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 چکیده
های  طبقة متوسط مدرن در ایران با محوریت شهر تهران تحت تاثیر شروع فرایند

این طبقه که بسیاری از محققان . اول مجال ظهور و بروز پیدا کردمدرنیزاسیون توسط پهلوی 

و   در تاریخ معاصر ایران نقش عمده ,دانند های مدرنیزاسیون می ه را محصول فرایند  آن

این نوشته تالشی است برای ارائة تحلیلی طبقاتی گفتمانی بر . تاثیرگذاری ایفا کرده است

 در گیری و تکامل طبقة متوسط مدرن از شرایط شکلمبنای نظریة گفتمان الکالئو و موف 

در این نوشته تالش شده که اوالً تعریفی از طبقه ارائه شود که منطبق با . شهر تهران

ای بپردازد که  چارچوب نظری برگزیده شده است و بعد بر مبنای این تعریف به شرایط زمینه

این تحقیق با . وده استدهنده به هویت این طبقه در مقاطع مختلف تاریخی ب شکل

های مشخص از دوران پس از انقالب، در تالش است تا استدالل کند که سوژگی  بندی دوره

مد نظر گفتمان جمهوری اسالمی برای بسط در میان طبقة متوسط مدن شهری، در دوران 

بندی این  های مختلف مفصل مختلف پس از استقرار نظام جمهوری اسالمی و بر مبنای گونه

های مختلف و متفاوتی بوده است  ای مختلف، حاوی شاخصه تمان با توجه به شرایط زمینهگف

آل سوژگی گفتمان جمهوری اسالمی  که بعضاً دربرگیرندة تضادی درونی در موقعیت ایده
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 مفهوم طبقۀ متوسط 
ای  ای نظری است که بصورت گسترده طبقة متوسط مفهوم، یا به عبارت دیگر، یک برساخته

های اجتماعی بر اساس طبقات به  روندگران اجتماعی، در مطالعة  پردازان و تحلیل توسط نظریه

ای تحت  ر اساس طبقه به صورت گستردههای اجتماعی ب که تحلیل درحالی. کار گرفته شده است 

اند، همانطور که لنین گفته  تاثیر آرا و تفکرات مارکس پیرامون طبقات اجتماعی شکل گرفته

 : است، تعریف کالسیک طبقه نزد مارکس به این شرح است

گروه بزرگی از افراد هستند که بر اساس جایگاهی که در یک نظام تولید ( اجتماعی)طبقات ''

که در اکثر موارد توسط )واسطة روابطشان  کنند، و به ی تعیین شده و تاریخی اشغال میاجتماع

ها در تشکیالت اجتماعی کار، و متعاقباً  با ابزار تولید، و نقش آن( قانون تعیین و ثابت شده است

طرز   واسطه آورند و همچنین و به ها بدست می ای از سهم ثروت اجتماعی که آن واسطة گستره به

 (.4 :  5۹ لنین، ) ''شوند مصرف این سهم، از یکدیگر متمایز می

: دهد در بریتانیا را از هم تمییز می 5 بر اساس تعریف باال، مارکس سه طبقة اصلی در قرن 

اما با گسترش نظام تولید . پرولتاریا یا طبقة کارگر، بورژوا یا طبقة صاحب سرمایه و طبقة مالک

دهد و بورژوازی یا همان طبقة صاحب  همیت خود را از دست میداری، طبقة مالک ا سرمایه

. پتی بورژوازی: آید وجود می گیرد و یک طبقة جدید به سرمایه در جایگاه طبقة فوقانی قرار می

دار شامل سه طبقة اجتماعی اصلی  در نظریة مارکسیستی کالسیک، بنابراین، هر جامعة سرمایه

بزار تولید اجتماعی و کارفرمایان کارگران دستمزد بگیر، عنوان صاحبان ا بروژوازی به: است

ای که هیچ گونه از ابزار تولید را در اختیار ندارند و برای ادامة حیات  عنوان طبقه پرولتاریا به

ها  عنوان  افرادی که صاحبان دارایی بورژوازی به-مجبور به فروش نیروی کار خود هستند، و پتی

بورژوازی در مارکسیسم -پتی. بدون استخدام کارگران دستمزد بگیر و ابزار تولید اندک هستند

همچنین اشاره دارد به افراد استخدام شده توسط بورژواها که نقشی نظارتی در بیشتر کردن 

یک ارتش صنعتی '': همانطور که مارکس بیان کرده است. کارآمدی طبقة کارگر در تولید را دارند

و ( مدیران)دار، همانند یک ارتش واقعی احتیاج به افسرانی  از کارگران، تحت فرمان سرمایه

دارد که هنگامی که کار در حال انجام است، به نام ( مباشرین و سرپرستان)گروهبانانی 

 (. 11۸: ۸۸۹ مارکس، ) ''دار فرمان دهند سرمایه

سی به بورژوازی به بخشی حقوق بگیر از جامعه اشاره دارد که بر مبنای دستر-بنابراین پتی

ها در مواجهه با ابزار تولید مانند  گیرد، چراکه آن ابزار تولید بین بورژوازی و پرولتاریا قرار می
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و فعال کنندة قدرت   برنده دار نیز نیستند، پیش که سرمایه ها با وجود این کارگران نیستند، اما آن

 ''طبقة متوسط''اصطالح  هرچند (.   1۱میلوس و اکونوماکیس، )اند  در تولید اجتماعی  سرمایه

بر آن است (  55 )در زبان انگلیسی، مترادف با بورژوازی در زبان فرانسوی است، ولی باتامور 

بورژوازی و تعیین کنندة -در نظریات مارکس، اشاره دارد به پتی ''طبقة متوسط''که اصطالح 

با وجود این، مارکس . دگیر دار قرار می مابین طبقة کارگر و طبقة سرمایه ای است که فی طبقه

های مختلف درون طبقة متوسط مانند  ها و رده مند و دقیق بین رسته گاه به صورت نظام خود هیچ

دارن، کارمندان دولتی، کارگران متخصص،  بگیران سرمایه صاحبان ابزار تولید کوچک، حقوق

 . معلم، استاد و از این دست، تمایزی ایجاد نکرد

داری از هم تمییز داده  ماعی ذکرشده را تحت شیوة تولید سرمایهاگرچه مارکس طبقات اجت

سرشت مشابهی از روابط تولید تحت سیطرة ( ۸۱ : 5۸6 )است، اما بر طبق نظر آلتوسر 

های تولید متفاوت در جوامع قابل تشخیص است که بر اساس آن طبقات اجتماعی را  شیوه

هر کدام از طبقات اجتماعی بر اساس سه جایگاه  بر طبق نظر آلتوسر،. توان از هم متمایز کرد می

این سه جایگاه . شوند کنند، از یکدیگر متمایز می متفاوت که در رابطه با ابزار تولید اشغال می

کار  عنوان  ظرفیت به ، به1تصاحب. عنوان  کنترل کنندگان ابزار تولید ، به  مالکیت: عبارتند از

کار واقعی در ارتباط با ابزار  عنوان  عملکرد انحصاری به  لاستعما. گیری و مدیریت ابزار تولید

های تولید، منجر به تعیین  تشخیص این سه جایگاه متفاوت تحت سیطرة هر کدام از شیوه. تولید

اند و ظرفیت  ها در قبال ابزار تولید اشغال کرده شود که آن طبقات اجتماعی بر طبق موقعیتی می

آلتوسر، )است از وضعیت شیوة تولید غالب در هر زمینة اجتماعی  هر کدام از این طبقات تابعی

پایگاه اقتصادی طبقات اجتماعی بر اساس جایگاه این طبقات در رابطه با ابزار بنابراین (. 5۸6 

