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 0931ذائقة مخاطبان تئاترهای پرفروش ایران در دهة 

 0ها، علل و عوامل( )ابعاد، مؤلفه
1محمودترابیاقدم

 چکیده
توجهی در ایران برخوردار بودند. هدف این مقاله،  تعدادی از تئاترها از فروش بسیار قابل 0931در دهة 

بان این نوع تئاترها و همچنین علل و عوامل حرکت به سمت این های ذائقة مخاط شناخت ابعاد و مؤلفه

نظران استفاده  ساختاریافته با صاحب نوع ذائقه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق از روش مصاحبة نیمه

« ها شاخص اشباع نظری داده»و « ای گیری زنجیره نمونه»نظران بر اساس روش  شده است. تعداد صاحب

« ها مقایسة دائمی یافته»ها از تکنیک  ها و زیرمقوله بندی و تبیین مقوله ین شده و در صورتدوازده نفر تعی

ها در  دهد که عناصر تأثیرگذار بر افزایش میزان فروش نمایش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می

شنامه و ژانر تئائری )مانند بازیگری، کارگردانی، موسیقی، نمای در دو دسته عناصر درون 0931دهة 

محوری، تالش  اند. سلبریتی بندی تئاتری )تبلیغات، مکان اجرا و زمان اجرا( قابل دسته نمایش( و برون

های مشهور غربی، استفاده از موسیقی )زنده( و  سازی نمایش برای دراماتورژی، معاصرسازی و ایرانی

سیاسی  -همچنین عوامل مدیریتیهاست.  های پرتواتر این نوع نمایش دکورهای عظیم از جمله ویژگی

فرهنگی، اقتصادی، هنری و  -ریزی تئاتر خصوصی(، اجتماعی گیری بدون برنامه ویژه شکل )به

توان ذیل  اند که می مؤثر بوده 0931دهی به ذائقة ویژة مخاطبان در دهة  ای در شکل رسانه -تکنولوژیکی

 آن را انتظام معنایی بخشید.« بینی مجلل»مفهوم 

کلیدی واژگان محوری،  ، سلبریتی0931ذائقة مخاطب، تئاترهای پرفروش ایران، دهة :

بینی.  مجلل
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 مقدمه و بیان مسئله
تئاتر، نوعی از »بدیلی دارد.  مخاطب در پیکرة فراگیر تئاتر و فراگرد ارتباطی آن جایگاه بی

ل تنها هنری است که همراه دارد. تئاتر در اص ارتباط جمعی است که روایتی زنده را با خود به

: 0931فرد،  )فخرایی و رجبی« پیوندی ناگسستنی با مخاطب و واکنش تماشاگران خود دارد

(. از آنجایی این ارتباط در تئاتر حائز ضرورت است که رخداد هنری و چرخه اقتصادی در 62

ب و در واسطه با مخاط این هنر برخالف بسیاری از هنرهای دیگر، عمدتاً از طریق ارتباط بی

تئاتر، هنری است که مخاطب را باید به »افتد.  اثر حضور مخاطب در سالن نمایش، اتفاق می

سالن اجرا بکشاند و در آنجا محصول هنری خود را به او عرضه کند و از این رهگذر، بازدهی 

 ها برای جذب مخاطب در این هنر باسابقه، اهمیت اقتصادی برای آن رقم بزند. بنابراین، تالش

(. البته با توجه به اینکه یک تئاتر به چه میزان از 041: 0931)آذری و ژیانی، « ای دارد ویژه

حمایت مالی از سوی دولت برخوردار باشد، اولویت آن برای تأمین مالی از طریق جذب 

کنندگان این هنر، با نوع خوانش و رفتار  یابد. مخاطبان تئاتر در مقام مصرف مخاطب تغییر می

سمت تولید  کنند و به سهم خود آن را به شان را از نهاد فراگیر تئاتر بیان می های خواستخود، 

دهند. از سوی دیگر نهاد تئاتر، همسو با اهداف و  و عرضة این نیازها و عالئق سوق می

های  افکنی و الگوواره گذاران خود در تالش است که بر افکار مخاطبان پرتو مصالح سیاست

سمت گفتمان مرجح و مسلط سوق دهد. در ایران، این نوع سوق ها را به ن آ فکری و رفتاری

دهی فکری و محتوایی در چارچوب گفتمانی ویژه، در تئاترهایی با حمایت نهادهای دولتی، 

 بیشتر محسوس است.

های نمایش در طی یک دهه اخیر موجب ایجاد تغییرات بنیادی در  رشد سریع تعداد سالن»

(. چنانچه 40: 0930گرگانی،  )سجودی و نعمت« و مصرف تئاتر در تهران شده استفرایند تولید 

 0931لحاظ تعداد تماشاگر و میزان فروش( در دهه  میزان تئاترروها و تئاترهای پرفروش )به

های خاصی هستند که  واجد ویژگی 0رسد این تئاترهای پرفروش افزایش یافته است. به نظر می

ای که با کشف، تبیین و  ی از مخاطبان را به خود جلب کنند؛ به گونهتوانند میزان زیاد می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
مردی برای (، 0936) سقراط(، 0930) آمدیم نبودید رفتیمتوان به این موارد اشاره کرد:  ازجمله این تئاترها می 0

(، 0934) خان فراهانی دار از زندگی و قتل میرزا تقی های یک جامه و کابوسخاطرات (، 0939) تمام فصول

 (.0931) عروس مردگان( و 0930) بینوایان(، 0932) اولیور توئیست(، 0931) میرد پی نشسته می سی سی می
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توان به شناختی از بافت و ذائقه مخاطبان این نوع تئاترها دست یافت. از  ها می بندی آن صورت

گیری این نوع ذائقه، علل و عوامل خاصی دارد که نیازمند  رسد که شکل سوی دیگر به نظر می

 واکاوی و مطالعه است. 

شود تماشاگر را که از ارکان اساسی تئاتر است، نادیده گرفت و فارغ از سلیقه و دغدغه  نمی»

« ها و تغییرات، باعث دگرگونی در تئاتر معاصر شده است او، تئاتری اجرا کرد. این تفاوت

های فرهنگی، سیاسی و دهی به سلیقة مخاطب در نظام(. میزان اولویت11: 0932)خالقی، 

ها در خصوص  های انقباضی و انبساطی آنبه سیاست لف، متفاوت است و بستهاقتصادی مخت

)های( هنری متغیر است. اما در هر صورت، شناخت تغییرات بافت و ذائقه میدان استقالل

گذاری در زمینة  ترین عامل برای موفقیت هرگونه سیاست ها، اساسی مخاطبان تئاتر و دالیل آن

های هنری طبقات و  ها و ذائقه ریزی برای هدایت قریحه رنامهکار تئاتر و ب و محیط کسب

شود. نبود ادراک جامع از الگوهای انتخابی مخاطبان،  های متنوع مخاطبان تئاتر، قلمداد می طیف

گیری  بهره سازد و موجب عدم غایت دشوار می تدوین نقشة راهی سازنده برای آینده را به

گذاران و مدیران  هر چه تصویر ذهنی سیاست»شود. ود میهای موج حداکثری از منابع و ظرفیت

ها فاصله  های موجود در این عرصه ای )و همچنین فرهنگی و هنری( با واقعیت های رسانه عرصه

ای که  ها )و هنرهای( بومی داشته باشد، پیامدهایی ازجمله دور شدن مخاطبان از محتواهای رسانه

 (.60: 0931راد و سپنجی،  )محسنیان« اهد داشتدنبال خو مورد تأئید نیز هستند، به

های محوری  شده، این مقاله درصدد پاسخگویی به پرسش با توجه به مقدمه و مسئله طرح

 زیر است:

