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تحلیل زیباشناسانه عمل عکاسی در بستر هنرهای زیبا
با رویکردی به نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو
چکيده:
فایــن آرت ،ژانــری هنــری اســت کــه ســنت هــای زیباشــناختی را وادار بــه تعریــف
پایگانــی از ابــژه هــای جدیــد مــی نمایــد .ازآنجاکــه مخاطبــان فرهنــگ ،بهعنــوان
دریافتکننــدگان و مصرفکننــدگان آن ،نقشــی اساســی دررونــد شــکلگیری
و اســتقبال از آثــار هنــری دارنــد ،لــزوم شــناخت کیفیــت ذائقــه مخاطبــان ،در
فرآینــد تولیــد ضــروری مــینمایــد .در ایــن راســتا ،بررســی عمــل عکاســی و معنای
عکــس فرصــت ویــژهای اســت بــرای بــهکارگیــری روشــی نــو جهــت درک کامــل
قواعــد رفتــار و تجربــه اشــخاص از آن رفتــار .ایــن مقالــه ،تحلیلــی از آثــار عکاســی
اجتماعــی واقــعگــرا و تعامــلگــرا ،باهــدف بررســی تأثیــر رســانه هــا بــر ادراک
زیباشناســانه و نحــوه ارائــه هنــر در دوران معاصــر اســت کــه بــه بررســی رابطــه
ســرمایهفرهنگــی مخاطبــان بــا ذائق ـ ه زیباییشــناختی آنــان در حــوزه عکاســی،
اختصاصیافتــه اســت .ادبیــات نظــری تحقیــق بــ ر مبنــای تعریــف ســرمایه
فرهنگــی نهــادی پیربوردیــو ،چیــده شــده اســت.
ایــن پژوهــش پیمایشــی ،بــا اتخــاذ روش توصیفــی -تحلیلــی و بــا اســتناد بــه
اطالعــات کتابخان ـهای ،رویکــرد مخاطبــان نســبت بــه رســانه هنــری عکاســی را
بررســی نمــوده و بــه تجزیهوتحلیــل عوامــل تأثیرگــذار بــر تفــاوت هــا در دریافــت
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از هنــر عکاســی مــیپــردازد .یافتههــای پژوهــش ،حاکــی از آن اســت کــه بیشــتر مخاطبــان ،فــارغ از ســطوح متفــاوت فرهنگــی،
عکــس هایــی متناســب بــا معیارهــای زیباییشناســینــاب را در اولویــت انتخابــی قــرار میدهنــد.
واژگان کلیدی :سرمایه فرهنگی ،عکاسی واقع گرا ،عکاسی فاین آرت ،ذائقه مخاطب ،پیربوردیو.

 94تحلیل زیباشناسانه عمل عکاسی در بستر هنرهای زیبا با رویکردی به نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو

مقدمه:
عکاســی ،از مهمتریــن رســانههای ارتباطــی اســت کــه
در شــمارگانی بیــش از ســایر تولیــدات تکثیرشــده و بــه
عنــوان اثــری هنــری -فرهنگــی ،در ذائقــ ه و هویــت
بصــری مخاطبــان تأثیــر میگــذارد .ایــن هنــر ،بهعنــوان
شــاخهای از رســانه هــای جمعــی ،بــه جهــت ماهیــت
ارتباطــی خــود و اینکــه داعی ـهدار تعامــل و پیامرســانی
بــه گروههــای متفــاوت از مخاطبــان اســت بیــش از
ســایر رشــتههای هنــری نیــاز بــه شــناخت مخاطــب و
ســنجش ذائقــه 1وی دارد؛ امــا گســتره مطالعــات در حــوزه
مخاطبــان ایــن رشــته ،بیشــتر بــه فعالیتهــای نظــری
اختصاصیافتــه اســت ،ازای ـنرو بهکارگیــری پژوهشهــای
میدانــی و تجربــی و بازشناســی نمونــههــای نویــن تولیــد،
بــهکارگیــری تصویــر و خــود تصویــر ،بــه جهــت قابلیــت
تحقیقــات مذکــور در شــناخت نزدیــک و ب ـهروز شــده از
مخاطبــان ضــرورت مییابــد .در فلســفه هنــر علــت بزرگی
و مانــدگاری شــاهکار هنــری ایــن اســت کــه تــا چنیــن
اثــری از درون و ازلحــاظ ارزش زیباشــناختی تکاملیافتــه،
از نیــروی خارجــی آزاد اســت و از قواعــد و مقــررات
درونــی خــود هنــر پیــروی مــیکنــد (راودراد.)130:1390،
مطالعــات اجتماعــی هنــر ،عــاوه بــر پژوهــش در حــوزه
اثــر و هنرمنــد ،بــه بازشناســي واســطههاي هنــري ،يعنــي
توزیعکننــدگان و مخاطبــان نیــز توجــه ویــژه دارد ،ایــن
بازشناســی بــا تکیهبــر تئوريهــای مخاطبشناســي
در حوزههــای گوناگــون ،قابلبررســی اســت؛ اگرچــه
جایــگاه مخاطــب 2و اهمیــت آن در ســير تطــور تاريخــي
هنرهــا دچــار دگرديســي فــراوان شــده اســت ،ولــي در
عصــر حاضــر مخاطــب ،عنصــري حیاتــی ،در شــناخت
و تعامــل بــا هنــر محســوب میشــود؛ زیــرا «نــه صرفــاً
نظامهــای تولیــد و توزیــع آثــار هنــری ،بلکــه مصــرف
آنهــا نیــز از مؤلفههــای ســازنده جامعــه هنریانــد».
(رامیــن« .)51 :1390 ،مخاطبــان ،هــم محصــول
زمینــه اجتماعــی هســتند کــه بــه ایجــاد عالئــق
فرهنگــی ،فهمهــا و نیازهــای اطالعاتــی مشــترک
میانجامــد و هــم واکنشــی بــه الگــوی خــاص شــرایط
رســانهای .در بیشــتر مواقــع مخاطبــان درآنواحــد
هــردوی اینهــا هســتند( ».مککوایــل.)4 :1380 ،
«امــروزه شــاهد جابهجایــی بزرگــی در روابــط میــان

