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 مقدمه

سازد و از سويي نيز  اجتماعي وضعيت اقشار و طبقات اجتماعي را متحول مي -تحوالت سياسي 
بسياري از تحوالت در چارچوب همكاري، رقابت و مبارزه طبقات اجتماعي با دولت شكل 

رود در دوران سلطنت  توجه به شمار مي يز فرآيند نوسازي كه تحولي بس قابلگيرد. در ايران ن مي
وجود آمد و در روابط متقابل طبقات اجتماعي با دولت تأثير بسيار برجاي  محمدرضا شاه به

 .گذاشت

تأثير روند روبه رشد صنعتي  در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم گرايش به نوسازي تحت    
در غرب و توسعه ارتباطات به صورت يك نياز جهاني درآمده بود. در ايران شدن و مدرنيزاسيون 

 نيز تمايل به نوسازي اگرچه در دوران قاجار آغاز و در دوران

 
اي به ميزان زيادي با جايگاه و نقش طبقه متوسط  بحث از توسعه اقتصادي و اجتماعي در هر جامعه

رخصوص نقش اين طبقه حاكي از آن است موردي به عمل آمده د گره خورده است. پژوهشهاي
اند و در دوران حكومت  كه كشورهاي مختلف به اشكال گوناگوني اين پديده مهم را تجربه كرده

رضاخان نيز چنين وضعيتي در ايران وجود داشته است. مؤلف در اين مقاله ضمن بيان ديدگاه 
يد در ايران براي نيل به تئوريك درخصوص اين موضوع، به بررسي علل شكست طبقه متوسط جد

توسعه اقتصادي پرداخته است. براي اين منظور ضمن به دست دادن تعريفي از توسعه در حد اين 
گيري الگوي توسعه ايران در دوره حكومت  نوشتار به موضوع مهم تالقي سنت و تجدد و شكل

عددي را به دنبال پهلوي اول پرداخته است. روند توسعه و نوسازي در ايران تبعات اجتماعي مت
داشت كه در دوران حكومت محمدرضا قابل مشاهده است. اين تأثيرات به اشكال مختلف خود را 
در روند توسعه كشور نشان داده است و بر همين اساس مؤلف با استناد به تجارب عملي كشور به 

جا كه  از آن تحليل علل شكست روند توسعه آغاز شده در دوران پهلوي پرداخته است. اين تحليل
تواند براي جامعه بعد از انقالب  به مسأله مهم نقش طبقه متوسط جديد در ايران اختصاص دارد، مي

دغدغه  را مهمترين  آن  محمد رضا شاه   حكومت شد، ليكن   پيگيري رضا شاه  گشا باشد. نيز راه
 .كرد عنوان   حكومت 

ي براي تقويت صنايع روبه رشد و اداره نظام روند نوسازي در ايران ضرورت توجه به كادرساز    
اداري كشور را شدت بخشيد. اين امر سبب شد نظام آموزشي و آموزش عالي كشور ضمن 
گسترش براي تأمين نيروهاي متخصص دست به دگرگوني بنيادي بزندو نظام آموزشي و آموزش 



در داخل و خارج كشور  ها كرده عالي گسترش يابد. توسعه آموزش نوين و افزايش تعداد تحصيل
ديده  به افراد آموزش50نمايانگر اين بود كه اجراي طرح نوسازي و توسعه اقتصادي در دهه  

نوسازي به  نيازمند است. ظهور طبقه متوسط جديد، متخصص و قدرتمند يكي از ملزومات عمده
قابل آمد گسترش آموزش نوين و تسريع آموزشي به سبك غربي باعث تربيت بخش  حساب مي

مندان، اقتصاددانان، هنرمندان و نويسندگان در ايران  كرده، حرفه اي از بوروكراتهاي تحصيل مالحظه
 شد.
مندان آزاد و  هاي سنتي، حرفه طبقه متوسط جديد ايران عمدتا از نسل نوين خانواده    

 .اقتصادي بودند -ها تشكيل شده و خواهان مشاركت در اصالح سياسي  كرده تحصيل

مشكل محمدرضا شاه در روند نوسازي، نبود تناسب الزم اجتماعي بين مفاهيم اوليه نوسازي و     
نيز رابطه دولت با اقشار و طبقات اجتماعي بود؛ از اين رو نامناسب بودن روابط اجتماعي با دولت 

گيري روابط اجتماعي غيردمكراتيك گرديد. حال پرسش اين است، شرايط نامطلوبي  موجب شكل
باعث نامناسب بودن روابط اجتماعي اقشار و طبقات اجتماعي ازجمله طبقه متوسط جديد با  كه

دولت شد، چه بود و چرا پديد آمد؟ تعارض بين ملزومات توسعه با نظام سلطه مورورثي محور 
 .اساسي در پيدايش شرايط نامطلوب اجتماعي در عصر پهلوي است

غرب، گرايش به نوسازي و اصالحات سياسي و  اي از رشد و توسعه در با شروع دوره    
اقتصادي در جهان افزايش يافت. اغلب كشورهاي جهان در چارچوب منافع ملي يك سلسله 
اصالحات بنيادي را سرلوحه اقدامات ملي خود قرار دادند و دولتها براي تحقق نوسازي بسيج 

توفيق همراه باشد كه براساس توانست با  شدند اما بايد اذعان داشت روند نوسازي هنگامي مي
 .شود االجرايي دنبال اي از اصول و موازين الزم مجموعه

اجتماعي  -ريزي در امر توسعه اقتصادي  در روند فرآيند نوسازي در دوران پهلوي و با برنامه    
 شد اعضاي طبقه متوسط شهري از حاميان رژيم محسوب شوند. بيني مي پيش
كالن و استفاده از امكانات ملي روند نوسازي مسير ديگري پيمود و به  هاي رغم صرف هزينه اما به

صورت يك حركت شبه مدرنيستي با ناكامي مواجه شد. سؤال اين است كه چرا روند روبه رشد 
نوسازي در ايران با شكست مواجه شد و دولت نتوانست از حمايت كامل طبقه متوسط جديد 

برد؟ چرا طبقه متوسط جديد جذب فرآيند نوسازي در شهري براي پيشبرد اهداف خود بهره ب
دوران محمدرضا شاه نشد؟ پاسخ به اين سئواالت اوال، ماهيت روند شبه مدرنيستي در ايران را 
هرچه بيشتر مشخص خواهد كرد. دو ديگر علت اصلي تقابل بين حكومت و اعضاي طبقه متوسط 

 .جديد در روند نوسازي را روشن خواهد كرد



يه ذيل پاسخي است به سؤال فوق در تعارض بين ملزومات توسعه وابسته در ايران و فرض    
يابي طبقه متوسط جديد مخالف است سبب رشد  ساختار نئوپاتريمونيال قدرت كه با ظهور و قدرت

بايست در روند توسعه وابسته نقش پايگاه اجتماعي رژيم  اعضاي طبقه متوسطي شد كه مي
 .ند اما به درجات مختلف در نقش معارض با آن رژيم ظاهر شدندگرا را ايفا كن توسعه

  
 نوسازي و توسعه: تحوالت و ديدگاهها -الف  

تحوالت سياسي، اقتصادي و فرهنگي در غرب مسير جوامع غربي را به سوي نوسازي و     
چون جانبه هدايت نمود. تئوريهاي مربوط به نوسازي در غرب برخاسته از تحوالتي  توسعه همه

اجتماعي و اصالحات پياپي اقتصادي، فرهنگي و سياسي بود  -انقالب صنعتي، انقالبهاي سياسي 
نيافته تسري يافت. تئوريهاي رشد اقتصادي در اولين  كه در زمان كوتاهي به ديگر جوامع توسعه