  چیست؟ ذائقه مخاطبان این نوع  0931عناصر مؤثر در پرفروش شدن تئاترها در دهة

 هایی است؟  رای چه ابعاد و مؤلفهنظران و کارشناسان حوزة تئاتر دا تئاترها از دیدگاه صاحب

 توان بر اساس روندهای  گیری این ذائقه ویژه چیست؟ چگونه می علل و عوامل شکل

 ها نظم نظری بخشید؟ شده در جامعة ایران به آن پیموده

 پیشینة پژوهش
یافته در زمینة موضوع تحقیق پیشِ رو، بر اساس مفاهیم نظری بوردیو و  های انجام عمدة پژوهش

( از طریق بازخوانی 0931استوار هستند. روزخوش و رازقی )« شناسی مصرف جامعه» بر
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 -آمیز اقتصادی رسند که روند مسئله ، به این نتیجه می«اهالی تئاتر»های  ها و ارزیابی دیدگاه

به جای « تماشاخانه خصوصی»، موجب تأسیس «میدان نمایش»اجتماعی دو دهة اخیر ایران در 

یافته  های قریحة پرورش ( تفاوت0930گرگانی ) ده است. سجودی و نعمتش« تئاتر خصوصی»

ها در میدان  ها، و کارکرد این تفاوت های کاربست آن های مختلف عامالن و حوزه در میان گروه

و به این نتیجه   تئاتر مشروع ایران را از طریق مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه بررسی کرده

ها و شیوة کسب و تسلط بر  شاگر در میدان طی کرده است، و منشاند که مسیری که تما رسیده

بندی سلیقة تماشاگران تئاتر میدان  های میدان، نقشی کلیدی در صورت ها و سرمایه واره عادت

وارد، نظام ادراک و  گیرند که سلیقة تماشاگران تازه کند. پژوهشگران نتیجه می مشروع ایفا می

( به شناخت، تحلیل و 0932ئاتر تحمیل کرده است. راودراد )بندی خود را به میدان ت طبقه

بندی مخاطبان تئاتر ایران بر اساس سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سبک زندگی، منش  دسته

شیوه  نفر از مخاطبان تئاتر به 610ها پرداخته است. برای این منظور  شناختی آن و ذائقه زیبایی

های تئاتر آزاد انتخاب شده و پرسشنامه  هر، ایرانشهر و سالنای در تئاتر ش گیری خوشه نمونه

گیرد که سرمایه کلی مخاطبان تئاتر شهر از  اند. پژوهشگر نتیجه می تحقیق را تکمیل کرده

های تئاتر آزاد و سرمایه مخاطبان تئاتر ایرانشهر نیز از مخاطبان تئاتر شهر بیشتر  مخاطبان سالن

های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و  ( به بررسی انواع سرمایه0932پور و ترکمان ) است. نصیری

کارگردان تئاتر با  66بازیگر و  611در میان « یر بوردیو میدان هنری پی»نمادین بر اساس نظریه 

رسند که تئاترتئاتر ایران  اند. نگارندگان این پژوهش به این نتیجه می استفاده از پرسشنامه پرداخته

برده هنوز به یک میدان هنری تبدیل نشده است و برخی  های نام دن انواع سرمایهبا وجود دارا بو

های مهم میدان مانند ایستادگی در برابر میدان سیاست و خودمختاری را در آن  از شاخص

رسند که عوامل  ( در تحقیق خود به این نتیجه می0931قائم ) توان یافت. خلیلی و منتظر نمی

ساز مصرف کاالهای هنری هستند.  ای، زیربناهای انگیزش وزشی و رسانهخانوادگی، تربیتی، آم

گیرند که اکثریت مخاطبان تئاتر در شهر تهران، تحصیل  ( نتیجه می0934وند و احمدی ) کریم

کرده و از طبقة اجتماعی متوسط هستند. همچنین معیارهای مخاطبان برای انتخاب یک تئاتر به 

گردان، بازیگران، سبک نمایش، طراحی صحنه، سالن نمایش و نویس، کار نامه ترتیب نمایش

 قیمت بلیت بوده است.
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های انجام یافته، مصرف تئاتر را با کاربست  شود عمدة پژوهش همانگونه که مشاهده می

های انجام  اند. مسئله، روش و رویکرد پژوهش تحلیل قرار داده و های بوردیو مورد تجزیه دیدگاه

های مهمی با مقاله حاضر است. هدف بدیع این مقاله در  ایی، واجد تفاوته گرفته ضمن شباهت

و در مرحلة دوم  0931وهلة اول فهم ذائقه مخاطبان در مصرف تئاترهای پرفروش در دهة 

ای  کشف عوامل مدیریتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، تکنولوژیکی و رسانه

 گیری این نوع ذائقه است.  شکل

 رو نظری پژوهشقلم
 پژوهی مخاطب و مخاطب

ما را به تعداد اشخاصی که به  -شد گفته می 0که در اصل به التین پوبلکوس -واژة مخاطب»

دهد. از سوی دیگر، ذهن ما را به مفاهیم توده،  مجموعه اجتماعی تعلق دارند، ارجاع می

را در ذهن بیدار  سازد. این واژه، حضور فرد در فضای عمومی اشخاص و جمعیت متوجه می

کنند،  کند، فضایی که در آن فردیت موجود انسانی به نفع رفتارهایی که فرد را توصیف می می

رود. به این ترتیب فردیت در جمعی که در تظاهری یا نمایشی  یعنی رفتار عمومی، کنار می

رد که آو شود. توضیح آنکه، جمع افراد، واحدی جدید به وجود می جویند، ذوب می شرکت می

عنوان کلیتی که رفتارهای اصیل و خاص  عنصری واحد است. در این صورت به این واحد به

دنبال دستیابی به  و به 0311(. از دهة 66: 0912، 6)موشتوری« شود خود را دارد، پرداخته می

ها بر  ها، در اصطالح مخاطب مناقشه شد. این پژوهش های مربوط به اثرات رسانه نتایج پژوهش

زیرا این حقیقت آشکار شد »کردند،  ای تأکید می جهة فعاالنه مخاطبان با متون هنری و رسانهموا

: 0911کوایل،  )مک« ها و رفتار مخاطبان بیشتر تحت تأثیر محیط اجتماعی است که افکار، گرایش

توان فرمول واحدی را برای مخاطبان محصوالت مختلف فرهنگی و هنری در نظر  (. البته نمی0

ها و هنرهای مختلف )تلویزیون، سینما و  در فهم، شناخت و تعریف مخاطبان رسانه»ت. گرف

، 1های زمانی ، محدودیت4، مکان9های زیر باید توجه کرد: سطح فعالیت تئاتر( به مؤلفه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Publicus 
2 Mushturi  

3 Level of activity 

4 Space 

5 Time constraints 
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گیری مخاطب اثر  آنچه بر شکل(. »06: 6113، 1)گورتون« 4و تمرکز 9، قرابت6، تعامل0دسترسی

های فرهنگی دارد. در واقع  رداشتی است که جامعه معین از فعالیتگذارد، ب زیادی می

های آن، بیان فرهنگی متعلق به نظام  پژوهشگران در شرف فهم سه نکته هستند: مخاطب و ارزش

 (.20-09: 0912)موشتوری، « ارزشی و پایگاه اجتماعی نهادهای فرهنگی

عملکردهای مخاطبان بسیار ها و  پژوهی، گفتمان به عقیده پژوهشگران حوزه مخاطب»

