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چكیده
هرچند در فضای روشنفکری جامعه بسیاری از پدیدهها و مسائل با مفهوم طبقه تبیین و
تحلیل میشوند ،اما تالش چندانی برای بررسی تجربی طبقات در ایران انجام نشده است.
مقالة حاضر به بررسی ارزشهای طبقاتی در جامعة ایران میپردازد و طبقه را با معیار
«اشتغال» تعریف و برای شناسایی طبقة باال از معیار دارایی در کنار اشتغال استفاده میکند.
دادهها با مصاحبه گردآوری شده و تحلیل دادهها با تحلیل مضمون و محتوای کیفی انجام
میشود .مشارکتکنندگان در پژوهش افرادی از طبقات پایین ،متوسط و باال در شهر تهران،
شامل  96نفر ،هستند .یافتهها نشان میدهد که طبقات ،ضمن برخورداری از برخی اشتراکات
ارزشی ،تفاوتهایی با هم دارند و در پارهای موضوعات ارزشهای متفاوتی در درون هر
طبقه قابل شناسایی است .ارزشهای طبقاتی در چهار مقوله ارائه شدهاند شامل :ارزشهای
اجتماعی ،ارزشهای اقتصادی ،ارزشهای توسعهای ،و ارزشهای مربوط به عدالت و
نابرابری .مهمترین ارزشهای طبقاتی به قرار زیر است :در طبقة باال پولمحوری ،نمایش،
فردمحوری ،و استحقاق؛ در طبقة متوسط توجه به مسئولیت فردی ،رعایت مصحلت جمعی،
فردگرایی ،و استحقاق؛ و در طبقة پایین نمایش و رقابت ،استحقاق ،و فردمحوری ارزشهای
غالباند .برآیند ارزشهای طبقاتی را میتوان این گونه برشمرد :طبقة باال به همراه بخش
بازاریِ جدید طبقة متوسط در پی دفاع از منافع طبقاتی و بهرهگیری بیشتر از شرایط موجود
است .دیگر الیههای طبقة متوسط در پی بهبود کیفیت زندگی و محیط پیرامونی از طریق
ارتقاء سطح تأمین نیازها و به همراه یک الیه از طبقة باال مایل به مشارکت در اصالحات
اجتماعی هستند .طبقة پایین نیز در تالش برای تثبیت پایداری تأمین نیازهای اساسی زندگی
و تطبیق یافتن با شرایط موجود است.
واژگان کلیدی :طبقة اجتماعی ،ارزشهای طبقاتی ،فردگرایی ،توسعه ،عدالت و نابرابری

پست الکترونیکی نویسنده رابطazizimehr@gmail.com :
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مقدمه و بیان مسئله
طبقه یکی از نیروهای اجتماعی (هانتینگتون 771 ،؛ بشیریه 776 ،؛ آبراهامیان ) 776 ،تأثیرگذذار
در تحوالت جوامع به شمار میرود و این موضذوع توسذط پیشذگامان جامعذهشناسذی از جملذه
مارکس و وبر مذورد تأکیذد قذرار گرفتذه اسذت .بذه همذین دلیذل از ابتذدای شذکلگیذری رشذتة
جامعهشناسی مفهوم طبقه حضور چشمگیری در کانون مباحث این رشذته داشذته اسذت .اهمیذت
«طبقه» تاحدودی بدین خاطر است که «جمعی از افراد که در موقعیت طبقاتی یکسذانی هسذتند،
گرایش به بروز رفتاری مشابه دارند :موقعیت طبقاتی تعیینکنندۀ شرایط کذنش افذراد اسذت و از
کسانی که شرایط کنش مشابهی دارند ،انتظار سر زدن کنشهذای مشذابهی مذیرود (وبذر: 676 ،
626؛ به نقل از برین .)9 : 761 ،ازاینرو ،هر طبقهای سبک زنذدگی ،ابذراز وجذود در جامعذه،
نحوۀ پیگیری منافع ،پنداشت از امور ،و کنشهای خاص خود را شذکل مذیبخشذد و بذه تعبیذر
بوردیو «فرهنگ همواره مهر طبقة اجتماعی را بر پیشانی دارد» (سیدمن .) 66 : 762 ،بذا وجذود
اینکه عقاید و ارزشها را میتوان از روی کنشها و رفتارهای فردی بازشناخت« ،ولی نمیتذوان
آنها را از زمینههای اجتماعی کذه در آن بذه وجذود مذیآینذد و از افذرادی کذه آنهذا را در سذر
می پرورانند جدا ساخت» (گرب .)21 : 777 ،لذا ،جایگاه طبقاتی عامل مهمی در شکلدهذی بذه
تفاوت در جهتگیری های ارزشی اعضاء طبقات و تمایل آنها به تغییر یذا تذداوم وضذع موجذود
است .در اقع ،اعضاء طبقات به پیروی از ارزشها ،یا سعی در بازتولید شرایط موجود دارنذد ،یذا
آن را نامطلوب میدانند و در راستای اصالح و تغییر آن اقدام میکنند ،یا تالش میکنند خذود را
با آن تطبیق دهند .به این خاطر شناخت ارزشها به منظور بررسی شرایط جامعذه و تغییذرات آن
اهمیت بهسزایی دارد.
جهتگیریهای ارزشی طبقات دارای ابعاد و پیامدهای مختلفی است .یکی از پیامدهای
ممکن ،تسهیل یا مختل کردن روند توسعه و تأثیرگذاری بر تغییرات اجتماعی است .چنانچه
طبقات اجتماعی حامل ارزشهایی همسو با توسعه باشند جامعه با سهولت بیشتری در مسیر
توسعه حرکت خواهد کرد ،در غیر این صورت ،روند توسعه مختل خواهد شد .همچنین یکی از
ابعاد جهتگیریهای ارزشی در رفتار و سبک زندگی خاصِ طبقات بازتاب مییابد که آن هم
به نوبة خود اخالق اجتماعی و مدنی ،روند توسعه و ثبات یا تغییر اجتماعی در یک جامعه را
تحت تأثیر قرار میدهد؛ بدین معنا که ،برای مثال ،در شرایطی که الیههایی از طبقات بدنبال
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نمایش ثروت ،آسودگی و فراغت حاصل از آن ،تمایز خود با دیگران از طریق ثروت و مظاهر
آن هستند ،دستیابی به موقعیتهای اجتماعی اقتصادی از راههای میانبر تبدیل به یک ارزش
اجتماعی میشود و این امر نهادینه شدن استفاده از راههای نامشروع برای دستیابی به خواستهها
در میان اعضای یک جامعه را تسهیل میکند .در این صورت ،طبقات اجتماعی بهجای اینکه
حامالن توسعه و اصالحات باشند ،خود به تودههایی نسبتاً بیتفاوت در قبال انسجام اجتماعی
تبدیل خواهند شد که رؤیاهای خود را فقط در ارضای خواستهای فردی و خانوادگی جستجو
میکنند .هنگامی که ارضای حداکثری خواستهای فردی و خانوادگی و عدم توجه به
خواستهای مدنی و اجتماعی راهنمای عمل افراد در جامعه باشد ،کنشهای افراد از قالب خیر
عمومی خارج میشود و منفعت شخصی جای آن را میگیرد .بدین ترتیب ،ارزشهای مورد
توافق گروههای اجتماعی میتواند نقش مهمی در مسیر توسعه ایفا کند و از طرفی خود نیز متأثر
از سیاستهای توسعهایِ اجرا شده است.
به نظر میرسد شرایط امروز جامعه ایران تصویر کموبیش مشابهی از وضعیت توصیف شدۀ
باال است؛ یعنی از سویی دگرگونی نسبتاً چشمگیری در ارزشهای مسلط و رایج بوجود آمده
ولی هنوز ارزشهای عام ،متناسب با توسعة همهجانبه و مورد توافق اکثریت جامعه و حاکمیت
استقرار پیدا نکرده است ؛ نابسامانیهای اجتماعی (طالق ،اعتیاد ،سرقت ،نزاع و قتل ،عدم
تحمل اجتماعی ،نابرابری اجتماعی ،پایین بودن اعتماد اجتماعی) ،فساد اقتصادی ،ضعف در
رواداری فرهنگی (در برابر گروههای غیرهمسو با سیاستهای فرهنگی رسمی ارائه شده از
سوی حاکمیت و نیروهای اجتماعی پیرو آن) ،بیتوجهی به حقوق دیگران ،عدم تحمل و به
رسمیت نشناختن تفکرات مخالف و عدم هماهنگی رفتارهای بسیاری از گروهها با معیارهای
فرهنگی تعریفشدۀ رسمی شواهدی بر این مدعا هستند .موارد دیگری از این دست که افراد
بهطور لحظهای در زندگی روزمره با آنها دست به گریباناند نشان از نوعی نابسامانی در جامعه
دارد که نیازمند بررسی تجربی است.
 .برای نمونه یافتههای موج سوم «پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان» ( ) 761نشاندهندۀ پنداشت و ارزیابی
نامطلوب پاسخگویان از جامعه است .از نگاه آنها امروزه ارزشهای «خودخواهانه» مانند دروغگویی ،تظاهر و
دورویی ،تقلب و کاله برداری ،تملق و چاپلوسی ،بدبینی و رباخواری به میزان زیادی در جامعه رواج دارد و در
مقابل ارزشهای «دگرخواه» و «جمعگرا» تضعیف شده است .هرچند ممکن است این یافتهها تطابق کامل با واقعیت
نداشته باشند ،اما تصویر مثبتی از واقعیتهای جامعه را از خالل ذهنیت افراد بهدست نمیدهد.
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هرچند شرایط ساختاری بهگونهای باشد که فضا و امکان انجام چنین کردارهایی را برای
کنشگران فراهم کند ،اما عامل اصلی شکلدهندۀ آنها پنداشت و تصوراتی است که کنشگران از
شرایط بیرونی دارند و آن را برای انجام چنین اعمالی مناسب میپندارند .این پنداشت و
تصورات نیز تاحدودی متأثر از موقعیت طبقاتی افراد است .پژوهشهای اندکی که پیرامون
ارزشها و نگرشهای طبقاتی در ایران یا بخشهایی از جامعه ایران انجام شده است به
تفاوت های ارزشی و نگرشی در میان طبقات اشاره دارند ،برای مثال ،قاسمی و دیگران () 766
با بررسی تأثیر طبقة اجتماعی بر نگرش به جریان نوگرایی در شهر اصفهان ،استدالل میکنند که
تضاد طبقاتی یکی از عوامل تشدیدکنندۀ تضاد بین سنتگرایی و نوگرایی است؛ طبقة باال
نوگراتر و طبقه پایین سنتگراتر هستند؛ طبقة متوسط به طبقة باال نزدیکتر ولی در شاخص
بینش دموکراتیک به طبقة پایین نزدیکتر است و از طبقة باال فاصله زیادی دارد؛ عقالنیت،
سودجویی و مصرفگرایی مهمترین ارزشهای مورد قبول طبقات باالست؛ این طبقه بیش از
سایر طبقات محاسبهگر و مصرف کاالهای تجملی از خصوصیات بارز آنان است .طبقات پایین
در شاخصهای اقتصادی گرایش به پیروی از طبقات باال دارند و عقالنیت ،مصرفگرایی و
فردگرایی مورد تأکید ثروتمندان را میپذیرند .ملکی ( ) 771با بررسی رابطه پایگاه اقتصادی
اجتماعی خانواده با گرایشهای ارزشی نوجوانان نشان میدهد که پایگاه اقتصادی اجتماعی
خانواده با ارزشهای زیباشناختی و ارزشهای اقتصادی رابطه مستقیم و با ارزشهای مذهبی
رابطه معکوس دارد .همچنین ارزشهای علمی و ارزشهای اجتماعی در میان طبقات مختلف
تفاوت معناداری وجود دارد .عالوه بر این ،اولویت ارزشی نوجوانان بیشتر مادی است و از این
نظر تفاوتی بین طبقات مختلف وجود ندارد.
در مجموع میتوان گفت که به رغم استفادۀ فراوان از مفهوم طبقه در فضای روشنفکری
جامعه ایران ،تالش زیادی برای تدقیق معنا ،تعیین مرزها و حجم طبقات ،شناسایی الیهها و
ارزشهای مورد توافق آنها بر مبنای دادههای تجربی انجام نشده است .از آنجا که جایگاههای
متفاوت طبقاتی ارزشها و پنداشتهای متفاوتی را برای حامالن خود درونی میکنند ،لذا،
شناخت تصورات ،پنداشتها و جهتگیریهای ارزشی و تبیین طبقاتی آنها اهمیت زیادی
برای درک این رفتارها دارد .این مسئلهای است که مقالة حاضر سعی در پرداختن به آن دارد .در
راستای روشن شدن مسئلة مذکور و درک آن سعی میشود به این سؤال پاسخ دهد که
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ارزشهای مورد قبول جامعه ،به تفکیک طبقات اجتماعی ،کداماند و طبقات از این لحاظ چه
تفاوتی با هم دارند؟

