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 هچكيد

در اين مقاله سعي شده است ابعاد گوناگون 

گذاري فرهنگي، در قالب حبث  سرمايه ي همقول

فرهنگي و  ي هاقتصاد فرهنگ، سرماي ي هدربار

صنايع فرهنگي و در عني حال تالقي اين مقوالت 

گذاري فرهنگي به  شود. سرمايهدر ايران بررسي 

تابعي از اين سه مفهوم به عنوان سه  ي همثاب

متغري در نظر گرفته شده، از نظرات آدورنو، 

ير بورديو و والرت بنيامني در  هوركهامير، پي

گريي شده است. در پايان نيز  اين زمينه هبره

 پيشنهادهاي راهربدي ارائه شده است.

 ها كليدواژه

ي، اقتصاد فرهنگ، فرهنگ ي هسرماي

 و گذاري فرهنگي، صنايع فرهنگي سياست

 جهاني شدن.
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 مقدمه

توابعي   ي نوعًا به مثابهعلوم انساني  هاي موضوع

شوند كه در    متغريها در نظر گرفته مي     ي از جمموعه 

 صورت بروز تغيري و حتول در متغريها دچار دگرگوني       

ند  مي  ين  گرد ظر  . ا تر     من ساني را فرا يات ان واقع

ز موضوعات انتزاعي، به عنوان واقعياتي ملموس       ا

  دسازد تا بتوان    گر متجلي مي    و عيين، در نظر حتليل   

و يافته  وار از آهنا   هندسي و رياضي  دركي منسجم،   

پذير و تا حدي قابل      بيين  را پيش حتوالت  به تبع آن،   

بروز و         سازد  كنرتل  يان  ين م چه در ا عًا آن . طب

ي حداكثر دقت ممكن    گاه به معنا    يابد هيچ   ظهور مي  

بسا متغريهايي جزئي كه       در حتليل نيست؛ زيرا چه     

ظه             مورد مالح يل  ضوع حتل بودن در مو خرد  هت  به ج

بسا متغريهاي كالن كه به دليل        گريند و چه   قرار مني  

شوند. به هر     تغيري بودن ثابت فرض مي      حترك و كم   كم 

ستلزم           ساني م لوم ان شه در ع ند اندي صورت فراي

شود   در قالب واقعياِت تابع ممكن مي      تصور موضوعات  

و مهواره الزم است كه متغريهاي اين توابع مدنظر         
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 قرار گريند. 

و آميخته  گذاري فرهنگي از مجله موضوعات  سرمايه

 ي چند حوزه   ميان   فاصل   اي است كه در حدِ    پردامنه 

گريد. در   قرار مي  دقت نظر   مورد   ،اي رشته  مهم بي   

خانواده   اي از مفاهيم هم   جلوه  ،حقيقت اين مفهوم   

ست     ند سيا يك، مان صاد      و نزد گي، اقت گذاري فرهن

عه    نگ، جام مه و         فره فت عا نگ و معر سي فره شنا

شود. هنگامي كه اين       صنايع فرهنگي را شامل مي     

قرار             يل  مورد حتل ما  شور  عيين ك ضاي  ضوع در ف مو

جرم  گريد   مي  سش  ال يد پر صي از      با عاريف مشخ ها و ت

گذاري، صنعت و فرهنگ در     ست اقتصاد، سياست، سيا  

ايران به دست داد تا نوري بر اهبام و پيچيدگي          

 اين مفهوم تابيده شود. 

 اقتصاد فرهنگ ايران .1

اقتصادي كماكان متمركز است و      ،اقتصاد ايران  

يافته   گردش سرمايه در آن، برخالف كشورهاي توسعه     

گريد. براي توضيح بيشرت      از باال به پايي صورت مي     

كه در           كايف   شود  ته  ظر گرف ته در ن ين نك ست ا ا

متامي هزينه         لت  صنعيت، دو صنعيت و پسا مع  ها و   جوا

جه  شتوانه       بود يز پ خود و ن صادي   ي هاي الزم  اقت

اش را غالبًا   مديريت بوروكراتيك، نظامي و اداري   

مد      بر درآ يات  يق مال مي   هااز طر به    تأمي  ند.  ك

صاد       جود اقت گر و بارت دي يدي  ع عه و   تول در جام

 ي حنوه گريد   الياتي كه دولت براي آن در نظر مي       م
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حضوووور دولوووت و ميوووزان شوووتا  در رونووودهاي 

كند. به عبارت ديگر، در      گذاري را تعيي مي    سياست 

 اين كشورها توليد، مقدم بر سياست است.

 ترين منبع اقتصاد را صادرات نفت  در ايران مهم

گاز و   مي      و  شكيل  شيمي ت مد     مواد پرتو هد. درآ د

دولت را به    ،گونه مواد اوليه    فروش اين   حاصل از 

سازد و ماليات بر درآمد در      قدر كايف ثرومتند مي    

اي فرعي و كمكي براي دولت به حسا         حقيقت بودجه  

ثرومتند به تقسيم و     كه دولتِ  چني است    اين آيد.   مي 

مي        خود  صلي  مد ا مهي      ساماندهي درآ به  پردازد و 

 و آنچووه در جوامووع صوونعيتمعكوووس جهووت رونوودي 

شم           به چ يران  هور دارد در ا بروز و ظ صنعيت  پسا

خورد مي
(1)

  . 

در سوواختار اقتصووادي برخوووردار از مشخصووات  

گفته، طبيعي است كه دولت منشأ اصلي سرمايه          پيش 

مي      مشار  به  ثروت  هت     و  مهي ج به  ظارت و   ،رود و  ن

كند.   ها اعمال مي    دخالت بيشرتي را بر متامي عرصه     

شرايط   ين  ل   ،در ا يف دو بر سرتاسر     تعر خود  ت از 

 گذارد.  گذاري اقتصادي تأثري مي      هاي سرمايه   عرصه 

حنوه        براي  يف را  نه تعر لت دو گو قش  ي دو فريين   ن آ

خود در پيش رو دارد: خنست آنكه به اختيار خود         

به   نه و  سته اي  گو تأثري      ،خودخوا ضور و  يزان ح م

گذاري راهربدي و    صرفًا به سياست    و خود را كاسته  

يافتووه  )در كشووورهاي توسووعهزد پووردا مووينظووارت 

شان ناگزير از    ها به تبع ساختار اقتصادي       دولت 

فا  نه      اي سًا گزي ستند و اسا شي ه چني نق گري   ي ي  دي
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پيش رو ندارند. حال آنكه ساختار اقتصادي دولت        

لت      سه دخا يران يف نف ست(؛  در ا كه   افزا و دوم آن

فزايش داده،            نه ا حنو آگاها به  خود را  لت  دخا

قه      ذاريگ  سرمايه  مورد عال سريهاي  خود   ي ها را در م

 سازد.  ميجاري 

گي   صاد فرهن عي   به  اقت بازار      طور طبي بر  بتين  م

صرف         كه م بازاري  ست؛  گي ا ندگ  فرهن ان در آن كن

خود را انتخا  و هتيه     ي كاالي فرهنگي مورد عالقه    

مند ميان عرضه و تقاضا و       كنند. تبادل نظام    مي 

گذاري   بل   تأثري صرف  متقا نده و  م ند  كن  ي هتوليدكن

بي            شكلي  به  لت  ين حا گي در ا سطه رخ   فرهن وا

هد  مي  نان  آن .د فاق          چ سنيت ات بازار  يك  كه در 

توليدكننده حمصويل را بيش از ساير      و     افتد  مي 

صول  مي     حم يد  شته        ها تول شرتي دا ضي بي كه متقا ند  ك

نگ           بازار فره ليت در  لت دو ندازه دخا هر ا شد.  با

صرف      قش م شد ن شرت با نده  بي ش  ،كن عايل نق تر و   ي انف

تر خواهد بود    كمرنگ 
(2)

. اين حالت مانند آن است     

خود به رستوراني برود كه       ي هكه فردي براي تغذي    

شامل           غذا را  يا دو  يك  نها  غذاهاي آن ت ست  فهر

غذا را        ؛شود  مي  حال يكي از آن دو  هر  چه در  گر

ستوراني          ست در ر يل ا ما ما هد داد، ا سفارش خوا

 ي بيشرتي داشته باشد.كند كه تنوع غذايصرف غذا 

قووه و خواسووت  ئدر بووازار آزاد، سووليقه،  ا 

و به   كاالست  ي هعرض  ي هكنند  عنصر تعيي   ،كننده  مصرف 

بازار به دولت،     ي تناسب ميزان وابستگي سرمايه    

س        بر خوا لت  ست دو عًا خوا صرف طب شي     ت م نده پي كن
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صه   مي  ست  ي گريد و عر سبت      سيا به ن گي   ،گذاري فرهن

توان نام نوعي     تا جايي كه مي    تر خواهد بود     فراخ 

 مهندسي فرهنگي را بر آن هناد. 

