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 ايران نوگراي نقاشان اجتماعيهاي  ويژگي

 *اعظم راودراد

 
  چكيده

پرسش اساسي اين . هاي اجتماعي هنرمندان نقاش نوگراي ايران استهدف اين مقاله نشان دادن ويژگي
عوامل اجتماعي بر هنرمند شدن  تأثير دست آورد كه نشان دهندههتوان الگوي ثابتي ب است كه آيا مي

هاي اجتماعي هنرمندان، در اينجا نقاشان  براي پاسخ به اين پرسش الزم است ويژگي. افراد باشد يا خير
  .  نوگراي ايران معرفي شوند

. د داردشود و بر هنرمندان تاكيشناسي هنر مربوط ميقاله به لحاظ نظري به حوزه جامعهاين م
  . رفته استهاي هنرمندان مورد استفاده قرار گچارچوب نظري جانت ولف درخصوص ويژگي

متناسب با نظريه جانت . روش كار پيمايش و ابزار تحقيق نيز پرسشنامه همراه با مصاحبه است
- كه شامل خانواده، آموزشاستهاي هنرمندان در چند حوزه اصلي ولف، تاكيد من در اينجا بر ويژگي

. شودميدوستانه هاي دولتي، جنسيت هنرمند و ارتباطات نري، وضعيت طبقاتي هنرمند، حمايتهاي ه
  فرد به سوي هنرمندحركتتوانند در ن است كه عوامل اجتماعي مذكور ميفرضيه اصلي مقاله هم اي
 .  شدن نقش داشته باشند

توان گفت اكثريت آنها در  بندي كلي از خصوصيات غالب نقاشان نوگراي ايران مي در يك جمع
و ساير شهرهاي بزرگ ايران بودند كه در زمان  جوان، داراي تحصيالت عالي و متولد تهران 1386سال 

نسبت . اند و محل زندگي اكثر آنها در تهران در شمال شهر بوده است كرده تحقيق در تهران زندگي مي
 بوده است كه نشان دهنده حائز اكثريت بودن زنان در اين 60 به 40مردان نقاش به زنان نقاش حدود 

دهند كه عوامل اجتماعي مختلفي در هنرمند شدن افراد ن ميها نشا اگرچه يافته. عرصه هنري است
دخالت دارند اما ميزان و نوع اين متغيرها ممكن است از تحقيقي به تحقيق ديگر به تناسب نوع جامعه 

توان به يك الگوي ثابت براي تاثيرگذاري عوامل اجتماعي  بنابراين نمي. مورد مطالعه تفاوت داشته باشد
  . فراد اشاره نمودبر هنرمند شدن ا

  هاي اجتماعي ويژگي- نقاشان نوگراي- هنرمندان-جامعه شناسي نقاشي :واژگان كليدي
 

                                                 
    ravadrad@ut.ac.ir                                                              كده علوم اجتماعي دانشگاه تهـران  گروه ارتباطات دانشياردانش *
     

  

   15/5/89:           پذيرش                                                              10/12/88: دريافت
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  لهمسئ طرح و مقدمه
 مطالعاتي محورهاي بر مشتمل خود كه است شناسي جامعه هايحوزه از يكي هنر شناسيجامعه
 و هنـر  آثـار  هنـر،  نمخاطبا هنري، آثار هنرمندان، مطالعه از عبارتند محورها اين. است چندي
 شناسـي جامعه ةزيرحوز هنرمندان محور در مطالعه. هنري و فرهنگي هايسياستگذاري باالخره

 كـساني  آيا كه است اين هنرمندان شناسيجامعه در اساسي پرسش. دهدمي شكل را هنرمندان
 بـه  هنـري  اتـي ذ استعداد و خالقيت از برخورداري سبب به فقط شناسيممي هنرمند را آنها كه

 اسـت؟  داشـته  نقـش  آنهـا  شـدن  هنرمند در نيز اجتماعي عوامل يا اندپيوسته هنرمندان جرگه
 آفرينش در فرد ذاتي توانايي و استعداد كه است اين هنر شناسي جامعه از شاخه اين فرضپيش
 شـرايط  كه است آن كافي شرط .نيست كافي شرط و است شدن هنرمند الزم شرط فقط هنري
   .سازد فراهم را هنرمندان ةجرگ به فرد ورود عملي ةزمين عياجتما

 ؛2003 بورديـو،  ؛1377 هاوزر، ؛111: 1384 ،كهيني (هنرمندان شناسي جامعه مطالعات 
 شـرايطي  از برخـورداري  علـت  بـه  افـراد  از برخـي  چگونـه  كـه  دهدمي نشان) 2003 الكساندر،
 بـا  اجتمـاعي  ةدوسـتان  روابـط  از اريبرخـورد  يـا  هنرمنـد  ايخـانواده  در شـدن  تربيت همچون

 انـدازه  همـان  به كه افرادي گاه ،همچنين .پيوندندمي هنرمندان جرگه به آن نظير و هنرمندان
   .مانند بازمي شدن هنرمند از فوق شرايط فقدان سبب به ند،دار هنري استعداد

 پـسند  دممـر  و زيبـا  هنرهـاي  شناسـي  جامعـه  عنـوان  با خود كتاب در الكساندر، ويكتوريا
 بكـر  هـوارد  هنـر  دنيـاي  ةنظري از استفاده با ،آن در كه دارد هنرمندان مورد در فصلي) 2003(

 .است دهكر بحث جامعه در هنرمندان جايگاه پيرامون شده انجام تحقيقات از برخي نتايجدربارة  
 ؛1996؛ بـايلبي، بـايلبي،      1984مثـال تـاچمن و فـورتين،        ( مـشخص  تحقيقات از تعدادي به وا

 هنرمنـدان  اجتماعيهاي  ويژگي بارةدر )2004 آلن، و لينكلن ؛1999 كالوسون، ؛2002 دونورا،
   .است كرده اشاره
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 و گتزلـز  (نـد اكـرده  تمركـز  هنرمنـدان  اجتمـاعي  هـاي  ويژگـي  بـر  انـدكي  مطالعـات  ولي
  ). 1981 سيمپسون، ؛1976 سيگزنتميالي،

 اجتمـاعي  هـاي  ويژگـي  بررسـي  بـه  )1382 راودراد، (سينما هنرمندان درباره تحقيقي در
 تكنيـك  و اسنادي ةمطالع از استفاده با كه تحقيق اين در .است شده پرداخته ايراني فيلمسازان

 اجتماعي عوامل اثار و فيلمساز 274 اجتماعي و كلي هاي ويژگي است، شده انجام محتوا تحليل
 زن فيلمـسازان  از درصـد 5/2 فقـط  كه داد نشان نتايج .است هشد بررسي آنها موفقيت ميزان بر

 تولـد نيـز    محـل  نظر از .است مردان سيطره تحت اي حوزه ايران در فيلمسازي يعني اين .بودند
  .اندآمده دنيا به ،تهران از جمله بزرگ، شهرهاي در فيلمسازان بيشتر كه شد مشاهده

 ،ديگـر  عبـارت  بـه  و هنرمنـدان  اجتماعي هايويژگي موضوع كه دهد  مي نشان باال مقدمه
 ميداني تحقيقات و نظري مباحث برخي در افراد شدن هنرمند بر تفاوتم اجتماعي عواملتأثير  

 هاي يافته تواند مي حاضر تحقيق نتايج .است گرفته قرار توجه محل هنر شناسيجامعه حوزه در
 هنرهـاي  زمينـه  در اجتمـاعي  شـرايط  تأثير   آيا كه دهد نشان و كرده تكميل را قبلي تحقيقات

  . خير يا است كسان يمتفاوت جوامع در نيز و وناگونگ
 ثـابتي  الگـوي  تـوان مـي  آيـا  كـه  اسـت  اين حاضر مقاله اساسي لهمسئ و پرسش ،بنابراين

 بـراي . خيـر  يـا  باشد افراد شدن هنرمند بر اجتماعي عوامل تأثير   ةدهند نشان كه آورددست    به
 ،ايـران  نـوگراي  نقاشان اينجا در دان،هنرمن اجتماعي هاي ويژگي است الزم پرسش اين به پاسخ

 طبقـاتي  وضـعيت  ، خـانواده  مثـل  عـواملي  كـه  اسـت  ايـن  هم مقاله اصلي فرضيه .شوند معرفي
 نيـز  و فـرد،  هنـري  و اجتمـاعي  ارتباطـات  هنـري،  هـاي آمـوزش  دولتـي،  هايحمايت هنرمند،
 قوميـت  يا بودن روستايي يا شهري مثل ،جغرافيايي هايموقعيت و جامعه تاريخي هايموقعيت

 مبنـاي  تحقيـق  چه اگر .باشند داشته نقش شدن هنرمند سوي به فرد حركت در توانند  مي فرد
 نـدارد،  تـاريخي  ينگـاه  و كـرده  مطالعـه  را ايـران  امروز نوگراي نقاشان هاي ويژگي حاضر مقاله
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يـن  ا اهميـت  دهندهنشان تواند  مي است مشترك هنرمندان اين ميان در كه هايي ويژگي بررسي
 . باشد افراد شدن هنرمند يندفرا در عوامل

  :قرارند اين از كه است اصلي ةحوز چند در هنرمندانهاي  ويژگي بر اينجا در من تاكيد
 ،دولتـي  هـاي حمايـت  .4 ،هنرمنـد  طبقـاتي  وضـعيت  .3 ،هنري هايآموزش.2 ،خانواده.1

  . دوستانه ارتباطات .6 هنرمند؛ جنسيت.5
  

  تحقيق نظري چارچوب
 ،دارد را خـود  ويژه جايگاه هنر شناسيجامعه در هنرمندان ةمطالع كه است توضيح به الزم اابتد
 بـا . يممـواجه  هنـري  متفـاوت  هـاي حوزه از نيز گوناگوني هنرمندان با هنرها، تنوع سبب به اما

