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چکیده
 یهنر یتوساب یریگ را در شکل یلیتحص یةدارا بودن سرما یرتأث یراناست در ا یدهنوشتار حاضر کوش 

 یهنر یتوسو اب« عشقِ هنر»است که معتقد است  یشناسان از جامعه یکی «یوبورد یر یپ»مطالعه کند. 
 یبررس یرانرا در ا یهفرض یننوشتار تالش دارد تا ا یندارد. ا یلیتحص یةسرما یزانبا م یتنگاتنگ یوندپ

عاشقانِ »و « باال یلیتحص یةصاحبان سرما» یفِدو ط یق،تحق یندر ا یهفرض ینسنجش ا یکند. برا
دارا بودن  یران،باال مشخص شد که در ا یلیتحص یةصاحبان سرما یشد. پس بررس یفیمطالعة ک« هنر
ها کامالً  آن یاندر م یهنر ی. بروز رفتارهایستن یهنر یتوسدارا بودن اب یبه معنا یلیتحص یةسرما
منجر  یهنر یتوساب یریگ و شکل یفرهنگ یةمابه اندوختن سر یزن یرفتار اتفاق ینو ا دهد یرخ م یاتفاق
 یتوساب یریگ مشخص شد که شکل یراندر ا« عاشقانِ هنر» یدانیبا مطالعة م یگرد ی. از سوشود ینم
و شبکة دوستان  یاجتماع یةسرما یقاز طر یا دگی،و خانوا یموروث یفرهنگ یةسرما یةعمدتاً بر پا یهنر

 یدورنما گونه یچه یراندر ا یلیتحص یةگفت دارا بودن سرما توان یم یت،. در نهاگیرد یشکل م
چرا که  کند، ینم ینرا در افراد تضم« عشقِ هنر» یاهنر رفتن  یشوازبه پ یاقِو اشت یلتما ی،هنردوست

. به اند یافتهن یگاهیجا یرانمشروع هنوز در هستة سختِ فرهنگِ ا یحداقل هنرها یاهنر  رسد ینظر م به
از  یشکل یهنر یتوسوجود اب «شده ینهنهاد یفرهنگ یةسرما»که در نظر صاحبان است  یلدل ینهم

 .شود ینم یستهشده نگر یستقد یو به مثابة رفتار یفرهنگ یةاندوختن سرما

 عشقِ هنر. ی،فرهنگ یةسرما یلی،تحص یةسرما یو،بورد یر یپ ی،هنر یتوساب هایکلیدی:واژه
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 مقدمه

گییری ابیتیوس    را بیر شیکل   6«تحصییلی  ةسرمای»ثیر دارا بودن أنوشتار پیش رو تالش دارد تا ت
مواجهه با آثار هنری از قیانون   ةتجرب چرا که در دوران معاصر کند،هنری افراد، در ایران مطالعه 

آموختنی و اکتسابی است  ای و ارتباط با آثار هنری توانایی «عشقِ هنر» .کند جدیدی تبعیت می
 و با میزان آموزش افراد در ارتباط است.

شناسیی هنیر معتقید اسیت کیه       جامعیه  ةپردازان مطرح در حیوز  یر بوردیو یکی از نظریه پی
مید   طور مشخص بر حسب مدارک تحصیلی یا طول  هکه ب« تحصیلی ةسرمای»باالرفتن سطح 

هنری در  1«ابیتوسِ»همچنین باال رفتن ،شود، با توانش و خبرگی فرهنگی تحصیل سنجیده می
منتشیر   5عشیقِ هنیر   و ،4، بازتولید3تمایزنتایج مطالعا  وی که در سه کتاب است.  مرتبطافراد 

سیاسیت   کنید  های فرهنگی خود را بیازبینی   گذاری شد دولت فرانسه را بر آن داشت تا سیاست
، عملکیرد واقعیی خیود را پنهیان     1عنیوان دموکراتیزاسییون   بیا ای که زیرپوشیش نیامی    فرهنگی

 ساخت.   می
یکیی از  را  7«مشیروع «و همگیانی شیدن هنرهیای     موکراتیزاسیون فرهنگ عمومی کیردن د
اما در نهایت آنچه به وقوع پیوست نه همگانی شدن هنرهیای مشیروع    ،خود قرار داد بوداهداف 
ییدی بود بر عدم صالحیت محرومانِ هنیر. در واقیآ آنچیه پیس از اجیرای سیاسیت       أر تبلکه مه

مشیروع، همچنیین در دسیترس قیرار دادن هنیر       دموکراتیزاسیون فرهنگی و تعدد اماکن هنری
هیا   مشروع برای عموم رخ داد تقسیم جامعه به دو گروه متفاو  بود: افرادی که عشقِ هنر در آن

 اند. و گروه دوم، کسانی که از این حس محروم  کنند وآمد می اکن رفتوجود دارد و به این ام

                                                 
1. Academic Capital 

1 .:Habitus  واره  عیاد »هیای گونیاگونی همچیون     به جهت اینکه در ایران مترجمان آثار بوردییو واهه» ،
را معادل مفهوم ابیتوس « ملکه»و یا « طبیعت ثانوی»، «شیوه بودن»، «خصلت»، «ریختار»، «منش»

اند و به سبب اینکه برای نگارش این تحقیق از متون گونیاگونی اسیتفاده شیده اسیت،      در نظر گرفته
از واهة اصلی بهیره گرفتیه شیود تیا هیم از       برای نگارش این متن بنابراین ترجیح نگارنده این بود که

بییش از  « ابیتیوس »رسد هنیوز خیود واهة    چندپارگی متن جلوگیری شود و از سوی دیگر به نظر می
 های فارسی گویا و در بردارندة مفاهیم مد نظر بوردیو بوده است.    سایر معادل

3. Distinction: a social critique of the judegment of taste (1979). 
4. Reproduction in Education and culture (1977). 
5. The Love of Art; European Art Museums and their Public (1966). 
6. Democratization. 

7. legitimate 
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رسید که مانآ واقعی دسترسی افراد به آثار هنری، به توزییآ آن میرتبط    به نظر می ،بنابراین
که در مقابل بیروز  مطالعه کند نیست. برای شناسایی این مانآ پنهان بوردیو تالش کرد سدی را 

ال ؤاین سی  «سازد؟ ن هنر را از دیگران جدا میاچه چیزی مخاطب»رد. گی رفتارهای هنری قرارمی
 .است رعشق هن در کتابیر بوردیو  آغازین کتاب پی

 د،شی منتشر  عشقِ هنرهای اروپا که در کتاب  نتایج مطالعا  بوردیو در مورد مخاطبان موزه
 ةو از معمای رابطی  کشد به دنیای هنر به نقد می را هنردوستان ةذاتی بودن عشق و عالق ةفرضی
توانستند بر سر  ها می موزه»دارد.  و آموزش پرده برمی «عشقِ هنر»زمان آشکار و پنهان میان  هم

. اما روشن اسیت کیه بیه چنیین عالمتیی نییاز       "ورود فقط برای عاشقانِ هنر"در خود بنویسند 
 ،ورود به اماکن هنری گرچه بیرای عمیوم آزاد اسیت    ،به باور وی .(651: 6371)بوردیو،  «نیست

است، اما این آزادی ساختگی اسیت. ایین   بسیار ناچیز و تقریباً رایگان ها  ورودی موزه ةزیرا هزین
ها تنها برای کسانی در نظر گرفته و ساخته شده اسیت کیه پییش از ورود بیه ایین امیاکن        مکان

آموزش در خانواده یا از طریق نهادهای  ةثار را به واسطابزارها و شرایط الزم برای ارتباط با این آ
ها به صور  تصیاعدی بیا    داد که رفتن به موزه اند. پیمایش بوردیو نشان می آموزشی کسب کرده

در تعیییین اهمیییت سییطح تحصیییال  فییردی  رود.  افییزایش سییطح تحصیییلی افییراد بییاال مییی  
شغل، جنسیت و سن بازدیدکنندگان سطح تحصیال ، با  ةبازدیدکنندگان، بوردیو پس از مقایس

در میان تمام عوامل، در حقیقت سیطح تحصییال    »رسد که  های فرانسه به این نتیجه می موزه
بازدید از موزه بیا افیزایش سیطح تحصییال  شیدیداً افیزایش        ..اصلی است. و عامل کننده تعیین
 ،)بوردییو  «رده اسیت در قلمرو طبقیا  تحصییل کی    ییابد و این تقریباً عاد  منحصر به فرد می

6116: 64-61). 
نیازهیای فرهنگیی محصیول    » :دهید  نشان می تمایزدیگر بوردیو در کتاب  ةمطالع ،همچنین
)بازدید از میوزه، رفیتن    های فرهنگی فعالیت ةاند که هم ها ثابت کرده اند  پیمایش تعلیم و تربیت

نقاشی یا موسیقی نخست پیونید  ها در ادبیا  و  به کنسر  و از این قبیل(، و ترجیحا  و سلیقه
شود( و در  تنگانگی با سطح تحصیل )که برحسب مدارک تحصیلی یا مد  تحصیل سنجیده می

