
  
  
  
  

  81-112، صفحات 1398، زمستان 20هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه 

   :ایرانی هاي کالت فیلم تحلیل
  801تا  50 کالت منتخب از دهه پنج فیلم هواداران مطالعه

  ***،  احمد الستی  **،  مرضیه پیراوي ونک  *فرنام مرادي نژاد
   2/8/1398 :تاریخ پذیرش   19/1/1398 :تاریخ دریافت

 
  چکیده

 54( جامعه آماري سطح الف »هاي هویتی تر رفتارها و ویژگی شناخت دقیق«این پژوهش به مسئله 
شده  شناسایی اجتماعی هاي شبکه طریق در طول چهار سال از از افرادي که در فرایند پژوهش) نفر

اند،  شده  کالت ایرانی برگزیده خوانده و با توجه به اعالم خود هوادار یکی از این پنج فیلم
عنوان  امه بهنبا ابزار پرسش پیمایشی -در خالل همین تحقیق و با روشی تحلیلی. پرداخته است

در دو » اي گیشه/بالك باستر «و » کالت«مرحله اول شناسایی اساساً ضریب نفوذ دو اصطالح 
و دانشجویان ) نفر 203(شهر اصفهان و تهران؛ یعنی سطح ج  جامعه آماري توده مردم دو کالن

ردد که براي یافتن انجام شد، تا مشخص گ) نفر 115(هاي هنري؛ یعنی سطح ب  سینما و رشته
هایی  پرسش با طرح. توان خیلی تصادفی عمل کرد هاي کالت منتخب پژوهش نمی هواداران فیلم

 هایی یافته به پژوهش آماري، جامعه رفتارشناسانه این/شناسانه بوم/فردي/هویتی مشخصات درباره
 پنج این هواداران یا ها کالتیست غالب خوشه :چنین خالصه کرد را ها آن توان می که کرد پیدا دست
 تحصیالت کارشناسی به سطحِ با سالگی،  پنجاه تا سالگی  سی سنی بازه در یمردان منتخب را فیلم
 شان مبناي داوري بر داشته و بیشتر آشنایی واژه با اکثراً که دهند می تشکیل گزین خلوت و باال

 در و ها دیالوگ و زیرمتن و روایت و فیلمنامه ویژه به و/  سبکی و شکلی وجوه /کارگردانی درباره
  .اند بخشیده استمرار شان هواداري به 2اصلی شخصیت با پنداري ذات هم بعد درجه

  .ایران سینماي رفتارشناسی، هویت، هوادار، کالت، فیلم :هاي کلیدي واژه

                                                   
تحلیـل عوامـل و   : تحقیقات رساله دوره دکتري پژوهش هنـر دانشـگاه هنـر اصـفهان بـا عنـوان       مستخرج از -1

  ).نویسندگان همراه(راهنما  ادانگیري فیلم کالت ایرانی به سرپرستی است هاي مؤثر در شکل زمینه
).ولنویسنده مسئ(اصفهان , دانشگاه هنر اصفهان, گروه پژوهش هنر, دانشجوي دکتري تخصصی پژوهش هنر *

  fmnzpc1380@yahoo.com 
  mpiravivanak@gmail.com             .اصفهان, دانشگاه هنر اصفهان. یار گروه پژوهش هنردانش **

  a.alasti@yahoo.com.  دانشگاه تهران, پردیس هنرهاي زیبا, استادیار دانشکده هنرهاي نمایشی و موسیقی ***
3. Protagonist 
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  مقدمه و طرح مسئله. 1
 از پرسش با. داد قبل فیلم مطالعات زنجیر در گمشده حلقه بتوان شاید را فرهنگی مطالعات
 در دوباره شود و می کامل اش حلقه مخاطب هاي پژوهش موضوع بیننده اجتماعی موقعیت

 بیشتر متحده ایاالت در اخیر سال چند در که اي حوزه در. گیرد می قرار شناسان جامعه حوزه
 فقدان یا کمبود که رسید می نظر به و داشت قرار رفتارشناسان و آماردانان دست در
 را فیلم متن اهمیت خواستند نمی که فیلم مخاطبان محققان براي دسترس در هاي وشر

 وضعیت نمایش روي به بگشایند اي دریچه خواستند می دیگر طرف از ولی بگیرند؛ نادیده
 خورده می چشم ، بسیار به1خاص جمعیتی یا مخاطبین جامعه از عضوي عنوان به بیننده
  . دارند سینما نهاد با متنوعی و پیچیده رابطه ها فرهنگ خرده از بسیاري .است

 اعضاي از اي عده مالقات براي بستري محلی سینماي یک ،ترین سطح پایین در
 از خارج تاریک و ولی عمومی؛ مکانی عنوان به .آورد می فراهم فرهنگی خرده هاي گروه

 سینما ،رانند می حکم کار محل و خانه بر که اجتماع و قلمرو اختیارات و قدرت والدین
. فراغت ساعات در هم به شبیه اذهانی با دوستان گردهمایی و مالقات براي است محلی

 و جمعه هاي شب از تواند می آمدن هم گرد براي بستري عنوان به سینما از استفاده این
 کالً تماشاگران تا هوادارانشان و وحشت ژانر هاي فیلم محلی نمایش هاي سالن شنبه در

 پخش پرده روي چیزي چه که نیست مهم معنا یک به .باشد داشته ترشگس مذکر
 از بسیاري زندگی از ثابتی و مهم جنبه به که سینماست سالن شود، خود نمی یا شود می

  .شود می تبدیل ها فرهنگ خرده اعضاي
 ،آورد می فراهم 2»گر مشاهده- کننده مشارکت« مدل که مستحکمی زیرساخت با
 مکتب در سایه و نظر تحت که آنهایی ویژه به( ها فرهنگ خرده يجار مطالعات بیشتر
. شوند می مشخص پویا و فعال 3گرایی التقاط یک با) اند شده  انجام انگلستان مابیرمنگ

                                                   
1. Community 
2. Participation-Observation Model 
3. Eclecticism 
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 نوع چندین ارائه و ترسیم به هستند ملهم تحقیقات این از که فیلم مخاطبان مطالعات
 میان عجیب کنش برهم از کامل امکان حد تا تصویري منظورِ دادن به اطالعات

 مطالعات :شامل گیرند می قرار استفاده مورد که خامی مواد .پردازند می ها فرهنگ خرده
 سایر یا بینی، فیلم فرایند بر متمرکز تاریخی یا شناختی انسان شناختی، جامعه دوم دسته

 و فرهنگی، خرده اعضاي توسط فیلم تماشاي در مورد شده  ضبط و ثبت اطالعات
 همه نهایتاً که است این مهم نکته اند؛ اما شده  نقل که شفاهی هاي تاریخ و ها مصاحبه

   .شوند می واقع اخص، مفید طور به فیلم متن تحلیل با پیوند در خام مواد این
 :مانند اجتماعی مختلف نهادهاي از عضوي عنوان به بیننده گذشته، ها این از همه

 از مخلوقی عنوان به کالم یک در و مذهب و وکار، کلیسا دولت، کسب مدرسه، خانواده،
 باقی جایش سر بر پرسش بنابراین .رود می ها فیلم تماشاي به تاریخی خاص لحظه یک
نیروهاي  و سینما پرده بین کنش برهم به باید چگونه فیلم، ما محققِ عنوان به :ماند می

 پس، کنیم؟ نگاه دهند می شکل را پرده روي فانتزي با بیننده رابطه که فرهنگی اجتماعی
 معادل بسیاري براي که( خاص هاي فیلم این فرهنگی، مخاطبان خرده مطالعات منظر از
 ایجاد شوند و نیروهایی می فعال فضاهایی چنین در )شوند می معنا کالت فیلم ارز هم و

 از فیلم به تا دهد می را امکان این بیننده به ،فرهنگی خرده انرژي یا نیرو این و کنند می
 و وارونه خوانش اي گونه با است همراه اغلب که نگاهی کند، نگاه خاص منظري
 مقصد و مدنظر که اي کننده سرگرم سرراست و معمولی هاي فانتزي از غریب و کژتابانه
 این، از فراتر .هستند هالیوود استودیویی و کالسیک سینماي و فیلمسازي صنعت
 شود اي یگانه فیلم اکران و پخش هاي محیط گیري شکل به جرمن تواند می فرهنگ خرده

 و محلی پلکسهاي مولتی در عمومی رفتارهاي از بنیاداً» تماشاگري رفتار« ها آن در که
 فیلم پژوهشگران که پرسش این. باشد متفاوت شهري حومه معمولی سینماي هاي سالن

 انجام به را مشخص گفرهن خرده یک بینی فیلم هاي فعالیت کاوش وظیفه چگونه
  .ماند می برجاي همچنان رسانند، می
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 ،شناس انسان یک مانند .آید می شهري شناسی انسان رشته از مثمرخاص احتمال یک
 ضبط و ثبت و مشاهده را مطالعه مورد گروه رفتارهاي تنها نه فرهنگ، خرده تحلیلگر

 درجه اگرچه. زدور می مشارکت و جامعه جمعیت این در نیز خود بلکه نماید؛ می
 و آشکارا از( باشد متغیر تواند می فرهنگ خرده در درون محقق مشارکت و مداخله

