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چکیده

مقالة حاضر به مفهوم طبقة متوسط جدید و چگونگی گسترش و عملکرد آن در فاصلة زمانی
سالهای پهلوی دوم میپردازد .میتوان گفت طبقه متوسط جدید به موازات رشدِ خود ،جایگااه
بسیار باالیی در مشارکت سیاسی و اجتماعی نتوانست پیدا کند و به همین دلیل برخالف اهدافی
که حکومت قبل داشت ،به ضد آن حکومت مُبدّل شد .در این راستا دیدگاههای مختلا درباار
مفهوم طبقة متوسط و طبقة متوسط جدید ارائه شده و ساس فرآیناد تااریخیگ گساترش آن در
دوره زمانی مورد بحث این مقاله تبیین شده است .روش تحقیا ماورد اساتفاده در ایان مقالاه
توصیفی تحلیلی میباشد و از زوایای به بیان این مساله پرداخته شده است .در این مقاله تالش
شده تا از مفاهیم و مباحث رایج در جامعهشناسی و علوم سیاسی دربار طبقات اجتمااعی ،بارای
تبیین تحوالت تار یخی دور مورد بحث استفاده شود برهمین اساا پرساا اساسای پا وها
حاضر این است که طبقه متوسط جدید چه جایگاهی در توسعه سیاسی ایاران در دوران پهلاوی
دوم داشته است؟ و بر اسا این فرضیه پیگیری شده است که خطاهای راهباردی محمدرضاا
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پهلوی در رشد کمی طبقه متوسط جدید و عدم پاسخگویی به تقاضای کیفای و اساسای آناان و
ائتالف طبقه متوسط جدید با سنتی منجر به تزلزل در توسعه سیاسی شد.
واژگان کلیدی :نوسازی ،بی ثباتی سیاسی ،طبقه متوسط جدید ،توساعه سیاسای ،پهلاوی
دوم.
مقدمه
تئوریسینهای مکتب مادرنیزاسیون ماعتقد باودند که جوامع جهاان ساوم کاه از آنهاا باه
جوامع سنّتی تعبیر میکردند ضرورتاً ناچارند که حارکت باه سامت مادرن شادن را در مسایری
که غرب پیموده است ،آغاز کنند .به نظر آنان جاامعه مادرن باا زوال جامعاه سانّتی باه وجاود
می آید که در نتیجه آن اقتصاد معیشتی و مبتنی بار کشااورزی و فرهنان سانّتگارا و اقااشار
سانّتی و نظام سیاسی مبتنی بر الیگارشی از بین رفته و جای خود را به نظام اقاتصاد صاانعتی و
سرمایهداری ،فرهنن مدرن خاواهد داد و طبقه متوسط جدید و نظام دموکراتیک و مردمساالرانه
گاسترش خاواهد یافت.
هر چند اهداف هواداران مکتب مدرنیزاسیون در ایران عمدتاً متأثر از مکتب مدرنیزاسیون بود
اماا باه طور کامل با هم اناطباق ناداشت .مثالً هاواداران ماکتب ماادرنیزاسیون در ایاران بار
لزوم گذر از جامعه سانّتی و رسایدن به یک جامعه مادرن و گساترش اقااتصاد ساارمایهداری،
تحول فرهنگی ،حذف ارزشهای جامعه سانّتی و گسترش ارزشهاای غربای ،ایااجاد طاابقات
جدید اجتماعی و گسترش طبقه ماتوسط ناوین در کشور تأکید میکردند و بر عک بار تحاول
سیاسی و نظام دموکراتیک چندان اعتقادی ناداشتند.
در دوره پهلوی دوم ما شاهد تاحوالتی هاستیم کاه به نوعی میتوان از آن به مدرنیزاسیون
و تحول در جامعه پیشین ایران تاعبیر کرد .این تحوالت که عمدتاً در حوزه اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی کشور حادث شد ،منجر به تغییرات بنیادینی در ساختار ایان حاوزهها گاردید؛ همچناین
تالشهایی را برای تحول فرهنگی در جامعه یا اهداف حاذف یاا اسااتحاله فاارهنن سانّتی ا
مذهبی را به دنبال داشت.
سیاستهای فارهنگی  -ماذهبی دوران پهالوی عموما از دو منبع تجدد و نوسازی غربای و
عرفی کردن جاامعه الهاام میگرفت .از این رو محمد رضا شاه با بهرهگیاری از سابک و شایو

◊ 84

تبعات سیاسی و اجتماعی ظهور طبقه متوسط جدید در ایران در دوران پهلوی دوم◊

غربی ،به دنبال ایجاد هویتی جدید در عرصههای فرهنگی  -مذهبی  -باا کاوتاه کاردن دسات
افراد متدین ،همراه توجه زیاد به دوران ایران باستان  -بود به گاونهای که جایی برای ماذهب و
سنت اسالمی جامعه وجود نداشت .محمدرضا شاه با اعتقادی راسخ برای جدایی دین از سیاست،
بار ماسائلی تاأکید داشت که رهبری مقتدرانه کشور را یک ضرورت میشمرد و بارای اساتقرار
این حاکومت بااثبات ،چارهای جز برقراری نظم و قانون و از میان بردن هویات ماذهبی جامعاه
متصور نبود .این امر با تالش در تارویج فاارهنن باساتانی ایاران و گساترش سابک و شایو
فرهنن غاربی با رویکردی متفاوت اجارا مایشد .تغییر تاریخ رسمی کاشور از هاجری شمسی
به شاهنشاهی ،تکریم و بزرگداشت فرهنن باستانی و افتخار به پادشاهان ایران باستان ،برگزاری
جاشنهاای  2500ساله در تخت جمشید و جشنهاای تااجگااذاری و برناماههاای فاارهنگی
چاون جشن هنر شیراز از نامونة سایاستهای فرهنگی غیردینی محمدرضا شاه بود که مخالفت
شدید نیروهای مذهبی و همراهی ماردمی را در پی داشات .در این مقالاه ،اجارای برناماههاای
مدرنیزاسیون و چالاهای به وجود آمده فرهنگی  -مذهبی در دو دهه پایانی عصر پهلوی دوم
بررسی میگردد.
چارچوب نظری
تعریف و مفهوم طبقه متوسط جدید
میزان دقت تحلیلهای جامعه شناختی ،ارتباط وثیقی با نوع تلقی ما از مفهوم «طبقه» دارد.
