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  1395تا  1335هاي ه ساختار طبقات اجتماعي (بر اساس مشاغل) در ايران طي سالمقايس
  

   ، يعقوب احمدي، محمدجواد زاهدي مازندراني، امير ملكيعلي محمد جوادي
  

  )15/03/1401 تاريخ پذيرش: ،15/11/1400(تاريخ دريافت: 
  

  چكيده
از  ياريبس نيتواند در تببيم آن رييتغ يو چگونگ يساختار طبقات اجتماع ييشناسا

 يساختار طبقات اجتماع سهيمقامطالعه حاضر به. راهگشا باشد يو اقتصاد ياجتماع ليمسا
 هيثانو لياز روش تحل قيتحق نيدر ا .پردازديم 1395تا  1335 يهاسال يط رانيدر ا

ابت بوده و طبقه ث بايها تقرسال نيدهد كه طبقه باال در ايم اننش جياستفاده شده است. نتا
طبقات  .طبقات برخوردار بوده است ريسانسبت به يشترياز سهم ب بايتقر يمتوسط سنت
  خود اختصاص مورد مطالعه به يهارا در سال هانوسان نيشتريب نييو پا ديمتوسط جد

دارد  نينشان از ا رانيدر ا يخيمختلف تار يهاورهدر د ياند. مشاهده روند ساختار طبقاتداده
و نوسانات ساختار  راتييتغ يهاكننده نيياز تع يالمللنيو ب ي، اقتصادياسيكه  عوامل س
   است. نييطبقه متوسط و پامربوط به شتريب ريتاث نياست و ا رانيدر ا يطبقات اجتماع

  
   .مشاغل ساختار طبقاتي، طبقه اجتماعي، مفاهيم اصلي:
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  مقدمه و طرح مساله
 1395تا  1335هاي ساختار طبقات اجتماعي در ايران طي سالكه بهنوشتار حاضر در صدد است 

بپردازد. ساختار طبقاتي تحت تاثير عوامل سياسي، جمعيتي، اقتصادي و فرهنگي، شرايط تاريخي و 
خود بگيرد و شرايط جامعه را در ابعاد گفته شده دستخوش تواند وضعيت متفاوتي را بهالمللي ميبين

اجتماعي  -ها با تحوالت جمعيتي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي طي اين سالتغيير كند. ايران 
بسياري مواجه بوده كه ساختار طبقات اجتماعي را تحت تاثير خود قرار داده است. هر كدام از اين 

ايران در  تحوالت بر ساختار طبقات اجتماعي تاثير گذاشته است: در بعد جمعيتي، جمعيت كشور
م پنج تا شش ميليون نفر بوده كه دو پنجم آن را ايالت، دو پنجم آن را 19ه/  13آغاز قرن 

شمسي  1300دادند. در نيمه دهه روستاييان و يك پنجم باقيمانده را شهر نشينان تشكيل مي
حدود يك چهارم جمعيت عشاير  به ميليون نفر بوده و تناسب نسبي 12جمعيت كشور در حدود 
آمار نيروي كار  ).44: 1393نقل از اشرف و بنو عزيزي،به 1968(عيسوي، كل جمعيت كاهش يافت 

درصد و در  85، 1305درصد، در سال  90ش.  1285دهد كه بخش كشاورزي در سال نشان مي
داده است؛ هرچند تعداد مطلق كارگران درصد كل نيروي كار كشور را تشكيل مي 75، 1325سال  

دهنده رشد جمعيت، نشانهاي مربوط بهده است. دادهرسي 3,828,000به  3,431,000كشاورزي از 
  ).344: 1386نقل از فوران، هاي مهم داخلي است (بهاري ير بهجاييمداوم همراه با جابه
اجتماعي، در جامعه ايران بورژوازي ملي در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن  _در بعد سياسي

  سرعت دوره زماني به بوده است. كشور در اين ايشطور پيوسته در حال افزبيستم ظهوركرد و به
عه تري شد و در اثر توسسمت صنعتي شدن و مدرنيسم حركت كرد، جامعه وارد مرحله پيچيدهبه

وران و كاسبكاران، طبقات مالكان و رعايا و طبقه متوسط، پيشه اقتصادي عالوه بر طبقات سنتي،
  د كارگر در شكل اوليه آن ظهور كردند و رو بورژوازي بازرگاني و مالي و صنعتي و طبقه جدي

سوي عرفي شدن، ). در دوره حكومت رضا شاه، گرايش رسمي به1358گسترش نهادند (اديبي، به
مدرنيسم بود. قرار گرفتن كامل تمركز و از باال براي دستيابي بههاي مغربي شدن و آغاز فعاليت

اقوام و قبايل خودسر، ايجاد حكومت مركزي كشور در حيطه نظام جهاني سرمايه داري، سركوبي 
هاي محلي كم و بيش مستقل، جاي حكومتها بهقوي و ارتش نوين يكپارچه، ايجاد استانداري

اقدامات اقتصادي و اجتماعي، توسعه سرمايه داري دولتي، اهميت يافتن تدريجي نقش نفت در 
ي، گسترش و سازمان يابي درآمد دولت، ايجاد موسسات تمدني جديد، توسعه نظام آموزش

) باعث جانشين شدن گفتمان پاتريمونياليسم نو گرا و يا 19: 1389 ديوانساالري متمركز (بحراني،
مثابه گفتمان سياسي مسلط گرديد؛ و از سوي ) به68: گفته بشيريه مدرنيسم مطلقه پهلوي (همانبه

ي آتي انجاميد، نيروهايي كه در هاي سياساي براي چالشايجاد و توسعه نيروهاي تازهديگر به
). اصالحات بنيادين رضا شاه، ايجاد ارتشي 20 اند (همان:اصطالح طبقه متوسط جديد ناميده شده
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طور آورد. ارتش، ديوانساالري و حكومت بهاجرا در ميقدرتمند بود كه قدرت دولت را در همه جا به
دادند. تماس با غرب باعث ايجاد افكار مي خاص (كابينه و مجلس) سه ستون نهادين نظام را تشكيل

نام روشنفكران (منورالفكران) ي نو شد و گروه اجتماعي جديدي بههاهاي تازه، ارزشجديد، خواسته
وجود آورد و به اين ترتيب زمينه پيدايش طبقه متوسط جديد فراهم شد. در دوران پهلوي دوم را به

با بازسازي قدرت روحانيون، اين دو متحد هميشگي دوباره  اصناف بازاري قدرت خود را باز يافتند و
 :1389هاي بعد را تشكيل دادند (بحراني، عرصه سياست و اقتصاد بازگشتند و قشرهاي سنتي دههبه

ميليون و  49ميزان حدود ، به1335ميليون نفر در سال  19). جعميت ايران از ميزان نزديك به 99
رسيد. بيشترين نرخ رشد جمعيت 1395ميليون در سال  80و حدود  1365نفر در سال  500

 2/1معادل  1395سال درصد و كمترين ميزان آن مربوط به 9/3ميزان به 1365مربوط به سال 
ميليون و ششصد هزار و جمعيت روستايي برابر  5حدود  1335درصد است. جمعيت شهري در سال 

يابد و در مقابل جمعيت معيت شهري افزايش ميهاي بعدي جاند. در سالميليون نفر بوده 13با 
جمعيت روستايي حدود دو ميليون نفر بيشتر از  1355كند. در سال روستايي كاهش پيدا مي

گيرد و تعداد جمعيت شهري از جمعيت روستايي پيشي مي 1365جمعيت شهري بوده و در سال 
شود و فاصله ميزان جمعيت ميحدود دوميليون و چهارصد هزار نفر بيشتر از جمعيت روستايي 

درصد  74بيش از  1395شود تا جايي كه در سال هاي قبل بيشتر ميشهري از روستايي از سال
وقايع جمعيت كشورشهري است (مركز آمار ايران، سرشماري نفوس و مسكن). پس با توجه به

ميزان و نحوه سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه در ايران رخ داده و همچنين وضعيت جمعيتي، 
ساختار طبقات اجتماعي در ايران تحت تاثير قرار گرفته و  1395تا  1335هاي تركيب آن طي سال

هاي اجتماعي و طبقاتي جديدي پديد آمدند و از جمله آن طبقه متوسط جديد در ساختار گروه
   اتي درطبقاتي كشور ظهور و گسترش يافت. ما در اين نوشتار برآنيم تا چگونگي ساختار طبق

