رابطه سرمایه فرهنگی نهادی و سرمایه اقتصادی مخاطبان
ِ
ارتباط تصویری با ذائقه زیباییشناختی آنان
(مطالعه موردی :طراحی جلد کتاب از منظر مخاطبان در شهر تهران)
چکیده:

جلد کتاب یکی از مهمترین رســانههای ارتباطی اســت که در شــمارگانی بیش
یـ کاربردی،
ـدات ارتباطتصویــری تکثیر شــده و مانند اثــری هنــر 
از ســایر تولیـ ِ
در ذائقه بصــری مخاطــب تأثیــر میگــذارد .از آنجــا کــه مخاطبان هنــر ،یعنی
دریافتکننــدگان و مصرفکننــدگان آن ،در رونــد شــکلگیری و اســتقبال از
ـناخت کیفیـ ِـت ذائقــه و معیارهــای
آثــار هنــری نقــش اساســی دارنــد ،لــزوم شـ
ِ
زیباییشناسی مخاطبان در انتخاب محصول ،ضرورت مییابد.
بخشــی از پژوهــش حاضر به بررســی رابطه ســرمایه فرهنگــی نهادی و ســرمایه
اقتصــادی مخاطبان ،بــا ذائق ـ ه زیباییشــناختی آنــان در زمینــه طراحی جلد
کتاب اختصاص یافته است .ادبیات نظری این بخش برمبنای تعریف سرمایه
فرهنگی نهادی و سازمانیافته از سوی پیر بوردیو ،چیده شده است.
یپــردازد :ارتبــاط ذائقه
ایــن پژوهش به طــرح و پاس ـخگویی بــه این پرســش م 
مخاطبان طرح جلد با شاخصهای ســرمایه فرهنگی نهادی و سرمایه
بصری
ِ
اقتصــادی آنــان چگونــه اســت؟ در ادامــه رویکــرد مخاطبان نســبت به رســانه
یـ
ـری طــرح جلــد کتــاب را بررســی میکنــد .روش انجــام پژوهــش ،توصیف 
هنـ ِ
تحلیلی ،و شــیوه گــردآوری اطالعات کتابخان ـهای و میدانی اســت .یافتههای
ْ
ـتر مخاطبــان ،فــار غ از ســطوح متفــاوت
پژوهــش حا کــی از آن اســت كــه بیشـ ِ
تحصیــات و درآمــد ،طــرح جلدهایــی متناســب بــا معیارهــای ارائهشــده در
انتخابی خود قرار میدهند .بهنظر میرسد
زیباییشــناختیناب را در اولویت
ِ
ـبی بهرهمنــدی از آمــوزش عمومی،
با نفــوذ و گســترش رســانهها و افزایــش نسـ ِ
توان هنری مخاطبان نیز افزایش یافته اســت .بنابرایــن ا گر طرح جلدی واجد
ضوابط زیبایی و متناســب با محتــوای کتاب طراحــی گردد ،مخاطــب فار غ از
تفاوت چشــمگیر در بهرهمندی از ســرمایه فرهنگی و اقتصــادی ،آن را انتخاب
خواهد کرد.
واژههای کلیدی :ســرمایه فرهنگی ،ســرمایه اقتصادی ،طرح جلد کتاب ،ذائقه
مخاطب.
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مخاطبان ارتباط تصویری با ذائقه زیباییشناختی آنان
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی نهادی و سرمایه اقتصادی
ِ

مقدمه

مطالعات اجتماعی هنر ،عالوه بر پژوهش در حوزه اثر و هنرمند،
بــه بازشناســی واســطههای هنــری ،یعنــی توزیعکننــدگان و
مخاطبــان نیــز توجــه ویــژه دارد و ایــن بازشناســی بــا تكیــه بــر
تئوریهــای مخاطبشناســی در حوزههــای گونا گــون ،قابــل
بررســی اســت .ا گرچــه جایــگاه مخاطــب 1و اهمیت آن در ســیر
ـور تاریخـ ِـی هنرها دچــار دگردیســی فراوان شــده اســت ،ولی
تطـ ِ
ْ
در عصر
حاضر مخاطب عنصــری حیاتی در شــناخت و تعامل با
ً
هنر محســوب میشــود .زیرا «نه صرفا نظامهای تولیــد و توزیع
آثار هنــری ،بلکه مصرف آنها نیــز از مؤلفههای ســازنده جامعه
هنریاند»(رامین.)51 :1390 ،
«مخاطبــان ،هــم محصــول زمینــه اجتماعــی هســتند(که بــه
ایجــاد عالئــق فرهنگــی ،فهمهــا و نیازهــای اطالعاتــی مشــترک
ـرایط رســانهای.
میانجامــد) و هم وا کنشــی به الگوی
خاص شـ ِ
ِ
در بیشــتر مواقــع مخاطبــان در ِآن واحــد هــر دوی اینهــا
هســتند»(مککوایل« .)4 :1380 ،امــروزه شــاهد جابهجایــی
بزرگــی در روابــط میــان مخاطب و نهادهــای فرهنگی هســتیم،
یعنی ا گر در وهله نخست بر تربیت و گسترش معلومات کاربران
تکیه میشــد ،ا کنون باید بهدنبال شناخت فعالیتها و سلیقه
آنان باشیم»(موشتوری.)75 :1386 ،
ارتبــاط تصویــری بهعنــوان شــاخهای از هنرهــای تجســمی،
نکــه داعی ـهدار تعامــل و
بــه جهــت ماهیــت ارتباطـ ِـی خــود و ای 
پیامرســانی بــه گروههــای متفاوتــی از مخاطبــان اســت ،بیش
از ســایر رشــتههای هنری نیاز به شــناخت مخاطب و ســنجش
ذائقــه 2وی دارد؛ اما گســتره مطالعات در حــوزه مخاطبان این
رشــته ،بیشــتر به فعالیتهای نظری اختصاص یافته اســت .از
قابلیت
این رو بهکارگیری پژوهشهای میدانی و تجربی بهعلت
ِ
تحقیقات مذکور در شــناخت نزدیک و بهروزشــده از مخاطبان
ِ
ضرورت مییابد .در میان محصوالت گسترده ارتباط تصویری،
نسبی بیشتر و ارتباط
حوزه طراحی جلد کتاب به سبب فراوانی ِ
با انواع مخاطبان در ســطح جامعه ،بهعنوان مطالعه موردی3
در این پژوهش ،انتخاب شده است .با استناد به نتایج حاصله
از پایاننامــه کارشناسیارشــد نگارنــده دوم ( )1393بــا نــام
«بررسی شکاف بین گرافیک هنری و گرافیک بازاری» ،در فصل
چهارم این رســاله ،پس از جمعآوری آرای بخشــی از ناشــران در
خصوص مســائل طراحی جلــد کتــاب از طریــق روش مصاحبه
باز ،نتایج بهدستآمده حا کی از آن است که بسیاری از ناشران
ـری مخاطبان عام،
و طراحان ،ســطح نازل کیفیــت و ذائقه بصـ ِ
فقــدان ســواد بصــری و عــدم اســتقبال آنــان از طر حهایــی بــا
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رویکــرد زیباییشناســینــاب را دلیلی بــرای ارائــه آثار تکــراری و
د خالقیــت و اید هپــردازی و با ســطح نازلــی از کیفیت بصری
فاق 
شناسی طرح جلد
میدانند .آنان معیار کیفیت بصری و زیبایی
ِ
ـطح دریافــت هنــری و فرهنگی
کتاب را میــزان تناســب آن بــا سـ ِ
مخاطب ارزیابــی میکنند تا بهرهگیــری از این تناســب ،ضامنی
بــرای فــروش کتــاب و بازگشــت ســرمایه تولیدکننده باشــد .زیرا
«تولیدکنندگان و یا حتی ناشــرین سیاســت خود را برپایه آنچه
بهزعم آنان انتظارات و ســایق مخاطب است تنظیم میکنند.
واژه سلیقه که با حواس زیستی سروکار دارد ،واقعیتی اجتماعی
را پنهان نــگاه میدارد؛ وجــود کلیش ـهها و پیشداوریهایی در
ً
نچــه مخاطــب ظاهــرا دوســت دارد ببیند و یا بــه عبارت
مورد آ 
دیگــر آنچه مخاطــب میتوانــد بهمثابه فعالیتهــای فرهنگی
به اجرا بگذارد»(همان .)39 :ازاینرو ســنجش تمایالت بصری
مخاطبان ،یکی از مباحث ضروری در عرصه هنرپژوهی است تا
بتوان با بهرهگیری از نتایج آن بــه رهیافتی جدید در حوزه تولید
اثر هنری دست یافت.
اصلی ایــن پژوهــش درپــی یافتن پاســخ به این پرســش
ســؤال ِ
متغیر تحصیــات و درآمــد ،که شــاخصهایی از
اســت که آیا دو
ِ
ســرمایه فرهنگی و اقتصادی افراد هســتند ،در انتخــاب و ذائقه
هنری مخاطبــان طرح جلــد نقــش تأثیرگــذاری ایفــا میکنند؟
عالوه بر ســؤال اصلی ،این جستار درپی پاس ـخگویی به سؤاالت
فرعی دیگری نیز برآمده است.
 -1زیبایــی طــرح جلــد کتــاب چــه جایگاهــی در فرآینــد
تصمیمگیری و انتخاب مخاطبان دارد؟
 -2اولویتهــای ارزیابــی مخاطبــان بــرای ســنجش طــرح جلد
چیست؟
پیشینه پژوهش

