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مصرفگرايي سياسي پيامدهاي
۱
عليخواه فردين

مدرس دانشگاه گيالن

چكيده

است. بوده مختلف علوم اجتماعي شاخههاي همواره مورد توجه مصرف مطالعة

توجه گسترش مورد موضوعات از يکي انتقادي، مطالعات در ويژه به اين مطالعات، در

و سياسي مطالعات پيوند هدف مقاله، با اين در بوده است. آن پيامدهاي و مصرفگرايي

حمايت بر مفهوم تکيه با مصرفگرايي سياسي پيامدهاي تا شد تالش خواهد فرهنگي،

خواهد تعريف سياسي حمايت و مصرفگرايي ابتدا اساس، براين شود. بررسي سياسي

نمايند، تبيين را مصرفگرايي و پيامدهاي قادرند آثار که نظريههايي آن دنبال به و شد

ايران جامعة در مصرف گرايي گسترش که است آن مقاله اين اساسي استدالل ارائه ميشود.

نظام محروميت عملکرد و منبع اين است نسبي منجر شده احساس محروميت رشد به

دهة در نسبي محروميت احساس تأثير تحت ترتيب بدين شد؛ خواهد ارزيابي سياسي

بود. خواهيم سياسي حمايت کاهش شاهد آينده

نسبي محروميت مصرفگرايي، سياسي، حمايت كليدي: واژگان  

1. Falikhah@yahoo.com
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مقدمه
جامعه شـناسـان از بسيـاري است. شده امروز انسـان زندگي از ناپذير گريز جزئي مصرف
يعني آن، همبستة ايدئولوژي مصرف و که عقيدهاند بر اين اجتماعي علوم صاحبنظران و
پرستشگاه معبد و کانون خانواده، و ميشود محسوب قرن حاضر جوامع گرايي، دين مصرف
و مصرف کاالها گرچه .(۱۹۹۸ مايلس ،۱۳۸۱ (باکاک مي آيد حساب به دين مذکور مجسم
مصرف صرفًا جديد، قرون در ولي داشته است، نيز وجود بشر حيات پيشين دوران خدمات در
شده است. همراه ديگري نيز نيتهاي و مقاصد با و نبوده بقا حفظ نيازها براي رفع محدود به
چيستي و ميدهد را شکل بشر زندگي روزمره تجارب اعظم مصرف، بخش جديد، قرون در
بر ما روزمرة زندگي کليت و هويتي ۳). ابعاد همکاران،۲۰۰۲ : و (مايلس ميزند رقم را او
مختلف و برچسبهاي مارکها مصرف مي شود. تعيين مصرفي کاالهاي با روابطمان حسب
سهم هريک به متنوع خوراکي هاي و پوشاک مکانها، و فضاها ورزشي، كاالهاي موسيقي،
امروزه که بود مدعي  ميتوان و حتي مينهند تأثير ما  هويت و جهتگيري کيفيت بر خود

مي دهد. شکل را از حيات ما فلسفه مصرف
از بيشتر بسيار مصرف، پديدة به علوماجتماعي مختلف شاخههاي توجه غرب در
اجتماعيـ حيات  در مصرف انکارناشدني اهميت است. بوده توسعه حال در  کشورهاي
است. شده  آن به علوماجتماعي علماي توجه موجب آن از برخاسته پيامدهاي و سياسي 
علوم دانشمندان فالسفه، انسانشناسان، مورخان، جامعهشناسان، مردمشناسان، روان شناسان،
را پديده اين از بخشي فراخور به هر يك شاخههاي علومانساني ساير و اقتصاددانان سياسي،
است. شده توليد نوشتههاي فراواني و دهههاي گذشته آثار در اين زمينه در و مي کنند مطالعه
خرد، سطح گوناگون آن در سبب پيامدهاي جامعهشناسان همواره به مصرف در بين به توجه
بر ميانه سطوح نگرشها، در و رفتارها هويتي، ابعاد بر خرد سطوح است. در کالن و ميانه
ساختارهاي بر کالن سطوح در و اجتماعي وجنبشهاي تجاري مراکز نهادها، رسانهها، گروهها،
بررسي و مي توان مطالعه گوناگون زواياي از را مصرف است. شده سياسي توجه و اجتماعي
فعلي وضعيت و اوضاع عوامل) و رشد(علل و شکلگيري زمينههاي به ميتوان جمله از كرد؛
ميتوان نيز را موارد اين از يک هر کرد. اشاره آن پيامدهاي و آثار و موجود) وضع (توصيف
فرهنگي، گوناگون قالبهاي در را ميتوان و پيامدها آثار كرد. مطالعه مختلف شيوههاي به
سطوح ميتوان نيز قالبها اين از هريک در  و  کرد مطالعه سياسي و اقتصادي اجتماعي،
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برگزيد. را مختلفي تحليلي
رابطة به توجه با  مصرفگرايي سياسي پيامدهاي  بررسي حاضر مقالة  اصلي هدف
فرهنگي مفاهيم برخي و سياسي مطالعات پيوند واقع در و سياسي حمايت و مصرفگرايي
تعريف سياسي حمايت مصرفگرايي و نخست پديده شده ياد به هدف دستيابي براي است.
وضعيت به نگاهي  نيم و ميپردازيم مسئله  کننده  تبيين  نظريههاي به سپس شد.  خواهد
خواهيم شده نتيجه گيري عرضه پژوهش هاي و نظريه ها از نهايت، داشت. در خواهيم ايران
مرام يا فرهنگ ايران در جامعة اکنون هم که است آن مقاله در اين نهفته اصلي کرد. استدالل
ميافزايند. آن شدت بر هر روزه نيز رسانههاي جمعي است و گسترش حال در مصرفگرايي
نتايج ـ اقتصادي و فرهنگي  اجتماعي، پيامدهاي درکنار ـ آينده در پديدهاي  چنين شيوع
به ويژه كرد. خواهد وارد سياسي نظام بر را فشارهايي و بارميآورد به کنندهاي سياسي نگران

مصرف گرايي خواهد بود. رشد بارز پيامدهاي جمله از کاهش حمايت سياسي

گرايي مصرف
نظران گذشته صاحب سالهاي در مصرفگرايي است. گرچه مقاله، اين مرکزي  مفهوم
آن تعريف به مجزايي را بخش خود در آثار ندرت به برده اند، ولي بهکار واژه را اين بسياري

در مصرفگرايي از آمادهاي و تعريف حاضر هيچ است که معتقد
۱
مايلس دادهاند. اختصاص

ارائه مفهوم اين از تعريفي تا است او كوشيده وصف، اين با .(۳: (مايلس،۱۹۹۸ نيست دست
امري را مصرفگرايي ميكند و کنش يا رفتار سطح به محدود مصرف را که نحو بدين دهد،
که حالي در معتقد است مي بيند. او ايدئولوژيک و فرهنگي منزلة بستري بيشتر به و وسيعتر
مايلس از نگاه واقع، در .(۴ (همان، است زندگي روش مصرف گرايي عمل است يک مصرف
به مصرفگرايي از مايلس برداشت است. مصرف شايع عمل فرهنگي وجوه مصرفگرايي
نگراني بيان انديشمندان براي برخي نظر ميرسد که به و است مصرفي نزديک فرهنگ مفهوم
ميکنند. استفاده مصرف گرايي وفرهنگ مصرف از طور مشترک مصرفي به رفتارهاي از خويش

حد که در دارد اشاره زندگياي به مصرفگرايي که دارند عقيده
۲
النگ گابريل و زمينه در اين

.(۳ :۱۹۹۵ النگ، و (گابريل است شده عجين با مصرف وسيعي

1. Steren Miles
2. Y. Gabriel & T. Lang
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نظر سطوح  از که است آن دارد از مصرفگرايي وجود مايلس برداشت در که  نکته ديگر
در ريشه مصرف، بيان روشنتر، به است. ساختار و فرد پيوند دهندة مصرفگرايي تحليلي
روانيـ  نمود مصرف گرايي است. تنيده شده در ساختار مصرف گرايي و دارد (عمل) خرد سطح
پيوند هم به را فرد و جامعه و مصرف است در قلمرو فرد و ساختار بين تعامل اجتماعي

آن در که بهکار ميبرد جامعهاي توصيف در را مصرفگرايي نيز
۱
۵). استيرز ميدهد(همان،

وضوح به که ميکنند ترسيم کاالهايي به دستيابي حسب بر زندگي را در اهدافشان بسياري

تعريف در که است معتقد
۲
ترنتمن .(Xi : ندارد(استيرنز،۲۰۰۱ ضرورتي سنتي حيات و بقا براي

نهادهاي عالوه به فردي کنش و رفتاري انگيزههاي تفکر، شيوة منزلة به مصرفگرايي استيرز

