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چکيده
مصرف فيلمهاي آوانگارد کارکردهاي گوناگوني در مناسبات اجتماعي دارد .هدف پژوهش حاضر کشف درک و تجربة
مصرف اين نوع فيلم ها در نزد جوانان  05تا  46ساله شهر تهران در سال  0097است .روش پژوهش از نوع نظريه
زمينهاي کيفي است که در سال  0097انجام شد و در آن از نظرية زمينه اي اشتروس و کوربين ( )0660استفاده شده
است .داده ها از طريق مصاحبه با پانزده نفر و به شيوۀ نمونه گيري هدفمند جمعآوري شد .براي تجزيهو تحليل دادهها
از روش کدگذاري باز ،محوري و انتخابي استفاده شده است .نتيجة تحقيق نشان داد که مصرف فيلم آوانگارد بازتوليد
نوعي تمايز فرهنگي است..ذائقة فيلم آوانگارد در اينجا در پي بازتوليد تمايز طبقاتي نيست ،بلکه نوعي تمايز نخبهگرايانه
در ميدان فرهنگي را بازتوليد ميکند .افراد از هر طبقة اجتماعي ،تالش دارند تا خود را به عنوان گروهي متمايز معرفي
کنند و طبقه اجتماعي نقشي در ذائقة مصرف فيلم آوانگارد ندارد .بنابراين ،ذائقة فيلم آوانگارد نوعي منازعة قدرت در
ميدان فرهنگي جامعه براي شکلگيري تمايز است .بهطورکلي ،مصرف اين نوع از فيلم تأثيرات مثبتي در مخاطبينش
ميگذارد و سبب تمايز آنها از ديگران و ارتقاي سطح فرهنگي آنها ميشود.
نتيجة تحقيق نشان داد که ذائقة مصرف فيلم آوانگارد و عضويت در گروههاي خاص ارتباطي با مناسبات طبقاتي و
خانوادگي ندارد .مفهوم برساخت شدۀ تحقيق حاضر ،تمايزگرايي فرهنگي است که بدين معناست که مشارکت کنندگان
در تحقيق ،ميدان فرهنگي را به محلي براي بازتوليد تمايز اجتماعي انتخاب کرده اند.

واژگان کليدی :مصرف فرهنگي ،فيلم آوانگارد ،بورديو ،تمايز ،ذائقه.

تاریخ دریافت0931/0/13 :

تاریخ پذیرش0931/1/03 :

 .0استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد ،یزد ،ایران asadati@yazd.ac.ir
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد ،یزد ،ایران asal.razavi11@gmail.com
 .9دانشجوی کاشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد ،یزد ،ایران h.r3313@gmail.com

جامعهشناسي هنر و ادبيات ،دوره  ،01شماره دوم ،پایيز و زمستان 0931

بيان مسئله
زماني مصرف در زمرۀ موضوعهای مورد مطالعه اصحاب علوم اقتصادی بود ،ولي در
دهههای اخیر از مباحثي به شمار ميرود كه جايگاه چشمگیری در عرصۀ مطالعات فرهنگي
و اجتماعي پیدا كرده است .اهمیت فزايندۀ مصرف بهدلیل نقشي است كه در زندگي
روزمرۀ افراد و در ساختارهای اجتماعي جوامع ايفا ميكند .مصرف در پايان قرن بیستم به
واقعیتي چندبعدی تبديل شد كه در كنار ابعاد و الزامهای اقتصادی ،معاني فرهنگي و
الزامهای اجتماعي بسیاری با خود دارد (باكاک1331 ،؛ صمیم و فاطمي1336 ،؛ كاظمي،
.)1331
امروزه مصرف فرهنگي 1بهدلیل گسترش فزايندۀ كاالهای فرهنگي ،بخش اساسي و
جداييناپذير زندگي انسان ها شده است .اين امر پرسش از عوامل اجتماعي مؤثر بر نوع
مصرف و محتوای سلیقههای هنری گروه های مختلف جامعه و خاصه جوانان را ،به يكي از
مهمترين دغدغههای نظری محققان عرصۀ جامعه شناسي فرهنگ بدل كرده است .به میزاني
كه محصوالت فرهنگي در جوامع رشد مي يابند و مصرف فرهنگي نقش مهمتری در خلق
هويت ها و همچنین اقتصاد فرهنگ ايفا ميكند ،طرح اين پرسش نیز اهمیت بیشتری مييابد
(فاضلي .)1334،در واقع مي توان عنوان كرد كه مصارف فرهنگي ،نظیر تماشای فیلم،
مطالعۀ ادبیات ،نقاشي ،گوش دادن به موسیقي و غیره بر داوریهای زيباييشناختي افراد
استوار است و به نوعي ابزاری برای تعیین مرز بین گروههای مختلف اجتماعي به شمار
ميرود.

2 .Cultural consumption
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بورديو 1جامعهشناس سرشناس فرانسوی معتقد است كه حس زيباييشناختي ،داوری
شخصي محسوب ميشود ،كه اين داوری شخصي مبتني بر حیثیت اجتماعي و جايگاه او
در جامعه است .انسان فالن فیلم يا موسیقي را به خاطر اينكه به او حس تشخص و وجه
تمايز 2ميدهد دوست دارد و مصرف ميكند .اين سرمايۀ فرهنگي 3توان آن را دارد كه از
طريق ايجاد نوعي منش متمايز در افراد ،قريحۀ زيباييشناختي و كیفیت مصرف فرهنگي
آنان را متأثر سازد ،زيرا اساسا مصرف فرهنگي ،مستلزم نوعي عمل كشف ،خوانش و
قرائت است .در واقع ،يک اثر هنری فقط برای كسي معنا و جذابیت دارد كه رمزهايي را كه
آن اثر با آ نها رمزگذاری شده است در اختیار داشته باشد .اين عملیات رمزگشايي نیز،
بهنوبۀ خود ،منوط به كاربست آموختههای شناختي است كه از طريق انس گیری
نامحسوس در محیط طبقاتي و خانوادگي كسب ميشود .از اين جهت ،نحوۀ اكتساب
فرهنگ در نحوۀ استفاده از آن مندرج است و سلسلهمراتب هنرها با سلسلهمراتب اجتماعي
مصرف كنندگان تطابق (هومولوژی) 4دارد .با مطالعۀ مصرف فرهنگي ميتوان حوزههای
ذوقي (اعم از سلیقۀ نخبه گرايانه يا سلیقۀ عامیانه) متناظر با خاستگاه و موقعیت اجتماعي
افراد را از يكديگر تمیز داد (بورديو. )22 : 1311 ،
بورديو بر اين باور است كه طبقات باال خود را با استفاده از فرهنگ متعالي از بقیۀ طبقات
متمايز ميكنند و بر اساس نظر بورديو سلیقۀ نخبهگرايانه با عالقه به هنر تجربي ،2انتزاعي،6

2.Bourdieu
1.Differentiation
3.Cultural capital
4. Homology
5. Experimental
6. Abstract
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آوانگارد و هنر پیچیده به لحاظ فرم 1مشخص ميشود و سلیقۀ عامیانۀ معطوف به هنر
ويژگيهای واقع گرايي ،2كاربردی 3و تزيیني 4دارد (همان.)243 ،
امروزه از طرفي مانند گذشته فیلم تنها يک وسیلۀ سرگرمي نیست ،و بهعنوان يكي از
عناصر تأثیرگذار در زمینۀ فرهنگي مورد توجه است  .در اين میان ،جمع زيادی از
مصرفكنندگان ايراني را جوانان كه از بینندگان اصلي فیلمها محسوب ميشوند ،تشكیل
ميدهند؛ البته بايد به اين نكته توجه كرد كه فیلمها دارای تنوعي از ژانرها هستند .فیلمهای
متفاوتي وجود دارند كه يكي از اين نوع فیلم ها ،فیلم آوانگارد 2است .فیلم آوانگارد به طور
كلي پیشرو بودن و تجربهگرايي در هنر است ،بئین معني كه محصول و اثر ،خالف و خارج
از جريان رايج و قابلفهم روز باشد و معیارهای رايج عامهپسند مخصوصا هنر تجاری،
نتواند آن را بپسندد و هضم و فهم كند .بخش اساسي اين ژانر مربوط به رابطۀ نشانههای
معنايي فیلم با ذهن مخاطب است كه آنچه در مورد نظريۀ بورديو ذكر شد ،مصرف هنری
كه با معنايي عمیق و نه ظاهری همراه باشد تنها توسط طبقات باال درک و تجربه ميشود.
در سینمای ايران شاهد گرايش روزافزون اهالي سینما به تولید و ساخت محصوالت
سینمايي تجاری و به اصطالح گیشهای هستیم؛ فیلم هايي كه به فراخور محتوا و فرم ،اقبال
بیشتری نزد عموم مردم دارند ،اقبالي كه به واسطۀ ذائقۀ و سلیقۀ مردم در شكلگیری
محتوای فیلم و متقابال محتوای فیلم بر ذائقه و سلیقۀ مردم تأثیر ميگذارد .در اين بین،
جواناني هستند كه عالقه ی چنداني به اين نوع سینما ندارند و دارای ساليق متفاوتي هستند
و به نوعي مخاطب خاص سینما محسوب ميشوند .اين جوانان عالقه به فیلم نخبهگرايانه