مخاطــب و نهادهــای فرهنگی هســتیم ،یعنی اگــر در وهله
نخســت بــر تربیــت و گســترش معلومــات کاربــران تکیــه
میشــد؛ اکنــون بایــد بــه دنبــال شــناخت فعالیتهــا و
ســلیقه آنــان باشیم(».موشــتوری.)75 :1386 ،ســنجش
تمایــات بصــری مخاطبــان ،یکــی از مباحــث ضــروری در
عرصــه هنــر پژوهــی اســت تــا بتــوان بــا بهرهگیــری از
نتایــج آن بــه رهیافتــی جدیــد در حــوزه تولیــد اثــر هنری،
دســتیافت .در میــان محصــوالت گســترده رســانه ای،
حــوزه عکاســی بــه علــت فراوانــی نســبی بیشــتر و ارتبــاط
بــا انــواع مخاطبــان در ســطح جامعــه ،بهعنــوان مطالعــه
مــوردی در ایــن پژوهــش ،انتخابشــده اســت .فــرض بــر
ایــن اســت که ســرمایه فرهنگی افــراد ،جایــگاه ویــژهای در
برداشــت و تفســیر زیباشناســانه مخاطب از اثر هنــری ارائه
مــی دهــد .هــدف از ایــن تحقیــق تجســس دررونــد
بازســازی و شــکلگیــری نســبت هــای ســرمایه هــای
نمادیــن (فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی) در طبقــات
مختلــف جامعــه معاصــر ایرانــی و پاســخگویی به ســؤاالت
زیــر اســت کــه :ســرمایه فرهنگــی افــراد ،در انتخــاب
و ذائقــه هنــری مخاطبــان اثــر هنــری چــه نقشــی ایفــا
میکنــد؟
زیبایــی چــه جایگاهــی در فرآینــد تصمیمگیــری و انتخاب
مخاطبان دارد؟
ثبــت ایــن نســبتهــا بــا تکیهبــر آمارهــای دقیــق میدانــی
و تحلیــلهــای آمــاری مســتدل امــکان بسترســازی بــرای
پژوهــشهــای گســترده تــری را فراهــم مــیکنــد .پژوهــش
حاضــر ،پــس از بررســی ویژگــیهــای هنــر فایــنآرت بــه
مثابــه شــیوهای از هنــر جدیــد و عمــل عکاســی بــه منزلــه
رســانه ای هنــری ،در پــی تحلیــل زیباشــناختی ،شــناخت
ذائقــه مخاطبــان و بررســی نحــوه ارتبــاط ایــن دو مقولــه از
هنــر بــا ســرمایه فرهنگــی افــراد جامعــه اســت.
پیشینهپژوهش:
در بررســی نظــری رابطــه ســرمایه فرهنگی و ذائقــه هنری،
مســعود کوثــری ( )1386در پژوهشــی بــا نــام «درک آثــار
هنــری در جامعــه» با اشــاره بــه نظریــه پیربوردیــو 3در باب
مصــرف هنــر در جامعــه معتقــد اســت تأکیــد بوردیــو بــر
نقــش طبقــات اجتماعی کــه از طریــق ســرمایه فرهنگی و
ذائقــه مصــرف فرهنگــی و هنــری ،افــراد را در یــک طبقــه
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اجتماعــی قــرار میدهــد ،در چارچــوب کنونــی جامعــه
ایــران ،قابــل تکیــه نیســت؛ زیــرا مصــرف آثــار فرهنگــی
و هنــری بیشازپیــش غیــر طبقاتــی شــده اســت .ســارا
شــریعتی ( )1386در مقالــه «جامعهشناســی بــی هنرهــا،
تحلیلــی بــر جامعهشناســی دریافــت هنــری» ،بــا اشــاره به
تعبیــر «حذفشــدگان فرهنگــی» بــه مخاطبــان عــام هنر
از ســوی پیــر بوردیــو معتقــد اســت :در غــرب بــه دلیــل
جایــگاه قابلتوجــه هنــر در آمــوزش ،رســانهها و همچنیــن
فضــای شــهری ،میتــوان از عمومــی شــدن نســبی میــدان
هنــر ســخن گفــت .در حــوزه ســنجش میدانــی مخاطبــان
هنــر بــر مبنــای نظریــه ســرمایه فرهنگــی ،پژوهــش
اعظــم راودراد و خشــایار شــایگان ( )1392تحــت عنــوان
«ویژگیهــای اجتماعــی نقاشــی مــدرن و مردمپســند در
ایــران» از طریــق پیمایــش میدانــی بــه مســئله تفــاوت یــا
عــدم تفــاوت ویژگیهــای فــردی ،اجتماعــی و ذائقــهای
مخاطبــان نقاشــی مــدرن و نقاشــی مردمپســند بــا
اســتفاده از «نظریــه تمایــز» پیــر بوردیــو میپــردازد .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
کردهانــد و رابطــه ســرمایه تحصیلــی و برخــورداری
از ســلیقه مشــروع در جامعــه ایــران را از طریــق روش
مصاحبــه ،بررســی کردهانــد .نتیجــه پژوهــش یادشــده
حاکــی از آن اســت ،مخاطبــان علیرغــم بهرهمنــدی
از ســرمایه فرهنگــی نهادینهشــده ،از معیارهــای ســلیقه
میانمایــه نظیــر واقعگرایــی و متابعــت شــکل از کارکــرد،
پیــروی میکننــد .افســانه ادریســی و همــکاران ()1391
در پژوهــش «ســرمایه فرهنگــی خانــواده و ذائقــه فراغتــی
دانشــجویان بــا رویکــرد نظــری بوردیــو» از طریــق مطالعــه
پیمایشــی جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه تهــران ،نتیجــه
گرفتهانــد رابطــه معنــاداری بیــن ســرمایه فرهنگــی و
فراغــت هنــری برقــرار اســت و میــزان شــدت رابطــه بیــن
ســرمایه فرهنگــی بــه ترتیب بــا فراغــت اجتماعــی ،هنری،
فکــری و تفریحی-ســرگرمی از زیــاد بــه کــم اســت.
در حــوزه مخاطــب ســنجی رســانه ،ســعید شاهحســینی
( )1390ویژگیهــای کلــی مخاطبــان ســینما را بــا
اســتفاده از روش تحقیــق پیمایشــی مطالعه کرده و نشــان

داده اســت کــه اکثریــت مخاطبان ســینمای ایــران جوانان
بــا تحصیــات لیســانس و از رشــتههای علــوم انســانیاند.
جاویــد رمضانــی نمیــن در پایــاننامــه خــود بــا عنــوان
«مطالعــه مؤلفههــای مؤثــر در آمــوزش عکاســی در تهــران
بــا اتــکا بــه نظریــه پیــر بوردیــو» در ســال  1392و بــه
راهنمایــی محمدرضــا شــریف زاده بــا بررســی بخشــی از
نظریــه بوردیــو در بــاب ســرمایه فرهنگــی کــه همــراه بــا
ســرمایه نمادیــن و ســرمایه اقتصــادی و ســرمایه فرهنگــی
بیانشــده اســت در پژوهشــی پیمایشــی بــه تحلیــل
دو متغیــر ســرمایه و رفتــار کنشــگران بــه جهــت کمــی
مــیپــردازد .همچنیــن ،پژوهــش بوردیــو دربــاره عکاســی
بــا عنــوان «عکاســی؛ هنــر میــانمایــه»( )1394بخشــی
اســت از نظریــه او دربــاره ســرمایه فرهنگــی .ازنظــر او ،مهم
تریــن عامــل در حفــظ و تــداوم پایــگاه اجتماعــی افــراد،
انتقال ســرمایه فرهنگی اســت .کتــاب «عکاســی و نظریه»
از مهــدی مقیــم نــژاد ( )1392نیــز بــا بررســی تطبیقــی
نظریــههــای جدیــد در نقــد عکــس بــه تجزیهوتحلیــل
و نقــد و بررســی آثــار هنرمنــدان عــکاس در دوره پســت
مــدرن مــیپــردازد .در زمینــه عکاســی و بهطــور خــاص
عکاســی فایــن آرت کــه موضوع اصلــی این پژوهش اســت.
تاکنــون پژوهشــی بــا اهــداف یکســان بــا جســتار حاضــر،
صــورت نگرفتــه اســت .در مقالــه حاضــر از رویکــرد جامعه
شــناختی ســازمانیافتــه بوردیــو در زمینــه هنــر و رســانه
اســتفاده تــاش مــیگــردد تــا بــا بررســی نمونــه هایــی
انتخابــی از هنــر عکاســی ،مصادیــق عینــی بــرای نظریــات
بوردیــو درزمینــه ســرمایه فرهنگی و رابطــه تنگاتنگ میان
هنــر و رســانه را در عصــر ارتبــاط و تعامــل بیــان گــردد.
روش پژوهش:
عکــس بهعنــوان رســانهای تصویــری ،در شــمارگانی
بیــش از ســایر رســانهها ،تکثیرشــده و بهعنــوان
یــک اثــر هنری-کاربــردی کــه ذائقــه بصــری مخاطــب
بــا دیــدن آن شــکل مییابــد ،در دســترس مخاطبــان
قــرار میگیــرد .فراوانــی گســترده و ارتبــاط مســتقیم
عکــس هــا بــا مخاطبــان و نقــش اساســی ایــن رســانه
در شــکلدهی و بازتــاب ســلیقه بصــری جامعــه،
ســبب گزینــش ایــن رســانه ،بهعنــوان مطالعــه
مــوردی پژوهــش ،گردیــد .پیــر بوردیــو ،برمبنــای
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کاربردهــای اجتماعــی عکاســی کــه بــه صــورت گزینــش
ســامان منــد (منســجم و قابــل درک) از بیــن کارکردهای
ممکــن ارائــه مــی گردنــد ،معنــای اجتماعــی عکاســی را
تعریــف مــی نمایــد کــه در همان-حــال خودشــان نیــز
توســط آن تعریــف مــی شــوند (بوردیــو.)117:1394،
ایــن پژوهــش بــا روش توصیفی-تحلیلــی و بــا اتخــاذ
رویکــرد جامعهشــناختی بــه مقولــه هنــر ،دیــدگاه
مخاطبــان هنــر عکاســی را بهعنــوان کنشــگرانی مؤثــر
دررونــد شــکلگیری محصــوالت هنــری ،بررســی
میکنــد .اطالعــات پژوهــش از طریــق شــیوههای
کتابخانـهای و میدانــی جمعآوریشــده اســت؛ تــا بتــوان
بــا پیونــد نظریــه و تحقیــق تجربــی ،بــه نتایــج قابــل
اســتنادی دســتیافت .در حــوزه تحقیقــات میدانــی از
پرسشــنامه ترکیبــی ،در جهــت ســنجش ابعــاد متفــاوت
موضــوع ،استفادهشــده اســت .ســؤاالت پرسشــنامه
بــر مبنــای فرضیــات و پرســشهای مطرحشــده
طراحیشــده اســت .بهمنظــور شــناخت نظریــات و
ذائقــه بصــری مخاطبــان ،پرســشنامهای مشــتمل بــر
ســؤاالت نوشــتاری و تصویــری تنظیــم گردیــده اســت.
پرسشــنامه از نــوع پرسشــنامه منظــم 4همــراه بــا
ســؤاالت بســته اســت تــا بتــوان بــا توجــه بــه جامعــه
آمــاری و حجــم نمونــه ،پاســخهایی را بــه دســت آورد
کــه از قابلیــت اســتخراج ،طبقهبنــدی و تجزیهوتحلیــل
بیشــتری برخــوردار باشــند .در طــرح پرسشــنامه از
ســؤاالت دوگزین ـهای ،چندگزین ـهای ،طیفــی و ترتیبــی
استفادهشــده اســت .از روش نمونهگیــری احتمالــی
طبقــه بندیشــده 5بــرای بدســتآوردن حجــم نمونــه
و شــاخصهای آمــاری جامعــه استفادهشــده اســت؛
«بــه علــت اینکــه جامعــه آمــاری از تجانــس نســبی
برخــوردار نیســت ،افــراد جامعــه برحســب صفــات
درونگروهــی خــود بــه طبقــات مختلفــی تقســیم
میشــوند و افــراد نمونــه بهتناســب از بیــن تمامــی
طبقــات انتخــاب میشــوند(».حافظ نیــا.)152 :1389 ،
پرسشــنامه ترکیبــی در مکانهــای متفاوتــی از ســطح
شــهر تهــران نظیــر کتابخانــه ،دانشــگاه ،محــل کســب
و ...در میــان افــراد متفــاوت توزیــع گشــته اســت
تــا بتــوان از نظریــات افــراد در طبقــات فرهنگــی
و اقتصــادی متفــاوت بهرهمنــد شــد59 .درصــد از