 حامی و مدافع وکیل یک عنوان به کردن رفتار تا شدن شناخته گروه عضو کامالً
 مدل این )شدن ظاهر مند عالقه غیر عضو یک نقش در تنها سادگی به یا فرهنگ خرده

 آماري صرفاً مطالعات انحرافات و خطاها از بسیاري از »رگ مشاهده - کننده مشارکت«
  .کند می جلوگیري

 ها در زمینه اجتماعی، با حضور سه عامل تولیدکنندگان، تردیدي نیست که فیلم
شوند و حاوي عملکرد اجتماعی هستند که مطالعه  تماشاگران و متون فیلم ساخته می

در ). 169: 1394, یدي و صبورنژادرش( بخشد ها را در بستر اجتماعی ضرورت می آن
مطالعات سینماي کالت، عامل دوم یعنی تماشاگران از اهمیت بسزایی برخوردار است و 

شوند، نقش اصلی را  ن که به هوادارِ جدي فیلم مبدل میادر این میان آن دسته از مخاطب
و عادات  این پژوهش به منظور شناخت بیشتر رفتارها. کنند در کالت شدن فیلم ایفا می

شدة پنج فیلم کالت منتخب از ادوارِ مختلف  شناسیِ هوادارانِ شناسایی بینی و بوم فیلم
هاي مطالعات فرهنگی انجام پذیرفته، تا به تصویر  تاریخ سینماي ایران، با تأکید بر روش

و به این پرسش پاسخ  ن جدي و پیگیر سینماي ایران دست بیابداتري از مخاطب شفاف
هاي منتخب  شناسی هویتی هواداران پروپاقرص این فیلم تارها و بومدهد که رف

در حقیقت اگر مطالعات  ها استخراج کرد؟ توان از آن اند و چه نتایجی می چگونه
با  هاي کالت را به دلیل زیباشناسی خاص و طرفدارانشان واجد اهمیت بدانیم، فیلم

تر هواداران آثار  ظور شناسایی دقیقتوجه به وجود چنین آثاري در سینماي ایران و به من
  .کند ضرورت پیدا می ، این پژوهشکالت سینماي ایران و نبود چنین مطالعاتی

  



  

  
  

  
 85  ...     ایرانی هاي کالت فیلم تحلیل

  پژوهش پیشینه - 2
اي  زمینه و متن و بافتار که شد واضح بسیاري براي امر این میالدي 1980 دهه میانه در
 زیرزمینی و بدیل جریان يها فیلم شوند، ازجمله می مواجه فیلم با تماشاگران آن در که

 فیلم دامنه بسط و گسترش, 1شبی نیمه هاي فیلم پدیدة. شده است تغییر سینما، دچار
 توسعه ژانر، هاي فیلم اختصاصی هاي جشنواره ویدئو، افزایش اختراع با ها خانه به دیدن
 دوجو ایده متنوع، هاي فرهنگ خرده از اي گستره سوي به ذائقه و سلیقه عمومی یافتن
 را زیرزمینی پروپاقرص هوادارانِ و »عادي« مخاطبان بین 2دوگانه و متضاد زوج یک

  .کرد تردیدناپذیر
 80 دهه از پیش هایی سال به البته فرهنگی خرده مطالعات شدن پررنگ هاي نشانه 
 موسیقی در مورد هبدایج دیک چون افرادي در مطالعات توان می و گردد برمی
 رویکردهاي میزانی به که دید) رِگ و پانک موسیقی ویژه به( انیابریت در ها فرهنگ خرده

 هاي دغدغه از هایی رگه .کرد ممزوج باهم را آمریکایی و بریتانیایی فرهنگی مطالعات
 قدرت و ایدئولوژي مفاهیم با آمیخته که کوهن استانلی و بارکر مارتین چون افرادي
 پدیده مورد در گافمن ایروینگ و بکر هوارد هاي نگاري قوم مثال عنوان به یا هستند
 ,Mathijs( شود می دیده کارها قبیل این در روزمره زندگی تجارب و 3انحراف /کژتابی

2008: 17.(  
 و والد هاي فرهنگ ها، فرهنگ خرده بین تمایزي 4مارچتی جینا مانند افرادي

 آن درون در که فضایی ترسیم براي) بوردیو یر پی اصطالح در( 5رسمی فرهنگ
 پیشنهاد کنند، می بیان فیلم به نسبت را خود عواطف و احساسات کالت مخاطبان

                                                   
1. Mid-night Movies 
2. Dichotomy 
3. Deviancy 
4. Gina Marchetti 
5. Official Culture 
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 اشاره با مارچتی .است اساسی بسیار نمایی مکان این اجتماعی زمینه اهمیت .دهند می
 گرفتن نادیده« را افراطی توجه این فیلم متنی مطالعات به ازحد بیش دادن اهمیت به

 شفاف بسیار موقعی که نامد؛ امري می »فیلم مخاطبان طتوس فیلم شدن دیده هاي زمینه
 روز از بیش هرروز» تماشاگري تجربه« که حقیقت با اشاره به این مارچتی که شود می

 و موقتی طور به اگرچه رود؛ می فراتر سینما پرده با بیننده فردي صرفاً رابطه یک قبل از
 و شناختی جامعه هاي پژوهش جامان و درك به وادار را فیلم پردازان نظریه اي لحظه
 را کالت هاي فیلم مخاطبان آن در که واقعی محیط تا کند، می بیشتري شناسانه انسان

   .شود بینند بیشتر بررسی می
 مانند اي پدیده .ماند باقی سبکی بیان براي مهم محیطی اندیشگاه، عنوان به سینما

 در که بود نادر استثنایی ديمیال 1970 دهه اواسط در1راکی هارور پیکچر شو فیلم
 لندن در 2گلم فرهنگ خرده محبوبیت جذب به نیت اي صحنه تاترِ و نمایش براي اصل

 به نمایش سینمایی اقتباس .شد تولید) دارد نام درخشان معناي به 3گلیتر آمریکا که در(
 نمایشگري و ها شوخی موسیقی، فرهنگ، خرده این هاي لباس انگیزي شگفت طرز
 شده مهجوري و فراموشی دچار عمالً فرهنگ خرده این ازاینکه پس ها مدت - را نیخیابا
 ایجاد بزرگ شهرهاي در فیلم نمایش حول فرهنگی خرده فضایی فیلم .کرد احیاء - بود
 بازگشت سینمایی مطالعات بستر به فیلم این با کالت واژه زمانی،رو بعد از دی کرد

)Marchetti, 1986: 61-79.(  
, گلم فرهنگ خرده برايرا  و راکی هارور پیکچرشو حاال مسافر هاي فیلم مارچتی

را  وارهول اندي ساخته وینیلفیلم , پانک موسیقایی فرهنگ خرده برايرا  مهاجم فیلم
 فرهنگ خرده براي را بهترین شخص و زیرزمینی موسیقی هاي فرهنگ خرده براي

 نهادن ارج چگونه که دهد نشان طریق این به تا ،دهد می قرار بررسی مورد فمینیست

                                                   
1. The Rocky Horror Picture Show 
2. Glam 
3. Glitter 
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 و تماشاگر میان کنشِ برهم در تنها نه ها فیلم این از کالتیستی مخاطبین/ گونه پرستش
 هاي شهرت و روندها تر بزرگ تصویر و قاب در آن بایستی از فراتر فیلم؛ بلکه متن

 و نشریات و اي رسانه کارکردهاي و عملکرد از ملهم و سرشار که( فرهنگی
 قرار کاوي زمینه و تحلیل مورد) هستند حاکمیت و دولت نهاد و ها گذاري سیاست
   .بگیرند

 مورد پدیدارِ به محقق درآویختن و1مصرانه مشاهده نگارانه قوم روش از مارچتی
در  درآویختن و نکردن رها و زدن چنگ اي گونه کند؛ یعنی می استفاده اش بررسی

 هاي شیوه که سازد قادر ما را تا فرهنگ، دل در ایدئولوژي کارکردهاي به معناي مثبت،
 مخالف مارچتی .بفهمیم را بدیل هاي فرهنگ و فرهنگی خرده متنوع و مختلف

 محو تماشاگران میان هاي تفاوت ها آن وسیله به که است متنی مثابه به فیلم هاي نظریه
 تقال و تالش حال در که شوند می دانسته هایی سوژه ها آن زمانی که شود، درست می

 از تصور این او. است کرده طراحی ها آن براي متن که هستند قالبی با انطباق براي
 احتمال تا کند، می اصالح را فیلم متن وردهآفر و مخلوق /تصویر عنوان به فیلم تماشاگرِ

 کند؛ اما لحاظ تماشاگري عملِ در را بینندگان هاي تفاوت دیگر و جنسیت نقش
 سینما پرده با بیننده فردي رابطه ورايِ »تماشاگري تجربه« که حقیقت این همچنان

  .دهد می آزار را فیلم گرايِ ناب پردازانِ نظریه ،رود می
 سینما صنعت و عمل، آکادمی و نظر بین تري قوي پیوند میالدي 2000 سال از
 به کالت سینماي زمینه در پردازي نظریه زمینه در آکادمیک هاي تالش .شد برقرار
 برگزار نیز دیگر کنفرانس چند سپسشد،  منجر ناتینگهام در کالت هاي فیلم انسکنفر