طبقه؛ مفهومی برای تفكیک اجتماعی
هر چند مفهوم طبقه ساده و قابل فهم به نظر میرسد ،اما «کمتر مفاهیمی در جامعهشناسی وجود
دارند که بیش از مفهوم «طبقه» مورد مناقشه قرار گرفته باشند» (رایت .) :2007 ،شذاخصهذای
تعریف و سنجش طبقه ،تعیین مرزهای طبقاتی ،تعداد طبقات در یک جامعه ،و الیذههذای درون
طبقاتی در رویکردهای مختلف جامعهشناسی متفاوت است .ایذن امذر بذه کارکردهذای آن بذرای
تحلیلگران و پژوهشگران مختلف برمیگردد .در واقع ،اینکه طبقه پاسخ به چه نوع سؤالی باشد،
برای توضیح و تبیین چه مسئلهای و برای کدام نوع جامعهای بذهکذار گرفتذه شذود ،داللذتهذای
متفاوتی پیدا میکند (رایت 661 ،و .)2007
بدین ترتیب ،میتوان گفت که «طبقه برای افراد مختلف چیزهای متفاوتی معنی میدهد؛ یک
ابزار تئوریکی برای تحلیل دنیایِ اجتماعی ،شرایط اجتماعی مشترک ،یا مجموعهای از
جهتگیریها ،اعتقادات و کردارهای مشترک زندگی» (نزبیت .) 67 :2009 ،برای مارکس طبقه
ابزاری تحلیلی است که دگرگونیهای تاریخی جوامع را توضیح میدهد و در ارتباط با مفهوم
«استثمار» قابل درک است .در مدل مارکسیستی طبقه براساس نوع رابطه با مالکیت ابزار تولید
تعریف میشود؛ مالکان ابزار تولید بهعنوان طبقة سرمایهدار و فاقدان آن بهعنوان طبقة کارگر.
برای وبر طبقه با توجه به سرمایهای که افراد وارد بازار کار میکنند تعریف میشود و با
شانسهای زندگی مرتبط است .وبر در کنار طبقه ،به منزلت و حزب بهعنوان دیگر ابزارهای
توزیع قدرت اشاره میکند .در نگاهی دیگر« ،طبقه بهمثابه ابزاری است که به مدد آن رفتار
روزمره کسانی را که با آنان مواجه هستیم پیشبینی میکنیم» (لوید)91 : 76 ،؛ گاهی هم
مفهومی است برای هویتیابی افراد و با درک ذهنی آنها از جایگاهشان تعریف میشود (وارنر،
) 616؛ در مواردی برای توضیح نابرابریهای شانسهای زندگی به کار میرود (گلدتورپ،
)2000؛ زمانی توضیحدهندۀ تفاوت در اقتدار است (دارندورف) 616 ،؛ گاهی برای توصیف
شیوههای زندگی و الگوهای مصرف بهکار میرود؛ و نیز ابزاری برای توضیح تمایزات فرهنگی
(بوردیو ) 76 ،است .برای پوالنزاس (  ) 76طبقة اجتماعی با توجه به جایگاهی افراد در
1 practice
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فرایند تولید تعریف میشود .اشاره به این موارد نشان از تنوع کاربست طبقه نزد پژوهشگران و
اندیشمندان این حوزه دارد.
تمام دیدگاهها نسبت به طبقه ،به نوعی متأثر مارکس و وبر هستند و ردّ پای آنها را در تعاریف
مختلف طبقه میتوان مشاهده کرد .پژوهشگران و اندیشمندان حوزۀ طبقه که در چارچوب مدل
مارکسیستی کار میکنند روابط طبقاتی را بهعنوان روابطی مبتنی بر تخاصم و تضاد تلقی کردهاند.
در سوی مقابل کسانی هستند که طبقات را نه بهصورت متخاصم بلکه بیشتر ابزاری برای
گروهبندی و تفکیک اجتماعی تلقی کردهاند .طبقه عمدتاً به جایگاه عینیای اشاره دارد که افراد در
سلسله مراتب توزیع منابع مادی کسب کردهاند و بیانگر نوعی دسترسی نابرابر به منابع است؛ این
دسترسی نابرابر در مدل مارکسیستی منبع و عامل تخاصم است و برای رویکردهایی دیگر ،ابزاری
است برای گروهبندی و تفکیک .در این مقاله نیز طبقه بهعنوان ابزاری برای تفکیک گروهها است و
اشاره به افرادی دارد که در سلسله مراتب اقتصادی اجتماعی و شغلی جایگاه یکسانی دارند.
همچنین آنها نه به صورت کنشگرانی دارای آگاهی طبقاتی ،بلکه صرفاً گروههایی در نظر گرفته
میشوند که در سلسله مراتب اقتصادی دارای جایگاههای متفاوتی هستند.

