
 

 

طبقه متوسط در  یمصرف فرهنگ یتوضع یبررس

 یرانا یاسالم یجمهور یفرهنگ یاستس
 12/21/4۳۱2 تاریخ پذیرش: 41/41/4۳۱6 تاریخ دریافت:

 فرعطاءاهلل مقدم

 

 چکیده
ه مصرف پرسش است ک یندرصدد پاسخ به ا یلیتحل -یفیتوص یکردیپژوهش با رو این

در دوره سه دولت  یاسالم یجمهور یفرهنگ هاییاستطبقه متوسط در س یفرهنگ

 ؟چگونه بوده است 4۳۱1تا  4۳61

 یصاداقت یگاهجا ینزول یرس با وجوداست که  یجهنت ینپژوهش ناظر بر ا ینا دستاورد

 یفرهنگ هاییاستدر سطبقه متوسط  یگاهجا ی،کل هاییاستطبقه متوسط در س

 در آن یکه مصرف فرهنگ آنجاتا  یافته یشافزا یبه صورت تصاعد یاسالم یجمهور

 -4۳11تا  4۳61 یعنی- از خود یشساله پ 46 انیاز دوره زم 4۳۱1تا  4۳11ساله  1دوره 

 یهالفهؤبدان معناست که قامت طبقه متوسط از ابتنا صرف بر م ینبوده است. ا یشترب

فراتر رفته و  یلدرآمد، شغل و تحص مانند آن یسنت یهامرسوم و شاخص یاقتصاد

 است. یافتهاندام شکل  ینقابل اعتنا در ا یبا مصرف یفرهنگ ییهابافت

 ،فرهنگی، سرمایه فرهنگی، مصرف فرهنگی طبقه متوسطط، سطیاسطت   : واژگان کلیدی

 جمهوری اسالمی ایران.

                                                                                                   
 یعموم یاستگذاریس گرایش یاسیعلوم س یدکتر ata.moqaddamfar@gmail.com  
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 مقدمه
شده علمی در جهان و ایران است دیرپای تاریخی و شناختهطبقه متوسطط، قشطربندی اجتماعی   

پرداختن به وضططعیت اسططت.  کردهوف به خود های متعددی را معطکه دیرزمانی اسططت پژوهش

های خرد های کالن و سیاستگذاریطبقه متوسطط و محوریت اییای جایگاه آن در سطیاسطت   

سازندگی در دستورکار قرار گرفت و با آمدن دولت با روی کار 4۳61جمهوری اسالمی از سال 

تاکنون ادامه دارد. ذکر این نکته ضروری است که مفهوم طبقه  ،های فراوانوجود صعود و نزول

 شاید به سبب بافت ،طبقه متوسطط از سوی دیگر  در موردهای مطالعاتی از یک سطو و رهیافت 

اسطت که با توجه به دوره سه  شطناسطی اقتصطادی    غالب آن، متأثر از نگاه تحلیلی کمی و جامعه

های جمهوری اسالمی طبقه در سیاستاین ، وضعیت اقتصادی 4۳۱1تا  4۳61دولت پیشطین از  

روندی نزولی  4۳۱1تا  4۳11های یالتی صطعودی و در سال 4۳11تا  4۳61های سطال  درایران 

 است. کردهرا طی 

 یت پژوهشی برخورداربررسطی جایگاه اقتصطادی طبقه متوسط و تغییرات آن از اهم  هرچند 

ال این است که ؤکند. یال سای وارد نمیاست، اما به محرزبودن مفروض فروکاست آن خدشه

های فرهنگی جمهوری اسالمی نیز از همین الگو پیروی آیا جایگاه طبقه متوسطط در سطیاسطت   

یگاه اآیا کاهش توانایی مالی طبقه متوسط و تضعیف جایگاه اقتصادی آن به تنزل ج کرده است؟

رای بهای فرهنگی جمهوری اسالمی نیز انجامیده است؟ مصطرف فرهنگی این طبقه در سیاست 

ن و برقرای رابطه و پیوند میان دو مفهوم طبقه متوسط با کردعرضبه هم ،پاسطخ به این پرسش 

هوم به مفهای فرهنگی نیازمند هستیم که این امر با تبدیل این دو صطبغه اقتصطادی و سطیاسطت    

تولیدشططده توسططط « سططرمایه فرهنگی»طبقه متوسططط و « مصططرف فرهنگی» معنادار خود،اجزای 

های کنش میان این دو متغیر از طریق ابداع شططاخصهای فرهنگی و بررسططی برهمسططیاسططت 

 پذیر شده است.عملیاتی امکان

برخالف کاهش جایگاه اقتصططادی طبقه متوسططط در  دهدهای این مقاله نشططان میبرررسططی 

، جایگاه فرهنگی این طبقه مسطیر رشد را پیموده و از تمامی دوره  4۳11-۱1سطاله  دوره هشطت 

توان گفت جنبه فرهنگی طبقه می ،رو بیشتر است. از این 4۳61-11یعنی  سال گذشته خود 46

 و پالک اصلی آن بدل شده است.  مؤلفه متوسط به صورت بارزی رشد یافته و به
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 ،سو یک از اسطت.  ترکیبی روش چند از اسطتفاده  زمندنیا پژوهش هدف در این به دسطتیابی 

 متغیر جایگاه« علّی تبیین» روش از استفاده با کوشدمی و است تحلیلی -توصطیفی  پژوهش این

 اسالمی فرهنگی جمهوریهای سطیاست  یعنی مسطتقل  متغیر در متوسطط را  طبقه یعنی وابسطته 

 -توصیفی پژوهش این دیگر، سویی از .سطازد  روشطن  تحمیلی جنگ از پس هایدولت در ایران

 طول در آنها گیریشکل و سیر هاجریان ،فرایندها مطالعه به پژوهشگر آن در که است استقرایی

 به را نتایج و زنداستنتاج می به دست رویدادها برخی تکرارپذیری مشطاهده  با و پردازدمی زمان

 منابع اسططا  اطالعات بر گردآوری روش آنکه ضططمن دهد.می تعمیم مشططابههای وضططعیت

 تحلیل شاخص آماری منتخب بوده است.   ای وکتابخانه

نفسه است که فی 4تطططحلیل ثطططانویه ،های آماری این پژوهطططشروش اصلی در تحلیل داده

هایی اسطططت که به من ور دیگری گردآوری روش خاصطططی نبوده، بلکه تحلیل جدیدی از داده

اطالعات  مجموعه از هر تحلیل بعدی»کند: تعریف می چنین را اند. هططططاکیم این روششطططده 

گیری و یا شطططناختی افطططزون بر گزارش اول یا متفاوت با آن موجودی است که تفسیر، نطططتیجه

مطططططالب  درباره این اسططت که محقق را به تفکر بیشططتر ثانوی تحلیل . یکی از مزایایکندارائه 

های شناسی گردآوری دادهتا در مورد مسائل روش ،کشداسطططططاسی و اهداف ن ری مطالعه می 

 در مجموع،(. ۳21- ۳22: 4۳11روش است )بیکر،  این اعطتبار این خطود یکی از دالیل .«جدید

شده پیمایشی برای مطالعه موضوعی سوای مطوضوع های گردآوریاز داده تحلیل ثانویه استفاده

 ایم. از این روش استفاده کرده من ور همین مطحقق اول اسطت که در اینجا نیز به

 فرهنگی جمهوریهای سیاست و متوسط طبقه یعنی این مقاله در مواجهه با متغیرهای خود

دو  تا بتواند این ههای زیر را برگزیدای مبتنی بر گامچند مریله روش پژوهشی ،ایران اسطالمی 

متوسططط با هدف  ن ری طبقه به بررسططی اولگام هم در تراز قرار دهد. از این رو، در کفه را با 

که برگرفته از بطن و هدف « سططرمایه فرهنگی». سطط س مفهوم ه اسططتشططناخت آن دسططت زد

های فرهنگی هر کشطوری و به صورت ویژه جمهوری اسالمی است را مورد تشری   سطیاسطت  

که « مصططرف فرهنگی»مفهوم  ،گام دوم. در کرده اسططتهای آن را معرفی قرار داده و شططاخص

مختص طبقات اجتماعی به ویژه طبقه متوسططط اسططت و یلقه وصططل این مفهوم برای جهش به 

                                                                                                   
1. Secondary analysis 
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با هدف  ،گام سومدر  .کندو معرفی میرا شطناسطایی    اسطت، های فرهنگی نیز سطوی سطیاسطت   

 یگفرهن یهاگفتمان یبررسی، به معرفی و اسطالم  یدر جمهور یفرهنگ یاسطت سط به  نپرداخت

 های فرهنگیسیاست چون. ه شده استی پرداختاسالم یدر جمهور یفرهنگ یاسطت مؤثر بر سط 

هوم این مف ،است« سرمایه فرهنگی»فارغ از هر گسطتره جغرافیایی در بطن خود درصدد افزایش  

 گیرد.  بندی قرار میهای سرمایه فرهنگی مورد مطالعه، معرفی و طبقهو شاخص

یرامون سطططرمایه فرهنگی، در این پردازان مختلف پرغم وجود ن ریهشطططایان ذکر اسطططت به

. ری  و مبدا یرکت قرار گرفته استپژوهش نگاه پیر بوردیو به این مقوله به صطورت ویژه تشط  

های سرمایه فرهنگی و آمار میزان مصرف فرهنگی آنها در با اسطتفاده از شاخص  ،گام چهارمدر 

، تقویت و رشططد جایگاه طبقه متوسططط یا تضططعیف آن به  4۳۱1تا  4۳61های سططه دوره دولت

 هایهای فرهنگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این شاخصکننده این سرمایهعنوان مصرف

 نشر و»های در یوزه ،در آمار و اسناد فرهنگی کشور است ابداعی که یاصل پویش و کندوکاو

، «های عمومیکتابخانه»، «یج عمره و تمتع»، «های هنرینمایشگاه»، «نمایش»، «سطینما »، «کتاب

 اند.ایصا شده« نشریات»و « های فرهنگیپژوهش»

 

 هومیارچوب نظری و مفالف. چ

   متوسط . مفهوم طبقه0
 مهه مورد توافق و دقیق معنای دارای اجتماعی علوم مفاهیم از بسططیاری مانند «متوسططط طبقه»

 این هایو ویژگی هامالک در متفکران، اختالف هایدیدگاه تنوع از گذشته.نیست ن رانصایب

 رتأثی ،همچنین و دیگر سوی از آن مصطداقی  و عینی قلمروی نبودنروشطن  و سطو  یک از طبقه

 نآ از خاص تعریفی دید خود زاویه از یکس هر که اسطت  شطده  سطبب  آن بر تاریخی تحوالت

 شططده هارائ متوسططط طبقه درباره مفهوم متفاوتی بسططیار رویکردهای و هاتعریف البته .دهد ارائه

 امن  یا کار نیروی قشططربندی از ن ام بخشططی را متوسططط طبقه ،پردازانن ریه از ایاسططت. عده

از  واالیی چندان جایگاه نه که دانندجامعه می یک در موجود اجتماعی -اقتصططادی قشططربندی

 .اسططت گرفته جای جامعه محروم و پایینی سطططو  در نه و دارد اجتماعی منزلت و رفاهی ن ر

 یبترک و بندیصورت بودنسیال یا شناوری یالت نوعی مؤید عام و کلی رویکردهای نوع این
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 هنوز هک این بر است تأییدی و بوده طبقه این (یاعضا همان یا)متشکله  و عناصطر  اجزا طبقاتی

 نیز ابعبرخی من در البته .ندارد وجود چندانی ن رتعبیر، اتفاق این جامع و دقیق تعریف در مورد

 عادلیم غالباً اروپا در تعبیر عام، این و مردمی فرهنگ بسططتر در که شططودمی اشططاره نکته این به

 .(1: 4۳11 نوذری،)شود می برده کار به و آمده یساب به «بورژوا»واژه  برای

 همان در .برد به کار 4211 سال در 4گیسبورن توما  نخسطتین بار  را «متوسطط  طبقه»واژه 

 در را وسطمت طبقه گیسبورن.بود گیریشکل یال در نیز داریسرمایه و اقتصطاد  علم که بود ایام

 که کرد تعریف دیگر سططوی کارگران از و کشططاورزان و سططویک از اشططراف و دارانزمین میانه

 یژگیو این با قدیمی متوسط طبقه هرچند ،دیگر عبارت بهشطد.  می کارآفرینان و مالکان شطامل 

 خاصططی نوع توزیع و تولید کار در که-یدی کارگران نه و شططدمی محسططوب دارسططرمایه نه که