حنو           به  لت  مهواره دو يران،  گي ا بازار فرهن در 

مشهود حضور داشته است. نظارت دوليت بر حمصوالت           

هاي اين خواست و تأثري به        فرهنگي از مجله جلوه   

مي    سا   پيش          ح يب  به ترت كه  يد  ش    آ ته ري  ي هگف

، به چشم خورده است    اقتصادي دارد. آنچه تاكنون    

هاي حمتواگرايانه بوده     گذاري  سياست ي  دهنده  بازتا  

تفكرات   است كه ميزان اين حمتواگرايي به فراخور        

دولووت در  داخوول  سياسووي  نريوهوواي  هوواي  و گوورايش

 متفاوت بوده است. ،هاي خمتلف دوران

ريق سرمايه در مسريهاي مورد      دولت از طريق تز  

ار كار و سرمايه را به    خود در حقيقت باز    ي عالقه 

مي          هدايت  خود  خلواه  ضع د چني     مست موا ند. در  ك

سرمايه    مي       شرايطي  ستقل و مرد شديدًا  گذاري م

ساليق   ،يابد. به مهي سبب     جمال بروز مني   و شده   تضعيف 

صرف  كار          م گي اف متايالت فرهن قت  نده و در حقي كن

عمومي نسبت به حمصوالت و كاالهاي اين عرصه تا حد          

نه   يادي پ مي ز كه         ان  ست  مر آن ا يت ا ند. واقع ما

گذاري، نياز و    گذاري و سرمايه   دولت براي سياست   

در )اطالع از متايالت افكار عمومي     به جهت   الزامي  

ندارد. از اين رو است     (كاالهاي فرهنگي   ي هزمين 

گذاري در ايران مبتين بر هدايت       كه ماهيت سياست   

را  گريد و دولت آنچه    جامعه از سوي دولت شكل مي     

مي           يد  عه مف هدايت جام براي  ند   كه  ناي  دا مب
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مي        گذاري  سرمايه  قرار  خود  چني     هاي  هد. در  د

تر ا      لت فرا شعور دو قرار     شرايطي  مومي  شعور ع ز 

لت     مي  مي    ،حموري  گريد و دو صالت  لت    ا بد. دو در  يا

توليوود را  ي هوواي زيووادي از هزينووه ايووران  ووش

ست    مي  مي    پردازد، سيا يد    گذاري  ند، تول  گران  ك

يار           ك كنرتل و اخت حتت  مدتًا  گي را ع هاي فرهن اال

بزرگ   ي كننده  كند، خود يك توزيع     نظارت مي  دارد، 

كننده نيز هست است و در مواردي خود مصرف
(3)

 . 

هم  ب  ترين  م يع زا حتت       ار توز گي  يدات فرهن تول

هاي تلويزيوني    توان فرستنده   اختيار دولت را مي   

ها و   طور مستقيم سياست    و راديويي دانست كه به     

مي      ندگي  لت را مناي كرات دو حال      تف عي  ند. در  كن

قال            بات انت لت موج نگ در دو صاد فره كز اقت متر

مي            فراهم  كز  ين مرا به ا كار را   ؛آورد بازار 

طوري كه اساسًا بازار كار فرهنگي در صورتي           به 

بووازدهي و جووذابيت كووايف را بووراي نووريوي مولوود 

لت و              به دو قي  به طري كه  شت  هد دا گي خوا فرهن

متايالت           مر  ين ا شد. ا صل با صادي آن مت نابع اقت م

صرف       كار و م بازار  جوش  گي را     خود ندگان فرهن كن

ته  پس     رف ته در  يزه  رف صادي  هاي   انگ و و حم  ،اقت

مي    نهان  ئه      پ نابراين ارا ند. ب برآوردي از  ي  ك

و چه در بازار سرمايه،      را متايالت فرهنگي عمومي   

گان و   كنند  چه در بازار كار و چه در ميان مصرف      

 سازد.  رو مي با دشواري جدي روبه
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 فرهنگي ي سرمايه. 2

 هاي كيفي است    فرهنگي شكلي از سرمايه    ي سرمايه 

من            شم  به چ عيين  صورت  به  ين رو     يكه  يد. از ا آ

سرمايه    مي  نه   ف ي توان  گي را گو سام   رهن اي از اق

 اجتماعي دانست. ي سرمايه

عه        صادي، جام لوم اقت كه در ع گامي  سي و   هن شنا

قوق  هوم   ح مي     « سرمايه »از مف يان  به م يد   سخن  آ

داراي چهار ويژگي     مطابق تعريف كالسيك، سرمايه     

 است:

حقوق   داراي مالك هستند و ،واحدهاي سرمايه. 1

 مالكيت، ضمانت اجرايي دارد.

سرمايه         . 2 نوان  به ع صورتي  نها در  سرمايه ت

مي    مل  كه     ع ند  شته       ك بر دا سودي در  كاركرد آن 

 باشد.

 گذاري كسب سود است. سرمايه از هدف مالك. 3

يل آن          . 4 به تقل جر  سرمايه من ستفاده از  ا

شود و براي بازتوليد سرمايه و سودآوري آن،        مي 

دست آمده بايد براي نگهداري       به  هايي از سودِ    ش 

 و جتديد آن هزينه شود.

 ي سرمايه »ي  جالب آن است كه بدانيم در مقوله      

كند   ق صدق مني  يك از چهار معيار فو     هيچ « اجتماعي 

لب       هت، ق مهي ج به  مر     و  سرمايه ا يت  بديهي   يماه

هاي اجتماعي صاحب و مالك      است؛ زيرا اواًل سرمايه   

مشخصي ندارند و حيت مالك مجعي آهنا نيز به حلاظ            

گونه حقي كه ضمانت اجرايي را        حقوقي داراي هيچ  
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هاي اجتماعي    الزامي سازد نيستند؛ ثانيًا سرمايه     

هستند اما سود آهنا به حنوي است          احتمااًل سودآور  

از  د و نه نشو  كه از پيامدهاي جانيب آهنا ناشي مي      

يزه  سرمايه      انگ جياد  به ا كه  جر    ي اي  ماعي من اجت

 ،هوواي اجتموواعي ؛ ثالثووًا در سوورمايهگووردد مووي

مي        سرمايه  شكل  مدي  جودي     گذاري غريع  گريد و مو

قدام       با ا جياد          سرمايه  مدًا ا عي ع يا مج فردي 

بلكه يا به صورت مرياث، از پيشينيان به        شود،   مني 

هاي آن در زمان گذشته پنهان      رسد و ريشه   دست مي  

اسووت و يووا از طريووق مراقبووت و مهندسووي اجيوواد 

هاي فيزيكي، پس     رابعًا برخالف سرمايه    و گردد؛  مي 

هبره  مني     از  كاهش  حيت        برداري  ست  كن ا كه مم بد بل يا

 افزوده شود. 

و « اجتماعي  ي هرمايس»مفهومي ميان  وجوه اشرتاِك

در اين حتليل بسيار حايز امهيت است. به        « فرهنگ »

اي غريعيين   اجتماعي پديده   ي همهان اندازه كه سرماي    

اي از مناسووبات  و نامشووهود اسووت و در جمموعووه 

يابد، فرهنگ نيز امري فراتر       اجتماعي تعريف مي   

عيين و متدني است    بارز   از منودهاي  
(4)

. ويژگي مهم   

 هاي   كميت  فاقد  ين دو مفهوم آن است كه    و مشرتك ا 

برآورد      بل  قًا قا بًا    دقي ستند و غال بودِ ه  در كم

كنند. فقدان اعتماد اجتماعي به       منايي مي   رخ ،خود 

مشاهده  قابل  اجتماعي   ي هنوعي از سرماي   ي همثاب 

ساس   ست  و اح ماعي     ا لوم اجت شگر ع براي   و پژوه

ماد  حال آنكه وجود اعت   كند،   يابي آن تالش مي    ريشه 

كه           ست  عي ا شهود و طبي نان نام سًا چ ماعي اسا اجت



  10 

مي       جه  لب تو مرت ج ند  ك ست؛        .ك چني ا يز  نگ ن فره

اما سامان آن به توجه     بوده  آن حمسوس   ساماني   بي 

مني   صي  ين     خا شته از ا مد؛ گذ صاديق      اجنا لب م كه اغ

سرماي        ي هسرماي  نگ و  لب فره ماعي در قا  ي هاجت

 فرهنگي قابل تبيي و ارزيابي است. 