سنجش طبقه
همانگونه که لوی ( )2002در مورد طبقة متوسط اشاره میکند ،سنجش طبقذه «بذه خذاطر مذبهم
بودن مفهوم آن دشوار است» (آیزنهاور ) 01 :2006 ،و معیار ثابتی برای سنجش آن وجود ندارد.
چندبعدی بودن طبقة اجتماعی «داللت بر این دارد که طبقات صرفاً پدیدههای اقتصادی نیسذتند،
بلکه همچنین بهشدت با شیوههای تولید اجتماعی و تمایز فرهنگی مذرتبطانذد» (دوایذن2001 ،؛
سویج و همکاران )227 :20 7 ،و مؤلفههای متعددی از قبیل درآمد ،ثروت ،قدرت ،تحصذیالت،
نژاد و قومیت را در بر میگیرد .به همذین خذاطر معیارهذای سذنجش و طبقذهبنذدی گذروههذای
اجتماعی اقتصادی متفاوت و شامل مذوارد زیذر اسذت :رابطذه بذا ابذزار تولیذد (بذرای مذارکس)؛
برخورداری از موقعیت مشترک در بازار و منافع اقتصادی و شذانسهذای زنذدگی مشذابه (وبذر،
) 762؛ دارائی ،آموزش یا مهارت و نیروی کار یدی (گیذدنز 676 ،؛ بذه نقذل از گذرب: 777 ،
)201؛ مالکیت وسایل تولید ،اقتدار سازمانی یا مدیریت ،و مهذارت و تخصذص (رایذت) 667 ،؛
روابط مبتنی بر اقتدار (دارندورف) 616 ،؛ جایگاه در فرایند و ساختار تولید (پوالنزاس) 76 ،؛
آموزش ،اشتغال ،ثروت ،ارزشها ،و پسزمینة خانوادگی (آیزنهذاور) 01 :2006 ،؛ «دارایذیهذای
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خانوار ،سطح تحصیالت ،و شغل» (پرسمان2007 ،؛ بیردسذال20 0 ،؛ اتکینسذون و برانذدولینی،
20 7؛ به نقل از ویسذجی ، )1 :20 1 ،سذرمایة اقتصذادی مثذل درآمذد خذانوار ،قیمذت خانذه و
پساندازهای خانوار (سَوِیج و همکاران ،)226 :20 7 ،میزان درآمد ،نذوع شذغل ،میذزان سذواد و
تحصیالت و نوع مسکن (وارنر 616 ،؛ بهنقل از لوید .)71 : 76 ،همچنین ،برای بوردیو «نظذام
شذغلی ،هسذتة نهذادیِ «سذذاختار طبقذاتی» را تشذکیل مذذیدهذد» (واینینگذر) 76 : 761 ،؛ بذذرای
گلدتورپ ( ) 660مشاغلِ دارای موقعیت مشابه در بازار ،تشکیلدهندۀ یک طبقه در نظذر گرفتذه
می شوند؛ در کارهای تجربیتری مثل پیمایش نیویورک تذایمز« ،طبقذة اجتمذاعی افذراد بواسذطة
مواردی شامل تحصیالت ،درآمد ،اشتغال و ثروت تعیین میشود» (نیویورک تایمز)217 :2001 ،؛
سورنسن یک کار مهم در ارتباط با طبقه را شناسایی مقولذههذای طبقذاتی همگذن بذا اسذتفاده از
مقولههای شغلی میداند (سورنسن.) 76 : 761 ،
با مرور دیدگاههای مختلف دربارۀ طبقه ،میتوان چند نکته را برای سنجش آن مدنظر قرار
داد :نخست ،اقتصاد (شغل ،جایگاه فرد در مناسبات اقتصادی ،دارایی و درآمد) عامل مهم و پایة
اصلیِ تعریف طبقه است ؛ دوم ،همانطور که اریکسون و گلدتورپ ( ) 662تأکید دارند ،که
طرحوارۀ طبقاتیشان بیشتر ابزاری برای کار است نه نقشهای قطعی از ساختار طبقاتی (برین،
 ،)76 : 761بهتر است که این مفهوم را بهمثابة یک ابزار تحلیلی نگریست و بهتناسب کاربردی
که از آن انتظار میرود طبقه را تعریف و دامنة طبقات را مشخص کرد .لذا ،نباید آن را تصویر
قطعی و تامِ واقعیت بیرونی دانست؛ سوم ،طبقه ابزاری برای تفکیک گروهها است و یک ساختار
سفت و سخت با مرزهای قطعی نیست ،بنابراین ،تداخل مرزهای طبقاتی دور از انتظار نیست؛
چهارم« ،طبقات اجتماعی را تنها میتوان در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر مورد بررسی قرار داد»
(لوید .)7 : 76 ،از اینرو ،در این پژوهش نیز طبقه بهمثابة ابزاری تحلیلی و برای تفکیک
گروههای اقتصادی اجتماعی در نظر گرفته میشود و ارتباط آنها با یکدیگر را مورد بررسی و
شغل را معیار اصلی شناسایی طبقات قرار میدهد.
از آنجا که عامل پایهای سنجش طبقات معیارهای «اقتصادی» است ،لذا سنجش طبقات و
تعیین دامنة آنها در یک جامعه مستلزم دسترسی به آمار و اطالعات مناسب دربارۀ افراد و
 .به رغم تأکیداتی که بر معیارهای دارایی ،اشتغال و درآمد در تعریف طبقه وجود دارد ،اما کسانی هم که این
معیارها را بهکار گرفتهاند نظام طبقه بندی یکسانی را ارائه نکردهاند.
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گروهها اجتماعی است؛ آمار و اطالعاتی از قبیل میزان دارایی ،شغل ،درآمد ،میزان هزینهها،
مالیاتهای پرداختی و سایر شاخصهای اقتصادی در سطح فرد و خانوار .در جوامعی که با
محدودیت آماری و دسترسی یا تولید چنین آمارهایی مواجهاند ،به ناچار باید معیاری را برگزید
که هم بتوان به اطالعات مربوط به آن دست یافت و هم تاحدودی گویای واقعیت نظام طبقاتی
جامعة مورد مطالعه باشد .سنجش طبقه در ایران با چنین محدودیتهایی مواجه است و امکان
دستیابی به اطالعات مورد نیاز درمورد افراد بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن است .بهعنوان
شیوۀ جایگزین ،میتوان به «سنجش ذهنی» طبقات روی آورد؛ بدین معنا که از افراد خواسته
میشود جایگاه طبقاتی خود را مشخص کنند و یا اینکه از آنها پرسیده میشود که خود را در
کدام طبقه جای میدهند؟ اما چنین امری همواره در معرض خطای گرایش پاسخها به حد
متوسط است؛ برای مثال ،در موج سوم پیمایش ارزشهای و نگرشهای ایرانیان ( ) 761این
سؤال از شهروندان پرسیده شد که «اگر جامعه را به سه طبة باال ،پایین و متوسط تقسیم کنیم،
شما خود را جزء کدام طبقه میدانید؟»  9226درصد از پاسخگویان خود را متعلق به طبقة متوسط
دانستهاند .با توجه به این محدودیتها معیار «شغل» میتواند معیار نسبتاً مناسبی برای سنجش
طبقه در جامعه ایران باشد .شغل از آنرو اهمیت دارد که از سویی با تحصیالت و تخصص فرد
ارتباط دارد و از سوی دیگر کم وبیش موقعیت اقتصادی و حیثیت اجتماعی افراد را در جامعه
تعیین میکند .عالوهبر این ،افراد شغل خود را راحتتر از دیگر موارد (دارایی ،درآمد ،هزینه)
بیان میکنند و اینکه در نمونهگیری نظری و هدفمند با سهولت بیشتری میتوان به افرادی با
شغل مورد نظر دست یافت.
در این مقاله نیز شغل بهعنوان معیارهای سنجش طبقه بهکار گرفته میشود .دستهبندی
مشاغل باید بتواند بیانگر تفاوت جایگاههای طبقاتی باشد .یکی از رویکردهای مهم و پرنفوذ در
این زمینه از آن اریک اولین رایت ( 667و  )200است که طبقات را براساس اقتدار سهگانة
شغلی شامل مالکیت وسایل تولید ،اقتدار سازمانی یا مدیریت ،و مهارت و تخصص دستهبندی
میکند .وی افرادی که هر سه نوع اقتدار را در اختیار دارند طبقة بورژوازی یا به تعبیری باال و
افراد فاقد هر نوع اقتدار را طبقة کارگری یا پایین در نظر میگیرد .سایر کسانی که بخشی از این
اقتدار را در اختیار دارند به عنوان حامالن «جایگاههای متناقض طبقاتی»؛ که در حد فاصل طبقة
1. Erik Olin Wright
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بورژوازی و طبقة کارگری قرار دارند ،در نظر میگیرد که ما در این مقاله آنها را تحت عنوان
«طبقة متوسط» جای میدهیم.
هرچند یافتن مبنایی برای تعریف و سنجش طبقه تا حدودی کار را در سطح انتزاع آسان
میکند ،اما در عالم واقع و تعیین مصادیق ،با پیچیدگی و دشواریهای خاصی روبرو است.
همچنین استفاده از تنها یک معیار (مثالً اشتغال) برای شناسایی طبقات دربردارندۀ ابهاماتی است؛
برای مثال ممکن است کسی در مشاغل طبقة متوسطی فعالیت داشته باشد ،اما دارایی هنگفتی را
به ارث برده و جایگاه اقتصادی وی باالتر از جایگاه شغلیاش باشد ،یا اینکه فرد فاقد یک شغل
مشخص باشد ،اما از درآمدهای جانبی (مثالً با سرمایهگذاری در بانک یا اجاره دادن خانههایی
که در تملک دارد) درآمد ماهیانة قابل توجهی بدست آورد .از طرف دیگر شغل به تنهایی برای
شناسایی طبقة باال کافی نیست ،زیرا ممکن است کسی بهتازگی به مشاغل دارای اقتدار سهگانه
دستیافته باشد ،ولی موقعیت اقتصادی وی هنوز طبقة متوسطی باشد .لذا ،در اینجا در کنار
شغل از دارایی بهعنوان مکمل شناسایی طبقة باال استفاده میشود  .بدین ترتیب ،در این مقاله سه
طبقه از هم تفکیک خواهد شد شامل طبقة باال ،متوسط و پایین .طبقة باال شامل مشاغلی است
که از هر سه نوع اقتدار شغلی برخوردارند و عالوه بر آن بهلحاظ دارایی نیز باید از معیارهای
زیر بهرهمند باشند :درآمدهای ماهانة دهها میلیون تومانی ،خودروهای لوکس ،و زندگی در مناطق
به اصطالح «شمال شهر» تهران .2طبقة متوسط کسانی هستند که در نظام طبقهبندی رایت در
جایگاههای متناقض طبقاتی قرار دارند و شامل خرده بورژوازی ،بخش مدیران دولتی و افسران
عالیرتبه نظامی است که ما از آنها بهعنوان طبقة متوسط (متوسط جدید ،بخش سنتی بازار و
بخش جدید بازار) یاد میکنیم .افرادی هم که فاقد هر سه گونة اقتدار شغلی هستند طبقة کارگر
(پایین) تلقی میشوند .هرچند این طبقهبندی ممکن است دربردارندۀ ابهامهایی باشد ،اما

 .البته استفاده از معیار دارایی نیز با مشکالتی روبهرو است از قبیل شناسایی میزان آن و اینکه مرز طبقاتی دارایی
کجا است؟ بدین معنا که برخورداری از چه میزان دارایی را طبقة پایین ،چه میزان را طبقة متوسط و از چه میزانی
به بعد را طبقة باال باید در نظر گرفت؟
 .2در این مقاله منظور از «طبقة باال» افرادی است با موقعیت اقتصادی باال و این افراد ضرروتاً سرمایة فرهنگی باالیی
ندارند.
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تاحدودی نمایانگر واقعیتها است و میتواند به پیشبرد اهداف این مقاله کمک کند .
دستهبندی طبقات بر مبنای گروههای شغلی در قاب زیر ارائه شده است.
قاب شمارۀ  :دستهبندی طبقات بر مبنای گروههای شغلی
شغل

طبقه

مدیران عالیرتبه (وزیر ،مرجع تقلید و  ،)...مشاغل فروش باال (بازرگان واردات و صادرات،
باال

دارندۀ نمایشگاه اتومبیل) ،مشاغل تولیدی باال (کارخانهدار) ،مشاغل خدماتی باال (مدیرعامل
کارخانه ،و  ،)...بساز و بفروش
کارمندان دولت و بخش خصوصی ،دانشگاهیان ،صاحبان حرف و متخصصان (از قبیل
جدید

داروساز ،مهندس ساختمان ،وکیل ،مهندس پروژه ،کارشناس فنی و )...؛ روزنامهنگاران و
نویسندگان ،افسران نظامی (سرتیپ ،سرهنگ و سروان) ،هنرمندان و ورزشکان حرفهای

متوسط

مغازهداران ،ارائهدهندگان خدمات تخصصی (بدون نیاز به تحصیالت دانشگاهی از قبیل
بازاری

پیمانکاران ،کاروانداران ،و ،)...صاحبان کارگاههای تولیدی کوچک (مانند نقرهسازی،
قطعهسازی ،مبلسازی و )...؛ روحانیون و کشاورزان

پایین

مشاغل تولیدی پایین ،مشاغل خدماتی پایین ،کارگران ،مشاغل فروش پایین

نکتة دیگر در ارتباط با سنجش طبقه توجه به «واحد پایگاه طبقه» است؛ بدین معنا که پایگاه
طبقاتی را برای فرد در نظر بگیریم یا خانواده؟ هرکدام از آنها که بهعنوان واحد پایگاه طبقاتی در
نظر گرفته شوند ،الزامات خاصی را برای سنجش طبقه ایجاد میکنند .این موضوع وقتی اهمیت
بیشتری مییابد که پایگاه طبقاتی را شکلدهندۀ تجارب زندگی ،عالیق و نگرشهای افراد در
نظر بگیریم« .در نظریات طبقه ،مرسوم است که همة اعضای یک خانوار را اشغالکنندۀ یک
موقعیت طبقاتی در نظر بگیرند» (برین .)76 : 761 ،با در نظر گرفتن اشتغال بهعنوان معیار
سنجش طبقه« ،شناسایی پایگاه طبقاتی بزرگساالن غیرفعال اقتصادی (زنان خانهدار ،دانشجویان و
بازنشستگان) و نیز بچهها امکانپذیر نیست» (همان) ،مگر اینکه پایگاه طبقاتی آنان را در پیوند با
سایر اعضای خانوار تعریف کرد .یکی دیگر از مشکالت در نظر گرفتن فرد بهعنوان واحد پایگاه
طبقاتی این است که «احتمال دارد افرادی از یک خانوار (کسانی که به طور چشمگیری سبک

 نکته دیگری که الزم است به آن توجه داشت این است که تعریف طبقه بر مبنای شغل ممکن است افرادحاشیه ای و بیرون از نظام رسمی اشتغال و یا اشتغال خالف قانون را از دایرۀ نظام طبقهبندی بیرون قرار دهد.
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زندگی ،منابع و پایگاه اجتماعی مشابهای دارند) بهصورت مقولههای طبقهای متفاوتی طبقهبندی
شوند» (ویسجی و پاسل .) 10 :20 7 ،از اینرو ،سنجش پایگاه طبقاتی بواسطة اشتغال ایجاب
میکند ک ه خانوار را واحد پایگاه طبقاتی در نظر گرفت و در اینجا نیز افراد یک خانوار که با هم
زندگی میکنند بهعنوان حامالن پایگاه طبقاتی واحد تلقی میشوند.