ـ  هـاي دشـواري  بـه  توجه  دارد وجـود  هنرمنـدان  دسترسـي  و شناسـايي  در زمينـة   كـه  يفراوان
 شناسـايي  قابـل  و معـين  هـاي عرصـه  هنرمندان تعيين موثر هايراه از يكي ،)2003 الكساندر،(

 آنها تفكيك از منظور و ندارد وجود هنري هايحوزه ميان تفاوتي نظر اين از. است مطالعه براي
 هـاي يافتـه  تجميـع  بـا  توانمي ،بعدي مرحله در. آنهاست به دسترسي و شناسايي سهولت فقط
 دست هنرمندان شناسيجامعه ةحوز در كلي نتايجي به ،گوناگون هايهحوز هنرمندان با طمرتب
 در. انـد گرفتـه  قـرار  توجه حلم ايران نوگراي نقاش هنرمندان مقاله اين در توضيح اين با. يافت
  .نداتوجه مورد بودن هنرمند باب از بلكه بودن، نقاش باب از نه گروه اين ،واقع

 افـراد  شـدن  هنرمنـد  موضـوع  بـه  مشخصاً )1367 (نره اجتماعي توليد كتاب در ولف جانت
 تـصوير  كـسي  را هنرمنـد  كتـاب،  اين در او .است داده اختصاص بدان را مفصلي مبحث و پرداخته

 بـا  را او و دهـد  مـي  انجـام  اجتمـاعي،  كننـدگان  توليد ساير مثل درست توليدي كاري كه كند مي
 تـأثير   تحـت  را هنـر  توليدكننـده  يـا  هنرمنـد  ولـف  .كنـد مي توصيف »هنر ةتوليدكنند «اصطالح
 هرگونـه  ولـف  .كنـد  مـي  تعبيـر  زمينـه  ايـن  در را او خالقانه كنش و داندمي اجتماعي هاي ساخت

 آن امثـال  و هنـري  اثـر  و هنرمنـد  از اعـم  ــ  كنـد  مـي  پيـدا  ربـط  هنر به هرچه و هنر از تفسيري
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 اقتـصادي  و اجتمـاعي  يطشـرا  تـأثير    تحت سخت كه كندمي تصوير اجتماعي زندگي از نمودهايي
   .اند جامعه بر حاكم

 و آنهـا  شـدن  هنرمنـد  چگونگي هنرمندان، محورهاي درخصوص  اين در ولف جانت بحث
 يفراينـد  شـدن  هنرمند كه است معتقد ولف .شود  مي مطرح آنها بر مؤثر اجتماعي عوامل نقش

 نقـش  بـه  او .ذارنـد گمـي  تـأثير    فرد شدن هنرمند بر اجتماعي گوناگون عوامل و است اجتماعي
 هنرمنـد  و پـردازد  مـي  افـراد  شـدن  هنرمند در اجتماعي طبقات و هاگروه ،نهادها چون عواملي
 زمينـه  ايـن  در او .اسـت  عوامـل  اين تأثير   تحت شديداً كه خواند مي اجتماعي يفرآيند را شدن
 كـساني  چـه  اينكـه  جملـه  از چيزهـا  بـسياري  بـر  اجتماعي نهادهاي هنر، توليد در«: نويسد مي

 تحقـق  را خـود  هنـر  چگونه شوند، مي هنرمند وقتي شوند،مي هنرمند چگونه شوند، مي هنرمند
 در و شـود مـي  اجـرا  شـود،  مـي  توليـد  اثرشـان  كه باشند مطمئن توانند مي چگونه و بخشندمي

  ). 52: 1367 ولف، (»مؤثرند گيرد، مي قرار همگان دسترس
 سـاختمند  يواقعيت بنابراين است، اجتماعي عوامل تابع شدن هنرمند كه آنجا از ،او نظر از
 سـاختار  ظـاهراً  هنـري  كـار  به اشتغال بيستم قرن در كه كندمي تصديق اينكه با ،سپس: است

   .داندمي خاصي شرايط تابع را آن هم باز اما ندارد، محكمي
رفتـه  قرار گ  نيز تحقيق اين محور و شودمي ديده ولف جانت هايبحث در كه اساسي ةنكت

 تفـاوت م شـرايط  تـابع  كـه  دانـد مـي  ينـدي فرا را شدن هنرمند ولف كه است مسئله اين ،است
 اخـتالل  آن در توانـد مـي  اجتمـاعي  شـرايط  تناسب عدم يا تناسب و است اقتصادي و اجتماعي

 هـاي  زمينـه  بـه  شـدن  هنرمنـد  ابعـاد  و ينـد فرا از بحـث  در ولف .كند عقيم راآن حتي يا ايجاد
 .دارنـد  هنرمنـد  گيـري  شـكل  در مهمـي  نقـش  كه كندمي اشاره آموزشي و قاتيطب خانوادگي،

)1367: 5 -54.(   
 زنـان  موضـوع  بـه  افـراد  شـدن  هنرمنـد  در آموزشي مؤسسات تأثير   به اشاره با سپس يو

 ايـن  و هنـري  هـاي  آموزش به دسترسي عدم دليل به اين از پيش ،قرون طول در كه پردازد مي
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 مردان به متعلق كه دنيايي در را خود آنكه يا كنند كسب هنري يقعيتمو اند نتوانسته مؤسسات
 دشـوار  بسيار برايشان راه اين در موفقيت كسب و نهند پا) هنر (عرصه اين در يا كنند ثابت بود
: كنـد  مي اشاره افراد شدن هنرمند در اجتماعي ارتباطات و خانواده نقش به سپس او .است بوده

 تقريبـاً  هنرمند زنان ولي ،اند بوده هنرمندان فرزند معموالً نيز هنرمند انمرد گرچه ،مثال براي«
 و قـوي  هنرمند مرد «يك با بيستم، و نوزدهم قرون در يا اند، بوده هنرمندان فرزند استثنًا بدون
  ). 55: 1367 ولف، (»اندداشته نزديك رابطه »مسلط

 مالحظـات «: نويـسد مـي  و هكـرد  اشـاره  بـازار  و اقتـصادي  حاميـان  نقـش  به او نچنيهم
  . . .دارنـد  ارتبـاط  هنر اجتماعي توليد با همواره هستند، بنيادين كامالً ازنوع غالباً كه اقتصادي،

 درك درسـتي  بـه  تـوان مـي  فرهنگـي  توليد سياسي اقتصاد متن در تنها را هنر اجتماعي توليد
   ).60-62: 1367 ولف، (»كرد

- تعيين فرهنگي نهادهاي نظارت و سرمايه روابط و اقتصادي مالحظات اين ةزمين در ولف
 اشاره ،دولتي و خصوصي حاميان از اعم ،اجتماعي و اقتصادي حاميان نقش به هنر عرصه ةكنند
 دانـد مـي  مهم بسيار هنر ةعرص در معاصر دنياي در را دولتي حاميان نقش ،خصوص به .كندمي
 هـاي حمايـت  نقش ويژههب ولف .كنندمي لعم شدن هنرمند فرايند در مؤثر نيروي ةمنزل به كه

 هنرمنـد  فراينـد  در مهم عنصري هميشه كه كند  مي مطرح بيستم قرن در خصوص به  را دولتي
   .است يافته افزايش بيستم قرن در ويژهبه امر اين و دهبو افراد شدن

 كيهت همانا است، بطتمر مقاله اين در نظر مورد موضوع به همه از بيش بحث اين در آنچه
 اجتمـاعي  شـرايط  ،شـدن  هنرمنـد  بـراي  اينكـه  و است شدن هنرمند فرايند بودن ساختمند بر

 در ،بنـابراين  .اسـت  بيهـوده  هنـر  شكوفايي انتظار صورت اين غير در كه باشد مهيا بايد مناسب
 را شـدن  هنرمند فرايند آن نهادهاي و اجتماعي شرايط تأثير   تحت افراد كه نظريه اين چارچوب

 سـاختارهاي  تـابع  و سـاختمند  است امري هنرمند گيري شكل يا شدن هنرمند و نندك مي طي
  . زنيم  ميتحليل به دست اجتماعي
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 اسـت  ينـدي فرا شـدن  هنرمنـد  كـه  معتقـدم  ولف جانت همچون نيز من ،ديگر عبارت به
 با خواهم مي مقاله اين در .كند مي پيروي خاصي الگوهاي از نيز شدن نقاش هنرمند و ساختمند

. سـازم  آشـكار  را هـا سـاخت  ايـن  نقاش، هنرمندان ميان مشتركهاي    ويژگي برخي دادن نشان
 نظريـه  سـاختن  بـراي  هنر تاريخ از هاييمثال به وا كه است اين در ولف كار با حاضر كار تفاوت
 كـاربردي  و ميداني تحقيق يك از استفاده با نظريه اين مقاله اين در ولي است، كرده اكتفا خود

  .ه استدش آزمون
 نظر در .است چندي سطوح داراي و پيچيده بسيار جامعه و هنر ميان ةرابط ،ديگر طرف از
 .است حوزه اين در متناسب هاي تحليل و تحقيقات انجام براي الزم شرط پيچيدگي اين گرفتن

 را زيـر  مـدل  م،كن تكميل را ولف جانت كار و دهم توضيح را پيچيدگي اين اينكه براي اينجا در
 را رابطـه  اين گوناگون سطوح و شده طراحي موردي مطالعات از تعدادي هاي يافته اساس بر كه

  :مكن ميارائه ،)2009 راودراد، (دهد  مينشان
   اجتماعيةزمين: سطح اول

خواه يا دمكراتيك بـودن، متنـوع يـا         مذهبي بودن، تماميت   مذهبي يا غير  ،  ثباتي ا بي شامل ثبات ي  
   مدرن بودن جامعههمنوا بودن، سنتي يا

   اجتماعيةطبق: سطح دوم
   متوسط، تحول طبقات در جامعهة طبقة اجتماعي، تضاد طبقاتي يا غلبة جايگاه طبقه در زمينشامل

  جنسيت: سطح سوم
  ميان جنسيت و نوع هنرة و رابطيگاه جنسيت درون طبقهشامل مباحثي چون جا