رفت. ديدگاه رشد  دهه بعد از جنگ جهاني دوم الگوي غالب تئوريهاي توسعه به شمار مي
ادي پس از جنگ جهاني دوم درست در شرايطي كه ايالت متتحده در چارچوب طرح مارشال اقتص

كمكهاي اقتصادي پرشماري به كشورهاي خسارت ديده از جنگ كرد، گسترش يافت. اين تئوري 
داري به ويژه آدام اسميت، ريكاردو و مالتوس  با تأثيرپذيري از رويكردهاي كالسيك اقتصاد سرمايه

 .استوار بود كه رشد اقتصادي به خودي خود منجر به نابودي فقر خواهد شد بر اين باور

تئوري نوسازي جايگزين تئوري رشد گرديد. اين تئوري از كيفيت كامال  60پس از دهه     
اي بود كه بتواند رشد  متفاوتي برخوردار بود چرا كه فرآيند نوسازي در غرب درصدد تدوين تئوري

ساير ابعاد اجتماعي و فرهنگي به مطالعه بكشد. اين رويكرد ويژه را برحسب اقتصادي را هميشه با 
 )1(توان توضيح داد.  دو عامل مي

پردازان رشد در سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني تزريق سرمايه به كشورهاي روبه  اول، نظريه    
كند و ساير دانستند تا موتور اقتصاد اين كشورها با سرعت مطلوب حركت  رشد را كافي مي

مشكالت اجتماعي و فرهنگي اين جوامع را حل كند. اما در عمل اين تئوري با ناكامي روبرو شد و 
تواند شرايط زندگي ميليونها  آشكار گشت كه رشد اقتصادي به تنهايي نمي 1960در اواخر دهه 

 .انسان جهان سومي را بهبود ببخشد

رين ابزاري كه اتحاد شوروي در مقام رقيب دوم، در سالهاي نخست بعد از جنگ كارآمدت    
گرفت، سالح ايدئولوژيك بود. شوروي ظهور پديده فاشيسم در اروپا را  اصلي امريكا به كار مي

ماندگي جهان سوم را  كرد و علت عقب داري در دوران ركود معرفي مي محصول ايدئولوژي سرمايه
داري  ق شعار سوسياليسم و رهايي از سرمايهدانست و تنها راه نجات را تحق داري مي جهان سرمايه

سو شوروي در سراسر كشورهاي جهان با روشنفكران چپ پيوند برقرار كرد.  كرد. در اين اعالم مي
در اين ميان غرب نيز جهت مقابله با اين نگرش به طرح يك ايدئولوژي مقبول براي جهان 



نوگرايي تنها جنبه اقتصادي نداشت  ها تحت عنوان مدرنيزاسيون ( نوگرايي) دست يازيد. سومي
گرفت. محور اصلي اين رويكرد به توسعه كه بديل  بلكه ابعاد فرهنگي و اجتماعي را نيز دربرمي

المللي بود.  گيري از بنيادهاي بين ماندگي و بهره رفت نفي عقب واقعي تئوريهاي چپ به شمار مي
ترين مركز  ستند، تئوريهاي نوسازي اصليدان برخالف تئوريهاي چپ كه عوامل داخلي را ناچيز مي

ثقل خود را بر عوامل داخلي متمركز ساختند. برحسب تئوريهاي نوسازي، فرآيند توسعه چونان 
مسير واحدي است كه تمامي كشورها دير يا زود از آن گذر خواهند كرد. تئوريهاي نوسازي با 

دادند و سنت را به  تر توضيح مي ردهابداع مفهوم سنت و مدرنيسم فرآيند توسعه را در سطحي گست
ساختند و توسعه  اي از ويژگيها در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مرتبط مي مجموعه

 .دار بود به طور همزمان و در تمامي اين فرآيندها معني

ه از نمايندگان مهم اين ديدگاه است. اهميت وي به حدي است ك 1960روستو اقتصاددان دهه     
كنند. چرا كه وي چون ماركس به ترقي جوامع در  داري ياد مي از وي با نام ماركس نظام سرمايه

بيني نموده بود كه از  طول چند مرحله اعتقاد داشت. او پنج مرحله در فرآيند رشد جوامع را پيش
و  جوامع سنتي آغاز و پس از گذار ازمرحله ماقبل خيز به مرحله خيز و مرحله بلوغ اقتصادي

 )2(آل كمونيستي ماركس مشابهت داشت.  رسيد و با نظام ايده سرانجام به عصر مصرف انبوه مي
اند و  سر گذاشته روستو معتقد بود كشورهاي پيشرفته در زمانهاي متفاوتي اين مراحل را پشت

به  يافتگي، قواعدي را بايد مانده براي گذار از اين مراحل و وصول به مرحله توسعه كشورهاي عقب
اندازهاي داخلي و اخذ  ترين اين قواعد تجهيز پس مورد اجرا بگذارند. از نظر وي يكي از اصلي

 )3(كمكهاي خارجي به منظور ايجاد سرمايه كافي براي تسريع روند اقتصادي بود. 
غربي آغاز شد. در غرب  نيافته فرآيند نوسازي با تأسي به الگوهاي توسعه در كشورهاي توسعه    

كنند كه راه غرب راهي است كه در همه جا تكرار  ان نوسازي و توسعه سياسي استدالل ميمتفكر
خواهد شد و ما خواه ناخواه از مرحله سنتي به جامعه مدرن به شيوه غربي گذر خواهيم كرد و در 

كنند كه داراي ويژگيهايي مانند  مثابه مانع نوسازي عرضه مي باره تصويري از جامعه سنتي به اين
گرايي، تأكيد بر حسب و  گرايي، تركيب دين با دولت، سلطه ديدگاههاي بسته فرهنگي، قبيله اطفهع

نسب و است. آنها جوامع غربي را چونان ويژگيهاي جامعه مدرن درنظر دارند و هرچيزي كه 
 )4(دهند.  عكس آن باشد به كشورهاي درحال توسعه نسبت مي

نوسازي عبارتند از شهرگرايي، صنعتي شدن، آثار و تجليات و شاخصهاي موردنگر     
گرايي و گوناگوني اجتماعي متعدد، مشاغل گوناگون، چند عملكردي شدن نظام سياسي  تجمل

اقتصادي و توسعه وسايل ارتباط جمعي، افزايش سطح سواد، توسعه مشاركت سياسي در جامعه 



دايي دين از دولت و سنتي و وجود عناصري چون سكوالريسم، راسيوناليسم، فردگرايي، ج
 .ليبراليسم و غيره

نوسازي برحسب نزديك شدن به اهداف رفاهي نظير كاهش فقر، بيكاري و نابرابري تعريف     
تعريف نوسازي نقطه آغاز ذكر خصوصيات افراد  شده است. البته بعضي از محققين معتقدند كه در

گونه معنا كرد كه عبارت  ن توسعه را اينتوا بانگاهي اجمالي به متون توسعه مي )5(است نه جامعه. 
است از: همه كنشهايي كه به منظور سوق دادن جامعه به سوي تحقق مجموعه منظمي از شرايط 
زندگي جمعي و فردي كه در رابطه با بعضي ارزشها مطلوب تشخيص داده شده است، انجام 

 .گيرد مي
تئوريهاي مطرح شده در روند نوسازي در مجموع طرد سنت و گرايش به مدرنيته نظريه غالب     

است. البته يك تناقض جدي در اين تئوريها وجود دارد. ويژگيهايي كه به جوامع سنتي نسبت داده 
شود كمابيش در جوامع مدرن نيز وجود دارد؛ حتي نمونه نظام كاستي در هندوستان كه نظامي  مي

چارچوبي براي تحرك اجتماعي و حركت به كه اين نظام  باشد تأييدي است بر اين بسته و ايستا مي
كه به مدرنيسم برسد تمام سنتها  كه جامعه سنتي در اروپا پيش از اين سوي نوسازي است. تصور اين

