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ویژگی های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم پسند در ایران1
خشایار شایگان3 اعظم راودراد2*،

چکیده
مقالة پیش رو، تحقیقی میدانی در حوزة مخاطبان نقاشــی مدرن و عامه پســند ایرانی  است که به مسئلة تفاوت یا عدم 

تفاوت ویژگی های فردی، اجتماعی و ذائقة هنرِی مخاطبان نقاشــِی مدرن از یک سو و مخاطبان نقاشی های عامه پسند 

از سوی دیگر می پردازد. همچنین عوامل مؤثر در شکل گیری این تفاوت ها را بررسی می کند. نتیجة کلی تحقیق نشان 

می دهد مخاطباِن نقاشــِی مدرن با مخاطبان نقاشــی مردم پســند از ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی متفاوتند. نتایج 

حاصل از آزمون فرضیات نشــان داد مخاطبان، عالوه بر تفاوت در میزان ســرمایة مرتبط با میدان، از حیِث  مشخصاِت 

جمعیت شــناختی مانند منزلت شغلِی پدر و سبِک  زندگی نیز تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. همچنین فرضیة اصلِی 

پژوهش این بود که میاِن ویژگی های مخاطب با نوع نقاشِی مورد عالقة او رابطة معنی داری برقرار است که مشاهده شد 

این فرضیه نیز بنا بر نتایج حاصل از فرضیاِت پیشین تایید می شود و رابطة معنی داری میان مخاطبان و قضاوت ذوقی 

ایشان وجود دارد.
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ویژگی های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم پسند در ایران

مقدمه
در نظریة بوردیو، منشــأ تفاوت های سلیقه ای مخاطبان دو نوع نقاشی مدرن و مردم پسند تفاوت در میزان سرمایه های 

گوناگونی اســت که هر گروه کسب کرده است. بدین ترتیب که مخاطبانی از طبقة باال، با داشتن سرمایه های فرهنگی 

موروثی، به ســوی نقاشی مدرن و مخاطبانی از طبقة پایین، با نداشتن چنین سرمایه هایی، به سوی نقاشی مردم پسند 

گرایش پیدا می کنند. بنابراین، در این تحقیق نیز با مراجعه به مخاطبان دو نوع نمایشــگاه مدرن و مردم پســند، دربارة 

سرمایه های فرهنگی و سلیقه و ذائقة هنری آن ها پرسش به عمل آمد که در متن مقاله به نتایج آن می پردازیم.

پیشینة تجربی تحقیق
در این بخش، به دو دسته از تحقیقات اشاره می شود؛ دستة اول تحقیقات انجام گرفته در حوزة جامعه شناسی نقاشی و 

دســتة دوم تحقیقات پیرامون مخاطبان هنر. در ارتباط با دستة اول، راودراد و افسریان، با مطالعة تاریخی نقاشی ایران 

از منظر جامعه شناسی نقاشی و تقسیم تاریخ نقاشی ایران به دو دورة سنت و تجدد، نشان می دهند که جامعه از طریق 

مکانیسم های ویژة خود بر هنر و هنرمندان نقاشی تأثیر می گذارد ]7[. بدین ترتیب که اوضاع اجتماعی نه تنها سبک و 

مضمون آثار را تعیین می کند، بلکه در تعیین اینکه چه کسی هنرمند شود نیز نقش دارد. همچنین راودراد در تحقیق 

خود ویژگی های نقاشــان نوگرای ایران را مطالعه کرده و تأثیر عوامل اجتماعی را در نقاش شــدن این هنرمندان نشان 

داده است ]6[.

مریدی و تقی زادگان به مطالعة میدانی در بازار عرضه و فروش تابلوهای نقاشــی در ایران پرداخته اند و عوامل مؤثر 

در آن را به چهار دســته تقسیم می کنند: 1. ویژگی های فردی و اجتماعی هنرمند، 2. ویژگی های بصری و زیباشناختی 

تابلوهای نقاشــی، 3. نقش نگارخانه ها و واســطه ها و 4( قیمت گذاری و سازوکار بازار. همچنین با کشف رابطة میان این 

ویژگی ها نشان می دهند که قواعد پایدار مشترکی میان ارزیابی های هنری و ارزش گذاری های اقتصادی برقرار است ]13[. 

پرســتش و محمدی در تحقیق خود، با بهره گیري از مباني نظري جامعه شناسي هنر بوردیو و روش ساخت گرایي 

تكویني او، به تبیین زندگي و آثار كمال الملك پرداخته اند. آن ها شــكل گیري میدان تولید نقاشــي در ایران و چگونگي 

ارتباط آن با میدان قدرت را مد نظر داشــته و نشــان داده اند که تقریبًا همزمان با انقالب مشروطه،  رفته رفته نخستین 

نشانه هاي شكل گیري میدان تولید نقاشي در ایران ظاهر شد و اینکه كمال الملك را می توان سرآمد نقاشان منسوب به 

قطب مستقل در میدان تولید نقاشي ایران دانست ]3[. 

اما در مورد تحقیق دربارة مخاطبان هنر، كشمیرشكن به بررسي رابطة هنرمند و مخاطب و جایگاه مخاطب در هنر 

معاصر می پردازد. وی به اهمیت تصویر و زبان تصویر اشاره دارد و آن را از سایر نشانه های نوشتاری و شنیداری سریع تر، 

پایدارتر و تأثیرگذارتر می داند. در آخر، به اهمیت وجود منتقد هنری اشاره دارد و نقش منتقد و دیگر نهادها را در جایگاه 

پِل ارتباطی هنرمند و جامعه اش متذکر می شود ]10[. 
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مهم ترین تحقیق انجام گرفته دربارة مخاطبان ،تحقیق شاه حسینی دربارة مخاطبان سینماست که در آن ویژگی های 

کلی مخاطبان ســینما را با اســتفاده از روش تحقیق پیمایشی مطالعه کرده و نشــان داده است که اکثریت مخاطبان 

ســینمای ایران جوانان با تحصیالت لیســانس و از رشته های علوم انســانی اند و بیش از هر ژانری به سینمای کمدی 

عالقه مندند ]8[.

مخاطب شناســی از مهم ترین و دشــوارترین موضوعات جامعه شناسی هنر است. پیشینة تجربی این تحقیق نشان 

می دهد چند پژوهش در حوزة جامعه شناســی نقاشــی و نیز مخاطبان هنر در ایران وجود دارد، اما تا کنون تحقیقی 

مســتقیمًا بر مخاطبان نقاشی متمرکز نبوده و اطالعات مورد  نظر را از آن ها جمع آوری نکرده است. بنابراین، یافته های 

تحقیق حاضر از این نظر اهمیت بسیار دارد و می تواند منشأ تحلیل های جامعه شناسانه در این حوزه باشد.

چارچوب نظری
در ایــن مقاله، از نظریة تمایز بوردیو با تأکید بر ســلیقة مخاطبان هنر اســتفاده می کنیــم. قبل از توضیح ویژگی های 

مخاطبــان مختلف در این نظریه، مفاهیم دوقلوی منش و میدان، به مثابة یکــی از ابزارهای نظری مهم نزد بوردیو، را 

توضیح می دهیم. منش و میدان مفاهیمی است که در تحلیل یافته ها از آن ها استفاده می کنیم. این مفاهیم در ذات خود 

رابطه گرا و نسبی اند، به این معنا که هرکدام ناظر بر روابط اند، ضمن آنکه با هم رابطه و نسبت دارند و در رابطه با یکدیگر 

تعریف می شوند )بوردیو، 2002: 19(. 

در تعریــف و تبیین واژة منش، بوردیو ســرمایة فردی را عامل اصلی می داند. ســرمایه حاصل آموخته های فردی 

و اکتســابی ا ست که از دو طریِق رسمی )مدرسی( و غیر رســمی )خانواده( انتقال می یابد ]3، ص104[. می توان گفت 

مکانیســِم جامعه پذیری شرایط شکل گیری منش زیبایی شناســانه را مهیا می کند، منشی که محصول اوضاع تاریخی 

خاصی است و به کنش گر اجازه می دهد آثار هنری را به منزلة آثار خود ارجاع در نظر گیرد: »تجربه ای که خود محصول 

برخورداری از امتیازات، یعنی محصول شــرایط استثنایی کســب قابلیت های فردی است« )بوردیو، 1379: 150(. این 

قابلیت های فردی به واسطة تعلیم و تربیت مستمر حاصل می شود. آنچه موجب اهمیت دادن به آثار فرهنگی و هنری 

می شود، نوعی نگاه تعلیم یافته است که طی روندی تاریخی درونی شده و منش فردی متمایزی را شکل می دهد. 

میدان را شــبکة روابط عینِی موقعیت های مشخص می دانند. عوامل انسانی یا نهادها اشغال کنندگان موقعیت های 

میدانی اند و هر موقعیت شــرایط خاص خویش را بر اشغال کننده اش تحمیل می کند )جنكینز، 1992: 85(. در نتیجه، 

عامل اشغال كنندة یك موقعیت عیني در یك میدان خاص از منشي برخوردار است كه در رابطه با میدان قرار مي گیرد. 

میدان تولید هنر همچون مجموعه ای از ارزش ها، اعمال، و اصول تولید دوگانه ای توصیف می شود که بوردیو آن را 

اقطاب مستقل و وابسته می نامد. قطب مستقل به تولید آثار نابی اختصاص دارد که آشکارا به خود معطوف اند و ارجاعی 

به بیرون ندارند، در حالی که قطب وابسته و زیرمیدانِ  تولیِد انبوه در هر میدانی به کار تولید آثار مردم پسند و معطوف به 

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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بازارهای خارجی مشغول است. بوردیو ساختار درونی میدان را براساس دو اصل رتبه بندی مستقل1 و رتبه بندی وابسته2 

تعریف می کند:

»این اصول همچون معیارهایی عمل می کنند که جایگاه آثار هنری و به تبع عامالن آن را در میدان تعیین می کنند. 