 تحليل ساختار طبقاتي در اين بازه زمانيرا مورد مطالعه قرار دهيم و به 1395تا  1335هاي سال
  ديگر مقايسه كنيم.ها را با يكپرداخته و آن

  ها هستيم از اين قرار است:اين تحقيق در صدد پاسخ دهي به آن هايي كه درپرسش
  از چه ساختاري برخوردار بوده است؟ 1395ا ت 1335هاي طبقات اجتماعي در ايران طي سال -
  اند؟تحت تاثير چه عواملي قرار داشته 1395تا  1335هاي ساختار طبقات اجتماعي طي سال -
  

  هاي نظري درباره طبقهديدگاه

بر طبق نظر ماركس طبقات اجتماعي بر مبناي  هاي مختلفي وجود دارد.در بحث طبقه ديدگاه
گيرند. از نظر وي دو وني كه افراد در ساختار توليدجامعه دارند، شكل ميها و وظايف گوناگموقعيت
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 عامل اصلي در تشكيل طبقه اجتماعي دخيل است شيوه توليد و مناسبات توليد (ماركس و انگلس،
هاي زندگي مشابهي دارند، عنوان گروهي از مردم تعريف كرده كه فرصتطبقه را به ). وبر67: 1360
ها در جهت كسب درآمد تعيين شان براي فروختن كاالها و مهارتوسيله قدرتههايي كه بفرصت

يك موقعيت طبقاتي در نهايت، موقعيت در بازار است (ليپست،  شود. براي وبر بعد سرنوشت سازمي
در تعيين طبقات اجتماعي، نقش اصلي را جايگاه در روابط  "پوالنزاس معتقد است:). 42: 1381

شود و جايگاهِ عوامل وسيله فرايند توليد مشخص ميهدارد. فضا يا حوزه اجتماعي باجتماعي برعهده 
-Poulantzas,1975: 17(كند صورت طبقات اجتماعي) را روابط توليد تعيين مي(توزيع شان به

  داري ناب فقط دو طبقه وجود دارد، ). بر اساس نظريه اُلين رايت در نظام سرمايه18
هايي كه بر توليد اقتصادي تسلط ندارند اقتصادي تسلط دارند يعني بورژوا و آن هايي كه بر توليدآن

خيزد، زيرا اوال طبقه سومي كه همان خرده داري برمييعني پرولتاريا؛ اما معضل از جوامع سرمايه
مراحل اوليه دهد؛ ثانياً كنترل اقتصادي جديد نسبت بهحيات خود ادامه ميبورژوازي قديمي است به

اي خالف ماركس پديده). طبقه از نظر بورديو به185: 1373تر است (گرپ، داري پيچيدهرمايهس
سادگي آن را تعريف كرد. متغيرهاي گوناگوني در ارتباط با اين مفهوم مجرد نيست كه بتوان به

حث در دست اندركارند. از اين رو، بحث درباره قشربندي اجتماعي و مفهوم طبقه در آثار بورديو با ب
). 154: 1383، ممتاز نقل از، به1984يار نزديك دارد (بورديو، اي بسمورد فرهنگ از ديدگاه او رابطه

هاي تفاوتها بهاند و طبقههاي طبقاتيهاي اصلي تفاوتاز نظر گيدنز مالكيت، ثروت، شغل، پايه
بستگي  -و امكانات مادي نابرابري در مالكيت، كنترل منابع  -هاي افراد بندياقتصادي بين گروه

طور مختصر در مورد طبقه گفته شد، هايي كه بهديدگاه).  با توجه به409: 1392 (گيدنز، "دارد
توان نتيجه گرفت كه ماركس بر جنبه اقتصادي، وبر بر مالكيت و دارايي و موقعيت در بازار، مي

وه كنترل اقتصادي، بورديو بر فضاي ها، اُلين رايت بر طبقه خرده بورژوا و نحپوالنزاس بر جايگاه
  اجتماعي و گيدنز بر سه وجه مالكيت، كنترل منابع و امكانات مادي تاكيد دارند. 

  
  چارچوب نظري 

هاي عادي كه توان تقسيم بندي كرد: طرحبر طبق نظر كرامپتون طرح طبقاتي را به سه دسته مي
لسله مراتبي و بر حسب چند نقطه انقطاع فاقد ادعاي نظري است و مشاغل را در يك نظم تقريبا س

هاي پرستيژ شغلي يا منزلت شغلي است كه در پي هاي طبقاتي شاخصدهد؛ دومين نوع طرحقرار مي
  هاي پرستيژ شغلي اساسا با توجه گيري مرتبه يا ارزش انواع مشاغل در جامعه است. مقياساندازه

ط يا نظري است كه با ارجاع طبقاتي سوم رواب تحقيقات تحرك اجتماعي ساخته شده است؛ و طرحبه
: 1396، هاي ماركس و وبر شناخته شده است (كرامپتوننظريهويژه بههاي طبقات و بهنظريهسريع به
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). ما در اين نوشتار براي سنجش طبقه و ساختار طبقاتي از مدل الين رايت و جهت تبيين و 50-49
  كنيم. ف از تئوري پوالنزاس استفاده ميهاي مختلتحليل ساختار طبقاتي در دوره

مثابـه طور كلي بـههاي جديد طبقه را بهپوالنزاس مانند اكثر ماركسيست" :نيكوس پوالنزاس
افراد يا عامالن اجتمـاعي داند، اگر چه گاهي مفهوم طبقه را بهها در ساختار مياي از جايگاهمجموعه

). پوالنزاس معتقـد اسـت كـه 174: 1373(گرپ،  "نندكها را اشغال ميدهد كه اين مكاننسبت مي
رو كنـد كـه قلـمداري و افراد هر طبقـه را مـوقعيتي مشـخص ميهاي طبقاتي نظام سرمايهمحدوده

اي را تواند شـكاف ثانويـهتوليدي يا اقتصادي دارند. وي معتقد است عوامل سياسي و ايدئولوژيك مي
)، از نظـر پـوالنزاس 175 بقات اصلي ايجاد كند (همـان:شكل قشرها و يا تقسيمات فرعي ميان طبه

شـان وسيله جايگاههاند كه عمدتاً و نه منحصراً بهايي از عوامل اجتماعيطبقات اجتماعي گروه بندي
شوند؛ ولي در عـين حـال از معيارهـاي سياسـي و در روند توليد يعني در حوزه اقتصادي تعريف مي

 داري دو طبقـه بـورژوازي واو معتقـد اسـت كـه در جوامـع سـرمايهشود. ايدئولوژيك نيز غافل نمي
پرولتاريا هستند كه تاثيرات تعيين كننده و بسيار پيچيده بر ساير طبقات و همچنين بر خـود آن دو 

كه تعيّن طبقات، روابط سياسي و ايدئولوژيك را در كنند. با در نظر گرفتن اينطبقه اصلي اعمال مي
يابنـد، طبقـات اجتمـاعي را ها موجوديت ميين روابط تنها با واقعيت يافتن دستگاهكه ابر دارد و اين

تـوان تحليـل كـرد هاي دولتـي ميخصـوص بـا دسـتگاهها و بـهها با دستگاهفقط برحسب رابطه آن
  ).30: 1390(پوالنزاس، 

طبقاتي سازمان مثابه روابط داري را بهرايت مفهوم ساختار طبقاتي در جوامع سرمايهاُلين رايت: 
يافته در جوامع سرمايه داري پيرامون مركب از سه بعد اساسيِ دارايي، اقتدار و مهارت يا تخصص 

اي، هر يك از اين ابعاد را به سه بخش تقسيم بيند و براي مطالعة تجربي نفوذ پذيري مرز طبقهمي
گر مزد بگير) و مزد بگير؛ بعد كارفرما، خرده بورژوا (خود اشتغالي بدون كاربه كند: بعد داراييمي

مديران، سرپرستان (مشاوران، ناظران) و كارمندان (مزد بگيران) غير مدير؛ و بعد اقتدار به
 Wright, 2015) تخصصاي، كاركنان ماهر و مزدبگيران بيكارشناسان حرفهمهارت/تخصص به

وجود دارد كه بين سه  "هاي متناقضيموقعيت". رايت معتقد است در ساختار طبقاتي (146-147:
توانند ها افراد ميگيرند. در اين موقعيتطبقه اصليِ بورژوازي، خرده بورژوازي و كارگران جاي مي