 .گیرد های تولید شکل می تولید تحت سیطرة انواع شیوه

برای انجام تحلیل طبقاتی  ای اکنون، ناظر به مسئلة اصلی این نوشتار که درصدد یافتن شیوه

تر تحلیل گفتمان پساساختارگرایانه است، به  با رویکردی پساساختارگرایانه، یا به عبارت دقیق

عنوان  نظریه پردازی با رویکردی ساختارگرا، در  رسد کاربست نظریة آلتوسر، به نظر می

اس مبنای اقتصادی که بر اس)شان  تشخیص و تمییز طبقات اجتماعی بر اساس موقعیت ساختاری

 . احتیاج به توجیه دارد( شوند تشخیص داده می
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های  ناظر به مفهوم طبقات اجتماعی، الکالئو بر این عقیده است که اگرچه افراد در موقعیت

ها خواهند بود،  دهنده به شرایط زیست آن گیرند و مسلماً این ساختارها شکل ساختاری قرار می

. اند که تابعی از روابط قدرت درون یک جامعه است قرار گرفته افراد در موقعیتی با این حال

در هر جامعه و با  است که ای شبکهروابط قدرت، بر طبق رویکرد پساساختارگرایانه، شبکة 

با در نظر گرفتن ماهیتی . است  پایدار شده و موقتی به طور نسبی ای، توجه به شرایط زمینه

ط قدرت، تصدیق تاثیر فراوان این روابط قدرت در شکل موقتی و احتمالی برای پایداری رواب

های ساختاری، من جمله طبقات اجتماعی، ارجاع به این واقعیت  دهی و تعیین کنندگی موقعیت

. های رسوب یافته و طبیعی شده هستند  بندی های ساختاری برساختة مفصل دارد که موقعیت

ید غالب در تعیین طبقات اجتماعی نیست، بلکه به های تول این نتیجه به منزلة غفلت از تاثیر شیوه

ای و تاریخی و همچنین غایی نبودن این شرایط در برساختن طبقات  معنای اهمیت شرایط زمینه

اما، در رویکردهای ساختارگرا، طبقات اجتماعی به (. 6 -5: 55۱ الکالئو، )اجتماعی است 

ای بر مبنای  انجام دادن یک تحقیق زمینه. ندشو می  منزلة عینیتی منسجم و پایدار در نظر گرفته

طبقات اجتماعی در رویکردی پساساختارگرایانه و متعاقباً تحلیل گفتمانی، مستلزم در نظر گرفتن 

، موقعیت 1این سه مفهموم عبارتند از، سوبژکتیویتی. تفاوت و تمایز میان سه مفهوم است

است که از سویی غفلت از اهمیت  الکالئو بر این عقیده. 4و موقعیت ساختاری  سوژگی

ها در برساختن سوبژکتیویتی، و از سوی دیگر باور به تعیین  های ساختاری و مداخلة آن موقعیت

ای  هایی ناتمام و مبهم در بررسی شرایط زمینه کنندگی مطلق این ساختارها، منجر به تحلیل

ی، گفتمان هژمونیک برای ا بر این اساس، درون هر شرایط زمینه(. ۱۹ ، 55۱ )خواهند شد 

تثبیت هژمونی خود و جلوگیری از ایجاد اخالل در نظم گفتمانی خود، در صدد است تا با 

های  هایی بر اساس و منطبق با موقعیت اش، سوبژکتیویتی آل گی ایده بازنمایی موقعیت سوژه

ة گفتمان الکالئو و که در نظری  با این حال، از آنجایی. بسازد ساختاری موجود درون هر جامعه بر

همیشگی درون نظام معنایی یک گفتمان غیرممکن است، بر این مبنا در این  5گی موف، بسته

ای که بر اساس ساختار طبقاتی  نظریه امکانی مستتر است برای مقاومت در مقابل سوبژکتیویتی
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 بندی گفتمان هژمونیک و رسوب کرده در برساختن این نظم یک جامعه و همچنین مفصل

ای است  از ملزومات این مقاومت، رصد و پیگردی اعمال گفتمانی. وجود آمده است طبقاتی به

بدیهی است که یکی از . شوند آشکار میهای معانی مرجح گفتمانی  بندی ها مفصل که از خالل آن

شود، امکانات  ترین امکانات گفتمانی که از خالل آن نظم ساختار طبقاتی بازتولید می اصلی

مسلماً . اند ناپذیر جلوه داده شده ای است که طبیعی و خلل ری موجود در هر شرایط زمینهساختا

های اقتصادی این  سازی ساختارهای اجتماعی، از طریق تاکید بر بنیان بازتولید و طبیعی

از آنجایی که در . اند، ممکن خواهد بود ها، که توسط شیوة تولید مسلط تعیین شده ساختار

ای از مداخلة  ای انقالبی، مارکس نیز ضرورت گونه عنوان طبقه ویت پرولتاریا بهپرورش دادن ه

نتیجتاً الکالئو و موف نیز به طور کامل (.  6: 55۸ اسمیث، )سیاسی را تشخیص داده است 

بلکه براساس . اند مالحضات مارکسیسم ساختارگرا را در بررسی طبقات اجتماعی رد نکرده

گی درون نظام معنایی  نی خود که ارجاع به عدم امکان رسیدن به بستهقاعدة اصلی نظریة گفتما

شکنی ساختارهای اجتماعی موجود که گمان  ها بر روی امکان شالوده ها دارد، آن برساختة گفتمان

 . کنند وجود آمده است، تاکید می ها به بندی گفتمان ها ازخالل اعمال مفصل ثبات دائمی آن

8بندی مفصل
 ظریه و روشعنوان  ن به 
ترین مفاهیمی است که در نظریة گفتمان الکالئو و  ترین و مهم بندی یکی از اصلی مفهوم مفصل

مضاف بر اهمیت این مفهوم در بسط نظریة گفتمان الکالئو و موف، . موف بسط داده شده است

کرده عنوان روش، سنت مطالعات فرهنگی را نیز متأثر  عنوان نظریه و هم به بندی هم به مفصل

بندی در مطالعات فرهنگی،  بر این عقیده است که کاربرد نظریة مفصل(  55 )گروسبرگ . است

اسلک نیز معتقد است . کرده است 1ای این سنت را به تبدیل به مدلی کارآمد برای مطالعات زمینه

با مسائل فرهنگی   عنوان  روش، ارائه کنندة چارچوبی روش شناختی برای تحلیل بندی، به مفصل

مند کردن  هایی برای زمینه توجه به زمینه و تاریخ مورد تحلیل است و فراهم آورندة استراتژی

 (. 556 اسلک، )های فرهنگی است  موضوع تحقیق در تحلیل

تواند ایجاد کنندة  شکلی از پیوند که می'': دهد گونه توضیح می بندی را این هال مفهوم مفصل

یک پیوند است که ( بندی مفصل. )ایطی خاص باشدوحدتی بین دو عنصر متفاوت در شر
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باید پرسیده ( در مواجهه با این پیوند. )اجتناب ناپذیر، قطعی، مطلق و ذاتی و همیشگی نیست

تواند جعل یا ساخته شود؟  می( بین عناصر مختلف)شود که تحت کدام شرایط یک پیوند 

توانند به  متمایز است که می بندی عناصر مختلف و وحدت کذایی یک گفتمان در واقع مفصل

. ای وجود ندارد ها هیچ گونه تعلق ذاتی بندی شوند زیرا بین آن طور دیگری دوباره مفصل