ارزش و ارزشهای طبقاتی
مفهوم «ارزش» همانند بسیاری دیگر از مفاهیم جامعهشناختی بهسادگی تن به یک تعریف واحذد
نمی دهد و هر چند بهظاهر ساده و قابل فهم است ،اما «به سختی میتوان یک تعریف بیرونذی از
آن ارائه کرد» (رفیعپور )296 : 776 ،و بهرغم یا ،شذاید ،بذه خذاطر اسذتفاده گسذترده از مفهذوم
ارزش ،برداشت هذای متفذاوتی از ایذن سذازه شذکل گرفتذه اسذت (بذرای نمونذه ،بذودن200 ،؛
اینگلهارت 667 ،؛ کوهن 696 ،؛ پارسونز؛  61؛ روکیچ 677 ،؛ به نقل از شذوارتز .)2009 ،بذا
وجود این ،اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه سعی در تعریف و دستهبندی ارزشها کردهاند.
روکیچ ( ) 679ارزشها را عقاید و باورهای می داند که افراد بر بنای آنها گونههای رفتذاری یذا
حاالت خاصی را بر دیگر گونههای رفتذاری یذا حذاالت خذاص تذرجیح مذیدهنذد .سذاروخانی
ارزشها را «هر آنچه اعضای یک جامعه گرامذی مذیدارنذد» (سذاروخانی )611 : 770 ،تعریذف
میکند .در تعریفی دیگر« ،ارزش شیوه ای از بودن یا عمل است که یک شخص یا یک جمذع آن
را به عنوان آرمان میشناسند و افراد یا رفتارهایی را که بذدان نسذبت داده مذیشذوند مطلذوب و
متشخص میسازد» (روشه .)79: 797 ،جامعه شناسانی از قبیل ویلیامز ( ) 696و انسانشناسذانی
از قبیل کالکهون ( « ) 61ارزشها» را بهمثابة معیاری می دانند که افذراد از آن بذرای ارزشذیابی

2

کنشها ،افراد و وقایع استفاده میکنند (شوارتز .)2009 ،بدینترتیب میتوان ارزشها را بهعنذوان
عقاید و باورهایی در نظر گرفت که تعیینکنندۀ امور مطلوب برای افراد و گروههذا و معیارهذایی
برای تصمیم گیری هستند و اینکه زاویة نگاه افذراد بذه مسذائل و موضذوعات مختلذف را تنظذیم
میکنند .به عبارتی بهتر« ،وقتی ما به ارزشهای خودمان میاندیشیم به چیزی فکر مذیکنذیم کذه
برای ما در زندگی مهم است» (شوارتز.)7 :2009 ،
1. Rokeach
2. evaluation
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عالوهبراین ،ارزشها نقش مهمی در استقرار نظم اجتماعی دارند .آنها در واقع بخش مهمی
از فرهنگ هر جامعهای هستند ،به ثبات نظم اجتماعی کمک میکنند ،مبنای زندگی روزمره را
تشکیل میدهند ،طی فرایند اجتماعیشدن درونی میشوند ،و مبتنی بر بافت اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و فرهنگیای هستند که افراد در آن رشد مییابند .از اینرو ،میتوان گفت گروههای
اجتماعی مختلف حامل ارزشهای مختلفی هستند؛ گاه مشابه و گاه متفاوت که بهتناسب آنها
شیوههای متفاوتی از نظم اجتماعی را مطلوب میپندارند .ارزشها هرچند مطلوبیت و عدم
مطلوبیتها را تعیین میکنند ،اما افراد ضرورتاً بر مبنای آنها عمل نمیکنند ،بلکه بر اساس
تشخیص و پنداشتی که از شرایط دارند ،ارزشها را متناسب با آن تنظیم میکنند .به همین خاطر
است که گاه مشاهده میشود در یک جامعه اکثریت مردم از ارزشهایی مثل صداقت،
نوعدوستی و نظایر آن حمایت میکنند ،ولی در عمل آنها را نادیده میگیرند.
اما آیا تمام گروهها و طبقات اجتماعی از ارزشهای یکسانی پیروی و آنها را درونی
میکنند؟ آیا میتوان از ارزشهای طبقاتی نام برد و ارزشهای خاصی را به طبقه یا الیههایی از
طبقهای خاص نسبت داد؟ اغلب ،افراد بهعنوان حامل ارزشهای خاصی تلقی میشوند ،اما
نمیتوان ارزشها را از زمینههای اجتماعی که در آنها رشد مییابند و برای افراد درونی
میشوند جدا ساخت .یکی از زمینههای مهم شکلدهی و جهتدهی به ارزشهای افراد طبقهای
است که فرد بدان تعلق دارد؛ یعنی میتوان ارزشها ،ایده یا مجموعهای از ایدهها را به یک
طبقه ،قشر ،یا گروهی از افراد نسبت داد که چایلد این پدیده را «انتساب » (چایلد)200 : 61 ،
نامگذاری میکند .به خاطر تأثیرگذاری طبقه بر جهتگیریهای ارزشی است که رایت میگوید
«ما به این دلیل «جایگاه» طبقاتی اشخاص را مهم میدانیم که معتقدیم نحوۀ تالقی مناسبات
طبقاتی با زندگی آنان ،از راه سازوکارهای متنوعی ،شکلدهندۀ تجارب ،عالیق و انتخابهای
آنها است (رایت .)10 : 761 ،در همین راستا سورنسن استدالل میکند که «تفاوتهای مهمِ
ارزشی بین طبقات مختلف وجود دارد» (سورنسن ) 69 : 761 ،و «طبقه بهمثابة شرایط زندگی،
برای تحلیل اینکه چگونه الگوهای نگرش ،رفتار و جامعهپذیری برحسب جایگاه در ساختار
اجتماعی تغییر میکنند ،مفهوم بسیار سودمندی است» (همان .)2 7 :از اینرو ،میتوان از
ارزشهای طبقاتی صحبت و استدالل کرد که طبقات مختلف در مواجهه با پدیدهای واحد
1. imputation
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برخورد یکسانی نخواهند بود؛ زیرا که نوع برخورد با پدیدهها متأثر از ارزشها و ارزشها نیز
در طبقات مختلف با یکدیگر متفاوت است.
روش پژوهش
این پژوهش با روش کیفی انجام و برای بدسذت آوردن دادههذا از مصذاحبه نیمذه سذاختیافتذه
استفاده شده است .قلمرو پژوهش را افرادی از سه طبقة باال ،متوسط و پایین در شذهر تهذران در
بازۀ زمانی اردیبهشت تا تیر  769تشکیل میدهد .انتخاب افراد برای مصاحبه بهصورت هدفمند
انجام شده است؛ بدین معنا که در ابتدا معیار تعریف طبقه (بر مبنای شغل) مشذخص و حذامالن
هر شغل در طبقهای خاص قرار گرفت .سپس از روی مشاغل مربوط به هذر طبقذه ،افذراد مذورد
نظر شناسایی و برای انجام مصاحبه به آنها مراجعه شد .نمونهگیری هدفمند این امکان را فذراهم
کرد که موردهای مصاحبه از تنوع زیادی برخوردار باشند؛ برای مثذال تنذوع براسذاس جنسذیت،
سن ،وضعیت تأهل .در مورد طبقة باال ،با توجه به محدودیتهای مربوط به شناسایی و رضذایت
آنها برای انجام مصاحبه ،در کنار نمونهگیری هدفمند از نمونهگیری گلوله برفی نیز استفاده شذد.
بدین ترتیب که پس از انجام مصاحبه با اعضای این طبقه از آنهذا خواسذته شذد کذه در صذورت
امکان فردی از اعضای این طبقه که ویژگیها و معیارهای مربوط به طبقة بذاال را داراسذت بذرای
مصاحبه معرفی کند .اکثر مصاحبه ها در محل کار افراد و تعداد انذدکی از آنهذا نیذز در فضذاهای
عمومی مثل پارک انجام شد .تعداد کل مصاحبهها از هر سه طبقه  96مورد اسذت کذه اطالعذات
جزییتر آن شامل تعداد و زمان انجام مصاحبهها در قاب زیر ارائه شده است:
قاب شمارة  :1-3تعداد مصاحبههای انجام شده به تفكیک طبقات
طبقه

تعداد مصاحبه

باال

21

متوسط

20

پایین

27

مجموع

96

مدت زمان
میانگین زمانی هر مصاحبه 10:دقیقه
مجموع زمانی مصاحبهها:
 2720دقیقه  11ساعت

پس از انجام مصاحبهها ،تمام آنها پیادهسازی و سطر به سطر به شیوۀ «کدگذاری باز»
کدگذاری شدند .سپس مقوالت و مضامین مهم آنها استخراج و براساس تحلیل محتوا و تحلیل
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مضمون مورد تحلیل قرار گرفتند .در تحلیل یافتهها هر کدام از طبقات بهمثابة یک نمونة مستقل
در نظر گرفته شدند اما یافتهها و نتایج نهایی به صورت مقایسهای و در ارتباط با هم ارائه شده
است .نکته دیگر اینکه این پژوهش به هیچ روی قصد تعمیم ندارد و در تحلیل و ارائه یافتهها
هر جا از طبقه و طبقات صحبت میکند منظور افرادی است که به نمایندگی از این طبقات مورد
مصاحبه قرار گرفتهاند ،نه کل طبقه.