بارت       ين، ع بر ا فزون  گي  ي هسرماي »ا در « فرهن

داورانووه را  وول  ارزش اثبوواِت درون خووود نوووعي

نه     مي  به گو ند،  يان        ك بت آن در ب بار مث كه  اي 

سبب           ي هحنو  مهي  به  ضور دارد و  يد آن ح بازتول

فرهنگي   ي هيك سرماي   ،گاه فرضًا گسست فرهنگي     هيچ 

مني     مشار  بت      به  بار مث ين  پيش    رود. ا بداجنا   تا 

فرهنگي عمدتًا خارج از     ي هسرماي  ي هكه حوز   رود مي 

ابعاد فرهنگي ساختارهاي اقتصادي و سياسي قرار       

فرضًا گسرتش   اما اين بدان معين نيست كه         گريد.  مي 

هاي فرهنگي كاماًل     توليد اقتصادي و رقابت، جنبه    

الجرم به   و اين امر    آورد تبليغاتي را در پي مي   

گرايانه   ثري نگرش مصرف  طليب عمومي مردم و تك     تنوع 

اين پيامد فرهنگي در اغلب موارد       .شود  منتهي مي  

 ي هحوز  آيد؛ زيرا در   حسا  مني   فرهنگي به   ي هسرماي 

كند نوعي ختريب را به  هن متبادر مي ،فرهنگ
(5)

. 

يد          فزايش و بازتول به ا چه  موارد آن لب  در اغ

رساند خود فرهنگ است و      فرهنگي ياري مي    ي هسرماي 

ح     ساير  يا         وزهنه  صادي  ماعي، اقت كالن اجت هاي 

سياسي. به نيكي مشخص است كه سياست و اقتصاد           

يان  يژه     بن عامالت و ند و      ها و ت نگ دار با فره اي 

 نگرش   ،هاي انساني از اين دست      نگرش متامي حوزه   
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ثر             بل، در اك ست. در مقا نگ ا به فره بزاري  ا

گذاري فرهنگي، فرهنگ است و      غايت سرمايه   ،اوقات 

ست   سبب، آن        نه سيا مهي  به  صاد.  كه    يا اقت گاه 

سرماي           به  صادي  يا اقت سي  هربدي، سيا گرش را  ي هن

رشد يا    ي هتبعات ثانوي   گريد بايد   فرهنگي صورت مي   

سرماي   به       ي هكاهش  قرار داد.  مدنظر  گي را  فرهن

كرد      ين روي گر در ا بارت دي عاد زيست      ،ع متامي اب

رود اجتماعي، تابعي از فرهنگ به مشار مي
(6)

 . 

نايي دو  ب  يب مع سرمايه  سويه دين ترت گذاري   از 

مي      ست  به د گي  به          فرهن نا  ين مع سوي ا يك  يد؛  آ

فرهنگ داللت    ي هريزي اقتصادي در حوز    برنامه  ي هحنو 

 ي هگريي از بني   هبره  ي هكند و سوي ديگر آن به حنو      مي 

گي   سرماي       ي هبالقو  فرهن يد  براي تول عه   ي هجام

هوم       ين دو مف شاره دارد. ا گي ا كديگر   فرهن با ي

يكسويه   نگرش   لزومًا تعارض ندارند؛ اما در صورتِ     

نا       يك از دو مع هر  گر      ،به  ناي دي لت از مع غف

رويكرد   :توان گفت   آيد. بر اين اساس مي      پديد مي  

سرمايه     به  سش         جامع  ين پر شامل ا گي  گذاري فرهن

توان منابع اقتصادي     بنيادين است كه چگونه مي      

شف و         هت ك مد در ج حنو كارآ به  گريي از   هبره  را 

ي  براي          ي هبن عه  عل جام بالقوه و بالف گي  فرهن

سرماي   يد  كه         ي هتول فت؟ چنان كار گر به  گي  فرهن

مي   ظه  تهاي          مالح مر و من يز ا سش ن ين پر شود در ا

 غايي، فرهنگ است. 

سيم   طابق تق ندي   م يو   پي »ب عه « ير بورد شناس   جام

سرماي    سوي،  بل         ي هفران شكل قا سه  گي در  فرهن
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ست     ست: خن سي ا حال   برر ممتجس  »در 
1
شامل    « كه   ،

شود؛   خصايل ديرپاي فكري و جسمي افراد جامعه مي       

لت   يت »دوم در حا يافتگي  عين
2

ها و   «  لب كاال در قا

هووا،  صوونايع فرهنگووي، اعووم از تصوواوير، كتووا  

مه  شي    لغتنا گي    ها، ادوات، ما مرياث فرهن  ،آالت، 

موزه      جود در  شياي مو سوم در     ادوات و ا ها؛ و 

اي از  ده كووه در واقووع گونووههنادينووه شوو حالووِت

يت  يك          عين ين دو را تفك ما بايد ا ست. ا يافتگي ا

مداركِ              مورد  نه در  نوان منو به ع يرا   منود؛ ز

خود را كاماًل به     اصلي   ها خواص    هنادينگي  ،حتصيلي 

آن  ي هكنند  كه هنادها ضمانت    و    فرهنگي  ي هسرماي 

كنند واگذار مي و هستند
(7)

  . 

گفته،   طبق مطالب پيش توان بندي مي بر اين تقسيم

ن  سرماي       ي هگو سام  به اق هارمي را  گي   ي هچ فرهن

باشد. ساليق حمرك     مي « ساليق حمرك  »افزود كه شامل    

هاي فرهنگي را شامل     آن دسته از اميال و خواست   

هند.   تأثري مي   ،بازار  فرهنگي   شود كه بر تقاضاي      مي 

ثال      نوان م نوعي از به ع ني در     ،  سيقي ايرا مو

و يا   حول مفاهيم  اسي    ،ق موارد قريب به اتفا   

زند و اين ويژگي فراتر از عاليق        دور مي  ،مرثيه 

انواع ديگر   موسيقي است؛ زيرا در     نوع  خماطب به  

ضامي       مهي م يز  سيقي ن مي    گاهي  مو كرار  شوند.   ت

مي    نابراين  فت    ب سيقي در   حمركِ  ساليق   :توان گ مو

گرايش دارد.    ايران به مست  اسه، تغزل و مرثيه       

                                           
1
 . embodied 

2
 . objectified 
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موسيقي غر  حاوي مضامي     انواع  مقام مقايسه،    در

ساد        يات  نوعي از جترب سيار مت تا     ي هب مره  روز

ست     سفي ا ف  . تأمالت فل نابراين در مؤل ساليق  » ي هب

فرم       «حمرك  تر از  كه فرا جود دارد  صييت و هاي   ، خا

صلتِ          يك خ به  ست و  بان ا يق خماط يان     عال شرتك م م

شار   ناگون   اق صرف  گو ندگان   م شا    كن گي ا  رهفرهن

 .  دارد

هم  گي    م سرمايه     ترين ويژ لت جتس م  گي،  حا  ي فرهن

پرورش           موزش و  ست و شامل آ بد ا با كال حتاد آن  ا

سرتد    ناي گ مي  ي هدر مع لت      آن  ين حا  ،شود. در ا

 ،كنند كه در گوارش    ها مهان روندي را طي مي      آموزه 

 پذيرد. در اين حالت، فرايندِ     جذ  و هضم صورت مي    

ست      عالييت ا سا ، ف خذ و اكت فرد    ا خود  براي  كه 

رفتارهاي اجتماعي    دهد. متامي آنچه حول      اجنام مي  

مي   يف  صداق   تعر نگ       شود و م باطي فره عيين ارت هاي 

 مگريد. در شكل متجس    است، در اين حوزه قرار مي      

نه   ي هسرماي  گي هزي يز       فرهن بيش از هر چ هاي الزم 

خصوص در شكل صرف وقت پرداخته       از جانب فرد و به   

 شود.  مي

يو ي  پي » سرماي       « ر بورد ين  كه ا ست  قد ا  ي همعت

كه به جزء     و       و اين ثروت بروني را    ممتجس 

اعموووال  ي هجدانشووودني وجوووود شوووخص و حمووودود

ي هگون  عادت »
1

توان فورًا و      مني  و   او تبديل شده  « 

برخالف پول، حقوق مالكيت يا حيت القا  اشرايف و           

                                           
1
 . habitus 
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قال داد. از            له انت يا مباد يد  يا خر يه  با هد

