این قوى مثال شاهد

 خیابان به همگى برنامه اجراى آخر شب در و شد تبدیل رژیم نقد محل به عمال که است آلمان گوته انستیتو و ایران نویسندگان
 این). 282ـ281  1389: آبراهامیان،( شدند بازداشت یا زخمى نفر ده چند و کشته دانشجو یک درگیرى جریان در که ریختند
 عمومى مطالبات به دهى شکل در جدید، متوسط طبقه از مهمى بخش عنوان به روشنفکران، اثرگذار موقعیت بیانگر خوبى به مسأله
 و. گرفت را حزبى گسترده هاى فعالیت جلو رژیم مصدق سقوط از پس اصوال که آن توضیح. است مستقل احزاب غیاب در



 حقیقت در رژیم اوصاف این با. ها آن پرورش و پذیرش نه و بود جامعه جدید قشرهاى حل و جذب بر مبتنى آن رسمى سیاست
(بود زده نامتوازن توسعه یک به دست  محسوب اسالمى انقالب وقوع علل جمله از گران تحلیل از بسیارى دید از که امرى. 
 هرگونه سرکوب دیگر عبارت به. شد مسلحانه اقدامات و زیرزمینى تحرکات گسترش موجب زیادى حد تا امر این). شود مى

 رژیم، با مخالفت براى متعارف هاى راه شکست با که شد موجب احزاب قالب در ساالرى مردم گفتمان طرفداران انتقادِى فعالیت
 طرفدار هاى گروه کنار در دوم ملى جبهه شکست با مثال طور به. شود باز غیرمتعارف هاى روش انجام یا و نظرات ارایه براى راه
 اقدامات به دست فلسطین و ویتنام در ویژه به مارکسیست مبارزان هاى روش از الهام با هایى گروه ایرانى، سنن دیگر یا و تشیع
 براى الزم ظرفیت که هنگامى) مارکسیست یا مسلمان از اعم( چریکى هاى گروه عبارتى به). 285:1388 کاتوزیان،« زدند چریکى
. دادند قرار خود الگوى را چپ مسلحانه تحرکات مشروطه، دوران تجربیات از استفاده جاى به ندیدند رژیم در را گفتگو برقرارى
  .تشدیدکرد را تضاد این روحانیان با رژیم آمیز اهانت رفتار و مردم مذهبى اعتقادات به توجهى بى مسأله، این کنار در
 که. شد گزارش نفر 999,16 ,817  کشور، باالى به سال 10 جمعیت ،1345 سال در. گرفت انجام سرشمارى دو دوره این در
  و بیکار نفر 067,158  شاغل، نفر 610,2 ,294  شهرنشین، باالى به سال ده جمعیت میان از. اند بوده شهرنشین ها آن درصد 7/39

 و صنعت در درصد 40 کشاورزى، بخش در درصد 8/7 شهرى شاغالن از اند، بوده غیرفعال اقتصادى نظر از نفر 978,3 ,078
 در درصد 4/27 و فروش بخش در درصد 1/16 ارتباطات، و نقل و حمل در درصد 5/6 آب، و گاز و برق و ساختمان معدن،
 جمعیت 1355 سال در. است بوده نامشخص نیز درصد 4/2 فعالیت. اند داشته فعالیت اجتماعى و ملکى مالى، خدمات بخش
 در. گذشته دوره از بیشتر درصد 10 یعنى. اند بوده شهرنشین آن از درصد 49/ 7 که بود، نفر 002,23 ,499  کشور، باالتر و ساله ده

 62 و بیکار نفر 928,222  شاغل، نفر وشش سى و ششصد و هزار سیزده و یکصد و میلیون چهار شهرى، باالتر و ساله ده جمعیت
 معدن، و صنعت بخش در درصد 38  کشاورزى، بخش در درصد 6/5 سال این در. اند بوده غیرفعال اقتصادى نظر از هم درصد
 درصد 34 و ارتباطات، و نقل و حمل در درصد 8 ،... و رستوران و فروش بخش در درصد 1/13 آب، و گاز و برق و ساختمان
  سال از که است مطلب این بیانگر منتشره آمارهاى بررسى). 119ـ177:1388  بحرانى،( است بوده اجتماعى بخش سهم در هم