یافتههای پژوهش
یافتههای بدست آمده در چهار مقوله دستهبندی و ارائذه شذدهانذد شذامل ارزشهذای اجتمذاعی،
ارزش های اقتصادی ،ارزش های مربوط به عدالت و نابرابری ،و ارزشهای توسذعهای .در اینجذا
ارزش های هر طبقه بیانگر روند کلی و نگرش غالب اعضای آن طبقه است ،نه تکتک افذراد آن
طبقه ،در پارهای موارد هم درون هر طبقهای گروههایی با ارزشهای متفذاوت وجذود دارد .نکتذة
دیگر اینکه همانطور که در تعریف طبقه نمیتوان قائل به یک مرز دقیق و غیر قابذل نفذوذ بذود،
در شناسایی ارزشهای طبقاتی نیز این حکم صادق است و تداخل طبقاتی وجود دارد.

ارزشهای اجتماعی
منظور از ارزش های اجتماعی مطلوبیت اموری است که برای زندگی روزمره و اجتماعی مردم از
اهمیت باالیی برخوردارند و زاویة نگاه مردم به زندگی اجتماعی را مشخص میکند .بذه سذخنی
دیگر ،ارزش های اجتماعی نظام عقایدی است که تعیینکننده مطلوبیذتهذای زنذدگی اجتمذاعی
روزمرۀ افراد و گروهها است .طبقات اجتماعی نیز ،با توجه به موقعیت متفاوت خود در جامعذه،
از ارزشهای خاصی برخوردارند ،کدهای مربوط به ارزشهای اجتماعی مربذوط بذه طبقذات در
قاب زیر نمایش داده شده است.
طبقه
طبقة
باال
طبقة
متوسط

قاب شمارۀ  :7کدهای مربوط به ارزشهای اجتماعی مورد توافق طبقات سهگانه
کدها
بدبینی به کردارها و گفتههای دیگران؛ پایبندی به ارزشهای انسانی و برخورداری از پول بهعنوان دو
ابزار نیل به آرامش؛ ابزاری شدن روابط؛ استفاده از میانبرهایی از قبیل پرداخت رشوه عملی غیراخالقی
اما ضروری است؛ رقابت جویی الزمة زندگی امروزی؛ پنداشت نامطلوب از فرهنگ ایرانی؛ در
جستجوی جامعة اخالقی و عاری از دغدغه.
تعامالت و روابط به مثابة سرمایه اجتماعی؛ ضرورت روزآمدن شدن در کسب مهارتها و آگاهی؛
رقابت :الزمة فعالیت حرفهای و مخرب مناسبات اجتماعی؛ تقدم رعایت ارزشها بر بهکارگیری
میانبرها؛ رشوه :پدیده ای مذموم اما مشروط در احقاق حق و عدم ضرر به غیر؛ پنداشت نامطلوب از
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طبقة
پایین

وضعیت اجتماعی؛ جامعة ایدهآل یعنی اجرای حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی؛ جامعهپذیری
اخالقی بهعنوان انگارهای اخالقی؛ منفعتطلبی شاهراه زوال ارزشها؛ ناتوانی پول در پاسخ به نیازهای
فرامادی؛ میل به ساماندهی جامعه و زندگی خود
ابزاری شدن روابط و تعامالت اجتماعی؛ ضرورت بهروز شدن ظواهر زندگی؛ پذیرش مشروط ابزارهای
غیرمشروع و میانبرها؛ تأکید بر پولمحوری؛ در پی انتقال ارزشهای ارتقاء جایگاه طبقاتی به فرزندان؛
مطلوبیت راه میانبر برای دستیابی به اهداف؛ در جستجوی جامعة ایدهآل؛ تأکید بر زوال ارزشهای
اخالقی؛ رقابت :الزمة زندگی امروزی

یافتهها نشان میدهد هر سه طبقه پنداشت نامطلوبی از شرایط جامعه دارند ،از نگاه آنها
امروزه اخالق اجتماعی در جامعه کمرنگ شده و کمتر میتوان به کسی اعتماد کرد .اما واکنش
آنها به این شرایط یکسان نیست؛ طبقات باال و پایین معتقدند که باید بر مبنای شرایط عمل کرد
و از اینرو منافع خود را در آن جستجو میکنند ،البته الیة بازاری جدید طبقة متوسط نیز با آنها
همراه است .الیه هایی از طبقة باال سعی دارند مسائل مختلف اجتماعی را با ابزار پول حل و آن
را به محور تعامالت اجتماعی تبدیل کنند و برخورداری از قدرت اقتصادی امکان و توان چنین
رفتاری را برایشان فراهم کرده است .بنابراین ،در میدان رقابتی که پول نقش محوری دارد ،این
الیه که از سرمایه اقتصادی باالیی برخوردار است به راحتی میتواند پیروز شود .بدین ترتیب،
آنها در تشدید این وضعیت (به اصطالحِ خودشان نابسامان) ،با مصرفگرایی ،نمایش و
تجملگرایی ،نقش پررنگی دارند .واکنش طبقة باال و پایین در مقابل شرایطی که آن را نامطلوب
میپندارند بر نوعی بهرهگیری از آن استوار است .موضوعی که میتوان آن را نشانهای از
وضعیتی تلقی کرد که هم از پذیرفتن مسئولیت اجتماعی در قبال شرایط نامساعد اجتماعی سر
باز میدهند و هم اینکه در شرایط مختلف منافع خویش را جستجو میکنند.
هر سه طبقه معتقدند که امروزه روابط و تعامالت اجتماعی شکل ابزاری پیدا کرده است و
این وضعیت را نکوهش میکنند و خواهان جامعهای اخالقی ،مبتنی بر اعتماد و عاری از تنش
هستند ،اما مسئله اینجا است که کمتر حاضر به تقبل هزینه برای نیل به چنین جامعهای هستند و
ایجاد آن را وظیفة دولت میدانند  .در کنار عدم تمایل به پذیرش هزینة اصالحات اجتماعی،
آنها (به جز طبقة متوسط جدید و بخش سنتی بازار) در تربیت فرزندانشان نیز بر ارزشهایی
تأکید دارند که چندان در راستای اصالحجویی اجتماعی نیست .اعضا طبقة باال دربارۀ
ارزشهایی که مایل به انتقال آنها به فرزندانشان هستند عمدتاً بر ارزشهای پولی تأکید دارند.
 -در توضیح ارزشهای توسعهای این موضوع توضیح داده میشود.
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اما طبقة پایین تمایل دارند که فرزندانشان را ترغیب به جستجوی شیوههایی برای ارتقاء جایگاه
طبقاتی خود کند و آن جستجوی راههایی است که منجر به تأمین منفعت اقتصادی فرد میشود
و توجه چندانی به اصالحات اجتماعی و پیگیری منافع جمعی ندارند .موضعگیری طبقة
متوسط ،بهجز الیة بازاری جدید آن ،در قبال شرایط نامساعد اجتماعی از دو طبقة دیگر متفاوت
است ،در عین حال که طبقات پایین و باال هرکدام بهنحوی در پی تطبیق یافتن با شرایط موجود
هستند ،بخش عمدۀ طبقة متوسط نگاه متفاوتتری دارد .طبقة متوسط روابط اجتماعی را بهمثابة
یک سرمایه اجتماعی در نظر میگیرد ،هرچند معتقد است که امروزه این تعامالت بهگونهای
ابزاری نگریسته میشود ،اما خود ترجیح میدهد که تا حدودی از نگاه ابزاری به آن فاصله
بگیرد .الیه هایی از این طبقه بیش از آنکه سعی کنند همانند طبقة باال و پایین با شرایط تطبیق
یابند میل به اصالحات دارند و این موضوع در میان طبقة متوسط جدید از اهمیت باالیی
برخوردار است .آنها همچنین مایلاند ارزشهایی از قبیل پایبندی به حقوق جمعی و رعایت
مصلحت و منافع اجتماعی را به فرزندان آموزش دهند و برای آنها درونی کنند.
قاب شمارۀ  :1ارزشهای اجتماعی در میان طبقات مختلف جامعه
طبقه

ارزشهای اجتماعی

باال

پنداشت نامطلوب از شرایط اجتماعی؛ پولمحوری؛ نمایش و رقابت ،سودمحوری؛ جاهطلبی

متوسط و الیهای از

اهمیت تعامالت اجتماعی؛ جمعگرایی ،توجه به منافع جمعی و اصالحات اجتماعی؛ نفی

باال
متوسط بازاری

خودمحوری
پنداشت نامطلوب از شرایط اجتماعی؛ پولمحوری؛ نمایش و رقابت

جدید
پایین

منفعتطلبی ،نمایش و رقابت؛ پولمحوری

الزم به یادآوری است که طبقات باال و پایین نیز این ارزشها را بهعنوان ارزش عام
میپذیرند ،اما سودجویی آنها سبب میشود که در عمل کمتر بدان پایبند باشند .طبقة پایین و
الیة بزرگی از طبقة باال معتقد است که باید با شرایط پیش رفت در غیر اینصورت منافع فردی
به خطر میافتد .طبقة متوسط جدید و بخش سنتی بازار آن ضمن انتقاد از وضعیت پیشآمده،
معتقد است بهجای تطبیق یافتن با آن باید توازن را از نو ایجاد کرد .طبقة باال و پایین انتظار
انجام این عمل را از دولت بهعنوان نهادی سامانبخش دارند ،اما طبقة متوسط معتقد است در
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کنار دولت الزم است جامعه هم بخشی از هزینهها را متقبل شود و طبقة متوسط جدید خود نیز
تا حدودی از پذیرش مسئولیت و پرداخت هزینه اصالحات اجتماعی استقبال میکند .بدین
ترتیب میتوان گفت که در طبقة باال ،پایین و بخش بازاری جدید طبقة متوسط جامعه یک نوع
فردگرایی خودخواهانه غالب شده است که در پی بهرهبرداری شخصی از منافع عمومی است،
اما در طبقة متوسط جدید ،بخش سنتی آن و الیهای از طبقة باال این نوع فردگرایی تعدیلشده
است و به منفعت جمعی هم توجه دارد و میتوان آن را نوعی فردگرایی دانست که به منافع
جمعی نیز توجه دارد .ارزشهای اجتماعی مورد توافق هر یک از طبقات و الیههای طبقاتی را
میتوان در قاب باال تلخیص کرد.