خود درپژوهش
۳
وان باول رنه .(۳ (ترنتمن،۲۰۰۴، است يافته نمود بارز جامعه ويژگي و تجاري

بالفصل استطاعت از که به فراتر دانست مصرف از مصرف گرايي را سطحي شيلي کشور در
.(۳۴۴: (باول،۲۰۰۳ اعتباري ميانجامد به کارت اتکاي بياختيار به و مييابد گسترش فرد

کردن همسنگ پيامدهاي توصيف براي مصرفگرايي
پديا۴ ويکي اينترنتي دايرةالمعارف در

انتقادي متون در ميرود. به کار مصرفي و مادي کاالهاي با خريد سعادت فردي خوشبختي و
مصرف که خدماتي يا با فرآوردهها زيادي حد تا که مردمي است تمايل بيانگر مصرفگرايي
مانند منزلت؛ دهندة ارتقا شاخصهاي و تجاري مارکهاي با بهويژه ميشوند؛ شناخته ميکنند،
ميتوان است شده آکنده مصرفگرايي با که را فرهنگي قيمت. گران جواهرآالت خودروها و

تعريف چند هر نام «مصرف» به اثري در
۵
باکاک رابرت کرد (همان). تلقي مصرفي فرهنگ

مصرفگرايي مذکور اثر مختلف بخشهاي ولي در نميدهد، ارائه مصرفگرايي از مشخصي
کرد استنتاج مي توان رو اين از ميدهد. قرار فرهنگ و ايدئولوژي يا مرام چون واژه هايي قرين را
(باکاک،۱۹۹۳). است فرهنگ دانسته و روش زندگي برداشت نزديک به را مصرفگرايي او که
شديد «تمايل مصرفگرايي از مقصود اين مقاله يادشده؛ در برداشت هاي و تعاريف به توجه با
آنها دستيابي به توانايي فرد است ممکن است ـ که خدمات از برخورداري و کاالها داشتن به
سبک و کاالها انواع داشتن آن در که ميکند رشد فرهنگي در تمايلي چنين و باشد_ نداشته را

1. P. N. Stearns
2. F. Trentman
3. R. V. Bavel
4. www.wikipia.org
5. R. Bocok
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اجتماعي مي شود». وجهه و کسب برتري منزلت موجب از زندگي معيني
مصرف گرايي گسترش که است آن حاضر مقاله استدالل کرديم، اشاره مقدمه در چنانچه
صاحب در نظريههاي پي دارد. در مختلفي سياسي و رواني، اجتماعي، فرهنگي پيامدهاي
و است توجه شده موضوع روانشناختي و اجتماعي پيامدهاي به عمدتًا اجتماعي، نظران علوم
مصرفگرايي حالي که در است. کانون توجه آنها قرار نگرفته در سياسي مصرف گرايي پيامدهاي
بيان داشت. به در برخواهد سياسي ثبات براي نظم و تبعاتي سياسي نيز لحاظ نهايت به در
کنيم، فرض رفاهي و مصرفي رشد انتظارات سطح رواني، در را مصرفگرايي اگر روشنتر،
كردند، محروميت و ناکامي احساس برآوردن اين انتظارات در ناتواني سبب به افراد که زماني
ايرانيـ جامعه فرهنگي سياسي ساختار و تاريخي ذهنيت به توجه با راـ سياسي نظام عمدتًا
نسبت خاصي نتيجه نگرش در رفاهي ميدانند و انتظارات  برآوردن  در خود  ناتواني سبب
معتقدند باکاک همچون پردازاني نظريه که روست همين از ميکنند. اتخاذ سياسي نظام به
از ناشي حدودي تا دهة ۱۹۸۰، پايان جماهير شوروي در و اتحاد شرقي اروپاي که تحوالت
در سرمايهداري بود. پيشين جوامع کمونيستي از ساکنان بسياري ديد از سرمايهداري جذابيت
کاالهاي که يافت مشروعيت جذابيت و سبب اين به بلوک شرق، و غربي كشورهاي بيشتر
ميکند ارائه که ميرسيد نظر به يا و  مي کرد ارائه مي کردند  تقاضا مردم که را مصرفياي
از ناشي محروميت احساس  که است عقيده اين بر سطور اين نگارندة  .(۲ (باکاک،۱۳۸۱:
سياسي حاکميت از فرد پشتيباني و حمايت ميزان بر مصرفي انتظارات برآوردن در ناتواني
شکل به تا ميكند ما کمک سياسي به حمايت مفهوم واقع، خواهد داشت، در کاهندهاي تأثير
آنرا سياسي آثار و شرح دهيم سياسي مصرفگرايي از پيامدهاي را خود برداشت خاصتري

شده ميپردازيم. ياد مفهوم تعريف به اختصار به بعدي بخش در رو اين كنيم. از تبيين

 حمايت سياسي

پژوهش و  مطالعه به
۱
سياسي حمايت مفهوم دربارة بسياري نظريهپردازان تاكنون 

عقيده ايستون گرديد. طرح
۲
ايستون ديويد توسط مشخص طور به مفهوم اين پرداختهاند.

بااليي سطح طريق از نظام با آنها شهروندان پيوند به سياسي نظام هاي پايدار كارايي كه داشت

1. Political Support
2. D. Easton
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سياسي، قواعد به آنان تعلق خاطر و شهروندان جهت گيري حمايت در دارد. بستگي حمايت از
بود. قائل تمايز حمايت مقصد يا هدف بين اشكال حمايت و او مييابد. نمود مقامات و نهادها
در ميكند. اشاره يافته و حمايت گسترش به حمايت خاص حمايت، اشكال شرح در ايستون
قائل تفاوت مقامات سياسي و رژيم سياسي، اجتماع از حمايت نيز بين حمايت هدف شرح
يافته گسترش حمايت (دولت) و حاكم مقامات به خاص معطوف سياسي حمايت است.
:۱۹۹۸ کاناچ،کوليشک، ۴۳۵؛ ۱۹۷۶؛ (ايستون، است سياسي نظام اجزاي ساير به معطوف
تمايز ويژه به است، متفاوت حمايت مهم ميزانهاي بين كه تمايز  است معتقد دالتون .(۶
عمومي فهم اهميت نگرشهاي در گسترش يافته، حمايت و محدود و خاص حمايت بين
و ماندگاري حيات خواهان دموكراتيك نظامهاي اگر است. اهميت واجد فرايند سياسي به
گهگاهي دولت ها همة چون باشند. داشته را شهروندانشان يافته) حمايت(گسترش بايد باشند
موجب مستقيمًا مدت كوتاه قصور عمومي باز ميمانند، خواسته هاي و انتظارات برآوردن از
از مخزني دموكراتيك نيازمند نظام ديگر، عبارت به شد، نخواهد گسترش يافته حمايت تزلزل
حاکم (حمايت خاص)- است. مقامات و دولت عملکرد از حمايت گسترش يافته- مستقل
دارد. دنبال به اندكي پيامدهاي مقامات دولتي نارضايتي از است. مهم نيز سطوح بين تمايز
ميكنند. تالش ديگر  فردي انتخاب  براي  و ميشوند ناراضي  مقامات  از اغلب  شهروندان 
بسط نارضايتي هدف اگر نيست. سياسي اساسي به تغييرات تمايل نشانة مقامات از نارضايتي
و ميشوند سنگينتر پيامدها دربرگيرد- سياسي را نيز اجتماع به تعلق يا رژيم عملكرد يابد-

.(۲۳۲ (دالتون،۱۹۹۹: رود پيش انقالب نظير بنيادي تغييرات به تمايل تا ميتواند
کشور)، سياسي(مانند اجتماع عنصر سه از مردم حمايت به سياسي حمايت مجموع، در
اشاره حاکم) دولت سياسي( مانند مقامات مقامات آن کشور) و سياسي سياسي(رژيم رژيم
يافته(دربرگيرنده گسترش دولت حاکم) و عملکرد خاص(صرفا محدود به نوع دو به و دارد
يعني آن است. روندگي حالت پيش سياسي حمايت ميشود. ويژگي عنصر) تقسيم هرسه
نوع حمايت ممکن اين کاهش مييابد، کاهش روي کار يا دولت مقامات از ابتدا حمايت 
سياسي را در اجتماع کليت نهايت در و يابد انتقال سياسي رژيم از حمايت است به کاهش
حمايت کاهش نه جامعهشناسي سياسي مطالعات در کننده نگران خطرناک و وضعيت برگيرد.
انتخابات در ميتوان دولت  از نارضايتي با است. سياسي اجتماع و  رژيم بلکه دولت، از
ديگري پيامدهاي سياسي اجتماع  و رژيم  از نارضايتي ولي  کرد، انتخاب  را ديگري افراد
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کوتاه ازتعريفي پس کرد. خواهيم بحث آنها مورد در بعدي بخش هاي در که دارد همراه به
طريقي به که ميپردازيم نظريههايي شرح به بخش دراين سياسي حمايت و مصرفگرايي از