هاي توليد كنترل ندارند. او هاي توليد تاثير بگذارند اما بر برخي ديگر از جنبهروي برخي جنبه
  مديران و سركارگران كه  -1د: هاي متناقض وجود دارگويد: سه نوع متفاوت از موقعيتمي

كاركنان يا مزدبگيران نيمه  -2كنند؛ هاي متناقض بين بوروژوازي و پرولتاريا را اشغال ميموقعيت
سرمايه داران  -3كنند؛ و هاي متناقض بين  كارگران و خرده بورژواها را پر ميمستقل كه موقعيت

براي  كنند. رايت در ابتداازي را اشغال ميكوچك كه موقعيت متناقض بين بورژوازي و خرده بورژو
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كند. مي مالكيت و فقدان مالكيت از ابزار توليد تفكيكداري آن را  بهتحليل ساختار طبقه در سرمايه
اي كه در آن فقط سه موقعيت طبقاتي وجود در نتيجه در ديدگاه او در نهايت با يك ساختار طبقه

). wright, 2004: 15ر، طبقه كارگر و طبقه خرده بورژوا (داشويم: طبقه سرمايهدارد مواجه مي
ها با اقتدار در توليد، و رايت سپس طبقه كارمندان را بر اساس دو بعد تقسيم مي كند: اول، رابطه آن

ها و دوم، داشتن مهارت يا تخصص. افزودن موقعيت در سلسله مراتب اقتدار و برخورداري از مهارت
كند. هاي طبقاتي را ايجاد ميموقعيت دارانه،د بنيادي روابط مالكيت سرمايهعبُهاي كمياب بهتخصص
گيرد، هاي حد وسطي كه در هر يك از ابعاد در نظر ميچنين سنخ بندي طبقات را با مقولهرايت هم
داران، كارفرمايان برد. يك بُعد مالكيت ابزار توليد است كه اين شامل تمايز بين سرمايهپيش مي
وجود شود و در بُعد ديگر اقتدار كه تمايزهايي را در بين مديران بهو خرده بورژواها ميكوچك 

اي در كنند؛ و كارفرمايان نابي كه مداخلههاي سازماني مداخله ميهايي كه در تصميمآورد: آنمي
ايي است هاي سازماني ندارند، هر چند كه قدرت تبعي دارند. در بُعد مهارت اين شامل تمايزهتصميم

هاي مهمي كه هاي دانشگاهي پيشرفته نياز دارند و ديگر اشتغالدرجههايي كه نوعا بهبين اشتغال
  ).wright, 2004: 22تر آموزش دارند (سطح پاييننياز به

مناسبات مالكيت و كنترل اقتصادي ناشي  -1ايده اُلين رايت، در اين مقاله، سه بُعدِ: با توجه به
مديريت يا اقتدار سازماني و استقالل را  -3ها ؛ و ها يا صالحيترداري از مهارتبرخو -2از آن؛ 

 باال، متوسط سنتي، متوسط جديد و طبقهطبقات را بهو  ايمكار بردهدر مورد سنجش طبقه به
هاي بعدي يم كه جزييات و نحوه سنجش آن در قسمتاطبقه پايين يا كارگر تقسيم كرده

  تشريح شده است. 
  
 ش تحقيقرو

ها شامل براي انجام اين تحقيق از روش تحليل ثانويه و آمارهاي موجود استفاده شده است اين داده
سرشماري نفوس و مسكن و آمارهاي اقتصادي موجود در مركز آمار ايران و بانك مركزي است. با 

استثناي دوره شروع شد و بعد از آن (به 1335سال  كه اولين سرشماري در ايران ازتوجه به اين
 بارهم سرشماري صورت گرفت) هر ده سال يك 1390كه استثناً در سال  95تا  85زماني 

تا  1335هاي سرشماري جديدي انجام شده است. براي چگونگي ساختار طبقاتي ايران طي سال
بعد آمار وضع شغلي مراجعه شد.  سرشماري مركز آمار ايران چه در قبل از انقالب و چه در به 1395

المللي كار اقتباس شده است، از آن بر اساس طبقه بندي بين المللي وضع شغلي كه از سازمان بين
شوند: كارفرمايان، كاركنان بندي مشاغل در شش گروه تعريف ميصورت گرفته است. در اين طبقه

 مستقل، مزد و حقوق بگيران بخش خصوصي، مزد و حقوق بگيران بخش دولتي، كاركنان فاميلي
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بدون مزد و كساني كه وضع شغلي آنان نامشخص يا گزارش نشده است. در منابع آماري موجود 
هاي هاي عمده فعاليتگروه –. وضع شغلي 1بندي شده است: وضع شغلي در سه دسته طبقه

هاي عمده گروه –هاي عمده شغلي . گروه3هاي عمده شغلي؛ و گروه –. وضع شغلي 2اقتصادي؛ 
توان ساختار طبقاتي را مشخص كرد. مركز تصادي كه با توجه به اين سه حالت ميهاي اقفعاليت

المللي كار در مجموع بندي مشاغل سازمان بينطبقههاي عمده شغلي را با توجه بهآمار ايران گروه
زراعت، صنعت، معادن، حمل و هاي مختلف مشاغل مربوط بهها در زمينهايشامل متخصصان و حرفه

رتبه، كاركنان اداري و دفتري، كارگران ماهر تا كارگران ساده در دمات، مديران عالينقل و خ
بندي كرده است. حال با توجه به سه عنصر وضع شغلي، گروه هاي مختلف اقتصادي طبقهبخش

نظر اُلين رايت سه بُعد مناسبات مالكيت و كنترل  بندي شغلي و فعاليت شغلي و با توجه به
ها و مديريت يا اقتدار سازماني و استقالل ها يا صالحيتز آن،  برخورداري از مهارتاقتصادي ناشي ا

  توان طبقات اجتماعي در كشور را بدين صورت دسته بندي كرد: مي
كند. طبقه باال طبقه باال، اين طبقه همان طبقه بورژوايي است كه اُلين رايت مطرح مي -

هاي كمياب ها يا صالحيتداراي مهارت كساني هستند كه مالك ابزار توليد هستند،
گيرند، از استقالل برخوردارند و مديريت كارشان را بر عهده كار ميهستند يا ديگران را به

 كنند.حقوق پرداخت مي ها مزد وآنكنند و بهدارند، ديگران را استخدام مي

كنند، ام نميطبقه متوسط سنتي، مشتمل بر كاركناني هستند كه هيچ كاركني را استخد  -
توانيم كاركنان ولي ممكن است از نيروهاي خانوادگي و فاميلي استفاده كنند. ما مي

عنوان يك دسته فرعي در نظر بگيريم. هر چند كه فاميلي بدون مزد را در اين طبقه به
طبقه متوسط بحث موقعيت اين طبقه مبهم است اما در اين خصوص در بحث مربوط به

 خواهيم كرد.

هاي متناقضي كند در موقعيتطور كه رايت مطرح مي متوسط جديد، اين طبقه همان طبقه -
عبارتي داراي نوعي اقتدار و استقالل در بخش عمومي يا خصوصي هستند؛ قرار دارند و به

د؛ داراي استقالل نسبي توانند كنترل كننشوند و از طرف ديگر مياز طرفي كنترل مي
هاي بسيار ند يا مديريت شوند. اين طبقه داراي موقعيتتوانند مديريت كنهستند، مي

مبهمي هستند و جايگاه كاركنان و افراد در چارچوب آن تا حدودي مبهم است. اين طبقه 
اي عمومي باال، عمومي هاي طبقهچند دسته فرعي تقسيم كنيم: گروهتوانيم بهرا مي

شامل كاركنان دولت و مزد متوسط و عمومي پايين و نيز خصوصي متوسط. طبقه عمومي 
هاي گفته شده قابل تقسيم است و زير مجموعهو حقوق بگيران عمومي است كه به

 اند.هاي اجرايي و مديريتيهمچنين مزد و حقوق بگيران بخش خصوصي كه داراي سمت
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كند يعني بر ابزار طبقه كارگر، كاركناني كه بر هيچ يك از سه بُعدي كه رايت مطرح مي -
، مالكيت، اقتدار و استقالل كنترلي ندارند يا كنترل بسيار كمي بر بعضي از اقتصادي

ها دارند. آنان شامل برخي مزد و حقوق بگيران بخش خصوصي و عمومي هستند كه جنبه
 اغلب تخصص اندكي چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي دارند. 