باشد. واقعيت اين است كه  و مذهب را كنار گذاشته و يكباره وارد عصر تجدد شده است، غلط مي
ن در خدمت جامعه مدرن قرار گرفتند. اين در تاريخ اروپا مذهب و سنت با تجديد و نوسازي شد

تصور كه نوسازي مستلزم درهم شكستن سنتها و مذهب است برخالف تجربه خود اروپاييان است. 
دست آمده است. سكوالريسم نيز در  از آن به مذهب در اروپا متحول شده و تفسيري مدرنيستي

توان پذيرفت كه براي توسعه و  رو نمي اصل از درون يك جنبش مذهبي بيرون آمده است؛ ازاين
نوسازي بايد سنتها را كنار گذاشت. اين نگرش غلط كه در تاريخ سياسي و اجتماعي ايران همواره 

شد تبعات ناموزون اجتماعي و پيامدهايي منفي در روند نوسازي در دوران پهلوي در پي  دنبال مي
با ايجاد يك حالت متعادل و اتخاذ  گرفت كه بايست تالش بر اين قرار مي آورد، درصورتي كه مي

روشي منطبق با اصول حاكم بر جامعه ايران معاصر، سنت و مدرن درهم آميزد. در تحليل اين ادعا 
چه در نهايت به جامعه مدرن خواهد انجاميد از خأل شكل نگرفته است، بلكه  بايد توجه داشت آن

كند.  امكان ظهور مدرنيزم را فراهم ميريشه در جامعه سنتي است، يعني تجديد و نوسازي سنتها 
بنابراين اين برداشت مدرنيستي كه سنت اساسا يك مفهوم منفي و ضدتوسعه است و تجدد چيزي 

دهد و در فرآيند نوسازي نقش  گيرد و هويت جديدي به جامعه مي است كه جاي سنت را مي
سازي و تقويت سنت ضامن استوار )6(كند.  معيني خواهد داشت، در همه جا صدق نمي

يكپارچگي ملي است و از لوازم فرآيند نوسازي است. درمورد جامعه ايران يكي از پژوهشگران 
منزله كشوري داراي پراكندگي قومي و جغرافيايي حفظ  چه وحدت ايران را به گويد: آن غربي مي



طول تاريخ كرده است، تكيه به سنت است، تكيه بر سنت براي ايران بخشي از تكنيك حفظ بقا در 
 )7(بوده است. 

توسعه انساني و فرهنگي اساسا فرآيندي خوداتكا است كه در سطح كالن توسعه جامعه و در     
باره سنت نقش مؤثري دارد. فرهنگهاي  سطح خرد گروههاي انساني پديدآورنده آن هستند. در اين

بخش باشند، شايسته  كننده و زيان كه ويران سنتي و نظام ارزشي مبتني بر سنت، قبل از آن
بزرگداشت هستند، چرا كه از وسايل وفاق اجتماعي به شمار آمده و به اعضاي جامعه هويت 

هايي نيز  آيد؛ البته بازدارنده زا به حساب مي بخشند كه از ضروريات توسعه درون اجتماعي معيني مي
 :در تجديد حيات سنت وجود دارد كه به شكل زير قابل عرضه است

كه در فرآيند اجباري تحول اجتماعي كه مبتني بر ارزشها و الگوهاي رفتاري وارداتي  آن نخست    
سازد، تجديد حيات سنت با  است و غالبا اكثر ارزشهاي سنتي را از هرگونه مشروعيتي محروم مي

شود و در اين موقعيت، سنت نه تنها ديگر قادر نخواهد بود نيروي  مشكالت جدي مواجه مي
راي مدرنيزاسيون يا امروزي شدن پديد آورد، بلكه در يك وضعيت انقباضي قرار گرفته اي ب محركه

و جهت دفاع از هويت خود كه تحت تهاجم قرار گرفته است، به تخاصمات اجتماعي دامن زده و 
 .اساسا با هرگونه تفكر مدرن از در ستيز درخواهد آمد

ل ساختن خود به فرهنگ سنتي، كسب دوم، عناصر مخرب فرهنگي و ضدتوسعه اغلب بامتص    
كنند ( از قبيل باورهاي انحرافي و شبه مذهبي و خرافي و مبتني بر قضاوتهاي  مشروعيت مي

دهند و با برانگيختن عوام بر  هاي عميق اجتماعي به حيات خويش ادامه مي غيرعلمي) و در اليه
عملكرد سوءاقشار روشنفكر  ضد توسعه و جريانهاي فكري و فرهنگي مدافع توسعه، به نوعي بر

 .زنند ستيز نيز دامن مي غربزده و سنت

زا و  بنابراين بايد توجه داشت كه در فرهنگ سنتي هم عناصر مساعد توسعه و آفرينندگي درون    
چه عناصر زنده و پوياي فرهنگ  هم عناصر ضدتوسعه يا به تأخيراندازنده آن وجود دارند. چنان

اسخگويي به نيازهاي جامعه امكان پويايي و به فعل درآوردن تواناييها و سنتي غلبه يابند و با پ
انگيزانند و موجد  استعدادها را فراهم سازند، احساس حريت،حرمت و منزلت در انسانها را برمي

بنابراين انديشه و رفتار  )8(اهتمام ملي و غرور مذهبي براي توسعه و پيشرفت خواهند شد. 
دهنده به  تواند فكورانه، آفريننده و پاسخ شان مي ر و عمل همتايان مدرنگرا به اندازه فك سنت

 )9(نيازهاي فردي و جمعي باشد. 
باشد،  در مجموع در فرآيند نوسازي از آنجا كه سنت خواهان فعاليت و پيشرفت و ترقي مي    

 ترين راه را پيمود. ترين و مطمئن ترين و آسان بايد با تركيب سنت و تجدد مناسب



توان يك نظريه  آيد. بنابراين نمي بايد توجه داشت كه مدرن از بطن سنتهاي هرجامعه بيرون مي
تواند به قواعد كلي  عمومي عرضه كرد كه ناظر و شامل تجربه همه كشورها باشد. دانش توسعه نمي
 .توسعه، فارغ از زمان و مكان دسترسي پيدا كند و يك قاعده كلي به دست دهد

  
 اجتماعي -ر طبقاتي در فرآيند نوسازي و اصالحات سياسي ساختا -ب  

شناسي  كه در جامعه ساختار طبقات اجتماعي غيرقابل انفكاك از روابط اجتماعي است ضمن آن    
شود. از مباحث عمده در مطالعات ساختار طبقاتي، بحث  از عناصر اصلي شناخت محسوب مي

كهن، بحث معرفت شناختي در باب حقيقي يا  تاريخيو فلسفي در باب نزاع طبقات در جوامع
پنداري بودن مفهوم طبقات، بحث نظري در باب معيار و ضابطه طبقات، تحليل رياضي آمار و 
ارقامي از طبقات اجتماعي و غيره از اهميت بسياري برخوردار است كه در مباحث پيشين برخي از 

 .آنها دربوته بررسي و نقد قرارگرفت

گيري  طبقاتي در جامعه به اين خاطر است كه اجراي اصالحات و شكل اهميت ساختار    
گيري انقالب  باشد. شكل انقالبهاي سياسي و اجتماعي منوط به مشاركت و نقش با اهميت آنها مي

باشند. كه اين  به اين دليل است كه گروهها و طبقات اجتماعي با نظم موجود در جامعه بيگانه مي
دهد. در مقابل قبول نظم حاكم به وسيله ساخت طبقات  ب را افزايش ميخود احتمال وقوع انقال

كند. بايد خاطرنشان ساخت كه تحقق  اجتماعي، امكان اجراي اصالحات و نوسازي را فراهم مي
 -اين تحوالت تا حد زيادي به كنش متقابل ميان ساختار طبقاتي جامعه و نهادهاي سياسي 

