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چکیده
نوشتار حاضر با هدف بررسی سیاست دموکراتیزاسیون فرهنگ تهیه شدد و در صددد اسدت تدا
مشخص کند آیا عمومیکردن موز ها به عمومیکردن هنر منجر شد است یا یگانده نتیجدة آن
تشدید رفتارهای هنری است؟ با بهر گیری از رویکرد پییر بوردیو ،که «عشد هندر» را نتیجدة
بهر مندی از سرمایة فرهنگی میداند ،با استفاد از ابزار پرسشنامه ،به روش پیمایش و تجزیده
و تحلیل کمّی اطالعات ،میزان بهر مندی بازدیدکنندگان موزة هنرهای معاصر تهران از سدرمایة
فرهنگی سنجید شد .با استناد به نتایج بهدستآمدد  ،مدیتدوان بیدان کدرد کده یگانده نتیجدة
عمومیکردن موز  ،تشدید رفتارهای هنری بازدیدکنندگانِ همیشگی آن اسدت .آشدنایی عمدو
مرد با هنرهای مشروع بسیار محدود است و در ایدران هندر هسدتة سدخت فرهندگ بده شدمار
نمیرود .ایجاد ارتباط با هنر مشروع ،عالو بر عمومیکدردن مدوز هدا و اطدالعرسدانی مناسد،،
مستلز تالشِ همهجانبة نظا آموزشی و رسانهها برای ایجاد ارتباط مرد با آثار هنری است تدا
گذرهای اتفاقی افراد به بازدیدهایی نظا مند از موز تبدیل شود.
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بیان مسئله
نوشتار حاضر در پی شناخت ویژگیهدای جمعیدتشدناختی و اجتمداعی بازدیدکننددگان مدوزة
هنرهای معاصر تهران تدوین شد است .شناختی عمید از ویژگدیهدای بازدیدکننددگان مدوز
مشخص خواهد کرد که آیا سیاست دموکراتیزاسیون فرهنگ ،1مبنی بر قراردادن آثار هندری در
اختیار عمو مرد  ،به آشنایی هرچه بیشتر اقشار وسیعتری از جامعه با آثار هنری منجدر شدد
است یا خیر؟
نهادینهشدن موز ها ،به منزلة محل نگهداری و حفاظت از آثار هنری ،یکی از نتایج سیاسدت
دموکراتیزاسیون فرهنگ است و دسترسی عمو اقشار جامعه به آثار هنری را ممکن مدیسدازد.
این سیاست در عرصة فرهنگ پس از انقالب فرانسه در سال  1273و با نهادینهشدن موزة لدوور
رخ داد .از آن پس ،موز ها ،به منزلة نهدادهدای رسدمیِ نگدهداری و حفاظدت از میدرا هندری،
موظف شدند که آثار هنری را در دسترس عمو اقشار جامعه قرار دهند.
موز ها نهادهای فرهنگیِ رسمی هستند .آثدار هندری ،کده دولدتهدا آنهدا را بده رسدمیت
میشناسند و آنها را نهادینه میکنند ،در موز ها به نمدایش درمدیآیندد .ایدن آثدار هندری بدا
تبلیغاتِ دولتها عمومیت مییابند .این آثار همگی شاهکارهدای هندریاندد و واجدد ارزشهدای
بسیار هنری و نخبهگرایانه .با درنظرگرفتن این موارد ،بدیهی است که بازدیدکننددگان مدوز هدا
عموماً عبارتاند از :هنرمندان ،اصحاب و دانشجویان هنر ،آماتورهای هنر و تحصیلکردگان.
بهرغم بداهت مدوارد فدو ،،تضدادی آشدکار میدان «عمدو اقشدار جامعده» و «هنرمنددان و
تحصیلکردگان» وجود دارد .به واقع ،آیا هنرمندان و دارندگان تحصیالت آکادمیک همدة اقشدار
جامعه را تشکیل میدهند؟ و اگر چنین نیست و درهای موز به روی عمو گشود اسدت ،چدرا
به نظر میرسد مانعی نامرئی درهای موز را به روی عمدو بسدته اسدت و همدة اقشدار از مدوز
بازدید نمیکنند .بهرغم امکان بازدید عمو اقشار جامعه از موز  ،همة مدرد از مدوز هدا بازدیدد
نمیکنند؛ عمو مرد در موز احساساتی دارند از این قبیل :اضافیبودن ،در جای خدود نبدودن،
عد تعل و حذفشدگی .این احساس متفاوتبودن در پوشش ،رفتار و شیوة بازدیدد آنهدا نیدز
نمود دارد.
اما تفاوت نسبت به چه کسانی؟ مگر موز متعلد بده چده کسدانی اسدت کده عمدو در آن
احساس عد تعل و اضافیبودن میکنند؟ پاسخ این است :متعل به «عاشقان هنر» .گدویی بده
خطی نامرئی بر سردر موز های هنر این عبارت نقش بسدته اسدت« :ورود فقد بدرای عاشدقان
هنر» (بوردیو.)102 :1322 ،2
1. democratization of culture
2. Pierre Bourdieu
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ظاهراً امکان بازدید از موز ها برای همگان آزاد است ،ولی عمالً عدة خاصی از موز ها بازدید
میکنند .بهرغم هزینة بسیار ناچیز بازدید از موز ها ،که همة طبقدات اجتمداعی تدوان پرداخدت
این هزینه را دارند ،عمو مرد از موز ها بازدید نمیکنند .عدة خاصدی کده از مدوز هدا بازدیدد
میکنند با عنوان «عاشقان هنر» شدناخته مدیشدوند .عاشدقان هندر واجددان اسدتعداد ذاتدی و
خدادادیِ تواناییِ کس ،لذت از امر مقدس هنر هستند .عاشقان هندر خدود را برخدوردار از ایدن
نبوغ ذاتی میدانند و در کنار مهر تأییدی که موز  ،به عنوان عاش هنر ،به آنها میزندد ،آندان،
بهویژ هنرمندان ،نیز از طرفداران سرسخت این اید اند .ایدن افدراد خدود را بده مثابدة واجددان
استعدادهایی ذاتی برمیسازند و بههیچوجه صحبتکردن دربارة چگونگیِ شکلگیری کشش بده
هنر را برنمیتابند .در عمل ،مهر تأییدِ «عاشد هندر»بدودن بدا عندوان «اسدتعداد ذاتدی» اعطدا
میشود .این در حالی است که ،از نگا جامعهشناسان ،تواناییِ درک و لدذتبدردن از هندر ذاتدی
نیست ،بلکه از طری آموزش به دست میآید و اکتسابی است .گدا نخسدت بدرای کشدف مدانع
نامرئی در برابر بازدید عمو اقشار جامعه از موز طرد این باور اسدت کده اسدتعدادهدای هندری
ذاتی است .با حذف این مانع ،ویژگیهای اجتماعی عاشقان هنر و طردشدگان مشدخص خواهدد
شد؛ ویژگیهایی که چون پلی برای عاشقان و چون سدی در برابر طردشدگان عمل میکند.
با حذف استعداد ذاتی ،طبیعتاً به نقش عوامل بیرونی و محیطی توجه خواهد شدد؛ عدواملی
نظیر شرای خانوادگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تحصیلی افراد.
طب نظر بوردیو ،برآیند سرمایههای اقتصادی و فرهنگدی افدراد بده ذائقده ،سدلیقه ،رفتدار و
مصرف آنها شکل میدهد .با مشخصشدن نقش عوامل اجتماعی ،چنین به نظر مدیرسدد کده
عاشقان هنر در واقع واجد سطح باالی سرمایة فرهنگیاند و ،در مقابل ،سطح سدرمایة فرهنگدی
طردشدگان پایین است .برای شناخت بازدیدکنندگان موز الز است میزان بهر مندی آنهدا از
سرمایة فرهنگی مشخص شود.
با توجه به موارد فو ،،پرسش اصدلی ایدن اسدت :آیدا در ایدران گشدایش مدوز هدا و تکثیدر
نمایشگا هایِ آثار هنری به عمومیشدن هنر منجدر شدد اسدت؟ یدا یگانده نتیجدة آن تشددید
رفتارهای هندری قشدر محددودی اسدت کده همدوار از مدوز هدا بازدیدد مدیکنندد؟ اطالعدات
بهدستآمد در این بخشد چنانچه ناتالی هینیک 1با بررسی نتایج بدهدسدتآمدد از تحقیقدات
دربارة «رفتار فرهنگی فرانسویها» بیان کردد مشخص خواهد کرد که آیا نمایش آثدار در مدوزة
هنرهای معاصر تهران به عمومیشدن هنر منجر شد است یا یگانده نتیجدة آن تشددید 2رفتدار
هنری است؟ چنانچه بازدیدکنندگان موز عبارت باشند از همة اقشدار جامعده و حتدی افدرادی
1. Nathalie Heinich
2. accumulation
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فاقد سرمایة فرهنگی ،اعم از تحصیلی و مدوروثی ،مدیتدوان بیدان کدرد کده مدوز در قدراردادن
کدداالهددای فرهنگددی در اختیددار هم دة اقشددار جامعدده موف د شددد اسددت .امددا ،چنانچدده بیشددترِ
بازدیدکنندددگان مددوز تحصددیلکردگان رشددتههددای هنددری و شدداغالن هنددر باشددند ،سیاسددت
دموکراتیزاسیون فرهنگی شکستخورد ارزیابی میشود و مشخص خواهدد شدد نهادیندهکدردن
موز ها و برگزاری نمایشگا ها فق به تشدید رفتار هنری منجر شد است .تشدید رفتار هندری
نتیجة تشدید بازدید همان طبقات مسل فرهنگی است که به دلیل افزایش سدطح تحصدیالت،
تکثر نمایشگا ها و افزایش زمان تخصیصیافته به اوقات فراغت بیشتر از گذشته جذب مدوز هدا
میشوند.
در این نوشتار ،برای مشخصکردن مردمیشدن هنر توس موز ها یا تشدید رفتار هنری در
نتیجة نهادینهشدن موز ها ،موزة هنرهای معاصر تهران برای مطالعة موردی انتخاب شد .سؤالی
که این نوشتار بر آن است تا بدان پاسخ گوید این است« :بازدیدکنندگان موزة هنرهدای معاصدر
تهران چه کسانی هستند؟»