نظری رابطه ســرمایه فرهنگی و ذائقه هنری ،مسعود
در بررسی ِ
کوثــری( )1386در پژوهشــی بــا عنــوان «درک آثــار هنــری در
جامعه» با اشــاره بــه نظریه پیــر بوردیــو 4در باب مصــرف هنر در
جامعه معتقد اســت تأ کید بوردیــو بر نقش طبقــات اجتماعی،
ْ
کــه از طریق ســرمایه فرهنگــی و ذائقه مصــرف فرهنگــی و
هنری
افــراد را در یــک طبقــه اجتماعــی قــرار میدهــد ،در چهارچــوب
کنونی جامعه ایران قابل تکیه نیســت زیرا مصرف آثار فرهنگی و
هنری بیشازپیش غیرطبقاتی شــده اســت .او بــا بیانی دیگر به
این نکته اشــاره میکند که تبییــن مصرف آثار هنــری در جامعه
نظیر جامعه
در حال تحول و با نوعی تشتت در ساختار طبقاتی ِ
ایران دشوار است.

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

ســارا شــریعتی( )1386در مقالــه «جامعهشناســی بیهنرهــا،
تحلیلی بــر جامعهشناســی دریافــت هنری» ،با اشــاره بــه تعبیر
«حذفشــدگان فرهنگــی» بــه مخاطبــان عام هنــر از ســوی پیر
بوردیو معتقد اســت :در غــرب به دلیــل جایگاه قابــل توجه هنر
در آمــوزش ،رســانهها و همچنیــن فضــای شــهری ،میتــوان از
ـبی میدان هنر ســخن گفت .وی ســه فرضیه
عمومی ِ
شدن نسـ ِ
در ایــران را بــرای عــدم عمومیت ذائقه هنــری در میــان طبقات
مختلــف جامعه مطــرح میکنــد1 :ـ هنر در ایــران ،عرصــه وارثان
فرهنگــی اســت2 .ـ در ایــران بهطــور مشــخص ،نه بــا مخاطبان
هنــر کــه بــا نامخاطبــان هنــر روب ـهرو هســتیم3 .ـ در ایــران
ضعیفتریــن حلقــه در تثبیــت تولیــد ،توزیــع و مصــرف؛ حلقــه
توزیع اســت که بــه شــکاف میــان تولیدکنندگان(هنرمنــدان) و
مصرفکنندگان(مردم) منجر شده است.
در حوزه سنجش میدانی مخاطبان هنر برمبنای نظریه سرمایه
فرهنگ��ی ،پژوه��ش اعظــم راودراد و خشــایار شــایگان()1392
تحت عنوان «ویژگیهای اجتماعی نقاشی مدرن و مردمپسند
در ایــران» از طریــق پیمایــش میدانــی بــه مســئله تفــاوت یــا
عدمتفاوت ویژگیهای فــردی ،اجتماعی و ذائقهای مخاطبان
نقاشــی مدرن و نقاشی مردمپسند با اســتفاده از «نظریه تمایز»
یپــردازد .نتایــج پژوهــش یادشــده ،بــا مفاهیــم
پیــر بوردیــو م 
ذائقه طبقاتی مطر حشــده از ســوی پیر بوردیو ،همخوانی دارد
و نشــان میدهد هریک از دو نــوع مخاطب با توجه به پیشــینه
فرهنگی خاص خــود را دارد.
فرهنگی و طبقهای خود ،مصــرف
ِ
ـدی شــاخصههای زیباییشناســی عامیانــه و
اســاس طبقهبنـ ِ
زیباییشناســیناب در این نوشــته ،از مؤلفههای ارائهشده در
پژوهش مذكور اخذ شده است.
ســارا شــریعتی و مریــم ســاالری( )1392در پژوهشــی بــا عنوان
«ســنجش ســرمایه دانشــگاهی و ســلیقه زیباییشناســی بــا
اســتفاده از تعاریــف بوردیــو ســلیقه را بــه ســه حــوزه عامیانــه،
میانمایــه و ســلیقه مشــروع ،طبقهبنــدی نمودهانــد و رابطــه
ســرمایه تحصیلــی و برخــورداری از ســلیقه مشــروع در جامعــه
ایران را از طریق روش مصاحبه بررسی کردهاند .نتیجه پژوهش
یادشــده حا کی از آن اســت كه مخاطبان علیرغم بهرهمندی از
سرمایه فرهنگی نهادینهشــده ،از معیارهای ســلیقه میانمایه
نظیــر واقعگرایــی و متابعـ ِـت شــکل از کارکــرد پیــروی میکننــد.
ســپس نتیجه گرفتهاند در ایران ،دارا بودن سرمایه دانشگاهی
بهعنــوان ســرمایه فرهنگــی نهادینهشــده نمیتوانــد میانجی و
ضامن برخورداری یا احترام به سلیقه مشروع باشد.
افســانه ادریســی و همــکاران ( )1391در پژوهــش «ســرمایه

فرهنگی خانــواده و ذائقه فراغتی دانشــجویان بــا رویکرد نظری
بوردیــو» از طریــق مطالعــه پیمایشـ ِـی جمعــی از دانشــجویان
دانشــگاه تهران ،نتیجه گرفتهاند رابطه معناداری بین ســرمایه
فرهنگی و فراغت هنــری برقرار اســت و میزان شــدت رابطه بین
ســرمایه فرهنگی به ترتیب با فراغت اجتماعــی ،هنری ،فکری و
تفریحی ـ سرگرمی از زیاد به کم است.
مهرداد نیکزاد فرخی( )1382در رساله کارشناسیارشد با عنوان
«الگــوی مصــرف لبــاس و هویــت اجتماعی» بــا ارجاع بــه نظریه
ســرمایه اجتماعی پیر بوردیــو چهار فضــای
اجتماعــی متفاوت
ِ
ـاالی پاییــن -3فضای
اعــم از  -1فضای بـ ِ
ـاالی بــاال  -2فضای بـ ِ
پایین پایین ترســیم کرده
نوکیس ـهگان یا ِ
پایین باال  -4فضایــی ِ
و نتیجــه گرفته اســت افــراد قرارگرفته در هریــک از ایــن فضاها از
ـائق مصرفی در انتخاب لباس ،شــباهتهای
نظر
ذائقهها و سـ ِ
ً
نســبتا زیــادی بــا یکدیگــر دارنــد و فاصلــه اجتماعــی ،تفــاوت
معنیداری در انتخاب لباس از سوی آنان به وجود نمیآورد.
در حوزه مخاطبســنجی ســینما ،ســعید شاهحســینی()1390
ویژگیهــای کلــی مخاطبــان ســینما را بــا اســتفاده از روش
تحقیق پیمایشــی مطالعه کرده و نشان داده اســت که ا کثریت
مخاطبان ســینمای ایــران جوانــان بــا تحصیالتلیســانس و از
رشتههای علوم انسانیاند.
از نمونههای در جشــده برمیآیــد نمیتوان بهوضوح اســتخراج
کــرد کــه در جامعــه ایرانــی فاصلــه اجتماعــی و اقتصــادی که به
نوعــی مرتبط با ســرمایه فرهنگــی مخاطبان اســت ،وجــه ّ
ممی ِز
ط تصویری ،تاکنون
ذوق و سالیق فرهنگی باشد .در زمینه ارتبا 
پژوهشــی بــا اهداف یکســان بــا جســتار حاضــر ،صــورت نگرفته
است.
روش پژوهش

یـ تحلیلــی و بــا اتخــاذ رویکــرد
روش توصیف ـ 
ایــن پژوهــش بــا ِ
مخاطبــان ارتبــاط
جامعهشــناختی بــه مقولــه هنــر ،دیــدگاه
ِ
تصویــری را بــه عنــوان کنشــگرانی مؤثــر در رونــد شــکلگیری
محصوالت هنری ،بررســی میکند .اطالعــات پژوهش از طریق
شــیوههای کتابخان ـهای و میدانــی جم ـعآوری شــده اســت تــا
بتوان با پیوند نظریه و تحقیق تجربی  ،به نتایج قابل اســتنادی
دســت یافــت .در حــوزه تحقیقــات میدانــی از پرســشنامه
ترکیبی ،جهت ســنجش ابعاد متفاوت موضوع اســتفاده شــده
ـای فرضیات و پرســشهای
اســت .ســؤاالت پرسشــنامه برمبنـ ِ
مطر حشــده در دو ســطح و با دو رویکــرد متفاوت طراحی شــده
اســت .به منظور شــناخت نظریــات و ذائقه بصــری مخاطبان،
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مخاطبان ارتباط تصویری با ذائقه زیباییشناختی آنان
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی نهادی و سرمایه اقتصادی
ِ