2. Form
1. Realism
3.Practical
4 .Decorative
5. Avant-gard
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يا آوانگارد دارند كه در مقابل سینمای تجاری قرار ميگیرد .بخش اساسي اين نوع از فیلم
مربوط به رابطۀ نشانههای معنايي فیلم با ذهن مخاطب است كه اين ويژگي ميتواند
كاركردهای مهمي را برای سینمای آوانگارد رقم بزند .فیلمهای آوانگارد به پشتوانۀ مضمون
پیچیده وتجربهگرايي ،افراد را بهسمت تفكر و نگاه عمیق به زندگي سوق ميدهند .همچنین
با تولید محتوای تجربي برای افراد راهنمايي در چالش ها و سختيهای زندگي هستند .در
جامعهای كه درصد قابلتوجهي به فیلمهای تجاری عالقه دارند ،سلیقۀ نخبهگرايانه ميتواند
نجات بخش عدم وجود معنا باشد.
در ايران ،مطالعات جامعهشناختي بسیار اندكي به مصرف فیلم آوانگارد پرداختهاند.
ازاينرو ،شناخت مصرف فیلم آوانگارد و كاركردهای آن در مناسبات اجتماعي مصرف
كنندگان ضرورت بیشتری مييابد .بنابراين در اين پژوهش سعي شده است به اين پرسش
پاسخ داده شود كه علل گرايش برخي از جوانان تهراني به مصرف اين نوع از فیلم چیست؟
و همچنین مصرف فیلم آوانگارد چه پیامدها و دستاوردهايي برای آنان دارد؟

اهميت و ضرورت تحقيق
يكي از علل مهم توجه به هنر آوانگارد و مخاطبان هنر جايگاه آن در جامعهشناسي هنر
است .نیازهای جامعه شناسي هنر در ايران حول دو محور اصلي مباني جامعهشناسي هنر و
روندهای معاصر در جامعه شناسي هنر برآورد شده است .محور اول بر سه اصل استوار
است كه از آنها اصل هنر و مدرنیزاسیون است كه در آن به بحث در مورد تحلیل جامعه
شناختي مفهوم آوانگارد ،مسئلۀ نقش آوانگارد و مشخصات آنها ميپردازد .همچنین محور
دوم بر شش اصل استوار است كه يكي از آنها ديانیسم اجتماعي دريافت است كه به تحلیل
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مخاطبان هنر در خردهفرهنگهای قومیتي و اقشار و طبقات اجتماعي ميپردازد (يگانه،
.)21 : 1334
بنابراين اين مقاله ،با معرفي سینمای آوانگارد و مشخصات آن و همچنین تحلیل دريافت
مخاطبان از فیلم آوانگارد و نقش اين نوع از فیلم در مناسبات اجتماعیشان كمک اندكي به
رفع نیازهای جامعه شناسي هنر خواهد كرد.
در ايران مخاطب سینما جوانان آيندهساز هستند ،بنابراين شناخت ذائقه و سبک زندگي
آنها برای به كار بردن راهبردهای فرهنگي در جهت تولید محتوای فیلمها ضروری است .از
طرفي ژانر فیلم آوانگارد با عنصرمعناگرايي همراه است .معناگرايي از جمله عناصری است
كه در كشوری چون ايران(بهدلیل افزايش شديد فیلمهای تجاری) در بسیاری از امور ناديده
گرفته مي شود و درزمینۀ ساخت فیلم نیز عدم تمايل به آن ،ما را از ورود به اين دنیا منع
كرده است .ازآنجاييكه معناگرايي نیاز به ذهن خالق دارد و مشاركت در مفاهیم ذهني
ديگران توجه به مفهوم را گسترش ميدهد اين موضوع دارای اهمیت است كه جوانان مورد
مصاحبه در اين پژوهش چه نوع دريافتي از اين شكل خاص ازمعناگرايي دارند .نكتۀ آخر
اين است كه گاه از فیلم برای انتقال نوع خاصي از ايدئولوژی استفاده ميكنند .با ورود
فیلمهای معناگرا به ايران ،پي بردن به انگیزههای مصرفكنندههای اين فیلمها و نوع معاني و
تفسیرهايي كه از آنها دارند ،ضروری است و برای آگاهي از زمینههای معرفتي جوانان بايد
بدانیم آنها چه درک و تجربهای از اين فیلم دارند.
توجه به آنچه در مورد رابطۀ طبقۀ اجتماعي و مصرف فرهنگي در رويكرد نظری
بورديو ذكر شد ،هدف اين پژوهش اين است كه نشان دهد آيا ميتوان از طريق تعیین
موقعیت اجتماعي جوانان ،سلیقۀ نخبه گرايانه و گرايش به مصرف فیلمهای آوانگارد را
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پیشبیني كرد؟ و آيا مصرف اين فیلمها باعث ميشود جوانان خود را از ديگران متمايز
كنند؟ و اينكه مصرف ژانر آوانگارد چه تأثیری بر سبک و نوع نگرش آنها به زندگي دارد؟

پيشينة تحقيق
مظاهری ( )1314تحقیقي با عنوان نقش سرمايه فرهنگي و تمايز طبقاتي در شكلگیری و
تكوين جامعه شناسي موسیقي(با تأكید بر ديدگاههای آدرنو ،پیترسون و پیربورديو) انجام
داده است .اين مقاله نتیجه ميگیرد كه درست است كه هنوز متغیرهای سرمايۀ فرهنگي و
تمايزهای طبقاتي در مصرف موسیقي نقش ايفا ميكنند ،اما شرايط جامعۀ جديد به ساير
متغیرها نیز اجازه داده است تا بر ذائقهها و ترجیحاً كنشگران تأثیر بگذارند .ادريسي و
همكاران ( )1311تحقیقي با عنوان سرمايۀ فرهنگي خانواده و ذائقۀ فراغتي دانشجويان با
رويكرد نظری بورديو (مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه تهران) انجام دادند .نتايج بهدست
آمده حاكي از آن است كه اوقات فراغت دانشجويان بیشتر با فراغت های جسماني و
تفريحي_سرگرمي پر میشود و فراغتهای تفريحي _ سرگرمي و اجتماعي در بین دانشجويان
زن بیش از مردان و فراغت تفريحي _سرگرمي و جسماني در بین دانشجويان متأهل بیشتر از
مجرد است .رفیعي و مالكي ( )1311در مطالعهای ارتباط میان سرمايه های اقتصادی و
فرهنگي با سلیقه های هنری را بررسي كردند .يافته های حاصل از تحقیق مؤيد آنست كه
سرمايۀ اقتصادی و سرمايۀ فرهنگي هردو دارای نقش معناداری در شكلدهي به نوع سلیقۀ
هنری جواناناند.
كاتزگرو 1و سالیوان )2111( 2متغیرهای جنسیت و پايگاه اجتماعي را برای بررسي
سیریناپذيری مصرف فرهنگي درهم آمیختند .يافتهها حاكي از آن است كه جنسیت و
2.Katzgro
1.Sullivan
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پايگاه اجتماعي در سیریناپذيری مصرف فرهنگي بهصورت جداگانه تأثیر دارند .مردان
بیشتر از زنان و افراد با پايگاه اجتماعي باالتر بیشتر از افراد با پايگاه اجتماعي پايینتر
سیریناپذيری يا افراط در مصرف فرهنگي دارند .لیزاردو  )2116(1به بررسي نقش جنسیت
و اشتغال در مصرف فرهنگي متعالي با توجه به نظريۀ طبقاتي بورديو در امريكا پرداخته
است .نتايج تحقیق وی نشان مي دهد كه با مداخلۀ متغیرهای سرمايۀ فرهنگي و سرمايۀ
اقتصادی تأثیر جنسیت بر مصرف فرهنگي متعالي تغییر ميكند .مطالعۀ كاتزگرو ()2112
دربارۀ رابطۀ مصرف فرهنگي و تمايزهای طبقاتي در امريكا ،اسرائیل ،ايتالیا ،آلمان شرقي و
سوئد نشان داد كه متغیر طبقه با مصرف فرهنگي در كشورهای مختلف بهصورتهای
متفاوتي رابطه داشته است .مصرفهای فرهنگي متفاوت با ساختار طبقاتي در اسرائیل،
آمريكا و سوئد رابطۀ معنادار داشت اما در ايتالیا و آلمان شرقي رابطه معنادار نبود .همچنین
متغیرهای جنسیت ،نژاد و مذهب در يادگیری و آموزش مصرف فرهنگي مهماند ،ولي اين
متغیرها نقش متغیرهای میانجي بین ساختار طبقاتي و ساليق فرهنگي را به طور كامل اجرا
نميكنند.
در پژوهشهای انجامگرفته هیچيک به طور مشخص به مفهوم مصرف فیلم و درک و
تجربۀ مصرف كنندگان آن كه اين روزها بهشدت در بین جوانان در حال افزايش است،
نپرداخته اند .بر طبق نظر بورديو درک و تجربۀ افراد در مصرف فرهنگي بهعنوان عاملي
برای تمايز عمل مي كند و افراد با مصرف فرهنگي نخبه گرايانه سعي در تمايز خود از
ديگران دارند كه جای اين بحث در پژوهشهای صورت گرفته خالي است.