بندی شده و  تواند بین گفتمان مفصل دارد پیوندی است که می( بررسی)وحدتی که اهمیت 

پیوند  که این( درحالی)نیروهای اجتماعی تحت شرایط تاریخی مشخص برقرار شده باشد 

 (. 5: 5۸6 هال، ) ''ضروری و ناگزیر نیست

بندی و کاربرد آن در تحلیل اجتماعی امکان  فهم  بنابراین هال معتقد است که نظریة مفصل

شوند و کلیت  آورد که طی آن عناصر مختلف با یکدیگر مرتبط می شرایطی را برای ما فراهم می

های  بندی بر روی فرایند مفهوم مفصل این رویکرد به. آورند وجود می یک گفتمان را به

های  شود و و برای سوژه ها پیوند بین عناصر ممکن می ای تاکید دارد که از خالل آن اجتماعی

کنند معنایی برای  یابی خود تصدیق می ای که این پیوند را در خالل فرایندهای هویت گفتمانی

هایی که میان عناصر  که پیوند رفتن اینبا در نظر گ.  سازد ها برمی زندگی و اعمال اجتماعی آن

شود، ذاتی و ناگزیر نیستند، همانطور که هال پیشنهاد داده  بندی برقرار می مختلف در یک مفصل

ها، با  است در تحلیل گفتمانی از روندهای اجتماعی، فهم شرایطی که طی آن این پیوند

گروسبرگ، )در تحلیل است  شود دارای اهمیتی ضروری هایی که ذکر شد، برقرار می خصیصه

ای نیروهایی است که تالش  فهم و اندیشیدن در بارة این شرایط به معنی تشخیص زمینه(. 556 

همانطور که اسلک . کنند تا پیوندی مشخص بین عناصر مشخص و متفاوت را برقرار کنند می

عیین کردن و بندی در مطالعات فرهنگی بنابراین ت فهمیدن نقش مفصل'': استدالل کرده است

گردی اعمال همان نیروهای اجتماعی، یا به عبارت دیگر تبارشناسی تکوین پیوندهای بین  پی

 (.5  : 556 اسلک، ) ''عناصر مختلف در یک کلیت گفتمانی است

توانند اعم از  بندی برقرارکنندة ارتباط و پیوند بین عناصر مختلف است که می عمل مفصل

بندی هویت قبلی عناصر دگرگون  در خالل فرایند مفصل. غیره باشند ها، رفتار و مفاهیم، نشانه

شود که با برقراری پیوندی جدید، هویتی و معنای دیگری برای عناصر  تالش می شود و  می

گرد که بین  بنابراین کلیت یک گفتمان بر مبنای روابط و پیوندهایی شکل می. برساخته شود

های  ها، منظومه در واقع گفتمان. شوند بندی ایجاد می عناصر مختلف و از خالل اعمال مفصل
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مندی هستند که محصول برقراری پیوند بین مفاهیم و عناصر مختلف و متفاوت در نتیجة  نظام

ها هستند که به  مند شامل تعداد متنوعی از نشانه های نظام این منظومه. اند بندی اعمال مفصل

بندی  عبارت دیگر، مفصل به. اند دیگر مرتبط شدهصورت معناداری در یک شبکة گسترده به یک

فرایندی است که برسازندة یک مجموعة منسجم از افراد، مفاهیم و واژگان، در جهت برساختن 

ما '': کنند گونه تعریف می بندی را این الکالئو و موف مفصل. معنایی مشخص برای زندگی است

است، به ( مختلف)ر کنندة پیوندی میان عناصر نامیم که برقرا بندی را هرگونه از عملی می مفصل

ای که  کلیت ساخت یافته( متعاقباً. )بندی تغییر کند ها در نتیجة اعمال مفصل طوریکه هویت آن

متفاوت را، تا ( نشانه)هر یک از مواضع . نامیم گفتمان می( را)بندی است  منتج از اعمال مفصل

و در مقابل هر تفاوتی را که به   شند، وقفهجایی که درون یک گفتمان به هم متصل شده با

 (.۱5 : 5۸5 الکالئو و موف، ) ''نامیم می 1بندی نشده باشد را عنصر صورت گفتمانی مفصل

یورگنسن . شود بندی، روش تحلیل گفتمان معنادار می با در نظر گرفتن تعریف باال از مفصل

قت تالشی است برای فهم روندهایی بر این باورند که تحلیل گفتمان در حقی( 1۱۱1)و فیلیپس 

: های مختلف درون یک گفتمان مشخص است که تعیین کنندة معنای مرجحی در قبال نشانه

های مستمری که هرگز توفیق کامل در این  تحلیل گفتمان دقیقاً از طریق بررسی همان تالش''

از طریق کدام فرایند تحلیل گفتمان قصد دارد نشان دهد که . شود اند وارد بحث می کار نداشته

شود که برخی از موارد  ها را تثبیت کنیم و کدام فرایند موجب می کنیم تا معنای نشانه تالش می

 ''آوریم ای طبیعی به شمار می  ها را پدیده تثبیت معنا به چنان امور معمولی بدل شوند که آن

 (.16-15: 1۱۱1یورگنسن و فیلیپس، )

ها در رابطه یکدیگر معنادار  در یک گفتمان تمام نشانه الکالئو و موف عقیده دارند که

. شوند ها در گفتمانی مشخص حول محور یک نشانة مرکزی جمع می تمامی نشانه. شوند می

 نقطة کانونی''الکالئو و موف این نشانة مرکزی را 
(. 1  : 5۸5 الکالئو و موف، )نامند  می ''

گفتمان تالشی . نونی یک گفتمان قابل فهم و درک استها در ارتباط با نقطة کا معنای تمام نشانه

هایی که برسازندة یک نظام معنایی و ارائه دهندة گونة  است برای تثبیت معانی تمام نشانه

مشخصی از فهم در قبال عینیت جهان خارجی است و این تثبیت معانی در خالل اعمال 

معنایی و ارائة فهمی از عینیت با این تالش برای برساختن نظامی . شود بندی ممکن می مفصل
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ای مشخص و همچنین حذف و از میان بردن معانی  سازی معنایی مشخص در قبال نشانه مرجح

ای را که دارای  الکالئو و موف نشانه. شود ممکن و محتمل در قبال یک نشانه امکان پذیر می

ای  و در مقابل نشانه (Element) ''عنصر''معنایی تثبیت شده درون یک گفتمان مشخص نباشد، 

که درون یک گفتمان و در ارتباط با نقطة کانونی آن دارای معنایی مشخص و تثبیت شده باشد 

بندی یک گفتمان تالشی است برای تبدیل تمام  در نتیجه مفصل. نامند می( Moment) ''وقفه''را 

ای که الکالئو و موف   این تالش از طریق رویه(.    : 5۸5 الکالئو و موف، )ها  عناصر به وقفه

 طرد''را  آن
و   ای است که طی آن تمام معانی بالقوه طرد، رویه. رسد نامند، به نتیجه می می ''

تواند به خود بگیرد حذف شده و یک معنای مشخص از میان تمام  ممکن که یک نشانه می

 .شود معانی متصور برای یک نشانه برگزیده می

بندی و کاربست آن در تحلیل  کرده است، هال نظریة مفصل بیان( 556 )همانطور که اسلک 

گرایی و  گیرد که بدون افتادن در دام دوگانة تقلیل عنوان راهی در نظر می اجتماعی را به

این درحالیست . آورد گرایی امکانی برای توصیف ساختارهای اجتماعی برای ما فراهم می ذات

مند کردن موضوع بررسی نه تنها  است برای زمینه عنوان روش، تالشی بندی به که کاربست مفصل

بندی از آنجا که  ای، بلکه کاربست روش مفصل موضوع در شرایط زمینه فقط برای تحلیل این

فاش کنندة رابطة اختیاری و قراردادی بین عناصر مختلف است، فراهم آورندة امکاناتی برای 