اي و تثبيت نظم سياسي كشور در گرو  ريزيهاي توسعه امهحكومتي بستگي دارد. شرط تحقق برن
 .آميز طبقات اجتماعي و نهادهاي سياسي است رابطه مسالمت

در چارچوب ساختار طبقاتي جامعه، هرطبقه با توجه به موقعيت اجتماعي خود از پايگاه     
بستگي به شرايط  باشد. ميزان تأثيرگذاري اين طبقات بر نهاد دولت مند مي اجتماعي خاصي بهره

اجتماعي، مشروعيت سياسي،درك الزم از مسائل سياسي جامعه و امكانات الزم براي حضور در 
 .صحنه سياست دارد

طبقه متوسط جديد يكي از طبقات مهم اجتماعي است كه همواره در دوران رضاشاه و دوران     
رو  نقش مهمي داشت؛ ازاينگيري انقالب اسالمي  نوسازي رژيم محمدرضا شاه و نيز مراحل شكل

باشد.  گيري آنها مي يكي از مباحث عمده ساخت طبقات اجتماعي، شناخت جايگاه و مراحل شكل
 كه اين دليل به باال طبقه كه داشت اذعان بايد طبقه اين اجتماعي –درباب اهميت نقش سياسي 

داند و  مي -هست  هم مطلوب كه - خود موقعيت حفظ را موجود اجتماعي - سياسي نظم معموال
برداري از آنست، مجال توجه به  كه غالبا سرگرم در فرآيند تراكم ثروت و بهره نيز به دليل آن

رغم اين كه از رهگذر اصالحات اجتماعي  هاي اصالحي را ندارد. طبقه پايين جامعه نيز به انديشه



مين حداقل بايستنيهاي زندگي احتماال بيشترين بهره را خواهند برد امابه لحاظ اين كه در فرآيند تأ
گرفتار است كمتر به اصالحات اجتماعي توجه دارد. اما طبقه متوسط به لحاظ غناي نسبي، گرفتار 
فرآيند ثروت و حفظ موقعيت مطلوب نخواهد بود و از طرفي به دليل فقر نسبي امكان تراكم و 

و مجال و فرصت انديشيدن را انباشت نامحدود ثروت را ندارد و دربست در اختيار اقتصاد نيست 
پردازد. اعضاي طبقه  اي كه به مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بيشتر مي گونه دارد، به

اداري نسبت به ساير طبقات  -متوسط جديد به خاطر موقعيت شغلي خود در مشاغل فرهنگي 
طلبي خواهند داشت.  اصالح رو سروكار بيشتري نيز با انديشه اجتماعي تمركز بيشتري دارند و ازاين

براي مثال در انقالب مشروطه، طبقه باال كه شامل شاهزادگان و اشراف بودند در انقالب جايگاهي 
از جمعيت شاغل در بخش كشاورزي كه در طبقه پايين قرار 70نداشتند. از سوي ديگر  %

متوسط بود. در انقالب  داشتند،تقريبا نقشي در انقالب نداشتند و بار انقالب بيشتر بر دوش طبقه
شد  برداري مي اسالمي نيز اگر چه حجم عظيمي از طبقات دخيل بودند و از نيروي نهفته آنها بهره

تأثير بينش انقالبي آنها بود.  اما هدايت و به ثمر رساندن انقالب به دست طبقه متوسط و تحت
 )10(اهد شد. ساز توسعه سياسي خو بنابراين مشاركت فعاالنه طبقه متوسط، زمينه

گيري  در اين ميان محدود شدن مشاركت اين طبقه ناشي از تراكم قدرت و تمركزگرايي و شكل    
در نهايت به اصالح  باشد. هدف اين طبقه اصالح سياسي است كه حكومتهاي استبدادي مي

اسي انجامد. طبقه متوسط كانون مخالفتهاي سي فرهنگي مي -اجتماعي، حقوقي و پيشرفت اقتصادي 
 .شود در درون جامعه شهري و جامعه شهري نيز كانون مخالفتهاي سياسي در كشور محسوب مي

 نوسازي در دوران محمدرضا شاه و تبعات اجتماعي آن -ج 

تأثير شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگي نظام جهاني، روند روبه رشد  گرايش به نوسازي تحت    
رش ارتباطات و مسائلي چون پيدايش طبقه متوسط صنعتي شدن و مدرنيزاسيون در غرب، گست

جديد در دوران قاجاريه آغاز شد و با روي كار آمدن حكومت پهلوي تمايل به نوسازي از سوي 
تأثير مسائل متعددي قرار داشت و نظام  در ايران تحت حكومت شدت يافت. روند نوسازي

ردهاي نامطلوب و ماهيتي ناموزون، اجتماعي و عناصر متشكله آن در فرآيند نوسازي داراي كارك
فرهنگهاي  هاي توليدي و توزيعي متضاد و متفاوت، گوناگوني جمعيتي، فرهنگها و خرده شيوه

 -گاه از توسعه اجتماعي  متعدد و مديريتهاي سياسي مستبد و خودكامه بود. چنين نظامي هيچ
ه اوال فاقد انسجام و توازن مند نبود؛ چرا ك اقتصادي موزون و روابط دمكراتيك اجتماعي بهره

ريزي نوسازي همواره متكي بر فرد  دهنده آن بود. ثانيا مديريت و برنامه مطلوب بين عناصر تشكيل
بينانه و  و روابط شخصي و فردي بود به هيچ روي مطالعات و تحقيقات با ضابطه و قوانين واقع

دانست و بين دولت و  ر قانوني ميقابل اجرايي وجود نداشت و محمدرضا شاه خود را باالتر از ه



نوسازي در دوران محمدرضاشاه فرآيندي شبه مدرنيستي بود كه از  )11(شد.  مردم تفاوت قائل مي
بايست تحقق يابد. اين اقدام اولين خطاي رژيم پهلوي بود كه  گرايي مي راه مبارزه دربرابر سنت

ياسي در ايران شد، زيرا به قول سبب تشديد مخاصمات اجتماعي و به تأخير افتادن توسعه س
فقدان اصل اساسي  )12(لوسين پاي تأمين مشروعيت مردمي بخشي از فرآيند توسعه سياسي است. 

اي به دنبال داشت. نبود يك روند  كننده توجه به نظام ارزشي و ديگر اصول زيربنايي نتايج گمراه
له، عدم انطباق نوسازي با نظام منطقي نوسازي سياسي در ايران موانعي جدي پديد آورد از جم

ارزشي جامعه ايران كه باعث شد روند نوسازي به صورت حركتي كور و ناقص انجام پذيرد و در 
گيري انقالب اسالمي را به دنبال داشته باشد. عوامل متعددي  نهايت تزلزل حاكميت سياسي و شكل

منزله  سازي و توسعه به سبك غربي بهدر ناكامي رژيم شاه دخيل بودند كه در اين ميان الهام از نو
مثابه عامل داخلي، محورهاي اصلي ناكامي طرح  عامل خارجي و نظام كهنه استبدادي رژيم به

شوند. نظام كهنه استبدادي ماهيتا با رشد مستمر اقتصادي و تحول  نوسازي رژيم محسوب مي
گرايي را در تباين  شاه سنتدرازمدت اقتصاد سياسي در تضاد بود. از ديگر سوي رژيم محمدرضا 

 گرايان داشت. دانست و همواره سعي در سركوب سنت كامل بانوگرايي مي
توان اذعان داشت كه فرآيند نوسازي در دوران محمدرضا شاه، برپايه ويژگيها و  بنابراين، مي    

 :باشد كه كامال با ملزومات توسعه در ايران مغايرت دارد خصائص ذيل قابل تبيين مي

سياست تمركزگرايي به وسيله شاه و در چارچوب نظام استبدادي در روند نوسازي اعمال  -
 .شد مي