  فرد هنرمند: سطح چهارم
  خالقيت هنري فردةاعي هنرمند و درجاجتم -فرديهاي  شامل ويژگي

   
  )2009 راودراد،: خذأم (چهارگانه سطوح در جامعه و هنر ميان ةرابط ةدهندنمايش مدل
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 ينـد فرا در تواننـد  مـي  متمـايز  سطح چهار در اجتماعي عوامل ،شود مي مشاهده كه چنان
-بـه  آنهـا  نقـش  زيرا نامم  مي »اتفاقي تاثير« را تأثير   اين من .كنند ايفا نقش افراد شدن هنرمند

 بـا  افـراد  از بعـضي  آن در كـه  آورنـد  مـي  فـراهم  را شـرايطي  ولـي  نيـست،  كنندهتعيين تنهايي
 چنـين  كـه  كـساني  از شـانس  همـين  و يابنـد  مـي  را شـدن  هنرمنـد  امكـان  معين هاي ويژگي
 عوامـل  از اي مجموعـه  شـامل  شـرايط  اين .شود مي سلب مشابه شرايط در ندارند را هايي ويژگي

 هنرمنـد  بـر  ولـي  ،ندارد ربطي افراد هنري هاي ويژگي و خالقيت به مستقيماً كه است اجتماعي
  . گذارد مي تأثير آنها نشدن يا شدن

 چـه  در اينكه به بسته خاص،هاي    ويژگي با افراد از بعضي اول، سطح يعني ،كالن سطح در
   .رندت مناسب شدن هنرمند براي باشند داشته قرار اجتماعي شرايط

  . است مهمي عامل داراست جامعه كلي ساخت در اجتماعي طبقه كه جايگاهي دوم، سطح در
 در مهمـي  نقـش  معين اجتماعي طبقه درون جنس دو از يك هر موقعيت سوم، سطح در
   .كند مي ايفا افراد نشدن يا شدن هنرمند

 و هنـري  قيـت خال ميـزان  ماننـد  ،هنرمندان فرديهاي    ويژگي با چهارم، سطح در باالخره
 ايـن  مـدل  ايـن  خـصوص  در مهـم  نكته .مواجهيم آنها شناختي جمعيت و اجتماعي هاي ويژگي
 و طبقـه  سـطح  ةاحاطـ  در خود است كه  جنسيت سطح احاطه در فردي سطح كه است واقعيت
 سطوح از كدام هيچ كه معناست بدان اين .است اجتماعي كلي ةزمين سطح ةاحاط در نيز طبقه

  ). 2009 راودراد، .ك .ر بيشتر، اطالعات براي (نيست مستقل ديگر سطوح از كامال تحقيق
 هنرمنـدان  فـردي  هـاي  ويژگـي  به كه است چهارم سطح مقاله اين در تحليل شروع ةنقط

 بعدي تحقيقات در است الزم ولف جانت نظريه به توجه با اما .است پرداخته ايران نوگراي نقاش
 الزم اقتصادي و اجتماعي فضاي و منابع اجتماعي، طبقات ها،گروه نهادها، چون عواملي نقش به
 نتايج با حاضر تحقيق نتايج مقايسه در. دشو تركامل نظريه آزمون تا شود پرداخته نيز جامعه در

   .يدسنج نيز را فوق مدل كارآمدي توان  ميديگر، هنري هاي حوزه در مشابه تحقيقات ساير
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  مفاهيم تعريف
 اسـتخراج  نـوگرا  نقاشـان  نبـي  در مطالعـه  بـراي  مفاهيمي ،فوق رينظ چارچوب مبناي بر

         .شود  مياشاره نها آبه قسمت اين در كهاند  شده
  خانواده نوع
 اعـضاي  از يكـي  حـداقل  كه است برخاسته هنري خانواده از هنرمند گوييم مي صورتي در
  . باشند هنرمند ،مادر يا پدر خصوصهب واده اوخان يك درجه
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  متوسط طبقه
 ميـزان  ،تحـصيالت  ميـزان  مثـل  متعـددي  متغيرهاي با هنرمند اجتماعي اقتصادي طبقه

 نيـز  ذهنـي  شـاخص  از ،ديگـر  طرف از .است شده سنجيده مسكوني منزل نوع ،ماهيانه مخارج
 نيـز  و پدري ةخانواد كه است شده سوال پاسخگويان خود از كه معني بدين ،است شده استفاده
   .كنند  ميتعريف طبقاتي موقعيت چه در ار خود فعلي خانواده

  هنري هاي آموزش
 بـه  رسـمي  هاي آموزش .دنشو مي تقسيم غيررسمي و رسمي دسته دو به هنري هاي آموزش

  . اندراجع هنري آموزش آزاد هاي كالس در شركت به غيررسمي هاي آموزش و دانشگاه در تحصيل
  دولتي هاي حمايت
 چنانچـه  .اند بوده برخوردار آن از كه است هايي مايتح نوع شاخص هنرمندان درآمد محل

 حمايـت  از گـوييم  مـي  باشـد،  ماهيانـه  ثابت درآمد داراي و استخدام دولتي سازمان در هنرمند
 درآمـد  كسب آن آموزش ا ي نقاشي راه از يا باشد استخدام خصوصي سازمان در چنانچه و دولتي
  . است برخوردار خصوصي حمايت از گوييم مي كند،

  فعاليت ميزان
 برگـزار  فـردي  هـاي نمايشگاه تعداد تقسيم از حاصل است شاخصي هنرمند فعاليت ميزان

 يـك  حـداقل  سـال  هـر  در كه كساني شامل ،پركار طبقه سه به شاخص اين .او سن بر اششده
 يـك  حـداقل  سـال  سـه  هـر  در كـه  كـساني  شـامل  ،متوسـط  فعاليت اند، كرده برگزار نمايشگاه
 سـال  سـه  هـر  در نمايـشگاه  يـك  از كمتـر  كه كساني شامل ،كاركم و .اند كرده ربرگزا نمايشگاه

  . است شده تقسيم اند كرده برگزار
  هنرمند معروفيت ميزان

-شده تقسيم عادي و معروف ةدست دو به نقاش در مقام  معروفيت ميزان نظر از هنرمندان

 نقاشـي  هنرجويان و نقاشان ملهج از تحقيق اين پرسشگر همكار پنج همه اينكه به توجه با .اند
   .است داشته بستگي ايشان ميان وفاق به دسته دو اين تشخيص ،اند بوده
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  سني هايگروه
 كهنسال  و)  سال 55 تا 35 بين (ميانسال ،)كمتر و ساله 35 (جوان ةدست سه به هنرمندان

   .اندشده تقسيم) سال 55 باالي(
  تهران در سكونت محل
 از منـاطقي  .است شده تقسيم شهر جنوب و مركز شمال، دسته سه به مسكوني هاي محله

 منـاطقي  شـهر،  شـمال  زمـره  در آن مانند و نياوران غرب، شهرك قيطريه، فرمانيه، مانند تهران
 مولـوي،  مثـل  منـاطقي  و شـهر  مركـز  زمـره  در آن ماننـد  و انقالب ستارخان، تهرانپارس، مثل

   .اند گرفته قرار شهر جنوب ةزمر در آن مانند و هاشمي مجيديه،
  

  تحقيق هاي فرضيه و سواالت
 نقـاش  هنرمنـدان  اجتمـاعي  هـاي  ويژگـي خـصوص   در ولـف  جانت ةنظري مبناي بر كه سواالتي

  : است زير شرح به كرد طرح توانمي
 در ايـشان  از قبـل  نفـر  يـك  حـداقل  بررسي مورد هنرمندان اول درجه ةخانواد در آيا .1 
 هنرمنـدان  كه است اين دهنده نشان سوال اين به مثبت اسخپ است؟ داشته فعاليت هنر ةعرص
  . اندبرخاسته هنرمند اي خانواده از نقاش

 نـد؟ امتوسـط  ةطبقـ  از آنهـا  اكثريـت  آيا چيست؟ بررسي مورد هنرمندان طبقاتي خاستگاه .2
 .رددا رابطه افراد شدن هنرمند با اجتماعي ةطبق كه است اين ةدهندنشان سوال اين به مثبت پاسخ

 ايـن  بـه  مثبت پاسخ اند؟ديده را مربوطه هنري هاي آموزش بررسي مورد هنرمندان آيا .3
  . است شدن هنرمند شرايط از هنري هاي آموزش دريافت كه است اين ةدهندنشان سوال

 سوال  اين  به مثبت پاسخ اند؟ بوده برخوردار دولتي هاي حمايت از بررسي مورد هنرمندان آيا .4
   .دارند نقش هنرمند عنوان به افراد شدن شناخته در دولتي هاي حمايت كه است اين ةدهندنشان

   :است چنين ولف جانت ةنظري مبناي بر نيز تحقيق فرضيات
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   .دارد معناداري ةرابط آنها اجتماعي هاي ويژگي با هنرمندان جنسيت .1
  . دارند هم با معناداري تفاوت مرد و زن هنرمندان اجتماعي ةطبق .1.1
 تفـاوت  مـرد  و زن هنرمنـدان  ميان ،خصوصي و دولتي هاي حمايت از برخورداري در .1.2
   .دارد وجود معناداري

   .پذيرد مي تأثير )  . . .و طبقه ،جنسيت (او اجتماعي هاي ويژگي از هنرمند فعاليت ميزان .2
  . دارد هم با معناداري تفاوت مرد و زن هنرمندان فعاليت ميزان .1.2
  . دارد هم با معناداري تفاوت طبقه برحسب هنرمندان فعاليت يزانم .2.2
   .دارد معناداري رابطه آنها اجتماعي هاي ويژگي با هنرمند درجه

  
  تحقيق روش
 در .اسـت  بوده نقاش هنرمندان از هايي پرسشنامه تكميل مبناي بر و پيمايش اين تحقيق  روش
 در نظـر  مـورد  سـواالت  حاوي پرسشنامه ،ولا مرحله در .است شده طي زير مراحل ،زمينه اين