نییز   تمیایز ة وجه تسمی» ،در واقآ .(1-6: 6194)بوردیو،  «دوم با خاستگاه اجتماعی دارد ةدرج
)بوردیو،  «اند ور شدههایی است که به غلط مادرزادی و ذاتی تص ای تفاو  رابطه ةاشاره به خصیص

6391 :31). 
ثر ؤذاتی بودن این عالقه بیه نقید کشییده شیده و نقیش می       ةو نظری «عشقِ هنر»اکنون که 

هیای ضیروری در نظیر     شیرط  یکی از پییش  «هنرهای مشروع»تحصیال  برای مواجهه با دنیای 

761 



9313نپاییزوزمستا ،2 شمارۀ ،6دورۀادبیات، و هنر شناسیجامعه

 


 

 

ی مشیروع را  میان نقش تحصیال  و ارتباط با هنرها ةگرفته شده است، زمان آن رسیده تا رابط
گییری ابیتیوس هنیری     تحصیلی در ایران به شکل ةآیا دارا بودن سرمای»کنیم: در ایران واکاوی 

بوردییو محصیول نهادهیای آموزشیی      ةطبیق نظریی   "عشقِ هنیر "آیا در ایران نیز » «؟نجامدا می
تحصیلی باالیی برخوردارند از هنرهای مشروع  ةتوان گفت افرادی که از سرمای آیا می»و  «؟است

   «اند؟ مند شده و اماکن مشروعش بهره
های پس از جنیگ، بییش از    امروز در ایران پس از پشت سرنهادن انقالب اسالمی و بازسازی

. دموکراتیزاسییون  اییم  هر زمان دیگری شاهد گسترش روزافزون نهادهای آموزشی و دانشیگاهی 
دسترسی عموم مردم از تمام اقشار جامعه به تحصیال  آکادمیک قرار  آموزشی که هدف خود را

 -های دانشگاه سراسری، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور، علمی داده است با تعدد مراکز آموزشی با نام
سو و افزایش پذیرش ظرفییت دانشیجو در هیر کیدام از ایین مراکیز و نهادهیای         کاربردی از یک

 است.  مشهودموزشی آ
یک بیار    سال  هر ده  که  و مسکن  نفوس  عمومی  سرشماری  با انجام  ران مرکز آمار ایراندر ای
  ، مییزان  تحصییلی   هیای  سیواد و دوره   ماننید وضیآ    کلیی   اطالعیا    گیرد، با گردآوری می  صور 
رد رئیس مرکز آمار ایران اعیالم کی   6316د. در سوم مرداد کن را ارائه می  آن  و تغییرا   باسوادی

درصد جمعیت کشور باسوادند که این آمیار نسیبت بیه     4/11دهد که  نتایج سرشماری نشان می
وی همچنین عنوان کرد که از  .درصد افزایش یافته است 7/0نزدیک به  6395سرشماری سال 

نفر به جمعیت دارای تحصیال  عیالی کشیور افیزوده شیده      541,161,3 ،6316سال  تا 6395
درصید و نسیبت    1/69، نسبت مردان دارای تحصیال  عیالی  6310سال به طوری که در  ،است

این درحالی اسیت کیه ایین شیاخص بیرای      . درصد بوده است 4/69زنان دارای تحصیال  عالی 
تعیداد مراکیز    ،درصد بوده است. همچنین 3/61و  6/63به ترتیب  6395سال  مردان و زنان در

رسییده  6395مرکز در سیال  6500به بیش از  6357 در سالمرکز  113آموزش عالی کشور از 
 حدوداً هفت برابر شده است.  ،یعنی  است

تیوان از   رسید نمیی   به نظر میی  ،اما به رغم افزایش جمعیت قشر دارای تحصیال  دانشگاهی
برخالف تصور رایج از عمیومی شیدن    ،یعنی  گسترش تعداد مخاطبان هنر در ایران صحبت کرد

ی هنرهیای   ورود به عرصیه رسد  به نظر میواقآ  هاهای هنری، بهمچنین گسترش فض ،تحصیال 
نید؟ چیه   ا چه کسیانی  در ایران مخاطبانِ هنرپس  .میسر نشده است برای عموم عملدر مشروع 

رسید پییدا کیردنِ     به نظر میی  بینند در نظرِ آنان چه اهمیتی دارد؟ بینند؟ آنچه می چیزی را می
 مخاطبیانِ هنیر را در اییران معمیوالً    » ن دشیوار نباشید،  چنیدا  پاسخِ این پرسش در ایران ظاهراً
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دهنید.   داران تشکیل می ن هنر و گالریااصحابِ هنر، هنرمندان، اساتید و دانشجویان هنر، منتقد
 «هنیر سیروکار دارنید   خاطر خانواده یا محیط و یا به اقتضای رشته ییا شغلشیان بیا    ه ها که ب آن

شوند، از راهِ هنر زنیدگی   لِ هنر و تداوم بقای آن منتفآ میاز قِبَها که  نآ .(13: 6391)شریعتی، 
دموکراتیزاسیون آموزشی رسد در ایران  به دیگر سخن به نظر می اند. کنند و به عشق آن زنده می

رفتارهیای هنیری همیان     6تنها به تشدید های هنری از سوی دیگر عمالً از یک سو و تعدد مکان
 اند. شده تفآ مینن نیز از هنر مگروهی انجامیده است که پیش از ای

اسیتفاده از هنیر مشیروع     ةتمرکز مطالعه بر نحوالزم به توضیح است که در نوشتار پیش رو 
 مراتیب هنرهیا،   بوردییو در خصیوس سلسیله    یبه پیروی از آرا مقصود از هنرهای مشروعبوده و 

ر ، گرافییک،  مفهمیومی، وییدئو آ   سیازی، هنیر   طور مشخص هنرهایی نظیر نقاشی و مجسمه هب
)علیت حیذف هنرهیایی نظییر عکاسیی، سیینما و ییا         است و کالسیک موسیقی آوانگارد تئاتر و

هنرهیای مردمیی ییا     ةموسیقی جاز یا پاپ به این دلیل اسیت کیه بوردییو ایین هنرهیا را دسیت      
هیای   های هنر مدرن، سیالن  ها، موزه هایی نظیر گالری که در مکان کند( بندی می مایه طبقه میان

 ةهیا، بیه مثابی    شود، بنابراین در این تحقیق حضور داشتن در این مکیان  تئاتر و موسیقی ارائه می
 رفتارهای هنری تعریف شده است

و رفتارهیای   «هنر عشق»میان نقش تحصیال  و  ةبررسی رابط بر آن است تا بهتحقیق این 
ح ابیتیوس هنیری   و رفتار هنری در ذییل اصیطال   «هنر عشق»در این تحقیق  بپردازد که هنری

هدف از انجام این تحقیق سنجش این نظریه در ایران است. بر ایین   ،. در واقآخالصه شده است
 :ال مطرح شده است کهؤاساس هدف غایی این تحقیق پاسخ به این س

به « سرمایة فرهنگی نهادینه شده«آیا در ایران دارا بودن سرمایة تحصیلی به منزلة  -
 انجامد؟ میگیری ابیتوس هنری  شکل

 «عشقِهنر»ۀدهندهایساختلفهؤفرهنگیوابیتوسِهنریمةسرمای

در این مجال کوشش شده تا به خوانندگان این نوشتار شیرح مختصیری از دو مفهیوم بنییادین     
مفیاهیمی کیه در     توضیحاتی داده شود ،فرهنگی و ابیتوس ةیعنی سرمای ،دستگاه نظری بوردیو

 کنند. مورد نظر این تحقیق نقشی محوری ایفا می ةیین مسئلنوشتار پیش رو و برای تب
نیازهیای  » در تفاو  رفتار را در رابطه بیا نهادهیای هنیری بیه نیابرابری طبیعیی       باید ظاهراً

                                                 
1. Accumulation 
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نسبت داد و اینکه نیازهای فرهنگی برخی به طور طبیعی از دیگران بیشتر اسیت، امیا    «فرهنگی
، محصول استکه غریزی  «نیازهای اولیه»، برخالف «نیازهای فرهنگی »بوردیو،  مطالعا بنا بر 

در نتیجیه  و با میزان آموزش و تحصییال ، پیونید مسیتقیمی دارد.     است محیط و پرورش افراد
نابرابری در برابر نیازهای فرهنگی وجهی از نابرابری در برابر نهادهای آموزشی اسیت. نهادهیایی   

و هیم امکیان پاسیخ بیه ایین نیازهیا را ممکین         اسیت  فرهنگیی  نیازهیای  ةکه هم به وجودآورند
 .(11: 6111)بوردیو،  «سازند می

اجتمیاعی اسیت و    ها و استعدادهای افراد امری کیامالً  سالیق، قضاو  بوردیواز نظر  ،در واقآ
همچنین عاداتی که فیرد در   ،، تربیت خانودگیطریق آموزش در نتیجه فرایند اجتماعی شدن از

گیری ابیتوس زیباشناسانه به دو شیوه است:  شکل» شود.  اش کسب کرده حاصل می طول زندگی
در حیالی کیه    (634: 6399)فیاولر،   «انتقال از طریق خانواده و انتقال از طریق آموزش رسیمی 