2 .Lizardo
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مباني نظری
فیلمسازی به سبک آوانگارد بهشكل ساختاری و رسم ،ريشه در نهضت آوانگارد اروپايي
در دهۀ  1121دارد .اين اصطالح به سبكي از فیلمسازی اطالق ميشود كه كامال از جريان
غالب سینما فاصله دارد و با جريان اصلي يا همان سینمای تجاری در تضاد است .دومنیک
نوگه در كتاب سرشت سینمای تجربي اين اصطالح را كموبیش به گونه ای انحصاری در
مورد آن دسته از فیلمهايي استفاد ميكند كه همه يا بخشي از اين خصائص را دارا هستند:
فیلمهايي كه به شیوه و روندی صنعتي ساخته نشده اند ،فیلم هايي كه در چرخۀ تجاری
اكران نشدهاند (ولي در مكانهای هنری و فرهنگي ،مناسب پخش هستند و مخاطب خاص
خود را دارند) ،فیلمهايي كه در پي پخش يا ضرورتا سودآوری نیستند ،فیلمهايي كه معموال
غیر روايياند ،فیلمهايي كه در پي پرسشگری و شالودهشكني هستند( ضرغام و ديگران و
همكاران.)23 : 1312 ،
نظريات متعددی در مورد مصرف فرهنگي وجود دارد .نظريۀ هومولوژی يكي از
نظريات مهم پیر بورديو است كه در كتاب تمايز بدان پرداخته است .بر اساس نظريۀ
بورديو ،افراد بهواسطه برخورداری از انواع مختلف سرمايه نظیر سرمايۀ فرهنگي ،اقتصادی و
اجتماعي به مصرف فرهنگي ،مادی و فعالیت های فراغت اقدام ميكنند .از نظر او حجم و
انواع سرمايه ها طبقه را تشكیل مي دهد و منش افراد ،درون هر طبقه را به يكديگر وصل
ميكند و بر مبنای اين منش مشترک ،سبکهای زندگي شكل ميگیرد .البته به معنای دقیقتر
بايد گفت مصرف ،اجازه بازنمايي سبکهای زندگي مختلف و نیز ذائقههای مختلف را مي
دهد .در نهايت سبکهای زندگي و ذائقه ها كه بر مبنای سرمايههای باال شكل ميگیرد به
مصرف كاالهايي ميانجامد كه تمايز اجتماعي ايجاد ميكند؛ (حمیدی و فرجي: 1331 ،
.)62
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از نظر بورديو كنشگران اجتماعي با نوع مصرف كاالهای فرهنگي ،خود را دستبندی
ميكنند و با اظهار عالقه به محصوالت فرهنگي معین و ابراز سلیقه و ذوق در موردآنها
طبقهبندی ميشوند .بنابراين عرصۀ فرهنگي به صورت نظام طبقه بندی سلسل مراتبي كه از
فرهنگ متشخص تا فرهنگ عادی يا غیرمتشخص استمرار مييابد به افراد يک طبقه امكان و
فرصت ميدهد تمايزات راهبردی را نسبت به طبقۀ ديگر اعمال كنند  .طبقۀ مسلط درصدد
است تا جايگاه خود را از طريق راهكار تمايز و تشخص حفظ كند و در پي آن خوشذوقي
خود را به ساير اعضای جامعه و گروه ها تحمیل كند (توسلي.)1333 ،
بورديو بر اين باور است كه طبقات باال خود را با استفاده از فرهنگ متعالي از بقیۀ
طبقات متمايز ميكنند و سلیقۀ نخبه گرايانه با عالقه به هنر تجربي ،آوانگارد و هنر پیچیده
به لحاظ فرم مشخص ميشود و سلیقهی عامیانه معطوف به هنر با ويژگيهای واقعگرايي،
كاربردی و تزيیني است (بورديو.)243:1311 ،بنابراين سینمای آوانگارد كه نوعي از سینمای
نخبهگرايانه محسوب ميشود از نظر بورديو در خدمت طبقۀ فاخر و سینمای تجاری در
خدمت طبقۀ متوسط و پايین جامعه است .به زعم بورديو افرادی كه سینمای تجربي را
مصرف ميكنند ،سعي در تمايز خود و تحمیل سلیقهشان به ديگران را دارند.
آدرنو 1معتقد است كه هنر دارای دو جنبه است؛ از يک سو همواره در معرض
سواستفاده صنعت فرهنگ است اما از سوی ديگر هنوز نقش بسیار مهمي در پیشبیني
ماهیت ناكارآمد دنیای صرفا كاركردگرا و آگاهي دادن در خصوص آن دارد .در نظريۀ
زيباييشناختي آدرنو دوپارگي بنیاديني میان هنر خود آيین (كانت) و هنر كاال شده
(ماركس) وجود دارد ،هرچند هنر خودآيیني و كاال شدگي با يكديگر در تضاد و چالش
هستند ،با وجود اين هريک به ديگری نیازمند هستند .آنها در تناقضي ديالكتیكي به سر
2 .Adorno
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ميبرند؛ هنر خود را از واقعیت تجربي به تبع از بستر كاركردگرای جامعه جدا ميكند ،در
عین حال بخشي از آن واقعیت تجربي و بستر كاركردی جامعه است .پس هنر به شكلي
فزاينده در معرض خطر بازاری شدن و خصلت كااليي به خود گرفتن قرار ميگیرد .اين
يكي از جنبههای هنر آوانگارد است كه به لحاظ تاريخي از معضل ازخودبیگانگي هنر و
كاالشدگي آن باخبر است و به خود نقشي خودانديش و نقاد و مخالف ميدهد( شاهنده و
نوذری.)46:1312 ،
بنابراين طبق نظر آدرنو سینمای تجاری و آوانگارد كه در يک ديالتیک متناقض به سر
ميبرند ،هر دو دارای كاركرد هستند .سینمای آوانگارد نميتواند خود را از بستر كاركردی
جامعه دور نگه دارد ،زيرا خود كاركرد آگاهيبخشي و نقادی درخصوص سینمای تجاری
دارد.
از سوی ديگر ،پیترسون برخالف بورديو ارتباط بین مصرف كاالهای فرهنگي و
اجتماعي را رد ميكند .وی در نظريۀ همهچیزخواری يا ذائقۀ التقاطي رويكرد طبقهی
روشنفكر در تحقیر كردن كاالهای مصرفي طبقۀ عامه را به چالش ميكشد و كاالهای
مصرفي فرهنگي مورد استفادۀ مردم را دارای ارزش ميداند.
از نظر پیترسون تمايز مربوط به طبقه نمي شود بلكه تفاوت در ژانر است كه تمايز ايجاد
ميكند (فاضلي.)33:1336 ،
ديدگاه آخر درمورد مصرف فرهنگي ،ديدگاه فردی شدن است .بر اساس مفهوم
فردی شدن ،كه در تقابل آشكار با مفهوم همولوژی قرار دارد ،در جوامع پساصنعتي كنوني
هیچگونه ارتباط نظاممند و معناداری میان سلسله مراتب فرهنگي و سلسلهمراتب اجتماعي
به چشم نميخورد .همچنین ديگر نميتوان از طريق تعیین موقعیت طبقاتي افراد ،ساليق
فرهنگي و اساسا سبک زندگي آنها را پیشبیني كرد .بنابراين در شرايط جوامع كنوني،
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مصرف فرهنگي يا ساير اشكال مصرف بهطور فزايندهای فردی شدهاند و بیش از هر چیز
بازتابدهندۀ انتخابهای آزادانۀ افراد هستند (ملكي و رفیعي.)1311 ،
پژوهش حاضر ،نظريۀ هومولوژی پیر بورديو را مبدأ عزيمت خود قرار ميدهد و سعي در
شناخت ذائقۀ جوانان در مصرف فیلم دارد .بدين منظور ،اين پژوهش به دنبال آن است كه
مشخص كند آيا همانطو ر كه بورديو معتقد است ،تنها افراد طبقۀ باال ،فیلمهای آوانگار و
معناگرا مصرف ميكنند؟ چرا اصال اين ژانر را برای مصرف انتخاب كرده اند؟ و همچنین
طبق نظر بورديو آيا با اين سلیقۀ مصرفي خود قصد متمايز كردن خود از ديگران را دارند؟
و آيا با مصرف اين نوع فیلم ،تغییری در شیوۀ نگريستن به زندگي در آنها ايجاد ميشود؟

