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نقدرابطةمیانسرمایةتحصیلیوابیتوسِهنری 
سارا شریعتی ، 1مریم ساالری 2 و راهله هاشمی
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چکیده 
نوشتار حاضر کوشیده است در ایران تأثیر دارا بودن سرمایة تحصیلی را در شکلگیری ابیتوس هنری
مطالعه کند« .پییر بوردیو» یکی از جامعهشناسانی است که معتقد است «عشقِ هنر» و ابیتوس هنری
پیوند تنگاتنگی با میزان سرمایة تحصیلی دارد .این نوشتار تالش دارد تا این فرضیه را در ایران بررسی
کند .برای سنجش این فرضیه در این تحقیق ،دو طیفِ «صاحبان سرمایة تحصیلی باال» و «عاشقانِ
هنر» مطالعة کیفی شد .پس بررسی صاحبان سرمایة تحصیلی باال مشخص شد که در ایران ،دارا بودن
سرمایة تحصیلی به معنای دارا بودن ابیتوس هنری نیست .بروز رفتارهای هنری در میان آنها کامالً
اتفاقی رخ میدهد و این رفتار اتفاقی نیز به اندوختن سرمایة فرهنگی و شکلگیری ابیتوس هنری منجر
نمیشود .از سوی دیگر با مطالعة میدانی «عاشقانِ هنر» در ایران مشخص شد که شکلگیری ابیتوس
هنری عمدتاً بر پایة سرمایة فرهنگی موروثی و خانوادگی ،یا از طریق سرمایة اجتماعی و شبکة دوستان
شکل میگیرد .در نهایت ،میتوان گفت دارا بودن سرمایة تحصیلی در ایران هیچگونه دورنمای
هنردوستی ،تمایل و اشتیاقِ به پیشواز هنر رفتن یا «عشقِ هنر» را در افراد تضمین نمیکند ،چرا که
بهنظر میرسد هنر یا حداقل هنرهای مشروع هنوز در هستة سختِ فرهنگِ ایران جایگاهی نیافتهاند .به
همین دلیل است که در نظر صاحبان «سرمایة فرهنگی نهادینهشده» وجود ابیتوس هنری شکلی از
اندوختن سرمایة فرهنگی و به مثابة رفتاری تقدیس شده نگریسته نمیشود.
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مقدمه
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نوشتار پیش رو تالش دارد تا تأثیر دارا بودن «سرمایة تحصییلی» را بیر شیکلگییری ابیتیوس
هنری افراد ،در ایران مطالعه کند ،چرا که در دوران معاصر تجربة مواجهه با آثار هنری از قیانون
جدیدی تبعیت میکند« .عشقِ هنر» و ارتباط با آثار هنری تواناییای آموختنی و اکتسابی است
و با میزان آموزش افراد در ارتباط است.
پییر بوردیو یکی از نظریهپردازان مطرح در حیوزة جامعیهشناسیی هنیر معتقید اسیت کیه
باالرفتن سطح «سرمایة تحصیلی» که بهطور مشخص بر حسب مدارک تحصیلی یا طول مید
تحصیل سنجیده میشود ،با توانش و خبرگی فرهنگی ،همچنین باال رفتن «ابیتوسِ» 1هنری در
افراد مرتبط است .نتایج مطالعا وی که در سه کتاب تمایز ،3بازتولید ،4و عشیقِ هنیر 5منتشیر
شد دولت فرانسه را بر آن داشت تا سیاستگذاریهای فرهنگی خود را بیازبینی کنید سیاسیت
فرهنگیای که زیرپوشیش نیامی بیا عنیوان دموکراتیزاسییون ،1عملکیرد واقعیی خیود را پنهیان
میساخت.
دموکراتیزاسیون فرهنگ عمومی کیردن و همگیانی شیدن هنرهیای »مشیروع» 7را یکیی از
اهداف خود قرار داد بود ،اما در نهایت آنچه به وقوع پیوست نه همگانی شدن هنرهیای مشیروع
بلکه مهر تأ ییدی بود بر عدم صالحیت محرومانِ هنیر .در واقیآ آنچیه پیس از اجیرای سیاسیت
دموکراتیزاسیون فرهنگی و تعدد اماکن هنری مشیروع ،همچنیین در دسیترس قیرار دادن هنیر
مشروع برای عموم رخ داد تقسیم جامعه به دو گروه متفاو بود :افرادی که عشقِ هنر در آنهیا
وجود دارد و به این اماکن رفتوآمد میکنند و گروه دوم ،کسانی که از این حس محروماند.
1. Academic Capital

 :Habitus .1به جهت اینکه در ایران مترجمان آثار بوردییو واهههیای گونیاگونی همچیون «عیاد واره»،
«منش»« ،ریختار»« ،خصلت»« ،شیوه بودن»« ،طبیعت ثانوی» و یا «ملکه» را معادل مفهوم ابیتوس
در نظر گرفته اند و به سبب اینکه برای نگارش این تحقیق از متون گونیاگونی اسیتفاده شیده اسیت،
بنابراین ترجیح نگارنده این بود که برای نگارش این متن از واهة اصلی بهیره گرفتیه شیود تیا هیم از
چندپارگی متن جلوگیری شود و از سوی دیگر به نظر میرسد هنیوز خیود واهة «ابیتیوس» بییش از
سایر معادلهای فارسی گویا و در بردارندة مفاهیم مد نظر بوردیو بوده است.
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.
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بنابراین ،به نظر می رسید که مانآ واقعی دسترسی افراد به آثار هنری ،به توزییآ آن میرتبط
نیست .برای شناسایی این مانآ پنهان بوردیو تالش کرد سدی را مطالعه کند که در مقابل بیروز
رفتارهای هنری قرارمیگیرد« .چه چیزی مخاطبان هنر را از دیگران جدا میسازد؟» این سیؤال
آغازین کتاب پییر بوردیو در کتاب عشق هنر است.
نتایج مطالعا بوردیو در مورد مخاطبان موزههای اروپا که در کتاب عشقِ هنر منتشر شید،
فرضیة ذاتی بودن عشق و عالقة هنردوستان را به دنیای هنر به نقد میکشد و از معمای رابطیة
همزمان آشکار و پنهان میان «عشقِ هنر» و آموزش پرده برمیدارد« .موزهها میتوانستند بر سر
در خود بنویسند "ورود فقط برای عاشقانِ هنر" .اما روشن اسیت کیه بیه چنیین عالمتیی نییاز
نیست» (بوردیو .)651 :6371 ،به باور وی ،ورود به اماکن هنری گرچه بیرای عمیوم آزاد اسیت،
زیرا هزینة ورودی موزهها بسیار ناچیز و تقریباً رایگان است ،اما این آزادی ساختگی اسیت .ایین
مکانها تنها برای کسانی در نظر گرفته و ساخته شده اسیت کیه پییش از ورود بیه ایین امیاکن
ابزارها و شرایط الزم برای ارتباط با این آثار را به واسطة آموزش در خانواده یا از طریق نهادهای
آموزشی کسب کردهاند .پیمایش بوردیو نشان میداد که رفتن به موزهها به صور تصیاعدی بیا
افییزایش سییطح تحصیییلی افییراد بییاال میییرود .در تعیییین اهمیییت سییطح تحصیییال فییردی
بازدیدکنندگان ،بوردیو پس از مقایسة سطح تحصیال  ،با شغل ،جنسیت و سن بازدیدکنندگان
موزههای فرانسه به این نتیجه میرسد که «در میان تمام عوامل ،در حقیقت سیطح تحصییال
تعیینکننده و عامل اصلی است ...بازدید از موزه بیا افیزایش سیطح تحصییال شیدیداً افیزایش
مییابد و این تقریباً عاد منحصر به فردی در قلمرو طبقیا تحصییل کیرده اسیت» (بوردییو،
.)61-64 :6116
همچنین ،مطالعة دیگر بوردیو در کتاب تمایز نشان میدهید« :نیازهیای فرهنگیی محصیول
تعلیم و تربیتاند پیمایشها ثابت کردهاند که همة فعالیتهای فرهنگی (بازدید از میوزه ،رفیتن
به کنسر و از این قبیل) ،و ترجیحا و سلیقهها در ادبیا و نقاشی یا موسیقی نخست پیونید
تنگانگی با سطح تحصیل (که برحسب مدارک تحصیلی یا مد تحصیل سنجیده میشود) و در
درجة دوم با خاستگاه اجتماعی دارد» (بوردیو .)1-6 :6194 ،در واقآ« ،وجه تسمیة تمیایز نییز
اشاره به خصیصة رابطهای تفاو هایی است که به غلط مادرزادی و ذاتی تصور شدهاند» (بوردیو،
.)31 :6391
اکنون که «عشقِ هنر» و نظریة ذاتی بودن این عالقه بیه نقید کشییده شیده و نقیش میؤثر
تحصیال برای مواجهه با دنیای «هنرهای مشروع» یکی از پییششیرطهیای ضیروری در نظیر
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گرفته شده است ،زمان آن رسیده تا رابطة میان نقش تحصیال و ارتباط با هنرهای مشیروع را
در ایران واکاوی کنیم« :آیا دارا بودن سرمایة تحصیلی در ایران به شکلگییری ابیتیوس هنیری
میانجامد؟» «آیا در ایران نیز "عشقِ هنیر" طبیق نظرییة بوردییو محصیول نهادهیای آموزشیی
است؟» و «آیا میتوان گفت افرادی که از سرمایة تحصیلی باالیی برخوردارند از هنرهای مشروع
و اماکن مشروعش بهرهمند شدهاند؟»
امروز در ایران پس از پشت سرنهادن انقالب اسالمی و بازسازیهای پس از جنیگ ،بییش از
هر زمان دیگری شاهد گسترش روزافزون نهادهای آموزشی و دانشیگاهیاییم .دموکراتیزاسییون
آموزشی که هدف خود را دسترسی عموم مردم از تمام اقشار جامعه به تحصیال آکادمیک قرار
داده است با تعدد مراکز آموزشی با نامهای دانشگاه سراسری ،آزاد ،غیرانتفاعی ،پیام نور ،علمی-
کاربردی از یک سو و افزایش پذیرش ظرفییت دانشیجو در هیر کیدام از ایین مراکیز و نهادهیای
آموزشی مشهود است.