« عشیقِ هنیر  »همچنیین تلقیین خیانوادگی،     ،اهمیت شمردن یا انکار نقش آموزش همواره با کم
 شود.   گذاشته می« های شخصی آمادگی»و به حسابِ « ادیموهبتی خداد»طور سنتی  هب

 هیا و سیطح تحصییلی    بوردیو با نشان دادن وجود همبستگی آماری مییان بازدیید از میوزه   »
، مفهیومِ  «اقتصیادی  ةسیرمای »ویژه سطح تحصیلی میادر( توانسیت بیه مفهیوم مارکسیسیتی       ه)ب
 .(74: 6397)هینییک،   «شیود  میرا بیفزاید که با مدرک تحصیلی سنجیده « 6رهنگیف ةسرمای»

 ةفرهنگی دارد کیه پیول بیا سیرمای     ةبرای بوردیو تحصیال  دانشگاهی همان نسبتی را با سرمای
سیخن   ةهای خیاس، سیلیقه، نحیو    شامل مهار فرهنگی  ةطور کلی سرمای هب ،اقتصادی. در واقآ

سیایرین متمیایز    خیود را از ها  نآد که فرد از طریق شو هایی می گفتن، مدارک تحصیلی و شیوه
د تیا از طرییق آن بتیوان    شیو  میابزاری مبدل به فرهنگی  ةدر کارهای او مفهوم سرمای .سازد می

 . فرهنگ مشروع را تبیین کرد دسترسی به های تفاو 
و  3، نهادینیه شیده  1ت یافتیه عینی :گیرد فرهنگی سه حالت در نظر می ةبوردیو برای سرمای»
بیه   ،یعنیی   باشد «یافته عینیت» ممکن استفرهنگی  ةرمایس .(605: 1009)گرنفل، « 4کالبدی

یا اینکه در جسم و بدن فرد  .صور  مادی و در قالب مالکیت اشیای فرهنگی و هنری نمود یابد
 ةسیرمای »تنیده شده باشد و به صور  لحن بیان، حرکا ، اطالعا  و طیرز برخیورد بیه شیکل     

فرهنگی است که از طریق  ةسرمای هشد شکل نهادینه ،مده باشد. در نهایتآدر «فرهنگی کالبدی

                                                 
1. Cultural Capital 
2. Objectified 
3. Institutionalized 
4. Embodied 
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به صیور  قیانونی و   ها و مدارک دانشگاهی  آید و به شکل گواهینامه آموزش رسمی به وجود می
بیرای بوردییو   ، «عشیقِ هنیر  »فارغ از اهمیت نقشِ خاستگاه اجتمیاعی در   شود. مییید أنهادی ت
در  گییرد.  نگی حالت نهادینه به خود میفره ةجایی که سرمای  ترین مسئله تحصیال  است مهم

نبیود  ، نیه کمبیود امکانیا  میالی بلکیه      شود میهنر  ةنتیجه آنچه مانآ پنهان ورود افراد به عرص
 .است «هنری ابیتوس»همچنین فقدان  ،فرهنگی کافی ةسرمای

بلکه ریشه در  ،شود به آثار هنری، فقط با امکانا  مالی تعیین نمی دسترسی ،به دیگر سخن
طیور   هق و معیارهیای رفتیاری فیرد، بی    یشده و در عادا ، سیال  درونی هایی دارد که عمیقاً قابلیت

بیا ایین حیوزه    و انید   ها که در خانواده و محیطیی فرهنگیی رشید کیرده     ناخودآگاه اثرگذارند. آن
ئیاتر و  دانند و رفتن بیه میوزه، شیرکت در کنسیر  موسییقی، ت      خویشاوندی دارند، زبانش را می

نظییام »را « ابیتییوس» بوردیییو .اسییت« ابیتییوس»  و ثانویییه یهییا عییادت گییالری نقاشییی... در آن
بیه عبیار  دیگیر،     .دانید  میی « دهنیده  شیده و سیاخت   سیاختار سیاخته  » و «های پاییدار  آمادگی
برداری ناآگاهانیه   که فرد را از راه گرتهاست های بدنی  ها و نشانگری ای منسجم از عاد  مجموعه
« ابیتیوس »ای که مخصوس یک محیط باشد. بدون مفهوم  دهد، به گونه کردن شکل می ونیو در

 )هینییک، « شیود  های عالی فرهنگی می توان فهمید که چه چیزی مانآ ورود به مکان مشکل می
6397 :71).   

بلکیه بیا    پذیر نیست، عدم حضور در اماکن هنری تنها با امکانا  مالی تبیین ،به دیگر سخن
که با ظیاهر  مرتبط است  «نبودنِ سرِ جایِ خود»کمبود احساس آرامش و انس، آگاهی مبهم از 

. ایین احسیاس عیدم    کنید  زدن و لباس پوشیدن بروز میی  حرف ةوضعیت بدن، ظاهر لباس، شیو
خشیونت  » :پیردازد  آن می ةی است که بوردیو به مطالع«6خشونت نمادین»آرامش و انس همان 

ست کیه شیما فشیار آن را احسیاس     اچیزی   برید ست که شما مثل هوا فرومیاچیزی  نمادین...
)بوردییو،   «جا هست و هیچ کجا نیست و رهایی از دست آن بسییار مشیکل اسیت    کنید  همه می

دسترسی به آثار هنری تنهیا بیه امکانیا  میالی مشیروط نیسیت، بلکیه         ،بنابراین .(665: 6111
کیه کمتیر آگاهانیه و کمتیر قابیل      نییز در ارتبیاط اسیت    وانی های ذهنی و ر همچنین با آمادگی

 مستقیم است. ةمشاهد
 مطیرح  فرانسیه  در ابیتوس مفهوم نقد پی در میالدی 90 ةده در که هایی جریان از یکی اما
 کنشیگر » بحیث  بوردییو،  نقد در متکثر انسان کتاب در  یر الرى. بود «متکثر کنشگر» بحث شد،

 گیاه  که است شدن اجتماعى منابآ بودن متعدد او مقصود و سازد می مطرح را «متکثر اجتماعى
                                                 

1. Symbolic Violence 
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 در شیود.  می متکثر اجتماعى منابآ کنیم مى زندگى که دنیایى در او دیدگاه از. دارند تضاد هم با
 ةنظریی  نقید  بیه  منظیری  چنیین  از واقیآ  در بحث این. کنیم نمى بازتولید را ثابت ییالگو نتیجه
 نهیاد  تنهیا  خیانواده  دیگیر  امیروزه  که دهد می نشان و پردازد می بوردیو «بودن شیوه یا ابیتوس»

 اجتمیاعی  فراینید  در نییز  هیا  رسانه و کار محل دانشگاه، مدرسه، که چرا ،نیست شدن اجتماعی
 سیخن  دیگیر  به. کنند می ایفا مهمی بسیار نقش فرد «بودن ةشیو» و ابیتوس ایجاد و فرد شدن
 در را بیودنش  ةشییو  یا وی ةاولی عادا  و کند می تغذیه آن از فرد که هایی محیط گفت توان می

 6.است متکثر دهد می شکل متفاو  های جهان با برخورد

هاوریدادهآگردۀروشتحقیقونحو
عنیوان کلیی روش کیفیی بیا اسیتفاده از       باروش این تحقیق روش کیفی است. در این پژوهش، 

، در صیور  اتفیاقی   همنید بی   هیدف گیری  نمونه ةشیو گیری از نمونه ةتلفیقی، در مرحل ییسناریو
 ةدر مرحلی و ، 1«اپیزودیک ةیافته به شیو ساخت نیمه» ةها از روش مصاحب آوری داده جمآ ةمرحل

 استفاده شده است. تحلیل محتواها از روش  تحلیل و تفسیر داده
تحقییق بیه هییچ     اما آنچه نباید از نظر دور داشت بیان این نکته است که نتایج ناشی از این

تحصییلی بیاال را نیدارد، امیا بیرای       ةدیگری از صاحبان سرمای ةوجه قابلیت تعمیم به هیچ نمون
هایی در این خصوس، این ضیرور  وجیود    دست آوردن یافته هبوردیو در ایران و ب ةسنجش نظری

هش بدین معنا که هدف غیایی انجیام ایین پیژو      دشوداشت تا از موارد مشخص و انضمامی آغاز 
تحصییلی بیاال در اییران و ارتباطشیان بیا       ةهایی مستند و معتبر از صاحبان سرمای داده ةتنها ارائ

دنیای هنر بوده است.
. اسیت فرهنگیی و ابیتیوس هنیری افیراد      ةمیزان سرمای شود،سنجش  بایددر واقآ آنچه که 

فرهنگیی   ةسیرمای ای طراحیی شید تیا از ایین طرییق بتیوان مییزان         ها به گونه پرسش ،بنابراین
یافته و ابیتیوس هنیری افیراد را     فرهنگی عینیت ةفرهنگی کالبدی و سرمای ةشده، سرمای نهادینه
د.کرمطالعه 

افراد بیود کیه    ةشد فرهنگی نهادینه ةمیزان سرمای شد، میمطالعه  بایدای که  لفهؤنخستین م
دانشگاهی افیراد ارزییابی   شده با معیار مدرک تحصیلی و  فرهنگی نهادینه ةدر این تحقیق سرمای