های جدید، این عملکردها خصوصی شده و رسانه به  گذراست؛ به این دلیل که با ظهور رسانه

های  ریزی مخاطبان در سال حوزة خصوصی افراد وارد شده است. به همین دلیل برای برنامه

)خاشعی و « دهای قدیمی اکتفا کر ها و پژوهش توان تنها به نظریه آینده به هیچ عنوان نمی

مخاطب، گروهی نیست که یک بار برای همیشه تشکیل شده »(. درواقع 019: 0931میرحاجی، 

های اجتماعی مختلف بر حسب  ای )ارگانیسمی( زنده است که مرکب از گروه باشد، بلکه پیکره

 (. 091: 0912)موشتوری، « افتد گیرد و از شکل می های زمانی، شکل می دوره

ها در بستر زندگی روزمره،  ترشدن محیط هنرها و قرار گرفتن آن پیچیدهتر و  با متنوع»

مثابة رسانه( نگران شدند. این امر  )هنر به "هنرمحوری"های  پژوهان در مورد هزینه مخاطب

سمت مخاطب تغییر دهند. این  باعث شد که پژوهشگران، تمرکز خود را از هنر و رسانه به

مورد توجه قرار گرفته است. چرخش اتنوگرافیک در  2کموضوع با عنوان چرخش اتنوگرافی

های جزئی در مورد لحظه تفسیرهای متنی دور و به فرهنگ  پژوهی، تمرکزها را از تحلیل مخاطب

های  یکی از آخرین واژه»(. بر این اساس 6112، 1و لیوینگستون 0)پرس« روزمره، نزدیک کرد

3گیر ارتباط"جایگزین مخاطب، اصطالح 
گیر، موجودی فعال و اجتماعی است که  رتباطاست. ا "

های فردی و اجتماعی اوست. مثالً ثابت شده که بخشی از قضاوت  تصمیمات او تابع مشخصه

ها ممکن است تابع این باشد که فرد بر اساس کدام گروه که به  گیر دربارة محتوای رسانه ارتباط

(. عالوه بر سطح فردی و گروهی، در 13: 0910راد،  )محسنیان« کند آن وابسته است، قضاوت می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Accessibility 
2 Interaction 
3 Proximity 
4 Concentration 
5 Gorton  
6 Ethnographic 

7 Press 

8 Livingstone 

9 building of audiences 
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های اجتماعی،  بندی سطح کالن، بافت فرهنگی، ایستارهای تاریخی، باورهای مذهبی، شکل

ای و میادین هنری در یک جامعه نیز در  های ایدئولوژیک، سپهر رسانه های سیاسی، قرائت انگاره

زیستی و درک هنری  در تجربهها  خوانش و ذائقة مخاطبان تأثیرگذار است، چراکه این مؤلفه

 مخاطبان نقش مهمی دارند.

مخاطب »کند:  بندی می (، مخاطبان را در چهار گروه عمده دسته13-30: 0910کوایل ) مک

معنای توده، مخاطب  ای از تماشاچیان، خوانندگان و شنوندگان، مخاطب به عنوان مجموعه به

معنای بازار بیشتر به  بازار. مخاطب به معنای معنای همگان یا گروه اجتماعی، مخاطب به به

(. در هنر تئاتر )ازجمله تئاتر ایران 30)همان: « اجتماعی مخاطب توجه دارد -معیارهای اقتصادی

 که در حال حرکت به سمت تئاتر خصوصی است( نیز این رویکرد وجود دارد.

 نقش مخاطب در نظام اقتصادی و ارتباطی تئاتر

صاد با خواست تماشاگر گره خورده است، آن هم نه فقط تماشاگری که بقای تئاتر از منظر اقت»

هایی که از یارانه دولتی و غیردولتی  کند، بلکه آن برای نشستن و دیدن یک اجرا پول پرداخت می

تماشاگر همیشه این (. »011: 0911حسین،  )فدایی« کنند نیز از این قاعده مستنثی نیستند حمایت می

پاشیدگی آن شود و همیشه اوست که  نمایشی را برپا نگه دارد یا موجب از همقدرت را داشته تا 

قطعاً عنایت تماشاگران، بهترین (. »3: 0331)بنت، « مسئولیت حمایت از تئاتر را بر عهده دارد

« فصل مشکالت اقتصادی تئاتر دارد و امکانی است که کارگزاری فرهنگی برای توفیق در حل

نقش تماشاگر تئاتر، مستلزم تعامل تماشاگر هم در مقام اجتماعی )گروه . »(411: 0936)دووینیو، 

زمینه فرهنگی و  تماشاگران( و هم در مقام اختصاصی )فردی( با اجراست. موضوعاتی چون پس

سزایی  ها و در حقیقت در جلب تماشاگران به تئاتر سهم به انتخاب نمایش، در ساختن این نقش

)خالقی، « پردازند یط دیدن تئاتر، قبل از شروع اجرا به ایفای نقش میدارند. تماشاگران در شرا

عنوان یکی از عناصر مهم ساخت ارتباطی تئاتر، در یک رابطة دو طرفه هم  مخاطب به(. »23: 0932

)راودراد، « گذارد شود و هم بر روند آتی سازمان اجتماعی نهاد تئاتر تأثیر می از نمایش متأثر می

شود و پایان  ارتباط تئاتری با تماشاگر آغاز می»( معتقد است: 060: 0912) 0آالم (. کر10: 0932

های  این ارتباط بسته به سازوکار نظام تئاتری در کشورهای مختلف و همچنین گونه«. یابد می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Keir Elam  
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در تعزیه، تماشاگر در داخل و خارج از نمایش »هایی نیز باشد. مثالً  تواند شامل تفاوت تئاتری، می

آفرین و هم  دارد. یعنی بازیگران تعزیه مردمند و تماشاگران آن نیز مردم. هم پیام حضور

 (.001: 0910)باهنر، « کنندگان این مراسم آیینی هستند کننده پیام، شرکت دریافت

 هنری و ذائقة مخاطبان  -مصرف کاالهای فرهنگی

گانه  شوند که نظام سه ور میمثابة کاالهایی تص شناسی هنر، آثار هنری به در بدنة غالب جامعه

تر و  کاالهای هنری به یک هدف ارتباطی بزرگ»تولید، توزیع و مصرف خاص خود را دارند. 

های فرهنگی هستند،  کنند. این کاالها عالوه بر آنکه حامل ارزش تر از سودآوری خدمت می مهم

(. در این چارچوب، 96 :0936پور و کیاسی،  )حسینی« کنند های اقتصادی را نیز تعیین می ارزش

مرحلة مصرف بیانگر »شوند.  کنندگان یک کاالی هنری در نظر گرفته می مخاطبان، مصرف

"ها بان دروازه"گری  ای پس از عبور از میانجی ای است که محتوای )کاالی( رسانه لحظه
دریافت  0

هنری )مانند  -(. این کاالهای فرهنگی0: 6103و همکاران،  6لسر-)گونزالس« شود و تفسیر می

نوعی توانایی فردی »گیرند. سلیقه،  قرار می« 4مصرف»و ذائقة افراد مورد  9تئاتر( بر اساس سلیقه

ویژه در مواردی همچون هنر، سبک، زیبایی  قضاوت یا درک آنچه خوب یا مناسب است به برای

ن کاالهای کند، در میا سلیقه اصولی است که مردم را قادر می(. »6119)کمبریج، « و رفتار

ذائقه عبارت است از » (.011: 0314)بوردیو، « هاست، بشناسند بندی شده آنچه مناسب آن طبقه

معنای  صورت مادی و نمادین و به ظرفیت یا توانایی آنکه گروهی از اشیا یا اعمال را به