مي     ضوع  ين مو ستفاده و         ا كه ا فت  جه گر توان نتي

فرهنگي، مسائل خاصي را     ي هبرداري از سرماي   هبره 

هاي اقتصادي يا سياسي پديد       براي صاحبان سرمايه   

شرتيان      مي  لب م خواه در قا شند و    آورد؛  صي با خصو

مديراني           كه  شند  ناني با برعكس، كارآفري خواه 

خاصووي را در  فرهنگووي  صووالحيِت مسووتعد و صوواحب 

خ   ستخدام  ظر      ا ساس ن بر ا ند.  يو »ود دار ، «بورد

زموواني،  ي هفرهنگووي را بسووته بووه دور ي هسوورماي

اجتموواعي و در غيووا  هرگونووه  ي هجامعووه و طبقوو

توان به    القائات عمدي و به صورت ناآگاهانه مي       

ندازه  شكل از            ا ين  ست آورد. ا به د لف  هاي خمت

استحصال   ي هسرمايه مهواره عالمت ممي ز شرايط اولي       

ص    ست؛ استح شانه    ا يق ن كه از طر مابيش     ايل  هاي ك

ها يا    هند و از قبيل هلجه     قابل رؤييت كه بر جاي مي      

يك طبقه يا منطقه و معلوم         ي ههاي مميز   طرز تلفظ  

دهد ساخنت ارزش خاص آن را ياري مي
(8)

  . 

در عي حال بايد توجه داشت كه در نگرش فردي،         

سرماي    مني  گي متجس م    ي هتوان  تر از   فرهن را فرا

انباشت كرد بلكه     ،هاي متناسب با يك فرد      تظرفي 

يت       خود و ظرف مل  مهراه حا لوژيكي،    برعكس  هاي بيو

به  مريد.   مي  و حافظه و غريه اندك اندك كاسته شده      

 به حلاظ غرابتِ    متجسم  فرهنگي   ي هدليل آنكه سرماي   

ست  ند          شناخيت از راه  زي شخص پيو با  عددي  هاي مت

ست،       ثيت ا قال ورا عرض انت به   دارد و در م مهواره 

ست            موروثي ا چه  ست و گر نامرئي ا نهان و  شدت پ
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مي        يز  سابي ن ما اكت هر      ا ين چ شد. در ا  ه ازبا

مي   ي هسرماي  گي  ين پديده را       فرهن كاركرد ا توان 

صايل        شأن خ ميخنت  هت آ ضيلت     در ج با ف تي  هاي    ا

 اكتسابي مشاهده منود و مهچني از آن رو كه شرايطِ      

يد آن در م      قال و تول ماعي انت سه اجت با   ي قاي

سرماي    نهان    ي هشرايط  صادي پ ست    اقت داراي  ،تر ا

منادين قرار    ي هپيشيين است كه سرماي     اين قابليتِ  

به اين معنا كه نه صرفًا به عنوان سرمايه           ؛گريد 

بلكه به عنوان صالحييت مشروع و در مقام شكلي از        

طور ناخودآگاه اعمال     اقتدار شناخته شود كه به     

نوان م     مي  به ع نه ثال در  گردد.  كه   ي زمي ازدواج 

س   بادل  عرتاف        ي هرمايت شخص ا صورت م به  صادي   اقت

نذرها،          مني  يه،  سات خري ظري مؤس شود و در مواردي ن

هوواي هنووري، بنيادهوواي بووزرگ فرهنگووي و  جمموعووه

يت  سرماي         فعال ماعي،  فاه اجت با ر مرتبط   ي ههاي 

با       حنوي  به  گي  ثار فرهن شش   ،اي ته   بذل و   آميخ

فرهنگي و نظري           مفروض   يِتاست. هرگونه صالح   

سواد   توانايي خواندن و نوشنت در ميان افراد بي       

شود كه موقعيت     كميا  مي   و خاستگاه نوعي ارزش    

 گردد  فرهنگي تعريف مي    ي هآن به حلاظ توزيع سرماي    

ند   براي دار يد      ،خود  ي هو  متايزي را پد گي و  ويژ

 ي هسوورماي سوووددهي  آورد. در حقيقووت ميووزان  مووي

شووود افوورادي بووا  ت كووه موجووب موويفرهنگووي اسوو

ستگاه  فاوت         خا صادي مت شرايط اقت ماعي و  هاي اجت

صيلي و      سطح حت قاي  هت ارت خود     در ج مومي  نش ع  ،دا

نه  صرفًا         هزي جا  ند و در اين صادي بپرداز هاي اقت
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هبره        شكل  كار و  نريوي  شد  هدف    ،وري گريي و ر نها  ت

هدف   گاهي  فرهنگي نيست، بلكه    ي همتقاضيان سرماي  

ايز استاصلي، مت
(9)

  . 

ي فرهنگي مستلزم    تبادالت سرمايه   ي هساختار عرص  

توزيع نابرابر سرمايه است و اساسًا كارآمدي و        

سووودآوري سوورمايه در ايوون حوووزه، ناشووي از    

 نابرابري توزيع آن است. 

 ي هترين قانون حاكم بر كاركرد منادين سرماي  مهم

« منطق انتقال  »و  « بورديو »فرهنگي و به تعبري       

س  ندِ      آن ا مدتًا فراي سويي ع كه از  يار   ت  در اخت

به          گرفنت   قال آن  مان انت ته و ز يت ياف آن عين

فرهنگي موجود در هنادهاي اوليه      ي هسرماي  ي هجمموع 

نظووري خووانواده بسووتگي دارد و از سوووي ديگوور،  

فرهنگي پيش از هر شخص      ي هانباشت ابتدايي سرماي   

ي هاي دارا  بدون اتالف وقت براي فرزندان خانواده      

شود. بدين ترتيب     فرهنگي قوي آغاز مي      ي هسرماي 

فرهنگي برابر با مدت      ي همدت زمان انتقال سرماي    

فرد      كه  ست  ماني ا عه  ،ز مل      جام خود را كا پذيري 

كند؛ اين مدت، غالبًا دوران كودكي و نوجواني        مي 

توان مشاهده كرد     گريد. در عي حال مي     را در بر مي  

سرماي       يان  ستگي م ص  ي هكه مهب سرماي اقت  ي هادي و 

الزم بووراي  زمووان  گووري  فرهنگووي از طريووق ميوواجني

مي      قرار  سا  بر فاوت    اكت سرماي    شود. ت  ي ههاي 

خانواده، ابتدا حاكي از وجود      متلكِ  موردِ  فرهنگي  

كه          پاره  سنيين  عًا در  ست. طب گر ا فات دي اي اختال

هووا و فراينوودهاي انتقووال و انباشووت   فعاليووت
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صورت    ي هسرماي  گي در آن  مل     مي  فرهن پذيرد، عا

ند  طه       ي هحمدودكن ستيابي از نق بل د مان قا ظر   ز ن

 ،بيولوووژيكي )ميووزان سوواعات داراي كشووش  هوون(

به            براي  مان آزاد  حداكثر ز شدن  هار  ستلزم م م

است. به    متجسم  فرهنگي   ي هداكثر رساندن سرماي  ح 

يب   ين         ،مهي ترت يز در ا گي ن هاي فرهن متغري نياز

در رونوود  چنانكووه اگوور فوورد ؛اموور دخيوول اسووت

پذيري خود اساسًا نيازهاي فرهنگي شخصي را        جامعه 

 ي هاحساس نكند طبعًا امكان كمرتي براي اخذ سرماي        

آزاد و  فرهنگي خواهد داشت. به عبارت ديگر وقتِ       

مان   ياز    ز غت از ن شرط انباشت       فرا پيش  صادي  اقت

فرهنگي در درون فرد است ي همقدماتي سرماي
(10)

  . 