پرسشنامهای مشتمل بر سؤاالت نوشتاری و تصویری تنظیم
گردیده اســت .پرسشنامه از نوع پرس ـشنامه منظم 5همراه با
ســؤاالت بســته اســت تا بتوان با توجه به جامعه آماری و حجم
نمونــه ،پاس ـخهایی را بهدســت آورد کــه از قابلیــت اســتخراج،
طبقهبنــدی و تجزیــه و تحلیــل بیشــتری برخــوردار باشــند .در
ـرح پرس ـشنامه از ســؤاالت دوگزین ـهای ،چندگزین ـهای،
طـ ِ
ـری
طیفــی و ترتیبــی اســتفاده شــده اســت .از روش نمونهگیـ ِ
احتمالی طبقهبندیشده 6برای بهدس ـتآوردن حجم نمونه
ِ
ـاری جامعه اســتفاده شــده اســت؛ «به علت
و شــاخصهای آمـ ِ
نکــه جامعهآمــاری از تجانس نســبی برخــوردار نیســت ،افراد
ای 
گروهی خود به طبقات مختلفی
جامعه برحســب صفات درون
ِ
تقسیم میشوند و افراد نمونه به تناســب از بین تمامی طبقات
انتخــاب میشــوند»(حافظنیا .)152 :1389 ،پرس ـشنامه
ترکیبی در خــرداد  1393و در مکانهای متفاوتی از ســطح شــهر
تهــران نظیــر کتابخانــه ،دانشــگاه ،محــل کســب و ...در میــان
افــراد متفــاوت توزیع گشــته اســت تــا بتــوان از نظریات افــراد در
طبقات فرهنگی و اقتصــادی متفاوت بهرهمند شــد 5 9 .درصد
از پاس ـخدهندگان زن و  41درصد پاســخگویان را مردان تشکیل
دادهاند .همچنیــن  43درصد پاســخگویان در گروه ســنی  18تا
 35ســال 31 ،درصد در گروه ســنی  35تــا  2 6 ،50درصــد در گروه
ســنی  50و باالتر قرار گرفتند .دســتهبندی طبقاتــی در پژوهش
حاضر برمبنای بازههای متمایزکننده افراد برحســب سه متغیر
ن تحصیــات ،رشــته تحصیلــی و میــزان درآمــد
ـتقل میــزا 
مسـ ِ
ماهانه صــورت گرفتــه اســت و جمعیت نمونــه از افــرادی درون
این زیرگروهها انتخاب شــده است؛ شــاخصهایی نظیر توانش
ســبکی و محتوایــی مخاطبــان از آثــار هنــری مــورد ارزیابــی قرار
روش «تخمیـ ِـن
گرفتهانــد .روش بــرآورد حجــم نمونــه از طریــق ِ
شــخصی» صورت گرفته است و در برآورد شــخصی حجم نمونه
بــه حدنصابهــای کتــب روش تحقیق اســتناد شــده اســت .از
آنجــا کــه روش تحقیــق حاضــر نیازمنــد طبقهبنــدی جامعــه
برحســب ســطوح متفــاوت تحصیــات و درآمــد اســت« ،در
تحقیقاتــی کــه نیــاز بــه طبقهبنــدی جامعــه بــرای نمونهگیری
میباشــد ،حداقل نمونه هــر طبقه  20تــا  50نفر اســت»(همان:
 .)165بنابرایــن در پژوهــش حاضــر ســعی بــر آن شــده اســت
برمبنای طبقهبندی تحصیالت ،رشته تحصیلی و درآمد ،در هر
یک از بازههــای طبقهبندیشــده حداقل  25نفر وجود داشــته
باشــد .بهطورکلی میتوان گفت حجــم نمونهای برابر بــا  100نفر
در این پرسش مشارکت داشتهاند.
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اهمیت و ضرورت توجه به طرح جلد کتاب
جلد کتــاب به عنــوان رســانهای تصویــری ،در شــمارگانی بیش
از ســایر رســانههای گرافیکــی تکثیــر شــده و بــه عنــوان یــک اثــر
یـ کاربــردی کــه ذائقه بصــری مخاطــب با دیدن آن شــکل
هنر 
مییاب��د ،در دستــرس مخاطبان ق��رار میگیرد « .همــه هنرهای
تصویــری و تجســمی کــه بــا زبــان بصــری ســخن میگوینــد در
گسترش درک بصری جامعه نقشــی عمده دارند .بنابراین زبان
بصری که بســیار ســاده و قابل گســتردگی عمومی اســت ،امری
اســت که باید به آن توجه اساســی کرد و وســایل ارتباط جمعی
ّ
مروجیــن بینظیری برای حیــات دوباره زبان بصــری در جامعه
مــا هســتند»(ممیز .)275 :1382 ،فراوانــی گســترده و ارتبــاط
مســتقیم طرح جلد کتــاب بــا مخاطبــان ،و نقش اساســی این
رســانه در شــکلدهی و بازتــاب ســلیقه بصــری جامعــه ،ســبب
گزینش این رســانه ،به عنوان مطالعه مــوردی پژوهش ،گردید.
ژرارژنت 7طرح روی جلد را آســتانهای میداند که برای ورود به
متن باید از آن گذشــت .این آســتانه دریافت متن را جهتدهی
میکنــد و مخاطبــان اولیــن برخــورد و مواجهــه را با این آســتانه
دارند« .شــاید بتوان گفــت طرح جلد کتــاب و عنــوان آن یکی از
اولیــن مؤلفههایــی هســتند کــه مخاطــب بــه محــض توجــه به
کتابی خاص آنهــا را میبینــد و جــزء اولین عواملی هســتند که
مخاطبــی را به کتابــی خاص جذب کننــد و یا باعــث بیتوجهی
او شــوند»(ا کبریتبار .)130 :1391 ،از س��وی دیگ��ر «طــرح روی
جلد در واقع ویترین و نماینده محتوای کتاب است و بیشترین
کوش ـشهای هنری طــراح کتــاب ،در ایــن بخش متمرکز اســت
و نقــش مؤثــری در جلــب توجــه بیننــده و خریــدار کتــاب دارد و
نماینده ارزشهای کیفی محتوای کتاب است و باید بهگونهای
انجام شــود که چگونگی و چندوچون فضای کتاب را به بیننده
و خواننده کتاب نشان دهد»(افشارمهاجر.)162 :1388 ،
«بنابرایــن میتــوان بــه اهمیت طراحــی جلــد از چندیــن منظر
متفاوت نگریست:
 )1طــرح روی جلــد کتــاب ،کنجــکاوی بالقــوه خواننــده را برای
توجه به کتاب جلب میکند.
 )2طــرح جلــد ،شــامل ژانــر کتــاب ،مضمــون اصلــی و محتــوا و
عناصری از محتوای کتاب میباشد.
 )3طــرح جلــد کتــاب ،دربردارنــده عاملــی نامحســوس و آن
تأثیرگــذاری بــر خواننــده اســت کــه بــه معنــای متوقفکــردن
فــرد در مقابــل میــز نمایــش کتابهــا ،در زمانــی اســت کــه فــرد
تنهــا نیمنگاهــی بــه کتابهــای مختلــف دارد و یــا زمانــی کــه
بــه صفحــه نمایشــگر رایانــه چشــم دوختــه اســت و فقــط طرح
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جلــد کتابهایــی را در اینترنــت میبینــد .ایــن تأثیرگــذاری،
ایجاد خواســت درونــی در فرد بــرای بازکردن کتــاب و ورقزدن و
مطالعهکردن آن اســت .زمانی که فرد کتاب را برداشــته و شروع
بــه ورقزدن آن میکنــد ،طــرح جلــد تأثیرگــذاری خــود را انجام
داده اســت»(ا کبریتبار .)135 :1391 ،بــا توجــه بــه اهمیــت
رســالت اجتماعی و هنری ،اهمیــت طرح جلد کتــاب به عنوان
ســندی از ذوق جامعه و شــکلدهنده ذائقه بصــری مخاطبان
تبیین میگردد.
سرمایه فرهنگی و اقتصادی
برای سنجش ارتباط سرمایه فرهنگی مخاطبان با ذائقه هنری
آنــان از چهارچــوب نظــری پیــر بوردیو ،متفکــر و جامعهشــناس
فرانسوی در حوزه تعریف سرمایه فرهنگی استفاده شده است.
پیــر بوردیــو در کتــب و مطالعــات مرتبــط بــا اعمــال و رفتارهای
فرهنگــی ،نقــدی اجتماعــی از داوری ذوق مطــرح میکنــد کــه
براســاس تقســیم ذائقــه هنــری جامعــه بــه ســطوح گونا گــون،
شــکل گرفته اســت .در این دیــدگاه «ذوق و ســلیقه منبع نظام
ّ
ویژگیهــای متمایزی اســت که به مثابــه تجلی سیســتماتیک
طبقه خاصــی از شــرایط وجودی ،یعنــی بهمثابه ســبک زندگی
متمایــز ،تشــخیص داده میشــود»(بوردیو )244 :1390 ،و
«نوعــی شــباهت میــان ســاختار طبقــات اجتماعــی و ســاختار
ذائقههــا و کردارها دیــده میشــود»(بون ویتــز .»124 :1390 ،در
ادامــه «بوردیــو عــادتواره 8را بــا مفهــوم ذائقــه پیونــد میزند.
ذائقه نیز یک عملکرد اســت که یکــی از کارکردهایش این اســت
که افراد جامعه از طریق ذائقه به ادرا کی از جایگاهشان در نظام
اجتماعی میرســند .ذائقه همه کســانی را که ســلیقه بهنسبت
یکســانی دارنــد بــه هــم نزدیــک میکنــد و از ایــن طریق آنهــا را
از دیگــر افــراد جــدا میکنــد .از طریــق ذائقــه انســانها دیگــران
و نیــز خودشــان را در جامعــه طبقهبنــدی مینمایند»(ریتــزر،
 .)727 :1389از ایــن منظــر ذائقههــا محصــول اجتماعــی بوده
و یکی از شاخصهای ســرمایه فرهنگی را تشــکیل میدهند که
براســاس عــادتواره فــرد شــکل گرفتهانــد .عــادتواره «نوعــی
آمادگـ ِـی عملــی ،نوعــی آموختگـ ِـی ضمنــی ،نوعــی فراســت،
نوعــی تربیتیافتگـ ِـی اجتماعــی از نوع ذوق اســت که بــه عامل
اجتماعی این امکان را میدهد که روح قواعد ،آداب ،جهتها،
روندهــا ،ارزشهــا ،روشهــا و دیگــر امــور خــاص خــود (حــوزه
علمــی ،اقتصــادی ،ورزشــی ،هنــری ،سیاســی و )...را دریابــد،
درون آن پذیرفتــه شــود ،جا بیفتد و منشــأ اثر گردد .عــادتواره
یک نــوع تربیت غیرمســتقیم اســت که باعــث میشــود فضائل