روش پژوهش
مطالعۀ حاضر ،يک مطالعۀ كیفي با رويكرد گراندد تئوری است .بهطوركلي اين روش
واقعیتهای زندگي فردی و اجتماعي را بهشكل يک كیفیت يا يک تجربه بیان و فرصتي
فراهم ميكند تا محقق بتواند به بررسي و تحلیل پیچیدگیهای شخصیتي ،سازماني و منطقي
هر فعالیت فرهنگي بپردازد (آماندارز .) 2111،1روشهای كیفي برای كمک به فهم اينكه
چطور مصرف خرده فرهنگها پیرامون فیلمها توسعه مييابد ،به كار مي رود(كوزينتز،2
2111؛ شرام .)2114 ،در راهبرد گراندد تئوری ما با يک نظريۀ از پیش تعیینشده شروع
نميكنیم ،بلكه اجازه ميدهیم نظريه از دل داده بیرون بیايد .نظريهای كه حاصل از دادهها
باشد ميتواند بینش و ادراک عمق تری از مسئله ارائه دهد.
مطالعۀ حاضر در سال  1311در شهر تهران انجام شد .جامعۀ پژوهش را جوانان (زنان و
مردان) تحصیلكرده تهراني  22تا  41سال تشكیل ميدادند و بهلحاظ ذائقۀ سینمايي مصرف
2.Amandares
1. Kozintez
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كنندۀ فیلم آوانگارد بودند .ازآنجاييكه همۀ افراد به يک اندازه ژانرفیلم تجربهگرايي را
پیگیری نكرده بودند ،برای انجام تحقیق نیاز بود تعدادی از فیلمهای اين حوزه به عنوان
پايه ای برای بحث انتخاب شوند .برای انتخاب اين فیلم ها طي سه هفته از افراد مختلف
در مورد فیلمهايي كه در ژانر فیلم تجربهگرا مي شناختند سؤال شد و مواردی كه بیشتر
تكرار شده بودند ،و همچنین در ژانرفیلم تجربهگرا بیشتر از موارد ديگر مطرح بودند
بهعنوان موارد مورد بحث انتخاب شد و از مصاحبهشوندگان در مورد دو يا سه فیلمي كه
از اين فیلمها ديده بودند سؤاالتي انجام شد .فهرست اين فیلمهای مورد نظر عبارت بود از:
چشمه و مادر (آرنوفسكي ،)1عروس (پائوال اورتیز ،)2سه گانۀ آبي ،سفید ،قرمز
(كیشلوفسكي ،)3سونات پايیزی (برگمان ،)4دشت گريان (آنجلو پلوس )2و هامون
(مهرجويي) ،همه چیز برای فروش ،مردی كه اسب شد (امیرحسین ثقفي) ،پرويز (برزگر)،
در دنیای تو ساعت چند است (يزدانیان).
بعد از هماهنگي با مشاركتكنندگان با كساني كه مايل به مصاحبه بودند قرار مالقات
گذاشته ميشد .نحوۀ انجام مصاحبه ها به اين صورت بود كه قبل از انجام مصاحبه ،وقت
قبلي برای مصاحبه با فرد مصاحبه شوندهاز طريق گفتگوی تلفني يا به صورت حضوری
گرفته ميشد و توضیح مختصری دربارۀ موضوع و اهداف تحقیق به فرد مورد مصاحبه داده
ميشد .از طرفي به مصاحبهشوندگان اين اطمینان داده شده است كه گفتههای آنها با نام
خانوادگي ذكر نشود و گفتگوهای ضبطشدۀ آنها برای هیچكس به جز محقق قابل دسترسي
نخواهد بود .در انجام مصاحبهها به حق عدم تمايل مصاحبهشونده به ضبط صدايش و قطع

2 .Aronosky
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مصاحبه در هر جايي كه ايشان تمايل داشتند ،توجه شده است .هدف اين بود كه اعتماد
مصاحبهشوندگان جلب شود .در مواردی هم كه افراد مايل نبودند نام واقعي آنها در
پژوهش ذكر شود از اسامي مستعار استفاده شده است .برای ثبت بيعیبونقض مصاحبه ها
محقق به طور همزمان هم از ضبط صدای افراد و هم از يادداشت نكات مهم استفاده كرده
است .تنها يكي از مصاحبهشوندگان اجازۀ ضبط مصاحبه را به محقق نداد كه در اين مورد
پاسخهای اين مصاحبهشونده ضبط نشد و پاسخهای وی با مصاحبه توسط محقق يادداشت
شد .در بقیۀ موارد مصاحبههای ضبطشده توسط محقق بهطور كامل تبديل به متن نوشتاری
شده و اين متن به مقوالت قابلتحلیل تبديل شده است.

تكنیک گردآوری اطالعات روش مصاحبۀ نیمه عمیق بود كه با يک سؤال كلي شروع
ميشد .هدف از مصاحبه كسب اجازه برای ورود به چشماندازهای ديگران است
(جوست .)2113 ،1سؤال كلي مصاحبهها اين بود كه هدف شما از ديدن اين نوع فیلمها
چیست و چه تجربهای از آن داريد؟ در كنار سؤاالتي كه به سؤال اصلي دامن ميزد ،از
سؤاالتي همچون از چه زماني با اين نوع فیلمها آشنا شديد؟ و توسط چه كساني آشنا
شديد؟ نیز از سوی پرسشگر مطرح ميشد.

نمونه
در اين پژوهش از روش گلوله برفي جهت انتخاب نمونه ها استفاده شده است .براساس
اين روش از هر فرد مورد مصاحبه خواسته شده است تا افراد ديگری را جهت انجام
مصاحبه معرفي كنند (ببي .)1331 ،در مجموع با 22نفر قرار مصاحبه تنظیم شد كه از اين
تعداد بهدلیل نبودن فرصت كافي تنها توانستیم با پانزده نفر مصاحبه كنیم .تعداد نمونهها در

2 .Ghost
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روش كیفي به اندازه ای است كه ما را به نقطۀ اشباع نظری برساند ،ازآنجايي كه تعداد
پانزده نفر برای اين تحقیق حد كفايت محسوب شده است ،به همین تعداد اكتفا شد.

روش تجزیهوتحليل داده ها
تجزيهوتحلیل دادهها در اين پژوهش به صورت كدگذاری دادهها در سه سطح كدگذاری باز،
كدگذاری محوری و كدگذاری انتخابي صورت پذيرفت .در مرحلۀ كدگذاری باز شناخت
مقولهها ،نام گذاری آنها و طبقهبندی دادهها صورت گرفت و در مرحلۀ كدگذاری محوری،
مقولههايي كه در مرحلۀ كدگذاری باز شناسايي شده بودند با تجزيهوتحلیل تركیبي به
يكديگر مرتبط شدند .در پايان ،در كدگذاری انتخابي محققان تالش كردند تا بتوانند ازدل
مقوله ها مدلي تحلیلي برای فیلم تجربه گرا استخراج كنند.

برای دستيابي به نظريهای برآمده از خصوصیات واقعي مصرفكنندگان فیلمهای
تجربي ،محققان كوشیدند با مصاحبههای عمیق و ممتد در ساختار دروني ارزش ها و نگرش
ها و تجارب مصاحبه كنندگان تعمق كنند .در اينجا ،به تحلیل مصاحبههای انجامشده،
پرداخته مي شود ،از اين جهت كه مضامین مشترک كه از قبل توسط محققین كدگذاری شده
است ،بر اساس اهداف پژوهش مقولهسازی (مقولۀ سطح اول) ميشود .بعد از اين كار
نوبت ساخت مفاهیم اصلي نظريه است ،از اين جهت كه از دل مقوالت ساختهشده در
سطح اول ،مقوالت مشتركي (مقوالت سطح دوم) ساخته ميشود كه در جهت ساختن
نظريه به ما كمک ميكند .و در نهايت ،در اثنای مقولهای كردن ،پديدۀ اصلي موقعیت مورد
تحقیق كه همان تمايز گرايي است كشف شده است.
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اعتباریابي

7

در ارزيابي عملي اعتبار در تحقیقات كیفي اتفاق نظر نیست (ايمان1333 ،؛ ايمان)1331 ،
برای دستيابي به اعتبار در اين مقاله از روشهای متعددی استفاده شده است .استاد راهنما
ناظر و راهنمای تمامي مراحل پژوهش بود .در كنار آن ،درمسیر تحقیق با كساني كه در مورد
اين موضوع تحقیق و بررسي انجام دادهاند ،تبادل نظر شد .از روشهای ديگر اعتبارسنجي
در روش كیفي ،اعتبارسنجي از طريق اعضاست .در اين روش ،اعضا توصیف محقق را
انعكاس دنیای اجتماعي خود مي دانند (ايمان131:1333 ،؛ ايمان .)16:1331 ،درمقالۀ
حاضر ،نتايج حاصل از تحقیق به مصاحبه شوندگان ارائه شد .پس از آن ،آرای آنها مطابقت
داده شد.