 که است آمده پدیدی دیگر جدید طبقه ،دارد وجود همچنان -بودند دخیل مادی ازمحصطوالت 

 طبقه این از محققین از و بعضی هستند مشغول نمادین اطالعات و دانش توزیع و تولید کار به

 .  (4۳1۳ جاجی ییدری،) کنندمی یاد «اطالعاتی طبقه» عنوان با

 دیی کارگران از من ور معموالً که «فرودستطبقه » بین جایی در متوسطط  طبقه ،مجموعدر 

 ،شودیم شامل را یاکم نخبگان یا بزرگ دارانسرمایه معموالً باال که طبقه یا مرفه است و طبقه

چشططم  به «طبقه» مفهوم در موجود عام وجوه یا مشططترک هایویژگی از فرار نوعیدارد.  قرار

 واسطططه ترکیببه و متوسططط طبقه «تغییر یال در همواره» ماهیت واسطططهبه که خورد، امریمی

 .(Mann، 1989)شود می تایید و است، تقویت کاهش یا گسترش یال در عموماً که آن متنوع

 شجنب از -اجتماعی نوین هایجنبش اصططلی کنشططگران متوسططط، طبقه افراد» :گویدمی 1بندورا

 هرچند ططبقه متوس .هستند -زیست محیط طرفدار جنبش تا گرفته فمینیسطم  و صطل   طرفدار

 :زا عبارتند که مهمی دارد منابع نیست، اما نشینانیاشیه و فقرا از تریافتهسازمان ضرورتاً

 در ای و تشکیالت دولتی و دستگاه در هاییموقعیت آموزش، فرهنگی، و سیاسی هایمهارت. 4

 ای؛یرفه دنیای اصلی هایبخش

 آورد؛می وجوده ب جامعه در منتقدی تودهطبقه،  این. 1

                                                                                                   
1. Gissborn 

2. Bendora 
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 است؛ برخوردار هارسانه توجه و مدیران متخصصین، از متوسط طبقه. ۳

 بقهط این به متعلق افراد .دهندنشان می خود از مالکیت ایسا  جامعه در متوسط طبقه افراد. 1

 .بسازند را شاندلخواه جامعه تا کنندمشارکت می رسطوم  و آداب و هاهنجارها، ارزش تثبیت در

 سیاسی لحاظ به ایعده و کارندمحاف ه و ای مترقیعده ؛هستند مختلف متوسط طبقه افراد البته

 . «هستند تفاوتبی نیز ایعده و فعال

 امن  و ارتش نوین توسعه من ور به رضطاشطاه   دولت اقدامات با جدید متوسطط  طبقه ایران، در

 متخصص برای افزونتقاضای روز و ساالریدیوان رشطد  .آمد وجود به متمرکز و کارآمد اداری

 سبک به آموزش سریع گسترش خصوصی و و عمومی هایبخش گوناگون سططو   در مدیر و

 ی، شاغالنن ام آزاد، پرسنل متخصصان کارفرما شامل غیر متوسط طبقه پیدایش به غربی، منجر

 این رب نویسندگان از بعضی .شد روشطنفکران  خصطوصطی و   بخش در متخصطص  و سطفید  یقه

 یاساس عوامل بوروکراسی از سیستم و آموزش سطریع  رشطد  غرب و نفوذ گسطترش  که باورند

 طبقه، کارگزاران اصلی این اعضطای  مقابل در و بوده ایران در جدید متوسطط  طبقه یافتنسطامان 

 ادعا کرد بتوان شایدکه  طوری به اند؛بوده دوره این در نوسطازی  جریان عاملین و سطازی دولت

 .است مقارن بوده طبقه این کاربردی نقش با ایران در نوسازی فرآیند

 توسططعه از یال در کشططورهای در جدید متوسططط طبقۀ خصططوصططیات مورد در ،مجموع در

 :کرد اشاره توانمی زیر موارد به ایران جمله

  ؛است سنتی جامعه دگرگونی در و غرب نفوذی رابطۀ یاصل طبقه ، ایناین کشورها در 

  ؛تاس های فرهنگی و سیاسیدگرگونی و نوسازی اصلی عامل طبقه ، ایناین کشورها در 

  ؛پردازداعتقادات می و هاسنت در تجدیدن ر به طبقه ، ایناین کشورها در 

  هایاجرای برنامه دنبال به و برخوردارند باالیی نسططبتاً تحصططیالت از طبقه این اعضططای 

 ؛هستند اجتماعی و فرهنگی

  در معموالً و شططونددولتی می جذب کارهای طبقه این اعضططای بیشططتر این کشططورها، در 

 کنند؛می دریافت یقوق یا خود، مزد فکر نیروی فروش مقابل

  ؛شوندمی پذیرآسیب شدیداً طبقه این تورم، اعضای یا بحران هنگام 
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  به دسططتیابی طبقه امکان این اعضططای از برخی مواقع از بسططیاری ، دراین کشططورها در 

 د؛هستن دارا را سیاسی یاکمیت

  (11-11 :4۳26 ابراهیمی،) دندارن یکسانی اجتماعی -اقتصادی منشأ طبقه این اعضای. 

 رد جامعۀ ایران در طبقاتی آرایش و سططاختار گفت توانمی ،شططده ارائه مبایث به توجه با

 بقاتیط ساختار پیچیدگی و تنوع غرب با تعامل و مشروطیت از پس ویژهبه ؛اسطت  تحول یال

 .است فتهگر شکل (بازاری) طبقه سنتی کنار در جدید متوسط طبقه دوره این در و شده بیشطتر 

 جمله از و کشططور کل در) سططریع آموزش سططاالری،گسططترشدولتی، دیوان داریسططرمایه رشططد

 و غرب سططبک به عالی آموزش و رشططد (پهلوی دوره در روسططتاها در دانش سطط اه گسططترش

 این اعضای .است شده طبقه این تکوین پیدایش و به نوسازی، منجر دیگر یندهایآفر مجموعه

 یاسیس قدرت و هسطتند  مدیریتی و ای، تکنیکی، فکری، ادارییرفه هایفعالیت سطرگرم  طبقه

 رانای در متوسط طبقه مهم هایویژگی از .دارد شطان بسطتگی  تخصطص  میزان به اینان اجتماعی

مدارج  افزایش میزان در تناسططب با و اسططت «مذهبی تمایالت دوری از» و «غرب به تمایل»

 .(4۳12مجلس، هایپژوهش مرکز) رودمی نیز باالتر گرایش این ،تحصیلی

 

   فرهنگی . نظريه سرمايه1
 هسططرمای منابع از یکی که دهدمی توضططی  فرهنگی سططرمایه پیرامون خود ن ریات در بوردیو

 سرمایه انباشطت . اسطت  شطغلی  فرهنگ ،خانوادگی پرورش و رسطمی  آموزش کنار در فرهنگی

 رندگاندا و فرهنگی سرمایه در هاییتفاوت بروز سبب منبع سطه  این طریق از افراد در فرهنگی

 هاآن طبقاتی هایویژگی بریسب هاگروه فططططرهنگی هایرمایهسط  ،بوردیو ن ر از. شطود می آن

 رفتار دهندهتوضططی  که دکنمی مهیا برایشططان مذهبی و شططناختی چارچوب ،(شططغل همچون)

 به که هستند فرهنگی سرمایه من م محصول زندگی هایسبکوی،  تعبیر به. هاستآن مصطرفی 

 مصرف عنو ترتیب، بدین. شوندمی تبدیل اجتماعی تشخص نشانه از هایین ام به خطود نططوبه 

 دکنمی فراهم را آنها موقعیت و اجتماعی هایمرزبندی کردنمشططخص امکان هاو گروه افراد

 (.11: 4۳14 ،ذکایی)
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 -اجتماعی طبقات ویژههبطططط خططططاص هایگروه چگونه که کند تحلیل داشت سعی بوردیو

 و انتخاب را مجزایی زندگی روش دارند تالش مصرفی خاص هایالگوی انتخاب با اقتصطادی 

 طبقههم و ردههم هایگروه که کرد تحلیل را هاییشططیوه وی. ندکن متمایز دیگران از را خود

 ،کندمی مشخص را گروه یک زنطططدگی شطططیوه که مطططصرفی الگوهای از آن وسیلهبه را خود

 و زندگی هایراه خودشان از ساختار، یک درون هایموقعیت ،وی اعطتقاد بطه. کنندمطی متمایز

 خودگردان عمل یک مصططرف مانند نمادینی فعالیت بلکه ،کنندنمی خلق نمادین معناهای یا

 یا و یدتول اقتصادی -اجطططتماعی سطططاختار در مطططوقعیتی وسیله به مستقیماً عملی چنین. است

 مچونه فرهنگی هایرویه و ساختاری موقعیت گطفت توانمططی  ،دیگر بیان به. شودنمی تعیین

 (.  ۱6: 4۳14 باکاک،) هستند یمستقل متغیرهای گرایی،مصرف و مصرف

 عنوان به فرهنگی و اجتماعی اعمال ایدسته همچون باید را مصرف ،بططططوردیو نگاه در

 بیان برای راهی مثابهبططططه فقط هن دانسططت، اجتماعی هایگروه میان تمایز ایجاد برای راهی

. اندآمده وجودبططططه قططططبالً اقتصادی عوامل از خودمختار ایرشته نتیجه در که هاییتفاوت

 نه ،اردگذمی تأثیر آنان فرهنگی الگوهای بر که اسططت نمادین و فرهنگی عوامل این ،بنابراین

 که ایاستفاده و اجتماعی منزلت مفهوم خواستمی بطططوردیو ،یطططقیقت در. درآمطططد صرفاً

 یکی زندگی روش مجزاکردن برای یراه ثابهمهب مصرف خاص الگوهای از منزلتی یهاگروه

 و هاایده نمادها، ها،نشططانه متضططمن مصططرف که کند ترکیب ایده این با را کنندمی دیگری از

 دارریشه زیستی ن ر از نیازهای از دسته یک ارضاء عنوان به نباید را مطصرف. هاسطتارزش

 گروه ایهانگاره طریق از را مصططرف شططدهتثبیت وبیخهب هایرهیافت باید بلکه ،کرد تحلیل

 ردک ترکیب فططططرهنگ بططططه ترمهم آن از و هانشانه و نمادها به رهیافتی با منزلتی اجتماعی

   (.۱2: 4۳14 باکاک،)

 شامل هک ذهنی یا یافتهتجسم بُعد ،اول دانست؛می بُعد سه شامل را فرهنگی سرمایه بوردیو

 که نیعی بُعد ،دوم. است فرهنگی کاالهای از استفاده به نسبت فرد روانی هایرایشوگ هامایلت

 و تحصیلی مدارج و مارک که نهادی بُعد ،سوم و است رهنگیف ایکااله صطرف م میزان شطامل 

 و این مقاله در که( 4۳1: 4۳14 ،فرخوش و پورشططارع) شططودمی شططامل را فرد فرهنگی -علمی

 .است گرفته قرار ن ر مد فرهنگی سرمایه عینی بُعد ،پژوهش این معیارهای بر مبتنی
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 فـرهنگی . نظريه مصرف1

 دارای هنگیفر کاالهای فرهنگی، کارشناسان برخی اعتقاد به جهان، شتابان تغییرات به توجه بطا

 و فردرو) دانندمی «فرهنگ خود جانشططین» را آن برخی که جایی تا ؛اسططت زاییبسطط اهمیت

 مصرف به نگاه که بود یستمب رنق اوایل و همنوزده قرن اواخر در(. ۳1: 4۳2۱ زادگان،صطداقت 

 هطمچون فیمصر رفتارهای و یافت تغییر ،تولید با رابطه در و اقتصادی صرفاً ایپدیده عنوان به

 عطططنوان به مصرف به ویژه توجه اما. کرد جلب خود به را شناسانجامعه توجه فرهنگی امطططری

 صیشاخ نیز فرهنگی صرفم. دش روعش شصت دهه از و بیستم قرن دوم نیمه از فرهنگی امطر

 و گرفت قرار توجه مورد اجتماعی علوم متخصصین توسط گطططذشته قطططرن در که است جدید

 اسطت. مطر  اجتماعی مختلف هایگروه شطناسایی در ثرؤمط عوامل از یکی عنوان به اکنون

 هایگیستواب و نیازها تعلقات، که کردارهایی عنوان به رهنگیف طالعاتم در صرفم تعریف اب

 شانن اجتماعی کالن هایساخت یا روانی هایبنیان از فراتر اییوزه در را کاال به کنندگانصرفم