یو، (. بر اساس دیدگاه بورد009)همان: « کار گرفت کننده به های متمایز ای از ترجیح مجموعه

هایشان  ذائقه یک عملکرد است و یکی از کارکردهایش این است که به افراد ادراکی از جایگاه

   دهد. در نظام اجتماعی می

دهد که مناقشات تئوریک بر  مروری بر مطالعات نظری و تجربی در باب مصرف نشان می

مصرف (: »42: 0912)ای دارند. از نظر استوری  سر ماهیت، مفهوم و ابعاد مصرف، تکثر فزاینده

واسطه همین کردارهایی که مصرف  ، فعالیتی اجتماعی و کرداری روزمره است. به1فرهنگی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 gatekeepers 

2 Gonzalez-Lesser  

3 Taste  

4 Consumption 

5 Cultural Consumption 
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شود. بر این اساس، مصرف فرهنگی سبک زندگی ما  نامیم، فرهنگ تولید یا بارور می فرهنگی می

رویاهایمان را  دهد، مواد الزم برای تولید تخیالت و را شکل، و نیازها و تمایالت ما را سامان می

ها و تمایزات اجتماعی و تولیدات ثانویة ما در  دهندة تفاوت کند؛ همچنین نشان فراهم می

همانند تعریف و تحدید مفهوم مصرف فرهنگی، ابعاد و «. »کارگیری ابزارهای موجود است به

طور کلی  های متفاوت مختلف است، اما به های آن برای جوامع گوناگون و زمان شاخص

هایی مانند رفتن به تئاتر، سینما، گوش دادن به موسیقی، خواندن کتاب و ...جزء  لیتفعا

و  0)کاتزگرو« روند شمار می ترین عناصر سبک زندگی فرهنگی و مصرف فرهنگی به اصلی

توان  کننده کاالهای هنری، با استفاده از این محصول، که آن را می مصرف» (.6101، 6سالیوان

شناختی و ذائقة هنری خویش پاسخ  مار آورد، در واقع، به نیازهای زیباییش کاالیی تجربی به

 (. 6101، 9)تاوس« دهد می

شده بود. در ادامه کارهای اولیه آغاز بیستم از ابتدای قرن مصرف »مطالعات اجتماعی دربارة 

شناسی  در زمینة مصرف در قرن نوزده توسط وبر، زیمل و وبلن، این مفهوم مدتی در جامعه

پردازان معاصر فرهنگی و  ، این مفاهیم را تئوری0331کاربرد شد، اما دوباره در اوایل دهة  کم

، 4)بنت« ( به کار بردند0332( و چنی )0330(، فدرستون )0314شناختی، مانند بوردیو ) جامعه

های نظری رقیب و  پدیدة مصرف کاالهای فرهنگی و هنری موجب پیدایش دیدگاه(. »00: 6111

صورت پیوستاری  توان به ها را می شناسی معاصر شده است. این دیدگاه ازی در جامعهناهمس

گیرند که با تأکید بر عوامل ساختاری،  هایی قرار می ترسیم کرد. در یک طرف این پیوستار تئوری

یر بوردیو  پرداز برجسته این گروه پی دانند. نظریه الگوهای مصرف را منطبق بر فضای طبقاتی می

گیرند  مدرن )مانند ریچارد پیترسون( قرار می پردازان پست در طرف دیگر پیوستار، نظریه است.

های مادی کاالها،  پیش از جنبه و دانند که در آن، بیش که بیشتر مصرف را امری نمادین می

پردازان همچنین با  شوند. این نظریه ها و نمادهای موجود در آن کاالهایند که مصرف می نشانه

کنند که آنچه فرد در یک حوزة خاصی  هایِ زندگی استدالل می شدنِ فعالیت بخشی فهومِ طرح م

دهد  های دیگر انجام می ای با آنچه در حوزه دهد، ممکن است هیچ رابطه از زندگی انجام می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Katz- Gerro 

2 Sullivan 

3 Towse 

4 Bennett  
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)رحمتی و « نداشته باشد. این مفهوم، نقطه مقابل مفهوم خویشاوندی ساختاری بوردیو است

  (.1: 0913مرادی، 

های هنری و فرهنگی از اهمیتی ویژه برخوردارند، زیرا کاالهای  در حوزة مصرف، سلیقه

توانند  روند و بنابراین، به میزان فراوان می شمار می فرهنگی، عناصری اساسی از نظام فرهنگ به

سلیقه »های کلی فرهنگ و تغییرات فرهنگی رخ داده، باشند.  گیری کننده برخی جهت تعیین

به نوعی شناخت  گرفتنی و مشروط شد به تئاتر مانند هر کار اجتماعی دیگر آموختنی و شکل و آمد

اما چه کسی سلیقة هنری را شکل  (.019: 0910)موشتوری، « و تجربه محیط تئاتر است

چنانچه مخاطب از »نویسد:  ( در پاسخ به این پرسش می092-090: 0912دهد؟ موشتوری ) می

را بپذیرد، این قرائت از روابط اجتماعی بر قبول پارامتر  "یافته روعیتسلیقه مش"راه تحمیل، 

کند. یک نظر این است که فرهنگ  کننده، تأکید می مثابة عامل تعیین به "بخشی اسباب مشروعیت"

به نیازهایی که در ساختارهای واسط  و نمایش زنده بر حسب میل مسئوالن سیاسی و با توجه

شوند، اما نظر دیگر و  شود، جهت داده می گی، و هنرمند حس میمیان مخاطب، موضوع فرهن

های  شده، الزاماً آن چیزی نیست که محل غالب این است که زیباشناسی رایج و پذیرفته

های میان افراد یک گروه اجتماعی  کنند، بلکه چیزی است که در مبادله بخش ارائه می مشروعیت

ها میان  ای است برای ایجاد مبادله ی از یک سو وسیلهشود. در حیطه عمومی، اثر هنر تولید می

افراد و این که بتوانند با واقعیت اجتماعی فاصله بگیرند و از این واقعیت اجتماعی، قرائتی داشته 

ای است برای نزدیک کردن فرد به همین واقعیت. به این ترتیب  باشند و از سوی دیگر وسیله

 «.فرهنگ هنری، دارای کارکردی پویاست

 شناختی چارچوب روش
و تبیین علل  0931هدف این نوشتار، شناخت ذائقة مخاطبان تئاترهای پرفروش در ایران در دهة 

ساختاریافته با  گیری این نوع ذائقه است. برای این منظور از روش مصاحبة نیمه و عوامل شکل

ارشد در حوزة تئاتر نظران استفاده شده است. تمامی این افراد، مدرک حداقل کارشناسی  صاحب

و سابقه باالی ده سال فعالیت مستمر هنری، علمی، آموزشی و اجرایی در زمینه تئاتر و 

ای است که در آن، سؤاالت  ، مصاحبه«ساختاریافته مصاحبة نیمه»اند.  شناسی تئاتر داشته جامعه

شود؛  ده میهای مشابه پرسی دهندگان، پرسش شـود و از تمام پاسخ مصاحبه از قبل مشخص مـی
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خواهند ارائه دهند. البته در راهنمای  ها آزادند که پاسخ خود را به هـر طریقـی که می اما آن

شود. این موارد در طی فرایند  هـا ذکـر نمی مصاحبه جزئیات مصاحبه، شـیوة بیـان و ترتیـب آن

ها بر  پاسخ (. سپس این211: 0914و ببی،  010-011: 0914شـوند )دالور،  مصاحبه تعیین می

شدند. برای دستیابی  بندی  ، توسط محقق کدگذاری و مقوله«ها مقایسة دائمی یافته»اساس تکنیک 