 داد. آيينه ديده خود قرار مي گرايي را شاه در روند سياست شبه مدرنيستي خود مبارزه با سنت -
رساندند بر اساس  اي از نخبگان كه شاه را در مسير نوسازي ياري مي عناصر فراهم آمده -

 .شدند روي از شاه برگزيده مي شدند، بلكه براساس اطاعت محض و دنباله حيتها گزينش نميصال

 .ساخت نوسازي رژيم شاه از نظر اقتصادي به جامعه صدمه وارد مي -

نبود نهادهاي دمكراتيك، وجود سركوب، سانسور، نابرابري فزاينده اجتماعي، رشوه و فساد و  -
روابط سياسي باغرب و اسرائيل، شاخصهاي مطرح دوران نوسازي وابستگي رژيم به غرب و ايجاد 

 .رفتند در ايران به شمار مي

به هر روي وجود شاخصهاي عرضه شده در فرآيند نوسازي از جمله موانع و محدوديتهاي     
موجود در روند نوسازي سياسي بود كه تبعات منفي اجتماعي بسياري به دنبال داشت. تالش 

اي انجام شد كه واكنش  اي توسعه در چارچوب خصائص ويژه فوق به گونهمحمدرضا شاه بر
اقشار سنتي را برانگيخت. گرچه محمدرضا شاه در راهبرد خود براي توسعه، مسأله نوسازي 

توانست به سرعتي  فرهنگي وتوسعه سياسي را هم درنظر داشت، اما فرهنگ بنا به ماهيت خود نمي



د؛ در نتيجه نوسازي اقتصادي و تالش براي نوسازي سياسي كه موردنظر آنها بود متحول شو
از ديگر سوي اين گسيختگي راه را براي بحران  )13(بريدگي و گسيختگي فرهنگي را پديد آورد. 

اي از فرهنگ سنتي هموار كرد. محمدرضاشاه حاضر نبود  سياسي و تجديد حيات شكل تازه
پاتريمونياليستي بود تغيير دهد و نظام را به سوي ساختار نظام سياسي را كه مبتني بر خصائص نئو

 فشرد. جا كه ممكن بود بر تحول فرهنگي پاي مي دمكراسي پيش برد، در عوض تا آن
هاي سطحي و گزينش شده  تر فرهنگ بومي و ترويج جنبه تالش در جهت پس زدن هرچه سريع

ان قشرهاي سنتي و مردم فرهنگ غربي به بيگانگي و آنومي و بروز سرخوردگي و طغيان در مي
بايست در روند توسعه  محروم شهرها ختم شد. اين امر رشد مخالفت طبقه متوسط جديد را كه مي

 .كردند، در پي آورد گرا را ايفا مي وابسته نقش پايگاه اجتماعي رژيم توسعه

  
 سياست تمركزگرايي شاه در چارچوب يك نظام استبدادي در روند نوسازي - 

گونه  گرفت. همان سياست تمركزگرايي محمدرضا شاه از وضعيت ساختار حكومتي نشأت مي    
كه اشاره شد ساخت قدرت سياسي ايران بسياري از خصائص رژيم نئوپاتريمونياليستي از جمله 

اين شرايط ساختاري اولين مانع جدي در پيشبرد  )14(تمركزگرايي قدرت و استبداد را دارا بود. 
رفت. در تحليل  شمار مي نوسازي سياسي و اقتصادي در ايران دوران محمدرضا شاه بههاي  برنامه

ناپذير  روند نوسازي عصر پهلوي بايد توجه داشت كه نوسازي اقتصادي در ايران روندي اجتناب
اجتماعي  -اي اصالحات اقتصادي  بايست به پاره بود و جامعه ايران در شرايطي قرار داشت كه مي

المللي  رو رژيم محمدرضاشاه نيز به ناچار به نوسازي وانطباق با شرايط جديد بين از ايندست يازد، 
 .روي آورد

با قبول اين فرض كه تمركز و استوارسازي قدرت در كشورهاي در حال توسعه براي پيشبرد     
امامهم اين است كه حكومتها در روند نوسازي  )15(اصالحات و نوسازي الزم و ضروري است 

ادر به جذب اقشار و طبقات اجتماعي كه توان همكاري با رژيم را دارند، باشند. تحقق اين امر ق
مستلزم اين است كه حكومت امكانات هرچه بيشتر مشاركت سياسي مردم را فراهم آورد و از اين 

 .طريق زمينه الزم در امر توسعه سياسي را ايجاد كند

ادي محمدرضاشاه در ايران تفاوت اساسي و بنيادي برداشت مزبور با الگوي حكومت استبد    
ساالري متحد براي  گيري ديوان داشت. چرا كه در ايران، تمركزگرايي قدرت در دست شاه و شكل

وسيله  گرايانه شاه بايد بيش از هرچيز به نوسازي و انجام دادن اصالحات كافي نبود. سياست اصالح
ط اجتماعي ايران ضرورت اين امر را كامال مشخص شد و شراي گروههاي اجتماعي پشتيباني مي

اي از تفاوتهاي اساسي بين شرايط اجتماعي ايران در دوران شاه با  ساخت. براي مثال به نمونه مي
 نظامهاي پادشاهي در غرب اشاره خواهد شد.



 در ايران برخالف نظامهاي پادشاهي در غرب كه طبقه متوسط ( بورژوازي مالي، تجاري، صنعتي )
پشتيبان آن بودند، طبقه متوسط يا جايگاه اجتماعي خود را به دست نياورده بود يا قدرت الزم را 
نداشت و يا اگر هم از منزلت و قدرت اجتماعي الزمي برخوردار بود، تحت تأثير نگرش جهاني 

اي به جاي مانده از دورانما قبل مدرن  ضدرژيمهاي سلطنتي قرار داشت و سلطنت را پديده
اجتماعي و توفيق در  -كه رژيم شاه براي رهايي از مشكالت سياسي  دانست. مزيد بر علت اين مي

كه پشتيباني اين  غافل از اين )16(نمود  هاي نوسازي خود به منبع پشتيباني خارجي اكتفا مي برنامه
ابزار  توانست نيرومندترين منابع خارجي احساسات ناسيوناليستي ديني مردم را كه در درازمدت مي

دهد. دولت محمدرضاشاه در دوران  بسيج گروههاي اجتماعي در امر نوسازي باشد كاهش مي
نوسازي كنترل سياسي را در دست داشت و در سياست خارجي نيز تمام تصميمات از اواخر دهه 

 )17(شد.  به بعد تنها به دست شاه گرفته مي 1950
ا ساختار اقتدارگرايانه و سياست تمركزگرايي شاه بنابراين فرآيند نوسازي و تحقق دموكراسي ب    

گران مختلفي نيز بر اين امر تأكيد دارند كه براي پيشبرد  در تعارض بود. پژوهشگران و انديشه
در مورد ايران و در  )18(هرچه بيشتر دمكراسي بايد از افكار و اقدامات اقتدارگرايانه جدا شد. 

اي شد كه خواستار  يدايي نهادها و گروههاي اجتماعيدوران محمدرضاشاه روند نوسازي سبب پ
مشاركت در سياست و مسائل حكومتي بودند اما امكانات الزم براي انجام چنين كاري را نداشتند. 

كردند امااستبداد و عدم اجازه مشاركت در امور را  آنها گرچه اقدامات نوسازي شاه را تأييد مي
كاران مخالف  گرايان و محافظه يست به كنترل يا سركوب سنتبا تافتند. رژيم از يك سو مي برنمي

نوسازي بپردازد و از سوي ديگر طرفداران مخالف سلطنت را كه بااصل نوسازي شاه موافق بودند، 
 )19(سركوب سازد. 

