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מרכז הסימבולי בזהו השם שמקובל לתת לתרבויות הנוער הבריטי ש" תרבות המועדון"

עדון אינה תרבות יחידה אלא  תרבות המו. שוניםומוזיקה מועדוני ריקודים עומדים שלהם  

 נבדלות באשר לסגנון הלבוש וסגנון ךתרבויות ששותפות לאותו מרחב פיזי א- צירוף תת

אנשים , עדון הן תרבויות הטעםותרבויות המ.  'וכוריטואלים , אנרים מוזיקאליים'ז, הריקוד

טעם  להיות בקשר עם אנשים בעלי הם מעדיפים; מך טעם מוזיקאלי משותףמתאחדים על ס

שותף ומביאה לסוציאליזציה בתוך מחנה המ מגבירה את הקבוצהכאשר השתתפות ב, זהה

  .המערכת הסימבולית של התרבות

  

הרואה (ולה של בירממינגם כהמחקר הנוכחי נשען בהרבה מובנים על מסקנות האס

 תרבות  לנושאנו מתייחסיםאאך , )בתרבויות נוער תרבויות התנגדות לתרבות הדומיננטית

אין אנו רואים את מרכיב ההתנגדות לתרבות המיינסטרים .   לחלוטין מזווית אחרתערנוה

נוער הנכון הוא שבני . כמרכיב המכונן של תרבויות המועדון בפרט ותרבויות הנוער בכלל

אך זאת תהיה טעות אם ,  במקצתמעורפלת, עצמם רואים בתרבויות שלהם התנגדות כלשהי

. בלי ניסיון לחקור ולפרש אותו,  המילוליתומשמעותניקח את השיח של בני הנוער ב

 שלא תפשו עמדה ביקורתית כנגד חוקרים רביםזאת הייתה הטעות העיקרית של , למעשה

 ,תמונה מעוותת שמדגישהיצירת טעות זאת הביאה ל. חקורצו לרתרבויות הנוער אותן 

 מיחסי ת לחלוטיןתעלממ את המרכיב הפוליטי של פנאי הנוער ויחד עם זאת ,מעבר למידה

  .ןת נוער עצמיוהכוח בתוך תרבו

  

אידיאולוגיות של תרבויות הנוער הינן כלים שבאמצעותן בני נוער מכוננים את הייחודיות 

כאשר , לכן.  הם רוצים להיבדל מההמון הכלליןבאמצעות, של קבוצות חברתיות שלהם

ר אישי תמים אלא לא מדובר בסיפויש לזכור כי , מדברים על ההתנגדות למיינסטרים

 למלא את החלל הקיים ולנתח את כדי. נדה תרבותית ספציפית'אידיאולוגיה שממלא אגב

הערכים וההיררכיות האינהרנטיות לתרבויות הנוער נפנה לעבודותיו של סוציולוג צרפתי 

 שנצבר במשפחה ועל ידי החינוך 1בורדייה עיצב את המונח ההון התרבותי. פייר בורדייה

מערכת המאפיינים שבתוכה היררכיות .  אפילו מכונן את המעמד החברתי אוחזקושמ
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ון  כאן נד. תרבותיות תואמות להיררכיות חברתיות הופכת להיות סימן עיקרי של המעמד

  .תרבויות של הנוער- התרבותי שמשחק תפקיד דומה במסגרת תת-תתההון ב

  

 כמו הון תרבותי בתרבות .תרבות-תרבותי מעניק למחזיקו מעמד גבוה במסגרת תת-הון תת

בתוך , המחזיק בוקיים גם בצורתו המופנמת כחלק מאישיותו של הוא , הדומיננטית

כאשר הוא מתבטא בחפצים ,  וגם בצורתו החיצונית-  'נימוסין וכו, צורת הדיבור, ההתנהגות

  .בעלי מימד סימבולי, החומריים

  

. י הוא במידת השפעת המדיה לבין ההון התרבותהתרבותי-תתהההבדל המהותי בין ההון 

 ,תאלעומת ז, בורדייה אינו רואה באמצעי התקשורת גורם מרכזי להפצת ההון התרבותי

מדיה משחקת תפקיד מפתח ביצירתו ובמידה רבה מכוננת , התרבותי- הון תתלבמה שקושר 

 תרבויות נוער שונות בלי להתייחס לאופי צריכת-לא ניתן להבין את ההבדלים בין תת.  אותו

במילים . תרבותי-התתמדיה יוצרת רשת חיונית עבור כינון והפצה של הידע . המדיה שלהם

-התתבין כמות גדולה או נמוכה של ההון , "out"או " in"ההבדל בין להיות , אחרות

  . חשיפה ויצירה תקשורתיים,  כיסויתואם למידת, תרבותי

  

הוא יכולת , ירו כהוןלהגדנטען כי המאפיין החיוני של ההון התרבותי שבעצם מאפשר 

, תרבותי לא ניתן להפוך להון כלכלי באותה קלות- תתההון את האומנם . כלכליהמרתו להון 

מארגני : ותרווחיבותי מייצר מגוון רחב של תעסוקות תר-הון תת, כמו ההון התרבותי

מוזיקה ואופנה שלא לדבר על  בתחומיעיתונאים , מעצבי הבגדים, "י'ג-די", המועדונים

ת אלה מפרנסים את עצמם בזכוהאנשים הניתן לומר כי כל . תעשיית ההקלטותהעוסקים ב

במסגרת תרבויות המועדון הם זוכים למעמד גבוה לא רק , בנוסף .  תרבותי-קיום הון תת

  . כינונוב תפקידם ביצירתו ושלהתרבותי אלא ב-בגלל היותם מחזיקי ההון תת

  