با این وجود ،همگان معترفند که تاکنون معنای دقیقی برای این مفهاوم یاا روش دقیقای بارای
ارزیابی آن ذکر نشده است (کرامستون561 2006: ،؛ اسکی  )5 1389: ،برای مطالعاه طبقاات،
درک مناسبات ساختاری جامعه و نیز درک تأثیر کاناهاای انساانی بار ایان رواباط سااختاری
ضروری است (بهداد و نعمائی .)37:1387 ،میدانیم که در یک نظام اقتصادی ،افاراد باا حقاوق
متفاوتی نسبت به منابع به کار رفته در تولید کاال و خدمات و نسبت به توزیاع محصاوالت گارد
هم میآیند .بر مبنای مالکیت متمایز افراد بر دادههای به کار رفتاه در فعالیاتهاای اقتصاادی،
حقوق و اختیارات متمایز اقتصادی نیز ایجاد میشود که براسا آن رابطه اجتماعی میان ماردم
معین شده و مناسبات اجتماعی در فعالیتهای اقتصادی برقرار میگردد (بهداد و نعمائی ،پیشاین
 .)38 :این س اختار به نوعی رابطه میان دارندگان ابزارهای اقتصادی و محرومان از آنها و درواقع
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تشکیل دهنده طبقات موجود در یک جامعه است .در ارتباط با معیارگ تقسیم طبقات ،دیدگاههاای
گوناگونی ارایه شده است .کارل ماک معیار تقسیم طبقات را در رابطاه آناان باا وساایل تولیاد
میدانست؛ کسانی که مالکیت و کنترل وسایل تولیدی را دارند طبقه حاکم سیاسی و اقتصادی را
تشکیل میدهند و ارزش افزوده نیروی مولد جامعاه یعنای طبقاه کاارگر را تصااحب مایکنناد
(بشیریه37:137٤ ،ا .)38در مقابل ماک وبر با دخالت دادن عوامل اقتصادی مختل در تحلیل
طبقاتی ،گامی به جلو میگذارد .او ادعا میکند که طبقات ،متشکل از گروههای متفاوتی هساتند
که فرصتهایشان در بازار کار و امکانات زندگیشان تا حد زیادی مشابه اسات .هار چناد اساا
تحلیل وی نیز همانند مارک بر مالکیات خصوصای اساتوار اسات (وبار208:1382 ،؛ پاارکین،
 130:1389و  ،)133اما وی شرایط اقتصادی دیگری عالوه بر ساختار تولید و توزیاع ماورد نظار
مارک را دخالت میدهد که اتفاقآ هیچ رابطه مستقیمی با دارایی نیز ندارند ،مانند مهاارتهاا و
مدارک تحصیلی که میتواند تأثیر وی های بر مشاغلی که افاراد کساب مایکنناد ،داشاته باشاد
(گیدنز .)302 2006: ،براسا دیدگاه وبر ،روش مشخصی برای تعیین مرزهای مفهومی کاه در
متمایز ساختن بخا های گوناگون سلسله مراتب امتیازات به ما یاری رساند ،وجود ندارد .بنابراین
هیچ راهی برای حل مسأله تعداد طبقات عمال موجود ،وجود ندارد (پارکین )13:1389 ،
به سخن دیگر ،در رابطه با صورتبندی طبقات باید گفت که هر چناد باه صاورت کالسایک
طبقات موجود در یک جامعه سرمایهداری را به طبقه سرمایهدار و طبقه کارگر تقسیم مایکنناد،
اما عواملی چون توسعه ناموزون و پیچیادگی هاای مقولاه توساعه اجتمااعی ا اقتصاادی باعاث
میشود تا برای تحلیل طبقاتی ،قایل به موقعیاتهاای دیگاری غیار از سارمایهدار و کاارگر در
فعالیتهای تولیدی شویم« .اریک اُلین رایت» این جایگاههای طبقاتی را به عنوان موقعیتهاای
متناقض طبقاتی شناسایی میکند (رایت18 2000: ،ا 21و 36ا )37هر چناد وی نیاز همچاون
مارک معتقد است که در نظام سارمایهداری «انتزاعای» یاا نااب ،تنهاا دو طبقاه باوراوازی و
پرولتاریا وجود دارد ،اما در شرایط واقعی ،طبقه متوسط جدید یا همان خرد هبوراوازی قدیمی نیز
به حیات خود ادامه میدهد (بحرانی .)91:1388 ،به عبارتی ،واقعیت امر نشاانگر وجاود طبقااتی
دیگر عالوه بر دو طبقه فرادست و فرودست است که برای تحلیل آنها دیگر نمیتوان صرفآ باا
معیارگ نوع روابط تولیدی پیا رفت .این مبحث که گاهی با عنوان چندپارگی طبقااتی نیاز از آن
یاد میشود ،در آثار بوردیو جای مهمی دارد :وی که تعری کامال متفاوتی از طبقه ارایه میدهاد
معتقد است در تعیین اعضای یک طبقه ،عوامل فرهنگی باه ماوازات عوامال اقتصاادی دخیال
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میباشند و هیچ یک اولویتی بر دیگری ندارد .او که اصطالح فضای اجتماعی را به جاای طبقاه
اجتماعی مینشاند ،بر این باور است که فضای اجتماعی توزیع چند بعدی و هیچ یک اولویتی بار
دیگری ندارد .او که اصطالح فضای اجتماعی را به جای طبقه اجتماعی مینشاند ،بار ایان بااور
است که فضای اجتماعی توزیع چند بعدی صور مؤثر قدرت (یا سرمایه اعم از این که اقتصاادی
باشد یا فرهنگی یا اجتماعی) است که زیربنای موقعیتهای اجتماعی است.
این موضوع بدین معناست که بدون توجه به تفاوتهای سیاسی ،فرهنگی و اقتصاادی نمای
توان هیچک را با ک دیگر در یک گروه قرار داد (اباذری و چاوشیان19:1381 ،ا.)20
گیدنز نیز که دیدگاه او بین نظرات مارک و وبر قارار مایگیارد همچاون بوردیاو عوامال
مختلفی را در طبقهبندی جامعه دخالت میدهد .به نظر وی «سه حقوق یا قدرت ،یعنای دارایای،
آموزش یا مهارت و نیز کار فیزیکی ،بنیان اصلی ساختار طبقاتی» در جامعه است .کاه براساا
آن طبقه باال بر سرمایه کنترل دارد ،طبقه میانی دارای تحصیالت و مهارتهای باال است که آن
را در بازار ،مبادله میکند و طبقه کارگر نیروی بدنی خود را میفروشاد .گیادنز باا ارایاه نظریاه
ساختیابی معتقد است «ساختار طبقاتی پدیدهای است که معموال از سه طبقه تشکیل شده اماا
برحسب میزان ساخت یابی متغیر است ،یعنی در طول زمان و در مکانهای متفاوت باه صاورت
گروههای اجتماعی مشخص و متمایز پدید آمده و باز تولید میشود» (بحرانی ،پیشین39 :ا.)٤0
این مقوله را در ارتباط با موضوع پ وها ،چنین میتوان توضیح داد که در جهان واقعیت عدهای
بنابر توان مدیریتی ،میزان تخصص و یا تحصیالت خود دارای قدرت چانه زنی با طبقاه سارمایه
دار و کارفرما هستند .یعنی هر چند بر منابع تولیدی سلطه ندارناد ،اماا کارفرمایاان و یاا دولات
مجبورند جهت نظارت و کنترل کارگران یا استفاده از تخصص مدیریتی و آموزشای ،آنهاا را در
بخشی از سود و ارزش افزوده (برخالف اعضای طبقه کارگر) ساهیم ساازند .ایان اشاخا کاه
دارای یک سری داراییهای متمایزگ غیر مالی همچون سرمایههای فرهنگی و اجتماعی میباشند
را «طبقه متوسط جدید» مینامند .متخصصان حرفاهای مانناد پزشاکان و مهندساان ،اساتادان
دانشگاه ،آموزگاران ،هنرمندان ،وکال ،روشنفکران و دانشاجویان ،مادیران و کارکناان اجرایای و
تخصصی ،در این طبقه قرار میگیرند.
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ویژگیهای طبقه متوسط جدید:
 .1تحصیالت عالی و تخصصهای حرفهای
اعضای این طبقه دارای تحصیالت عالی و تخصصهای حرفهای مورد نیاز جامعاه هساتند.
این سطح از آموزش و تخصص ،موقعیت خاصی برایشان ایجاد میکناد و باعاث تماایز آناان از
طبقات پایینتر می شود که جز نیروی یدی خود چیز دیگری جهت ارایه به اجتماع به وی ه باازار
کار ندارند (مک لین320 1996: ،؛ نعمانی و بهداد.)1٤0:1387 ،
 .٢درآمد مالی مناسب
با توجه به تخصصهای اعضای طبقه متوسط جدید کاه در بناد پیشاین ذکار گردیاد ،و باا
عنایت به نیاز اعضای طبقه باال به توان علمی ،مدیریتی و حرفهای ،سطحی از کامیابی اقتصادی
برای این افراد ایجاد شده که آنان را از نظر مالی از طبقه کارگر دور و به طبقه سرمایهدار نزدیک
میسازد.
