
 

 

 1311پايیز و زمستان  ،دوم شماره ،11 دوره ادبیات، و هنر شناسيجامعه

  ی؛فرهنگ یزگراییو تما ذائقة آوانگارد

 جوانان شهر تهران یندر ب ای ینهزم ای یهنظر
 

  0طلب  ، حميده روزي0، عسل السادات رضوي0احمد کالته ساداتي

 چکيده

آوانگارد کارکردهاي گوناگوني در مناسبات اجتماعي دارد. هدف پژوهش حاضر کشف درک و تجربة  هاي يلممصرف ف
 يهاست. روش پژوهش از نوع نظر 0097ساله شهر تهران در سال  46تا  05وانان ها در نزد ج يلمنوع ف ينمصرف ا

( استفاده شده 0660) يناي اشتروس و کورب زمينهانجام شد و در آن از نظرية  0097کيفي است که در سال  اي ينهزم
ها  داده يلتحل  و يهتجز يبراآوري شد.  نمونه گيري هدفمند جمع يوۀاست. داده ها از طريق مصاحبه با پانزده نفر و به ش

 ليدآوانگارد بازتو يلمنشان داد که مصرف ف يقتحق يجةاستفاده شده است. نت يو انتخاب يباز، محور ياز روش کدگذار
 يانهگرا نخبه يزتما يبلکه نوع يست،ن يطبقات يزتما يدبازتول يدر پ ينجاآوانگارد در ا يلماست..ذائقة ف يفرهنگ يزتما ينوع

 يمعرف يزمتما يتالش دارند تا خود را به عنوان گروه ي،. افراد از هر طبقة اجتماعکند يم يدرا بازتول يفرهنگ يداندر م
منازعة قدرت در  يآوانگارد نوع يلمذائقة ف ين،آوانگارد ندارد. بنابرا يلمذائقة مصرف ف رد ينقش يکنند و طبقه اجتماع

 ينشدر مخاطب يمثبت يراتتأث يلمنوع از ف ينمصرف ا ي،کل طور به است. يزتما يريگ شکل يجامعه برا يفرهنگ يدانم
 .شود يآنها م يسطح فرهنگ يو ارتقا يگرانآنها از د يزو سبب تما گذارد يم

و  يبا مناسبات طبقات يخاص ارتباط يها در گروه يتآوانگارد و عضو يلممصرف ف ةنشان داد که ذائق يقتحق نتيجة
معناست که مشارکت کنندگان  يناست که بد يفرهنگ يزگراييحاضر، تما يقتحق ۀخت شدندارد. مفهوم برسا يخانوادگ
 انتخاب کرده اند. جتماعيا يزتما يدبازتول يبرا يرا به محل يفرهنگ يدانم يق،در تحق
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 بيان مسئله 

های مورد مطالعه اصحاب علوم اقتصادی بود، ولي در  وضوعزماني مصرف در زمرۀ م

رود كه جايگاه چشمگیری در عرصۀ مطالعات فرهنگي  های اخیر از مباحثي به شمار مي دهه

دلیل نقشي است كه در زندگي  و اجتماعي پیدا كرده است. اهمیت فزايندۀ مصرف به

د. مصرف در پايان قرن بیستم به كن روزمرۀ افراد و در ساختارهای اجتماعي جوامع ايفا مي

معاني فرهنگي و  های اقتصادی، بعدی تبديل شد كه در كنار ابعاد و الزام واقعیتي چند

؛ كاظمي، 1336؛ صمیم و فاطمي،  1331)باكاک،  های اجتماعي بسیاری با خود دارد الزام

1331 .) 

 فرهنگي مصرف امروزه
 و اساسي شبخ فرهنگي، كاالهایۀ فزايند گسترش دلیل به1

 نوع بر رثؤاجتماعي م عوامل از پرسش امر اين .است شده ها انسان زندگي ناپذير يجداي

 از يكي به را، جوانان خاصه و جامعه مختلف های گروه هنری های سلیقه محتوای و مصرف

 میزاني به .است كرده بدل فرهنگ شناسي جامعه صۀعر محققان نظری های هدغدغ ترين مهم

 خلق در همتریم نقش فرهنگي مصرف و يابند مي رشد جوامع در فرهنگي محصوالت كه

 يابد مي بیشتری اهمیت نیز پرسش اين طرح كند، مي ايفا فرهنگ اقتصاد همچنین و ها هويت

توان عنوان كرد كه مصارف فرهنگي، نظیر تماشای فیلم،  در واقع مي (.1334)فاضلي،

شناختي افراد  های زيبايي ي و غیره بر داوریمطالعۀ ادبیات، نقاشي، گوش دادن به موسیق

های مختلف اجتماعي به شمار  استوار است و به نوعي ابزاری برای تعیین مرز بین گروه

 رود. مي

                                                      
2 .Cultural consumption  
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شناختي، داوری  شناس سرشناس فرانسوی معتقد است كه حس زيبايي جامعه 1بورديو

اعي و جايگاه او كه اين داوری شخصي مبتني بر حیثیت اجتم  شود، شخصي محسوب مي

در جامعه است. انسان فالن فیلم يا موسیقي را به خاطر اينكه به او حس تشخص و وجه 

توان آن را دارد كه از  3فرهنگي ۀسرمايكند. اين  دهد دوست دارد و مصرف مي مي 2تمايز

و كیفیت مصرف فرهنگي  تيشناخ زيبايي ۀطريق ايجاد نوعي منش متمايز در افراد، قريح

مستلزم نوعي عمل كشف، خوانش و  ،ياساسا مصرف فرهنگ رايز ،ا متأثر سازدآنان ر

كه را قرائت است. در واقع، يک اثر هنری فقط برای كسي معنا و جذابیت دارد كه رمزهايي 

آن اثر با آ نها رمزگذاری شده است در اختیار داشته باشد. اين عملیات رمزگشايي نیز، 

 یریهای شناختي است كه از طريق انس گ آموختهنوبۀ خود، منوط به كاربست  به

جهت، نحوۀ اكتساب  نيشود. از ا نامحسوس در محیط طبقاتي و خانوادگي كسب مي

مراتب اجتماعي  مراتب هنرها با سلسله فرهنگ در نحوۀ استفاده از آن مندرج است و سلسله

های  وان حوزهت مي مصرف فرهنگي. با مطالعۀ رددا 4مصرف كنندگان تطابق )هومولوژی(

موقعیت اجتماعي  عامیانه( متناظر با خاستگاه و ۀنخبه گرايانه يا سلیق ۀذوقي )اعم از سلیق

 . (22:  1311)بورديو،  داد تمیزافراد را از يكديگر 

بقیۀ طبقات  از فرهنگ متعالي از استفاده با را خود باال طبقات كه است باور اين بورديو بر

 ،6انتزاعي ،2تجربي هنر به عالقه گرايانه با سلیقۀ نخبه بورديو س نظراسا بر و كنند متمايز مي

                                                      
2.Bourdieu  

1.Differentiation  

3.Cultural capital  

4. Homology  

5. Experimental  

6. Abstract 
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 فرم به لحاظ پیچیده هنر و آوانگارد
 هنر به معطوف ۀسلیقۀ عامیان شود و مي مشخص1

3كاربردی ،2های واقع گرايي ويژگي
 تزيیني و 

 (.243دارد )همان، 4

 از يكي عنوان به و ،یستن سرگرميوسیلۀ  يک تنها فیلم گذشته امروزه از طرفي مانند

 از زيادی جمع ان،می اين در  .است توجه مورددر زمینۀ فرهنگي  ثیرگذارتأ عناصر

، تشكیل شوند محسوب مي ها فیلم اصلي بینندگان از كه جوانانرا  ايراني كنندگان صرفم

های  فیلمتنوعي از ژانرها هستند.  دارایها فیلم كهكرد  توجهبه اين نكته  بايد البته ؛دهند مي

است. فیلم آوانگارد به طور  2يكي از اين نوع فیلم ها، فیلم آوانگارد كه متفاوتي وجود دارند

خالف و خارج  ،محصول و اثراست، بئین معني كه  گرايي در هنر شرو بودن و تجربهكلي پی

، پسند مخصوصا هنر تجاری های رايج عامه فهم روز باشد و معیار از جريان رايج و قابل

های  . بخش اساسي اين ژانر مربوط به رابطۀ نشانهواند آن را بپسندد و هضم و فهم كندنت

معنايي فیلم با ذهن مخاطب است كه آنچه در مورد نظريۀ بورديو ذكر شد، مصرف هنری 

 شود. كه با معنايي عمیق و نه ظاهری همراه باشد تنها توسط طبقات باال درک و تجربه مي

گرايش روزافزون اهالي سینما به تولید و ساخت محصوالت  در سینمای ايران شاهد

ای هستیم؛ فیلم هايي كه به فراخور محتوا و فرم، اقبال  سینمايي تجاری و به اصطالح گیشه

گیری  بیشتری نزد عموم مردم دارند، اقبالي كه به واسطۀ ذائقۀ و سلیقۀ مردم در شكل

گذارد. در اين بین،  و سلیقۀ مردم تأثیر ميمحتوای فیلم و متقابال محتوای فیلم بر ذائقه 

ی چنداني به اين نوع سینما ندارند و دارای ساليق متفاوتي هستند  جواناني هستند كه عالقه

گرايانه  شوند. اين جوانان عالقه به فیلم نخبه و به نوعي مخاطب خاص سینما محسوب مي

                                                      
2. Form 

1. Realism 
3.Practical 
4 .Decorative 
5. Avant-gard 
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 فیلم از نوع اين اساسي یرد. بخشگ يا آوانگارد دارند كه در مقابل سینمای تجاری قرار مي

 تواند مي ويژگي اين كه است مخاطب ذهن با فیلم معناييهای  نشانه رابطۀ به مربوط

 مضمون پشتوانۀ به آوانگاردهای  فیلم. بزند رقم آوانگارد سینمای برای را مهمي كاركردهای

 همچنین. دهند مي قسو زندگي به عمیق نگاه و تفكر سمت به را افراد گرايي، وتجربه پیچیده

 در. هستند زندگيهای  سختي و ها چالش در راهنمايي افراد برای تجربي محتوای تولید با

 تواند مي گرايانه نخبه سلیقۀ دارند، عالقه تجاریهای  فیلم به توجهي قابل درصد كهای  جامعه