                                                 
1. The Plural Actor, Bernard Lahire, published 1998,  English translated by David 

Fernbach 
2. Episodic Interview 
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 ةدر گیروه صیاحبان سیرمای    یارشید و دکتیر   . بدین ترتیب که افراد دارای مدرک کارشناسیشد
 ةدییپلم در گیروه سیرمای    باال، مدرک تحصیلی کارشناسی یا لیسانس و فوق ةشد فرهنگی نهادینه
روه دارنیدگان  متوسط و دارندگان مدرک دیپلم یا زییردیپلم در گی   ةشده با درج فرهنگی نهادینه

خاسیتگاه   ةهمین معیار بیرای مطالعی   ،. همچنینگرفتندپایین قرار ةشد فرهنگی نهادینه ةسرمای
میزان تحصیال  پدر، مادر و همسر در نظر گرفته شده است. ةاجتماعی افراد دربار

. میزان آگاهی و اطالعیا   شدهای متفاوتی سنجش  فرهنگی کالبدی افراد با پرسش ةسرمای
 ةهمچنین میزان و نحیو  ،هنر مشروع یعنی تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی ةسه حوز افراد در

فرهنگیی   ةهای سنجش سرمای بازدید و تردد افراد از اماکن هنر مشروع، در اینجا یکی از شاخص
ها و عواملی که سبب بروز رفتارهیای هنیری ییا     انگیزه ،کالبدی در نظر گرفته شد. از سوی دیگر

شود مطالعه شد. ها در اماکن هنری می مانآ حضور آن
افراد با شاخص مالکیت اشیای هنری نظیر تابلوهای  ةیافت فرهنگی عینیت ةسرمای ،در نهایت

رشیو فیلم یا موسیقی، داشتن یک کپی از شاهکارهای هنیری  آال  موسیقی، آنقاشی، مجسمه، 
بررسی شد.

بوردیو مبنی بر همیاهنگی   ةریدر اولین گام برای سنجش نظ ها، الؤپس از مشخص شدن س
بیا افیرادی مصیاحبه     الزم بیود گیری ابیتوس هنری  شکلبا تحصیلی  ةو پیوستگی میزان سرمای

ند. الزم بیه ذکیر اسیت کیه در ایین      دشی  تحصیلی باال محسوب میی  ةد که از دارندگان سرمایوش
ظیر گرفتیه   در ن یارشید و دکتیر   تحصیلی باال تنها دارندگان مدرک کارشناسیی  ةپژوهش سرمای

تحصییلی بیاال بیوده     ةاند و هدف از انجام این تحقیق سنجش این نظریه در صاحبان سرمای شده
تر، از این تحقیق حذف شدند، چرا که از ابتدا هیدف   و پایین کارشناسیدارندگان  ،است. بنابراین

نیه   ،تحصییلی بیاال بیوده اسیت     ةرفتارهای هنیری در صیاحبان سیرمای    ةغایی این تحقیق مطالع
ثیر مد  زمان تحصیال  در شکل بخشیدن به ابیتوس هنری.أت ةمقایس

در جیایی ماننید    بایید  تحصییلی بیاال طبیعتیاً    ةبه همین جهت برای یافتن صاحبان سیرمای 
این امتییاز را دارد   ،به عنوان نهادی رسمی ،چرا که دانشگاه ،گرفت گیری انجام می دانشگاه نمونه

دو  ،گییری  بیه جهیت تنیوع نمونیه     ،د. بنیابراین کننهادینه شده اعطا فرهنگی  ةتا به افراد سرمای
دانشگاه صینعتی شیریف بیه عنیوان معتبرتیرین       :گیری انتخاب شد دانشگاه متفاو  محل نمونه

هیای متفیاوتی نظییر     دانشیکده  ةدانشگاه فنی و مهندسی ایران و دانشگاه شهید بهشتی دربرداند
 ءمهیم دیگیر اینکیه هیر دو دانشیگاه جیز       ةنکتی  .قیوق ح و علوم انسانی، علوم پزشیکی  ةدانشکد
شوند. های کشور محسوب می ترین و معتبرترین دانشگاه مهم
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گییری ابیتیوس    در گام بعدی برای رسیدن به پاسخ پرسش دوم در خصوس چگونگی شیکل 
مخاطبیان هنیر    ةشید کیه در دسیت    به جستجوی افرادی پرداختیه میی   الزم بودهنری در ایران 

بایسیت   در ابتیدا میی   ،یعنیی   شد ال به صور  ایجابی مطرح میؤس بایده لحاظ فنی قراردارند. ب
و اگر سیلیقه و ابیتیوس هنیری متفیاوتی      شد میفرهنگی افراد مطالعه  ةابیتوس هنری و سرمای

فرهنگیی مطالعیه    ةگیری این ابیتیوس و سیرمای   شد، در مورد علت و چگونگی شکل مشاهده می
هایی نظییر گیالری، میوزه ییا سیالن       این امکان وجود نداشت تا به مکان ،یعنی  گرفت صور  می

چیرا شیما در ایین امیاکن تیردد      »ال به طور سیلبی پرسییده شیود کیه     ؤتئاتر مراجعه شود و س
شید کیه از قضیا بتیوان      ای پرداختیه میی   به جستجوی فضای میانه الزم بود ،بنابراین «کنید؟ می

 ا کرد. مخاطبان هنر را نیز در این فضا پید
 ةنکه بیه نهادهیای تولیدکننید   آیکی  .گیری در این تحقیق دو امکان وجود داشت برای نمونه

شیناختی ارتبیاطی نزدییک     شد که به لحاظ جامعه میگیری در آنجا انجام  و نمونه رفتیم میهنر 
تیری   گیری در سیطح گسیترده   ای بود که دورتر باشد و نمونه امکان دوم وجود فضای میانه .است
در آنجا وجود داشیته   ممکن استهای مورد نظر  نجام پذیرد. فضای میانه فضایی است که نمونها

کیه افیراد   ای  فضیای میانیه   منزلیة بیه   «کافه«های موجود  بررسی گزینهباشند. پس از مطالعه و 
نیز وجیود   «عاشقان هنر»ها  خصوصی در آن تردد دارند و ممکن است در میان آن مشخص و به
گییری در   تیری را بیرای انجیام نمونیه     در نظر گرفته شد، زییرا کافیه فضیای کیالن     داشته باشند

دو کافیه بیه محیل     هیر  و گیری انتخاب شید  دو کافه محل نمونه ،داد. بنابراین اختیارمان قرارمی
افیه(  )دانشگاه و ک در مجموع در هر دو فضا ،تجمآ و پاتوق عاشقانِ هنر شهر  داشت. در نهایت

 یممصاحبه انجام گرفیت. پیس از اینکیه بیه اشیباع نظیری الزم در اغلیب مقیوال  رسیید          چهل
ها پایان یافت. مصاحبه

همیین امیر    .دقیقه بود 95دقیقه و بیشترین مد  زمان  65ها  کمترین مد  زمان مصاحبه
 31هیا   . مییانگین زمیان مصیاحبه   سیت ها ساخت نایافته بودن ساختار مصاحبه ةدهند خود نشان

 570تحصییلی بیاال    ةها در میان صیاحبان سیرمای   دقیقه بوده است. مجموع مد  زمان مصاحبه
دقیقیه   765هیا و در مییان گیروه عاشیقان هنیر       دقیقه( و در کافیه  5ساعت و  1دقیقه )معادل 

.بوددقیقه(  1ساعت و 66)معادل 

 تحصیلیباالةابیتوسهنریدرمیانصاحبانسرمایةمطالع

هیای   های این بخش الزم اسیت اطالعیا  مختصیری در خصیوس ویژگیی      به یافته پیش از ورود
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نفیر دانشیجوی    دو، ینفیر دارای میدرک دکتیر   هفیت   ،نفر موجود در نمونه بیستاز میان  
مورد نیوع  ارشد بودند. در  التحصیل یا دانشجوی مقطآ کارشناسی نفر فارغ یازدهو  یمقطآ دکتر

 ةنامرتبط بودن رشت اهمیت داشتها  چیزی برای انتخاب نمونه تحصیلی آنچه بیش از هر ةرشت
نفیر   دهتحصییلی   ةرشیت  ،های هنری بود. در میان اعضیای نمونیه   رشتهتمام تحصیلی شخص با 

 ةکمینی  ، وسال 30میانگین سنی اعضای مورد مطالعه  .بودنفر دیگر علوم انسانی  دهمهندسی و 
نفر زن و  ، دوازدهنفر مورد مطالعه بیستسال است. در میان  39آن  ةو بیشین 14این افراد سن 
 نتایج مطالعه به شرح زیر است. .بودند نفر مرد هشت

صور  نامنظم و تصادفی ییا بیر    رفتارهای هنری در میان صاحبان سرمایة تحصیلی باال به -
صور  رفتاری مینظم، آگاهانیه و از روی تعمید.    دهد، نه به  اثر دعو  دوستان و آشنایان رخ می