 .3مطالبات ویژه
طبقه متوسط جدید با توجه به دو مورد پیشین بر اثر مطرح شدن دستهای از نیازهای ثانویه،
به سمت استفاده از کاالی فرهنگی و همچنین تفریحااتِ ساالم گارایا پیادا کارده ،در صادد
ارضای هدفمند نیازهای روحی و فکری و جسمی خود برمیآید .مطالباتی چون کتاب و نشاریات
متنوع و مفید ،سالنهای تئاتر و سینما ،سالنهای ورزشی ،آزادیهاای مادنی و سیاسای ،وجاود
احزاب و تشکلهای غیر دولتی ،مشارکت در بافت حقوقی ا سیاسی کشور و ...همه در ذیل ایان
عنااوان جااای ماایگیرنااد .در همااین رابطااه ،کارآماادی ،عقلگرایاای ،تحصاایلگرایی ،نااوگرایی،
دموکراسیخواهی و عدم تعل نسبی به سطوح عالی و دانی جامعه نیز از خصوصایات باارز ایان
طبقه شمرده شده است (بشیریه2٤:1387 ،ا 25؛ رفیع پاور٤58:1378 ،؛ مطلبای .)80:1386 ،در
این میان دموکراسیخواهی مهمترین مطالبه طبقه متوسط جدید محسوب میشود .زیارا از آنجاا
که دموکراسی نظامی است که در آن بهتر میتوان به مواردی چون برابری در حقوق شاهروندی
(به دلیل رأی مساوی)؛ برآوردن نیازهای مردم (به دلیل اختیار بیشتر مردم در سیاستگذاریهاا و
وجود مجااری کارآماد و منساجم بارای تأثیرگاذاری بار اعماال دولات از ساوی شاهروندان)؛
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کثرت گرایی و مصالحه (به عنوان روشی برای حال اختالفاات)؛ تضامین آزادیهاای اولیاه (باه
عنوان پیا فرض موارد قبلای و ماالک تعیاین ارزشامندی تصامیمات حکومات) و در نهایات
نوسازی اجتماعی یا همان گردش قدرت بدون اغتشاش یا فروپاشی دست یافت (بیتهام و بویال،
19:1388ا ،)21دستیابیگ پایدارگ طبقه متوسط جدید به مطالبات خود در گرو مردمسااالری اسات؛
پ طبیعی است که دموکراسیخواهی بزرگترین خواسته این افراد باشد.
 .٤گرایش به ارزشها و فرآوردههای مدرنیسم
این طبقه ،زاده مدرنیزاسیون است .ارزشهای جدید و لیبرال مانند دلبستگی به مردمساالری
و از میان برداشتن گرایاهای «تقدیرگرایانه» و مصرفگرایی از این جمله مایباشاند .بار ایان
اسا گیدنز معتقد است نسبت افرادی که دارای نظرات آزاد منشانه درباره موضوعات اجتمااعی
و سیاسی هستند در میان اعضای این طبقه به وی ه گروههای حرفهای و تخصصای ،بااال اسات
(رفیع پور73:138٤ ،؛ گیدنز .)253:1386 ،این مطلب را میتوان اینگونه توضیح داد که با عنایت
به تأثیر مستقیم نوسازی اقتصاد ا اجتماعی یا به عبارتی همان «مدرنیزاسیون» در شکلگیری و
صورتبندی نهایی طبقه متوسط جدید ،خواه ناخواه این تلقی در اعضای آن به وجود میآید کاه
جهت پایداری بیشتر در جامعه و همچنین دستیابی به جایگاهی بهتر ،باید ارزشهای برخاسته از
مدرنیته همچون عقل گرایی ،حکومت قانون ،دلبستگی به حقوق بشر ،فایدهگرایای ،پراگماتیسام
و ...را پا داشت و در بسط و گسترش آنها کوشید .البته امکان دارد طبقه متوسط جدید در هر
کشوری تفس یر خا خود را از مدرنیسم داشته باشد و در جذب یا طرد ارزشها و فارآوردههاای
آن مانند مردمساالری ،عقلگرایی ،مسأله محور بودن ،رویکرد مسالمتآمیز به مشاارکت مادنی
و ...گزینشی عمل کند.
 .٥مصرفگرایی
به دلیل نزدیکی پایگاه اقتصادی این طبقه به طبقه باال ،نوعی الگاوبرداری از وی گایهاای
مصرفی طبقه سرمایهدار در اعضای طبقه متوساط جدیاد دیاده مایشاود .کساب لاذت و نفای
ارزشهای سنتی از این دید قابل ارزیابی میباشند (رفیع پور ،پیشین .)73 :به عباارتی ،هنگاامی
که این طبقه با دستیابی به مقداری از کامیابی مالی ،اف بازتری را در برابر خود مایبیناد ،از آن
رو که جهان و منابع آن را متعل به بشر و برای زندگی بهتر میداند و اصوال «فایادهگارا»سات
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سعی در استفاده از امکانات موجود و کسب لذت از زندگی خود دارد .البته این مسأله زماانی کاه
با وی گیهای فرهنگی این طبقه جمع گردد ،طبقه متوسط جدید را از نظر نوع نگااه باه مساایل
اجتماعی ،از طبقه سرمایه دار متمایز میسازد.
 . ٦پایبندی به قانون و مشارکت هدفمند و مسالمتآمیز سیاسی
طبقه متوسط جدید به دلیل تواناییهای اکتسابی خود ،نسبت به سرنوشت اجتماعی خاویا
حسا بوده ،خواستار مشارکت فعال در عرصه سیاسی جامعه خود میباشد .طبقه متوسط جدیاد
خواهانشان شهروندی است .زیرا پیگیری مطالبات پیا گفتاه و تضامین آنهاا ،در گارو وجاود
فضای گفتگو و قانونمداری در جامعه است .که آن نیز به نوبه خود تنهاا باا گساترش فرهنان
کثرتگرایی و مدارا قابل دستیابی است.
پ وهشگران معتقدند این طبقه نسبت به دیگر طبقات ،در تصمیمات اجتماعی خود پایبنادی
بیشتری به اصاول منطقای و قاانونی دارد و رویکارد آن باه مساایل سیاسای ،مساالمتآمیاز و
اصالحطلبانه است (رفیع پور٤57:1378 ،؛ باتامور .)37:1380 ،رعایت هنجارها و تساهل و تسامح
نسبت به اندیشههای گوناگون توسط اعضای طبقه متوسط جدید نیز ذیال هماین عناوان جاای
میگیرند .این وی گیها ،به عنوان مقدمهای برای تحق جامعهای متحاول باا رویکارد متعاالی،
قابلیت و شایستگی الزم را در اعضای طبقه متوسط جدید جهت تحرک اجتماعی ایجاد میکناد.
بی تردید ظهور این مشخصات نیاز به عوامل و شرایطی دارد که در بخا مربوط به خود تبیاین
خواهند گردید.
روند نوسازی در دوره پهلوی دوم:
در دوره پهلوی دوم ما شاهد تاحوالتی هاستیم کاه به نوعی میتوان از آن به مدرنیزاسیون
و تحول در جامعه پیشین ایران تاعبیر کرد .این تحوالت که عمدتاً در حوزه اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی کشور حادث شد ،منجر به تغییرات بنیادینی در ساختار ایان حاوزهها گاردید؛ همچناین
تالشهایی را برای تحول فرهنگی در جامعه یا اهداف حاذف یاا اسااتحاله فاارهنن سانّتی ا
مذهبی را به دنبال داشت.
علل بروز این تحوالت هرچند متاأثر از نیازهاای درونای و مشاکالت موجاود اجااتماعی ا
اقاتصادی کاشور بود اما عمدتاً بعد از کودتای  28مرداد  32و با حمایتهای مالی و مشاورهای و
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فشارهای دیاسلماتیک آماریکا بار ایران و در راستای سیاستهای آمریکا در دوران جنن سرد و
رقابت با شوروی آغاز شد؛ توسط یک الیات سایاسی ا فارهنگی که نسل جدید و دنباله جریاان
فکری مدرنیستی دوران رضاخان بودند ،پیگیری میشد .این گروه کاه اغالب در آمریکا تحصیل
کرده بودند به شدت تحت تأثیر راهکارهای تئوریسینهای مکتب مدرنیزاسیون قاارار گاارفتند.