یافتههای پژوهش
تفسیر داده ها نشان داد كه مصرف فیلم آوانگارد نوعي رفتار هدفمند از سوی مشاركت
كنندگان در تحقیق است .اين افراد فارغ از جايگاه طبقاتي و ذائقۀ خانوادگي خود وارد
گروه هايي ميشوند كه عموما مصرف كنندۀ فیلم آوانگارد هستند .در واقع مراوده با اين
گروه ها ،باعث جذب مشاركت كنندگان تحقیق شده است ،بهطوریكه بدون توجه به
جايگاه طبقاتي خود ،در پي نوعي تجربه و نیز بازنمايي فرهنگي خاص هستند .تجربه و
بازنمايي خاص در مشاركت كنندگان عموما نوعي جستوجوی معناست .از نظر آن ها،
فیلمهای آوانگارد برخالف فیلمهای تجاری ،به بازسازی معنا در ذهن آنها كه میل به
جست وجو و فهم بهتر از جهان دارند ،انجامیده است .اين امر ،به شكلگیری ذائقهای
خاص در مشاركتكنندگان منتهي شده است كه بهلحاظ شخصیتي خود را از جامعه

2. Validating
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متفاوت احساس ميكنند .با مصرف بیشتر اين فیلمها ،فاصلۀ آنها از جامعه و بهطور خاص
مصرفكنندگان فیلمهای تجاری بیشتر شده است و احساس ميكنند ،سبک زندگي خاصي
را نه فقط در مصرف فیلم ،بلكه در ساير شئون زندگي تجربه ميكنند .اين سبک زندگي
عموما بر ويژگيهايي چون پیشرفت ،ارتقای سطح زندگي ،افزايش دايرۀ ارتباطات ،و
ارتقای اخالقي استوار است .مقولههای استخراجشده از گزارههای مشاركتكنندگان در
قالب چهار مقولۀ هستۀ دگرانديشي ،معناگرايي ،ذائقۀ خاص و تعالي بخشي استخراج شد
(جدول شمارۀ .)1
جدول شمارة  .0مفاهيم و گزارهها ،مقوالت و مقولههای هستة تحقيق
گزارهها و کدها
رفتوآمد با دانشجویان هنر و گروههای هنری
عضویت در گروههایي با طرز فکر متفاوت

مفاهیم

مقولة هسته

تعامل با گروههای
خاص

آشنایي با گروههای پيشرو
خانوادة من هيچ نقشي در شکلگيری ذائقة من نداشتند.
بين من و خانوادهام شکاف عميق فرهنگي وجود دارد.
وقتي با خانواده فيلم نگاه ميکنم اذیت ميشوم.
خانوادة من به سریالهای سطحي تلویزیون اکتفا ميکنند.
خانوادة من بسيار سنتي است که تفاوت آنها با من برایم
آزاردهنده است.

کمرنگ شدن
نقش خانواده

انتخاب من با کساني که در یك محله زندگي ميکردیم
بسيار متفاوت بود.
فرهنگ محيطي که در آن زندگي ميکنم با فرهنگي که با
عضویت در گروهها به دست آوردم بسيار متفاوت و گاهاً
متضاد است.

دگراندیشی
عدم مداخلة محيط
طبقاتي

محيط شهری من هيچ آشنایيای با هنر ،خصوصاً هنر فاخر
نداشت.
راضي نبودن به نوع فيلمهای رایج تلویزیون و سينما
از فيلمهایي که تنها با اسم سوپراستار به فروش ميرسند
بيزاریم.

غيرتجاری بودن
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فروش باالی فيلمهای تجاری آزاردهنده است.
فيلمهای هنر و تجربه دغدغة فروش ندارند.
سؤاالتي داشتم که با دیدن فيلمهای معمولي برطرف
نميشد.
با دیدن فيلمهای معناگرا ،نيازهای ذهني من تاحدی برطرف
ميشود.

ذهن جستوجوگر
معنا گرایی

آخر فيلم از خودم ميپرسم خب که چي؟ یعني فيلم چه
دستاوردی برای من داشته؟ اگر برای این سؤال جوابي داشتم
یعني فيلم توانسته چالشهای ذهني مرا برطرف کند.
این فيلمها ،فيلمهای گذری صرفاً جهت سرگرمي نيستند و
سعي دارند چيز جدیدی برای ما نمایش دهند.
آخر فيلم چيزی بر دانستههای شما افزوده ميشود.
این فيلمها شروعي است برای قرار دادن چالشي جدید در
ذهن و درگير کردن آدمها با این چالشها.
این فيلمها مضمون خاصي را بيان ميکنند.

پيام خاص

حتي اگر این فيلمها را برای چند بار هم ببيني ،پيام جدیدی
از آن دریافت ميکني.
شخصيت و الیف استایل خاصي داری که بهدنبال این فيلمها
ميروی ولي از طرفي هم این فيلمها از تو شخصيت متمایز و
خاصي ميسازن.
نسبت به دیگران قدرت ذهني بيشتری پيدا ميکني.
این فيلمها شخصيت آدمها رو بازتوليد ميکنند.

شخصيت
متفاوت

شخصيتت رو طوری شکل ميدن که در مقابل شخصيت
سطحي دیگران آزار ميبيني.
به دیگران بهدليل اینکه فکر ميکنم از طبقة باالتری هستم
پز ميدهم.
از دیدن نگاه سطحي انسانهای دیگر که باعث فروش
فيلمهای تجاری ميشوند ،آزار ميبينم.

ذائقة خاص

انشقاق از جامعه

آدمهای دیگر چون شکل زندگي مارا درک نميکنند ،آن را
مورد تمسخر قرار ميدهند.
دوستاني در راستای فکری خودم انتخاب ميکنم و فاصلهام را
با آدمهای سطحي حفظ ميکنم.
نگاه عميق و متفاوت به زندگي پيدا ميکنيم.
در مقابل انتخابمان احساس مسئوليت ميکنيم.
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افزایش مصرف موسيقي و کتاب بهدليل مصرف این ژانر
روح جاهطلبي را در انسان افزایش ميدهد.
برای رفتن به قلههای باالتر به انسان کمك ميکند.

پيشرفت

بهواسطة دانشي که از دیدن این فيلمها کسب ميکني ،در
بين اطرافيانت شاخص ميشوی.
درگيری ذهني انسان را بيشتر ميکند و بهسمت مطالعه
ميکشاند (افزایش مطالعه)

تعالیبخشی
ارتقای سطح
زندگي

علم و دانش انسان را نسبت به وقایع باالتر ميبرد.
دیدگاه واقعبينانهتری نسبت به دیگران پيدا ميکنيم.
عضویت در گروههای فرهيخته
آشنایي با آدمهای هم فکر

افزایش دایره
ارتباطات

دایرة دوستانت را زیادتر و درعينحال خاصتر و منظمتر
ميکند.
باال بردن اعتمادبهنفس

ارتقای اخالقي

باال بردن قدرت تحملپذیری مشکالت
باال بردن سطح فرهنگي نسبت به دیگران
عبرتگيری
کاهش خشونت و افزایش روحية لطيفتر

نتيجه
هدف گراندد تئوری نظريهپردازی است نه صرف توصیف مقوله ها .بنابراين برای تولید
نظريه بايد پديدۀ محوری را به ديگر مقوله ها پیوند زد و در قالب يک روايت ارائه كرد .در
اينجا محقق بر اساس فهم و تفسیر خويش از مقولههای بهدستآمده و مدل پارادايمي
نظريۀ برآمده از داده ها را بیان ميكند .زمینۀ شكلگیری سلیقۀ آوانگارد در بین جوانان
تهراني بهدلیل حضور در گروههای خاص و ترويج افكار دگر انديشي است .اين افكار با
ذهنیت پرچالش مخاطبان ارتباط برقرار ميكند و سبب تداوم مصرف فیلم تجربي و تبديل
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شدن آن به ذائقۀ اصلي مخاطبان ميشود .پیامد استفاده از اين نوع مصرف ورای اينكه سبب
تعاليبخشي زندگي مخاطبان شده ،سبب ايجاد نوعي احساس تمايز از ديگر اعضای جامعه
ميگردد.
تحلیل دادهها نشان داد كه مصرف فیلم آوانگارد زايیدۀ شركت در گروههای خاص است
كه از طريق ايجاد معنا و دغدغۀ ذهني نقش بي بديلي در ايجاد تمايز در برابر فیلمهای
تجاری دارد .همچنین ،جوانان با مصرف فیلم آوانگارد ،در برابر ديگران احساس خاص
گرايانۀ بیشتری را تجربه ميكنند و همچنین مصرف اين نوع ژانر ،در زندگي جوانان
تأثیرات بسیار اساسي و پايداری دارد.

مخاطبان با شركت در گروه هايي كه ويژگيهای متفاوتي در مقايسه با بسترهای فرهنگي
_ اجتماعي خانوادۀ خود دارند ،نوع خاصي از فیلم را مصرف ميكنند .به واسطۀ شركت در
اين گروهها ،تفكرات دگرانديشانهای در مخاطبان به وجود ميآيد كه سبب ميشود آنها
هرچه بیشتر از فیلمهای گیشهمحور فاصله بگیرند و به فیلمهای تجربي كه با منش فكری
آنها در يک راستا است ،نزديک شوند .منش دگرانديشي كه مصرف متمايزی را به دنبال
دارد نوعي احساس خاصبودگي و تمايزگرايي در افراد ايجاد ميكند به طوری كه آنها
سبک زندگي خود را از ديگر افراد جامعه متمايز ميپندارند.
با توجه به داده های تحلیل ،سبک زندگي متمايز مخاطبان پیامدهای بسیار زيادی را در
زندگي برای آنها در بر دارد .مصرف فیلمهای تجربي ميتواند ديد مخاطبان را به جهان
هستي باز تر كند و آنها با مسائل و مشكالت زندگي واقعبینانهتر و با مهارت بیشتری
برخورد كنند .همچنین اين نوع ژانر پاسخي برای پرسشهای ذهن پرچالش مخاطبان دارد
كه ميتواند تا حدی از دغدغههای ذهني آنها بكاهد و سطح آگاهي آنها را از مسائل ارتقا
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دهد .بهطوركلي مقوالت اصلي استخراجشده از دادهها عبارتاند از :تمايزگرايي فرهنگي،
دگرانديشي ،معناگرايي ،ذائقۀ خاص ،تعالي بخشي.