  
  1395تا  1335هاي طبقات اجتماعي طي سال

هاي كل طبقات در سالدار را بهدرصدِ جمعيت طبقه سرمايه 1نمودارشمارهطبقه باال: -1
تعداد كاركنان اين طبقه  1345تا  1335دهد. با توجه به اين نمودار از سال مختلف نشان مي

مقدار كمي كاهش يافته و سپس تا سال روند رشد آن به 1355تا  1345افزايش پيدا كرده؛ از سال 
بيشتر از بقيه  85تا  75شي برخوردار بوده است كه اين افزايش در بازه زماني از روند افزاي 1385
  دهد. طور كلي روند كاهشي را نشان ميبه نيز 1395تا سال  1385هاست و از سال سال

  

  
  درصدبه 1395تا  1335 هايسال. وضعيت طبقه باال طي 1نمودار

  
ه فرعيِ متوسط سنتي و متوسط جديد : طبقه متوسط را عموماً به دو طبقطبقه متوسط -2

  كنند:تقسيم مي
روند تغييرات جمعيت طبقه متوسط سنتي را در طي  2: در نمودار شماره الف. طبقه متوسط سنتي

چنان كه در نمودار مي توان ديد طبقه متوسط سنتي كنيم. هممشاهده مي 1395تا  1335هاي سال
- رو به 1385يابد و تا سال افزايش مي 1365در سال  سير نزولي داشته سپس 1355تا  1335از سال 

  . 1365ميزان سال يابد البته نه بهدوباره افزايش مي 1395گذارد و سپس تا سال كاهش مي
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  درصدبه 1395تا  1335 هايسال. طبقه متوسط سنتي طي 2نمودار
 

دهد. با مزد را نشان ميكاركنان خانوادگي بدون  3كاركنان خانوادگي بدون مزد: نمودار شماره 
كنيم كه مشاهده مي 1395تا  1335هاي مقايسه وضعيت كاركنان خانوادگي بدون مزد طي سال

اين مقدار ثابت  1345اند كه تا سال كار اشتغال داشتهدرصد  در اين حوزه به 10درابتدا حدود 
به  1365باره در سال يكبهيابد، و درصد افزايش مي 12به مقدار حدود  1355ماند ولي در سال مي
تعداد  1385تقريبا ثابت است. در سال  1375يابد و اين نسبت تاسال درصد كاهش مي  69/4

چنان از هم 1395رسد و تا سال درصد مي 41/9مقدار كاركنان اين حوزه در كل جمعيت طبقات به
  د.رسدرصد  مي 5/4ميزان روند كاهشي برخوردار بوده و قدر نسبي آن به

 
درصدبه 1395تا  1335 هاي.كاركنان خانوادگي بدون مزد طي سال3نمودار   

  : ب. طبقه متوسط جديد
بر اساس قدر نسبي  1395تا  1335هاي وضعيت طبقه متوسط جديد را طي سال  4نمودار شماره 

بااليي از رشد منظم و  1365شود كه طبقه متوسط تا سال دهد. در اين نمودار مشاهده مينشان مي
رسيده  1365درصد  در سال   5/33ميزان به 1335درصد در سال  2/8برخودار بوده و از ميزان 

درصد در سال  5/33قدر نسبي آن كاهش يافته يعني از ميزان  1385تا  1365است؛ اما از سال 
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 تقريبا از رشد 1395تا  1385كند. از سال تنزل مي 1385درصد در سال  5/22ميزان به 1365
رسد كه بازگوي رشد نسبي بسيار درصد مي 5/23ميزان به 1395شود و در سال ثابتي برخوردار مي

  اندكي است. 
 

 
درصدبه 1395تا  1335 هايطبقه متوسط جديد طي سال. 4 نمودار  

طبقه متوسط جديد در بخش خصوصي شامل بخشي از مزد و حقوق بگيران بخش خصوصي است 
ها و متخصصان و ايه دو گروه باال و پايين تقسيم كرد. گروه باال شامل حرفهتوان بها را ميكه آن

  گروه  پايين شامل كاركنان دفتري و اداري بخش خصوصي است.
كه چناندهد، همطبقه متوسط جديد را در دو بخش خصوصي و عمومي نشان مي  5نمودار شماره 
تر از بخش خصوصي ها گستردهمه سالشود طبقه متوسط جديد در بخش عمومي در همشاهده مي

اي بر طبق نمودار در جهت عكس همديگر است؛ يعني هر جا است. روند رشد اين دوگروه طبقه
طبقه يا قشر اجتماعي متوسط عمومي با كاهش مواجه بوده، قشر متوسط خصوصي با افزايش مواجه 

رشد مواجه بوده، از سال با كاهش  1355تا  1335شده است. طبقه متوسط جديد عمومي از سال
طور پيوسته روندي كاهشي را تا سال كند اما سپس بهاين طبقه افزايش پيدا مي 1365تا  1355
بعد طبقه متوسط عمومي يا به 1365شود از سال چنان كه مشاهده ميكند. همطي مي 1395

قه متوسط عمومي و طبدرصد (نسبت به 64ميزان به 1395دولتي كاهش يافته تا جايي كه در سال 
جز در سال كند چندان كه بهرسد. در مقابل طبقه متوسط جديد خصوصي رشد ميخصوصي) مي

  قدر نسبي آن،  1395كه در سال طوريرو هستيم، بهها با افزايش آن روبهدر بقيه سال 1355
  رسد.كل طبقه متوسط جديد) ميدرصد (نسبت به 23/35ميزان به
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1395 تا 1335 هايسالدرصد طي خصوصي به عمومي و هايقه متوسط جديد در بخش. طب5نمودار   

قشرهاي طبقه متوسط عمومي يا دولتي در سه سطح پايين، متوسط و باال   6در نمودار شماره 
تا سال  1335شوند از سال نمايش داده شده است. قشر باال كه شامل متخصصان و مديران مي

از رشد  95تا  75در حال رشد بوده و از سال  1375، اين قشر تا سال در حال افزايش است 1395
  كاهش  1395تا  1335شود؛ دو قشر متوسطِ مياني و متوسطِ پايين از سال ثابتي برخودار مي

  تر است.يابد كه روند كاهش براي طبقه متوسطِ پايين دولتي محسوسمي
  

 

1395تا  1335هاي درصد طي سال، متوسط و پايين بهخش عمومي در سطوح باالب. طبقه متوسط 6نمودار   

تا  1335تعداد طبقه پايين يا كارگر از سال  7نمودار شماره: با توجه بهطبقه پايين يا كارگر-3
، دوباره جمعيت طبقه كارگر افزايش 1365هاي بعد از در حال كاهش بوده سپس در سال 1365

  كل طبقات) رسيده است. درصد (نسبت به 7/34ميزان به 1395پيدا كرده و در سال 
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 صددربه 1395تا  1335 هاي. طبقه پايين طي سال7نمودار 
  

  ديگرمقايسه طبقات با يك
 8چنان كه در نمودار شماره ايم. همها را در يك نمودار آوردهديگر آنبراي مقايسه طبقات با يك

قدر  1365اهشي داشته سپس از سال روند ك 1355شود، طبقه متوسط سنتي تا سال مشاهده مي
ميزان تغيير آن ثابت شده  1385كه بعد از نسبي آن افزايش يافته ولي از نو كاهش پيدا كرد، گو آن

مانند طبقه متوسط سنتي است. بعد از اين مقطع روند به 1355است. روند رشد طبقه پايين تا سال 
دهد و اين طبقه در سال ا نشان ميتغييرات طبقه پايين عكس وضعيت طبقه متوسط سنتي ر

شدت رسد، سپس بهدرصد مي 16ميزان شود و قدر نسبي آن بهبا كاهش شديدي مواجه مي 1365
بقيه از درصد رشد بيشتري نسبت به 1395تا  1390هاي كه در سالطورييابد، بهافزايش مي

ين اين دو طبقه صورت گرفته ها بجايي در طي اين سالهطبقات برخوردار مي شود. گويي يك جاب
 سمت طبقه كارگر حركتاست؛ يعني در بعضي شرايط جمعيت اين طبقه از طبقه متوسط به

  اند كه سمت طبقه متوسط در حال حركت بودهكند و در بعضي شرايط افراد از طبقه كارگر بهمي
بخش دولتي سات بزرگ بهها و موستواند ناشي از شرايط بعد از انقالب باشد كه تعدادي از شركتمي