باعد از جنن جهانی دوم به منظور عرضه راهکارهای مناسب برای توسعه کشورهای جهان سوم
به وسایله ماحققان علوم اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و با حمایتهای مالی دولت آمریکا ایان
مکتب فکری شاکل گارفت کاه هدفا ارائه توصیههاایی بارای توساعه باا ثباات اجتمااعی و
اقتصادی در این کشورها بود تا بتواند از افتادن آناان در دام کامونیستها جلوگیری کند و آناان
را در مدار غرب و سرمایهداری جهانی حفظ نماید.
هر چند اهداف هواداران مکتب مدرنیزاسیون در ایران عمدتاً متاأثر از مکتاب مدرنیزاسایون
بود اماا باه طور کامل با هم اناطباق ناداشت .مثالً هاواداران ماکتب مادرنیزاسیون در ایران بر
لزوم گذر از جامعه سانّتی و رسایدن به یک جامعه مدرن (باا الگاوی کشاورهای غربای) ،رشاد
اقتصادی و گسترش اقاتصاد سارمایهداری ،تحول فرهنگی ،حذف ارزشهاای جامعاه ساانّتی و
گسترش ارزشهای غربی ،ایاجاد طابقات جدید اجتماعی و گسترش طبقاه مااتوسط جدیاد در
کشور تأکید میکردند و بر عک بر تحول سیاسی و نظام دموکراتیک چندان اعتقادی ناداشتند
و ماانند روشنفکران دوره رضاخان حضور یک دولتا ماقتدر و حاتی مستبد به عانوان ماهمترین
عامل برای پیشبرد ایان گاذار و ایجاد تحوالت فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی را از باال ضروری
میدانستند .آنان به طور کل بر ایادئولوایهای ماهندسی اجتمااعی و تجادد ساازماندهی شاده
اعتقاد داشاتند و باه همین دلیال ناسبت باه استبداد سیاسی حساسیتی ناشان نمیدادناد بلکاه
آن را در شرایطی الزم می پنداشتند و حتی در مراحل اولیه حوزه سیاسی را از تحول مجزا کارده
بودند که ایان تافکر بهوسیله سیاستمداران آمریکا نیز حمایت مایشاد و بااه جااز در مااقاطع
ماحدود از استبداد سیاسی در ایاران حامایت میکردند.
به هر حال علیرغم تفاوتهای اساسی فوقالذکر میتوان با تسامح مدرنیزاسایون در ایاران در
دوره پهلوی دوم را متأثر از تفکرات مکتب مادرنیزاسیون در آماریکا دانست .بر اسا این الگاو
ایجاد تغییرات اساسی در بنیادهای فرهنگی و ارزشهای موجود جامعه و ایجااد ناوعی دگرگاونی
فرهنگی که بتواند به خل انسان مدرن بیانجامد در اولویت قرار داشت .به مانظور رساایدن باه
این هدف ایجاد تحوالت اقتصادی و اجتماعی همچون گساترش ارتباطاات و ابزارهاای ارتبااط
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جمعی ،ایجاد رشد و رفاه اقتصادی ،رشد طبقه متوسط نوین ،ایجاد الیات اقااتصادی و فرهنگای
جدید  ،ادغام نظام اجاتماعی ،اقاتصادی و فرهنگی بومیدر نظام اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگای
جهانی تشوی میگردید.
اقدامات مذکور در قالب چهار برنامه عمرانی (دوم تا پنجم بین سالهای 35ا )1357و اجرای
اصول انقالب سفید کاه در ساال  13٤1توساط شااه اعاالم شااد و هاامچنین توساط مراکاز
فرهنگی دولتی و وابسته به احزاب سیاسی مخصوصاً حزب رستاخیز مطرح و اجرا گردید.
زمینههای سیاسی موجود در ایران از جمله نفوذ آمریکا در ایران بعد از جنان جهاانی دوم و
گسترش این نفوذ بعد از کاودتای  28مارداد  1332در ایران و اهمیت سوقالجیشای ایاران باه
عنوان خط مقدم در مقابل کمونیسم مهمترین عواملی بودند که دولتمردان آمریکا را تشاوی باه
حمایت از برنامههای مذکور به منظور ایجاد تحوالت اساسی در اقتصاد و فرهنن ایران ناامودند
تاا بتوانند یاک حکومت دستنشانده نیرومند تحت رهبری شاه را در قدرت حفظ کنند .بر اسا
دکترین آیزنهاور بعد از جنن سرد ،آماریکا تالش کرد تا ایران از یک کشور ضعی سنّتی که به
دنابال ماوقعیت بایطرفی در امور جهاانی باود تبادیل باه یاک نیاروی ضاد کمونیسات شاود
(گازیوروسکی  )218 :1373و به عنوان متحد آمریکا در منطقاه نااقا مااهمی را در راساتای
منافع منطقه ای آمریکا بازی کند و از ثبات سیاسی الزم برای ایفای این نقا بارخوردار گاردد و
باه همین دلیل به وسیله مستشاران و عوامل سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خاود در کشاور و باا
ارائه کمکهای مالی گاسترده ،روند مدرنیزاسیون در ایران آغاز شد
نوسازی و گفتمان فرهنگی  -مذهبی در عصر پهلوی دوم:
در جوامع غربی ،فرآیند نوسازی ،محصول چند قرن تجربة تاریخی و پشات سار گذاشاتن
مراحل تکاملی برنامة مزبور است .در این جوامع با آهنگی مالیم و با مشاارکت ماردمای و باا
مقبولیت اجتماعی ،فرآیند نوسازی پیاده گردید .عصر پهلوی دوم در عرصة اقتصادی و اجتماعی
و فرآیند نوسازی در شرایطی آغاز شد ،که هنوز زیرساختها فراهم نبود ،و در حوز سیاسی باا
توجه به ماهیت مطلقة نظام ،تالشی خا به عمل نیامد .این امر ،خود منجر به عدم مشارکت
نخبگان غیررسمی و طبقة متوسط جدید گردید که حاضر به پاذیرش محادویتهاای سیاسای
نبودند.
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نتیجة این سیاست ،نارضایتی تشکّالت سیاسی طرفدار نظام پارلمانی دموکراتیک و گارایا
آنها به سوی گروههای اپوزیسیون مذهبی بود ،ضمن آنکه در فرآیند نوساازی ،نقاا کلیادی
مذهب نادیده انگاشته شد .با توجه به نفوذ سنتی رهبران مذهبی در بین تودهها و رسوخ عمیا
دین در باورهای اجتماعی جامعه ،شکافی آشکار بین الگوی نوسازی مدّ نظر حکومت باا عارف
مذهبی رایج جامعه ،پدیدار گردید ،و در نهایت ،مشروعیت خود را از دست داد .حکومت پ از
سرکوب نیروهای ملی در جریان کودتای  28مرداد که نماد ناسیونالیسام ضدامسریالیساتی باود،
نوعی ناسیونالیسیم افراطی (شووینیستی) را در تضاد با فرهنن دینی رایج در پایا گرفات .از
نظر آمریکا ،ایران بیا از هر کشور دیگر خاورمیانه در معرض خطر کمونیسم قرار داشت و اگر
در ساختار سیاسی  -اجتماعی کشور تغییری رخ نمیداد ،احتمال گرایا تحوالت به نفع اردوگاه
شرق ،بعید مینمود (آبادیان 1383:139اصالحات آمریکایی طب برنامة کاخ سافید در منااط
مختل به خصو در ایران که نقا جزیر ثباات را در منطقاة متشانج خاورمیاناه برعهاده
داشت ،میبایست در آراما و سکون برقرار شود ،و از همین رو به برنامههای اصاالحی شااه،
عنوان «انقالب سفید » داده شد.