در ایران مرکز آمار ایران با انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن که هر ده سال یک بیار
صور میگیرد ،با گردآوری اطالعیا کلیی ماننید وضیآ سیواد و دورههیای تحصییلی ،مییزان
باسوادی و تغییرا آن را ارائه میکند .در سوم مرداد  6316رئیس مرکز آمار ایران اعیالم کیرد
نتایج سرشماری نشان میدهد که  11/4درصد جمعیت کشور باسوادند که این آمیار نسیبت بیه
سرشماری سال  6395نزدیک به  0/7درصد افزایش یافته است .وی همچنین عنوان کرد که از
 6395تا سال  3,161,541 ،6316نفر به جمعیت دارای تحصیال عیالی کشیور افیزوده شیده
است ،به طوری که در سال  ،6310نسبت مردان دارای تحصیال عیالی  69/1درصید و نسیبت
زنان دارای تحصیال عالی  69/4درصد بوده است .این درحالی اسیت کیه ایین شیاخص بیرای
مردان و زنان در سال  6395به ترتیب  63/6و  61/3درصد بوده است .همچنین ،تعیداد مراکیز
آموزش عالی کشور از  113مرکز در سال  6357به بیش از 6500مرکز در سیال 6395رسییده
است یعنی ،حدوداً هفت برابر شده است.
اما به رغم افزایش جمعیت قشر دارای تحصیال دانشگاهی ،به نظر مییرسید نمییتیوان از
گسترش تعداد مخاطبان هنر در ایران صحبت کرد یعنی ،برخالف تصور رایج از عمیومی شیدن
تحصیال  ،همچنین گسترش فضاهای هنری ،بهواقآ به نظر میرسد ورود به عرصیهی هنرهیای
مشروع در عمل برای عموم میسر نشده است .پس مخاطبانِ هنر در ایران چه کسیانیانید؟ چیه
چیزی را میبینند؟ آنچه میبینند در نظرِ آنان چه اهمیتی دارد؟ به نظر مییرسید پییدا کیردنِ
پاسخِ این پرسش در ایران ظاهراً چنیدان دشیوار نباشید« ،مخاطبیانِ هنیر را در اییران معمیوالً
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اصحابِ هنر ،هنرمندان ،اساتید و دانشجویان هنر ،منتقدان هنر و گالریداران تشکیل میدهنید.
آنها که به خاطر خانواده یا محیط و یا به اقتضای رشته ییا شغلشیان بیا هنیر سیروکار دارنید»
(شریعتی .)13 :6391 ،آنها که از قِبَلِ هنر و تداوم بقای آن منتفآ میشوند ،از راهِ هنر زنیدگی
میکنند و به عشق آن زندهاند .به دیگر سخن به نظر میرسد در ایران دموکراتیزاسیون آموزشی
از یک سو و تعدد مکانهای هنری از سوی دیگر عمالً تنها به تشدید 6رفتارهیای هنیری همیان
گروهی انجامیده است که پیش از این نیز از هنر منتفآ میشدهاند.
الزم به توضیح است که در نوشتار پیش رو تمرکز مطالعه بر نحوة اسیتفاده از هنیر مشیروع
بوده و مقصود از هنرهای مشروع به پیروی از آرای بوردییو در خصیوس سلسیلهمراتیب هنرهیا،
بهطور مشخص هنرهایی نظیر نقاشی و مجسمهسیازی ،هنیر مفهمیومی ،وییدئو آر  ،گرافییک،
تئاتر و موسیقی آوانگارد و کالسیک است (علیت حیذف هنرهیایی نظییر عکاسیی ،سیینما و ییا
موسیقی جاز یا پاپ به این دلیل اسیت کیه بوردییو ایین هنرهیا را دسیتة هنرهیای مردمیی ییا
میانمایه طبقهبندی میکند) که در مکانهایی نظیر گالریها ،موزههای هنر مدرن ،سیالنهیای
تئاتر و موسیقی ارائه میشود ،بنابراین در این تحقیق حضور داشتن در این مکیانهیا ،بیه مثابیة
رفتارهای هنری تعریف شده است
این تحقیق بر آن است تا به بررسی رابطة میان نقش تحصیال و «عشق هنر» و رفتارهیای
هنری بپردازد که در این تحقیق «عشق هنر» و رفتار هنری در ذییل اصیطالح ابیتیوس هنیری
خالصه شده است .در واقآ ،هدف از انجام این تحقیق سنجش این نظریه در ایران است .بر ایین
اساس هدف غایی این تحقیق پاسخ به این سؤال مطرح شده است که:
 آیا در ایران دارا بودن سرمایة تحصیلی به منزلة »سرمایة فرهنگی نهادینه شده» بهشکلگیری ابیتوس هنری میانجامد؟

هایساختدهندۀ«عشقِهنر»

سرمایةفرهنگیوابیتوسِهنریمؤ 
لفه
در این مجال کوشش شده تا به خوانندگان این نوشتار شیرح مختصیری از دو مفهیوم بنییادین
دستگاه نظری بوردیو ،یعنی سرمایة فرهنگی و ابیتوس ،توضیحاتی داده شود مفیاهیمی کیه در
نوشتار پیش رو و برای تبیین مسئلة مورد نظر این تحقیق نقشی محوری ایفا میکنند.
ظاهراً باید تفاو رفتار را در رابطه بیا نهادهیای هنیری بیه نیابرابری طبیعیی در «نیازهیای
1. Accumulation
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فرهنگی» نسبت داد و اینکه نیازهای فرهنگی برخی به طور طبیعی از دیگران بیشتر اسیت ،امیا
بنا بر مطالعا بوردیو « ،نیازهای فرهنگی» ،برخالف «نیازهای اولیه» که غریزی است ،محصول
محیط و پرورش افراد است و با میزان آموزش و تحصییال  ،پیونید مسیتقیمی دارد .در نتیجیه
نابرابری در برابر نیازهای فرهنگی وجهی از نابرابری در برابر نهادهای آموزشی اسیت .نهادهیایی
که هم به وجودآورندة نیازهیای فرهنگیی اسیت و هیم امکیان پاسیخ بیه ایین نیازهیا را ممکین
میسازند» (بوردیو.)11 :6111 ،
در واقآ ،از نظر بوردیو سالیق ،قضاو ها و استعدادهای افراد امری کیامالً اجتمیاعی اسیت و
در نتیجه فرایند اجتماعی شدن از طریق آموزش ،تربیت خانودگی ،همچنین عاداتی که فیرد در
طول زندگیاش کسب کرده حاصل میشود« .شکلگیری ابیتوس زیباشناسانه به دو شیوه است:
انتقال از طریق خانواده و انتقال از طریق آموزش رسیمی» (فیاولر )634 :6399 ،در حیالی کیه
همواره با کماهمیت شمردن یا انکار نقش آموزش ،همچنیین تلقیین خیانوادگی« ،عشیقِ هنیر»
بهطور سنتی «موهبتی خدادادی» و به حسابِ «آمادگیهای شخصی» گذاشته میشود.