 با مرتبط دانشگاهی اي حرفه هاي انجمن و مؤسسات بعد به زمان آن از و گردید
 را کالت سینماي درزمینه نشریات و مجالت و ها پانل ،رسانه و سینما مطالعات

 در کالت سینماي اهمیت به اذعان و کلی دیدي ایجاد به منجر که کردند اندازي راه

                                                   
1. Hang-out 
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 ذکر و توجه شایان زمینه این در بزرگ تالش دو. شد رسانه و فیلم دانشگاهی مطالعات
 هاي سال( آمریکا برکلی دانشگاه در »آشغالی و بد سینماي زایش« کنفرانس :هستند
 انیابریت لندن در »اکسس- سینه کالت هاي فیلم المللی بین کنفرانس« و) 2003 و 2002

 دو این در دانشگاهی نیروهاي با سینما صنعت نیروهاي نظیر بی ترکیب). 2007 سال(
 نیست؛ بلکه آکادمیک صرفاً اي دستمایه و موضوع کالت سینماي که داد نشان کنفرانس

 را صنعت و آکادمی بینِ قیدوبندهاي و مرزها مطالعه، موضوع خود مانند دقیقاً اتفاقاً
 که است فرد منحصربه اي خصیصه نیست؛ بلکه صرف مشاهده یک امر این .نوردد درمی

   .کند می کمک کالت سینماي مطالعات گیري شکل به
 براي متقابلی احترام سینما هاي اي حرفه و دانشگاهی جامعه که است فضا این در

 آن را و پذیرفته را کالت سینماي در پژوهش ،برجسته فیلمسازان و شوند می قائل هم
 تحقیقات فرد منحصربه یدیتا به موارد بعضی در که کنند می تشجیع را حققانم و تسهیل

 را تلفیق این ویژه به لندن اَکسس سینه کنفرانس. است شده منجر نیز هایی همکاري و
 تکوین جهت در بیشتر بلکه کردن؛ جلب مشتري و سروصدا ایجاد منظور به تنها نه

 هم با مؤثر و فعال کنشی برهم به عمل و نظریه نآ در که بست کار به اندازي چشم
 براي رشته یک که است شده گفته نهایت در .شوند آگاه یکدیگر اهمیت از پرداخته،

 و اعتبار که اي رشته و زمینه و با دانش را خود باید مشروعیت و اعتبار کسب
 تکال سینماي مطالعات در تنوع .شود موفق تا دهد پیوند کرده کسب را الزم مشروعیت

 زمینه این در متنوع هاي دیدگاه از خود را مشروعیت مختلف نظرات و است زیاد بسیار
 همه معناشناسانه، هاي تحلیل و روانکاوي تا بوردیو شناسی جامعه از گیرند؛ می

 در را فرهنگی خرده هاي ارزش و کالت سینماي که هستند متضادي هاي چارچوب
  .دهند می نشان اصلی جریان از مسلط هاي خوانش با کشمکش و مواجهه

هاي داخلی روي مخاطبین، بیشتر تمرکز بر وجه اقتصادسنجی و  در پژوهش
 نجفی سیاه رودي و علويدر یک نمونه متأخر این تحقیقات،  .بازاریابی سینما است
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اي  به بررسی دالیل رویگردانی مخاطبان از سینما پرداخته و با انجام مطالعه )1393(
یافته؛  در شهر رشت به هفت عامل کاهش مخاطبان سینماي ایران دستنمونه  470میان 

کننده و  خوشه اول بیشتر ناشناخته بودن تهیه« :مخاطبین را به سه خوشه تقسیم کردند
 .اند کارگردان و خوشه دوم قیمت باالي بلیت سینما را علت رویگردانی خود دانسته

رود عواملی همچون نامناسب  ار میخوشه از مخاطبین به شم ترین خوشه سوم که بزرگ
, نجفی سیاهرودي( .»دانند شان مؤثر می بودن فضاي فیزیکی سینما را در رویگردانی

   ).59- 69: 1393, علوي
به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضا در  گرایی نژاد و همکارانهم  پیش از آن

میزان تقاضاي او براي بازار سینماي ایران پرداخته بودند و نقش درآمد فرد را در 
) بار تکفل(که تعداد اعضايِ زیاد خانواده  مراجعه به سینما دخیل دانستند درحالی

گرایی نژاد و (تواند عامل مؤثري بر کاهش تقاضاي سینما رفتن خانواده باشد  می
  ).147- 180: 1389, همکاران

الت در مورد خود فیلم کالت هاي ایرانی پژوهش آکادمیک از مدخل فیلم ک
رحمتی و همکاران در «بار  در سطح ژورنالیسم سینمایی، اول. صورت نگرفته است

اي به مفهوم و تاریخچه فیلم کالت در سینماي جهان پرداخته،  در پرونده ماهنامه فیلم
به بررسی کالت در سینماي ایران ) 1354- فریدون گُله ( کندوتمرکز بر فیلم  با

  ). 88- 108: 1392, رحمتی و همکاران( .»اند پرداخته
نامه نسبتاً  در ویژه, شده توسط حاجی حسینی و همکاران  در جدیدترین کار انجام

به پرونده فیلم کالت هاي سینماي «، 1396مردادماه  در دنیاي تصویرماهنامه  مفصل
 بر بیست فیلم کالت سینماي ایران نقدهایی جهان و رابطه فیلم ژانر و فیلم کالت و

) ...هاي روشن و شب, نفس عمیق, شب یلدا ,فرار از تله, هامون, کندو ,خشت و آیینه(
  ).18- 109: 1396حاجی حسینی و همکاران، ( »شده است  پرداخته
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  پژوهش روش - 3
با تکیه بر همان مدل برآمده از ) 1981( 1آستین.بروس ا، مارچتیبر مبناي کار 

مشاهده «و » گر اهدهمش/کننده مشارکت« شناسی شهري؛ یعنی مدل هاي انسان روش
بوك و اینستاگرام، همراه با  هاي اجتماعی مانند فیس و به یاري شبکه» مصرانه

رسان چون واتس آپ و تلگرام، شناسایی و گفتگو با جامعه  افزارهاي کاربردي پیام نرم
کالت منتخب ادوار مختلف تاریخ سینماي ایران انجام شد و  هواداران پنج فیلم آماري

 عینیت اگرچه. ها استخراج شد هویتی این جامعه آماري از این داده /رشناسانهتحلیل رفتا
 این شناسی آسیب ،هستند پرسش مورد شهري شناسی انسان هاي روش نتایج
 غلط سازي عینیت اي گونه به منجر تواند می موضوع این که دهد می نشان شناسی روش
 هدایت سمتی به ها را خپاس و پرسند می مشخصی سؤاالت که شود نیامحقق براي
 معموالً ها روش این .نباشد انگیز شگفت برایشان چندان اخذشده نتایج که دنکن می

 انتخاب مثالً( تحقیق یا پیمایش یک دل در نهفته تعصبات و ها سوگیري
  . گیرند نمی چالش به را) ها داده تفسیر و تحلیل و کنندگان مشارکت

 اي گونه شناسان انسان شناختی روش نقدهاي و میدانی کار ها سال دیگر سوي از
. است کرده ایجاد آن با مرتبط هاي حوزه و رشته این در یقینی و قطعی خودآگاهی

 تالش اما اند شده سبب را امر این ها سوگیري و محقق شخصی توقعات و انتظارات
 مهم رابطه از آگاهی و ها تحلیل و ها خودآزمایی توسط 2سوگیري این که است شده

 به خودآگاهی این حقیقت در. شود 3خنثی ،علوم با شخصی تفسیر بین دیالکتیکی
 به حساسیت حقیقت، در. شود می تبدیل روش خود از واجب و ضروري جزئی

 که کنید فرض .است حیاتی مخاطب هايِ پاسخ فهم براي بسیار ،فیلم متن هاي پیچیدگی
 به ساده خیلی تنها یا کند؛ دقت متن با تماشاگر رابطه هاي کاري ریزه به محقق یک

                                                   
1. Bruce A.Austin 
2. Bias 
3. Offset 
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 و ها واکنش در مورد هایی پرسش پرسیدن به یا بپردازد؛ رفتارهایش و او مشاهده
 نظر به دستانه خام حدي تا احتماالً ها این همه .کند اکتفا او دیدن فیلم هاي عادت

 تقدخودآگاه، من کامالً دقیق، اطالعات منبع یک تواند نمی هرگز بیننده یک .رسند می
 خوبی به باید فیلم نامخاطب محقق این، از فراتر .باشد راستگو و صادق کامالً و خویشتن

این . باشد داشته آگاهی ها آن زا و بیاویزد فرهنگ در درون ایدئولوژي کارکردهاي به
هاي روش شناسانه، بر گام اول تحلیل و  آگاهی از تمام این چالش مقاله اما، با

  .ادار تأکید داردهو/رفتارشناسی مخاطب
) شناختی بوم( هویتی هاي ویژگی و رفتارها تر دقیق شناخت مسئله به پژوهش این