 بررسـي  بـا  ،دوم مرحلـه  در .شد تكميل و طرح آزمون پيش صورت به نقاشان از تن بيست ميان
 نوگرا نقاشان و شد اصالح سواالت، روايي و اعتبار افزايش منظوربه پرسشنامه آزمون پيش نتايج

 نفـر  422 كـه  داد نـشان  ايـران  قاشانن انجمن به مراجعه .ددادن پاسخ شده اصالح پرسشنامهبه  
 .است ايران نوگراي نقاشان گردهمايي نهاد ترينمهم انجمن اين .نداانجمن اين عضو نوگرا نقاش

  . دهنداين تحقيق را تشكيل مي آماري جامعه انجمن سبب، اعضاي همين به
 آمـاري  جامعـه  كـل  از كـه  اسـت  اطالعـاتي  اول ةدست .ندادسته دو شده گردآوري اطالعات

 قابل تحقيق طرح در شده مطرح علّي و توصيفي هايفرضيه از برخي ،قسمت اين در .آمددست    به
  . شدند بررسي هم فرضيات اين نقاشان، از كلي ياطالعات فراهم آمدن بر عالوه كه بود آزمون

دسـت     بـه  دسـترس  در گيرينمونه روش با نمونه و  ةجامع از كه است اطالعاتي دوم ةدست
 دشـوار  بـسيار  آمـاري  جامعه اعضاي به دسترسي كه رودمي كار به زماني روش اين .است آمده
   .داشت وجود شرايطي چنين نوگرا نقاش هنرمندان خصوص در كه باشد
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 همـة  به مربوط كه آنجا از ،اول دسته اطالعات كه است ضروري اينجا در نكته اين توضيح
 از منبعـث  كـه  آنجا از دوم ةدست اطالعات اما ،اتكاست قابل و كامل ،است آماري ةجامع اعضاي
 خود به فقط است، آمدهدست     به دسترس در گيرينمونه شيوه به نيز و نيست كافي نمونه تعداد

 جنـسي  توزيـع  نظر از چهاگر. نيست آماري ةجامع كل به تعميم قابل و گرددبرمي نمونه اعضاي
 توزيـع  بـا  نمونـه  توزيـع  شـود، مي حسوبم تحقيق اين در مستقل و مهم متغيرهاي از يكي كه

 از) درصـد  60 حـدود  (نفـر  250 آمـاري،  جامعـه  در كـه  طوري به دارد همخواني آماري جامعه
 جنس توزيع به توزيع اين. مردند) درصد 40 حدود (نفر 163 و زن انجمن عضو نوگراي نقاشان

 سـني  توزيـع  بـا  نيز نهنمو جامعه سني توزيع ديگر طرف از. است نزديك بررسي مورد نمونه در
  . ندانزديك كامال آماري و نمونه جامعه دو تحصيالت ميزان نيز و آماري جامعه

هاي   ويژگي «كه است جمعيت براي خوبي معرف زماني نمونه ،)414: 1381 (ببي ةگفت به
 بتـوان  شـايد  ،بنـابراين . »باشد داشته نزديكي شباهت جمعيت در كليهاي    ويژگي با نمونه كلي
  .دياب تعميم ايران نوگراي نقاشان جامعه به تواندمي تحقيق اين نتايج گفت

  
  اطالعات تحليل و تجزيه

  . اندشده تحليل و تجزيه و بيان نمونه ةجامع و آماري جامعة از تحقيق دو هاي يافته ،قسمت اين در
  
  آماري جامعه پاسخگويان كلي هاي ويژگي

  سن
 سـال  در ايـران  نقـاش  هنرمندان انجمن اعضاي نفر 422 ميان از كه دهد مي نشان ها داده

 و )سـال  55 تـا  36 بـين  (ميانـسال  درصد 5/40 ،)كمتر و سال 35 (جوان درصد 42.4 ،1386
 سـال  87 فـرد  پيرتـرين  و سـال  22 فرد ترينجوان. هستند) باالتر و سال 55 (پير درصد 14.9
  . است سال 42 تا 41 بين انجمن اعضا سني ميانگين. دارد سن
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  تحصيالت
 بـر . انـد  گفتـه  پاسـخ  تحصيالت ميزان پرسش به نفر 108 فقط انجمن اعضاي نفر 422 از
 ديـپلم،  فـوق  درصد 6/4 دارند، ديپلم زير و ديپلم تحصيالت درصد 12 ،موجود هاي داده اساس

 87 حـدود  مجمـوع  در گفـت  تـوان  مي. دارند ليسانس فوق درصد 7/40 و ليسانس درصد 6/42
 از يكـي  بـه  توجـه  بـا . اسـت  بااليي بسيار ميزان كه دارند دانشگاهي تحصيالت نقاشان از درصد

 انـد،  ديـده  را مربوطـه  هنـري  هـاي  آمـوزش  بررسـي  مورد هنرمندان اكثر آيا كه تحقيق سواالت
 هنرمنـدان  اكثريـت  خـصوص  در دانشگاهي آموزشطي   اما هنري، آموزش نه اگر گفت توان مي

 هنرمنـدان  انجمن نام ثبتهاي    فرم در هنرمندان تحصيلي شتهراز   كه آنجا از. است بوده صادق
 گفـت  تـوان   مي ولي نه، يا بوده هنري ها آموزش اين كه گفت توان نمي است، نشده سوال نقاش

 مـشترك  هـاي  ويژگـي  از يكي آن نبودن يا بودن هنري از صرفنظر ،عالي هايآموزش كسب كه
 . است بررسي مورد نقاش هنرمندان

  سكونت و تولد محل
 احتـساب  بـا . شهرهاسـت  سـاير در   بقيه و تهران انجمن در  اعضاي درصد 1/57 تولد محل

 درصـد  2/68 گفـت  تـوان   مـي  شـيراز،  و اصفهان يزد، مشهد، تبريز، شامل ديگر بزرگ شهر پنج
 متولـد  كوچـك  هـاي  شهرسـتان  در درصد 8/31 فقط و ندابزرگ شهرهاي و تهران متولد اعضاء
 در درصـد  1/8 فقـط  و اسـت  تهـران  در اعـضا  درصد 1/91 سكونت محل،رديگ طرف از. اند شده

 خود كار پوياي محل را تهران نقاشان، دهد  مي نشان ها داده اين. كنند  مي زندگي ديگر شهرهاي
  . اند شده ساكن تهران در مهاجرت واسطه به حتي و دانند مي

 محـل  ميـان  را احتمـالي  يتغييراتـ  نقاشان تولد محل و سني هاي گروه مقايسه با توانمي
 نـشان  تولـد  محـل  و سـني  هـاي  گـروه  متقاطع جدول. دريافت شدن نقاش عملي امكان و تولد
 در تهراني متولدين به نسبت دور، هاي شهر در پير نقاشان سني گروه تولد محل نسبت دهد مي

 بـه  نـسبت  تهـران  در جـوان  نقاشـان  سـني  گـروه  تولد محل اما. است بيشتر سني گروه همان
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 دوكاي آزمون را دسته دو اين تفاوت. است بيشتر سني گروه همان در ديگر هاي شهر متولدين
 در دهـد   مـي  نـشان  1 جدول. است امر اين مويد نيز زير هاي فراواني نمودار. كندمي تاييد مورد

 عبـارت  بـه . اسـت  بـوده  امـروز  از بيشتر شدن نقاش براي دور شهرهاي متولدين شانس گذشته
 امروز  و اند بوده هاشهرستان ساير متولدين جزو امروز به نسبت بيشتري نقاشان ذشتهگ در ديگر

  ندابزرگ شهرهاي ساير يا تهران متولد آنها از بيشتري نسبت
  شهرستان و تهران حسب بر تولد محل و سني هاي گروه رابطه .1 جدول

  سني هايگروه جمع كهنسال ميانسال جوان
درصد تعداد درصد تعداد درصد دادتع درصد تعداد صدور محل

 57.4 237 38.1 24 57.3 98 64.2 115 تهران
 42.6 176 61.9 63 42.7 73 35.8 64 شهرستان
 100 413 100 63 100 171 100 179 جمع

)13.03=χ2 2 ؛=df001/0 ؛=sig( 

 
  تهران در زندگي محل
 در درصـد  3/36 ،نهمچنـي . اسـت  تهران شمال منطقه در افراد درصد 9/51 زندگي محل

 اكثـر  گفـت  تـوان   مـي  ،ترتيـب  بدين. كنند  مي زندگي شهر جنوب در درصد 8/11 و شهر مركز
 نـشان  غيرمـستقيم  شـهر  شـمال  در سكونت كه آنجا از. كنند مي زندگي شهر شمال در نقاشان
 خـوبي  وضـعيت  اقتصادي نظر از نقاشان اكثر گفت توان  مي است، بهتر اقتصادي وضعيت ةدهند
 .دارند

  جنسيت
 ،ديگـر  عبـارت  بـه . ندازن اعضا درصد 7/60 و مرد اعضا درصد 3/39 دهد مي نشان ها داده

 نيازمنـد  كـه  اسـت  جـالبي  نكتـه  اين. است 60 به 40 حدود نقاش زنان به نقاش مردان نسبت
 انـد  بـوده  مـرد  عمـدتا  ايـران  نقاشـان  گذشته در كه دهند مي نشان مطالعات. است بيشتر توجه
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 نقاشي عرصه وارد هم زنان آمده، پيش اجتماعي تحوالت با همگام اما). 1383 و 1379 پاكباز،(
 بـراي . اسـت  كرده تغيير كامال زنان نفع به نسبت اين امروزه كه اند كرده رشد حدي به و شدند

 ارتبـاط  در ديگر متغيرهاي با را متغير اين بايد جنسيتي نسبت در توازن عدم اين بهتر توصيف
  .دهيم قرار

   
  سني گروه و جنسيت متقاطع جدول
 گـروه  و هاخانم عمدتا را هاجوان سني گروه دهد مي نشان سني گروه و جنسيت متقاطع جدول
 ايـن . كنـد مي تاييد دوكاي آزمون را دسته دو اين تفاوت. دهندمي تشكيل مردها را پيرها سني
 شسـن  هرچـه  و زن كه دارد احتمال بيشتر ،باشد كمتر نقاش سن چه هر كه معناست بدانامر  