 عناوین تطحت فرهنگی مصرف با رابطه در عمده رویکرد سطه بططه ( 46: 4۳26 ابراهیمی،) دهدمی

 دازانپرنطططط ریه بططططه مربوط انفعالی پارادایم. شودمی اشاره ابططططداعی و ارتباطی انفعالی، رویکرد

 رمتأخ پردازانن ریه از بعضطططی و ایتوده مصطططرف انتقادی پردازانن ریه فرانکفورت، مکتب

 ار زندگی معنای گراییمصرف اسطت مططعتقد  رویکرد این. است روانکاوی رویکرد و مدرنپست

. ستا منفعل کنندهمصرف و کندیم ستجوج شدهبندیبستهپیش از تططططجارب و اشططططیا خرید در

 یدهد یاکم ن ام ایدئولوژی خدمت در و انفعالی شدیداً ایپدیده عنوانبه نیز فطططرهنگی مطططصرف

 و داندمی معنا خلق و ارتباط از ایشططططیوه را فططططرهنگی مصرف که هم ارتباطی پاردایم. شودمی

 .  گیردمی بر در را وردیوب و لنوب ،لزیم ،وبر اکسم چطون پردازانین ریه

 انتخاب قدرت از برخوردارتر فرهنگی هایکاال مصططرف و تخابان در افراد ،رویکرد این طبق

 گیرند کار به هاگروه ایرس یانم در خویش تمایز و تشخص برای را هاکاال این توانندمی و تندهسط 

 و داده رارق فرهنگی کنش و عنام رکزم و حورم را ردف یزن ابداعی پاردایم(. 421: 4۳12 کاظمی،)

 هم و انکنندگتولید هم دیدگاه، این. گیردمی بر در را دوسرتو و چنی فیسک، چون پردازانین ریه

 و فرهنگی ایعصطن که یاییاش و نونف ،تصاویر شناختیزیبایی معناهای تعیین در را کنندگانمصرف

 زیادی یطد تطططا را فطططرهنگی تططولید  عططمل  نططیز  و داندمی نقش دارای کنندمی عرضه ایرسانه
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 و محصططوالت از افراد این ۀاسططتفاد. کنندمی مصططرف که داندمی افرادی خالق ظرفیت به وابسططته

 عمل نوعی مصرف عمل هر ،واقع در .شودمی ایتازه معناهای آفرینش به منجر فرهنگی تصطاویر 

   (.1۱: 4۳16 بنت،) است بخشیدنمطعنا

 از. یردبگ قرار کار مبنای تواندنمی مصططرف به انفعالی رویکرد دلیل دو به ،تحقیق این در

 هب افراد خاص، شغلی در گرفتنقرار صرف که نیسطت  این یاضطر  پژوهش اسطتدالل  ،سطو  یک

 استفاده مورد را مشطخصی  فرهنگی کاالهای ،تخابان درتق تنداشط  بدون و منفعالنه صطورت 

. زنندمی متفاوتی هایانتخاب به دست خویش، شغلی فضای تأثیر تحت آنها بلکه. دهندمی قرار

 مطصرفی الگطططوهای عمداً بلکه ناچاری و لزوم روی از نه مختلف مشاغل دارای افراد ،واقع در

 رهنگیف مصارف طریق از را خود طبقاتی و شطغلی  تمایز نوعی به تا کنندمی اختیار را خاصطی 

 ایرسطط مقابل در تفاوتیم عانیم ایجاد دنبال به کار این با آنها ،بنابراین. دهند نشططان متفاوت

 و دارد یارتباط رویکرد با که شباهتی با توجه با نیز ابطداعی رویکرد. هططستند  شغلی هایگروه

 توانهپش عنوان به تواندمی گیرد،می ن ر در فرهنگی کاالهای انتخاب در نیز را فردی اراده چون

 .بخشدب بیشتری غطنای ،گیرد قرار مطالعه مورد بطاید که روابططی و تحقیق موضوع به ن ری

طلب و برسازانه بوردیو در یوزه سرمایه ذکر این نکته ضطروری اسطت که اندیشطه اصطال     

قابل اعتنا به صططورت کلی و مورد کاربسططت ویژه در این پژوهش به صططورت  فرهنگی، میراثی 

میان سرمایه فرهنگی و مصرف « پیوسطتگی و همذاتی »و آن اینکه  اسطت  هجزئی به جا گذاشطت 

جه ین امر برای توترمهم« تببین عدم وجود فاصطله میان سطرمایه و مصرف فرهنگی  »فرهنگی و 

بوردیو ضمن . (Bourdieu, 1977: 487-511) ستگذاران و پژوهشگران فرهنگی اتسطیاسط  

شناسایی، »ها در صطورت مصرف،  مرور انواع سطرمایه و بررسطی زوال یا مواجه ریسطک سطرمایه    

 ،وداند. از این رسططرمایه فرهنگی را با عیار سططنجه مصططرف فرهنگی معتبر می « اعتبار و انباشططت

وش نشود، فیلمی که اکران نشده یا به فرن یر کتابی که خوانده ، دوسطرمایه فرهنگی که مصرف نش 

نه وآمد طبقات اجتماعی قرار نگیرد، تئاتری که بر صحتابخانه یا کتابفروشی که محل رفتنرسد، ک

از ن ر وی سطرمایه فرهنگی به معنی واقعی محسططوب نشده و   ،نرفته یا تماشطاچی نداشطته باشطد   

-Bourdieu, 1997: 40) ردم و گذراسططتاعتبار، زدودنی از فکر و ن ر مغیرقابل شططناسططایی، بی

تنیده که به محض زایش، به همه فرهنگی چنان با مصططرف فرهنگی درسططرمای ،از ن ر وی. (56
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 & Bourdieu) رسططاندکننده فرهنگی میتاب خود را به دامان مصططرفای مشططتاق و بیگونه

Passeron, 1977.)   

 

 فرهنگی جمهوری اسالمی ايران  ب. سیاست
از جمله مفاهیمی اسططت که در قرن اخیر  گذاری فرهنگیمفهوم سطیاسططت فرهنگی و سطیاسططت  

عه های اصلی توسمورد توجه کشطورها قرار گرفته است. نگاه به فرهنگ به عنوان یکی از زمینه 

شده یینه اهداف از پیش تعو امکان مدیریت فرهنگی برای تغییر در عناصر فرهنگی و دستیابی ب

گذاری فرهنگی، بسططتر مناسططبی را برای  ریزی و سططیاسططت ها در برنامهنقش دولتو توجه به 

ن ر فرهنگی نوعی توافق رسمی و اتفاق گذاریگیری این مفهوم ایجاد کرده است. سیاستشکل

م و های الزین اصول و اولویتترمهممسطئوالن و متصطدیان امور در تشخیص، تعیین و تدوین   

و راهنما و دسططتورالعملی برای مدیران فرهنگی اسططت  اسططتگی های فرهنضططروری در فعالیت

 (.4۳24)اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، 

پس از پیروزی انقالب اسطالمی، اسطا  و شالوده سیاست فرهنگی کشور در قانون اساسی   

های ریزی شطد و سط س شطورای فرهنگ عمومی و شطورای عالی انقالب فرهنگی سطیاست     پی

و  ها بیشتر جنبه شعاری ارزشیرسد این سیاستاما به ن ر می ،ور را تدوین کردندفرهنگی کش

های فرهنگی کشطططور و همچنین نبودن آن در تمامی فعالیتای که جاریکلی دارنطد؛ بطه گونه  

 نبودن و اجرانشدن مناسب آن مشهود است.  عملی

 

 (0118 -0171) سازندگیدولت های در سیاستطبقه متوسط  . جايگاه0
 جدید، جمهور یسو انتخاب رهبر و رئ یاصال  قانون اساس (،ره) ینیامام خمیضرت  ریلت

ه قو یاستر ییو به تنها بود یزن یروزقدرت نخسطت  یشطده دارا اصطال   یکه در قانون اسطاسط  

به  یاجتماع یروهاین ینو برا یاکشور و عرصه یبرا یدیبر عهده داشت، دوران جد یه رامجر

 یو اقتصاد یاسیو عراق و فشارها و محاصره س یرانا یانسطاله م  1 جنگ تحمیلی وجود آورد.

 یانم یهادوران جنگ و چالش یژهو یاقتصططادهای سططیاسططت شططده بود، یلکه بر کشططور تحم

اثر نهاده بود. عالوه بر  یدوران سططازندگ ی اجتماعیفضططا یجاددر ا یهمگ ی،اجتماع یروهاین
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از  بعد یرانا سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ، ن امتحمیلی نگاز ج یناشط  یهایها و خرابیبآسط 

و اختال ، انحرافات و  یخواررشطططوه از جمله فقر، تورم، یبا مسططائل یاد و دشططوار   4۳61

 یهایبندیپا ی،کاهشکاهش ویدت و انسطططجام اجتماع ی،و سطططازمان یاجتماع یهایآشطططفتگ

 یسطططت،ز یطمح تخریب هوا، یآلودگ ی،اعتمادیب ی،ردسطططدل یی،گراتفاخر و تجمل ،یمذهب

های خرد و کالن ید در بنگاهو کاهش تولفساد اداری  یاد،کمبود دارو، اعت ی،خرجو ول اسطراف 

 .رو بودهروب اقصادی

گذاری در عرصه اقتصاد را در برنامه و سیاست یدر ن ام اقتصطاد  یدن رتجد ،یدجد دولت

 یهااز بنگاه یتیما یبر مبنا ییراتیآن قرار بود تغ یهکرده بود. بر پا اعالم خود یو شطططعطارها 

و  یتدول یهایارانهکاهش  یعنی یاقتصاد یلتعد یاستس ،همچنین و اقتصطاد بازار و  یاقتصطاد 

ه شدیمل یعصنا یسازیصطادرات و خصوص  یجترو گردش، کردن ارز، کاهش پول درینرختک

 شترینیها و امالک و ببر کارخانه یتمالک بیشطترین  درآمد، ینباالتر ،همه ین. با ایردصطورت گ 

را  یاقتصططاد یهسططرما یشططترینب ین رو،به یکومت تعلق داشططت و از ا یرتعداد مزد و یقوق بگ

 انقالب اسالمی های بعد ازکه در سال یدداران جدیهسرما پس از آن، .داشت یاریکومت در اخت

 و یررسمیآن در بازار غ یارز و بها یو روزافزون، تفاوت نرخ رسم یدبا سودبردن از تورم شد

 هیاز سرما ییخود افزوده بودند، سهم باال یهاییمختلف بر دارا یهااسطتفاده از رانت  ،همچنین

  .دارا بودند را یاقتصاد

ده سطططال اول انقالب  ییاجرا یهااعتقاد بود که روش ینگرا و تکنوکرات بر اعمطل  گروه

 یاقتصططاد به منابع یعقالن ییافتبا ره یدصططل  و ثبات با یطدر شططرابنابراین، و  بوده یاضطططرار

نبال را د یدو هدف اساس یو توسعه اقتصاد یو بازساز ی سازندگینگاه کرد. در واقع، استراتژ

 یاینبه د یو صنعت یتجار ی،اقتصاد یبازکردن درها و زدهآشوب یکرد: اصال  ن ام اقتصادمی

طبقه  یکظهور  یرا برا یج زمینهبه تدر ی،اداقتصطط ینهدر زم یدولت هاشططم یاسططتخارج. سطط

کرده و یران تحصیلو استقبال از مد یگذاریهسرما یق. تشوکردفراهم  یمتوسطط مدرن اقتصطاد  

 یخوب ینهزم ،ینفت یدرآمدها یشافزا یژهو به و محور پس از جنگدر جو اقتصططاد یدانشططگاه

 مدرن فراهم کرد.  یروهایرشد ن برای
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 به یزن یخصوصیمهو ن یخصوصهای دولت و گسطترش دانشطگاه   یهای آموزشط سطیاسطت  

 یاز قبل انقالب اسالم یشکه تعداد آنها ب یدانجام یانو دانشجو روشنفکران از یدظهور قشر جد

 یلیدر سال تحص 24111 دختر از یانو تعداد دانشجو 421121پسطر از   یانبود. تعداد دانشطجو 

-4۳26دختر در سططال  یدانشططجو 124۱4۳پسططر و  ینفر دانشططجو 211211به  4۳62-4۳61

 مرکز در سال 111به  4۳62مرکز در سال  11از  یقاتیو تحق ی. شمار مراکز آموزشیدرسط 4۳22