چارچوب نظری
بازدید از موزه :سرمایۀ فرهنگی و عادتوارۀ هنری
در نگا بوردیو ،کنش نتیجة رابطة عین و ذهن است؛ روابطی ناملموس که به مدد پژوهشهدای
علمی برساخته میشوند .متناظر با همین نگا ِ رابطهای ،دستگا نظری بوردیو بدر اسداس رابطدة
دوسویه میان ساختارهای عینی ،یعنی میدانهای اجتماعی و سداختارهدای ذهندیشدد  ،یعندی
عادتوار  ،شکل گرفته است و کنش افراد نتیجة رابطة دوسدویه میدان سداختارهدای عیندی یدا
میدان و ساختارهای ذهنی یا عادتوار است.
مفهو میدان خاصِ جوامع مدرن است و فرایند تمایز امکان شکلگیدری خدرد جهدانهدای
اجتماعی نسبتاً مستقل یا همان میدانهای متفاوت را ایجاد مدیکندد .میددانهدا از درون و بدر
اساس رواب قدرت ساخت مدییابندد .هدر میددان سدرمایه و منفعدت خداص خدود را دارد و از
استقالل نسبی برخوردار است .میدانها درون خود از نظا ساختیافتهای از موقعیدتهدا شدکل
میگیرند؛ این موقعیتها را افراد یا نهادها اشغال میکنند و کنشگران ،بر حس ،موقعیدت خدود
در میدان ،عادتوارة متفاوتی کس ،میکنند.
عادتوار «نظامی از طبایع گذرا و ماندگاری است که اساس تولیدکنندة اعمال ساختمند به
شمار میآید .به عبارت دیگر ،عادتوار مکانیسم ادراکات ،ارزیابی و اعمال را شدکل مدیدهدد و
مبیّن خصلت و رفتاری است که در ذیل ندوعی فضدای اجتمداعی معندا مدییابدد» ( Bourdieu,
 .)1990: 18در واقع ،عادتوار محصول ذهنیکردن روندها و قواعد است که نظا آمدادگیهدای
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پایدار را شکل میدهد ،بنابراین ،ساختارِ ساختهشد و سداختدهندد اسدت .بددین معندی کده
کنشگران متناس ،با مواضع و موقعیتهای متفاوتی که در میدان دارند عادتوار های گوناگونی
کس ،میکنند و عادتوار ها نیز بده الگدوهدای موضدعگیدری و طبقدهبنددی کنشدگران شدکل
میدهند.
پییر بوردیو از جمله جامعهشناسانی است که با طرد باورِ ذاتیبودن توانایی لذتبردن از آثار
هنری ،که از آن با عنوان «استعداد ذاتی» یاد میشود ،بده اکتسدابیبدودن ایدن تواندایی تأکیدد
میکند و در کتاب عش هنر بیان میکند که «این خیدال واهدی اسدت کده اسدتعداد هندری را
برخاسته از ذاتی متمدن بدانیم که پیش از آموزش وجود داشته» ( )Bourdieu, 1991: 108و بر
آن است که استعداد هنری از طری آموزش در خانواد و نظا آموزش و پرورش ایجاد میشود.
«شکلگیری منش زیباییشناسانه به دو شیو است :انتقال از طری خانواد و انتقدال از طرید
آموزش رسمی» (فاولر.)131 :1377 ،
بوردیو ،با تأکید بر نقش خانواد به منزلة خاستگا فدرد و نخسدتین مکدان بدرای مواجهده و
آشنایی فرد با هنر مشروع و «با نشاندادن وجود همبستگی آمداری میدان بازدیدد از مدوز هدا و
سطح تحصیلی (و بهویژ سطح تحصیلی مادر) ،توانسته است بده مفهدو مارکسیسدتی سدرمایة
اقتصادی مفهو سرمایة فرهنگی را بیفزاید که با مدرک تحصیلی سنجید میشدود» (هینیدک،
 .)21 :1372بوردیو بر آن است که «رمزهای درونیشد ای کده فرهندگ خواندد مدیشدود بده
صورت سرمایة فرهنگی عمل میکند ،زیرا با توزیع نابرابری که دارد مواه ،تمدایز و تشدخص را
تأمین میکند» (بوردیو1335 ،الف .)202 :سرمایة فرهنگی با تدوزیعی ندابرابر عداملی اصدلی در
تبیین تفاوت در رفتارها و سالی و قضاوتهای ذوقی افراد و الگوهدا و معیدارهدای طبقدهبنددی
آنهاست .بوردیو این سرمایه را در کنار سرمایة اقتصادی قرار میدهد و جایگا افراد در طبقدات
را حاصل برآیند سرمایه های اقتصادی و فرهنگی آنان میداند .سرمایة فرهنگی به طور خاص بدا
سرمایة تحصیلی و خاستگا اجتماعی افراد سنجید میشود .مدرک تحصیلی ،معرّف کم و بیش
کفایتمند تعداد سالهای آموزش مدرسهای ،کم و بیش ضامن سرمایة فرهنگی تحصدیلی اسدت.
خاستگا اجتماعی به معنی خانواد  ،به منزلة نخستین موقعیتی که سرمایة فرهنگی به فرد القدا
میشود ،نیز با شغل پدر سنجید میشود .سدرمایة فرهنگدی بدهدسدتآمدد از طرید خدانواد
سرمایة فرهنگی موروثی به شمار میرود و چنانچه بیان شد ،میان سدرمایة فرهنگدی مدوروثی و
سرمایة تحصیلی با رفتار هنری و قضاوتهای ذوقی افراد رابطة قطعی و نیرومندی وجود دارد.
بوردیو میان این دو وجه از منابع کس ،سرمایة فرهنگی نقش آموزشهای خدانوادگی را بده
مرات ،بااهمیتتر میداند .به نظر او« ،عش هنر» به معنی توانایی کس ،لذت از آثار هنری ،که
در موز ها به نمایش درمیآیند ،مستلز انس و الفت و ارتباطداشتن بدا آثدار هندری اسدت کده
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موج ،میشود افراد به توانش فرهنگی الز برای شناخت رمزگان بهکاررفته در این آثار تجهیدز
شوند.
در تالش برای طرد این باور که استعداد ذاتی استد که با کدماهمیدتشدمردن یدا بدا انکدار
خاستگا اجتماعی افراد به حساب «آمادگیهای شخصی» گذاشته میشدود د پدییدر بوردیدو و
همکارانش در تحقیقاتی طی سالهای  1300د  1303به بررسی بازدیدکنندگان موز هدای هندر
اروپایی ،بهویژ فرانسه ،پرداختند.
در نظر آنها ،بازدید از موز رفتاری هنری است که در زیرمجموعة مصرف فرهنگی تعریدف
میشود و شکلگیری یک رفتار ،به منزلة شکلی از کنش ،برآیند تأثیر همزمان موقعیت کنشدگر
در میدان و عادتوارة اوست .بنابراین ،کاربست این چارچوب در مورد بازدید از مدوز بده معندی
شناخت عادتوار ای است با ایجاد ذائقة هنری ناب در فرد و به بازدید از موز منجدر مدیشدود.
بوردیو ،در کتاب میدان تولید فرهنگی« ،مهمترین ویژگی هنر ناب را بیطرفی و بیغرضدی آن»
بیان میکند (بوردیو .)37 :1320 ،به عبارت دیگر ،عادتوارة هنری این افراد به مصرف فرهنگی
و رفتار هنری آنها شکل میدهد .بوردیو و همکارانش بر آن بودند که ویژگدیهدای اجتمداعی و
فرهنگی را ،که موج ،شکلگیری چنین عادتوار ای در افراد میشود ،شناسایی و تبیین کنند.
در این پیمایش «بوردیو مبادرت به یک انتقاد قاعد مند از باور به ذاتدیبدودن آمدادگیهدای
پرورشی میکند تا نقش نخستین تلقین خانوادگی را آشکار کند» (هینیک .)21 :1372 ،از نظر
بوردیو ،آشنایی با آثار هنری مشروع و توانایی برقراری انس و الفت با چندین آثداری نخسدت در
حلقة خانواد و به شکلی نامحسوس رخ میدهد و همین آشنایی نامحسوس موج ،میشود که
اکتسابیبودن فرهنگ به ورطة فراموشی سپرد شود .او بر آن است که توانایی درک شدیوة آثدار
هنری مشروع مانند خود این آثار محصول تاریخ است .و این در حالی است که بخش اعظمدی از
مهارت الز برای درک آثار هنری مشروع فق از را تماسداشتن با آثار هنری بهدست میآیدد.
کسانی که خانواد و اطرافیان برای آنها این تماس را فراهم کرد اند به واسطة همدین مواجهدة
مستمر به شکلی نامحسوس بده قریحدة زیبداییشناسدانة نداب و تدوانش فرهنگدی الز تجهیدز
میشوند .به دیگر سخن« ،چشم محصول تاریخ اسدت و تداریخ بدا آمدوزش بازتولیدد مدیشدود»
(بوردیو1335 ،الف.)20 :
سرمایة فرهنگی در این تعریف یک شاخص مهم دارد و آن تحصیالت است« .بدون ورود بده
تحلیل مفصل کافی است اشار کندیم کده تحصدیالت دانشدگاهی همدان نسدبتی را بدا سدرمایة
فرهنگی دارد که پول با سرمایة اقتصادی» (چاوشیان تبریزی)05 :1371 ،؛ خوا والددین خدوا
فرد از سطح تحصیلی باالیی برخوردار باشند هر دو وجوهی از سرمایة فرهنگدی فدرد را تشدکیل
میدهند .در تعیین اهمیت سطح تحصیالت فردی بازدیدکنندگان ،بوردیو ،پس از مقایسة سطح
تحصیالت با شغل ،جنسیت و سن بازدیدکنندگان موز های فرانسه ،به این نتیجه میرسدد کده
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«در میان همة عوامل ،در حقیقت ،سطح تحصدیالت تعیدینکننددة اصدلی اسدت» ( Bourdieu,