پاس ـخدهندگان زن و 41درصــد پاســخگویان را مــردان
تشــکیل دادهانــد .همچنیــن  43درصــد پاســخگویان در
گــروه ســنی  18تــا  35ســال 31 ،درصــد در گــروه
ســنی  35تــا 26 ،50درصــد در گــروه ســنی  50و باالتر
قــرار گرفتنــد؛ دســتهبندی طبقاتــی در پژوهــش حاضــر
بــر مبنــای بازههــای متمایزکننــده افــراد برحســب ســه
متغیــر مســتقل میــزان تحصیــات ،رشــته تحصیلــی و
میــزان درآمــد ماهانــه صــورت گرفتــه اســت و جمعیــت
نمونــه از افــرادی درون ایــن زیرگروههــا انتخابشــده
اســت؛ شــاخصهایی نظیــر توانــش ســبکی و محتوایــی
مخاطبــان از آثــار هنــری مــورد ارزیابــی قرارگرفتهانــد.
روش بــرآورد حجــم نمونــه از طریــق روش «تخمیــن
شــخصی» صــورت گرفتــه اســت و در بــرآورد شــخصی
حجــم نمونــه بــه حدنصابهــای کتــب روش تحقیــق

اســتناد شــده اســت .ازآنجاکــه روش تحقیــق حاضــر
نیازمنــد طبقهبنــدی جامعــه برحســب ســطوح متفــاوت
تحصیــات و درآمــد اســت« ،در تحقیقاتــی کــه نیــاز به
طبقهبنــدی جامعــه بــرای نمونهگیــری اســت ،حداقــل
نمونــه هــر طبقــه  20تــا  50نفــر اســت»(همان)165 :؛
بنابرایــن در پژوهــش حاضــر ســعی بــر آن شــده اســت
بــر مبنــای طبقهبنــدی تحصیــات ،رشــته تحصیلــی
و درآمــد ،در هــر یــک از بازههــای طبقهبندیشــده
حداقــل  25نفــر وجــود داشــته باشــند .بهطورکلــی
میتــوان گفــت حجــم نمون ـهای برابــر بــا  100نفــر در
ایــن پرســش مشــارکت داشــتهاند.
ادبیات پژوهش
عمل عکاسی فاین آرت
«فایــن آرت» بــرای بیــان حــس زیباییشناســی ،برقــراری
ارتبــاط و یــا ایجــاد تفکــر بــه وجــود آمــده اســت .ایــن
هنــر بیــش از آنکــه بــرای اهــداف کاربــردی ساختهشــده
باشــد بــرای پرداختــن بــه اهــداف زیبایــی شناســانه
ایجادشــده .ایــن هنــر نوعــی از انــواع هنــر اســت کــه در
درجــه اول بهمنظــور فراهــم آوردن زیبایــی و لــذت و
نــه بــرای اســتفاده تجــاری ایجادشــده اســت .بــه همیــن
دلیــل فایــن آرت بــه نشاطبخشــی ،تفکــر برانگیــز بــودن و
زندگیبخــش بــودن آن شــناخته مــی شــود.
پــس از معرفــی هنــر فایــن آرت ،مــیتوانیــم عکاســی فاین
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آرت ( )Fine art photographyکــه عکاســی هنــری یــا
عکاســی هنرهــای زیبــا نیــز نامیــده میشــود را بهعنــوان
شــاخهای از هنــر زیبــا قلمــداد کنیــم کــه بــا یــک دوربین
ایجــاد مــیشــود.
درواقــع ،عکــس فایــن آرت حکایــتگــر احساســات،
عواطــف و زیبایــی آن لحظــه از زمــان اســت و الزم نیســت
کــه یــک عکــس بــرای اینکــه در دســته فایــن آرت قــرار
گیــرد حتم ـاً عکســی زیبــا باشــد ()http://tabriz.isna.ir؛
بنابرایــن ،عکاســی فایــن آرت یعنــی خلــق غیرممکنهــا
و جــان بخشــیدن بــه چیزهــای خیالــی و خارقالعــاده
در قالــب تصاویــر بــه کمــک مهارتهــا و ابزارهــا (اغلــب
فتوشــاپ) و البتــه خالقیــت .تصــور هنرمندانــه یک عکاس
مــی توانــد بــه کمــک مهــارتهــای پــس پــردازش باعــث
خلــق ترکیببندیهــای غیرواقعــی ،عوالــم جادویــی و
داســتانگوییهای ســورئال (غیرواقعــی) و ایجــاد تصویــری
متفــاوت در ذهــن مخاطــب شــود (http://www.lenzak.
 .)com/tagsایــن هنــر بــرای بیــان حــس زیباییشناســی،
برقــراری ارتبــاط و یــا ایجــاد تفکــر به وجــود آمــده و نیازی
بــه پیــروی از مقــررات نــدارد و فقــط بایــد بهگونهای باشــد
کــه مخاطبــان از آن لــذت ببرنــد (.)Battersby,1991:33
همچنیــن لزومــی نــدارد کــه بــا تئوریهــای هنــری
موردبررســی قــرار بگیــرد .نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه
عمــل عکاســی فایــنآرت تعهــدی بــرای نشــان دادن
واقعیــت نــدارد ،درواقــع بــه مخاطــب تنهــا اجــازه مــی
دهــد تــا جهــان را همــان گونــه کــه ذهــن هنرمنــد
بــرای مخاطبیــن تصویــر مــیکنــد ببینــد؛ امــا آنچــه مــا
بــا چشــم خــود میبینیــم لزومـاً همــان چیــزی نیســت
کــه بــا ذهــن خــود مــی بینیــم .کمــا اینکــه در مــوارد
متعــددی نتیجــه آنچــه توســط عــکاس خلــق مــیگردد
پــس از خلــق اثــر ،تصویــر ذهنــی اولیــه اش نیســت.
در عکاســی فایــن آرت ،اســتعارهها بایــد بهصــورت
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بصــری بــا اســتفاده از مؤلفههایــی کــه بهطــور کامــل
درصحنــه وجــود دارنــد یــا توســط عــکاس در آن قــرار
دادهشــدهاند ،نشــان داده شــوند .ایــن مؤلفههــا بــرای
بیــان یــک ســطح اســتعاری از معنــا مورداســتفاده
قــرار میگیرنــد کــه فراتــر از محتــوای بصــری تصویــر
اســت .بهعنوانمثــال ،در یــک عکــس منظــره فایــن
آرت ،یــک درخــت جــوان واقعشــده در نزدیــک یــک
درخــت بالــغ ممکــن اســت بــرای نشــان دادن تضــاد یــا
انتقــال بیــن ســن جوانــی و پیــری مورداســتفاده قــرار
گیــرد .در ایــن مثــال ،درختهــا یــک معنــی اســتعاری
دارنــد کــه فراتــر از حضــور بصــری آنهاســت .درخــت
جــوان نشــان از جوانــی دارد ،درحالیکــه درخــت بالــغ
نشــاندهنده پیــری اســت .در حقیقــت ،عکاســی
فایــن آرت بــا ایجــاد بــرش لحظــه ای از درون جهــان
مرئــی ،ادراک انعطــاف ناپذیــر و فشــرده روزمــره را
بــه بــی نهایــت نماهــای زودگــذر شــبیه تصاویــر
رؤیــا گونــه تبدیــل مــیکنــد تــا لحظــه هــای کامــ ً
ا