 و
۱
مرتن کي. رابرت آراي به خاصي توجه زمينة دراين پرداختهاند. مصرفگرايي به پيامدهاي

و جامعهشناسي ديدگاههاي عرصه بيستم در قرن دوم معروف نيمه نظريهپرداز دو
۲
رابرتتدگار

شد. خواهد مبذول سياسي جامعهشناسي

نظري ديدگاههاي
رابرت کي. مرتن

مصرف به تمايل  افزايش  اجتماعي  پيامدهاي به بيشتر مرتن که  کنم اشاره  است  الزم
نظام براي که تبعاتي فشارها و به توجه با پيامدها را اين سطور راقم اين است.منتها پرداخته
دهه در تا کرد تالش امريکايي، جامعهشناس مرتن، کرد. خواهد تحليل دارد، پي در سياسي
و کالن خرد سطوح دربرگيرندة او بررسي بپردازد. امريکايي جامعه آسيبشناسي به  ۱۹۴۰
سعي بخش اين ميشود. در برده نام متوسط برد نظريههاي عنوان به آن آنچه از است، تحليل
که مرتن آن است اصلي استدالل دهيم. او را شرح نظري دستگاه اساسي عناصر تا مي کنيم
پول، موفقيت، ميشود. تأکيدي بيش از معمول او، بر چند هدف، دوران امريکايي جامعه در
به استقالل عين در  که مذکورند هدف  چهار جمله از طبقاتي  تحرک و تظاهرآميز  مصرف
و دارد وجود حدي از بيش تأکيد موفقيت براي جامعه اين در مرتن، نظر از مرتبط اند. يکديگر
موفقترند آناني در واقع ميشود. سنجيده آمده، بهدست پول يا ميزان درآمد با موفقيتي چنين
نامحدودي تکاپوي نيز وارد درآمد را کم افراد وضعيت داشته باشند. اين بيشتري درآمد که
وارد ناپذير پايان رقابتي به افراد ساير  (درآمد) با مقايسه خود با آنان که رو آن از ميكند.
: (ممتاز،۱۳۸۱ نيستند مستثني قاعده اين از نيز درآمدها کم جامعه اين در که چرا ميشوند،
و آنان نيز ميكند سنگيني نيز آنان دوش بر موفقيت کسب براي فرهنگي ۶۸). فشار ساختار
بايد پول اجتماعي و کسب منزلت آشنايان و اطرافيان موفقيت خود به کشيدن رخ براي به
مشروع طريق از که آنان نيست گونهاي به اجتماعي فرصتهاي اما توزيع کنند؛ کسب بيشتر
به اجتماعي انسداد و نابرابريها واقع در دهند. مناسب پاسخ جامعه انتظار اين به باشند قادر

1. R. K. Merton
2. R. T. Gurr
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تلقي افرادي بيلياقت جامعه طرف از آنان رو اين از داد. نخواهد را چنين موفقيتي مجال آنها
فردي تلقي ميشود شکست امري وضعيت اين در اشتباه به است که ميشود. مرتن معتقد
تقصير را از بخشي فرد که حالي ناتوان تعريف ميشوند، در بيلياقت و افرادي افراد اين چرا که
جاي فرهنگي ساختار در که اهدافش بر جامعه مرتن تحليلي دستگاه در کل، در دارد. عهده بر
به مشروع رسيدن و راههاي وسايل نسبت به مينهد، ولي از حد بيش است تاکيدي گرفته
کجا پاسخ به پرسش به روشنتر، بيان به .(۱۳۸۱ ريتزر، ۱۳۷۲؛ ميورزد.(گيدنز، اهداف غفلت
آمدن وجود به علل زمينة در مرتن بيپاسخ ميگذارد. را چگونه پرسش به پاسخ ولي ميدهد،
نزديک را به هم تحليل و کالن خرد سطوح تا ميکند تالش امريکا جامعة در وضعيت اين
است. قطعًا انبوه توليد نابسامان مذکور وضعيت اصلي از عوامل يکي که است معتقد سازد. او
سرنوشتي انبوه مصرف دستيابي به نتيجه در و مؤثر تبليغات وجود کارخانه ها بدون انبوه توليد
موانع تلويزيون طريق از ويژه تبليغات به رو اين داشت. از نخواهد ورشکستگي و رکود جز
را توليدي کاالهاي و تشويق ميکنند مصرف به را مردم دستگاههاي تبليغي ميكند. را هموار
نيازهاي بر رفته نتيجه، رفته در مي دهند. جلوه ناپذير اجتناب ضروري و مدرن زندگي براي
کاالهاي خريد براي درآمدکافي از که در اين بين آناني ميشود. افزوده هستهاي خانوادة مصرفي
خريد قدرت که آنهايي ارتقا ميدهند و را خود منزلت اجتماعي وجهه و برخوردارند تبليغي

ميشوند.
۱
نسبي محروميت احساس و ناکامي دچار ندارند، را کاالها اين

طبقات که داريم انتظار ما "بنابراين نتيجه ميگيرند که مرتن نظرية اين از
۲
استاز و ديويس

کاالهاي تصوير شکوهمند هرروز گروه اين باشند. داشته بيشتري کارگري انحراف پايينتر
نمايشگاه ها) روزنامهها، ديواري، تبليغات (تلويزيون، جمعي ارتباط وسائل در را مادي
کاالها خريدن آن پول به منظور براي کسب ارتقا و راههاي دستيابي به آموزش ميبينند، اما
مرتن آراي از بخش اين در که مهمي نکتة .(۲۱ پور،۱۳۷۸، (رفيع نيست پذير امکان آنها براي
يا فرصتها) ايدئولوژي برابر نابرابر(نابرابري جامعه يک در او زعم که به است دارد آن وجود
همه به تبليغات تجاري ديگر، عبارت به .(۶۷ ميشود(ممتاز،۱۳۸۱: (مصرف) تبليغ يکساني

نميشود. وارد خانهها همه به مکفي درآمد ولي ميشود، وارد خانهها

1. Relative Depirvation
2. N. J. Davis C. Stasz
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محروميت احساس شکلگيري درباره روند مرتن آراي مبتني بر نظري مدل شماره۱ نمودار

انبوه     تبليغات تجاري         فرهنگ مصرف(مصرفگرايي) توليد
 

خانواده هاي فاقد قدرت خريد خريد   خانواده هاي داراي قدرت    
 

         کسب وجهه اجتماعي         احساس محروميت نسبي

تظاهرآميز، (مصرف جامعه تأکيد مورد اهداف تطابق عدم پيامدهاي تشريح در مرتن
را جامعه با انطباق شيوة نوع آنها پنج به مشروع رسيدن وسايل و پول) و طبقاتي تحرک
فرد است اجتماعي به شرايط پاسخ که انطباق نوع پنج اين در نظر مرتن، از است. داده ارائه
تغيير يا جابجايي سبب اين کل، ديگر حرکت کند. در به وضعيت است از وضعيتي ممکن
کاالها مصرف و توزيع مبادله، توليد، شرايط مقوالت اين از هر يک در نيز عامل قرارگرفتن و

.( ۶۹ است(همان، خدمات و
مرتن نظر ۱ انواع تطابق از شماره جدول

فرد مهياست؛ فرد براي دوگزينه هر همنوايي در که، گفت (۱)بايد شماره جدول توضيح در
ابزارهاي و او شده هدف اصلي پول و کسب ندارد: موفقيت مشکلي وجود پذيرفته و را آنها
فرد که ميشود زماني آغاز مشکل از دارد. قرار او اختيار نيز در به آنها رسيدن براي مناسب
به رسيدن مشروع فرصتهاي و وسايل ولي مي پذيرد را فرهنگي ساختار تاکيد مورد اهداف
اشکال يا ساير مقوالت در گرفتن قرار براي وضعيتي چنين در افراد مهيا نيست. برايش آنها

