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چکیده
این پژوهش با رویکردی توصیفی -تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که مصرف
فرهنگی طبقه متوسط در سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی در دوره سه دولت
 4۳61تا  4۳۱1چگونه بوده است؟
دستاورد این پژوهش ناظر بر این نتیجه است که با وجود سیر نزولی جایگاه اقتصادی
طبقه متوسط در سیاستهای کلی ،جایگاه طبقه متوسط در سیاستهای فرهنگی
جمهوری اسالمی به صورت تصاعدی افزایش یافته تا آنجا که مصرف فرهنگی آن در
دوره  1ساله  4۳11تا  4۳۱1از دوره زمانی  46ساله پیش از خود -یعنی  4۳61تا -4۳11
بیشتر بوده است .این بدان معناست که قامت طبقه متوسط از ابتنا صرف بر مؤلفههای
اقتصادی مرسوم و شاخصهای سنتی آن مانند درآمد ،شغل و تحصیل فراتر رفته و
بافتهایی فرهنگی با مصرفی قابل اعتنا در این اندام شکل یافته است.
واژگان کلیدی :طبقه متوسطط ،سطیاسطت فرهنگی ،سرمایه فرهنگی ،مصرف فرهنگی،
جمهوری اسالمی ایران.
 دکتری علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی
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مقدمه
طبقه متوسطط ،قشطربندی اجتماعی دیرپای تاریخی و شناختهشده علمی در جهان و ایران است
که دیرزمانی اسططت پژوهشهای متعددی را معطوف به خود کرده اسططت .پرداختن به وضططعیت
طبقه متوسطط و محوریت اییای جایگاه آن در سطیاسطتگذاریهای کالن و سیاست های خرد
جمهوری اسالمی از سال  4۳61با روی کارآمدن دولت سازندگی در دستورکار قرار گرفت و با
وجود صعود و نزولهای فراوان ،تاکنون ادامه دارد .ذکر این نکته ضروری است که مفهوم طبقه
از یک سطو و رهیافتهای مطالعاتی در مورد طبقه متوسطط از سوی دیگر ،شاید به سبب بافت
غالب آن ،متأثر از نگاه تحلیلی کمی و جامعهشطناسطی اقتصطادی اسطت که با توجه به دوره سه
دولت پیشطین از  4۳61تا  ،4۳۱1وضعیت اقتصادی این طبقه در سیاست های جمهوری اسالمی
ایران در سطال های  4۳61تا 4۳11یالتی صطعودی و در سال های  4۳11تا  4۳۱1روندی نزولی
را طی کرده است.
هرچند بررسطی جایگاه اقتصطادی طبقه متوسط و تغییرات آن از اهمیت پژوهشی برخوردار
است ،اما به محرزبودن مفروض فروکاست آن خدشهای وارد نمیکند .یال سؤال این است که
آیا جایگاه طبقه متوسطط در سطیاسطت های فرهنگی جمهوری اسالمی نیز از همین الگو پیروی
کرده است؟ آیا کاهش توانایی مالی طبقه متوسط و تضعیف جایگاه اقتصادی آن به تنزل جایگاه
مصطرف فرهنگی این طبقه در سیاست های فرهنگی جمهوری اسالمی نیز انجامیده است؟ برای
پاسطخ به این پرسش ،به همعرضکرد ن و برقرای رابطه و پیوند میان دو مفهوم طبقه متوسط با
صطبغه اقتصطادی و سطیاسطت های فرهنگی نیازمند هستیم که این امر با تبدیل این دو مفهوم به
اجزای معنادار خود« ،مصططرف فرهنگی» طبقه متوسططط و «سططرمایه فرهنگی» تولیدشططده توسططط
سططیاسططت های فرهنگی و بررسططی برهمکنش میان این دو متغیر از طریق ابداع شططاخصهای
عملیاتی امکانپذیر شده است.
برررسططیهای این مقاله نشططان میدهد برخالف کاهش جایگاه اقتصططادی طبقه متوسططط در
دوره هشطت سطاله  ،4۳11-۱1جایگاه فرهنگی این طبقه مسطیر رشد را پیموده و از تمامی دوره
 46سال گذشته خود یعنی  4۳61-11بیشتر است .از این رو ،می توان گفت جنبه فرهنگی طبقه
متوسط به صورت بارزی رشد یافته و به مؤلفه و پالک اصلی آن بدل شده است.
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دسطتیابی به هدف در این پژوهش نیازمند اسطتفاده از چند روش ترکیبی اسطت .از یک سو،
این پژوهش توصطیفی -تحلیلی است و میکوشد با استفاده از روش «تبیین علّی» جایگاه متغیر
وابسطته یعنی طبقه متوسطط را در متغیر مسطتقل یعنی سطیاست های فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران در دولتهای پس از جنگ تحمیلی روشطن سطازد .از سویی دیگر ،این پژوهش توصیفی-
استقرایی است که در آن پژوهشگر به مطالعه فرایندها ،جریانها و سیر شکلگیری آنها در طول
زمان میپردازد و با مشطاهده تکرارپذیری برخی رویدادها دست به استنتاج میزند و نتایج را به
وضططعیت های مشططابه تعمیم می دهد .ضططمن آنکه روش گردآوری اطالعات بر اسططا

منابع

کتابخانهای و تحلیل شاخص آماری منتخب بوده است.
روش اصلی در تحلیل دادههای آماری این پژوهطططش ،تطططحلیل ثطططانویه 4است که فینفسه
روش خاصطططی نبوده ،بلکه تحلیل جدیدی از دادههایی اسطططت که به من ور دیگری گردآوری
شطططدهاند .هططططاکیم این روش را چنین تعریف میکند« :هر تحلیل بعدی از مجموعه اطالعات
موجودی است که تفسیر ،نطططتیجهگیری و یا شطططناختی افطططزون بر گزارش اول یا متفاوت با آن
ارائه کند .یکی از مزایای تحلیل ثانوی این اسططت که محقق را به تفکر بیشططتر درباره مطططططالب
اسطططططاسی و اهداف ن ری مطالعه میکشد ،تا در مورد مسائل روششناسی گردآوری دادههای
جدید» .این خطود یکی از دالیل اعطتبار این روش است (بیکر .)۳21- ۳22 :4۳11 ،در مجموع،
تحلیل ثانویه استفاده از دادههای گردآوریشده پیمایشی برای مطالعه موضوعی سوای مطوضوع
مطحقق اول اسطت که در اینجا نیز به همین من ور از این روش استفاده کردهایم.
این مقاله در مواجهه با متغیرهای خود یعنی طبقه متوسط و سیاست های فرهنگی جمهوری
اسطالمی ایران ،روش پژوهشی چند مریلهای مبتنی بر گامهای زیر را برگزیده تا بتواند این دو
کفه را با هم در تراز قرار دهد .از این رو ،در گام اول به بررسططی ن ری طبقه متوسططط با هدف
شططناخت آن دسططت زده اسططت .سطط س مفهوم «سططرمایه فرهنگی» که برگرفته از بطن و هدف
سطیاسطت های فرهنگی هر کشطوری و به صورت ویژه جمهوری اسالمی است را مورد تشری
قرار داده و شططاخصهای آن را معرفی کرده اسططت .در گام دوم ،مفهوم «مصططرف فرهنگی» که
مختص طبقات اجتماعی به ویژه طبقه متوسططط اسططت و یلقه وصططل این مفهوم برای جهش به
1. Secondary analysis
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سطوی سطیاسطت های فرهنگی نیز اسطت ،را شطناسطایی و معرفی میکند .در گام سوم ،با هدف
پرداختن به سطیاسطت فرهنگی در جمهوری اسطالمی ،به معرفی و بررسی گفتمانهای فرهنگی
مؤثر بر سطیاسطت فرهنگی در جمهوری اسالمی پرداخته شده است .چون سیاستهای فرهنگی
فارغ از هر گسطتره جغرافیایی در بطن خود درصدد افزایش «سرمایه فرهنگی» است ،این مفهوم
و شاخصهای سرمایه فرهنگی مورد مطالعه ،معرفی و طبقهبندی قرار میگیرد.
شطططایان ذکر اسطططت به رغم وجود ن ریهپردازان مختلف پیرامون سطططرمایه فرهنگی ،در این
پژوهش نگاه پیر بوردیو به این مقوله به صطورت ویژه تشطری و مبدا یرکت قرار گرفته است.
در گام چهارم ،با اسطتفاده از شاخصهای سرمایه فرهنگی و آمار میزان مصرف فرهنگی آنها در
سططه دوره دولتهای  4۳61تا  ،4۳۱1تقویت و رشططد جایگاه طبقه متوسططط یا تضططعیف آن به
عنوان مصرفکننده این سرمایههای فرهنگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .این شاخصهای
ابداعی که یاصل پویش و کندوکاو در آمار و اسناد فرهنگی کشور است ،در یوزههای «نشر و
کتاب»« ،سطینما»« ،نمایش»« ،نمایشگاههای هنری»« ،یج عمره و تمتع»« ،کتابخانههای عمومی»،
«پژوهشهای فرهنگی» و «نشریات» ایصا شدهاند.

الف .چارچوب نظری و مفهومی
 .0مفهوم طبقه متوسط
«طبقه متوسططط» مانند بسططیاری از مفاهیم علوم اجتماعی دارای معنای دقیق و مورد توافق همه
صایبن ران نیست.گذشته از تنوع دیدگاههای متفکران ،اختالف در مالکها و ویژگیهای این
طبقه از یک سطو و روشطننبودن قلمروی عینی و مصطداقی آن از سوی دیگر و همچنین ،تأثیر
تحوالت تاریخی بر آن سطبب شطده اسطت که هر کسی از زاویه دید خود تعریفی خاص از آن
ارائه دهد .البته تعریفها و رویکردهای بسططیار متفاوتی درباره مفهوم طبقه متوسططط ارائه شططده
اسططت .عدهای از ن ریهپردازان ،طبقه متوسططط را بخشططی از ن ام قشططربندی نیروی کار یا ن ام
قشططربندی اقتصططادی -اجتماعی موجود در یک جامعه میدانند که نه جایگاه چندان واالیی از
ن ر رفاهی و منزلت اجتماعی دارد و نه در سطططو پایینی و محروم جامعه جای گرفته اسططت.
این نوع رویکردهای کلی و عام مؤید نوعی یالت شناوری یا سیالبودن صورتبندی و ترکیب
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طبقاتی اجزا و عناصطر متشکله (یا همان اعضای) این طبقه بوده و تأییدی است بر این که هنوز
در مورد تعریف دقیق و جامع این تعبیر ،اتفاقن ر چندانی وجود ندارد .البته در برخی منابع نیز
به این نکته اشططاره میشططود که در بسططتر فرهنگ مردمی و عام ،این تعبیر در اروپا غالباً معادلی
برای واژه «بورژوا» به یساب آمده و به کار برده میشود (نوذری.)1 :4۳11 ،
واژه «طبقه متوسطط» را نخسطتین بار توما

گیسبورن 4در سال  4211به کار برد .در همان

ایام بود که علم اقتصطاد و سرمایهداری نیز در یال شکلگیری بود.گیسبورن طبقه متوسط را در
میانه زمینداران و اشططراف از یکسططو و کشططاورزان و کارگران از سططوی دیگر تعریف کرد که
شطامل مالکان و کارآفرینان میشطد .به عبارت دیگر ،هرچند طبقه متوسط قدیمی با این ویژگی
که نه سططرمایهدار محسططوب میشططد و نه کارگران یدی-که در کار تولید و توزیع نوع خاصططی
ازمحصطوالت مادی دخیل بودند -همچنان وجود دارد ،طبقه جدید دیگری پدید آمده است که
به کار تولید و توزیع دانش و اطالعات نمادین مشغول هستند و بعضی از محققین از این طبقه
با عنوان «طبقه اطالعاتی» یاد میکنند (جاجی ییدری.)4۳1۳ ،
در مجموع ،طبقه متوسطط در جایی بین «طبقه فرودست» که معموالً من ور از کارگران یدی
است و طبقه مرفه یا طبقه باال که معموالً سرمایهداران بزرگ یا نخبگان یاکم را شامل میشود،
قرار دارد .نوعی فرار از ویژگیهای مشططترک یا وجوه عام موجود در مفهوم «طبقه» به چشططم
میخورد ،امری که بهواسطططه ماهیت «همواره در یال تغییر» طبقه متوسططط و بهواسطططه ترکیب
متنوع آن که عموماً در یال گسترش یا کاهش است ،تقویت و تایید میشود (.)Mann، 1989
بندورا 1میگوید« :افراد طبقه متوسططط ،کنشططگران اصططلی جنبشهای نوین اجتماعی -از جنبش
طرفدار صطل و فمینیسطم گرفته تا جنبش طرفدار محیط زیست -هستند .طبقه متوسط هرچند
ضرورتاً سازمانیافتهتر از فقرا و یاشیهنشینان نیست ،اما منابع مهمی دارد که عبارتند از:

 .4مهارتهای سیاسی و فرهنگی ،آموزش ،موقعیتهایی در دستگاه و تشکیالت دولتی و یا در
بخشهای اصلی دنیای یرفهای؛
 .1این طبقه ،توده منتقدی در جامعه به وجود میآورد؛

1. Gissborn
2. Bendora
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 .۳طبقه متوسط از متخصصین ،مدیران و توجه رسانهها برخوردار است؛
 .1افراد طبقه متوسط در جامعه ایسا

مالکیت از خود نشان میدهند .افراد متعلق به این طبقه

در تثبیت هنجارها ،ارزشها و آداب و رسطوم مشارکت میکنند تا جامعه دلخواهشان را بسازند.
البته افراد طبقه متوسط مختلف هستند؛ عدهای مترقی و محاف هکارند و عدهای به لحاظ سیاسی
فعال و عدهای نیز بیتفاوت هستند».
در ایران ،طبقه متوسطط جدید با اقدامات دولت رضطاشطاه به من ور توسعه ارتش نوین و ن ام
اداری کارآمد و متمرکز به وجود آمد .رشطد دیوانساالری و تقاضای روزافزون برای متخصص
و مدیر در سططو گوناگون بخشهای عمومی و خصوصی و گسترش سریع آموزش به سبک
غربی ،منجر به پیدایش طبقه متوسط غیر کارفرما شامل متخصصان آزاد ،پرسنل ن امی ،شاغالن
یقه سطفید و متخصطص در بخش خصطوصطی و روشطنفکران شد .بعضی از نویسندگان بر این
باورند که گسطترش نفوذ غرب و رشطد سطریع آموزش و سیستم بوروکراسی از عوامل اساسی
سطامانیافتن طبقه متوسطط جدید در ایران بوده و در مقابل اعضطای این طبقه ،کارگزاران اصلی
دولتسطازی و عاملین جریان نوسطازی در این دوره بودهاند؛ به طوری که شاید بتوان ادعا کرد
فرآیند نوسازی در ایران با نقش کاربردی این طبقه مقارن بوده است.

در مجموع ،در مورد خصططوصططیات طبقۀ متوسططط جدید در کشططورهای در یال توسططعه از
جمله ایران به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

 در این کشورها ،این طبقه یاصل رابطۀ نفوذی غرب و دگرگونی در جامعه سنتی است؛
 در این کشورها ،این طبقه عامل اصلی نوسازی و دگرگونیهای فرهنگی و سیاسی است؛
 در این کشورها ،این طبقه به تجدیدن ر در سنتها و اعتقادات میپردازد؛
 اعضططای این طبقه از تحصططیالت نسططبتاً باالیی برخوردارند و به دنبال اجرای برنامههای
فرهنگی و اجتماعی هستند؛
 در این کشططورها ،بیشططتر اعضططای این طبقه جذب کارهای دولتی میشططوند و معموالً در
مقابل فروش نیروی فکر خود ،مزد یا یقوق دریافت میکنند؛
 هنگام بحران یا تورم ،اعضای این طبقه شدیداً آسیبپذیر میشوند؛
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 در این کشططورها ،در بسططیاری از مواقع برخی از اعضططای این طبقه امکان دسططتیابی به
یاکمیت سیاسی را دارا هستند؛
 اعضای این طبقه منشأ اقتصادی -اجتماعی یکسانی ندارند (ابراهیمی.)11-11 :4۳26 ،
با توجه به مبایث ارائه شططده ،میتوان گفت سططاختار و آرایش طبقاتی در جامعۀ ایران در
یال تحول اسطت؛ بهویژه پس از مشروطیت و تعامل با غرب تنوع و پیچیدگی ساختار طبقاتی
بیشطتر شده و در این دوره طبقه متوسط جدید در کنار طبقه سنتی (بازاری) شکل گرفته است.
رشططد سططرمایهداری دولتی ،دیوانسططاالری،گسططترش سططریع آموزش (در کل کشططور و از جمله
گسططترش س ط اه دانش در روسططتاها در دوره پهلوی) و رشططد آموزش عالی به سططبک غرب و
مجموعه فرآیندهای دیگر نوسازی ،منجر به پیدایش و تکوین این طبقه شده است .اعضای این
طبقه سطرگرم فعالیتهای یرفهای ،تکنیکی ،فکری ،اداری و مدیریتی هسطتند و قدرت سیاسی
اجتماعی اینان به میزان تخصطصشطان بسطتگی دارد .از ویژگیهای مهم طبقه متوسط در ایران
«تمایل به غرب» و «دوری از تمایالت مذهبی» اسططت و در تناسططب با میزان افزایش مدارج
تحصیلی ،این گرایش نیز باالتر میرود (مرکز پژوهشهای مجلس.)4۳12،

 .1نظريه سرمايه فرهنگی
بوردیو در ن ریات خود پیرامون سططرمایه فرهنگی توضططی میدهد که یکی از منابع سططرمایه
فرهنگی در کنار آموزش رسطمی و پرورش خانوادگی ،فرهنگ شطغلی اسطت .انباشطت سرمایه
فرهنگی در افراد از طریق این سطه منبع سبب بروز تفاوتهایی در سرمایه فرهنگی و دارندگان
آن میشطود .از ن ر بوردیو ،سطرمایههای فططططرهنگی گروهها بریسب ویژگیهای طبقاتی آنها
(همچون شططغل) ،چارچوب شططناختی و مذهبی برایشططان مهیا میکند که توضططی دهنده رفتار
مصطرفی آنهاست .به تعبیر وی ،سبکهای زندگی محصول من م سرمایه فرهنگی هستند که به
نططوبه خطود به ن امهایی از نشانه تشخص اجتماعی تبدیل میشوند .بدین ترتیب ،نوع مصرف
افراد و گروه ها امکان مشططخص کردن مرزبندی های اجتماعی و موقعیت آنها را فراهم می کند
(ذکایی.)11 :4۳14 ،
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بوردیو سعی داشت تحلیل کند که چگونه گروههای خططططاص بطط طهویژه طبقات اجتماعی-
اقتصطادی با انتخاب الگویهای خاص مصرفی تالش دارند روش زندگی مجزایی را انتخاب و
خود را از دیگران متمایز کنند .وی شططیوههایی را تحلیل کرد که گروههای همرده و همطبقه
خود را بهوسیله آن از الگوهای مطططصرفی که شطططیوه زنطططدگی یک گروه را مشخص میکند،
متمایز مطیکنند .بطه اعطتقاد وی ،موقعیتهای درون یک ساختار ،از خودشان راههای زندگی و
یا معناهای نمادین خلق نمیکنند ،بلکه فعالیت نمادینی مانند مصططرف یک عمل خودگردان
است .چنین عملی مستقیماً به وسیله مطططوقعیتی در سطططاختار اجطططتماعی -اقتصادی تولید و یا
تعیین نمیشود .به بیان دیگر ،مططیتوان گطفت موقعیت ساختاری و رویههای فرهنگی همچون
مصرف و مصرفگرایی ،متغیرهای مستقلی هستند (باکاک.)۱6 :4۳14 ،
در نگاه بططططوردیو ،مصرف را باید همچون دستهای اعمال اجتماعی و فرهنگی به عنوان
راهی برای ایجاد تمایز میان گروههای اجتماعی دانسططت ،نه فقط بططططه مثابه راهی برای بیان
تفاوتهایی که در نتیجه رشتهای خودمختار از عوامل اقتصادی قططططبالً بططططه وجود آمدهاند.
بنابراین ،این عوامل فرهنگی و نمادین اسططت که بر الگوهای فرهنگی آنان تأثیر میگذارد ،نه
صرفاً درآمطططد .در یطططقیقت ،بطططوردیو میخواست مفهوم منزلت اجتماعی و استفادهای که
گروههای منزلتی از الگوهای خاص مصرف بهمثابه راهی برای مجزاکردن روش زندگی یکی
از دیگری میکنند را با این ایده ترکیب کند که مصططرف متضططمن نشططانهها ،نمادها ،ایدهها و
ارزشهاسطت .مطصرف را نباید به عنوان ارضاء یک دسته از نیازهای از ن ر زیستی ریشه دار
تحلیل کرد ،بلکه باید رهیافتهای بهخوبی تثبیتشططده مصططرف را از طریق انگارههای گروه
اجتماعی منزلتی با رهیافتی به نمادها و نشانهها و از آن مهمتر بططططه فططططرهنگ ترکیب کرد
(باکاک.)۱2 :4۳14 ،
بوردیو سرمایه فرهنگی را شامل سه بُعد میدانست؛ اول ،بُعد تجسمیافته یا ذهنی که شامل
تمایلها وگرایش های روانی فرد نسبت به استفاده از کاالهای فرهنگی است .دوم ،بُعد عینی که
شطامل میزان مصطرف کاالهای فرهنگی است و سوم ،بُعد نهادی که مارک و مدارج تحصیلی و
علمی -فرهنگی فرد را شططامل میشططود (شططارعپور و خوشفر )4۳1 :4۳14 ،که در این مقاله و
مبتنی بر معیارهای این پژوهش ،بُعد عینی سرمایه فرهنگی مد ن ر قرار گرفته است.

بررسی وضعیت مصرف فرهنگی طبقه متوسط در...