اصل رتبه بندی مستقل یا درونی از منطق میدان هنر تبعیت می کند و موقعیت آثار را با توجه به معیارهای هنر تعریف 

می کند. حال آنکه اصل رتبه بندی وابسته یا بیرونی از منطق میدان های دیگر پیروی می کند و موقعیت آثار را با توجه به 

معیارهایی همچون فروش فراوان و مقبولیت قدرت تعریف می کند« )بوردیو، 1996: 121(. 

هر دو قطِب میدان »به لحاظ جست و جوی بازار برای محصوالت خود اشتراک دارند، لیکن تولید در میدان محدود 

معطوف به تولیدکنندگان دیگر اســت. حال آنکه تولید در میدان انبوه به مصرف کنندگان ختم می شــود. میدان تولید 

محدود با توجه به معیارهای هنری تولید می شود و حتی بازارش همان میدان هنری است، اما میدان تولید انبوه از بیرون 

سفارش می پذیرد و وابسته به عوامل بیرونی است. به لحاظ ریخت شناسی، زیرمیدان تولید محدود در مرکز میدان واقع 

است و زیرمیدان تولید انبوه در حاشیة پیرامون آن قرار می گیرد.« ]3، ص123[.

این اصول ســاختار میدان هنری را دوقطبی می کنند، به این شکل که جهت گیری کنشگراِن ناب و دارای سرمایة 

کافی در میداِن هنر، زیرمیدانی مشخص با عنوان »زیر میدان«3 هنر مستقل )در اینجا نقاشی مدرن( تشکیل می دهد و 

کنشگراِن وابسته به قواعد و زبان میدان های دیگر، که از حیث سرمایه در میدان هنر کمرنگ ترند، زیرمیدان تولید انبوه 

یا وابسته )در اینجا نقاشی مردم پسند( را شکل می دهند. 

نصویو ج. یمخعم  هسقطبب رسدها

قطب مستقل

قطب وابسته

1. autonomous
2. heteronomous
3. sub field
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اما در مورد مخاطب، با تحلیلی که بوردیو در کتاب تمایز عرضه می کند، می توان دو دســته مخاطب را، با توجه به 

رویکرد نظری او، از یکدیگر جدا کرد. این دو دسته متأثر از دو نوع نگاه در تولید و خوانش آثارند. یکی نگاه ناب در تولید 

و درک آثار و دیگری نگاه کاربردی یا غیر ناب. در نگاه نخست، شیوة بازنمایی از موضوع بازنمایی اهمیت بیشتری دارد. 

چشمی که این اثر را مشروع و معاصر می  بیند خود نیز، همراه با هنرمند آفرینندة آن، ساخته و تربیت شدة میدان تولید 

فرهنگِی ناب است. این چشم محصول تاریخ است و تاریخ با آموزش بازتولید می شود ]1، ص26[. ویژگی های این دسته 

از مخاطبان را اجمااًل می توان چنین صورت بندی کرد:

مخاطب دارای توانش فرهنگی است؛ 3

مجهز به مفاهیمی است که از ویژگی های ملموس فراتر می روند؛ 3

ویژگی های سبک گرایانة اثر را می شناسد؛ 3

با اثر همدلی ای دارد که بر پایة شناخت است؛ 3

شروع اکتساب فرهنگ از طریق انس گیری نامحسوس در حلقة خانواده صورت می گیرد. 3

در مقابل این نوع نگاه در تولید و دریافت آثار هنری، بوردیو از دستة دوم مخاطبان سخن می گوید که دارای  3

زیرند: ویژگی های 

رمزهای الزم را در اختیار ندارند؛ 3

در ویژگی های ملموس متوقف می مانند؛ 3

از بازتاب های عاطفی فراتر نمی روند؛ 3

در الیة اولیة معناها باقی می مانند؛ 3

در مورد هنر بر اساس اخالق قضاوت می کند ]1، ص25[. 3

بوردیو نشان می دهد چگونه، در سیر تاریخ هنر، هنر تقلیدی جای خود را به هنر ناب می دهد یا به عبارتی »هنری 

که از طبیعت تقلید می کند جای خود را به هنری می دهد که از هنر تقلید می کند.« ]1، ص27[. اما در عوض، و در تقابل 

با این نوع نگاه، نگاه عامیانه به هنر نه تنها ارجاعی به تاریخ خود هنر نمی دهد بلکه برعکس نیاز به همدلی و ســهولت 

دریافت و صراحت بیان دارد. بوردیو می گوید: »افراد طبقة کارگر همه از تصویرها، چه نقاشــی چه عکس، انتظار دارند 

که صاف و پوست کنده کاری انجام دهند و قضاوت های آن ها نیز غالبًا به وضوح بر اساس هنجارهای اخالق یا عرف صادر 

می شود. ارزیابی آن ها، چه ستایش باشد چه سرزنش، همیشه پایه و اساس اخالقی دارد« ]1، ص28[. در تقابل با انفصال 

و بی طرفی، که تنها راه بازشناسی اثر هنری خودآیین است، »زیباشناسی عامیانه« این امتناع از »همدلی سهل الوصول« 

و لذت »عوامانه« را برنمی تابد. 

در جدولی کلی می توان این دو نوع زیبایی شناسی و مخاطبان هر یک را در دریافت آثار هنری به شکل زیر خالصه 

کرد ]1، خالصة فصل یک[.

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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زیبم میب عمرسمندزیبم میب نمب

فقدان توانش فرهنگیتوانش فرهنگی باال
از بازتاب های عاطفی فراتر نمی رود خواص سبک گرایانه اثر را می شناسد

در خواص ملموس متوقف می مانداز خواص ملموس فراتر می رود
اولویت موضوع بازنمایی بر شیوة بازنماییاولویت شیوة بازنمایی بر موضوع بازنمایی

اولویت به موضوع و مصداقاولویت به شکل و سبک
هنر از طبیعت تقلید می کندهنر از هنر تقلید می کند

ارجاع به مصداق بیرونیارجاع به تاریخ هنر
مشارکت اجتماعیانفصال اجتماعی 

پیوستگی هنر و زندگیآزادی از ضرورت های جهان )زندگی مرفه(
متابعت شکل از کارکردآزمایش های شکلی در هنر

قضاوت بر اساس اخالقبی تفاوتی اخالقی
اولویت کارکرد بر فرماولویت فرم بر کارکرد

سلیقه ضروری پسندسلیقة وارسته
سلیقة تحت سلطهسلیقة مسلط

مخاطبان مردم پسندمخاطبان مدرن

اما پیر بوردیو، بر اســاس داده ها و آمارهایی که طی ســال ها فراهم آورد، نشان داد که این دو نوع زیبایی شناسی با 

مســائلی مانند طبقة اجتماعی، تحصیالت آکادمیک، شــغل پدر، و تحصیالت والدین رابطه دارند، موضوعی که در این 

پژوهش به کار می آید. 

از نگاه بوردیو سلیقه و ذائقة هنری افراد با طبقة اجتماعی و سطح تحصیالت آن ها رابطه دارد. اگرچه در شکل یابی 

این سلیقه ها و زیبایی شناسی ها خاستگاه اجتماعی از سرمایة تحصیلی فرد اهمیت بیشتری دارد و در سطوح همتراز از 

حیث ســرمایة تحصیلی، این تفاوت در خاستگاه اجتماعی است که در خبرگی و توانش فرهنگی فرد تفاوت معناداری 

ایجاد می کند ]1، ص102[. اما نظام آموزشــی در طبیعی کردن و عقالنی ســازی و مشروع نمایی این سلیقة ناب، نقش 

مهمی ایفا می کند ]1، ص108[. چرا که نظام آموزشــی از این حیث کارکردی شــبیه به ایدئولوژی دارد که تفاوت های 

موجود را عقالنی و طبیعی جلوه می دهد و تفاوت های مربوط به شیوة اکتساب فرهنگ را به تفاوت های طبع و سرشت 

آدمی مبدل می سازد.

با توجه به ویژگی های مخاطبان هنر مردم پســند و هنر واال که بوردیو تشــریح کرده است و نیز رابطة میان سلیقة 

هنری و زیباشــناختی با ویژگی های اجتماعی مانند سرمایة فرهنگی، سرمایة تحصیلی و منش افراد ، در تحقیق حاضر 
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دو دســته از مخاطبان نقاشــی مدرن و مردم پســند در ایران را با هم مقایســه  و تمایز آن ها را، بر اساس ویژگی های 

اجتماعی، بررســی کرده ایم تا معلوم شود که آیا در ایران نیز روابطی که بوردیو میان طبقات اجتماعی و سلیقه و ذائقة 

زیبایی شناختی آن ها قائل است، وجود دارد یا خیر. ضمن تالش برای آزمون این موضوع، این تحقیق توصیف جامعی از 

خصوصیات اجتماعی مخاطبان نقاشی مردم پسند و مدرن ایران عرضه خواهد کرد. 

روش شناسی
پژوهش حاضر به روش پیمایش و مشــاهدة مستقیم انجام گرفته است. روش گردآوری اطالعات پرسش نامه و نیز ثبت 

مشــاهدات میدانی پرسش گران اســت. بدین ترتیب که ابتدا با مصاحبه با مخاطبان حاضر در گالری ها و مغازه گالری ها 

پرسش نامه ها تکمیل شد، سپس پرســش گران اطالعاتی را از مدیران گالری ها، باز هم در قالب پرسش نامه و مصاحبه، 

گردآوری کردند و سرانجام مشاهدات میدانی خود را نیز برای استفاده های بعدی در یافته ها یادداشت کردند. در طراحی 

پرسش نامة مخاطبان نقاشی، از پرسشنامة پی یر بوردیو در کتاب تمایز بهره گرفته شد که متناسب با شرایط ایران )مثاًل 

نام هنرمندان ایرانی( اصالح شد. 

منظور از گالری آن دسته از نمایشگاه های نقاشی است که عمدتًا آثار نقاشی مدرن را به نمایش می گذارند. حدود 

60- 70 گالری در زمینة هنر و نقاشی مدرن فعالیت مستمر و حرفه ای دارند، که از این میان شش گالری ماه مهر )واقع 

در جــردن، کوچــة نیلوفر، پالک 7(، هما )واقع در ولی عصر، کوچة رحیمی، پــالک 27(، آریا )واقع در ولی عصر، کوچة 

زرین، پالک 10(، آن )واقع در سئول، پالک 40(، گلستان )واقع در دروس، کماسایی، پالک 34(، و طراحان آزاد )واقع 

در میدان سلماس، پالک41( برای تحقیق انتخاب شدند. معیار این انتخاب توزیع گالری های نمونه در سطح شهر تهران 

متناسب با توزیع کل گالری ها بود.