فرهنگيانواع تطابق دستيابياهداف شيوههاي
++همنوايي
-+نوآوري

+-شعائرگرايي
--کنارهگيري
-   +-   +عصيانگري
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نظر از او از طرف ديگر و باشد نداشته اختيار فرد قرار در مشروع مستعدند. اگر وسايل انطباق
زمينة احساس نباشد، توجيه راهها و راههاي نامشروع و انحرافي از استفاده زمينه اخالقي در
داشتن و  طبقاتي تحرک براي اطرافيان  فشار وضعيت اين در ميگيرد.  قوت او در ناکامي 
دهد. پاسخ انتظار اين به موجه  راههاي از نميتواند فرد دارد، ولي وجود مصرفي کاالهاي
سراغش به ناکامي يأس و احساس ازاينرو نميگيرد؛ پي نيز را راههاي نامشروع اخالقًا او
به گزيد. برخواهد را «کنارهگيري» يا فرار سازوکار فراوان احتمال به او مرتن نظر به ميآيد.
مقولة سه مستعد گزينش را فرد محروميت ناکامي و احساس بروز توجه داشت بايد عالوه
شيوههاي به از اشکال هريک در گرفتن قرار ميكند. نيز عصيان گري شعائرگرايي و نوآوري،
با (به کجا) اهداف تا فرد «نوآوري» وضعيت در است. وابسته افراد و جامعهپذيري تربيتي
به آنها رسيدن مشروع شيوههاي که جامعه مشاهده مي کند وقتي ولي مي شود، جامعه همراه
فرد وقتي «شعائرگرايي» در برمي گزيند. انحرافي را ميان بر و راههاي خود ميكند دريغ از او را
منزلة اهداف به را غيره و پول تظاهرآميز، مصرف طبقاتي، تحرک نميتواند که مشاهده ميکند
اهداف رد اين ناچار به به دارد ولي احساس ناکامي آورد، هرچند تاکيد جامعه بهدست مورد
ميدهد فعلياش رضايت وضعيت و به ميزند پس (به کجا) را هدف بياني به  ميپردازد.
كند. رها مشروع) بندهاي مرسوم (راههاي و قيد و از سنن خود را نميخواهد شکل هر به و
انتقام در ميكند مجبور فرد را ناکامي، احساس شديد، انطباق، فشار گري» «عصيان شکل در
انداخته و در نو هم طرحي مردود شمارد و را آن (به کجا) تعريف شدة اهداف هم از جامعه

کند. معرفي جديد براي تحقق اهداف را جديدي راههاي
جامعه محروم فقير و خصلت طبقات (رفتارانحرافي) معموًال نوآوري که است معتقد مرتن
انحرافي نامشروع و راههاي و راه ها به گرويدن به مربوط مخاطرات طبقات اين افراد در است.
بندها و و قيد به پايبندي يعني شعائرگرايي، مقابل، در مي پذيرند. اهداف به رسيدن را براي
نمود کارمندان قشر که ميشود ديده پايين روبه متوسط طبقة در بيشتر مشروع، چارچوبهاي
عرضه اهداف پيامدهاي پذيرش او که درمييابيم مرتن، آراي مجدد با ارزيابي هستند. آن بارز
همچنين در و خرد سطح در را طبقاتي، و تحرک پول يعني متحده فرهنگي اياالت نظام شدة
احساس شکلگيري پيامدهاي از که مي توان بحث در حالي است. کرده بررسي اجتماعي عرصة
كناره گيري، (نوآوري، مرتن شدة بيان شکل چهار بر عالوه ادامه داد و را محروميت و ناکامي
دادن سوق در کرد. بررسي را پيامدها اين نيز سياسي منظري از عصيانگري) شعائرگرايي،
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و ناکامي احساس قبال افراد در واکنش ويژه به سياسي مصرفگرايي پيامدهاي به موضوع
گرفت: نظر آثار را در اين ميتوان وجه نسبي از دو محروميت

به را مرتن انطباق شيوه يا شکل چهار سياسي پيامدهاي ميتوان نخست نگاه در الف)
اجتماعي انحرافات نوآوري که به همچون گزينهاي نمونه است که براي روشن گذاشت. بحث
سياسي رو پيامدهاي از اين نيست. سياسي نظام براي عواقبي و از پيامدها به دور ميشود منجر

است. گزينهها مهم از اين يک هر
پرداخت. محروميت احساس سياسي پيامدهاي به صرفًا مي توان ديگر، تحليلي در ب)
صرفًا به پيامدهاي او که چرا است، شده انگاشته ناديده مرتن تحليلي دستگاه در که مفهومي
احساس که معتقدند  نظريهپردازان برخي است. کرده توجه محروميت رواني و  اجتماعي

دارد. همراه به خاصي سياسي نگرشهاي و رفتارها نسبي محروميت
نخست پيامدهاي سعي مي كوشيم ادامه در مرتن، تحليلي با دستگاه برخورد دو نوع طرح با
نظرية به به نوعي و داده شرح را مرتن تحليلي دستگاه در نهفته شيوههاي انطباق سياسي
تمرکز نقطه که پژوهشهايي بپردازيم شرح نظريهها و به سپس دهيم و سياسي وجههاي مرتن
شد، اين بيان مسئله طرح در که همانگونه است. بوده محروميت احساس سياسي آنها عواقب

شد. خواهد ارائه سياسي حمايت مفهوم بر تمرکز با تحليل

انطباق شيوههاي سياسي پيامدهاي
ميشود تبليغ رسانه ها از طريق که را فرهنگي نظام هدف نوآوري، فرد در شد، اشاره چنانچه
متوسل نامشروع روشهاي به برسد بدانها نمي تواند مشروع راههاي از چون ولي ميپذيرد،
اشاره اقتصادي جرائم و فساد اجتماعي، انحرافات به معموًال نامشروع روشهاي ميشود.
بر نگرش هم سياسي و هم برنظام نامشروع روشهاي و گسترش رشد که آن است نکته دارد.
جهت را هنگفتي هزينه هاي بايد دولتها سياسي نظام سطح در است. تأثيرگذار شهروندان
تا بدينوسيله ميكنند صرف و اقتصادي جرائم اجتماعي انحرافات، مهار کنترل و کاهش،
اجتماعي انحرافات گسترش و رشد نيز شهروندان سطح در کنند. کسب را عمومي رضايت
کاهش موجب امر اين مي شود و عمومي امنيت عدم احساس موجب رشد اقتصادي جرائم و
مسير کاهش شد اشاره که همانگونه شد. خواهد سياسي نظام از شهروندان حمايت سياسي
سوم سطح به نهايت در و سياسي رژيم سطح به کار روي دولت سطح از ميتواند حمايت اين
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يابد. اجتماع سياسي گسترش يعني

نوآوري سياسي پيامدهاي :۲ شماره نمودار

واقتصادي اجتماعي انحرافات نامشروع)          رشد و گسترش شيوههاي به نوآوري(توسل
کاهش حمايت سياسي   تشديد احساس ناامني عمومي        
                                                                                                             
                                                                                                                          

                           فشار برنظام سياسي

فرد وضعيت اين در بود. خود خواهد خاص سياسي بردارنده پيامدهاي در نيز گيري» «کناره
در انطباق نوع اين گسترش صورت در ميبرد. پناه عزلت گوشة به محروميت احساس سبب به
مناسبي زمينه انفعال اجتماعي بود. خواهيم اجتماعي بياعتنايي انفعال و رشد شاهد جامعه
انواع مستعد است،  شده گوشه گير که  فردي مي رود.  شمار  به افسردگي و يأس  رشد براي
افکار توجه صورت در پديدههايي چنين رشد ميشود. خودکشي حتي و رواني ناماليمات
و ايران استبداد در سابقه توجه به ويژه با به تلقي نخواهند شد. فردي صرفًا مسائلي عمومي
به نابسامانيهاي اجتماعي از شکل اين عمده سبب ايرانيان اجتماعي بر روانشناسي آن تأثير
رضايت و نمي تواند خوشبختي نظام سياسي که اين توجيه شد.با منتسب خواهد سياسي نظام
خواهد کاهش سياسي را حمايت توجيهي چنين گسترش نهايت در فراهم كند. را عمومي

داد.
گيري کناره سياسي پيامدهاي شماره۳: نمودار

ناکامي    و يأس احساس  اجتماعي  انفعال وسايل)   و اهداف (رد  گيري  کناره 
افکار عمومي) در طرح شرط (به و...) رواني(افسردگي،خودکشي ناماليمات  

سياسي        حمايت کاهش سياسي   نظام ناکارآمدي به اعتقاد  گيري  شکل      
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در خواهد شد. کشيده چالش به سياسي نظام بنيادهاي قطعًا «عصيانگري» نيز دروضعيت
جامعه تأکيد مورد هدف هم محروميت، و ناکامي احساس فشار سبب به فرد وضعيت اين
تعريف وسائل ديگري را هدف و خود عوض و در ميكند رد آنها را شيوه رسيدن به هم و
محروميت و ناکامي منبع که سبب بدين سياسي، نظام با هم زيادي اندازه تا فرد يعني ميکند.
توانايياش بر او تحميل از فراتر انتظاراتي که سبب بدان جامعه، از و هم با بخشهايي اوست

ميشود. چالش دچار کردهاند،

تدگار رابرت
محروميت احساس و ناکامي عنصر قراردادن محور با که است پردازاني نظريه جمله از گار
اصلي گار پرداختن به نظرية از است. پيش کرده سياسي بررسي رفتار آن را بر نسبي تأثيرات