گیری ابیتیوس هنیری و انیدوختن سیرمایة فرهنگیی       بنابراین، نتیجة این رفتار تصادفی به شکل
مینظم   ةمواجهه ای اتفاقی با آثار هنری کافی نیست که از فرد بازدیدکنند»انجامد.  کالبدی نمی

هیدردادن  »در نهایت بیا جمالتیی نظییر     ی نیز. بروز این رفتار اتفاق(91، 6116بوردیو: « )بسازد
 گذراندن. ای شایستة وقت شود، نه حتی تجربه توصیف می« هدردادن پول»یا « وقت
 11)میرد   «ارم. تهیش چیی بیرام داره؟   ذمگه من بیکارم پاشم برم. هم پول بدم، هم وقت ب»

 الملل( ارشد روابط بین ساله، کارشناس
زدیم بعید ییه گیالری بیود. بعید هیی        م داشتیم قدم مییه بار رفتم، همین طوری با دوست»

سیاله، دانشیجوی دکتیری     31)میرد   «همون یه بار بیود.  .دیدیم آدم داره میره تو. رفتیم دیدیم
 ارتباطا (

اما گاهی هم این رفتار از سر اجبار و تنها به سبب احترام به دعو  دوسیتان و آشینایان رخ   
نچه اتفاق افتاده است نه خوشایند اسیت و  آنهایی و  ةنتیجدهد، گرچه باز هم در اغلب موارد  می

 وقت گذاشتن.  ةنه شایست
 بیا [اون جور که بخوام به خاطر عالقه برم نه، اما به خاطر روردربایستی اگیه مجبیور بشیم    »

اگیه بیاز دوسیتی     ،یعنیی   رم رم. به خاطر رو در بایستی میی  دوباره می [گوید کید و محکم میأت
 ساله، دکتری صنایآ غذایی( 39)خانم  «.نه به خاطر دیدن کارها رم... احترام می اره. به خاطرذب

بار به اماکنی نظییر   سهدرصد از پاسخگویان بیش از  10در گروه صاحبان تحصیلی باال تنها 
تئاتر، کنسر  و گالری تردد کرده بودنید کیه پیس از مطالعیه و بررسیی خاسیتگاه اجتمیاعی و        

فرهنگیی   ةایین سیرمایه را بیه سیرمای     الزم بیود هیا   این ابیتوس در آنگیری   شرایط خاس شکل
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خشیونت نمیادین یکیی از موانیآ موجیود بیرای بیروز         های هنیری و  نوس بودن محیطأنام -
که مانآ حضور  پردازد وانعی میعلل یا م به بررسیاما یکی از وجوه این تحقیق  .رفتارهای هنری
و ر وقیتش »هیایی نظییر    نفر بیا پاسیخ   پانزدهنفر،  بیستدر میان شود.  ن هنری میافراد در اماک

من هنرمند نیستم کیه بخیوام بیرم    »یا اینکه « .توی مسیرم نیست»، «.ای ندارم عالقه»، «.ندارم
در دسترس »یا  «نداشتن عالقه»، «نداشتن وقت» های هنری را، علت انجام ندادن رفتار«.ببینم

نسبت به محیط یا نسبت بیه برخیورد اصیحاب     ذکر کردند و هیچ اعتراضی« اه ننبودن این مکا
شخصی این گروه با مییزان   ةدر اینجا یادآور شد که نداشتن عقید الزم است. نکردند هنر عنوان

سازگارشدن با موقعیت تحت سلطه، »ان در ارتباط است  یا به تعبیر بوردیو شفرهنگی ای ةسرمای
نفیر از   پینج نفر،  بیست (. اما در میان391: 6194)بوردیو،  «سلطه استبیانگر شکلی از پذیرش 

پاسخگویان موانآ دیگری را که سد راه این رفتار هنری است به شیکل دیگیری تشیریح کردنید.     
های هنیری   حائز اهمیت و مشترک میان تمامی این توصیفا  نگرش آنان نسبت به محیط ةنکت

هنری بسته، بیگانه، ناخوشیایند و گیاهی مضیحک بیه نظیر      های  ها محیط بود. در نظر تمامی آن
 رسد.     می

انگار هر کس هنریه باید این شکلی باشه. به نظر مین   .کنه و اذیت میر این هستا و تیپا من»
کنه کیه بگیه مین متفیاوتم...      کسی که نتونه با اثرش حرفش رو بزنه، خودش رو این شکلی می

اد یا عجییب و  ی ت از یه چیزی خیلی دوره یا برا  دروغ میوقتی تو ذهناما قضاو  نیستا.  اصالً
و ر  بنیده مییره خیودش    نسبت به یه آدمی که نارنجک به خیودش میی   قا من مثالًآغریبه دیگه. 

اما تو ممکن ادعیا  . ست یا جَوگیر شدهه اگم یا دیوون نقدر ذهنم دوره از طرف که میاو ترکونه می
و ایین  ر ازوکاری رسیده به ایین رفتیار کیه بیره خیودش     ذهنش از یه س کنی که اون طرف قطعاً

نقدر برای مین  وو ادا و هستای این جماعت ا اما به هر حال رفتار شکلی کنه. اُکِی، ایرادی نداره...
برام قابل باور نیست کیه ییه آدم سیالم همچیین      ارمش توی یه پوزیشنی که اصالًذگنگه که می

سیاله، دانشیجوی دکتیری     30)میرد   «یین شیکلیه بیرام...   ا رفتار و ادایی رو انتخاب کنه. کیامالً 
 شناسی( جامعه
و عینیک جیان لنیونی،     اینجا هنرمند بودن و ببخشید فقط از رو جوراب شلواری قرمیزش »

کیه خلیق    ای تونی بفهمیی هنرییه، نیه بیر اسیاس اثیر هنیری        و غریبش می مدل موهای عجیب
 ساله، دکتری شهرسازی( 36)خانم  «کنه. یم

)مقصود در اینجا بروز رفتارهای هنری  را دارند فرهنگی کالبدی ةکمترین سرمایگروهی که 
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هیا و تئاترهیا در    ها، میوزه  رسد گالری گرچه به نظر می ،برند. بنابراین هماهنگی با محیط رنج می
فرهنگیی کیافی از    ةاما برای گروهی که به سبب نداشتن سرمای ،ستا گانیدسترس عموم و هم
همیشه بر سر در این  «ورود ممنوع»ی ینامر و تابلوی بزرگ ،اند ها آزده شده بودن در این محیط

نیست چرا کیه چییزی   آزاد  ایشان برای عمالًهنرهای واال  ةورود به عرصماند و  ها باقی می مکان
کند حس میبهم بیگیانگی و نداشیتن     ها همراهی می آنان را در این محیطکه بیش از هر چیزی 

 تعلق به فضاهای هنری خواهد بود.
فرهنگیی کالبیدی و    ةسیرمای  ةمطالعی   «هنرهیای مشیروع  » منیدی از  میزان آگاهی و بهره -
فرهنگی کالبدی بیود کیه بیا     ةبُعدی از سرمای شد میدیگری که باید مطالعه  ةلفؤم.یافته عینیت

نقاشیی، موسییقی و تئیاتر     ةدر خصوس میزان آشنایی و آگاهی این افراد در سه حوز هایی الؤس
های هنری در این سیه حیوزه بایید در     قابل بررسی بود. در خصوس شناختن هنرمندان یا سبک

نفییر از آوردن نییام حتییی یییک نقییاش، یییک  نییهنفییر،  بیسییتاینجییا عنییوان کییرد کییه در میییان 
توانستند اسامی  یا این که تنها می  ز آوانگارد یا کالسیک ناتوان بودندنویس یا آهنگسا نمایشنامه

درصد افیراد   45به بیان دیگر  .که در درون خانواده یا آشنایانشان بودندذکر کنند هنرمندانی را 
هیا و ییا اسیامی     بیا روییدادهای هنیری، سیبک    گونیه آشینایی    رسد هیچ مطالعه به نظر میمورد 

عدم آشنایی بیا هنرهیای تجسیمی     ةهنر نداشتند که در اینجا در دستهنرمندان شاخص تاریخ 
نفیر قیادر بودنید اسیامی نقاشیان ایرانیی نظییر         چهارنفر  بیست اند. اما در میان بندی شده طبقه

توان این گروه را به دلیل نیام نقاشیانی کیه     را ذکر کنند. می 6راس لملک و بابا لفرشچیان، کما
بنیدی شیدند    مایه جای داد. اما در این مطالعه در گروه افرادی طبقه میان ةاند در سلیق ذکر کرده

 هیایی کیامالً   نفر نییز تنهیا توانسیتند پاسیخ    ، پنج که آشنایی اندکی با تاریخ هنر دارند. همچنین
ترین نقاشان یا  شده ترین و شناخته نام یکی دو نفر از مطرح ،یعنی  مشابه و نزدیک به هم بدهند

در مورد موسییقی نییز بتهیون و     .گوگ و داوینچی کسانی نظیر پیکاسو، ون  ببرند آهنگسازان را
نفیر قیادر    دوتنهیا   ،شید. در نهاییت   هایی بودند که مرتب در میان این چند نفر تکرار می باخ نام