 . باشد معنا وجود عدم بخش نجات

. اند پرداخته آوانگارد فیلم مصرف به ياندك بسیار شناختي جامعه مطالعات ايران، در

 مصرف اجتماعي مناسبات در آن كاركردهای و آوانگارد فیلم مصرف شناخت رو، اين از

 پرسش اين به شده است سعي پژوهش اين در بنابراين. يابد مي بیشتری ضرورت كنندگان

 چیست؟ فیلم از نوع اين مصرف به تهراني جوانان از برخي گرايش علل كه شود داده پاسخ

 دارد؟ آنان برای دستاوردهايي و پیامدها چه آوانگارد فیلم مصرف همچنین و

 تحقيق  ضرورت و اهميت

شناسي هنر  يكي از علل مهم توجه به هنر آوانگارد و مخاطبان هنر جايگاه آن در جامعه

 و هنر شناسي جامعه مباني اصلي محور دو حول ايران در هنر شناسي جامعه است. نیازهای

 استوار اصل سه بر اول محور. است شده برآورد هنر شناسي جامعه در معاصر روندهای

 جامعه تحلیل مورد در بحث به آن در كه است مدرنیزاسیون و هنر اصل آنها از كه است

 محور همچنین. پردازد مي آنها مشخصات و آوانگارد نقش مسئلۀ آوانگارد، مفهوم شناختي

 تحلیل به كه است دريافت اجتماعي ديانیسم آنها از يكي كه ستا استوار اصل شش بر دوم
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پردازد )يگانه،  اقشار و طبقات اجتماعي مي و قومیتيهای  فرهنگ خرده در هنر مخاطبان

1334  :21.) 

 دريافت تحلیل همچنین و آن مشخصات و آوانگارد سینمای معرفي با مقاله، اين بنابراين

 به اندكي كمک اجتماعیشان مناسبات در فیلم از نوع اين شنق و آوانگارد فیلم از مخاطبان

 .كرد خواهد هنر شناسي جامعه نیازهای رفع

ساز هستند، بنابراين شناخت ذائقه و سبک زندگي  در ايران مخاطب سینما جوانان آينده 

ها ضروری است. از  آنها برای به كار بردن راهبردهای فرهنگي در جهت تولید محتوای فیلم

 است عناصری جمله  از معناگرايي .آوانگارد با عنصرمعناگرايي همراه است فیلم ژانر طرفي

 ناديده امور از بسیاری در های تجاری( دلیل افزايش شديد فیلم ايران)به چون در كشوری كه

 منع دنیا اين به ورود از را ما به آن، تمايل عدم نیز فیلم ساخت ۀدرزمین شود و مي گرفته

 در مفاهیم ذهني و مشاركت دارد خالق ذهن به نیاز معناگرايي كه زآنجاييا .كرده است

 جوانان مورد كه است اهمیت دارای موضوع اين دهد مي گسترش را توجه به مفهوم ديگران

 آخر دارند. نكتۀ ازمعناگرايي خاص شكل اين از دريافتي نوع چه پژوهش اين در مصاحبه

 با ورود .كنند مي استفاده ايدئولوژی از خاصي نوع لانتقا برای فیلم از گاه كه است اين

 و معاني و نوع ها فیلم اين های كننده مصرف های انگیزه به بردن پي ايران، های معناگرا به فیلم

 های معرفتي جوانان بايد است و برای آگاهي از زمینه ضروری دارند، آنها از كه تفسیرهايي

 ين فیلم دارند. ای از ا درک و تجربه چه آنها بدانیم

توجه به آنچه در مورد رابطۀ طبقۀ اجتماعي و مصرف فرهنگي در رويكرد نظری  

توان از طريق تعیین  بورديو ذكر شد، هدف اين پژوهش اين است كه نشان دهد آيا مي

های آوانگارد را  موقعیت اجتماعي جوانان، سلیقۀ نخبه گرايانه و گرايش به مصرف فیلم



 يفرهنگ یزگرایيذائقة آوانگارد و تما                                                                                        

 

45 

شود جوانان خود را از ديگران متمايز  ها باعث مي آيا مصرف اين فیلمبیني كرد؟ و  پیش

 كنند؟ و اينكه مصرف ژانر آوانگارد چه تأثیری بر سبک و نوع نگرش آنها به زندگي دارد؟

 پيشينة تحقيق

و  یریگ در شكل يطبقات زيو تما يفرهنگ هينقش سرما( تحقیقي با عنوان 1314ی )مظاهر

( انجام ويربوردیو پ ترسونیآدرنو، پ یدگاههايبر د دیكأبا تیقي)ي موسشناس جامعه نيتكو

 و فرهنگي سرمايۀ متغیرهای گیرد كه درست است كه هنوز داده است. اين مقاله نتیجه مي

 ساير به جديد جامعۀ شرايط اما كنند،  ايفا مي نقش موسیقي مصرف در طبقاتي تمايزهای

ادريسي و . تأثیر بگذارند كنشگران ترجیحاً و ها ذائقه بر تا است داده اجازه نیز متغیرها

 با دانشجويان فراغتي ۀذائق و خانواده فرهنگي ( تحقیقي با عنوان سرمايۀ1311همكاران )

 تدس به مطالعه: دانشجويان دانشگاه تهران( انجام دادند. نتايج بورديو )مورد نظری رويكرد

 و جسماني فراغت های با بیشتر دانشجويان فراغت اوقات كه آن است از حاكي آمده

 دانشجويان بین در اجتماعي و سرگرمي _ تفريحي فراغتهای میشود و پر سرگرمي_تفريحي

 بیشتر از متأهل دانشجويان بین در جسماني و سرگرمي _فراغت تفريحي و مردان از بیش زن

ادی و میان سرمايه های اقتص ارتباطای  ( در مطالعه1311رفیعي و مالكي ) .است مجرد

نست كه آيد ؤيافته های حاصل از تحقیق م .را بررسي كردندهای هنری  سلیقهفرهنگي با 

ۀ به نوع سلیق دهي شكلدر  معناداریدارای نقش  هردوفرهنگي  ۀسرماي اقتصادی و يۀسرما

 اند. جوانان هنری

( متغیرهای جنسیت و پايگاه اجتماعي را برای بررسي 2111) 2و سالیوان 1كاتزگرو

ها حاكي از آن است كه جنسیت و  ناپذيری مصرف فرهنگي درهم آمیختند. يافته یسیر

                                                      
2.Katzgro  

1.Sullivan  
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صورت جداگانه تأثیر دارند. مردان  ناپذيری مصرف فرهنگي به پايگاه اجتماعي در سیری

تر  بیشتر از زنان و افراد با پايگاه اجتماعي باالتر بیشتر از افراد با پايگاه اجتماعي پايین

( به بررسي نقش جنسیت 2116)1 راط در مصرف فرهنگي دارند. لیزاردوناپذيری يا اف سیری

و اشتغال در مصرف فرهنگي متعالي با توجه به نظريۀ طبقاتي بورديو در امريكا پرداخته 

دهد كه با مداخلۀ متغیرهای سرمايۀ فرهنگي و سرمايۀ  است. نتايج تحقیق وی نشان مي

( 2112كند. مطالعۀ كاتزگرو ) الي تغییر مياقتصادی تأثیر جنسیت بر مصرف فرهنگي متع

دربارۀ رابطۀ مصرف فرهنگي و تمايزهای طبقاتي در امريكا، اسرائیل، ايتالیا، آلمان شرقي و 

های  صورت سوئد نشان داد كه متغیر طبقه با مصرف فرهنگي در كشورهای مختلف به

بقاتي در اسرائیل، های فرهنگي متفاوت با ساختار ط متفاوتي رابطه داشته است. مصرف

آمريكا و سوئد رابطۀ معنادار داشت اما در ايتالیا و آلمان شرقي رابطه معنادار نبود. همچنین 

اند، ولي اين  متغیرهای جنسیت، نژاد و مذهب در يادگیری و آموزش مصرف فرهنگي مهم

ل اجرا متغیرها نقش متغیرهای میانجي بین ساختار طبقاتي و ساليق فرهنگي را به طور كام

 كنند.  نمي

يک به طور مشخص به مفهوم مصرف فیلم و درک و  گرفته هیچ های انجام در پژوهش

شدت در بین جوانان در حال افزايش است،  تجربۀ مصرف كنندگان آن كه اين روزها به

عنوان عاملي  اند. بر طبق نظر بورديو درک و تجربۀ افراد در مصرف فرهنگي به نپرداخته

كند و افراد با مصرف فرهنگي نخبه گرايانه سعي در تمايز خود از  مل ميبرای تمايز ع

 های صورت گرفته خالي است.  ديگران دارند كه جای اين بحث در پژوهش

 

                                                      
2 .Lizardo  
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 مباني نظری

 اروپايي آوانگارد نهضت در ريشه رسم، و ساختاری شكل به آوانگارد سبک به سازی فیلم

 جريان از كامال كه شود مي اطالق سازی فیلم از سبكي به اصطالح اين. دارد 1121 دهۀ در

 دومنیک. است تضاد در تجاری سینمای همان يا اصلي جريان با و دارد فاصله سینما غالب

 در انحصاری گونه ای به بیش و كم را اصطالح اين نوگه در كتاب سرشت سینمای تجربي

: هستند دارا را خصائص اين از بخشي يا همه كه كند استفاد مي هايي فیلم از دسته آن مورد

 تجاری چرخۀ در كه هايي فیلم اند، نشده ساخته صنعتي روندی و شیوه به كه هايي فیلم

 خاص مخاطب و هستند پخش مناسب فرهنگي، و هنریهای  مكان در ولي)اند  نشده اكران

 معموال كه هايي فیلم نیستند، سودآوری ضرورتا يا پخش پي در كه هايي فیلم ،(دارند را خود

هستند) ضرغام و ديگران و  شكني شالوده و پرسشگری پي در كه هايي فیلم اند، روايي غیر

 .(23:  1312همكاران، 

. نظريۀ هومولوژی يكي از نظريات متعددی در مورد مصرف فرهنگي وجود دارد

 نظريۀ  اساس نظريات مهم پیر بورديو است كه در كتاب تمايز بدان پرداخته است. بر

 و اقتصادی فرهنگي، سرمايۀ نظیر سرمايه مختلف انواع از واسطه برخورداری به افراد و،بوردي