داده مي شود. توضيح روان شناختي مطالعات در او ريشههاي نظريه موجز به طور ابتدا

شكل به كه  نظريه اين دارد.   
۱
پرخاشگري ـ ناكامي نظرية  در  ريشه نسبي محروميت 

است: فرض اساسي دو داراي شد مطرح همكارانش و دوالرد توسط ۱۹۳۹ سال مشخص در
ميانجامد. پرخاشگري برخي اشكال به هميشه ناكامي الف)

.(۳۰۵ بايرن، ۱۹۸۷: ميشود (بارون و از ناكامي ناشي پرخاشگري هميشه ب)

به دارد. اشاره اهداف  به دستيابي راه هاي يا و مجراها شدن بسته به معموًال 
۲
ناكامي

نيز پرخاشگري .(۴۲۸ مانعي قرار گيرد (بركووتيز، ۱۳۷۲:
۴
و هدف

۳
خواسته بين كه معنا اين

همكاران، و (شارون مييابد بروز زدن به ديگري آسيب يا صدمه قصد به كه است رفتاري
محسوب غيرعمدي پرخاشگري و ناخواسته صدمه كه ميدهد نشان اين تعريف .(۲۰۲ :۱۹۹۰
شدت باشد بيشتر ناكامي چه است. هر وابسته شدت ناكامي به پرخاشگري شدت نميشود.
هدف براي فرد چه هر كه گفت بايد ناكامي تعريف بر تكيه با بود. خواهد بيشتر نيز پرخاشگري
را بيشتري هدف پرخاشگري آن تحقق در راه بروز مانع باشد، بيشتري قائل اهميت و ارزش

همراه دارد. فرد به در

كه ميكند استدالل 
۵
ميلر نمونه براي است. شده وارد نقدهايي شده ياد مفروضات به 

1. Frustration-Aggression
2. Frustration
3. Want
4. End
5. N. Miller
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به دنبال پرخاشگرانه غير رفتاري واقع و در منجر نشود پرخاشگري به لزومًا است ممكن ناكامي
شرح است: بدين انتقادات اين اساسي محورهاي داشته باشد.

برميگزينند. را واكنشهاي متنوعي از بلكه نمي كنند، هميشه پرخاشگري ناكام افراد الف)
.(۳۰۵ ،۱۹۸۷ و بايرن، (باورن نميشوند ناشي ناكامي از لزومًا پرخاشگريها همه ب)

بودن نامنصفانه تصور نتيجه در پرخاشگرانه تنش نظريهها، برخي طبق زمينه، اين در
يا بيانصافي اين مسئوليت بتوانند كه آنها اين استثنا با ميآيد؛ وجود به ناخوشايند حوادث
پژوهش ها برخي (بركووتيز، ۱۳۷۲). كنند منتسب چيزي يا كسي را به آسيبرساني نيت سوء
رسيدن به راه در كه ميآورند روي پرخاشگري به بيشتر مواردي در افراد كه داده اند نيز نشان
در مجموع، .(۳۵۳ :۱۹۹۰ (شارون، برخورد كنند به مانعي ميدانند آن مستحق را كه خود هدفي
و عامل يگانه نه و ميشود محسوب پرخاشگري عوامل از يكي ناكامي اخير ديدگاههاي طبق
به پرخاشگري شدن ناكامي منجر كه دارند نظر اشتراك زمينه اين از دانشمندان در بسياري

بايرن، . (بارون و  آن
۲
متصور و دوم مشروعيت آن

۱
شدت شرط وابسته است: نخست دو به

مستبدانه تلقي يا امري نامشروع كه وقتي و باشد قوي كه ناكامي هنگامي فقط .(۳۰۵ :۱۹۸۷
فرد آن و باشد ضعيف ناكامي اگر مقابل، ميانجامد. در پرخاشگري احتمال افزايش شود به
داشت. بارون و خواهد بعدي پرخاشگريهاي بر اندكي تأثير بداند خود سزاوار را مشروع و
آغاز نقطة در واقع او است. استوار مفهوم محروميت نسبي بر گار ۳۰۶). اساس مطالعة بايرون،
ميداند. (X) نسبي (Y) محروميت سياسي خشونت اشكال حجم و تبيين براي را خود تالش
اساسي شد، فرضيه اشاره چنانچه پرخاشگري است. ناكامي ـ نظريه از نسبي متأثر محروميت
منبع نسبت به پرخاشگري باشد كميت بيشتر ناكامي چه كه هر است آن ـ پرخاشگري ناكامي
خشونت سياسي عزيمتي براي تبيين حجم فرض را نقطه اين بيشتر خواهد بود. گار ناكامي نيز
بيشتر نيز خشونت حجم بيشتر باشد، محروميت شدت «هر چه كه: صورت بدين ميداند.
اندكي خشونت ماليم، دقيقتري، محروميت و روشنتر بيان به خواهد بود.» (گار،۲۹:۱۳۷۷). 
محروميت و ميرساند خشونت آستانه تا را وضعيت معتدل، محروميت برميانگيزد؛ را

دربردارد. را جامعه از عظيمي بخش واداشتن اقدام به احتمال شديد،
است.  پرخاشگري ـ ناكامي سازوكار خشونت، براي انساني ظرفيت عمدة منبع گار، نظر  از
1. Intensity
2. Pereived Legitimacy
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ميكند. پرخاشگري مهياي را انسانها كه است انگيزشي نيرويي ناكامي از برخاسته خشم
قطعي، اگر نگوييم پرخاشگري، احتمال وقوع باشد طوالني مدت كفايت به حد ناكاميها اگر
براي دروني تمايلي خود ناكامي شدت به تناسب ناكام انسانهاي باالست. بسيار دستكم
تأثير انسانها نيز بر رفتار متغيرهاي ديگري شرايط در اين منبع آن دارند. برضد خشونت اعمال
خواستههاي يا انتظارات تفاضل  حاصل محروميت نسبي نظرگار، از  (همان،۶۹). ميگذارند
زندگياند شرايط و کاالها ارزشي انتظارات يا خواستهها است. ارزشي تواناييهاي از ارزشي
وضعيت به هم وضعيت كنوني و به هم خواسته ها اين ميدانند. را مستحق آنها خود مردم که
بيش به چيزي دستيابي انتظار دومي در و موجود زندگي حفظ انتظار اولي در اشاره دارد. آتي
که در خصوص ديگري نکتة دارد. اشاره در آينده امکانات همان وجود انتظار آن يا حتي از
و اجتماعي زمينة که مسلطياند هنجارهاي تجلي انتظارات که است آن دارد وجود انتظارات
اين احساس منبع فرد احساس استحقاق است. تعيين ميکند. مبناي انتظارات را فرهنگي آنها
فرد که امکاناتي يا بودهاند بهرهمند آن پيشينيان از که باشد امکاناتي است ممکن استحقاق،
در ديگران با ارتباط در فرد ويا موقعيت است سنت مبتني بر که امکاناتي داشته، گذشته در

است. ساخته ضروري جامعه
توانايي عمل در مي کنند فکر افراد که هستند زندگياي شرايط و کاالها توانايي ارزشي
بر مي گيرند. در را آينده و فعلي وضعيت نيز ارزشي توانايي دارند(گار،۵۴). را به آنها دستيابي
آينده و بودهاند آن کسب به  قادر واقعًا انسانها که  است چيزهايي شامل  حال زمان  در
طي در زمامدارانشان يا دوستان وجود مهارتهاي خودشان، معتقدند انسانها که امکاناتياند
در افزايشي هرگونه .(۵۸ آورد(همان، خواهند فراهم آينده در را آنها حفظ و کسب امکان زمان
در تواناييهاي مشابهي افزايش با همراه که انسانها نزد در ارزشي اهميت انتظارات يا سطح
ارزشي تواناييهاي در کاهشي هر گونه ميدهد. را افزايش آنها نسبي محروميت نباشد ارزشي

تأثير مشابهي دربردارد. نيز
مييابد: زير نمود جمله در دو تعاريف اين

(انتظار ارزشي). هستم شهر X منطقه در مناسب آپارتماني داشتن اليق من
خريداري را آپارتماني چنين ميتوانم عمل در آينده سال ۱۰ در دارم که شرايطي با من آيا

ارزشي). کنم؟(توانايي
ميكند. گستره توجه آن گسترة و بعد شدت به دو نسبي محروميت تأثير در بررسي گار



سال اول
۱ شماره
بهار ۱۳۸۷

پژوهشي علمي_ فصلنامه

۲۴۶
پيامدهاي
سياسي

مصرفگرايي

۲۴۷
پژوهشي علمي_ فصلنامه

ساختن جدا سبب به گستره بر تأکيد دارد. اشاره جامعه يک در محروميت شيوع ميزان به
وجود جامعه افراد برخي در اندکي  گستره با و پراکنده و  خاص که است محروميتهايي
به بيان مي شود. حاصل محروميت وجود که با درک است منفي تأثيري ميزان نيز دارد. شدت
.(۶۰ (همان، ميآيد وجود به وجود محروميت با درک که نارضايتي يا خشم شدت روشن تر،