چنين بسياري از موسسات خصوصي دولتي شدند. عالوه بر اين شايد بتوان انتقال پيدا كردند و هم
كه هايي از طبقه متوسط سنتي تلقي كرد، گو آننوعي معرف پرولتريزه شدن بخشاين وضعيت را به

يست. نحوه تغيير طبقه متوسط هاي آماري كافي براي اظهار نظر قطعي در اين باره در دست نداده
شد بيشتر به 1335درصد در سال  16جديد بدين گونه است: طبقه متوسط جديد در ابتدا از ميزان 

مانند ييرات رشد اين طبقه  كم و بيش بهرسد، بعد از آن ميزان تغمي 1365درصد در سال  33از 
هاي ه در برگرفته طي سالكه ميزان جمعيتي كه اين طبقشود. گو آنطبقه متوسط سنتي مي

كمتر از طبقه متوسط سنتي است ولي از كاهش يا افزايشي مشابه طبقه متوسط  1395تا  1365
سنتي برخوردار است كه اين را شايد بتوان بازگوي روابط نزديك بين اين دو طبقه دانست. در مورد 

هاي گروه اين گويي ورد،خچشم نميهاي آماري موجود بهطبقه باال روند خاصي بر مبناي داده
 8كنند. در مجموع دو نقطه عطف برجسته در نمودار  شماره طور مستقل عمل مياجتماعي به

است. البته وضعيت سال  1385و ديگري سال  1365توان مشاهده كرد كه يكي سال مي
يع مرتبط است كه اين محتمالً ناشي از شرايط بعد از انقالب است كه وقا 1385برجسته تر از 1365

  شدت تحت تاثير قرار داده است.با آن وضعيت شغلي افراد اين طبقه را به
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 درصدبه 1395تا  1335 هايسالديگر طي يك. وضعيت طبقات اجتماعي نسبت به8نمودار 
  

  نتيجه گيري
تا  1335را به سه دوره كلي قبل از انقالب ( 1395تا  1335هاي ساختار طبقاتي طي سال

 1395تا  1368) و دوره تثبيت نسبي نظام جديد از سال 1367تا  1357دهه اول انقالب ()،  1357
هاي رياست جمهوري آقايان زير دورهتوان بهرا مي 1395تا  1368دي كرد. دوره تقسيم بن

ها را رفسنجاني، خاتمي، احمدي نژاد و روحاني تقسيم كرد و وضعيت طبقات اجتماعي در اين دوره
ها متناظر و متناسب با ورد تحليل قرار داد. بديهي است كه هر يك از اين زير دورهتفكيك مبه

اي بر ساختار تحوالت مهم سياسي، اقتصادي و اجتماعي خاصي در كشور بوده است كه تاثير ويژه
  اند. طبقاتي جامعه داشته

  ) 1335دوره اول  (تحليل تحوالت اقتصادي اجتماعي پهلوي دوم از سال 
ها طبقه متوسط سنتي و طبقه گيرد. طي اين سالدر بر مي 1355تا  1335هاي وره سالاين د

گذارند و طبقه متوسط دولتي افزايش پيدا كرده و طبقه باال رشد محدودي كارگر رو به كاهش مي
اصالحات توان بهكند. از عواملي كه در تغيير ساختار طبقات در اين دوره موثر بوده است ميپيدا مي

ارضي، رشد و گسترش بوروكراسي، افزايش درآمد نفت، رشد و گسترش آموزش و تحصيالت در 
بعد از  "سطوح مختلف، رشد و گسترش كارخانجات صنعتي اشاره كرد. آبراهاميان معتقد است 

محمد رضا شاه با سرعت تمام توسعه و تقويت سه ستون نگه دارنده دولت خود را در پيش  1332
). در اين دوران 225: 1393، (آبراهاميان"روكراسي و نظام پشتيباني دربار گرفت: ارتش، بو
هاي كشور تاثيرگذار باشد كه توانست در همه عرصه طوريبهشدت افزايش يافت درآمدهاي نفتي به
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ساالري و ديوان گسترششدت بهو بر ساختار قشربندي در شهر و روستا موثر باشد. محمدرضا شاه به
). اصالحات ارضي در بخش عشايري، روستايي و شهري تاثير گذار 232 رداخت (همان:توسعه آن پ

هم دار براي هميشه در روستاهاي ايران از بود، نظام زراعت دهقاني سهم بري و سلطه مالك زمين
ترين پيامد برنامه اصالحات ارضي آن بود كه دولت قدرت عمده )،474: 1386پاشيده شد (فوران، 

سران ايالت هم مانند  ).477 را جايگزين قدرت زمين دارها در روستاها كرد (همان:سياسي خود 
شان را از مالكان بزرگ در نتيجه اصالحات ارضي و اسكان عشاير قدرت سياسي و منزلت اجتماعي

داري شامل صنعت، ساختمان، خدمات، ديوان ساالري ). وجه توليد سرمايه482دست دادند (همان: 
). 483 ترين وجه توليد در بخش شهري درآمد (همان:عنوان بزرگ غل طبقه متوسط بهدولتي و مشا

جلو بود، شمار موسسات آموزشي پس از انقالب سفيد سه هاي آموزشي رو بهدولت در اجراي برنامه"
برابر شد، سپاه دانش بخش جدايي ناپذيري از انقالب سفيد شاه و ملت اعالم شد. مشاركت اين سپاه 

درصد افزايش يابد. اجراي  46درصد به  26 موجب شد تا نرخ سواد آموزي ازاد آموزي در سو
نفر به  1969نفر، پرستاران را از  12,750هزارنفر به  4هاي بهداشتي شمار پزشكان را از برنامه

به  24,100هاي بيمارستاني را از واحد و شمار تخت 2,800واحد به  700ها را از ، درمانگاه4,105
هاي ). مجموعه اين عوامل ساختار طبقاتي را طي سال244(همان:  "هزارتخت افزايش داد 48

  شود، تحت تاثير قرار داد.مشاهده مي 8گونه كه در نمودار ، آن1355تا  1335
   1368تا  1357هاي دوره دوم؛ سال

ز انقالب ايران اجتماعي  و سياسي در دهه اول بعد ا –تحليل طبقات اجتماعي و تحوالت اقتصادي 
آمد.  هاي مهمي در نظام اجتماعي و ساختار طبقاتي جامعه پديدبازگوي آن است كه دگرگوني

طور چشمگيري افزايش يافت. شهرها با ورود انبوه عظيمي از روستايي بهنسبت جمعيت شهري به
كرد  سمت صنعت و خدمات حركتاجه شدند و جمعيت بخش كشاورزي بهروستاييان و دهقانان مو

شود كه در اوايل ها مشاهده مي). با مقايسه ميزان فروش نفت طي اين دوره471: 1386(فوران ،
هاي ايم كه تغييرات بسيار اساسي در اقتصاد و برنامهميزان قابل توجهي فروش نفت داشتهانقالب به

ميليارد دالر  23ميزان به 1357تا  1356كه كشور در سال  طورياقتصادي برجاي گذاشته است؛ به
ميليارد دالر بوده است  6فقط برابر با  1366تا 1365درآمد ارزي داشت كه اين ميزان در سال 

شود. در هاي اقتصادي شروع مي). در اين دوران همراه با انقالب اسالمي ايران، اختالل309: (همان
- لي اعالم شدند و بههاي بزرگ مهاي بيمه و بسياري از كارخانهها، شركتبانك 1365تابستان 

را مصادره  "مفسد في االرض "هاي انقالب دارايي افراد به اصطالح تصاحب دولت در آمدند و دادگاه
). كنترل دولت بربازارهاي مالي و ارز موجب پيدايش بازارهاي 75: 1393 كردند (بهداد و نعماني،

، گ بهره وافر بردند (هادي زنوزدار و بوروكرات از جنموازي در كشور شد و طبقه نوخاسته سرمايه
يابد و طبقه باال ). دراين دوران است كه طبقه متوسط دولتي و خرده بورژوا افزايش مي275: 1384
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بيند، بخش خصوصي تضعيف سخن ديگر بخش صنعت و توليد آسيب مييابند. بهو پايين كاهش مي
در نتيجه جمعيت طبقه  آيد.شود و دولت هم در صدد عمومي كردن بخش خصوصي بر ميمي

سمت طبقه متوسط كند و اين افراد بهسرمايه داران و كارگران بخش خصوصي كاهش پيدا مي
شود و درآمد حاصل شدت مختل مي اين دوران توليد به كنند. دردولتي و خرده بورژوايي حركت مي