01

 .1نظريه مصرف فـرهنگی
بطا توجه به تغییرات شتابان جهان ،به اعتقاد برخی کارشناسان فرهنگی ،کاالهای فرهنگی دارای
اهمیت بسططزایی اسططت؛ تا جایی که برخی آن را «جانشططین خود فرهنگ» میدانند (فردرو و
صطداقتزادگان .)۳1 :4۳2۱ ،در اواخر قرن نوزدههم و اوایل قرن بیستم بود که نگاه به مصرف
به عنوان پدیدهای صرفاً اقتصادی و در رابطه با تولید ،تغییر یافت و رفتارهای مصرفی هطمچون
امطططری فرهنگی توجه جامعهشناسان را به خود جلب کرد .اما توجه ویژه به مصرف به عطططنوان
امطر فرهنگی از نیمه دوم قرن بیستم و از دهه شصت شروع شد .مصرف فرهنگی نیز شاخصی
جدید است که در قطططرن گطططذشته توسط متخصصین علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و
اکنون به عنوان یکی از عوامل مطؤثر در شطناسایی گروههای مختلف اجتماعی مطر اسطت.
با تعریف مصرف در مطالعات فرهنگی به عنوان کردارهایی که تعلقات ،نیازها و وابستگیهای
مصرفکنندگان به کاال را در یوزهای فراتر از بنیانهای روانی یا ساختهای کالن اجتماعی نشان
میدهد (ابراهیمی )46 :4۳26 ،بططه سطه رویکرد عمده در رابطه با مصرف فرهنگی تطحت عناوین
رویکرد انفعالی ،ارتباطی و ابططططداعی اشاره میشود .پارادایم انفعالی مربوط بططططه نطط ط ریهپردازان
مکتب فرانکفورت ،ن ریه پردازان انتقادی مصطططرف توده ای و بعضطططی از ن ریه پردازان متأخر
پستمدرن و رویکرد روانکاوی است .این رویکرد مططعتقد اسطت مصرفگرایی معنای زندگی را
در خرید اشططططیا و تططططجارب از پیشبستهبندیشده جستجو میکند و مصرفکننده منفعل است.
مطططصرف فطططرهنگی نیز بهعنوان پدیدهای شدیداً انفعالی و در خدمت ایدئولوژی ن ام یاکم دیده
میشود .پاردایم ارتباطی هم که مصرف فططططرهنگی را شططططیوهای از ارتباط و خلق معنا میداند و
ن ریهپردازانی چطون ماکس وبر ،زیمل ،وبلن و بوردیو را در بر میگیرد.
طبق این رویکرد ،افراد در انتخاب و مصططرف کاالهای فرهنگی برخوردارتر از قدرت انتخاب
هسطتند و میتوانند این کاالها را برای تشخص و تمایز خویش در میان سایر گروهها به کار گیرند
(کاظمی .)421 :4۳12 ،پاردایم ابداعی نیز فرد را محور و مرکز معنا و کنش فرهنگی قرار داده و
ن ریهپردازانی چون فیسک ،چنی و دوسرتو را در بر میگیرد .این دیدگاه ،هم تولیدکنندگان و هم
مصرفکنندگان را در تعیین معناهای زیباییشناختی تصاویر ،فنون و اشیایی که صطنایع فرهنگی و
رسانهای عرضه میکنند دارای نقش میداند و نططیز عططمل تططولید فطططرهنگی را تطططا یطد زیادی
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وابسططته به ظرفیت خالق افرادی میداند که مصططرف میکنند .اسططتفادۀ این افراد از محصططوالت و
تصطاویر فرهنگی منجر به آفرینش معناهای تازهای میشود .در واقع ،هر عمل مصرف نوعی عمل
مطعنابخشیدن است (بنت.)1۱ :4۳16 ،
در این تحقیق ،به دو دلیل رویکرد انفعالی به مصططرف نمیتواند مبنای کار قرار بگیرد .از
یک سطو ،اسطتدالل پژوهش یاضطر این نیسطت که صرف قرارگرفتن در شغلی خاص ،افراد به
صطورت منفعالنه و بدون داشطتن قدرت انتخاب ،کاالهای فرهنگی مشطخصی را مورد استفاده
قرار میدهند .بلکه آنها تحت تأثیر فضای شغلی خویش ،دست به انتخابهای متفاوتی میزنند.
در واقع ،افراد دارای مشاغل مختلف نه از روی لزوم و ناچاری بلکه عمداً الگطططوهای مطصرفی
خاصطی را اختیار میکنند تا به نوعی تمایز شطغلی و طبقاتی خود را از طریق مصارف فرهنگی
متفاوت نشططان دهند .بنابراین ،آنها با این کار به دنبال ایجاد معانی متفاوتی در مقابل سططایر
گروههای شغلی هططستند .رویکرد ابطداعی نیز با توجه با شباهتی که با رویکرد ارتباطی دارد و
چون اراده فردی را نیز در انتخاب کاالهای فرهنگی در ن ر میگیرد ،میتواند به عنوان پشتوانه
ن ری به موضوع تحقیق و روابططی که بطاید مورد مطالعه قرار گیرد ،غطنای بیشتری ببخشد.
ذکر این نکته ضطروری اسطت که اندیشطه اصطال طلب و برسازانه بوردیو در یوزه سرمایه
فرهنگی ،میراثی قابل اعتنا به صططورت کلی و مورد کاربسططت ویژه در این پژوهش به صططورت
جزئی به جا گذاشطته اسطت و آن اینکه «پیوسطتگی و همذاتی» میان سرمایه فرهنگی و مصرف
فرهنگی و «تببین عدم وجود فاصطله میان سطرمایه و مصرف فرهنگی» مهم ترین امر برای توجه
سطیاسطت گذاران و پژوهشگران فرهنگی است ) .(Bourdieu, 1977: 487-511بوردیو ضمن
مرور انواع سطرمایه و بررسطی زوال یا مواجه ریسطک سطرمایه ها در صطورت مصرف« ،شناسایی،
اعتبار و انباشططت» سططرمایه فرهنگی را با عیار سططنجه مصططرف فرهنگی معتبر می داند .از این رو،
سطرمایه فرهنگی که مصرف نشود ،ن یر کتابی که خوانده نشود ،فیلمی که اکران نشده یا به فروش
نرسد ،کتابخانه یا کتابفروشی که محل رفت وآمد طبقات اجتماعی قرار نگیرد ،تئاتری که بر صحنه
نرفته یا تماشطاچی نداشطته باشطد ،از ن ر وی سطرمایه فرهنگی به معنی واقعی محسططوب نشده و
غیرقابل شططناسططایی ،بی اعتبار ،زدودنی از فکر و ن ر مردم و گذراسططت (Bourdieu, 1997: 40-

 .)56از ن ر وی ،سططرمایه فرهنگی چنان با مصططرف فرهنگی درهم تنیده که به محض زایش ،به
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گونه ای مشططتاق و بی تاب خود را به دامان مصططرف کننده فرهنگی می رسططاند ( & Bourdieu

.)Passeron, 1977

ب .سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ايران
مفهوم سطیاسططت فرهنگی و سطیاسططتگذاری فرهنگی از جمله مفاهیمی اسططت که در قرن اخیر
مورد توجه کشطورها قرار گرفته است .نگاه به فرهنگ به عنوان یکی از زمینههای اصلی توسعه
و امکان مدیریت فرهنگی برای تغییر در عناصر فرهنگی و دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده
و توجه به نقش دولتها در برنامهریزی و سططیاسططت گذاری فرهنگی ،بسططتر مناسططبی را برای
شکلگیری این مفهوم ایجاد کرده است .سیاستگذاری فرهنگی نوعی توافق رسمی و اتفاقن ر
مسطئوالن و متصطدیان امور در تشخیص ،تعیین و تدوین مهم ترین اصول و اولویتهای الزم و
ضططروری در فعالیتهای فرهنگی اسططت و راهنما و دسططتورالعملی برای مدیران فرهنگی اسططت
(اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.)4۳24 ،
پس از پیروزی انقالب اسطالمی ،اسطا

و شالوده سیاست فرهنگی کشور در قانون اساسی

پیریزی شطد و سط س شطورای فرهنگ عمومی و شطورای عالی انقالب فرهنگی سطیاست های
فرهنگی کشور را تدوین کردند ،اما به ن ر میرسد این سیاستها بیشتر جنبه شعاری ارزشی و
کلی دارنطد؛ بطه گونهای که جاری نبودن آن در تمامی فعالیتهای فرهنگی کشطططور و همچنین
عملینبودن و اجرانشدن مناسب آن مشهود است.

 .0جايگاه طبقه متوسط در سیاستهای دولت سازندگی ()0118 -0171
ریلت یضرت امام خمینی (ره) ،اصال قانون اساسی و انتخاب رهبر و رئیس جمهور جدید،
که در قانون اسطاسطی اصطال شطده دارای قدرت نخسطت وزیر نیز بود و به تنهایی ریاست قوه
مجریه را بر عهده داشت ،دوران جدیدی برای کشور و عرصهای نو برای نیروهای اجتماعی به
وجود آورد .جنگ تحمیلی  1سطاله میان ایران و عراق و فشارها و محاصره سیاسی و اقتصادی
که بر کشططور تحمیل شططده بود ،سططیاسططت های اقتصططادی ویژه دوران جنگ و چالشهای میان
نیروهای اجتماعی ،همگی در ایجاد فضططای اجتماعی دوران سططازندگی اثر نهاده بود .عالوه بر
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آسطیبها و خرابیهای ناشطی از جنگ تحمیلی ،ن ام سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ایران بعد از
 4۳61با مسططائل یاد و دشططواری از جمله فقر ،تورم ،رشطططوه خواری و اختال  ،انحرافات و
آشطططفتگیهای اجتماعی و سطططازمانی ،کاهش ویدت و انسطططجام اجتماعی،کاهش پایبندیهای
مذهبی ،تفاخر و تجمل گرایی ،دلسطططردی ،بیاعتمادی ،آلودگی هوا ،تخریب محیط زیسطططت،
اسطراف و ولخرجی ،کمبود دارو ،اعتیاد ،فساد اداری و کاهش تولید در بنگاه های خرد و کالن
اقصادی روبهرو بود.
دولت جدید ،تجدیدن ر در ن ام اقتصطادی و سیاستگذاری در عرصه اقتصاد را در برنامه
و شطططعطارهای خود اعالم کرده بود .بر پایه آن قرار بود تغییراتی بر مبنای یمایت از بنگاههای
اقتصطادی و اقتصطاد بازار و همچنین ،سیاست تعدیل اقتصادی یعنی کاهش یارانههای دولتی و
تک نرخی کردن ارز ،کاهش پول در گردش ،ترویج صطادرات و خصوصیسازی صنایع ملیشده
صطورت گیرد .با این همه ،باالترین درآمد ،بیشطترین مالکیت بر کارخانهها و امالک و بیشترین
تعداد مزد و یقوق بگیر به یکومت تعلق داشططت و از این رو ،بیشططترین سططرمایه اقتصططادی را
یکومت در اختیار داشت .پس از آن ،سرمایهداران جدید که در سالهای بعد از انقالب اسالمی
با سودبردن از تورم شدید و روزافزون ،تفاوت نرخ رسمی ارز و بهای آن در بازار غیررسمی و
همچنین ،اسطتفاده از رانتهای مختلف بر داراییهای خود افزوده بودند ،سهم باالیی از سرمایه
اقتصادی را دارا بودند.
گروه عمطل گرا و تکنوکرات بر این اعتقاد بود که روشهای اجرایی ده سطططال اول انقالب
اضطططراری بوده و بنابراین ،در شططرایط صططل و ثبات باید با رهیافتی عقالنی به منابع اقتصططادی
نگاه کرد .در واقع ،استراتژی سازندگی و بازسازی و توسعه اقتصادی دو هدف اساسی را دنبال
میکرد :اصال ن ام اقتصادی آشوبزده و بازکردن درهای اقتصادی ،تجاری و صنعتی به دنیای
خارج .سططیاسططت دولت هاشططمی در زمینه اقتصططادی ،به تدریج زمینه را برای ظهور یک طبقه
متوسطط مدرن اقتصطادی فراهم کرد .تشویق سرمایه گذاری و استقبال از مدیران تحصیل کرده و
دانشططگاهی در جو اقتصططادمحور پس از جنگ و به ویژه افزایش درآمدهای نفتی ،زمینه خوبی
برای رشد نیروهای مدرن فراهم کرد.
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سطیاسطتهای آموزشطی دولت و گسطترش دانشطگاه های خصوصی و نیمه خصوصی نیز به
ظهور قشر جدید از روشنفکران و دانشجویان انجامید که تعداد آنها بیش از قبل انقالب اسالمی
بود .تعداد دانشطجویان پسطر از  421121و تعداد دانشجویان دختر از  24111در سال تحصیلی
 4۳61-4۳62به  211211نفر دانشططجوی پسططر و  124۱4۳دانشططجوی دختر در سططال -4۳26
4۳22رسطید .شمار مراکز آموزشی و تحقیقاتی از  11مرکز در سال  4۳62به  111مرکز در سال
 4۳21رسید .بر اسا