ای )گلوله برفی( استفاده شده است. در این  گیری زنجیره نظران از روش نمونه به تعداد صاحب

ناسایی و گیری، از آن برای ش روش آمارگیری پس از شناسایی یا انتخاب اولین واحد نمونه

شود. این الگو تا زمانی که اطالعات حاصل از  گیری استفاده می انتخاب دومین واحد نمونه

نظران( به اشباع نظری برسد، ادامه پیدا کرده است. بر این اساس  با صاحب  ها )مصاحبه نمونه

 اند. نظر انتخاب شده صاحب 06تعداد 

ها  لینکلن و گوبا حاصل شده است، آنهای مد نظر  روایی تحقیق از طریق عمل به مؤلفه»

برای حاصل شدن روایی، تماس طوالنی با محیط پژوهش، مشاهده مستمر، بررسی از زوایای 

« کنند مختلف، تبادل نظر با همتایان، تحلیل موارد منفی و کنترل از سوی اعضا اشاره می

(Lincoln and Guba, 1985  ،همچنین بخش22: 0911به نقل از حریری .)  های از نظرات

باشند و  0ها دارای توضیح مبسوط و غنی شوندگان در داخل گیومه آمده است تا یافته مصاحبه

( معتقد است که 409: 0930مقاله افزایش یابد. فلیک ) 9و تأییدپذیری 6پذیری میزان اطمینان

شود تا  روش کار به هنگام مصاحبه یا تفسیر متن باید از طریق آموزش یا کنترل مجدد تحلیل»

بر این اساس، برای «. گران مختلف فراهم شود گران یا مشاهده های مصاحبه امکان مقایسه یافته

شده مصاحبه شوندگان در اختیار کدگذار دیگری قرار گرفت و روش  تعیین پایایی، سخنان ضبط

گذار  ( کدهای پایه های فرعی و مقوله های اصلی، مقوله های )مقوله کار برای او تشریح شد. یافته

های اصلی و  های این مقاله دارد. بیشترین تشابه در مقوله درصدی با یافته 11دوم تشابة باالی 

 های پایه بوده است. کمترین تشابه در نحوة توضیح مقوله

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Thick Description  

2 Reliability  

3 Confirmability  
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 ها( نظران )تجزیه و تحلیل یافته نتایج حاصل از مصاحبه با صاحب
برایجذب2911هایپرفروشدهةگذارنمایشهای(تأثیر.عناصر)ابعادومؤلفه2جدولشماره

نظرانمخاطببیشتربراساسدیدگاهصاحب

 مقوله)مؤلفه(پایه مقوله)مؤلفه(فرعی مقولهاصلی)بُعد(

 

 

 

 

 

 

عناصر درونی 

 تئاتر

)برای جذب 

 مخاطب(

 

 

 

 

 بازیگر و بازیگری

های هنری )سینما، تلویزیون و موسیقی(  حضور فزایندة سلبریتی

 ها. عنوان بازیگر در نمایش هب

های غیرهنری )ورزشی و فضای مجازی(  حضور سلبریتی

 ها. عنوان بازیگر در نمایش به

 تمایل به استفاده از تعداد زیاد بازیگران در تئاترهای مجلل.

 بازیگری خوب و بعضاً متوسط یا حتی ضعیف.

 

 

 کارگردان و کارگردانی

 تجربه. و باعموماً کارگردان مشهور 

 ویژه در حیطة تئاتر فیزیکال. گرایی فزاینده به گرایی و فرم تجربه

های مبتکرانه و بدیع  عموماً بازیگردانی مناسب با طرح میزانسن

 های پرفروش فاخر. برای مخاطبان در نمایش

 

 

 

 موسیقی

دلیل  عالقه مخاطب برای مشاهده همزمان تئاتر و موسیقی )به 

 در این زمینه(.تجربه کم 

 صورت ارکستر. ویژه به جذابیت و هیجان تماشای موسیقی زنده به

جویی اقتصادی برای مخاطب در صورت وجود موسیقی  صرفه

بیند و هم  همراه نمایش )با خرید یک بلیت هم تئاتر می زنده به

 شنود(. موسیقی می

 

 

 

 نویسنده و نمایشنامه

های معروف  رسازی نمایشنامهتالش برای دراماتورژی و معاص

 کالسیک و غیرکالسیک غربی.

های خارجی  ها و نمایشنامه سوی ایرانی دادن به داستانو سمت

 تحت عناوین اقتباس، برداشت آزاد، الهام و با نگاهی به.

 «.6پرداز تئاتر قصه»بر « 0پرداز تئاتر غیرقصه»غلبه 

های  دلیل چالش ان بههای بومی و مسائل روز ایر دوری از قصه

 ارزیابی متون.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Nonfictional Theater  

2 Fictional Theater  
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برایجذب2911هایپرفروشدهةهای(تأثیرگذارنمایش.عناصر)ابعادومؤلفه2دولشمارهادامهج

نظرانمخاطببیشتربراساسدیدگاهصاحب

 مقوله)مؤلفه(پایه مقوله)مؤلفه(فرعی مقولهاصلی)بُعد(

 

 

 

 

 

 

ژانرهای 

 پرتقاضا

 

 

 کمدی

های  ها و درگیری شدن مخاطب از مشکالت، نگرانیدور

 روزمره.

 مفرح بودن فضای نمایش کمدی.

 ای تئاتر. های نشانه نیاز کم به شناخت زبان و نظام

 زبان فراگیر و عامه فهم.

 غلبه میزان کمدیِ تجاری با کیفیت پایین بر کمدیِ فاخر.

 

 

 

 موزیکال

اشای تئاترهای موزیکال باشکوه گیری فرهنگ خاص تم شکل

)تئاتر الکچری( میان طبقة اجتماعی با سرمایة اقتصادی باال 

)عکس انداختن با بازیگران سلبریتی و انتشار در صفحات 

مجازی، نظام پوشش و آرایش خاص تماشاگران، قرارهای 

 جمعی قبل و بعد از اجرا(.

ای موزیکال های تراژیک به کمدی در تئاتره سوق دادن نمایش

 .)مانند اولیور توییست و بینوایان(

افزایش تئاترهای باشکوه با کیفیت هنری پایین در مقابل 

 تئاترهای باشکوه و مجلّل با کیفیت هنری باال.

 

ملودرام 

 -اجتماعی

 خانوادگی

ای و  جذابیت مضامین اجتماعی و سیاسی برای مخاطب حرفه

 خاص تئاتر.

 های خانوادگی. بان به ملودراممندی مخاط عالقه

 های فراگیر جامعه. پرداختن به دغدغه

 های آمیخته به طنز در میان مخاطبان. جذابیت ملودرام

 

 سایر عناصر

)طراحی صحنه، طراحی 

لباس، نورپردازی، گریم 

 و....(

 عکس بودن صحنه نمایش. خوش

 تنوع نور، لباس و رنگ.

 های بزرگ(. ویژه در سالن ای جدید )بهوجود اشیاء و ابزاره

 ای نو. گریم چهره بازیگران مشهور به شیوه

های خصوصی و دکورهای عظیم در  دکورهای پرتابل در سالن

 وبرق. های پرزرق نمایش
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برایجذب2911هایپرفروشدهةهای(تأثیرگذارنمایش.عناصر)ابعادومؤلفه2دولشمارهادامهج

نظرانشتربراساسدیدگاهصاحبمخاطببی

 مقوله)مؤلفه(پایه مقوله)مؤلفه(فرعی مقولهاصلی)بُعد(

 

 

 

عناصر بیرونی 

 تئاتر

)برای جذب 

 مخاطب(

 

 

 تبلیغات

ویژه با  های اجتماعی )به تبلیغات در فضای مجازی و شبکه

 ها(. استفاده از سلبریتی

 شده(.وسط افراد شناختهویژه ت سینه )بهبه تبلیغات شفاهی و سینه

 تبلیغات در محیط شهری.