«بوردیو با نشان دادن وجود همبستگی آماری مییان بازدیید از میوزههیا و سیطح تحصییلی
(بهویژه سطح تحصیلی میادر) توانسیت بیه مفهیوم مارکسیسیتی «سیرمایة اقتصیادی» ،مفهیومِ
«سرمایة فرهنگی »6را بیفزاید که با مدرک تحصیلی سنجیده میشیود» (هینییک.)74 :6397 ،
برای بوردیو تحصیال دانشگاهی همان نسبتی را با سرمایة فرهنگی دارد کیه پیول بیا سیرمایة
اقتصادی .در واقآ ،بهطور کلی سرمایة فرهنگی شامل مهار های خیاس ،سیلیقه ،نحیوة سیخن
گفتن ،مدارک تحصیلی و شیوههایی میشود که فرد از طریق آنها خیود را از سیایرین متمیایز
میسازد .در کارهای او مفهوم سرمایة فرهنگی مبدل به ابزاری میشیود تیا از طرییق آن بتیوان
تفاو های دسترسی به فرهنگ مشروع را تبیین کرد.
3
1
«بوردیو برای سرمایة فرهنگی سه حالت در نظر میگیرد :عینیت یافتیه  ،نهادینیه شیده و
کالبدی( »4گرنفل .)605 :1009 ،سرمایة فرهنگی ممکن است «عینیتیافته» باشد یعنیی ،بیه
صور مادی و در قالب مالکیت اشیای فرهنگی و هنری نمود یابد .یا اینکه در جسم و بدن فرد
تنیده شده باشد و به صور لحن بیان ،حرکا  ،اطالعا و طیرز برخیورد بیه شیکل «سیرمایة
فرهنگی کالبدی» درآمده باشد .در نهایت ،شکل نهادینهشده سرمایة فرهنگی است که از طریق
1. Cultural Capital
2. Objectified
3. Institutionalized
4. Embodied
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آموزش رسمی به وجود میآید و به شکل گواهینامهها و مدارک دانشگاهی به صیور قیانونی و
نهادی تأیید میشود .فارغ از اهمیت نقشِ خاستگاه اجتمیاعی در «عشیقِ هنیر» ،بیرای بوردییو
مهمترین مسئله تحصیال است جایی که سرمایة فرهنگی حالت نهادینه به خود میگییرد .در
نتیجه آنچه مانآ پنهان ورود افراد به عرصة هنر میشود ،نیه کمبیود امکانیا میالی بلکیه نبیود
سرمایة فرهنگی کافی ،همچنین فقدان «ابیتوس هنری» است.
به دیگر سخن ،دسترسی به آثار هنری ،فقط با امکانا مالی تعیین نمیشود ،بلکه ریشه در
قابلیتهایی دارد که عمیقاً درونیشده و در عادا  ،سیالیق و معیارهیای رفتیاری فیرد ،بیهطیور
ناخودآگاه اثرگذارند .آنها که در خانواده و محیطیی فرهنگیی رشید کیردهانید و بیا ایین حیوزه
خویشاوندی دارند ،زبانش را میدانند و رفتن بیه میوزه ،شیرکت در کنسیر موسییقی ،تئیاتر و
گییالری نقاشییی ...در آنهییا عییادتی ثانویییه و « ابیتییوس» اسییت .بوردیییو «ابیتییوس» را «نظییام
آمادگیهای پاییدار» و «سیاختار سیاختهشیده و سیاختدهنیده» مییدانید .بیه عبیار دیگیر،
مجموعهای منسجم از عاد ها و نشانگریهای بدنی است که فرد را از راه گرتهبرداری ناآگاهانیه
و درونیکردن شکل میدهد ،به گونهای که مخصوس یک محیط باشد .بدون مفهوم «ابیتیوس»
مشکل میتوان فهمید که چه چیزی مانآ ورود به مکانهای عالی فرهنگی میشیود» (هینییک،
.)71: 6397
به دیگر سخن ،عدم حضور در اماکن هنری تنها با امکانا مالی تبیینپذیر نیست ،بلکیه بیا
کمبود احساس آرامش و انس ،آگاهی مبهم از «نبودنِ سرِ جایِ خود» مرتبط است که با ظیاهر
وضعیت بدن ،ظاهر لباس ،شیوة حرفزدن و لباس پوشیدن بروز مییکنید .ایین احسیاس عیدم
آرامش و انس همان «خشونت نمادین»6ی است که بوردیو به مطالعة آن میپیردازد« :خشیونت
نمادین ...چیزی است که شما مثل هوا فرومیبرید چیزی است کیه شیما فشیار آن را احسیاس
میکنید همهجا هست و هیچ کجا نیست و رهایی از دست آن بسییار مشیکل اسیت» (بوردییو،
 .)665 :6111بنابراین ،دسترسی به آثار هنری تنهیا بیه امکانیا میالی مشیروط نیسیت ،بلکیه
همچنین با آمادگیهای ذهنی و روانی نییز در ارتبیاط اسیت کیه کمتیر آگاهانیه و کمتیر قابیل
مشاهدة مستقیم است.
اما یکی از جریانهایی که در دهة  90میالدی در پی نقد مفهوم ابیتوس در فرانسیه مطیرح
شد ،بحث «کنشگر متکثر» بود .الرىیر در کتاب انسان متکثر در نقد بوردییو ،بحیث «کنشیگر
اجتماعى متکثر» را مطرح میسازد و مقصود او متعدد بودن منابآ اجتماعى شدن است که گیاه
1. Symbolic Violence
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با هم تضاد دارند .از دیدگاه او در دنیایى که زندگى مىکنیم منابآ اجتماعى متکثر می شیود .در
نتیجه الگویی ثابت را بازتولید نمىکنیم .این بحث در واقیآ از چنیین منظیری بیه نقید نظرییة
«ابیتوس یا شیوه بودن» بوردیو میپردازد و نشان میدهد که امیروزه دیگیر خیانواده تنهیا نهیاد
اجتماعی شدن نیست ،چرا که مدرسه ،دانشگاه ،محل کار و رسانههیا نییز در فراینید اجتمیاعی
شدن فرد و ایجاد ابیتوس و «شیوة بودن» فرد نقش بسیار مهمی ایفا میکنند .به دیگیر سیخن
میتوان گفت محیطهایی که فرد از آن تغذیه میکند و عادا اولیة وی یا شییوة بیودنش را در
6
برخورد با جهانهای متفاو شکل میدهد متکثر است.

روشتحقیقونحوۀگردآوریدادهها 
روش این تحقیق روش کیفی است .در این پژوهش ،با عنیوان کلیی روش کیفیی بیا اسیتفاده از
سناریویی تلفیقی ،در مرحلة نمونهگیری از شیوة نمونهگیری هیدفمنید بیهصیور اتفیاقی ،در
مرحلة جمآآوری دادهها از روش مصاحبة «نیمهساختیافته به شیوة اپیزودیک» ،1و در مرحلیة
تحلیل و تفسیر دادهها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.
اما آنچه نباید از نظر دور داشت بیان این نکته است که نتایج ناشی از این تحقییق بیه هییچ
وجه قابلیت تعمیم به هیچ نمونة دیگری از صاحبان سرمایة تحصییلی بیاال را نیدارد ،امیا بیرای
سنجش نظریة بوردیو در ایران و بهدست آوردن یافتههایی در این خصوس ،این ضیرور وجیود
داشت تا از موارد مشخص و انضمامی آغاز شود بدین معنا که هدف غیایی انجیام ایین پیژوهش
تنها ارائة دادههایی مستند و معتبر از صاحبان سرمایة تحصییلی بیاال در اییران و ارتباطشیان بیا
دنیای هنر بوده است .
در واقآ آنچه که باید سنجش شود ،میزان سرمایة فرهنگیی و ابیتیوس هنیری افیراد اسیت.
بنابراین ،پرسشها به گونه ای طراحیی شید تیا از ایین طرییق بتیوان مییزان سیرمایة فرهنگیی
نهادینهشده ،سرمایة فرهنگی کالبدی و سرمایة فرهنگی عینیتیافته و ابیتیوس هنیری افیراد را
مطالعه کرد .
نخستین مؤلفهای که باید مطالعه میشد ،میزان سرمایة فرهنگی نهادینهشدة افراد بیود کیه
در این تحقیق سرمایة فرهنگی نهادینهشده با معیار مدرک تحصیلی و دانشگاهی افیراد ارزییابی
1. The Plural Actor, Bernard Lahire, published 1998, English translated by David
Fernbach
2. Episodic Interview
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شد .بدین ترتیب که افراد دارای مدرک کارشناسیارشید و دکتیری در گیروه صیاحبان سیرمایة
فرهنگی نهادینهشدة باال ،مدرک تحصیلی کارشناسی یا لیسانس و فوقدییپلم در گیروه سیرمایة
فرهنگی نهادینهشده با درجة متوسط و دارندگان مدرک دیپلم یا زییردیپلم در گیروه دارنیدگان
سرمایة فرهنگی نهادینهشدة پایین قرارگرفتند .همچنین ،همین معیار بیرای مطالعیة خاسیتگاه
اجتماعی افراد دربارة میزان تحصیال پدر ،مادر و همسر در نظر گرفته شده است .