یر ارجاع به همان قاعدة اصلی نظریة گفتمان ممکن بودن این تغی. ای نیز هست تغییر شرایط زمینه

 . گی همیشگی درون نظام معنایی یک گفتمان دارد الکالئو و موف در عدم امکان رسیدن به بسته

ها  ای برای آن اند و هیچ معنایی ذاتی ها برساخته در نظریة گفتمان الکالئو و موف معانی نشانه

بندی یک گفتمان است که یک نشانه امکان  فصلمتصور نیست، بنابراین تنها در خالل اعمال م

 .کند که به معنایی پیوند داده شود این را پیدا می

ای خاص  سازی معنایی خاص در قبال نشانه گردی و رصد نیروهایی که در صدد مرجح پی

ای است که در  درون گفتمانی مشخص هستند در واقع به شدت وابسته به شناخت و فهم زمینه

برای هال، زمینه، موضوع نظریه است و ضمناً . زنند بندی می ا دست به اعمال مفصلآن این نیروه

این رویکرد به . ای عقیم است شرط نظریه پردازی است که بدون در نظر گرفتن آن هر نظریه

ای به شدت  بندی به این واقعیت ارجاع دارد که معنای هر عمل و فعالیت اجتماعی نظریة مفصل
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تخاصم نیروهای اجتماعی برای برساختن معنای مد نظر خود در قبال . استوابسته به زمینه 

ای اعمال  ها درون یک زمینة مورد بررسی قابل تشخیص است و هدف از بررسی زمینه نشانه

ها نظم ساختاری، فرهنگی و اجتماعی مسلط  هایی است که از خالل آن بندی فهم فرایند مفصل

همچنین ساختارهای اجتماعی نیز از خالل همین (. 556 اسلک، )کند  مشروعیت پیدا می

کوشند، مسلط، غیر  ای مشخص می بندی در برساختن نظام معنایی فرایندهایی که با اعمال مفصل

یک طبقه نه به '': همانطور که الکالئو اشاره کرده است. رسند قابل تغییر و طبیعی به نظر می

تواند طبقة مسلط  ان از جهان به باقی جامعه میاش در تحمیل فهمی یکس واسطة میزان توانایی

بتواند ادراکات مختلف از جهان را  توان طبقة مسلط دانست که  باشد، بلکه زمانی یک طبقه را می

 ''های متفاوت از جهان طبیعی جلوه کند بندی کند که ضدیت بالقوة این درک بطوری مفصل

 (.  6 : 5۹۹ الکالئو، )

 داری رانتیر ت، تصاحب و استعمال در شیوة تولید سرمایهموقعیت سه جایگاه مالکی

دار رانتیر، در اندیشة مارکس، ارجاع به گروهی دارد که سود اصلی خود را از عملکرد  سرمایه

آورد، بلکه سود بری اصلی این گروه از اموالی  ابزار تولیدی که در اختیار دارد به دست نمی

مختلف مانند اجاره، بهره، حقوق مالکیت معنوی، و سود است که در اختیار دارند و به انحای 

به تبع آن، یک دولت رانتیر دولتی است که اختیار دار این نوع از اموال، . سهام، سودزا هستند

ها از این منابع کسب درآمد و سود  زمین و منابع طبیعی باشد و با فروش و یا اجارة آن مانند

 41یک دولت رانتیر دولتی است که بیش از ( 11- : 6 1۱)نی با ارجاع به بلباوی و لوچیا. نماید

درصد از درآمدهایش محصول صادرات مواد خامی مانند نفت باشد که استخراج شده از منابع 

ها همچنین انحصار دریافت و خرج کردن درآمدهایی که از  این دولت. و در اختیار اوست  طبیعی

های رانتیر، جایگاه مالکیت  بنابراین در دولت.  ار دارندآیند را در اختی فروش مواد خام بدست می

این در ارائة تحلیل طبقاتی  بنابر. شود که گردش سرمایه را در کنترل دارد توسط دولتی اشغال می

که جایگاه تصاحب و استعمال توسط چه کسانی  از جامعة تحت نظم این گونه از دولت، فهم این

 .نماید یو چگونه اشغال شده است، ضروری م

تا کنون همواره تحت مالکیت دولت قرار 1۸۹ منابع نفتی در ایران، از اکتشاف نفت در سال 

اگرچه بعضاً در مقاطع مختلف تاریخی پس از اکتشاف نفت در مسجد سلیمان، . اند داشته

های خارجی واگذار شده است، اما  امتیازات استخراج نفت طبق قراردادهایی به افراد و یا شرکت
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ها مالکیت این منابع را در اختیار داشته و دوماً دریافت کنندة اصلی درآمدهای  نوز اوالً دولته

 41، بیش از 54  تا سال  6   مضاف اینکه، از سال . اند ها بوده این قراردادها و واگذاری

 . ها در ایران از محل صادرات نفتی تامین شده است درصد کل درآمد تمامی دولت

یعنی . شوند رانتیر، طبقات اجتماعی توسط دولت بازنمایی و یا برساخته می های در دولت

عنوان مالک ابزار تولید تعیین کنندة اصلی چکونگی چرخش سرمایه در جوامع  زمانیکه دولت به

های تصاحب و استعمال نیز با میانجی  متناسب با جایگاه  های ساختاری است، متعاقباً موقعیت

ای که جایگاه تصاحب را اشغال  بنابراین طبقة اجتماعی. شوند تعیین می گری دولت برساخته و

ای مستقل از دولت نیست، زیراکه سوژگی این طبقه بر طبق موقعیت سوژگی  می کند طبقه

های ساختاری نیازمند به دولت و  ها در موقعیت آل گفتمان دولت و با هدف قراد دادن سوژه ایده

گران  تشکیل دهندة این طبقه عمدتاً کارگزران، کارمندان و واسطه افراد. گیرد پول نفت شکل می

هرچند همانطور که قبل تر هم اشاره شد، بر اساس ماهیت موقتی بودن پایداری . دولت هستند

ها برساخته شده است، در  ای که متناسب با این موقعیت های ساختاری و متعاقباً سوژگی موقعیت

 . اند طبقه همیشه و به طور کامل وابسته به دولت نبوده ایران افراد تشکیل دهندة این

های مالکیت، تصاحب و استعمال که تعیین کنندة طبقات اجتماعی در نظر  بر طبق جایگاه

عنوان بورژوازی،  دولت به: اند، چهار طبقة اجتماعی در ایران کنونی قابل تمییز هستند گرفته شده

های اجتماعی  های دولت در حوزه برندة خواست عنوان حقوق بگیران پیش طبقة متوسط به

عنوان  های عمدتاً دولتی و طبقة فرودست به عنوان افراد کارگر در کارخانه مختلف، طبقة کارگر به

این . ها وجود ندارد ها در کارخانه کار گیری آن افراد دارای نیروی کاری که تقاضایی برای به

روابط . ی رانت نفت درون جامعه شکل گرفته استچهار طبقه محصول روابطی است که بر مبنا

ها با طبقة متوسط که بر مبنای چگونگی چرخش سرمایة محصول از فروش نفت  متقابل دولت

های مختلف  دهنده  به نیروهای سیاسی متفاوتی در دوره درون جامعه شکل گرفته است، شکل

 . تاریخ معاصر ایران بوده است

شدن موقعیت  مان جمهوری اسالمی و برساختههای مختلف از گفت بندی مفصل

 آل این گفتمان در قبال طبقۀ متوسط مدرن شهری سوژگی ایده

بندی در  با ارجاع به چارچوب مفهمومی نظریة گفتمان الکالئو و موف و اهمیت مفهوم مفصل