یــا رذائــل پذیرفتهشــده در یــک اجتمــاع ،بهســهولت بهصورت
ّ
ملکه ،بــدون نیاز بــه تأمل و تکلــف ،از کنشــگران اجتماعی ســر
بزند»(بوردیو.)16 :1380 ،
بنــا بــه عقیــده بوردیــو ،درک یــک اثر هنــری توســط مخاطب،
خــواه اثــری گرافیکــی ،خــواه تابلوی نقاشــی یــا یک ســمفونی،
مستلزم تسلط بر رمزگان نمادین خاصی اســت که اثر ،تجسم و
ّ
تعینی از آنهاســت ،و الزمه این تســلط بهنوبهخود برخورداری
از گونـ�ه مناسـ�بی از سـ�رمایه فرهنگـ�ی اسـ�ت .بـ�ه بیانـ�ی دیگـ�ر،
«بوردیــو بــه ســرمایه جهـ ِـت فرهنگــی میدهــد و آن را بــه حــوزۀ
آمــوزش و فرهنــگ نیــز میکشــاند»(با کا ک .)93 :1381 ،وی
«نشــان میدهد که چگونه حوزه ســرمایه فرهنگی ،بیانهایی
از ذوق و سلیقه را منعکس میســازد که در ُبرشهای طبقاتی و
گروههای اجتماعی در جامعه متفاوت هســتند و این تفاوت به
فرصتهای متفاوت زندگی مربوط میشــود کــه نهتنها ثروت و
قدرت بلکه پرورش و تربیت و آنچه وی ملکه فرهنگی مینامد
شــاخصه آن اســت»(رامین .)616 :1387 ،بــه عقیــده بوردیــو
درک آثار کالســیک تاریخــی و آثــاری کــه دارای فــرم پیچیدهاند
کی شــناخت ،بســتگی دارد که آن
به ا کتســاب مهارتهای ادرا ِ
نیــز بهنوبهخود بــه بهرهمنــدی از ســرمایه فرهنگــی و اقتصادی
ُ
وابس��ته اس��ت« .بوردیو معتقد اســت خلقوخو و منش افراد به
موقعیت یا موقعیتهایی که در جامعه اشغال میکنند بستگی
دارد؛ یعنی وابسته به میزان بهرهمندی از ســرمایه است .از نظر
او ،ســرمایه هرگونه خاســتگاه و سرچشــمه در عرصــه اجتماعی
اســت که در توانایــی فرد بــرای بهرهمنــدی از منافــع خاصی که
یگــردد ،مؤثــر واقع میشــود .ســرمایه
در ایــن عرصــه حاصــل م 
اشــکال متنوعــی دارد :ســرمایه اقتصادی(ثــروت) ،ســرمایه
فرهنگی(صالحیت ،دانش) ،سرمایه نمادین(افتخار ،پرستیژ)
و سرمایه اجتماعی(پیوندهای اجتماعی و اعتماد)»(سیدمن،
 .)198 :1386از منظ�رـ او «ســرمایه دارای دو نــوع اصلــی اســت:
نخســتین آنها ،ســرمایه اقتصادی اســت که مفهوم ســاده آن
میزان پولی اســت که هر شــخص در اختیــار دارد .نــوع دیگر آن،
ســرمایه فرهنگی اســت و آن ســهمی از دانش 9اســت که هر فرد
از فرهنگ متعالی برخوردار است»(رامین .)52-53 :1390 ،این
دو نوع س��رمایه در ارتباط مس��تقیم با هم قرار دارند زیرا «کســب
ســرمایههای فرهنگی زمــان میخواهــد و بنابراین بــه امکانات
ً
اساســا مالی نیاز دارد تــا زمان به دســت آید .ســرمایه فرهنگی از
این بابــت به نحــوی تنگاتنگ با ســرمایه اقتصادی گــره خورده
اســت و بــه شــکل دیگـ ِـر آن درآمــده است»(شــوبره و همــکاران،
« .)98 :1385بوردیــو بــا نشــاندادن وجــود همبســتگی آماری
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مخاطبان ارتباط تصویری با ذائقه زیباییشناختی آنان
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی نهادی و سرمایه اقتصادی
ِ