 بخش فعاالن تعداد مقایسه در و بوده برخوردار کرده تحصیل افراد کمى رشد در باالیى ضریب از ایران جامعه بعد به 1345
 بدنه تقویت نمایانگر مسأله این که است داشته صنعت و کشاورزى هاى بخش برخالف چشمگیرى، رشد خدمات بخش اقتصادى
  ).248 و 247:1387 زاده حسین( است ایران جدید متوسط طبقه اجتماعى
 و بودند بازار و جدید متوسط نیروهاى به وابسته که آزادى، نهضت و ملى جبهه بر تکیه با ساالرى مردم گفتمان دوره این در

 به) پهلوى مطلقه مدرنیسم( حاکم گفتمان برابر در مقاومت گفتمان یک عنوان به داشتند، اقشار این در توجهى قابل هواداران
 داشت 1357 سال در پهلوى رژیم سرنگونى در مهمى نقش ها گفتمان سایر و شیعى انقالبى گفتمان کنار در و داد ادامه خود حیات

  میالنى، ؛124ـ104:1381  بشیریه، ؛115ـ114:  پیشین بحرانى، ؛118:1387 بنوعزیزى، و اشرف ،483ـ481:1386  فوران،(
 اّتحاد کالم یک در را ها آن پیروزى اصلى علت مقاومت، هاى گفتمان این از هریک تأثیر میزان به اشاره بدون که). 154ـ153:1381
  .دانست توان مى استبداد با مبارزه محور حول
 و نفتى سرشار درآمدهاى بر تکیه با که نوسازى جدید دور انجام با که گفت گونه این توان مى تحوالت رشته این تحلیل در

 نهضت ملى، جبهه مانند روشنفکران، میان در خود سنتى مخالفان سرکوب ادامه ضمن شاه گرفت، صورت خارجى گذارى سرمایه
 پهلوى به نفتى سرشار عواید. کند ایجاد جامعه در خود به وابسته جدید متوسط طبقه یک تا برآمد صدد در توده، حزب و آزادى
 اندك بود، آنان اولیه نیازهاى رفع با همزمان که افراد، این دامنه گسترش با سو آن از. بدهد امتیاز اقشار این به تا داد مى مجال دوم
 همسانان وضعیت با ایران در خود وضعیت مقایسه با جدید متوسط طبقه. شدند مطرح جامعه سطح در جدیدى هاى خواسته اندك
 رویکرد ویژه به طبقه این فرهنگى هاى داشته با متناسب که شد نویى مطالبات خواستار ها، تفاوت سطح درك و غرب در خویش
 ایجاد و دانشجویى، هاى کنفدراسیون شکیل غرب، انتقادى و ادبى آثار ترجمه ادبى، هاى کانون برپایى با. بود امور به طلبانه اصالح
 بار نیازها مراتب عبارتى به. یافتند را عموم سطح در گسترش و بروز مجال دیگر بار طلبانه اصالح افکار روشنفکرى، هاى حلقه
  .گردید پدیدار جدید متوسط طبقه میان در نیز نو هاى انگیزه جدید، نیازهاى طرح با و یافت نمود دیگر
 کند پیدا اهمیت ایران جدید متوسط طبقه براى حد این تا لیبرالیسم اصول و ساالرى مردم شد باعث چه آن که، آن اهمیت حایز نکته