ميکند: متمايز از هم را نسبي عمدة محروميت الگوي سه گار
باقي ثابت نسبتًا  افراد آرزوهاي و انتظارات وضعيت اين در افول: از ناشي محروميت .۱
حال در رفاهي امکانات رسيدن به که تواناييها براي تصورشکل ميگيرد اين ولي ميماند،

مي شود. حاصل گذشته مقايسه با محروميت در لذا است. کاهش
باقي ايستا نسبتًا افراد تواناييهاي وضعيت اين در آرزوها: افزايش از ناشي محروميت  .۲
براي ابزارهايي فاقد مي کنند احساس انسانها و افزايشاند حال در انتظارات ولي ميمانند،
چيزي از بيشتري از تقاضاي ميزان ناشي ميتواند جديدند. افزايش انتظارات توقعات به نيل
از برخي انتظارات که است اين بر فرض است. بوده موجود حدودي تا اين از پيش که باشد
در آگاهي يابند. آن يا از روبروشوند مادي بهتر زندگي با که افزايش مي يابد صرفًا وقتي مردم
باالتري سطح مزاياي با زندگي سطح پايين با که مردمي است معتقد زمينه، بالنکستون اين
از ميشوند. لرنر باالتري از کاالها سطح خواهان تأثير، اين نتيجه در و ميشوند آشنا زندگي از

ميداند. ناکاميها و سرخوردگيها انقالب را اين آشنايي پيامدهاي جمله
شديد و همزمان کاهش و انتظارات شديد افزايش وضعيت اين در رونده: پيش ۳.محروميت

ساختاري عدم انعطاف که جامعه اي در نوسازي ايدئولوژي يک طرح وجود دارد. تواناييها
محروميت پيش شکل گيري موجب روند فراتر خاصي نقطه از ارزشها که شود آن از مانع 

ميشود. رونده
از است. فرصتهاي ارزشي است اهميت حائز گار تحليلي دستگاه که در ديگري مفهوم
خود در مطلوب ارزشي موقعيت هاي حفظ يا کسب براي مردم که اقداماتي سلسله نظر گار،
اجتماعي شخصي، دسته به سه آنان است . اين فرصت ها فرصتهاي ارزشي دارند، اختيار

سياسي تقسيم ميشود. و
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گار تد نظري مدل
چند سياسي خشونت محروميت نسبي در نقش زمينة در استدالل اصلي خود پاية گار بر

است. آمده ۵ شماره نمودار در مدلها اين از يکي مي كند. ارائه نظري مدل

(گار،۴۵۹:۱۳۷۷) سياسي خشونت حجم كننده ثانويه تعيين و اوليه عناصر علي مدل شماره۵: نمودار

 

مشاهده منتها چنانچه خارج است. نوشتار اين از حوصلة مدل عناصر اين همه توضيح
محروميت گسترة و شدت و سياسي » خشونت آورنده« به وجود اساسي مفهوم دو ميشود
گار، به زعم ميكند. بروز نارضايتي آن به نسبت آگاهي و محروميت درک با است. ابتدا نسبي
نارضايتي بعد، اين مرحلة شده است. در خشونت جمعي فراهم وضعيت پتانسيل همين در
محروميت يا ريشة منبع افراد که است نحو بدين نارضايتي شدن مي شود. سياسي سياسي
بيان به است. سياسي حمايت ديگر وجه نارضايتي مي يابند. سياسي نظام عملکرد در را خود
ميكنند، منتسب سياسي نظام عملکرد به خود را محروميت منبع افراد که وقتي روشنتر،
گستره و  به شدت توجه با منتها است.  يافته  کاهش  آنان  سياسي حمايت ميزان  عمل  در
باقي باشد و کار روي دولت سطح در صرفًا ميتواند حمايت سياسي کاهش نسبي، محروميت
کند. بهنظر سرايت سياسي نيز اجتماع نهايت در و سياسي رژيم به سطوح ميتواند و يا بماند
خشونت سياسي تبديل ميشود. به پتانسيل خشونت جمعي در وضعيت مذکور پتانسيل گار،
نظر از نسبي گستره باالي محروميت و شدت کرد که چنين نتيجه گيري اين مي توان واقع، در
شورشها و اعتراضات قالب ناآراميها، در که سياسي است خشونتهاي ساز زمينه سياسي
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شده است: گار ترسيم آراي بر تکيه حاضر با مسئله مقالة زير نمودار تحقق مييابند. در

گرايي مصرف پيامد شدن سياسي فرايند درباره گار آراي بر تني مب نظري مدل شماره۶: نمودار

         همخواني توانايي ها با انتظارات مصرفي
گسترش مصرف گرايي

توانايي ها با انتظارات مصرفي             ناهمخواني                
نسبي  محروميت

محروميت      درک

نارضايتي                بروز

است) آن سياسي نارضايتي(حکومت عامل توجيه
           

سياسي خشونت سياسي                      پتانسيل حمايت کاهش

کارگري و اعتراضات سياسي ناآراميهاي نظرية تد گار بر تکيه با تا کرده است  تالش
۱
هارمن

در کارگري اعتراضات بروز اصلي است که سبب اساسي او آن فرض كند. مطالعه را چين کشور
معتقد اين امر يابي ريشه در کارگران چيني است.هارمن بين در نسبي افزايش محروميت چين
و به داده ارتقاء را زندگي چينيها که سطح وعده داد به مردم شيائوپينگ دنگ دولت است که
اجراي برنامه مذکور دولت تبليغات واقع، محور اصلي در برساند. جهان ملل پيشرفته سطح
آنکه، داشت: نخست مهم سه کارکرد اين تبليغات بود. محتواي چين کشور مدرنيزاسيون در
يافت، جديد رشد مصرفي کاالهاي براي تقاضا آنکه، دوم برد، باال گذشته را از مردم آگاهي
دسترسي که ميشد داده مردم وعده به اين مصرفي کاالهاي براي تقاضا رشد بر سوم عالوه و
شده ياد سه جنبة است تا کرده تالش شکل سه به بود.هارمن خواهد پذير امکان به اين کاالها
1. J A. Harman
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دهه ۱۹۸۰(براي در تلويزيوني خارجي در چين برنامههاي ابتدا با ارائه ميزان عملياتي كند: را
مصرفي تبليغي کاالهاي و تعداد ارتقاي کيفيت به گذشته)، دوم نسبت کردن آگاهي عملياتي
ميزان و دستمزدها واقعي سوم رشد و ارزشي)، سنجش انتظارات حزبي(براي رسانه هاي در

ارزشي). توانايي کردن عملياتي (براي چيني کارگران بين در بيکاري
مذکور دهه در تلويزيون شماردستگاههاي که ميدهد نشان مختلف ارقام و آمار ارائة با وي
است. داشته افزايش نيز تلويزيوني خارجي برنامههاي واردات  است. داشته رشد شدت به
داده ميشد نمايش جهان ساير کشورهاي زندگي باالي سطح و برنامهها امکانات اين در
ميشد. از سوي ديگر کارگران مصرفي انتظارات رفاهي و رشد موجب اين امر با سرعت و
به نداشت. بر در موفقيت چنداني کارگران معيشت وضع زمينه بهبود در دولت سياستهاي
از تر سريع بسيار چيني کارگران انتظارات مصرفي که رشد ميكند استدالل ترهارمن روشن بيان
محروميت شرايطي احساس چنين بوده است. دولت دريافتي از وتسهيالت دستمزدها ميزان
است كرده فراهم کارگري را خشونتهاي و اعتراضات زمينه بروز نارضايتي با و تسريع را

است: شده نشان داده ۷ استداللهارمن در نمودار (هارمن،۲۰۰۲).