مغازه گالری ها آن دســته از فروشگاه  ـ نمایشگاه های نقاشی اندکه به فروش نقاشی های مردم پسند مشغول اندکه از 

میان آن ها به چهار گالری مطرح توفیقیان، رحیمیان، داداشی شعبة یک و داداشی شعبة دو )که همة آن ها در خیابان 

ولی عصر حد فاصل میدان ولی عصر تا خیابان مطهری واقع شــده اند(، و همچنین دو بازار فروش و مرکز آموزش نقاشی 

مردم پسند، یکی واقع در تجریش مغازه گالری های طبقة ششم پاساژ قائم و دیگری در فلکة دوم آریاشهر مغازه گالری های 

زیرزمین پاساژ شیری مراجعه شد.

تعداد نمونة الزم از مخاطبان نقاشی در هر دو نوع نمایشگاه بدین ترتیب محاسبه شد: از مجموع متغیرهای 8 الی 

13 پرسش نامه، متغیری با عنوان »پی گیری گالری های هنری« ساختیم. واریانس این متغیر برابر است با 14/99 که با 

قرار دادن آن در فرمول زیر، تعداد نمونة محاسبه شده برابر است با 230 نفر. اما برای پوشش دادن خطاهای نمونه گیری 

با تعداد بیشتری یعنی 240 نفر مصاحبه شد. فرمول و روش محاسبة تعداد نمونه به شرح زیر است:

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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n = تعداد نمونه

e = مقدار خطا )فاصلة اطمینان(

s = بزرگ ترین واریانس

t = ضریب اطمینان

14/99 * )1/96(

)0/5(2
= 230/2=2

22

e
stn ≥

22

2

در هر گالری و مغازه گالری، بیست پرسش نامه به صورت تصادفی بین مراجعان باالی پانزده سال به روش نمونه گیری 

تصادفی و طبقه بندی شده تکمیل شد. بدین ترتیب، در مجموع 240 پرسش نامه، طی دو هفتة پایانی تیرماه سال 1391 

جمع آوری شد.

فرضیة پژوهش در این مرحله این است که میان ویژگی های مخاطبان نقاشی مدرن و مردم پسند در ایران تفاوت های 

معنا داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیة کلی نیاز بود که به انواع ویژگی های جمعیت شناختی و فرهنگی و اجتماعی 

جداگانه توجه کنیم که با عنوان فرضیه های فرعی الف، ب، ج، و د در متن مقاله مشــخص شده اند. در ادامة مقاله ابتدا 

یافته های مشاهدات میدانی را تشریح می کنیم و سپس به آزمون فرضیات می پردازیم.

یافته ها
مشاهدات میدانی پژوهش نشان داد که چگونگی توزیع گالری ها و مغازه گالری ها در سطح شهر و تراکم و تجمع آن ها 

در نقاط خاصی از شــهر معنادار اســت. بدین ترتیب که اکثر آن ها از نظر موقعیت جغرافیایی به ســمت مرکز و باالی 

شــهر گرایش دارند. با این تفاوت که گالری های هنر مدرن، نهادهای اصلی بازتولید سرمایه در میداِن تولید فرهنگی، 

در کوچه ها و میان محله های مســکونی مناطق متمول شهری دور از هیاهو حضور حداکثری داشتند، که این موضوع 

نشــان از نوعی تمایز و گریز از بازار، به مثابة نماِد میدان اقتصاد، اســت. در مقابل، مغازه  گالری ها اغلب در نزدیک ترین 

موقعیت به خیابان و درون مجتمع های تجاری مانند پاســاژ قائم قرار دارند. به عبارتی، این مغازه گالری ها که به وجِه 

مردم پســند و حاشــیة میدان هنر تعلق دارند، تحت تأثیر فضای میداِن اقتصاد قرار دارند و از حیث مکانی نیز در جوار 

آن ها قرار گرفته اند. معنای ضمنی این تفاوت در محل برگزاری نمایشــگاه این اســت که مخاطب نقاشــی مدرن الزم 

اســت با برنامه ریزی و تعیین وقت قبلی به منظور بازدید از نمایشگاه اقدام کند و معمواًل به این منظور از منزل خارج 

شود. در حالی که مخاطب نقاشی مردم پسند بیشتر احتمال دارد که حین مراجعه به بازار برای انجام سایر امور خود، 

بــه گالری نیز برخورد کند و به بازدید از آن بپــردازد. بنابراین، اغلب بدون برنامه ریزی و تعیین وقت قبلی به این کار 

مبادرت می ورزد.
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مشــخصة دیگری که در مشاهدة حضوری مشــاهده گران معنادار به نظر می رسید نوع چیدمان آثار در هر کدام 

از ایــن فضاها بود. این مشــخصه می تواند به فهم کنش مخاطبان کمک کنــد. چیدمان آثار در مغازه گالری های هنر 

مردم پســند، مثل مغازه ها و بوتیک ها که نماد میدان اقتصاد و منطق نفع هر چه بیشــتر هســتند، نسبت به ظرفیت 

مغازه زیاد است، به نحوی که دیوارهای مغازه گالری ها به گونه ای متراکم و فشرده از کف تا سقف و بی هیچ فاصله ای 

در میان آن ها پوشیده می شود. اما در گالری های هنر مدرن،  که طبق آموزه های بوردیو قلب قطب نابِ  میدان را شکل 

می دهند، آثار نقاشــی در تعداد محدود و با فاصله از یکدیگر به نمایش گذاشــته می شوند و هر اثر هنری به خوبی از 

ســایر آثار متمایز می شــود. در گالری ها تعداد محدودی کار در فضای بزرگ تر و با تشخص و تمایز بیشتر به نمایش 

گذاشته می شود. 

می توان این رفتار را بر اســاس منطق مبادله و ســود هرچه بیشتر در میدان اقتصاد، و منطق وارونة آن در دنیای 

هنر فهم کرد. هنر مردم پسند برخالف هنر فاخر به دنبال صرف هزینه های بسیار برای ساخت اثری با مخاطبان محدود 

نیست، بلکه با هزینه ای کم اثری تولید می کند که مخاطبانی بسیار داشته باشد. مغازه گالری ها به مخاطبان و کنشگران 

میدان هــای دیگر توجه دارند و این گرایش را با تولید باال و منطبق بر منطق ســود صورت می دهند. اما هنر مدرن با 

توجــه به نظر بوردیو، صرفًا به مخاطبان محــدود درون میدان توجه دارد و از حیث کمیت نیز تعداد کمتری از آثار را 

به نمایش می گذارد.

نکتة قابل توجه دیگر مدت زمانی ا ست که مخاطبان برای دیدن آثار صرف می کنند و این موضوع خود به یکسانی 

الگو های تولید در قطب وابســته ارجاع می دهد. در نگاه اول، مدت زمانی که مخاطبان صرف دیدن آثار می کنند در هر 

دوی این مکان ها یکسان است اما باید به تعداد آثاری که در هر کدام از مکان  ها به نمایش گذاشته شده است نیر توجه 

کرد. مخاطبان در هر دو نوع گالری اغلب حدود 15 دقیقه وقت صرف می کنند. اما نکته اینجاســت که در گالری های 

هنری مدرن این زمان صرف دیدن حداکثر بیســت تابلو می شــود و در مغازه گالری های مردم پسند، مخاطب با بیش از 

شــصت اثر روبه رو است. این تفاوت نشــان می دهد که مخاطب عام، با تکیه بر بازتاب های عاطفی آثار، به زمان کمتری 

برای تماشا نیاز دارد زیرا بازتاب عاطفی سریع است. در حالی که مخاطب خاص، با توجه به ویژگی های سبک گرایانة اثر، 

نیاز به تأمل و اندیشه ورزی بیشتری در شناخت آثار دارد.

عالوه بر مشاهدات فوق، که نشان دهندة وجود تفاوت میان دو نوع گالری از نظر مکان برگزاری، تعداد آثار نمایش 

داده شــده، شــیوة نمایش آثار و نیز مدت زمانی اســت که مخاطبان در هر گالری برای دریافت یک اثر نقاشی صرف 

می کنند، که خود بیانگر تفاوت میان مخاطبان اســت، سؤال این است که این دو دسته مخاطب، که رفتارهای متفاوتی 

در این دو نوع گالری دارند، واجد چه خصوصیات اجتماعی ای هستند و آیا از این نظر هم با هم متفاوت اند یا خیر. پاسخ 

مثبت به این سؤال می تواند مؤید نظر بوردیو در تأثیر سرمایه های فرهنگی موروثی و اکتسابی افراد در نوع سلیقه و ذائقة 

زیبایی شناختی آنان باشد.

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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همان طور که ذکر شــد فرضیة این تحقیق این است که میان ویژگی های مخاطبان نقاشی مدرن و مردم پسند در 

ایران تفاوت های معنا داری وجود دارد. نتایج آزمون این فرضیه در چهار قسمت به شرح زیر تشریح می شود:

الف( میان ویژگی های جمعیت شناختی و اجتماعی مخاطب و گرایش وی به نقاشی مدرن یا مردم پسند رابطة 

معناداری وجود دارد.

با توجه به یافته های حاصل از پرسش نامه ها و تجزیة آماری آن ها، این نتیجه حاصل شد که  تفاوت معناداری بین سِن 

مخاطبان گالری های مردم پسند و مدرن وجود ندارد. اما از نظر جنسیت تفاوت قابل اعتنایی وجود دارد. زنان بیش از 

مردان به گالری های مدرن مراجعه می کنند و مردان بیشتر از گالری های مردم پسند بازدید می  کنند. بنابراین، متغیر 

جنسیت مخاطب در انتخاب نوع گالری نقش دارد )جدول 1(. این نتیجه با این تصور که زنان سرمایة فرهنگی کمتری 

دارند در تناقض است. تحقیقات در ایران نشان داده است که در دو دهة اخیر با رشد تمایل زنان به جهان مدرن روبه رو 

بوده ایم و این امر خود را در افزایش تعداد شاعران زن، افزایش شدید تعداد هنرمندان زن و حضور بی سابقة آنان در 

عرصه های آفرینشگرانه هنری نشان داده است ]5، 9[. بدین ترتیب، نه تنها این یافته توضیح داده می شود، بلکه یافته های 

تحقیقات قبلی نیز تأیید می شود. 