و  حجم او نظر كنند. از مي اقدام فراغت های و فعالیت مادی فرهنگي، مصرف به اجتماعي

 وصل يكديگر به را طبقه هر درون افراد، منش و دهد مي را تشكیل طبقه ها  هسرماي انواع

تر  دقیق معنای به البته  د.گیر مي شكل های زندگي سبک مشترک، منش اين یمبنا بر و كند مي

 مي را های مختلف ذائقه نیز و مختلف های زندگي سبک بازنمايي اجازه مصرف، گفت بايد

 به گیرد مي شكل های باال سرمايه مبنای بر كه ها ذائقه و های زندگي سبک نهايت دهد. در

:  1331، فرجي و كند؛ )حمیدی مي ايجاد اجتماعي مايزت كه انجامد مي كاالهايي مصرف

62 .) 
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 بندی دست را خود فرهنگي،  كاالهای اجتماعي با نوع مصرف از نظر بورديو كنشگران

 موردآنها در ذوق و سلیقه و ابراز فرهنگي معین محصوالت عالقه به اظهار با و كنند مي

 از كه  مراتبي سلسل بندی  هنظام طبق تبه صور عرصۀ فرهنگي بنابراين .شوند بندی مي طبقه

 و امكان طبقه يک افراد به يابد مي غیرمتشخص استمرار يا عادی فرهنگ تا متشخص فرهنگ

 درصدد طبقۀ مسلط  .كنند اعمال نسبت به طبقۀ ديگر را تمايزات راهبردی دهد مي فرصت

 ذوقي خوش پي آن در و كند طريق راهكار تمايز و تشخص حفظ را از خود جايگاه تا  است

 (.1333تحمیل كند )توسلي،  ها گروه و جامعه اعضای ساير به را خود

 بقیۀ از متعالي فرهنگ از استفاده با را خود باال طبقات كه است باور اين بر بورديو

 پیچیده هنر و آوانگارد، تجربي هنر به عالقه با گرايانه نخبه سلیقۀ كنند و مي متمايز طبقات

، گرايي واقعهای  با ويژگي هنر به معطوف عامیانهی  سلیقه و شود مي مشخص فرم لحاظ به

 سینمای از نوعي كه آوانگارد سینمای بنابراين(.243:1311 بورديو،) است تزيیني و كاربردی

و سینمای تجاری در  فاخر طبقۀ خدمت در بورديو نظر از شود مي محسوب گرايانه نخبه

افرادی كه سینمای تجربي را  است. به زعم بورديو خدمت طبقۀ متوسط و پايین جامعه

 .دارند را ديگران به شان سلیقه تحمیل و خود تمايز در كنند، سعي مصرف مي

 معرض در همواره سو يک از است؛ جنبه دو دارای معتقد است كه هنر 1آدرنو 

 بیني پیش در مهمي بسیار نقش هنوز ديگر سوی از اما است فرهنگ صنعت سواستفاده

 نظريۀ در. دارد گرا و آگاهي دادن در خصوص آن كاركرد صرفا دنیای ناكارآمد ماهیت

 شده كاال هنر و( كانت) آيین خود هنر میان بنیاديني دوپارگي آدرنو شناختي زيبايي

 چالش و تضاد در يكديگر با شدگي كاال و  خودآيیني هنر هرچند دارد، وجود( ماركس)

 سر به ديالكتیكي تناقضي در ها آن. هستند نیازمند ديگری به هريک وجود اين با، هستند

                                                      
2 .Adorno  
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 كند، در مي جدا جامعه كاركردگرای بستر از به تبع تجربي واقعیت از را خود هنر برند؛ مي

 شكلي به هنر پس. است جامعه كاركردی بستر و تجربي واقعیت آن از بخشي حال عین

 اين. گیرد مي قرار گرفتن خود به كااليي خصلت و شدن بازاری خطر معرض در فزاينده

 و هنر بیگانگي  خود از معضل از تاريخي لحاظ به كه است آوانگارد هنرهای  جنبه از يكي

دهد) شاهنده و  مي مخالف و نقاد و خودانديش نقشي خود به و است باخبر آن شدگي كاال

 .(46:1312نوذری، 

 سر به متناقض ديالتیک يک رد كه آوانگارد و تجاری سینمای آدرنو نظر طبق بنابراين

 كاركردی بستر از را خود تواند نمي آوانگارد سینمای. هستند كاركرد دارای دو هر برند، مي

 تجاری سینمای خصوص در نقادی و بخشي آگاهي كاركرد خود زيرا دارد، نگه دور جامعه

 .دارد

ي و از سوی ديگر، پیترسون برخالف بورديو ارتباط بین مصرف كاالهای فرهنگ

ی  خواری يا ذائقۀ التقاطي رويكرد طبقه چیز كند. وی در نظريۀ همه اجتماعي را رد مي

كشد و كاالهای  روشنفكر در تحقیر كردن كاالهای مصرفي طبقۀ عامه را به چالش مي

 داند.  مصرفي فرهنگي مورد استفادۀ مردم را دارای ارزش مي

لكه تفاوت در ژانر است كه تمايز ايجاد از نظر پیترسون تمايز مربوط به طبقه نمي شود ب

 (.33:1336كند )فاضلي،  مي

ديدگاه فردی شدن است. بر اساس مفهوم مورد مصرف فرهنگي،  ديدگاه آخر در

صنعتي كنوني  شدن، كه در تقابل آشكار با مفهوم همولوژی قرار دارد، در جوامع پسا فردی

مراتب اجتماعي  مراتب فرهنگي و سلسلهمند و معناداری میان سلسله  هیچگونه ارتباط نظام

توان از طريق تعیین موقعیت طبقاتي افراد، ساليق  خورد. همچنین ديگر نمي به چشم نمي

بیني كرد. بنابراين در شرايط جوامع كنوني،  فرهنگي و اساسا سبک زندگي آنها را پیش
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بیش از هر چیز اند و  ای فردی شده طور فزاينده مصرف فرهنگي يا ساير اشكال مصرف به

 (. 1311های آزادانۀ افراد هستند )ملكي و رفیعي،  دهندۀ انتخاب بازتاب

 در سعي و دهد مي قرار خود مبدأ عزيمت را پیر بورديو هومولوژی نظريۀ، حاضر پژوهش

منظور، اين پژوهش به دنبال آن است كه  بدين شناخت ذائقۀ جوانان در مصرف فیلم دارد.

های آوانگار و  ر كه بورديو معتقد است، تنها افراد طبقۀ باال، فیلممشخص كند آيا همانطو

كنند؟ چرا اصال اين ژانر را برای مصرف انتخاب كرده اند؟ و همچنین  معناگرا مصرف مي

طبق نظر بورديو آيا با اين سلیقۀ مصرفي خود قصد متمايز كردن خود از ديگران را دارند؟ 

 شود؟  نگريستن به زندگي در آنها ايجاد ميۀ یری در شیوو آيا با مصرف اين نوع فیلم، تغی

 روش پژوهش

 اين روشكلي  طور مطالعۀ حاضر، يک مطالعۀ كیفي با رويكرد گراندد تئوری است. به

 فرصتي و بیان تجربه يک يا كیفیت يک شكل به را اجتماعي و فردی زندگي های واقعیت

 منطقي و سازماني شخصیتي، پیچیدگیهای لتحلی و بررسي به بتواند محقق تا كند مي فراهم

 اينكه فهم به كمک برای كیفي روشهای(.  1،2111بپردازد )آماندارز فرهنگي فعالیت هر

، 2)كوزينتزرود مي كار به يابد، مي ها توسعه فیلم پیرامون فرهنگها خرده مصرف چطور

شده شروع  تعیین ندد تئوری ما با يک نظريۀ از پیشاراهبرد گر(. در 2114؛ شرام، 2111

ها  ای كه حاصل از داده دهیم نظريه از دل داده بیرون بیايد. نظريه كنیم، بلكه اجازه مي نمي

 تری از مسئله ارائه دهد.  عمق ادراک و تواند بینش باشد مي

 و زنان) جوانان را جامعۀ پژوهش. شد انجام تهران شهر در 1311 سال در حاضر مطالعۀ

 مصرف سینمايي ذائقۀ لحاظ به دادند و تشكیل مي سال 41 تا 22 انيتهر تحصیلكرده( مردان

                                                      
2.Amandares  

1. Kozintez  
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 را گرايي تجربه فیلمژانر اندازه يک به افراد همۀ كه آنجايي از .بودند آوانگاردفیلم  كنندۀ

 عنوان به حوزه اين فیلمهای از تعدادی بود نیاز تحقیق انجام برای بودند، نكرده پیگیری

 مختلف افراد از هفته سه طي ها فیلم اين انتخاب برای. ندشو انتخاب بحث برای ای پايه

 بیشتر كه مواردی و شد سؤال شناختند مي گرا تجربه فیلمژانر  در كه هايي فیلم مورد در

 بودند مطرح ديگر موارد از بیشتر گرا تجربه فیلمژانر در همچنین و بودند، شده تكرار

 كه فیلمي سه يا دو مورد در شوندگان حبهمصا از و شد انتخاب بحث مورد موارد عنوان به

: از بود عبارت نظر موردهای  فیلم اين فهرست. شد انجام سؤاالتي بودند ديده فیلمها اين از

 قرمز سفید، آبي، گانۀ سه ،(2اورتیز پائوال) عروس ،(1آرنوفسكي) مادر چشمه و

 هامون و (2پلوس آنجلو) گريان دشت ،(4برگمان) پايیزی سونات ،(3كیشلوفسكي)

 ،(برزگر) پرويز ،(ثقفي امیرحسین)شد  اسب كه مردی، فروش برای چیز همه ،(مهرجويي)

 (. يزدانیان) است چند ساعت تو دنیای در

 مالقات قرار بودند مصاحبه به مايل كه كساني با كنندگان مشاركت با هماهنگي از بعد

 وقت، مصاحبه انجام از قبل كه بود صورت اين به ها مصاحبه انجام نحوۀ. شد مي گذاشته

 حضوری صورت به يا تلفني گفتگوی طريق شوندهاز مصاحبه فرد با مصاحبه برای قبلي

 داده مصاحبه مورد فرد به تحقیق اهداف و موضوع دربارۀ مختصری توضیح و شد مي گرفته

 امن با آنها های گفته كه است شده داده اطمینان اين شوندگان مصاحبه به طرفي از. شد مي