 ،1357 تا 1342 هاى سال خالل در هرچند که بود این داشت، آن در ریشه نوعى به خود که شود نظامى تغییر خواستار و
 توسعه از غفلت و سو یک از نظامیان و دربار قدرت تحکیم اما داد، رخ کشور شؤون تمام در اى گسترده نوسازى و اصالحات
 نظام سیاسى مشروعیت و اجتماعى پایگاه سستى موجب دیگر، سوى از جامعه مذهبى و فرهنگى عوامل به توجهى بى و سیاسى
 اعطاى حتى. شد آن از برآمده جدید متوسط طبقه جدایى ــ هاست آزادى تمام نحو معناى به دیکتاتورى که آنجا از ــو حاکم

 که شاه توسط رستاخیز حزب تأسیس از پس خصوص به ها انگیزه این. گردید سیاسى اصالحات و ها آزادى از اى پاره دیرهنگام
 طبقه کمى رشد با که آن ویژه به. یافتند بیشترى جوشش کند، اداره را متکثر ایرانِ حزب، یک با تکثرگرایى، عصر در خواست مى

 تحرکات با جدید متوسط طبقه رو این از. بود یافته افزایش پیش از بیش نیز ساالرى مردم گفتمان هواخواهان تعداد جدید، متوسط
 ــ حکومت نه و کند سلطنت شاه که ــاین مشروطه اساسى قانون به بازگشت و بشر حقوق رعایت خواستار روشنفکران، و وکال
 طبقه مطالبه نخستین که نمود اثبات دیگر بار گردید، مى بیان آمیز مسالمت کامال صورت به که ها خواسته این طرحِ. شد عرصه وارد
 نیز مطالبه همین با طبقه این اعضاى نیز نهایت در. است خواهى دموکراسى اولیه، نیازهاى رفع و یافتن قوام از پس جدید متوسط
 مشترك شعار با و ،)ره(خمینى امام رهبرى تحت خواهى، اسالم ویژه به ها، خواسته سایر با همراهى در و ها گروه سایر با ائتالف در
 دیگرى مجال خود ایران اسالمى انقالب عظیمِ تحوالت و بررسى البته که ساختند سرنگون را پهلوى سلطنت ،»اسالمى جمهورى«
  .طلبد مى
  گیرى نتیجه.  4
 نشان نظرى هاى بررسى. گرفت قرار بررسى مورد پهلوى دوره ساالرانه مردم مطالبات بر جدید متوسط طبقه نقش پژوهش این در
 متوسط طبقه هرگاه که است این از حاکى ها تحلیل. دارد وجود دارى معنى رابطه ساالرى مردم و جدید متوسط طبقه میان که داد
 ساالر مردم نظام ایجاد احتمال و شده بیشتر جامعه آن در ساالرانه مردم مطالبات کند، مى پیدا گسترش کیفى و کمى لحاظ از جدید
 ساالرانه مردم مطالبات در را محورى نقش جدید متوسط طبقه« که گفتیم خود اصلى فرضیه در ما پژوهش این در. شود مى بیشتر
 مطالبات( آن وابسته متغیر بر) جدید متوسط طبقه( آن مستقِل متغیر که ساختیم کلى قضیه یک عبارتى به» .است داشته پهلوى دوره
 و عالى تحصیالت: برشمردیم هایى ویژگى جدید متوسط طبقه براى راستا، این در. است تأثیرگذار) پهلوى دوره در ساالرانه مردم

 به بندى پاى گرایى؛ مصرف مدرنیسم؛ هاى فرآورده و ها ارزش به گرایش ویژه؛ مطالبات مناسب؛ مالى درآمد اى؛ حرفه هاى تخصص
  .سیاسى آمیز مسالمت مشارکت و قانون
 و مدرنیزاسیون به اقدام پِى در که صورت بدین. شوند مى توجیه» مازلو« نیازهاى مراتب تئورى مبناى بر ها ویژگى سلسله این بروز
 در طبقه این. شود مى ایجاد جامعه در جدید متوسط طبقه یک... و مهندسان دانشگاه، استادان وکال، کارمندان، چون اقشارى ظهور
 این. کند مى مطرح جامعه در جدیدى مطالبات پوشاك، و مسکن و غذا همچون اولیه، نیازهاى برخى شدن برآورده دلیل به ادامه