 دسل ج.  هطة   س پمیخ گویما م نوع گملوی

نوع گملوی

  س

گملوی رد اگملوی روهم په د

ه صد فوهسهني
فوهسهنب

ه صد 
روعبو

ه صد 
ه صد فوهسهنينوهكهي

فوهسهنب
ه صد 

روعبو
ه صد 
نوهكهي

۵۳۴۴٫۲۴۶٫۹۴۶٫۹۷۰۵۸٫۳۶۳٫۱۶۳٫۱زا
۶۰۵۰۵۳٫۱۱۰۰۴۱۳۴٫۲۳۶٫۹۱۰۰روه
-----۱۱۱۹۲٫۵۱۰۰-----۱۱۳۹۴٫۲۱۰۰کل

----------۹۷٫۵----------۷۵٫۸ب پمیخ
----------۱۲۰۱۰۰----------۱۲۰۱۰۰کل پمیخ گویما

سطح معنی داری: 0.015 کای اسکوئر: 5.906    

از طرف دیگر، مخاطبان گالری های مدرن بیشتر متولد تهران و بازدیدکنندگان مغازه گالری های مردم پسند بیشتر 

متولد شهرستان  هستند )جدول 2(. 
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 دسل ع.  هطة رحل نولد پمیخ گویما م نوع گملوی

نوع گملوی

رحل نولد

گملوی رد اگملوی روهم په د

ه صد فوهسهني
فوهسهنب

ه صد 
روعبو

ه صد 
نوهكهي

ه صد فوهسهني
فوهسهنب

ه صد 
روعبو

ه صد 
نوهكهي

۴۹۴۰٫۸۵۵٫۱۵۵٫۱۶۹۵۷٫۵۷۲٫۶۷۲٫۶ننوها
۳۹۳۲٫۵۴۳٫۸۹۸٫۹۲۶۲۱٫۷۲۷٫۴۱۰۰یمیو نوام

۱۰٫۸۱٫۱۱۰۰۰۰۰۰خم ج هز کشو 
-----۹۵۷۹٫۲۱۰۰-----۸۹۷۴٫۲۱۰۰کل

----------۲۵۲۰٫۸----------۳۱۲۵٫۸ب پمیخ
----------۱۲۰۱۰۰----------۱۲۰۱۰۰کل پمیخ گویما

سطح معنی داری: 0.033 کای اسکوئر: 6.801   

همچنین افراد مجرد تمایل بیشــتری به بازدید از آثار گالری های مدرن دارند؛ حال آنکه افراد متأهل بیشــتر به 

مغازه گالری های مردم پسند مراجعه می کنند )جدول 3(. 

 دسل 3.  هطة سضوست نأال پمیخ گویما م نوع گملوی

نوع گملوی

سضوست نأال

گملوی رد اگملوی روهم په د

ه صد فوهسهني
فوهسهنب

ه صد 
روعبو

ه صد 
نوهكهي

ه صد فوهسهني
فوهسهنب

ه صد 
روعبو

ه صد 
نوهكهي

۴۵۳۷٫۵۴۵٫۹۴۵٫۹۶۷۵۵٫۸۶۶٫۳۶۶٫۳رجوه
۵۰۴۱٫۷۵۱۹۶٫۹۲۷۲۲٫۵۲۶٫۷۹۳٫۱رعأال

۳۲٫۵۳٫۱۱۰۰۷۵٫۸۶٫۹۱۰۰ ده دا
-----۱۰۱۸۴٫۲۱۰۰-----۹۸۸۱٫۷۱۰۰کل

----------۱۹۱۵٫۸----------۲۲۱۸٫۳ب پمیخ
----------۱۲۰۱۰۰----------۱۲۰۱۰۰کل پمیخ گویما

سطح معنی داری: 0.002 کای اسکوئر: 12.749   

منزلت شــغلی پدران این دو دسته مخاطب از دیگر ویژگی های مورد نظر بود. تفاوت معناداری بین منزلت شغلی 

پدران این دو نوع مخاطب وجود دارد. میانگین رتبه ای مؤید آن اســت که، به لحاظ منزلت شــغلی، پدران مخاطبان 

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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ویژگی های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم پسند در ایران

گالری های مدرن در سطوح باالتری جای دارند )جدول 4(. شغل پدر 86 درصد از مخاطبان نقاشی مردم پسند در طبقة 

فرهنگی و اقتصادی متوسط و متوسط رو به پایین جای می گیرد. در حالی که 74 درصد پدران مخاطبان نقاشی مدرن 

در این گروه جای می گیرند. در مقابل، در حالی که شــغل پدر 25 درصد از مخاطبان نقاشــی مدرن جزو مشاغل طبقة 

فرهنگی و اقتصادی متوسط تا باال است، فقط 14 درصد از پدران مخاطبان نقاشی مردم پسند چنین مشاغلی دارند. ضمن 

اینکه هیچ یک از پدران مخاطبان نقاشی مردم پسند در دو دستة بامشاغل طبقة فرهنگی و اقتصادی باال و نیز مشاغل 

با طبقة اقتصادی باال حضور نداشته اند. 

 دسل 4.  هطة غل پد  پمیخ گویما م نوع گملوی

نوع گملوی

غل پد 

گملوی رد اگملوی روهم په د

فوهسهني
ه صد 
فوهسهنب

ه صد 
روعبو

ه صد 
نوهكهي

فوهسهني
ه صد 
فوهسهنب

ه صد 
روعبو

ه صد 
نوهكهي

رشمغل م طبقة فوا گب س 
۶۵۶٫۷۶٫۷----------------هقعصمهی مال

۷۵٫۸۸٫۱۸٫۱۴۳٫۳۴٫۴۱۱٫۱رشمغل م طبقة فوا گب مال

رشمغل م طبقة فوا گب س 
هقعصمهی رعویط س رعویط 

 س د مال
۵۴٫۲۵٫۸۱۴۱۱۹٫۲۱۲٫۲۲۳٫۳

۲۱٫۷۲٫۲۲۵٫۶----------------رشمغل م طبقد هقعصمهی مال

رشمغل م طبقة فوا گب س 
هقعصمهی رعویط س رعویط 

 س د پمیسن
۷۴۶۱٫۷۸۶۱۰۰۶۷۵۵٫۸۷۴٫۴۱۰۰

----۹۰۷۵۱۰۰----۸۶۷۱٫۷۱۰۰کل

--------۳۰۲۵--------۳۴۲۸٫۳ب پمیخ
--------۱۲۰۱۰۰--------۱۲۰۱۰۰کل پمیخ گویما

سطح معنی داری: 0.05 من ویتنی: 1.889-   

متغیر شــغل مادر در گزینش مخاطبان بی تأثیر اســت. همچنین تفاوت قابل اعتنایــی بین تحصیالت والدین دو 

دســته مخاطب وجود ندارد و به بیان دیگر، تحصیالت والدین عامل مؤثری در انتخاب نوع گالری نیست. این دو نتیجه 

با یافته های بوردیو از جامعة فرانسه همخوانی ندارد. بوردیو در کتاب تمایز به این نتیجه می رسد که تحصیالت و شغل 

والدین نقش تعیین کننده ای در سلیقه و ذائقة زیبایی شناختی فرد دارد. به نظر می رسد تفاوت های جامعة ایران و فرانسه 



51

عامل اصلی این اتفاق است، این تفاوت را این گونه می توان توضیح داد که اواًل در ایران فراگیر شدن تحصیالت دانشگاهی 

امری متأخر است و به همین علت تفاوت قابل توجهی میان تحصیالت پدران و مادران پاسخگویان مشاهده نمی شود که 

بتواند تأثیر خود را روی رفتار فرهنگی آن ها نشان دهد. این یافته در تحقیق سینماگران )راودراد،1387(، نقاشان نوگرا 

]5[ و نیز نمایشنامه نویسان ]4[ ایران نیز تأیید شده است.

دوم اینکه، با توجه به همین اســتدالل، می تــوان گفت در ایران اثر مدارک تحصیلی یــا به عبارت دیگر آموزش 

دانشــگاهی در تغییر رفتارهای مخاطبان بیشتر از اثر سرمایة فرهنگی موروثی است. به همین علت است که در جدول 

زیر می بینیم که مخاطبان نقاشی مدرن بیش از مخاطبان نقاشی مردم پسند تحصیالت دانشگاهی دارند. همان طور که 

در جدول زیر مشــاهده می شود در حالی که 35 درصد از مخاطبان نقاشی مردم پسند مدرک فوق دیپلم و کمتر دارند، 

این نســبت برای مخاطبان نقاشــی مدرن 20 درصد است. همچنین، برعکس، در حالی که 80 درصد مخاطبان نقاشی 

مدرن مدرک تحصیلی لیســانس و باالتر دارند، این نســبت برای مخاطبان نقاشــی مردم پسند 65 درصد است. تعداد 

دارندگان مدرک دکتری در میان مخاطبان نقاشــی مردم پســند بیشتر است اما به علت تفاوت بارز در نسبت دارندگان 

مدرک لیســانس و فوق لیســانس و محدودیت تعداد کلی دارندگان مدرک دکتری، این تفاوت جزیی تأثیری در کلیت 

تحلیل نگذاشــته است و به لحاظ آماری نیز رابطة میان متغیر سطح تحصیالت با  پسند آثار نقاشی مدرن و مردم پسند 

تأیید شده است. 