يافت، رژيم محمدرضا شاه بر سياست  بنابراين هرچه بيشتر روند نوسازي در ايران گسترش مي    
داد.  ترتيب پايگاه طبقاتي خود را دربين توده مردم از دست مي افزود و بدين ود ميگرانه خ سركوب

نتيجه اين كه، تمركزگرايي دولت محمدرضاشاه و سياست سركوب از موانع عمده نوسازي در 
اجتماعي نتوانست گروههاي اجتماعي خواهان  -ايران شد. شاه در روند نوسازي اقتصادي 

ا كنترل و هدايت نمايد و شرايط الزم براي اشتراك گروههاي مشاركت در صحنه سياست ر
 اجتماعي جديد در سياست را فراهم آورد.

گروههايي كه آرزومند مشاركت در سياست و ترقي بودند به صورت گروههاي اجتماعي خشك، 
خاصيت درآمدند. اين وضعيت مشروعيت دولت شاه را با بحران مواجه ساخت  انعطاف ناپذير و بي

نقش مركزي و اساسي دولت در روند نوسازي را كاهش داد؛ زيرا شاه سعي داشت الگويي از و 



توسعه را بر مردم مستبدانه تحميل كند و در اين امر به عالئق مردم در امر نوسازي توجهي 
 .نداشت

اگر توسعه به مفهوم سوق دادن جامعه به سوي آسايش، امنيت، سعادت و رفاه باشد چرا نبايد     
مردم را به مشاركت فرا خواند و به آنها اجازه داد كه مستقيما خود در فرآيند توسعه شركت كنند؟ 

شكاف اجتماعي بين مردم و رژيم شاهنشاهي  و اين پرسشي بود كه نبود پاسخ مناسب به آن زمينه
 .كرد را فراهم مي

  
 طبقه متوسط جديد: تعارضها و شكافهاي اجتماعي -ح  

گيري و تكامل طبقه متوسط جديد در  هاي شكل ادي و نوسازي اجتماعي زمينهتوسعه اقتص    
و اوايل  19داري ملي در اواخر قرن  ايران را هرچه بيشتر فراهم ساخت. در جامعه ايران، سرمايه

قرن بيستم رخ نمود و روند روبه رشدي را آغاز كرد. در اين دوره جامعه ايران وارد مرحله 
سعه اقتصادي باعث تحول و دگرگوني در طبقات سنتي نظير مالكان، رعايا، تري شد و تو پيچيده

 .وران وكاسبكاران گرديد پيشه

متوسط تأثير خاصي به جاي گذاشت. با فزوني گرفتن  فرآيند نوسازي در ايران بر شكل طبقه    
ديد ساالري روبه گسترش، طبقه متوسط ج كرده جهت تأمين نيازهاي ديوان شمار افراد تحصيل

شكل گرفت. در اين ميان ادامه نوسازي عميق و همه جانبه جامعه، در گرو گشوده شدن فضاي 
 .سياسي و استقرار نظام مبتني بر مشاركت آحاد مردم و فعاليت احزاب بود

طبقه متوسط جديد به ويژه روشنفكران با شروع انديشه مدرنيسم در ايران فرصتهاي مناسبي     
آوردند. پس از سقوط رضاشاه، اتحاديه كارگران ايران شكل گرفت، احزاب براي مشاركت به دست 

شد، به طور  سياسي جديد به وجود آمد و مجلس كه در گذشته حامي حكومت محسوب مي
ها به شكل مناسبي در عرصه اجتماعي  كرده مؤثري صاحب نفوذ گشت و روشنفكران و تحصيل

عدد افزايش  527عدد بود به  98كه در گذشته تنها هاي منتشره نيز  حاضر شدند. تعداد روزنامه
 )20(يافت. 

دولت پهلوي از حمايت طبقه متوسط جديد منصرف شد؛ اكثر اعضاي  1322بعد از كودتاي     
اين طبقه از فعاليت سياسي منع شدند و رژيم براي نويسندگان، شاعران و استادان موانعي ايجاد 

گرا، چپ و تشكيالت وابسته به  گرا و چپ و گروههاي ملي كرد. پس از كودتا رژيم تمام احزاب
آموزشي  از قدرت اجتماعات بازرگاني و تشكيالت دانش )21(آنها رامحدود كرد يااز بين برد. 

كرد و هيچ  احزاب سياسي مجاز كاسته شد و مجلس تنها همچون يك نشان حكومتي عمل مي
اقدام شاه بر شكاف بين حكومت و طبقه متوسط  داد. اين مخالفت قانوني دربرابر شاه انجام نمي

جديد افزود و قشر وسيعي از طبقه متوسط جديد را در برابر سياست نوسازي آمرانه شاه قرار داد. 



بيني  نوسازي آمرانه شاه بر محور توسعه و كنترل اقتصاد از طريق دولت، ناسيوناليسم ايراني، جهان
ساز توسعه سياسي و  كه اساسا با نوسازي واقعي و زمينهغيرمذهبي و روش استبدادي استوار بود 

هاي اصلي مدرنيته يعني خرد، تفكر انتقادي، آزادي و  سنت سالم، سنخيتي نداشت؛ زيرا فاقد پايه
 )22(مشاركت مردمي بود. 

يكي ديگر از عواملي كه باعث بيگانگي بين طبقه متوسط جديد و حكومت گرديد اين بود كه     
سازي ايران تناسبي بين رشد سياسي و اقتصادي جامعه وجود نداشت. تمام قدرتها در در روند نو

شخص شاه متمركز بود و ابزار حكومتاو گروه كوچكي از درباريان و تكنوكراتها بودند كه جزء 
نخبگان سياسي گروه اول بود و بقاي آنها در مقامات سياسي دولتي به وفاداري مطلق نسبت به شاه 

هاي او بستگي داشت. مشاركت اعضاي طبقه متوسط جديد در حد  ز افكار و خواستهو پيروي ا
گيري نيروي مخالف  وسيعي متأثر از شرايط حاكم بر ساخت قدرت بود؛ دولت نيز ازترس شكل

گرفت.  جلوي اشاعه آگاهيهاي سياسي و اجتماعي و ارتقاي سطح فرهنگ مشاركتي مردم را مي
)23( 

گيري روح تساهل، تفاهم و ارتباط سالم و منطقي در عرصه  ت شكلدولت پهلوي در جه    
اجتماعي و فرهنگي و نيز امكان آموزش گسترده و فراگير كه به تقويت هرچه بيشتر  -سياسي 

داد. اين عدم تمايل  اقشار مختلف جامعه خصوصا طبقه متوسط بيانجامد، تمايل جدي نشان نمي
ريزي نامناسب در امر نوسازي انجام گرفت، شكاف  اثر برنامهدركنار ديگر معضالت اجتماعي كه بر 

طبقه متوسط جديد با حكومت را افزايش داد. دليل ديگري كه باعث شكاف بين دولت و طبقه 
 اي بود كه بر پيكر اقتصاد ملي كشور وارد شد. متوسط جديد گرديد، صدمه

ه متفكران غربي اتخاذ شده بود كه الگوهاي نوسازي مورد استفاده شاه در ايران صرفا از آن دست
كردند. غافل از اين كه  اي اصالحات اجتماعي خالصه مي مدرنيزه شدن را در رشد اقتصادي و پاره

يافت و قادر به  بايست افزايش مي به موازات رشد اقتصادي، ظرفيت نظام سياسي كشور نيز مي
آمدند. در كشورهاي توسعه  مي شد كه در جريان روند نوسازي پديد جذب گروهها و اقشاري مي

اداري طي سالهاي متمادي شكل گرفتند، سپس پيشرفت اقتصادي،  -يافته سازمانهاي سياسي 
ساخت و امكان مشاركت اجتماعي و پذيرش نظام حكومتي به وسيله  موقعيت حكومتها را نيرومند