 از چهار سال طول در پژوهش فرایند در که افرادي) نفر 54( الف سطح آماري جامعه
با  و شده  بوك و تلگرام و اینستاگرام شناسایی چون فیس اجتماعی هاي شبکه طریق
 ایرانی کالت پنج فیلم این از یکی سنجش برخی رفتارها هوادار و خود اعالم به توجه

- تحلیلی روشی با و تحقیق همین خالل در. است پرداخته اند، شده  خوانده برگزیده
 اصطالح دو نفوذ ضریبِ اساساً شناسایی اول مرحله عنوان به پرسشنامه ابزار با پیمایشی

 و اصفهان شهر کالن دو مردم توده آماري جامعه دو در »اي گیشه/ باستر بالك« و »کالت«
 )نفر 115: ب سطح( هنري هاي رشته و سینما و دانشجویان) نفر 203:سطح جیم(تهران 
 پژوهش ،»منتخب کالت هاي فیلم هواداران« یافتنِ براي که مشخص گردد شد، تا انجام
مشخصات  درباره هایی پرسش با طرحِ .تصادفی عمل کند خیلی تواند نمی
اگر هریک  .کرد پیدا دست هایی یافته به پژوهش ،آماري جامعه این رفتارشناسانه/یهویت

نظر بگیریم؛ آنگاه متغیرهاي  مستقل در از فیلم کالت هاي منتخب پژوهش را متغیر
چون سن و جنسیت و تحصیالت و دالیل و شکل رفتارهاي  اي میانجی و وابسته

چون روش تحقیق مبتنی بر . ستمورد سنجش و پرسش قرار گرفته ا ،هوادارانه
  .اي نیز طبعاً در این پژوهش سهم داشته است گردآوري و منابع مطالعاتی کتابخانه
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  چارچوب مفهومی - 4
  :هاي کالت تعریف و ریشه - 4-1

 امیل فرانسوي شناس جامعه شناسانۀ جامعه و شناسانه مردم مطالعات در کالت واژه
 درباره ها آن هاي کاوش و مطالعات در 2برو ماکس آلمانی شناس جامعه و 1دورکیم
 هسته در که شد متوجه دورکیم. است شده گرفته کار به دین بدوي و اولیه اشکال
 متکی( معناشناختی و ادبی منظر از .دارد وجود کالت واژه یا دال مطالعاتش تمام مرکزي

 به پرستش 3کالتوسریشه  از کالت کلمه) شناسی ریشه و شناسی اصطالح هاي روش بر
 رفتار کردن و گري افراطی ضمنیِ معانیِ البته دارد، اشاره بینی جهان یا دینی باور یک

 همراه خود با نیز را) کاریزماتیک( فرهمند پیشوایی دارايِ و اقتدارگرا سیستم یک تحت
 و پیروي اجرایی مناسک و ها آیین در دیگر از هرجاي پیش و بیش کلمه این .دارد

 یا ها کالت بین دورکیم. کند می ایفا حیاتی هستند، نقش دین جموعهزیرم که پرستش
 :مانند بازدارندگی هاي آیین را اول دسته شد، قائل تمایز ایجابی و سلبی هاي کیش

زاري  و کردن قربانی :مانند نمایشی هاي آیینرا  دوم دسته و 4زهدگرایی و امساك
  .)Durkheim, 1995: 83( نامید و سوگواري کردن

 و آویزان مناسک و آیین نوع دو این بین در جایی کالت هاي فیلم طرفدارانِ
 پیروان و هواداران که وقتی مثل( شوند می متوسل نمایشی راهبردهايِ به گاهی .شناوراند

 به گاهی و) سازند می برجسته جامعه در آن را و گرفته جشن کالت فیلم یک
 ها ذائقه صاحبانمثل زمانی که ( آورند می روي امساك و طرد و بازدارنده سازوکارهاي

 و شدت به و روند نمی ها فیلم سایر دیدن به و گذارند می کنار را دیگر هاي سلیقه یا
 گرایان فرقه همچنین ).کنند می دفاع خود دل باب و شخصی سلیقه از افراطی اي گونه به

                                                   
1. Emil Durkheim 
2. Max Weber 
3. Cultus 
4. Asceticism 
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 .هستند نوسان لحا در گرایی جمع و فردگرایی موضع و منظر دو بین ها کالتیست یا
آن  و در حقیقت هستند کالت فیلم یک پیروان و هواداران که مردمانی کمیت به گاهی

 و هواداري که پرستش نوع در هایی کیفیت به گاهی و دارند اشاره کنند می کالت را
  . دهند می ارجاع کنند می مشخص را فیلم یک از پیروي
 و اصلی جریان از بیرون وضعیتی نوانع به ها کالت ،مدرن هاي نگره از بسیاري در«

 حاکم و مسلّط هاي سیستم و ها ایدئولوژي و اعتقادات و باورها ،ها بینی جهان با تضاد در
 درك داشتن قرار تهدید و فشار و آزار زیر از حالتی در را خود ها کالت .شوند درك می

 دلیل یک خود براي حالت این از کالت یا کیش یک هواداران و پیروان و کنند می
بخشی از  ها کالتیست .)Mathijs, 2008: 17( »کنند می خلق جهان سایر برابر وجودي در

کنندگان رسانه فیلم هستند که باوجود ستایش از فیلم محبوبشان، منتقدان فعال  مصرف
یعنی «پسند هستند؛  فرهنگی و اشکال دیگر فیلم، مخصوصاً جریان اصلی سینماي عامه

هاي  الهام از نظریه با ،شده اي ایجاد هاي رسانه تی که در اکوسیستما وجود تغییراب
توان  می 2میشل دي سرتوو  1جان فیسکاي افرادي چون  مصرف فرهنگی و رسانه

نه جمعی تسخیرشده فرهنگی؛ بلکه : ها تجسد و تجسم این جمله هستند گفت که آن
  ).9: 1397, زاده یزدي رکانخانیکی و ا, باستانی(» عامه کاربران فعال و منتقد فرهنگ

 در که است مطلقی بندي تقسیم از گرفتن فاصله حال در در هزاره سوم سینما
 هالیوود بین مطلقی بندي تقسیم دیگر یعنی شود؛ می مطرح سینماي سوم پارادایمِ

 غیرجریان یا تجربی سیاسی، مشغولی دل با سینمایی طرف دیگر وجود از و طرف ازیک
 یا مطلق، ظاهراً مواضع یا دوگانه هاي بندي تقسیم این. نداردوجود  3آوانگارد و اصلی
حسینی، اسفندیاري، ( اند داده ازدست را خود موضوعیت اینکه یا ندارند وجود دیگر

در چنین شرایطی است که فیلم کالت هاي ایرانی  ).121: 1397پیراوي ونک و شایان، 

                                                   
1. John Fiske 
2. Michele Di Certeau 
3. Avant-garde 
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شکل جدیدي از سینما دانست که نه کامالً  توان و دیگر نقاط جهان و هوادارانشان را می
اي که  هاي سینماي جشنواره اند؛ نه خیلی هم سرسپرده جریان پیرو الگوهاي هالیوودي

  .ها و سینما را دارند هاي جهان سوم و ایران انتظار نوع خاصی از داستان از فیلم
  : کالت و ادراك تماشاگر هاي فیلم - 2- 4

 کنند، می چالش دچار را سنتی تماشاگريِ و ادراك دیدن فیلم هاي ها شیوه کالت
 را خاصی هاي واکنش و ها پاسخ و اند وغریب عجیب که دلیل این به بیشتر
 فیزیولوژیکی و فیزیکی نظر از فرد چگونه که ادراك؛ این مفهوم بنابراین .انگیزانند برمی
 بدل کالت فیلم مطالعه براي عطفی نقطه به کند، می درك ظواهرش در را ابژه یک
 بستر در نظریه دو دارند وجود ادراك باب در که هایی نظریه تمام میان از .شود می

 را کالت سینماي توان می سو یک در. هستند بسزایی اهمیت داراي کالت فیلم مطالعات
 تا انگیزاند برمی تماشاگرش در معینی و خاص هاي واکنش که گرفت نظر در گونه این

 گرانه تحلیل- روان هاي نظریه منظري چنین براي .کند ایجاد طبشمخا در خاصی تأثیرات
 شود می رفتار اي سوژه مثابه به مخاطب یا تماشاگر با« :باشند مفید توانند می روانکاوانه /

 است قادر کالت فیلم و نیست آگاه، خود ها آسیب و ها تکانه و ها ترس و امیال از که
 هاي پنداري همذات نتیجه فیلم به او اطفیع الحاق و ساخته فعال را ها این همه

 زنان« کالت هاي فیلم دارد باور که طریقی .باشد می مخاطب فرهنگی منش و ناخودآگاه
 دهند، می قرار خنثی و منفعل موضعی در را ها آن نتیجتاً و کرده احساساتی را »تنها

  . »است نگاه این از اي نمونه
 شبیه چیزي و معماها و رموز از اي نمونه توان می را کالت هاي فیلم مقابل نقطه در