 و یقاتوزارت علوم، تحق یآموزش یزیرهساالنه مرکز برنام هایگزارش بر اسا . یدرس 4۳21

 4۳21نفر در سال  12122عداد به ت 4۳62نفر در سطال   42112از  یتعداد کادر آموزشط  فناوری

 ژهیپس از انقالب و به و ینرخ باسططواد یزانم ییر، تغروی داده یگرداز تحوالت  .یافت یشافزا

که  بود یتدرصططد کل جمع 14/2۱ برابر با 4۳21در سططال  یباسططواد یزاندوره اسططت. م یندر ا

 ینب یکه در دوره ده ساله قبل یداشطته اسطت؛ در یال   درصطد افزایش 12 ،4۳61نسطبت به سطال  

  .یمارشد داشتهدرصد 1 تنها 4۳61تا  4۳11های سال

اسططت، از  یداریهو سططرما یگسططترش روابط صططنعت  ییدهکه خود زا یگسططترش ن ام ادار

 4142122تعداد  4۳61. در سال یدآبه شمار می یدطبقه متوسطط جد  رشطد  یگردی هاشطاخص 

 421۳441به  4۳22تعداد در سال  ینااند. مشغول به کار بودهی مختلف دولت یهانفر در دستگاه

بر توسعه  یمبن یهاشمآقای  یشطخص  یهایدگاهعالوه بر د (.4۳4: 4۳11)ازغندی،  یدنفر رسط 

 یزیاالمکان همه مردم چیدانسططت که یتیمی اسططالم را به سططمت یریگطبقه متوسططط که هدف

 هایدر سططال یکتکنوکرات یریتمد یالگو (۱: 4۳2۱ )هاشططمی رفسططنجانی، هم بشططوند یهشططب

 . شد یراندر ا یدجد متوسط طبقه یاجتماع یاسیس یتموقع یتمنجر به تقو 4۳26-4۳61

به عدالت  یدنرسطط یرفسططنجان یکه دولت هاشططم کرد یلگونه تحلینتوان امی ،مجموع در

 یعامل فقر و نابرابر ینترمهمو  نگریستمی یتوسطعه و رونق اقتصطاد   گذرگاه را از یاجتماع

های سیاست یاجرا یقتالش کرد از طر ،ینشمرد. بنابرایمبر امکانات در جامعه را نبود ثروت و

 ینهم یاریالبته بعدها بس .مند شوندجمله فقرا از آن بهره از همگان یه،و خلق سرما یسطازندگ 

به  یارتباط یننوهای ی. ورود تکنولوژکردند ذکر یترشططدن شططکاف طبقاتیقمنطق را عامل عم

شطدن فضای داخلی و تسهیل  بازتر . همچنین،نقش داشطت  افکاردوره در تحول  ینکشطور در ا 

ه ب یرانیانو ا یرانبه ا ها اعم از اتباع سایر کشورها و ایرانیان خارج از کشورخارجیرفت و آمد 
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از اقدامات در  یبرخ علوه بر این،. یدمدد رسطططان جدیدهای به خلق تفکرات و ارزش ،خطارج 

ورت جمهور صطط یسرئ یاناطراف ی ازبرخ یلهوسططبه فرهنگ مدرن به یفرهنگ سططنت ییرجهت تغ

اندازی راه. بوداقدامات  ینا ی نمونهسطططراها و انتشطططار روزنامه همشطططهرفرهنگ یجادگرفت. ا

 یمردم با م اهر زندگ ییسططاز آشططنا، سططببتهران شططهر یمناطق جنوبدر  یژهوسططراها بهفرهنگ

 (.61 :4۳1۱یباکالم، ز) شطرنج شدند یرن هایی یو باز یدجدهای ورزش یوتر،درن مانند کام م

بودند. در  یمطبوعات سططخنگو و بازتابنده مواضططع رسططم  یژهوها و بهدوره رسططانه ینا در

 یرگذار،تأث ینقاد ینکردند، ا، مطبوعات اگر هم قدرت را نقد می4۳22 ین دههآغازهای سططال

 شد. می یابیارز افتاده پایشو پ یطحسد، بلکه نبو یربناییو ز ینآفرنقش

ی دوگانه متناقض یامدهایپ یدطبقه متوسط جد یبرا یرفسنجان یدولت هاشمهای یاستسط 

موجب رشد  یگسترش آموزش عال یژهوتوسعه بههای یاسطت سط  سطو،  یکدنبال داشطت. از   به

ار روشنفکران و اقش یاجتماع یتو مرجع یدو گسطترش طبقه متوسط جد  یت روشطنفکری جمع

 کرده ویلاقشار تحص یاسی،ها و مشارکت سیآزاد کسطری  یگر،د سطوی  کرده شطد. از یلتحصط 

 یاسططتهر دو چهره سطط یجهکه نتین. جالب اکرد بیگانه و دولت یاسططیروشططنفکر را از ن ام سطط

به  رانیا یاسیو ورود آنها به صحنه س یدجد متوسط طبقات یاسیس یتقاضطا  یشافزا ی،هاشطم 

 .نشان داد 26ییر بود که خود را در دوم خرداد و خواهان تغ یرگذارمنسجم و تأث یرویعنوان ن

 

 (0181-0171اصالحات )های دولت طبقه متوسط در سیاست يگاهجا. 1
پا  یاتازه یاجتماع یروهاین ی،در کنار اقشار سنت 4۳26سال  یجمهور یاستاز انتخابات ر پس

 ینتس یاجتماع یروهایگرفتن نکه با قدرت یدگذاردند. طبقه متوسطط جد  سطیاسطت   به عرصطه 

 قوه مقننه و یعنیکشور،  یاسیبه بعد در دو عرصطه سط   یختار ینا از دچار ضطعف شطده بودند،  

 دو برنامه یتوان ادعا کرد که اجرایم ،. در واقعآورد دسططته ب یو نقش مناسططب یگاهجا ،یهمجر

 به اهداف دستیابی آن در یقتوف یزاناز م یجدا ی،رفسنجان یهاشمدر دوره توسطعه   اول و دوم

 ؛شد یسطنت  یروهاین یفتضطع  یو تا ید یمدرن، شطهر  یروهاین یتشطده، باعث تقو ینیبیشپ

از  یجامعه ناشططط یفرهنگ و یاقتصطططاد یطشطططرا یو دگرگون یتجمع یشافزا کطه ینضطططمن ا

مک ک یدتکنوکرات و جد یروهایطبقات و ن یفیو ک یکم یشبه افزا سططازندگیهای سططیاسططت
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 یو از سو یاسیداشطتن قدرت سط  یاربه خاطر ضطعف در اخت  سطو، یک از  یسطنت  یروهای. نکرد

  از صحنه قدرت طرد شدند. یجقدرت به تدر تقسیم در مشارکت و یعالقگیب دلیلبه  ،یگرد

 قموف یاسالم یمجلس شورا ینو همچنی جمهور یاسطت که در انتخابات ر یدجد یروهاین

استحکام  و یاسیکردن ن ام سو قانونمند یدموکراس یمبان تقویت در یزنهایی ده بودند، تالشش

خود آنان،  یندر ب یدهاز جمله اختالفات عد مختلف دالیلبه  یانجام دادند، ول یجطامعطه مطدن   

 یاسططیسطط و قدرت یدر سططاختار طبقات یادیبن یرفت، دگرگونکه انت ار می ینتوانسططتند به نحو

 دندناکام مانجوان  یاجتماع یروهاین یژهوبه مختلف نیروهای یقاضاتدر پاسخ به و  دایجاد کن

های و بخش یدیضططور طبقه متوسططط جد ییال، دوم خرداد تجل ینا با (.44۳ :4۳11ی، ازغند)

آمد و  یدط پدطبقه متوس یتفعال یبرا یشتریفرصت ب . پس از دوم خردادیین بودطبقات پا یسطنت 

مجلس  یتاکثر 4۳21کرد. در انتخابات مجلس  یداادامه پ همچنان گروه ینرشططد ا یدوعصطط یرسط 

از بلوک قدرت را اشططغال کردند، اما  ییهابخش با اینکه گروه ینگروه قرار گرفت. ا ینا یاردر اخت

 ند.دبربلوک قدرت به سر می یسنتهای جدال با بخش در همچنان

شروع شده بود و  یدولت یدر درآمدها یاتیمال یسهم درآمدها یشروند افزا 4۳21سطال   از

داد و دولت را نسططبت به  یشسططهم را افزا ینا 4۳26-4۳22 در مقطع ی نفتیکاهش درآمدها

، 4۳21دولت در سال  یدر درآمدها یاتیسهم درآمد مال .کردهنمون ر یاتاز مال یشترب یریگبهره

 ینکمتر از ا یزبعد نهای سهم در سال ینادرصد رسید. 2/12به  26 درصد بود که در سال 1/42

دست زد  یگسترده اوراق قرضه داخل فروش به 4۳26-4۳22 های . دولت در سطال نشطد مقدار 

  را جبران کند. ینفت یتا کاهش درآمدها

به  4۳26در سال  4111661از  یانتعداد دانشجو اسطت که  آنآمارها در این دوره یاکی از 

 یربا س ینفت یشده است. همچنان که درآمدهابرابر  6/4یعنی  ؛یدهرس 4۳11در سال  1442124

 یافته یشافزا 4۳11دالر در سال  یلیاردم 11به  4۳26میلیارد دالر در سطال   1/41از  وخیزیافت

و  4۳21های در سططال ینفت درآمدهای که به موازات کاهش ینجاسططتاسططت. نکته قابل توجه ا

تنها  4۳21سطططال  در کهچنان ؛یافتهکاهش  یو یت ییداقل یشافزا یانتعطداد دانشطططجو  4۳12

ز نی ینیشهرنش .افزایش را تجربه کرده است نفر ۳11۱ نیز 4۳12و در سطال   یشنفر افزا 1۳111

 درصد 22به  یکنزد یبه رقم ینشهرنش یتخود را یفظ کرد و جمع یهمچنان رشطد صطعود  
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 ینفت یکه کشور با کاهش درآمدها 4۳12-4۳11تعداد کارمندان جز در مقطع  .یدرسط  جمعیت

 یتوان گفت رشد کممی یبه طور کل . بر این اسا ،داشطته است  صطعودی ، رشطد  رو بودههروب

ته ادامه داش یو اصال  طلب یدر دوران سازندگ ی اندکیهایببا فراز و نش یدطبقه متوسطط جد 

 است.

تحول عمده در دوران  ینترمهم سطططتین و شطططایدکه نخ کرد اذعطان هر یطال، بطایطد    بطه  

 یکه به جاای به گونه ؛بودکالن کشططور  ی مدیریتها و شططعارهاینشتحول در ب ی،طلباصططال 

طور هد. بشططط یدهبرگز ترکیبی یکردرو یک،اسطططتراتژ یهادر انتخطاب  یقطب -یلیتحل یکردرو

 یقابل توجه بهایو  یاجتماع -یکشور، نگرش اقتصاد یاقتصاد یدر طر  سامانده ،مشطخص 

 ین زمرهشططد، در ا داده می تر درآمدها و ثروتعادالنه یعو توز یکه به مسططئله عدالت اجتماع

قانون و مشارکت مردم و  یتیاکم یبرا یدجد یریتکه مد یاالعادهخارق یبها ،یناست. همچن

 آمیزمسططالمتیل و فصططل  برای ینهاد یباتترت یجادا یو تالش برا یمدن نهادهای اسططتقرار

 یزن دیه دولت جدکبا وجود آن ،یناست. بنابرا یللد، در آن چارچوب قابل تحش قائل هااختالف

با  آن یکل یریگرسططد جهتت، اما به ن ر میرفمیطفره  «دولت یهن ر»به  ی همچنان از تصططر

 .داشت یشتریب سازگاریتوسعه  یاتدر ادب «یینهادگرا» ین ر یکردرو

ها، متعطدد ارائه کاال، سطططوپرمارکت  یبطازارهطا   یسبر موارد فوق، بطه خطاطر تطأسططط    عالوه

ازه تداران یهسرما یتها و صنوف، یضور و فعالشمار یرفهیب ی، افزایشایرهزنج یهافروشگاه

شبه ره صد ساله  یک یکه از راه دالل کاال خوار در عرصطه داد و سطتد  و رانت به دوران رسطیده 

ه کاسب، ک شکلیبه  شد؛ییر ژرفی دستخوش تغ یانبازار یخیند، نقش بازار و کارکرد تاریمودپ

 بلکه در سططرتاسططر شططهرها اعم از بزرگ و   ،در بازار فقطنه دیگر پا را تاجر خرده و وریشططهپ