تمايزگرايي فرهنگي
با توجه به مصاحبههای صورتگرفته با مخاطبان ،كدگذاری ها و مقوالت بهدستآمده از
آنها ،بین مصرف فیلمهای آوانگارد و تمايز گرايي فرهنگي رابطه وجود دارد .يعني افرادی
كه در اين مصاحبه شركت كردند ،هم هدفشان از مصرف اين فیلم ها و هم راهبردی كه در
جهت اهدافشان به كار ميبرند تماما بر تمايزگرايي مبتني است .تمامي افراد مصاحبه شونده
در مقالۀ حاضر با مصرف فیلمهای آوانگارد سعي در متمايز كردن خود از ديگران دارند.
بنابراين مضمون نهايي بهدستآمده از مقوالت پديدۀ تمايزگرايي فرهنگي است.

مخاطبان در سراسر مصاحبه سعي در تفكیک خود از ديگران داشتند .ديگران از نظر آنها
كساني بودند كه از فیلمهای تجاری حمايت مي كردند و با اين كار در بازتولید اين نوع ژانر
فیلم نقش داشتند .مخاطبان كامال منش و رفتار خود را در جامعه از اين افراد متمايز
مي كردند و از اين تمايز احساس غرور و سربلندی داشتند .افراد متمايز تحت تأثیر
بسترهای فرهنگي و خانوادگي نیستند ،بلكه با ديدگاهي كامال واقعبینانه بر ارزشها و
اعتقادات شخصي خود اصرار ميورزند .در واقع تمايزگرايي از نظر مخاطبان تحلیل ،به
معنای توانايي تفكیک ارزشهای خود از ديگران ،متعهد بودن به اين ارزشها و حركت
بهسمت آنهاست.
مخاطبان تحلیل با شركت در گروههای دگر انديش و شناخت واقع بینانۀ ارزشهای
خود در جهت تفكیک و جدايي از ديگران حركت كردهاند .آنها با تعهد به اين ارزش ها و
تفكیک آن در مقابل ارزشهای ديگران ،منش و رفتار تمايزگرايي به ويژه در زمینۀ فرهنگي
را برای خود اتخاذ كردهاند .مصرف فیلمهای آوانگارد و تجربي كه نیازمند درک عمیق و
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ذهن خالق است ،مخاطبان را از مصرف كنندگان فیلمهای تجاری و عامه پسند تفكیک و
متمايز ميكند.

دگرانديشي
برای دستیابي به نتیجۀ مورد انتظار ،بررسي زمینههای شكلگیری پديده از اهمیت زيادی
برخوردار است .شالودۀ شكل گیری افكار متمايز و در پي آن مصرف فیلمهای آوانگارد
نتیجۀ حضور در گروه های خاص و ترويج افكار دگرانديشانه در مخاطبان بوده است.
بنابراين ذائقۀ نخبه گرايانه به واسطۀ پیشینۀ خانوادگي ،روابط محیطي ،فرهنگ طبقاتي و
غیره در مخاطبان شكل نگرفته است ،بلكه حضور در گروههای دگر انديش اين نوع نگرش
را در آنها به وجود آورده است .رضا  21ساله ميگويد:
«با وارد شدن به دانشگاه هنر متوجه شدم كه تا به حال از زندگي چیزی نمي
دانستم .آشنايي با آدم هايي با تیپ هنری و متفاوت دريچهی تازهای از زندگي را
به روی من گشود».

حتي در اكثر اوقات ذائقۀ شكل گرفته در مخاطبان در جهت متفاوت و متمايز از
خانواده حركت ميكند .علي  36ساله ميگويد:
«وقتي به محل زندگیم ميرم و با سطح فكری آنها مواجه ميشم ،يا زماني كه با
خانواده فیلم و سريالهای سخیف ميبینم احساس رنج و عذاب ميكنم» .

از اين گزاره به خوبي پیداست كه مشاركتكننده نوعي فاصلۀ فرهنگي از جايگاه
طبقاتي و خانوادگي خود پیدا كرده است.
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معناگرايي
ماهیت فیلمهای تجربي كه معناگرايي و توجه به پیامي خاص است ،ذهن جستجوگر
مخاطبان را فعال ميكند و آنها را از كنشگران غیر فعالي كه تنها به ديدن فیلم هايي با جنبۀ
سرگرمي و بدون هیچ معنای عمقي میروند ،متمايز ميكند .سارا  33ميگويد:
«وقتي آدمهای اطرافم را ميبینم احساس ميكنم آنها از مريخ اومدن ،چطور ميشه
كه اطرافیانم برای ديدن فیلمهای تجاری صف ميكشن؟»

بنابراين متمايز شدن از اين انسانهای مريخي ،كه دغدغهای جز سرگرمي ندارند ،علت
اصلي پايداری اين ذائقه در مخاطبان ميشود .مخاطباني كه دغدغههای ذهني دارند ،كه اين
دغدغه ها هیچگاه به وسیلۀ فیلمهای تجاری برطرف نمي شود .رضا  36ساله ميگويد:
«زماني كه بهدلیل اصرار اطرافیانم به ديدن فیلمهای تجاری ميرم با خودم میگم
اين فیلم چه چالشي برای من ايجاد كرد؟ و پاسخ اين پرسش تنها يه كلمه است؛
هیچ»

از نظر مخاطبان سینمای معناگرا به سینمايي گفته ميشود كه عالوهبر توجه به صورت،
باطن و ذات را نیز دريابد .شناخت ذاتي پديده ها مستلزم گذر از صورت و ظواهر و
رمزگشايي های عمیق و ذاتي است .سینمای معناگرا به هر دو بعد به يک اندازه اهمیت
ميدهد و يكي را به ديگری تقلیل نمي دهد ،درصورتيكه سینمای تجاری تنها به بازنمايي
ظواهر امور برای جذب مخاطب ميپردازد .علي  36ساله ميگويد:
«سینمای گیشه اين روزها فیلمهايي رو به نمايش ميذاره كه مردم دوست دارن
ببینن .مخاطب سینمای تجاری ترجیح ميده فیلمهايي با ظاهر زيبا و جذاب ببینه و
برای او توجه به ذات و باطن از اهمیت برخوردار نیست».
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ذائقهی خاص
يكي از اساسيترين راهبرد های مخاطبان انشقاق از جامعه است ،بدين معنا كه آنها از
افرادی كه فیلم های تجاری جزء مضمون اصلي زندگیشان است فاصله ميگیرند و دايرۀ
دوستي خود را محدود به آدمهای هم فكر خودشان ميكنند .ندا  31ساله ميگويد:
«من دوستانم رو از بین كساني انتخاب ميكنم كه سلیقۀ هنری يكساني داشته
باشیم ،من مدت تقريباً زيادی از وقتم را در حال گوش دادن به موسیقي يا ديدن
فیلم فاخر ميگذرونم ،به همین دلیل برام اهمیت داره كه دوستام با من همراستا
باشن».

از طرف ديگر ،مخاطبان ،از مصرف اين فیلمها در جهت ارتقای سرمايۀ اجتماعي خود
بهره ميبرند .محمد  34ساله ميگويد:
«من بین دوستانم به خاطر سلیقۀ سینمايیم شاخص هستم و گاهي به آنها پز
ميدم».

از سوی ديگر مخاطبان برای متمايز شدن ،يک زندگي پرچالش را تجربه ميكنند .تعداد
زيادی از افراد جامعه به دنبال عافیتطلبي و مصرف فیلمهای كمدی سخیف هستند ،در
مقابل مخاطبان اين فیلم ها با رنج حاصل از دانستن و آگاه شدن زندگي پرچالشي را پشت
سر ميگذارند .احمد  32ساله ميگويد:
«گاهي با ديدن فیلمهايي كه آگاهیم را در مورد موضوعي باال ميبره ،دچار
افسردگي و رنج ميشم».

بنابراين راهبرد مخاطبان در مصرف فیلمهای آوانگارد بازنمايي نوعي سلیقه و ذائقۀ
خاص در سبک زندگي ،تفكرات و رفتار آنهاست.
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تعالي بخشي
ارتقای سطح اخالقي و فرهنگي مورد تأكید مشاركتكنندگان بود .هنگامي كه بهدنبال
چالشهای ذهني ميروند ،با انسانها و گروههای فاخری آشنا ميشوند كه ميتواند تأثیر
شگرفي در زندگي آنها داشته باشد .همچنین با توجه به ماهیت فیلمهای تجربي كه همیشه
پیام خاصي در پس ظاهر دارند ،با كشف پیامهای اخالقي فیلم ،ميتوان آن را در جهت
ارتقای سطح زندگي به كار برد .سیما  36ساله ميگويد:
«وقتي فیلمهای اصغر فرهادی مثل دربارۀ الي و جدايي را ميبینم و به تبعات
حاصل از دروغ فكر ميكنم ،سعي ميكنم خصلت راستگويي در هر شرايطي را در
خودم به وجود بیارم و اونو ارتقا بدم».