 از التذاذ کسب براي تماشاگر درگیري و تمرکز و فعالیت به که کرد فرض پازل یک به
 را بینندگان نظریه این«: است بخشثمر ادراك شناختی نظریه منظر این از. دارند نیاز آن
 او آگاهی که کسی. ندک می قلمداد متن توسط شده طرح معماهاي کنندگان حل عنوان به
 و التذاذ به) دارند وجود فیلم خود در همگی که( ارجاعات و ها سرنخ و ها نشانه از
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 مخالفان و طرفداران نظریه هردو کالت سینماي مطالعات در. »شود می منجر اش کامیابی
 آراء در روانکاوانه نگاه« .دنکن می مقاومت مقابل اردوگاه برابر در هریک که دارند، خود را

 الکان ژاك بر اي مقدمه: نگریستن کج« کتاب در ژیژك اسالووي چون روانکاوانی/فیلسوف
 هاي فیلم« مقاله در اکو امبرتو شناختی و نظریات) 1388 ژیژك،( »عامه فرهنگ خالل از

  ).Eco, 2015 [1986], website( شود می دیده) 1986( »بینامتنی کُالژهاي و کالت
  : کالت و ارزش - 3- 4

 شده گرفته نظر در جامعه در ،خوبی ،معناي به کالمی و لغوي منظر از ارزش
 پایگاه یا وضعیت نیست؛ بلکه باطنی و جوهري و ذاتی خواص سر بر تنها بحث .است

 هایش ارزش و جامعه به مارکسیستی منظري از که کسی .است مؤثر نآ در نیز اجتماعی
 ، آنگاه)کنند می نگاه مناظر این از یکی از کالت سینماي به ها نگره اغلب و( کند نگاه

 ارزش و) جامعه در آن مستقیم کارکرد( کاال کاربردي هاي ارزش بین تمایز و تشخیص
 بر طبعاً کاربردي هاي ارزش. بود خواهد برایش حائز اهمیت آن) تبادلی( اي مبادله
 چوب در را میخ که است آن در چکش یک ارزش«: شوند می تبیین کاربردها اساس

 کاال برابر در فرد یک که پردازد می امر این به اي مبادله ارزش. بسازد مبلمان و فروکرده
 استفاده آن از اگر حتی( پردازد می چقدر و چه شود می ارائه و تولید که خدماتی یا

  . باشد می شده پذیرفته و رایج پول و عمومی کاالهاي شامل که) نکند
 شوند بدل افزوده ارزش به و شده انباشته توانند می اي مبادله هاي ارزش تجارت در

 آمادگی دیگران که شود آگاه تواند می فرد شود می درك کاال یک به نیاز که هنگامی(
 گرانی یا و کاالها شدن کمیاب به که امري). دارند را کاال واقعی ارزش از بیش پرداخت

 بت درباره مارکس کارل نظر و مقاله از برگرفته همه ها این. »شود می منجر ها آن دلیل بی
 یا ابژه یک افزوده ارزش اگر« .است سرمایه کتاب اول جلد در آن رازهاي و کاال وارگی

کاال،  یا ءشی آن بگیرد، آنگاه فزونی آن اي مبادله ارزش و کاربرد و استفاده منطق از کاال
 ستایش آلود تب و کورکورانه طرزي به مشتاقانش و مؤمنین توسط که فیلمی مثالً



 
 
 
 
 
 
 

  1398، زمستان 20، شماره هاي نوین، سال پنجم مطالعات رسانهفصلنامه      96

 آن را بنیامین والتر که طور یا همان کالت ارزش یا) نمادین( سمبولیک ارزش شود، می
 این از. شود می تبدیل اهمیت عامل به) 138: 1387بنیامین، ( گوید می مناسکی ارزش
 و شود می طلب و است درخواست است، مورد باارزش کاالیی کالت سینماي منظر

 ء شی به دارد، و کالت ارزش چون. زند می هم به پیروانی و کند می ایجاد تقاضابنابراین 
  .)Anderson, 2006: 103-5( شود می بدل کالت

  
  هاي پژوهش یافته - 5
 محققانندرت مورد توجه مطالعات تجربی  مطالعات سینمایی در حوزه فیلم کالت به 

چندپهلو بودن مفهوم  رسد که ابهامات و به نظر می .اي قرار گرفته است ارتباطات توده
به این  .دهد هاي کمی تن در نمی گراي پژوهش هاي تقلیل راحتی به روش فیلم کالت به

به ( کردند نیت پس از یافتن افرادي که خود را هوادار و کالتیست یک فیلم معرفی می
) تلگرام و در طول چند سال/بوك فیس/هاي اجتماعی نظیر اینستاگرام  یاري شبکه
انجام شد تا  و گفتگوهاي شخصی پرسشنامه ها از ها و استخراج داده دهگردآوري دا

شناسی  حوزه مخاطب شناسی فیلم کالت ایرانی هم در حد توان این تحقیق از این روش
   .مرسوم بهره ببرد

اي  پژوهشگر با گونه) و البتّه پیش از آن(ساله تحقیق  4در حقیقت در بازه زمانی 
 در دو)(یا طبقه Cمقوله (طبقۀ جامعه آماري توده مردم و  غربالگري و در سه سطح

در (التحصیالن سینما و فیلمسازي  دانشجویان هنر و فارغ) شهر اصفهان و تهران کالن
فرهنگ و هنر  هاي علمی کاربردي یزد و در دانشگاه/کاشان/اصفهان/شهرهاي تهران 
انجمن سینماي جوان  هنرستان صداوسیماي تهران، پیام نور اصفهان، اصفهان و یزد،

 ها کالتیستترین گروه در مطالعات سینماي کالت یعنی  و نهایتاً مهم) Bمقوله ) (کاشان
هاي اجتماعی هوادار  و هوادارانی که خودآگاهانه خود را در فضاهاي عمومی و شبکه

هاي  آموختگان سینما و هنر و فیلم بین و منتقدان و دانش(کنند  فیلمی خاص معرفی می
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هاي دیگر با مشاغل مختلف و جنسیت و سن و سال متفاوت را هم  رشته اي حرفه
دهنده تصویري از پرتره  به نتایجی رسید که در حقیقت ارائه )Aمقوله ()شوند شامل می

با طرح  پرسشنامهدر نخستین گام  .هاي برگزیده است شناسی مخاطبین این فیلم و قیافه
هاي  ي طرفداران خاص و پروپاقرص و فیلمهاي دارا درباره اصطالح فیلم دو سؤال
در ) اي گیشه( دو واژة کالت و بالك باستر و فراوانی نسبیِ شناخت فراوانی ،پرفروش

 سنجیده شد که نتایج زیر به دست آمد )A/B/C( سه سطح طبقات جامعه آماري
  :)توان محاسبه کرد ها را می درصد فراوانی نسبی دادهکه بدیهی است (

  
در طبقات  باستر بالك و کالت واژه ول فراوانی و فراوانی نسبی براي شناختجد -1 جدول

  مختلف جامعه آماري
/X(  N  Fcult  FBlockbuster*  Fcult/N  FBlockbuster( طبقه

N 
C 203  0  36  0  0,17  
B 115  7  61  0,06  0,53  
A 54  38  43  0,70  0,79  

هاي  مقوله دهندگان سخ آن دسته از پاسخپا» گیشه فیلم«با توجه به نزدیک بودن اصطالح فارسی * 
B/C شوند چه  که به نیت فروش زیاد ساخته می پرهزینه با بودجه باال هاي به فیلم« پرسش به

  .اي یا فیلم گیشه پسند، مثبت در نظر گرفته شده است فیلم گیشه :اند که پاسخ داده» گویند؟ می
  

یستی مانند تعداد دفعات دیدن مشخصاً رفتارهاي کالت پرسشنامههاي بعدي  در پرسش
شدن  مند بودن به ساخته یک فیلم خاص، تعصب داشتن یا نداشتن به فیلم محبوب، عالقه

هاي محبوب، تمایل به تماشاي فیلم در سانس هاي خاص مثالً شب تا  ها، نام فیلم دنباله
ار و زدن پوستر فیلم محبوب به دیو سحر، میزان مواردي چون سکس و خشونت در سینما،

در . گیرد مورد پرسش قرار می...هاي اجتماعی و پی گیري بازیگران یا کارگردانش در شبکه
 اطالعات از اي توده که هنگامی. ها تمرکز شده است اینجا بر روي تعداد معینی از این پرسش
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که طریقی به ها آن کردن خالصه و بندي سازمان ابتدا شود، می گردآوري تحقیق براي یکم 
  .است ضروري باشند، ارتباط و درك قابل داري معنی رتصو به

جداول کلی رخنمون و پروفایل و رفتارشناسی و درصد فراوانی نسبی  - 2- 5
  پنج فیلم کالت ایرانی منتخب يمتغیرها
 پنج يها کالتیست سنی/ جنسیتی/تحصیلی رخنمون نسبی فراوانی درصد کلی جدول -2 جدول

  برگزیده فیلم
X  N سطح تحصیالت  یتجنس  بازه سنی  

  >20  ها دامنه
20-

30  
30-

40  
40-

50  
50-

60  
  زن  مرد  <60
  .ز.ب
  .د.ف  د
  .ل.ف  ل

  ت.د

  8,3  25  50  0  16,7  0  16,7  83,3  8,3  16,7  25,0  33,3  16,7  0  12  کندو
  16,7  25  58,3  0  0  0  8,3  91,7  8,3  33,3  33,3  16,7  8,3  0  12  هامون
نفس 
  عمیق