 های جمعی )تلویزیون، رادیو و روزنامه(. تبلیغات در رسانه

 

 

 سالن اجرا

 هزینه بلیت.

 های تجربی. ای برای رفتن به سالن رغبت بیشتر مخاطبان حرفه

های  های مخاطب خاص برای مجموعه وجود فرهنگ و گروه

 خصولتی و آزاد.تئاتری دولتی، 

 

 زمان اجرا

برای عموم مخاطبان ترجیحاً خارج از ساعات طرح و اوج 

 ترافیک.

 افزایش تقاضا در تعطیالت.

2911گیریذائقهویژهمخاطباندردهة.عللوعواملتولیدتئاترهایپرفروشوشکل1جدولشماره

نظرانبراساسآراءصاحب

 مقولهفرعی مقولهاصلی

 سیاسی -مدیریتی

 های نمایش. تقلیل بودجه تئاتر دولتی و کاهش حمایت دولتی از گروه

 سازی تئاتر. سمت خصوصی ریزی شده به حرکت بدون برنامه

 های زمانی کوتاه. های مدیریتی در بازه تغییر مدیران و تغییر سیاست

 های تئاتر اجتماعی در اثر تغییرات سیاسی. محدودیت

 ها. ای در ارزیابی نمایش خی رویکردهای سلیقهاتخاذ بر

 گرایی حداکثری در سلسله مراتب مدیریت تئاتر. های مقطعی به تخصص توجهی کم

 فرهنگی -اجتماعی

 افزایش جمعیت ایران و افزایش مخاطبان عام در مقابل مخاطبان خاص و آگاه.

 ها به تئاتر. تغییر مثبت در نگاه و رویکرد خانواده

 برق. و ول در سبک زندگی و تمایل گروهی از مخاطبان به مشاهده تئاترهای پرزرقتح

 واکنش سریع تئاتر به تغییرات اجتماعی.
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2911گیریذائقهویژهمخاطباندردهة.عللوعواملتولیدتئاترهایپرفروشوشکل1دولشمارهادامهج

نظرانبراساسآراءصاحب

 عیمقولهفر مقولهاصلی

 اقتصادی

 های تولید نمایش و قیمت بلیت نمایش. افزایش تورم در کشور و افزایش هزینه

ای با سرمایه اقتصادی باال و سرمایه فرهنگی پایین که خواهان )مشتری(  گیری طبقه شکل

 تئاتر مجلل هستند.

 تشدید شکاف طبقاتی و حذف طبقات اقتصادی ضعیف از دایره مخاطبان تئاتر.

 د مدیریت اقتصادی بهینه در تئاتر.نبو

 

 

 

 

 هنری

های  های آزاد هنری، گرایش های تئاتری، مراکز دانشگاهی، آموزشگاه افزایش تعداد گروه

 التحصیالن تئاتر و همچنین کتب هنری. تئاتر، فارغ

 ها. ها و کاهش کیفیت هنری و غنای محتوایی اکثر نمایش افزایش تعداد نمایش

 های تئاتر. جذب مخاطب و کسب درآمد برای گروهیابی  اولویت

و تقلیل جایگاه نویسنده در نظام تئاتر  0931های توانمند در دهة  نویس کاهش نمایشنامه

 ایران.

 تضعیف نقش و جایگاه نقد و منتقدان در تئاتر ایران.

 ا.ه شناختی نمایش شناختی و روان غلبة وجه سرگرمی بر وجه فلسفی، ادبی، جامعه

 کمبود آموزش و آگاهی کافی در میان مخاطبان دربارة ماهیت و کارکردهای هنر تئاتر.

 های فاخر روز جهان. نبود یا کمبود آگاهی مخاطبان تئاتر ایران از نمایش

 کننده، مسئول روابط عمومی و تبلیغات. های جدید مانند تهیه پیدایش شغل

 ها. نمایش محوری در محوری به فرم حرکت از متن

 در تئاتر.« گرایی تجربه»و افزایش « کالسیک»های  افول نمایش

های جدید تئاتر در دنیا  های تئاتری ایران از شیوه آگاهی کم هنرمندان جوان و گروه

 های نوظهور تئاتر دنیا(. برداری از شیوه  )گرته

 

 -تکنولوژیکی

 ای رسانه

 ت ذائقة مخاطبان به سمت سرگرمی.گسترش مصرف اینترنت و فضای مجازی و حرک

 انتقال ذائقة مخاطبان تلویزیون و سینما به مخاطبان تئاتر.

 ها. گیری از آن ها و هنرها و گرایش تئاتر به بهره تعدد و تکثر رسانه

 های جدید در اجرای نمایش و تبلیغات. استفاده از فناوری
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 گیری نتیجه
توجهی داشته است.  میزان فروش و مخاطب زیاد افزایش قابل تولید تئاترهایی با 0931در دهة 

ای  و در نتیجه ذائقة ویژه  های خاصی از مخاطبان شده گیری گروه این نوع تئاترها موجب شکل

شد. بر اساس  های قبل کمتر مشاهده می اند که در دهه در بافت مخاطبان تئاتر ایران ایجاد کرده

توان در دو دستة عناصر درونی و  ی اصلی این تئاترها را میها شوندگان، ویژگی آراء مصاحبه

توان اینگونه تحلیل کرد  ( می0بیرونی تئاتر بررسی کرد. با نگاهی به این عناصر )جدول شماره 

های غربی بر  محوری، غلبه دراماتورژی متن سمت سلبریتی به 0931که تئاتر ایران در دهة 

زودن چند عنصر )بصری یا گفتاری( از شرایط جامعة کنونی همراه اف نگارش متن جدید ایرانی به

زدایی،  ای شدن )استفاده از موسیقی زنده، عناصر سینمایی، انیمیشن و...(، متن ایرانی، چندرسانه

های بدیع و جذاب و تولید عظیم و باشکوه حرکت کرده است.  گرایی، خلق تصاویر و صحنه فرم

صلی بسیاری از تئاترها با میزان فروش زیاد هستند و موجب های ا عبارتی این موارد، مؤلفه به

اند.  ویژه مخاطبان عام، در پیکرة کالن تئاتر ایران شده ای برای مخاطبان، به گیری ذائقة ویژه شکل

 -سیاسی، فرهنگی -های مدیریتی توان در روندها و رویه گیری این نوع ذائقه را می علل شکل

ای بررسی کرد که موجب تغییراتی در سه  رسانه -کنولوژیکیاجتماعی، اقتصادی، هنری و ت

ضلع نهاد مدیریت، نهاد هنرمندان و نهاد مخاطبان شده و ذائقه مخاطبان را سمت و سوی ویژه 

 بخشیده است. 