 (.411: 4۳14یرایمدی، ام) مشاهده کرد شدکوچک می

 

 (0191-0181)گرا اصول دولتهای در سیاستطبقه متوسط  . جايگاه1
 لیطبقه متوسطططط در تحل یژهوبه یبه طبقات اجتماع و دهم دولت نهم یکردرو یلتحلریشطططه 

 یرقابت انتخابات یمبنا یشکاف اقتصاد 4۳11 انتخابات در .است نهفته 4۳11 یررخداد سطوم ت 

به  یاچندان عالقهگذشته در هشطت سال   شطده بود که طبقه متوسطط فربه  یعیقرار گرفت و طب
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 این شططکاف 4۳26سططال در یالی که در جامعه نخواهد داشططت.  یینطبقه پا یمنافع اقتصططاد

 یرتعب . بهانجامید اعتراض به وضع موجود دردو طبقه  یناتحاد ا به کهبود  یاقتصاد -یاسطی سط 

شد. فاصله  11سال  کار دربه طبقه متوسط محاف ه یلتبد 26سطال   یمتوسطط انقالب  طبقه ،یگرد

جامعه  یجامعه. اگر طبقه باال یینطبقه باال و پا یناست ب یافاصله ی،کارمحاف ه تا یگریانقالب

ط طبقه متوس یم،را مخالف یفظ وضع موجود بدان یینو طبقه پا موجود را طرفدار یفظ وضطع 

قدرت با رود تا یم یینشططدن به سططراغ طبقه پا یفنوسططان اسططت؛ هنگام نح  در یانهم یندر ا

 یاتی تا به یردگشطدن جانب طبقه باال را می ربههنگام ف یابد وگروه به قدرت راه  ینا یاجتماع

 .است یمرام طبقه متوسط شهر یناش ادامه دهد. ایاقتصاد -یاسیس

 یزمردم ن یهادولت نهم با شططعار تحقق عدالت که تا مرز رسططاندن نفت بر سططفره  ،بنابراین

را به  یینابه پ یلو طبقه متوسط ما ییناقشار پا یرأ یژهبه و یاعتماد عموم توانسطت  ،رفت یشپ

نفر در  4161بالغ بر  یاو با اندازه نمونه4۳11 یرماهکه در ت یپژوهش نتایج خود جلب کند. یسطو 

ده دا انجام شد، نشان یس ا(ا) یاندانشطجو  یافکارسطنج  مرکز منطقه شطهر تهران توسطط   11سطط   

 یریتیو صططفات منتسططب به سططبک مد ی شططخصططی هایژگیو و یگفتمان عدالت اجتماع اسططت

 بود یدادن به ویرأ یلدل ینتریاصطططل و هشطططد یرفتهاز مردم پذ یادیگروه ز یننژاد در بیایمد

و  یاجتماع یهایهرا بر پا یرانا یاسططیاقتصططاد سطط یدنهم کوشطط دولت (.441: 4۳11 ،یدامامیسطط)

ر ب کرد یو سعتغییر دهد  دارانیهسرما یاقتصاد را از رو تا محوریتقرار دهد  یدیجد یاسیس

 (.11: 4۳16، و دیگران یانکچوئ) کند تأکید مسئله عدالت

غرب  و یتهبا مدرن یتمحور و ضدو امت یانهگراسنت یاسیگفتمان سط  یاینهم به ای دولت

شططدن و توسططعه یو صططنعت یگذاریهو سططرما یهو انباشططت سططرما یدتول منطق پرداخت و فاقد

 هنکیعنوان ا هب یته،توسعه و مدرن ین ر یبا رد مبان ین جریانبود. ا یو دموکراسط  محورسطرمایه 

 دوم و یهاتوسعه در دوره ی تجربههاییبا توجه به نارسا یزغرب است و نجانب از محصطولی  

 ها و اقدامات عمده دولتسیاستشت. توسعه دا یانبر پا ینتمب یاتوسطعه پسطا  یسطوم، نگرشط  

 ییرتغ عدالت، سطططهامتوزیع  ازبودند  عبارتنیز کردن اهداف خود ییاجرا برای نژادایمطدی 

 طر  تحول ،یزیرن ام بودجه ییرتغ ین،بنز یبندیهسطططهم یزی،رو برنامه یریطت سطططاختطار مطد  

 .هاطر  هدفمندی یارانه ،  همهأی و در راقتصاد
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 البته که شد یگیریپ یزدولت ن یندر ا یدرشطد طبقه متوسط جد  ییال، روند صطعود  ینا با

 یرشطططد کمطک کرد. با آغاز دولت نهم، درآمدها  ینبطه ا  یزن ینفت درآمطدهطای  یر ن یب یشافزا

. یدرس4۳۱2دالر در سال یلیاردم 44۳به  4۳11دالر در سال  یلیاردم 11یاصل از فروش نفت از 

رقم  .یافتدالر کاهش  یلیاردم 12به  4۳۱4نفطت در سطططال   یمتحر یطل مقطدار بطه دل   ینا البتطه 

تومانی از  4214با نرخ ارز مرجع  4۳۱2مد نفتی در سطططال آدر میلیطادرد دالر 44۳بطاورنکردنی  

در  ۱/44رخدادهای مالی قابل توجه در این دوره هشططت سططاله اسططت که البته نرخ تورم نیز از 

ی رشد 4۳۱2تا سال  4۳11از سال  یانتعداد دانشجورسید.  4۳۱1در سال  4/۳1به  4۳11سال 

دانشططجو در  تعداد رشططد یانیگیناز م یک درصططدد، رشطط یزانم ینا اسططت. داشططته 2/4 برابر با

هم س یشافزا ینو همچن یتجمع یشاسطا  افزا  اسطت که بر  یشطتر هفتم و هشطتم ب  یهادولت

اسطططت. نکته قابل  یلدر خور تحل ینفت یاز درآمدها یو فناور یقاتعلوم، تحق وزارتبودجطه  

به  ییلمختلف تحص یهاوهشمار دانشجو در گر یشافزا میزان که در دولت نهم ینجاستتوجه ا

 یرس یزکشور ن یشترساله و ب 6 ی جمعیتباسواد یزانکه مهمچنان ؛است صطورت ثابت باال رفته 

 خود را یفظ کرده است. یصعود

 ینهای توجه به مناظق محروم رشططد خود را در اهم با وجود سططیاسططت ینیشططهرنشطط یزانم

 یتاسطا ، درصد جمع  ینا . بریافتتند صطعود آن اسطتمرار ن   یبشط  هرچند ؛کرد دولت یفظ

که نسبت به  یدرس4۳۱2درصد در سال  24به  4۳11سال  در درصطد  61کشطور از   ینشطهرنشط  

 یبرخ یزودبازده، واگذار یهاطر  بنگاه .اسططت درصططد کاهش داشططته 1 یشططینمدت مشططابه پ

مهر، ، طر  مسکن )ع( رضطا  صطندوق مهر امام  یجادبدون انجام مناقصطه، ا  یاقتصطاد  یهاطر 

 یریگجهت ،یزیربرنامه و یریتسطططهام عدالت و انحالل سطططازمان مد یعو توز یزیربرنطامطه  

یش . افزاهددیجامعه را نشطططان م یینیطبقات و اقشطططار پا سطططویبهدولت نهم  یطانه تمرکزگرا

 انت ارپنداشططتن دولت،  طبقاتمسططتقل و مافوق و  ییگراآرمان ی،نفت یدرآمدها آورسططرسططام 

 ییننژاد اقشططار پایدر دو سططال نخسططت دولت ایمد .داد یشافزا شططدت را به طبقات از دولت

سکن دولت نرخ م یبر آمار رسم که بنا یاگونه به ؛شدند یاسابقهیب یشتیجامعه دچار فشار مع

  مواجه شد. یدرصد 16 یشبا افزا 4۳11سال  دردر تهران 
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 یداز عوامل تشد یزنرخ تورم نسط  با یقوق کارمندان خود هم یشدولت از افزا خودداری

 یدرآمد اقشططار باالتر از متوسططط جامعه که عموماً دارا در واقع، . اسططت بوده یاختالف طبقات

 4۳16اما اقشططار کارمند و کارگر در سططال  ، یافته افزایش د، به اندازه تورمهسططتنمشططاغل آزاد 

تورم  یاز نرخ رسم ترییندرصطد پا  ۳ که را تجربه کردند یدرصطد  42یقوق  یشمتوسطط افزا 

 نیمجلس بود که ا یهاپژوهش شده توسط مرکزدرصد کمتر از نرخ تورم محاسبه 41دولت و 

به  هادر اینجا جا دارد طر  هدفمندی یارانه اسطططت. یاختالف طبقات یشططتر ب یشافزا یبه معنا

 یترشگیری اقتصطادی دولت نسبت به طبقات اجتماعی مورد مداقه بی ترین سطمت عنوان اصطلی 

 یالهاکا یمتو کنترل ق یرهدفمندغ یهایارانهدولت به صورت  یانتقال یهاپرداخت قرار گیرد.

 یراآن ب یاتخاذ کند. اما بار مال ستتوانکه دولت می بود یریتداب ینترجمله سطهل  ی ازاسطاسط  

 یهاد) داشت بردر  یمیوخ یتورم یامدهایپ یانبسطاط  یهازابودن بودجهبودجه دولت و تورم

 (.121: 4۳11 زنوز،

 را باال برد و تورممعطوف به مصططرف،  ینگیدهشططتناک نقد یشپول در جامعه و افزا پخش

شکست.  را یرانکمر اقتصاد ا ید،تول هایینههز یشطبقه متوسط را تحت فشار قرار داد و با افزا

 المللینیب یمتحر یطدر شرا یانبساط یاقتصاد یاستبه عنوان س یاسطت سط  ینا یگر،د یاز سطو 

 گرفت.   یشدر پ شدمیبود که  یهایسیاست ترینپرریسک زا یکی

ه اسططتفاد یارانهکه قرار بود بر اسططا  آن طبقات مرفه کمتر از  هایارانه یطر  هدفمندسططاز

 یاز آرزوها یکی یرد،قرار گ پایین جامعهطبقه متوسط و  یاردر اخت یشترب یثروت مل ینکرده و ا

 یاز مشططکالت اقتصاد یاریبسطط وشططده  یادهدر دولت دهم پ رفتیم یدبود که ام یرانیا هجامع

 ینههز یزپس در دو چ ینیاصططل از فروش نفت از ا شططد درآمدیم تصططورکشططور را یل کند. 

تنها یاصل  که نه ی. دو هدف«یراندر جامعه ا یکاهش اختالف طبقات»و « یدرونق تول» :شطود یم

در صورت عزم و همت  یاجرا شد که دولت بعد یبه نحو هاهیاران ینشطد، بلکه هدفمندسطاز  

اثر  در (.12۳: 4۳11 زنوز، یهاد) بردن تبعات آن کندیناز ب رفزمان صطط یدها بامدت ی،جد

ه طبق هایییکردند، دارا یلتحم یرانیانبه ا هاهای دولت و تحریمسططیاسططتکه مجموعه  یتورم

آنها با طبقات متوسطططط و  یو اختالف طبقات یافت یترفراوان یالیر ثروتمنطد جطامعطه ارزش   

ر در کنا یدر اثر هدفمند یدتول هایینههز یش، افزایگرد ی. از سطططوپیدا کرد یشافزا یفضطططع
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با  یارتباطات مال ینو همچن یهمواد اول ینمأدر ت یدکنندگانتول یبرا هطا یمکطه تحر  یمشطططکالت

  کشور را دچار مشکالت یاد کرد.  یدیکردند، بخش تول یجادخارج ا

 

 راناي اسالمی فرهنگی جمهوری سیاست درطبقه متوسط  مصرف فرهنگی جايگاه. 1

ازی مفهوم سنخسطتین مسئله مهم برای تشری  وضعیت مصرف فرهنگی طبقه متوسط، شاخص 

ورد م گرفته درسطرمایه فرهنگی در نسطبت با مصطرف فرهنگی اسطت. پس از مطالعات صورت    

خصططوص سططرمایه  این نیاز ایسططا  شططد که در ،های خارجی و داخلیهای پژوهششططاخص

هایی جدید و منحصر به این پژوهش طرایی شود که فرهنگی مبتنی بر ن ریه بوردیو شطاخص 

های فرهنگی دولت جمهوری ضطمن انطباق بر مفهوم سطرمایه فرهنگی، بتوان آن را در سیاست  

ترین ن ریه سرمایه فرهنگی بوردیو، اصلی بر اسا . کردتجو اسطالمی ایران نیز شناسایی و جس 