ای که گفتمان جمهوری اسالمی از وقوع  ای و با توجه به شرایط زمینه تحلیل گفتمان زمینه
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توان ادعا کرد که گفتمان جمهوری اسالمی در شرایط مختلف  انقالب سپری کرده است، می

بندی گفتمان جمهوری  در تغییر مفصل. بندی شده است تاریخی به طرق مختلقی مفصل-ای زمینه

این بدان معنی است که برخی . اند اسالمی، برخی از معانی مرجح این گفتمان همیشه ثابت مانده

های  بندی تر به نقطة کانونی این گفتمان هستند در مفصل رجح این گفتمان که نزدیکاز معانی م

به طور مثال تمام . اند عنوان معانی اصلی مد نظر قرار گرفته مختلف این گفتمان، به

ای از گفتمان جمهوری اسالمی، خوانش امام خمینی از اسالم شیعی و  های زمینه بندی مفصل

تمام نیروهای . اند عنوان نقطة کانونی خود حفظ کرده والیت فقیه را به را با مفهوم ارتباط آن

بندی مورد نظر  ای که تحت چتر جمهوری اسالمی در تالش برای ارائة مفصل سیاسی و اجتماعی

بندی خود، دال اسالم  فرض و نقطة محوری مفصل عنوان پیش اند، به خود از این گفتمان بوده

عنوان  در غیر این صورت این نیروها به. اند ری ولی فقیه معنی کردهشیعی را در ارتباط با رهب

با . اند عنوان  دیگری بازنمایانده شده اغیار از قاموس سیاسی جمهوری اسالمی حذف شده و به

های ارائه شده از گفتمان جمهوری  بندی در نظر گرفتن نقطة کانونی یکسان در تمام مفصل

بر این باورند که از زمان وقوع (  5  )پناه  اوت، ایزدی و رضاییای متف اسالمی در شرایط زمینه

بندی گفتمان جمهوری اسالمی با توجه به  تا کنون، چهار نوع از مفصل 5۹  انقالب در سال 

بندی، نقطة کانونی مشابه  در تمام این چهار نوع مفصل. ای قابل تشخیص است شرایط زمینه

 :ازبندی عبارتند  این چهار مفصل. است

های اولیة بعد از  شرایط جنگ تحمیلی در سال:  ''گرا چپ-گرا اسالم''بندی  مفصل :اول

های  ای از الگوی توسعة دولتی شد که عالوه بر تاکید بر ایده وجود آمدن گونه انقالب باعث به

کرد که بتوانند شرایط جنگ زدة  بایست از الگوهایی پیروی می ایدئولوژیک انقالب اسالمی می

ای از  بندی ، زمانی که مفصل6۸  و  55  های  در بین سال. معة ایرانی را مدیریت کندجا

یاد کرد، هژمونیک  ''گرا چپ-گرا اسالم''توان از ان تحت عنوان  گفتمان جمهوری اسالمی که می

هایی  بود، سوبژکتیویتی مد نظر حاکمیت برای طبقة متوسط مدرن شهری از سویی شامل شاخصه

ت، مصرف کم، فداکاری، از خودگذشتگی و غفلت از الگوهای مصرف غربی و مانند قناع

کرد و از سویی دیگر حاکمیت  تجمالت بود که به دولت برای مدیریت شرایط جنگی کمک می

شیعی توجیه -های اسالمی این مطالبات از سوبژکتیویتی طبقة متوسط را با ارجاع به ارزش

رد تا درآمدهای حاصل از منابع نفتی را ذخیره کند تا ک در این مقطع دولت تالش می. کرد می
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بنابراین الگوی توسعة . بتواند در شرایط تحریم بودجة مناسب برای جنگ را فراهم سازد

اقتصادی در این شرایط به شدت ناظر به کنترل دولتی بر چرخش و انباشت سرمایه بود تا بتواند 

 (. 6 : 5 1۱مالونی، )جنگ را مدیریت کند 

باعث شد تا شرایطی فراهم آید که  55  براین، آغاز جنگ بین ایران و عراق در سال  وهعال

. های اسالمی درون جامعه اقدام کنند انقالبیون مسلمان بتوانند بیش از پیش در جهت ترویج ایده

ن این مخالفا. های اسالمی، عمدتآً با ارجاع به قانون، برای شهروندان الزام آور بود این ترویج ایده

ترویج در جامعة مدنی عمدتاً با ارجاع به شرایط وخیم جنگی و لزوم یکدست بودن جامعه در 

شدند و این سرکوب در اکثر موارد مورد حمایت  مواجه با نیروی متجاوز خارجی، سرکوب می

گیری بود  اقتدار جدیدی در جامعة ایرانی در حال شکل(. ۱4 : 1۱۱4فرحی، )بدنة اجتماعی بود 

بندی گفتمان  به عبارت دیگر، مفصل. گرفت با حمایت قدرت دولتی و حاکمیتی شکل میکه 

افتاد که بتواند بر مبنای معانی  ای اتفاق می جمهوری اسالمی در شرایط سالهای جنگ به گونه

ای از سوبژکتیویتی طبقة متوسط نائل آید که از سویی  مرجح این گفتمان به برساختن گونه

را با اعمال حاکمیتی داشته باشد و از سوی دیگر در قبال حذف نیروهایی  بیشترین هماهنگی

قدرت کنترل کنندة دولتی قوانین و هنجارهایی را برای . معارض کمترین واکنش را نشان دهد

حضور و تاثیر گذاری اجتماعی طبقة متوسط وضع کرد که دربرگیرندة مطالبات این حاکمیت از 

 . رن شهری باشدسوبژکتیویتی طبقة متوسط مد

و پس  6۸  و  55  های  بندی مسلط در بین سال مفصل ''گرا چپ-گرا اسالم''بندی  مفصل

هایی مانند عدالت  کردن دال بندی با برجسته این مفصل. از استقرار جمهوری اسالمی است

داری در عرصة  اجتماعی، اقتصاد دولتی، انترناسیونالیزم اسالمی و اخذ جایگاهی ضدسرمایه

یاست اقتصادی؛ جنگ، شهادت، بسیج مردمی و با اخذ جایگاهی ضد مصرف، ضد غربی و س

ضد اشرافی در عرصة سیاست اجتماعی؛ خانواده، قوانین اسالمی و شرعی، و با اخذ جایگاه 

های فرهنگی؛ در تالش بود تا ارائه دهندة  شیعی در عرصة سیاست-ایدئولوژیک اسالمی

داری برای گفتمان جمهوری  و ضدسرمایه( آمریکاییخصوص ضد به)جایگاهی ضد غربی 

 .اسالمی با تاکید بر روی سرشت اسالمی این جایگاه باشد

های اولیة  ای و تاریخی جنگ تحمیلی و همچنین سال بندی در شرایط زمینه این مفصل

نکتة . استقرار حاکمیت جمهوری اسالمی در صدد سوژه سازی بر مبنای معانی مرجح خود بود
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بندی این است که اگرچه در حوزة گفتمانی گفتمان  تأمل در هژمونیک شدن این مفصل قابل

های مد نظر خود از گفتمان  بندی جمهوری اسالمی نیروهایی سیاسی مختلفی در پی ارائة مفصل

در موضع گیری در این ( ره)جمهوری اسالمی بودند، اما رهبر جمهوری اسالمی، امام خمینی 

از آن یاد شد و  ''گرا چپ-گرا اسالم''کرد که تحت عنوان  ای حمایت می ندیب منازعات از مفصل

 (.  1۱۱ارس، )بندی بود  های شخص رهبری از دالیل هژمونیک شدن این مفصل موضع گیری

بعد از خاتمه یافتن جنگ و همچنین رحلت بنیانگزار و : ''توسعة اقتصادی''بندی  مفصل :دوم