انقالب مزبور و اصالحات ارضی ،گامی برای مقابله با تحوالت اجتمااعی ایاران باود کاه
میتوانست موجب تناهاای اقتصاادی شاود .حکومات پهلاوی دوم قصاد داشات باا اعماال
اصالحات ،وفاداری جمعیت روستایی ایران را به دست آورد و تاأثیرات ناشای از مخالفاتهاای
جامعة شهری یا مخالفتهای احتماالی جامعاة روساتایی را خنثای یاا کمرنان نمایاد )ملاک
محمدی)٤0:1381 1381،
هدف عمد شاه از اصالحات ارضی با توجه باه منشاأ ماذهبی قشار – روساتایی و نفاوذ
روحانیون در بین آنها ،بسط نفوذ و قدرت خود و در نهایت تضعی پایگاه رهبران دینای باود،
ضمن آ نکه قدرت سیاسی  -اقتصادی زمینداران بزرگ را نیز کاه در دساتگاه حکاومتی دارای
نفوذ چشمگیری بودند ،کاها میداد.
در واقع ،اهداف سیاسی  -اجتماعی و اقتصادی شاه از اجرای اصالحات چند الیاه ،تضاعی
پایگاه طبقات متوسط سنتی و بازار و ...بود؛ همچنین گسترش قادرت نفاوذ خاود در ساطوح
پایینی جامعه اعم از رو ستایی و طبقة خرده پای شهری و تضعی پایگاه سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی زمینداران بزرگ که در تمامی سطوح قادرت سیاسای رساوخ کارده بودناد .واگاذاری
بخشی از سرمایه و منابع ثروت بزرگ مالکان و زمینداران به تودهها و دهقاناان و جلاوگیری از
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شورش احتمالی آنها ،و بسط اقتدار و نفوذ خاود در جامعاة روساتایی ،از دیگار اهاداف عماد
انقالب سفید بود .این هدف در قالب طرح الیحة اصاالحات ارضای گنجاناده شاد ،گرچاه در
صحنة عمل ،تنها بخشی اندک و ناچیز از اهداف کالن شاه از انقالب سفید تحق یافت.
ایجاد بحران فرهنگی در سطح جامعه ،ناهنجاری اجتماعی  -اقتصادی ،برهم خوردن تعادل
اجتماعی و توازن سیاسی ،مصرف زدگی ،تخریب کشاورزی و اضمحالل صنایع باومای و ،...از
تبعات برنامة مزبور بود مقصودی 1386:360انقالب سفید از مظاهر نفی مذهب بود .اقاداماتی
همچون ایجاد سساه دانا ،تأسی دانشکد الهیات و معارف اسالمی ،طرح اعزام روحانیون باه
سربازی ،آزمونگیری از طالب علوم دینی ،حذف سوگند نماینادگی و ،...نشاان دهناد تضااد
آشکار میان توسعه گرایی و فرهنن بومی بود.
در مجموع ،حکومت پهلوی پ از اجرای الیحة انجمنهای ایالتی و والیتی کاه مساتقیماً
سُنَن مذهبی را نشانه گرفته بود و مخالفت شدید نخبگان مخال و جامعاه را باه دنباال خاود
آورد ،مجبور به عقب نشینی شد ،اما پ از چندی با اعالم اصول ششگانهاای تحات عناوان
انقالب سفید که مهمترین بخا آن اصاالحات ارضای باود ،مصامم گردیاد تاا نقاا طبقاة
زمینداران بزرگ را که نفوذی زیاد در حاکمیت داشاتند ،تعادیل نماوده و هام پایگااه سانتی
روحانیون را در بین طبقة روستایی مورد حمله و هجوم قرار دهد .تضعی طبقة متوسط سانتی
مذهبی و سایر حامیان نیز در صورت موفقیت طرح اصاالحات ارضای ،میتوانسات مشاروعیتی
برای حکومت ایجاد نموده ،همچنین قدرت شاه را در بین روستائیان بسط و گسترش دهد.
اصالحات شاه عالوه بر عدم دستیابی به اهداف سیاسی ،تبعات منفی اقتصادی فراوانی نیاز
به همراه داشت که بیا از پیا به دامنة نارضاایتیهاا افازود .یاک حرکات باارز سیاسای -
اجتماعی تاریخ معاصر ،قیام پانزده خرداد  13٤2بود .این حرکات ،تاالش مخالفاان را در برابار
انقالب سفید شاه به نمایا گذارد ،پ از اعتراضات عمومای ماردم و وقاوع قیاام  15خارداد
 ،13٤2این بار ،حکومت به اقدامی دیگر مبادرت نمود و الیحة کاپیتوالسیون را کاه مصاونیت
قضایی مستشاران و ماموران آمریکایی را در ایران تضمین میکرد ،به تصویب مجل شاورای
ملی رسانید .این الیحه به گونهای استقالل سیاسی و دیسلماتیک ایران را زیر ساؤال مای بارد.
آمریکا که از کودتای  28مرداد به بعد در بین مردم ایران وجهة منفی پیدا کرده بود ،با همراهی
و حمایت از حکومت و دخالت در امور داخلی کشور ،مورد خشم و انزجار نیروهای منتقد مردمی
و رهبری جنبا اسالمی بود.
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در عصر پهلوی دوم ،نوسازی کشور از باال به پایین طراحی گردید و به اجارا گذاشاته شاد.
این مدل ،مدرنیزاسیون را به صورت جدّی بدون در نظر گرفتن فرهنن باومای وتفااوتهاای
تاریخی و زیر ساختها پیگیری میکرد .مهمترین مشکل این حکومت در عرفی سازی جامعه،
عدم اعتنا به عالی و سنن مذهبی و نقا حسا آن در باورهای اجتماعی طبقات اجتمااعی
مختل بود .یکی از مهمترین تأثیراتی که نوسازی بر جامعاة ایاران در دوران محماد رضاشااه
پهلوی نهاد ،دگرگون کردن نظام معنایی ایرانیان بود .نوسازی به واسطة مظاهر عینی و ارزشی
که با خود به همراه داشت ،در یک بستر اجتماعی و فرهنگی شدیداً سنتی ،منجر به تضادهایی
جدّی شد .روند نوسازی ،ارتباط و هماهنگی بین تعاری و برداشتها با عینیات و واقعیات را بر
هم زد ،و تعاری و برداشاتهاای گذشاته را بارای واقعیاات جدیاد ،ناکاافی جلاوه گار نماود.
ارزشهایی که نو سازی به همراه آورد ،در تضاد با ارزشهای جا افتااده و نهادیناه شاده قارار
گرفت و نظام فکری و معنایی را به چالا فرا خواند.