 خواهى دموکراسى سمت به گام نخستین در آزاد، بازار اقتصاد نظام ایجاد با همچنین و فرهنگى کاالى ورود تسهیل با مطالبات
 شکل مردم آزاد اراده بر مبتنى اى سیاسى جامعه که زمانى تا که است استوار تفکر براین گرایش این اساس. کند مى پیدا گرایش
 اساسى حقوق بسته ساخت یک از توان مى چگونه: گفت پاسخ پایدار صورت به جدید متوسط طبقه مطالبات به توان نمى نگیرد،
 آورد؟ ارمغان به خواه آزادى و متکثر هاى اندیشه از ناشى و فاخر ادبى و سینمایى آثار جدید متوسط طبقه براى که داشت انتظار
 باشد؟ قدرت ساخت در افراد این فعال و آمیز مسالمت مشارکت کننده فراهم دیکتاتورى رژیم یک که داشت انتظار توان مى چگونه
 کاالى ورود تسهیل اجتماعى، ـ اقتصادى نوسازى مبناى بر که شده بیان هاى ویژگى آن که هستیم امر این اثبات درصدد عبارتى به

 عبارتى به. نمود خواهد خواهى دموکراسى براى محملى به مبدل را جدید متوسط طبقه اند، یافته تکوین آزاد بازار اقتصاد و فرهنگى
  .شد داده توضیح که دموکراسى و جامعه ارتباط همان
 و تساهل پراگماتیسم؛ لیبرالیسم؛:  نمودیم ذکر الزاماتى نیز خود، پژوهش وابسته متغیر عنوان به ساالرى مردم براى ما سو، دیگر از

 گرایى؛ قانون و قانون فرد؛ خودمختارى ؛)مدنى برابرى( برابرى اصالت عامه؛ قبول و رضایت اصالت قرارداد؛ اصالت تسامح؛
 سطح در ها آن از هرکدام شدن فراگیر که رساند مى نتیجه این به را ما الزامات این در دقت. بشر حقوق مردم؛ حاکمیت شهروندى؛
 در مفاهیمى چنین داشت انتظار اى بندى صورت نوع هر با اى جامعه هر از توان نمى و دارد اجتماعى پشتوانه به نیاز سیاسى، جامعه
 جامعه یک ساالرى، مردم الزامات شالوده. دارند شدن درونى به نیاز و بوده باورها جنس از مفاهیم این زیرا. کند پیدا رشد آن



 اما دارد، عناوین این از را خود خاص تلقى اى جامعه هر که نیست شکى هرچند البته. است مدرن هاى ارزش این به دلبسته
 بر ساالرى، مردم ریزى پى اساسآ زیرا. بود نخواهند الزامات این خواهان اى، دوطبقه جامعه یک یا سنتى جامعه یک هرگز تردید بى
 و شدید طبقاتى فاصله وجود دلیل به که امرى. بود خواهد پذیر امکان همگانى، گفتگوى برقرارى به قادر و باز جامعه یک بستر
 در ساالرى مردم ایجاد شرط پیش جدید متوسط طبقه منظر، این از. نیست پذیر امکان اى دوطبقه جوامع در مشترك فرهنگ نداشتن
. دارند ظریفى ارتباط جدید متوسط طبقه براى شده بیان هاى ویژگى با الزامات، این دیگر، سخن به. شود مى محسوب جامعه یک
 یک از درآمدها سطح نزدیکى بدلیل باشد، جدید متوسط طبقه به وابسته افراد از اى گسترده طیف از متشکل جامعه چه چنان یعنى
. شود مى بارور جامعه آن در ساالرانه مردم مطالبات خود، نوبه به و فرهنگ دیگر، سوى از ذکرشده هاى ویژگى بودن دارا و سو،