 .)1991: 108در کنار تحصیالت ،بوردیو عامل مهم دیگری را نیز شداخص سدرمایة فرهنگدی در
نظر دارد و آن پیشینة فرهنگی است ،زیرا در سطوح تحصیلی یکسان تفداوت در خاسدتگا هدای
اجتماعی به تفاوتهای فاحش در توانش فرهنگی میانجامد .در ایدن مدورد او بدر آن اسدت کده
«اختالف شدید در رفتار فرهنگی و ترجیحات هنری بر اساس سطح تحصدیلی و اجتمداعی هدر
فرد آشکار میشود و سطح فرهنگی و خاستگا خانوادگی افراد با تحصیالت و شغل پددر و مدادر
و پدربزرگها و مادربزرگهایشان تعیین میشود» ( .)Bourdieu, 1991: 20با توجه به خانواد و
تحصیالت ،به منزلة دو شاخص اصلی در تعیین سرمایة فرهنگی ،میتدوان از سدرمایة فرهنگدی
موروثی و سرمایة تحصیلی ،که هر یک بخشی از سرمایة فرهنگی فرد هستند ،نا برد.
میان این دو وجه از سرمایة فرهنگی ،خاسدتگا خدانوادگی نقدش بسدزایی در شدکلگیدری
عادتوارة هنری در فرد دارد و «وجود رابطهای چنین قدرتمند بدین سدطح تحصدیالت و رفتدار
هنری نباید این حقیقت را پنهان کند که پیشفرض اساسی مسدلّمی آن را کنتدرل مدیکندد و
فعالیتهای نظا آموزشی سنتی تنها به شرطی میتواند مؤثر باشد که چنین فعالیتهدایی روی
افراد تمرین داد شد باشند و توس خانواد از قبل به آن مجهز شد و بدا شدناختی قطعدی از
دنیای هنر تربیت شد باشند ...چنانچه در واقعیت دید خواهد شد نسبت [بازدید از موز برای]
افرادی که آشنایی فرهنگی زودهنگا از خانواد شان به آنها رسید است بدهشددت بدا افدزایش
سطح تحصیالت افزایش مییابد .چیزی که تنها با سطح تحصدیالت بیدان مدیشدود انباشدتی از
تأثیرات تربیت خانوادگی بهدستآمد از طری خانواد و تحصیالت اسدت» ( Bourdieu, 1991:
 .)27در تأکید بر نقش خاستگا خانوادگی ذکر این نکته الز است که «خانواد هدا بده تناسدبی
که سرمایة فرهنگیشان بیشتر باشد و وزن نسبی آن در قیاس با سرمایة اقتصادیشان بزرگتدر
باشد سرمایهگذاری بیشتری به امر آموزش و پرورش فرزندان خود تخصیص میدهند» (بوردیو،
1335ب)00 :؛ در نتیجة پیآیند اختالف موجدود در سدرمایة فرهنگدی مدوروثی افدراد ،کده بدا
خاستگا اجتماعی آنها ارتباط دارد و آن را از طری خانواد کس ،میکنندد ،اختالفدی مشدابه
نیز در سطح سرمایة تحصیلی ایشان پدید میآید.
از خالل بهر مندی از خانواد و مدرسده ،بده منزلدة دو منبدع اصدلی آمدوزش ،کده سدرمایة
فرهنگی موروثی و تحصیلی فرد را میسازند ،عادتوارة هندری در فدرد بدهوجدود مدیآیدد .ایدن
عادتوارة هنری بر رفتار و ذائقة فرد تأثیر میگذارد و نیازهای فرهنگی او را شکل میدهد .زیرا،
برخالف نیازهای اولیه ،که غریزی است ،نیازهای فرهنگی محصول محی و پرورش افراد است و
آمارها نشان میدهد «بازدید از موز با افزایش سطح تحصیالت بهشدت افزایش مییابدد و ایدن
تقریباً عادتی منحصربهفرد در قلمدرو طبقدات تحصدیلکرد اسدت» ( .)Bourdieu, 1991: 14بده
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عبارت دیگر ،این عادتوار خاص طبقات مسل فرهنگی اسدت و ایدن برتدری در جدایی مانندد
موز  ،که ورود به آن برای عمو آزاد است ،بیشتر به چشم میآید .آنها با حضدور در مدوز بده
نیازهای فرهنگی خود پاسخ میدهند و عادتوارة متفاوتشان در تفسیر آنها از آثار هنری نمدود
مییابد ،زیرا زیباییشناسی و نحوة ارزیابی آثار هنری و تعریف هنر ،مولفة مبارزة طبقاتی است و
افراد طبقات باالی فرهنگی به شیوة گوناگونی یک اثر را تفسیر میکنند .افراد طبقات متوس و
پایین ،که سرمایة فرهنگی اندکی دارند ،شناختی از رمزگان این آثار ندارند و احساس بیلیداقتی
میکنند.
این تفاوت حتی در مدت زمان و دفعات بازدید نیز مؤثر است .مشدخص اسدت کده طبقدات
مسل فرهنگی به شکلی نظا مند و با کس ،اطالع از نمایشگا های جنبی و برنامههای فرهنگی
از موز ها بازدید میکنند و تناس ،کاملی میان چنین بازدیددهایی بدا میدزان صدالحیت و درک
تصویری بازدیدکنندگان وجود دارد .این تواندایی در درک اطالعدات ارائدهشدد و کشدف رمدز و
ادراک معانی دید میشود؛ این در حالی اسدت کده بازدیدکننددگان طبقدات متوسد و پدایین
معموالً به صورت اتفاقی و بدون برنامة قبلی از موز ها گذر میکنند.
در جمعبندی موارد فو ،میتوان به این نتیجه رسید که بازدید از موز و درک آثدار هندری
مشروع نیازمند شکلگیری عادتوارة هنری در فرد است و این عادتوار با بهدر منددی فدرد از
منددابع سددرمایة فرهنگددی از طرید آمددوزش در خددانواد و دانشددگا سدداخت مددییابددد و الگددوی
قضاوتهای ذوقی ،رفتار و انتخابهای فرد را شکل میدهد .اما ،از میان ایدن دو شداخص بدرای
تعیین سرمایة فرهنگی ،آموزشهدای خدانوادگی و وزن سدرمایة فرهنگدی مدوروثی افدراد نقدش
مؤثرتری در شکلگیری عادتوارة هنری دارد .بهرغم دموکراتیدکبدودن امدر آمدوزش ،از میدان
افرادی با سرمایة تحصیلی یکسان ،سرانجا  ،افرادی که از طبقات مسل فرهنگی برخاستهاند از
موز ها بیشتر بازدید میکنند.
«هنر و مصرف فرهنگی ،خوا آگاهانه و عمدی باشد خوا نباشد ،مسدتعد ایفدای کدارکردی
اجتماعی است که همانا مشروعیتبخشیدن به تفاوتهای اجتماعی است» (بوردیدو1335 ،الدف:
 .)31این تمایزات در سبکهای زندگی ،مصرف و رفتارد که ممکن است کدامالً طبیعدی و ذاتدی
انگاشته شوندد به واقع ،ترجمانِ مستقیم موقعیتهای اجتماعی افراد است .افدرادی کده برآیندد
سرمایه های آنها موقعیت برتری برای آنها در طبقات اجتماعی میسدازد از طرید تفداوت در
مصرف خود را از دیگران متمایز میسازند« .امروز  ،در جوامع مدرن ،افراد وجده تمدایز خدود از
دیگران را نه در عوامل اقتصادی و شغلی ،بلکه بر پایة سلیقه های فرهنگی بنا مینهند» (بوردیو،
.)12 :1372
سلیقهها یا ترجیحات آشکارا متأثر از عادتوارة افراد است .بنابراین ،هر فردی سلیقة خود را
طبیعی میپندارد و به طرد دیگر سلیقهها میپردازد .مثالً ،این مکانیسم طرد از سدمت واجددان
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سرمایة فرهنگی در مورد آثار نقاشی با «انکار هر نوع دلبستگی و هر نوع تسلیم عوامانه در برابدر
وسوسه های بیارزش و شور و شو ،جمعی کده منشدأ عالقده بده پیچیددگی و کمدال شدکلی و
بازنماییهای بی موضوع است» (بوردیو1335 ،الف )00 :به بهترین نحو بروز مییابد .مواجهده بدا
آثار هنری مشروع از طری بازدید و صرف وقت در موز رفتار فرهنگی نمادینی است که ابدزار و
مصالح پایانناپذیری برای بازیهای تشخص و تمایز پدید میآورد.
به عبارت دیگر ،افدراد ،بدر حسد ،شدرای خدانوادگی و تحصدیلی ،در میددانهدای طبقدات
اجتماعی موقعیت متفاوتی دارند .در این میان ،طبقات مسدل فرهنگدی ،بدر حسد ،عدادتوارة
هنری خویش ،تالش میکنند از طری مصرف هندر مشدروع و منفعدت حاصدل از آن موقعیدت
متمایز خود را حفظ کنند و در جهت کس ،بیشتر سرمایة فرهنگی گا بردارند.
«بوردیو سه نوع سرمایة فرهنگی را نشان میدهد کده عبدارتاندد از :عیندی ،نهدادیشدد و
متجسد» (گرنفل .)330 :1373 ،آثار هنری بهار رسید از گذشته و جمدعآمدد در مدوز هدا و
مجموعه های شخصی کل سرمایة عینیتیافتة فرهنگی را شکل میدهندد .افدرادی کده سدرمایة
اقتصادی الز برای در اختیار گرفتن این اشیا را ندارند و نمیتوانند از طری پرداخدت پدول بده
سرمایة فرهنگی عینیتیافتة خود بیفزایند ،این امکان را دارند تا با حضور در موز ها و بازدیدد از
این آثار یا ،به عبارتی ،با تسل نمادین بر این سرمایة فرهنگی عینیتیافته ،بده میدزان سدرمایة
کالبدی (متجسد) خویش بیفزایند« .سود نمادین حاصل از تصرف مادی یا نمادین آثار هنری بر
اساس ارزش متمایزی سنجید میشود که این آثار از کمیاب و نادربودن قریحده و مهدارت الز
برای آنها اخذ میکنند؛ قریحه و مهارتی که توزیع طبقاتی این آثار را نیز رقم میزند» (بوردیو،
1335الف.)312 :