این وضعیت را با عاریت از آنتونی وال  ،بحران نظام معنایی نام نهادهایم .باه اعتقااد وی،
تصوری که هر فرد از طبیعت ،جامعه ،شخصیت ،جسم و رابطة میان هر یاک از ایانهاا دارد،
جهانبینی وی را تشکیل میدهد ،که بر اثر تغییراتی مانند نوسازی ،و ...یاک فرهنان ،جهاان
بینیاش تغییر نموده و بحران نظام معنایی پدید میآید .بحران نظام معنایی در ایران به تضااد
ارزشها مربوط است (عظیمیدولت آبادی) 1389:107
حکومت پهلوی دوم در راستای اهداف توسعه ،تالش نمود تا با هویتسازی جدید ،زمیناه را
برای تغییر در فرهنن ایجاد کند ،و برای همین ،آ نچه را با الگوی غربی توسعه همساان نباود،
به کناری نهاد و با استفاده از هویتی جدید ،مقدمات مشروعیت بخشی به خود و زمیناة اجارای
الگوهای تحمیلی توسعه را فراهم آورد .پهلویسم ،اسالم و فرهنن مذهبی موجود را به عناوان
مهمترین رقیب خود قلمداد کرد وکوشید آن را به حاشیه رانده یا تحت کنترل درآورد و ستیز با
مذهب را در سه شکل  -1مبارزه با روحانیت به عناوان مهمتارین نهااد دینای  -2مباارزه باا
باورهای ماذهبی  -3مباارزه باا نهادهاای و شاعایر ماذهبی در پایا گرفات (حساینی زاده،
) 1389:117
با اعمال این سیاست برای نوسازی کشور ،آیت اهلل خمینی با نقد ترتیبات اجتماعی موجاود
از قبیل سلطة امسریالیسم ،بدبختی و محرومیت ،استبداد ،عیاشی ،اسراف وتجمال ،بای لیااقتی،
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عدم صالحیت دولتمردان و بوروکراسی فاساد ،قاوانین و سیاساتهای ضاد اساالمی ،سالطنت،
حکومت و پارلمان نامشروع ،علیه حکومت موضع گرفت ) اخوان منفرد1381:238 – 235 ( ،
بدین ترتیب ،آیت اهلل خمینی هر اقدام حکومت را نامشروع قلمداد نمود ،زیرا اعماال آن بار
پایة خواست عمومی پیا نمیرفت .نمونة بارز آن ،جبههگیری تند در برابر الیحة انجمانهاای
ایالتی و والیتی بود که به باور ایشان ،حکومت در لوای پارهای اقدامات ترقیخواهانه ،اصل دین
و کارگزاران آن را نشانه گرفته بود .حامد الگاار معتقاد اسات علات مخالفات اماام باا الیحاة
انجمنهای ایالتی و والیتی ،حذف شرط سوگند خوردن به قرآن بود.
در سال  1353ش .حکومت پهلوی با کنار گذاشتن نظام دو حزبی ،باه نظاام تاک حزبای
دولتی روی آورد ،و با انحالل دو حزب «ایاران ناوی » و«مارد » ،حازب فراگیار رساتاخیز را
تشکیل داد و اعالم نمود که در آینده تنها یک دولت تک حزبی خواهد داشت .شاه در اظهاراتی
جنجالی بیان نمود آنهایی که به این حزب نمیپیوندند ،الجرم «هواداران حزب تودهاند» ایان
خائنان یا باید به زندان بروند یا اینکه همین فردا کشور را ترک کنند.
حزب رستاخیز با ترکیبی ناهمگون از تحصیلکردگان و روشنفکرانی که به تاازگی از آمریکاا
به ایران برگشته بودند ،همراه با عناصری طرد شده از حزب توده و تحت الحمایة دربار تشکیل
شد .یک هدف اساسی این اقدام ،تبدیل دیکتاتوری نظامی از مُدّ افتاده به یاک دولات فراگیار
تک حزبی بود .این حزب اعالم نمود که اصل «سانترالیسم دموکراتیاک» را رعایات ،بهتارین
جنبههای سوسیالیسم و سرمایهداری را ترکیب ،پیوندی متقابل میان حکومت و مردم برقارار و
فرمانده (شاه) را برای تکمیل انقالب سفید خود و بردن ایران به سوی تمدن بزرگ جدید یاری
خواهد کرد (آبراهامیان )1388: 5٤3 – 5٤2حکومت پهلوی پا از تشاکیل حازب رساتاخیز،
حملة گستردهای علیه مذهب آغاز نمود و شاه را چونان رهبری معنوی و سیاسی در ناوک تیاز
پیکان تبلیغاتی خود قرار داد .علما را «مرتجعان سیاه قرون وسطایی» نامید و در کنار این ادعا
که ایران به سوی تمدن بزرگ پیا میرود ،تااریخ شاهنشااهی را باه جاای تقاویم رسامی
اسالمی جایگزین نمود .این اقدام ،واکنا تند علما را برانگیخت که مجموعهای از بازداشتها و
برخورد سنگین و خشن را در پی داشت .در مجموع ،حزب رستاخیز باه جاای برقاراری ثباات،
حکومت را تضعی  ،و فاصلة میان سلطنت و جامعه را بیشتر نمود و نارضایتی گروههای مختل
را شدیدتر کرد ) آبراهامیان 1388:5٤8 – 5٤7 ( ،سیاست دینی شاه این بود که نخست دین
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را نه به عنوان ایدئولوای جامعه ،بلکه به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی همچون دیگر نهادها
معرفی کند.
طبقه متوسط جدید و دموکراسی خواهی
این دوره را به تعبیری میتوان «عصر استبداد نفتی» نامید (کاتوزیان )279:1388 ،که شاه باا
توجه به انجام اصالحات ارضی ،ضمن تقویت پایگاه خود در میان روستاییان ،طبقه زمیندار را از
صحنه خارج ساخته بود و از سویی با پیگیری نوسازی اقتصادی ا اجتماعی در صدد یاارگیری از
طبقه متوسط جدید برآمد.
در رابطه با تحوالت این دوره باید گفت ،از یک منظر «انقاالب سافید» اوج فرایناد تمرکاز
منابع قدرت سیاسی تلقی میشود .این طرح که اصل محوری آن همان اصاالحات ارضای باود،
ضمن ایجاد تحوالت عمی از لحاا سااختار اجتمااعی روساتایی و شاهری در ایاران ،موجاب
گسترش آموزش و بهداشت همگانی و به نوبه خود افزایا دوباره اقشار جدید جامعه هر چند در
رابطه با الگوگیری از فرهننهای غربی و شرقی و همچنین نحوه اجارای آن انتقاادات فراوانای
صورت گرفت.
در این مقطع با افزایا درآمد نفت ،دولت توانست طی برنامههای پنج ساله ساوم ،چهاارم و
پنجم اقدام به توسعه امور زیربنایی به وی ه در بخاا صانعت و خادمات و همچناین گساترش
آموزش عالی کند .توضیح آنکه فرآیند رون مداوم اقتصادی در این دوره ،از سال  13٤3آغاز شد.
محرک این رون  ،ابتدا افزایا قیمت نفت بین سالهای  13٤2و  1352و همچنین رشد سرمایه
گذاریهای خارجی بود .اعطای سهام کارخانجات دولتی به مالکانی که بر اثر اصالحات ارضی به
شهرها آمده بودند و نیز رشاد صانایع دولتای در کناار ناابودی شایوههاای سانتی کشااورزی و
کوچروی ،دور جدید نوسازی اقتصادی ا اجتماعی را نوید مایداد .گساترش جاادههاا ،راه آهان،
افزایا مدار و بیمارستانها و همچنین انجاام طارحهاای بزرگای چاون ذوب آهان ،جهات
فرونشاندن عطا توسعه در میان قشر روشنفکر ،در همین راستا ارزیابی میشوند .انفجار عوایاد
نفت در اواخر سال  1352/1973شتاب بیشتری به برنامههای پنج ساله اقتصاادی داد کاه البتاه
همزمان با رشد تورم و مصرفزدگی در جامعه بود (کاتوزیان281 :ا282؛ 301؛ 32٤ا .)325
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به طور کلی وجه تولید سرمایهداری در این دوره فراگیر شد .بر اثر این برنامهها شمار اعضای
طبقه متوسط جدید رشد چشمگیری پیدا کرد و «در عرصه سیاست و اجتماع ،بوراوازی ملای در
 28مرداد جای خود را باه باوراوازی وابساته بخشاید و ایان دوره ،دوره رشاد و ریشاه دوانادن
«بوراوازی وابسته» است .از سوی دیگر ،طبقه متوسط جدید با تمام تنوع ایدئولوایک و با تماام
قشرهای رنگارنگا ،در حال گسترش است و «حا اللنفات» زمیناه را بارای بسایاری مساایل
فکری و فرهنگی آماده میکند» (شفیعی کدکنی72:1383 ،ا .)73باه ساخن دیگار باه ماوازات
ایجاد رفاه نسبی در جامعه ،با شکلگیری مطالبات جدید فرهنگی و اجتماعی ،وضعیت فرهنگای
جامعه و موقعیت روشنفکران ،تغییر محسوسی پیدا کرد .باه طاور مثاال دیگار کمتار نشاانی از
برخوردهای تند عاطفی در آثار ادبی مربوط به طبقه متوسط جدید دیده مایشاود و همزماان باا
فاصله گرفتن از سنت و گرایا به مدرنیته و اصول لیبرالیسم ،گویا روشنفکران در پی پاساخ باه
این پرسا بودند که :چه باید کرد؟ نکته حایز اهمیت آنکه این مسأله که عمدتآ در قالاب زباانی
منتقد و دارای تفکر عمی اجتماعی بیان میشد تا حد زیادی متأثر از ترجمه آثار ادبی غارب باه
وی ه ادبیات مقاومت فرانسه بود .نقطه اوج این تأثیر را میتوان در انتشار مجاالت و جنانهاای
ادبی دانست که دروازه ورود فرهنن انتقادی غرب و مانیفساتهاای مادرن غربای باه فضاای
فرهنگی جامعه آن روز بودند .از این منظر این عصر یکی از دورههای درخشان فعالیت فرهنگای
و ادبی طبقه متوسط جدید محسوب میشود که در آن نویسندگان و شاعران ،با اساتفاده از رفااه
نسبی موجود و فضای نسبتآ باز بوجود آمده ،بهترین دستاوردهای خود را به باازار اندیشاه رواناه
کردند .به باور بسیاری ،این آثار به تدریج حوزه نفوذ گسترهای در جهات نقاد اساتبداد و تقویات
گفتمان مردمساالری یافتند .هر چند دولت نتوانست این فضا را تحمل کند و در اواخر دهه چهل
خورشیدی مجددآ سانسور شدیدی را برقارار نماود (شافیعی کادکنی78 ،73 ،67:1383 ،اا 79؛
سسانلو 83:1369 ،ا .)8٤به رغم این محدودیت اثرات فعالیتهای فرهنگی طبقه متوساط جدیاد
در شکلدهی به مطالبات مردمساالرانه این طبقه به وی ه از اواخر این دوره ،نقا انکارناپاذیری
دارد.