مرجان  31ساله ميگويد:
«به نظر من فیلمهای تجاری جايي برای فكر ندارن مثال فیلمهايي با موضوعات
فمینیستي كامال شعارزده و سطحيان .اما فیلمهای هنر و تجربه فیلمهايي انتزاعي با
معنای عمیق و بيمرز هستن .اين ويژگي سبب ميشه كه در زندگي ديدی عمیقتر
داشته باشي و ظرفیت پذيرش بیشتری رو تجربه كني».

از طرف ديگر احساس خوبي كه از مصرف اينگونه فیلمها دارند و اينكه مصرف اين
فیلمها ،ميتواند آنها را از ديگران متمايز كند ،عطش پیشرفت و جاه طلبي را در مخاطبان
افزايش ميدهد .مجید  32ساله ميگويد:
«با شناخت زيادی كه از سینمای فاخر دارم ،ميتونم اونو در جهت ارتقا هنری
خودم و حتي رسیدن به هنرپیشگي استفاده كنم».
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بنابراين ارتقای سطح زندگي مخاطبان ،آشنايي با گروه ها و افراد فاخر و به وجودآمدن
حس جاهطلبي كه حاصل مصرف فیلمهای آوانگارد در آنها است ،نشانه هايي از
تعاليبخشي و بهبود زندگي اجتماعي و فرهنگي آنهاست.

برساخت نظری پژوهش
با توجه به مصاحبههای صورت گرفته با مخاطبان ،كدگذاری ها و مقوالت به دست آمده از
آنها ،ميتوان گفت كه در مصرف فیلمهای آوانگارد نوعي «تمايزگرايي فرهنگي» مطرح
است .در واقع پديدهای كه رفتار مصرف فیلم آوانگارد را تبیین ميكند ،تمايزگرايي است.
هدف مشاركتكنندگان در تحقیق و راهبردهايي كه در جهت اهدافشان به كار ميبرند،
تماما بر تمايز گرايي مبتني است .تمامي افراد مصاحبه شونده در مقالۀ حاضر با مصرف
فیلمهای آوانگارد سعي در متمايز كردن خود از ديگران دارند .بنابراين مضمون نهايي
بهدستآمده از مقوالت پديدۀ تمايزگرايي فرهنگي است.

مفهوم تمايزگرايي نوعي رفتار كنشگرانۀ فردی است كه در جمعها و گروههای اجتماعي
خاص برساخت ميشود .مشاركتكنندگان تالش ميكنند با مصرف اين گونه فیلم ها خود
را از ديگر گروهها و افراد در نظام اجتماعي متمايز نشان دهند .به همین جهت است كه
بخش اعظم گزارهها دال بر میل به تفكیک و جدايي مشاركتكنندگان از ديگر اعضای نظام
اجتماعي است .ديگران از نظر آنها كساني بودند كه از فیلمهای تجاری حمايت و استقبال
ميكردند و با اين كار در بازتولید اين نوع فیلم نقش داشتند .مخاطبان كامال منش و رفتار
خود را در جامعه از اين افراد متمايز مي كردند و از اين تمايز احساس غرور و سربلندی
داشتند .افراد متمايز تحت تاثیر بسترهای فرهنگي و خانوادگي نیستند ،بلكه با ديدگاهي
كامال واقعبینانه بر ارزشها و اعتقادات شخصي خود اصرار ميورزند .در واقع تمايزگرايي
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از نظر مخاطبان تحلیل ،به معنای توانايي تفكیک ارزشهای خود از ديگران ،متعهد بودن
به اين ارزش ها و حركت به سمت آنهاست .مخاطبان تحلیل با شركت در گروههای
دگرانديش و شناخت واقعبینانۀ ارزشهای خود در جهت تفكیک و جدايي از ديگران
حركت كردند .آنها با تعهد به اين ارزشها و تفكیک آن در مقابل ارزشهای ديگران ،منش
و رفتار تمايزگرايي به ويژه در زمینه ی فرهنگي را برای خود اتخاذ كردند .مصرف فیلمهای
آوانگارد و تجربي كه نیازمند درک عمیق و ذهن خالق است ،مخاطبان را از
مصرفكنندگان فیلمهای تجاری و عامهپسند تفكیک و متمايز ميكند .مدل پارادايم
برساخت اجتماعي "تمايزگرايي فرهنگي" در شكل شمارۀ  1آمده است.
زمینه ها:

عامل مداخله گر :معناگرایي

دگر اندیشي
عضویت در گروههای خاص
کمرنگ شدن نقش طبقاتي

پدیده:
تمایز گرایی فرهنگی

راهبردها:
ذائقهی خاص
فاصله گرفتن از دیگران،
نگاه خاص تر به زندگي

پیامدها:
تعالي بخشي
باالبردن سطح زندگي ،پيشرفت
اخالقي،
افزایش ارتباطات

شکل شمارة  .0برساخت اجتماعي تمایزگرایي فرهنگي (مدل پارادایمي)

همانطوركه مدل پارادايمي تحقیق نشان ميدهد ،زمینههای اجتماعي چون عضويت در
گروه های خاص ،نوعي دگرانديشي و نیز كمرنگ شدن جايگاه و نقش طبقاتي (خانواده)
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در كنار عاملي فردی و ذهني به نام معناگرايي ،فرد را به سوی نوعي تمايزگرايي فرهنگي
سوق مي دهد .اين تمايزگرايي ،جستجوی نوعي تفاوت اجتماعي است كه از طريق هنر و
ساحت نوع خاصي از هنر اتفاق ميافتد .كنشگر تالش ميكند با ورود به مجموعههای
هنری خاص و مصرف نوع خاصي از آثار هنری (در اينجا فیلم) خود را از ديگران متمايز
نشان دهد .اين تمايز ،بیشتر بعد فرهنگي دارد ،تا اقتصادی .راهبردهايي برای چنین
تمايزگرايي ،داشتن ذائقۀ خاص ،غیريت سازی و فاصله گرفتن از ديگران و در بعد فردی
نیز در پیش گرفتن ديدگاهي خاص به زندگي است .پیامدهای چنین پديدهای نیز
تعالي بخشي ،ارتقای اخالقي و سطح زندگي و افزايش تعامالت (البته در گسترۀ
مجموعههای خاص با ذائقۀ هنری خاص) است.

مدل پارادايمي
زمینه ها :دگر انديشي
عضويت در گروههای خاص و...

تمايز گرايي فرهنگي
عامل مداخله گر :معناگرایي
راهبردها :ذائقة خاص
فاصله گرفتن از دیگران،نگاه خاص تر به زندگي و...

پیامدها :تعالي بخشي
باالبردن سطح زندگي ،پیشرفت اخالقي ،افزايش ارتباطات و...
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بحث و نتيجهگيری
هدف اين مقاله شناخت درک و تجربۀ جوانان تهراني ،از مصرف فیلمهای آوانگارد بوده
است .نتیجۀ تحقیق نشان داد كه تمايز فرهنگي مهمترين دلیل مشاركت در گروههای
خاصي است كه ذائقۀ فیلم آوانگارد دارند .مشاركتكنندگان مخاطبان خاصي در سینما
هستند كه تالش ميكنند تمايز خود را از طريق تمايز در ذائقه معناگرايي و تجربي سینما به
نمايش بگذارند .سبک زندگي اين افراد كه در رفتار ،اخالق ،شیوۀ تعامل و غیره متجلي
ميشود بازنمايي كنندۀ نوعي خاصبودگي و تمايز از ديگران است.
تحلیل دادهها نشان داد كه مصرف فیلم آوانگارد زايیدۀ شركت در گروههای خاص است
كه از طريق ايجاد معنا و دغدغۀ ذهني نقش بيبديلي در ايجاد تمايز در برابر فیلمهای
تجاری دارد .همچنین ،جوانان با مصرف فیلم آوانگارد ،در برابر ديگران احساس
خاصگرايانه بیشتری را تجربه ميكنند و همچنین مصرف اين نوع فیلم ،در زندگي جوانان
تأثیرات بسیار اساسي و پايداری دارد.

مخاطبان با شركت در گروههايي كه ويژگيهای متفاوتي از بسترهای فرهنگي _
اجتماعي خانوادشان دارند ،نوع خاصي از فیلم را مصرف ميكنند .به واسطۀ شركت در اين
گروه ها ،تفكرات دگرانديشانهای در مخاطبان به وجود ميآيد كه سبب ميشود آنها هرچه
بیشتر از فیلمهای گیشه محور فاصله بگیرند و به فیلمهای تجربي كه با منش فكری آنها در
يک راستا است ،نزديک شوند .منش دگرانديشي كه مصرف متمايزی را به دنبال دارد نوعي
احساس خاصبودگي و تمايزگرايي در افراد ايجاد ميكند بهطوریكه آنها سبک زندگي
خود را از ديگر افراد جامعه متمايز ميپندارند.
با توجه به دادههای تحلیل ،سبک زندگي متمايز مخاطبان پیامدهای بسیار زيادی را در
زندگي برای آنها در بر دارد .مصرف فیلمهای تجربي ميتواند ديد مخاطبان را به جهان
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هستي بازتر كند و آنها با مسائل و مشكالت زندگي واقعبینانهتر و با مهارت بیشتری
برخورد ميكنند .همچنین اين نوع ژانر پاسخي برای پرسشهای ذهن پرچالش مخاطبان
دارد كه ميتواند تا حدی از دغدغههای ذهني آنها بكاهد و سطح آگاهي آنها را از مسائل
ارتقا دهد.
تحقیقاتي كه تا بهاكنون در اين زمینه انجام شدهاست نظريۀ بورديو را ميپذيرند و معتقد
هستند كه پايگاه طبقاتي بر داوریهای زيباييشناختي تأثیر ميگذارد و افراد با تربیت
طبقاتي خود با هنر فاخر ارتباط برقرار ميكنند .در مقابل نتايج مقالۀ حاضر براين نظر
استوار است كه زمینهی شكل گیری مصرف فیلمهای آوانگارد ،بر مبنای فراغت از سنن و
پايگاه طبقاتي است.