 دسل ج.  هطة رسزها نحصسالن پمیخ گویما م نوع گملوی

نوع گملوی

رسزها نحصسالن

گملوی رد اگملوی روهم په د

ه صد فوهسهني
فوهسهنب

ه صد 
روعبو

ه صد 
نوهكهي

ه صد فوهسهني
فوهسهنب

ه صد 
روعبو

ه صد 
نوهكهي

۵۴٫۲۴٫۳۴٫۳۴۳٫۳۳٫۵۳٫۵زیو هیپلم
۲۰۱۶٫۷۱۷٫۱۲۱٫۴۹۷٫۵۷٫۸۱۱٫۳هیپلم

۱۶۱۳٫۳۱۳٫۷۳۵۱۰۸٫۳۸٫۷۲۰فوق هیپلم
۵۸۴۸٫۳۴۹٫۶۸۴٫۶۶۶۵۵۵۷٫۴۷۷٫۴لسهمنس

۱۳۱۰٫۸۱۱٫۱۹۵٫۷۲۴۲۰۲۰٫۹۹۸٫۳فوق لسهمنس
۵۴٫۲۴٫۳۱۰۰۲۱٫۷۱٫۷۱۰۰هکعوه س سشعو

----۱۱۵۹۵٫۸۱۰۰----۱۱۷۹۷٫۵۱۰۰کل
--------۵۴٫۲--------۳۲٫۵ب پمیخ

--------۱۲۰۱۰۰--------۱۲۰۱۰۰کل پمیخ گویما

سطح معنی داری: 0.016 من ویتنی: 2.409-    

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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ویژگی های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم پسند در ایران

همچنین تفاوت معناداری بین رشــتة تحصیلی و پذیرش و  پسندیدن نقاشی های مدرن و مردم پسند با پیوستگی 

متوســط وجود دارد. با توجه به فراوانی های به دســت آمده می توان گفت عمدة مخاطبان گالری های مردم پســند در 

رشته های فنی و مهندسی و ریاضیات و علوم انسانی تحصیل کرده اند، ولی بیش از یک سوم بازدیدکنندگان گالری های 

مدرن در رشــته های گوناگون هنر آموزش دیده اند. بنابراین، با 99 درصد اطمینان، ارتباط متغیرهای رشتة تحصیلی با 

نوع مخاطب گالری ها تأیید می شــود و تحصیل در رشــته های هنری عاملی است که گرایش مخاطبان را به گالری های 

مدرن افزایش می دهد )جدول 6(.

 دسل 6.  هطة  عة نحصسلب پمیخ گویما م نوع گملوی

نوع گملوی

 عة نحصسلب

گملوی رد اگملوی روهم په د

ه صد فوهسهني
فوهسهنب

ه صد 
روعبو

ه صد 
نوهكهي

ه صد فوهسهني
فوهسهنب

ه صد 
روعبو

ه صد 
نوهكهي

۲۷۲۲٫۵۳۶۳۶۱۱۹٫۲۱۴٫۹۱۴٫۹ف ب رن دیب س  یمضب

۹۷٫۵۱۲۴۸۵۴٫۲۶٫۸۲۱٫۶علوم نجوب

۱۹۱۵٫۸۲۵٫۳۷۳٫۳۱۱۹٫۲۱۴٫۹۳۶٫۵علوم هنهمنب

۴۳٫۳۵٫۳۷۸٫۷۰۰۰۰علوم کشمس زی

۱۶۱۳٫۳۲۱٫۳۱۰۰۴۷۳۹٫۲۶۳٫۵۱۰۰ا وی

----۷۴۶۱٫۷۱۰۰----۷۵۶۲٫۵۱۰۰کل

--------۴۶۳۸٫۳--------۴۵۳۷٫۵ب پمیخ

--------۱۲۰۱۰۰--------۱۲۰۱۰۰کل پمیخ گویما

سطح معنی داری: 0.000 ضریب وی کرامر: 0.443    

در مورد ســایر متغیرهای مورد مطالعه، یعنی وضعیت اشــتغال، میزان درآمد، وضعیت اقتصادی، منطقة سکونت 

فعلی و پیشــین، و نوع منزل مســکونی فعلی و پیشــین، تفاوت قابل اعتنایی بین مخاطبان گالری های مردم پسند و 

مــدرن وجود ندارد. بنابراین، در مقایســه با نظریه بوردیو، می توان گفت بعضی از عوامل مــورد نظر او در ایران نیز در 

 ســاخت سلیقة مخاطبان نقش دارند و بعضی چنین نقشی ندارند. در جدول زیر این عوامل به صورت مقایسه ای نشان 

داده شده اند:
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 دسل 7. سیژگب امی فوهی رخمطبما نقمب رد ا س روهم په د

سیژگب امی دسا نفمسن رو مهه نوع نقمب رو ه عالقدسیژگب امی فوهی

روهم په درد ا

سن- محل سکونت- وضعیت بیشتر مردبیشتر زنجنس
اشتغال- میزان درآمد- پیشینه 

هنری والدین- میزان تحصیالت 
پدر- وضعیت اشتغال مادر-

میزان تحصیالت مادر- منطقه 
سکونت پیشین و فعلی- نوع 

مسکن پیشین و فعلی

بیشتر شهرستان هابیشتر تهرانمحل تولد
بیشتر متأهلبیشتر مجردوضعیت تاهل

تحصیالت پایین ترتحصیالت باالترمیزان تحصیالت
فنی و مهندسی، ریاضیات و علوم انسانیرشته های هنریرشتة تحصیلی

پدر شغلی  پایین ترباالترمنزلت 

بنابر آنچه گفته شــد، می توان به نتایجی در زمینة مشخصات جمعیت شناختی و اجتماعی مخاطبان دست یافت. 

مخاطبان نقاشی مدرن را بیشتر متولدین تهران، مجردها و زنان تشکیل می دهند که پدرانشان از منزلت شغلی باالتری 

برخوردارند. همچنین تحصیالت باال بخصوص در رشــته های هنری عامل دیگری برای گرایش مخاطبان به آثار مدرن 

اســت. اما متغیرهای مرتبط با وضعیت اقتصادی نقشــی در گرایش مخاطبان به آثار مدرن یا مردم پسند نداشته است. 

بدین ترتیب، می توان نتیجه گرفت که مخاطبان هر دو گروه از نظر اجتماعی تقریبًا از یک طبقه هســتند با این تفاوت 

که مخاطبان آثار مدرن، به علت تفاوت در منزلت شغلی پدر و میزان و نوع تحصیالت، در سطوح باالتر و مخاطبان آثار 

مردم پسند در سطوح پایین تر این طبقه جای دارند. 

متغیرهای پیشینة فرهنگی مخاطبان تا اینجا به صورت انفرادی آزمون شد. اما برای آزمون فرضیه به شاخص سازی 

نیاز است. شاخص پیشینة فرهنگی مخاطبان از ترکیب متغیرهای تحصیالت و پیشینة هنری پاسخگویان و والدین آنان، 

منزلت شغلی پاسخگویان، میزان تحصیالت، و منزلت شغلی والدین آنان ساخته شده است.

  دسل 8. آزروا رقمیهة رسمنگسن )T-Test( سن رخمطبما گملوی امی 
روهم په د س رد ا م مخص پسشس ة فوا گب آنما

نوع آزروا

نوع رخمطب

آزروا رقمیهة رسمنگسن

هنحوهف رسمنگسن
روسم 

F یطح
رو مهه ي

tه  ة آزههي
df

آزروا هس ههر د
Sig

۱۰۰۰٫۰۱۴-۱۳٫۰۴۳٫۰۷۳۰٫۲۰۱۰٫۶۵۵۲٫۴۸۹گملوی روهم په د
۹۹٫۹۷۲۰٫۰۱۴-۱۴٫۶۵۳٫۴۰۵۲٫۵۰۵گملوی رد ا

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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ویژگی های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم پسند در ایران

با توجه به ضریب F و سطوح معناداری به دست آمده )Sig=0.655( از خط اول یعنی خط H0 استفاده می  کنیم. 

ســطوح معناداری به دست آمده در این خط )Sig=014.00( نشــان می دهد که تفاوت معناداری بین میانگین شاخص 

پیشینة فرهنگی پاسخ گویان مخاطب گالری های مردم پسند و مدرن وجود دارد. بنابراین مخاطبان گالری های مدرن از 

پیشینة فرهنگی باالتری در مقایسه با مخاطبان گالری های مردم پسند برخوردارند )جدول 11(.

ب: میان شیوه های مصرف هنر مخاطب و گرایش وی به نقاشی مدرن یا مردم پسند رابطة معناداری وجود دارد.

از آنجا که ارائة جدول های اختصاصی هر متغیر همانند آنچه در باال آمد فضایی خارج از عهدة این مقاله می طلبد، در 

سه جدول آتی خالصة اطالعات الزم عرضه می شود. پس از آن، با جمع بندی و مقایسة یافته های فرضیه های فرعی، در 

مورد فرضیة اصلی تحقیق نتیجه می گیریم.

 دسل 9. سوا امی رصوف ا وی رخمطبما نقمب رد ا س روهم په د

سوا امی رصوف 
ا وی

دسا نفمسننوع نقمب رو ه عالقد
رو مهه  روهم په درد ا

بیشتر به دعوت هنرمند هلسل روه ود 
یا مدیر گالری- 

همراهی با دوستان 

بیشتر برای خرید 
تابلو- گذری و 

اتفاقی- پر کردن 
اوقات فراغت

بازدید از آثار

همکاری- خویشاوندی- شناخت بیشتر شاگردیبیشتر دوستی ها آ میب م نقمش
قبلی از طریق آثار- عدم شناخت

تعداد بازدید کمترتعداد بازدید بیشتررسزها مزهید
نسخة اصل بودن- پسندیدن تابلو- روسم  خوید نقمب

هزینة مناسب- شناخت نقاش- 
کلکسیون شخصی- ست شدن با 

دکوراسیون منزل
ونمرد امی نلویزیونب 

نقمب 
بیشتر تماشا می کنندکمتر تماشا می کنند

تفاوتی وجود نداردهاهست  مخت ا ور د
هاهست  مخت گملوی 

یم گملوی هه 
کمتربیشتر

اختصاص وقت کمتراختصاص وقت بیشترزرما مزهید
کمتر اهمیت می دهندبیشتر اهمیت می دهندهصل وها هثو
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همان طور که مشــاهده می شــود، هر دو دســتة مخاطبــان در درجة اول بــه منظور بازدید از آثــار به گالری 

مراجعــه می کننــد و تفاوت آن ها از این نظر معنا دار نیســت. اما در مرحلة بعد، مخاطبان نقاشــی مدرن بیشــتر از 

مخاطبان نقاشــی مردم پســند به دعوت هنرمند یا مدیر گالری یا همراهی با دوســتان به گالــری مراجعه می کنند 

و بیشــتر آن ها نیز از دوســتان نقاش اند. این در حالی اســت که مخاطبان نقاشــی مردم پسند بیشــتر از مخاطبان 

نقاشــی مــدرن به منظور خرید تابلو و پر کردن اوقات فراغت یا به صورت گــذری و اتفاقی به مغازه گالری ها مراجعه 

می کنند و بیشــتر آن ها هم از شــاگردان نقاشان اند. همچنین مخاطبان نقاشــی مدرن، دفعات بیشتری از گالری ها 

بازدید می کنند و در هر بازدید وقت بیشــتری به تماشــای نقاشــی ها اختصاص می دهند، کمتر برنامه های نقاشــی 

 تلویزیون را تماشــا می کنند، شــناخت گالری یا گالری دار برایشان مهم اســت و به اصل بودن آثار نقاشی نیز بیشتر 

اهمیت می دهند. 