 فرهنگووي بووا نوووع   ي هسوورماي ،در صووورت دوم

شود. در عي حال     سرمايه مواجه مي    يافتگي   عينيت 

يت   َا ت  شكال عين صرفاً    ي هسرماي  ي هياف گي  در   فرهن

س      شكل جت با  سبت  ت  من ست.      ي هياف يف ا بل تعر آن قا

گي   ي هسرماي  يت  فرهن شياي       عين لب ا ته در قا  ياف

سانه   شي   هاي   مادي و ر شتاري، نقا ي   نو  ي هها، ابن

عينيووت  ،مسعووي و بصووري و غووريه هوواي تووار،ي، كاال

قابوول انتقووال  ،يابنوود و در ماديووت خووود  مووي

باشند. به بيان ديگر، كاالهاي فرهنگي را از         مي 

 ي هتوان به صورت مادي و از طريق سرماي        سويي مي  

مي        سويي  يت درآورد و از  به مالك صادي  توان   اقت

منادين      صورت  ستلزم           ،به  كه م شد  هنا  صاحب آ

سرم  ب خورداري از  گي متجس م    ي هاير به   فرهن ست.  ا

مشهور   نقاشي   يعنوان مثال هنگامي كه يك تابلو       
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خطي از كتابي قدميي يا فيلم اجراي        ي هيا يك نسخ   

شود در ُبعد مالكيت     يك مسفوني مشهور خريداري مي     

سرماي    سماني آن،  ما        ي هج ست ا يل ا صادي دخ اقت

شنا        فرد آ كه  گامي  يا       ،هن تابلو  يات آن  جزئ

ا اجووراي مسفوووني را بووه حتليوول خطووي يوو ي هنسووخ

 ي هداشت  فرهنگي پيش   ي هنشيند، بر مبناي سرماي     مي 

ستخراج       سرمايه  ،خود  كاال ا منادين را از آن  اي 

كنوود كووه مالكيووت آن نيازمنوود متووامي آن    مووي

پيش     سرمايه  گي  شناخت و      هاي فرهن لب  شته در قا دا

فه    صص حر با             خت فرد  يك  يب  بدين ترت ست.  اي ا

تواند يك    دك )فاقد ختصص( مي   فرهنگي ان   ي هسرماي 

منادين   ي هتابلو نقاشي را صاحب شود؛ اما سرماي       

منوودرج در آن تووابلو بووراي او قابوول اسووتفاده 

فرهنگي كايف را در اختيار     ي هنيست؛ زيرا سرماي   

منادين صرفًا    ي هبرداري از اين سرماي    ندارد و هبره  

اين   ي هدربار « بورديو »قابليت فرد متخصص است.     

 نويسد: فرهنگي مي ي هشكل از سرماي

يافتگي خود  فرهنگي در حالت عينيت ي هسرماي

منودهاي يك جهان مستقل و منسجمي ظاهر  ي هبا مه

تار،ي است، اما  كنش  شود كه گرچه حمصول  مي

قواني خاص خود را دارد كه از اميال و 

گذرد و  طور استعاليي فرا مي هاي فردي به اراده

دهد، به  ر كه مثال زبان به خوبي نشان ميطو مهان

آنچه كه هر عامل يا مجعي از عامالن قادرند 

يعين به [ماند.  ناپذير مي تصرف كنند تقليل

در هر عامل يا حيت  تجس مفرهنگي م ي هسرماي
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. با اين حال نبايد فراموش ]گروهي از عامالن

طور منادين و از حلاظ  كرد كه اين سرمايه به

مؤثر وجود  ي هبه صورت سرماي ]فقط[مادي فعال 

دارد. به بيان ديگر تا جايي كه سخن از تصرف 

عوامل است مهچون يك سالح در  ي هآن به وسيل

هاي هنري،  عرصه[توليد فرهنگي  ي هميادين مبارز

گذاري قرار  مورد كاربرد و سرمايه ]علمي و غريه

طبقات  ي هگريد و فراتر از آهنا در عرص مي

اي كه در آهنا  مبارزه ي هيعين عرصاجتماعي و 

برند و منافعي  عوامل، نريوي خود را به كار مي

يافته  عينيت ي همتناسب با سهم خود از سرماي

 ي هكنند و و خالصه به قدر اقتضاي سرماي كسب مي

توان موجوديت آهنا  يابند، مي متجس دشان توفيق مي

را حمرز مشرد
(11)

 . 

ي حاليت هنادينه شده  فرهنگ ي هدر شكل سوم، سرماي

 ،كند. مدارك و مدارج آموزشي      را با خود  ل مي     

فرهنگي است كه در عي حال كه         ي ه شي از سرماي  

به فرد تعلق دارد با موجوديت جسماني او فاصله        

سرماي      يافنت  يت  لب     ي هدارد. عين گي در قا فرهن

آن ويژگي را در بر دارد كه تفاوت      ي هنادينه شده  

سرماي   مي    خو  ي هبي  كه  ته را  توان آن را   د آموخ

سرماي         با  برد  سؤال  ير  شده و     ي هز شتيباني  پ

شخص            ماعي را م هاي اجت سوي هناد شده از  ضمانت 

صالحيتِ        مي  يق  ين طر قت از ا ند. در حقي گي   ك فرهن

سرماي         شده از  ضمانت  شده و  عان  گي   ي ها  فرهن

بات      ند اث بًا نيازم مي    ،مرت مايز  سب     مت شود. ك
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 ي هي متايز هنادي به سرماي     مدارك حتصيلي يا اعطا     

گريد،   خاصي قرار مي    فردِ  فرهنگي خاصي كه در متلكِ    

آورد كه افراد برخوردار     اين امكان را پديد مي    

صالحيت    ين  حيت از          از ا سه و  كديگر مقاي با ي ها 

بادل             گري ت جاي دي به  كي  كردن ي جايگزين  يق  طر

 ي هفرهنگي كه در حنو    ي هگردند. اصل اساسي سرماي    

شود در اين مورد كاماًل مشهود       ن معنا مي  انتقال آ 

شگاهي             صيلي دان مدارك حت ندي  يرا ارزمش ست؛ ز ا

رود. به   تابعي از كميابي و ندرت آهنا به مشار مي       

مي     يب  ين ترت سرماي        ا نه  كه چگو فت   ي هتوان دريا

 ي هتوانوود بووه سوورماي هنادينووه شووده مووي فرهنگووي 

 اقتصادي تبديل شود. 

 

 صنايع فرهنگي. 3

اصطالحي است كه براي خنستي بار       « هنگي صنعت فر »

و « آدورنو »توسط   «ديالكتيك روشنگري  »در كتا   

دو انديشمند مكتب فرانكفورت مطرح      « هوركهامير »

شد. اين توضيح الزم است كه صنعت فرهنگي اساسًا          

يندي است كه    آحمصول دوران مدرنيته و دستاورد فر   

امد.  ن مي « تكثري مكانيكي  »آن را « والرت بنيامي  »

صر   نري            در ع ثر ه يك ا يا  شي  ثر نقا يك ا  ،سنت 

 ي هطوري كه فرضًا مشاهد      به  ؛پديداري يگانه بود   

خر  » يتابلو  ثر   «شام آ نها از طريق     ا چي ت داوين

مسافرت و رسيدن به حضور اثر هنري در فلورانس         
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مي   كن  نري            مم ثار ه متامي آ مورد  مر در  مهي ا شد. 

شرق         جه مست مورد تو كه  يران  ماري در ا بود  مع ي 

ها و رسائل نيز مهي ويژگي       كند. كتا    نيز صدق مي   

يافتند كه    را داشتند و تنها در صورتي تكثري مي      

قه   سيت آن        فردي عال سي د گاري و رونوي به بازن ند  م

پرداخت. با اخرتاع ماشي چاپ و امكان چاپ و           مي 

چاپ            سي و  كان عكا عدها ام يز ب بوه و ن كثري ان ت

هاي فرهنگ از يگانگي     رنگي، اثر هنري و جامنايه    

خارج شده و به سهولت در اختيار قرار گرفتند.         

«  تكثري مكانيكي  »اين فرايند را   « والرت بنيامي  »

 تكثري مكانيكي، در قالب     ي هنامد. صورت پيشرفت    مي 

. در حالووت عمووومي منايوود رخ مووي ،فرهنگووي صوونعِت

شود صنعت فرهنگي در جريان است       هنگامي گفته مي   

ز كاالها و خدمات فرهنگي در قالب      اي ا كه جمموعه  

صنعت و جتارت، توليد، بازتوليد، انبار و توزيع       

يفِ      نابراين تعر بيش از     صنعتِ  شوند. ب گي  فرهن

سپهر      پاي در  كه  شه در       آن شد ري شته با نگ دا فره

وادي اقتصاد دارد
(12)

  . 

گي  صنايع   ناگون  فرهن ند  گو صنايع    ا خي از  . بر

گي  كاالي تولي     ،فرهن جود  ستلزم و شده م ستند   د اي ه

صنايع دسيت از    .گر است   كه حاصل فعاليت يك صنعت     

برخي ديگر با استفاده      .آيند  اين مجله به مشار مي     

س         ياس گ صنعيت در مق شيين و  ندهاي ما رتده از فراي

مي    كثري  سي      ت ها و  سيقي و     دي شوند. نوار هاي مو

تا    سخه   فيلم، ك نري از     ه  ها و ن ثار ه چاپي آ اي 

ها دال بر    اي نشانه  ني پاره ند. مهچ اين مقوله هست   
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كثري           كانيكي و ت جود ابعاد م سًا و كه اسا ست  آن ا

انبوه حيت در شرايط خلق آثار فرهنگي نيز تأثري          

 جدي هناده است. 