 در زنان به نسبت بيشتري مردان ،ديگر عبارت به. باشد مرد كه دارد احتمال بيشتر ،باشد بيشتر
 2 جـدول . نـد افعال نقاشي عرصه در مردان به نسبت بيشتري زنان امروز و اند بوده فعال گذشته
  .است زمان طول در زنان نفع به نقاشان جنسي نسبت تغيير ةدهندنشان

  
  سني گروه و جنس ميان رابطه .2 جدول

 جمع پير ميانسال جوان سني  گروه
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنس
 60.5 250 31.7 20 64.9 111 66.5 119 زن
 39.5 163 68.3 43 35.1 60 33.5 60 مرد
 100 413 100 63 100 171 100 179 جمع

)25.9=χ2 2 ؛=df00/0 ؛=sig( 

  
 شهرستان و تهران حسب بر تولد محل و جنسيت ةرابط

 و تهـران  متولـدين  دسـته  دو هر در چه اگر دهد مي نشان تولد محل و جنسيت متقاطع جدول
 از بيـشتر  زنان نسبت تهران، متولدين ميان در اما است، زنان به متعلق بيشتر نسبت شهرستان
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 از درصـد  4/32 كـه  حـالي  در ،تيـب تر بـدين . اسـت  شهرستان متولدين ميان در نسبت همين
 در ،بـرعكس  و. اسـت  درصـد  6/48 شهرسـتان  متولدين براي نسبت اين مردند، تهران متولدين

 درصد 4/51 شهرستان متولدين براي نسبت اين ،ندازن تهران متولدين از درصد 6/67 كه حالي
 و تهـران  در زنـان  گفـت  توان مي بنابراين. كرد تاييد دوكاي آزمون را دسته دو اين تفاوت. است

. است بيشتر تهران در شانس اين و ندارند شدن نقاش شانس ميزان يك به ديگر هاي شهرستان
 مـردان  شـانس  اما دارند، شدن نقاش براي بيشتري شانس تهران در هم مردان اگرچه برعكس،

 ةدوگانير   تأث دهنده نشان يافته اين. است بيشتر شهرستاني زنان از شدن نقاش براي شهرستاني
 نيـست،  كننـده تعيين تنهايي به جنس كه ترتيب بدين. است شدن نقاش بر تولد محل و جنس
 در تـا  باشـد  تـر  برابرطلبانـه  تهـران  در رسـد   مـي  نظـر  بـه  كـه  جنسيتي، هاينقش به نگاه بلكه

 نمـايش  بـه  را نتيجـه  ايـن  3 جـدول . دارد تـأثير    زنـان  نـشدن  يـا  شدن نقاش در ها، شهرستان
  . گذارند مي

  شناسنامه صدور محل و جنس ميان رابطه .3 جدول
 جمع شهرستان تهران  صدور محل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنس
 60.7 256 51.4 93 67.6 163 زن
 39.3 166 48.6 88 32.4 78 مرد
 100 422 100 181 100 241 جمع

)11.45=χ2 1 ؛=df01/0 ؛=sig( 

 
  حل تولدابطه سه بعدي سن، جنس و مر

ان نقـاش پيـر بيـشتر       هاي جوان نقاش بيشتر متولد تهـران و آقايـ          دهد خانم   مي  نشان 4جدول  
اينكـه در مقايـسه     . كـرده اسـت    تاييـد  دوكاي آزمون را گروه دو اين تفاوت. ندامتولد شهرستان 

ترها  ترها بيشتر متولد تهران، و مردان و كهنسال       هاي ديگر، زنان و جوان     ميان تهران و شهرستان   
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ند، مويد ادعاي تغيير در نـسبت جنـسي، سـني و گـرايش بـه                هاي ديگر  بيشتر متولد شهرستان  
  .مركز نشيني نقاشان در طول زمان است

  
   رابطه ميان جنس و محل صدور شناسنامه بر حسب گروه سني.4جدول 

  گروه سني جمع پير ميانسال جوان
  محل صدور 

 درصد تعداد رصدد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  جنس 
 تهران 67.1 159 25 6 70.4 69 73 84 زن
 32.9 78 75 18 29.6 29 27 31 مرد

 100 237 100 24 100 98 100 115 جمع
 شهرستان 51.7 91 35.9 14 57.5 42 54.7 35 زن 
 48.3 85 64.1 25 42.5 31 45.3 29 مرد

 100 176 100 39 100 73 100 64 جمع

 )sig=00/0 ؛df=2 ؛ χ2=21.6(براي تهران 
 )sig=07/0 ؛df=2 ؛ χ2=5.1(براي شهرستان 

  
 بـراي . رسـاند   مـي  بررسـي  مـورد  جامعه از توصيفي و كلي شناختي به را ما باال هاييافته

 زير در. نبود موجود عضويت هاي فرم در كه است تري كامل اطالعات به نياز تردقيق هاي بررسي
 و پاسـخگويان  كلـي  هـاي  ويژگـي  شامل ها يافته اين. پردازيم مي نمونه جامعه هاي يافته بيان به

  . ستها فرضيه آزمون
  

  نمونه جامعه پاسخگويان كلي هاي ويژگي
 و آمـاري  جامعه دو ميان تحصيالت ميزان نيز و سني جنسي، توزيع نظر از ،شد گفته كه چنان
  . شودمي تشريح نمونه معهجا مشخصات ساير و هاويژگي اين زير در. دارد وجود همخواني نمونه
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  جنس و سن
)  درصـد  6/59(دهند    اكثريت را زنان تشكيل مي     ،اند  كه به سوال جنس پاسخ داده      ي نفر 114از  

 35اكثريت پاسخگويان، جوان و زير     از نظر سني نيز     ). درصد4/40(و مردان در اقليت قرار دارند       
و )  درصـد  9/41( ساله   55 تا   36ل   دو گروه سني ميانسا    ،پس از آن  . هستند)  درصد 8/43(سال  

  . قرار دارند)  درصد3/14( سال 55سالمند باالي 
دار نـشان نـداد،      آماري ميان سن و جنس پاسخگويان تفاوت را معني         ةرابطاگر چه آزمون    

نـد  ا نسبت بيشتري از مردان كهنسال     توان گفت در مقايسه با زنان،      ها مي  ولي با توجه به فراواني    
 نـسبت  ،در عوض ).  زنان  درصد 8/9مردان در برابر     درصد   5/20(در نقاشي دارند     زيادي   ةو سابق 

تـوان گفـت اگـر چـه طـي           مـي . گيرنـد   مي سال قرار  هاي جوان و ميان   بيشتري از زنان در گروه    
هاي اخير به ميزان زيادي به تعداد نقاشان در هر دو گروه جنسي زن و مـرد افـزوده شـده                      سال

  .ان بيشتر بوده استاست، اما افزايش نسبي زن
  

  محل تولد و وضعيت تحصيلي
 اكثريـت  ،از ايـن ميـان  . انـد  اند متولد شهر بـوده   كه به اين سوال پاسخ گفته    ي نقاش 110تمامي  

. انـد  هاي ايران بـوده    آنها متولد ساير شهرستان   )  درصد 8/41(متولد تهران و بقيه     )  درصد 2/58(
هران نسبت به متولدين ساير شهرستان ها امكـان          اين است كه متولدين ت     ةدهنده نشان اين نكت 

  .اند بيشتري براي ورود به عرصه هنر نقاشي داشته
 درصـد از    42 و   43 نكته قابل توجـه ايـن اسـت كـه بـه ترتيـب                ،از نظر ميزان تحصيالت   

)  نفـر  11( درصـد    9.6 ،در مرتبه سوم  . نددار مدرك فوق ليسانس و باالتر و ليسانس         ويانپاسخگ
بـه عبـارت    . نـد اهم داراي مدرك فـوق ديـپلم      )  نفر 6( درصد   5.3و كمتر داشته و     مدرك ديپلم   

اند و در اين ميان اكثريت آنهـا در           درصد پاسخگويان داراي تحصيالت دانشگاهي بوده      85 ،ديگر
دانشگاه دهنده نقش آموزشي اين مطلب خود نشان).  درصد9/61(اند  رشته نقاشي تحصيل كرده
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  درصـد از پاسـخگويان  8/24 تحـصيلي  ة رشـت ،در مرتبه دوم. قاش نوگرا استدر توليد هنرمندان ن 
هـاي    درصـد از آنهـا در رشـته        3/13 فقـط  غيـر از نقاشـي بـوده و           هنري يهاي  رشته آموختةدانش
ـ       اين نتايج اهميت تحصيل در رشـته      . اند هنري تحصيل كرده  غير خـصوص رشـته    ههـاي هنـري و ب

  .دهد ر نقاشي و شناخته شدن به عنوان نقاش نشان مينقاشي را در ورود افراد به عرصه هن
  

  خانواده و دوستان
در پاسخ به اين سوال كه آيا در ميان اقوام نزديك قبل از شما كسي وارد فعاليت هنري شده است                    

. انـد  پاسخ مثبت داده  )  درصد 5/35( و بقيه    يپاسخ منف )  درصد 5/64(يا خير، اكثريت پاسخگويان     
شناسـي هنـر     رغم وجود ادبيات و پيشينه تحقيقاتي در حوزه جامعه        بهدهد كه    يافته فوق نشان مي   

هاي هنري   مبني بر اين كه حضور در خانواده هنرمند عامل مهمي در گرايش فرد به سمت فعاليت               
است، اين عامل در ميان تعداد كمي از پاسخگويان وجود داشته و اكثريت آنهـا بـدون عـضويت در           

از طـرف ديگـر داشـتن ارتباطـات دوسـتانه بـا              .انـد  ه ايـن رشـته وارد شـده       يك خانواده هنرمند ب   
ايـن  . هنرمندان نيز در ادبيات تحقيق به عنوان عاملي موثر در هنرمند شدن افراد ذكر شده اسـت                