طبقه متوسط بوده و یجم عمده  ،فرهنگی -کننده سطرمایه فرهنگی در هر ن ام سیاسی مصطرف 

که  نیز ناظر بر این است تأکید مورددیگر شود. منطق سطرمایه فرهنگی در این طبقه انباشت می 

های فرهنگی هر دولتی از جمله دولت جمهوری اسالمی ایران درصدد افزایش سرمایه سطیاست 

 رساندن آن است.  فرهنگی و به مصرف

های یافتن جایگاه آن در سططیاسططت وبه تمرکز این پژوهش بر مفهوم طبقه متوسططط  توجهبا 

نسبت مصرف فرهنگی طبقه متوسط از » شاخص جدیدی با عنوان، فرهنگی جمهوری اسطالمی 

تا  4۳6۱های های فرهنگی دولت ید فاصل سالسطرمایه فرهنگی تولیدشطده توسطط سطیاست    

انتخابی در جدول  شططاخص 11د. شط طرایی  4های مندرج در جدولمبتنی بر شطاخص « 4۳۱1

 های فرهنگی تولیدشططده به تفکیک سططه دولت سططازندگی، اصططالیات و به عنوان سططرمایه رذی

ر قرار ن  سطت که با توجه به پیوسطتگی میان سطرمایه فرهنگی و مصرف فرهنگی مد   گرااصطول 

   است. گرفته

 

 

 



 17    ...طبقه متوسط در یمصرف فرهنگ یتوضع یبررس

 های سرمايه فرهنگی مورد اختیار در اين پژوهش: شاخص0جدول 

 عنوان های مفهوم سرمايه فرهنگیشاخص

 لیفتأ بریسب یکمنتشر شده به تفکهای کتاب ینتعداد عناو .4

 ترجمه بریسب یکمنتشر شده به تفکهای کتاب ینتعداد عناو .1

 منتشر شده چاپ اول هایکتاب عناوینتعداد  .۳

 منتشر شده چاپ مجدد هایکتاب عناوینتعداد  .1

 منتشر شده به تفکیک محل نشر؛ تهران هایکتاب عناوینتعداد  .1

 منتشر شده به تفکیک محل نشر؛ شهرستان هایکتاب عناوینتعداد  .6

 منتشر شدههای کتاب شمارگان .2

 تعداد سینماها .1

 شده تولید سینماییهای فیلم عناوین تعداد .۱

 های سینمایی اکران شدهتماشاگران فیلمتعداد  .42

 های سینمایی برگزارشدهتعداد جشنواره .44

 های آزاد سینماییآموزشگاهتعداد  .41

 های تولید شدهتعداد عناوین نمایش .4۳

 تعداد دفعات اجرای نمایش .41

 برگزار شده های هنریتعداد نمایشگاه .41

 تعداد زائران یج تمتع .46

 تعداد زائران یج عمره مفرده .42

 های عمومی کشورتعداد کتابخانه .41

 های عمومی کشورزیربنای کتابخانه .4۱

 های عمومی کشورکتابخانه یتعداد اعضا .12

 های عمومی کشورمراجعان کتابخانه .14

 های عمومی کشورموجود در کتابخانههای کتاب تعداد .11

 شده توسط دولتافته و یمایتینگی پایانهای فرهپژوهشتعداد .1۳

 عناوین نشریات منتشر شدهتعداد  .11

نسبت مصرف فرهنگی 

طبقه متوسط از سرمايه 

فرهنگی تولیدشده توسط 

سیاست فرهنگی 

های جمهوری دولت

اسالمی ايران حد فاصل 

 هایسال

 0191تا  0119

 

های سرمایه فرهنگی شاخص از کجا معلوم است که»که  این استآید پرسطشی که پیش می 

چه سهمی برای طبقه » یا و« شطده باشطد  مصطرف  جدول فوق توسطط طبقه متوسطط    مندرج در

 شده نها در کجا دیدهآو جایگاه  یند مصطرف فرهنگی قائل شطده  آفرادسطت یا فرودسطت در فر  
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 اینکه مفروض ضمنی ،ذکر دو نکته ضطروری است. نخست  ،برای پاسطخ به این پرسطش   «؟اسطت 

های سططرمایه  این پژوهش ناظر بر این واقعیت اسططت که از میان طیف متنوع و متعدد شططاخص 

ی های فرهنگفرهنگی تولیدشده توسط سیاست گانه سرمایه11های ایصطا، شاخص  فرهنگی مورد

جمهوری اسالمی مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر ن ر خبرگی با درصد قاطعی توسط طبقه 

ر قرار گیرد. اگمتوسطط و طیف فرهیخته جامعه تا کنون مورد مصرف قرار گرفته و همچنان نیز می 

ه چنان جوانب ناشدنی و پیچیده اجرایی ب یرد،گبود برای اثبات این ادعا پژوهشطی پیمایشی انجام  

 .کردناممکن میرا نتیجه  رسیدن بهگرفت که اصل پژوهش و خود می

و س س   شد مورد ایصا 64 در ابتدا های سرمایه فرهنگیشاخص اسطت که  دیگر ایننکته 

شطاخص کاهش یافت که بیشطترین همخوانی با مصطرف فرهنگی طبقه متوسط را داشته     11 به

شطاخص خرید بلیط مسابقات ورزشی ن یر فوتبال در این میان مورد استناد   ،برای نمونهشطد.  با

توسط طبقات دیگری به غیر از طبقه متوسط انجام  این مصرف عموماً چون ،قرار نگرفته اسطت 

بود  هاییاسطتقبال از تورهای مسافرتی خارجی اروپا و آمریکا نیز از شاخص  ،گیرد. همچنینمی

 برای ایتساب میان طبقه متوسط ندارد. که به سطبب غلبه مصطرف توسطط طبقه فرادست جایی   

با وضططعیت اقتصططادی و فرهنگی طبقه   مؤلفه ترینسططبتناعنوان م های فوق بهپس شططاخص

 قرار گرفتند.   گزینشمتوسط مورد 

است که روند مدون و قابل استناد ثبت آمار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  شطایان ذکر 

در قالب سططالنامه آماری فرهنگ و هنر توسططط معاونت توسططعه مدیریت و منابع  4۳16از سططال 

یالی اسططت که  ریزی راهبردی تدوین و به چاپ رسططیده اسططت. این دردفتر مطالعات و برنامه

در یوزه فرهنگ ن یر سطططازمان برنامه و بودجه یا مرکز آمار ایران از نوعی سطططایر منابع آماری 

از باشد.  یقابل اعتماد د منبعتوانیوستگی برخوردارند که برای امور پژوهشی نمیپنااغتشاش و 

 4۳۱1تا  4۳6۱، درصطد میزان مصرف فرهنگی طبقه متوسط در دوره  1جدول  بر اسطا   ،این رو

هر کدم از این درصططدها  های سططرمایه فرهنگی به تفکیک در کنار هم آمده اسططت. از شططاخص

با توجه به آمارهای . استساله  11برگرفته از دوره هشت ساله خود در قیا  با صد درصد دوره 

نمودارهای ستونی و خطی نیز  ،های سرمایه فرهنگییک از شاخص سطال در خصطوص هر   هر

ه ید دقت تطبیق را ب ،های هشت ساله با یکدیگرتواند عالوه بر تطبیق دورهکه می شدطرایی 
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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.

 0191تا  0119متوسط در دوره : میزان مصرف فرهنگی طبقه 1جدول 

 شاخص سرمايه فرهنگی

 درصد میزان مصرف فرهنگی طبقه متوسط در:

 دوره سازندگی

(0119-0171) 

 دوره اصالحات

(0177-0181) 

 دوره اصولگرايی

(0181-0191) 

 19 17 01 منتشر شدههای کتاب . شمارگان0

 11 10 9 تالیف برحسب یکشده به تفک منتشرهای کتاب ينتعداد عناو. 1

 11 11 01 ترجمه برحسب یکمنتشر شده به تفکهای کتاب ينتعداد عناو. 1

 11 11 01 منتشر شده چاپ اول هایکتاب عناوينتعداد . 1

 11 11 1 منتشر شده چاپ مجدد هایکتاب عناوينتعداد . 1

 18 11 7 منتشر شده به تفکیک محل نشر؛ تهران هایکتاب عناوينتعداد . 1

منتشــر شــده به تفکیک محل نشــر؛    هایکتاب عناوينتعداد . 7

 شهرستان
09 11 10 

 19 11 11 . تعداد سینماها8

 11 11 11 شده تولید سینمايیهای فیلم عناوين . تعداد9

 01 11 10 های سینمايی اکران شدهتماشاگران فیلمتعداد . 01

 10 11 09 های سینمايی برگزارشده. تعداد جشنواره00

 11 11 1 های آزاد سینمايیآموزشگاهتعداد . 01

 11 18 7 های تولید شده. تعداد عناوين نمايش01

 19 18 1 . تعداد دفعات اجرای نمايش01

 10 08 10 های هنری برگزار شده. تعداد نمايشگاه01

 11 18 11 . تعداد زائران حج تمتع01

 11 11 1 . تعداد زائران حج عمره مفرده07

 10 11 07 های عمومی کشور. تعداد کتابخانه08

 11 11 01 های عمومی کشور. زيربنای کتابخانه09

 11 11 01 های عمومی کشور. تعداد اعضاء کتابخانه11

 11 11 01 های عمومی کشور. مراجعان کتابخانه10

 18 19 01 های عمومیموجود در کتابخانههای کتاب . تعداد11

 10 11 01 های فرهنگی پايان يافتهپژوهشتعداد. 11

 11 11 01 عناوين نشريات منتشر شدهتعداد . 11

 1/11 1/10 01 مجموع

 1/11 1/17 مقايسه دوره اصالحات و سازندگی با دوره اصولگرايی
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شطططمارگان کتب  ،اختیار داریم در 1نخسطططتین آمطاری کطه در ردیف اول جدول شطططماره   

فاصل  یالی که ید ، در۳های جزئی مندرج در جدول شماره داده بر اسا است.  شطده منتشطر 

ه یافتاین روند تنزل  4۳۱1ن سال تاآاز  افزایش یافته،شطمارگان کتاب  4۳11تا  4۳6۱های سطال 

 است.

 شدهمنتشرهای کتاب . شمارگان1جدول 
 هزار نسخه سال

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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 4۳6۱های نیز فراز و نشیب شمارگان کتاب یدفاصل سال 1و نمودار شماره  4نمودار شطماره  

 دهند. را به صورت خطی و ستونی نشان می 4۳۱1تا 

 

 
 های منتشرشده . شمارگان کتاب0نمودار 

 

 ،41که دوره سازندگی  دهدنشان می یوزه شمارگان کتاب بندی نتایج جداول فوق درجمع

 اند.سططهم را به خود اختصططاص داده درصططد 1۱گرا اصططول و دوره دولت ۳2دوره اصططالیات 

کتاب شططاخصططی اثرپذیر از مواردی همچون وضططعیت سططرانه مطالعه، قیمت کاغذ،  شططمارگان 

ها، فروشططیها و تسطهیل توزیع کتاب یا تغییر کاربری و تعطیلی کتاب افزایش تعداد کتابفروشطی 

تر از سططوی طبقه متوسططط و... اسططت که در خرجآوردن به مصططارف فرهنگی رایت و کمروی

 است.   کردهرو را با وضعیت اسفناکی روبه های اخیر شمارگان کتابسال

، جزئیات سططال به 1گانه جدول شطماره  11کدام از بندهای  هر ذکر این نکته الزم اسطت که 

جلوگیری از  برایند که طی مختص به خود را دارسطططال تفکیکی و نمودارهطای سطططتونی و خ 

ف دوم و سوم این جدول آماری که در ردی 4شود.افزایش یجم مقاله از ذکر آنها خودداری می

                                                                                                   
 های آماری و جداول تفکیکی در اختیار پژوهشکده مطالعات راهبردی قرار دارد. . داده4
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یف و لأاثر اعم از ت نوع تفکیک به منتشطططره هایکتاب عناوین مربوط به تعداد ،با آن مواجهیم

 صططورتآنها بهترجمه اسططت که همبسططتگی و تجلی یکسططان هر دو در یک قالب اجازه تحلیل 

 . دهدجا را مییک

روندی صعودی در یوزه تالیف و ترجمه  4۳۱1تا  4۳6۱های سال هفاصطل یالی که در  در

 و دوره دولت %۳4، دوره اصالیات %۱در عرصه تالیف کتاب، دوره سازندگی  ،طی شده است

 26تا  6۱های ترجمه کتاب نیز سال بحثدر  اند.سطهم را به خود اختصای داده  %62گرا اصطول 