روش
روشهای کمّی در کل با شمارش و انداز گیری جنبههایی از زندگی اجتماعی سر و کدار دارندد.
«پییر بوردیو مبتکر اصلی واردکردن بررسی آماری در دنیدای فرهندگ بدود» (هینیدک:1372 ،
 .)22تحقی د پیمایشددی عددا تددرین نددوع تحقیقددات اجتمدداعی و احتمدداالً بهتددرین روش بددرای
پژوهندگانی است که به جمعآوری داد های اصلی برای توصدیف جمعیدت هدای بسدیار بزرگدی
عالقهمندند که نمیتوان به طور مستقیم آنها را مشاهد کرد.
اطالعات مورد نیاز این نوشتار به صدورت مشداهدة مسدتقیم قابدل حصدول نبدود .بندابراین،
مشاهدات به صورت غیرمستقیم صورت گرفت .اطالعات مورد نیاز از پاسخهدای بازدیدکننددگان
به فر های نظرسنجی و پرسشنامه به هنگا بازدید از موزة هنرهای معاصر تهران به دست آمد.
در این نوشتار از دو منبع برای گردآوری اطالعات بهر گرفته شد :منبع اول اسناد کتبی واحدد
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پژوهش موز  ،شامل فر های نظرسنجی ،است؛ منبع دو اطالعاتی اسدت کده از طرید توزیدع
مستقیم پرسشنامه به دست آمد .این پرسشنامهها بر پایة پرسشنامة کتاب عش هندر تنظدیم
شد.

نظرسنجیهای انجامشده در موزه
این نظرسنجیها متعل به واحد پژوهش موزة هندرهدای معاصدر تهدران و مربدوط بده چهدارد
نمایشگا برگزارشد در موز از تاریخ  1377/2/22تا  1331/3/3است.
نظرسنجی ها شامل اطالعات جمعیت شناختی نظیر جنسیت ،سن ،شغل ،تحصیالت و رشتة
تحصیلی است .با توجه به شاخصهای مورد نظر در سنجش سدرمایة فرهنگدی در ایدن نوشدتار،
پرسشهای مطرحشد در فر های نظرسنجی فاقد اطالعاتی سودمند در این زمینه بدود و فقد
رابطة بازدید از موز و سطح تحصیالت ،به منزلة شاخصی برای سنجش سدرمایة فرهنگدی ،مدد
نظر بود .همبستگی میان این دو با درنظرگرفتن جنسیت و رشدتة تحصدیلی افدراد بده تفکیدک
هنری یا غیرهنریبودن رشتة تحصیلی سنجش شد.

پرسشنامههای تهیهشده بر اساس پرسشنامۀ کتاب عشق هنر
کتاب عش هنر با عنوان فرعیِ «موز های هنر اروپایی و مخاطبانش» نوشتة پییر بوردیو است.
او این کتاب را به سفارش موز های هنر در اروپا تهیه کرد است .سه پرسشنامهای کده پدییدر
بوردیو و همکدارانش اسدتفاد کدرد اندد در بخدش پیوسدت کتداب ارائده شدد اسدت .از همدان
پرسشنامهها با اِعمال تغییراتی در این پژوهش استفاد شد.
اولین تغییر :پرسشهای خاص کشورهای اروپایی با مصدا،های ایرانی جایگزین شد.
دومین تغییر :برای امکان بهر گیری از نر افزار  spssدر جهدت تحلیدل داد هدا ،اطالعدات
بهدستآمد از پرسشنامهها متناس ،با ویژگیهای این نر افزار کُدبندی شد.
در نوشتار حاضر به دلیل کمبدود وقدت و کمبدود امکاندات مدالی از نموندة معدرف جمعیدت
استفاد نشد و حجم نمونة بررسیشد قابلیت تعمیم بده کدل جامعدة آمداری مدورد بررسدی را
نداشت .بهرغم محدودیت در امکانات و در نتیجه محدودبودن حجم نمونه ،سعی بر این بود کده
نمونهگیری بدون سوگیری انجا شود .بازدیدکنندگان مدوزة هندرهدای معاصدر تهدران اعضدای
جامعة آماری نوشتار حاضرند و پرسشنامههای تهیدهشدد در نمایشدگا «زخدمهدا و پیونددها»
متعل به گونتر اوکر ،هنرمند معاصر آلمانی ،در میدان بازدیدکننددگان مدوزة هندرهدای معاصدر
تهران توزیع شد .این نمایشگا از تاریخ  1331/0/20تدا  1331/3/2در مدوزة هندرهدای معاصدر
تهران دایر بود و در این مدت  3013بلیت تما بها و  3317بلیدت ندیمبهدا و در مجمدوع 0301
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بلیت به فروش رفت .با توجه به اینکه پرسشنامهها در پایان بازدید از موز میان بازدیدکنندگان
توزیع میشد ،امکان محاسبة تعداد پرسشنامهها بر حس ،تعدداد کدل بازدیدکننددگانی کده تدا
پایان نمایشگا از آن بازدید کردند ناممکن بود .بنابراین ،با توجه به اصرار واحدد روابد عمدومی
بر محدودکردن روزهای توزیع پرسشنامه ،همچنین به دلیل عد امکان بهدر گیدری از جددول
اعداد تصادفی برای انتخاب پاسخگویان ،نمونهها طی دو روز متوالی در تداریخهدای دو و سدو
آبانما  1331به صدورت اتفداقی انتخداب شدد .در مجمدوع ،از  2023فدر نظرسدنجی و 155
پرسشنامه (هر یک شامل  33پرسش) استفاد شد.
در انتخاب موزة هنرهای معاصر تهران برای مطالعة موردی در ایدن نوشدتار دو عامدل حدائز
اهمیت بود :نخست ،قرارداشتن موز در بوستان الله ،در مرکز شهر تهران و نزدیدک بده میددان
انقالب اسالمی .میدان انقالب در زمرة پُرترددترین میدانهای شهر است .معماری بینظیر مدوز
و بخشهای جنبی متعدد ،اعم از کتابخانه ،سینماتک ،کتابفروشی ،کافیشاپ و باغ مجسمه در
موز  ،هر یک از این وجو بهتنهایی میتواند انگیز ای برای بازدید از موزة هنرهای معاصر باشدد؛
دو  ،بهر گیری از چارچوب نظری پییر بوردیو و پرسشنامه های کتاب عش هنر ،زیدرا بوردیدو
در این کتاب موز های آثار نقاشی و مجسمه را بررسی کدرد اسدت .بندابراین ،مدوزة هندرهدای
معاصر تهران ،غنیترین موز در عرصة نقاشی در ایران ،با گنجینهای بالغ بر  3555اثر هنری از
هنرمندان پُرآوازة خارجی و داخلی ،در این نوشتار بررسی شد.