 محقق قابل دسترسي جز به كس هیچ برای آنها شدۀ ضبط گفتگوهای و نشود ذكر خانوادگي

 قطع و صدايش ضبط به شونده مصاحبه تمايل عدم حق به ها مصاحبه انجام در. بود نخواهد

                                                      
2 .Aronosky  

1 .Paula Ortiz  

3 .Krzysztof Kieslowski  

4 .Bergman 

5 .Angelopoulos 
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 اعتماد كه بود اين هدف. است شده توجه داشتند، تمايل ايشان كه جايي هر در مصاحبه

 در آنها واقعي نام نبودند مايل افراد كه هم مواردی در. ودش جلب شوندگان مصاحبه

 ها مصاحبه نقض و عیب بي ثبت برای. است شده استفاده مستعار اسامي از شود ذكر پژوهش

 كرده استفاده مهم نكات يادداشت از هم و افراد صدای ضبط از هم زمان هم طور به محقق

 مورد اين در كه نداد محقق به را مصاحبه ضبط اجازۀ شوندگان مصاحبه از يكي تنها. است

 يادداشت محقق توسط مصاحبه با ویهای  پاسخ و نشد ضبط شونده مصاحبه اين های پاسخ

 نوشتاری متن به تبديل كامل طور به محقق توسط شده ضبط های مصاحبه موارد بقیۀ در. شد

 .است شده تبديل تحلیل قابل مقوالت به متن اين و شده

 شروع كلي سؤال يک با كه بود عمیق نیمه مصاحبۀ روش اطالعات یگردآور تكنیک

است  ديگران اندازهای چشم به ورود برای اجازه كسب مصاحبه از هدف. شد مي

 ها فیلم نوع اين ديدن از شما هدف كه بود اين ها مصاحبه كلي سؤال(. 2113 ،1جوست)

 از زد، مي دامن اصلي سؤال به كه سؤاالتي كنار در داريد؟ آن ازای  تجربه چه و چیست

 آشنا كساني چه توسط شديد؟ و آشنا ها فیلم نوع اين با زماني چه از همچون سؤاالتي

 شد. مي مطرح پرسشگر سوی از شديد؟ نیز

  نمونه

 براساس. است شده استفاده ها نمونه انتخاب جهت برفي گلوله روش از پژوهش اين در

 انجام جهت را ديگری افراد تا است شده هخواست مصاحبه مورد فرد هر از روش اين

 اين از كه شد تنظیم مصاحبه قرار نفر22 با مجموع در(. 1331 ببي،) كنند معرفي مصاحبه

 در ها نمونه تعداد. كنیم مصاحبه نفر پانزده با توانستیم تنها كافي فرصت نبودن دلیل تعداد به

                                                      
2 .Ghost  
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 تعداد كه آنجايي از برساند، نظری اشباع نقطۀ به را ما كه است ای اندازه به كیفي روش

 .شد اكتفا تعداد همین به است، شده محسوب كفايت حد تحقیق اين برای نفر پانزده

 تحليل داده ها و روش تجزیه

باز،  كدگذاری سطح سه در ها داده كدگذاری صورت به پژوهش اين در ها داده حلیلت  و هتجزي

شناخت  باز كدگذاری مرحلۀ در .فتپذير انتخابي صورت و كدگذاری محوری كدگذاری

محوری،  كدگذاری مرحلۀ در و گرفت صورت ها داده بندی طبقه گذاری آنها و م ها، نا مقوله

 به تحلیل تركیبي و با تجزيه بودند شده شناسايي باز كدگذاری مرحلۀ در كه هايي مقوله

ازدل  بتوانند تا ندكرد تالش محققان انتخابي كدگذاری در پايان، در .شدند يكديگر مرتبط

 .كنند استخراج فیلم تجربه گرا برای مدلي تحلیلي مقوله ها

های  كنندگان فیلم مصرف واقعي خصوصیات از برآمده ای به نظريه يابي دست برای

 نگرش و ها ارزش دروني ساختار در ممتد و عمیق های مصاحبه با كوشیدند تجربي، محققان

شده،  های انجام در اينجا، به تحلیل مصاحبه كنند. تعمق كنندگان تجارب مصاحبه و ها

شود، از اين جهت كه مضامین مشترک كه از قبل توسط محققین كدگذاری شده  پرداخته مي

شود. بعد از اين كار  سازی )مقولۀ سطح اول( مي است، بر اساس اهداف پژوهش مقوله

شده در  ت ساختهنوبت ساخت مفاهیم اصلي نظريه است، از اين جهت كه از دل مقوال

شود كه در جهت ساختن  سطح اول، مقوالت مشتركي )مقوالت سطح دوم( ساخته مي

ای كردن، پديدۀ اصلي موقعیت مورد  كند. و در نهايت، در اثنای مقوله نظريه به ما كمک مي

 تحقیق كه همان تمايز گرايي است كشف شده است. 
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 7اعتباریابي

( 1331؛ ايمان، 1333نیست )ايمان،  نظر اتفاق كیفي تتحقیقا در اعتبار عملي ارزيابي در

راهنما  های متعددی استفاده شده است. استاد از روش اين مقاله در اعتبار به يابي دست برای

كساني كه در مورد  با تحقیق درمسیر در كنار آن، .بود راهنمای تمامي مراحل پژوهش و ناظر

 اعتبارسنجي ديگر های روش شد. از نظر تبادل اند، اين موضوع تحقیق و بررسي انجام داده

 را محقق اعضا توصیف روش، اين اعضاست. در طريق از سنجيكیفي، اعتبار روش در

(. درمقالۀ 16:1331؛ ايمان، 131:1333دانند )ايمان،  مي خود اجتماعي انعكاس دنیای

 ای آنها مطابقتآر پس از آن، ارائه شد. شوندگان مصاحبه به حاصل از تحقیق حاضر، نتايج

 شد.  داده

 های پژوهش یافته

ها نشان داد كه مصرف فیلم آوانگارد نوعي رفتار هدفمند از سوی مشاركت  تفسیر داده

كنندگان در تحقیق است. اين افراد فارغ از جايگاه طبقاتي و ذائقۀ خانوادگي خود وارد 

در واقع مراوده با اين  شوند كه عموما مصرف كنندۀ فیلم آوانگارد هستند. گروه هايي مي

كه بدون توجه به  طوری گروه ها، باعث جذب مشاركت كنندگان تحقیق شده است، به

جايگاه طبقاتي خود، در پي نوعي تجربه و نیز بازنمايي فرهنگي خاص هستند. تجربه و 

وجوی معناست. از نظر آن ها،  بازنمايي خاص در مشاركت كنندگان عموما نوعي جست

های تجاری، به بازسازی معنا در ذهن آنها كه میل به  انگارد برخالف فیلمهای آو فیلم

ای  گیری ذائقه وجو و فهم بهتر از جهان دارند، انجامیده است. اين امر، به شكل جست

لحاظ شخصیتي خود را از جامعه  كنندگان منتهي شده است كه به خاص در مشاركت

                                                      
2. Validating  
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طور خاص  ها، فاصلۀ آنها از جامعه و به فیلمكنند. با مصرف بیشتر اين  متفاوت احساس مي

كنند، سبک زندگي خاصي  های تجاری بیشتر شده است و احساس مي كنندگان فیلم مصرف

كنند. اين سبک زندگي  فقط در مصرف فیلم، بلكه در ساير شئون زندگي تجربه مي را نه

، و ارتباطات ۀرياد شيفزاي، اسطح زندگ یارتقا، شرفتیپهايي چون  عموما بر ويژگي

كنندگان در  های مشاركت شده از گزاره های استخراج ي استوار است. مقولهاخالق یارتقا

استخراج شد  تعالي بخشي ودگرانديشي، معناگرايي، ذائقۀ خاص قالب چهار مقولۀ هستۀ 

 (. 1)جدول شمارۀ 

 های هستة تحقيق ها، مقوالت و مقوله . مفاهيم و گزاره0جدول شمارة 

 ها و کدها گزاره مفاهیم تهمقولة هس

 

 

 

 

 یشیدگراند

های  گروهتعامل با 

 خاص

 یهای هنر هنر و گروه انیوآمد با دانشجو رفت

 متفاوت فکر طرز با یيها گروه در تیعضو

 شرويپهای  گروه با یيآشنا

 

رنگ شدن  کم

 خانواده نقش

 من نداشتند. ةذائق یريگ در شکل ينقش چيمن ه ةخانواد

 وجود دارد. يفرهنگ قيام شکاف عم من و خانواده نيب

 شوم. مي تیکنم اذ نگاه مي لميبا خانواده ف يوقت

 کنند. اکتفا مي ونیزیتلو يهای سطح الیمن به سر ةخانواد

 میاست که تفاوت آنها با من برا يسنت اريمن بس ةخانواد

 آزاردهنده است.

 طيمح ةعدم مداخل

يطبقات  

 میکرد مي يمحله زندگ كیکه در  يکسان انتخاب من با

 متفاوت بود. اريبس

 با که يفرهنگ با کنم يم يکه در آن زندگ يطيمحفرهنگ 

 گاهاً و متفاوت اريبس آوردم دست به ها گروه در تیعضو

 .است متضاد

هنر فاخر  با هنر، خصوصاً ای یيآشنا چيمن ه یشهر طيمح

 نداشت.