میــان بازدیــد از موزههــا و ســطح تحصیلــی توانســت بــه مفهوم
مارکسیســتی ســرمایه اقتصــادی ،مفهــوم ســرمایه فرهنگــی را
بیفزایــد که بــا مــدرک تحصیلــی ســنجیده میشــود»(هینیک،
.)74 :1387
وی ســرمایه فرهنگی را به سه حوزه تقســیم میکند -1 :سرمایه
فرهنگی عینی
فرهنگی ذهنی و درونی(غیرمادی) -2 .ســرمایه
ِ
ِ
و برونی(مادی) -3 .ســرمایه فرهنگـ ِـی نهادی و ســازمانیافته.
در حــوزه ســنجش رابطــه ذائقــه فرهنگــی و ســرمایه فرهنگـ ِـی
فرهنگی نهادی و سازمانیافته»
مخاطبان از شاخص «سرمایه
ِ
استفاده شده است.
«ســرمایه فرهنگی میتواند به حالت «نهادینهشده» در جامعه
به صــورت عناویــن ،مــدارک تحصیلــی ،موفقیت در مســابقات
ورودی و غیره که به اســتعداد فرد عینیت میبخشد؛ جامعه (یا
بیشــتر اوقات دولت) که ایــن بازشناســی را اعالم م ـیدارد ،آن را
نهادینه میکند» (شوبره و همکاران .)97 :1385 ،به بیان دیگر
«ســرمایه فرهنگــی نهادیشــده به مــدارک تحصیلی یــا مدارک
مهارتــی مربوط میشــود کــه نشــاندهنده میــزان اطالعــات یا
مهــارت فــرد در یــک زمینــه اســت (گرنفــل .)336 :1389 ،ایــن
سرمایه از طریق مدارک رسمی و یا تحصیلی توجیه میشود .در
«پیوند میان کردوکارهای فرهنگی و خاســتگاههای اجتماعی،
که تا حــد زیــادی بــه میانجی آمــوزش رســمی ایــن پیونــد برقرار
میشــود ،مردم میآموزند کــه فرهنــگ را مصرف کننــد و طبقه
اجتماعی موجب تمایزیافتگی این آموزش میشود»(جنکینز،
.)210 :1385
از ســوی دیگــر طبقهبنــدی مخاطبــان بــه گرو ههــای فرهنگــی
متفاوت ســبب پیدایــش دو زمینه متفــاوت از زیباییشناســی
در آرای نظــری بوردیــو شــده اســت .بــا طــرح چنیــن
مســئلهای بوردیــو از دو نــوع مخاطــب و بــه تبــع آن دو نــوع
متفــاوت از زیباییشناســی ،یعنــی «زیباییشناســی نــاب»
و «زیباییشناسـ ِـی عامیانــه» ســخن میگویــد و بــه تفکیــک
ســطوح و الیههــای آن و همچنیــن تمایــز در ویژگیهــای
ســبکی و محتوایــی در ایــن آثــار میپردازد(جــدول  .)1از منظــر
وی «در حــوزه مصــرف فرهنگــی تضاد اصلــی بیــن کردوکارهای
گروههایی است که هم سرمایه اقتصادی هنگفت و هم سرمایه
فرهنگــی باالیــی دارنــد و کردوکارهایــی که بــه لحــاظ اجتماعی
کوچهبــازاری تعریف میشــوند ،زیرا هم ســهلالوصول هســتند
و هــم رایج»(بوردیــو .)246 :1390 ،بهعنــوان نمونــه «بوردیــو
الگوهــای حضــور بازدیدکننــدگان در موزههــای فرانســه را بــه
بررســی میگیرد و درمییابد که پاس ـخدهندگان به پژوهش وی
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که به هنــر تجربــی ،انتزاعــی ،ا کسپرسیونیســتی و هنــر پیچیده
ـراز عالقــه میکننــد ،همانهایــی هســتند که از
به لحاظ فــرم ابـ ِ
تاریخ هنر ،شــناختی دارند و اغلبشــان عضو گروه درآمد باالی
جامعه هستند .برعکس پاس ـخدهندگانی که با هنری با ویژگی
واقعگرایــی کاربردی یــا تزئینی عالقه نشــان میدهند ،کســانی
هســتند که از تاریخ هنر شــناخت چندانی ندارند و بیشترشــان
اعضــای گروههــای کمدرآمدتــر جامعهانــد .بوردیــو نتیجــه
میگیــرد پاس ـخدهندگانی کــه از ســرمایه اجتماعــی کمتــری
ً
برخوردارند ،عموما از ســرمایه فرهنگی کمتری نیز برخوردارند.
ً
آنهــا نوعــا در مقابــل ویژگیهایــی از یــک اثــر پاســخ نشــان
میدهند که بــا ســهولت بیشــتری قابل شــناخت اســت .آنها
بین دورههای تاریخــی و جنبشهای هنری تمایــز زیادی قائل
نیستند»(رامین.)616 :1387 ،
پژوهش میدانی در حوزه آرای مخاطبان طرح جلد کتاب
با آ گاهــی از میزان اهمیــت و جایــگاه مخاطبان در رونــد تولید و
شــکلدهی آثار هنــری در جامعــه ،پژوهشــی میدانــی در جهت
شناخت کیفیت و سطوح زیباییشناسـ ِـی مخاطبان و آشنایی
با افــق انتظــارات آنــان از رســانهای گرافیکــی طراحی گردیــد .با
درنظرگرفتن فرضیات و پرسشهای ذکرشده در بخش مقدمه،
ســؤاالت پرس ـشنامه بــه گون ـهای طراحــی گردیــد تــا از قابلیت
سنجش سؤاالت مذکور برخوردار باشد.
در رویکــرد نخســت بــرای ســنجش تناســب ذائقــه بصــری
مخاطبان بــا ســرمایه فرهنگــی و اقتصــادی آنان ،پرســشنامه
تصویــری شــامل ســؤاالت مقایس ـهای تهیــه گردیــد .در هــر
ســؤال دو نمونــه طراحــی جلــد بــا حــوزه اشــترا کی یکســان از
نظــر موضــوع امــا بــا تفــاوت رویکــرد در طراحــی انتخــاب شــده
اســت .شــاخصهای کیفــی در انتخــاب تصاویــر جلــد کتــب،
برمبنــای طبقهبنــدی ســطوح آثــار مربوط بــه زیباییشناســی
نــاب و زیباییشناســی عامیانــه ،کــه در (جــدول )1به آن اشــاره
شــده اســت ،اســتخراج گردیــد و پــس از همفکــری بــا اســاتید
ارتبــاط تصویــری بــه منظــور اعتباربخشــی به ســنجش صحیح
در پژوهــش ،انتخاب شــده اســت .مجموعــه جلدهایــی که در
ً
گزینه(الف) ارائه شــدهاند ،طر حهایی هستند که عموما توسط
مطرح گرافیک داخلی ،خلق شدهاند و با خصوصیات
طراحان
ِ
آثــار بــا زیباییشناس ـیناب ،مطابقــت دارنــد .مجموعــه طــرح
جلدهــای ارائهشــده در گزینــه(ب) طر حهایــی هســتند کــه بــا
مقیاسهای مطر حشــده مربــوط به آثــار زیباییشناســیعامه
همخوانی دارند.

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

در بخش دوم پژوهــش ،پس از اعتبارســنجی ذوقـ ِـی مخاطبان
براســاس ســرمایه فرهنگی ،لزوم دســتیابی به پارامترهای مهم
در حوزه طراحی جلد از دیدگاه مخاطبان بررســی شــده اســت.
در رویکرد دوم ،ســؤاالتی با پاس ـخهای طیفــی و چندگزینهای،
بــه منظــور آشــنایی مخاطــب بــا مبحــث طراحــی جلد کتــاب و
مشــارکت وی بهعنــوان بیننــده فعــال هنــر و ثبــت انتظــارات و
گرافیکی
تصاویر
نظرات مخاطبان درباره فضای کنونی حا کم بر
ِ
ِ
جلد کتاب ،تنظیم گشته است.
تجزیــه و تحلیــل نتایــج حاصــل از ســطح اول پژوهــش:
سنجش ذائقه بصری مخاطبان
بهمنظــور آ گاهــی از دریافــت مخاطبــان از کیفیــات فرمــی و
بصری طرح جلد کتاب و ســنجش ذائقه آنان ،از شــاخصهای
ِ
زیباییشناســی نــاب و عامیانــه کــه در جــدول  1بــه آن اشــاره
گردیــد ،اســتفاده شــده اســت .ایــن شــاخصها بهمنظــور
ســنجشپذیری در حوزه ارتباط تصویری در دو گروه «ســبکی»
و «محتوای��ی» طبقهبن��دی ش��ده و هــر زیرگروه با شــاخصهای
متفاوتــی ،تبییــن گشــته اســت .بهمنظــور جلوگیــری از اطناب
مبحث ،تنها نتایج ســنجش اســتقبال از شــاخصههای سبکی
مانند تایپوگرافی 10و مینیمالیســم 11و شــاخصههای محتوایی
نظیر داللت ضمنی و داللت عاطفی ارائه شده است.
مینیمالیســم ،یکی از ویژگیهای ســبکی در ارائه آثــار گرافیکی
اســت که بــا سادهســازی عناصــر و ایجــاز در ارائــه تصویــر ،بیانی
نوین در ارائه آثار ارتباطتصویری محســوب میشود .چنانچه
مشــاهده میشــود ،مخاطبان فــار غ از مراتب مختلف ســرمایه
ویژگی ســبکی
فرهنگــی و اجتماعی ،طــرح جلــدی را که بــا این
ِ
آنــان را دعــوت بــه تفکــر دیــداری میکنــد  ،برمیگزیننــد .بــرای
جدول .1تفاوت بین زیباییشناسی ناب و زیباییشناسی عامیانه