کارگري شکل گيري اعتراضات دربارة داليل بر آرايهارمن تني مب نظري مدل : شمار۷ شکل

وعده و وعيد رهبران سياسي براي رفاه      
                                           آگاهي نسبت به گذشته محروم                   
                                                 رشد انتظارات مصرفي                                              

ملل ساير زندگي نمايش رسانههاي جمعي             تجاري تبليغات
                                   کاهش توانايي مالي کارگران

محروميت نسبي احساس کارگري                               اعتراضات  رشد
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ايران وضعيت
به ايران جامعة در مصرفگرايي سالهاي اخير طي کرديم که اشاره مقاله پيشين بخشهاي در
مبني است، گرفته کلي نشأت فرضي از است. اين فرض بوده حال گسترش در فزايندهاي شکل
اولويت به معنوي مذهبيـ وضعيت از جامعه ارزشي نظام عناصر اخير سال هاي در اينکه بر
که پژوهشهايي جابهجايي است. حال در مصرفي انتظارات نتيجه و در مادي عناصر غلبه و
پژوهشها اين از به برخي زير در بودهاند. مدعا اين مؤيد است انجام شده اخير سالهاي طي
شهر ۳۰ از جوانان «نظرسنجي با عنوان پژوهشي در خوشگويان فرد و فوالدي ميکنيم: اشاره
باالتر جوانان انتظار مورد رفاه که سطح دادهاند نشان انتظار آنان» مورد رفاه ميزان درباره کشور
با داري معني آماري رابطه تحصيالت سن، درآمد و اين تحقيق طبق است. متوسط از حد
تبريز، رشت در شهرهاي رفاه کلي شاخص همچنين داشتهاند. مورد انتظار رفاه شاخص کلي
افراد بيشتر انتظارات رفاهي به با توجه  است. بوده شهرهاي کشور  از ساير باالتر اروميه و
گروه اين انتظار که گرفته اند نتيجه طرح اين پژوهشگران جواني) و پايين(نوجواني سنين در
حدود ۳۰ آمار طبق ويژه آنکه به دارد اشاره جديد نسل افزايش حال  در انتظارات به سني 
(فوالدي،خوشگويان ميدهند تشکيل ۱۵ تا ۲۳ سال سني گروههاي را کشور جمعيت درصد
در ايران بين تجمل گرايي روند بررسي«عنوان با پژوهشي در زند خان کريم فرد، ۱۳۸۲) حسن
تجملي کاالهاي بهشناسايي تقاضا (مصرف) کشش درآمدي اساس بر «۱۳۶۲-۱۳۷۵ سالهاي
روابط مصرف برآورد به است. پژوهشگر پرداخته معمولي پست و يعني ديگر کاالي نوع دو از
درآمدي ۱۶ کشش مجموع و در پرداخته روستايي و شهري سطح مناطق در کاال ۸ گروه براي
روستايي مرکز آمار يا شهري خانوارهاي درآمد و هزينه از آمارگيري تفضيلي بر اساس نتايج را
صفر از ( مصرف) کمتر درآمدي تقاضا خالصه، اگر کشش طور به است. آورده دست به ايران
خواهد معمولي باشد و يک صفر و اگر بين لوکس از صفر باشد اگر بزرگتر پست، کاال آن باشد

مي دهد: نشان را نظر مورد طبقات براي درآمد کشش زير جدول بود.
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و تجملي لوکس کاالهاي مقوله در کاالها گروه از سه مي دهد، نشان جدول چنانچه ارقام
خدمات و سرگرمي ، تفريحات ،( ۱/۰۶ ) ملزومات و اثاثه لوازم، از عبارتند که ميگيرند قرار
نتيجه ميگيرد نهايت در پژوهشگر .( متفرقه ( ۱/۱۶ خدمات و کاالها و ( ۱/۲۴ ) فرهنگي
جنگ پايان از پس است، ولي نزولي داشته جنگ روند طول تجملي در کاالهاي سهم که
خانوارها مصرف کل از کاالها اين مصرف سهم روند يعني است؛ صعودي يافته سير شديدًا
بيانگر وضعيت اين است. افزايش يافته شديدًا کاالها اين مصرف گرايش به ميدهد که نشان
در افزايش تجملگرايي تأييد کننده و است تجملگرايي لوکس و کاالهاي به بيشتر گرايش
نيزدر ايران دانشجويان مرکز افکارسنجي .(۱۶۵ زند، ۱۳۷۵: (کريمخان است خانوارها مصرف
اجرا پديده "تجملگرايي"» تهراني از شهروندان نظر ارزيابي عنوان « نظرسنجياي با ۱۳۸۱ سال
پديده اين رواج مردم درصد از که ۷۷ است آن از اين نظرسنجي حاکي يافته هاي است. کرده
هدف و اولين اولويت اقتصادي و درآمد ثروت کسب ۷۱ درصد نظر از زياد ميدانند. حد در را
مذکور پژوهشهاي از بيان هدف .(۹۱ ، شماره پژوهش و فرهنگ است ( شده زندگي در مردم
و بوده تغيير حال در جنگ، دوران مقايسه با در ويژه ايران، به جامعة که مدعاست براين تأکيد

است. جريان در مصرفگرايي و تشديد مصرفي جامعه سوي به تغيير اين
در دارد. انکارناپذير اهميتي تلويزيون ويژه به رسانهها نقش مصرفگرايي، اشاعة در
اهميت به سريعًا خدمات کاالها و توليدکنندگان که مي يابيم در تلويزيون، تاريخچة بررسي
وسايل از يکي زودي به رسانه اين بردهاند. پي  تلويزيون نظير فراگير و گسترده رسانهاي

درآمد كشش كاال گروه
۰/۵۷ دخاني و خوراكي

۰/۶۱ كفش پوشاك و

۰/۷۵ مسكن

۱/۰۶ ملزومات و ثاثه ا لوازم،

۰/۹۴ درمان و بهداشت

۰/۸۲ ارتباطات و نقل و حمل

۱/۲۴ فرهنگي خدمات و سرگرمي تفريحات،

۱/۱۶ و خدمات متفرقه كاال

مختلف درآمدي کاالهاي جدول شماره۲: کشش
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شکل به هم شدند تا قادر توليدکنندگان طريق بدين و شد محسوب ناپذير خانوادهها اجتناب
مستقيم يعني گنجاندن کاالها غير شکل هم به بازرگاني و از طريق آگهيهاي مستقيم يعني
کاال و تبليغ به فيلمها، شخصيت با ارتباط در و سريال ها و فيلمها مختلف صحنههاي در
اطالعات براي منبع مهمي زماني اندک بپردازند. تلويزيون در در بينندگان مصرف ميل ايجاد
دهة سريالهاي تلويزيوني در شمار رفت. به زندگي مصرفي سبک ويژه مصرف به الگوهاي و
مستقيم طور غير به ولي ميشد، تأکيد خانوادگي موضوعات بر معموًال امريکا، و ۱۹۶۰ ۱۹۵۰
جديد از کاالهاي استفاده شيوه جديد مورد نياز خانواده، کاالهاي خانوادهها، آن سبک زندگي
خانه اتومبيل، صاحب هسته اي، خانواده سريالها اين در ميگشت. تبليغ منزل تزئين نحوه و
سوپر به  روزه هر مراجعه و  لباسشويي ماشين يخچال، سه يا دو  بزرگ، آشپزخانه بزرگ، 

ميشد. داده نشان مارکتها
خانواده هر که مي دانيد ضرورت(آيا يک منزلة به کاالها از بسياري تبليغات تلويزيوني در
کاال نداشتن ميخواهيد)، شما که چيزي است همان خواسته( اين دارد؟)، نياز اتومبيل يک به
است) خوب شما زندگي اين کاال براي تأثير( نداريد؟)، را کاال اين شما واقعا خالء( به منزلة
(عليخواه،۱۳۸۲: بود خريد به بيننده واداشتن آگهيها اين همه فرجام واقع در ميشدند. معرفي
پس از جنگ ممنوع بود. جنگ پايان تا صدا و سيما در بازرگاني ما تبليغات ۳۱). در کشور
سيما و صدا انواع کاالها از تبليغ و شده مجاز نيز تبليغات نوع کشور، اين آغاز سازندگي و
گوناگون است. پژوهشهاي داشته صعودي سير امروز به تا روند اين گونهاي که به شد آغاز
نمونه براي کردهاند. تاييد را تلويزيون بازرگاني آگهيهاي بودن مصرفگرا و تجملگرايانه
تجاري زندگي در تبليغات مؤلفه هاي سبک «بررسي با نام رسولي در پژوهشي رضا محمد
تبليغات تجاري تلويزيون در که ميدهد نشان است، داده انجام ۱۳۸۱ در سال تلويزيون» که
ندارند. توزيع يکساني پايين و متوسط گروههاي باال، زندگي در سبک به مربوط مؤلفههاي
زندگي سبک  که است مطلب اين مؤيد نظر مورد گروههاي به مربوط رتبههاي مقايسه 
شده مطرح تبليغات تجاري در گروههاي پايين سبک زندگي از بيش و متوسط مرفه گروه هاي