تباط منطقي بين پيشرفت مردم را افزايش داد. اما در ايران اين روند با ناكامي همراه بود و ار
اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات داخلي كشور و مشاركتهاي مردمي وجود نداشت. بنابراين 

 :توان نتيجه گرفت كه مي

ساخت قدرت استبدادي محمدرضاشاه موجب شد تادر روند نوسازي بين حكومت و طبقه  -1
اقتصادي  -اهيت نوسازي سياسي متوسط جديد تضاد به وجود آيد. زيرا روشنگري ناشي از م



هاي رژيم در امر نوسازي عبارت بودند از  غربي با عملكرد دولت شاه مغايرت داشت. مشخصه
رو در دوران نوسازي  فساد حكومتي، سركوب، نابرابريهاي اجتماعي و وابستگي به غرب. ازاين

س واقعي، مطبوعات آزاد گونه سازوكار دمكراتيك براي نظارت بر عملكرد دولت از قبيل مجال هيچ
 .و غيره وجود نداشت

اعضاي طبقه متوسط جديد كه خواهان مشاركت سياسي در روند نوسازي بودند با اين  -2
شدند. مالك مشاركت در روند نوسازي اطاعت محض و تبعيت از دولت  محدوديتها مواجه مي

 -ا و اهداف سياسي ه جهت كسب مشروعيت بود و وفاداري نسبت به شاه و تبعيت از خواسته
 .رفت ، به شمار مي1342اقتصادي رژيم، شرط ورود به دستگاه اداري كشور به ويژه پس از 

گرفت در عمل باعث شكاف ميان دولت و  بايست از باال صورت مي مي توسعه آمرانه شاه كه    
ي گسترش گيري نهادهاي مشاركتي الزم برا گاه به شكل طبقه متوسط جديد را پديد آورد و هيچ

ظرفيتهاي مادي و انساني منجر نشد. درحالي كه تنها راه كاميابي در برنامه نوسازي اين بود كه 
فرهنگي  -اقتصادي  -امكان توسعه را از طريق مشاركت مستقيم و آزادانه مردم در امور اجتماعي 

 )24(و سياسي فراهم نمايد. 
اطهاي گسترده با جوامع پيشرفته غربي بسياري از رغم محدوديتهاي رژيم، تماسها و ارتب البته به    

تحصيل در  هاي ايران را متوجه محاسن ترقي و توسعه كرده بود. براثر كرده روشنفكران و تحصيل
خواهانه در باختر زمين، احساس نياز به توسعه و  هاي توسعه غرب و آشنايي با فرهنگ و انديشه

ادي و اجتماعي در بين طبقه متوسط جديد به انجام دادن يك سلسله اصالحات سياسي، اقتص
وجود آمد كه اين احساسِ نياز باعث دگرگوني بنيادي نظام آموزشي براي تأمين نيروي متخصص 
شد. روند نوسازي در ايران موقعيت اعضاي طبقه متوسط جديد را مستحكم كرد و شرايطي مساعد 

دولت را فراهم ساخت؛ خصوصا براي مشاركت اعضايي از طبقه متوسط جديد و همكاري با 
هاي نوسازي محمدرضاشاه موجب شد به روشنفكران بوركراتيك و طبقه متوسط  اجراي برنامه

ها و مشاغل اداري از قبيل  شود؛ چرا كه اين طبقه دربرگيرنده تمامي حرفه جديد توجه بيشتري
مشاركت  )25(ان بود. پزشكان، وكال، مهندسين، اقتصاددانان، بوروكراتها، هنرمندان و نويسندگ

اعضاي طبقه متوسط جديد و تشكيل احزاب مشاركت كننده در امر نوسازي به منزله تحديد قدرت 
حكومت بود و با خصلت نئوپاتريمونيالي اين رژيم تعارض آشكار داشت و طبيعتا حاصل چنين 

 توانست باشد. تعارضي، چيزي جز شكاف قدرت در عرصه اجتماعي نمي
  
 نخبگان سياسي و اعضاي طبقه متوسط جديد با حكومت محمدرضاشاه همكاري -و  

توان به دو گروه تقسيم كرد؛ گروه  نخبگان برجسته طبقه متوسط جديد در دوران پهلوي را مي    
كردند اما با  اول نخبگاني بودند كه در درون سازمان سياسي نقش داشته و با دولت همكاري مي



شد.  داشتند و گاهي اين مقابله به تعارض با شخص شاه منجر مي نخبگان ديگر نظام سر مخالفت
گروه دوم در نظام سياسي هيچ نقشي نداشته و معموال نه تنها بااساس سلطنت شاه مخالفت 

كردند بلكه با نخبگان سياسي نيز تعارض داشتند و دليل مخالفت اين گروه روند غيردمكراتيك  مي
 )26(نوسازي در ايران بود. 

كتر حسين اديبي طبقه متوسط جديد را به دو بخش متفاوت با ماهيتها و گرايشهاي مختلف د    
بگيران تشكيل  نمايد. بخش اعظم آن را كاركنان دولت و يا حقوق سياسي اجتماعي تقسيم مي

رفتند.  دادند كه همراه با كاركنان بخش خصوصي، محور اساسي طبقه متوسط جديد به شمار مي مي
شد  اجتماعي بودند. بخش ديگر شامل اقليتي از افراد مي -ر دگرگونيهاي بنيادي سياسي آنها خواستا

كه منابع مختلفي از درآمد را دراختيار داشتند و موقعيتهاي مهمي در سازمانها و دستگاههاي اداري 
كردند. اين بخش  كردند و با شبكه نخبگان سياسي مناسبات چندجانبه برقرار مي كشور اشغال مي

توانست به صورت وسيله اعمال زور و فرمانهاي سلطنتي درآيد. آنها با هرگونه بنيادي در جامعه  يم
 )27(مخالف بودند. 

ذيل تركيب قدرت سياسي شاه و نخبگان و اعضاي طبقه متوسط جديد رانشان  1نمودار شماره     
 .دادند راتشكيل مي دهد كه با همراهي دولت در فرآيند نوسازي كشور سازمان سياسي حكومت مي

  
 )28( 1نمودار شماره 

 
 

 
گوهر سياست شاه در مورد طبقه متوسط جديد ونخبگان تكنوكرات و روشنفكران، كنترل حجم و 

گزيده طرفدار دولت اين طبقه، شد تااعضاي بر تركيب آنها بود. چنين سياستي همواره باعث مي
باهمكاري و تبادل نظر دو كاركرد اساسي رادنبال كنند، اول: بروز شكوفايي استعدادهاي گوناگون 

جو با دولت.  گيري نخبگان مستقل و معارضه در جهت اهداف دولت. دوم: جلوگيري از شكل
يق تعيين مهارتهاو ميزان درمورداول مسأله مشاوران و نزديكان شاه سعي كردند افراد را از طر

وفاداريشان به شاه شناسايي كنند و در مورد دوم پس از شناسايي نخبگان موافق، آنها را سازمان 
دهند تابتوانند مانع از ظهور و تقويت نخبگان مقابل دولت شوند و يااحيانا اگر گروه نخبگان مقابل 

ر دهند. بنابراين در مسير جريان ارتباط شكل گرفت، نخبگان وفادار به سلطنت را در مقال آنان قرا
اي از نخبگان  شاه و نخبگان طبقه متوسط جديد كه بر محور نوسازي كشور متمركز بود، مجموعه

توان معرفي كرد كه متأثر از شرايط و مقتضيات زمان، مسيرهاي مختلفي را در باب نوسازي و  را مي
 .كردند ميتلقي خود از آن و نيز در برخورد با دولت دنبال 



با توجه به مطالب عرضه شده،عملكرد طبقه متوسط جديد در برابر فرآيند نوسازي در ايران در     
گرا از آنها  باشد. قشري از طبقه متوسط جديد كه برخي روشنفكران غرب سه شكل قابل رؤيت مي