شاهد مثال قوی این ادعا به اوج رسیدن اعتراضات اولیه علیه شاه ،در سال  ،1356در جریان
برگزاری ده شب شعر توسط کانون نویسندگان ایران و انستیتو گوته آلمان اسات کاه عماال باه
محل نقد رایم تبدیل شد و در شب آخر اجرای برنامه همگی به خیابان ریختناد کاه در جریاان
درگیری یاک دانشاجو کشاته و چناد ده نفار زخمای یاا بازداشات شادند (آبراهامیاان1389: ،
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281ا .) 282این مسأله به خوبی بیانگر موقعیت اثرگذار روشنفکران ،به عناوان بخاا مهمای از
طبقه متوسط جدید ،در شکلدهی به مطالبات عمومی در غیاب احازاب مساتقل اسات .توضایح
آنکه اصوال پ از سقوط مصدق رایم جلو فعالیاتهاای گساترده حزبای را گرفات .و سیاسات
رسمی آن مبتنی بر جذب و حل قشرهای جدید جامعه بود و نه پذیرش و پرورش آنها .باا ایان
اوصاف رایم در حقیقت دست به یک توسعه ناامتوازن زده باود( .اماری کاه از دیاد بسایاری از
تحلیلگران از جمله علل وقوع انقالب اسالمی محسوب میشود) .این امر تا حاد زیاادی موجاب
گسترش تحرکات زیرزمینی و اقدامات مسلحانه شد .به عبارت دیگار سارکوب هرگوناه فعالیات
انتقادیگ طرفداران گفتمان مردمساالری در قالب احازاب موجاب شاد کاه باا شکسات راههاای
متعارف برای مخالفت با رایم ،راه برای ارایه نظرات و یا انجام روشهای غیرمتعارف باز شود .به
طور مثال با شکست جبهه ملی دوم در کنار گروههای طرفدار تشایع و یاا دیگار سانن ایرانای،
گروههایی با الهام از روشهای مبارزان مارکسیست باه ویا ه در ویتناام و فلساطین دسات باه
اقدامات چریکی زدند «کاتوزیان .)285:1388 ،به عبارتی گروههای چریکی (اعم از مسالمان یاا
مارکسیست) هنگامی که ظرفیت الزم برای برقراری گفتگو را در رایم ندیدند به جای استفاده از
تجربیات دوران مشروطه ،تحرکات مسلحانه چپ را الگوی خود قرار دادند.
در کنار این مسأله ،بی توجهی به اعتقادات مذهبی مردم و رفتار اهانتآمیز رایم با روحانیان
این تضاد را تشدید کرد .در این دوره دو سرشماری انجاام گرفات .در ساال  ،13٤5جمعیات 10
سال به باالی کشور 16،999 ,817 ،نفر گزارش شد .که  7/39درصد آنها شهرنشین بودهاند .از
میان جمعیت ده سال به باالی شهرنشین 2،610 ,29٤ ،نفر شاغل 158،067 ،نفر بیکار و ,078
 3،978نفر از نظر اقتصادی غیرفعال بودهاند ،از شاغالن شهری  8/7درصد در بخا کشااورزی،
 ٤0درصد در صانعت و معادن ،سااختمان و بارق و گااز و آب 5/6 ،درصاد در حمال و نقال و
ارتباطات 1/16 ،درصد در بخا فروش و  ٤/27درصد در بخا خدمات مالی ،ملکی و اجتماعی
فعالیت داشتهاند .فعالیت  ٤/2درصد نیز نامشخص بوده است .در سال  1355جمعیات ده سااله و
باالتر کشور 23،002 ,٤99 ،نفر بود ،که  ٤9 /7درصد از آن شهرنشین بودهاند .یعنی  10درصاد
بیشتر از دوره گذشته در جمعیت ده ساله و باالتر شهری ،چهار میلیون و یکصد و سیزده هازار و
ششصد و سی و شا نفر شاغل 222،928 ،نفر بیکار و  62درصد هم از نظر اقتصادی غیرفعال
بودهاند .در این سال  6/5درصد در بخاا کشااورزی 38 ،درصاد در بخاا صانعت و معادن،
ساختمان و برق و گاز و آب 1/13 ،درصد در بخا فروش و رستوران و  8 ،...درصد در حمال و
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نقل و ارتباطات ،و  3٤درصد هم در سهم بخا اجتمااعی باوده اسات (بحرانای177:1388 ،اا
 .)119بررسی آمارهای منتشره بیانگر این مطلب است که از سال 13٤5به بعاد جامعاه ایاران از
ضریب باالیی در رشد کمی افراد تحصیل کرده برخوردار بوده و در مقایسه تعداد فعااالن بخاا
اقتصادی بخا خدمات رشد چشمگیری ،برخالف بخاهای کشاورزی و صانعت داشاته اسات
که این مسأله نمایانگر تقویت بدنه اجتمااعی طبقاه متوساط جدیاد ایاران اسات (حساین زاده
 2٤7:1387و .)2٤8
در این دوره گفتمان مردمساالری با تکیه بر جبهاه ملای و نهضات آزادی ،کاه وابساته باه
نیروهای م توسط جدید و بازار بودند و هواداران قابل توجهی در این اقشار داشتند ،به عنوان یاک
گفتمان مقاومت در برابر گفتمان حاکم (مدرنیسم مطلقه پهلوی) به حیاات خاود اداماه داد و در
کنار گفتمان انقالبی شیعی و سایر گفتمانها نقا مهمی در سارنگونی رایام پهلاوی در ساال
 1357داشت (فوران٤81:1386 ،ا ،٤83اشرف و بنوعزیزی118:1387 ،؛ بحرانی ،پیشین11٤ :ا
115؛ بشیریه10٤:1381 ،ا12٤؛ میالنی153:1381 ،ا .)15٤که بدون اشاره به میزان تاأثیر هار
یک از این گفتمانهای مقاومت ،علت اصلی پیروزی آنها را در یک کاالم اّتحااد حاول محاور
مبارزه با استبداد میتوان دانست .در تحلیل این رشته تحوالت میتوان اینگونه گفت که با انجام
دور جدید نوسازی که با تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی و سرمایهگذاری خارجی صورت گرفات،
شاه ضمن ادامه سرکوب مخالفان سنتی خود در میان روشانفکران ،مانناد جبهاه ملای ،نهضات
آزادی و حزب توده ،در صدد برآمد تا یک طبقه متوسط جدید وابسته باه خاود در جامعاه ایجااد
کند .عواید سرشار نفتی به پهلوی دوم مجال میداد تا به این اقشاار امتیااز بدهاد .از آن ساو باا
گسترش دامنه این افراد ،که همزمان با رفع نیازهای اولیه آنان بود ،انادک انادک خواساتههاای
جدیدی در سطح جامعه مطرح شدند .طبقه متوسط جدید با مقایسه وضاعیت خاود در ایاران باا
وضعیت همسانان خویا در غرب و درک سطح تفاوتها ،خواستار مطالبات نویی شد که متناساب
با داشته های فرهنگی این طبقه به وی ه رویکرد اصالحطلبانه به امور بود .با برپایی کانونهاای
ادبی ،ترجمه آثار ادبی و انتقادی غرب ،شکیل کنفدراسیونهای دانشجویی ،و ایجااد حلقاههاای
روشنفکری ،افکار اصالحطلبانه بار دیگر مجال بروز و گساترش در ساطح عماوم را یافتناد .باه
عبارتی مراتب نیازها بار دیگر نمود یافت و با طرح نیازهای جدید ،انگیزههاای ناو نیاز در میاان
طبقه متوسط جدید پدیدار گردید.