.(۳۵۸ رسولي،۱۳۸۲: است(
از تلويزيوني سريال هاي «بررسي نام با پژوهشي ۱۳۸۴در سال در نيز محمدي مهر غالمرضا
۳۱/۹ درصد(۴۱۵ در ۸۴ سال ماهه اول شش سريالهاي در مي دهد که نشان تجمل گرايي» منظر
تأکيد مي كند پژوهشگر البته شده است. داده تجملي نشان کاالهاي ۱۳۰۰ صحنه) از صحنه
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شدهاند داده نشان مشخص و واضح است که به صورت ميزان تنها شامل کاالهايي اين که
دادن نشان حين در دوربين شده( در صحنهها ديده گذرا صورت به که تجملي کاالهاي و
کاالهاي چهارم از سه آنکه نکتة ديگر نشده اند. گرفته در نظر است) داشته کاالها حرکت اين
کاالهاي است. اکثر بوده ژانر آنها خانوادگي که نشان داده شده سريالهايي (۷۵/۹) در تجملي
به لحاظ شده اند. داده نشان طنز در سريالهاي دوم و خانوادگي سريالهاي در تجملي نخست
متوسط نشان نماي از درصد ۳۵/۷ و نزديک نماي از تجملي(۵۳/۳) کاالهاي نيمي از تصوير
در تغيير اهميت، حائز نکتة محتوايي، نظر از .(۴۸-۴۴ مهر،۱۳۸۵: (محمدي است شده داده
تبليغات مستقل بخش هاي بر عالوه ۱۳۸۰ دهة در كه گونهاي به است. بازرگاني تبليغ شکل
بازرگاني گنجانده تبليغ نيز تلويزيوني سريالهاي قصة در ميانبرنامهها و برنامهها بازرگاني بين
ميشود. محسوب نمونه اين شاخص ترين جزو مديري مهران کارگرداني به مظفر باغ طنز شد.
با مستقيم ديالوگ و دوربين به شدن با خيره و بيگاه گاه برنامه طول در سريال اين بازيگران
خريد آن تشويق را به بينندگان و ميزدند حرف استفاده مورد کاالهاي مزاياي و فوايد از بيننده
محسوب ميشوند. مصرفگرايي اصلي اشاعه از ابزارهاي يکي سريالهايي ميکردند. چنين
نميخورد. آن به چشم کارشناسي محتواي ارزيابي اجتماعي و اثري از که در آنها سريالهايي

به  است. صحت سروش کارگرداني چارخونه به سريال طنز زمينه اين در ديگر  شاهدي
تشخيص به صحنهاي هر در ظاهرًاـ استـ  مبل سازي شرکت اين سريال اسپانسر که اين سبب
سريال اين از شخصيتي خانة شده است. در گران قيمت گنجانده توليدي مبلهاي شرکت اين
است، کار به مشغول هواپيمايي آژانس يک  در نيز او  همسر و بوده بيکار داستان طبق که
وجود غيره و ميليون توماني، يخچال دو ال. سي. دي ميليون توماني، تلويزيون چهار مبلمان
کاال تبليغ گنجاندن يعني تبليغات شدن غيرمستقيم سبب که داشت توجه بايد البته دارد.
مثال براي است. مستقل بازرگاني تبليغات تماشاي از بينندگان اجتناب سريالها، متن در
تبليغات اثرات درباره تهراني شهروندان از «نظرسنجي نام با پژوهشي در حيدري، معصومه
به پاسخگويان از که ۶۰ درصد ميدهد انجام داده نشان ۱۳۸۵ که در سال تلويزيون» بازرگاني
انتخاب را ديگري مشابه، شبکه برنامههاي يا سريالها و وسط فيلمها در آگهي پخش هنگام
بينندگان برنامههاي درصد ۸۰ آنکه و نکتة مهمتر مي شوند مشغول ديگري کار يا به ميکنند،
را تلويزيوني سريال هاي و فيلمها وسط در تجاري آگهيهاي پخش زمان مدت تلويزيون
اين سمت به را کاال توليدکنندگان وضعيتي چنين .(۱۳۸۵ (حيدري، دانستهاند زياد خيلي
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قصة برنامه در کااليشان تبليغ که شوند برنامهها يا سريالها اسپانسر كه به شرطي داد سوق
يا بودن مطلوب زمينه در رسانه اين از متناقض  پيامهاي  وجود ديگر نکتة شود. گنجانده
که پيام اصلي ميشوند توليد متعددي سريالهاي رمضان ماه در است. رفاه نبودن مصرف و
توماني ميليون تلويزيون دو سريالها، همين البه الي در ولي است. زيستي به ساده دعوت آنها
۱۳۸۵ سال نمونه، در براي ميشود. تبليغ قيمت گران وسايل ساير يا و چند ميليوني يخچال يا
شهر جنوب در خانهاي در سادهاي زندگي آن در که شد پخش تلويزيون از زيرزمين سريال
نقد فرج يعني سريال اصلي شخصيت تجملي زندگي ديگر طرف از و شد نهاده ارج تهران
تبليغ تلويزيون دستگاه يک سريال درباره بين در پخش شده آگهيهاي در آنكه حال ميشود؛
بينندگان به تلويزيون) صفحه و وسعت سايز به (با توجه آگهي متن در هم ومداوم ميشود
دعوت يعني سريال (پيام پيام کدام بايد اينکه بيننده ببريد! خانه به را سينما که ميشود گفته
آن .نکته نيست. مشخص بپذيرد را ( خانه! به سينما بردن يعني آگهي پيام يا زيستي ساده به
و گهگاهي تلويزيون در مصرفگرايي مصائب و مشکالت بيان و ساده زيستي ترويج که است
ماجرا اصل که وجود دارد وشتابزدگي به اندازهاي تصنع نيز شرايط اين حتي در و بوده مناسبتي

ميشود. نقض متناقض پيامهاي با

نتيجه گيري
ارجاع به سياسي) با نظري پديدهاي سياسي(حمايت بيني پيش اين مقاله هدف اصلي
تعريف را مصرفگرايي نخست راستا اين در بود. گرايي) اجتماعي(مصرف و رواني پديدهاي
برخورداري از خدمات استـ و داشتن کاالها به مصرفگرايي "تمايل شديد از مقصود کرديم.
در فرهنگي تمايلي چنين و نداشته باشدـ را آنها دستيابي به توانايي فرد ممکن است که
و منزلت برتري از زندگي موجب معيني کاالها و سبک انواع داشتن آن که در ميکند رشد
شهروندان جهتگيري را نيز آن سياسي حمايت تعريف ميشود". در اجتماعي وجهه کسب
سپس به نظريههاي جامعه سياسي، نهادها و مقامات دانستيم. آنان به قواعد تعلق خاطر و
ابزارهاي و راهها تکيه بر با افراد اگر معتقد بود که مرتن مسئله پرداختيم. با مرتبط شناختي
دست پول و طبقاتي همچون مصرف، تحرک جامعه تأکيد شدة اهداف  به نتوانند مشروع
محروميت خواهند احساس و سرخوردگي دچار نكند آنها حال به فکري نيز و جامعه يابند
نوع گزينش و گزيد برخواهند را مختلفي عمل شيوههاي آنان محروميت احساس پس از شد.
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که انتخاب داديم مقاله نشان در اين دارد. بستگي تربيت آنان و نوع پذيري روند جامعه به
عامل بر با تکيه دارد. همراه به خود را خاص پيامدهاي سياسي رفتاري هر شيوه يا عملي هر
خشونتها بروز اوليه علت گار نظرية تدگار بررسي کرديم. در را مفهوم اين نسبي، محروميت

ميداند. مردم در محروميت نسبي احساس را رشد سياسي ناآرامي هاي و
محروميت خود منبع افراد است. يعني محروميت توجيه سياسي است مهم او نظر آنچه از
سياسي کاهش حمايت صورت اين بدانند. در نظام سياسي سياستهاي و خط مشيها را
آن در تجربي اشاره کرديم که پژوهشي به ميشوند. سياسي و افراد مستعد اعتراضات مييابد
و رهبران مصرفي و رفاهي وعدههاي چين، کشور در کارگري اعتراضات رشد اصلي سبب
و تسهيالت رفاهي ضعف و طرف يک تلويزيون از و تجاري تبليغي برنامههاي با آن تشديد
پژوهش اشاره چند به جامعة ايران، وضعيت به نگاهي با ديگر بود. طرف از معيشتي کارگران
برنامههاي به نگاهي که دادهاند. گفتيم نشان را و مصرفي رفاهي انتظارات رشد که کرديم
به آنهاست. برنامههاي در  تلويزيوني تبليغات رشد بيانگر و سيما صدا سازمان تلويزيوني
در بلکه مستقل شکل وبه برنامهها بين در نه تجاري تبليغ اخير سال دو يکي در که گونهاي
يادشده، توجه به اوضاع ميشود. با ارائه نامهها فيلم قصه در و با گنجانده شدن سريالها متن
طرفي خصوص تلويزيون از به جمعي رسانههاي وسيله به مردم رشد انتظارات مصرفي يعني
طرف ديگر، بين مردم از در طبقاتي شکاف افزايش و تورم رشد کاهش قدرت خريد ، و
و سياسي حمايت انتظارکاهش مي توان آتي سالهاي در مقاله اين در شده ارائه نظريههاي طبق

داشت. را کاهشي چنين احتمالي تبعات
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