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 مقدمه

 

پردازان و متفکران علم سیاست برر ایرن باورنرد کره یکری از ددیرل عردم رشرد          نظریهعموم 

 .  طبقه متوسط جدید است ناقص گیری شکلروند ، دموکراسی در کشورهای در حال توسعه

بسیاری از کارشناسان علوم سیاسی و جامعره شناسران ایرانری برر     ، همچنین ازسویی

طبقه متوسط جدید آن روند تاریخی و تحرودت                            که اساسا  در جامعه ایرانیاعتقادند این 

را ، شکل گرفتره ای  اقتصادی را که اروپا سپری کرده و از دل طبقه بورژوازی چنین طبقه

از سرویی دیگرری   . به نام طبقه متوسط نداریمای                   پس اساسا  ما طبقه، سپری نکرده است

رهای کوچرک  گردد که قشرهایی که طی مهاجرت از روستا و شره  می این پرسش مطرح

دیوان سادری و اداری از زمان رضا پهلوی های  به سوی شهرهای بزرگ و کار در سیستم

و شران   نحروه مصررو و شریوه و سربک زنردگی     طی آن و اند   گسیل داشته شدهتا کنون 

بررای  تروان   می هویتیاجتماعی و سیاسی با قشرهای دیگر متفاوت است چه های  دغدغه

این قشر را به همراه مطالبات و تراییراتش نادیرده انگاشرت یرا      ؟ آیا بایستیآنها قائل شد

آنها را طبقه متوسطی نامید که فرم و شکل ظاهری آنها به دلیل آمرانه بودن نوسازی در 

، شباهت به طبقه متوسط جدیرد دارد ، )از دوره پهلوی تا کنون( ایران و حکومتی بودنش

ایرن   همچنرین . متوسرط جدیرد دارد   آن شباهت کمتری به طبقه عملکرد و کارکردولی 

شرننیت و  ، حتری در ظراهر  ای  چنرین طبقره  گیرری   شرکل  آیرا  گردد که می سوال مطرح

آورد و این مطالبات تاییراتی را بر تحودت سیاسی و اجتمراعی   نمی مطالباتی را به همراه

چنین شکل معیوبی از طبقه متوسط جدید در ایرران   بنابراینگذارد؟  نمی بر جایجامعه 

صورت مسئله  به طورکلنباید قائل شد و  ی برای آن                          توان نامید؟آیا اساسا  هویت می را چه

حتری بره شرکل معیروب و     ای  را پاك کرد و یا اینکه برا پرذیرفتن وجرود چنرین طبقره     

در  تضراد شرکلی و محتروایی ایرن طبقره     عوامل تاییر گذار بر شناسی  به آن ازخودبیگانه

 بنرابراین برا رویکرردی دیگرر    . پرداختجامعه توسعه سیاسی و اجتماعی  افزایش راستای

نه به دارد اما  توانیم این مسئله را اذعان داریم که طبقه متوسط جدید در ایران وجود می

 .  شکل خودآگاه



آن ابتدا بایستی بره شناسرایی   برای پس در راستای هویت بخشی و مطالبات خواهی 

عرواملی کره   بتوان پرداخت تا  گردد می ی این طبقه مترقیعواملی که باعث ازخودبیگانگ

 .  و به ارائه راهکار برای آن پرداخت خودآگاهی را از این طبقه سلب کرده را وارسی کرد

آگرراهی بخشرری و هررای  بنررابراین لررزوم شررناخت و مطالعرره تمررامی ابعرراد و زمینرره 

حرکرت جامعره بره     ماشینکه ای  بعنوان طبقه ایران طبقه متوسط جدید ازخودبیگانگی

سیاسرتگذاری و برنامره ریرزی دقیر  و      در راسرتای ، باشرد  مری  سمت توسعه و پیشرفت

 و توسرعه یرافتگی بررای جامعره    و رسیدن به مدرنیسم شناختی  شناخت مشکالت جامعه

 .  باشد می بسیار حیاتیامری ، امروز ایران

 

 روژان حسام قاضی

 کریم واحد رباطاسالمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