 نهاد مدیریت تئاتر

مدیریت دولتی هم در شکل فراگیر آن )فراتئاتری( یعنی در حوزة اقتصاد، فرهنگ و سیاست و 

گیری یا فروپاشی  تئاتری( بسترساز شکل حوزه خُرد و تخصصی آن در تئاتر )درونهم در 

مدیریت کالن کشور در »نظران،  های مختلف مخاطبان تئاتر بوده است. به عقیدة صاحب گروه

این طبقة اجتماعی و «. گیری طبقة نوکیسة اقتصادی شده است بخش اقتصاد موجب شکل

باالیی برخوردار « سرمایة فرهنگی»باالیی دارند ولی از « یسرمایة اقتصاد»اقتصادی هر چند 

شوند.  های مجلل با محتوای متوسط یا ضعیف جذب می نیستند، در نتیجه به سمت نمایش

ها، بسته به تبدیل شدن هر سرمایه  واسطه سرمایه بوردیو معتقد است که مشروعیت یافتن افراد به

(. در نتیجه به تعبیر بوردیو، طبقة اقتصادی مذکور، 62: 0916به سرمایه فرهنگی است )فاضلی، 
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گذاری  این ارزش»با سرمایة اقتصادی درصدد ایجاد ارزش و سرمایة فرهنگی برای خود هستند. 

های فرهنگی به کاالها و خدمات هنری تعلق  دالیل اجتماعی و فرهنگی دارد و آنچه با نام ارزش

ها باشد. این دالیل ممکن است از  های اقتصادی آن مراتب بیش از ارزش گیرد، ممکن است به می

های فرهنگی در درک هر جامعه از هویت فرهنگی  شناختی یا نقش فعالیت مالحظات زیبایی

 -(. البته نظریات بوردیو در نظام فرهنگی96: 0936پور و کیاسی،  )حسینی« خود نشئت گیرد

های مجدد در برقراری ازمند تبیینسیاسی غربی شکل گرفته و در جامعه ایران نی -اقتصادی

های چهارگانه )اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین( است. چنانچه بخشی ارتباط بین سرمایه

شکل گرفته در ایران نه الزاماً برای کسب اعتبار و سرمایه   از طبقه یا گروه اقتصادی نوکیسه

 رق و برق تمایل پیدا کنند. فرهنگی، بلکه ممکن است برای سرگرمی صرف به تئاترهای پرز

های  دوره»مدیریت تئاتر )مدیریت در درونِ نهاد و میدان تئاتر( با چهار آسیب جدی 

کاهش حمایت »، «به تخصص در سطوح مختلف مدیریتی  توجهی کم»،  «مدت مدیریتی کوتاه

مواجه « ریزی شده و هدفمند تئاتر خصوصی گیری بدون برنامه شکل»ویژه  و به« مالی از تئاتر

شود معلول روندهای اقتصادی کالن حاکم بر کشور  آنچه تئاتر خصوصی نامیده می»بوده است. 

ها،  های اقتصادی حاکم بر تئاتر بوده و علت ایجاد جایگاه کاذب برای سلبریتی و رویه

های هنری تئاترها و کمرنگ  های گران، تضعیف مؤلفه گیری تئاتر الکچری، وجود بلیت شکل

در واقع «. ر عوامل هنری خالق مانند کارگردان، نویسنده و طراح صحنه شده استشدن حضو

گذاری کالن در ریزی اقتصاد سیاسی منسجم، پایدار و کارآمد در سطح سیاست ضعف در طرح

هنری تئاتر نیز نمود پیدا کرده است. چنانچه نبود سازوکار  -نظام فرهنگی کشور، در سطح خرده

های هنری تئاتر و ذائقة  اصطالح( تئاتر خصوصی، مؤلفه ویژه در حوزة )به همند ب اقتصادی قاعده

توجهی نهاد تئاتر به موضوع آموزش و  مخاطب را تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، کم

های مختلف مخاطبان و کنشگران، باعث شده است که امروزه افزایش سواد هنری و تئاتری الیه

های  درستی تشخیص دهند که در میان نمایش ای تئاتر نتوانند به رفهمخاطبانِ گذری و غیرح

مخاطبان جدید، تئاتر به مفهوم واقعی »متعدد، بهتر است کدام نمایش را انتخاب کنند. در واقع 

کنند، بلکه آنچه را که خود متأثر از فضای مجازی و محیط اجتماعی انتخاب  آن را انتخاب نمی

در عرصة سیاسی نیز تئاتر به حاشیه رانده شده است. برای اکثر «. دنامن کنند، تئاتر می می

مدارن، هنرهایی مانند سینما و موسیقی جذابیت بیشتری از هنر مهجور تئاتر دارند،  سیاست
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رسد همانگونه که  چراکه میدان تئاتر کوچکتر از میدان سینما و موسیقی است. به نظر می

اند، تئاتر ایران خودمختاری  هش خود به آن دست یافته( در پژو0932پور و ترکمان ) نصیری

 گیر برای میدان تئاتر باشد. ساز و تصمیم تواند به مانند یک نهاد مستقل، تصمیم ندارد و نمی

 نهاد هنرمندان تئاتر

نوبة خود موجب تغییر ذائقة  در ضلع هنرمندان نیز تغییر ذائقه و روش هنری وجود دارد که به

ت. در این ضلع، دو عامل اصلی افزایش هنرآموزان تئاتر و همچنین تمایل به مخاطبان شده اس

ها  گرایی حائز اهمیت مضاعف است. افزایش هنرآموزان تئاتر موجب افزایش تعداد نمایش تجربه

های جدید  دلیل حمایت ضعیف بخش دولتی در جذب موج در تهران شده است. به

های خصوصی  د برای اجرای نمایش عمدتاً به تماشاخانهالتحصیالن و هنرآموزان، این افرا فارغ

از تبعات گریزناپذیر »گیرند  ( نتیجه می0931آورند. روزخوش و رازقی ) روی می

عبارتی تن  سازی، نزدیک شدن آثار نمایشی به سلیقه و فرهنگ به اصطالح عامیانه یا به خصوصی

پررنگ موسیقی در اجراهای تئاتر، های آن نقش  سپردن به اقتضائات بازار است که از جلوه

های جنسی و همچنین  تمایل به سمت فضاهای کمیک و تولید خنده ولو با پرداختن به شوخی

منظور جلب نظر  ها به های مطرح سینمایی و تلویزیونی در نمایش حضور بازیگران و چهره

 «. مخاطب است

تأثیر گذاشته است، به  عامل مهم دومی که از سوی نهاد هنرمندان در ذائقه مخاطبان

گرایی باعث شده است که  این تجربه»شود.  میان هنرمندان مربوط می« گرایی فزاینده تجربه»

های کالسیک و  هنرمندان جوان بدون آنکه توان و درک هنری خود را در فهم و اجرای نمایش

یل نشناختن دل شده تثبیت کنند و سپس درصدد ایجاد سبک خاص خود برآیند، به مدرن شناخته

کنند. همچنین  ها می برداری از آن های غربی، شروع به گرته ها و سبک صحیح و کامل تکنیک

کنند با اضافه کردن چند عبارت سیاسی یا اشاره به تنگناهای اقتصادی در جامعه ایران  سعی می

جوان تئاتر، گرایی زودهنگام برای هنرمندان  نتیجه این نوع تجربه«. اصطالح بومی کنند آن را به

های  های انیمیشن، سینما و موسیقی با تئاتر است که اکثراً در فضای کمدی با رگه ترکیب جلوه

ها که انسجام فرمی و محتوایی کافی ندارند، مخاطب را  افتد. این نوع نمایش تراژیک اتفاق می

کنند. از آنجایی که  دهی به ذائقة برتر در او، ذائقة او را نازل می کنند و به جای شکل سردرگم می
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های فاخر و روز تئاتر جهان آشنایی ندارد، فکر  برخالف سینما، مخاطب ایرانی تئاتر، با نمونه

هاست. اما مخاطب سینما « بندی  ترکیب»کند ذائقه و سلیقه روز دنیا در زمینة تئاتر نیز همین  می

کند،  ها را مشاهده می های شاخص هر سال دسترسی دارد و کیفیت آن آسانی به فیلم چون به