سرمایة فرهنگی کالبدی افراد با پرسشهای متفاوتی سنجش شد .میزان آگاهی و اطالعیا
افراد در سه حوزة هنر مشروع یعنی تئاتر ،موسیقی و هنرهای تجسمی ،همچنین میزان و نحیوة
بازدید و تردد افراد از اماکن هنر مشروع ،در اینجا یکی از شاخصهای سنجش سرمایة فرهنگیی
کالبدی در نظر گرفته شد .از سوی دیگر ،انگیزهها و عواملی که سبب بروز رفتارهیای هنیری ییا
مانآ حضور آنها در اماکن هنری میشود مطالعه شد .
در نهایت ،سرمایة فرهنگی عینیتیافتة افراد با شاخص مالکیت اشیای هنری نظیر تابلوهای
نقاشی ،مجسمه ،آال موسیقی ،آرشیو فیلم یا موسیقی ،داشتن یک کپی از شاهکارهای هنیری
بررسی شد .
پس از مشخص شدن سؤالها ،در اولین گام برای سنجش نظریة بوردیو مبنی بر همیاهنگی
و پیوستگی میزان سرمایة تحصیلی با شکلگیری ابیتوس هنری الزم بیود بیا افیرادی مصیاحبه
شود که از دارندگان سرمایة تحصیلی باال محسوب مییشیدند .الزم بیه ذکیر اسیت کیه در ایین
پژوهش سرمایة تحصیلی باال تنها دارندگان مدرک کارشناسییارشید و دکتیری در نظیر گرفتیه
شده اند و هدف از انجام این تحقیق سنجش این نظریه در صاحبان سرمایة تحصییلی بیاال بیوده
است .بنابراین ،دارندگان کارشناسی و پایینتر ،از این تحقیق حذف شدند ،چرا که از ابتدا هیدف
غایی این تحقیق مطالعة رفتارهای هنیری در صیاحبان سیرمایة تحصییلی بیاال بیوده اسیت ،نیه
مقایسة تأثیر مد زمان تحصیال در شکل بخشیدن به ابیتوس هنری .
به همین جهت برای یافتن صاحبان سیرمایة تحصییلی بیاال طبیعتیاً بایید در جیایی ماننید
دانشگاه نمونهگیری انجام میگرفت ،چرا که دانشگاه ،به عنوان نهادی رسمی ،این امتییاز را دارد
تا به افراد سرمایة فرهنگی نهادینه شده اعطا کند .بنیابراین ،بیه جهیت تنیوع نمونیهگییری ،دو
دانشگاه متفاو محل نمونهگیری انتخاب شد :دانشگاه صینعتی شیریف بیه عنیوان معتبرتیرین
دانشگاه فنی و مهندسی ایران و دانشگاه شهید بهشتی دربرداندة دانشیکدههیای متفیاوتی نظییر
دانشکدة علوم انسانی ،علوم پزشیکی و حقیوق .نکتیة مهیم دیگیر اینکیه هیر دو دانشیگاه جیزء
مهمترین و معتبرترین دانشگاههای کشور محسوب میشوند .
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در گام بعدی برای رسیدن به پاسخ پرسش دوم در خصوس چگونگی شیکلگییری ابیتیوس
هنری در ایران الزم بود به جستجوی افرادی پرداختیه مییشید کیه در دسیتة مخاطبیان هنیر
قراردارند .به لحاظ فنی باید سؤال به صور ایجابی مطرح میشد یعنیی ،در ابتیدا مییبایسیت
ابیتوس هنری و سرمایة فرهنگی افراد مطالعه میشد و اگر سیلیقه و ابیتیوس هنیری متفیاوتی
مشاهده میشد ،در مورد علت و چگونگی شکلگیری این ابیتیوس و سیرمایة فرهنگیی مطالعیه
صور میگرفت یعنی ،این امکان وجود نداشت تا به مکانهایی نظییر گیالری ،میوزه ییا سیالن
تئاتر مراجعه شود و سؤال به طور سیلبی پرسییده شیود کیه «چیرا شیما در ایین امیاکن تیردد
میکنید؟» بنابراین ،الزم بود به جستجوی فضای میانهای پرداختیه مییشید کیه از قضیا بتیوان
مخاطبان هنر را نیز در این فضا پیدا کرد.
برای نمونهگیری در این تحقیق دو امکان وجود داشت .یکی آنکه بیه نهادهیای تولیدکننیدة
هنر میرفتیم و نمونهگیری در آنجا انجام میشد که به لحاظ جامعهشیناختی ارتبیاطی نزدییک
است .امکان دوم وجود فضای میانهای بود که دورتر باشد و نمونهگیری در سیطح گسیتردهتیری
انجام پذیرد .فضای میانه فضایی است که نمونههای مورد نظر ممکن است در آنجا وجود داشیته
باشند .پس از مطالعه و بررسی گزینههای موجود »کافه» بیه منزلیة فضیای میانیهای کیه افیراد
مشخص و به خصوصی در آن تردد دارند و ممکن است در میان آنها «عاشقان هنر» نیز وجیود
داشته باشند در نظر گرفته شد ،زییرا کافیه فضیای کیالنتیری را بیرای انجیام نمونیهگییری در
اختیارمان قرارمیداد .بنابراین ،دو کافه محل نمونهگیری انتخاب شید و هیر دو کافیه بیه محیل
تجمآ و پاتوق عاشقانِ هنر شهر داشت .در نهایت ،در مجموع در هر دو فضا (دانشگاه و کافیه)
چهل مصاحبه انجام گرفیت .پیس از اینکیه بیه اشیباع نظیری الزم در اغلیب مقیوال رسییدیم
مصاحبهها پایان یافت .
کمترین مد زمان مصاحبهها  65دقیقه و بیشترین مد زمان  95دقیقه بود .همیین امیر
خود نشاندهندة ساخت نایافته بودن ساختار مصاحبههاسیت .مییانگین زمیان مصیاحبههیا 31
دقیقه بوده است .مجموع مد زمان مصاحبهها در میان صیاحبان سیرمایة تحصییلی بیاال 570
دقیقه (معادل  1ساعت و  5دقیقه) و در کافیههیا و در مییان گیروه عاشیقان هنیر  765دقیقیه
(معادل 66ساعت و  1دقیقه) بود .

مطالعةابیتوسهنریدرمیانصاحبانسرمایةتحصیلیباال
پیش از ورود به یافتههای این بخش الزم اسیت اطالعیا مختصیری در خصیوس ویژگییهیای
جامعهشناختی مصاحبهشوندگان ارائه شود.
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از میان بیست نفر موجود در نمونه ،هفیت نفیر دارای میدرک دکتیری ،دو نفیر دانشیجوی
مقطآ دکتری و یازده نفر فارغالتحصیل یا دانشجوی مقطآ کارشناسیارشد بودند .در مورد نیوع
رشتة تحصیلی آنچه بیش از هر چیزی برای انتخاب نمونهها اهمیت داشت نامرتبط بودن رشتة
تحصیلی شخص با تمام رشتههای هنری بود .در میان اعضیای نمونیه ،رشیتة تحصییلی ده نفیر
مهندسی و ده نفر دیگر علوم انسانی بود .میانگین سنی اعضای مورد مطالعه  30سال ،و کمینیة
سن این افراد  14و بیشینة آن  39سال است .در میان بیست نفر مورد مطالعه ،دوازده نفر زن و
هشت نفر مرد بودند .نتایج مطالعه به شرح زیر است.
 رفتارهای هنری در میان صاحبان سرمایة تحصیلی باال به صور نامنظم و تصادفی ییا بیراثر دعو دوستان و آشنایان رخ میدهد ،نه به صور رفتاری مینظم ،آگاهانیه و از روی تعمید.
بنابراین ،نتیجة این رفتار تصادفی به شکلگیری ابیتیوس هنیری و انیدوختن سیرمایة فرهنگیی
کالبدی نمیانجامد« .مواجهه ای اتفاقی با آثار هنری کافی نیست که از فرد بازدیدکنندة مینظم
بسازد» (بوردیو .)91 ،6116 :بروز این رفتار اتفاقی نیز در نهایت بیا جمالتیی نظییر «هیدردادن
وقت» یا «هدردادن پول» توصیف میشود ،نه حتی تجربهای شایستة وقتگذراندن.