ارزشهای اقتصادی
در اینجا ارزش های اقتصادی برای اشاره به نگاه طبقات به موفقیت اقتصادی ،علل فقر و عوامذل
دخیل در آنها ،برنامهریزی اقتصادی و ریسکپذیری اقتصادی بهکار میرود .بدین معنذا کذه هذر
یک از طبقات در رابطه با این موضوعات چه نگاهی دارند و چه ارزشهایی جهذتگیذریهذای
آنها را در این زمینه هدایت میکند .یافتهها نشان میدهد که هر سذه طبقذه نقذش زیذادی بذرای
ویژگیهای فردی جهت موفقیت/عدم موفقیت اقتصادی قائلاند و نقش سایر عوامل را در مرتبذة
بعدی قرار میدهند .بدین معنا ،هر جایگاهی را که فرد در سلسله مراتب اقتصادی جامعه بدست
میآورد عمدتاً مبتنی بر اراده ،خواست و توانایی فردی میدانند که نشان از اولویذت قائذل شذدن
برای عاملیت فردی است.
قاب شمارۀ  :1کدهای مربوط به ارزشهای اقتصادی مورد توافق طبقات سهگانه
طبقه

کدها
میل به دیده شدن و هراس از بدنظران؛ ریسکپذیری الزمة ارتقاء؛ جایگاه طبقاتی باال ماحصل

طبقة باال

توانمندی فردی؛ فقر افراد دست خودشان است؛ انجام اقدامات خیریهای در صورت برخورداری از
ثروتی فراتر از دارایی فعلی؛ برنامهریزی برای ساماندهی زندگی شخصی و شغلی

طبقة

ضرورت موفقیت و دیده شدن؛ مواجهة چندگانه با پول :مصرف و سرمایهگذاری؛ نیل به موفقیت در

متوسط

پرتو ارادۀ فردی؛ عاملیت و ساختار؛ دوگانه سببساز فقر؛ نگرش چندگانه به ریسکپذیری

طبقة

میل به دیده شدن توسط دیگران و هراس از بدنظران؛ اولویت ارتقاء سطح تأمین نیازهای اساسی؛

پایین

ریسکپذیری بهعنوان گریزگاهی برای فرار از مرداب زندگی؛ موفقیت بهعنوان دستاوردی فردی؛
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سختکوش بودن ثروتمندان؛ علل فقر :از ناتوانی شخصی تا قصور ساختاری

آنها ،بهویژه طبقة پایین و باال ،درمورد موفقیت/عدم موفقیت بر ویژگیهای فردی تأکید دارند
و از نوعی فردمحوری حمایت میکنند ،اما راجع به تغییرات و اصالحات تببینهای ساختاری ارائه
میکنند .به همین خاطر است که این دو طبقه درمورد نقض هنجارها و ارزشها اشاره میکنند که
ناگزیر از اتخاذ چنین عملی هستند و جامعه افراد را به این سمت سوق میدهد .هنگامیکه صحبت
بر سر موضوعاتی مثل فقر است ،آنها فرد را متهم به قصور در تغییر سرنوشت خویش میکنند .از
این منظر تفسیری موقعیتی از نقش ساختار و عاملیت ارائه میکند؛ از سویی تأکید آنها بر عاملیت
در موفقیت/عدم موفقیت اقتصادی بیانگر یک نوع نگاه فردگرایانه و فردمحورانه است .از سویی
دیگر همین فرد برای ساماندهی اجتماع هم نباید هزینهای بپردازد؛ زیرا جامعه یک کل و یک جمع
است و آنها وظیفه و تکلیف چندانی را برای فرد در قبال این جمع قائل نیستند ،بلکه بیشتر بر
حقوق افراد تأکید دارند .تأمین حقوق را نیز برعهدۀ دولت میدانند و اینکه فرد میتواند حقوق
خود را از دل منافع مشترک جمعی بیرون بکشد و هرکسی باید سعی کند از منافع مشترک بیشتر
استفاده کند .این است که فردگرایی خودخواهانه در میان طبقات باال و پایین شکل افراطیتری
نسبت به طبقة متوسط به خود میگیرد.
طبیعی است که طبقة باال موفقیت را حاصل تالش و ویژگیهای فردی تلقی کند و چنین
نگرشی نسبت به دستاوردهای خویش داشته باشد ،اما نکته در نگاه طبقات متوسط و پایین به
این موضوع است .طبقة پایین ثروتمندان را افرادی سختکوش میداند که با تالش شخصی
توانستهاند به چنین موقعیت اقتصادی دست یابند .طبقة متوسط نیز نیل به موفقیت را در پرتو
تالش و ارادۀ شخصی تفسیر میکند .از نگاه آنها طبقة باال با ویژگیهای شخصی خویش از
قبیل ،تالش و کوشش به موفقیت اقتصادی رسیدهاند .این موارد گویای آن است که در جامعه
خشم طبقاتی چندانی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته ،امروزه با کاهش خشم و عقدۀ طبقاتی
و تغییر ارزشی مواجه هستیم .این نوع نگاه به جایگاه ثروتمندان و فقرا حکایت از نگاهی دارد
که افراد شایسته میتوانند بهرغم ساختارهای نامناسب اقتصادی اجتماعی به موفقیت و اهداف
خویش دست یابند.
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هر سه طبقه اشاره میکنند که مایل به انجام اصالحات در جامعه هستند و حاضرند در
فرایند اصالحات مشارکت کنند .یکی از اقدامات اصالحی مورد اشاره آنها انجام فعالیتهای
خیریهای است .اصالحات برای طبقة متوسط با دو طبقة دیگر معنایی متفاوت دارد .اعضاء طبقة
باال در فعالیتهای خیریهای مشارکت دارد و بیشتر آنها بر این نظرند که چنانچه از میزان زیادی
دارایی بیش از میزان کنونی برخوردار باشند ،آن را در امور خیریه صرف خواهند کرد ،الیهای از
طبقة پایین نیز ادعا میکند در صورت برخورداری از ثروت وارد اقدامات خیریهای میشود .میل
به اقدامات خیریهای از سوی طبقة باال را باید در یک چارچوب فردی تفسر کرد نه در
چارچوب فعالیتهای جمعی .فعالیتهای خیریهای آنها بیش از آنکه تالشی برای ساماندهی و
انجام اصالحات در جامعه باشد ،نوعی کمک و حمایت فردی در قبال نیازمندان است .آنها
اشتغالآفرینی طبقة باال را نیز مصداقی از اصالحات اجتماعی میدانند و برای همین است که در
مورد مالیات و بازتوزیع معتقدند که دولت به جای دریافت مالیات و اقدامات بازتوزیعی ،بهتر
است بستر را برای فعالیت خیریهای افراد فراهم کند تا آنها به شیوهای که خودشان تمایل دارند
اقدام کنند و نیازی نیست آن را در قالب جمعی (دولتی) درآورد .این دو طبقه همچنین مسئولیت
اصالح نابهسامانیهای موجود در جامعه را متوجه دولت میدانند و معتقدند که نباید در راستای
اصالح آن هزینهای بر افراد تحمیل شود .شاید همین تأکید بر فردمحوری است که سبب شده
طبقة باال در برنامههای خویش تأکید زیادی بر ساماندهی زندگی شخصی داشته باشد ،طبقة
پایین نیز هر چند شرایط زندگی امکان برنامهریزی را برایشان دشوار ساخته ،ولی ،در
برنامههای خود سامان دادن به زندگی شخصی و فرزندانشان در اولویت قرار میدهد تا شاید
روزنهای برای ارتقاء موقعیت خویش بیابند .اما طبقة متوسط جدید و بخش سنتی بازار در کنار
ساماندهیِ زندگی خویش ،بر اقدامات اجتماعی و فرهنگی نیز تأکید دارد .معنای ضمنی این
موضع طبقات باال و پایین تطبیق یافتن با شرایط موجود و ساماندهی زندگی فردی در دل هر
نوع آشفتگی است ،اما طبقة متوسط در کنار بهبود زندگی فردی ،نگاهی هم به اصالح شرایط
پیرامونی دارد.
قاب شمارۀ  :9ارزشهای اقتصادی در میان طبقات مختلف جامعه
طبقه

ارزشهای اقتصادی

باال

تأکید بر مسئولیت فردی و فردگرایی؛ پیگیری منفعت فردی

متوسط و الیهای طبقة باال

تأکید بر مسئولیت فردی و فردگرایی؛ توجه به منفعت جمعی
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متوسط بازاری جدید

فردمحوری؛ منفعت فردی

پایین

فردمحوری؛ منفعت فردی ،خیرخواهی اجتماعی

ارزشهای مربوط به عدالت و نابرابری
نقطه مشترک هر سه طبقه در برداشت از عدالت ،تعریف آن بهمثابة «اسذتحقاق و شایسذتهسذاالری»
است .استحقاق و شایستهساالری از نگاه آنها بدین معناست که هر کس بتوانذد بذه هذر آنچذه کذه
توانایی آن را دارد دست یابد ،پاداش مبتنی بر کارآیی باشد و هذر کسذی کذه توانذایی بیشذتری دارد
دریافتی بیشتری هم داشته باشد .عالوهبراین ،استحقاق با آزادی نیز قرابت دارد؛ یعنی افراد توانذایی
انتخاب و پیگیری آزادانة اهداف را در زندگی خویش را داشته باشند .این معنا از عدالت در نگرش
طبقات به موضوعات بازتوزیع ،نابرابری ،مصرف و سبک زندگی دلخواه خود را نشان میدهد.
قاب شمارۀ  :7کدهای مربوط به ارزشهای مورد توافق طبقات سهگانه دربارۀ عدالت و نابرابری
طبقه
طبقة باال
طبقة
متوسط

کدها
دارندگی و برازندگی؛ مخالفت با بازتوزیع و دخالت مالیاتی؛ تفسیر موقعیتی از نابرابری؛ استحقاق
معیار تخصیص پاداش؛ عدالت در معنای رعایت حقوق چندگانة شهروندی
استحقاق معیار تخصیص پاداش؛ استفادۀ دلخواه از دارایی :از رعایت مصالح عمومی تا حق مسلم
فردی؛ عدالت در معنای استحقاق؛ طبیعی بودن نابرابری در فرایند رشد اقتصادی؛ لزوم پرداخت
مالیات و مخالفت با بازتوزیع