شمسی پنجاه و  ۱1تا  11سی و دو درصد و  شمسی 11تا  22های شمسی دوازده درصد، سال

 اند.ساله را به خود اختصاص داده 11شش درصد از سهم ترجمه کتاب در این دوره 

الزام  لیفی وأفرهنگی ن ام بر یمایت از کتب ت نارکا تأکید با وجودشططایان ذکر اسططت که  

صورتی  فتاده و درتکاپو نیمر، روند ترجمه کتاب از گذاری کالن فرهنگی بر این ااسناد سیاست

آموزشطططی، کمک درسطططی، دینی و ادعیه، دانشطططگاهی و کودک در های کتاب که آمار دقیقی از

توانست موید این فرضیه باشد می ،داشت« شفافیت»های اخیر و سال« وجود»های گذشته سطال 

 در یوزه کتاب بر بخش اهای اخیر اغلب مصططرف فرهنگی خود رکه طبقه متوسططط در سططال 

 ندارد. ایو این نحله اصلی نیز آبشخوری جز آثار ترجمه کردهانی و شعر متمرکز تادبیات داسط 

المللی کتاب تهران قدم های کتاب اسطتانی و نمایشگاه بین کافی اسطت در راهروهای نمایشطگاه  

، « ققنو» مانندقابل توجه مشططتریان در مقابل غرفه ناشططرینی   فزایندهبزنیم تا شططاهد ازدیام 

و... باشیم که به ارائه آثاری « افق»، «هرمس»، «نیماژ»، «قطره»، «نگاه»، «ثالث»، «مرکز»، «مهچشط »

 اند. این محتوا مشغول اغلب از این دست و مبتنی بر

ر نشطط نوبت تفکیک به منتشططرشططده  هایکتاب عناوین ردیف چهار و پنج جدول به تعداد

تواند تحلیل جا و با هم میباز هم به صورت یک ،هاسطنخی نوع داده پردازد که به سطبب هم می

در یوزه  4۳۱1تا  4۳6۱های فاصططل سططال یالی که ید در ،های جدولداده بر اسططا  شططود.

 مینهدر ز ،روندی صعودی طی شده است ،نشر نوبت تفکیک به منتشطرشطده   هایکتاب عناوین

 و دوره دولت %۳۳ ، دوره اصططالیات%41منتشططرشططده چاپ اول، دوره سططازندگی  های کتاب

فاصل  در عرصطه چاپ مجدد کتاب نیز ید  اند.سطهم را به خود اختصطای داده   %1۳گرا اصطول 

 ۱1تا  11شمسی سی درصد و  11تا  22های شطمسطی پنج درصطد، سطال     26تا  6۱های سطال 
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 اند.ساله را به خود اختصاص داده 11شطمسطی شطصطت و پنج درصطد از سطهم کلی این دوره       

شطططده به تفکیک محل نشطططر منتشطططر هایکتاب عناوینتعداد ردیف شطططش و هفت جدول به 

ورده جا و با هم آتحلیل به صورت یک راستایدر  ،هاپردازد که به سبب قرارگرفتن نوع دادهمی

 شده است.

 4۳۱1تا  4۳6۱های سال هفاصلدر  ،های جدول و نمودارهای خطی و ستونیداده بر اسا 

فاصله زیادی میان تهران و  هرچند ،محل نشر تفکیک به منتشرشده هایکتاب در یوزه عناوین

 در زمینه ایم.رو بودهاما در کل با روندی صططعودی روبه ،قابل مالی ه اسططت هاشططهرسططتان 

 تو دوره دول %11، دوره اصططالیات %2منتشططرشططده در تهران، دوره سططازندگی   های کتاب

ید ها نیز های منتشرشده در شهرستانکتاب اند.سهم را به خود اختصاص داده %61گرا اصطول 

تا  11شمسی سی درصد و  11تا  22های شمسی نوزده درصد، سال 26تا  6۱های فاصطل سال 

 اند.ساله را به خود اختصاص داده 11شطمسطی پنجاه و یک درصطد از سهم کلی این دوره     ۱1

ده الشعاع خود قرار دااشت سرمایه در تهران، یوزه سرمایه فرهنگی را نیز تحتمرکزگرایی و انب

اسطت. بر اسا  اظهارات مسئولین معاونت فرهنگی وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی و اصناف  

درصططد ظرفیت نشططر کشططور اعم از ناشططرین، بازار نشططر و  22نشططر با نوسططانی ناچیز، بیش از 

 د.در تهران مستقر هستن ،مشتریان

های جدول و نمودارهای داده بر اسا در ردیف هشطتم به تعداد سینماها پرداخته شده است.  

ماها روند افزایشی تعداد سطین  4۳12تا  4۳6۱های فاصطل سطال   یالی که ید در ،خطی و سطتونی 

افزایش شططمار  با وجودبه بعد این روند یالتی نزولی پیدا کرده و  4۳14، از سططال اندکی داشططته

در زمینه شمار سینماها،  بار دیگر روندی کاهشی داشته است. 4۳۱2تا  4۳12در فاصطله   ،سطینماها 

از سهم کلی را به خود  %1۱گرا اصول و دوره دولت %۳1، دوره اصطالیات  %۳6دوره سطازندگی  

 دهرچنپردازد. های سططینمایی تولیدشططده می ردیف نهم به تعداد عناوین فیلم اند.اختصططاص داده

از الگویی خاص در تحلیل  نکردنگر پیروینشططان که نداشوشططمغطی و سططتونی نمودارهای خ

مورد لم تعداد فی»در زمینه  و نبود سیاست فرهنگی مشخص هاچرایی افزایش یا کاهش تعداد فیلم

، دوره %11توان گفت دوره سطططازندگی اما می ،از آن اسطططت نکردنیا تبعیت« در طول سططال نیاز 

 اند.از سهم کلی را به خود اختصاص داده %1۳گرا اصول و دوره دولت %۳1اصالیات 
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های معناداری است که ردیف دهم جدول یکی از داده ،شدههای اکرانتعداد تماشاگران فیلم

ها از روند به شطدت نزولی و کاهش تعداد تماشطاگران یکایت داشته و   به آن اشطاره دارد. داده 

 11 تا 22های سال درصد، شصت و یک شمسی 26 تا 6۱های سال تعداد تماشاگران یدفاصل

 ساله 11 دوره این کلی سهم از درصد پانزده شمسی ۱1 تا 11 و درصد بیست و چهار شطمسی 

تغییر سطبک مصطرف فرهنگی طبقه متوسطط از سینما به ویدئو و     .اندداده اختصطاص  خود به را

ترین دالیل این وضططعیت نزولی دانسططت که توان ازعمدهسطط س ماهواره و شططبکه خانگی را می

 د.  کننمی از آن یاد« قهر تماشاچی از سینما»اهالی سینما با اصطال  

های سطططینمایی از رشطططد چندانی برخوردار نبوده و تعداد در یطالی کطه رونطد تولیطد فیلم    

م جدول و نمودارهای آن یکایت ند کاهشی داشته است، ردیف یازدهتماشاگران و سینماها رو

، %4۱دوره سازندگی در این مورد نیز . اردهای سینمایی برگزارشده داز رشطد فزاینده جشطنواره  

 اند.از سهم کلی را به خود اختصاص داده %14گرا اصطول  و دوره دولت %۳2ت دوره اصطالیا 

، مورد در دوره سازندگی 421جشطنواره سطینمایی برگزار شطده که     11۳سطاله   11در این دوره 

جاست بوده است. جالب اینگرایی دوره اصولمورد نیز  121و  دوره اصطالیات مورد در  462

، سططهم هر  ۱1تا  11های فیلم سططینمایی تولیدشططده در دوره سططال   611به تعداد  توجهکه با 

توان آن را بوده که می« دو تا و نصفی فیلم سینمایی»فیلم یا به عبارتی  1/1جشنواره به زیمت 

رایط ترین شسطازی در شطرایطی که سینما در نزولی  گرایی و کارنامهبه عنوان سطیاسطت ویترین  

 . کردبیر تع ،خود قرار داشت

 مدتکوتاه آموزش زمینه در های آزاد سططینمایی وایدهای آموزشططی هسططتند کهآموزشططگاه

وایدهای  نبوداشتیاق فراوان جوانان برای ورود به سینما و  .دنکنمی فعالیت های سینماییرشته

 ؛در سراسر کشور به شدت سرعت بخشیدرا  هاموزشگاهآاندازی این دانشگاهی کافی، روند راه

دیده سطططینما در تطا آنجا که برخی مسطططئوالن از وجود بیش از دویسطططت هزار نیروی آموزش 

به شدت  سیر 4۳21اند. این روند که از سططال های مختلف در سطراسطر کشطور خبر داده   رشطته 

کنون روندی نزولی را  زمان تاآن به اوج رسید و از 4۳11در سال  ،صطعودی به خود گرفته بود 

آموزشگاه آزاد سینمایی  11۱1که از مجموعه نکته قابل توجه این است. به خود اختصطاص داده 

 یعنی آموزشگاه 11نگاهی انقباضی تنها  بر اسا  ،موجود در سطراسر کشور در دوره سازندگی 
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و دوره  اندرا به خود اختصططاص داده شططدهاندازیراههای آموزشططگاهاز سططهم کلی درصططد  1

 درصد 11آموزشگاه و  4۳12گرایی با و دوره اصول صددر 1۳آموزشگاه و  422۳اصالیات با 

 ند. این مسیر را ادامه داده

گیری فرهنگی طبقه متوسط در اغلب کشورها های سمتهنرهای نمایشی و تئاتر از اولویت

، دولت اصالیات %2نمایش تولیدشده، دولت سازندگی 64116شطود. از مجموع  محسطوب می 

ردیف  ند.ارا به خود اختصططاص داده در این زمینه م کلیسططهاز  %11گرا اصططول و دولت %۳1

های تولیدی با چه تعداد پردازد که تعداد عناوین نمایشمی موضطططوعم جدول به این چهطارده 

های چون تعداد عناوین نمایشمکه تعداد دفعات اجرا هأمل ایناند. نکته قابل تدفعاتی اجرا شده

 ،ماسطین  یعنی یالی اسطت که رقیب تئاتر  ه و این درفتیاسطیر صطعودی    4۳1۳از سطال   ،تولیدی

دفعه  61۱۳46سططاله 11که در این دوره دیگر این نکته کند.ان خود را سطط ری میترین دورنزولی

درصد  ،نفر بیننده را در ن ر بگیریم 42نمایش در کشطور اجرا شده که اگر برای هر اجرا سرانه  

دوره  یال،به هر  اند.خاطب تئاتر بودهم« سطططر و صطططدابی»قابل توجهی از جمعیت کشطططور 

از سهم کلی تعداد دفعات اجرای  %6۱گرایی و دوره اصول %11، دوره اصالیات %۳سازندگی 

 اند.نمایش در کشور را داشته

هنری اعم از نقاشی، هنرهای تجسمی، عکاسی و... از مواردی است های برگزاری نمایشگاه

روندی  شططدن طی با وجودکه اشططاره دارد. نکته قابل توجه این م جدول به آنردیف پانزده که

های هنری به هفت برابر روند برگزاری نمایشگاه 4۳۱2متوازن در طول بیسطت سطال، از سطال    

اسططت. در این بازه  شططدهنیز این روند یفظ  ۱1و  ۱4افزایش یافته و در سططال آنسططال قبل از 

 و دوره دولت %41وره دولت اصطططالیات ، د%14دوره دولت سطططازندگی  ،سطططاله 11زمطانی  

 اند.به خود اختصاص داده در این مورد از سهم کلی را %64گرا اصول

رابطه معناداری با یوزه  ،یج عمره و تمتع از جمله مناسططک دینی اسطططت که از یک سطططو 

بر ایکام اسالمی شرط وجوب آن،  بنا ،مثابه مصطرف فرهنگی داشته و از سوی دیگر فرهنگ به

از  ،عت مالی به معنای برخورداری از وضطعیت اقتصادی ثابت و مناسب است. از این رو اسطتطا 

شطود که مصطرف آن به صورت کالن و عمده از   محسطوب می  های فرهنگیآن دسطت سطرمایه  

و قطع روابط  4۳66توجه به رخداد یج خونین سططال  د. باشططوسططوی طبقه متوسططط انجام می
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از  .تعطیل شد 4۳22و یج تمتع تا سال  4۳24یج عمره تا سطال   ،دی لماتیک ایران و عربسطتان 