یافتهها
با تحلیل اطالعات جمعیتشناختیِ بهدستآمد از فر های نظرسنجی در موز  ،نمودارهدایی بده
تفکیک جنسیت و رشتة تحصیلی بازدیدکنندگان تهیه شد؛ نمودارهدا همگدی حداکی از وجدود
ارتباطی مستقیم میان سطح تحصیالت و بازدید از موز است.
مثالً ،در نمایشگا «دهمین دوساالنة پوستر تهران» ،چنانچه در نمودار  1مشاهد می شدود،
تعداد بازدیدکنندگان زن  02درصد و بازدیدکنندگان مرد  33درصد است .با وجود تغییر نسبت
بازدیدکنندگان زن و مرد در نمایشگا های مختلف ،در نهایت ،در همة نمایشگا ها زندان درصدد
بیشتر بازدیدکنندگان را تشکیل میدهند.
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نمودار  .1نسبت جنسیت بازدیدکنندگان در نمایشگا «دهمین دوساالنة پوستر تهران»

نمودار  2همبستگی میان تحصیالت و بازدید را به تفکیک جنسیت و رشته در نمایشگا
«دهمین دوساالنة پوستر تهران» نشان میدهد.

نمودار  .2رابطة تحصیالت و بازدید از نمایشگا «دهمین دوساالنة پوستر تهران»

چنانچه نمودار  2نشان میدهد ،در همة سطوح تحصیلی ،زنان بدا رشدتة تحصدیلی هندری،
نسبت به سایرین در همان سطح تحصیلی ،از موز بیشدتر بازدیدد مدیکنندد .در میدان زندان و
مردان با تحصیالت دانشگاهی در رشته های هنری و غیرهنری ،افرادی که دارای رشتة تحصیلی
هنری بود اند از نمایشگا بیشتر بازدید کرد اند .نمودار  3همبسدتگی شددید میدان تحصدیالت
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دانشگاهی و بازدید از موز را بهوضدوح در نمایشدگا جلدو هدایی از هندر معاصدر جهدان نشدان
میدهد.

رابطه تحصیالت و بازدید از نمایشگا
زن هنری
زن غیر هنری
مرد هنری
مرد غیر هنری
دانشگاهی

دیپلم

تعداد بازدیدکنن ان

100
80
60
40
20
0
زیر دیپلم

نمودار  .3رابطة تحصیالت و بازدید از نمایشگا «جلو هایی از هنر معاصر جهان»

اطالعات بهدستآمد از پرسشنامهها نیز ،در بخش اطالعات جمعیدتشدناختی ،از الگدویی
مشابه اطالعات بهدستآمد از فر های نظرسنجی پیروی میکرد 02 .درصد بازدیدکنندگان زن
بودند و  13درصد آنان مرد .همچنین ،بیش از نیمی از پاسدخگویدان در ردة سدنی کمتدر از 20
سال و  72درصد آنها ساکن شهر تهران بودند.

نمودار  .1نسبت جنسیت بازدیدکنندگان در نمایشگا «زخمها و پیوندها»
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یافتهها گویای این مطل ،است که  20درصد پاسخگویان دارای شغل هنری 0 ،درصد دارای
شغل فرهنگی 7 ،درصد دارای شغل غیرهنری و فرهنگی و  10درصد نیز دانشجو بودندد .البتده،
 10درصد نیز شغل خود را اعال نکردند.

نمودار  .0نسبت شغل بازدیدکنندگان در نمایشگا «زخمها و پیوندها»

چنانچه در نمودار  0مشخص است 73 ،درصد بازدیدکنندگان تحصیالت دانشگاهی دارند؛ از
این میان حدوداً نیمی از پاسخگویان مدرک کارشناسی دارند.
با توجه به اینکه دانشجویان رشدتههدای هندری ،بده دلیدل آشدنایی بدا هندر و بده اقتضدای
تحصیالتشان ،جزو بازدیدکنندگان موز اند ،در این پژوهش بازدیدکنندگان به دو دسدته تقسدیم
شدند :رشته های تحصیلی هنری و غیرهنری .طبد ایدن دسدتهبنددی (نمدودار  07 ،)2درصدد
پاسخگویان در رشتههای هنری و  12درصد نیز در رشتههای غیرهنری تحصیل کرد بودند.
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نمودار  .0نسبت مدارک تحصیلی بازدیدکنندگان در نمایشگا «زخمها و پیوندها»

نمودار  .2نسبت رشتههای تحصیلی بازدیدکنندگان از نمایشگا «زخمها و پیوندها»

عالو بر اطالعات جمعیتشناختی ،زمدان بازدیدد در بدین رشدتههدای هندری و غیرهندری
مقایسه شد؛ برخالف انتظار تفاوت چندانی در زمان بازدید این دو گدرو مشداهد نشدد .نتیجدة
آزمون مقایسة میانگین زمان بازید در بین رشتههای تحصیلی هنری و غیرهنری نشان میدهدد
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که میانگین زمان بازدید در بین دو گرو تفاوت معناداری بدا هدم نددارد (.)t = 0.510 , P>0.05
میانگین زمان بازید در میان رشتههای تحصیلی هنری ( )1:00بیش از میانگین زمدان بازیدد در
میان رشته های تحصیلی غیرهنری ( )1:23است؛ البته ،این تفداوت میدانگین معندیدار نیسدت.
البته ،در بین رشتههای تحصیلی هندری و غیرهندری بدین تحصدیالت بدا زمدان بازدیدد رابطدة
مستقیمی وجود دارد و شدت این رابطه در میان رشتههای هنری بیش از رشتههای غیرهندری
است (با توجه به اینکه رابطة معناداری وجود ندارد ،ذکر شدت و جهت رابطه بیمعنی است).
سطح تحصیالت ،رشتة تحصیلی و شغلِ پدر ،مدادر و همسدرِ پاسدخگویدان در هدر دو گدرو
رشتة هنری و غیرهنرید به منزلة عاملی که میتوانست سب ،آشنایی و انس پاسخگویان با آثار
هنری باشدد بررسی شد .فق در رابطة بین رشتههای تحصدیلی غیرهندری بدا تحصدیالت پددر
نتایج حاصل از آزمون خی دو ()Chi-Square=12.317د که در سدطح معنداداری ))sig =5.513
استد نشان داد که بین رشتة تحصیلی غیرهنری با تحصیالت پدر رابطة معنیداری وجود دارد.
یافتهها گویای این مطل ،است که تحصیالت پدرِ  10درصد پاسخگویدانِ رشدتههدای تحصدیلی
غیرهنری لیسانس و باالتر است .به عبارت دیگر ،با توجه به اطالعات این جدول ،میتوان گفدت
یکی از دالیلی که باعث میشود پاسخگویان رشتههای تحصدیلی غیرهندری بده بازدیدد از مدوز
بیایند این است که پدران آنها مدارجِ تحصیلی باالیی دارند .نتیجة آزمدون همبسدتگی کنددال
تاوسی ( )Kendall tau-c=5.112نشان میدهد که بین بازدید افراد بدا رشدتههدای غیرهندری و
تحصیالت پدر شدت رابطه در حد ضعیفی است و جهت رابطه بین دو متغیر نیز مستقیم است.
در بخش دو پدژوهش سدرمایة فرهنگدی بازدیدکننددگان بدا شداخصهدایی اعدم از سدطح
تحصیالت ،تعداد بازدید از نمایشگا های برگزارشد در موزة هنرهای معاصر تهدران و همچندین
تنوع در تعداد موز هایی که پاسخگویان از آنها بازدید کرد بودند سنجید شدد .همچندین ،بدا
پرسش در زمینة شناخت هنرمندان و آثار هنری بدون استفاد از الگویی از پیش تعیین شدد و
صرفاً با توجه به پاسخهای ارائدهشددة بازدیدکننددگان ،پاسدخهدا بدا توجده بده میدزان خداص و
ناآشنابودن اسامی هنرمندان با تفکیک اسامیای که وارد کتابهدای تداریخ هندر شدد اسدت از
موارد معاصر که آشنایی با آنها فراتر از مطالعة تاریخ هنر است و صرفاً ناشدی از تعلد خداطر و
پیگیری فرد در خصوص شدناخت آثدار هندری معاصدر اسدت در کُددهدای بداال قدرار گرفتندد و
پایینترین کُدها به اسامی کامالً تکراری و نا آشنا در بین عمو اقشار جامعده اختصداص یافدت.
در سنجش سرمایة فرهنگی ،خریدن کُپی یک اثر هنری و میزان مهارت در فعالیتهدای هندری
نیز سنجش شد .در این بخش ،با توجه به اینکه طب کُدبندی انجا شد دامنة تغییرات سرمایة
فرهنگی بین  12تا  22در نظر گرفته شد بود ،در نمدودار  7مشدخص اسدت کده  12درصدد از
بازدیدکنندگان از سرمایة فرهنگی پایین 20 ،درصد از سرمایة فرهنگی متوسد و  32درصدد از
سرمایة فرهنگی باال برخوردارند.
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نمودار  .7نسبت سرمایة فرهنگی بازدیدکنندگان در نمایشگا «زخمها و پیوندها»