شاید یکی از دالیل اینکه »ها دست یابد.  تواند به قضاوت درستی از کیفیت هنری فیلم می

حال آنکه در تئاتر این موضوع بسیار  -مدرنیستی در سینمای ایران بسیار کم است های پست فیلم

داد منتقدان از سوی دیگر چون )برخالف سینما( تع«. همین موضوع باشد -فراگیر شده است

گیرد و ذائقة  دستانه هنرمندان تئاتر شدت می گرایی خام تئاتر بسیار کم است، این نوع تجربه

های بارز و جدی در میدان و نهاد تئاتر در  توان گفت یکی از تفاوت دهد. می مخاطب را تنزل می

ت. عاملی که در کشورهای پیشرو و ایران، جایگاه و نقش کمرنگ منتقد و نقد تئاتر در ایران اس

 تواند داشته باشد. های مخاطبان نقش کلیدی می پرورش و هدایت قریحه

 نهاد مخاطبان

تکنولوژیکی، شرایط  -ای دلیل شرایط نوظهور رسانه در ضلع مخاطب نیز تغییراتی عمدتاً به

رسد فضای جدیدی که اینترنت و  فرهنگی اتفاق افتاده است. به نظر می -اقتصادی و اجتماعی

دهی به ذائقه و مصرف هنری  اند در شکل های مجازی برای مخاطب ایرانی ایجاد کرده بکهش

های هنری و  مدرنیستی در بررسی سلیقهدیدگاه پست»ها بسیار مؤثر بوده است. چنانچه  آن

مصارف فرهنگی )برخالف دیدگاه بوردیو( نیز تأثیر عواملی چون طبقه، قومیت، شغل و... را رد 

ترین داللت این امر  کند. مهم های جمعی و تجارب زیستة افراد تأکید می قش رسانهکرده و بر ن

« موجود است پیش های مصرفی، از چنگال ساختارهای از ویژه کنش های افراد و به رهایی کنش

(. امروزه مخاطب به چنان منزلت و قدرتی رسیده که به جای آن که ابزاری در 10: 0914)نش، 

هنری مانند تئاتر( باشد، آن را ابزار رسیدن به اهداف خود  -نظام فرهنگی دست رسانه )یا یک

شناسی آنچه زیبایی»کند  ( نیز استدالل می0912(. موشتوری )00: 0933کند )شریفی و سلیم،  می

  بخشی به سلیقة هنری ویژه تر از مشروعیت شود، گاهی قویمورد قبول برای مخاطبان واقع می

 «.شود ی )نهادهای دولتی و رسمی( ظاهر میهای نهاد توسط محل

بوک و اینستاگرام  ویژه فیس های مجازی به فراگیری استفاده مردم و مخاطبان تئاتر از شبکه»

که نشان دادن امکانات، تجارب « ای برای آنها شده است موجب ایجاد فرهنگ بصری ویژه
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فرهنگ بصری ذائقه مخاطبان  این»شود.  های خود از محورهای آن محسوب می زیستی و مهارت

ای و با  عکس، چندرسانه برق با دکورهای عظیم و خوش و های پرزرق را به سمت دیدن نمایش

نیز که محیطی « عنصر تبلیغات در فضای مجازی»همچنین «. ها سوق داده است حضور سلبریتی

ک تئاتر شده تعاملی برای گفتگوی مخاطبان ایجاد کرده، عامل مؤثری در جذب مخاطب برای ی

های مجازی از عواملی است که باعث شده نقش است. ماهیت، کارکرد، تعدد و تکثر محیط

دولت در مدیریت آنها کمرنگ باشد. در نتیجه تبلیغات و تعامالت در آن بسیار گسترده بوده و 

 گیری ذائقه مخاطبان پررنگ است.  ضریب تأثیرگذاری آن در انتخاب و شکل

تحت »گیرند،  ( نتیجه می21: 0930گرگانی ) گونه که سجودی و نعمتتوان گفت همان می

ی تماشاگران تازه  های خصوصی و سلیقه گیری سالن تأثیر نیاز اقتصادی میدان تئاتر و شکل

های فرهنگی متفاوتی از تماشاگران قدیمی  ها و سرمایه واره ها، عادت )تماشاگرانی که منفعت

ها  واره گذارد. ناسازی عادت مرحله دگردیسی را پشت سر میتئاتر دارند(، میدان تئاتر یک 

های پیشین حاکم بر  واره یافته به میدان تئاتر با عادت راه های( تماشاگران تازه ها و ذائقه )سلیقه

تئاتر موجب شده است که عامالن میدان تولید و توزیع تئاتر را وادار کنند که سطح اجرا را با 

وارد هماهنگ و متناظر کنند. درواقع میدان تئاتر  ین تماشگران تازهمیزان سرمایه فرهنگی ا

های  ها و سلیقه واره خصوصی به میدان قدرت در میدان تئاتر تهران بدل شده است و عادت

کنند.  ها )میدان تئاتر دولتی و تئاتر خصولتی( تحمیل می تماشاگران آن، خود را بر سایر میدان

ای و هنری سابق( که بیشتر میدان دانشگاه آن را  ع )تئاتر حرفهروندی که میدان تئاتر مشرو

 «.نمایندگی می کند، قادر به انجام آن نیست

توان گفت تغییراتی که در سه ضلع مدیریت تئاتر، هنرمندان تئاتر و مخاطبان  در مجموع می

هنری با محوریت ویژه مخاطبان عام را از تئاتر  تئاتر ایجاد شده است، ذائقة مخاطبان تئاتر، به

 های اجتماعی به تئاتر تجاری با محوریت سرگرمی سوق داده است.  دغدغه

گیری ذائقه  ای کامل و کاربردی از ابعاد و علل شکلباید توجه کرد که دستیابی به نسخه

بر و تدریجی است که توسط های مختلف مخاطب تئاتر در ایران، امری پیچیده، پویا، زمان گروه

های  پذیر خواهد بود. پژوهش حاضر با تکیه بر دیدگاهگسترده و پیوسته، امکانهای پژوهش

نظران و کارشناسان این عرصه، تالش کرد تا ذائقة مخاطبان تئاترهای پرفروش ایران در  صاحب

گیری آن را ترسیم کند. با توجه به اینکه پژوهشگران غربی نظریات  و عوامل شکل 0931دهة 



 

 

 

 

 

  ...291۱ذائقةمخاطبانتئاترهایپرفروشایراندردهة

  

 

 

40 

اند، انجام تحقیقات میدانی در داخل کشور  و مخاطب تئاتر را طرح کرده مربوط به مخاطب هنر

پردازان در فضای بومی،  تواند عالوه بر بازآزمایی مفاهیم ذکر شده توسط این نظریه می

های مخاطبان تئاتر در ایران را در قالب مطالعات چندمتغیره با تکیه بر  های بافت و گروه ویژگی

 متفاوت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد مطالعه بیشتری قرار دهد.های  ها و دامنه زمینه

شان تشکر  های تخصصی نظران و کارشناسان زیر برای ارائه دیدگاه از صاحب قدردانی:

 کنم: می

مخصوص، دکتر  ساسان پیروز، دکتر رحمت امینی، دکتر علی ایزدی، دکتر مهرداد رایانی

طلب، دکتر عطااهلل کوپال، علیرضا نراقی و  تر میترا علویپور، دکتر محمد عارف، دک اردشیر صالح

ها حضور داشتند ولی  دکتر رفیق نصرتی. دو کارشناس )و مدیر اجرایی( دیگر نیز در مصاحبه

 شان ذکر شود. تمایل نداشتند اسم
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