نفر توانست نام چنید   یکمیان این دو نیز  بودند اسامی هنرمندان متفاوتی را به یاد بیاورند و در
 ةسیرمای  .های این هنرمندان توضییحاتی بدهید   فاو  را ذکر کند و حتی در مورد سبکنقاش مت

                                                 
هایی رئالیستی از طبیعت که در شبکة چهیار   مایه با نقاشی های خاس ذائقة میان هنرمندی با ویژگی .6

 پردازد. ، به آموزش نقاشی منظره میلذ  نقاشیبا نام  ای سیمای جمهوری اسالمی در برنامه
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درسهحوزۀصاحبانسرمایةتحصیلیباالهایهنری.مربوطبهشناختهنرمندانوسبک9جدول
نقاشی،تئاتروموسیقی

 درصد ادتعد 
 %60 1 آشنایی کامل
 %15 5 آشنایی

 %10 4 آشنایی اندک
 %45 1 عدم آشنایی
 %600 10 مجموع

 ةبه بررسی سرمای ،طور که در بخش قبل شرح داده شد همان ،وجه دیگر این مطالعه
یافته و شاخص مالکیت اشیای هنری اختصاس داشت. در مورد مالکیت اشییای   فرهنگی عینیت

 نفر مالکیت اشییای هنیری عمیدتاً    بیستهنری آنچه باید عنوان کرد این است که در میان این 
  هایی از قرآن ، چه به صور  مناظری از طبیعت یا آیهشود می محدود به اشیایی نظیر تابلوفرش

نفیر نییز    هشیت نفر در منزل خود فقیط تیابلوفرش دارنید.     نهد مطالعه در میان افراد مور ،یعنی
ند، کیه بیا سیلیقه و    بودها، پرتره یا نگارگری را مالک  ها، گل های رئالیستی از مناظر، اسب نقاشی
نفر نیز مالک تابلوهای خوشنویسیی   . دوها هماهنگی کامل دارد های آنان در مورد نقاشی قضاو 
نفر بود کیه مجسیمه و    یک. در این میان تنها بودنددوزی و گلدوزی  سرمهدستی نظیر  یا صنایآ

ف را بیه سیبب سیفرهای متعیددی کیه داشیت نگهیداری        لی نمادهای کوچکی از کشورهای مخت
 ند.بودنفر نیز مالک یک یا چند آلت موسیقی  پنجکرد.  می

«عاشقانهنر»هایاکتسابابیتوسهنریدرگروهشیوهةمطالع
 ،یعنیی   شده حذف شده است تحصیلی نهادینه ةمتغیر سرمای «عاشقان هنر»در گروه موسوم به 
تحصییلی بیاالیی    ةسیرمای  ایم که الزمیاً  گیری به طور دقیق در پی افرادی نبوده در  فرایند نمونه

 چهیار مورد مطالعه  ةنفر نمون بیستپس از بررسی مشخص شد در میان  ،داشته باشند. بنابراین
و  دارای میدرک کارشناسیی  نفیر   یازدهدیپلم،  نفر دارای مدرک فوق سهدارای مدرک دیپلم، نفر 

تحصیلی  ةارشدند. اگر در اینجا مدرک دیپلم را معیار سرمای تنها دو نفر دارای مدرک کارشناسی
 ةارشد را سرمای تحصیلی متوسط و کارشناسی ةرا شاخص سرمای کارشناسیپایین، فوق دیپلم و 

درصد از کل اعضای نمونه  70گاه مشاهده خواهیم کرد که  تحصیلی رو به باال در نظر بگیریم آن
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کمترین  است. 1/19تحصیلی رو به باالیی دارند. میانگین سنی این افراد  ةدرصد سرمای 60تنها 
نفیر   بیسیت سیال اسیت. در مییان     34سال و باالترین سن در میان اعضای نمونه  10نمونه  فرد

 .بودند نفر زن دونفر مرد و  هجدهگروه مورد مطالعه، 
که در اثر تمیاس بیا مییدان هنیر حاصیل      را و توانایی لذ  بردن از آثار هنری  «عشق هنر»
باید  ،. همچنینکردبندی و مطالعه  توان بر اساس شرایط گوناگون اکتساب آن دسته شود می می
و  «عشق هنیر »بروز  ةکه شرایط گوناگون و متنوع اکتساب هنر در نحو توجه داشتاین نکته به 

 ،یعنیی   معینی با هنر نیز تداوم پیدا خواهد کیرد  ةهای استفاده از آن یعنی در داشتن رابط شیوه
هیایی اساسیی نیه فقیط در      های مختلف پرورش ابیتوس هنری ممکن است موجب تفیاو   شیوه

. بنیابراین نبایید از نظیر دور    کنید مواجهه با هنر نیز بیروز   ةبلکه در شیو ،توانایی و توانش هنری
بیا   قطعیاً  «عشق هنیر »نوس بودن و شکل ارتباط و أمیزان م نیزداشت که در گروه مورد مطالعه 

دست و برخیوردار از   های مختلف وجود خواهد داشت و هرگز نباید گروهی یک درجا  و ویژگی
 با هنر مشروع به آنان نگریسته شود. «ناب ةرابط»سطح معینی از 
مشیخص قابیل    ةگیری ابیتوس هنری در میان اعضیای ایین گیروه بیه چهیار شییو       اما شکل

 است.بندی  طبقه
 .تلقینخانوادگیسرمایةفرهنگیموروثیوشکلگیریابیتوسهنریازطریق-

خیوردنش در   همیان روزهیای نخسیتین زنیدگی فیرد بیا غوطیه        ابیتوس هنری ممکین اسیت از  
های هنری و تلقین فرهنگ مشروع توسط والدین در وی شکل بگیرد و گاهی این تلقیین   محیط

یابد که ضرور  وجودش و تردد به اماکن هنری همچون هوایی کیه تینفس    تا آنجا گسترش می
 هشیت نفر پاسخگو،  بیستدر میان ناپذیر از زندگی شخص بدل شود.  به جزیی تفکیک ،کند می

فرهنگیی   ةکسانی قلمداد کرد که ابیتیوس هنیری خیود را از طرییق سیرمای      ءتوان جز نفر را می
 اند. موروثی خود کسب کرده

از طریق اون بیا هنیر   معلمه. کنه،  پدرم ادبیا  کار می .توی خونوادمون هنری نداشتیم ،نه»
سالگی بیود.   1-5برد. اولین تئاترایی که دیدم توی  میو تئاتر ر آشنا شدم. بچه که بودم زیاد من

 ارتباطا (  کاشناسساله،  13)خانم،  «آخریشم که دیروز دیدم.
. بیه  میتونیه بزنیه  اما تمام اینارم خیوب   .سازه، تار و سه تار و تنبور.. پدر من نجاره، ساز می»

 «بلیدیم. خیواهرمم نقیاش.    " معرق"و برادرام  ماها خواهر ةداد از بچگی. مثلن هم ماهام یاد می
 مترجمی زبان انگلیسی( کارشناسساله،  30)خانم،
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یعنی با نفیی و انکیار    ،ثیر در جهت عکسأگاهی این ت .شود  ارتباطشان با دنیای هنر محدود نمی
. گاهی به شکل عقاید افراطی مذهبی و گاهی نیز بیه سیبب   کند میبروز  ،هنر در محیط خانواده
شود عضویت در دنیای هنر دورنمای خوشایندی بیه لحیاظ اقتصیادی و     مقابله با آنچه تصور می

ترین عامیل در گرایششیان بیه     نفر مهم دونفر  بیستاجتماعی به همراه نخواهد داشت. در میان 
 دانستند. هنر در خانواده و یا در جامعه میسمت میدان هنر را طرد و انکار 

، شاید خانواده در من یک حالتی ایجاد کرد که من در تضاد با اونیا، بیرای   خانواده که اصالً»
میذهبی   کامالً ةمخالفت با اونا به سمت هنر گرایش پیدا کردم. انکار شاید. چون من از یه خانواد

هییچ   و اذان و صیلوا  و روضیه و نوحیه. عمیالً     بودن آما فقط صدای قر ةام بیرون... تو خونی می
کرد کجا برم. بیه چیه سیمتی حرکیت      آشنایی با هنر نداشتیم... انکار بود که برای من تعیین می

نبایید   .هر چیزی که غیرمذهبی بود بد بود ،یعنی  کنم توی خونه به شکل خشک مذهبیش بود
و از  کیار بیود، چیون مین دانشیجو بیودم      توی جامعیه هیم ان   شد... شد. نباید شنیده می دیده می

نقیدر داره طیرد   وی که ایمحرک بود. یه نیرو، نیرو ةدانشگاه اخراجم کردن. این برای من یه نقط
 نفت( ةدانشجوی اخراجی رشت، ساله، دیپلم 13)مرد،  «کنه شه که از نو دوباره جذبت می می

 .اجتماعیمجازیهایثیرگروهدوستانوعضویتدرشبکهأاجتماعی؛تةسرمای-
)دوسیتی و نظییر آن(    ای هیای اجتمیاعی   به روابط گروهی یا شیبکه اجتماعی  ةدارا بودن سرمای

اسیتفاده  هیا   تواند به نفیآ خیود از آن   که فرد در درون آن قرار گرفته است و می شود میمربوط 
نقیش   راترین عامیل در جذبشیان بیه دنییای هنیر       پراهمیت نفر هشتنفر،  بیستدر میان  کند.