«مگه من بیکارم پاشم برم .هم پول بدم ،هم وقت بذارم .تهیش چیی بیرام داره؟» (میرد 11
ساله ،کارشناسارشد روابط بینالملل)
«یه بار رفتم ،همین طوری با دوستم داشتیم قدم میزدیم بعید ییه گیالری بیود .بعید هیی
دیدیم آدم داره میره تو .رفتیم دیدیم .همون یه بار بیود( ».میرد  31سیاله ،دانشیجوی دکتیری
ارتباطا )
اما گاهی هم این رفتار از سر اجبار و تنها به سبب احترام به دعو دوسیتان و آشینایان رخ
میدهد ،گرچه باز هم در اغلب موارد نتیجة نهایی و آنچه اتفاق افتاده است نه خوشایند اسیت و
نه شایستة وقت گذاشتن.
« اون جور که بخوام به خاطر عالقه برم نه ،اما به خاطر روردربایستی اگیه مجبیور بشیم ]بیا
تأکید و محکم میگوید] دوباره میرم .به خاطر رو در بایستی مییرم یعنیی ،اگیه بیاز دوسیتی
بذاره .به خاطر احترام میرم ...نه به خاطر دیدن کارها( ».خانم  39ساله ،دکتری صنایآ غذایی)
در گروه صاحبان تحصیلی باال تنها  10درصد از پاسخگویان بیش از سه بار به اماکنی نظییر
تئاتر ،کنسر و گالری تردد کرده بودنید کیه پیس از مطالعیه و بررسیی خاسیتگاه اجتمیاعی و
شرایط خاس شکلگیری این ابیتوس در آنهیا الزم بیود ایین سیرمایه را بیه سیرمایة فرهنگیی
موروثی ایشان نسبت داد.
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 نامأنوس بودن محیطهای هنیری و خشیونت نمیادین یکیی از موانیآ موجیود بیرای بیروزرفتارهای هنری .اما یکی از وجوه این تحقیق به بررسی علل یا موانعی میپردازد که مانآ حضور
افراد در اماکن هنری میشود .در میان بیست نفر ،پانزده نفر بیا پاسیخهیایی نظییر «وقیتش رو
ندارم« ،».عالقهای ندارم« ،».توی مسیرم نیست ».یا اینکه «من هنرمند نیستم کیه بخیوام بیرم
ببینم ،».علت انجام ندادن رفتارهای هنری را «نداشتن وقت»« ،نداشتن عالقه» یا «در دسترس
نبودن این مکانها» ذکر کردند و هیچ اعتراضی نسبت به محیط یا نسبت بیه برخیورد اصیحاب
هنر عنوان نکردند .الزم است در اینجا یادآور شد که نداشتن عقیدة شخصی این گروه با مییزان
سرمایة فرهنگی ایشان در ارتباط است یا به تعبیر بوردیو «سازگارشدن با موقعیت تحت سلطه،
بیانگر شکلی از پذیرش سلطه است» (بوردیو .)391 :6194 ،اما در میان بیست نفر ،پینج نفیر از
پاسخگویان موانآ دیگری را که سد راه این رفتار هنری است به شیکل دیگیری تشیریح کردنید.
نکتة حائز اهمیت و مشترک میان تمامی این توصیفا نگرش آنان نسبت به محیطهای هنیری
بود .در نظر تمامی آنها محیطهای هنری بسته ،بیگانه ،ناخوشیایند و گیاهی مضیحک بیه نظیر
میرسد.
«این هستا و تیپا من رو اذیت میکنه .انگار هر کس هنریه باید این شکلی باشه .به نظر مین
کسی که نتونه با اثرش حرفش رو بزنه ،خودش رو این شکلی می کنه کیه بگیه مین متفیاوتم...
اصالً قضاو نیستا .اما وقتی تو ذهنت از یه چیزی خیلی دوره یا برا دروغ مییاد یا عجییب و
غریبه دیگه .آقا من مثالً نسبت به یه آدمی که نارنجک به خیودش مییبنیده مییره خیودش رو
میترکونه اونقدر ذهنم دوره از طرف که میگم یا دیوونه است یا جَوگیر شده .اما تو ممکن ادعیا
کنی که اون طرف قطعاً ذهنش از یه سازوکاری رسیده به ایین رفتیار کیه بیره خیودش رو ایین
شکلی کنه .اُکِی ،ایرادی نداره ...اما به هر حال رفتار و ادا و هستای این جماعت اونقدر برای مین
گنگه که میذارمش توی یه پوزیشنی که اصالً برام قابل باور نیست کیه ییه آدم سیالم همچیین
رفتار و ادایی رو انتخاب کنه .کیامالً ایین شیکلیه بیرام( »...میرد  30سیاله ،دانشیجوی دکتیری
جامعهشناسی)
« اینجا هنرمند بودن و ببخشید فقط از رو جوراب شلواری قرمیزش و عینیک جیان لنیونی،
مدل موهای عجیب و غریبش می تونی بفهمیی هنرییه ،نیه بیر اسیاس اثیر هنیریای کیه خلیق
میکنه( ».خانم  36ساله ،دکتری شهرسازی)
گروهی که کمترین سرمایة فرهنگی کالبدی را دارند (مقصود در اینجا بروز رفتارهای هنری
است) ،در اغلب هوارد به جهت ناآشنایی با هحیط از حس هبهن سرِ جای خود نبودن یا عدم
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هماهنگی با محیط رنج میبرند .بنابراین ،گرچه به نظر میرسد گالریها ،میوزههیا و تئاترهیا در
دسترس عموم و همگانی است ،اما برای گروهی که به سبب نداشتن سرمایة فرهنگیی کیافی از
بودن در این محیطها آزده شدهاند ،تابلوی بزرگ و نامریی «ورود ممنوع» همیشه بر سر در این
مکانها باقی میماند و ورود به عرصة هنرهای واال عمالً برای ایشان آزاد نیست چرا کیه چییزی
که بیش از هر چیزی آنان را در این محیطها همراهی میکند حس میبهم بیگیانگی و نداشیتن
تعلق به فضاهای هنری خواهد بود.
 میزان آگاهی و بهرهمنیدی از «هنرهیای مشیروع» مطالعیة سیرمایة فرهنگیی کالبیدی وعینیتیافته.مؤلفة دیگری که باید مطالعه میشد بُعدی از سرمایة فرهنگی کالبدی بیود کیه بیا
سؤالهایی در خصوس میزان آشنایی و آگاهی این افراد در سه حوزة نقاشیی ،موسییقی و تئیاتر
قابل بررسی بود .در خصوس شناختن هنرمندان یا سبکهای هنری در این سیه حیوزه بایید در
اینجییا عنییوان کییرد کییه در میییان بیسییت نفییر ،نییه نفییر از آوردن نییام حتییی یییک نقییاش ،یییک
نمایشنامهنویس یا آهنگساز آوانگارد یا کالسیک ناتوان بودند یا این که تنها میتوانستند اسامی
هنرمندانی را ذکر کنند که در درون خانواده یا آشنایانشان بودند .به بیان دیگر  45درصد افیراد
مورد مطالعه به نظر میرسد هیچگونیه آشینایی بیا روییدادهای هنیری ،سیبکهیا و ییا اسیامی
هنرمندان شاخص تاریخ هنر نداشتند که در اینجا در دستة عدم آشنایی بیا هنرهیای تجسیمی
طبقهبندی شدهاند .اما در میان بیست نفر چهار نفیر قیادر بودنید اسیامی نقاشیان ایرانیی نظییر
فرشچیان ،کمالالملک و بابراس 6را ذکر کنند .میتوان این گروه را به دلیل نیام نقاشیانی کیه
ذکر کردهاند در سلیقة میانمایه جای داد .اما در این مطالعه در گروه افرادی طبقهبنیدی شیدند
که آشنایی اندکی با تاریخ هنر دارند .همچنین ،پنج نفر نییز تنهیا توانسیتند پاسیخهیایی کیامالً
مشابه و نزدیک به هم بدهند یعنی ،نام یکی دو نفر از مطرحترین و شناختهشدهترین نقاشان یا
آهنگسازان را ببرند کسانی نظیر پیکاسو ،ونگوگ و داوینچی .در مورد موسییقی نییز بتهیون و
باخ نامهایی بودند که مرتب در میان این چند نفر تکرار میشید .در نهاییت ،تنهیا دو نفیر قیادر
بودند اسامی هنرمندان متفاوتی را به یاد بیاورند و در میان این دو نیز یک نفر توانست نام چنید
نقاش متفاو را ذکر کند و حتی در مورد سبکهای این هنرمندان توضییحاتی بدهید .سیرمایة
فرهنگی این دو نفر نیز بیشتر با سرمایۀ فرهنگی موروثی ایشان در ارتباط است.