. ، مطالبات طبقة متوسطی نیز تغییر پیدا کرد(ره)می، امام خمینی رهبر کاریزماتیک جمهوری اسال

 ۸های ناشی از  بعد از پایان جنگ تاکید حاکمیت جمهوری اسالمی بر روی بازسازی خرابی

اولین دولت پس از پایان جنگ به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی، از . سال جنگ تحمیلی بود

این دولت با نام دولت سازندگی شناخته . ی، تشکیل شدانقالبیون مسلمان و نزدیکان امام خمین

این دولت بازنمایانندة . شد و شخص آقای هاشمی رفسنجانی لقب سردار سازندگی گرفت

بندی  توان از آن تحت عنوان مفصل ای از گفتمان جمهوری اسالمی است که می بندی مفصل

 . نام برد ''توسعة اقتصادی''

ها و تاثیرات  ه الگویی از توسعه داشت که بتواند خرابیسازندگی پس از جنگ احتیاج ب

در غیاب هرگونه الگوی جایگزینی برای توسعة اقتصادی که بتواند . جنگ تحمیلی را جبران کند

در مقابل الگوهای شرقی و غربی توسعه عرض اندام کند، دولت سازندگی تحت تأثر الگوی 

های خود از  آل ریشه دارد، شروع به ترویج ایدهداری رانتیر که در تاریخ مدرن ایران  سرمایه

هایی مانند گرفتن  گیری سیاست برای مثال دولت آقای هاشمی رفسنجانی با پی. سازندگی کرد

المللی، قطع و یا کم کردن یارانه بر کاالهای مصرفی که منجر به نتزل ارزش واحد  های بین وام

المللی بود، در تالش بود تا انباشت  ت رایج بینپولی ایران در قیاس با واحدهای پولی در معامال

همچنین این دولت (. ۸5 : 5 1۱مالونی، )و چرخش سرمایه ملی در کشور را کنترل کند 

عنوان اولین دولتی که در شرایط پس از استقرار جمهوری اسالمی و بعد از شرایط جنگی  به

ب اسالمی و ترویج فرهنگ اسالمی روی کار آمده بود به شدت بر روی مبانی ایدئولوژیک انقال

این تاکید بر روی مبانی ارزشی انقالب و جمهوری اسالمی در . در جامعة ایرانی تأکید داشت

کنار تالش برای سازندگی جامعة ایرانی بعد از جنگ منطبق با الگوهای دولت رانتیر، طور 

 . مواجهة حاکمیت جمهوری اسالمی ایران با طبقة متوسط را تغییر داد
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ای و  ای از گفتمان جمهوری اسالمی که تحت شرایط زمینه بندی پناه از مفصل ایزدی و یزدان

 ''توسعة اقتصادی تحت تاثیر اقتصاد بازار آزاد''بندی  عنوان مفصل الذکر ارائه شد به تاریخی فوق

می ای مانند تغییر رهبری جمهوری اسال بندی متأثر از شرایط تاریخی این مفصل. کنند یاد می

ایران، اتمام جنگ، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد مجال ظهور پیدا کرده 

عادلخواه، )بود، بیش از هر چیز بر روی جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی تأکید داشت 

های ایدئولوژیک انقالب اسالمی و با  بندی با تأکید بر حفظ ارزش این مفصل(.   : 555 

هایی مانند سازندگی، توسعه، رشد اقتصادی و  ای مرجح خود در قبال دال معانیکردن  برجسته

هایی مانند مدارا، منطق گرایی و نهاد  خصوصی سازی در عرصة سیاست اقتصادی؛ و متعاقباً دال

کرد تا با اتخاذ جایگاهی منطقی  های اجتماعی و فرهنگی، تالش می های سیاست گرایی در عرصه

های انقالب اسالمی و گفتمان جمهوری اسالمی و تبدیل کردن  ط ایدهو تکنوکرات در بس

سوبژکتیویتی مد نظر گفتمان جمهوری اسالمی در مواجهه با طبقة متوسط مدرن از شهروندان 

: ۸4  امانیان، )ایدئولوژیک وطن دوست به شهروندان جاه طلب اقتصادی، هژمونیک شود 

بندی از گفتمان  و معارض این نوع مفصلبدیهی است که نیروهای سیاسی (. 61 - 6 

بندی توسعة  ای بودند که مرجح مفصل جمهوری اسالمی نیز در صدد به چالش کشیدن معانی

ای، در طول ریاست آقای هاشمی  اهلل خامنه اقتصادی بودند، اما رهبری جمهوری اسالمی، آیت

های کلی دولت  ستگاه موضع معناداری بر ضد سیا رفسنجانی بر کابینة سازندگی، هیچ

بندی از  استقرار و هژمونیک شدن این مفصل(.  1۱۱ارس، )تکنوکرات سازندگی نگرفتند 

منجر به تغییر  ''گرا چپ-گرا اسالم''بندی  گفتمان جمهوری اسالمی، با حذف معانی مرجح مفصل

بندی های هژمونیک بعد از آن شد  سیاست اقتصادی گفتمان جمهوری اسالمی در تمام مفصل

 (. 1۱۱1بهداد و نعمانی، )

خرداد  1با انتخاب آقای سید محمد خاتمی در تاریخ : ''توسعة سیاسی''بندی  مفصل :سوم

عنوان رئیس جمهور ایران و روی کار آمدن دولت اصالحات، گونة جدیدی از  به ۹6  سال 

دی بن توان از آن تحت عنوان مفصل بندی گفتمان جمهوری اسالمی ارائه شد که می مفصل

های  بندی و تالش برای هژمونیک شدن آن در عرصه این مفصل. نام برد ''توسعة سیاسی''

مختلف اجتماعی منجر به تغییرات بنیادی در رویکرد طبقة متوسط مدرن شهری و تاثیر گذاری 

بندی  طلب و تالش برای هژمونیک کرد مفصل ظهور نیروهایی گفتمانی اصالح. این طبقه شد
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ای مانند افزایش نسبت  فتمان جمهوری اسالمی در شرایط تاریخی و زمینهطلب از گ اصالح

ها تحت عنوان نسل سوم انقالب یاد  توان از آن که می)جوانان به جمعیت کل جمعیت کشور 

، ارتقای وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون، ماهواره و اینترنت، اهمیت پیدا کردن ایجاد (کرد

ی سیستم آموزشی کشور، افزایش جمعیت شهرنشین و توسعة جامعة المللی، ارتقا روابط بین

عنوان رئیس  در اثر انتخاب غیر قابل پیش بینی آقای سید محمد خاتمی به. مدنی رخ داد

بندی گفتمان جمهوری اسالمی ایران مجال  ای از مفصل ، گونه۹6  جمهوری ایران در سال 

بندی قبلی، روی توسعة  اقتصادی در مفصل بروز پیدا کرد که به جای تاکید بر روی توسعة

به تبع این اهمیت یافتن توسعة سیاسی، نیروهای (. 5: 1۱۱5تضمینی، )سیاسی تأکید داشت 

 بندی  ای وارد عرصة مجادالت سیاسی ایران شدند اگرچه معانی مرجح این مفصل جدید سیاسی

بندی  بندی، تفاوتی با مفصل دهنده به اقتصاد سیاسی مطلوب این مفصل های شکل در قبال دال

پیشین نداشت و دولت اطالحات صرفاً در تالش بود تا ساختارهای اقتصادی اقتصاد بازار آزادی 

برای مثال، سیستم مالیاتی بهبود پیدا کرد، (. 1۱۱6نعمانی و بهداد، )در کشور را اصالح کند 