 طبقه که اى وسیله و هدف نظام،«: که گیریم مى نتیجه چنین خود، متغیر دو الزامات و ها مؤلفه ها، ویژگى مقایسه طریق از بنابراین
 در آن ساختن عملى دنبال به و آن از مشحون ساالرى، مردم که است اى وسیله و هدف نظام، شبیه گزیند، برمى جدید متوسط
  ».است اجتماع
 نظر از جدید متوسط طبقه هرگاه دهد، مى نشان پژوهش هاى یافته گفت، باید بررسى دوره با رابطه در و نظرى مبناى این براساس
 که هستیم آن شاهد دوره، این در. ایم بوده ساالرانه مردم مطالبات گسترش شاهد آن از پس دوره در. است کرده رشد کیفى و کمى
 کار به غربى، هاى شیوه با البته جامعه در عالى و همگانى آموزش سطح ارتقاى براى زیادى کوشش دولت رضاشاه، کار به آغاز از
 از نفره شصت گروه نخستین مثال طور به. شدند انجام راستا این در آموزشى مراکز گسترش و کشور از خارج به دانشجو اعزام. برد

 کاتوزیان،( بود اى حرفه متخصصان به کشور نیاز آموزش، رشد علل از یکى. شدند اعزام اروپا به 1304 سال در دولتى هاى بورسیه
 دانشگاه و مدرسه ایجاد بودند، بیسواد آن جمعیت درصد نود از بیش که کشورى براى). 86:1387 بنوعزیزى، و اشرف ؛155:1388

(شد مى محسوب محرومیت رفع در مهمى گام  توجه قابل افزایش). باشد مى جمله آن از 1313 در تهران دانشگاه تأسیس. 
 عنوان به روشنفکر قشر سریع رشد و تکوین موجب ها دانشگاه آموختگان دانش شمار و خصوصى و دولتى مدارس آموزان دانش
 نهاد تشکیل با باسوادى نرخ. یافت ادامه دوره این سراسر در کلى طور به روند این. شد جدید متوسط طبقه مهم هاى بخش از یکى

 در نفر 15000 از کشور از خارج در تحصیل به شاغل ایرانى دانشجویان تعداد. یافت افزایش درصد 24 به 26 از» دانش سپاه«
 آمارهاى براساس. بود جوانان جهانى شدن رادیکال با مقارن درست سریع رشد این. رسید 1355 در 70000 از بیش به 1339
 و اشرف( بودند باسواد نفر 12877075 تعداد کشور، باالتر و ساله شش افراد نفر 27112844  تعداد از 1355 سال در شده ارایه

 انکارناپذیرى نقش تحوالت این). 43:1386 عراقى، ؛244:1389 آبراهامیان، ؛181ـ180:1379  آبراهامیان، ؛88:  پیشین بنوعزیزى،
 سواد کم جامعه یک با متفاوت کامال کرده تحصیل جامعه یک هاى خواسته زیرا. داشت جامعه همگانى مطالبات در بنیادى تحول در
  .است
 وجود با که است ذکر شایان. شد عنوان مناسب مالى درآمد جدید متوسط طبقه هاى ویژگى از یکى که شد بیان همچنین
). 106: همان بنوعزیزى، و اشرف( یافت بهبود کلى طور به طبقات همه زندگى وضع پهلوى دوره در گوناگون اقتصادى هاى بحران
 سطح رفتن باال و آموزش سطح افزایش یعنى عامل، دو این. بود پیدا روشنى به مسأله این 1357 تا 1342 زمانى درباره ویژه به

 اى ثانویه نیازهاى اولیه، نیازهاى رفع با یعنى. شد ایران جدید متوسط طبقه میان در خواسته سرى یک طرح موجب زندگى،
 ساخت مجوز رضاشاه دوره از مثال طور به. بود ها آن ساختن برآورده از ناگزیر دولت که ،)مازلو نیازهاى مراتب( آمد وجود به