 .6هنرمندی با ویژگیهای خاس ذائقة میانمایه با نقاشیهایی رئالیستی از طبیعت که در شبکة چهیار
سیمای جمهوری اسالمی در برنامهای با نام لذ نقاشی ،به آموزش نقاشی منظره میپردازد.
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.مربوطبهشناختهنرمندانوسبکهایهنریصاحبانسرمایةتحصیلیباالدرسهحوزۀ

جدول9
نقاشی،تئاتروموسیقی 
درصد
تعداد
%60
1
آشنایی کامل
%15
5
آشنایی
%10
4
آشنایی اندک
%45
1
عدم آشنایی
%600
10
مجموع

وجه دیگر این مطالعه ،همانطور که در بخش قبل شرح داده شد ،به بررسی سرمایة
فرهنگی عینیت یافته و شاخص مالکیت اشیای هنری اختصاس داشت .در مورد مالکیت اشییای
هنری آنچه باید عنوان کرد این است که در میان این بیست نفر مالکیت اشییای هنیری عمیدتاً
محدود به اشیایی نظیر تابلوفرش میشود ،چه به صور مناظری از طبیعت یا آیههایی از قرآن
یعنی ،در میان افراد مورد مطالعه نه نفر در منزل خود فقیط تیابلوفرش دارنید .هشیت نفیر نییز
نقاشیهای رئالیستی از مناظر ،اسبها ،گلها ،پرتره یا نگارگری را مالک بودند ،کیه بیا سیلیقه و
قضاو های آنان در مورد نقاشیها هماهنگی کامل دارد .دو نفر نیز مالک تابلوهای خوشنویسیی
یا صنایآدستی نظیر سرمهدوزی و گلدوزی بودند .در این میان تنها یک نفر بود کیه مجسیمه و
نمادهای کوچکی از کشورهای مختلی ف را بیه سیبب سیفرهای متعیددی کیه داشیت نگهیداری
میکرد .پنج نفر نیز مالک یک یا چند آلت موسیقی بودند.

شیوههایاکتسابابیتوسهنریدرگروه«عاشقانهنر» 

مطالعة
در گروه موسوم به «عاشقان هنر» متغیر سرمایة تحصیلی نهادینهشده حذف شده است یعنیی،
در فرایند نمونهگیری به طور دقیق در پی افرادی نبودهایم که الزمیاً سیرمایة تحصییلی بیاالیی
داشته باشند .بنابراین ،پس از بررسی مشخص شد در میان بیست نفر نمونة مورد مطالعه چهیار
نفر دارای مدرک دیپلم ،سه نفر دارای مدرک فوقدیپلم ،یازده نفیر دارای میدرک کارشناسیی و
تنها دو نفر دارای مدرک کارشناسیارشدند .اگر در اینجا مدرک دیپلم را معیار سرمایة تحصیلی
پایین ،فوق دیپلم و کارشناسی را شاخص سرمایة تحصیلی متوسط و کارشناسیارشد را سرمایة
تحصیلی رو به باال در نظر بگیریم آنگاه مشاهده خواهیم کرد که  70درصد از کل اعضای نمونه
دارندگان سرمایۀ تحصیلی متوسط محسوب میشوند 02 .درصد آنها سرمایۀ تحصیلی پایین و
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تنها  60درصد سرمایة تحصیلی رو به باالیی دارند .میانگین سنی این افراد  19/1است .کمترین
فرد نمونه  10سال و باالترین سن در میان اعضای نمونه  34سیال اسیت .در مییان بیسیت نفیر
گروه مورد مطالعه ،هجده نفر مرد و دو نفر زن بودند.
«عشق هنر» و توانایی لذ بردن از آثار هنری را که در اثر تمیاس بیا مییدان هنیر حاصیل
میشود میتوان بر اساس شرایط گوناگون اکتساب آن دستهبندی و مطالعه کرد .همچنین ،باید
به این نکته توجه داشت که شرایط گوناگون و متنوع اکتساب هنر در نحوة بروز «عشق هنیر» و
شیوههای استفاده از آن یعنی در داشتن رابطة معینی با هنر نیز تداوم پیدا خواهد کیرد یعنیی،
شیوههای مختلف پرورش ابیتوس هنری ممکن است موجب تفیاو هیایی اساسیی نیه فقیط در
توانایی و توانش هنری ،بلکه در شیوة مواجهه با هنر نیز بیروز کنید .بنیابراین نبایید از نظیر دور
داشت که در گروه مورد مطالعه نیز میزان مأنوس بودن و شکل ارتباط و «عشق هنیر» قطعیاً بیا
درجا و ویژگیهای مختلف وجود خواهد داشت و هرگز نباید گروهی یکدست و برخیوردار از
سطح معینی از «رابطة ناب» با هنر مشروع به آنان نگریسته شود.
اما شکلگیری ابیتوس هنری در میان اعضیای ایین گیروه بیه چهیار شییوة مشیخص قابیل
طبقهبندی است.
شکلگیریابیتوسهنریازطریقسرمایةفرهنگیموروثیوتلقینخانوادگی.ابیتوس هنری ممکین اسیت از همیان روزهیای نخسیتین زنیدگی فیرد بیا غوطیهخیوردنش در
محیطهای هنری و تلقین فرهنگ مشروع توسط والدین در وی شکل بگیرد و گاهی این تلقیین
تا آنجا گسترش می یابد که ضرور وجودش و تردد به اماکن هنری همچون هوایی کیه تینفس
میکند ،به جزیی تفکیکناپذیر از زندگی شخص بدل شود .در میان بیست نفر پاسخگو ،هشیت
نفر را میتوان جزء کسانی قلمداد کرد که ابیتیوس هنیری خیود را از طرییق سیرمایة فرهنگیی
موروثی خود کسب کردهاند.
«نه ،توی خونوادمون هنری نداشتیم .پدرم ادبیا کار میکنه ،معلمه .از طریق اون بیا هنیر
آشنا شدم .بچه که بودم زیاد من رو تئاتر میبرد .اولین تئاترایی که دیدم توی  1-5سالگی بیود.
آخریشم که دیروز دیدم( ».خانم 13 ،ساله ،کاشناس ارتباطا )
«پدر من نجاره ،ساز میسازه ،تار و سه تار و تنبور ...اما تمام اینارم خیوب میتونیه بزنیه .بیه
ماهام یاد میداد از بچگی .مثلن همة ماها خواهر و برادرام "معرق" بلیدیم .خیواهرمم نقیاش».
(خانم 30،ساله ،کارشناس مترجمی زبان انگلیسی)
ـ عامل انکار هنر در خانواده .تأثیر نقش خانواده تنها به تشویق و هدایت افراد برای
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ارتباطشان با دنیای هنر محدود نمیشود .گاهی این تأثیر در جهت عکس ،یعنی با نفیی و انکیار
هنر در محیط خانواده ،بروز میکند .گاهی به شکل عقاید افراطی مذهبی و گاهی نیز بیه سیبب
مقابله با آنچه تصور میشود عضویت در دنیای هنر دورنمای خوشایندی بیه لحیاظ اقتصیادی و
اجتماعی به همراه نخواهد داشت .در میان بیست نفر دو نفر مهمترین عامیل در گرایششیان بیه
سمت میدان هنر را طرد و انکار هنر در خانواده و یا در جامعه میدانستند.
«خانواده که اصالً ،شاید خانواده در من یک حالتی ایجاد کرد که من در تضاد با اونیا ،بیرای
مخالفت با اونا به سمت هنر گرایش پیدا کردم .انکار شاید .چون من از یه خانوادة کامالً میذهبی
مییام بیرون ...تو خونة ما فقط صدای قرآن بود و اذان و صیلوا و روضیه و نوحیه .عمیالً هییچ
آشنایی با هنر نداشتیم ...انکار بود که برای من تعیین میکرد کجا برم .بیه چیه سیمتی حرکیت
کنم توی خونه به شکل خشک مذهبیش بود یعنی ،هر چیزی که غیرمذهبی بود بد بود .نبایید
دیده میشد .نباید شنیده میشد ...توی جامعیه هیم انکیار بیود ،چیون مین دانشیجو بیودم و از
دانشگاه اخراجم کردن .این برای من یه نقطة محرک بود .یه نیرو ،نیرویی که اونقیدر داره طیرد
میشه که از نو دوباره جذبت میکنه» (مرد 13 ،ساله ،دیپلم ،دانشجوی اخراجی رشتة نفت)
ثیرگروهدوستانوعضویتدرشبکههایاجتماعیمجازی.