پژویان و )شدند های خصوصی تاسیس  گذاری خارجی در کشور تسهیل شد و بانک سرمایه

های  بندی از گفتمان جمهوری اسالمی در عرصه با وجود این، این مفصل(. ۸6 : 1۱۱۸دیگران، 

های  هایی مانند دموکراسی، مردم، جامعة مدنی، آزادی کردن دال اجتماعی و سیاسی، با برجسته

افی وجود آمدن شک فردی و اجتماعی، حقوق شهروندی و حقوق اقلیت و زنان؛ منجر به به

معنادار و جدی در بین نیروهای تاثیرگذار سیاسی درون حوزة گفتمانی گفتمان جمهوری 

بندی توسعة سیاسی، اگرچه هیچ گونه تعارض و  مفصل(.   : 1۱۱۸کامروا، )اسالمی شد 

مخالفتی با وجوه اسالمی گفتمان جمهوری اسالمی نداشت، اما بیشتر بر روی وجه جمهوریت 

بندی و معارضة نیروهای سیاسی و فعال حوزة  قوت گرفتن این مفصل. شتاین گفتمان تاکید دا

گفتمانی گفتمان جمهوری اسالمی که بیشتر بر وجه اسالمیت این گفتمان تأکید داشتند باعث 

وجود آمدن شکافی بین دو نیروی سیاسی اصلی درون حوزة گفتمانی گفتمان جمهوری  به

ای بود که با  از سویی متشکل از نیروهای سیاسی به طور اجمالی این دو نیرو. اسالمی شد

برجسته ساختن وجه اسالمیت گفتمان جمهوری اسالمی بر تقدم اقتدار ولی فقیه در مشروعیت 

بخشیدن به اعمال حاکمیتی تأکید داشتند و از سوی دیگر نیروهایی که بر تقدم قانون در 

 (. ۱ -15: 1۱۱6رحسینی و تپر، می)کردند  مشروعیت بخشی به اعمال حاکمیتی پافشاری می
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بندی توسعة سیاسی از گفتمان جمهوری باعث آن شد که طبقة متوسط  گیری مفصل شکل

مدرن شهر تهران، با مطالبة اصالح دوباره به عرصه شهر بازگردد و فضاهای عمومی شهر را 

حضور تاثیر های پس از انقالب از  ای برای نمایش قدرت خود کند که برای سال تبدیل به عرصه

های دولت  این بازگشت و همچنین سیاست. گذار این طبقة متوسط مدرن شهری خالی شده بود

اصالحات در مواجهه با طبقة متوسط مدرن شهری باعث شد که دولت اصالحات و بطور کلی 

بندی توسعة سیاسی از گفتمان جمهوری اسالمی از سوی نیروهایی که موسوم به نیروهای  مفصل

 . های اسالمی انقالب اسالمی شود شدند، متهم به غفلت از ارزش اصولگرا

بندی توسعة سیاسی از گفتمان  با وجود این، دوران اصالحات و اهمیت یافتن مفصل

جمهوری اسالمی شرایط جدیدی را برای حضور و تاثیرگذاری طبقة متوسط مدرن در شهر 

آبراهامیان، )های مدرن ایجاد کرد  ارزشزندگی این طبقه بر مبنای   تهران و اهمیت یافتن سبک

طلب بر روی اهمیت جامعة مدنی و همچنین تغییراتی که  بندی اصالح تاکید مفصل(. ۸6 : 1۱۱۸

های مختلفی مانند تولیدات سینمایی، انتشار کتاب، انتشار روزنامه و  دولت اصالحات در عرصه

ای شد که  بقة متوسط مدرن شهریحقوق شهروندی شهروندان ایجاد کرد باعث تقویت دوبارة ط

طبقة متوسط (. 1۱ : ۱ 1۱میرسپاسی، )های بعد از انقالب به محاق فرستاده شده بودند  در سال

های زیست اجتماعی و سبک  مدرن با بازگشت دوباره به شهر در صدد تاثرگذاری در عرصه

 . زندگی برآمد

های  دهای نفتی کل دولتمجموع درآم: ''گرا مصرف-گرا اصوال''بندی  مفصل :چهارم

این در . میلیارد دالر برآورد شده است 5۹6، 5۱  تا سال  5۹  جمهوری اسالمی ایران از سال 

 ۸۸  و  ۸4  های  میلیارد دالر در بین سال   5حالیست که بیش از نصف این درآمدها، یعنی 

را تشکیل داده  ها درصد از درآمدهای کل کشور در این سال ۹6حاصل شده است و این میزان 

درصد از این درآمدها خرج واردات کاالهای مصرفی مانند   ۸این درحالیست که تقریباً . است

این به آن معناست که دولت (. 1 1۱ترکان و فرنام، )لباس، ماشین و حتا غذا و میوه شده است 

مایة انباشت شده عنوان تصاحب کنندة جایگاه مالکیت در روابط تولید و اختیار دار سر رانتیر، به

و در چرخش حاصل از فروش نفت، تصمیم گرفته است که باز مصرف این بودجه در وارد 

کردن کاالهای مصرفی به نوعی ایجاد کنندة فرهنگی مصرفی در میان شهروندانی باشد که 

که بدنة دولت، یعنی کارمندان دولتی  مضاف این. خریداران بالقوة این محصوالت وارداتی هستند
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درصد افزایش پیدا کرده است  1 ، ۸۸  تا  ۸4  های  قراردادهای دائمی در بین سال با

این در حالیست که بر طبق گفتة علی ربیعی، وزیر فعلی کار و رفاه (. 1 1۱خبرگزاری مهر، )

درصد قراردادهای کارگران قراردادهای دائمی بوده است  ۱ تنها   5  اجتماعی، در سال 

  (.4 1۱فارس نیوز، )

ها تصمیم به خرج درآمدهای  بنابراین حاکمیت جمهوری اسالمی ایران که در بین این سال

ای را که  نفتی برای وارد کردن کاالهای مصرفی گرفته بود، نیاز به افرادی داشت که سرمایه

. صرف واردات شده بود را به چرخش در بیاورند و مصرف کنندة کاالهای وارداتی باشند

های ایدئولوژیک خود نیاز  دیگر این حاکمیت با تاکید بر روی مبانی و ارزشهمچنین از سوی 

وجود  ای از سوبژکتیویتی در میان افرادی داشت که از سویی مصرف کنندة بازار به به بسط گونه

بنابراین . های ایدئولوژیک این نظام باور نداشتند آمده بودند و از سوی دیگر لزوماً به ارزش

کرد، مواجه با  را بازنمایی می گرا از گفتمان جمهوری اسالمی که دولت آنبندی اصول مفصل

بردن امیال  بندی برای پیش از سویی این مفصل. آمد بایست با آن کنار می تناقضی بود که می

مصرف کننده داشت و از سویی دیگر   متوسطی شهری  های طبقه اقتصادی خود احتیاج به سوژه

طلب از گفتمان  بندی اصالح های مفصل آل خود و سوژه های ایده وژهبرای ایجاد تمایز میان س

شد در زمان  های ایدئولوژیکی بود که ادعا می کردن ارزش جمهوری اسالمی احتیاج به برجسته

طبقة متوسط مدرن شهر تهران که در زمان اصالحات . ها غفلت شده است اصالحات از آن

ت عرصة زیست اجتماعی و فضاهای عمومی شهری را توانس دوباره تقویت شده بود، دیگر نمی

این طبقة متوسط قدرتمندتر از هر زمان دیگری از وقوع انقالب در عرصة مجادالت . ترک کند

چه برای گفتمان جمهوری اسالمی حیاتی به نظر  بنابراین آن. اجتماعی تاثیر گذار شده بود

قة متوسط مدرنی بود که برآورندة دو رسید شکل دادن به نوعی از سوژکتیویتی در قبال طب می