    

 بودن  یتجارريغ

  نمايو س ونیزیتلو جیهای را لمينبودن به نوع ف يراض

رسند  که تنها با اسم سوپراستار به فروش مي یيها لمياز ف

 . میزاريب
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  ییمعنا گرا

 آزاردهنده است.  یهای تجار لميف یفروش باال

 فروش ندارند.  ةو تجربه دغدغ های هنر لميف

  

 جوگرو ذهن جست

  

برطرف  يهای معمول لميف دنیبا دداشتم که  ياالتؤس

 . شد ينم

برطرف  یمن تاحد يذهن یازهايهای معناگرا، ن لميف دنیبا د

 شود.  مي

چه  لميف يعنی ؟يپرسم خب که چ از خودم مي لميآخر ف

داشتم  يال جوابؤس نیا یمن داشته؟ اگر برا یبرا یدستاورد

  مرا برطرف کند. يهای ذهن توانسته چالش لميف يعنی

  

  

  

 خاص اميپ

و  ستندين يجهت سرگرم صرفاً یهای گذر لميها، ف لميف نیا

 دهند.  شیما نما یبرا یدیجد زيدارند چ يسع

 شود.  های شما افزوده مي بر دانسته یزيچ لميآخر ف

در  دیجد يقرار دادن چالش یاست برا يها شروع لميف نیا

 . ها چالش نیها با ا کردن آدم ريذهن و درگ

 کنند.  مي انيرا ب يها مضمون خاص لميف نیا

 یدیجد اميپ ،ينيبار هم بب چند یها را برا لميف نیاگر ا يحت

 . يکن مي افتیاز آن در

 

  

  

 

 

  خاص ةذائق

  

  

 تيشخص

 متفاوت

ها  لميف نیدنبال ا که به یدار يخاص لیاستا فیو ال تيشخص

و  زیمتما تيتو شخص ها از لميف نیهم ا ياز طرف يول یرو يم

 . نساز مي يخاص

 . يکن مي دايپ یشتريب يقدرت ذهن گرانینسبت به د

 کنند.  مي ديها رو بازتول آدم تيها شخص لميف نیا

 تيکه در مقابل شخص دن يشکل م یرو طور تتيشخص

 . ينيب آزار مي گرانید يسطح

  

  

 انشقاق از جامعه 

هستم  یباالتر ةاز طبق کنم يم فکر نکهیا ليدل به گرانیبه د

 دهم.  پز مي

که باعث فروش  گریهای د انسان ينگاه سطح دنیاز د

 . نميب شوند، آزار مي مي یهای تجار لميف

کنند، آن را  يمارا درک نم يچون شکل زندگ گریهای د آدم

 دهند.  مورد تمسخر قرار مي

ام را  فاصله کنم و خودم انتخاب مي یفکر یدر راستا يدوستان

 کنم.  حفظ مي يهای سطح با آدم

 يسبك زندگ

 خاص

 . ميکن مي دايپ يو متفاوت به زندگ قينگاه عم

 . ميکن مي تيدر مقابل انتخابمان احساس مسئول
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 یبخش یعالت

 

 پيشرفت

 دهد.  مي شیرا در انسان افزا يطلب روح جاه

 کند.  های باالتر به انسان کمك مي رفتن به قله یبرا

در  ،يکن ها کسب مي لميف نیا دنیکه از د يدانش ةواسط به

 . یشو شاخص مي انتياطراف نيب

سطح  یارتقا

 يزندگ

سمت مطالعه  کند و به مي شتريانسان را ب يذهن یريدرگ

 (مطالعه شیافزا) کشاند مي

 برد.  باالتر مي عیسان را نسبت به وقاعلم و دانش ان

 . ميکن مي دايپ گرانینسبت به د یتر نانهيب واقع دگاهید

 رهیدا شیفزاا

 ارتباطات

  ختهيههای فر در گروه تیعضو

 های هم فکر  با آدم یيآشنا

تر  تر و منظم حال خاص نيو درع ادتریدوستانت را ز ةریدا

 کند.  مي

 نفس  ال بردن اعتمادبهبا ياخالق یارتقا

 مشکالت  یریپذ باال بردن قدرت تحمل

  گرانینسبت به د يباال بردن سطح فرهنگ

  یريگ عبرت

 تر فيلط يةروح شیکاهش خشونت و افزا

 

 نتيجه

 تولید برای بنابراين. ها مقوله توصیف صرف نه است پردازی نظريه تئوری گراندد هدف

 در. كرد ارائه روايت يک قالب در و زد پیوند ها مقوله ديگر به را یمحور پديدۀ بايد نظريه

 پارادايمي مدل و آمده دست بههای  مقوله از خويش تفسیر و فهم اساس بر محقق اينجا

 جوانان بین در آوانگارد سلیقۀ گیری شكل زمینۀ. كند مي بیان را ها داده از برآمده نظريۀ

 با افكار اين. است انديشي دگر افكار ترويج و خاص های در گروه حضور دلیل به تهراني

 تبديل و تجربي فیلم مصرف تداوم سبب و كند مي برقرار ارتباط مخاطبان پرچالش ذهنیت

 ژانر  نیمصرف ا ليدل و کتاب به يقيمصرف موس شیافزا
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 سبب اينكه ورای مصرف نوع اين از استفاده پیامد. شود مي مخاطبان اصلي ذائقۀ به آن شدن

 جامعه اعضای ديگر از تمايز اساحس نوعي سبب ايجاد شده، مخاطبان زندگي بخشي تعالي

 .گردد مي

 است خاصهای  گروه در شركت زايیدۀ آوانگارد فیلم مصرف كه داد نشان ها تحلیل داده

های  فیلم برابر در تمايز ايجاد در بديلي بي نقش ذهني دغدغۀ و معنا ايجاد طريق از  كه

 خاص احساس ديگران برابر در آوانگارد، فیلم مصرف با جوانان همچنین،. دارد تجاری

 جوانان زندگي در ژانر، نوع اين مصرف همچنین و كنند مي تجربه را بیشتری گرايانۀ

 .دارد پايداری و اساسي بسیار تأثیرات

های متفاوتي در مقايسه با بسترهای فرهنگي  مخاطبان با شركت در گروه هايي كه ويژگي

كنند. به واسطۀ شركت در  مصرف مياجتماعي خانوادۀ خود دارند، نوع خاصي از فیلم را  _

شود آنها  آيد كه سبب مي ای در مخاطبان به وجود مي ها، تفكرات دگرانديشانه اين گروه

های تجربي كه با منش فكری  محور فاصله بگیرند و به فیلم های گیشه هرچه بیشتر از فیلم

را به دنبال آنها در يک راستا است، نزديک شوند. منش دگرانديشي كه مصرف متمايزی 

كند به طوری كه آنها  بودگي و تمايزگرايي در افراد ايجاد مي دارد نوعي احساس خاص

 پندارند. سبک زندگي خود را از ديگر افراد جامعه متمايز مي

های تحلیل، سبک زندگي متمايز مخاطبان پیامدهای بسیار زيادی را در  با توجه به داده

تواند ديد مخاطبان را به جهان  های تجربي مي فیلم زندگي برای آنها در بر دارد. مصرف

تر و با مهارت بیشتری  بینانه تر كند و آنها با مسائل و مشكالت زندگي واقع هستي باز

های ذهن پرچالش مخاطبان دارد  كنند. همچنین اين نوع ژانر پاسخي برای پرسش برخورد 

سطح آگاهي آنها را از مسائل ارتقا های ذهني آنها بكاهد و  تواند تا حدی از دغدغه كه مي
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تمايزگرايي فرهنگي، : از اند عبارت ها داده از شده استخراج اصلي مقوالت كلي طور بهدهد. 

 .دگرانديشي، معناگرايي، ذائقۀ خاص، تعالي بخشي

 تمايزگرايي فرهنگي

از  آمده دست ها و مقوالت به یگرفته با مخاطبان، كدگذار های صورت با توجه به مصاحبه

 یافراد يعنيرابطه وجود دارد.  يي فرهنگيگرا زيهای آوانگارد و تما لمیمصرف ف نیآنها، ب

كه در  یها و هم راهبرد لمیف نيمصاحبه شركت كردند، هم هدفشان از مصرف ا نيكه در ا

افراد مصاحبه شونده  ياست. تمام يمبتن ييگرا زيبرند تماما بر تما جهت اهدافشان به كار مي

دارند.  گرانيكردن خود از د زيدر متما يهای آوانگارد سع لمیحاضر با مصرف ف ۀلدر مقا

 .است يي فرهنگيزگرايتما ۀديآمده از مقوالت پد دست به يينها مضمون نيبنابرا

مخاطبان در سراسر مصاحبه سعي در تفكیک خود از ديگران داشتند. ديگران از نظر آنها 

كردند و با اين كار در بازتولید اين نوع ژانر  حمايت مي های تجاری كساني بودند كه از فیلم

فیلم نقش داشتند. مخاطبان كامال منش و رفتار خود را در جامعه از اين افراد متمايز 

كردند و از اين تمايز احساس غرور و سربلندی داشتند. افراد متمايز تحت تأثیر  مي

ها و  بینانه بر ارزش هي كامال واقعبسترهای فرهنگي و خانوادگي نیستند، بلكه با ديدگا

گرايي از نظر مخاطبان تحلیل، به  ورزند. در واقع تمايز اعتقادات شخصي خود اصرار مي

ها و حركت  های خود از ديگران، متعهد بودن به اين ارزش معنای توانايي تفكیک ارزش

 سمت آنهاست. به

های  واقع بینانۀ ارزش های دگر انديش و شناخت مخاطبان تحلیل با شركت در گروه

اند. آنها با تعهد به اين ارزش ها و  خود در جهت تفكیک و جدايي از ديگران حركت كرده

گرايي به ويژه در زمینۀ فرهنگي  های ديگران، منش و رفتار تمايز تفكیک آن در مقابل ارزش

رک عمیق و های آوانگارد و تجربي كه نیازمند د اند. مصرف فیلم را برای خود اتخاذ كرده
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های تجاری و عامه پسند تفكیک و  ذهن خالق است، مخاطبان را از مصرف كنندگان فیلم

 كند. متمايز مي

 دگرانديشي

گیری پديده از اهمیت زيادی  های شكل برای دستیابي به نتیجۀ مورد انتظار، بررسي زمینه

های آوانگارد  گیری افكار متمايز و در پي آن مصرف فیلم برخوردار است. شالودۀ شكل

های خاص و ترويج افكار دگرانديشانه در مخاطبان بوده است.  نتیجۀ حضور در گروه

گرايانه به واسطۀ پیشینۀ خانوادگي، روابط محیطي، فرهنگ طبقاتي و  بنابراين ذائقۀ نخبه

های دگر انديش اين نوع نگرش  غیره در مخاطبان شكل نگرفته است، بلكه حضور در گروه

 گويد:  ساله مي 21به وجود آورده است. رضا  را در آنها

با وارد شدن به دانشگاه هنر متوجه شدم كه تا به حال از زندگي چیزی نمي »

ای از زندگي را  ی تازه دانستم. آشنايي با آدم هايي با تیپ هنری و متفاوت دريچه

 «به روی من گشود.