اما از نظر وجود رابطة همکاری و خویشاوندی با نقاش، داشتن شناخت قبلی از طریق آثار نقاش یا حتی نشناختن 

نقاش، تفاوت معناداری میان این دو دســته مخاطب وجود ندارد. همچنین از نظر معیار خرید اثر نقاشی، شامل نسخة 

اصل بودن،  پســندیدن تابلو، قیمت مناسب، شناختن نقاش، کلکسیون شخصی، هماهنگی با دکوراسیون منزل، تفاوت 

معنا داری میان مخاطبان وجود ندارد. به عبارت دیگر، معیارهای خرید تابلو نزد مخاطبان نقاشــی مدرن و مردم پســند 

شبیه به هم است.

شــاخص پی گیری هنری پاســخگویان از مجموع متغیرهای رتبه ای میزان بازدید از آثار در سه ماه گذشه با نمرة 

گویه های مربوط به نقش تبلیغات در ترغیب بازدید از آثار نقاشــی و میزان وقت اختصاص یافته به بازدید از آثار نقاشی 

ســاخته شده است. آزمون آماری نشان داد مخاطبان گالری های مدرن پی گیری هنری بیشتری دارند و همین امر آنان 

را از مخاطبان گالری های مردم پسند متفاوت می کند )جدول 10(. 

  دسل 0ج. آزروا رقمیهة رسمنگسن )T-Test( سن رخمطبما گملوی امی 
روهم په د س رد ا م پب گسوی ا وی رخمطب

نوع آزروا

نوع رخمطب

آزروا رقمیهة رسمنگسن

نودهه 
پمیخ گویما

رسمنگسن
هنحوهف 

روسم 
F یطح

رو مهه ي
tه  ة آزههي

df
آزروا هس ههر د

Sig

۱۱۶۸٫۴۳۱۲٫۶۳۸۲۶گملوی روهم په د
۲٫۲۷۴۰٫۱۳۳

-۳٫۷۳۴۲۳۱0.000

۳٫۷۳۳۲۲۷٫۹۹۵0.000-۱۱۷۹٫۶۵۸۱۲٫۳۷۱۳۹گملوی رد ا

ج: میان شناخت هنری مخاطب و گرایش وی به نقاشی مدرن یا مردم پسند رابطة معناداری وجود دارد.

از نظر شناخت هنری نیز تفاوت های زیادی میان این دو دسته مخاطب وجود دارد که در جدول زیر مشاهده می کنیم:

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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همان طور که مشــاهده می شود مخاطبان نقاشی مدرن پیشــینه یا فعالیت بیشتری در نقاشی دارند و به هنگام 

بازدید از گالری ها کمتر ابراز رضایت می کنند. آن ها از نقاشــی های انتزاعی و نیمه انتزاعی بیشــتر لذت می برند ولی 

مخاطبان نقاشــی مردم پســند بیشــتر به نقاشــی واقع گرا عالقه مندند. در حالی که مخاطبان نقاشی مدرن از میان 

گویه های مطرح شــده دربارة نقاشی، بیشــتر گویة »به نقاشی مدرن به اندازة نقاشی کالسیک عالقه مندم« را انتخاب 

کرده اند، مخاطبان نقاشــی مردم پسند بیشــتر با گویه های زیر اعالم موافقت کرده اند: »به نقاشی های کمال الملک و 

شــاگردان او عالقه مندم«، »نقاشــی مدرن فقط خط خطی کردن اســت، هر بچه ای می تواند این کار را بکند«، »آثار 

نقاشــان طبیعت پرداز اروپایی را دوســت دارم«، »نگاره های قدیمی ایرانی را دوست دارم« و »نگارگری ایرانی جدید 

همچون آثار فرشچیان را دوست دارم«.

 دسل جج. سیژگب امی  مخت ا وی رخمطبما نقمب رد ا س روهم په د

سیژگب امی 
 مخت ا وی

دسا نفمسن نوع نقمب رو ه عالقد
رو مهه  روهم په درد ا

بیشتر بی پیشینه و فعالیت در نقاشیبیشتر با پیشینه یا فعالیت در نقاشیپسشس د ه  نقمب
بیشتر استکمتر است ضمیت هز آثم 

بیشتر واقع گرابیشتر انتزاعی و نیمه انتزاعیپه د نوع نقمب
گوید امی سشعو 

هنعخمب دا 
ه  م ة نقمب

به نقاشی مدرن به اندازه نقاشی 
کالسیک عالقه مندم-

نقاشی های کمال الملک و شاگردان- 
نقاشی مدرن فقط خط خطی کردن 

است- آثار نقاشان طبیعت پرداز اروپایی-
نگاره های قدیمی ایرانی-نگارگری ایرانی 

جدید همچون آثار فرشچیان
نقمما هیوهنب کد 

رب  می د
نصرت اهلل مسلمیان- یعقوب 

عمامه پیج- محسن وزیری 
مقدم- ایمان افسریان- شهره 

مهران- مهرداد محب علی

کمال الملک- مرتضی کاتوزیان- ایمان 
ملکی

نقمما خم  ب 
کد رب  می د

سالوادور دالی- رنه مارگریت- 
ایو تانگی- مارک روتکو- پیت 

موندریان- جکسون پوالک

لئوناردو داوینچی- میکل آنژ- رامبراند

یبک امی نقمب 
کد رب  می د

نقاشیخط- ویدئو آرت- نقاشی 
نوگرای معاصر- نقاشی های 

سوررآلیستی و هایپر رئال

نقاشی منظره و طبیعت بی جان- 
تابلوفرش و نقاشی های گل و مرغ

نهمیل د نوع 
رویسقب

موسیقی موسیقی پاپموسیقی کالسیک غربی و راک
سنتی ایرانی
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مخاطبان نقاشی مدرن، از میان نقاشان ایرانی معرفی شده در پرسش نامه، نصرت اهلل مسلمیان، یعقوب عمامه پیج، 

محسن وزیری مقدم، ایمان افسریان، شهره مهران و مهرداد محب علی را بیشتر از مخاطبان نقاشی مردم پسند می شناسند. 

سه نقاش اول از نقاشان نوگرای معاصر ایران و سه نقاش دوم از هنرمندان نوگرای نسل جدیدند  که همگی تحصیالت 

آکادمیک هنر دارند. در عوض مخاطبان نقاشی مردم پسند، نقاشانی همچون کمال الملک، مرتضی کاتوزیان و ایمان ملکی 

را بیشتر می شناسند. این ها سه نسل از هنرمندان سرشناس نقاشی واقع گرای مردم پسند ایران اند.

از میان نقاشــان خارجی معرفی شده در پرسش نامه نیز مخاطبان نقاشی مدرن ســالوادور دالی، رنه مارگریت، ایو 

تانگی، از جمله مشهورترین هنرمندان سوررئال دنیا، و مارک روتکو، پیت موندریان و جکسون پوالک ، از نقاشان انتزاع گرا 

، را بیشــتر از مخاطبان نقاشی مردم پسند می شناســند و در عوض مخاطبان اخیر نقاشانی همچون لئوناردو داوینچی، 

میکل آنژ و رامبراند را بیشتر می شناسند که نقاشان بنام دنیای هنر کالسیک اروپا هستند و شهرت جهانی دارند.

از نظر نوع نقاشــی، مخاطبان نقاشــی مدرن بیشــتر نقاشی خط، ویدئو آرت، نقاشــی نوگرای معاصر، نقاشی های 

سوررئالیســتی و هایپر رئال را می شناســند، در حالی که مخاطبان نقاشــی مردم پسند بیشتر نقاشی منظره و طبیعت 

بی جان، تابلوفرش و نقاشی های گل و مرغ را می شناسند.

موســیقی مورد عالقة مخاطبان نقاشی مدرن موسیقی کالسیک غربی و راک است، در حالی که مخاطبان نقاشی 

مردم پسند بیشتر به موسیقی پاپ گرایش دارند. موسیقی سنتی نیز در میان هر دو دسته مخاطب عالقه مندان خود را 

دارد و از این نظر تفاوت میان آن ها معنا دار نیست.

شاخص ساخته شده برای آزمون این فرضیه عبارت است از شاخص شناخت و دانش هنری مخاطبان که از جمع 

متغیرهای رتبه ای میزان شــناخت از ســبک های نقاشی، میزان شناخت از نقاشان گوناگون و نمرة گویه های ترغیب به 

دیدن آثار نقاشــی به علت نام هنرمند، گالری یا صاحب گالری ساخته شده است. مخاطبان گالری های مدرن شناخت 

بیشتری از هنر، هنرمند و آثار هنری دارند و همین شناخت آنان را از مخاطبان گالری های مردم پسند متفاوت می کند 

)جدول 12(. 