در حالي است كه اكثريت پاسخگويان به اين سوال كـه آيـا قبـل از نقـاش شـدن شـما در ميـان                         
).  درصـد  5/69(انـد     ليت هنري شده است يا خير پاسخ منفي داده        دوستان نزديكتان كسي وارد فعا    

مغـاير  )  خارجي هستند  كه عمدتاً (ق حاضر با نتايج تحقيقات ديگر       يهاي تحق  در اين مورد نيز يافته    
دهد كه عوامل موثر بر هنرمند شدن افراد و نيز اهميـت نـسبي آنهـا از                   مي اين مطلب نشان  . است

   .تواند متفاوت باشد  ميحتي از زماني به زمان ديگر در يك جامعهاي به جامعه ديگر يا جامعه
  

  شغل و تحصيالت پدران
 اكثـر . به شرح زير توزيـع شـده اسـت        گانه  بندي هفت غل پدران هنرمندان بر اساس تقسيم     مشا

و متخـصص   )  درصـد  1/29(، كارمنـد    )درصـد 34(پدران هنرمندان به ترتيب اهميت فروشـنده        
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و پـدران بقيـه     )  درصـد  7/11(گيـرد     مي  مشاغل صنعتي قرار   ،پس از آن  . دان بوده)  درصد 4/18(
الزم بـه توضـيح اسـت كـه نـوع مـشاغل           . انـد  هنرمندان نيز كشاورز، راننده و كارگر ساده بـوده        

توان گفت در ميان پاسخگويان هيچ يك پـدري           مي تخصصي پدران هنرمندان غيرهنري بوده و     
 سواالت منتج از ادبيات تحقيق انتظار داشتيم كـه اكثريـت            بر اساس يكي از   . اند هنرمند نداشته 

ل پـدران نـشان داد كـه        مشاغ. هنرمندان مورد بررسي از پدر يا خانواده هنرمند برخوردار باشند         
  .شودمياين نظر تاييد ن

 ،در مرتبـه بعـد    ).  درصـد  1/55( پاسخگويان تا ديپلم بوده است       ميزان تحصيالت پدر اكثر   
و فـوق ليـسانس و بـاالتر        )  درصـد  3/13(، فوق ديـپلم     ) درصد 4/20(سانس   با مدرك لي   يپدران

 از پدران پاسـخگويان داراي      درصد  44.9توان گفت    در مجموع مي  . گيرند قرار مي )  درصد 2/11(
چـه پـدران پاسـخگويان    اگر. رسد بت به نظر قابل توجه مي   اين نس . اند تحصيالت دانشگاهي بوده  
توان گفت كمتر از نيمي از آنها از ميزان تحصيالت نسبتا            ولي مي اند،   داراي مشاغل هنري نبوده   

  .  سرمايه فرهنگي بااليي استةاند كه خود نشان دهند خوبي برخوردار بوده
اند كه در گذشته عامل خانواده در نقـاش شـدن            ، نشان داده  )1379پاكباز،  (منابع تاريخي   

ه امكان آموزش همگاني اين شرايط را تغييـر         رسد ك  اما امروز به نظر مي    . افراد موثرتر بوده است   
 مـورد  شـكل  بـه  خـانواده  از اصـوال  نوگرا نقاشان دهد مي نشان تحقيق اين هاي افته ي .داده است 

 كه اند بوده آزاد و آكادميك آموزش تأثير   تحت ابتدا همان از اكثراً بلكه ،اند نپذيرفته تأثير   انتظار
  . باشد پدرانشان باالي فرهنگي سرمايه از ثرأمت تواند مي خود

  
  شغل و تحصيالت مادران

 6/9(و پس از آن بـه ترتيـب اهميـت معلـم             )  درصد 7/83(دار   مادران اكثريت پاسخگويان خانه   
 .اند بوده)  درصد9/2(و بازنشسته )  درصد8/3(، كارمند )درصد



ايران نوگراي نقاشان اجتماعيهاي  ويژگي   
 

 156

 بـا   يدران مـا  ،بعـد ة  در مرتبـ  ).  درصد 7/82(اند    تا ديپلم بوده   ي مادران داراي تحصيالت   اكثر
قـرار  ) درصد  2(ليسانس و باالتر     و فوق ) درصد   1/7(، ليسانس   )درصد   8/ 2(مدرك فوق ديپلم    

  .اند  از مادران پاسخگويان تحصيالت دانشگاهي داشتهدرصد  3/17 فقط ،به عبارت ديگر. دارند
  

  خاستگاه و پايگاه اقتصادي
شـان طبقـه متوسـط بـوده اسـت           پاسخگويان به گفتـه خود      پدري اكثر  ة اقتصادي خانواد  ةطبق

و طبقـه  ) درصـد  6/29 مجموعـاً ( باال و متوسط رو بـه بـاال   ة طبق، بعدةدر مرتب ). درصد   2/47(
 .قرار دارند) درصد  2/23مجموعا (پايين و متوسط رو به پايين 

شان نيـز     فعلي ة پاسخگويان خانواد  صادي خانواده پدري، از نظر اكثر      اقت ةدر مقايسه با طبق   
كه نسبت به خانواده پدري مقداري كاهش نشان        ). درصد   5/34گيرد    متوسط قرار مي   در طبقه 

 نسبت پاسخگوياني كه خانواده فعلي خود را متعلق به طبقه باال و متوسط رو              ،در عوض . دهد مي
، و نـسبت    )درصـد    6/37مجموعـا   ( پـدري افـزايش      ةانـد در مقايـسه بـا خـانواد         به باال دانـسته   

انـد، كـاهش داشـته        را متعلق به طبقه پايين و متوسط رو به پايين دانسته           پاسخگوياني كه خود  
  ).درصد 8/18مجموعا (است 

 در مجمـوع مقـداري از تحـرك         ،دهد كه حداقل از نظر خود نقاشان       اين مقايسه نشان مي   
 پـدري   ة اگـر چـه خـانواد      ،به عبارت ديگر  . شود اقتصادي رو به باال در ميان اين جامعه ديده مي         

هنرمندان مورد مطالعه و خانواده فعلي اكثر ايشان از نظر خودشان در طبقه متوسـط قـرار                 اكثر  
 باال و پايين نسبت هنرمندان در طبقه باال از پدرانشان بيشتر و ة دو طبقةگيرد، اما در مقايس    مي

  . پايين از پدرانشان كمتر شده استةهمين نسبت در طبق
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  وضعيت اشتغال
پرسش ايـن بـود     .  فهميدن وضعيت اشتغال نقاشان بود     ،ر در اين تحقيق   كي از مسائل مورد نظ    ي

هاي دولتي و خصوصي با پرداخت حقوق        كه آيا محل اصلي درآمد آنها از نقاشي است يا سازمان          
در اسـتخدام   ) درصـد    1/54(ها نشان داد اكثريت نقاشان       يافته. كنند ماهيانه از آنها حمايت مي    

هـيچ  اسـتخدام   در  ) درصـد    9/45(سبت قابل توجهي از ايشان هـم        اند، ولي ن   يك سازمان بوده  
در ) درصـد   7/71(انـد، اكثريـت      از ميان آنهايي كه در استخدام سازماني بوده       . اند سازماني نبوده 

  . اند در سازمان خصوصي مشغول به كار بوده) درصد 3/28(سازمان دولتي و نسبت كمي هم 
هـاي    آنهـا در سـازمان     زيـرا حمايت دولتـي باشـد،       نوعي   ةتواند نشان دهند    مي اين مطلب 

دهند و از اين راه      ها انجام مي   هاي هنري خود را براي آن سازمان       دولتي استخدام شده و فعاليت    
مندان  كه گفته شد، كار كردن هنر      چنانشناسي هنر هم،     يات جامعه در ادب . ندكن درآمدزايي مي 

  .هنرها تلقي شده است حمايت دولتي از ةبراي موسسات دولتي به منزل
هـيچ  اسـتخدام    در   ، اكثريت نقاشاني كه منبع درآمدشـان از نقاشـي اسـت           ،از طرف ديگر  

اي   حرفـه  به عبارت ديگر، گروه قابل توجهي از نقاشان كامالً        .  نيستند يسازمان دولتي يا خصوص   
  .  نقاشي است و منبع اصلي درآمدشان نيز ازكنند  ميكار

 اكثريـت  كه است اين نوگرا نقاش هنرمندان مشترك هاي گيويژ گفت توان مي مجموع در
 نـد، امتوسـط  اقتـصادي  پايگـاه  و خاستگاه داراي اند، آمده دنياهب غيرهنرمند هاي خانواده در آنها

 هـاي يافتـه  به توجه با. اند بوده برخوردار دولتي حمايت از نوعي به و اند ديده هنري هاي آموزش
 و جـوان  زن، ايـران  نـوگراي  نقاشان اكثر كه دكر اضافه توان مي ،اول قسمت در مذكور توصيفي
  .نداتهران شهر باالي مناطق ساكن

در ادامه مقاله به    . اجتماعي كلي نقاشان نوگرا به صورت توصيفي بود       هاي    آنچه آمد ويژگي  
  .شود  مينتايج آزمون فرضيات اشاره
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  فرضيات آزمون
  .دارد معناداري رابطه آنها اجتماعي هاي ويژگي با هنرمندان جنسيت :اول فرضيه
 تفكيـك  بـا  فرضيه اين ،است چندي متغيرهاي از متشكل اجتماعي هاي ويژگي كه آنجا از
  . شده است آزمون خردتر فرضيه چند به شدن

  .دارند هم با معناداري تفاوت مرد و زن هنرمندان اجتماعي ةطبق) 1-5
 هنرمنـد  فعلي خانواده اقتصادي طبقه نميا رابطه ،شود مي مشاهده 5 جدول در كه چنان

 توصـيفي  هاي يافته با مطابق چه اگر كه است شكل بدين و دار معني آماري لحاظ به او جنس با
 امـا  د،گير مي قرار اقتصادي متوسط ةطبق در جنس دو هر هنرمندان اكثر فعلي ةخانواد ،تحقيق