متفاوت و متمايز از  حتي در اكثر اوقات ذائقۀ شكل گرفته در مخاطبان در جهت 

 : ديگو ساله مي 36 يعلكند.  خانواده حركت مي

كه با  يزمان ايشم،  آنها مواجه مي یرم و با سطح فكر م ميیبه محل زندگ يوقت»

 «كنم.  احساس رنج و عذاب مي نمیب مي فیهای سخ اليو سر لمیخانواده ف

فرهنگي از جايگاه  كننده نوعي فاصلۀ از اين گزاره به خوبي پیداست كه مشاركت 

 طبقاتي و خانوادگي خود پیدا كرده است. 
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 معناگرايي

خاص است، ذهن جستجوگر  يامیو توجه به پ ييكه معناگرا يهای تجرب لمیف تیماه

 ۀبا جنب ييها لمیف دنيكه تنها به د يفعال ریو آنها را از كنشگران غ كند ميمخاطبان را فعال 

 :ديگو مي 33كند. سارا  مي زيمتما روند،یم يعمق یمعنا چیو بدون ه يسرگرم

 هش ، چطور مياومدن خيكنم آنها از مر نم احساس ميیب های اطرافم را مي آدم يوقت»

 «كشن؟ صف مي یهای تجار لمیف دنيد یبرا انمیكه اطراف

ندارند، علت  يای جز سرگرم كه دغدغه ،يخيهای مر انسان نيشدن از ا زيمتما نيبنابرا 

 نيكه ا دارند، يهای ذهن كه دغدغه يشود. مخاطبان ذائقه در مخاطبان مي نيا یردايپا ياصل

 گويد:  ساله مي 36ود. رضا ش يبرطرف نم یهای تجار لمیف ۀلیبه وس چگاهیها ه دغدغه

رم با خودم میگم  های تجاری مي دلیل اصرار اطرافیانم به ديدن فیلم زماني كه به»

د كرد؟ و پاسخ اين پرسش تنها يه كلمه است؛ اين فیلم چه چالشي برای من ايجا

 «هیچ

بر توجه به صورت،  شود كه عالوه از نظر مخاطبان سینمای معناگرا به سینمايي گفته مي

باطن و ذات را نیز دريابد. شناخت ذاتي پديده ها مستلزم گذر از صورت و ظواهر و 

د به يک اندازه اهمیت های عمیق و ذاتي است. سینمای معناگرا به هر دو بع رمزگشايي

كه سینمای تجاری تنها به بازنمايي  صورتي دهد و يكي را به ديگری تقلیل نمي دهد، در مي

 گويد:  ساله مي 36پردازد. علي  ظواهر امور برای جذب مخاطب مي

ذاره كه مردم دوست دارن  هايي رو به نمايش مي سینمای گیشه اين روزها فیلم»

هايي با ظاهر زيبا و جذاب ببینه و  ده فیلم ری ترجیح ميببینن. مخاطب سینمای تجا

 «برای او توجه به ذات و باطن از اهمیت برخوردار نیست.
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 ی خاص ذائقه

های مخاطبان انشقاق از جامعه است، بدين معنا كه آنها از  ترين راهبرد يكي از اساسي

گیرند و دايرۀ  ميهای تجاری جزء مضمون اصلي زندگیشان است فاصله  افرادی كه فیلم

 گويد:  ساله مي 31كنند. ندا  های هم فكر خودشان مي دوستي خود را محدود به آدم

كنم كه سلیقۀ هنری يكساني داشته  من دوستانم رو از بین كساني انتخاب مي»

باشیم، من مدت تقريباً زيادی از وقتم را در حال گوش دادن به موسیقي يا ديدن 

راستا  ه همین دلیل برام اهمیت داره كه دوستام با من همگذرونم، ب فیلم فاخر مي

 «. باشن

ها در جهت ارتقای سرمايۀ اجتماعي خود  از طرف ديگر، مخاطبان، از مصرف اين فیلم

 گويد:  ساله مي 34برند. محمد  بهره مي

من بین دوستانم به خاطر سلیقۀ سینمايیم شاخص هستم و گاهي به آنها پز »

 «دم. مي

كنند. تعداد  ديگر مخاطبان برای متمايز شدن، يک زندگي پرچالش را تجربه مياز سوی  

های كمدی سخیف هستند، در  طلبي و مصرف فیلم زيادی از افراد جامعه به دنبال عافیت

ها با رنج حاصل از دانستن و آگاه شدن زندگي پرچالشي را پشت  مقابل مخاطبان اين فیلم

 گويد: ساله مي 32گذارند. احمد  سر مي

بره، دچار  هايي كه آگاهیم را در مورد موضوعي باال مي گاهي با ديدن فیلم»

 «شم. افسردگي و رنج مي

های آوانگارد بازنمايي نوعي سلیقه و ذائقۀ  بنابراين راهبرد مخاطبان در مصرف فیلم

 خاص در سبک زندگي، تفكرات و رفتار آنهاست. 
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 تعالي بخشي

دنبال  كه به يكنندگان بود. هنگام مشاركت دیكأمورد ت يو فرهنگ يسطح اخالق یارتقا

 ریثأتواند ت شوند كه مي آشنا مي یهای فاخر ها و گروه روند، با انسان مي يهای ذهن چالش

 شهیكه هم يهای تجرب لمیف تیبا توجه به ماه نیآنها داشته باشد. همچن يدر زندگ يشگرف

توان آن را در جهت  مي لم،یف يهای اخالق امیبا كشف پ  دارند، ظاهردر پس  يخاص امیپ

 :ديگو ساله مي 36 مایبه كار برد. س يسطح زندگ یارتقا

و به تبعات  نمیب را مي ييو جدا يالۀ مثل دربار یهای اصغر فرهاد لمیف يوقت»

را در  يطيدر هر شرا ييكنم خصلت راستگو مي يكنم، سع حاصل از دروغ فكر مي

 «.ارتقا بدم اونوو  ارمیبه وجود ب ودمخ

 گويد:  ساله مي 31مرجان  

هايي با موضوعات  های تجاری جايي برای فكر ندارن مثال فیلم به نظر من فیلم»

هايي انتزاعي با  های هنر و تجربه فیلم ان. اما فیلم زده و سطحي فمینیستي كامال شعار

تر  قشه كه در زندگي ديدی عمی مرز هستن. اين ويژگي سبب مي معنای عمیق و بي

 «داشته باشي و ظرفیت پذيرش بیشتری رو تجربه كني.

 نيمصرف ا نكهيها دارند و ا لمیف نگونهيكه از مصرف ا ياحساس خوب گريطرف د از

در مخاطبان را  يو جاه طلب شرفتیكند، عطش پ زيمتما گرانيتواند آنها را از د ها، مي لمیف

 : ديگو ساله مي 32 دی. مجدهد مي شيافزا

 یهنر قادر جهت ارت اونوتونم  فاخر دارم، مي ینمایكه از س یاديز با شناخت»

 «استفاده كنم. يشگیبه هنرپ دنیرس يخودم و حت
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بنابراين ارتقای سطح زندگي مخاطبان، آشنايي با گروه ها و افراد فاخر و به وجودآمدن 

های آوانگارد در آنها است، نشانه هايي از  طلبي كه حاصل مصرف فیلم حس جاه

 بخشي و بهبود زندگي اجتماعي و فرهنگي آنهاست. عاليت

 برساخت نظری پژوهش

ها و مقوالت به دست آمده از  یهای صورت گرفته با مخاطبان، كدگذار با توجه به مصاحبه

مطرح « يي فرهنگيگرا زيتما»عي ونهای آوانگارد  لمیمصرف فتوان گفت كه در  آنها، مي

كند، تمايزگرايي است.  مصرف فیلم آوانگارد را تبیین ميای كه رفتار  در واقع پديده .است

 ،برند كه در جهت اهدافشان به كار مي هاييراهبرد كنندگان در تحقیق و مشاركت هدف

حاضر با مصرف  ۀافراد مصاحبه شونده در مقال ياست. تمام يمبتن ييگرا زيتماما بر تما

 يينها مضمون نيدارند. بنابرا نگرايكردن خود از د زيدر متما يهای آوانگارد سع لمیف

  .است يي فرهنگيزگرايتما ۀديآمده از مقوالت پد دست به

های اجتماعي  ها و گروه مفهوم تمايزگرايي نوعي رفتار كنشگرانۀ فردی است كه در جمع

كنند با مصرف اين گونه فیلم ها خود  كنندگان تالش مي شود. مشاركت خاص برساخت مي

افراد در نظام اجتماعي متمايز نشان دهند. به همین جهت است كه  ها و را از ديگر گروه

كنندگان از ديگر اعضای نظام  ها دال بر میل به تفكیک و جدايي مشاركت بخش اعظم گزاره

های تجاری حمايت و استقبال  اجتماعي است. ديگران از نظر آنها كساني بودند كه از فیلم

ين نوع فیلم نقش داشتند. مخاطبان كامال منش و رفتار كردند و با اين كار در بازتولید ا مي

كردند و از اين تمايز احساس غرور و سربلندی  خود را در جامعه از اين افراد متمايز مي

داشتند. افراد متمايز تحت تاثیر بسترهای فرهنگي و خانوادگي نیستند، بلكه با ديدگاهي 

گرايي   ورزند. در واقع تمايز خود اصرار مي ها و اعتقادات شخصي بینانه بر ارزش كامال واقع



 يفرهنگ یزگرایيذائقة آوانگارد و تما                                                                                        

 

05 

های خود از ديگران، متعهد بودن  از نظر مخاطبان تحلیل، به معنای توانايي تفكیک ارزش

های  به اين ارزش ها و حركت به سمت آنهاست. مخاطبان تحلیل با شركت در گروه

از ديگران  های خود در جهت تفكیک و جدايي بینانۀ ارزش انديش و شناخت واقع دگر

های ديگران، منش  ها و تفكیک آن در مقابل ارزش حركت كردند. آنها با تعهد به اين ارزش

های  ی فرهنگي را برای خود اتخاذ كردند. مصرف فیلم گرايي به ويژه در زمینه و رفتار تمايز

آوانگارد و تجربي كه نیازمند درک عمیق و ذهن خالق است، مخاطبان را از 

كند. مدل پارادايم  پسند تفكیک و متمايز مي های تجاری و عامه فیلم كنندگان مصرف

 آمده است. 1در شكل شمارۀ  "تمايزگرايي فرهنگي"برساخت اجتماعي 

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

 

های اجتماعي چون عضويت در  دهد، زمینه كه مدل پارادايمي تحقیق نشان مي طور همان

های خاص، نوعي دگرانديشي و نیز كمرنگ شدن جايگاه و نقش طبقاتي )خانواده(  گروه

 :زمینه ها

 دگر اندیشي 

 های خاص عضویت در گروه

 يکمرنگ شدن نقش طبقات

 
 

 

 

 پیامدها:
 تعالي بخشي

باالبردن سطح زندگي، پيشرفت 

 اخالقي، 

 افزایش ارتباطات

 

 راهبردها: 
 ی خاص ذائقه

 فاصله گرفتن از دیگران،

 نگاه خاص تر به زندگي
 

 

 پدیده:

 تمایز گرایی فرهنگی

 

 عامل مداخله گر: معناگرایي
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 راهبردها: ذائقة خاص

 فاصله گرفتن از دیگران،نگاه خاص تر به زندگي و...