از نظر بورديو ،افراد دارای موقعیت طبقاتي باال ،دارای مصرف هنری متعالي و
نخبهگرايانه هستند؛ حال آنكه نوع مصرف فرهنگي افراد دارای موقعیت اجتماعي پايین،
عوامانه و تودهگرايانه است (چان 1و گلدتورپ2112 ،2؛ قاسمي و صمیم .)1336 ،در نظريۀ
بورديو كنشگران بهنوعي اسیر جبر موقعیتاند و انتخابهایشان بر مبنای منش و موقعیت
میداني متمايزشان ساخت مييابد .آثار نخبهگرايانه برای كساني است كه دارای سرمايۀ
بیشتری باشند ،زيرا اين آثار فقط برای كساني معنا و جذابیت دارند كه صاحب قابلیتهای
فرهنگياند ،يعني رمزهايي را در اختیار دارند كه آثار هنری با آنها رمزگذاری شدهاند.
تماشاگر ،شنونده يا مخاطبي كه رمزهای الزم را در اختیار ندارد احساس ميكند در آشوب
صداها ،ضرب آهنگ ها ،رنگ ها و خطوطي گم شده است كه هیچ نظم و منطقي ندارند.
او نميتواند از اليۀ اولیۀ معناهايي كه بر اساس تجربۀ عادی درک ميشوند ،در گذرد و به
اليۀ ثانوی معناها ،يعني سطح معناهای مدلول ها برسد ،مگر اينكه مجهز به مفاهیمي باشد
2.Chan
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كه فراسوی خواص محسوس ميروند و خواص سبکگرايانۀ اثر هنری را ميشناسانند.
مواجهه با آثار هنری پیش فرضي دارد كه همانا عمل شناخت است؛ يعني نوعي عملیات
رمزگشايي كه حاكي از كاربست آموختههای شناختي يا رمزهای فرهنگي است (بورديو،
.)21:1311
همانطور كه از نتايج مقاله برميآيد سلیقۀ نخبهگرايانه ،میدان فرهنگي جامعه را برای
رقابت انتخاب كرده است .مشاركتكنندگان اسیر جبر موقعیتي و پايبند به پايگاه طبقاتي
خود نیستند ،چه بسا كه در مواردی افراد حتي در جهت مخالف با سنن و پايگاه طبقاتي
خود برآمدند .اين افراد به واسطۀ سرمايۀ فرهنگي خود كه همان موقعت و پايگاه طبقاتي
آنهاست با رمزگان هنر فاخر آشنا نشده اند ،بلكه آشنايي آنها به دور از موقعیت اجتماعي و
خانوادگي و به واسطۀ شركت درگروههای خاص ،اهمیت به معناگرايي و چالشهای ذهني
است .بورديو معتقد است كه برای مثال وقتي ميپرسیم مردم كدامیک از سه قطعۀ موسیقي
را ترجیح ميدهند ،پاسخدهندگان طبقۀ مرفه كالويۀ خوشآهنگ باخ ،طبقۀمتوسط
راپسودی در بلو اثر گرشیون و طبقۀ كارگر دانوب آبي ساختهی اشتروس را انتخاب
ميكنند (الكساندر .)1334 ،درصورتي كه هنگامي كه از مصاحبهشوندگان اين پژوهش ـ كه
عمدتا از طبقۀ متوسط بودند ـ در مورد فیلمهای فاخر سؤال شد ،آنها تمامي فیلمهای
فهرست را كه از پیش توسط محققان تنظیم شده بود ،تماشا كرده بودند .بنابراين اين مقاله
نظريۀ بورديو مبتني بر رابطۀ بین موقعیت طبقاتي و مصرف فرهنگي را رد ميكند.

هنگامي كه مخاطبان با استفاده از مصرف فرهنگي نخبهگرايانه ،خودرا از ديگران متمايز
ميكنند ،به نظريۀ بورديو نزديک ميشوند .بورديو ،در بحث از سرمايههای گوناگون ،از
سرمايۀ فرهنگي در كنار سرمايهی اقتصادی نام ميبرد .و معتقد است كه افراد به وسیلۀ
مصرف فرهنگي نخبهگرايانه خود را از ديگران متمايز ميكنند .بنابراين ،هنگامي كه از
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زمینههای شكلگیری موضوع مورد بحث صحبت ميكنیم از نظريهی بورديو فاصله
ميگیريم ،چرا كه زمینهی شكل گیری مصرف فیلمهای آوانگارد ،بر مبنای فراغت از سنن
و پايگاه طبقاتي است .اما در مورد راهبردهای مخاطبان برای به كارگیری اين نوع از
مصرف و همچنین درک و تجربۀ آنها كه مبتني بر تمايزگرايي است به نظريۀ بورديو نزديک
ميشويم .

ازهمینرو علت شكل گیری ذائقۀ فرهنگي در بین جوانان شهر تهران را ميتوان با نظريۀ
فردی شدن توجیه كرد .چرا كه در اين پژوهش ،مصرف كنندگان فارغ از سنن يا عادات
طبقاتي خود به نحوی آزادانه و خالقانه از میان گزينه ها و امكانات نامحدودی كه جوامع
مصرفي كنوني به آنها عرضه ميدارد ،دست به انتخاب زده اند و سبکهای زندگي شخصي
خويش را ساختهاند .همانطور كه ذكر شد ،هركدام از مخاطبان تنها با عضويت در گروه
هايي خاص سبک زندگي خاصي برای خود رقم زدهاند .بنابراين ديگر نمي توان از طريق
تعیین موقعیت طبقاتي افراد ،ساليق فرهنگي و سبک زندگي آنها را پیشبیني كرد.

امروزه در جامعۀ ايران ما شاهد روزافزون فیلمهای تجاری با معاني سطحي و نامفهوم
هستیم .امروزه مخاطبان سینما در ايران به كنشگراني غیر فعال تبديل شده اند ،كه
بیشازپیش به دنبال عافیتطلبي و سرگرمي هستند .اين افراد با مصرف فیلمهای سطح
پايین و باال بردن فروش اين فیلم ها انگیزهای در تولید كنندگان برای تولید فیلمهای
سخیف ايجاد ميكنند .بنابراين در اين فضای سینمايي تولیدكنندگاني به وجود ميآيند كه
دغدغۀ فروش بدون توجه به مفهومي خاص دارند .اين كنشگران غیرفعال و اين
تولیدكنندگان سوداگر ،هر دو نقش عمدهای را در بازتولید روند تجاریشدن در جامعه ايفا
ميكنند .اين پژوهش ،با در نظر گرفتن نقش مثبتي كه مصرف اين فیلم ها در توسعۀ
فرهنگي و آگاهي جوانان ايجاد ميكند ،درصدد كمک به شناخت هرچه بیشتر اين ژانرفیلم
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هنری است .رفتارهای متمايز مصرف كنندگان فیلمهای آوانگارد و شناخت درک و تجربۀ
آنها از مصرف اين فیلم ژانر هنری ،ميتواند به جوانان در راستای آشنايي هرچه بیشتر با
هنر فاخر ،ياری برساند  .مباحث نظری بیشتر در ساير موضوعات و با تأكید بر مفهوم
رفتاری تمايز در جامعۀ ايران پیشنهاد ميشود.

نتيجه گيری
تحقیق حاضر نشان داد كه مصرف فیلم آوانگارد نوعي بازتولید سازۀ تمايز در میان جوانان
شهر تهران است .تمايزی كه بیشتر در میدان فرهنگي فعال است و البته هیچ زمینۀ طبقاتي
ندارد .مشاركتكنندگان در تحقیق ،میدان فرهنگي را به محلي برای بازتولید تعارض
اجتماعي و نیل به تمايز انتخاب كرده اند .آنها تالش ميكنند خود را در اين میدان ارتقا
دهند و بهعنوان يک طبقۀ متمايز فرهنگي فارغ از جايگاه طبقاتي (مبتني بر سرمايۀ
اقتصادی) نشان دهند .عالوه براين ،ديدن فیلمهای آوانگارد بر زندگي شخصي و خصوصي
آنها نیز تأثیرگذار بوده است و آنها تصور ميكنند ،كه ديدن اين فیلمها به ارتقای معنا در
زندگيشان كمک بسیاری كرده است.
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