زیباییشناسی ناب

زیباییشناسی عامیانه

توانش فرهنگی باال

فقدان توانش فرهنگی

خواص سبکگرایانه
شناخت
ِ

شناخت خواص ملموس

اولویت شیوه بازنمایی برموضوع

اولویت موضوع بازنمایی بر شیوه

اولویت به سبک و شکل

اولویت به موضوع و مصداق

قضاوت براساس فرم

قضاوت برپایه اخالق

همدلی با اثر برپایه شناخت

توجه به داللتهای عاطفی

کشف الیههای جدید اثر

محدود ماندن در الیه اولیه معناها

اولویت فرم بر کارکرد

اولویت کارکرد بر فرم

(راودراد)43 :1392 ،

مخاطبــان تصویــر استریلیزهشــده رهبــری سیاســی ،انگیــزش
بیشــتری نســبت بــه اســتفاده مســتقیم از عکــس شــخصیت
مذکــور ،ایجــاد میکنــد (جــدول  .)2اســتقبال مخاطــب از
تایپوگرافی بر روی جلد ،بهعنوان شــاخصهای دیگر در سنجش
قضــاوت ذوقــی در ویژگیهــای ســبکی آثــار ،انتخــاب گردیــد.
در ایــن ســنجش جلدهایی که بــا اســتفاده از نوشــته و در قالب
تایپوگرافــی ،ســامان یافتهانــد ،بــه عنــوان شــاخصه دیگــری از
ویژگیهای ســبکی ،در کنار جلدهایی با تصاویر عامیانه و رایج
قرارگرفته است(.جدول  )2نتایج بهدس ـتآمده بیانگر آن است
كه مخاطبان در طیفهــای گونا گون درآمد و ســرمایه فرهنگی
در صورت عرضه آثــاری با اســتانداردهای الزم در این ســبک ،از
بصری عنوان کتاب از طریق
آن برای شیوهای نوین در پردازش
ِ
حروف ،استقبال خواهند کرد.
جــدول  ،3بــه میــزان تمایــل مخاطبــان بــه کشــف الیههــای
معنایــی اثــر و ســنجش شــاخصهای محتوایــی طــرح جلــد،
اختصاص یافته است.
دو شــاخص محتوایـ ِـی انــواع دال لــت و کیفیــت همدلــی بــا اثــر،
ذوقی مخاطبان ،برمبنای شاخصهای
مال ک سنجش
ِ
توانش ِ
سرمایه فرهنگی آنان ،در نظرگرفته شده است .داللت مستقیم
و دال لــت ضمنــی ازجملــه کیفیتهــای محتوایــی هســتند که
ســطوح متفاوتــی از معنــا را بــه مخاطب انتقــال میدهنــد« .در
داللت مســتقیم تمایل به ارائه معنای معین ،ملفوظ ،آشکار و
یا
مطابق عقل ســلیم برای نشــانه وجــود دارد .اصطالح داللت
ِ
ی ـ فرهنگی و شــخصی
ضمنی برای ارجاع بــه معناهای اجتماع 
نشانه به کار میرود»(چندلر .)210 :1387 ،برای نمونه دو طرح
بــرای مجموعه کتــاب یــک شــاعر طراحی شــدهاند امــا در طرح
«الف» طراح با توجه به محتوای کتاب و یا بخشی از آن ،مدلول
ُ
ضمنی اشعاری
متفاوتی(نت عاشقانه مچالهشده) را برای بیان
ِ
با محوریت عشــق برگزیده اســت؛ اما در تصویــر «ب» بازنمایی از
ـاعر اثر بهعنوان تصویر روی جلد انتخاب شــده اســت.
چهره شـ ِ
مطابــق نتایج بهدس ـتآمده ،درصــد باالیی از مخاطبــان فار غ
از تفــاوت محســوس در میــزان بهرهمنــدی از ســرمایه فرهنگــی
معنایی
و اقتصادی ،طر حهای ســتون «الــف» را ،که الیههــای
ِ
مســتتر در آنها با تفکر مخاطب دریافت میشوند ،برگزیدهاند.
پرداخت داللتهای عاطفــی در طرح جلد،
(جدول  .)3نحــوه
ِ
ذوقی مخاطبان محســوب
معیار دیگری برای ســنجش کیفــی ِ
میشــوند .شــمار قابلتوجهــی از مخاطبــان ،بــدون تفــاوت
محســوس در ســطوح درآمــد و تحصیــات ،از برگزیــدن آثــاری
بــا هــدف جــذب همدلـ ِـی لحظ ـهای مخاطــب و تأثیــر عاطفــی
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مخاطبان ارتباط تصویری با ذائقه زیباییشناختی آنان
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی نهادی و سرمایه اقتصادی
ِ

هنری مخاطبان با شاخصهای سرمایه فرهنگی برمبنای شاخص های سبکی
جدول  .2سنجش رابطه توانش ِ

		

طرح الف

مینیمالیسم

شاخصهای سبکی

تایپوگرافی

طرح ب

69/1
76/4
77/3
73/8
71
72/4
70/5
86/6
72/5
74/4
73/8

30/9
23/6
22/7
26/2
29
27/6
29/5
13/4
25/5
25/6
26/2

56/3
66/2
70/1
70/5
63/8
69/6
70/5
82/7
66/3
68/2
68

43.7
33/8
29/9
29/5
36/2
30/4
29/5
17/3
33/7
31/8
32

74/3

25/7

68/3

31/7

مجموعه طرح های گروه الف

طرح ب

طرح الف

مجموعه طرح های گروه ب

شاخصهای سرمایه فرهنگی

تحصیالت
رشته تحصیلی
درآمدماهیانه

دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
علوم انسانی
ریاضیات
علوم تجربی
هنر
*
زیر  1میلیون
بین ا تا  3میلیون
باالتر از  3میلیون
کل

**

*تومان

**شاخصهای دادهشده براساس درصد تنظیم شده است.

مســتقیم بــر او اجتنــاب کردهاند(جــدول )3و ْآن گواهــی بر این
مدعاســت کــه مخاطبــان در صــورت عرضه آثــار فاخــر ،همدلی
خ�وـد را ب�اـ اث�رـ برمبناــی ش��ناخت قـ�رار میدهندــ .آنچه روشــن
حقیقت این مطلب است که شــناخت ناقص و سطحی
اســت،
ِ
و توأم با پیشفرضهای اثباتنشــده از مخاطبانــی که در حال
تغییر هس��تند ،منجر به ارائهــ آثار هنــری با رویکردی ســطحی و
تکرارپذیر میش��ود .با نگرشــی کلی بر نتایج حاصــل از جداول 2
و  3میتــوان دریافت كه متغیرهای مســتقل تحصیالت ،میزان
درآمــد و رشــته تحصیلــی نقــش معن ـیداری در انتخــاب طــرح
22
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(ماخذ :نگارندگان)

جلد از ســوی مخاطبان نداشــته و میتــوان گفــت مخاطبان با
پارامترهــای مختلف فرهنگــی ،طبقاتی و تحصیالتــی ،ا گر اثری
در چارچوب معیارهــای زیباییشناســی ناب و با حفــظ ارتباط
اثر با محتوای کتــاب برای آنــان عرضه گردد ،دســت به انتخاب
اینگونه آثار خواهند زد.
تجزیــه و تحلیـ ِـل نتایــج حاصــل از ســطح دوم پژوهــش:
سنجش انتظارات مخاطبان از طرح جلد
بخــش دوم پیمایش میدانی بــه ســنجش و وا کاوی انتظارات و

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

جدول  .3سنجش توانش هنری مخاطبان با شاخصهای سرمایه فرهنگی بر مبنای شاخص های محتوایی طرح

طرح الف

داللت ضمنی

شاخصهای محتوایی

داللت عاطفی

طرح ب

3/62
6/70
7/71
7/75
8/63
6/66
68
3/79
2/68
6/65

7/37
4/22
3/28
3/24
2/36
4/33
32
7/20
8/31
4/34

2/58
4/69
3/72
7/75
4/67
69
3/66
2/86
4/70
72

41/8
6/30
7/27
3/24
6/32
31
7/33
8/13
65
28

7/69

3/30

6/69

4/30

2/69

8/30

6/70

4/29

مجموعه طرح های گروه الف

طرح ب

طرح الف

مجموعه طرح های گروه ب

تحصیالت
شاخصهای سرمایه فرهنگی

رشته تحصیلی
درآمدماهیانه

دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
علوم انسانی
ریاضیات
علوم تجربی
هنر
زیر  1میلیون
بین ا تا  2میلیون
باالتر از دو
میلیون
کل

*تومان

**شاخصهای دادهشده براساس درصد تنظیم شده است.
(ماخذ :نگارندگان)

آراء مخاطبــان دربــاره جلد کتــاب اختصاص یافته اســت .برای
ســنجش میزان تمایل مخاطبان جهت پرداخت هزینه بیشــتر
برای کتابهایی با طرح جلــد خاص ،که هزینه بیشــتری برای
تولید دارند ،سؤالی مشــتمل بر دو گزینه طراحی گردیده است.
در مقایســه انتخــاب بیــن «کتــاب بــا قیمــت ارزان و طــرح جلــد
معمولــی» با «کتاب بــا قیمت کمــی گرانتر و طــرح جلد خاص»
(نمــودار )1تنهــا  %32از مخاطبــان حاضــر بــه پرداخــت هزینــه

اضافه برای طرح جلد متفاوت و پرهزینه شــدهاند .حصول این
نتیجه ،بیانگر این واقعیت اســت ،بهرغم برخــورداری مخاطب
از ســطح ســواد بصــری قابــل قبــول ،در شــرایط انتخــاب ،برای
ـاب با قیمــت پاییــن و کیفیت
حفــظ منافــع اقتصادی خــود کتـ ِ
تصویــری نــازل را انتخــاب خواهــد کــرد .در نتیجــه طراحــان و
ناشران برای ارتقای ســطح
بصری جلد کتب در بلندمدت بهتر
ِ
اســت از روشهایی اســتفاده کنند که زیبایی بصری را از طریق
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بررسی رابطه سرمایه فرهنگی نهادی و سرمایه اقتصادی
ِ