در خصوصِ رابطة جنسیت و سرمایة فرهنگی باید گفت مردان در قیاس با زندان از سدرمایة
فرهنگی بیشتری برخوردارند .البته ،با توجه به میانگین سرمایة فرهنگی در بین پاسخگویان مرد
و زن میتوان گفت سرمایة فرهنگی پاسخگویان مرد و زن کمتدر از متوسد سدرمایة فرهنگدی
است.
در خصوص رابطة میزان تحصیالت و سرمایة فرهنگی میتوان گفت با بداالرفتن تحصدیالت
سرمایة فرهنگی پاسخگویان افزایش مییابد .پاسخگویان با مدرک تحصیلی دیپلم از پایینتدرین
میزان سرمایة فرهنگی برخوردارند .همچنین ،طب اطالعات بهدستآمد  ،پاسخگویان رشتههای
تحصیلی غیرهندری در قیداس بدا رشدتههدای تحصدیلی هندری از سدرمایة فرهنگدی بیشدتری
برخوردارند.
یافتهها نشان داد که با باالرفتن درآمد ماهیانه ،پاسدخگویدان از سدرمایة فرهنگدی بیشدتری
برخوردار میشوند .نتیجدة آزمدون همبسدتگی کنددال تاوسدی ( )Kendall tau-c=0.192نشدان
میدهد که شدت رابطه بین درآمد و سرمایة فرهنگی در حد ضعیفی است و جهت رابطده بدین
دو متغیر نیز مستقیم است.
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با مشخصشدن سرمایة فرهنگی بازدیدکنندگان و رابطة سرمایة فرهنگی با جنسیت ،سدطح
تحصیالت ،رشتة تحصیلی و درآمد و با توجده بده حضدور بازدیدکننددگانی بدا سدطوح مختلدف
سرمایة فرهنگی چنین به نظر میرسد که موز در جذب مخاطبان عملکرد خوبی داشته اسدت.
اما ،چنانچه ،طب نظر ناتالی هینیک ،دربارة تشدید رفتار هندری ،بده تعدداد دفعدات بازدیدد در
جدول  1توجه کنیم ،میبینیم که فارغ از رشتة تحصیلی ،اعم از هنری یا غیرهنری ،که با تعداد
بازدید از موزة هنرهای معاصر تهران رابطدة معندیداری نددارد ،مشدخص اسدت کده  05درصدد
بازدیدکنندگان از موز بیش از چهار بار از موز بازدید کرد اند .بدا درنظرگدرفتن درصدد پدایین
بازدیدهای دو و سو نسدبت بده بازدیددهدای اول ،مدیتدوان بیدان کدرد کده مدوز در جدذب
بازدیدکنندگان اتفاقی موف نبود و تعدد نمایشگا ها فق به تشدید رفتارهای هندری گروهدی
بازدیدکنندة محدود انجامید است.
جدول  .1بررسی رابطة بین رشتة تحصیلی با تعداد بازدید از موزة هنرهای معاصر تهران
رشتة تحصیلی
تعداد بازدید
فراوانی
اولین بار
درصد
فراوانی
دومین بار
درصد
فراوانی
سومین بار
درصد
فراوانی
چهارمین بار
درصد
فراوانی
بیشتر از چهار بار
درصد
فراوانی
کل
درصد
آزمون آماری
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هنری

غیرهنری

کل

10
22/0
0
7/0
1
0/3
1
1/2
32
00/2
07
155

13
31
3
2/1
0
11/3
2
1/7
17
12/3
12
155

23
23
7
7
15
15
3
3
05
05
155
155

Sig=0.561

Df= 4

X2=2.980
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در بررسی رابطة بین تصور از موز با سرمایة فرهنگی باید گفت بیشتر پاسخگویدان فدارغ از
سطح سرمایة فرهنگی اظهار کردند که آثار بهنمایشدرآمدد در مدوز بدا تصدور آنهدا از مدوز
نزدیددک اسددت .همچنددین ،در کنددار اظهددارات بازدیدکنندددگان مبنددی بددر همدداهنگی آثددار
بهنمایشدرآمد در موز ها ،تصور آنان از موز حکایدت از آشدنایی آنهدا بدا هندر مددرن دارد و
حدوداً نیمی از پاسخگویان ( 00درصدد رشدتههدای تحصدیلی هندری و  11درصدد رشدتههدای
تحصیلی غیرهنری) به فعالیت هنری نقاشدی مدیپردازندد 20 .درصددِ کدلِ بازدیدکننددگان در
فعالیتهای هنری مهارت دارند.
این اطالعات که بهترتی ،به آشنایی با هنر مدرن و فعالیتهای هنری اشار میکندد دالیدل
دیگری است برای اطمینان مضاعف به اطالعات بدهدسدتآمدد از جددول  1مبندی بدر تشددید
رفتارهای هنری گروهی معدود؛ گروهی که قریحة زیباییشناسی ناب را در خود پرورش داد اند
و رمزگان پیچیدة هنر مدرن را میشناسند و از آن لذت میبرند و بده فعالیدتهدا و رفتدارهدای
هنری میپردازند.
اما نکتة درخور توجه این است که با اطالع از اینکه رفتدار هندری بازدیدکننددگان مدوز در
حیطة تشدید رفتار هنری قرار میگیرد و با توجه به اینکه این افراد لزوماً همگی واجدان سدطح
باالیی از سرمایة فرهنگی نیستند و بازدیدکنندگان موز بهرغم آشنایی با هندر مددرن و مهدارت
در فعالیتهای هنری سطوح مختلف سرمایة فرهنگی (اعم از پدایین ،متوسد و بداال) را شدامل
میشوند ،این پرسش به وجود میآید که اگر برخورداری از سطح باالی سرمایة فرهنگدی دلیدل
بازدیدهای مکرر این افراد از موز نیست ،چه عاملی میتواند دلیل آن باشد؟
برای یافتن پاسخ مناس ،مواردی اعم از شدیوة اطدالعیدابی ،عامدل بازدیدد ،شدیوة بازدیدد و
ترجیح در شیوة بازدید از موز با توجه به سطح سرمایة فرهنگی بازدیدکنندگان بررسی شد .در
خصوص رابطة بین شیوة اطالعیابی با سرمایة فرهنگی ،یافتهها نشان مدیدهدد کده بدین شدیوة
اطالعیابی با سرمایة فرهنگی رابطة معناداری وجود ندارد .در ضمن ،یافتهها نشان داد که بیشتر
پاسخگویان بیان کردند که پیشنهاد دوستانشان باعدث شدد اسدت کده از مدوز بازدیدد کنندد.
یافتهها مؤید این مطل ،است که فارغ از سطح سرمایة فرهنگی پیشنهاد یدک نفدر اصدلیتدرین
عاملی است که پاسخگویان را به بازدید از موز تشوی میکند .در خصدوص رابطدة بدین شدیوة
بازدید و سرمایة فرهنگی یافتهها نشان میدهد که بین شیوة بازدید و سدرمایة فرهنگدی رابطدة
معناداری وجود ندارد .همچنین ،یافتهها نشان میدهد که بیشتر پاسخگویان همرا دوستانشدان
از موز بازدید میکنند .همچنین ،بر اساس یافتهها ،در میان پاسخ گویدان بدا سدرمایة فرهنگدی
مختلف ،بیشتر پاسخگویان بیان کردند که ترجیح میدهند همدرا یدک دوسدت مطلدع از مدوز
بازدید کنند .نتیجة آزمون وی کرامر ( )Cramers V=5.337نشان میدهد که شدت رابطه بدین
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دو متغیر در حد متوسطی است .اطالعات بدهدسدتآمدد از ایدن بخدش د بددون اینکده رابطدة
مشخصی با سطح سرمایة فرهنگی را نشان دهدد همگی در یک مورد مشدترکاندد و آن روابد
دوستی میان بازدیدکنندگان موز است ،زیرا بیشتر بازدیدکنندگان بده پیشدنهاد دوستشدان یدا
پیشنهاد یک نفر از موز بازدید کرد اند بیشدتر و بازدیدکننددگان بدا دوستانشدان بده بازدیددها
آمد اند و همچنین ترجیح میدهند همرا یک دوست مطلع از موز بازدید کنند.