های جدول و من ور نشده است. تحلیل داده در جدول آماری برای این دوره چهارساله ،این رو

 چونتعداد زائران یج تمتع و عمره ایرانی متفاوت است.  در موردنمودارهای خطی و سطتونی  

از  ،ودشططبل تغییر از سططوی عربسططتان تعیین مییج تمتع در قالب سططهمیه مشططخص و کمتر قا

 ثابت برخوردار است. روندی متوازن و

اما یج عمره که سطهمیه آن به کشش و تقاضای داخلی و هماهنگی دولت عربستان بستگی  

روندی نسطبتاً صعودی داشته است. تحلیل کلی روند یج عمره ناظر بر این واقعیت است   ،دارد

 د هراین رون کرد،اله سططقفی برای تعداد زائرین ایران تعیین نمیسطط که اگر دولت عربسططتان هر

و  %۳1، دوره اصططالیات %16یج تمتع، دوره سططازندگی  موردسططاله با افزایش همراه بود. در 

یز یج عمره ن رابطه بادر  اند.سطططهم را به خود اختصطططاص داده %۳6گرا اصطططول دوره دولت

 11تا  22های ، سالدرصد 6از دوره سازندگی  ییعنی نیم شمسی 26تا  21های یدفاصل سال

 11از سهم اعزام زائران عمره در این دوره  درصد 61شمسی  ۱1تا  11و  درصطد  ۳2شطمسطی   

 اند.ساله را به خود اختصاص داده

های عمومی کشطططور از من ر تعداد )باب( و زیربنای جدول به کتابخانه 4۱و  41ردیف 

های سططرمایه های عمومی از آن دسططت شططاخصپردازد. کتابخانهمربع می یسططب مترها برآن

قات اجتماعی بصططری و مشططاهدات میدانی در ارتباط نزدیک با طب ن رکه از  اسططتفرهنگی 

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

 و مصرف فرهنگی طبقه متوسط است. یدهنده افزایش سرمایه فرهنگرفت و آمد در آن نشان

های عمومی و نمودارهای خطی و سطتونی آن یاکی از رشد و افزایش کمی  جدول کتابخانه

 مورددر  .اسططت 4۳۱1تا  4۳6۱های های عمومی در تمامی سططالتعداد و مسططایت کتابخانه

 و دوره دولت %۳1، دوره اصطططالیات %42های عمومی، دوره سطططازندگی تعطداد کتطابخانه  

افزایش زیربنای  درباره اند.به خود اختصطططاص داده در این زمینه سطططهم را %14گرا اصطططول

شمسی  11تا  22های درصد، سال 41شمسی  26تا  6۱های فاصطل سطال   ها نیز یدکتابخانه

ساله را به خود اختصاص  11درصطد از سهم این دوره   1۳شطمسطی    ۱1تا  11درصطد و   ۳1

 اند.داده
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های عمومی کشور در جدول به تعداد اعضطاء و مراجعان کتابخانه  14و  12های ردیف داده

گیری این های عمومی نشطططان از شطططکلپردازد. اگر تعداد و مسطططایت کتابخانهمی 11ای دوره

توان مصداق مصرف های عمومی را میسرمایه فرهنگی دارد، تعداد اعضا و مراجعان به کتابخانه

ا بهای عمومی که در زمینه تعداد اعضططای کتابخانهاین ،نخسططترمایه دانسططت. فرهنگی این سطط

 6با روندی نزولی و س س به مدت  4۳14تا  4۳12از سال  ،های نخسترشطد در سطال   وجود

های عمومی تعداد اعضای کتابخانه 4۳11ندی ثابت را شاهدیم. از سال رو 4۳12سطال تا سطال   

 4۳۱1و این روند با اندکی مسامحه تا سال  گرفتهه خود بار دیگر روندی افزایش و صطعودی ب 

های عمومی کشور، دوره سازندگی تعداد اعضای کتابخانه مورددر  ،. در مجموعیافته استادامه 

را به خود  در این زمینه از سهم کلی %11گرا اصطول  و دوره دولت %۳1، دوره اصطالیات  %46

  اند. اختصاص داده

ای پرمعنی و ارزشططمند های عمومی کشططور نیز دادهتعداد مراجعان کتابخانه ،از سططوی دیگر

صعودی به  سیرروندی ثابت داشت،  21تا  6۱تعداد مراجعان که از سال  بر مبنای آناسطت که  

روندی صعودی  4۳11تا  4۳21اما این روند بیشتر از دو سال دام نیاورد و از سال  .خود گرفت

به یکباره روندی به شططدت تعداد مراجعان بود که  4۳11. سططال کردرا طی ولی با شططیب اندک 

در زمینه درصططد تعداد مراجعان  باقی ماند. های بعد نیز این روند و تا سططال پیدا کرد صططعودی

 11تا  22های درصد، سال 46شمسی  26تا  6۱های فاصطل سطال   های عمومی نیز یدکتابخانه

سططاله را به خود  11صططد از سططهم این دوره در 12شططمسططی  ۱1تا  11درصططد و  ۳1شططمسططی 

 متخصطططص نیروی کمبود عمومی، هایکتابخانه کم تعداد یال،به هر  انطد. اختصطططاص داده

 و عمومی هایکتابخانه در موجود هایکتاب تعداد بودنپایین ،(کتابداری رشته التحصیالنفارغ)

 ل،سططا یک طول در هاکتابخانه در هاکتاب تعداد ناچیز افزایش ها،آن از بسططیاری نبودن روزبه

 هایکتابخانه از بسیاری کوچک فضطای  بزرگ، شطهرهای  در مجهز هایکتابخانه فعالیت تمرکز

 از یگر،د مسئله هاده و هاکتابخانه در منابع تنوع به توجهیبی متخصص، مدیران کمبود عمومی،

 که بر آمار تعداد مراجعان تأثیر جدی دارد.  است عمومی هایکتابخانه هاینارسایی جمله

جدول  11داده مندرج در ردیف  ،های عمومی کشطططورموجود در کتابخانههای کتطاب  تعطداد 

سط شده توخریداریهای کتاب ها، تعدادمیزان بودجه نهاد کتابخانه مانندثر از مواردی أمت که است



 79بهار  97 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   18

اب و ناشرینی است که از آنها کتاب تهیه های انتخاب کتشطود، شاخص وزارت ارشطاد که اهدا می 

ی و فرهنگ« سلیقه»اند که های مختلف با اصطول متفاوتی اجرایی شده شطود. این روند در دولت می

 از مجموع درصد کلی تعدادا نیز اغلب در آن دخیل بوده اسطت.  هدولت« گیری سطیاسطی  سطمت »

و  %1۱، دوره اصططالیات %4۳سططازندگی های عمومی کشططور، دوره موجود در کتابخانههای کتاب

 اند.  به خود اختصاص داده در این زمینه از سهم کلی را %11گرا اصول دوره دولت

 1۳شطده توسطط دولت نیز شطاخصطی است که ردیف     های فرهنگی یمایتپژوهش تعداد

 های پژوهشی اعم ازشده، طر های فرهنگی یمایتد. من ور از پژوهشبه آن اشاره دارجدول 

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 

با :»که  شودپاسخ این سوال مشخص می ،به آمارهای آن ، اما با نگاهچندان روشطن به ن ر نیاید 

ن، های بنیادیو پژوهش مطالعاتهای فرهنگی به گذاری و سیاستنیازمندی سطیاسطت   به توجه

ها یاکی از آمار پژوهش ،که نخستاین اسطت   پاسطخ  «؟دها چه وضطعیتی دار آمار این پژوهش

که این روند از فراز و نشططیب و این دوم،سططال اسططت.  11پژوهش ظرف مدت  242ناچیز  رقم

د. نکاز الگوی کمی مشخصی پیروی نمیها و تعداد این پژوهشماری برخوردار بوده آاغتشاش 

 فرهنگی هایها مسططئله دیگر اسططت. از مجموع درصططد کلی تعداد پژوهش کیفیت این پژوهش

و دوره  %۳1، دوره اصططالیات %41دولت، دوره سططازندگی  توسططط شططدهیمایت و یافتهپایان

 اند. از سهم کلی را به خود اختصاص داده %14گرا اصول دولت

سططاله  11تشططرشططده در بازه زمانی  آخرین ردیف جدول نیز به تعداد عناوین نشططریات من

، 4۳2۳ هایشده است. سال نشطریه در کشور منتشر  11441پردازد. در این دوره در مجموع می

شوند. نکته قابل ب میگیری و رشد تعداد عناوین نشریات محسوهای اوجسطال  4۳1۱و 4۳11

توان نگاه سیاسی یاکم بر مدیریت مطبوعات کشور خصوص دالیل این رشد را می استنباط در

آمد با صدور مجوز میی همچون تعطیلی مطبوعات درصطدد بر دانسطت که به محض رخدادهای 

 تاز درصططد کلی تعداد عناوین نشططریا ،مجموع این تعداد را به وضططعیت متعادل بازگرداند. در

 و دوره دولت %11، دوره اصططالیات %42سططاله، دوره سططازندگی  11منشططرشططده در این دوره 

 اند.  از سهم کلی را به خود اختصاص داده %66گرا اصول
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 گیرینتیجه
ی از های ناشنهادن تکانه جایگاه طبقه متوسطط پس از پشت سر  ،های این پژوهشبر اسطا  یافته 

انقالب اسطالمی و جنگ، از من ر اقتصطادی در دوره دولت سازندگی بازسازی شده و این جایگاه   

ر ها د. اما به سبب وجود برخی سیاستشدهای اقتصطادی دولت اصطالیات تقویت   در سطیاسطت  

به مراتب  آناین طبقه از ن ر اقتصطادی ضطعیف شطده و جایگاه اقتصادی     ،نهم و دهم هایدولت

نتایج این پژوهش یاکی از این واقعیت اسطططت که جایگاه طبقه با این یال، کاهش یافته اسطططت. 

های یاکم در جمهوری اسطالمی به صطورت تصاعدی   های فرهنگی دولتمتوسطط در سطیاسطت   

در دولت  دهدمی نشطططان 1افزایش یافته و رو به صطططعود بوده اسطططت. نتایج یاصطططل از جدول 

از شاخص سرمایه  ٪1/11نهم و دهم  هایو در دولت ٪1/۳4دولت اصالیات ، در ٪46سطازندگی 

 هایتدر دولبا وجود اینکه این بدان معناست که ه است. رسیدمصطرف طبقه متوسط   بهفرهنگی 

دت به ش آنترین شرایط مواجه بوده و توان از من ر اقتصطادی با چالشی طبقه متوسطط  نهم و دهم 

مصرف  پیش از آن،ساله 46سطاله بیش از دوره   1نزول یافته اسطت، از من ر فرهنگی در این دوره  

 است.   کردهبرای مصرف فرهنگی خود هزینه  ،دیگربیان است یا به  داشتهفرهنگی 

وجهی فرهنگی و اقتصطططادی طبقه . در سطططازوکار درونی و دو 4 توان گفت:می ،از این رو

ه ب هرچندفرهنگی این طبقه با وجه اقتصططادی آن تفکیک به وجود آمده و  متوسططط، میان وجه

اما وجه فرهنگی این طبقه چه به صورت  ،مرور وجه اقتصطادی و ابعاد مادی آن ضطعیف شطده   

مصطرف عادی و روزمره فرهنگی اعم از تحصیل، آموزش و... و چه مصرف عامدانه و آگاهانه  

 در فرهنگی مصرف. 1است؛  شدهتقویت و  ... رشطد یافته فرهنگی اعم از سطینما، تئاتر، کتاب و 

ن از سایر دکربا کم ،اقتصادی الزم نداشتن توان با وجودکند که طبقه متوسط شطرایطی بروز می 

به صطورت انتخابی و آگاهانه درصدد برآوردن   ،به برخی نیازها ندادنملزومات زندگی و پاسطخ 

که جایگاه  در یالی دهدهای این مقاله نشطان می یافته ،در مجموعآید. مصطرف فرهنگی خود بر 

تقویت شده و  4۳11تا  4۳61های فاصل سال های یددر دولت از ن ر اقتصادیطبقه متوسطط  

 آن، وضعیت مصرف فرهنگی هشدتضعیف  4۳۱1تا  4۳11های فاصل سال رشد یافته و در ید

سططیر  4۳۱1تا  4۳61 هفاصططل درهای جمهوری اسططالمی ایران های فرهنگی دولتدر سططیاسططت

 .داشته است و باالرونده افزایشی
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