گزارشهای ساالنه مرکز برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و

فناوری تعداد کادر آموزشطی از  42112نفر در سطال  4۳62به تعداد  12122نفر در سال 4۳21
افزایش یافت .از تحوالت دیگر روی داده ،تغییر میزان نرخ باسططوادی پس از انقالب و به ویژه
در این دوره اسططت .میزان باسططوادی در سططال  4۳21برابر با  2۱/14درصططد کل جمعیت بود که
نسطبت به سطال12 ،4۳61درصطد افزایش داشطته اسطت؛ در یالی که در دوره ده ساله قبلی بین
سالهای  4۳11تا  4۳61تنها 1درصد رشد داشتهایم.
گسططترش ن ام اداری که خود زاییده گسططترش روابط صططنعتی و سططرمایه داری اسططت ،از
شطاخصهای دیگر رشطد طبقه متوسطط جدید به شمار می آید .در سال  4۳61تعداد 4142122
نفر در دستگاههای مختلف دولتی مشغول به کار بودهاند .این تعداد در سال  4۳22به 421۳441
نفر رسطید (ازغندی .)4۳4 :4۳11 ،عالوه بر دیدگاههای شطخصی آقای هاشمی مبنی بر توسعه
طبقه متوسططط که هدفگیری اسططالم را به سططمتی میدانسططت که یتیاالمکان همه مردم چیزی
شططبیه هم بشططوند (هاشططمی رفسططنجانی )۱ :4۳2۱ ،الگوی مدیریت تکنوکراتیک در سططال های
 4۳61-4۳26منجر به تقویت موقعیت سیاسی اجتماعی طبقه متوسط جدید در ایران شد.
در مجموع ،می توان اینگونه تحلیل کرد که دولت هاشططمی رفسططنجانی رسططیدن به عدالت
اجتماعی را از گذرگاه توسطعه و رونق اقتصطادی می نگریست و مهم ترین عامل فقر و نابرابری
در جامعه را نبود ثروت و امکانات برمیشمرد .بنابراین ،تالش کرد از طریق اجرای سیاستهای
سطازندگی و خلق سرمایه ،همگان از جمله فقرا از آن بهره مند شوند .البته بعدها بسیاری همین
منطق را عامل عمیقترشططدن شططکاف طبقاتی ذکر کردند .ورود تکنولوژی های نوین ارتباطی به
کشطور در این دوره در تحول افکار نقش داشطت .همچنین ،بازترشطدن فضای داخلی و تسهیل
رفت و آمد خارجیها اعم از اتباع سایر کشورها و ایرانیان خارج از کشور به ایران و ایرانیان به
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خطارج ،به خلق تفکرات و ارزش های جدید مدد رسطططانید .علوه بر این ،برخی از اقدامات در
جهت تغییر فرهنگ سططنتی به فرهنگ مدرن بهوسطیله برخی از اطرافیان رئیس جمهور صطورت
گرفت .ایجاد فرهنگ سطططراها و انتشطططار روزنامه همشطططهری نمونه این اقدامات بود .راهاندازی
فرهنگسططراها بهویژه در مناطق جنوبی شططهر تهران ،سططببسططاز آشططنایی مردم با م اهر زندگی
مدرن مانند کام یوتر ،ورزشهای جدید و بازیهایی ن یر شطرنج شدند (زیباکالم.)61 :4۳1۱ ،
در این دوره رسططانهها و به ویژه مطبوعات سططخنگو و بازتابنده مواضططع رسططمی بودند .در
سططال های آغازین دهه  ،4۳22مطبوعات اگر هم قدرت را نقد می کردند ،این نقادی تأثیرگذار،
نقشآفرین و زیربنایی نبود ،بلکه سطحی و پیشپا افتاده ارزیابی میشد.
سطیاست های دولت هاشمی رفسنجانی برای طبقه متوسط جدید پیامدهای دوگانه متناقضی
به دنبال داشطت .از یک سطو ،سطیاسطت های توسعه به ویژه گسترش آموزش عالی موجب رشد
جمعیت روشطنفکری و گسطترش طبقه متوسط جدید و مرجعیت اجتماعی روشنفکران و اقشار
تحصطیل کرده شطد .از سطوی دیگر ،کسطری آزادیها و مشارکت سیاسی ،اقشار تحصیل کرده و
روشططنفکر را از ن ام سططیاسططی و دولت بیگانه کرد .جالب اینکه نتیجه هر دو چهره سططیاسططت
هاشطمی ،افزایش تقاضطای سیاسی طبقات متوسط جدید و ورود آنها به صحنه سیاسی ایران به
عنوان نیروی منسجم و تأثیرگذار و خواهان تغییر بود که خود را در دوم خرداد  26نشان داد.

 .1جايگاه طبقه متوسط در سیاستهای دولت اصالحات ()0181-0171
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال  4۳26در کنار اقشار سنتی ،نیروهای اجتماعی تازهای پا
به عرصطه سطیاسطت گذاردند .طبقه متوسطط جدید که با قدرتگرفتن نیروهای اجتماعی سنتی
دچار ضطعف شطده بودند ،از این تاریخ به بعد در دو عرصطه سطیاسی کشور ،یعنی قوه مقننه و
مجریه ،جایگاه و نقش مناسططبی به دسططت آورد .در واقع ،می توان ادعا کرد که اجرای دو برنامه
اول و دوم توسطعه در دوره هاشمی رفسنجانی ،جدای از میزان توفیق آن در دستیابی به اهداف
پیشبینی شطده ،باعث تقویت نیروهای مدرن ،شطهری و تا یدی تضطعیف نیروهای سطنتی شد؛
ضطططمن اینکطه افزایش جمعیت و دگرگونی شطططرایط اقتصطططادی و فرهنگی جامعه ناشطططی از
سططیاسططتهای سططازندگی به افزایش کمی و کیفی طبقات و نیروهای تکنوکرات و جدید کمک
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کرد .نیروهای سطنتی از یک سطو ،به خاطر ضطعف در اختیارداشطتن قدرت سطیاسی و از سوی
دیگر ،به دلیل بیعالقگی در مشارکت و تقسیم قدرت به تدریج از صحنه قدرت طرد شدند.
نیروهای جدید که در انتخابات ریاسطت جمهوری و همچنین مجلس شورای اسالمی موفق
شده بودند ،تالشهایی نیز در تقویت مبانی دموکراسی و قانونمندکردن ن ام سیاسی و استحکام
جطامعطه مطدنی انجام دادند ،ولی به دالیل مختلف از جمله اختالفات عدیده در بین خود آنان،
نتوانسططتند به نحوی که انت ار میرفت ،دگرگونی بنیادی در سططاختار طبقاتی و قدرت سطیاسططی
ایجاد کند و در پاسخ به تقاضای نیروهای مختلف به ویژه نیروهای اجتماعی جوان ناکام ماندند
(ازغندی .)44۳ :4۳11 ،با این یال ،دوم خرداد تجلی یضططور طبقه متوسططط جدید و بخشهای
سطنتی طبقات پایین بود .پس از دوم خرداد فرصت بیشتری برای فعالیت طبقه متوسط پدید آمد و
سطیر صطعودی رشططد این گروه همچنان ادامه پیدا کرد .در انتخابات مجلس  4۳21اکثریت مجلس
در اختیار این گروه قرار گرفت .این گروه با اینکه بخشهایی از بلوک قدرت را اشططغال کردند ،اما
همچنان در جدال با بخشهای سنتی بلوک قدرت به سر میبردند.
از سطال  4۳21روند افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولتی شروع شده بود و
کاهش درآمدهای نفتی در مقطع  4۳26-4۳22این سططهم را افزایش داد و دولت را نسططبت به
بهرهگیری بیشتر از مالیات رهنمون کرد .سهم درآمد مالیاتی در درآمدهای دولت در سال ،4۳21
 42/1درصد بود که در سال  26به 12/2درصد رسید .این سهم در سالهای بعد نیز کمتر از این
مقدار نشطد .دولت در سطالهای  4۳26-4۳22به فروش گسترده اوراق قرضه داخلی دست زد
تا کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند.
آمارها در این دوره یاکی از آن اسطت که تعداد دانشجویان از  4111661در سال  4۳26به
 1442124در سال  4۳11رسیده؛ یعنی  4/6برابر شده است .همچنان که درآمدهای نفتی با سیر
افتوخیزی از  41/1میلیارد دالر در سطال  4۳26به  11میلیارد دالر در سال  4۳11افزایش یافته
اسططت .نکته قابل توجه اینجاسططت که به موازات کاهش درآمدهای نفتی در سططال های  4۳21و
 4۳12تعطداد دانشطططجویان افزایش یداقلی و یتی کاهش یافته؛ چنانکه در سطططال  4۳21تنها
 1۳111نفر افزایش و در سطال  4۳12نیز  ۳11۱نفر افزایش را تجربه کرده است .شهرنشینی نیز
همچنان رشطد صطعودی خود را یفظ کرد و جمعیت شهرنشین به رقمی نزدیک به  22درصد
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جمعیت رسطید .تعداد کارمندان جز در مقطع  4۳12-4۳11که کشور با کاهش درآمدهای نفتی
روبه رو بوده ،رشطد صطعودی داشطته است .بر این اسا  ،به طور کلی می توان گفت رشد کمی
طبقه متوسطط جدید با فراز و نشیبهای اندکی در دوران سازندگی و اصال طلبی ادامه داشته
است.
بطه هر یطال ،بطایطد اذعطان کرد که نخسطططتین و شطططاید مهم ترین تحول عمده در دوران
اصططال طلبی ،تحول در بینشها و شططعارهای مدیریت کالن کشططور بود؛ به گونه ای که به جای
رویکرد تحلیلی -قطبی در انتخطابهای اسطططتراتژیک ،رویکرد ترکیبی برگزیده شطططد .به طور
مشطخص ،در طر ساماندهی اقتصادی کشور ،نگرش اقتصادی -اجتماعی و بهای قابل توجهی
که به مسططئله عدالت اجتماعی و توزیع عادالنهتر درآمدها و ثروت داده می شططد ،در این زمره
است .همچنین ،بهای خارق العادهای که مدیریت جدید برای یاکمیت قانون و مشارکت مردم و
اسططتقرار نهادهای مدنی و تالش برای ایجاد ترتیبات نهادی برای یل و فصططل مسططالمت آمیز
اختالف ها قائل شد ،در آن چارچوب قابل تحلیل است .بنابراین ،با وجود آنکه دولت جدید نیز
همچنان از تصططری به «ن ریه دولت» طفره میرفت ،اما به ن ر می رسططد جهتگیری کلی آن با
رویکرد ن ری «نهادگرایی» در ادبیات توسعه سازگاری بیشتری داشت.
عالوه بر موارد فوق ،بطه خطاطر تطأسطططیس بطازارهطای متعطدد ارائه کاال ،سطططوپرمارکتها،
فروشگاههای زنجیرهای ،افزایش بیشمار یرفهها و صنوف ،یضور و فعالیت سرمایهداران تازه
به دوران رسطیده و رانتخوار در عرصطه داد و سطتد کاال که از راه داللی یک شبه ره صد ساله
پیمودند ،نقش بازار و کارکرد تاریخی بازاریان دستخوش تغییر ژرفی شد؛ به شکلی که کاسب،
پیشططه ور و تاجر خردهپا را دیگر نه فقط در بازار ،بلکه در سططرتاسططر شططهرها اعم از بزرگ و
کوچک میشد مشاهده کرد (امیرایمدی.)411 :4۳14 ،

 .1جايگاه طبقه متوسط در سیاستهای دولت اصولگرا ()0191-0181
ریشطططه تحلیل رویکرد دولت نهم و دهم به طبقات اجتماعی به ویژه طبقه متوسطططط در تحلیل
رخداد سطوم تیر  4۳11نهفته است .در انتخابات  4۳11شکاف اقتصادی مبنای رقابت انتخاباتی
قرار گرفت و طبیعی بود که طبقه متوسطط فربه شطده در هشطت سال گذشته چندان عالقهای به
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منافع اقتصططادی طبقه پایین جامعه نخواهد داشططت .در یالی که در سططال  4۳26این شططکاف
سطیاسطی -اقتصادی بود که به اتحاد این دو طبقه در اعتراض به وضع موجود انجامید .به تعبیر
دیگر ،طبقه متوسطط انقالبی سطال  26تبدیل به طبقه متوسط محاف هکار در سال  11شد .فاصله
انقالبیگری تا محاف هکاری ،فاصلهای است بین طبقه باال و پایین جامعه .اگر طبقه باالی جامعه
را طرفدار یفظ وضطع موجود و طبقه پایین را مخالف یفظ وضع موجود بدانیم ،طبقه متوسط
در این میانه در نوسططان اسططت؛ هنگام نحیف شططدن به سططراغ طبقه پایین میرود تا با قدرت
اجتماعی این گروه به قدرت راه یابد و هنگام فربهشطدن جانب طبقه باال را میگیرد تا به ییات
سیاسی -اقتصادیاش ادامه دهد .این مرام طبقه متوسط شهری است.
بنابراین ،دولت نهم با شططعار تحقق عدالت که تا مرز رسططاندن نفت بر سططفرههای مردم نیز
پیش رفت ،توانسطت اعتماد عمومی به ویژه رأی اقشار پایین و طبقه متوسط مایل به پایین را به
سطوی خود جلب کند .نتایج پژوهشی که در تیرماه 4۳11و با اندازه نمونهای بالغ بر  4161نفر در
سطط  11منطقه شطهر تهران توسطط مرکز افکارسطنجی دانشطجویان (ایس ا) انجام شد ،نشان داده
اسططت گفتمان عدالت اجتماعی و ویژگیهای شططخصططی و صططفات منتسططب به سططبک مدیریتی
ایمدی نژاد در بین گروه زیادی از مردم پذیرفته شطططده و اصطططلی ترین دلیل رأیدادن به وی بود
(س طیدامامی .)441 :4۳11 ،دولت نهم کوش طید اقتصططاد س طیاسططی ایران را بر پایههای اجتماعی و
سیاسی جدیدی قرار دهد تا محوریت اقتصاد را از روی سرمایهداران تغییر دهد و سعی کرد بر
مسئله عدالت تأکید کند (کچوئیان و دیگران.)11 :4۳16 ،
دولت نهم به اییای گفتمان سطیاسی سنتگرایانه و امتمحور و ضدیت با مدرنیته و غرب
پرداخت و فاقد منطق تولید و انباشططت سططرمایه و سططرمایهگذاری و صططنعتیشططدن و توسططعه
سطرمایهمحور و دموکراسطی بود .این جریان با رد مبانی ن ری توسعه و مدرنیته ،به عنوان اینکه
محصطولی از جانب غرب است و نیز با توجه به نارساییهای تجربه توسعه در دورههای دوم و
سطوم ،نگرشطی پسطاتوسطعهای مبتنی بر پایان توسعه داشت .سیاستها و اقدامات عمده دولت
ایمطدی نژاد برای اجرایی کردن اهداف خود نیز عبارت بودند از توزیع سطططهام عدالت ،تغییر
سطططاختطار مطدیریطت و برنامهریزی ،سطططهمیهبندی بنزین ،تغییر ن ام بودجهریزی ،طر تحول
اقتصادی و در رأ