  دسل عج. آزروا رقمیهة رسمنگسن )T-Test( سن رخمطبما گملوی امی 
روهم په د س رد ا م مخص  مخت ا وی رخمطب

نوع آزروا

نوع رخمطب

آزروا رقمیهة رسمنگسن
نودهه 

پمیخ گویما
رسمنگسن

هنحوهف 
روسم 

F یطح
رو مهه ي

tه  ة آزههي
df

آزروا هس ههر د
Sig

گملوی 
روهم په د

۸۳۴۰٫۳۳۸٫۱۱۱
۸٫۷۱۹۰٫۰۰۴

-۵٫۷۲۵۱۶۴0.000

۵٫۷۲۵۱۵۰٫۵۶۶0.000-۸۳۴۶٫۶۵۵٫۹۶گملوی رد ا

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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ویژگی های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم پسند در ایران

د: میان مصارف فرهنگی مخاطب و گرایش وی به نقاشی مدرن یا مردم پسند رابطة معنا داری وجود دارد.

 دسل 3ج. سیژگب امی رصوفب رخمطبما نقمب رد ا س روهم په د

سیژگب امی 
رصوفب

دسا نفمسن رو مهه نوع نقمب رو ه عالقد

روهم په درد ا

رصوف 
فوا گب

بیشتر رفتن به تئاتر و سینما- 
رفتن به کنسرت موسیقی- 

کالس موسیقی- گالری گردی- 
ورزش های خاص و 

عام - مطالعة کتاب های غیر 
درسی و شعر- کالس زبان- 

تماشای ماهواره

بیشتر تماشای تلویزیون- 
گوش دادن رادیو- بازی های 
کامپیوتری- رفتن به پارک- 

خیابان گردی با ماشین- رفتن به 
مراکز خرید- رفتن به قهوه خانه

هسمی نزیس ب 
رو ه هیعفمها

بیشتر تابلوفرش- تابلو کوبلن- 
صنایع دستی

نقاشی- عکس- تابلو پازل- 
خوشنویسی- نقش برجسته- 

پوستر

سیمیل رد ا 
رو ه هیعفمها

دوربین عکاسی و فیلمبرداری بیشتر سینمای خانگیبیشتر اینترنت پرسرعت
دیجیتال- لپ تاپ- تبلت- 

پیانو- اسنوبرد- اتومبیل

 یمند امی 
رو ه هیعفمها

روزنامه- مجله- رادیو- بیشتر تلویزیون
اینترنت- ماهواره

همان طور که در جدول مشــاهده می شود مصرف فرهنگی مخاطبان نقاشــی مدرن بیشتر شامل رفتن به تئاتر و 

سینما، کنسرت موسیقی، کالس موسیقی، گالری گردی، ورزش های خاص و عام ، مطالعة کتب غیر درسی و شعر، کالس 

زبان و تماشای ماهواره می شود، در حالی که مخاطبان نقاشی مردم پسند بیشتر به تماشای تلویزیون، گوش دادن رادیو، 

بازی های کامپیوتری و خیابان گردی با ماشین می پردازند و به پارک، مراکز خرید و قهوه خانه می روند.

همچنین عالقة مخاطبان نقاشــی مردم پسند به اشیای تزیینی ای مانند تابلوفرش، تابلوکوبلن و صنایع دستی بارز 

است، ولی تفاوت معنا داری در استفاده از نقاشی، عکس، تابلوپازل، خوش نویسی، نقش برجسته و پوستر میان دو دسته 

مخاطب وجود ندارد.
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از نظر وســایل و تجهیزات نیز مخاطبان نقاشی مدرن بیشــتر از اینترنت پرسرعت استفاده می کنند، در حالی که 

مخاطبان نقاشــی مردم پسند بیشتر از سینمای خانگی اســتفاده می کنند، ولی تفاوت معناداری در استفاده از دوربین 

عکاسی و فیلمبرداری دیجیتال، لپ تاپ، تبلت، پیانو، اسنوبرد و اتومبیل در میان دو دسته مخاطب وجود ندارد.

از میان رسانه ها، تلویزیون برای مخاطبان نقاشی مردم پسند جایگاه بارزی دارد، اما در ارتباط با استفاده از روزنامه، 

مجله، رادیو، اینترنت و ماهواره تفاوت معنا داری میان دو دسته مخاطب وجود ندارد. 

این یافته ها نشــان می دهد مخاطبان نقاشی، به طور کلی، برخی ویژگی های مشــترک دارند، ولی از نظر مواردی 

که گفته شــد به اندازه ای متمایز ند که دو گروه مجزا را تشکیل دهند. شاخص های ساخته  شده برای آزمون این فرضیه 

عبارت اند از شاخص مصارف فرهنگی و شاخص عام گرایانه-خاص گرایانه. 

شــاخص مصارف فرهنگی مخاطب از ترکیب میزان پیشــینة هنری، میزان بازدید از موزه ها، میزان گوش دادن و 

شناخت انواع موسیقی، میزان استفاده از انواع رسانه ها، میزان استفاده از انواع وسایل و تجهیزات مدرن زندگی و میزان 

اســتفاده از انواع اشیای هنری و تزیینی ساخته شده اســت. آزمون آماری )جدول 14( نشان داد تفاوت معناداری بین 

میزان مصارف فرهنگی با انتخاب نقاشــی های مردم پســند و مدرن وجود دارد. بدین ترتیب که میزان مصارف فرهنگی 

مخاطبان گالری های مدرن بیشتر از مخاطبان گالری های مردم پسند است. 

  دسل 4ج. آزروا رقمیهة رسمنگسن )T-Test( سن رخمطبما گملوی امی 
روهم په د س رد ا م رعغسو مخص رصم ف فوا گب

نوع آزروا

نوع رخمطب

آزروا رقمیهة رسمنگسن

نودهه 
پمیخ گویما

رسمنگسن
هنحوهف 

روسم 
F یطح

رو مهه ي
tه  ة آزههي

df
آزروا هس ههر د

Sig

۸۸۳۳٫۶۶۵٫۷۵۷گملوی روهم په د
۰٫۴۴۸۰٫۵۰۴

-۴٫۵۱۱۱۸۰0.000
۴٫۵۱۵۱۷۹٫۷۰۳0.000-۹۴۳۷٫۵۶۵٫۹۰۷گملوی رد ا

شــاخص دیگر برای مقایسه شــاخص عام گرایانه-نخبه گرایانه است. این شاخص از مجموع گویه های زیر ساخته 

شــده اســت: »آیا برنامه های مختلف آموزش نقاشــی تلویزیون )مثل برنامة لذت نقاشــی( را دنبال می کنید؟«، »از 

نقاشــی سر در نمی آورم، اطالعاتی دربارة آن ها ندارم«، »به نقاشی مدرن به اندازة نقاشی کالسیک عالقه مندم«، »به 

نقاشی های کمال الملک و شــاگردان او عالقه دارم«، »نقاشی مدرن فقط خط خطی کردن است. هر بچه ای می تواند 

این کار را بکند«، »الزم نیســت بدانم تابلو را چه کسی و چگونه کشــیده است«، »آثار نقاشان طبیعت پرداز اروپایی 

 را دوســت دارم«، »نگاره های قدیمی ایرانی را دوســت دارم« و »نگارگری ایرانی جدید همچون آثار فرشــچیان را 

دوست دارم«. 

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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آزمون آماری )جدول 15( نشــان داد که تفاوت معناداری بین میزان شــاخص عام گرایانه و نخبه گرایانه با انتخاب 

نقاشــی های مردم پسند و مدرن وجود دارد. در واقع شاخص عام گرایانه بیشتر مورد توجه و عالقه مخاطبان گالری های 

مردم پسند است. 

  دسل جج. آزروا رقمیهة رسمنگسن )T-Test( سن رخمطبما گملوی امی 
روهم په د س رد ا م مخص عمم گوهیمند س نخبد گوهیمند

نوع آزروا

نوع رخمطب

آزروا رقمیهة رسمنگسن

نودهه 
هنحوهف رسمنگسنپمیخ گویما

روسم 
F یطح

رو مهه ي
t

ه  ة آزههي

Df

آزروا هس ههر د

Sig

۹۶۲۶٫۷۷۰۸۴٫۳۰۲۹۵گملوی روهم په د
۲٫۵۶۱0.۱۱۱

۷٫۲۵۱۱۸۴0.000
۹۰۲۱٫۷۵٫۲۱۵۴۷۷٫۲۰۷۱۷۲٫۸۷۸0.000گملوی رد ا

در جزئیات تحلیل نیز معلوم شــد که تفاوت معناداری بین میزان پرداختن به فعالیت های نخبه گرایانه و انتخاب 

نقاشــی های مردم پسند و مدرن وجود دارد. ولی این گروه از فعالیت ها بیشتر مخاطبان گالری های مردم پسند را به خود 

جذب کرده است. 

همچنین تفاوت معناداری بین میزان نپرداختن به فعالیت های نخبه گرایانه با انتخاب نقاشــی های مردم پســند و 

مدرن وجود دارد. مخاطبان گالری های مردم پسند به این گروه از فعالیت ها کمتر توجه می کنند. در نقطة مقابل، تفاوت 

معناداری بین میزان نپرداختن به فعالیت های عام گرایانه با انتخاب نقاشی های مردم پسند و مدرن وجود دارد. مخاطبان 

گالری های مدرن از این گروه از فعالیت ها کمتر استقبال می کنند.

سرانجام اینکه تفاوت معناداری بین میانگین دریافت و انتخاب نقاشی های مردم پسند و مدرن وجود دارد. مخاطبان 

گالری های مردم پسند دریافت مثبت تری از نقاشی هایی که دیده بودند داشتندو مخاطبان گالری های مدرن رضایت کمتر 

و دریافت منفی تری از آثار مورد نمایش نشان داده اند. این کنش را می توان با منِش  تمایز طلبانة مخاطب نقاشی مدرن 

که به سوی قلب میدان تمایل دارد، توجیه کرد. این مخاطب در سیری تمایزطلبانه خود را از آثار متوسطِ  هنر مدرن نیز 

متمایز می کند تا با این کار خود را مداومًا به قطب ناِب میدان نزدیک تر نشان  دهد.