ناشي از جنگ و ) فشار 77: 1393 كند (بهداد و نعماني،شدت كاهش پيدا مياز فروش نفت به
هاي اقتصادي شديدي مواجه مي مسايل و مشكالت اقتصادي حاصل از آن، كشور را با محدوديت

به  29طور متوسط از شان بههاي متوسط كوچكتر شدند و تعداد كاركنانكند. در اين دوره شركت
ز استخدام در صنعت ها سهم آنان ارغم افزايش در تعداد اين كارگاهنفر كاهش يافت؛ از اين رو به 18
  ). 86: 1393 درصد كاهش يافت (بهداد و نعماني، 2/13درصد به  5/18از 

شود، طبقه متوسط جديد و طبقه مشاهده مي 8چنان كه در نمودار شماره با توجه به اين موارد هم
متوسط سنتي افزايش يافتند و طبقات باال و كارگر كاهش چشمگيري پيدا كردند كه وجه بسيار 

 بخشي از اين توان گفت كه احتماالًسخن ديگر ميشود. بهيد آن در بخش خصوصي مشاهده ميشد
  سمت طبقه متوسط سنتي و متوسط جديد حركت كردند.افراد به

  1395تا  1368هاي دوره سوم: سال
اجتماعي و سياسي كشور در  -در اين دوره ساختار طبقات اجتماعي و وضعيت اقتصادي

 ست جمهوري آقايان رفسنجاني، خاتمي، احمدي نژاد و روحاني را جداگانه و البته بههاي ريازيردوره
(هر چند از طريق  كه فرايند خصوصي سازيايم. با توجه به اين داده طور مجمل مورد توجه قرار

اصطالح خصولتي) و كوچك شدن دولت از اين دوران شروع شد. اين سياست هاي بهايجاد سازمان
طور قابل توجهي تحت تاثير قرار داد. در اين دوره مخصوصا ساختار ت اجتماعي را بهساختار طبقا

تر شروع هاي متفاوت و پراكندهترشدن با اليهصورت فرايندي و در جهت كوچكطبقه متوسط به
ها در ساير امور متفاوت بود، ولي در مورد طبقه متوسط، در همه اين شد. هر چند كه سياست دولت

توان گفت تحت تاثير اين شيوه صورت يكسان برخورد شده است. چندان كه مينوعي به، بههادولت
گري هايي در جهت تضعيف كنشبرخورد، عالوه بر بعد كمي طبقه متوسط (جديد و سنتي) سياست

كار بسته شد و خواسته و يا ناخواسته طبقه متوسط درگير سياسي طبقه متوسط هم به –اجتماعي 
نوبه خود كم كم طبقه اين به شدند وهاي اقتصادي) ميهنگي و سياسي (عالوه بر مشكلمشكالت فر

هاي زندگي ساحتاعي مواجه ساخت. تضعيف و هجوم بهمتوسط را با انزواي سياسي و اجتم
وضوح بيشتري يافت هر چند كه اين امر گاهي در بين  1368اجتماعي طبقه متوسط بعد از سال 

هايي داشت ولي در همه حال همان سياست تحت فشار گذاشتن و ضعفها شدت و اين دولت
   شد.تحديد دنبال مي
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  ساختار طبقات اجتماعي در دوران  رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني
شود. اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي شروع مي -در اين دوره اولين برنامه توسعه اقتصادي

و عملگرا شهرت دارد و با اين تفكر حزب كارگزاران در اين دوره  دولت تكنوكراتدولت اين دوره به
گيرد. دولت آقاي هاشمي دو برنامه پنج ساله متوالي را سازمان داد كه هدفش باز سازي شكل مي

ها و افزايش توليد و رشد از طريق سرمايه گذاري خصوصي و هاي جنگ، بهبود زير ساختويرانه
تدريج زمينه را براي ظهور يك طبقه متوسط مدرن اقتصادي به خارجي بود. سياست دولت پنجم

هاي مختلف اقتصادي مخصوصا نفت از رشد ). در اين دوران بخش151فراهم كرد (همان منبع: 
هايي كه براي باز سازي و تامين بخشي از توليد ناخالص ملي بااليي برخوردار شد. با سرمايه گذاري

وجود آمد، تورم شديدي پديد آمد و اين امر بر قدرت زش پول ملي بههاي آن، از راه كاهش ارهزينه
خريد اقشار مختلف تاثير منفي گذاشت و باعث شد كه قشرهاي متوسط سنتي بيشتر تقويت شوند 

) و بر ثروت مديران دولتي افزوده شود. در اين دوران مديران دولتي بر ثروت 125: 1389(بحراني، 
دولت شكل افزايش يافت و طبقه نوظهوري از سرمايه دارن وابسته به خود افزودند، فساد اداري

) آقاي هاشمي رفسنجاني در دوران رياست جمهوري خود اقداماتي 279: 1384هادي زنوز، گرفت (
ن خارج كند؛ هاي جنگ و بحران ناشي از آرا در جهت سازندگي انجام داد تا بتواند كشور را از خرابي

اقتصاد و نوسازي اقتصادي معطوف كرد كه نتيجه آن تحرك توجه خود را بهنابراين، بيشترين ب
هاي شهرنشيني، آموزش و پرورش و آموزش عالي است كه متعاقب آن اجتماعي، گسترش پديده

). قشرهاي 176: 1396 شاهد گسترش نسبي طبقه متوسط جديد در اين دوران هستيم (خواجه،
جهت شرايط نامناسب ي نداشتند چرا كه در بخش دولتي بهمتوسط جديد در اين دوران رشد چندان

صورت عادي و قانوني، مجال رشد چنداني وجود نداشت؛ اما در بخش اقتصادي حاكم بر آن، به
خصوصي گسترش بيشتري در اين قشرها صورت گرفت و قشرهاي پايين نيز در اين دوره افزايش 

و باز كردن درهاي دف اصالح نظام اقتصادي ه ). با توجه به دو126: 1389يافتند (بحراني، 
هاي تعديل اقتصادي را در چارچوب برنامه اول و دوم توسعه پس از جنگ دولت سياست اقتصادي،

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بكار گرفت و باعث شد كه بر ميزان فقر موجود در جامعه و شكاف 
دهد نيروي كار هاي اين تحقيق نشان ميهچنان كه داددرآمدي بين طبقات مختلف افزوده شود. هم

ها با افزايش داشته است. همچنين داده 1365سال در بين كارفرمايان و مديران رده باال نسبت به
 22 برابر با 1365باالي جديد در سال دهد كه طبقه تفكيك طبقه باالي سنتي و جديد نشان مي

رسد. تفكر خصوصي سازي و تفكر هزار نفر مي 74به  1375هزار نفر هستند كه اين ميزان در سال 
خصوص بر طبقه متوسط و پايين داشته هنئو ليبراليستي تاثير فراواني بر طبقات مختلف جامعه ب

  بحث مفصلي دارد و در اين گفتار مجال و امكان پرداختن به آن نيست. نوبه خود نياز بهاست كه به
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  جمهوري آقاي خاتميساختار طبقات اجتماعي در دوران رياست  
درصد  6در اين دوران توسعه سياسي در اولويت قرار گرفت. رشد اقتصادي در اين دوران بيش از 

جهت كار گرفته شد كه در دولت قبل بههاي خارجي بهاست كه بخشي از آن براي پرداخت بدهي
تا آن وقت  انقالب زمان ترين حد خود ازپاييندي استقراض شده بود. قيمت نفت بههاي اقتصاطرح

هاي آن كوچك است كه يكي از هدف 1378تا  1374هاي سالرسيد. برنامه سوم توسعه مربوط به
ميزان  1385تاثير نبود. در سال شدن دولت بوده است. اين موضوع بر كاهش شمار طبقه متوسط بي

ات و صنعت از هاي كشاورزي، نفت، خدمدرصد بوده است، ارزش افزوده گروه 2/6رشد اقتصادي 
درصد  1/12درصد و نرخ بيكاري  7/1درصد و  4/3درصد،  3درصد، 7ترتيب رشد ناخالص ملي به

توان گفت هاي مختلف ميسهم بخش). با توجه به1385ت اقتصادي سال (بانك مركزي، تحوال است
معه تاثير اي جاكه نيروي كار در بخش كشاورزي، خدمات و صنعت افزايش يافته و بر ساختار طبقه