 و ها رستوران تئاتر، هاى سالن ها، بوتیک کاباره، ها، کافه ایجاد. شد صادر غربى هاى فیلم پخش براى تهران در سینماهایى
 اصول سوى به گرایش و جدید متوسط طبقه زندگى جدید شیوه گیرى شکل دهنده نشان مراکز این اطراف در ها کتابفروشى
 و اجتماعى مضامین با ادبى آثار و ها فیلم تولید. یافت ادامه 1350 دهه در ویژه به روند این). 168:1389 آبراهامیان،( بود لیبرالیسم
  ).233ـ232:  پیشین آبراهامیان،( بود روشنفکران جدید نسل در منتقد گراى تحول گرایش نوعى ایجاد نشانگر انتقادى
 جدید متوسط طبقه اما رسید، نفر میلیون یک به سفید، انقالب از پس طبقه این دولتى بگیران حقوق تعداد هرچند نیز کمى نظر از
 دربر را) هنرمندان دانشجویان، نگاران، روزنامه( روشنفکران از اى گسترده طیف بلکه شد؛ نمى بگیران حقوق شامل فقط دیگر
 کمى رشد در باالیى ضریب از ایران جامعه بعد به 1345 سال از که است مطلب این بیانگر منتشره آمارهاى بررسى. گرفت مى
 هاى بخش برخالف چشمگیرى، رشد خدمات بخش اقتصادى بخش فعاالن تعداد مقایسه در و بوده برخوردار کرده تحصیل افراد



 بر آن از بعد و 1340 دهه در اجتماعى و اقتصادى نوسازى تأثیر گویاى خوبى به ارقام و آمار این. است داشته صنعت و کشاورزى
  سال در کشور سیاسى فضاى نسبى شدن باز از پس که است جدید متوسط طبقه دامنه گسترش ویژه به کشور اجتماعى ساخت
 اعتراضى، هزارنفره چندین شعرهاى شب و ها میتینگ برگزارى و سرگشاده هاى نامه نوشتن با آمیز مسالمت صورت به 1356
  زاده، حسین ؛282ـ279  و 250: همان آبراهامیان،( نمود گیرى پى را ساالر مردم نظام استقرار یعنى خود اصلى خواسته

  .شد ایجاد شهروندان از اى گسترده طیف میان مشترك زبان یک عبارتى به) 348ـ247:1387
 این هاى یافته به عنایت با و ساالرانه مردم مطالبات بر جدید متوسط طبقه نقش با رابط در تحقیق نظرى هاى تحلیل به توجه با

 هاى نوسازى جدید دوره در خصوص به جدید، متوسط طبقه که یافت دست کلى استنباط این به توان مى جا این در پژوهش
 طبقه این اجتماعى دامنه گسترش. بود جامعه در طلبانه اصالح و مدرن هاى اندیشه حامل بعد، به 1342 از اجتماعى ـ اقتصادى
 غالب فرهنگ و نگرش نوع و ساالرى مردم نیاز مورد الزامات میان مستقیم ارتباط دلیل به( ساالرانه مردم مطالبات گسترش موجب
 به طبقه این حقیقت در و دارد همسویى نیز» مازلو« هاى یافته با نتایج این عبارتى، به. شد روز آن جامعه در) جدید متوسط طبقه بر

 بدین نیز ها دوره آن در کشور اساسى حقوق بافت بر اجتماعى بستر این تأثیر. درآمد ساالرى مردم برقرارى براى شرطى پیش عنوان
 دستیابى براى ایران مردم انقالب تقویت همچنین و 1332 تا 1320 از پارلمانى دموکراسى نسبى برقرارى موجب که بود صورت
 آن بیانگر مطلب این. شد پهلوى حکومت غیردموکراتیک ساختار سرنگونى نهایت در و 1357 و 1356 در اسالمى جمهورى به
. شود مى اثبات بود، پهلوى دوره ساالرانه مردم مطالبات در جدید متوسط طبقه محورىِ نقش بر قایل که ما، اصلى فرضیه که است
 بوده دوره آن در ساالرانه مردم مطالبات شرط پیش و یافته تکوین بحث مورد دوره در طبقه این که گردد مى اثبات که آن ضمن
  .است
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