از آزمون فرضیه های فرعی الف، ب، ج و د به این نتیجه می رســیم که فرضیة کلی پژوهش، مبنی بر وجود تفاوت 

میان ویژگی های کلی مخاطبان نقاشی  مدرن و مردم پسند، تأیید می شود و این تفاوت ها در متن مقاله نشان داده شد. 

به عبارت دیگر، معلوم شد رابطة معنا داری میان ویژگی های مخاطبان و قضاوت های ذوقی ایشان وجود دارد و در این بین 

نقش متغیرهای فرهنگی محور بیشتر از سایر متغیرهاست.
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بحث و نتیجه گیری
با آزمون فرضیات، براساس تجزیة آمارِی یافته های پرسش نامه های توزیع شده در میان مخاطباِن دو نوع نقاشی، 

و نتایج حاصل از مشاهداِت پرسش گران در گالری ها و مغازه گالری ها، حال می توان در منظری بوردیویی نتایج را 

کرد. تحلیل 

محل قرارگیری  گالری ها و مغازه گالری ها خبر از تمایزی خودخواسته می دهند که هم از خواست و منش متفاوت 

مخاطبان آن ها ناشی می شود و هم بیان کنندة ساختارهای حاکم بر هر قطب است. قطب ناِب میدان، که متناظر است 

با گالری های هنر مدرن و مخاطبانی که به آنجا می آیند، اغلب در نقاط ســاکت و خلوت، دور از هیاهوی بازار و اخالقِ  

سودطلبانه در مناطق باالی شهر تمرکز یافته اند. تعدادی از آن ها نیز که در مناطق میانی شهر واقع شده اند، قدمتی بسیار 

دارند و در زمان تأسیس، به واقع، در منطقة اعیان نشین و مرفه شهر متولد شده اند. 

از دیگر سو، مغازه گالری ها در نزدیک ترین محل به بازار )درون پاساژ های مهم و خیابان های پررفت وآمد که محل 

خرید مایحتاج مردم اســت( و کنشگراِن میدان اقتصاد ســامان گرفته اند و مخاطبان آن ها، برخالف گالری ها، ممکن 

است به نیت بازدید به آنجا نیامده باشند. در قطب مقابل، قرار داشتن گالری های هنر مدرن در نواحی پرت و دور از 

رفت وآمد ما را به این نتیجه می رســاند که مخاطبان الزامًا و حتمًا به نیت تماشــای آثار مدرن به آنجا رفته باشند. از 

این مقایســه، می توان نتیجه گرفت که مغازه گالری ها تعدادی از مخاطبان خود را از میان عابران و کنشگرانی که در 

میدان اقتصاد حضور دارند به دست می آورند. برعکس، گالری ها، اماکن عرضة محدود هنر مدرن، به مخاطبان معدود 

داخلی تمایل دارد.

نتایج مشــاهده ای دیگر و نیز نتایج حاصل از آزمون فرضیات این نتیجه گیری و تفکیک اقطاب را تقویت می کنند. 

چینش متمایز و منفرِد آثار هنری مدرن در گالری ها در مقایســه با چینش انبوه و متراکم آثار در مغازه گالری ها، بدون 

هیچ تمایزی، نشــان از دو نوع قاعدة بنیادیِن متفاوت می دهد. همچنین ســبک های هنری همسان و پذیرفته شده در 

مغازه گالری ها نشان از روحیة محافظه کارانه می دهد که در گالری ها عکس آن را شاهدیم. روحیة ریسک پذیری در قطب 

مستقل میدان نمود می یابد و پس نشست آن را رفته رفته می توان در آثار قطب وابسته مشاهده کرد.

این الگوهای تکرارشونده و پذیرفته شده در قطب وابسته باعث می شود که مخاطب آن، که خود از سرمایة فرهنگی 

مرتبط با میدان هنر برخوردار نیست، نیاز به صرف وقت چندانی برای درک و فهم آن ها نداشته باشد. 

تمایز قابل اعتنای دیگری بین این دو دســته وجود دارد که، علی رغم حداقلی بودن، مخاطبان این دو نقاشی را 

از هم تفکیک می کند. این تمایز قابل اعتنا در ســرمایة فرهنگی  برآمده از تحصیل در نهادهای حافظ سرمایة میدان 

خود را نشــان می دهد. مخاطبان نقاشــی مدرن، با تقریبی باال، تحصیالت مرتبط با هنر دارند و از ســرمایة فرهنگی 

مؤثر باالیی برخوردارند. اما در طرف مقابل، آمارهای فقر ســرمایة فرهنگی میدان هنر، معنا دار به نظر می رســید. این 

تمایز در میان هنرمندانی که آثارشان را در این دو نوع مکان به نمایش گذاشته اند نیز مشهود است. اغلب هنرمندان 

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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نقاشــی مدرن دانش آموختة آکادمی های هنر هســتند و اغلب هنرمندان قطب وابســته هنرمندان غیر آکادمیک و 

خودآموخته اند. 

نتایج حاصل از آزمون فرضیات همچنین نشان می دهد که این مخاطبان، عالوه بر تفاوت در میزان سرمایة مرتبط 

با میدان، از حیث مشخصات جمعیت شناختی، مانند منزلت شغلی پدر و سبک زندگی، نیز تفاوت معناداری با یکدیگر 

دارند. این امر نتیجه گیری کلی پژوهش را بازتأیید می کند، چرا که بوردیو منش تمایزیافته را خاص گروه های اجتماعی 

موجود در دل طبقات می داند که در دوران مدرن شــکل گرفته اســت و این تمایز در ســبک زندگی و فرم رابطه های 

اجتماعی آنان نیز قابل مشاهده است. در این مطالعه نیز مشاهده کردیم که مخاطبان نقاشی مدرن از سطح زندگی باالتر 

و کیفیت زندگی برتری برخوردارند.

اما، عالوه بر این مشــخصه ها، نتایج به دســت آمده از اوضاع فرهنگی نیز، باید این نتیجــة کلی را تأیید کند. این 

مشــخصه ها بیشتر بر منش فردی ناظر است تا ساختارهای شــکل دهنده. به عبارتی، در ویژگی های جمعیت شناختی 

به دنبال فهم ســاختارهای مؤثر در زندگی این مخاطـــبان بودیم که از بیرون نیرو وارد می کنـــند و آن ها را شــکل 

 می دهند. اما در اینـــجا به دنبال این هستـــیم که ببینیــم این مخاطبان در وجه فـــردی و فرهنگی چه تمایالت یا 

موضع گیری هایی دارند. 

شاخص پیشینة فرهنگی در قدم اول تفاوت معنا داری را نشان می دهد که منطبق بر منطق تمایز است. همچنین 

ســازة مفهومِی شــناخت و دانش هنری نیز در تحلیل داده ها تفاوت قابل اعتنایی را نمایان می سازد. در واقع، مخاطبان 

گالری های مدرن هم پیشینة فرهنگی غنی تری دارند و هم شناخت بیشتری از هنر و هنرمند و آثار هنری دارند و همین 

شــناخت آنان را از مخاطبان گالری های مردم پسند متفاوت می کند. این شناخت می تواند نشان دهندة تمایزی مهم در 

منش فردی افراد باشــد. این منش خود را در زمان اختصاص یافته به دیدن آثار نیز نشــان می دهد، چرا که مخاطبان 

هنر مدرن زمان بیشتری به دیدن آثار اختصاص می دهند. البته این مشخصه تمامًا ساختة منش نیست بلکه، همان طور 

که گفتیم ، تا حدی نیز به ساختار این دو قطب ربط دارد. یعنی آثار هنری مدرن تنوع سبکی باالیی دارند و فهم آن ها 

زمان بر اســت. هر اثر هنری مدرن ســبکی یکه دارد که ناشی از منش فردی  آن است اما در زیرمیدانِ  تولید انبوه، برای 

تضمین برگشت سرمایه، آثار مبتنی بر چند سبک مردم پسند پذیرفته شده هستند. 

نتیجة حاصل آمده از فرضیه  ها این تمایز را در نســبت میان ویژگی های جمعیت شناختی- فرهنگی مخاطب و نوع 

نقاشی مورد عالقة او نشان می دهد و همچنین روشن می کند که هر یک از این دو نوع مخاطب مصرف فرهنگی خاص 

خود را دارند. در نتیجه،  می توان دید که میان فعالیت های نخبه گرایانه و انتخاب نقاشی مردم پسند یا مدرن نسبتی برقرار 

اســت و مخاطبان نقاشی مدرن بیشــتر به این فعالیت ها، که نشان دهندة سبک زندگی مدرن نیز هست، گرایش نشان 

می دهند. از سوی دیگر نیز فعالیت های غیرنخبه گرایانه، مانند پارک یا خیابان گردی، بازی کامپیوتری و تماشای تلویزیون 

و رفتن به قوه خانه، در مخاطبان نقاشی مردمپسند شیوع بیشتری دارد.
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فرضیة اصلی پژوهش این بود که میان ویژگی های مخاطب با نوع نقاشی مورد عالقة او رابطة معنا داری برقرار است. 

این فرضیه نیز، بنا بر نتایج حاصل از فرضیات پیشین، تأیید شد و رابطة معنا داری میان مخاطبان و قضاوت ذوقی ایشان 

وجود دارد.

این نتیجه با آرای منتقدان حوزة هنر نیز همخوان اســت و می توان ســیر اجتماعِی ایران را از ابتدای شکل گیری  

هنر مدرن در قبل از انقالب مطابق با این نگاه دانست. در زمان محمدرضاشاه، با افزایش نقاشان تحصیل کرده و افزایش 

ســفارش دهندگان طبقة متوسط شهری، مکانیسم های بازار هنر شــکل گرفت. بین سال های 1300 تا 1320، نقاشان 

مغازه هایی را برای فروش آثار خود تأسیس کردند. تا اینکه در دهة 1340، با تثبیت نقاشان نوگرای تحصیل کرده، بازار 

هنر به دو گرایش عام گرایانه و نخبه گرایانه تقسیم شد و گالری ها از مغازه گالری ها متمایز شدند. از سوی دیگر، رشد هنر 

مدرن سبب شده است که کنشگران مرتبط با این میدان جامعة مجزایی، متشکل از آفرینشگران، مخاطبان، منتقدان و 

واسطه ها، تشکیل دهند.
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