بــی نظیــر از وضعیــت دوســویه ســوژه هــا را تســخیر
نمــوده و بنــا بــهگفتــه والتــر بنیامیــن ،6نظریــه پــرداز
هنــر ،نماهایــی از جهــان پیرامــون را کــه بــه دلیــل
لحظــه ای بودنشــان نامحســوس هســتند بــه چنــگ
آورد و اعمــال و حــرکات آن هــا را در شــکلی نــو و در
مــواردی هــراس انگیــز نشــان دهــد .بــه همیــن دلیــل
عکاســی تعاملــی ،بــه نشاطبخشــی ،تفکــر برانگیــز
بــودن و زندگیبخــش بــودن آن شــناخته مــی شــود.
«همــه هنرهــای تصویــری و تجســمی کــه بــا زبــان
بصــری ســخن میگوینــد در گســترش درک بصــری
جامعــه نقشــی عمــده دارنــد؛ بنابرایــن زبــان بصــری
کــه بســیار ســاده و قابــل گســتردگی عمومــی اســت،
امــری اســت کــه بایــد بــه آن توجــه اساســی کــرد و
وســایل ارتباطجمعــی مروجــان بینظیــری بــرای
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حیــات دوبــاره زبــان بصــری در جامعــه مــا هســتند».
(ممیــز .)275 :1382 ،عــاوه بــر اینهمــه افــراد لزومـاً
از هــر قطعــه از هنرهــای زیبــا لــذت نمیبرنــد .درواقــع
بســیاری از هنرمنــدان معاصــر ،خالــق آثــاری هســتند
کــه ممکــن اســت بــا در نظــر گرفتــن قوانیــن هنــر
وحشــتناک بــه نظــر برســند و توســط منتقــدان مــورد
هجمــه قــرار گیــرد .عکاســی فایــن آرت ،حتــی ممکــن
اســت شــامل آثــاری باشــد کــه باعــث ایجــاد تشــویش
در مخاطــب شــود؛ امــا بااینحــال معیــار ســنجش
میــزان موفقیــت یــک عکــس فایــن آرت پاســخ
احساســی اســت کــه در بیننــده برمیانگیــزد.
عمل عکاسی واقعگرا
عمــل عکاســی بــه مثابــه شــاخص و ابــزار نقــش

یکپارچگــی دارد و حتــی زمانــی کــه در قالــب آییــن
رســمیت بخشــیدن پدیــدار مــی شــود نیــز همیــن نقش
را بــر عهــده مــیگیــرد و هنگامیکــه بــا کارکــرد واقــع
گرایانــهاش تعییــن مــیشــود معمــوالً بــا ثبــت زیباترین
و بهتریــن لحظــات همــراه اســت و بــدون نقــض ایــن
کارکــردش ،نمــی توانــد خــودش را از مناســبت هــای
تعییــن شــده اش رهــا ســاخته و بــه یــک مشــق
مســتقل و آزاد تبدیــل گــردد (بوردیــو .)60:1394،عموم
برایــن نکتــه توافــق دارنــد کــه عکاســی مــی توانــد بــه
منزلــه نمونــه صداقــت و عینیــت تلقــی گــردد .مــی
تــوان گفــت ایــن بازنمــود اجتماعــی بــر اســاس
پیــش داوریهــای نادرســت بنانهــاده شــده اســت.
درواقــع ،عکاســی واقــع گــرا ســویه ای از واقعیــت
را تســخیر مــی کنــد کــه صرفــاً برآینــد گزینــش
7
دلبخواهــی و لــذا برآینــد یــک نســخه بــرداری
اســت .عمــل عکاســی کــه از کارکــرد واقــعگــرا رهــا
گشــته ،درمیــان افــرادی محبوبیــت مــییابــد کــه
کمتریــن میــزان یکپارچگــی را بــا همدیگــر دارنــد
و اغلــب بــه شــکلی از بیــان هنجــار گریــزی پدیــدار
مــی شــود .چنیــن عملــی اغلــب بــا رد معیارهایــی کــه
نــزد هــر طبقــه اجتماعــی کیفیــت و شــدت عمــل را
تعییــن مــیکننــد تعریــف مــیگــردد (همــان.)74:
برایــن اســاس ،یــک اثــر هنــری هنــگام تولیــد یــا
انتشــار همــان چیــزی اســت کــه دیــده میشــود و نــه

بیشــتر .عمــل عکاســی دارای دو وجــه تولیــد اســت:
اول عکاســی بــه معنــای «خلــق اثــر هنــری» و دوم
بــه مثابــه «یــک کنــش فرهنگــی عمومــی» کــه بــه
عنــوان فعالیــت غیرحرفــه ای تولیــد عکاســی مســائل
قابلتأملــی را مــی تــوان در آن جســتجو نمــود .در
جامعــه ای کــه زیــر نفــوذ الگــوی ســنتی هنــر اســت،
کنــش ورزی عکاســان هنــری بــا معیارهــای نقاشــی
ســنجیده و شــناخته مــی شــود .بااینحــال ،انگیــزه
عمــل عکاســی در شــکل واقــعگرایانــه اش بیشــتر تالش
بــرای ارائــه تصویــری ارزشــمند از کاربــرد اجتماعــی اش
اســت تــا تقلیــد از هنــر نقاشــی .تفاوتــی عمــده بیــن
یــک عکــس اســنپ شــات و یــک عکــس تعاملــی وجود
دارد .اســنپ شــات لحظـهای از زمــان را ثبــت مــیکنــد
درحالیکــه عکــس تعاملــی حکایــتگــر احساســات،

عواطــف و زیبایــی آن لحظــه از زمــان اســت .شــاید
بتــوان گفــت تمــام ناســازه موجــود در عکاســی
عــام پســند در بعــد زمانــی آن آشــکار مــیگــردد .در
حقیقــت ،عکــس واقــعگــرا در لحظــه گرفتــه شــدن بــه
زمــان حــال تعلــق دارد و در زمــان نگریســتن بــه زمــان
گذشــته (مقیــم نــژاد .)156:1393،یــک عکــس لزوم ـاً
نبایــد پنجــرهای رو بــه لحظــه در زمــان؛ بلکــه بایــد
منعکسکننــده احساســات ،عواطــف و زیبایــی آن لحظه
از زمــان باشــد .هرچنــد ،بــه لحــاظ ماهیــت شناســانه،
«اکنــون صرفــاً کنونــه اســت کــه کنونگــی آن ریشــه
در ناپایــداری اش و پیوســته گذشــته شــدن و بــه آینــده
رفتــن دارد(».احمــدی .)69:1383،بــا بــه قــول هوســرل:
«هرلحظــه واحــد زمــان درهــمآمیــزه ای اســت از ابقــای
لحظــات گذشــته و آنچــه بازخواهــد آمــد؛ یعنــی آثــاری از
هــر دو مقطع در آن موجود است(».سونســون.)138:1387،
برهمیــناســاس ،چنانچــه پیــر بوردیــو یــادآور مــی شــود،
عکــس در وهلــه اول معنــای یــادگاری مــی دهــد و
چنانچــه تحقیقــات میدانــی او یــادآور مــی شــود ،تمایــل
افــراد بــه ثبــت واقعیــت هــای زندگــی روزمــره و مناظــر و
رخدادهــای طبیعــی بیشــتر اســت .ازآنجاکــه در عکاســی
واقــع گــرا ،موفقیــت بــا عکاســی از ابــژه هــای بــاارزش و
نشستوبرخاســت بــا محیــط اجتماعــی معتبر پیونــد دارد،
تنهــا بامالحظــه اســلوب هــا و ســرمایه هــا بــه معنــای
دقیــق کلمــه میــراث اجتماعــی اســت کــه مــی توانیــم
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وجــوه تأثیــر خاســتگاه اجتماعــی بــر وضعیــت ایــن
حرفــه را بفهمیــم ،پــس بــا توجــه بــه اهمیــت رســالت
اجتماعــی و هنــری ،اهمیــت هنــر عکاســی بهعنــوان
ســندی از ذوق جامعــه و شــکلدهنده ذائقــه بصــری
مخاطبــان تبییــن میگــردد.
زیبایی شناسی و جامعه شناسی ذائقه هنری
هنــر و زیباییشناســی برســاخته ای اجتماعــی اســت و
افــراد بــا توجــه بــه منشــأ اجتماعــی خــود بــا پدیــده ای
چــون عکــس رفتــار می-کننــد ،در ایــن میــان هــر عکــس
خــارج از انگیــزه صریــح عکاســش و جــدا از واقعیــت عینی
آن ،حکایتــی دقیــق از گــروه و اجتماعــی دارد کــه پشــت
او مــیایســتد .بــه بیانــی ،عــکاس بــا رویکــردی هرچنــد
ناخــودآگاه ،ســلیقه جمعــی و هــدف مشــترکی را در ثبــت

عکــس پیگیــری مــی کنــد .ازدیــاد و گســترش نظریــه
هــا و بحــث هــای زیباشــناختی کــه در بازآیــی پرســش
هــا و یکدســتی پاســخ هــا نمــود مــی یابــد ،نشــانگر
مخالفــت آگاهانــه بــا تعریــف اجتماعــی عکاســی اســت
(بوردیــو .)192:1394،عــدم قطعیــت تصویــر عکاســانه
ســنت-های زیباشــناختی را وادار بــه تعریــف پایگانــی از
ابــژه هــای بــاارزش مــیکنــد و درنتیجــه زیباشناســان در
وهلــه اول بــه واســطه ارتباطشــان بــا گــروه هایــی کــه
آن ســنت هــا را بنیــان مــی گذارنــد تعریــف مــی شــوند.
آنچــه عــکاس بــا حساســیت خــود ثبــت مــیکنــد،
جامعــه شــناس بــا بســتر تجربــه گــرای خــود
آن را بــه حــوزه کاربــرد نزدیــک مــی گردانــد
(رمضانــی نمیــن .)47:1392،اگرچــه عکاســی بــه مثابــه
هنــری اســت بــرای عامــه جامعــه؛ امــا در طــی ســال های
گذشــته بــه شــدت تغییــر کــرده و ایــن تغییــر بــه ســمت
گســترش درمیــان الیــه هــای مختلــف اجتماعــی بــوده
اســت .عکاســی بســیار گســترده تــر از نــگاه صرفـاً فنــی و
حرفــه ای اســت و جایــگاه زیبایــی شناســانه را هــم خــواه
ناخــواه در بطــن خــود داراســت .پیــر بوردیــو ،در کتــب و
مطالعــات مرتبــط بــا اعمــال و رفتارهــای فرهنگــی ،نقدی
اجتماعــی از داوری ذوق ،مطــرح میکنــد کــه بــر اســاس
تقســیم ذائقــه هنــری جامعــه بــه ســطوح گوناگــون،
شــکلگرفته اســت .در ایــن دیــدگاه «ذوق و ســلیقه
منبــع نظــام ویژگیهــای متمایــزی اســت کــه بهمثابــه