אך בשונה מההון התרבותי הוא אינו תלוי . ן כלכליתרבותי נתון להמרה להו-הון תת, ובכן

אך הוא אינו , התרבותי קיים -הקשר בין המעמד לבין ההון תת. כך במעמדות חברתיות- כל

בני מעמד , במסגרת תרבות מועדונים, למשל. כה ישיר כמו הקשר בין המעמד להון תרבותי

תרבותי קשור -ון תת ה.מעמד הפועליםמ לנוער ביניים מאמצים את המבטא האופייני

ון של כינון התכונות המייחדות את תרבות הנוער צורם לדמי, מעמד ההוריםלבריחה מ

צורות תרבותיות  הסיבות למעמד המיוחד של המוזיקה בתוך זאת אולי אחת; שוויון חברתי

   .נוערשונות של ה

  

גני מסביב וומבאמצעות בידול מההמון ההבעיקר יש לציין כי כינון זהויות המועדון מתבצע 

.  החדשהשל זהותם מאשר להגדיר את המאפיינים" לא" מה הם דבני נוער קל יותר להגי ל–



המרחק , שה למע.תחושת האופוזיציה למיינסטרים היא חיונית עבור משתתפי המועדונים

הון כמות ה תמדידשל  המיינסטרים יכול לשמש כ כלי תרבותה לבין /הדיסקורסיבי בין הנער

-תתהבעיה המתמדת עבור . ערכו רב יותר, מרחק גדול יותרהככל ש: צברנ שתרבותי-התת

על ידי , למשל(הללו היא פחד להיות מצורפים למיינסטרים " מחתרתיותה"תרבויות ה

  ). התקשורת

  

בין , תרבויות המועדון נבנים על סמך הדיכוטומיות בין האוטנטי לבין זיוף- הערכים של תת

  . מדיה לבין המחתרתהבין , יינסטריםתרבות ההיפי לבין תרבות המ

  

ההבדל מן המיינסטרים וההתנגדות לו אינו , כפי שכבר נאמר לעיל, יש לזכור כי, עם זאת

אידיאולוגיה של ; רבותית-התת ההון לצבירתמשמש ככלי אידיאולוגי אלא -בעל אופי פוליטי

 זוכים למעמד נועדה לצרכי ביסוס ההבדלים שבעזרתם בני הנוער, אם קיימת, התנגדות

שמפרש את המציאות אידיאולוגיה זו מהווה שיח . ומרגישים סיפוק עצמי והערכה עצמית

 דלים התרבותיים אינם מהווים קוויההב, לכן. בעזרתו בני תת התרבות מגיעים לכוח חברתיו

התנגדות להגמוניה של התרבות השולטת אלא קווים של יחסי הכוח שחודרים לכל המרחב 

  .בות הנדונההתר-תתבתוך 

  

ניתן לפרש את כל , הבדלים אינו חדשמערכת הצעירים והנוער בהעניין שמגלים ה

. תרבותי-ההיסטוריה של תרבויות הנוער לאחר מלחמת העולם השנייה במושגים של הון תת

ו עמי שסבור כי הכוח מטב. נמיקה של היבדלות נעשתה ברורה יותריד,  בהקשר המודרניךא

אלה הם ההבדלים החשוב כי עשוי ל –נסוס או הגמוניה  בצורת קונצ- הומוגניזציה מביא ל

דון בתפקיד ההבדלים במערכת נאך אם .  של תת תרבויות נוערכשלעצמם תכונה חיובית

 תהינה המתגלמות בהבדלים הללוהנטיות הפוליטיות יוצא כי , חברתית מורכבת יותר

 כאשר צרכנים נוטים ,ייתיתעש- מודרני והפוסט- הפוסטבעולם. מביוולנטיות יותרא

לא ניתן , קציה והדרהילאינבדיבידואליזציה וכאשר פעילויות השלטון תומכים בקלסיפ

היום קל יותר לראות כיצד מאחורי כל הבדל . להתייחס להבדל ושוני כשלעצמו כדבר חיובי

  . הדיכויעבור פעולות אליבי אפשרי  וכינון היררכיה, שוויון-עומדת אפשרות של אי

  

ככינון והבדל מהנורמה הבדל כסטייה : בדלהההדינמיקה של י משמעויות של ת שימותקי

מצד אחד אנשים צעירים אכן לעתים קרובות שואפים לחברה שוויונית . פליהאההנורמה ו

 ,טיפיקציהא אסטרטגיה שמיועדת להתחמק מסטרוהי ז,מצד שני; טית יותרריותר ודמוק

ח אלטרנטיבית שבה ות על מנת ליצור מערכת כ השולטתרבותית-  הסוציומערכתהלצאת מ

זהו תגובה פרדוקסאלית של בני הנוער לבעיות הגיל . יופעל הון תרבותי אלטרנטיבי

  . והמערכת החברתית