همه ،طر هدفمندی یارانهها.
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با این یال ،روند صطعودی رشطد طبقه متوسط جدید در این دولت نیز پیگیری شد که البته
افزایش بین یر درآمطدهطای نفتی نیز بطه این رشطططد کمطک کرد .با آغاز دولت نهم ،درآمدهای
یاصل از فروش نفت از  11میلیارد دالر در سال  4۳11به  44۳میلیارد دالر در سال4۳۱2رسید.
البتطه این مقطدار بطه دلیطل تحریم نفطت در سطططال  4۳۱4به  12میلیارد دالر کاهش یافت .رقم
بطاورنکردنی 44۳میلیطادرد دالر درآمد نفتی در سطططال  4۳۱2با نرخ ارز مرجع  4214تومانی از
رخدادهای مالی قابل توجه در این دوره هشططت سططاله اسططت که البته نرخ تورم نیز از  44/۱در
سال  4۳11به  ۳1/4در سال  4۳۱1رسید .تعداد دانشجویان از سال  4۳11تا سال  4۳۱2رشدی
برابر با  4/2داشططته اسططت .این میزان رش طد ،یک درصططد از میانیگین رشططد تعداد دانشططجو در
دولتهای هفتم و هشطتم بیشطتر اسطت که بر اسطا

افزایش جمعیت و همچنین افزایش سهم

بودجطه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از درآمدهای نفتی در خور تحلیل اسطططت .نکته قابل
توجه اینجاست که در دولت نهم میزان افزایش شمار دانشجو در گروههای مختلف تحصیلی به
صطورت ثابت باال رفته است؛ همچنانکه میزان باسوادی جمعیت  6ساله و بیشتر کشور نیز سیر
صعودی خود را یفظ کرده است.
میزان شططهرنشطینی هم با وجود سططیاسططتهای توجه به مناظق محروم رشططد خود را در این
دولت یفظ کرد؛ هرچند شطیب تند صطعود آن اسطتمرار نیافت .بر این اسطا  ،درصد جمعیت
شطهرنشطین کشطور از  61درصطد در سال  4۳11به  24درصد در سال 4۳۱2رسید که نسبت به
مدت مشططابه پیشططین  1درصططد کاهش داشططته اسططت .طر بنگاههای زودبازده ،واگذاری برخی
طر های اقتصطادی بدون انجام مناقصطه ،ایجاد صطندوق مهر امام رضطا (ع) ،طر مسکن مهر،
برنطامطهریزی و توزیع سطططهام عدالت و انحالل سطططازمان مدیریت و برنامهریزی ،جهتگیری
تمرکزگرایطانه دولت نهم به سطططوی طبقات و اقشطططار پایینی جامعه را نشطططان میدهد .افزایش
سططرسططام آور درآمدهای نفتی ،آرمانگرایی و مسططتقل و مافوق طبقات پنداشططتن دولت ،انت ار
طبقات از دولت را به شططدت افزایش داد .در دو سططال نخسططت دولت ایمدینژاد اقشططار پایین
جامعه دچار فشار معیشتی بیسابقهای شدند؛ به گونهای که بنا بر آمار رسمی دولت نرخ مسکن
در تهران در سال  4۳11با افزایش  16درصدی مواجه شد.
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خودداری دولت از افزایش یقوق کارمندان خود هم سط با نرخ تورم نیز از عوامل تشدید
اختالف طبقاتی بوده اسططت .در واقع ،درآمد اقشططار باالتر از متوسططط جامعه که عموماً دارای
مشططاغل آزاد هسططتند ،به اندازه تورم افزایش یافته  ،اما اقشططار کارمند و کارگر در سططال 4۳16
متوسطط افزایش یقوق  42درصطدی را تجربه کردند که  ۳درصطد پایین تر از نرخ رسمی تورم
دولت و  41درصد کمتر از نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس بود که این
به معنای افزایش بیشططتر اختالف طبقاتی اسطططت .در اینجا جا دارد طر هدفمندی یارانه ها به
عنوان اصطلی ترین سطمت گیری اقتصطادی دولت نسبت به طبقات اجتماعی مورد مداقه بیشتری
قرار گیرد .پرداختهای انتقالی دولت به صورت یارانه های غیرهدفمند و کنترل قیمت کاالهای
اسطاسطی از جمله سطهلترین تدابیری بود که دولت می توانست اتخاذ کند .اما بار مالی آن برای
بودجه دولت و تورمزابودن بودجههای انبسطاطی پیامدهای تورمی وخیمی در بر داشت (هادی
زنوز.)121 :4۳11 ،
پخش پول در جامعه و افزایش دهشططتناک نقدینگی معطوف به مصططرف ،تورم را باال برد و
طبقه متوسط را تحت فشار قرار داد و با افزایش هزینههای تولید ،کمر اقتصاد ایران را شکست.
از سطوی دیگر ،این سطیاسطت به عنوان سیاست اقتصادی انبساطی در شرایط تحریم بینالمللی
یکی از پرریسکترین سیاستهایی بود که میشد در پیش گرفت.
طر هدفمندسططازی یارانهها که قرار بود بر اسططا

آن طبقات مرفه کمتر از یارانه اسططتفاده

کرده و این ثروت ملی بیشتر در اختیار طبقه متوسط و پایین جامعه قرار گیرد ،یکی از آرزوهای
جامعه ایرانی بود که امید میرفت در دولت دهم پیاده شططده و بسطیاری از مشططکالت اقتصادی
کشططور را یل کند .تصططور میشططد درآمد یاصططل از فروش نفت از این پس در دو چیز هزینه
میشطود« :رونق تولید» و «کاهش اختالف طبقاتی در جامعه ایران» .دو هدفی که نه تنها یاصل
نشطد ،بلکه هدفمندسطازی یارانهها به نحوی اجرا شد که دولت بعدی در صورت عزم و همت
جدی ،مدتها باید زمان صططرف از بین بردن تبعات آن کند (هادی زنوز .)12۳ :4۳11 ،در اثر
تورمی که مجموعه سططیاسططت های دولت و تحریم ها به ایرانیان تحمیل کردند ،داراییهای طبقه
ثروتمنطد جطامعطه ارزش ریالی فراوانتری یافت و اختالف طبقاتی آنها با طبقات متوسطططط و
ضطططعیف افزایش پیدا کرد .از سطططوی دیگر ،افزایش هزینههای تولید در اثر هدفمندی در کنار
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مشطططکالتی کطه تحریمهطا برای تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه و همچنین ارتباطات مالی با
خارج ایجاد کردند ،بخش تولیدی کشور را دچار مشکالت یاد کرد.

 .1جايگاه مصرف فرهنگی طبقه متوسط در سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ايران
نخسطتین مسئله مهم برای تشری وضعیت مصرف فرهنگی طبقه متوسط ،شاخص سازی مفهوم
سطرمایه فرهنگی در نسطبت با مصطرف فرهنگی اسطت .پس از مطالعات صورت گرفته در مورد
شططاخصهای پژوهشهای خارجی و داخلی ،این نیاز ایسططا

شططد که در خصططوص سططرمایه

فرهنگی مبتنی بر ن ریه بوردیو شطاخص هایی جدید و منحصر به این پژوهش طرایی شود که
ضطمن انطباق بر مفهوم سطرمایه فرهنگی ،بتوان آن را در سیاست های فرهنگی دولت جمهوری
اسطالمی ایران نیز شناسایی و جستجو کرد .بر اسا

ن ریه سرمایه فرهنگی بوردیو ،اصلی ترین

مصطرف کننده سطرمایه فرهنگی در هر ن ام سیاسی -فرهنگی ،طبقه متوسط بوده و یجم عمده
سطرمایه فرهنگی در این طبقه انباشت می شود .منطق دیگر مورد تأکید نیز ناظر بر این است که
سطیاست های فرهنگی هر دولتی از جمله دولت جمهوری اسالمی ایران درصدد افزایش سرمایه
فرهنگی و به مصرف رساندن آن است.
با توجه به تمرکز این پژوهش بر مفهوم طبقه متوسططط و یافتن جایگاه آن در سططیاسططتهای
فرهنگی جمهوری اسطالمی ،شاخص جدیدی با عنوان «نسبت مصرف فرهنگی طبقه متوسط از
سطرمایه فرهنگی تولیدشطده توسطط سطیاست های فرهنگی دولت ید فاصل سال های  4۳6۱تا
 »4۳۱1مبتنی بر شطاخصهای مندرج در جدول 4طرایی شطد 11 .شططاخص انتخابی در جدول
ذیر به عنوان سططرمایههای فرهنگی تولیدشططده به تفکیک سططه دولت سططازندگی ،اصططالیات و
اصطول گراسطت که با توجه به پیوسطتگی میان سطرمایه فرهنگی و مصرف فرهنگی مد ن ر قرار
گرفته است.
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جدول  :0شاخصهای سرمايه فرهنگی مورد اختیار در اين پژوهش
شاخصهای مفهوم سرمايه فرهنگی

عنوان

 .4تعداد عناوین کتابهای منتشر شده به تفکیک بریسب تألیف
 .1تعداد عناوین کتابهای منتشر شده به تفکیک بریسب ترجمه
 .۳تعداد عناوین کتابهای منتشر شده چاپ اول
 .1تعداد عناوین کتابهای منتشر شده چاپ مجدد
 .1تعداد عناوین کتابهای منتشر شده به تفکیک محل نشر؛ تهران
 .6تعداد عناوین کتابهای منتشر شده به تفکیک محل نشر؛ شهرستان
 .2شمارگان کتابهای منتشر شده
 .1تعداد سینماها
 .۱تعداد عناوین فیلمهای سینمایی تولید شده

نسبت مصرف فرهنگی

 .42تعداد تماشاگران فیلمهای سینمایی اکران شده

طبقه متوسط از سرمايه

 .44تعداد جشنوارههای سینمایی برگزارشده
 .41تعداد آموزشگاههای آزاد سینمایی
 .4۳تعداد عناوین نمایشهای تولید شده
 .41تعداد دفعات اجرای نمایش
 .41تعداد نمایشگاههای هنری برگزار شده
 .46تعداد زائران یج تمتع
 .42تعداد زائران یج عمره مفرده

فرهنگی تولیدشده توسط
سیاست فرهنگی
دولتهای جمهوری
اسالمی ايران حد فاصل
سالهای
 0119تا 0191

 .41تعداد کتابخانههای عمومی کشور
 .4۱زیربنای کتابخانههای عمومی کشور
 .12تعداد اعضای کتابخانههای عمومی کشور
 .14مراجعان کتابخانههای عمومی کشور
 .11تعداد کتابهای موجود در کتابخانههای عمومی کشور
 .1۳تعدادپژوهشهای فرهنگی پایانیافته و یمایتشده توسط دولت
 .11تعداد عناوین نشریات منتشر شده