تجلــی سیســتماتیک طبقــه خاصــی از شــرایط وجــودی،
یعنــی بهمثابــه ســبک زندگــی متمایــز ،تشــخیص داده
میشــود»(بوردیو )244 :1390 ،و «نوعــی شــباهت میــان
ســاختار طبقــات اجتماعــی و ســاختار ذائقههــا و کردارهــا
دیــده میشــود»(بون ویتــز .)124 :1390 ،در ادامــه
«بوردیــو عــادتواره 8را بــا مفهــوم ذائقــه پیونــد میزنــد.
ذائقــه نیــز یــک عملکــرد اســت کــه یکــی از کارکردهایش
ایــن اســت کــه افــراد جامعــه از طریــق ذائقــه بــه ادراکــی
از جایگاهشــان در نظــام اجتماعــی میرســند .ذائقــه
همهکســانی را کــه ســلیقه بــه نســبت یکســانی دارنــد
بــه هــم نزدیــک میکنــد و از ایــن طریــق آنهــا را از
دیگــر افــراد جــدا میکنــد .از طریــق ذائقــه انســانها
دیگــران و نیــز خودشــان را در جامعــه طبقهبنــدی
مینمایند(».ریتــزر .)727 :1389 ،از ایــن منظــر ذائقههــا

محصــول اجتماعــی بــوده و یکــی از شــاخصهای ســرمایه
فرهنگــی را تشــکیل میدهنــد کــه بــر اســاس عــادتواره
فــرد شــکلگرفتهاند .عــادتواره «نوعــی آمادگــی
عملــی ،نوعــی آموختگــی ضمنــی ،نوعــی فراســت ،نوعــی
تربیتیافتگــی اجتماعــی از نــوع ذوق اســت کــه بــه عامــل
اجتماعــی ایــن امــکان را میدهــد کــه روح قواعــد ،آداب،
جهتهــا ،روندهــا ،ارزشهــا ،روشهــا و دیگــر امــور خــاص
خــود (حــوزه علمــی ،اقتصــادی ،ورزشــی ،هنری ،سیاســی
و )...را دریابــد ،درون آن پذیرفتــه شــود ،جــا بیفتد و منشــأ
اثــر گــردد .عــادتواره یــک نوع تربیت غیرمســتقیم اســت
کــه باعــث میشــود فضائــل یــا رذایــل پذیرفتهشــده در
یــک اجتمــاع ،بــه ســهولت بهصــورت ملکــه ،بــدون نیــاز
بــه تأمــل و تکلــف ،از کنشــگران اجتماعــی ســر بزنــد».
(بوردیــو .)16 :1380 ،ســلیقه هــا یــا ترجیحــات آشــکارا
متأثــر از عــادت واره افــراد اســت؛ بنابرایــن هــر فرد ســلیقه
خــود را طبیعــی مــیپنــدارد و بــه طــرد دیگــر ســلیقه هــا
مــی پــردازد ( .)Bourdiew,1979:33مثـ ً
ا ،ایــن مکانیســم
طــرد از ســمت واجــدان ســرمایه فرهنگــی در مــورد آثــار
عکاســی بــا «انــکار هــر نــوع دلبســتگی و هــر نوع تســلیم
عوامانــه در برابــر وسوســه هــای بـیارزش و شــور و شــوق
جمعــی کــه منشــأ عالقــه بــه پیچیدگــی و کمالشــکنی
و بازنمایــی هــای موضــوع اســت( ».بوردیــو)66:1390،
بــه بهتریــن نحــو بــروز مــی نمایــد.
بنــا بــه عقیــده بوردیــو ،درک یــک اثــر هنــری
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توســط مخاطــب ،خــواه اثــری گرافیکــی ،خــواه
تابلــوی نقاشــی یــا یــک عکــس ،مســتلزم تســلط بــر
رمــزگان نمادیــن خاصــی اســت کــه اثــر ،تجســم و
تعینــی از آنهاســت و الزمــه ایــن تســلط بهنوبــه خــود
برخــورداری از گونــه مناســبی از ســرمایه فرهنگــی
اســت ( .)Bourdiew,1980:178بــه بیانــی دیگــر
«بوردیــو بــه ســرمایه جهــت فرهنگــی میدهــد و
آن را بــه حــوزۀ آمــوزش و فرهنــگ نیــز مــیکشــاند»
(بــاکاک .)93 :1381 ،وی «نشــان میدهــد کــه چگونــه
حــوزه ســرمایه فرهنگــی ،بیانهایــی از ذوق و ســلیقه
را منعکــس میســازد کــه در برشهــای طبقاتــی و
گروههــای اجتماعــی در جامعــه متفــاوت هســتند و
ایــن تفــاوت بــه فرصتهــای متفــاوت زندگــی مربــوط
میشــود کــه نهتنهــا ثــروت و قــدرت بلکــه پــرورش و
تربیــت و آنچــه وی ملکــه فرهنگــی مینامــد شــاخصه
آن اســت(».رامین .)616 :1387 ،بــه عقیــده بوردیــو
درک آثــار کالســیک تاریخــی و آثــاری کــه دارای
فــرم پیچیدهانــد بــه اکتســاب مهارتهــای ادراکــی
شــناخت ،بســتگی دارد کــه آن نیــز بهنوبــه خــود بــه
بهرهمنــدی از ســرمایه فرهنگــی وابســته اســت« .بوردیو
معتقــد اســت خلقوخــو و منــش افــراد بــه موقعیــت
یــا موقعیتهایــی کــه در جامعــه اشــغال میکننــد
بســتگی دارد؛ یعنــی وابســته بــه میــزان بهرهمنــدی از
ســرمایه اســت .ازنظــر او ،ســرمایه هرگونــه خاســتگاه و
سرچشــمه در عرصــه اجتماعــی اســت کــه در توانایــی
فــرد بــرای بهرهمنــدی از منافــع خاصــی کــه در ایــن
عرصــه حاصــل میگــردد ،مؤثــر واقــع میشــود.
ســرمایه اشــکال متنوعــی دارد :ســرمایهی اقتصــادی
(ثــروت) ،ســرمایه فرهنگــی (صالحیــت ،دانــش) ،ســرمایه
نمادیــن (افتخار ،پرســتیژ) و ســرمایه اجتماعــی (پیوندهای
اجتماعــی و اعتماد)»(ســیدمن .)198 :1386 ،از منظــر او
«ســرمایه دارای دو نــوع اصلــی اســت .نخســتین آنهــا،
ســرمایه اقتصــادی اســت کــه مفهــوم ســاده آن میــزان
پولــی اســت کــه هــر شــخص در اختیــار دارد .نــوع دیگــر
آن ،ســرمایه فرهنگــی اســت و آن ســهمی از دانــش 8اســت
کــه هــر فــرد از فرهنگ متعالــی برخــوردار اســت(».رامین،
 .)52-53 :1390ایــن دو نــوع ســرمایه در ارتباط مســتقیم
باهــم قــرار دارنــد زیــرا «کســب ســرمایههای فرهنگــی