10  0  10  40  40  10  0  70  30  0  0  10  70  20  0  

  هاي شب
  روشن

10  0  20  30  40  10  0  60  40  0  10  0  50  40  0  

  10  20  50  10  10  0  30  70  0  10  30  40  20  0  10  ناف
    

  پاسخگویی تاریخ از قبل ماه یک در فیلم تماشاي دفعات تعداد نسبی فراوانی درصد -3 جدول

X N چهار بار  سه بار  دو بار  بار یک  هیچ  
و  پنج بار
  باالتر

  0  8,3  8,3  33,3  33,3  16,7  12  کندو
  0  25  25  25  16,7  8,3  12  هامون

  0  10  10  30  30  20  10  نفس عمیق
هاي  شب

  روشن
10  10  50  20  20  10  0  

  0  10  20  30  40  0  10  ناف
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  نشیند؟ می کالتش فیلم تماشاي به کسی چه با کالتیست نسبی فراوانی درصد -4 جدول

X N تنها  
دوست  با

جنس 
  مخالف

با 
دوست 

  جنس هم
  همسر

گروه 
  مردان

گروه 
  زنان

گروه 
  مختلط

  0  0  0  0  8,3  8,3  83,3  12  کندو
  0  0  0  0  16,7  0  83,3  12  هامون
نفس 
  عمیق

10  100  0  0  0  0  0  0  

هاي  شب
  روشن

10  70  20  10  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0  100  10  ناف
  

 فیلم با آشنایی و شناخت اولیه منبع نسبی فراوانی درصد -5 جدول

X  N فامیل  ستاندو  

قل
ن

 
ول

ق
 

ی 
گران

دی ریبه
غ

  

که
شب

 
ي 

ها
وب

ی 
ماع

اجت
  

ون
یزی

تلو
 و 

اره
هو

ما
 و 

دیو
را

  

الت
مج

 و 
امه

وزن
ر

در   ها 
لم 

د فی
خو

ران
ن اک

زما
طر   

 خا
به می

ن
 

رند
آو

  

  0  8,33  0  8,33  33,33  8,33  0  41,66  12  کندو
  0  33,33  25  33,33  8,33  0  0  0  12  هامون
نفس 
  عمیق

10  10  0  0  30  0  20  30  10  

هاي  بش
  روشن

10  10  10  10  20  10  20  10  10  

  0  0  0  0  30  10  0  60  10  ناف
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  اول بار فیلم تماشاي براي کالتیست دلیل ترین عمده نسبی فراوانی درصد -6 جدول

X  N 

ب 
خو

لم 
ه فی

ینک
ن ا

نید
ش

ت
 اس

حال
و با

 )
واه 

اف
می

مو
ع

تان  )
وس

ه د
صی

تو
لم   

ه فی
ینک

ن ا
نید

ش
ت

 اس
وت

تفا
م

  

ري
یکا

از ب
  

القه
ع

کا به 
دان

گر
ر

 یا 
گر

ازی
ب

گر  
 دی

یل
دال

  

  0  16,66  0  8,33  33,33  33,33  12  کندو
  0  100  0  0  0  0  12  هامون
نفس 
  عمیق

10  20  20  40  0  20  0  

هاي  شب
  روشن

10  30  30  30  0  10  0  

  0  20  0  30  30  20  10  ناف
  

  فیلم مکرر تماشاي براي کالتیست دلیل ترین عمده نسبی فراوانی درصد -7 جدول

X N ات
م ذ

ه
 

 با 
ري

ندا
پ گر

ازی
ب

/
تر 

راک
کا

/
لی

 اص
ت

یس
گون

وتا
پر

  

ي با
دار

ت پن
م ذا

ه
 

گر 
دی

 آدم
تان

داس
ان 

جه
ي 

ها
  

انی
گرد

کار
/

ري
ردا

لمب
فی

/ 
ین

دو
ت

  

ت 
روای

 و 
امه

لمن
فی )

وگ
دیال

 
ن 

ر مت
 زی

ا و
ه

سی
سیا

، 
عی

تما
اج

، 
فی

فلس
(  

قی
وسی

م
  

ت
وس

د
 

تن
داش

 
ت

کلی
 

یلم
ف

  

می
ن

 
اند

د
  

  0  100  0  33,33  33,33  16,33  16,33  12  کندو
  0  100  0  33,33  33,33  8,33  25  12  مونها

  0  100  0  30  20  0  50  10  نفس عمیق
  0  100  0  50  30  0  20  10  هاي روشن شب

  0  100  0  30  60  0  10  10  ناف
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هـا،   ها، میانگین مـوزون داده  میانگین یا متوسط داده( جداول معیارهاي گرایش به مرکز
متغیرهاي مـورد نظـر ارائـه شـوند و      توانند براي هریک از هم می) مد یا نماداده میانه،

  .هم محاسبه شوند) Q1,Q3( هاي اول و سوم چارك
  

توان براي سایر  نمونه جدول معیارهاي گرایش به مرکز براي متغیر سن که می-8جدول 
  .متغیرها هم استخراج کرد

X x xw Q2 M 
  16,7  16,7  16,7  16,7  کندو
  33,3  25 16,7 16,7  هامون

  10؛ 40  10 16,7 16,7  نفس عمیق
  0  15 16,7 16,7  هاي روشن شب

  0  15 16,7 16,7  ناف
  

  :هاي کمی تحلیل برمبناي داده - 6
 یا ها کالتیست گفت توان می شده گردآوري کمی هاي داده به نگاهی با ترتیب این به

 سطح با سال 50 تا 30 سنین در یمردان عمدتاً ایرانی منتخب فیلم پنج این هواداران
 به ماه در دو بار یا یک حداقل که هستند) لیسانس( کارشناسی از باالتر تحصیلی
 و تنهایی در معنادار اي گونه به و شدت به، نشینند می آن از هایی سکانس یا فیلم تماشاي
 از، )کنند نگاه که مجبورند یا( کنند می نگاه را محبوبشان کالت فیلم خود خلوت
 بوده سینمارو، اند پذیرفته تأثیر فیلم تماشاي وردم در اه غریبه یا فامیل از بیشتر دوستان

 باز، کنند می دنبال را سینمایی نقدهاي و ها روزنامه و مجالت و اجتماعی هاي شبکه و
، هستند فیلم بودن متفاوت یا بودن خوب مورد در نزدیک دوستان هاي شنیده به متکی

 یا بازیگر کارنامه گیر پی) محبوبشان هاي کالت مورد در الاقل( بینند نمی فیلم بیکاري از
 ،شکیبایی خسرو یاد زنده/مهرجویی/هامون مورد در( هستند شان عالقه مورد کارگردان
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 ذات هم مندان عالقه یا مخاطبان دیگر چون هرچند) رسد می بیشینه نقطه به شاخص این
 و فرمال هوجو سهم خود ادعاي به بنا، فیلم از شان هواداري در دارد نقش هم پنداري
 ها دیالوگ( روایت و فیلمنامه ویژه به و...)  و تدوین/فیلمبرداري/کارگردانی( سبکی

 موسیقی، است باالتر معناداري طرز به) اجتماعی/ سیاسی/فلسفی زیرمتن و مخصوصاً
 پیگیري و هواداري اول دلیل موردي هیچ در اما بوده انگیز خاطره برایشان هرچند فیلم

 باگذشت که داده قرار تأثیر تحت چنان را آنان فیلم کلیت چیز هر از بیش طبعاً و نبوده
  .است نشده کاسته شان عالقه از که شده افزوده شان نوستالژي بر سالیان
 و رفتارشناسـانه  تحلیـل  اصلی مبناي تواند می که 7 الی 2 شماره جداول به نگاه با
 بگیرد، قرار منتخب کالت فیلم پنج این هاي کالتیست یا هواداران شناسانه بوم و هویتی

  :شود می اشاره زیر نکات به
 فـیلم  این از کدام هیچ هواداران میان در سن، شاخص منظر از هواداران بین در -1
% 75 از حـال  همـین  در. خـورد  نمـی  چشم به سالی بیست زیر جوان ایرانی هاي کالت

  .دهند می تشکیل ساله 60 تا 30 افراد را) عمیق نفس( هواداران% 90 تا) کندو( هواداران
 هـواداران % 60 مقـدارِ  از کمینـه  مـردان  جنسـیتی،  شاخص منظر از که درحالی -2

 مقدار بیشینه با زنان دهند؛ می تشکیل را) هامون( هواداران% 91,7 تا) روشن هاي شب(
 پرشور هواداري از معناداري طرز به ،)هامون%(8,3 کمینه مقدار و) روشن هاي شب% (40
  .سازند نمی علنی آن را یا کنند می پرهیز تحقیق این دامنه منتخب هاي فیلم در کالتیستی و

 مقـدار  حداقل با لیسانس فوق و لیسانس دانشگاهی تحصیلی مدارك دارندگان -3
 میان در را نخست رتبه) روشن هاي شب و عمیق نفس%(90 مقدار بیشینه و) ناف( 70%