نتیجهگیری
در این نوشتار به نتایج محدود حاصل از سیاست دموکراتیزاسیون فرهنگ توجه شدد؛ بده بیدان
دقی تر ،نوشتار حاضر در پی آن است که مشخص کند آیا افزایش موز ها و تعدد نمایشگا هدای
آثار هنریِ مشروع به عمومیشدن هنر منجر شد است یدا تنهدا نتیجدة آن تشددید رفتدارهدای
هنری بازدیدکنندگان بود است که به واسطة تحصیل در رشتههای هنری یا در خانواد با هندر
آشنا شد و ارتباط داشتهاند .بدرای رسدیدن بده پاسدخ و شدناختن بازدیدکننددگان مدوز هدا و
ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی آنها از رویکرد نظری پییر بوردیدو و بده طدور خداص از کتداب
عش هنر او بهر گرفته شد .با استفاد از رویکرد پییر بوردیو ،به مطالعة بازدیدکننددگان مدوزة
هنرهای معاصر تهران پرداخته شد تا میزان بهر مندی آنها از سرمایة فرهنگی اعم از مدوروثی،
کالبدی ،نهادینه و عینیتیافته مشخص شود .اطالعات حاصل از شدناخت ویژگدیهدای فدردی،
فرهنگی و اجتماعی بازدیدکنندگان مشخص خواهد کرد که آیا عمو مدرد از مدوز هدا بازدیدد
میکنند یدا بازدیدکننددگان مدوز قشدر محددودی از جامعدهاندد؟ و افدزایش مدوز هدا و تعددد
نمایشگا ها به تشدید رفتار هنری همان قشری منجر خواهد شد کده بازدیددکننگان همیشدگی
موز ها هستند؟
نتایج بررسیها و مطالعات انجا شد بر روی بازدیدکنندگان موزة هندرهدای معاصدر تهدران
مشخص کرد که در چهارد نمایشگا برگزارشد طی بازة زمانی  1377/2/22تدا  1331/3/2در
موزة هنر های معاصر تهران بیشتر بازدیدکنندگان افرادی هستند که تحصیالت دانشگاهی دارند
و همبستگی شدیدی بین تحصیالت دانشگاهی و بازدید از موز وجود دارد .در این میدان سدهم
افرادی که در رشتههای مرتب با هنر ،اعم از نقاشی ،گرافیدک و معمداری دارای تحصدیالتاندد
بیشتر است .همچنین ،از نظر جنسیت ،زنان بیش از مردان از موز بازدید میکنند.
با بررسی دقی تر ویژگیهای فردی ،اجتماعی و فرهنگی بازدیدکنندگان از مدوزة هندرهدای
معاصر تهران ،در نمایشگا آثار گونتر اوکر ،هنرمند معاصدر آلمدانی ،مشدخص شدد میدانِ زمدان
بازدید رشته های هنری و غیرهنری تفاوت معناداری وجود ندارد .سنِ اکثریدت بازدیدکننددگان
کمتر از  20سال بود و  10درصد آنها دانشجو بودندد 03 .درصدد از بازدیدکننددگان بدا بلیدت
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نیمبها از موز بازدید کردند؛ این موضوع دال بر این است کده بیشدتر بازدیدکننددگان دانشدجو
هستند.
با درنظرگرفتن همبستگی شدید میان تحصیالت دانشدگاهی و بازدیدد از مدوز  ،در راسدتای
مشخصکردن علل شکلگیری عش هنر و تمرکز بر کشف دیگر علل عالقهمندی این افدراد بده
بازدید از موز  ،میزان تحصیالت ،رشتة تحصیلی و شغل پدر و مادر به عندوان سدرمایة فرهنگدی
موروثی و همین موارد در مورد همسر به عنوان مسیری که امکان مواجهه و عالقهمندی به هنر
مشروع را برای فرد مهیا میکند در نظر گرفته شدد .در بررسدی ایدن مدوارد بازدیدکننددگان بدا
رشتههای تحصیلی هنری و غیرهنری در دو دستة مجدزا بررسدی شددند و بدا توجده بده اینکده
واجدان تحصیالت هنری از طری رشتة تحصیلی با هنر آشنا میشوند ،در این بررسدی افدرادی
با رشته های تحصیلی غیرهنری مورد توجه قرار گرفتند و مشخص شد از میان همة متغیرهدای
فو ،،اعم از سطح تحصیالت ،رشتة تحصیلی و شغل ،فق سطح تحصیالت پدران با بازدید افراد
غیرهنری از موز ارتباط دارد .بدین معنی که پدارنِ بازدیدکنندگانی کده رشدتههدای تحصدیلی
آنها غیرهنری است ،عموماً ،از سطح تحصیالتی در حد کارشناسی و باالتر برخوردارند.
چنانچه در سنجش سرمایة فرهنگی بازدیدکنندگان از موز  ،به طور خداص ،بهدر منددی از
تحصیالت دانشگاهی را در نظر بگیریم ،خواهیم دیدد کده تقریبداً  75درصدد از بازدیدکننددگان
موز تحصیالت دانشگاهی دارند .اما ،با توجه بده تدور و ازدیداد مددارک دانشدگاهی در مقطدع
کارشناسی ،که تقریباً  05درصد از بازدیدکننددگان از آن برخوردارندد ،فقد سدطوح تحصدیلی
کارشناسی ارشد و دکترا سرمایة تحصیلی در نظر گرفته شد و مشاهد شد که فقد  25درصدد
از بازدیدکنندگان دارای سطح باالی سرمایة فرهنگی نهادینهاند.
اما با درنظرگرفتن رفتارهای هنری ،اعم از بازدید از موز  ،رفتن به کنسرت یدا تئداتر ،تندوع
موز هایی که فرد از آنها بازدید کرد است و توجه به خاصبودگی و متفاوتبودن نقاشان مورد
عالقة فرد و همچنین توانایی فرد در ارائة کامل نا آثار مورد عالقة خویش به همرا نا هنرمند
آن و همچنین میزان مهارت در فعالیتهای هنری اعم از موسیقی ،نقاشی و مجسمهسازید کده
سرمایة فرهنگی کالبدی فرد هستندد و همچنین داشتن کپی از آثار هنری بده عندوان سدرمایة
فرهنگی عینیتیافته ،در کنار مدارک تحصیلید کده سدرمایة فرهنگدی نهادیندهاندد د مشدخص
میشود که سطح سرمایة فرهنگدی  12درصدد از بازدیدکننددگان پدایین اسدت .بهدر منددی از
سرمایة فرهنگی متوس  20درصد است و فق  32درصد از بازدیدکننددگان سدرمایة فرهنگدی
باالیی دارند .این آمار گویای این حقیقت است که چنانچه مدا معیدار رفتدار و مصدرف هندری را
مطاب معیارهای لحاظشد در پرسشنامة کتاب عش هنر پدییدر بوردیدو ،کده از آن در مدورد
موز های اروپایی استفاد شد است ،برای سنجش سرمایة فرهنگی در ایران لحاظ کنیم ،بیشتر
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بازدیدکنندگان سرمایة فرهنگی باالیی نخواهند داشت .میتوان چنین بیدان کدرد کده در ایدران
اقدا به رفتارهای هنری ،برخالف قواعد تبیینشد درکتاب عش هنر ،از منط خاصی پیدروی
نمیکند و بازدید از موز الزاماً عادتوار ای مخصوص افرادی با سرمایة فرهنگدی بداال محسدوب
نمیشود .در بررسی سرمایة فرهنگی بازدیدکنندگان موزة هنرهای معاصر تهران بده طدور ویدژ
چند نکته درخور ذکر است:
 .4سرمایة فرهن ی مردان بیشتر از زنان است :بهرغم سطوح مختلف سرمایة فرهنگدی
در میان بازدیدکنندگان ،بررسیهای بیشتر نشان میدهد که مردان ،نسبت به زندان ،از سدرمایة
فرهنگی بیشتری برخوردارند؛ سرمایة فرهنگی با افزایش سطح تحصیالت افزایش مدییابدد؛ بده
نحوی که سطح سرمایة فرهنگی دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم کدم اسدت .همچندین ،میدان
سرمایة فرهنگی و سرمایة اقتصادی رابطة مستقیم ضعیفی وجود دارد؛ به نحوی کده افدرادی بدا
درآمد بیشتر از بیست میلیون ریال در ما از بیشترین سطح سرمایة فرهنگی برخوردارند.
 .2سرمایة فرهن یِ غیرهنریها بیشتر از هنری هاست :با درنظرگرفتن شداخصهدایی