 مرد هنرمندان با مقايسه در زن هنرمندان از بيشتري نسبت كه شود مي مشاهده بعد ةمرحل در
 طبقـه  به متعلق مرد هنرمندان از بيشتري نسبت عكس، بر و ندااقتصادي باالي طبقه به متعلق
  . ندااقتصادي پايين

  فعلي خانواده اقتصادي طبقه و جنس ميان ةرابط .5 جدول
 اقتصادي طبقه جمع پايين متوسط باال

  فعلي
 جنس

 درصد تعداد درصد دتعدا درصد تعداد درصد تعداد

 61.2 52 31.3 5 67.6 25 68.8 22 زن
 38.8 33 68.8 11 32.4 12 31.3 10 مرد
 100 85 100 16 100 37 100 32 جمع

)7.4=χ2 2 ؛=df024/0 ؛=sig(  
  

 ميان جنس و طبقـه اقتـصادي پـدري نيـز بـه لحـاظ آمـاري                  ة جدول رابط  ،از طرف ديگر  
اكثريـت هـر دو جـنس از خاسـتگاه اقتـصادي متوسـط              دار و بدين شكل است كه اگرچه         معني

ن ي مردان نقـاش از طبقـات پـاي        زنان نقاش از طبقات باال و اكثر       اند، اما در مرحله دوم اكثر      مدهآ
  .اند اقتصادي به اين جرگه وارد شده



  89، بهار و تابستان اول سال دوم، شماره ،جامعه شناسي هنر و ادبيات       
  

 159

   ميان جنس و طبقه اقتصادي پدريةرابط. 6جدول 
 اقتصادي طبقه جمع پايين متوسط باال

  پدري
 جنس

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد ادتعد

 59.3 64 32 8 58.8 30 81.3 26 زن
 40.7 44 68 17 41.2 21 18.8 6 مرد
 100 108 100 25 100 51 100 32 جمع

)14.1=χ2 2 ؛=df001/0 ؛=sig( 

 جنـسيت  و هنرمندان اقتصادي ةطبق ميان گفت توان مي فرضيه به توجه با و ترتيب بدين
 جامعـه  بـاالي  طبقـات  بـه  متعلـق  چنانچه زنان كه ترتيب بدين. دارد وجود دار معني طهراب آنها

 طبقـاتي  وابـستگي  چنين كه حالي در ؛داشت خواهند بيشتري شانس شدن نقاش براي ،باشند
 عرصـه  بـه  ورود بـراي  بـااليي  شـانس  هـم  پايين طبقات مردان و دارد وجود كمتر مردان براي

 اقتـصادي  طبقات همه در نقاش زنان كه حالي در ،ديگر عبارت به. دارند شدن هنرمند و نقاشي
 بـه  متعلـق  دوم مرحلـه  در و متوسط طبقه به متعلق اول درجه در آنها اكثريت اما دارند حضور
 اكثـر  هم باز كه حالي در و كند  مي تغيير رابطه نقاش مردان مورد در. هستند پايين و باال طبقه
 و پـايين  طبقـه  بـه  متعلـق  ترتيـب  بـه  بعد مرحله در ولي ستند،ه متوسط طبقه به متعلق آنها
 گفـت  تـوان   مي ترتيب بدين. است يكديگر عكس دوم مرحله در مردان و زنان موقعيت  و نديباال
  . شود  ميتاييد اول فرضيه از قسمت اين

 تفـاوت  مـرد  و زن هنرمنـدان  ميـان  خصوصي و دولتي هاي حمايت از برخورداري در 2-1
  .دارد جودو معناداري

  را آن مـا  كـه  -سـازمان  در اشـتغال  وضـعيت  ميان ،شود مي مشاهده 7 جدول در كهچنان
 وجـود  داري معنـي  آمـاري  ةرابط جنس و -ايم كرده تعيين خصوصي و دولتي هاي حمايت معيار
 هـيچ اسـتخدام    در) درصـد    5/56 (زنان اكثر كه حالي در كه است شكل بدين رابطه اين. دارد

 اسـتخدام  دولتـي  يسـازمان  در) درصـد    9/48 (مردان اكثر نيستند، خصوصي ا ي يدولت سازمان
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 زنـان  بـا  مقايسه در اند شده استخدام خصوصي سازمان در كه مرداني نسبت همچنين،. اند شده
 كـه  دهـد  مـي  نـشان  نتيجه اين). درصد11 حدود برابر در درصد22 حدود (است برابر دو تقريباً
 دوم قـسمت  گفـت  توان مي. برخوردارند بيشتري خصوصي و دولتي هاي حمايت از نقاش مردان
 آمده عملهب مالي هاي حمايت ميزان در موثري عامل نقاش جنسيت و شود مي تاييد نيز فرضيه
  .است

  سازمان در اشتغال و جنس ميان ةرابط .7 جدول
 در اشتغال جمع خصوصي دولتي خير

  سازمان
 جنس

 درصد تعداد رصدد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 57.9 62 41.2 7 47.6 20 72.9 35 زن
 42.1 45 58.8 10 52.4 22 27.1 13 مرد
 100 107 100 17 100 42 100 48 جمع

)8.21=χ2 2 ؛=df016/0 ؛=sig( 

 بـا  هنرمنـدان  جنـسيت  ميـان  كه گرفت نتيجه توان  مي اول فرضيه قسمت دو ةمقايس در
 از بـيش  زن هنرمنـدان  كـه  ترتيـب  بدين. دارد وجود داريمعنا رابطه آنها اجتماعي هاي ويژگي

 و دولتـي  هـاي  حمايـت  از بيـشتر  مـرد  هنرمندان اما ند،ااقتصادي باالي طبقه از مرد هنرمندان
 زنـان  شـدن،  هنرمنـد  ينـد فرا در گفـت  بتوان شايد ،ديگر عبارت به. اند برخوردار شده  خصوصي

  .اند بوده خصوصي و دولتي هاي حمايت تأثير تتح بيشتر مردان و طبقه عامل تأثير تحت بيشتر
 تـأثير    ) ...و طبقـه  ،جنسيت (او اجتماعي هاي ويژگي از هنرمند فعاليت ميزان :دوم فرضيه

  . پذيرد مي
  .دارد هم با معناداري تفاوت مرد و زن هنرمندان فعاليت ميزان 1-6

. اطع زده شـد   جنسيت و شاخص فعاليـت تقـ       دوم ميان    ةبراي بررسي اين قسمت از فرضي     
 در حـالي كـه      ،بـدين ترتيـب   . نـد تر ها فعـال    معناداري از زن   رزدهد مردها به ط    آزمون نشان مي  
هـاي متوسـط و پركـار را مـردان      دهند، اكثريت گـروه   ميكارها را زنان تشكيل اكثريت گروه كم 
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ييـد  پس فرضيه ما مبني بر اينكه ميان ميزان فعاليـت و جـنس رابطـه وجـود دارد تا       . سازند مي
  .شود مي

   ميان جنس و ميزان فعاليتةرابط: 8جدول 
  فعاليت شاخص جمع پركار متوسط كار كم

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جنس
 53.8 43 14.3 1 41.9 13 69 29 زن

 46.3 37 85.7 6 58.1 18 31 13 مرد
 100 80 100 7 100 31 100 42 جمع

)10.08=χ2 2 ؛=df006/0 ؛=sig( 

  .دارد هم با معناداري تفاوت طبقه برحسب هنرمندان فعاليت ميزان 2-6
   فعلي با ميزان فعاليتة ميان طبقه اقتصادي خانوادة رابط.9جدول 

  شاخص فعاليت جمع پركار متوسط كم كار
 طبقه فعلي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 41.9 26 33.3 2 43.5 10 42.4 14 باال

 37.1 23 0 0 26.1 6 51.5 17 متوسط
 21 13 66.6 4 30.4 7 6.1 2 پايين
 100 62 100 6 100 23 100 33 جمع

)15.4=χ2 2 ؛=df004/0 ؛=sig( 

 
بـدين  .  وجـود دارد   دار  ميان اين دو متغير رابطه آمـاري معنـي         ،شود  كه مشاهده مي   چنان

از .  متوسـط و بـاال  ةكارهـا در طبقـ    كـم ثرند و اك پركارها در طبقه پايين قرار دارترتيب كه اكثر  
نـد، در حـالي كـه    كـار و پركار   كـار، متوسـط    يب كم  باال به ترت   ة نقاشان واقع در طبق    ،طرف ديگر 

 ميـزان فعاليـت     ،بنـابراين . ندكار كار و پر    به ترتيب متوسط    اقتصادي پايين  ةنقاشان واقع در طبق   
كـار   نقاشان كـم   ارتباط دارد كه بيشتر احتمال دارد         آنها ينقاشان به اين ترتيب با طبقه اقتصاد      

كـه متعلـق بـه طبقـه     نقاشان پركار  در حالي كه بيشتر احتمال دارد  ،متعلق به طبقه باال باشند    
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بـاره  تـوان در    مـي  در مجمـوع  . شـود   دوم نيز تاييد مي    ة اين قسمت فرضي   ،بنابراين. پايين باشند 
  . دار است  با متغيرهاي جنس و طبقه معنيفرضيه دوم گفت رابطه ميزان فعاليت نقاشان

  . دارد معناداري ةرابط آنها اجتماعي هاي ويژگي با هنرمندان معروفيت ةدرج :سوم فرضيه
 هـاي  ويژگـي  بـه  مربـوط  جزئي هاي فرضيه آزمون گفت بايد فرضيه اين  دربارة مجموع در

 بـا  آنهـا  هـل أت وضـعيت  و هنرمنـدان  اقتصادي خاستگاه ميان فقط را دار معني ةرابط اجتماعي،
 دار معنـي  نقاشـان  معروفيـت  درجـه  با متغيرها ساير رابطه. داد نشان هنرمندان معروفيت درجه
) درصـد  52 (اكثريت و پايين طبقه از معروف هنرمندان) درصد 50 (اكثريت اينكه توضيح. نبود