زمــان میخواهــد و بنابرایــن بــه امکانــات اساســاً مالــی
نیــاز دارد تــا زمــان بــه دســت آیــد .ســرمایه فرهنگــی از
ایــن بابــت بــه نحــوی تنگاتنــگ بــا ســرمایه اقتصــادی
گرهخــورده اســت و بــه شــکل دیگــر آن درآمــده
است»(شــوبره و همــکاران« .)98 :1385 ،بوردیــو بــا نشــان
دادن وجــود همبســتگی آمــاری میــان بازدیــد از موزههــا
و ســطح تحصیلــی توانســت بــه مفهــوم مارکسیســتی
ســرمایه اقتصــادی ،مفهــوم ســرمایه فرهنگــی را بیفزایــد
کــه بــا مــدرک تحصیلــی ســنجیده میشــود(».هینیک،
 )74 :1387همچنیــن ،بوردیــو جایــگاه افــراد در طبقات را
حاصــل برآینــد ســرمایه هــای اقتصــادی و فرهنگــی آنــان
مــیدانــد (شــریعتی .)145:1394،وی ســرمایه فرهنگــی را
بــه ســه حــوزه تقســیم میکنــد -1 .ســرمایه فرهنگــی
ذهنــی و درونــی (غیرمــادی) -2 .ســرمایه فرهنگــی
عینــی و برونــی (مــادی)-3 .ســرمایه فرهنگــی نهــادی
و ســازمانیافته .ایــن پژوهــش ،در حــوزه ســنجش رابطــه
ذائقــه فرهنگــی و ســرمایه فرهنگــی مخاطبــان از شــاخص
«ســرمایه فرهنگــی نهــادی و ســازمانیافته» اســتفاده
نمــوده اســت.
«ســرمایه فرهنگــی میتوانــد بــه حالــت «نهادینهشــده»
در جامعــه بهصــورت عناویــن ،مــدارک تحصیلــی ،موفقیت
در مســابقات ورودی و غیــره کــه بــه اســتعداد فــرد عینیت
میبخشــد؛ جامعــه (بیشتــر اوقــات دولــت) کــه ایــن
بازشناســی را اعــام مــیدارد ،آن را نهادینــه میکنــد».
(شوبره و همکاران.)97 :1385 ،
بهبیاندیگــر «ســرمایه فرهنگــی نهــادیشــده بــه
مــدارک تحصیلــی یــا مــدارک مهارتــی مربــوط مــی
شــود کــه نشــاندهنده میــزان اطالعــات یــا مهــارت
فــرد در یــک زمینــه اســت (گرنفــل .)336:1389،ایــن
ســرمایه از طریــق مــدارک رســمی و یــا تحصیلــی
توجیــه مــی شــود .در «پیونــد میــان کــرد و کارهــای
فرهنگــی و خاســتگاههای اجتماعــی کــه تــا حــد
زیــادی بــه میانجــی آمــوزش رســمی ایــن پیونــد
برقــرار میشــود ،مــردم میآموزنــد کــه فرهنــگ را
مصــرف کننــد و طبقــه اجتماعــی موجــب تمایزیافتگــی
ایــن آمــوزش میشــود(».جنکینز .)210 :1385 ،از
ســوی دیگــر طبقهبنــدی مخاطبــان بــه گروههــای
فرهنگــی متفــاوت ســبب پیدایــش دو زمینــه متفــاوت
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شکل  -1تقسیم بندی سرمایه فرهنگی از منظر بوردیو (مأخذ :نگارندگان)

از زیباییشناســی در آرای نظــری بوردیــو شــده اســت
(جنــت ولــف .)74:1389،بــا طــرح چنیــن مســئلهای
بوردیــو از دو نــوع مخاطــب و بــه تبــع آن دو نــوع
متفــاوت از زیباییشناســی ،یعنــی «زیباییشناســی
نــاب» و «زیباییشناســی عامیانــه» ســخن میگویــد

و بــه تفکیــک ســطوح و الیههــای آن و همچنیــن
تمایــز در ویژگیهــای ســبکی و محتوایــی در ایــن
آثــار میپــردازد (جــدول  .)1از منظــر وی «در حــوزه
مصــرف فرهنگــی ،تضــاد اصلــی بیــن کــرد و کارهــای
گروههایــی اســت کــه هــم ســرمایه اقتصــادی هنگفــت
و هــم ســرمایه فرهنگــی باالیــی دارنــد و کــرد و
کارهایــی کــه بــه لحــاظ اجتماعــی کوچهبــازاری
تعریــف میشــوند ،زیــرا هــم ســهلالوصول هســتند
و هــم رایج(».بوردیــو .)246 :1390 ،بهعنــوان
نمونــه «بوردیــو الگوهــای حضــور بازدیدکننــدگان
در موزههــای فرانســه را بــه بررســی میگیــرد و
درمییابــد کــه پاســخدهندگان بــه پژوهــش وی
کــه بــه هنــر تجربــی ،انتزاعــی ،اکسپرسیونیســتی و
هنــر پیچیــده بــه لحــاظ فــرم ابــراز عالقــه میکننــد،
همانهایــی هســتند کــه از تاریــخ هنــر ،شــناختی دارند
و اغلبشــان عضــو گــروه درآمــد بــاالی جامعــه هســتند.
برعکــس پاســخدهندگانی کــه بــا هنــری بــا ویژگــی
واقــع گرایــی کاربــردی یــا تزئینــی عالقــه نشــان
میدهنــد ،کســانی هســتند کــه از تاریــخ هنــر
شــناخت چندانــی ندارنــد و بیشترشــان اعضــای
گروههــای کمدرآمدتــر جامعهانــد .بوردیــو نتیجــه
میگیــرد پاســخدهندگانی کــه از ســرمایه اجتماعــی
کمتــری برخوردارنــد ،عمومــاً از ســرمایه فرهنگــی
کمتــری نیــز برخوردارنــد .آنهــا نوعــاً در مقابــل

ویژگیهایــی از یــک اثــر پاســخ نشــان میدهنــد
کــه بــا ســهولت بیشــتری قابــل شــناخت اســت .آنهــا
بیــن دورههــای تاریخــی و جنبشهــای هنــری تمایــز
زیــادی قائــل نیســتند(».رامین .)616 :1387 ،در
ادامــه رونــد پژوهــش ،ایــن مقالــه بــه موضــوع ارزش
زیبایــی شناســی پرداختــه و نگاه ویــژه ای بــه پیامدهای
تحــوالت جامعــه شناســی هنــر بــرای زیبایــی شناســی
خواهــد داشــت کــه در اینجــا دو وجــه متفــاوت از هنــر
عکاســی مدنظــر اســت.
تحقیق میدانی در حوزه آرای مخاطبان
موردپژوهش
بــا آگاهــی از میــزان اهمیــت و جایــگاه مخاطبــان
دررونــد تولیــد و شــکلدهی آثــار هنــری در جامعــه،
پژوهشــی میدانــی در جهــت شــناخت کیفیت و ســطوح
زیباییشناســی مخاطبــان و آشــنایی بــا افــق انتظــارات
آنــان از رســانهای بصــری ،طراحــی گردیــد .بــا در نظــر
گرفتــن فرضیــات و پرســشهای ذکرشــده در بخــش
مقدمــه ،ســؤاالت پرسشــنامه بهگونــهای طراحــی
گردیــد تــا از قابلیــت ســنجش ســؤاالت مذکــور
برخــوردار باشــد.
بــرای ســنجش تناســب ذائقــه بصــری مخاطبــان
بــا ســرمایه فرهنگــی و اقتصــادی آنــان ،پرسشــنامه
تصویــری شــامل ســؤاالت مقایســهای تهیــه گردیــد.
در ســؤاالت 4 ،نمونــه عکــس بــا حــوزه اشــتراکی
یکســان ازنظــر موضــوع امــا بــا تفــاوت رویکــرد در
اجــرا انتخابشــده اســت .شــاخصهای کیفــی در
انتخــاب نمونــه هــا ،برمبنــای طبقهبنــدی ســطوح آثــار
مربــوط بــه زیباییشناســی نــاب و زیباییشناســی
عامیانــه کــه در (جــدول  )1بــه آن اشارهشــده اســت،
اســتخراج و پــس از همفکــری بــا اســاتید مربوطــه،
بهمنظــور اعتباربخشــی بــه ســنجش صحیــح در
پژوهــش ،انتخابشــده اســت .مجموعــه عکــس هایــی
کــه ارائهشــدهاند ،عکــس هایــی هســتند کــه عمومــاً
توســط عکاســان مطــرح داخلــی در قالب هایــی متفاوت
خلقشــدهاند .انتخــاب تصاویــر از میــان تصاویــر
موجــود در اینترنــت صــورت گرفتــه اســت .همچنیــن،
پــس از اعتبارســنجی ذوقــی مخاطبــان بــر اســاس
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جدول  -1تفاوت بین زیباییشناسی ناب و زیباییشناسی عامیانه
(مأخذ :راودراد)43 :1392 ،

ســرمایه فرهنگــی ،لــزوم دســتیابی بــه پارامترهــای مهم
در حــوزه عکاســی از دیــدگاه مخاطبــان ،بررسیشــده
اســت .درایــن راســتا ،ســؤاالتی بــا پاســخ هــای طیفــی
و چندگزینـهای ،بهمنظــور آشــنایی مخاطــب بــا مبحــث
عمــل عکاســی فایــنآرت و مشــارکت وی بهعنــوان
بیننــده فعــال هنــر و ثبــت انتظــارات و نظــرات
مخاطبــان دربــاره فضــای کنونــی حاکــم بــر تولیــد و
بازنمایــی عکــس هــا ،تنظیــم گشــته اســت.
تجزیهوتحلیل نتایج حاصل از پژوهش:
ســنجش ذائقه بصری و انتظارات مخاطبان از عکس هنری
شــاخصهای زیباییشناســی نــاب و عامیانــه در
(جــدول  ،)1بهمنظــور ســنجش پذیــری در حــوزه ارتبــاط
تصویــری در دو گــروه ســبکی و محتوایی طبقهبندیشــده
و هــر زیرگــروه بــا شــاخصهای متفاوتــی ،تبییــن گشــته
اســت .بهمنظــور جلوگیــری از اطنــاب مبحــث ،تنهــا نتایج
ســنجش رابطــه توانــش هنــری بــا شــاخص های ســرمایه
فرهنگــی و اقتصــادی ارائهشــده اســت .مطابــق نتایــج