طــرح بیافرینــد و نــه از طریــق بهکاربــردن عناصــر و روشهــای
چــاپ پرهزینه کــه به افزایــش قیمت پشــت جلد کتــاب خواهد
انجامید.
مطابــق (نمــودار  26 )2درصـ ِـد مخاطبــان از خریــدن کتابــی
بــه خاطــر طــرح جلـ ِـد نازیبــای آن صرفنظــر میکننــد .حصول
این نتیجه ممکن اســت ناشــی از نیــاز مخاطب بــه خرید کتاب
نبود
بــدون توجــه بــه ظاهــر کتاب(ماننــد کتــب دانشــگاهی) و ِ
چــاپ و طــرح دیگــری از کتــاب از ســوی ســایر ناشــران در بــازار
رقابتی باشــد .به گفتــه هربــرت رید«13مخاطبین اثــر آنجا که
بــرای تزئین زندگی و یا ســرگرمی ،درصــدد اســتفاده و کامجویی
از آثــار هنریانــد دلیــل زیباشناســانه دارنــد ولــی آنجــا کــه
براســاس ضروریــات درصــدد اســتفاده از آثــار هنــری هســتند،
بهدنبــال تحمیــل اجتماعــی و فشــار عمومــی آنرا انجــام داده
ـدی ایــن حساســیت قــرار
و زیباییشناســی را در مرحلــه بعـ ِ
میدهند»(ریــد .)100 :1352،بنابرایــن تولیدکننــدگان نبایــد
ضعیف
تداوم تقاضــای مخاطب بــرای کتابــی با شــاخصهای
ِ
طراحــی را به معنــای تمایــل مخاطبــان به ایــن گونه آثــار تعبیر
کوشش فرهنگی برای ارتقای
کنند و از
بصری آثار دریغ ورزند.
ِ
ِ
برای ســنجش جایــگاه و اهمیــت طرح جلــد به عنــوان یکی از
معیارهــای ترغیب مخاطــب به خرید کتــاب پرسشــی ترتیبی با
شــش گزینه طراحی شــد (نمودار .)3اولویت خرید کتاب از دید
مخاطب به ترتیــب  -1موضوع کتاب  -2ناشــر و یا نویســندهای
معتبر  -3پرفروشبــودن کتاب  -4قیمت کتــاب  -5طرح جلد
 -6هماهنگی رنگی و فرمی با ســایر کتب کتابخانه ،است .بنابر
نتایــج بهدس ـتآمده شــاخص انتخــاب برمبنای طــرح جلد در
پنجم انتخابی مخاطبان و در ردیف بعد از قیمت کتاب
اولویت ِ
قــرار دارد .حصــول این نتیجــه بــا نتیجه حاصــل از نمــودار یک
مطابقت داشــته و
بیانگر لــزوم توجه به باالبردن ســطح طراحی
ِ
جلد ،اما با حفظ تعادل قیمت تمامشده کتاب است .از این رو
کیفی طرح جلد همراه با حفظ تعادل در قیمت کتاب،
افزایش ِ
از نکات ضروری در طراحی جلد کتاب به شمار میآید.
در پاســخ به ســؤال معیارهــای طــرح جلــد مناســب(نمودار،)4
مخاطبان بــه ترتیــب اولویــت انتخابــی -1ارتبــاط طــرح جلد با
محتــوا  -2زیبایــی طــرح جلــد  -3عناوینــی واضــح و خوانــا -4
محکــم و بادوامبــودن را انتخــاب کردهانــد .چنانكه مشــاهده
میشــود مخاطبــان در الگــوی انتخابـ ِـی خــود ،عامــل «ارتبــاط
طرح جلد با محتوا» را بــر «زیبایی طرح جلد» رجحــان دادهاند
و احراز ایــن نتیجه مهم بیانگر آن اســت که جلــد خوب ،طرحی
اســت که پردازش زیباییشناســانه در آن از منظر نگاه به محتوا
24
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صورت گرفتــه باشــد ،زیرا جلــد کتاب رســانهای اســت کــه باید
محتــوای خــود ،یعنــی متــن کتــاب را بــه روشــی زیبــا و خالقانه
تفســیر و ترجمه تصویری کند .در این میــان
پرداختن صرف به
ِ
انتخاب فرمــی زیبا ،بــدون توجه به محتــوای کتــاب ،به همان
میزانی مخرب اســت که توجــه به محتــوای صرف .بایــد در نظر
داشــت طراحی جلد نماینده ارزشهای کیفــی محتوای کتاب
نیز اســت به ایــن معنی کــه بایــد بــه شــیوهای طراحی شــود که
چگونگی و چنــد و چــون فضای کتــاب را بــه بیننــده و خواننده
بنمایاند .چنین کاری باید با پختگی همراه باشــد چرا که طراح
مختصر جلد ،طوری ایدههای
مجبور است در ســطح کوچک و
ِ
الزم را طراحــی کنــد کــه در یــک نــگاه خواننــده را با فضــای کلی
مضمون کتاب آشــنا کرده و ذهن و ذوق او را برای مطالعه کتاب
آماده ســازد و عــاوه بــر دادن آ گاهی نســبت به محتــوای کتاب
او را ترغیبــ ب�هـ خری��د و ی�اـ مطالعـ�ه کن��د« .تکیــه صــرف بــر ابعاد
زیباییشناســانه و ایجــاد ســبک بصــری در تولیــدات گرافیــک
معضالتــی را فراهم م ـیآورد کــه از آن جملهاند )1:تأ کیــد بیش از
حد به فرم و نه ایده در فرایند ارتباطی؛  )2بهفراموشیســپردن و
یا کمتوجهی به تمایــات و دانش مخاطبین و مصرفکنندگان؛
)3حذف اقتصاد و تناسب طراحی با موضوع»(صالحی:1392 ،
.)28
در نگاهــی کلی میتــوان گفــت :پیشــرفت ارتباطــی در جوامع و
فعالیت روزافزون رســانههای جمعی و تســهیل فرایند آموزشــی
و التقــاط طبقات اجتماعی و همچنین «دسترســی وســیعتر به
آمــوزش عالی ،همراه با صعود درآمد قشــر پایین طبقه متوســط
و قشــر بــاالی طبقــه کارگــر ،بــه حضــور گســترده عامــه مــردم در
مؤسســات هنرهای زیبا و برچیدهشــدن برخــی مرزبندیهای
پیشــین اجتماعــی منجــر شــده اســت»(رامین.)622 :1387 ،
«به نظر میرسد دموکراتیزهکردن فرهنگ در عصر ما ،دسترسی
گســترده بــه آمــوزش ،و عمومیتیافتــن تلویزیــون و رادیــو و
روزنامه ،همگی موجب پیشرفت ما در گسترش گفتمان فکری
و فرهنگیمــان شــدهاند»(آر.لیمن .)21 :1388 ،همزمــان «بــا
ظهور تحــول در حــوزه ارتباطــات و فناوری(اینترنــت ،ماهواره و
غیــره) ،ذائقــه فرهنگی جوامع دســتخوش تحول شــده اســت.
تولیدات فرهنگی باید با ذائقه فرهنگی جامعه ارتباط منطقی و
ارگانیکی داشته باشد»(صالحیامیری.)170 :1392 ،
مخاطبســنجی پژوهــش حاضــر کــه در میــان شــهروندان
ســا کن شــهر تهران انجام شــده اســت ،تأییــدی بر نتیجــه فوق
اســت .بنابرایــن ،در بررســی و تحلیــل مخاطــب بایــد در نظــر
داشــت «مخاطــب گروهــی نیســت کــه یــک بــار بــرای همیشــه
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نمودار  .1انصراف از خرید کتاب به علت طرح نازیبای آن (مأخذ ،نگارندگان)1393 :

نمودار  .3اولویت مالک انتخاب کتاب (مأخذ ،نگارندگان)1393 :

نمودار .2رابطه بین طرح جلد و هزینه از منظر مخاطبان (مأخذ ،نگارندگان)1393 :

تشــکیل شــده باشــد ،بلکه ارگانیســمی زنده اســت کــه مرکب از
گروههــای اجتماعی مختلف برحســب دورههای زمانی ،شــکل
میگیــرد و از شــکل میافتد»(موشــتوری .)135 :138 ،ناچاریم
محدودیتهایــی بــرای انــواع پژوهشهــای مخاطبشناســی
بپذیریــم -1« :ادعــای شــناخت کامــل و یکبــار بــرای همیشــه
و همــه جــا را نداشــته باشــیم ،و توقعمــان را از شــناخت واقعــی
ـناخت مخاطــب را
کنیــم -2 .هــر متنــی گون ـهای خــاص از شـ
ِ
میطلبــد -3.مخاطــب مفهومــی ثابــت نیســت و بســته بــه
شــرایط مکانی(جغرافیــا) و زمانــی ،معنایــی متفــاوت بــه خــود
میگیرد»(سیدآبادی .)24 :1385 ،بنابراین امکان تغییر نتایج
حاصــل از این پژوهــش در موقعیتهــای مکانی و زمانــی دیگر،
وجود دارد.
بنابرایــن نبایــد عواملی نظیــر کیفیــت نــازل ذائقــه مخاطب در
ســطوح مختلــف فرهنگــی را فرضــی بــرای ارائــه آثــار بــا کیفیــت
نازل به مخاطبان عام دانســت ،زیرا ممکن اســت «تکرار عرضه
نــوع خاصــی از آثــار هنــری در درازمــدت میتوانــد نوعــی عادت
و یکسانســازی ســلیقهای در نــزد مخاطــب بــه وجــود بیــاورد.
این طیــف میتواند در سـ ِـر دیگــر خود حتــی مخاطبینــی را دربر

نمودار  .4معیارهای طرح جلد مناسب (مأخذ ،نگارندگان)1393 :

گیرد کــه با مشــاهده برخــی از انواع خــاص آثــار هنری و تکــرار آن
دچــار دلزدگــی و ســرخوردگی از آن هنرهــا و همچنیــن از رســانه
میشود»(راودراد.)55 :1384 ،
نتیجهگیری