طبقة
پایین

طبقات پایین و متوسط ایجاد نابرابری اقتصادی در فرایند رشد اقتصادی را امری گریزناپذیر
میدانند؛ زیرا از نظر آنها کسانی که دارای کسبوکار ،سرمایه ،توانایی و اطالعات بیشتر هستند
بهتر میتوانند از شرایط بهره ببرند و پیشرفت اقتصادی بیشتری هم دارند .اما افراد کمتوان یا
غیرکوشا قادر به تطبیق یافتن با شرایط نیستند ،لذا دور از انتظار نخواهد بود که بهرۀ کمتری از
شرایط پیشآمده ببرند .از نگاه آنها ،نابرابریِ ناشی از شایستگی و توانمندیهای افراد عادالنه
ولی نابرابریهای غیرشایستهساالرانه ناپسند است .این دو طبقه در عین حال معتقدند که امروزه
این اصل مخدوش شده ،زیرا برخی افراد توانستهاند به دور از استحقاق و شایستگی به موقعیت
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بهتری دست یابند و این نوعی نابرابری غیرعادالنه را در جامعه ایجاد کرده است .اما طبقة باال
نابرابری را پدیدهای غیرطبیعی و غیرقابل پذیرش میداند که باید از میان برداشته شود و این
وظیفه را متوجة دولت میداند ،ولی دربارۀ وجود گروههای نابرابر در یک جامعه و شکاف
طبقاتی موضع متفاوتی اتخاذ میکند ،از نگاه آنها ،وجود گروههای نابرابر پدیدهای طبیعی و
اجتنابناپذیر است که در هر جامعهای وجود دارد ،این موضعگیری بدین خاطر است که در
اینجا پای منافع طبقاتی خودشان در میان است.
بخش عمدۀ هر سه طبقه مداخله در دستاوردهای فردی بهمنظور برقراری عدالت یا از میان
برداشتن نابرابری را غیرقابل قبول میدانند .آنها همچنین معتقدند که نابرابری میتواند
آسیبهایی برای جامعه در پی داشته باشد ،اما اگر قرار بر کاهش یا حذف نابرابری باشد هزینة
اصالح آن را باید دولت متقبل شود .در اینجا با یک نوع تناقض در مواضع آنها مواجهایم؛ از
سویی نابرابری را طبیعی و الزم میدانند ،زیرا سبب افزایش انگیزۀ افراد و پاداش گرفتن افراد
توانمند و ساعی میشود و از سویی دیگر نابرابری را برای جامعه آسیبزا و ایجادکنندۀ شکاف
طبقاتی تلقی میکنند .اهمیت قائل شدن برای دستاوردهای فردی سبب میشود که آنها استدالل
کنند که هزینههای کاهش نابرابری نباید از جیب مردم پرداخت شود ،زیرا در این صورت باید از
دستاوردهای فردی گرفت و این مداخلهای غیرعادالنه است .به همین دلیل بخش عمدۀ هر سه
طبقه با بازتوزیع ،یعنی دریافت از ثروتمندان و پرداخت آن در قالبهای مختلف (بستههای
حمایتی ،نقدی ،خدمات) به گروههای فقیر مخالفاند .همچنین دستهای که موافق پرداخت
مالیات هستند ،از ایدۀ هزینهکرد آن در امور خدماتی عمومی و همگانی حمایت میکنند؛
خدماتی که برای همگان باشد نه صرفاً برای گروهی خاص (مثالً نیازمندان) که سهم کمتر یا
ناچیزی در پرداخت مالیات دارند.
قاب شمارۀ  :6ارزشهای مربوط به عدالت و نابرابری در میان طبقات مختلف جامعه
طبقه

ارزشها

باال

استحقاق و آزادی انتخاب؛ کمتوجهی به مسئولیت اجتماعی

متوسط

استحقاق و آزادی انتخاب؛ ضرورت رعایت مصحلت اجتماعی

متوسط بازاری جدید

استحقاق و آزادی انتخاب؛ کمتوجهی به مسئولیت اجتماعی

پایین

استحقاق و آزادی انتخاب؛ کمتوجهی به مسئولیت اجتماعی
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عالوهبراین ،تأکید هر سه طبقه بر استحقاق را میتوان در موضوع مصرف هم مشاهده کرد.
آنها معتقدند که افراد باید از حق مصرف به میزانی که توانایی و موقعیتشان اجازه میدهد و به
شیوه ای دلخواه برخوردار باشند؛ یعنی یک نوع استحقاق توأم با آزادی انتخاب .هر چند ممکن
است از نگاه برخی افراد مصرف زیاد و تجملگرایی مذموم باشد ،اما هر سه طبقة آنرا بهعنوان
یک حق فردی قابل احترام میدانند و اگر هم محدودیتی بر آن اعمال شود باید از طرف خود
فرد و آزادانه باشد ،نه تحمیلی و از بیرون .با وجود این ،بخشی از طبقة متوسط معتقد است در
عین حال که این موضوع حقی فردی است و هر کسی که استحقاق آن را دارد باید در
بهکار گیری این حق آزاد هم باشد ،اما بهتر است خود فرد مصلحت جامعه را در نظر گیرد و در
مصرف از عرف جامعه خارج نشود و از تجملگرایی بپرهیزد .این موضعگیری طبقة متوسط به
جز الیة بازاری جدید آن است که گرایش بیشتری به مصرف و نمایش دارد .یک نکتة دیگر که
در برداشت طبقات از عدالت به چشم میخورد تأکید بیشتر بر حقوق است تا تکلیف .هر سه
طبقه تأکید زیادی بر «حقوق» دارند ،فقط طبقة متوسط جدید و بازاری سنتی است که به
«تکلیف» و وظیفة افراد در قبال جامعه نیز اشاره میکند .وقتیکه افراد بیشتر بر حقوق اصرار
بورزند و کمتر به تکلیف خود اشاره کنند ،دور از انتظار نخواهد بود که بخواهند منافع جمعی را
در خدمت منفعت شخصی دربیاورند ،زیرا همیشه خود را صاحب حق میپندارند و بنابراین
کمتر حاضر به پرداخت هزینه برای انجام اصالحات اجتماعی خواهند بود.

ارزشهای توسعهای
در اینجا ارزشهای توسعهای اشاره دارد به معنا و درکی که افراد از «توسعه» ،راههای نیل به آن،
نقش دولت و بخش خصوصی در فرایند توسعه و تأمین نیازهای همگانی دارند .یافتههذای ایذن
مقاله نشان میدهد که برای طبقات پایین و باال توسعه فاقد معنای سیاسی است و آنچه از توسعه
مراد دارند توسعه اقتصادی اجتماعی است .اما برخالف این دو طبقه ،طبقذة متوسذط بذر معنذای
سیاسی توسعه نیز تأکید دارد .ارتقاء کیفیت زندگی افراد معنایی از توسعه است که طبقات پذایین
و متوسط جامعه در آن اشتراک نظر دارند.
قاب شمارۀ  :6کدهای مربوط به ارزشهای توسعهای مورد توافق طبقات سهگانه

تحلیل جامعهشناختی ارزشهای طبقاتی در ایران 026
کدها

طبقه
طبقة باال
طبقة متوسط

محوریت بخش خصوصی و نقش ارشادی دولت؛ توسعه سازهای خالی از معنای سیاسی؛ تحول در
مدارهای چندگانه راه کار نیل به توسعه؛ وظیفه و قصور دولت در تأمین نیازهای همگانی
تأکید بر مسئولیت فردی؛ فعالیت بخش خصوصی در سایة حمایت دولت؛ درک چندبعدی از
توسعه؛ راهکارهای چندگانه برای نیل به توسعه
مسئولیت افراد و نقش بسترآفرین دولت در فرایند تأمین نیازهای افراد؛ کارآمدی و اجحاف بخش

طبقة پایین

خصوصی؛ توسعه :سازهای خالی از معنای سیاسی؛ اصالحات و ساماندهی بسترها گذرگاه نیل به
توسعه

تأکیدی که طبقة متوسط بر ضرورت رعایت مصلحت جمعی ،مسئولیتپذیری و نقش افراد
در این فرایند دارد سبب شده که یک بعد توسعه را هم شامل اصالح رفتارها و نگرشهای افراد
بداند و از این منظر توسعهیافتگی را شرایطی میداند که افراد از رفتارهای خودمدارانه پرهیز
کنند و حقوق جمعی را هم محترم بشمارند .در ارتباط با کارآمدی بخش خصوصی و بخش
دولتی ،نگاه هر سه طبقه به بخش خصوصی مثبتتر از بخش دولتی است .آنها در این نکته
سهیم هستند که کارآمدی بخش خصوصی بیشتر است و هر جا که بخش خصوصی در مسند
امور باشد به خاطر منفعت خویش هزینهها را کاهش داده و سبب افزایش کیفیت و رقابت
میشود .اما از نگاه الیهای از طبقة پایین که در شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی کار
میکنند ،همین پیگیری نفع شخصی میتواند زمینهساز خودخواهی ،تبعیض و اجحاف باشد ،از
اینرو ،الزم است که با یک نیروی دیگری ،یعنی دولت ،زیادهخواهی و اجحاف آن را محدود
کرد .طبقة باال نیز معتقد است که در ایران شرایط مناسبی برای بخش خصوصی وجود ندارد و
این بخش بهتنهایی نمیتواند پا بگیرد و نیازمند حمایت دولت است .همچنین از نگاه طبقة
متوسط ،هنوز در ایران زیرساختهای الزم برای خصوصیسازی فراهم نیست و این بخش نیز
فاقد ورزیدگی کافی است .از اینرو ،این دو طبقة اخیر اعتقاد دارند که بهتر است بخش
خصوصی از حمایت دولت برخوردار باشد و موانع رشد آن از میان برداشته شود.
هر سه طبقه در ارتباط با مسئولیت تأمین نیازهای همگانی در جامعه ،بر این موضوع تأکید
دارند که مسئولیت تأمین نیازهای هرکسی بر عهدۀ خودش است ،اما الزم است که دولت نیز
بسترهایی را فراهم کند تا افراد بتوانند نیازهای خویش را تأمین کنند .بر مبنای نگاه آنها هر جا
که جامعه دچار اختالل و آشفتگی شود دولت باید وارد عمل شود ،در این میان تنها طبقة
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متوسط (به جز بخش بازاری جدید آن) و یک الیه از طبقة باالست که بر مسئولیت اجتماعی در
فرایند اصالحات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی تأکید دارند .میتوان گفت که طبقات باال و پایین
در فرایند توسعه قائل به نوعی از مسئولیت هستند که معطوف به زندگی فرد است در حالی که
بخش عمدۀ طبقة متوسط مسئولیت اجتماعی را نیز برای فرد قائلاند.
مورد دیگر که میتوان ارزشهای توسعهای را در آن بازیافت ،مسیرها و راهکارهایی است که
طبقات سهگانه برای نیل به توسعه بر آن تأکید دارند .برخالف درک از توسعه که تنها برای طبقة
متوسط واجد معنای سیاسی است ،یکی از عوامل نیل به توسعه از نظر هر سه طبقه انجام
اصالحات سیاسی  -مدیریتی است؛ بدین معنا که در ایران بدون انجام اصالحات مدیریتی-
سیاسی و ساختاری نمیتوان به توسعه دست یافت .در حالیکه طبقات باال و پایین بیشتر بر
اصالحات اقتصادی بهمنظور دستیابی به توسعه تأکید دارد ،طبقة متوسط بیشتر به عوامل
اجتماعی ،آموزشی و سیاسی و مدیریتی توجه دارد .این موضوع نشانگر توجه خاص الیههایی
از طبقة متوسط به مقولههای غیراقتصادی است که ضمن چندبعدی دیدن عوامل اثرگذار بر
توسعه نقش و اهمیت بیشتری برای عوامل اجتماعی فرهنگی قائل است .این الیهها بر آموزش،
ضرورت همراهی مردم با برنامههای توسعه ،تقدم منافع ملی و جمعی بر منافع فردی و
شکلگیری تعامل مناسب بین نظام سیاستگذاری و اجرایی با مردم و گروههای اجتماعی نیز
تأکید دارند .بر این اساس ،محدود کردن منفعتطلبی شخصی و توجه به منافع جمعی و نیز
مسئولیتپذیری اجتماعی از ارزشهای مورد توافق طبقة متوسط است .همچنین هر سه طبقه
همراهی و مشارکت اجتماعی در برنامههای توسعه را مهم میدانند و بر نقش گروههای اجتماعی
در این فرایند تأکید دارند ،یعنی آنها معتقدند که نیل به توسعه بدون همراهی ،همکاری و
مشارکت مردم امکانپذیر نیست .بدین ترتیب ،میتوان گفت که آنها قائل به یک نوع توسعة
مشارکتی هستند که ضمن اصالح ساختارهای مدیریتی -سیاسی و اقتصادی ،افراد و گروههای
اجتماعی نقش پررنگی در مراحل مختلف آن داشته باشند.
قاب شمارۀ  : 0ارزشهای توسعهای در میان طبقات مختلف جامعه
طبقه