بهدســتآمده (جــدول  )2درصــد باالیــی از مخاطبــان
فــارغ از تفــاوت محســوس در میــزان بهرهمنــدی از
ســرمایه فرهنگــی و اقتصــادی ،طرحهــای ســتون الــف
و ب را کــه الیههــای معنایــی مســتتر در آنهــا ،بــا
تفکــر مخاطــب ،دریافــت میشــوند و در دســته بنــدی
هنرهــای تعاملــی قــرار مــی گیرنــد ،برگزیدهانــد .ســرمایه
فرهنگــی یــک شــاخص مهــم دارد و آن تحصیــات اســت
(شــریعتی و همــکاران  « )146:1394،بــدون ورود
بــه تحلیــل مفصــل کافــی اســت اشــارهکنیم کــه
تحصیــات دانشــگاهی همــان نســبتی را بــا ســرمایه

فرهنگــی دارد کــه پــول بــا ســرمایه اقتصــادی».
(چاووشــیان تبریــزی .)60:1380،بــا توجــه بــه نتایــج
حاصــل مشــخص می-گــردد کــه فــارغ التحصیالن رشــته
هنــر در ســطح معنــاداری بیشــترین آمــار انتخــاب عکــس
هــای برگزیــده را دارا هســتند .نحــوه پرداخــت داللتهــای
عاطفــی عکــس هــا ،معیــار دیگــری بــرای ســنجش کیفی
ذوقــی مخاطبــان محســوب میشــوند .شــمار قابلتوجهــی
از مخاطبــان ،بــدون تفــاوت محســوس در ســطوح درآمــد
و تحصیــات ،از برگزیــدن آثــاری باهــدف جــذب همدلــی
لحظــهای مخاطــب و تأثیــر عاطفــی مســتقیم بــر او،
اجتنــاب کردهانــد کــه گواهــی بــر ایــن مدعاســت کــه
مخاطبــان در صــورت عرضــه آثــار فاخــر ،همدلــی خــود
بــا اثــر را بــر مبنــای شــناخت ،قــرار میدهنــد .آنچــه
روشــن اســت ،حقیقــت ایــن مطلــب اســت کــه شــناخت
ناقــص و ســطحی و تــوأم بــا پیشفرضهــای اثبــات
نشــده از مخاطبینــی کــه در حــال تغییــر هســتند،
منجــر بــه ارائــه آثــار هنــری بــا رویکــردی ســطحی و
تکرارپذیــر میشــود .بــا نگرشــی کلــی بــر نتایــج حاصــل
از (جــدول  )2میتــوان دریافــت متغیرهــای مســتقل
تحصیــات ،میــزان درآمــد و رشــته تحصیلــی نقــش
معنـیداری در انتخــاب عکــس از ســوی مخاطبان نداشــته
و میتــوان گفــت مخاطبــان بــا پارامترهــای مختلــف
فرهنگــی ،طبقاتــی و تحصیالتــی ،اگــر اثــری در چارچــوب
معیارهــای زیباییشناســی نــاب و بــا حفــظ ارتبــاط اثــر
بــا محتــوای عکــس بــرای آنــان عرضــه گــردد ،دســت بــه
انتخــاب اینگونــه آثــار خواهنــد زد .بخشــی از پیمایــش
میدانــی بــه ســنجش و واکاوی انتظــارات و آرا مخاطبــان
دربــاره آثــار ارائــه شــده ،اختصاصیافتــه اســت .مطابــق
(نمــودار  %26 )1از مخاطبــان ،از انتخــاب تابلوی عکاســی
بــه خاطــر طــرح نازیبــای آن صرفنظــر میکننــد .بــه
گفتــه هربــرت رید«9مخاطبیــن اثــر آنجــا کــه بــرای تزئین
زندگــی و یــا ســرگرمی  ،درصــدد اســتفاده وکامجویــی از
آثــار هنریانــد دلیــل زیباشناســانه دارنــد ولــی آنجــا کــه
بــر اســاس ضروریــات درصــدد اســتفاده از آثــار هنــری
هســتند ،بــه دنبــال تحمیــل اجتماعــی و فشــار عمومــی
آنرا انجــام داده و زیباییشناســی را در مرحلــه بعــدی
ایــن حساســیت قــرار میدهند(».ریــد.)100 :1352،
احــراز ایــن نتیجــه مهــم بیانگــر آن اســت کــه عکــس
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خــوب از منظــر مخاطبــان ،عکســی اســت کــه پــردازش
زیبــا شناســانه در آن از منظــر نــگاه بــه محتــوا صــورت
گرفتــه باشــد ،یعنــی موضــوع عکــس را بــه روشــی
زیبــا و خالقانــه تفســیر و ترجمــه تصویــری کنــد .در
ایــن میــان پرداختــن صــرف بــه انتخــاب فرمــی زیبــا،
بــدون توجــه بــه محتــوا و موضــوع عکــس ،بــه همــان
میزانــی مخــرب اســت کــه توجــه بــه محتــوای صــرف.
«تکیــه صــرف بــر ابعــاد زیبایــی شناســانه و ایجــاد
ســبک بصــری در تولیــدات هنــری ،معضالتــی را فراهــم
مــیآورد کــه از آن جملهانــد:
 )1تأکیــد بیشازحــد بــه فــرم و نــه ایــده در فرآینــد
ارتباطــی؛  )2بــه فراموشــی ســپردن و یــا کمتوجهــی
بــه تمایــات و دانــش مخاطبیــن و مصرفکننــدگان
 )3حــذف اقتصــاد و تناســب طراحــی بــا موضــوع».
(صالحــی .)28 :1392 ،اگرچــه از نمونههــای درجشــده
نمیتــوان بهوضــوح اســتخراج کــرد کــه در جامعــه
ایرانــی فاصلــه اجتماعــی و اقتصــادی کــه بهنوعــی
مرتبــط بــا ســرمایه فرهنگــی مخاطبــان اســت ،وجــه
ممیــز ذوق و ســایق فرهنگــی اســت؛ امــا در نگاهــی
کلــی مــی تــوان گفــت :پیشــرفت ارتباطــی در جوامــع

و فعالیــت روزافــزون رســانههای جمعــی و تســهیل
فرآینــد آموزشــی و التقــاط طبقــات اجتماعــی و
همچنیــن «دسترســی وســیعتر بــه آمــوزش عالــی،
همــراه بــا صعــود درآمــد قشــر پاییــن طبقــه متوســط
و قشــر بــاالی طبقــه کارگــر ،بــه حضــور گســترده
عامــه مــردم در مؤسســات هنرهــای زیبــا و برچیــده
شــدن برخــی مرزبندیهــای پیشــین اجتماعــی
منجــر شــده اســت»(رامین« .)622 :1387 ،بــه نظــر
میرســد دموکراتیــزه کــردن فرهنــگ در عصــر مــا،
دسترســی گســترده بــه آمــوزش و عمومیــت یافتــن
تلویزیــون و رادیــو و روزنامــه ،همگــی موجــب پیشــرفت
مــا در گســترش گفتمــان فکــری و فرهنگیمــان
شــدهاند(».آر.لیمن)21 :1388 ،؛ بنابرایــن «تأکیــد
بوردیــو بــر نقــش طبقــات اجتماعــی کــه از طریــق
ســرمایه فرهنگــی و ذائقــه مصــرف فرهنگــی و هنــری
افــراد را در یــک طبقــه اجتماعــی شــکل میدهــد،
دیگــر قابــل تکیــه نیســت؛ زیــرا مصــرف آثــار فرهنگــی
و هنــری بیشازپیــش غیــر طبقاتــی شــده اســت.
بــا بیانــی دیگــر بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه
تبییــن مصــرف آثــار هنــری در جامعــه در حــال تحــول

جدول  -2سنجش رابطه توانش هنری مخاطبان با شاخصهای سرمایه فرهنگی و اقتصادی (مأخذ :نگارندگان).

104

تحلیل زیباشناسانه عمل عکاسی در بستر هنرهای زیبا با رویکردی به نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو