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نتیجه گیری:
تحوالت اجتماعی  -اقتصادی ،طبقاه متوساط جدیاد و بای ثبااتی سیاسای ()1357-13٤٤
همانگونه که عنوان شد ،در الگوی نظری هانتینگتون در باب نوسازی ،توجه ویا های باه تبعاات
نوسازی و توسعهی اقتصادی توسط رایمهای اقتدارگرا شده است .او بیاان مایدارد کاه توساعه
اقتصادی باعث تغییر و تحوالتی اساسی در ساختار اجتماعی و نیز ارزشهاای جامعاهی سیاسای
میشود که یکی از مهمترین تبعات آن ،شکلگیری و گسترش طبقهی متوسط اسات .از نظار او
در هر کشوری نیروهای دموکراسی خواه از درون طبقهی متوسط برمیخیزند و ایجاد تقاضا برای
دموکراسی و تحوالت سیاسی – اجتماعی فراگیر را رهبری میکنند .اگرچه طبقاهی متوساط در
ابتدای شکلگیری خود نیروی مهمی در جهت بی ثباتی نیست ،اما به مرور زماان و باا افازایا
کمیآن و غلبهی عددی بر نیروهای دیگر جامعه ،خصوصا کارگران و دهقانان ،به نیرویی عماده
در جهت بی ثبات سازی جامعه تبدیل میشاود و حکوماتهاا را باه فکار چاارهای بارای حال
تقاضاهای آنان وا میدارد؛ برخی درها را برای این آرمانها و اهداف طبقه متوسط میگشاایند و
در روندی مسالمت آمیز به چرخا نخبگان تن میدهند و برخی دیگر به سیاست سارکوب روی
میآورند و در نتیجه اگر از توانایی بسیج منابع باالیی برخوردار باشند ،در این راه موف میشاوند
و برای مدتی ثبات و آراما را به کشور باز میگردانند .اما گروه دیگاری از کشاورها کاه ایاران
دوران محمدرضا پهلوی هم در این دسته جای مایگرفات ،نتوانساتند باه صاورت مناسابی باه
تقاضاهای این گروه پاسخ گویند و در نتیجه آن را به یکی از عوامل عمده ی بی ثبات کننده در
درون ساختار سیاسی خود تبدیل کردند.
این روند سیاسی تا روی کار آمدن کِندِی دموکرات در آمریکا ادامه یافات .باه رغام میال
باطنی شاه برای حفظ وضع موجود ،با اعمال فشار کندی مبنی بر ایجاد فضای تنفسی و لازوم
اجرای اصالحات چندگانه در ایران ،فضای باز سیاسی فراهم آمد .آمریکا با توجاه باه موقعیات
ائوپلیتیک حسا ایران در منطقة پرتنا و نفت خیز خاورمیانه و همجواری با اتحاد جمااهیر
شوروی برای ایجاد سد نفوذ در برابر کمونیسم ،و با اهدافی سیاسی و اقتصادی که تأمینکنند
منافع آنان بود ،با تشوی شاه به پیاده کردن اصالحاتی که در ادامه به آنها پرداخته میشاود،
مبادرت کرد .با ایجاد فضای تنفسی در اوایل سال  ،13٤0تشکالت سیاسی و نخبگاان فکاری
غیررسمی و خارج از دستگاه قدرت حاکم ،امکاان اباراز وجاود پیادا کردناد .حکومات پا از
عملیاتی کردن اصال حات خود ،با موج اولیة اعتراضات مردم در قیاام  15خارداد  13٤2روبارو
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گردید .میتوان گفت که تعارض بین ملزومات توسعه وابسته در ایران و ساختار نئوپاتریمونیاال
قدرت که با ظهور و قدرتیابی طبقه متوسط جدید مخال اسات ،سابب شاد اعضاای طبقاه
متوسط که میبایست در روند توسعه وابسته نقا پایگاه اجتماعی رایم توسعه گرا را ایفا کنناد
به درجات مختل در نقا معارض با آن رایم ظاهر شوند .در این میان رایم آشکارا به دلیال
وی گیهای برشمرده ،از رشد جامعه مدنی و مشارکت مردم در سیاسات کاه پایاه برناماههاای
توسعه به شمار میروند؛ جلوگیری میکرد .از دیگر سوی مشارکت کنترل شده و هدایت شاده
به دست رایم به دلیل نداشتن پشتوانه مردمی مطلوب شاه بود .همسوی چنین سیاستی رایم از
هرگونه آزادی سیاسی و مشارکت همگانی در امر سیاست و تشکیل احزاب و نهادهاای مادنی
جلوگیری کرد .این امر تضاد آشکار بین روند نوسازی وملزومات آن و ساخت قدرت در ایران و
خصائص نئوپاتریمونیالی آن بود که در نهایت موجب رویارویی طبقات مختل خصوصاا طبقاه
متوسط جدید با حکومت گردید.
در مجموع ،خطای راهبردی محمدرضا شااه پهلاوی و دساتگاه سیاسات سااز او ،در ایجااد
تحوالت اجتماعی و آموزشی و گسترش کمی طبقهی متوسط جدید و عدم توجه به خواستههای
سیاسی آنان ،سرانجام شرایطی را به وجود آورد که نزاع میان نظام سیاسی حاکم و این طبقاه را
حتمی مینمود .سیاست سرکوب به عنوان راهبرد پهلوی دوم در قبال این گروه ،سرانجام بخشی
از احزاب و گروههای متعل به طبقهی متوسط جدید را متقاعد کرد که پذیرش قواعد حااکم بار
نظام سیاسی که معطوف به حل مناقشات در عرصهی عمومی است ،دیگار از کاارایی برخاوردار
نیست و باید راه جدیدی یافت .برخی از آن ها بادون هایچ تردیادی دسات باه اسالحه بردناد و
مبارزه ی مسلحانه در پیا گرفتند .برخی دیگر فرار را بر قرار ترجیج دادند و گروهی نیاز اگرچاه
همواره در رویگردانی از قواعد حاکم مردد بودند ،اما در بزنگاه انقالب اسالمی سال  1357تردیاد
را کنار گذاشتند و به ص مخالفان پیوستند .در نتیجه ،عدم توجه رایم پهلوی به تقاضاهای این
گروهها ،تمام روزنههای بازگشت ثبات را مسدود کرد.
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