اي غني  تجربهگيري از عناصر پويا و سازنده انديشه غرب در امر نوسازي كه  بودند به جاي بهره
براي جوامع خواهان توسعه بود، تنها نقش دالل انتقال عقايد و نظام ارزشي و هنجارهاي غيربومي 

گرنظام  و بيگانه را ايفا كردند و خود را تافته جدابافته از ملت دانستند. عده ديگري كه صرفا توجيه
بااليي در دستگاه  حاكم و صاحب منصب و مقامي بودند، از وضعيت مادي وموقعيت اجتماعي

رفتند. گروه ديگري از  روي سياستهاي رژيم در امر نوسازي به شمار مي حكومت برخوردار و دنباله
اعضاي طبقه متوسط جديد با فرآيند نوسازي مخالف بودند و در مقابل سياستهاي رژيم قرار 

به تدريج از صحنه طرد گرفتند و  داشتند. اين افراد به فراخور حال، مشمول عقوبت دستگاه قرار مي
رغم همه تمهيدات رژيم شاه در منزوي ساختن اين دسته از اعضاي طبقه متوسط  شدند. اما به مي

كرده كه  جديد، افزايش درآمد ملي توأم با توسعه صنايع و شهرنشيني و افزايش تعداد افراد تحصيل
بيشتر اعضاي طبقه متوسط  التحصيل شدند، زمينه تقويت هرچه از دانشگاههاي داخل و خارج فارغ

جديد را فراهم كرد و به تدريج با افزايش عملكرد نامناسب دولت و بروز نارساييهاي اجتماعي و 
منظومه قدرت سياسي 2در نمودار شماره   )29(سياست شبه مدرنيستي مخالفت آنها تشديد شد. 

 .در دوران محمدرضاشاه نشان داده شده است

 
 

 
 )30(منظومه قدرت سياسي در زمان محمد رضا شاه

 10نمودار شماره 
 گيري نتيجه -ط 

 :توان برشمرد دست آمده از اين مقاله را به شرح زير مي بندي نتايج به در يك جمع    

عتي شدن و مدرنيزاسيون در غرب و گرايش به نوسازي تحت تأثير روند روبه رشد صن -    
توسعه ارتباطات به صورت يك نياز جهاني درآمد. در ايران تمايل به نوسازي اگرچه در دوران 
قاجار آغاز شد ليكن در دوران حكومت محمدرضاشاه تشديد يافت. در اين ميان ظهور طبقه 

 .آمد ميمتوسط جديد، متخصص و قدرتمند يكي ازملزومات عمده نوسازي به حساب 

روند نوسازي در ايران ضرورت توجه به كادرسازي براي تقويت صنايع روبه رشد و اداره  -    
نظام اداري كشور را باال برد. اين امر سبب شد نظام آموزشي كشور براي تأمين نيروهاي متخصص 

ن دگرگوني بنيادي حاصل كند و نظام آموزشي و آموزش عالي گسترش يابد. توسعه آموزش نوي
ها در داخل و خارج كشور نمايانگر اين مسأله بود كه اجراي طرح  كرده وافزايش تعداد تحصيل



رو از طريق  به افراد آموزش ديده نيازمند است، از اين 50دهه  نوسازي و توسعه اقتصادي در
اي از بوروكراتهاي  گسترش آموزش نوين و تسريع آموزش به سبك غربي بخش قابل مالحظه

 مندان، اقتصاددانان، هنرمندان و نويسندگان تربيت شدند. ه، حرفهكرد تحصيل
روند نوسازي در ايران ماهيتي شبه مدرنيستي داشت زيرا فاقد ملزومات موردنياز توسعه  -    

فراگير سياسي، اقتصادي و اجتماعي بود. ازجمله ملزومات توسعه توجه به عناصر سازنده ساخت 
جديد بود كه خواهان مشاركت در روند نوسازي و رفع اجتماعي، خصوصا طبقه متوسط 

محدوديت از ساختار سياسي بودند. از ديگر سو مالك مشاركت در روند نوسازي، اطاعت محض 
و تبعيت از دولت جهت كسب مشروعيت و شرط ورود به دستگاه اداري كشور وفاداري نسبت به 

 .ژيم بوداقتصادي ر -ها واهداف سياسي  شاه و تبعيت از خواسته

كننده روند  روابط موجود بين اقشار و طبقات اجتاعي و مديريت سياسي كشور نيز تسهيل    
نوسازي نبود. در روند نوسازي الزم است روابط اجتماعي و نظام اجتماعي تعريف شده باشد و 

، مند باشد. شرايط اجتماعي رژيم محمدرضاشاه فرآيند نوسازي از ماهيت و كاركرد مشخصي بهره
چنين تناسب اجتماعي را نداشت و تركيبي از عناصر ناهمگون و نامناسب مبناي روابط اجتماعي 

داد. در عوض، توسعه آمرانه مبناي اصلي رابطه حكومت بامردم به  دولت و مردم را تشكيل مي
آمد. اين امر باعث شكاف بين حكومت و اقشار و طبقات اجتماعي ازجمله طبقه متوسط  شمار مي

بايست مسير واقعي نوسازي در  و بروز ناهمگوني در اقشار و طبقات اجتماعي شد كه مي جديد
 ايران را هدايت كنند.

طيف وسيعي از اعضاي طبقه متوسط جديد اگر چه از بعضي امكانات موجود استفاده  -    
اد رژيم كردند، امااز نبود نهادهاي دمكراتيك، وجود سركوب، سانسور، نابرابري فزاينده، فس مي

 پهلوي، فشارهاي وارده برملت و روابط نزديك حكومت ايران با غرب و اسرائيل ناراضي بودند.
در نتيجه بخش اعظم طبقه متوسط جديد در برابر سياستهاي شبه مدرنيستي رژيم شاه مقاومت كرده 

داشتند. و در مقاطع گوناگون و به اشكال مختلف نارضايتي خود را از نظام سياسي موجود ابراز 
عالوه بر اعتصابهاي دانشجويي واعتراضهايي كه به رغم خفقان حاكم به وسيله برخي روشنفكران 

گرفت، انواع گروههاي سياسي مخفي و نيمه مخفي متشكل از اعضاي  به طور علني صورت مي
 .طبقه متوسط جديد به وجود آمد

ملزومات توسعه وابسته در ايران توان اظهار داشت كه تعارض بين  بندي نظري مي در يك جمع    
يابي طبقه متوسط جديد مخالف است، سبب  و ساختار نئوپاتريمونيال قدرت كه با ظهور و قدرت

گرا  بايست در روند توسعه وابسته نقش پايگاه اجتماعي رژيم توسعه شد اعضاي طبقه متوسط كه مي
شوند. در اين ميان رژيم آشكارا  را ايفا كنند به درجات مختلف در نقش معارض با آن رژيم ظاهر



هاي  به دليل ويژگيهاي برشمرده، از رشد جامعه مدني و مشاركت مردم در سياست كه پايه برنامه
 كرد. روند؛ جلوگيري مي توسعه به شمار مي

از ديگر سوي مشاركت كنترل شده و هدايت شده به دست رژيم به دليل نداشتن پشتوانه     
همسوي چنين سياستي رژيم از هرگونه آزادي سياسي و مشاركت همگاني  مردمي مطلوب شاه بود.

در امر سياست و تشكيل احزاب و نهادهاي مدني جلوگيري كرد. اين امر تضاد آشكار بين روند 
نوسازي وملزومات آن و ساخت قدرت در ايران و خصائص نئوپاتريمونيالي آن بود كه در نهايت 

 .وصا طبقه متوسط جديد با حكومت گرديدموجب رويارويي طبقات مختلف خص
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