 از معـروف  يمنـد هنر اينكـه  احتمال ،ديگر عبارت به. اند بوده متوسط طبقه از عادي هنرمندان
 صـادق  نيـز  مطلب اين عكس. باشد متوسط طبقه از اينكه از است بيشتر باشد بوده پايين طبقه
 ،باشـند  برخاسـته  متوسـط  طبقـه  از بيـشتر  عادي هنرمندان اينكه احتمال كه معنا بدين. است
  .باشند طبقات ساير از كه است اين از بيشتر

 هنرمنـدان  اكثـر  كـه  حالي در داد نشان تاهل وضعيت خصوص در آزمون نتايج همچنين،
 گـرفتن  نظـر  در بـا  شـايد  يافتـه  ايـن  البته. مجردند عادي هنرمندان اكثريت ند،امتاهل معروف
  .نباشد انتظار از دور نيز چندان معروف هنرمندان بودن تر مسن و عادي هنرمندان بودن تر جوان

 نقـاش  هنرمنـدان  عروفيـت م ميـزان  بـا  داري معنـي  رابطـه  مطالعـه  مورد متغيرهاي ساير
 هنـري،  هـاي  آمـوزش  كـسب  هنرمند، فعلي اجتماعي طبقه از نداعبارت متغيرها اين. اند نداشته

-بنـدي  گـروه  سـن  درآمد، با فروش رابطه شغل، خانواده، نوع دولتي، هاي حمايت از برخورداري

  . نقاش تولد محل و شده
 شـدن  نقاش بر متعددي اجتماعي عوامل  تأثير از حكايت باال هاييافته چه اگر گفت توانمي

 معروفيـت  ميزان در را نقش كمترين اجتماعي عوامل جرگه اين به افراد ورود از پس اما دارد، افراد
. نمايـد  مي رخ جا اين در عادي و خالق هنرمندان ميان تفاوت ،ديگر عبارت به. كنند مي بازي افراد
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 فـردي  عوامـل  و اسـت  شـده  گذاشـته  سـر  شتپـ  اول مرحلـه  در اجتماعي عوامل تأثير   كه جايي
  . باشند داشته تري كننده تعيين نقش است ممكن پشتكار و انگيزه استعداد، همچون
  
   گيرينتيجه

توان گفت اكثريت آنها در سال       مي ،بندي كلي از خصوصيات غالب نقاشان نوگراي ايران        جمع در
تولـد تهـران و سـاير شـهرهاي         و م ) درصـد 87(، داراي تحصيالت عالي     )درصد42( جوان   1386

و ) درصـد 91(انـد   كـرده بودند كه در زمان تحقيق در تهران زندگي مـي         ) درصد68(بزرگ ايران   
نسبت مـردان نقـاش بـه    ). درصد52 (قرار داشتمحل زندگي اكثر آنها در تهران در شمال شهر         

ر ايـن عرصـه      بوده است كه نشان دهنده حائز اكثريت بودن زنان د          60 به   40زنان نقاش حدود    
 بـه طـوري كـه       . تغيير نسبت جنسي نقاشان در طول زمـان اسـت          ةدهندنيز نشان . هنري است 

. نـد يار بيـشتر از نقاشـان زن فعـال بود         در گذشته نقاشان مرد بس     ،اند  منابع مطالعاتي نشان داده   
و بيـشتر   ا احتمال مـرد بـودن       ،اش بيشتر باشد  اطالعات تحقيق هم نشان داد كه هر چه سن نق         

  . به نوعي مويد همين تغيير تاريخي استت و برعكس كهاس
 كه بر مبناي ادبيات نظري موجود       ،هاي تحقيق توان گفت بسياري از فرضيه      مي در مجموع 
 كه هنرمندان بيشتر  اين فرضيهمثالً. ها نيز مردود شدند و تعدادي از آن   تقويت ،طراحي شده بود  

. ند، در ايـن تحقيـق تاييـد نـشد         راي دوستان هنرمند  آيند و دا  هاي هنرمند بيرون مي   از خانواده 
گرفـت كـه مـشاغل هنـري را شـامل         اي را در بر مـي     مشاغل پدران نقاشان مورد بررسي گستره     

اند كه قبـل از ورود بـه عرصـه هنـر نقاشـي بـا هـيچ              اظهار داشته   نيز  اكثر پاسخگويان  .شدنمي
 نقش مهم   ،خصوص آموزش دانشگاهي  هب و   ، اما عامل آموزش   ،اند دوستي نداشته  ةهنرمندي رابط 

 هنرمنـدان مـورد مطالعـه از تحـصالت          ق نشان داد و مشاهده شد كه اكثـر        خود را در اين تحقي    
  .آكادميك برخوردار بودند
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 اشيان جنسيت نقاش و طبقـه اجتمـاعي       هاي علي نيز مشاهده شد كه م       فرضيه زمينةدر  
 ،ينچنـ هم .باالي جامعـه باشـند و بـرعكس        به نحوي كه زنان نقاش از طبقه         ،رابطه وجود دارد  

 شـايد  ،ديگـر  عبـارت  بـه . اند گرفته بهره خصوصي و دولتي هاي حمايت از بيشتر مرد هنرمندان
 تحـت  بيـشتر  مـردان  و طبقه عامل تأثير   تحت بيشتر زنان شدن، هنرمند يندفرا در گفت بتوان
  .اند بوده خصوصي و دولتي هاي حمايتتأثير 

بـدين  . دار اسـت    نقاشان با متغيرهاي جنس و طبقه نيز رابطـه معنـي           ميان ميزان فعاليت  
ترتيب كه مردان پركارتر از زنان و نقاشان متعلق به طبقه پايين پركـارتر از نقاشـان متعلـق بـه                

  .نديالطبقات متوسط و با
 ميـان  فقـط  گفت بايد مجموع در نقاشان هايويژگي و معروفيت ميزان ميان ةرابط در اما
 يدار معنـي  ةرابطـ  شـان معروفيـت  درجـه  با آنها تاهل وضعيت و هنرمندان اقتصادي خاستگاه

 هنـري،  هـاي  آمـوزش  كـسب  هنرمند، فعلي اجتماعي طبقه همچون متغيرها ساير و دارد وجود
 بنـدي  گـروه  سـن  درآمـد،  با فروش رابطه شغل، خانواده، نوع دولتي، هاي حمايت از برخورداري

  .ندارابطهبي معروفيت انميز با نقاش تولد محل و شده
 در هنرمنـد  گونـاگوني  كه عوامل اجتمـاعي   استا نشان دهنده اين نتيجه كلي       هافتهياين  

 اما ميزان و نوع اين متغيرها ممكن است از تحقيقي به تحقيق ديگر به  ،شدن افراد دخالت دارند   
 در زمينـة   ثابت   ي الگوي هتوان ب   نمي ،بنابراين. تناسب نوع جامعه مورد مطالعه تفاوت داشته باشد       

در حقيقـت عوامـل اجتمـاعي       . مـود تاثيرگذاري عوامل اجتماعي بر هنرمند شدن افراد اشـاره ن         
آنها اتفاقي است و بستگي به شرايط اجتماعي در  تأثير توان گفت   مي غالبا اما   ،دارند تأثير   چهاگر

توان گفت اگرچه   قاله مي  در پاسخ به پرسش آغازين م      ،به عبارت ديگر  . جامعه مورد بررسي دارد   
هـاي ذاتـي   عوامل اجتماعي در هنرمند شدن افراد نقش دارند و برخورداري از استعداد و توانايي     

هنري براي هنرمند شدن كافي نيست، اما نقش اين عوامل تابع الگويي ثابت و اليتغيـر نيـست،                  
ه سـطح تحليلـي      و نيز خـصوصيات سـ      متفاوتبلكه در هر جامعه و به تناسب شرايط اجتماعي          
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 سـطح   و، سـطح طبقـاتي   زمينه كالن اجتمـاعي مورد اشاره در مدل نظري تحقيق، يعني سطح   
  .اند، متفاوت استجنسيتي كه سطح فردي را فراگرفته

 ة ايران در حال گذار از يك جامعـ        ةتوان گفت جامع   در رابطه با الگوي نظري ارائه شده مي       
چه تعداد زنـان نقـاش نـسبت بـه           اگر سبببه همين   . طلب است  مردساالر به يك جامعه برابري    

 گذشته رو به افزايش گذاشته است، اما رابطه ميان جنس و امكان نقـاش شـدن هنـوز بـه نفـع                     
ه بيشتر شامل حـال مـردان        ك  نيز هاي دولتي و خصوصي     حمايت اين امر در زمينة   . مردان است 
 سطح خرد مدل ارائه شده، يعني   از گيري كلي  شايد بتوان از اين نتيجه     .، صادق است  نقاش شده 

سطح فردي كه مورد نظر مقاله حاضر نيز بوده است، به سطح بعدي، يعني سطح جنـسيت وارد             
هاي نقاشان نوگراي ايران به      رغم تغييرات فردي گسترده كه در ويژگي      بهشد و نتيجه گرفت كه      

ه حاكم به زن در طبقه     نوع نگا  علتهايي به    وقوع پيوسته است، در سطح جنسيت هنوز نابرابري       
 يكـي ديگـر از      چونـان وجود دارد كـه     ) الب خاستگاه و پايگاه نقاشان    غطبقه  (اجتماعي متوسط   

ـ د  بايـ  ي موثر بر نقاش شدن يا نشدن، مي       عوامل اجتماع  در سـطح دوم و اول      . دكـر  توجـه    اندب
طالعه شـرايط   حاكم در جامعه ايران و نيز م    ة شرايط اجتماعي طبق   ةتوان با مطالع  تحقيق نيز مي  

گيـري فـوق    هاي اين تحقيـق از نتيجـه      كلي ساختار اجتماعي و سياسي حاكم، در تحليل يافته        
 ايـن كـار بـه زمـان         ، مقالـه  اين به علت محدوديت فضاي      .ها را عمق بخشيد   فراتر رفته و تحليل   
  .دشوديگري موكول مي
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