صنايع      يدگاه،  يك د ناگزير      از  سريي  گي م فرهن

 ؛براي دموكراتيك ساخنت فرهنگ فراهم آورده است       

دم با  طوري كه خواه ناخواه  ش عظيمي از مر         به 

باط         فرآورده  گي ارت ثر فرهن ناگون و متك هاي گو

شوند.   كنند و به مصرف آهنا ناگزير مي       برقرار مي  

از ديدگاه ديگر اساسًا فرهنگ اصيل مهواره از آن       

گان   ست خنب صطالحًا        ا يا ا شدن  مومي  ين رو ع ، از ا

اي( )توده  عمومي فرهنگ  »تبديل فرهنگ به    
1

موجب  « 

مي      خاص آن  جوه  قراض و يدگاه    گردد.  ان ظر د از من

ست،   ساخنت          خن يك  گي، دموكرات صنايع فرهن جود  و

اي عوويين و واقعووي  فرهنووگ را بووه عنوووان پديووده

دوم نيز در حقيقت    ي هدرآورده است و پريوان نظري   

صددِ  جيادِ  در  مي     ا بر  هايي  ياتِ     راهكار كه ح ند   آي

فراگري        خاص   عد  ين ُب نار ا گي را در ك كن   ،فرهن مم

هاي   سال  ن به نظريه خنست،   از ديدگاه قائال   سازند. 

واقعياتي را در بر داشته است      ،آخر قرن بيستم   

نگ             سازي فره يك  صعودي دموكرات سري  يانگر  كه ب

 است: 

برابر شدن پويل كه بابت فرهنگ خرج         چند  الف(  

 شود؛ مي

مردم از هنادهاي فرهنگي با   ي هد استفادر ( ركو

                                           
1
 . Popular Culture 
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 ها؛ وجود افزايش هزينه

ردم با كارهاي هنري    ج( هزار برابر شدن متاس م     

استفاده از حمصوالت صنايع فرهنگي ي هدر نتيج
(13)

. 

چالشي براي    ي همهزمان، به مثاب    ي هاين سه پديد   

شود؛ زيرا منظور     گذاران فرهنگي مطرح مي      سياست 

ست    متامي سيا هان،        از  سر ج گي در سرتا هاي فرهن

ست و در             نگ ا به فره مومي  ستيابي ع فزايش د ا

هووا بوور موودار  يووت سياسووتفرهنووگ، حمور ي هزمينوو

مي          نا  يي ب سازي و متركززدا يك   گردد.  دموكرات

ند        ست معتقد يه خن يك  :قائالن نظر سازي   دموكرات

يده    گي پد با          فرهن ستقيم  سبت م كه در ن ست  اي ا

شرفته        ناوري پي قدر ف قرار دارد. هر ناوري  تر   ف

 ،آورد مي اثر را فراهم    شخصي   خلق   امكان  شود و   مي 

تر شده است. به       موكراتيك د فرهنگ   :توان گفت   مي 

سي و             ناوري عكا كه ف گامي  تا هن ثال،  نوان م ع

شد،   هاي خمصوص حمقق مي     فيلمربداري از طريق دستگاه   

ها   گرايي در نوع ابزار هنري اين رشته       نوعي خنبه  

هاي مهراه،    مسترت بود و اكنون كه از طريق تلفن       

شخصي اين امكان فراهم آمده است        كوچكِ  هاي   دوربي 

تر شده    ه ناخواه و اين عرصه دموكراتيك        و خوا  

اينرتنت فضايي را براي خلق      ،است. به مهي ترتيب    

ها   آهنا در وبالگ   ي ههاي شخصي و عرض    عمومي نوشته  

فراهم ساخته است و شكلي از نويسندگي را كه از       

مومي     شي آن ع گوي پي يك    ال ست     تر و دموكرات تر ا

از هر  فارغ   و  دهد. بر اين مبنا ابزار      ارائه مي  

به صرف ابزار بودن خود فرهنگ را        و  نوع حمتوايي  
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سووازد. هرگوواه  در ابعوواد درونووي آن متحووول مووي

فرهنگووي و رونوود آن از سووويي و  آريستوكراسووي 

به             گر،  سوي دي گي از  هاي فرهن شرفت ابزار پي

ند      كديگر رخ ده گي       ،موازات ي جدي فرهن عارض  ت

گر در اين    متغري مداخله   ،آيد. در حقيقت   پديد مي  

شرايط              م حتت  يد  چه با ست و آن ناوري ني يان ف

فاوت  ست      ،مت بد سيا فاوت يا گذاري فرهنگي    شكل مت

گووذاري فرهنگووي در  اسووت. تفوواوت اساسووي سياسووت

سعه   شورهاي تو سعه       ك حال تو شورهاي در  ته و ك ياف

ست             ندازه سيا هر ا كه  ست  ته ا ين نك هاي   در ا

سعه    شورهاي تو ساخنت        ك يك  هت دموكرات ته در ج ياف

رود در كشورهاي در حال توسعه اين      يفرهنگ پيش م   

صلت  مي     ،خ ستوكرات  عاد آري بارت      اب به ع بد.  يا

به    گر خن يي   دي شده از         گرا كنرتل  شكلي  به  سي  سيا

سي   مي      آريستوكرا شي  گي نا حوز      فرهن كه   ي هشود 

ستو » نريوي         « آري سوي  يز در آن از  گان ن يا خنب

سياسي حاكم تعريف مشخصي دارد و اين تعريف بيش        

سياسي   اهيت فرهنگي داشته باشد ويژگي      از آنكه م 

دارد. بنووابراين بووه ميزانووي كووه كشووورهاي    

سعه  ست    تو ته در سيا خود       گذاري  ياف گي  هاي فرهن

حال         ي هسوي  شورهاي در  ند ك مدنظر دار نگ را  فره

كنند؛ از   گرايش پيدا مي    ،سياست  ي توسعه به سويه   

اين رو در كشورهاي در حال توسعه فرهنگ به حنوي        

گا  صادق         ناخودآ ندان  كس آن چ ست و ع سي ا ه سيا

 باشد. مني

سازي فرهنگ،   در غر  نيز روند دموكراتيكالبته 



  25 

به        جدي رو فاني  ضالت و خمال ست   با مع ست. ه  ي هرو ا

ها در اين پرسش هنفته       اصلي اين معضالت و خمالفت     

است كه آيا صنعت فرهنگي اساسًا نقشي در فرهنگ          

غيري شكل   دارد يا فرهنگ را به سوي استحاله و ت      

مي    ن       پيش  غر  در زمي تاكنون  خي از   ي هبرد؟  بر

 شووده در جهووتِ  توودوين هوواي فرهنگووي   سياسووت

يك  به     دموكرات ناگون،    سازي  لل گو ست ع خورده   شك

ناي            بر مب كا  پا و آمري ند در ارو ين رو ست. ا ا

ترين آهنا    ها و دورافتاده   ترين  ش   برخورداري حمروم  

نگ  ظ          ،از فره ين من با ا ست و  ته ا  ،ورشكل گرف

اين   بيين است.   پيش قابل  هاي رو به فزوني     بودجه 

سليق             سطح  فان،  ظر خمال به ن كه  ست  حايل ا  ي هدر 

تنها   عمومي نسبت به حمصوالت فرهنگي نه       خيتزيباشنا 

تفاوتي نداشته، بلكه تنزل كرده است
(14)

. 

اي  صنايع فرهنگي ارتباط زيادي با فرهنگ توده       

ب         مروزه  نگ دارد. ا بوه فره صرف ان جود  يا م ا و

طات       خش و ارتبا سايل پ نوع و تا ،    ) ت يل ك از قب

سينما        يون و  يو، تلويز مي (صفحه، راد توان   ، 

نوع تشخيص داد و آن   تاشرتاك مهمي را ميان اين      

فرهنگي   حمصوالتِ  هاي متنوع    اين است كه متامي گونه     

هاي تكثري    گروهي و روش  هنري   آفرينش   تالقي   در حمل  

شده        قع  هنا وا شار آ ساس        ا و انت ين ا بر ا ند. 