پرسطشی که پیش می آید این است که «از کجا معلوم است که شاخص های سرمایه فرهنگی
مندرج در جدول فوق توسطط طبقه متوسطط مصطرف شطده باشطد» و یا «چه سهمی برای طبقه
فرادسطت یا فرودسطت در فرآیند مصطرف فرهنگی قائل شطده و جایگاه آنها در کجا دیده شده
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اسطت؟» برای پاسطخ به این پرسطش ،ذکر دو نکته ضطروری است .نخست ،اینکه مفروض ضمنی
این پژوهش ناظر بر این واقعیت اسططت که از میان طیف متنوع و متعدد شططاخص های سططرمایه
فرهنگی مورد ایصطا ،شاخصهای 11گانه سرمایه فرهنگی تولیدشده توسط سیاستهای فرهنگی
جمهوری اسالمی مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر ن ر خبرگی با درصد قاطعی توسط طبقه
متوسطط و طیف فرهیخته جامعه تا کنون مورد مصرف قرار گرفته و همچنان نیز می گیرد .اگر قرار
بود برای اثبات این ادعا پژوهشطی پیمایشی انجام گیرد ،چنان جوانب ناشدنی و پیچیده اجرایی به
خود میگرفت که اصل پژوهش و رسیدن به نتیجه را ناممکن میکرد.
نکته دیگر این اسطت که شاخصهای سرمایه فرهنگی ابتدا در  64مورد ایصا شد و س س
به  11شطاخص کاهش یافت که بیشطترین همخوانی با مصطرف فرهنگی طبقه متوسط را داشته
باشطد .برای نمونه ،شطاخص خرید بلیط مسابقات ورزشی ن یر فوتبال در این میان مورد استناد
قرار نگرفته اسطت ،چون این مصرف عموماً توسط طبقات دیگری به غیر از طبقه متوسط انجام
میگیرد .همچنین ،اسطتقبال از تورهای مسافرتی خارجی اروپا و آمریکا نیز از شاخصهایی بود
که به سطبب غلبه مصطرف توسطط طبقه فرادست جایی برای ایتساب میان طبقه متوسط ندارد.
پس شططاخص های فوق به عنوان متناسططب ترین مؤلفه با وضططعیت اقتصططادی و فرهنگی طبقه
متوسط مورد گزینش قرار گرفتند.
شطایان ذکر است که روند مدون و قابل استناد ثبت آمار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
از سططال  4۳16در قالب سططالنامه آماری فرهنگ و هنر توسططط معاونت توسططعه مدیریت و منابع
دفتر مطالعات و برنامهریزی راهبردی تدوین و به چاپ رسططیده اسططت .این در یالی اسططت که
سطططایر منابع آماری در یوزه فرهنگ ن یر سطططازمان برنامه و بودجه یا مرکز آمار ایران از نوعی
اغتشاش و ناپیوستگی برخوردارند که برای امور پژوهشی نمیتواند منبع قابل اعتمادی باشد .از
این رو ،بر اسطا

جدول  ،1درصطد میزان مصرف فرهنگی طبقه متوسط در دوره  4۳6۱تا 4۳۱1

از شططاخص های سططرمایه فرهنگی به تفکیک در کنار هم آمده اسططت .هر کدم از این درصططدها
برگرفته از دوره هشت ساله خود در قیا

با صد درصد دوره  11ساله است .با توجه به آمارهای

هر سطال در خصطوص هر یک از شاخص های سرمایه فرهنگی ،نمودارهای ستونی و خطی نیز
طرایی شد که می تواند عالوه بر تطبیق دوره های هشت ساله با یکدیگر ،دقت تطبیق را به ید
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یک ایل با سطال قبل یا قبل از خود نیز افزایش دهد که به سبب افزایش یجم مقاله امکان طر
نیافت.
جدول  :1میزان مصرف فرهنگی طبقه متوسط در دوره  0119تا 0191
درصد میزان مصرف فرهنگی طبقه متوسط در:
شاخص سرمايه فرهنگی

دوره سازندگی

دوره اصالحات

دوره اصولگرايی

()0171-0119

()0181-0177

()0191-0181

 .0شمارگان کتابهای منتشر شده

01

17

19

 .1تعداد عناوين کتابهای منتشر شده به تفکیک برحسب تالیف

9

10

11

 .1تعداد عناوين کتابهای منتشر شده به تفکیک برحسب ترجمه

01

11

11

 .1تعداد عناوين کتابهای منتشر شده چاپ اول

01

11

11

 .1تعداد عناوين کتابهای منتشر شده چاپ مجدد

1

11

11

7

11

18

 .1تعداد عناوين کتابهای منتشر شده به تفکیک محل نشر؛ تهران
 .7تعداد عناوين کتاب های منتشــر شــده به تفکیک محل نشــر؛

09

11

10

11

11

19

 .9تعداد عناوين فیلمهای سینمايی تولید شده

11

11

11

 .01تعداد تماشاگران فیلمهای سینمايی اکران شده

10

11

01

 .00تعداد جشنوارههای سینمايی برگزارشده

09

11

10

 .01تعداد آموزشگاههای آزاد سینمايی

1

11

11

 .01تعداد عناوين نمايشهای تولید شده

7

18

11

 .01تعداد دفعات اجرای نمايش

1

18

19

 .01تعداد نمايشگاههای هنری برگزار شده

10

08

10

 .01تعداد زائران حج تمتع

11

18

11

 .07تعداد زائران حج عمره مفرده

1

11

11

 .08تعداد کتابخانههای عمومی کشور

07

11

10

 .09زيربنای کتابخانههای عمومی کشور

01

11

11

 .11تعداد اعضاء کتابخانههای عمومی کشور

01

11

11

 .10مراجعان کتابخانههای عمومی کشور

01

11

11

 .11تعداد کتابهای موجود در کتابخانههای عمومی

01

19

18

 .11تعدادپژوهشهای فرهنگی پايان يافته

01

11

10

 .11تعداد عناوين نشريات منتشر شده

01

11

11

مجموع

01

10/1

11/1

شهرستان
 .8تعداد سینماها

مقايسه دوره اصالحات و سازندگی با دوره اصولگرايی

17/1

11/1
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نخسطططتین آمطاری کطه در ردیف اول جدول شطططماره  1در اختیار داریم ،شطططمارگان کتب
منتشطرشطده است .بر اسا

دادههای جزئی مندرج در جدول شماره  ،۳در یالی که ید فاصل

سطال های  4۳6۱تا 4۳11شطمارگان کتاب افزایش یافته ،از آن سال تا 4۳۱1این روند تنزل یافته
است.
جدول  .1شمارگان کتابهای منتشرشده
سال

هزار نسخه

........................................................................................ 0119

11811

........................................................................................ 0171

11181

........................................................................................ 0170

11111

........................................................................................ 0171

11110

........................................................................................0171

17971

........................................................................................ 0171

10011

........................................................................................ 0171

81111

........................................................................................ 0171

77111

........................................................................................ 0177

79111

........................................................................................ 0178

011189

........................................................................................ 0179

007781

........................................................................................0181

011171

..................................................................................... 0180

071181

........................................................................................ 0181

071111

........................................................................................ 0181

081118

........................................................................................ 0181

117911

........................................................................................ 0181

118890

........................................................................................ 0181

107119

........................................................................................ 0187

111181

........................................................................................ 0188

111801

........................................................................................ 0189

099701

...................................................................................... 0191

111881

...................................................................................... 0190

011111

...................................................................................... 0191

017111
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نمودار شطماره  4و نمودار شماره  1نیز فراز و نشیب شمارگان کتاب یدفاصل سال های 4۳6۱
تا  4۳۱1را به صورت خطی و ستونی نشان میدهند.
300000
200000
100000

0119
0171
0170
0171
0171
0171
0171
0171
0177
0178
0179
0181
0180
0181
0181
0181
0181
0181
0187
0188
0189
0191
0190
0191

0

4۳26

4۳21

4۳21

4۳2۳

4۳21

4۳24

4۳22

4۳6۱

4۳11

4۳1۳

4۳11

4۳14

4۳12

4۳2۱

4۳21

4۳22

4۳۱1

4۳۱4

4۳۱2

4۳1۱

4۳11

4۳12

4۳16

4۳11

نمودار  .0شمارگان کتابهای منتشرشده

جمعبندی نتایج جداول فوق در یوزه شمارگان کتاب نشان می دهد که دوره سازندگی ،41
دوره اصططالیات  ۳2و دوره دولت اصططولگرا  1۱درصططد سططهم را به خود اختصططاص دادهاند.
شططمارگان کتاب شططاخصططی اثرپذیر از مواردی همچون وضططعیت سططرانه مطالعه ،قیمت کاغذ،
افزایش تعداد کتابفروشطیها و تسطهیل توزیع کتاب یا تغییر کاربری و تعطیلی کتابفروشططیها،
رویآوردن به مصططارف فرهنگی رایت و کم خرج تر از سططوی طبقه متوسططط و ...اسططت که در
سالهای اخیر شمارگان کتاب را با وضعیت اسفناکی روبهرو کرده است.
ذکر این نکته الزم اسطت که هر کدام از بندهای 11گانه جدول شطماره  ،1جزئیات سططال به
سطططال تفکیکی و نمودارهطای سطططتونی و خطی مختص به خود را دارند که برای جلوگیری از
افزایش یجم مقاله از ذکر آنها خودداری می شود 4.آماری که در ردیف دوم و سوم این جدول

 .4دادههای آماری و جداول تفکیکی در اختیار پژوهشکده مطالعات راهبردی قرار دارد.
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با آن مواجهیم ،مربوط به تعداد عناوین کتاب های منتشطططره به تفکیک نوع اثر اعم از تألیف و
ترجمه اسططت که همبسططتگی و تجلی یکسططان هر دو در یک قالب اجازه تحلیل آنها بهصططورت
یکجا را میدهد.
در یالی که در فاصطله سال های  4۳6۱تا  4۳۱1روندی صعودی در یوزه تالیف و ترجمه
طی شده است ،در عرصه تالیف کتاب ،دوره سازندگی  ،%۱دوره اصالیات  %۳4و دوره دولت
اصطولگرا  %62سطهم را به خود اختصای دادهاند .در بحث ترجمه کتاب نیز سالهای  6۱تا 26
شمسی دوازده درصد ،سال های  22تا  11شمسی سی و دو درصد و  11تا  ۱1شمسی پنجاه و
شش درصد از سهم ترجمه کتاب در این دوره  11ساله را به خود اختصاص دادهاند.
شططایان ذکر اسططت که با وجود تأکید ارکان فرهنگی ن ام بر یمایت از کتب تألیفی و الزام
اسناد سیاستگذاری کالن فرهنگی بر این امر ،روند ترجمه کتاب از تکاپو نیفتاده و در صورتی
که آمار دقیقی از کتاب های آموزشطططی ،کمک درسطططی ،دینی و ادعیه ،دانشطططگاهی و کودک در
سطال های گذشته «وجود» و سال های اخیر «شفافیت» داشت ،میتوانست موید این فرضیه باشد
که طبقه متوسططط در سططال های اخیر اغلب مصططرف فرهنگی خود را در یوزه کتاب بر بخش
ادبیات داسطتانی و شعر متمرکز کرده و این نحله اصلی نیز آبشخوری جز آثار ترجمهای ندارد.
کافی اسطت در راهروهای نمایشطگاههای کتاب اسطتانی و نمایشگاه بین المللی کتاب تهران قدم
بزنیم تا شططاهد ازدیام فزاینده قابل توجه مشططتریان در مقابل غرفه ناشططرینی مانند «ققنو »،
«چشطمه»« ،مرکز»« ،ثالث»« ،نگاه»« ،قطره»« ،نیماژ»« ،هرمس»« ،افق» و ...باشیم که به ارائه آثاری
اغلب از این دست و مبتنی بر این محتوا مشغولاند.
ردیف چهار و پنج جدول به تعداد عناوین کتاب های منتشططرشططده به تفکیک نوبت نشططر
میپردازد که به سطبب همسطنخی نوع دادهها ،باز هم به صورت یکجا و با هم می تواند تحلیل
شططود .بر اسططا