گذار بوده است. بيشرين ثبات رشد اقتصادي كشور در ايران پس از پيروزي انقالب تاكنون، مربوط 
روند افزايش درآمدهاي مالياتي در درآمدهاي  1374بوده است. از سال  83تا  76هاي همين سالبه

زايش داد. اين سهم را اف 1377-1376دولتي شروع شده بود و كاهش درآمدهاي نفتي در مقطع 
دنبال آن فضاي مشاركت سياسي در م قدرت يافتن بخش خصوصي بود و بهها مستلزاين سياست

ها باز شد و نظام سياسي، برنامه توسعه سياسي و گسترش جامعه مدني را در دستور تصميم گيري
درصدي  70از رشد  1385). جمعيت دانشجويي در سال 163:1397فر، كار خود قرار داد (مقدم

 1376سال توليد ناخالص داخلي نسبت به 1385برخوردار بوده است. در سال 1375سال نسبت به
، بانك 1385درصد برخوردار شد (خالصه تحوالت اقتصادي كشور سال  2/6از رشدي معادل 

هاي اقتصادي و اجتماعي پيش آمده در اين دوران بر ساختار مركزي). رويدادهاي سياسي و وضعيت
(افزايش طبقه باال و طبقه پايين و كاهش ميزان طبقه متوسط جديد و سنتي) تاثير  معهاي جاطبقه

  چشمگيري داشته است. 
ها كشور هرچند كه از رشد اقتصادي با نرخ بالنسبه توان گفت كه در اين سالطور خالصه، ميبه

چنين با د. همهاي دولت قبل بوبااليي برخوردار بوده ولي كوشش اصلي دولت در جهت رفع بدهي
برنامه سوم توسعه اقتصادي مبني بر كوچك شدن دولت، مواردي از قبيل ضريب جيني باال، توجه به

هاي مالياتي و كاهش نرخ رشد سرمايه ثابت ناخالص از زمره كاهش درآمد نفتي، افزايش سياست
لت در زمينه هاي اصلي نظام اجتماعي و سياسي در اين دوره است كه در كنار سياست دوويژگي

  تقويت بخش خصوصي تاثير قابل توجهي بر ساختار طبقاتي جامعه داشت. 
  1395تا  1385ساختار طبقات اجتماعي در زير دوره 
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ميليون نفر، ميزان  1/75درصد، جمعيت كل كشور  3/1نرخ رشد جمعيت  1390در سال 
ست. نرخ مشاركت نيروي ميليون نفر بوده ا 4/23درصد و جمعيت فعال اقتصادي  4/71شهرنشيني 

(بانك مركزي، خالصه تحوالت درصد است  3/12درصد و نرخ بيكاري  9/36كار در اين زير دوره 
) با دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد و 1395تا  1385ها (). اين سال1390اقتصادي سال 

اجتماعي ايران  -صاديهاي اقتويژگيدوره اول رياست جمهوري آقاي روحاني مصادف است. ابتدا به
هاي تحول پردازيم: در دوران آقاي احمدي نژاد اجراي طرحدر زمان دولت آقاي احمدي نژاد مي

ها و همچنين توزيع سهام عدالت در هاي زود بازده، مسكن مهر، هدفمندي يارانهاقتصادي، بنگاه
ام سياسي در اين دوران توجه ساختار پوپوليستي نظدستور كار دولت قرار گرفت. در واقع با توجه به

درصد)  4/25تورم بااليي ( با 1387در سال  اقشار پايين جامعه بود؛ ولي در عمل كشوردولت به
هاي توزيع سيستم"مواجه شد كه باعث وارد آمدن فشار زيادي بر طبقه پايين جامعه شد. آثار 

  ميزان تورم هم نسبت  باعث شد كه شكاف درآمدي افزايش يابد و 1392در سال  "اييارانه
هاي افزايش پيدا كند. در اين دوران بيشترين ميزان فروش نفت را در بين دوره 89و  88هاي سالبه

رونق توانست بهايم. هر چند كه درآمد حاصل از نفت ميمختلف رياست جمهوري در ايران داشته
كنيم كه شاهده ميها كمك كند اما در عمل ماقتصادي و همچنين طرح هدفمندي يارانه

طرحي براي رونق اقتصادي و كاهش فاصله اي كه اجرا شد، نه تنها بهها با شيوههدفمندي يارانه"
ساز تبديل شد.... در اثر تورمي كه مجموعه طبقاتي نينجاميد، بلكه خود به يكي از عوامل مشكل

ثروتمند جامعه ارزش ريالي  هاي طبقهايرانيان تحميل كردند، داراييها و هدفمندي بهتحريم
ها با طبقات متوسط و ضعيف افزايش يافت. از سوي تري يافت و در نتيجه اختالف طبقاتي آنفراوان

ها براي توليد كنندگان هاي توليد در اثر هدفمندي در كنار مشكالتي كه تحريمديگر افزايش هزينه
ايجاد كردند، بخش توليدي كشور را دچار در تامين مواد اوليه و همچنين ارتباطات مالي با خارج 

  )185-186: 1397فر، (مقدم "مشكالت حاد كرد
رشد اقتصادي به آن اشاره شد و با توجه به 90تا  85هاي هايي كه در مورد سالويژگيبا توجه به

رفت كه طبقه متوسط اقشار پايين، انتطار ميو درآمد حاصل از فروش نفت و نيز توجه دولت به
د و سنتي و تا حدودي طبقه باال رشد يافته و طبقه پايين كاهش يابد ولي در نهايت به جهت جدي
ثباتي در مديريت، فاصله افتادن بين دولت و نخبگان و نيز غفلت از توسعه سياسي (دارابي، بي

ها حاصل نشد و نسبت فضاي سرمايه گذاري توليد در كشور اين هدف) و بي توجهي به346: 1388
ه متوسط سنتي ثابت ماند، قدر نسبي طبقه باال كاهش يافت و ميزان درصد طبقه پايين افزايش طبق

  پيدا كرد. 
  دولت آقاي حسن روحاني كه به دولت تدبير و اميد معروف شده  1392در خرداد ماه سال 

تحويل گرفت  نژادمحمود احمديآقاي  دولت يازدهم را در شرايطي از روحاني آقايروي كار آمد. به
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نفت  د، صادرات، دو سال پياپي رشد اقتصادي ايران منفي بوجنگ كه براي نخستين بار بعد از پايان
بسيار كاهش يافته بود (تقريباً نصف)، عدم توانايي در  الملليهاي بينتحريم موجببه ايران

كار دولت كه پيش از آغاز به بانك جهاني هاي اخذ شده ازا ميليون دالر اقساط وامهبازپرداخت ده
روشني بازگوي شرايط وخيم اقتصادي و اجتماعي كشور در بود، بهتعويق افتاده ماه به 6يازدهم 

، اقتصـاد كشور عمالً در سال 1394اي در سـال پس از توافـق هسـتهپايان دوره احمدي نژاد است. 
المللي ها و موانع بينبرجام) شد. با رفع تحريم(اجراي برنامه جامع اقدام مشترك  مرحله وارد 1395

افزايش صادرات نفـت توانسـت حضـور موثري  از طريق اي، ايران بار ديگرمـرتبط بـا برنامـه هسته
. هر چند كه اين توافق ديري نپاييد ولي در همان دوره زماني ـددر بازار جهاني نفت داشـته باش

درصدي اقتصادي  5/12رشد كوتاه هم كشور توانست با فروش نفت و درآمدهاي ناشي از آن به
). رشد اقتصادي در دوره اول دولت 1395دست يابد (بانك مركزي، خالصه تحوالت اقتصادي كشور، 

درصد بوده است كه بازگوي تك رقمي شدن تورم در كشور  9درصد و تورم معادل  5/12يازدهم 
  ). 1395سال است (بانك مركزي ايران، خالصه تحوالت اقتصادي سال  26پس از 

ها (هرچند موقت) و فروش نفت، اي و رفع تحريمهايي از قبيل توافق هستهرويداد 95در سال 
خ تورم، ثبات بازار ارز، تقويت انضباط شدن نرهاي قبل، تك رقميدوره رشد اقتصادي باال نسبت به
 95هاي جهاني، كاهش انتظارات تورمي، مازاد حساب جاري در سال پولي و مالي، كاهش قيمت

) 1395سال قبل، افزايش نرخ مشاركت (بانك مركزي ايران، خالصه تحوالت اقتصادي سال نسبت به
، طبقه باال 95شود. در سال  90 باعث شد كه ساختار طبقاتي جامعه تا حدودي متفاوت از سال