 پژوهش این در سوادي بی و زیردیپلم فرد هیچ. دکنن می کسب پژوهش این هاي کالتیس
 در دیپلم داراي هوادار% 16,7 با کندو فیلم. است نکرده هواداري شده طرح هاي فیلم از

 در تخصصـی  دکتـراي  داراي هوادار% 16,7 با هامون فیلم و تحصیالت کف اول مکان
  .اند گرفته قرار تحصیالت سقف اول مکان
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 کالـت  فـیلم  از هـایی  بخـش  مـاه  در چهار بار تماشاي %25 با هامون هواداران -4
 هـاي  شـب  هـواداران % 50 ایـن  امـا  دارند؛ قرار هوادارانه رفتار این صدر در محبوبشان

 درمجمـوع . نشینند می فیلم از بخشی تماشاي به ماه در بار یک حداقل که هستند روشن
  .نشیند می فهرست این صدر در باال به دو بار تماشاي دفعات تعداد% 75 کسب با هامون
 کل% 0 و نشینند می محبوبشان فیلم تماشاي به تنها عمیق نفس هواداران% 100 -5
  .بینند می فیلم) مختلط و مردانه و زنانه از اعم( گروه در یا همسر با کنندگان شرکت
 اصلی اکران زمان در که شمسی هجري 1350 دهه به متعلق کندو قدیمی فیلم -6

 اجتماعی هاي شبکه طریق از شناخت کسب درصد بیشترین% 33,3 بکس با نشد، دیده
 فـیلم  سـه  بـر  اما کندو؛ از متأخرتر ساخت قدمت نظر از که هامون. داراست را وب و

 خـود  و جراید و ماهواره و تلویزیون توسط بیشتر% 91,3 با مجموعاً است، متقدم دیگر
 ایـن  مقابـل،  نقطه در را ناف فیلم. است شده شناسانده هواداران به اکران زمان در فیلم

  .اند کرده یدیتا را نکته این هواداران% 60.اند کرده معرفی هم به که اند بوده دوستان
 و فیلمنامـه  را مکـرر  تماشـاي  دلیـل  روشن هاي شب هواداران% 50 که درحالی -7
 هـاي  باشخصـیت  پنداري ذات هم به عمیق نفس هواداران% 50 کنند؛ می معرفی روایت

 اشـاره  فیلمبـرداري  و تـدوین  و کـارگردانی  به کندو و هامون هواداران% 33,3 و یاصل
 هزینـه  کـم  فـیلم  فیلمبـرداري  و تدوین و کارگردانی اهمیت لیست صدر بر اما کنند؛ می

 مکرر تماشاي در نکته این اهمیت بر هوادارانش% 60 که دارد، قرار ناف یعنی شیروانی؛
  .اند فشرده پاي فیلم

  
  هاي کیفی برمبناي داده تحلیل -7
  کندو - 1- 7

مشخص  در خالل گفتگوها و طرح این پرسش که» کندو«در مورد فیلم کالت 
 مصادیق .اند بسته هواداران به طرز معناداري به عصیان کاراکتر مرکزي دل شود می
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 و روایی جذابیت آنارشیستی رفتارهاي که دهد می نشان سینما تاریخ در فراوانی
 هاي راه که شوند می منجر کاراکترهایی خلق به سویی از و دارند ینماییس و دراماتیک

 ها، فروخورده نسلی هر. شود می متجلی ها آن در محتوم شرایط از رفت برون
 هاي شخصیت آنارشیستی رفتارهاي آنان. دارد را خود هاي ناخوانده و ها شده سرکوب

 مابه ازاء نسلی هر. یابند می خود مطلوب ها را فیلم و ها قصه هاي ضدقهرمان عاصی
 بیند می آن در را اش نشده برآورده ها و آرزوهاي عقده ها، سرخوردگی مطالبات، تمنّاها،

 یا و فرد منحصربه مثالی عنوان به کندو در گُله اندیش ژرف و ماهرانه موجز، پرداخت و
 جدي آثار نمخاطبا از مختلفی هاي گروه کالت فیلم به اثر این تا شده سبب نظیر کم

 فحواي از آن شواهد نیز کننده مشارکت و گر مشاهده مطالعه در. شود بدل ایران سینماي
آقاحسینی و لمپن بودن  و ابی مذهب هرهري مرام با حتّی که طرفداران برخی کالم

 را دو این کنش و رفتار در جاري آنارشیسم که شود می دیده نکته این دارند زاویه ها آن
 شهیدان سرور طلبی عدالت و خواهی آزادي پیام با مرتبط »آقاحسینی« امن به با توجه

 ستم علیه ها آن طغیان سبب و کرده حلول دو این روح در که کنند می تلقی جهان
  .شود می زمان شاهی ستم طاغوت
  
  هامون - 2- 7

 ایرانی کالتهاي وارد استثنایی موردي عنوان به را هامون که اي در مورد هامون نکته
 مدو و هواداران پیگیر هاي واکنش در باید نخست را است کرده لیست صدر در هم آن و

 یعنی افتد؛ می اتفاق کالت یک مورد در که چیزي آن به منجر که متن شناسی هستی در
 فیلم در مورد اظهارنظرها و ها داوري و نقدها فضاي» شدن قطبی« نگارنده اصطالح به
/ گر مشاهده« مدل در که این کما کرد؛ جستجو امروز به تا ایران سینماي تاریخ طول در

 هامون« خودشان قول به یا هامون يها کالتیست با تماس در هم نگارنده »کننده مشارکت
 سطح باوجود -  را فیلم به نسبت موضعشان در استواري و غیرت و تعصب این »بازها
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 هنوز - بکند تر گرا نسبی و متساهل را موضع کمی باید القاعده علی که باال تحصیالتی
 شاید خود تنهایی به البتّه آن شناسانه هستی مطالعه و هامون متن ، را دیداند کرده حفظ
 فلسفه از هنري فلسفی گوناگون هاي رشته در ارشد کارشناسی نامه پایان موضوع بتواند

 و دبگیر قرار هنر روانشناسی و هنر فلسفه و هنر پژوهش و سینما تا شناسی جامعه و
 تاریخ در فیلمی کمتر شاید. گفت سخن »شناسی هامون« به شبیه چیزي از بشود اساساً

 میان در زدنی چرخ با است هنوز که هم هنوز که باشیم داشته سراغ ایران سینماي
 از حجم این مجازي جهان هاي نویسی وبالگ و ها نویسی یادداشت یا ها دلنوشته
 دلیل شاید که فیلمی. باشد داده اختصاص خوده ب را ستایش و تمجید و خوانی مخالف

 از فیلمی که کردند احساس هم ها آن که باشد این آن از روشنفکران از بخشی هواداري
 در ها آن موقعیت از مثالی تصویري و بپردازد ها آن هاي دغدغه به که باالخره رسید راه
 مسائل برخی بر تاختن اب مخالفان که درحالی دهد؛ نمایش را ایران جامعه بستر و دل

 در گرفتار روشنفکر وضعیت بازنمایی همان و محتوایی هالبت و فرمالیستی و تکنیکی
  .تاختند فیلم بر ،ایمان و عقل جدال میانه

  
  نفس عمیق - 3- 7

 هـاي  بـازي  و اجـرا  در تنهـا  نـه  باید اما را عمیق به باور هوادارانش نفس جذابیت
 سـطح  از کـه  نگـاهی . کـرد  جسـتجو  آن درنیسـتی م پسـت  بیان و در نگاه بلکه خوب،
 یک( فیلم هنجارگریز نگاه. رود می فراتر مدرنیسم سطحی و قطعی و جزمی هاي داوري

 و ندارد از حقیقت وجود اي یگانه و واحد نسخه دهد می نشان که) عمده کالت مشخصه
 نیست هم اه راحتی این به آن در متنوع موجودات همه بااین جهان تکلیف تعین و تفسیر

 مجموعـه  هست هرچه و نیست میان در اي یگانه و مطلق و منطقی و معقول حقیقت و
 آبـاد  خـراب  ایـن  در و اسـت  شخصـی  هـاي  برداشـت  و هـایی  حقیقـت  خرده کرانی بی
 چنـگ  فرا و شد نخواهد صید سهولت به ها آدم متغیر و لغزنده هویت دنیا} ناکجاآباد{
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 این معناي بی و بامعنا و جدي و شوخی. نیست لقمط داوري و شرح قابل و آمد نخواهد
 بوف در که اي سایه همان شان، سایه و ها آدم بین فاصلی خط و اند شده تنیده درهم جهان
 منصور اقامت محل مسافرخانه در عمیق نفس در و نویسد می برایش هدایت صادق کور

ـ  زنـدگی،  و مرگ کلی، و جزئی و نیست بندد، می نقش دیوارش بر  بـی  آخـرت  و ادنی
 بـه  هـم  و نیشـابوري  خیـام  به هم که را عمیق نفس مدرن پست انداز چشم این. مرزاند

 و پدیدآورنـده  کـه  فـیلم  بیـانی  سبک کنار در را خورد می آمریکایی تارانتینوي کوئنتین
 تماشاگر دست که داند می عاملی است اخالقی/فلسفی/فکري انداز چشم این کننده منتقل

 صید را خود معناهاي تا گذارد می باز آزادانه تفسیر و هرمنوتیک بر بتنیم برداشتی در را
 و اجتمـاعی  و سیاسـی  مختلـف  تفاسیر و بشنود فیلم از مختلفی آواهاي و الحان و کند