پژوهــش میدانــی مبتنی بــر شــناخت و نیازســنجی مخاطبان
ارتبــاط تصویــری ،از جملــه عواملــی اســت کــه میتوانــد در
پیشــرفت و گســترش ابعاد ارتباطـ ِـی هنــر و مخاطــب در جامعه
مؤث�رـ واقع گ��ردد .بــا اتخــاذ تعریــف ســرمایه فرهنگــی نمادین از
نظریه پیر بوردیو و تفكیک کیفیت ذائقه هنری به شاخصهای
زیباییشناســی نــاب و زیباییشناســی عامیانــه در حــوزه
ارتباطتصویــری و طــرح جلــد کتــاب به شــاخصهای ســبکی،
نظیر مینیمالیسم و تایپوگرافی و شاخصهای محتوایی ،نظیر
ِ
دال لــت ضمنــی و داللت عاطفــی ،مشــاهده میگردد کــه عموم
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مخاطبان ارتباط تصویری با ذائقه زیباییشناختی آنان
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی نهادی و سرمایه اقتصادی
ِ

مخاطبــان فار غ از میــزان متفــاوت در بهرهمنــدی از تحصیالت
و درآمــد ،کــه دو شــاخص مهــم در ســرمایه فرهنگــی و ســرمایه
اقتصادی هستند ،از توانش دریافت کیفیت سبکی و محتوایی
آثـ ِـار ارتباطتصویــری برخوردارنــد .بنابرایــن در تولیــد محتوای
گرافیکــی بــرای مخاطبــان ایــن دوره بایــد جامعــه هدفــی را در
نظر داشــت که در مواجهه بــا مجاری پیــام همگانــی ،از آموزش
ً
بصری نسبتا یکدستی برخوردار است .مخاطب امروز در عرصه
ارتبــاط تصویــری ،دریافتگــری اســت کــه ذائقــه بصــری خــود را
تنها از طریق تصاویر منتشرشــده توســط هنرمنــدان در جامعه
در قالــب پوســتر ،جلــد کتــاب ،بیلبــورد و  ...تأمیــن نمیکنــد.
گســترش رســانههای دیجیتــال و جهانیشــدن فرهنــگ بــه
همان میزان که بــر روی آثار هنرمنــدان تأثیرگذار بوده اســت ،بر
روی شــناخت و ذائقه بصری و قابلیت دسترســی مخاطبان به
تصویری مرتبط با سایر فرهنگ ها و بهروزرسانی و ارتقای
منابع
ِ
ذائقــه هنری آنــان مؤثــر واقع شــده اســت .همچنین مشــاهده
میشــود مخاطبان طرح جلد کتابهایی واجد شــاخصهای
ً
زیباییشناســی ناب ،لزوما از تحصیالت مرتبط بــا هنر برخوردار
ـبی
نیســتند ،کــه ایــن امــر را میتــوان ناشــی از بهرهمنــدی نسـ ِ
جامعه از آمــوزش در حوزههای گونا گون ،از جملــه حوزه هنری
دانست.
پس از شــناخت کیفیت معیارهای زیباییشناســی مخاطبان،
انتظــار و دریافــت آنــان از کارکــرد طــرح جلــد کتــاب نیــز اهمیت
بیانگری محتوای جلد کتاب
کارکرد
مییابد .بیشــتر مخاطبان
ِ
ِ
را بیــش از زیبایــی آن ،در رأس اهمیــت قــرار دادهانــد .حصــول
پینوشت

ایــن نتیجه لــزوم توجــه و بازبینــی طراحــان در اهمیــت نمایش
محتــوای کتــاب بــر روی طــرح جلــد در کنــار حفــظ معیارهــای
ســبکی و زیباییشناســانه اثر را بیان م ـیدارد .همچنین عموم
مخاطبان مایــل به افزایش قیمــت کتاب ،به ســبب بهکاربردن
طــرح جلـ ِـد پرهزینــه و خــاص در تولیــد آن نیســتند .بنابرایــن
یگــردد طراحــان گرافیــک در این حــوزه ،بــرای ایجاد
توصیــه م 
بعــدی
ســطح دو
طر حهــای خالقانــه ،از ظرفیتهــای بصــری
ِ
ِ
جلد کتاب و خالقیت در ایدهپردازی اســتفاده کنند تا استفاده
از طر حهــای ســنگین و پرهزینه کــه افزایــش قیمت تمامشــده
کتاب را موجب میشود.
عــاو ه بــر ایــن ،تــداوم تقاضــای مخاطــب بــرای کتابــی بــا
ضعیف طراحــی را نباید بــه معنای کیفیــت نازل
شــاخصهای
ِ
ذائقه مخاطبان تعبیر کرد .تداوم این روند ،ممکن است ناشی
از نیــاز مخاطب به خریــد کتاب بــدون توجه به ظاهــر آن(مانند
کتب دانشــگاهی) و نبود چاپ و طــرح دیگری از کتاب از ســوی
سایر ناشران در بازار رقابتی باشد .بنابراین تولیدکنندگان نباید
به بهانــه آمــار فــروش بــاالی کتابی بــا کیفیـ ِـت ضعیــف طراحی
جلد ،از کوشش فرهنگی برای ارتقای بصری آثار دریغ ورزند.
چارچــوب نظــری ارائهشــده از ســوی متفکــران حــوزه علــوم
اجتماعــی نظیــر بوردیــو ،بســتر مناســبی بــرای بررســی روابــط
بیــن نهادهــای تولیدکننــده و مصرفکننــده آثــار هنــری فراهم
میســازد .پیشــنهاد میشــود در مطالعــات آتــی ســایر مفاهیم
کاربردی نظریه بوردیــو ،در حــوزه ارتباط تصویری بــه کار گرفته
شود.

«Public -1واژه التیــن مخاطــب بــه مجموعــه افــراد عالقهمنــد بــه حرکتــی فکــری یــا هنــری نیــز گفتــه میشــود کــه تجربــه مشــترک را بــه صــورت آ گاهانــه از ســر
میگذرانند»(موشتوری)9:1386،
2- Taste
3- Case Study
4- Pierre Bourdieu
نظیر مقیاسهای اســمی و عددی ،طیفهای نگرشسنج ،و پاس ـخهایفرضی تنظیم میشود و
 -5پرســشنامه منظم پرسشنامهای است که دارای ســؤاالت بسته ِ
پاسخگو از بین آنها پاسخ مورد نظر خود را انتخاب نموده ،عالمت میزند(حافظنیا.)213:1389،
 -6در این روش کل جامعه آماری به زیرگروهها (طبقات) تقســیم شــده ،نمونههای مســتقل از هر زیرگروه (طبقه) انتخاب میشــوند .ســپس در هر گــروه چندین نمونه
بررسی میشود تا مشخص شود که در هر زیرگروه عنصری در نمونه وجود دارد ،که البته ممکن است در این حالت عناصر برخی گروههای موجود در نمونهگیری کم و زیاد
شود.
7- Gerard Genette
 Habitus -8تمایل به انجام عمل ،طبق روشهای معین ،انگیزهها ،ذائقهها ،احساسات ،رفتارهای معین ،مهارتها و امید و آرزوهای یک فرد در رابطه با فرصتهای
زندگیاست.
9- Knowledge
10- Typography
11- Minimalism
12- Herbert Read
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Relationship between Economic Capital and Institutionalized Cultural Capital with the Aesthetic
Taste of the Graphics Audiences

Case study: book cover design from the perspective of the audience in Tehran
Abstract

O

ne of the most important communicational media belongs to book cover that has been published more than
any other visual communicational products, and affects directly the audience’s visual taste as an artistic and applied
work. But plenty of books published during recent years
have made books with non-qualitative aesthetics criteria
due to generalization of publishing market. Because the art
audiences as its receivers and consumers play a key role in
the formation and reception of art works, so it is essential
to know quality of taste and aesthetics criteria of audiences.
The theoretical foundation of this study in the field of evaluation of the levels of audiences’ taste is based on the theory
of “cultural capital” stated by Pierre Beurdieu. He believes
that aesthetics choice of audience depends on each person’s
cultural capital acquired through the social field in which
he located. Beurdieu speaks of two types of audiences and
thus two different types of aesthetics; the “pure aesthetics”
and “vulgar aesthetics”. Standards of these definitions rest
on the recipient-based research in this study.
Authors have benefited from a descriptive-analytical and
field study method by use of library documents in this research. The present study tends to evaluate the level of visual taste of audience based on Bourdieu’s cultural capital
(education, income and…) to recognize them and study
their expectations from cover design as medium. The results
illustrate that most of audiences, regardless to their education and income, give priority to book cover designs with
criteria presented in the “pure aesthetics”. This means the
artistic ability of audience has been developed due to the influence and expansion of media. If you design a book cover
including the aesthetics criteria related to the content of the
book, the reader will select it despite substantial differences
in its usage of cultural capital.

Keywords: Cultural Capital, Economic Capital, Book Cover Design, Audience Taste.
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