افزايش نامحسوسي يافت، قدرنسبي طبقه متوسط جديد تقريبا ثابت ماند، طبقه متوسط سنتي 
ها، مشكالت كاهش گذاشت. ولي با بازگشت تحريمكرد و طبقه پايين يا كارگر رو بهافزايش پيدا 

شدت تحت تاثيرقرار اتي بهفروش نفت، مسايل و مشكالت سياسي و بين المللي و... ساختار طبق
تر از دوره زماني پيشين را در آن مشاهده كرد كه با استفاده از توان تصويري متفاوتگرفت كه مي

  تري دارد.تحليل و بحث بيشبعد) نياز بهبه 95هاي آماري جديد (از سال داده
چنان كه اشاره شد طبقات اجتماعي، همها و نتايج آماري و تاريخي مربوط بهدادهبا توجه به

  ها نقش ساختار طبقاتي تحت تاثير شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي بوده است. دولت
اند و طبقات اجتماعي در دوران اي در ساختار طبقات اجتماعي در ايران بر عهده داشتهكننده تعيين

هاي سياسي و نظام وده است كه متاثر از ساختارمورد مطالعه با فراز و فرودهاي زيادي همراه ب
هاي گزارش نظريه پوالنزاس، در ايران و برحسب دادهها است. با توجه بهرويكردهاي سياستي دولت

نظر هاي اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيكي بر ساختار طبقه كامالً مشهود است و بهشده، تاثير بخش
رسد نظر ميچنين بهاند. همودهها از خود مختاري نسبي برخوردار برسد كه هر يك از اين حوزهمي
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دارانه و تفكرات نئوليبراليسي طبقه متوسط را تضعيف با نگاه سرمايه 1368هايِ بعد از كه دولت
توان ادعا كرد كه عوامل اند. همچنين برحسب شواهد ميكرده و گسترش طبقه كارگر را موجب شده

هاي ساختار طبقاتي در ايران تاثير گذار اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيكي بر شدت و ضعف دگرگوني
 بوده است.

  
  منابع

 ترجمه محمد ابراهيم فتاحي، تهران: ني. تاريخ ايران مدرن،)، 1393آبراهاميان، يرواند (

 تهران: جامعه. طبقه متوسط جديد در ايران،)، 1358اديبي، حسين (

ترجمه سهيال ترابي  ،نقالب در ايرانطبقات اجتماعي، دولت و ا )،1393اشرف، احمد و بنو عزيزي، علي (
 فارساني، تهران: نيلوفر.

، تهران: ") 1380-1320( طبقه متوسط و تحوالت سياسي در ايران معاصر،)، 1389بحراني، حسين ( 
 آگاه، چاپ دوم

 تهران: اگاه. طبقه و كار در ايران،)، 1393، سهراب و نعماني، فرهاد (بهداد

 ترجمه حسن فشاركي، تهران: رخداد تازه. ،داري معاصربقه در سرمايهط)، 1390پوالنزاس، نيكوالس (

اجتماعي (گسترش طبقه متوسط  -ميراث هاشمي رفسنجاني در حوزه سياسي)، 1396خواجه، حسن (
 .1396سال دوم، شماره چهارم، پاييز  المللي،فصلنامه مطالعات سياسي بين جديد)،

 .سروش انتشارات :تهران اول، چاپ ،هانظريه و الگوها ايران: در انتخاباتي رفتار )، 1388( علي دارابي،
ترجمه  ،هاي نظريه پردازان كالسيك و معاصرنابرابري اجتماعي: ديدگاه)، 1373گرب جي، ادوارد (

 زاد، تهران: نشر معاصر.محمد سياهپوش و احمدرضا غروي

 ان: ني.ترجمه حسن چاووشيان، تهر ،جامعه شناسي، )1392گيدنز آنتوني (

ترجمه جواد افشار  ،هاي اجتماعيشناسي قشرها و نابرابريجامعه، )1381ليپست، سيمور مارتين (
 كهن، تهران: نيكا.

 ترجمه ژوبين قهرمان. ،ايدئولوژي آلماني، )1360ماركس كارل و انگلس (

 .41-42: شماره انيپژوهشنامه علوم انس، "معرفي مفهوم طبقه از ديدگاه بورديو")، 1383ممتاز ، فريده ( 
هاي پس از مقاومت شكننده، تاريخ تحوالت اجتماعي ايران، از صفويه تا سال)، 1386فوران، جان (

 ، ترجمه احمد تدين، تهران: خدمات فرهنگي رسا.انقالب اسالمي

 ، ترجمه هوشنگ نايبي، تهران: ني.طبقه و قشربندي اجتماعي)، 1396، رزماري (كرامپتون

 1335ن، سرشماري عمومي نفوس و مسكن، مركز آمار ايرا

 1345، سرشماري عمومي نفوس و مسكن،  _______

  1355، سرشماري عمومي نفوس و مسكن،  _______
 1365، سرشماري عمومي نفوس و مسكن،  _______



 ر طبقات اجتماعي ...مقايسه ساختا

 

23 

 1375، سرشماري عمومي نفوس و مسكن،  _______

 1385، سرشماري عمومي نفوس و مسكن،  _______

 1390رشماري عمومي نفوس و مسكن، ، س _______

 1395، سرشماري عمومي نفوس و مسكن،  _______

 1395، نتايج تفيلي سرشماري نفوس و مسكن، _______

، تهران: مركز آمار ايران، دفتر رياست، روابط عمومي و 1395، نتايج آمار گيري نيروي كار، _________
 هاي بين الملليهمكاري

هاي ، تهران: مركز آمار ايران، دفتر رياست، روابط عمومي و همكاري1395اري كشور، سالنامه آم _______
 بين المللي

)، تهران: مركز آمار ايران، دفتر رياست، روابط عمومي و 1390( ، نتايج آمار گيري نيروي كار________
 هاي بين الملليهمكاري

هاي بين ، دفتر رياست، روابط عمومي و همكاري، تهران: مركز آمار ايران1385نتايج آمار گيري نيروي كار 
 المللي

، توزيع درآمد در خانوارهاي شهري روستايي و كل كشور، دفتر جمعيت نيروي كار و  __________
 سرشماري

، دفتر جمعيت و نيروي كار و سرشماري، مرداد ماه 1389-94هاي ضريب جيني سال __________
1395 

 1395يران، خالصه تحوالت اقتصادي كشور بانك مركزي جمهوري اسالمي ا

 1394، خالصه تحوالت اقتصادي كشور _____________________________

 1393،  خالصه تحوالت اقتصادي كشور _____________________________

 1392،  خالصه تحوالت اقتصادي كشور _____________________________

 1391خالصه تحوالت اقتصادي كشور  ، _____________________________

 1390،  خالصه تحوالت اقتصادي كشور _____________________________

 1389،  خالصه تحوالت اقتصادي كشور _____________________________

 1388،  خالصه تحوالت اقتصادي كشور _____________________________

 1387صه تحوالت اقتصادي كشور ،  خال_____________________________

 1386،  خالصه تحوالت اقتصادي كشور _____________________________

 1385،  خالصه تحوالت اقتصادي كشور _____________________________

 1384،  خالصه تحوالت اقتصادي كشور _____________________________

 1383حوالت اقتصادي كشور ،  خالصه ت_____________________________

 1382،  خالصه تحوالت اقتصادي كشور _____________________________

 1381،  خالصه تحوالت اقتصادي كشور _____________________________



 1401بهار ، 1 شماره، و سوم شناسي ايران، دوره بيستمجله جامعه

24 

 1380،  خالصه تحوالت اقتصادي كشور _____________________________

 1338-1393نهايي  ،  آمار ساالنه_____________________________

 1315-1396،  شاخص تورم، _____________________________

 تهران: آريا بان. تحول و جايگاه طبقه متوسط در ايران،)، 1397فر، عطا اله ( مقدم

 17سال چهارم، شماره  فصلنامه رفاه اجتماعي،)، فقر و نابرابري درآمد در ايران، 1384هادي زنوز، بهروز ( 

Poulantzas,Nicos (1975),  Class in Comtemporary Capitalism,  Translated from 
the French by David Ferbach. London. 

Wright, Erik Olin (2004), Class Counts, Cambridge University Press. 
_____________ (2015), Underestanding Class, Verso: London, New York. 

  
 