در كنار عاملي فردی و ذهني به نام معناگرايي، فرد را به سوی نوعي تمايزگرايي فرهنگي 

طريق هنر و دهد. اين تمايزگرايي، جستجوی نوعي تفاوت اجتماعي است كه از  سوق مي

های  كند با ورود به مجموعه افتد. كنشگر تالش مي ساحت نوع خاصي از هنر اتفاق مي

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 

سازی و فاصله گرفتن از ديگران و در بعد فردی  شتن ذائقۀ خاص، غیريتتمايزگرايي، دا

ای نیز  نیز در پیش گرفتن ديدگاهي خاص به زندگي است. پیامدهای چنین پديده

بخشي، ارتقای اخالقي و سطح زندگي و افزايش تعامالت )البته در گسترۀ  تعالي

 های خاص با ذائقۀ هنری خاص( است. مجموعه

 ييممدل پارادا

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 تمايز گرايي فرهنگي

 زمینه ها: دگر انديشي

 های خاص و...  عضويت در گروه

 عامل مداخله گر: معناگرایي

 

 پیامدها: تعالي بخشي

 باالبردن سطح زندگي، پیشرفت اخالقي، افزايش ارتباطات و...
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 گيری  بحث و نتيجه

 بودههای آوانگارد  لمیاز مصرف ف ،يجوانان تهران ۀمقاله شناخت درک و تجرب نيهدف ا

های  مشاركت در گروه لیدل نيمهمتر يفرهنگ زينشان داد كه تما قیتحق ۀجینت. است

 نمایدر س ين خاصكنندگان مخاطبا دارند. مشاركت دآوانگار لمیف ۀاست كه ذائق يخاص

به  نمایس يو تجرب ييدر ذائقه معناگرا زيتما قيخود را از طر زيتما دكنن هستند كه تالش مي

 يمتجل رهیتعامل و غ ۀویافراد كه در رفتار، اخالق، ش نيا يبگذارند. سبک زندگ شينما

 .است گرانياز د زيو تما يبودگ خاص ينوع يي كنندۀشود بازنما مي

 است خاصهای  گروه در شركت زايیدۀ آوانگارد فیلم مصرف كه داد اننش ها داده تحلیل

های  فیلم برابر در تمايز ايجاد در بديلي بي نقش ذهني دغدغۀ و معنا ايجاد طريق از  كه

 احساس ديگران برابر در آوانگارد، فیلم مصرف با جوانان همچنین،. دارد تجاری

 جوانان زندگي در، فیلم نوع اين مصرف نینهمچ و كنند مي تجربه را بیشتری گرايانه خاص

 .دارد پايداری و اساسي بسیار تأثیرات

 _فرهنگي  بسترهای از متفاوتيهای  ويژگي كه هايي گروه در شركت با مخاطبان

 اين در شركت واسطۀ به. كنند مي مصرف را فیلم از خاصي نوع خانوادشان دارند، اجتماعي

 هرچه آنها شود مي سبب كه آيد مي وجود به مخاطبان درای  دگرانديشانه تفكرات ها، گروه

 در آنها فكری منش با كه تجربيهای  فیلم به و بگیرند فاصله محور گیشههای  فیلم از بیشتر

 نوعي دارد دنبال به را متمايزی مصرف كه دگرانديشي منش. شوند نزديک است، راستا يک

 زندگي سبک آنها كه طوری به كند مي ايجاد افراد در گرايي تمايز و بودگي خاص احساس

 .پندارند مي متمايز جامعه افراد ديگر از را خود

 در را زيادی بسیار پیامدهای مخاطبان متمايز زندگي سبک تحلیل،های  داده به توجه با

 جهان به را مخاطبان ديد تواند مي تجربيهای  فیلم مصرف. دارد بر در آنها برای زندگي
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 بیشتری مهارت با و تر بینانه واقع زندگي مشكالت و مسائل با آنها و كند تر باز هستي

 مخاطبان پرچالش ذهنهای  پرسش برای پاسخي ژانر نوع اين همچنین. كنند مي برخورد

 از مسائل را آنها آگاهي سطح و بكاهد آنها ذهنيهای  دغدغه از حدی تا تواند مي كه دارد

  .دهد ارتقا

و معتقد  رنديپذ را مي ويبورد يۀنظر است انجام شده در اين زمینه اكنون به  تاكه  يقاتیتحق

 تیگذارد و افراد با ترب مي ریثأت يشناخت ييبايهای ز یبر داور يطبقات گاهيهستند كه پا

نظر  نيبرا رحاض ۀمقال جيكنند. در مقابل نتا با هنر فاخر ارتباط برقرار مي خود يطبقات

فراغت از سنن و  یهای آوانگارد، بر مبنا لمیمصرف ف یریی شكل گ نهیاستوار است كه زم

 .است يطبقات گاهيپا

و  يمتعال یمصرف هنر یباال، دارا يطبقات تیموقع یافراد دارا و،ينظر بورد از

 ن،يیپا ياجتماع تیموقع یافراد دارا يهستند؛ حال آنكه نوع مصرف فرهنگ انهيگرا نخبه

 يۀ(. در نظر1336 م،یو صم ي؛ قاسم2112، 2دتورپو گل 1است )چان انهيگرا عوامانه و توده

 تیمنش و موقع یشان بر مبنا های اند و انتخاب تیجبر موقع ریسا ينوع كنشگران به ويبورد

گرايانه برای كساني است كه دارای سرمايۀ  آثار نخبه .ابدي ساخت مي زشانيمتما يدانیم

های  تیدارند كه صاحب قابل تیجذابمعنا و  يكسان یآثار فقط برا نيا رايز بیشتری باشند،

 اند. شده یبا آنها رمزگذار یدارند كه آثار هنر اریرا در اخت ييرمزها يعنياند،  يفرهنگ

كند در آشوب  ندارد احساس مي اریالزم را در اخت یكه رمزها يمخاطب ايتماشاگر، شنونده 

ندارند.  ينطقنظم و م چیگم شده است كه ه يضرب آهنگ ها، رنگ ها و خطوط ،صداها

شوند، در گذرد و به  درک مي یكه بر اساس تجربۀ عاد ييمعناها یۀاول ۀيتواند از ال ياو نم

باشد  يمیمجهز به مفاه نكهيمدلول ها برسد، مگر ا یسطح معناها يعنيمعناها،  یثانو ۀيال

                                                      
2.Chan  

1.Goldtorp  
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شناسانند.  را مي یاثر هنر ۀانيگرا روند و خواص سبک خواص محسوس مي یكه فراسو

 اتیعمل ينوع يعنيكه همانا عمل شناخت است؛  رددا يفرض شیپ یهه با آثار هنرمواج

 و،يبورد)است  يفرهنگ یرمزها اي يهای شناخت از كاربست آموخته يكه حاك ييرمزگشا

21:1311.) 

 یجامعه را برا يفرهنگ دانیم انه،يگرا نخبه ۀقیسل ديآ مي مقاله بر جيكه از نتا همانطور

 يطبقات گاهيبه پا بنديو پا يتیجبر موقع ریكنندگان اس است. مشاركت رقابت انتخاب كرده

 يطبقات گاهيدر جهت مخالف با سنن و پا يافراد حت ی، چه بسا كه در مواردستندیخود ن

 يطبقات گاهيخود كه همان موقعت و پا يفرهنگ يۀسرما ۀافراد به واسط نيخود برآمدند. ا

 و اجتماعي موقعیت از دور آنها به ييه اند، بلكه آشناآنهاست با رمزگان هنر فاخر آشنا نشد

 يهای ذهن و چالش ييگرا به معنا تیهای خاص، اهم شركت درگروه ۀبه واسطو  خانوادگي

 يقیموس ۀاز سه قطع کیمردم كدام میپرس مي يوقت برای مثال كه معتقد است وياست. بورد

متوسط ۀآهنگ باخ، طبق وشخ يۀمرفه كالو ۀدهندگان طبق دهند، پاسخ مي حیرا ترج

ی اشتروس را انتخاب  ساخته يكارگر دانوب آب ۀو طبق ونیدر بلو اثر گرش یراپسود

پژوهش ـ كه  نيشوندگان ا مصاحبه زكه ا يكه هنگام يصورت (. در1334كنند )الكساندر،  مي

 های فیلم يال شد، آنها تمامؤهای فاخر س لمیمتوسط بودند ـ در مورد ف ۀاز طبق دتاعم

مقاله  نيا نيبودند. بنابرا تماشا كردهشده بود،  میتنظ ناتوسط محقق شیرا كه از پفهرست 

 .كند را رد مي يو مصرف فرهنگ يطبقات تیموقع نیب ۀبر رابط يمبتن ويبورد يۀنظر

 زيمتما گرانيخودرا از د انه،يگرا نخبه يكه مخاطبان با استفاده از مصرف فرهنگ يهنگام

از   های گوناگون، هيدر بحث از سرما و،يشوند. بورد مي کينزد ويبورد يۀكنند، به نظر مي