سام     مي  كديگر     صنايع   توان اق گي را از ي فرهن

 حمصول   ،متمايز ساخت. در برخي از صنايع فرهنگي      

هاي   آفريننده بعدًا با استفاده از روش     هنري   كار  

هاي فراوان كتا ، كپي آثار        صنعيت به شكل نسخه     
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گونه صنايع،    اين به  شود.   تكثري مي   ،دي هنري يا سي   

شود. در ساير صنايع،     تي گفته مي  صنايع انتشارا  

آفرينش يك اثر، عمال از ابتدا به معين يك            كار  

ياد           كثري ازد يق ت ست و از طر سًا صنعيت ا صول اسا حم

ن   مني  بد. منو ين  ي هيا صناي   ا نه  صنايع     گو به  كه  ع 

ست      عروف ه مه م يد برنا يون   تول سينما و تلويز ند 

نه    ست. در منو گي،         ا صنايع فرهن گري از  هاي دي

ساً  صادي   ي هحوز  اسا هاي   اقت گي  كاال هدف   ،غريفرهن

از ) گريد كه اين خصلت به صنعت تبليغات         قرار مي  

شود مربوط مي (قبيل تبليغات جتاري
(15)

  . 

يافته مورد   به هر صورت آنچه در كشورهاي توسعه

ع    قاد جام صادي         ي هانت گرش اقت ست، ن گي ا فرهن

ست   ست و         مديران و سيا نگ ا به فره سبت  گذاران ن

هاي حمدودي كه در آن جوامع      البته با بودجه   اين  

مي       صاص  نگ اخت ع    به فره بد جام قدان و   ي هيا منت

فرهنگيان را از دخالت دولت در امر فرهنگ و به       

تبووع آن اقتصووادي شوودن نگوورش فرهنگووي بيمنوواك 

 كند.  مي

در كشورهاي در حال توسعه، به ويژه كشورهايي       

عماًل  كه از مواد خام و منابع طبيعي برخوردارند       

صنايع            ندارد و  جود  نگ و به فره صادي  گرش اقت ن

فرهنگي و خواه ناخواه و بيش از آنكه از بعد           

سته          سي نگري عد سيا شوند از ب سته  صادي نگري اقت

فرهنگووي و  د. نظووارت دولووت بوور حمصوووالِتنشووو مووي

كه در   و   جامعه گوناگون   سطوح   فرهنگي   ارتباطاتِ 

 ي هون من و    شود  كشورهاي در حال توسعه اعمال مي     
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 ي هايوون پديووده اسووت. عاموول اصوولي ايوون حنووو   

ست  كنرتل       سيا ضور  گي، ح شد  گذاري فرهن نگ   ي هن فره

آمريكايي و اروپايي در سرتاسر جهان است كه به        

عالم    فراگري    حنو ا شده و  سوم      ،ن هان  سر ج در سرتا

مي   مال  گي در         اع صنايع فرهن ساس  ين ا بر ا  شود. 

حتووت تووأثري  توسووعه، كشووورهاي در حووال   غالووب

تدافعي         گذاري  ست سيا يت  كه ماه قرار دارد  هايي 

فراگري            نگ  سلب فره يز و  ناي پره بر مب ند و  دار

شوووند. ايوون روي ووه  غوور  طراحووي مووي يسوومليربال

ته  جب    رف ته مو حال      كه شده  رف شورهاي در  لب ك غا

سعه،  خود و          تو گي  نابع فرهن به م كه  بيش از آن

سع      يد و تو كان بازتول ش    ي هام هنا بيندي به   ندآ

سيت  هاجم دار       هاي  حسا نگ م به فره سبت  كه ن  ،دن ي 

بپردازد. مهواره اشكال كلي تدافع حمض در فراموش        

هاي فعال و هتامجي در فرهنگ خودي است        كردن ويژگي  

صل آن د  ست؛         و حا گي ا عال فرهن صورت انف هر  ر 

حنوه    نابراين  غر ،          ب نگ  با فره صحيح  خورد  ي بر

عال و            كردي ف با روي لي  گي م صنايع فرهن هدايت 

 نه حمدود شدن به تدافع و انفعال.پوياست، 

 گذاري فرهنگي در ايران  سرمايه. 4

يران      سرمايه  گي در ا  توان  مي را  گذاري فرهن

: خنستي ُبعد به روش    دانست  داراي دو بعد متفاوت  

و  شود  فرهنگ مربوط مي    ي هبه حوز  ختصيص منابع مايل    

 فرهنگي به بازار     منابع   دومي ُبعد آن به تبديل     
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فرهنگ   ي هيابد. منابع مايل حوز     تباط مي  فرهنگي ار 

اي از اقتصاد و   عمده  منبعي بودن  ش      به دليل تك   

لت       كه دو يت  ين واقع حيت در        ،ا ثر  صلي ا شأ ا من

يكسره و به       هاي  ش خصوصي است و     ذاريگ  سرمايه 

در شود.   اشكال خمتلف و از هناد ناظر تأمي مي           

قع   لت وا مهه    ،دو شي  گي     نق صنايع فرهن به در   جان

توليدات فرهنگي    ي هكند كه گاه متامي چرخ      ايفا مي  

مي     سته  لت ب هم   در درون دو ين      شود. م فت ا ترين آ

به      كه  ست  لي   روي ه آن ا ساليق و    ،طور ك طالع از  ا

عاليق خماطب در ايران به درسيت و دقت كايف، ميسر          

صرف  شود  يمن  طب و م ند  . خما لب    ي هكن گي، در اغ فرهن

ب     به مثا يده  ي هموارد  ش  پد عايل    كلاي  پذير و انف

مي   يف  صورت      تعر هر  كه در  شخيص    ،شود  ند ت نيازم

گي            هاي فرهن ستفاده از كاال براي ا لت  صحيح دو

شعور            تر از  لت فرا شعور دو لت  ين حا ست. در ا ا

صرف  مي     م قرار  نده  سعي         كن كان  حد ام تا  گريد و 

شود براي خماطب تصميم گرفته شود كه چه چيز             مي 

ك       مواردي  ند و در  ستفاده ك لت    را ا لت دو ه دخا

ناگزيري        نوعي  ندارد،  ضور  جاز     ح با ا  ي هتوأم 

 ي هدولت مهراه آن است. در هر صورت دولت به واسط        

سرماي      قش مقس م  كه ن هده   ي هآن لي را ع ست،   م دار ا

جاز      بدون ا عًا  يدا       آزادي ،آن ي هطب بروز پ ها 

انفعايل را در سطح ملي     كنند و اين خود وضعيتِ     مني 

 آورد.  پديد مي

فرهنگي ملي به طور كلي       ي هي ديگر سرماي  از سو 

حتصيالت در   متوسط سطح    رو به افزايش است. ارتقاي     
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ها، گسرتش    دانشگاه  ظرفيتِ  جامعه، چند برابر شدن     

استفاده از آهنا متامًا بر افزايش       ها و سطح    رسانه 

شد    ي هسرماي  نه  لت      ي ههنادي يران دال گي در ا فرهن

اين سرمايه را    شدن  تبديل كه امكان   دارد. آنچه  

 سازد، خنست    به يك بازار جدي با معضل مواجه مي         

اعتمادي هنادهاي    و ديگر بي   است  اقتصادي  ساختار  

نري و             كران ه نوآوران و مبت شي از  به   مسي  ر

فرهنگي. نوآوري و ابتكار در اين حوزه ممكن است        

 شكل سياسي نيابد اما فراهم ساخنت         ،در هر حالت  

يان   يد  باز   جر گي  اتتول مالً فرهن به     ، ع حمدود 

ساني   هاي   سرمايه  گرش        ان نوع ن با  گي   خاص فرهن

 شود. مي

خود  نياز  دولت در ايران ترجيحًا نريوهاي مورد      

سرمايه    يان  يين و       را از م گي د مورد  هاي فرهن

 ي هسرماي از سوي ديگر،   كند.   انتخا  مي   ،اعتماد 

تزايد  ارتقاء و  فرهنگي ديين به حلاظ كيفي رو به       

تضار  آرا و ميدان آزاد مباحثه در ميان      است.  