این دو مطالبه عبارتند از . بندی اصولگرا از سوبژکتیویتی افراد این طبقه بود مطالبة اصلی مفصل

های اسالمی گفتمان جمهوری اسالمی و پیش راندن موتور اقتصادی  به چالش نکشیدن ارزش

ی پیدایش نوعی از بورژوازی این به معنا. دولت با خرید و مصرف کاالهای مصرفی وارداتی

دولتی است که نیازمند طبقة متوسطی است که به پیش برد اهداف این گفتمان چه در تفوق 

 .ایدئولوژیک و چه در مصرف کاالهای مصرفی وارد شده در بازار ایران کمک کند
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ی بایست با افراد وابسته به طبقة متوسط شهری به طور بنابراین گفتمان جمهوری اسالمی می

ای که به چرخش سرمایه  ها دلزده از حضور در فضاهای شهری کرد که از سویی آن برخورد می

بندی اصولگرا از گفتمان  ها مشروعیت و هژمونی مفصل کرد نشوند و از سوی دیگر آن کمک می

های ایدئولوژیک تاکید داشت را زیر سوال  جمهوری اسالمی را که بیش از  پیش بر روی ارزش

های طبقه متوسط مدرن  ای مثال از طور مطلوب سوژه سازی این گفتمان در قبال سوژهبر. نبرند

در سال . توان به نمونة پیدایش و افزایش مراکز خرید شهر تهران اشاره کرد شهر تهران می

تعداد مراکز خرید فعال در  ۸۸  در سال . کرند مرکز خرید در شهر تهران فعالیت می 15، ۸4  

گزارش )مرکز خرید نیز در این شهر در حال احداث بودند  4 رسید و  ۸ دد شهر تهران به ع

 (. 1 1۱گروه جی سی ویلیام، 

ای بود که طرفی  بنابراین حاکمیت جمهوری اسالمی مواجه با طبقة متوسط مدرن شهری

کنندگان بازار، کارمندان دولت، خرده فروشان و داللین بازار کاالهای مصرفی وارداتی و  مصرف

ه طور خالصه یقه سفیدان بودند و از طرف دیگر سبک زندگی این طبقة متوسط لزوماً همسو با ب

 . های گفتمان مسلط در بسط ایدئولوژی اسالمی مورد خود نبود آل ایده

 گیری نتیجه
بندی توسعة سیاسی از این  های بعد از مسلط بودن مفصل گفتمان جمهوری اسالمی در سال

های  های قبل بر روی ارزش بندی شده است که از سویی بیش از دوره گفتمان، به طوری مفصل

های ذکر شده در صدد بسط  ایدئولوژیک اسالمی تاکید دارد و از سویی دیگر بر اساس سیاست

ای از  بندی وجود آمدن مفصل این به معنای به. گرایی است دادن به نوعی از فرهنگ مصرف

یی بر مبنای خوانش مشخصی از ایدئولوژی اسالمی و گفتنمان جمهوری اسالمی است که از سو

با این . وجود آمده است از سویی دیگر با اهمیت دادن به چرخش سرمایه در بازار مصرفی، به

توان گفت حاوی تضادی درونی  بندی که می وجود سوال اصلی در مواجهه با این نوع از مفصل

لی گفتمان جمهوری اسالمی، یعنی تواند این دو ایدة اص است این است که چه چیزی می

ایدئولوژی اسالمی و فرهنگ مصرفی را به یکدیگر مرتبط کند؟ جواب طبقة متوسط مدرن 

که گفتمان جمهوری اسالمی از شهروندان نظام جمهوری  یعنی با درنظر گرفتن این. شهری است

ایدئولوژیک خود و  های اسالمی در قبال دو شاخصة ذکر شده اوالً مطالبة زیر سوال نبردن ارزش

کننده بودن بازار ایجاد توسط این نظام را دارد، سوال این است که چه نوعی از  دوماً مصرف
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سوبژکتیویتی در قبال موقعیت ساختاری طبقة متوسط توسط گفتمان جمهوری اسالمی برجسته 

. باشد آل سوژگی این گفتمان در قبال طبقة متوسط مدرن شده است تا برسازندة موقعیت ایده

برای یافتن پاسخی به این سوال، باید در نظر داشت که گفتمان جمهوری اسالمی ایران، تنها یک 

ها در شرایط مختلف  نظم ایدئولوژیک نیست، بلکه یک گفتمان است که بر طبق ماهیت گفتمان

شود زیرا که با ارجاع به چارچوب نظری بیان شده رسیدن به  بندی می به طرق مختلفی مفصل

در نظر گرفتن گفتمان جمهوری اسالمی . گی در نظام معنایی یک گفتمان غیر ممکن است ستهب

توانند  بندی گفتمانی است که می عنوان نظمی ایدئولوژیک به معنای تقلیل اعمال مفصل به

های  هایی را بربسازد که حتا با اصول ایدئولوژیک این گفتمان همراه نیستند اما هنوز سوژه سوژه

عنوان گفتمانی که فراتر از  در نظر گرفتن گفتمان جمهوری اسالمی به. فتمانی او هستندقدرت گ

شود که شاید  زند، منجر به برجسته شدن این واقعیت می ایدئولوژی دست به سوژه سازی می

ای که مدنظر این گفتمان برای سوژه سازی در میان افراد طبقة متوسط  آل سوژگی موقعیت ایده

شود، بلکه زیر  های ایدئولوژیک توسط این طبقه خالصه نمی ها به قبول ارزششهری است، تن

چه برای تحلیلی  آن. آل این گفتمان بودن کافی است ها، برای سوژة ایده سوال نبردن این ارزش

ای گفتمان جمهوری اسالمی ایران اهمیت دارد، فراتر رفتن از سطح  گفتمانی از شرایط زمینه

ها این گفتمان دست به سوژه  ن و پرداختن به وجوهی است که بر مبنای آنتبلیغاتی این گفتما

بندی یک گفتمان  اگر این تبلیغات بدون در نظر گرفتن و رصد کردن اعمال مفصل. زند سازی می

های  وجود آمدن تصوری از مقاومت طبقة متوسطی در قبال ارزش بررسی شود امکان به

ه لزوماً به معنی مقاومت در برابر سوژگی مدنظر این گفتمان آید ک وجود می ایدئولوژیک حاکم به

تواند دربرگیرندة  آل این گفتمان می نیست زیرا همانطور که مطرح شد، موقعیت سوژگی ایده

 . شود وجود آمدن خیال این مقاومت، این تضاد عادی سازی می تضادی باشد که با به

وبژکتیویتی طبقة متوسط مدرن شهری حاوی توان نتیجه گرفت که س چه گفته شد می بنابر آن

هایی است که اوالً مشروعیت ایدئولوژیک گفتمان جمهوری اسالمی را زیر سوال  شاخصه

ای از اقتصاد سیاسی مد نظر این گفتمان است که در تضاد   رانندة گونه برد و دوماً موتور پیش نمی

ن تضاد در سوبژکتیویتی طبقة متوسط که ای حال این. های ایدئولوژیک قرار دارد با همان ارزش

تواند در جهت هژمونیک شدن گفتمان جمهوری اسالمی عمل کند، و آیا  شهری تا کی و کجا می

آل این گفتمان به ضد  امکان این وجود دارد که تضاد کنونی مطلوب در موقعیت سوژگی ایده
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والی است که نیاز به خود بدل شود و هژمونی گفتمان جمهوری اسالمی را زیر سوال ببرد، س

ای با جوامعی دارد که اقتصاد سیاسی مشابه گفتمان جمهوری  تر و مقایسه تحقیقات وسیع

 .اند اسالمی را تجربه کرده
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