سرمایةاجتماعی؛تأدارا بودن سرمایة اجتماعی به روابط گروهی یا شیبکههیای اجتمیاعیای (دوسیتی و نظییر آن)
مربوط میشود که فرد در درون آن قرار گرفته است و میتواند به نفیآ خیود از آنهیا اسیتفاده
کند .در میان بیست نفر ،هشت نفر پراهمیتترین عامیل در جذبشیان بیه دنییای هنیر را نقیش
دوستان و عضویت در شبکههای مجازی نظیر  facebook, club, ocutمیدانند .همچنین ،شیش
نفر از گروهی که صاحب سرمایة فرهنگی موروثیاند نیز از کسانیاند که عنوان مییکننید تیأثیر
دوستانشان در کاملتر شدن و بهتر هدایتشدنشان در عشقِ هنر بسییار پراهمییت بیوده اسیت
یعنی ،در واقآ  40درصد اعضای نمونه دوستان و شبکههای اجتماعی را پراهمییتتیرین مؤلفیه
برای ورودشان به دنیای هنر دانستهاند و  30درصد از کل جمعیت نمونه نیز دوستان خود را در
هدایت و پررنگتر شدن عشق هنر بسیار مؤثر میدانند.
«از دورة دبیرستان دوستیام توی محیط محدود میشد اما از دورة دانشیگاه وقتیی اینترنیت
توی خونهها اومد ،دوستانی توی فضاهای اینترنتی پیدا کیردم .تیوی سیایتایی مثیل facebook,
 ،clubعضو بودم .خب اون بحثای نقاشی برام پررنگتر شد .بچههای اونجیا عکیس مییذاشیتن.
نقاشی میذاشتن .من دوستانی داشتم که خارج از دانشگاه بودن و اتفاقاً بعضیهاشیون هنرمنید
بودن .خیلی مؤثر بود توی معرفی یه سری مسائل جدید ،مخصوصیاً نقاشیی( ».میرد 30 ،سیاله،
کارشناس عمران)
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 تصادف .آشنایی و مواجهه با هنر گاهی تنها در اثیر ییک تصیادف بیه وقیوع مییپیونیدد.هرچند که این تصادف نیازمند شرایط بهخصوصی خواهد بود که به این «میل بیدارشده» جهت
و سمت و سوی درستی بدهد ،باید متذکر شد این تصیادف در جامعیة اییران یکیی از نیادرترین
شرایطی است که در سایة آن «عشق هنر» متولد میشود .تصادفی که فرد را با اثر هنری مواجه
میکند با دیدن تئاتری در خیابان ،شنیدن موسیقی نابی در رسانه یا دیدن نقاشیای در نهیادی
دولتی در فرد انگیزة پیگیری و جستجو ایجاد میکند .در میان بیست نفر ،دو نفر یکی از عوامل
مهمی را که در نحوة ورودشان به دنیای هنر بسیار پررنگ بود تنها در اثر مواجههای تصادفی بیا
دنیای هنر مشروع عنوان کردند.
«من اول خیلی اتفاقی با ادبیا شروع کردم .بعد توی این مسیر به تئاتر و نقاشیام کشییده
شدم ...یه روزی که داشتم برمیگشتم خونه ،بین راه دبیرستان تاخونمون یه دونه کتاب فروشی
بود که کتابای دست دوم میفروخت .بین راه پیاده شدم رفیتم اون تیو گشیتم .کیامالً آزمیون و
خطایی پیش میرفتم .مثالً من "کامو" رو نمیدونستم آدم مهمییه ،اصالً .کتابای بدم به پسیتم
خورد ...اما آشناشدنم با اینا یه ذره اتفاقی بود ...شیاید ییه ذره شانسیم دخییل بیود چیون %70
کتابای اون مغازه کتابای خوبی بودن( ».مرد 30 ،ساله ،کارشناسی برق و قدر )
گرچه در افراد مورد مطالعه میانگین سیطح سیرمایة تحصییلی در گیروه سیرمایة تحصییلی
متوسط قرار داشت ،اما تمامی آنها معیاری به نام دارا بودن تحصیال دانشگاهی را در «عشیق
هنر»" ناچیز و تقریباً بیاهمیت عنوان کردند.
«[با خنده] آره تحصیال خیلی مهم بود .آخه میدونین که برق سه تا گرایش داشت :بیرق
و قدر  ،برق و الکترونیک ،برق و فلسفه .من برق خوندم با گرایش فلسفه [خنیدة بلنید[ ...مین
قبل از اینکه برم دانشگاه دیگه میشیناختم همیة اینیارو( ».میرد  30سیاله ،کارشناسیی بیرق و
قدر )
«دانشگاه دزد من بود .یه فاحشه که زندگی منو به  ...داد .توی دانشگاه یه نشریهای داشتیم
که توش چیز می نوشتیم ...حاال اتفاقایی که این وسط افتیاد اصیالً مهیم نیسیت .چیون بیاالخره
معلومه که چه اتفاقاتی می افته که یه دانشجو اخراج می شه از دانشگاه .الکیی .الکیی هیم نبیود.
الکی قشنگی بود .حاال نیازی نیست که این اتفاقاً باعث زایش بشه چون مین بعید از اون میاجرا
یک سال و نیمه نه چیزی خوندم نه چیزی نوشتم یعنی ،طرد لزوماً زاییش ایجیاد نمییکنیه».
(مرد 13 ،ساله ،دیپلم)
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اما آنچه میتوان در مورد نحوة بروز رفتارهای هنری و مییزان سیرمایة فرهنگیی ایین گیروه
عنوان کرد این است کهبیشترین تعداد بروز رفتارهای هنری در میان اعضای این گروه هفتهای
یکبار و کمترین تعداد دفعا بروز این رفتار دو ماه یکبار عنوان شده است .اما مؤلفة مشیترک
دربارة آن این است که چنین رفتاری به ندر به تنهایی صیور مییگییرد و معمیوالً بیا گیروه
دوستان و به صور برنامهریزی شده رخ میدهد ،اما برخالف گروه اول یعنی «صاحبان سیرمایة
تحصیلی باال» ،که یکی از عوامل مهم در مراجعة آنها به محیطهایی هنری معمیوالً بیه دعیو
آشنایان انجام میگیرد یا بر حسب اتفاق وارد چنین مکانهایی میشوند .در میان این گیروه بیه
هیچ وجه دعو آشنایان یا گذرهای اتفاقی مؤلفهای تأثیرگذار و سبب حضور ایشیان در امیاکن
هنری نیست.
«با توجه به موقعیتی که من تیوش قیرار دارم ،معمیوالً در جرییان قرارمییگییرم از طرییق
دوستام گالریارو .اما نه همه رو نمیرم .دعو زیاد میشم ،اما انتخیاب مییکینم از تیوش .میثالً
هفتة پیش نمایشگاه نقاشی یکی از دوستای صمیمیم دعو بودم اما نرفتم .چیون مییدونسیتم
مزخرفه .صرفاً میرم که کاره خوب ببینم .همین طوری نمیرم( ».میرد 34 ،سیاله ،کارشناسیی
علوم سیاسی)
همچنین ،ابیتوس ساختیافتة آنهایی که از مشروعیت بیشتری برخوردارند به طیور میدام
در جهت ساخت دادن و بازتولید خویش عمل میکند .بدین ترتیب ،آنچه عامل بازتولید ابیتوس
را فراهم میآورد ،سرمایة فرهنگی بیشتر و مشروعیت بیشتر این سرمایه در حلقة دوستان است.
اما گرچه به استناد دادههای میدانی این تحقیق در ایران نقش دوستان و شبکههیای اجتمیاعی
مجازی در شکلگیری ابیتوس هنری اهمیت بسیار دارد ،اما بهنظر میرسد که سرمایة فرهنگیی
غنی تر و به طبآ آن مشروعیت بیشتر هنوز در انحصار گروهی است که ابیتوس هنریشان را به
نوعی از طریق میراث خانوادگیشان کسب کردهاند.

نتیجهگیری 

اکنون واضح است که دشواری این تحلیل به دلییل ایین واقعییت اسیت کیه آنچیه بیا ابزارهیای
تحلیلمان از آنها نام بردیم ،یعنی سطح سرمایة تحصییلی و خاسیتگاه اجتمیاعی ،سرچشیمهای
مقایسهای قلمداد میشود که موضوع این تحلیل -ابیتوس هنری و نیوع رابطیه بیا آثیار هنیری-
ثمرة سرمایة تحصیلی در نظر گرفته و مطالعه شده است .این نوشتار بر آن بود تیا شیکلگییری
ابیتوس هنری را در صاحبان سرمایة تحصیلی باال مطالعه کند ،چرا که بیه اعتقیاد بوردییو تولید
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ابیتوس هنری یکی از جوایز و پاداشهای تحصیال طوالنی مد در افراد است .اما چنیان کیه
در بخش تحلیل یافتهها از نظر گذشت در ایران ،این مقایسیه بیین کسیانی درمییگییرد کیه از
یکسیو در جبهیة تعرییف مشیروع «نهیادی» از فرهنیگ قراردارنید یعنیی ،سیرمایة فرهنگیی
نهادینهشده را در شکل مدارک و گواهینامههیای دانشیگاهی در کامیلتیرین وجیه آن تصیاحب
کردهاند اما با دنیای هنرهای مشروع رابطهای ندارنید .و گیروه دیگیری کیه از سیرمایة فرهنگیی
نهادینه شده سهم ناچیزی دریافت کردهاند ،اما عامالن و وارثان مشیروع دنییای هنیر نگریسیته
میشوند.