ارزشهای مورد توافق

باال

خصوصیسازی؛ مسئولیت فردی؛ برداشت غیرسیاسی از توسعه؛ توسعه مشارکتی

متوسط

خصوصیسازی؛ مسئولیت فردی؛ درک چندبعدیِ مسائل؛ توسعه مشارکتی

تحلیل جامعهشناختی ارزشهای طبقاتی در ایران 020
پایین

مسئولیت فردی ،حمایت و نظارت دولت؛ توسعه مشارکتی

جمعبندی
مقالة حاضر به بررسی ارزشهای طبقاتی در جامعة ایران پرداخت .یافتههذا نشذان مذیدهذد کذه
منفعتطلبی ،محاسبهگری ،پولمحوری ،و رقابتجویی ،و به عبذارتی دیگذر ارزشهذای جامعذة
بازار ،برای بخش زیادی از جامعة ایران تبدیل به ارزش شده که نگرشها و کذنشهذای افذراد را
نیز تحت تأثیر قرار میدهند .هرچند اکثر افراد در حالت عادی رواج این ارزشها را مورد انتقذاد
قرار میدهند ،اما در موقعیتهایی که منافعشان ایجذاب کنذد بذه آنهذا متوسذل مذیشذوند .ایذن
ارزشها که میتوان آنها را همسو با ارزشهای «جامعة بازار » دانست ،در میان طبقات مختلذف
به یک میزان رواج ندارند .طبقات پایین و باالی جامعه بذا شذدت بیشذتری ایذن ارزشهذا را در
زندگی روزمره وارد کرده و برنامه های زندگی خویش را با آنها تنظیم مذیکننذد ،هرچنذد نظذم
مبتنی بر چنین ارزشهایی را هم مطلوب نمیپندارنذد ،امذا پیذروی از آن را در شذرایط امذروزی
الزمة موفقیت میدانند .پنداشت آنها از شرایط موجود سذبب مذیشذود بذه چنذین ارزشهذایی
متوسل شوند و شرایط مورد انتقاد خود را هر روزه با کنشهای خذویش بازتولیذد کننذد .بخذش
بازاری جدید طبقة متوسط که در مشاغل بازاری جدید (بهغیذراز بذازار سذنتی و بیذرون از بذازار
بزرگ تهران) فعالیت دارند نیز با طبقات باال و پایین همراهی دارد .در این میان سذایر الیذههذای
طبقة متوسط به همراه الیهای از طبقة باال همراهی کمتری با چنین ارزشهایی دارنذد و خواهذان
کاستن از دامنة نفوذ آن ها در زندگی روزمره و تعامالت اجتماعی هستند .الیههذایی کذه بذا ایذن
ارزشها همراهی میکنند ،تمایل چندانی برای پرداخت هزینة تغییذرات و اصذالحات اجتمذاعی
ابراز نکرده اند و کمتر حاضر به پذیرش مسئولیت جمعی در قبال آن هستند ،بلکذه اصذالح آن را
منوط به اراده و وظیفة دولت میدانند .در حالیکه الیه هایی از طبقة متوسط و بذاال کذه بذا غلبذة
چنین ارزشهایی در زندگی روزمره مخالفاند ،خواهان اتخاذ مسئولیت جمعذی بیشذتر در قبذال
آن هستند .با توجه به اینکه طبقة متوسط ،طبقهای یکپارچه و منسجم نیست ،الیههای مختلف آن
از ارزش های مختلف و حتی متضادی برخوردار هستند ،پدیدهای که میتذوان از آن بذه شذکاف
درون طبقاتی تعبیر کرد.

1. market society
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پیروی از چنین ارزشهایی سبب شده که نظم اجتماعی دستخوش دگرگونی شود .این امر به
نگرش افراد به منفت فردی و جمعی برمیگردد .منافع فردی همواره با منافع جمعی گره خورده
است و لذا برقراری توازن بین آنها برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است ،زمانی که توازن
بین این دو ایجاد شود نظم اجتماعی برقرار خواهد ماند ،اما مشکل در اینجا است که کسانی
میخواهند منافع جمعی را در خدمت منفعت فردی قرار دهند ،از اینرو ،توازن و نظم اجتماعی
به هم میخورد و نابسامانی اجتماعی بروز میکند .زمانی میتوان نظم اجتماعی را برقرار کرد که
اکثریت جامعه به این توازن معتقد و برای حفظ آن کوشا باشند ،اما زمانی که خودخواهی،
فردگرایی و منفعتطلبی استیال یافت ،آنگاه افراد در پی افزایش سهم منفعت فردی از منافع
عمومی بر خواهند آمد .امروزه در جامعه ما به نظر میرسد این توازن به هم خورده است و
بیشتر افراد ،از طبقات مختلف ،سعی دارند سهم بیشتری از منفعت عمومی را در خدمت منافع
شخصی خویش در بیاورند .با وجود این طبقة متوسط (به جز بخش بازاری جدید آن) و یک
الیه از طبقة باال سعی در ایجاد چنین توازنی دارند و میتوان آنها را بهعنوان نیروهای اصلی
پیشبرد اصالحات در ایران در نظر گرفت .در مجموع میتوان برایند ارزشهای مورد توافق
طبقات سهگانه در جامعة ایران را به شرح قاب زیر بیان کرد.
قاب شمارۀ  :7برآیند ارزشهای طبقاتی در جامعة ایران
طبقة باال

طبقة متوسط

طبقة پایین

دفاع از منافع طبقاتی (در

بهبود کیفیت زندگی و محیط

تثبیت پایداری تأمین نیازهای

ابعاد مختلف اقتصادی،

پیرامونی از طریق ارتقاء سطح تأمین

اساسی زندگی و تطبیق یافتن

تمایز

نیازها و اصالحات در ابعاد چندگانه

با شرایط موجود بهمنظور

(اجتماعی ،فرهنگی و )...

استفادۀ بیشتر از آن

زندگی،

برآیند

سبک

ارزشها

طبقاتی و )...

منابع


آبراهامیان ،یرواند ( ،) 776ایران بین دو انقالب ،ترجمه احمد گل محمدی ،تهران ،نشر نی



برین ،ریجارد ( ،) 761پایههای تحلیل طبقاتی نووبری ،در اریک اولین و رایت و دیگران،
رویکردهایی به تحلیل طبقاتی ،ترجمه یوسف صفاری ،تهران ،نشر الهیتا

تحلیل جامعهشناختی ارزشهای طبقاتی در ایران 023


بشیریه ،حسین ( ،) 776جامعهشناسی سیاسی ،نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی ،تهران،
نشر نی



بوردیو ،پیر (  ،) 76تمایز؛ نقد اجتماعی قضاوتهای ذوقی ،ترجمه حسن چاوشیان ،تهران ،نشر
ثالث



پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات ( ،) 761پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان؛ موج
سوم ،دفتر طرحهای ملی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات



پوالنزاس ،نیکوس (  ،) 76طبقه در سرمایهداری معاصر ،ترجمة حسن فشارکی و فرهاد
مجلسیپور ،تهران ،انتشارات رخداد نو



رایت ،اریک اولین ( ،) 761پایههای تحلیل طبقاتی نومارکسیستی ،در اریک اولین و رایت و
دیگران ،رویکردهایی به تحلیل طبقاتی ،ترجمه یوسف صفاری ،تهران ،نشر الهیتا



رفیعپور ،فرامرز ( ،) 776آناتومی جامعه :مقدمهای بر جامعهشناسی کاربردی ،تهران ،سهامی انتشار



روشه ،گی ( ،) 797کنش اجتماعی ،ترجمه هما زنجانیزاده ،مشهد ،انتشارات دانشگاه مشهد



ساروخانی ،باقر ( ،) 770دائرهالمعارف علوم اجتماعی ،تهران ،انتشارات مؤسسه موسسه کیهان



سورنسن ،اوگه ( ،) 761پایههای یک تحلیل طبقاتی رانتمحور ،در اریک اولین و رایت و دیگران،
رویکردهایی به تحلیل طبقاتی ،ترجمه یوسف صفاری ،تهران ،نشر الهیتا



سیدمن ،استیون ( ،) 762کشاکش آراء در جامعهشناسی ،ترجمه هادی جلیلی ،تهران ،نشر نی



قاسمی ،وحید ،فریدون وحیدا ،رسول ربانی خوراسگانی و زهرا ذاکری ( ،) 766شناخت تأثیر
طبقة اجتماعی بر نگرش نسبت به جریان نوگرایی در شهر اصفهان ،مجله جامعهشناسی کاربردی،
دوره  ،2شماره  ،صص 17-96



گرب ،ج .ادوارد ( ،) 777نابرابری اجتماعی :دیدگاههای نظریهپردازان کالسیک و معاصر ،ترجمه
محمد سیاهپوش و احمدرضا غرویزاد ،تهران ،نشر معاصر



لوید ،پیتر (  ،) 76تهیدستان شهری یا طبقه کارگر ،ترجمه حسینعلی نوذری ،تهران ،نشر قطره



ملکی ،امیر ( ،) 771بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده با گرایشهای ارزشی
نوجوانان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس



واینینگر ،الیوت بی ( ،) 761پایههای تحلیل طبقاتی پییر بوردیو ،در اریک اولین و رایت و
دیگران ،رویکردهایی به تحلیل طبقاتی ،ترجمه یوسف صفاری ،تهران ،نشر الهیتا



وبر ،ماکس ( ،) 762دین ،قدرت و جامعه ،ترجمه احمد تدین ،تهران ،نشر هرمس

Atkinson, A and Brandolini, A (2013), On the Identification of the Middle Class, in
Gormick, J and Jantti, M (Eds), Income Inequality: Economic Disparities and the Middle
Class in Affluent Countries, Stanford University Press, Stanford, CA
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