ۀ لیبرد. و معتقد است كه افراد به وس نام مي یی اقتصاد هيدر كنار سرما يفرهنگ يۀسرما

كه از  يهنگام ن،يكنند. بنابرا مي زيمتما گرانيخود را از د انهيگرا نخبه يمصرف فرهنگ
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فاصله  ويی بورد هياز نظر میكن بحث صحبت مي موضوع مورد یریگ های شكل نهیزم

فراغت از سنن  یهای آوانگارد، بر مبنا لمیمصرف ف یریی شكل گ نهیچرا كه زم م،يریگ مي

نوع از  نيا یریبه كارگ یمخاطبان برا یراهبردها مورداست. اما در  يطبقات گاهيو پا

 کينزد ويبورد يۀست به نظرا ييگرا زيبر تما يآنها كه مبتن ۀدرک و تجرب نیمصرف و همچن

  .ميشو مي

 يۀتوان با نظر جوانان شهر تهران را مي نیدر ب يفرهنگ ۀذائق یریرو علت شكل گ نیهم از

عادات  ايپژوهش، مصرف كنندگان فارغ از سنن  نيكه در ا چراكرد.  هیشدن توج یفرد

امحدودی كه جوامع ها و امكانات ن نهيطبقاتي خود به نحوی آزادانه و خالقانه از میان گز

های زندگي شخصي  دارد، دست به انتخاب زده اند و سبک آنها عرضه مي همصرفي كنوني ب

در گروه  تياند. همانطور كه ذكر شد، هركدام از مخاطبان تنها با عضو خويش را ساخته

 قيتوان از طر ينم گريد نياند. بنابرا خود رقم زده یبرا يخاص يخاص سبک زندگ ييها

 .كرد ينیب شیآنها را پ يو سبک زندگ يگفرهن قيافراد، سال يطبقات تیوقعم نییتع

و نامفهوم  يسطح يبا معان یهای تجار لمیما شاهد روزافزون ف رانيا ۀدر جامع امروزه

كه   شده اند، ليفعال تبد ریغ يبه كنشگران رانيدر ا نمای. امروزه مخاطبان سمیهست

های سطح  لمیافراد با مصرف ف نيهستند. ا يرگرمو س يطلب تیبه دنبال عاف شیپ از شیب

های  لمیف دیتول یكنندگان برا دیای در تول زهیها انگ لمیف نياو باال بردن فروش  نيیپا

كه  نديآ به وجود مي يكنندگان دیتول يينمایس یفضا نيدر ا نيكنند. بنابرا مي جاديا فیسخ

 نيو ا رفعالینشگران غك نيخاص دارند. ا يفروش بدون توجه به مفهوم ۀدغدغ

 فايشدن در جامعه ا یروند تجار دیای را در بازتول سوداگر، هر دو نقش عمده دكنندگانیتول

 ۀها در توسع لمیف نيكه مصرف ا يپژوهش، با در نظر گرفتن نقش مثبت نيكنند. ا مي

 لمفیژانر نيا شتریكمک به شناخت هرچه ب صدد دركند،  مي جاديجوانان ا يو آگاه يفرهنگ
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 ۀدرک و تجرب اختهای آوانگارد و شن لمیمصرف كنندگان ف زيمتما ی. رفتارهااست یهنر

با  شتریهرچه ب ييآشنا یتواند به جوانان در راستا مي  ،یژانر هنرفیلم  نيآنها از مصرف ا

. مباحث نظری بیشتر در ساير موضوعات و با تأكید بر مفهوم برساند یاريهنر فاخر، 

 شود. جامعۀ ايران پیشنهاد ميرفتاری تمايز در 

 یريگ جهينت

جوانان  انیدر م زيتما ۀساز دیبازتول يآوانگارد نوع لمیحاضر نشان داد كه مصرف ف قیتحق

 يطبقاتۀ نیزم چیفعال است و البته ه يفرهنگ دانیدر م شتریكه ب یزيشهر تهران است. تما

تعارض  دیبازتول یبرا يرا به محل يفرهنگ دانیم ق،یكنندگان در تحق ندارد. مشاركت

ارتقا  دانیم نيكنند خود را در ا ها تالش مي انتخاب كرده اند. آن زيتمابه  لیو ن ياجتماع

 يۀبر سرما ي)مبتن يطبقات گاهيفارغ از جا يفرهنگ زيمتما ۀطبق کيعنوان  و به دهند

 يخصوصو  يشخص يهای آوانگارد بر زندگ لمیف دنيد ن،ي( نشان دهند. عالوه برایاقتصاد

معنا در  یها به ارتقا لمیف نيا دنيكنند، كه د مي رو آنها تصو است بوده رگذاریثأت زیآنها ن

 .كرده است یاریشان كمک بس يزندگ

 منابع

 ،يۀسرما(، 1311سیده نرگس ) ، نیام ينیحساحسان و   ادريسي، افسانه؛ رحماني خلیلي 
: )مورد مطالعه وينظری بورد كرديبا رو انيدانشجو يفراغت ۀخانواده و ذائق يفرهنگ

 ۀشمار، سال دوم، مطالعات جوانان يجامعه شناس ۀفصلنام، دانشگاه تهران( انيدانشجو

 21 _ 21ص   ، صپنجم

 ( درآمدی بر گونه1311ازگلي، محمد ،)  شناسي و تعريف تعالي منابع انساني در برخي از

ی دانشگاه جامع امام های مديريت منابع انسان دو فصلنامة پژوهشهای بشری،  مكتب

 31 _ 121ص  ، ص2، سال چهارم، شمارۀ حسين)ع(
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 ( 1331استريانب، دومنیک  ،)نظر، پاک ثريا ترجمه ،عامه های فرهنگ نظريه بر ای مقدمه 

 نو گام :تهران

 (1332استوری، جان ،)ترجمۀ حسین پاينده، مطالعات فرهنگی دربارة فرهنگ عامه ،

 تهران: انتشارات آگه.

 و شكلگیری در طبقاتي تمايز و فرهنگي سرمايۀ نقش(، 1312هری، امیرمسعود )امیرمظا 
، پیربورديو( و پیترسون آدرنو، ديدگاههای بر تأكید موسیقي )با تكوين جامعه شناسي

 21-1ص  ، صنوزدهم ۀشمار پنجم، سال ،شناسی جامعه مطالعات

 ،آدرنو، شناختي زيبا ريۀنظ در حقیقت و هنر(. 1312) نوشین شاهنده، حسینعلي و نوذری 

 61 _ 32ص  ص سوم؛ شمارۀ نهم، سال ،فلسفه و حکمت

 ،و گیری شكل تاريخي واكاوی ،(1312) الهام میركمالي، پیام و العابديني، زين ادهم؛ ضرغام 

 ، تجسمی های ادبيات نمايشی و هنر ،آنهای  ويژگي اساس بر تجربي سینمای گسترش

 63 _ 21 صفحه سوم، شمارۀ اول، سال

 ،شمارۀ ،(مهر سورة)بيناب  گاهنامة هنر، شناسي جامعه با آشنايي ،(1334) سیروس يگانه 

 31 _ 12 صفحه هشتم،

 ( 1333ايمان، محمدتقي ،)علوم در تحقيق کيفی و کمی روشهای پارادايمی مبانی 

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم، انسانی

 ،معاني سیستم كندوكاو(، 1331راهیم )اب پور، اسكندری و نسیبه زنجری، محمدتقي؛ ايمان 

)پیاپي  4، شمارۀ 3،دورۀ ايران فرهنگی تحقيقات فصلنامة، ذهني مصرف كنندگان موسیقي

 32-112 ص (، ص12

 ( 1331باكاک، رابرت ،)ترجمۀ خسرو صبوری، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.مصرف ، 

 ،سازمان: تهران فاضل، رضا ترجمۀ ،اجتماعی علوم در تحقيق روشهای(، 1331) ارل ببي 

 )سمت(.  دانشگاهها انساني علوم كتب تدوين و مطالعه

 ( 1331بورديو، پیر .)مرديها، مرتضي ترجمه ،عقالني انتخاب و عملي داليل كنش، نظريه 

 .نگار و نقش انتشارات :تهران

 ( 1311بورديو، پیر .)،چاوشیان، حسن ترجمه ،ذوقي های قضاوت اجتماعي نقد تمايز 

 ، چاپ اول.ثالث نشر :تهران
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 ( 1332پرستش، شهرام  ،)رسالۀ دكتری، گروه  بندی ميدان ادبی در ايران، صورت

 شناسي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. جامعه

 ( 1311ريتزر، جرج ،)تهران:  ترجمۀ محسن ثالثي،  ،شناسی در دوران معاصر نظرية جامعه

 انتشارات علمي. 

 ،مجلۀ ،ايران در هنر شناسی جامعه آموزش پنهان موانع در أملیت (،1333) سارا شريعتي 

 21-1ص  اول، ص شمارۀ اول، دورۀ ادبیات، و شناسي هنر جامعه

 ،تهران: نشر كتبي، مرتضي ترجمۀ ،بورديو واژگان(، 1332فونتن). ا و ين كريستي شويره 

 .اول چاپ ني،

 ( 1334فاضلي، محمد ،)مطالعات فرهنگی و  ، مجلۀشناسي مصرف موسیقي جامعه

 23-21ص  ، ص4، دورۀ اول، شمارۀ ارتباطات

 ( بررسي1331قاسمي، وحید؛ صمیم، رضا ،) موسیقي،  مصرف و اجتماعي قشربندی رابطۀ

 11-11ص  ، ص2و  1شمارۀ  ،ايران شناسی مجلة جامعه

 ( دسترسي1311ملكي، امیر و رفیعي، مالكه ،) های  قهسلی نابرابر توزيع و سرمايه به افتراقي 

 فصلنامةتهراني(،  جوانان هنری فرهنگي، مصرف با سرمايه بین رابطۀ كمي هنری )تحلیل

 11-11، صفحه 21 شمارۀ هشتم، سال، ارتباطات و فرهنگی مطالعات ايرانی انجمن

 ،راب، استونز، در: ، میردامادی مهرداد ترجمۀ، يربورديو  پي(، 1311لويیک ) واكوانت 

 مركز تهران: نشر میردامادی، مهرداد ترجمۀ ناسي،ش بزرگ جامعه متفكران
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