 ، شیش دانند. همچنین می facebook, club, ocutهای مجازی نظیر  دوستان و عضویت در شبکه
ثیر أکننید تی   که عنوان میی  اند نیز از کسانی اند فرهنگی موروثی ةنفر از گروهی که صاحب سرمای

  شدنشان در عشقِ هنر بسییار پراهمییت بیوده اسیت     تر شدن و بهتر هدایت دوستانشان در کامل
لفیه  ؤتیرین م  های اجتماعی را پراهمییت  درصد اعضای نمونه دوستان و شبکه 40در واقآ  ،یعنی

درصد از کل جمعیت نمونه نیز دوستان خود را در  30اند و  برای ورودشان به دنیای هنر دانسته
 دانند. می ثرؤتر شدن عشق هنر بسیار م هدایت و پررنگ

دانشیگاه وقتیی اینترنیت     ةشد اما از دور یدبیرستان دوستیام توی محیط محدود م ةز دورا»
 ,facebookدوستانی توی فضاهای اینترنتی پیدا کیردم. تیوی سیایتایی مثیل     ،ها اومد توی خونه

clubاشیتن.  ذ های اونجیا عکیس میی    تر شد. بچه خب اون بحثای نقاشی برام پررنگ .، عضو بودم
اشیون هنرمنید   ه بعضی ن و اتفاقاًاشتن. من دوستانی داشتم که خارج از دانشگاه بودذ نقاشی می

سیاله،   30)میرد،   «.نقاشیی  اًمخصوصی  ،ثر بود توی معرفی یه سری مسائل جدیدؤبودن. خیلی م
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پیونیدد.   میی آشنایی و مواجهه با هنر گاهی تنها در اثیر ییک تصیادف بیه وقیوع       .تصادف -
جهت  «میل بیدارشده»خصوصی خواهد بود که به این  ههرچند که این تصادف نیازمند شرایط ب

اییران یکیی از نیادرترین     ةباید متذکر شد این تصیادف در جامعی   ،و سمت و سوی درستی بدهد
شود. تصادفی که فرد را با اثر هنری مواجه  میمتولد  «عشق هنر»آن  ةشرایطی است که در سای

 یدر نهیاد  ای در رسانه یا دیدن نقاشی یابن  در خیابان، شنیدن موسیقی یکند با دیدن تئاتر می
نفر یکی از عوامل  دونفر،  بیست. در میان کند میپیگیری و جستجو ایجاد  ةدولتی در فرد انگیز
ای تصادفی بیا   ورودشان به دنیای هنر بسیار پررنگ بود تنها در اثر مواجهه ةمهمی را که در نحو

 ند.ردک دنیای هنر مشروع عنوان 

ام کشییده   این مسیر به تئاتر و نقاشی یبعد تو .اتفاقی با ادبیا  شروع کردم من اول خیلی»
گشتم خونه، بین راه دبیرستان تاخونمون یه دونه کتاب فروشی  شدم... یه روزی که داشتم برمی
آزمیون و   فروخت. بین راه پیاده شدم رفیتم اون تیو گشیتم. کیامالً     بود که کتابای دست دوم می

. کتابای بدم به پسیتم  اصالً ،یه یدونستم آدم مهم رو نمی "کامو"من  م. مثالًرفت خطایی پیش می
% 70شیاید ییه ذره شانسیم دخییل بیود چیون        اما آشناشدنم با اینا یه ذره اتفاقی بود... خورد...

 برق و قدر ( کارشناسیساله،  30)مرد،  «.کتابای اون مغازه کتابای خوبی بودن

تحصییلی   ةتحصییلی در گیروه سیرمای    ةمیانگین سیطح سیرمای  گرچه در افراد مورد مطالعه 
عشیق  » ها معیاری به نام دارا بودن تحصیال  دانشگاهی را در متوسط قرار داشت، اما تمامی آن

 اهمیت عنوان کردند. بی ناچیز و تقریباً  "«هنر

 دونین که برق سه تا گرایش داشت: بیرق  تحصیال  خیلی مهم بود. آخه میره آ [با خنده]»
... مین  ]و قدر ، برق و الکترونیک، برق و فلسفه. من برق خوندم با گرایش فلسفه ]خنیدة بلنید  

بیرق و   کارشناسیی سیاله،   30)میرد   «.اینیارو  شیناختم همیة   قبل از اینکه برم دانشگاه دیگه می
 قدر (

یم ای داشت داد. توی دانشگاه یه نشریه ... دانشگاه دزد من بود. یه فاحشه که زندگی منو به»
نوشتیم... حاال اتفاقایی که این وسط افتیاد اصیالً مهیم نیسیت. چیون بیاالخره        چیز میکه توش 

شه از دانشگاه. الکیی. الکیی هیم نبیود.      افته که یه دانشجو اخراج می معلومه که چه اتفاقاتی می
باعث زایش بشه چون مین بعید از اون میاجرا     حاال نیازی نیست که این اتفاقاً الکی قشنگی بود.

 «.کنیه  زاییش ایجیاد نمیی    اًطرد لزوم ،یعنی  یک سال و نیمه نه چیزی خوندم نه چیزی نوشتم
 ساله، دیپلم( 13 ،)مرد
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فرهنگیی ایین گیروه     ةبروز رفتارهای هنری و مییزان سیرمای   ةتوان در مورد نحو اما آنچه می
ای  بروز رفتارهای هنری در میان اعضای این گروه هفته بیشترین تعدادعنوان کرد این است که

مشیترک   ةلفؤبار عنوان شده است. اما م بار و کمترین تعداد دفعا  بروز این رفتار دو ماه یک یک
بیا گیروه    گییرد و معمیوالً   آن این است که چنین رفتاری به ندر  به تنهایی صیور  میی   ةدربار

 ةصاحبان سیرمای »دهد، اما برخالف گروه اول یعنی  می ریزی شده رخ دوستان و به صور  برنامه
بیه دعیو     هایی هنری معمیوالً  ها به محیط آن ةکه یکی از عوامل مهم در مراجع ،«تحصیلی باال

در میان این گیروه بیه    .شوند هایی می گیرد یا بر حسب اتفاق وارد چنین مکان آشنایان انجام می
سبب حضور ایشیان در امیاکن   و ثیرگذار أای ت لفهؤی مهیچ وجه دعو  آشنایان یا گذرهای اتفاق

 .نیستهنری 
گییرم از طرییق    در جرییان قرارمیی   معمیوالً  ،با توجه به موقعیتی که من تیوش قیرار دارم  »

 کینم از تیوش. میثالً    اما انتخیاب میی   ،شم رم. دعو  زیاد می دوستام گالریارو. اما نه همه رو نمی
دونسیتم   پیش نمایشگاه نقاشی یکی از دوستای صمیمیم دعو  بودم اما نرفتم. چیون میی   ةهفت

 کارشناسیی سیاله،   34 ،)میرد  «رم. رم که کاره خوب ببینم. همین طوری نمی می اًمزخرفه. صرف
 علوم سیاسی(
هایی که از مشروعیت بیشتری برخوردارند به طیور میدام    آن ةیافت ابیتوس ساخت ،همچنین
آنچه عامل بازتولید ابیتوس  ،کند. بدین ترتیب اخت دادن و بازتولید خویش عمل میدر جهت س
دوستان است.  ةفرهنگی بیشتر و مشروعیت بیشتر این سرمایه در حلق ةسرمای ،آورد را فراهم می

هیای اجتمیاعی    های میدانی این تحقیق در ایران نقش دوستان و شبکه اما گرچه به استناد داده
فرهنگیی   ةسرمای که رسد نظر می هاما ب بسیار دارد،گیری ابیتوس هنری اهمیت  مجازی در شکل

شان را به  تر و به طبآ آن مشروعیت بیشتر هنوز در انحصار گروهی است که ابیتوس هنری غنی
 اند. شان کسب کرده نوعی از طریق میراث خانوادگی

گیرینتیجه
ایین واقعییت اسیت کیه آنچیه بیا ابزارهیای        اکنون واضح است که دشواری این تحلیل به دلییل  

ی ا تحصییلی و خاسیتگاه اجتمیاعی، سرچشیمه     ةها نام بردیم، یعنی سطح سرمای تحلیلمان از آن
 -ابیتوس هنری و نیوع رابطیه بیا آثیار هنیری      -شود که موضوع این تحلیل میای قلمداد  مقایسه
گییری   ار بر آن بود تیا شیکل  . این نوشتگرفته و مطالعه شده استتحصیلی در نظر  ةسرمای ةثمر

چرا که بیه اعتقیاد بوردییو تولید      کند،تحصیلی باال مطالعه  ةابیتوس هنری را در صاحبان سرمای
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کیه    . اما چنیان استهای تحصیال  طوالنی مد  در افراد  ابیتوس هنری یکی از جوایز و پاداش
گییرد کیه از    ی درمیی ها از نظر گذشت در ایران، این مقایسیه بیین کسیان    در بخش تحلیل یافته