در واقآ فرضیة اصلی این تحقیق که از مطالعا بوردییو در دو کتیاب عشیقِ هنیر و تمیایز
استنتاج شده مبتنی بر این بود که شکلگیری ابیتوس هنری در افراد پیوند تنگانگی بیا مییزان
سرمایة تحصیلی دارد –،که بر حسب طول مد تحصیل سنجیده مییشیود .ابیتیوس هنیری و
«عشقِ هنر» توانایی ذاتی نیست ،بلکه عشق ورزیدن به هنر یا از طریق تلقین خانوادگی به ارث
برده میشود و یا محصول نهادهای آموزشی است یعنی ،میتیوان گفیت «عشیقِ هنیر» فراینید
خاصی از تعلیم و تلقین و از ویژگیهای نظام آموزشی است .اما در این تحقیق فیارغ از اهمییت
نقش تلقین خانوادگی در «عشقِ هنر» مسئلة اصلی تأکید بر پراهمیت بودن نقشِ تحصیال بیر
شکلگیری ابیتوس هنری است.
یکی از نکاتی که باید بدان اشاره کرد این است که به اسیتناد دادههیای مییدانی گیردآوری
شده در این تحقیق میتوان گفت گرچه این گونه به نظر میرسد که تعداد مخاطبان گالریهیا،
موزهها ،سالنهای تئاتر و موسیقی در سی سال گذشته در ایران بسیار بیشتر شده است ،اما این
موضوع به باال رفتن ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکدههای هنیر بیازمیگیردد یعنیی حضیور
تعداد بیشتر افراد در این مکانها حاکی از گستردهتر شدن حلقة اصحاب هنر اسیت و نیه بیروز
رفتار هنری در میان صاحبان سرمایة تحصیلی باال .به دیگر سیخن آنچیه در میورد مکیانهیای
هنری شهر تهران و مخاطبان آنها میتوان گفیت ایین اسیت کیه دموکراتیزاسییون فرهنگیی و
آموزشی عمالً تنها به تشدید رفتارهای هنری افرادی منتهی شده است که پییش از ایین نییز از
هنر مشروع بهرهمند بودهاند.
رفتارهای هنری کماکان عادتی کموبیش در اقلیت اسیت کیه شیامل حیال اصیحاب هنیر و
خانوادههای سطح باالی فرهنگی یا افرادی میشود که ابیتوس هنری خود را از طرییق سیرمایة
اجتماعی و در حلقة دوستان خود کسب کردهاند ،نه به مثابة رفتاری متداول در قلمیرو طبقیا
تحصیل کردة جامعة ایران.
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در نهایت ،آنچه پس از مطالعة ابیتوس هنری در صاحبان سرمایة تحصیلی باال از ییکسیو و
در نظر گرفتن شیوههای متنوع اکتساب ابیتوس هنری در گروه «عاشقانِ هنیر» معنیادار اسیت،
بیان این نکته است که با استناد به دادههای میدانی از صاحبان سرمایة تحصیلی بیاال و مطالعیة
شیوههای اکتساب ابیتوس هنری در گروه «عاشیقان هنیر» بایید گفیت کیه دارا بیودن سیرمایة
تحصیلی به عنوان «سرمایة فرهنگی نهادینهشده» در ایران هییچگونیه دورنمیای هنیر دوسیتی،
تمایل و اشتیاقِ به پیشواز هنر رفتن نیست یا «عشقِ هنر» را در افراد تضمین نمیکند.
در واقآ ،نمیتوان در ایران معیاری به نام تحصیال طوالنیمید را جیواز ورود بیه دنییای
هنرهای مشروع و عامل شکلگیری ابیتیوس هنیری در نظیر گرفیت ،چیرا کیه در محییطهیای
دانشگاهی و آکادمیک ایران نشانی از مواجهه با هنرهیای مشیروع را نمییتیوان یافیت .بیه نظیر
میرسد ،هنر و »سرمایة فرهنگی نهادینه شده« در اییران دو دنییای میوازی و تفکییکشیده از
یکدیگرند که هیچ وجه اتصال و نقطة مشترکی میان آنهیا وجیود نیدارد .آشینایی و ارتبیاط بیا
هنرهای مشروع در برنامههای درسی دانشجویان گنجانیده نشیده اسیت و از ایین حییث تعیدد
اماکن هنری مشروع نیز کمکی به افزایش مخاطبان هنر در ایران نمیکند.
کمتوجهی به آموزش هنر در دوران پیش از دانشگاه نیز در نظام آموزشیی اییران مسیئلهای
ریشهدار است که در دوران دانشگاه نیز ادامه پیدا میکنید .غیبیت و عیدم حضیور درس هنیر و
آشنایی با هنر مشروع در مدارس ایران از دوران دبستان تا دبیرسیتان بسییار پررنیگ اسیت .در
اغلب موارد تدریس و آشنایی با هنر در مدارس ایران نسبت بیه دروس دیگیر بیه حاشییه رانیده
میشود یعنی ،معموالً در ساعا اختصاس یافته به آموزش هنر هیچگونه تالشی برای آشینایی
و شکلگیری ابیتوس هنری در افراد انجام داده نمیشود و غالباً این ساعا به تقویت درسهای
دیگری اختصاس مییابند که در فرهنگ نهادی و رسمی شایستة صرف زمان و هزینه اسیت .ییا
اینکه در بهترین حالت آموزش هنر در مدارس ایران به آموزش و تدریس خوشنویسی پرداختیه
میشود.
بنابراین ،اگر سرمایة تحصیلی را نمایندة «سرمایة فرهنگی نهادینهشده» در نظر آوریم ،آنچه
به واقآ در تعریف مشروع «نهادی» از فرهنگ ،در جامعة ایران معنا دارد بیان این مطلیب اسیت
که در »فرهنگ نهادیشدة» ایران ،هنر یا حداقل »هنرهای مشروع« هنوز بخش اصلی فرهنیگ
واجد اهمیت در نظر گرفته نمیشود.
به نظر میرسد نمیتوان در ایران هنر را یکی از مؤلفههای تشکیلدهنیدة تعرییف نهیادی و
مشروع از فرهنگ در نظر گرفت ،چرا که از اساس هنرهای مشروع (هنرهیای تجسیمی ،تئیاتر و
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موسیقی) در هستة سخت فرهنگ ایران جایگاهی ندارند .به همیین دلییل چنیدان دور از ذهین
نیست که در ایران صاحبان سرمایة تحصیلی باال ورود به امیاکن عیالی هنیری و بهیرهمنیدی از
هنرهای مشروع را رفتاری تقدیس شده ،پرمنفعت و سودآور در نظر نمیآورند.
بنابراین ،باید عنوان کرد از آنجا که نهادهای آموزشی نظیر دانشیگاههیا قرارگیاههیایی عمیل
میکنند که در آنها فرهنگ نهادی و آنچه توانایی و شایستگی در نظر گرفته میشیود ،تعییین
میشود ،و به دلیل این واقعیت که بهرهمندی از هنرهای مشروع و تردد به اماکن مشیروعش در
فرهنگ نهادی و رسمی هنوز جایگاهی نیافته است ،بروز ابیتوس هنری نیز نیه عامیل تشیخص
بخش و نه به مثابة نوعی شایستگی و موهبت ترجمه مییشیود ،چیرا کیه نهادهیای آموزشیی و
رسمی هرگز به تقدیس هنر و القای هنرهای مشروع کمکی نمیکنند .بدین ترتییب ،در چنیین
شرایطی صاحبان »سرمایة فرهنگی نهادینهشده» نیز تالش و میداومت در جهیت شیکلگییری
ابیتوس هنری را شایستة سرمایهگذاریهای خویش نخواهند یافت.
اگر فرهنگ را مجموعهای از عقاید و باورها ،مناسک ،دین ،هنر ،علم یا تحصییل و جیزآن در
نظر آوریم ،نمیتوان در ایران هنر را هستة سختِ فرهنگ در نظیر گرفیت و درسیت بیه همیین
دلیل است که نمیتوان میان تحصیال به عنوان«سرمایة فرهنگیی نهادینیه شیده» و ابیتیوس
هنری رابطة مستقیم و شفافی مشاهده کرد.
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