و بــا نوعــی تشــتت در ســاختار طبقاتــی نظیــر
جامعــه ایــران دشــوار اســت(».کوثری.)221 :1386 ،
ازایــنرو ،همزمــان «بــا ظهــور تحــول در حــوزه
ارتباطــات و فنــاوری (اینترنــت ،ماهــواره و غیــره)،
ذائقــه فرهنگــی جوامــع دســتخوش تحــول شــده
اســت .تولیــدات فرهنگــی بایــد بــا ذائقــه فرهنگــی
جامعــه ارتبــاط منطقــی و ارگانیکــی داشــته باشــد»
(صالحیامیــری .)170 :1392 ،مخاطــب ســنجی
پژوهــش حاضــر کــه در میــان شــهروندان ســاکن
شــهر تهــران انجامشــده اســت ،تأییــدی بــر
نتیجــه فــوق اســت؛ بنابرایــن ،در بررســی و تحلیــل
مخاطــب بایــد در نظــر داشــت «مخاطــب گروهــی
نیســت کــه یکبــار بــرای همیشــه تشکیلشــده
باشــد ،بلکــه ارگانیســمی زنــده اســت کــه مرکــب از
گروههــای اجتماعــی مختلــف برحســب دورههــای
زمانــی ،شــکل میگیــرد و از شــکل میافتــد»
(موشــتوری .)135 :1380 ،ناچاریــم محدودیتهایــی
بــرای انــواع پژوهــش هــای مخاطبشناســی بپذیریــم:
«-1ادعــای شــناخت کامــل و یکبــار بــرای همیشــه و
همهجــا را نداشــته باشــیم و توقعمــان را از شــناخت
واقعــی کنیــم -2 .هــر متنــی گونــه ای خــاص از
شــناخت مخاطــب را میطلبد-3.مخاطــب مفهومــی
ثابــت نیســت و بســته بــه شــرایط مکانــی (جغرافیــا)
و زمانــی ،معنایــی متفــاوت بــه خــود میگیــرد»
(ســیدآبادی)24 :1385 ،؛ بنابرایــن امــکان تغییــر نتایج
حاصــل از ایــن پژوهــش در موقعیتهــای مکانــی و
زمانــی دیگــر ،وجــود دارد .در حقیقــت ،نبایــد عواملــی
نظیــر کیفیــت نــازل ذائقــه مخاطــب در ســطوح مختلف
فرهنگــی را فرضــی بــرای ارائــه آثــار باکیفیــت نــازل
بــه مخاطبــان عــام دانســت زیــرا «تکــرار عرضــه نــوع
نمودار  -1انصراف از انتخاب تابلوی عکاسی به علت طرح نازیبای آن (مأخذ :نگارندگان)

خاصــی از آثــار هنــری در درازمــدت میتوانــد نوعــی
عــادت و یکسانســازی ســلیقهای در نــزد مخاطــب بــه
وجــود بیــاورد .ایــن طیــف میتوانــد در ســر دیگــر
خــود حتــی مخاطبینــی را در برگیــرد کــه بــا مشــاهده
برخــی از انــواع خــاص آثــار هنــری و تکــرار آن دچــار
دلزدگــی و ســرخوردگی از آن هنرهــا و همچنیــن از
رســانه میشــود(».راودراد.)55 :1384 ،
نتیجه:
عکاســی فایــن آرت بــه عنــوان یکــی از نمونــه هــای
عرضــه هنــر رســانهای در عصــر حاضــر ،نوعــی از انــواع
هنرهــای زیباســت کــه در درجــه اول بهمنظــور فراهــم
آوردن زیبایــی و لــذت و نــه بــرای اســتفاده تجــاری
ایجادشــده اســت .بــه همیــن دلیــل بــه نشاطبخشــی،
تفکــر برانگیــز بــودن و زندگیبخــش بــودن آن شــناخته
مــی شــود .پژوهــش میدانــی حاضــر کــه مبتنــی بــر
شــناخت و نیازســنجی مخاطبــان گونــه هــای مختلــف
هنــر عکاســی در دوره معاصــر انجــام گردیــد ،میتوانــد
در پیشــرفت و گســترش ابعــاد ارتباطــی هنــر و مخاطــب
در جامعــه ،مؤثــر واقــع گــردد .در ایــن مقالــه بــا اتخــاذ
تعریــف ســرمایه فرهنگــی نمادیــن از نظریــه پیربوردیــو
و تفکیــک کیفیــت ذائقــه هنــری بــه شــاخصهای
زیباییشناســی نــاب و زیباییشناســی عامیانــه در حــوزه
هنــر فایــن آرت و عمــل عکاســی ،مشــاهده گردیــد کــه
عمــوم مخاطبــان فــارغ از میــزان متفــاوت در بهرهمنــدی
از تحصیــات و درآمــد کــه دو شــاخص مهــم در ســرمایه
فرهنگــی و ســرمایه اقتصــادی هســتند ،از توانــش
دریافــت کیفیــت ســبکی و محتوایی آثار رســانه عکاســی
برخوردارنــد .بنابرایــن در تولیــد محتــوای عکاســی فایــن
آرت بــرای مخاطبــان ایــن دوره بایــد جامعه هدفــی را در
نظــر داشــت کــه در مواجهــه بــا مجــاری پیــام همگانــی،
از آمــوزش بصــری نســبتاً یکدســتی برخــوردار اســت.
مخاطــب امــروز در عرصــه رســانه ،دریافتگــری اســت که
ذائقــه بصــری خــود را تنهــا از طریــق تصاویر منتشرشــده
توســط هنرمنــدان در جامعــه در قالــب پوســتر ،تصویــر،
بیلبــورد و  ...تأمیــن نمیکنــد؛ گســترش رســانههای
دیجیتــال و جهانیشــدن فرهنــگ بــه همــان میــزان
کــه بــر روی آثــار هنرمنــدان تأثیرگــذار بــوده اســت،
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بــر روی شــناخت و ذائقــه بصــری و قابلیــت دسترســی
مخاطبــان بــه منابــع تصویــری مرتبــط بــا ســایر
فرهنــگ هــا و بهروزرســانی و ارتقــای ذائقــه هنــری
آنــان نیــز ،مؤثــر واقعشــده اســت .از ســوی دیگــر
مشــاهده میشــود ،مخاطبــان عکــس هــای واجــد
شــاخصهای زیباییشناســی نــاب ،لزوم ـاً از تحصیــات
مرتبــط بــا هنــر برخــوردار نیســتند کــه ایــن امــر را مــی
تــوان ناشــی از بهــره منــدی نســبی جامعــه از آمــوزش در
حوزههــای گوناگــون ،ازجملــه حــوزه هنــری ،دانســت.
پــس از شــناخت کیفیــت معیارهــای زیباییشناســی
مخاطبــان ،انتظــار و دریافــت آنــان از کارکــرد عکــس نیز
اهمیــت مییابــد .بیشــتر مخاطبــان کارکــرد بیانگــری را
بیــش از زیبایــی آن ،در رأس اهمیــت قــرار دادهانــد و بــه
انتخــاب تصاویــری کــه نیازمنــد توجــه و تعمق بیشــتری
بــرای ادراک و دریافــت هســتند مــی پردازنــد .حصــول
ایــن نتیجــه لــزوم توجــه و بازبینــی عکاســان در اهمیــت
نمایــش فضاهــای نــاب در کنــار حفــظ معیارهای ســبکی
و زیباییشناســانه اثــر را بیــان مــیدارد؛ درعیــن حــال

کــه عکاســان بایــد بــرای ایجــاد طــرح هــای خالقانــه ،از
ظرفیتهــای بصــری ســطح دوبعــدی عکــس و خالقیــت
در ایدهپــردازی اســتفاده کننــد تــا احســاس تعامــل و
درگیــری ذهنــی را بــرای مخاطیــان ایجــاد نماینــد .از
ســوی دیگــر تــداوم تقاضــای مخاطــب بــرای عکســی
بــا شــاخصهای ســنتی و واقــع گرایانــه را نبایــد بــه
کیفیــت نــازل ذائقــه مخاطبــان تعبیــر کــرد .تــداوم ایــن
رونــد را ممکــن اســت ناشــی از نیــاز مخاطــب بــه حضور
در فضاهــای بکــر و دور از دســترس امــروزه دانســت؛
بنابرایــن عکاســان معاصــر نبایــد بــه بهانــه عــدم توجــه
و گرایــش مخاطبــان از کوشــش فرهنگــی بــرای ارتقــای
بصــری آثــار ،دریــغ ورزنــد .چارچــوب نظــری ارائهشــده
از ســوی متفکــران حــوزه علــوم اجتماعــی نظیربوردیــو،
بســتر مناســبی بــرای بررســی روابــط بیــن نهادهــای
تولیدکننــده و مصرفکننــده آثــار هنــری فراهــم مــی
ســازد .پیشــنهاد میشــود در مطالعــات آتــی ســایر
مفاهیــم کاربــردی نظریــه بوردیــو ،در حــوزه زبــان و
بیــان در هنــر جدیــد بــه کار گرفتــه شــود.

پی نوشت ها:

1- Taste
2- Public

«واژه التیــن مخاطــب بــه مجموعــه افــراد عالقهمنــد بــه حرکتــی فکــری یــا هنــری نیــز گفتــه میشــود کــه تجربــه مشــترک از ســر
میگذرانند(».موشــتوری)9 :1386 ،
3- Pierre Bourdieu

 -4پرسشنامه منظم پرسشنامهای است که دارای سؤاالت بسته نظیر مقیاسهای اسمی و عددی ،طیفهای نگرش سنج و پاسخهای فرضی
تنظیم میشود و پاسخگو از بین آنها پاسخ موردنظر خود را انتخاب نموده ،عالمت میزند (حافظ نیا.)213 :1389 ،
 -5در این روش کل جامعه آماری تقسیم به زیرگروهها (طبقات) شده ،نمونه های مستقل از هر زیرگروه (طبقه) انتخاب میشوند؛ سپس در
هر گروه 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 کموزیاد شود.

6-Valter benjamin
7-Habitus

تمایــل بــه انجــام عمــل ،طبــق روشهــای معیــن ،انگیزههــا ،ذائقههــا ،احساســات ،رفتارهــای معیــن ،مهارتهــا و امیــد و آرزوهــای یــک
فــرد در رابطــه بــا فرصتهــای زندگــی اســت.
8- Knowledge
9- Herbert Read
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