فرهنگیی   ةسیرمای  ،یعنیی   از فرهنیگ قراردارنید   «نهیادی »تعرییف مشیروع    ةسیو در جبهی   یک
تیرین وجیه آن تصیاحب     هیای دانشیگاهی در کامیل    شده را در شکل مدارک و گواهینامه نهادینه
فرهنگیی   ةو گیروه دیگیری کیه از سیرمای     .ای ندارنید  اند اما با دنیای هنرهای مشروع رابطه کرده

اند، اما عامالن و وارثان مشیروع دنییای هنیر نگریسیته      هنهادینه شده سهم ناچیزی دریافت کرد
 شوند.   می

 تمیایز و  عشیقِ هنیر  اصلی این تحقیق که از مطالعا   بوردییو در دو کتیاب    ةدر واقآ فرضی
مییزان  گیری ابیتوس هنری در افراد پیوند تنگانگی بیا   ه مبتنی بر این بود که شکلشداستنتاج 
ابیتیوس هنیری و   شیود.   که بر حسب طول مد  تحصیل سنجیده میی  –دارد، تحصیلی ةسرمای
بلکه عشق ورزیدن به هنر یا از طریق تلقین خانوادگی به ارث  ،نیست توانایی ذاتی «هنر عشقِ»

فراینید   «عشیقِ هنیر  »تیوان گفیت    می ،یعنی  است آموزشیشود و یا محصول نهادهای  برده می
اما در این تحقیق فیارغ از اهمییت   های نظام آموزشی است.  از ویژگی وتلقین  یم وخاصی از تعل

کید بر پراهمیت بودن نقشِ تحصیال  بیر  أاصلی ت ةلئمس «عشقِ هنر»نقش تلقین خانوادگی در 
 گیری ابیتوس هنری است. شکل

وری آردهیای مییدانی گی    بدان اشاره کرد این است که به اسیتناد داده  بایدیکی از نکاتی که 
هیا،   رسد که تعداد مخاطبان گالری توان گفت گرچه این گونه به نظر می شده در این تحقیق می

اما این  ،های تئاتر و موسیقی در سی سال گذشته در ایران بسیار بیشتر شده است ها، سالن موزه
 گیردد  یعنیی حضیور    های هنیر بیازمی   موضوع به باال رفتن ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکده

اصحاب هنر اسیت و نیه بیروز     ةتر شدن حلق ها حاکی از گسترده تعداد بیشتر افراد در این مکان
هیای   تحصیلی باال. به دیگر سیخن آنچیه در میورد مکیان     ةرفتار هنری در میان صاحبان سرمای
توان گفیت ایین اسیت کیه دموکراتیزاسییون فرهنگیی و        ها می هنری شهر تهران و مخاطبان آن

تنها به تشدید رفتارهای هنری افرادی منتهی شده است که پییش از ایین نییز از     آموزشی عمالً
 اند.   مند بوده مشروع بهره هنر

وبیش در اقلیت اسیت کیه شیامل حیال اصیحاب هنیر و        کم یرفتارهای هنری کماکان عادت
 ةد که ابیتوس هنری خود را از طرییق سیرمای  شو های سطح باالی فرهنگی یا افرادی می خانواده

رفتاری متداول در قلمیرو طبقیا     ةاند، نه به مثاب دوستان خود کسب کرده ةجتماعی و در حلقا
 ایران. ةجامع ةتحصیل کرد
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سیو و   تحصیلی باال از ییک  ةابیتوس هنری در صاحبان سرمای ةآنچه پس از مطالع ،در نهایت
، دار اسیت معنیا  «عاشقانِ هنیر »های متنوع اکتساب ابیتوس هنری در گروه  در نظر گرفتن شیوه

 ةتحصیلی بیاال و مطالعی   ةهای میدانی از صاحبان سرمای بیان این نکته است که با استناد به داده
 ةبایید گفیت کیه دارا بیودن سیرمای      «عاشیقان هنیر  »های اکتساب ابیتوس هنری در گروه  شیوه

دوسیتی،  گونیه دورنمیای هنیر     در ایران هییچ  «شده فرهنگی نهادینه ةسرمای»تحصیلی به عنوان 
 .  کند نمیرا در افراد تضمین  «عشقِ هنر»یا  نیست تمایل و اشتیاقِ به پیشواز هنر رفتن

مید  را جیواز ورود بیه دنییای      توان در ایران معیاری به نام تحصیال  طوالنی نمی ،در واقآ
هیای   چیرا کیه در محییط    ،گیری ابیتیوس هنیری در نظیر گرفیت     هنرهای مشروع و عامل شکل

تیوان یافیت. بیه نظیر      کادمیک ایران نشانی از مواجهه با هنرهیای مشیروع را نمیی   دانشگاهی و آ
شیده از   در اییران دو دنییای میوازی و تفکییک     »فرهنگی نهادینه شده ةسرمای«رسد، هنر و  می

هیا وجیود نیدارد. آشینایی و ارتبیاط بیا        مشترکی میان آن ةیکدیگرند که هیچ وجه اتصال و نقط
های درسی دانشجویان گنجانیده نشیده اسیت و از ایین حییث تعیدد       هنرهای مشروع در برنامه

 کند. نمیاماکن هنری مشروع نیز کمکی به افزایش مخاطبان هنر در ایران 
 ای آموزشیی اییران مسیئله    نظامدوران پیش از دانشگاه نیز در  در هنر آموزش به توجهی کم
غیبیت و عیدم حضیور درس هنیر و      کنید.  که در دوران دانشگاه نیز ادامه پیدا می است دار ریشه

آشنایی با هنر مشروع در مدارس ایران از دوران دبستان تا دبیرسیتان بسییار پررنیگ اسیت. در     
 رانیده  حاشییه  بیه  دیگیر  دروس بیه  اغلب موارد تدریس و آشنایی با هنر در مدارس ایران نسبت

تالشی برای آشینایی   گونه هیچ اختصاس یافته به آموزش هنر ساعا  در معموالً ،یعنی  شود می
 های درس تقویت به این ساعا  شود و غالباً گیری ابیتوس هنری در افراد انجام داده نمی و شکل
ییا   اسیت. صرف زمان و هزینه  ةیابند که در فرهنگ نهادی و رسمی شایست اختصاس می یدیگر

پرداختیه   موزش و تدریس خوشنویسیآاینکه در بهترین حالت آموزش هنر در مدارس ایران به 
 شود.   می

آنچه  ،در نظر آوریم «شده فرهنگی نهادینه ةسرمای» ةتحصیلی را نمایند ةاگر سرمای ،بنابراین
بیان این مطلیب اسیت    دارد ایران معنا ةاز فرهنگ، در جامع «نهادی»به واقآ در تعریف مشروع 

هنوز بخش اصلی فرهنیگ   »هنرهای مشروع«ایران، هنر یا حداقل  «ةشد فرهنگ نهادی«که در 
  .شود واجد اهمیت در نظر گرفته نمی

تعرییف نهیادی و    ةدهنید  های تشکیل لفهؤتوان در ایران هنر را یکی از م رسد نمی به نظر می
)هنرهیای تجسیمی، تئیاتر و     مشروع از فرهنگ در نظر گرفت، چرا که از اساس هنرهای مشروع
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ندارند. به همیین دلییل چنیدان دور از ذهین     سخت فرهنگ ایران جایگاهی  ةدر هست موسیقی(
 منیدی از  تحصیلی باال ورود به امیاکن عیالی هنیری و بهیره     ةنیست که در ایران صاحبان سرمای

 آورند. منفعت و سودآور در نظر نمیهنرهای مشروع را رفتاری تقدیس شده، پر
عمیل   هیایی  قرارگیاه هیا   باید عنوان کرد از آنجا که نهادهای آموزشی نظیر دانشیگاه  ،بنابراین

 تعییین شیود،   ها فرهنگ نهادی و آنچه توانایی و شایستگی در نظر گرفته می نآکه در کنند  می
مندی از هنرهای مشروع و تردد به اماکن مشیروعش در   که بهره، و به دلیل این واقعیت شود می

عامیل تشیخص   ، بروز ابیتوس هنری نیز نیه  است فرهنگ نهادی و رسمی هنوز جایگاهی نیافته
چیرا کیه نهادهیای آموزشیی و      ،شیود  میی نوعی شایستگی و موهبت ترجمه  ةبخش و نه به مثاب
در چنیین   ،کنند. بدین ترتییب  به تقدیس هنر و القای هنرهای مشروع کمکی نمیرسمی هرگز 

گییری   نیز تالش و میداومت در جهیت شیکل    «شده فرهنگی نهادینه ةسرمای«شرایطی صاحبان 
 های خویش نخواهند یافت. گذاری سرمایه ةشایست ابیتوس هنری را

در  جیزآن ای از عقاید و باورها، مناسک، دین، هنر، علم یا تحصییل و   اگر فرهنگ را مجموعه
سختِ فرهنگ در نظیر گرفیت و درسیت بیه همیین       ةتوان در ایران هنر را هست نظر آوریم، نمی

و ابیتیوس   «رهنگیی نهادینیه شیده   ف ةسرمای»توان میان تحصیال  به عنوان دلیل است که نمی
 د.کریم و شفافی مشاهده قمست ةهنری رابط
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