  . بداند فیلم هاي دال مدلول خود را اخالقی
 بـا  متفاوت اي آن گونه است و تماشاگر جهان به رو گشوده کالً فیلمی عمیق نفس

 بـاز  گیـري  نتیجـه  در را تماشـاگر  دسـت  باشـند  مدرن پست آنکه بی است که هایی فیلم
 اصـغر  روایـت  تفـاوت  بـا  شـهبازي  جهان تفاوت به زد نقبی اینجا شود می. گذارند می

 یکـی  چـرا  اینکـه  و گفـت  سخن ایرانی جهانی کارگردان مشهورترین عنوان به فرهادي
 کالت ولی هست، افتخار مایه و هنري و کالسیک و نیست کالت دیگري و است کالت

 مشـخص  پیـام  هـیچ  بـر  حقیقتـاً  نـدارد،  مرسـوم  عرفـی  سـروته  عمیـق  نفـس . نیست
 و ایـدئولوژي  بـا  کـاري  بـاور  به اتفاقاً عمیق نفس اساساً. نیست استوار اي شده طراحی

 که است اینجا. رود می کج مستقیم صراط از و راهه بی به زند می و نداشته آن قلمروهاي
 اسـالووي  اصـطالح {»جهـان  بـه  نگریسـتن  کج« و کردن نگاه متفاوت با شود می التک

 راهزنی عمیق نفس. کند می گوشزد مخاطب به را قضاوت در نورزیدن تعصب و}ژیژك
 لباسـی  کـه  کنـد  مـی  روانه ما را بدهد ما به لباسی آنکه بی و کند می ما را جامه که است
 هـارا  چشـم « مشهور شعر از هوادارانش آشکارا به گفته یکی که فیلمی. کنیم پیدا دیگر
  .کند می شنیداري و بصري را »دید باید دیگري جور شست، باید
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  هاي روشن شب - 4- 7
 مدل در که »روشن هاي شب« يها کالتیست از نیمی به نزدیک براي

 نویس فیلمنامه و فیلمنامه اند کرده شرکت پژوهش این »گر مشاهده -  کننده مشارکت«
 پایه و اساس فیلمنامه ها آن منظر از. است بوده شان هواداري عمده دلیل و دانمی ستارة
 تاریخ شهیر کارگردان کوروساوا آکیرا معروف جمله به استناد با هواداران .است فیلم

 اثر تواند می خوب فیلمنامه یک از متوسط فیلمساز یک« جهان و آسیا و ژاپن سینماي
 شاهکار ،بد فیلمنامه یک از تواند نمی بزرگی فیلمساز هیچ اما بیافریند، قبولی قابل

 بزرگ هاي نویس فیلمنامه از تعدادي سینما، تاریخ و جهان در جهت همین به. »بسازد
 مکتب در زاواتینی چزاره نقش مثالً. اند داشته سینمایی اثر یک اعتبار در زیادي نقش

 »خبرچین« هاي فیلم اعتبار در ولزنیک دادلی تأثیر دسیکا، ویتوریو سینماي و نئورئالیسم
 هاي فیلمنامه اعتبار و نگارش در بک اشتاین جان تأثیر فورد، جان اثر »دلیجان« و
 الیا کارگردانی به اثر هردو »هوس نام به اتوبوسی« در ویلیامز تنسی و »زاپاتا باد زنده«

 در اسکورسیزي نمارتی ماندگار آثار نویس فیلمنامه عنوان به شرایدر پل حضور و کازان
  .است این گونه بوده میالدي هشتاد و 70 دهه

  
  ناف - 5- 7

 تقریباً و گشاید می کالت فیلم بحث به رو را دریچه که نهایی نکته سرانجام
 به پاسخگویی در که فیلم يها کالتیست همگی و رساله این انپژوهشگر و گاننگارند
 آن با کارگردان خود حتّی یغریب طرز به و اند جسته شرکت پژوهش این هاي پرسش

 عناصر از سرشار را فیلمش خودآگاهانه شیروانی که است این هستند القول متفق
. است کرده ایران سینماي اصلی جریان معیارهاي و شرایط به نسبت متخطی و کژتابانه

 در سینمایی انتحار و خودکشی و خودزنی یک عنوان به ناف فیلم از بارها حتّی شیروانی
 هاي شبکه راهی همیشه براي را فعالً فیلم که امري. است برده  نام بلندش فیلم ناولی
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 دیگر کنار در شیروانی 1396 سال همین در نهایتاً و ،دور اکران از و کرد اینترنتی
 در اش شخصی اینستاگرام صفحه در کامل طور به را فیلم ،ساختارشکنانه اقدامات

 و شکل با این فیلم هم هشتاد دهه هاي سال نهما در. کرد منتشر جداجدا هاي پست
 خانواده جنسیت، مذهب، چون مفاهیمی درباره اش نشده فیلتر و پذیر تأویل هاي دیالوگ

 شاید شیروانی خود و فیلم يها کالتیست. نداشت اکران براي شانسی مرد و زن روابط و
 افکار آن همه دست از خالصی و رهایی اي گونه براي را فیلم او که باشند عقیده این بر

 این عمومی نمایش. دارند قرار الینحل هاي پرسش آن پس در که ساخته اي آزاردهنده
ناممکن به نظر  ،بود با دوران اصالحات زمان هم که هم ساختش زمان در حتّی فیلم
 و رفت توقیف و محاق به و کرد زیست و بود شده زاده کالت گویی فیلم رسید و می

 مراودات جنس. درآورد اینستاگرام یعنی ما روزگار پررونق اجتماعی شبکه از سر نهایتاً
 نمایش معناي این به البتّه و نیست رسمی موازین با منطبق فیلم این در زنان و مردان

 و با ظرافت شیروانی و نیست هم فیلم در روابط این ریخته برون ظواهر پرده بی
 هاي الیه در ر هواداران نافبه باو .است کرده عمل خودش خاص سنجی نکته

 به انسان درونیات و جوهر و ذات از اي روانشناسانه تحلیل و کند می غور معناشناختی
 شیروانی سبکی عناصر و تدوین و با کارگردانی پیوند در که عنصري. دهد می دست

  .است گذاشته فیلم يها کالتیست و هواداران در را تأثیر بیشترین
  

  گیري نتیجه - 8
 پنج این هواداران یا ها کالتیست گفت توان می شده  گردآوري کمی هاي داده به گاهین با

 از باالتر تحصیلی سطح با سال 50 تا 30 سنین در مردانی عمدتاً ایرانی منتخب فیلم
 آن از هایی سکانس یا فیلم تماشاي به ماه در دو بار یا یک حداقل که کارشناسی هستند

 محبوبشان کالت فیلم خود خلوت و تنهایی در معنادار اي گونه به و شدت به نشینند، می
 در ها غریبه یا فامیل از بیشتر دوستان از ،)کنند نگاه که مجبورند یا( کنند می نگاه را
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 و مجالت و اجتماعی هاي شبکه و بوده سینمارو اند، پذیرفته تأثیر فیلم تماشاي وردم
 نزدیک دوستان هاي شنیده به متکی کنند، باز یم دنبال را سینمایی نقدهاي و ها روزنامه

 در الاقل( بینند نمی فیلم بیکاري از هستند، فیلم بودن متفاوت یا بودن خوب مورد در
 هستند شان موردعالقه کارگردان یا بازیگر کارنامه ، پیگیر)محبوبشان هاي کالت مورد

) رسد می شینهبی نقطه به شاخص این شکیبایی خسرو/ مهرجویی/هامون مورد در(
 در دارد نقش هم ذات پنداري هم ،مندان عالقه یا مخاطبان دیگر چون هرچند

 /کارگردانی( سبکی و فرمال وجوه سهم خود به ادعاي بنا ،شان از فیلم هواداري
 و زیرمتن ها ویژه دیالوگ به( روایت و فیلمنامه ویژه به و...) و تدوین /فیلمبرداري

 برایشان هرچند فیلم موسیقی است، باالتر معناداري طرزِ به) اجتماعی/ سیاسی/فلسفی
 از بیش طبعاً و نبوده پیگیري و هواداري اول دلیل موردي هیچ در اما بوده؛ انگیز خاطره

 بر سالیان گذشت با داده، که قرار تأثیر تحت چنان را آنان فیلم کلیت چیز هر
رصد و پیگیري  .است نشده کاسته شان عالقه از و شده  افزوده شان نوستالژي

هاي آینده و تأثیر گذشت زمان و مواجهه  همین خوشه هواداران در سال رفتارشناسی
هاي ایرانی و  محصوالت جدیدتر سینمایی، بسط حوزه تحقیق به هواداران سایر کالت

سنجش پارامترهاي دیگر چون وضعیت مالی و قومی هواداران و سنجش سایر 
عالقه و  فیلم مورد نند بررسی پرخاشگري و درگیري بر سررفتارهاي کالتیستی، ما

تواند  عالقه، می تخریب و تمسخر سایر محصوالت فرهنگی در قیاس با فیلم مورد
  .هاي آتی به شمار آید مثابه پیشنهادي براي پژوهش به
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