دادههای جدول ،در یالی که ید فاصططل سططال های  4۳6۱تا  4۳۱1در یوزه

عناوین کتاب های منتشطرشطده به تفکیک نوبت نشر ،روندی صعودی طی شده است ،در زمینه
کتاب های منتشططرشططده چاپ اول ،دوره سططازندگی  ،%41دوره اصططالیات  %۳۳و دوره دولت
اصطولگرا  %1۳سطهم را به خود اختصطای دادهاند .در عرصطه چاپ مجدد کتاب نیز ید فاصل
سطال های  6۱تا  26شطمسطی پنج درصطد ،سطال های  22تا  11شمسی سی درصد و  11تا ۱1
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شطمسطی شطصطت و پنج درصطد از سطهم کلی این دوره  11ساله را به خود اختصاص دادهاند.
ردیف شطططش و هفت جدول به تعداد عناوین کتاب های منتشطططرشطططده به تفکیک محل نشطططر
میپردازد که به سبب قرارگرفتن نوع دادهها ،در راستای تحلیل به صورت یکجا و با هم آورده
شده است.
بر اسا

دادههای جدول و نمودارهای خطی و ستونی ،در فاصله سال های  4۳6۱تا 4۳۱1

در یوزه عناوین کتاب های منتشرشده به تفکیک محل نشر ،هرچند فاصله زیادی میان تهران و
شططهرسططتان ها قابل مالی ه اسططت ،اما در کل با روندی صططعودی روبهرو بودهایم .در زمینه
کتاب های منتشططرشططده در تهران ،دوره سططازندگی  ،%2دوره اصططالیات  %11و دوره دولت
اصطول گرا  %61سهم را به خود اختصاص دادهاند .کتابهای منتشرشده در شهرستانها نیز ید
فاصطل سال های  6۱تا  26شمسی نوزده درصد ،سال های  22تا  11شمسی سی درصد و  11تا
 ۱1شطمسطی پنجاه و یک درصطد از سهم کلی این دوره  11ساله را به خود اختصاص دادهاند.
مرکزگرایی و انباشت سرمایه در تهران ،یوزه سرمایه فرهنگی را نیز تحتالشعاع خود قرار داده
اسطت .بر اسا

اظهارات مسئولین معاونت فرهنگی وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی و اصناف

نشططر با نوسططانی ناچیز ،بیش از  22درصططد ظرفیت نشططر کشططور اعم از ناشططرین ،بازار نشططر و
مشتریان ،در تهران مستقر هستند.
در ردیف هشطتم به تعداد سینماها پرداخته شده است .بر اسا

دادههای جدول و نمودارهای

خطی و سطتونی ،در یالی که ید فاصطل سطال های  4۳6۱تا  4۳12تعداد سطینماها روند افزایشی
اندکی داشططته ،از سططال  4۳14به بعد این روند یالتی نزولی پیدا کرده و با وجود افزایش شططمار
سطینماها ،در فاصطله  4۳12تا  4۳۱2بار دیگر روندی کاهشی داشته است .در زمینه شمار سینماها،
دوره سطازندگی  ،%۳6دوره اصطالیات  %۳1و دوره دولت اصول گرا  %1۱از سهم کلی را به خود
اختصططاص دادهاند .ردیف نهم به تعداد عناوین فیلمهای سططینمایی تولیدشططده میپردازد .هرچند
نمودارهای خطی و سططتونی مغشططوش اند که نشططان گر پیروی نکردن از الگویی خاص در تحلیل
چرایی افزایش یا کاهش تعداد فیلمها و نبود سیاست فرهنگی مشخص در زمینه «تعداد فیلم مورد
نیاز در طول سططال» یا تبعیت نکردن از آن اسطططت ،اما میتوان گفت دوره سطططازندگی  ،%11دوره
اصالیات  %۳1و دوره دولت اصولگرا  %1۳از سهم کلی را به خود اختصاص دادهاند.
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تعداد تماشاگران فیلمهای اکرانشده ،یکی از دادههای معناداری است که ردیف دهم جدول
به آن اشطاره دارد .دادهها از روند به شطدت نزولی و کاهش تعداد تماشطاگران یکایت داشته و
تعداد تماشاگران یدفاصل سالهای  6۱تا  26شمسی شصت و یک درصد ،سالهای  22تا 11
شطمسی بیست و چهار درصد و  11تا  ۱1شمسی پانزده درصد از سهم کلی این دوره  11ساله
را به خود اختصطاص دادهاند .تغییر سطبک مصطرف فرهنگی طبقه متوسطط از سینما به ویدئو و
سط س ماهواره و شططبکه خانگی را میتوان ازعمدهترین دالیل این وضططعیت نزولی دانسططت که
اهالی سینما با اصطال «قهر تماشاچی از سینما» از آن یاد میکنند.
در یطالی کطه رونطد تولیطد فیلمهای سطططینمایی از رشطططد چندانی برخوردار نبوده و تعداد
تماشاگران و سینماها روند کاهشی داشته است ،ردیف یازدهم جدول و نمودارهای آن یکایت
از رشطد فزاینده جشطنوارههای سینمایی برگزارشده دارد .در این مورد نیز دوره سازندگی ،%4۱
دوره اصطالیات  %۳2و دوره دولت اصطول گرا  %14از سهم کلی را به خود اختصاص دادهاند.
در این دوره  11سطاله  11۳جشطنواره سطینمایی برگزار شطده که  421مورد در دوره سازندگی،
 462مورد در دوره اصطالیات و  121مورد نیز دوره اصول گرایی بوده است .جالب این جاست
که با توجه به تعداد  611فیلم سططینمایی تولیدشططده در دوره سططال های  11تا  ،۱1سططهم هر
جشنواره به زیمت  1/1فیلم یا به عبارتی «دو تا و نصفی فیلم سینمایی» بوده که میتوان آن را
به عنوان سطیاسطت ویترینگرایی و کارنامهسطازی در شطرایطی که سینما در نزولیترین شرایط
خود قرار داشت ،تعبیر کرد.
آموزشططگاههای آزاد سططینمایی وایدهای آموزشططی هسططتند که در زمینه آموزش کوتاهمدت
رشتههای سینمایی فعالیت میکنند .اشتیاق فراوان جوانان برای ورود به سینما و نبود وایدهای
دانشگاهی کافی ،روند راهاندازی این آموزشگاه ها را در سراسر کشور به شدت سرعت بخشید؛
تطا آنجا که برخی مسطططئوالن از وجود بیش از دویسطططت هزار نیروی آموزشدیده سطططینما در
رشطتههای مختلف در سطراسطر کشطور خبر دادهاند .این روند که از سططال  4۳21سیر به شدت
صطعودی به خود گرفته بود ،در سال 4۳11به اوج رسید و از آن زمان تا کنون روندی نزولی را
به خود اختصطاص داده است .نکته قابل توجه اینکه از مجموعه  11۱1آموزشگاه آزاد سینمایی
موجود در سطراسر کشور در دوره سازندگی ،بر اسا

نگاهی انقباضی تنها  11آموزشگاه یعنی
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 1درصططد از سططهم کلی آموزشططگاه های راهاندازی شططده را به خود اختصططاص داده اند و دوره
اصالیات با  422۳آموزشگاه و  1۳درصد و دوره اصول گرایی با  4۳12آموزشگاه و  11درصد
این مسیر را ادامه دادهند.
هنرهای نمایشی و تئاتر از اولویتهای سمتگیری فرهنگی طبقه متوسط در اغلب کشورها
محسطوب میشطود .از مجموع  64116نمایش تولیدشده ،دولت سازندگی ،%2دولت اصالیات
 ۳1%و دولت اصططولگرا  %11از سططهم کلی در این زمینه را به خود اختصططاص دادهاند .ردیف
چهطاردهم جدول به این موضطططوع میپردازد که تعداد عناوین نمایشهای تولیدی با چه تعداد
دفعاتی اجرا شدهاند .نکته قابل تأمل اینکه تعداد دفعات اجرا همچون تعداد عناوین نمایشهای
تولیدی ،از سطال  4۳1۳سطیر صطعودی یافته و این در یالی اسطت که رقیب تئاتر یعنی سطینما،
نزولیترین دوران خود را س ط ری میکند .نکته دیگر اینکه در این دوره 11سططاله  61۱۳46دفعه
نمایش در کشطور اجرا شده که اگر برای هر اجرا سرانه  42نفر بیننده را در ن ر بگیریم ،درصد
قابل توجهی از جمعیت کشطططور «بیسطططر و صطططدا» مخاطب تئاتر بودهاند .به هر یال ،دوره
سازندگی  ،%۳دوره اصالیات  %11و دوره اصول گرایی  %6۱از سهم کلی تعداد دفعات اجرای
نمایش در کشور را داشتهاند.
برگزاری نمایشگاههای هنری اعم از نقاشی ،هنرهای تجسمی ،عکاسی و ...از مواردی است
که ردیف پانزدهم جدول به آن اشططاره دارد .نکته قابل توجه اینکه با وجود طی شططدن روندی
متوازن در طول بیسطت سطال ،از سطال  4۳۱2روند برگزاری نمایشگاههای هنری به هفت برابر
سططال قبل از آن افزایش یافته و در سططال ۱4و  ۱1نیز این روند یفظ شططده اسططت .در این بازه
زمطانی  11سطططاله ،دوره دولت سطططازندگی  ،%14دوره دولت اصطططالیات  %41و دوره دولت
اصولگرا  %64از سهم کلی را در این مورد به خود اختصاص دادهاند.
یج عمره و تمتع از جمله مناسططک دینی اسطططت که از یک سطططو ،رابطه معناداری با یوزه
فرهنگ به مثابه مصطرف فرهنگی داشته و از سوی دیگر ،بنا بر ایکام اسالمی شرط وجوب آن،
اسطتطاعت مالی به معنای برخورداری از وضطعیت اقتصادی ثابت و مناسب است .از این رو ،از
آن دسطت سطرمایههای فرهنگی محسطوب میشطود که مصطرف آن به صورت کالن و عمده از
سططوی طبقه متوسططط انجام میشططود .با توجه به رخداد یج خونین سططال  4۳66و قطع روابط

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  79بهار 97

11

دی لماتیک ایران و عربسطتان ،یج عمره تا سطال  4۳24و یج تمتع تا سال  4۳22تعطیل شد .از
این رو ،آماری برای این دوره چهارساله در جدول من ور نشده است .تحلیل دادههای جدول و
نمودارهای خطی و سطتونی در مورد تعداد زائران یج تمتع و عمره ایرانی متفاوت است .چون
یج تمتع در قالب سططهمیه مشططخص و کمتر قابل تغییر از سططوی عربسططتان تعیین میش طود ،از
روندی متوازن و ثابت برخوردار است.
اما یج عمره که سطهمیه آن به کشش و تقاضای داخلی و هماهنگی دولت عربستان بستگی
دارد ،روندی نسطبتاً صعودی داشته است .تحلیل کلی روند یج عمره ناظر بر این واقعیت است
که اگر دولت عربسططتان هر س طاله سططقفی برای تعداد زائرین ایران تعیین نمیکرد ،این روند هر
سططاله با افزایش همراه بود .در مورد یج تمتع ،دوره سططازندگی  ،%16دوره اصططالیات  %۳1و
دوره دولت اصطططول گرا  %۳6سطططهم را به خود اختصطططاص دادهاند .در رابطه با یج عمره نیز
یدفاصل سال های  21تا  26شمسی یعنی نیمی از دوره سازندگی  6درصد ،سال های  22تا 11
شطمسطی  ۳2درصطد و  11تا  ۱1شمسی  61درصد از سهم اعزام زائران عمره در این دوره 11
ساله را به خود اختصاص دادهاند.
ردیف  41و  4۱جدول به کتابخانه های عمومی کشطططور از من ر تعداد (باب) و زیربنای
آنها بریسططب متر مربع می پردازد .کتابخانه های عمومی از آن دسططت شططاخص های سططرمایه
فرهنگی اسططت که از ن ر بصططری و مشططاهدات میدانی در ارتباط نزدیک با طبقات اجتماعی
اسطت و به صطورت ملمو