به             ين و  لف د جوه خمت كاوي و براي وا يين  گان د خنب

كووار گوورفنت آن در زنوودگي اجتموواعي رونوودي     

كر            ناي تف به غ كه  شده  جب  نده را مو اميدواركن

شه     يد اندي يين و بازتول جر   د يده   ها من ست گرد .  ا

مرجع در   ي هروحانيت به عنوان يك قشر خنب      جايگاه  

 و به  حلاظ كيفي سري صعودي را پيموده       ايران به  

يت  صه     قابل سياري در عر لف    هاي ب سيده   ،هاي خمت ر

پررنگ آن   و مؤثر توان نقش    به طوري كه مي     ؛است 

هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي مثال        را در حوزه 
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عمومي و در ميان    ي هزد. در عي حال دين در حوز     

سوگريي       تأثر از  عه م لف جام  هاي روحانيت   سطوح خمت

توان تأثريگذارترين قشر     باشد و روحانيت را مي    مي 

 مردم دانست. ي هاجتماعي در ميان تود

يت       ين مز غم ا نده و      به ر ندهاي افزاي ها و رو

فرهنگي   ي هسرماي مطلو ، بايد گفت كه در ايران،      

ساخت      ماعي در زير خالق اجت لب ا با      در قا خود  هاي 

شواري  صادي         هايي  د شكل اقت حتول در  ست.  جه ا   موا

ناشي  گفتماني  اجتماعي و در عي حال حتوالت     زيسِت  

سل    گذار ن سئله  ،ها  از  شدن    ي م هاني  فرور،نت   ،ج

ب        مردم  موم  شنايي ع ها و آ ساير    اديوار نگ  فره

لل  ها          ،م شويش در الگو با ت ماعي را  خالق اجت ا

قش              كه ن نا  بدين مع ست؛  ساخته ا جه  هاي   موا

از جانب عرف و   افراد  اجتماعي كه در روابط بي     

هاي   نقش   ،باخته  رفته رنگ   گردد رفته   نت تعريف مي  س 

 ي هد. اين امر صرفًا به حوز      ن آي اي پديد مي   تازه 

شكال         حيت در ا ست و  بوط ني فات مر حنرايف   احنرا  غريا

اجتماعي نيز قابل تشخيص است. در اين         مناسباتِ 

سل       كه در ن چه  لت آن شي     حا پريوي از   هاي پي  با 

يف    هاي تعر ب      الگو به مثا سرماي    ي هشده   ي هيك 

شد از شكل سابق خود      فرهنگي مطرح مي    ي هيافت  مجتس 

كند. در اين    منايي مي   هاي نويين رخ   خارج و در قالب  

گي   لت ويژ فظِ   حا كه   ها و ح سباتي  بول    منا بل ق قا

مي   قي  سرماي     گردد،   تل نوان  به ع گي،   ي هنه  فرهن

ب        به مثا گاه  كه  طرح       ي هبل سرمايه م نوعي ضّد

و گسرتدگي اين رويكرد،     در صورت تداوم   گردد.  مي 



  31 

متووامي الگوووي اخالقووي جامعووه نيازمنوود  الجوورم 

مي   سل     بازتعريف  شكاف ن ست       شود و  شكاف زي به  ها 

 اجنامد.  فرهنگي مي ي هجهان اخالقي و سرماي

 راهبرديو پيشنهادهاي فرجام . 5

ب         1 باط  گي در ارت سرمايه فرهن بازتعريف  ا و 

 هاي فرهنگي نظام؛ اهداف و سياست

ب    2 كت  سوي  و حر كز   عدم   ه  شاركت    متر گي و م فرهن

دادن حوووزه عمووومي و هنادهوواي مسووتقل و مردمووي 

 ي با رعايت اصل نظارت عايل و كلي دولت؛فرهنگ

ضرورتِ  3 ستمي      و  كالن و سي گاه  ست  ن ندركاران   د ا

هاي   زئيات فرآورده  فرهنگ كشور و عدم دخالت در ج    

 فرهنگي و هنري؛

قه    4 يت عال صه    و ترب ندان عر نگ   ي م نر و  فره و ه

بومي           يد  گي و تول نوآوري فرهن به  شان  شويق اي ت

 هاي مادي و معنوي دولت؛ يق  ايتاز طر

و اعتماد بيش از پيش به اهايل فرهنگ و هنر و  5

 ي هآفريين مؤثر در عرص    فعال كردن ايشان جهت نقش     

 فرهنگ؛

بازتعريفِ   6 گي   سبدِ  و  يع     فرهن عه و توز جام

شار خمتلف اعم    متناسب كاالهاي فرهنگي در ميان اق    

از خنبگووان، عموووم مووردم، جوانووان، كودكووان،   

 و... ميانساالن، زنان

فرهنگووي در  انتقووال  ووو بووازنگري در كيفيووِت7

 هاي درسي؛ كتا 
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 و ملي؛ هاي فرهنگ ديين و تقويت آموزه8

شورمان در          9 عه و ك يت جام بازتعريف موقع و 

 ي مواجهوووه ي جهووواني و طراحوووي حنووووه ي حووووزه

جامعه   فرهنگي   گريان و خنبگان    مسياستمداران، تصمي  

 شدن؛ در برابر امواج جهاني

ايراني در   اسالمي و   فرهنگِ  زيستِ  و بازتعريفِ  10

 هاي وارداتي؛ فرهنگبرابر 

نوي          11 لدان مع منودن مو فا  هت خودك تالش در ج و 

تودارك  ( و …سازان، هنرآفرينان و جامعه )فرهنگ

 سازوكارهاي الزم در اين زمينه؛

هاي   سرمايه ي ضابطه خروج بي ي هربارو هشياري د12

 منزلتِ  ارتقاي   بيين راهكارهاي    فرهنگي كشور و پيش   

داخلي و معريف آهنا     ي ها در حوزه   گونه سرمايه   اين 

حوزه   هت     به  لي ج با       هاي فرام نان  ساخنت آ شنا  آ

اني و تأثريگذاري در فرهنگ    ايراسالمي و     فرهنگ  

 جهاني؛

ي غريفرهنگي  و زدودن عنصر خشونت و برخوردها    13

 فرهنگ و هنر؛نظران  صاحببا 

لت دادن  14 ظران  صاحب  و دخا نر در    ن نگ و ه فره

 هنگي كشور؛هاي فر گريي تصميمعرصه 

حوزه       15 هاي  يك كاركرد گي و     و تفك هاي فرهن

 تبليغي؛ شي آن نسبت به مقوالت متايز 

سهيالت          16 طاي ت توازن در اع سب و  جياد تنا و ا

حوزه   گي      براي  لف فرهن نا  از  و هاي خمت به  اجت فر

 ها؛ تضعيف ساير حوزه ي وزه به هزينهمنودن يك ح

وران  رهو ضرورت شناخت خماطبان، مشرتيان و هب       17
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 حوزه فرهنگ و هنر؛

شور در         18 گي ك هاي فرهن قد عملكرد يابي و ن و ارز

 اجرا؛گذاري و  گذاري، سياست هدف ي حوزه

عرفيت        19 عاد م به اب جه  صوالتِ  و تو گي و   حم فرهن

بووه ابعوواد عوواطفي و رجحووان آن نسووبت  هنووري و

 زودگذر و مقطعي؛

يزان            20 با م گي  بوه فرهن يد ان سب تول و تنا

 مشرتيان آن؛خماطبان و 

دي كنندگان تسهيالت ما  و رفع تبعيض از دريافت21

 و معنوي در حوزه فرهنگي و هنر؛

فرهنگ و هنر   صاحبان  و تقويت احساس عمومي      22

را در توليدات   دولت كمرتين دخالت   كه   مبين بر اين   

مي      نري  گي و ه به آن         فرهن سبت  صرفًا ن يد و  منا

 نظارت كلي و عمومي دارد. 

ووو اغموواض از برخووي خطاهوواي جزئووي و عوودم 23

و اجتنا    بزرگنمايي برخي اشتباهات اهايل فرهنگ     

آفرينان و   ا فرهنگ آفريين در مواجهه ب    التها  از 

 توليدات آنان؛

مردم و  شي  ديين و ارز هاي   و توجه به حساسيت    24

ها و احساسات قابل احرتام ايشان       عدم حتريك گرايش   

در برابوور توليوودات فرهنگووي )ارائووه توليوودات 

ها،   باورداشت  ها،  ها، سنت   ارزش مطلو  با رعايت   

 عمومي(؛ ها و تصورات تار،ي فرهنگ اسطوره

عرصه فرهنگ  مسئولي وگوي مثبت  و تعامل و گفت25

 وشش در راستاي  ك و هنر با اهايل فرهنگ و هنر و      

 اعمال نظارت به شيوه حبث و اقناع؛
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كشور متناسب    فرهنگي   اهدافِ  و تنظيم اولويتِ   26

 اي و جهاني؛ شرايط ملي، منطقه ،با نياز خماطبان

ستاي   و  27 شش در را بات و   كو سط ث نا  از  ب اجت

نر           نگ و ه صه فره يق در عر سانات عم لزل و نو تز

 )امنيت فرهنگي(.
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