افزایش تعداد آن در سط شهر ،گسترش آن به سراسر کشور و

رفت و آمد در آن نشان دهنده افزایش سرمایه فرهنگی و مصرف فرهنگی طبقه متوسط است.
جدول کتابخانه های عمومی و نمودارهای خطی و سطتونی آن یاکی از رشد و افزایش کمی
تعداد و مسططایت کتابخانه های عمومی در تمامی سططال های  4۳6۱تا  4۳۱1اسططت .در مورد
تعطداد کتطابخانه های عمومی ،دوره سطططازندگی  ،%42دوره اصطططالیات  %۳1و دوره دولت
اصطططول گرا  %14سطططهم را در این زمینه به خود اختصطططاص دادهاند .درباره افزایش زیربنای
کتابخانه ها نیز ید فاصطل سطال های  6۱تا  26شمسی  41درصد ،سال های  22تا  11شمسی
 ۳1درصطد و  11تا  ۱1شطمسطی  1۳درصطد از سهم این دوره  11ساله را به خود اختصاص
دادهاند.
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دادههای ردیف  12و  14جدول به تعداد اعضطاء و مراجعان کتابخانههای عمومی کشور در
دورهای  11میپردازد .اگر تعداد و مسطططایت کتابخانههای عمومی نشطططان از شطططکلگیری این
سرمایه فرهنگی دارد ،تعداد اعضا و مراجعان به کتابخانههای عمومی را میتوان مصداق مصرف
فرهنگی این سططرمایه دانسططت .نخسططت ،اینکه در زمینه تعداد اعضططای کتابخانههای عمومی با
وجود رشطد در سطال های نخست ،از سال  4۳12تا  4۳14با روندی نزولی و س س به مدت 6
سطال تا سطال  4۳12روندی ثابت را شاهدیم .از سال  4۳11تعداد اعضای کتابخانههای عمومی
بار دیگر روندی افزایش و صطعودی به خود گرفته و این روند با اندکی مسامحه تا سال 4۳۱1
ادامه یافته است .در مجموع ،در مورد تعداد اعضای کتابخانههای عمومی کشور ،دوره سازندگی
 ،46%دوره اصطالیات  %۳1و دوره دولت اصطول گرا  %11از سهم کلی در این زمینه را به خود
اختصاص دادهاند.
از سططوی دیگر ،تعداد مراجعان کتابخانههای عمومی کشططور نیز دادهای پرمعنی و ارزشططمند
اسطت که بر مبنای آن تعداد مراجعان که از سال  6۱تا  21روندی ثابت داشت ،سیر صعودی به
خود گرفت .اما این روند بیشتر از دو سال دام نیاورد و از سال  4۳21تا  4۳11روندی صعودی
ولی با شططیب اندک را طی کرد .سططال  4۳11بود که تعداد مراجعان به یکباره روندی به شططدت
صططعودی پیدا کرد و تا سططال های بعد نیز این روند باقی ماند .در زمینه درصططد تعداد مراجعان
کتابخانههای عمومی نیز ید فاصطل سطال های  6۱تا  26شمسی  46درصد ،سال های  22تا 11
شططمسططی  ۳1درصططد و  11تا  ۱1شططمسططی  12درصططد از سططهم این دوره  11سططاله را به خود
اختصطططاص دادهانطد .به هر یال ،تعداد کم کتابخانههای عمومی ،کمبود نیروی متخصطططص
(فارغالتحصیالن رشته کتابداری) ،پایینبودن تعداد کتابهای موجود در کتابخانههای عمومی و
بهروز نبودن بسططیاری از آنها ،افزایش ناچیز تعداد کتابها در کتابخانهها در طول یک سططال،
تمرکز فعالیت کتابخانههای مجهز در شطهرهای بزرگ ،فضطای کوچک بسیاری از کتابخانههای
عمومی ،کمبود مدیران متخصص ،بیتوجهی به تنوع منابع در کتابخانهها و دهها مسئله دیگر ،از
جمله نارساییهای کتابخانههای عمومی است که بر آمار تعداد مراجعان تأثیر جدی دارد.
تعطداد کتطاب های موجود در کتابخانههای عمومی کشطططور ،داده مندرج در ردیف  11جدول
است که متأثر از مواردی مانند میزان بودجه نهاد کتابخانهها ،تعداد کتاب های خریداریشده توسط
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وزارت ارشطاد که اهدا میشطود ،شاخصهای انتخاب کتاب و ناشرینی است که از آنها کتاب تهیه
میشطود .این روند در دولتهای مختلف با اصطول متفاوتی اجرایی شدهاند که «سلیقه» فرهنگی و
«سطمتگیری سطیاسطی» دولت ها نیز اغلب در آن دخیل بوده اسطت .از مجموع درصد کلی تعداد
کتابهای موجود در کتابخانههای عمومی کشططور ،دوره سططازندگی  ،%4۳دوره اصططالیات  %1۱و
دوره دولت اصولگرا  %11از سهم کلی را در این زمینه به خود اختصاص دادهاند.
تعداد پژوهشهای فرهنگی یمایت شطده توسطط دولت نیز شطاخصطی است که ردیف 1۳
جدول به آن اشاره دارد .من ور از پژوهشهای فرهنگی یمایت شده ،طر های پژوهشی اعم از
تالیف ،ترجمه یا ن رسنجی است که توسط موسسه پژوهشی فرهنگ ،هنر و ارتباطات سفارش
داده شده یا یمایت مالی شده است .شاید در نگاه نخست هدف از ارائه آمارهایی با این عنوان
چندان روشطن به ن ر نیاید ،اما با نگاه به آمارهای آن ،پاسخ این سوال مشخص میشود که «:با
توجه به نیازمندی سطیاسطتگذاری و سیاست های فرهنگی به مطالعات و پژوهشهای بنیادین،
آمار این پژوهشها چه وضطعیتی دارد؟» پاسطخ این اسطت که نخست ،آمار پژوهشها یاکی از
رقم ناچیز  242پژوهش ظرف مدت  11سططال اسططت .دوم ،اینکه این روند از فراز و نشططیب و
اغتشاش آماری برخوردار بوده و تعداد این پژوهشها از الگوی کمی مشخصی پیروی نمیکند.
کیفیت این پژوهشها مسططئله دیگر اسططت .از مجموع درصططد کلی تعداد پژوهشهای فرهنگی
پایانیافته و یمایتشططده توسططط دولت ،دوره سططازندگی  ،%41دوره اصططالیات  %۳1و دوره
دولت اصولگرا  %14از سهم کلی را به خود اختصاص دادهاند.
آخرین ردیف جدول نیز به تعداد عناوین نشططریات منتشططرشططده در بازه زمانی  11سططاله
میپردازد .در این دوره در مجموع  11441نشطریه در کشور منتشر شده است .سالهای ،4۳2۳
4۳11و  4۳1۱سطال های اوجگیری و رشد تعداد عناوین نشریات محسوب میشوند .نکته قابل
استنباط در خصوص دالیل این رشد را میتوان نگاه سیاسی یاکم بر مدیریت مطبوعات کشور
دانسطت که به محض رخدادهایی همچون تعطیلی مطبوعات درصطدد برمیآمد با صدور مجوز
این تعداد را به وضططعیت متعادل بازگرداند .در مجموع ،از درصططد کلی تعداد عناوین نشططریات
منشططرشططده در این دوره  11سططاله ،دوره سططازندگی  ،%42دوره اصططالیات  %11و دوره دولت
اصولگرا  %66از سهم کلی را به خود اختصاص دادهاند.
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نتیجهگیری
بر اسطا

یافتههای این پژوهش ،جایگاه طبقه متوسطط پس از پشت سر نهادن تکانههای ناشی از

انقالب اسطالمی و جنگ ،از من ر اقتصطادی در دوره دولت سازندگی بازسازی شده و این جایگاه
در سطیاسطتهای اقتصطادی دولت اصطالیات تقویت شد .اما به سبب وجود برخی سیاستها در
دولت های نهم و دهم ،این طبقه از ن ر اقتصطادی ضطعیف شطده و جایگاه اقتصادی آن به مراتب
کاهش یافته اسطططت .با این یال ،نتایج این پژوهش یاکی از این واقعیت اسطططت که جایگاه طبقه
متوسطط در سطیاسطت های فرهنگی دولتهای یاکم در جمهوری اسطالمی به صطورت تصاعدی
افزایش یافته و رو به صطططعود بوده اسطططت .نتایج یاصطططل از جدول  1نشطططان می دهد در دولت
سطازندگی ،٪46در دولت اصالیات  ٪۳4/1و در دولتهای نهم و دهم  ٪11/1از شاخص سرمایه
فرهنگی به مصطرف طبقه متوسط رسیده است .این بدان معناست که با وجود اینکه در دولت های
نهم و دهم طبقه متوسطط از من ر اقتصطادی با چالشیترین شرایط مواجه بوده و توان آن به شدت
نزول یافته اسطت ،از من ر فرهنگی در این دوره  1سطاله بیش از دوره 46ساله پیش از آن ،مصرف
فرهنگی داشته است یا به بیان دیگر ،برای مصرف فرهنگی خود هزینه کرده است.
از این رو ،میتوان گفت .4 :در سطططازوکار درونی و دو وجهی فرهنگی و اقتصطططادی طبقه
متوسططط ،میان وجه فرهنگی این طبقه با وجه اقتصططادی آن تفکیک به وجود آمده و هرچند به
مرور وجه اقتصطادی و ابعاد مادی آن ضطعیف شطده ،اما وجه فرهنگی این طبقه چه به صورت
مصطرف عادی و روزمره فرهنگی اعم از تحصیل ،آموزش و ...و چه مصرف عامدانه و آگاهانه
فرهنگی اعم از سطینما ،تئاتر ،کتاب و ...رشطد یافته و تقویت شده است؛  .1مصرف فرهنگی در
شطرایطی بروز میکند که طبقه متوسط با وجود نداشتن توان اقتصادی الزم ،با کم کردن از سایر
ملزومات زندگی و پاسطخ ندادن به برخی نیازها ،به صطورت انتخابی و آگاهانه درصدد برآوردن
مصطرف فرهنگی خود برآید .در مجموع ،یافتههای این مقاله نشطان میدهد در یالی که جایگاه
طبقه متوسطط از ن ر اقتصادی در دولتهای ید فاصل سال های  4۳61تا  4۳11تقویت شده و
رشد یافته و در ید فاصل سال های  4۳11تا  4۳۱1تضعیف شده ،وضعیت مصرف فرهنگی آن
در سططیاسططتهای فرهنگی دولتهای جمهوری اسططالمی ایران در فاصططله  4۳61تا  4۳۱1سططیر
افزایشی و باالرونده داشته است.
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بنت ،اندی ( )4۳16فرهنگ و زندگی روزمره ،ترجمه لیال جو افشانی و یسن چاوشیان ،تهران :نشر اختران.
یاجیییدری ،یامد ( )4۳1۳درک ماهیت نوین سیاست و طبقات متوسط جدید ،روزنامه رسالت.

ذکایی ،مطحمد سطعید ( )4۳14خرده فرهنگ ،سبک زندگی و هویت ،مجله رشد آمـوزش عـلوم اجتماعی ،شماره  12و .14
زیباکالم مفرد ،صادق ( )4۳11پنج گفتار در باب حکومت ،روزنه.
سیدامامی ،کاوو

و عبداهلل ،عبدالمطلب ( )4۳11عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس؛

مطالعه موردی شهر تهران ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،سال چهارم ،شماره چهارم.
شارعپور ،محمود و خطططوشفر ،غطططالمرضا ( )4۳14رابططططه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان؛ مطالعه موردی شهر
تهران ،نامه علوم اجتماعی ،شطماره .12
فردرو ،محسطن و شطهناز ،صطداقتزادگان ( )4۳2۱پایگاه اقتصطادی -اجتماعی و مصطرف کاالهای فرهنگی ،فصلنامه فرهنگ
عـمومی ،شطماره  11و .1۳
کاظمی ،عطبا

( )4۳12سـه پارادايم در مـطالعهی مصرف فرهنگی ،تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی.

کچوئیان ،یسین ،راغفر ،یسین ،امیدبخش ،اسفندیار و مرتضی نبوی ( )4۳16اقتصاد سیاسی ایران؛ سیری در علل و راهکارها،
راهبرد ياس ،شماره .44
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ( )4۳12پژوهش در خصوص طبقه متوسط.

هادی زنوز ،بهروز ( )4۳11فقر و نابرابری درآمد در ایران ،فصلنامه رفاه اجتماعی ،دوره  ،1شماره .42
Bourdieu, P. (1977) "Cultural Reproduction and Social Reproduction", In: Kaarabel, J and Halsey, A. H.
(Ed), Power and Ideology in Education, New York: Oxford University Press.
Bourdieu, P. (1997) "The Forms of Capital", In: Halsey et al, Education: Culture, Economy, and
Society, Oxford: Oxford University Press.
Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean Claude )1977( Reproduction in Education, Society and Culture,
London: Sage Publications Inc.
Mann, Michael (1989) Macmillian Student Encyclopedia of Sociology, London: Macmillian