اعم از مدارک تحصیلی به عنوان سرمایة فرهنگی نهادینه ،مدارک تحصیلی پدر و مادر به عنوان
سرمایة فرهنگی موروثی ،دفعات بازدید از موزة هنرهای معاصر تهران ،سن اولین بازدیدد از یدک
موز  ،تنوع در تعداد موز ها در پاسخ به اولین و آخرین موز هایی که فرد از آنها بازدیدد کدرد ،
مهارت در نقاشی یا نواختن یک ساز موسیقی و ذکر نا سه اثر مورد عالقده و هنرمنددان خدال
آثار همگی به عنوان سرمایة فرهنگی کالبدی و داشتن کپی یک اثر هندری بده عندوان سدرمایة
عینیتیافته و سطح سرمایة فرهنگی بازدیدکنندگانی که رشتههدای غیرهندری دارندد بیشدتر از
بازدیدکنندگانی است که رشتههای هنری دارند و بدا درنظرگدرفتن اینکده بازدیدکننددگانی کده
رشته های هنری دارند به دلیل آشنایی با هنرمندان در خالل مباحدث درسدی ،عمومداً در ذکدر
اسامی و نا ها نسبت به بازدیدکنندگانی که رشته های غیرهنری دارند اطالعات بیشتری دارندد،
میتوان نتیجه گرفت ایدن برتدری در میدزان سدرمایة فرهنگدی در میدان بازدیدکننددگانی کده
رشته های غیرهنری دارند؛ بهرغم انتظار ،حاکی از بیشتربودن رفتارهای هنری در آنهدا نسدبت
به گرو های هنری است.
 .9بازدید از موزه و عضویت در شبکة روابط دوستی :فارغ از سدطح سدرمایة فرهنگدی
اعم از پایین ،متوس یا باال ،اوالً ،عمو بازدیدکنندگان از طری یدا بده پیشدنهاد دوستانشدان از
نمایشگا برگزارشد در موزة هنرهای معاصر تهران مطلع شد اند؛ ثانیاً ،به سب ،پیشدنهادِ یدک
فرد به بازدید از موز ترغی ،شد اند؛ ثالثاً ،عمدو بازدیدکننددگان همدرا دوستانشدان از مدوز
بازدید کرد اند؛ رابعاً ،عمو بازدیدکنندگان ترجیح میدهند بدا همراهدی یدک دوسدت مطلدع از
نمایشگا های موز بازدید کنند .توجه به همة ایدن مدوارد نقدش شدبکة روابد دوسدتی را ،کده
تأثیرگذارترین عامل و حتی مهمتر از میزان بهر مندی افراد از سدرمایة فرهنگدی اسدت ،آشدکار
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میکند .با استناد به این داد ها ،میتوان چنین در نظر گرفت که در جامعة ایدران نده خاسدتگا
خانوادگی و سرمایة فرهنگی ،بلکه عضویت در گرو هدایی کده افدراد در آنهدا واجدد تحصدیالت
آکادمیکاند و عموماً در حال اشتغال به تحصیلاند یا ،به عبارت دیگر ،سدرمایة اجتمداعی نقدش
بسزایی در اقدا به بازدید از موز دارد .اساساً بازدیدد از مدوز یدک عدادتوار در قلمدرو افدراد
تحصیلکرد است که با اشتغال به تحصیل ،رواب دوستی و البته تجرد ارتباط دارد .دربارة تأکید
بر تجرد میتوان بر این یافتهها استناد کرد که بهرغم اینکه  02درصد از بازدیدکنندگان در کنار
خانواد زندگی میکنند ،در همة موارد ،عمو بازدیدکننددگان بده نقدش دوسدتان خدود تأکیدد
کرد اند و در هیچ مرحلهای اثری از حضور خانواد در اقدا به بازدیدد از مدوز مشداهد نشدد
است .البته ،در کنار این تأکید بر رواب دوستی ،نباید این نکته را نادیدد گرفدت کده بازدیدد از
موز همرا دوستان بیشتر در بین افرادی با سرمایة فرهنگی پایین رواج دارد؛ این افدراد بده آن
به عنوان یک سرگرمی و تفریح مینگرند .افرادی بدا سدرمایة فرهنگدی متوسد عمومداً در ایدا
تعطیالت و واجدان سرمایة فرهنگی باال بیشتر به صورت شخصی و بهتنهایی از مدوز هدا بازدیدد
میکنند.
 .1بازدید از موزه و مهارت هنری :با توجه به هماهنگی آثار بهنمایشدرآمد در نمایشگا
با تصور عمو بازدیدکنندگان ،میتدوان نتیجده گرفدت کده عمدو بازدیدکننددگان بدا رمزگدان
بهکاررفته در هنر مدرن آشنایی دارند .البته ،ناگفته نماند که در هدر دو گدرو رشدتة تحصدیلی
هنری و غیرهنری تقریباً  05درصد از بازدیدکنندگان در شاخة هنر ،در رشدتة نقاشدی ،مهدارت
دارند .با وجود این ،عمو بازدیدکنندگان با مطالعدة یادداشدتهدای کندار آثدار از مدوز بازدیدد
کرد اند و همچنین عموماً با نص ،خطوط و تابلوهای راهنما در موز مواف اند.
 .1بازدیدکنندگانِ همیش ی :بررسی تعداد دفعات بازدید گویای ایدن مطلد ،اسدت کده
حدود  05درصد از بازدیدکنندگان بیش از چهار بار از موز بازدید کرد اند و ،با توجه بده تعدداد
بسیار کم دومین ،سومین و بهویژ چهارمین بازدید ،میتوان چنین نتیجه گرفدت کده مدوز در
حفظ مخاطبان اتفاقی خود ،که برای نخستین بار از موز بازدید کرد اند ،چنددان موفد عمدل
نکرد است؛ به عبارت دیگر ،میتوان گفت برگزاری نمایشدگا هدای متعددد در مدوزة هندرهدای
معاصر تهران فق موج ،تشدید رفتار هنری گرو محدودی از بازدیدکنندگان است که بیشدتر
به واسطة ارتباط با یکدیگر از نمایشگا های برگزارشد در موز مطلع میشوند و از آنها بازدیدد
میکنند.
دربارة بیتوجهی در حفظ بازدیدکنندگان اتفداقی مدوز و تبددیل ایدن بازدیدکننددگان بده
بازدیدکنندگانی نظا مند ،چنانچه بررسیهای میدانی نشان میدهد ،موزة هنرهای معاصر تهران
آمار دقیقی از بازدیدکنندگان تهیه نکرد و اساساً تحلیل ویژگیهدا و انتظدارات بازدیدکننددگان
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در دستور کار واحدهای مختلف موز نیست .اطالعرسانی چه در خارج از موز  ،که شامل نصد،
پوستر نمایشگا ها میشود ،چه در داخل موز  ،کده مربدوط بده نصد ،لیبدلهدا و ارائدة بروشدور
نمایشگا است ،بهخوبی انجا نمیپذیرد .بهرغم درخواستهای مکرر بازدیدکننددگان در بهبدود
اطالعرسانی دربارة نمایشگا ها از طری نص ،پوستر و همچنین ارائة بروشور به بازدیدکنندگان،
همچنان عملکرد موز در این موارد بهشدت ضعیف است .این عملکرد ضدعیف در تعدداد بسدیار
کمتر بروشورهای چاپشد به نسبت تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگا ها مشهود است.
با استناد به موارد یادشد و شناخت ویژگیهای اجتماعی ،فرهنگدی ،تحصدیلی و خدانوادگی
بازدیدکنندگان ،میتوان گفت موزة هنرهای معاصر تهران به ارائة آثار هندری مشدروع بده همدة
اقشار جامعه موف نشد است ،زیرا بازدیدکنندگان عموماً تحصدیالت آکادمیدک دارندد .بیشدتر
آنها در رشته های هنری تحصیل کرد اند یا میکنند و به فعالیتهای هندری اعدم از نقاشدی و
موسیقی میپردازند .بنابراین ،میتوان بیان کرد که سیاست دموکراتیزاسیون فرهنگ و گسترش
اماکن موز ای و تعدد نمایشگا ها در جذب عمو مرد به هنر مشروع موف نبود است.
راجع به تبلیغات نمایشگا ها و ارائة اطالعات دربارة آثار بهنمایشدرآمدد در مدوز نیدز ،کده
عامددل مهمددی در ترغیدد ،عمددو مددرد بددرای بازدیددد از مددوز اسددت ،مددیتددوان گفددت عمددو
بازدیدکنندگان از طری دوستان از نمایشگا مطلع شد اند و پیشنهادهای اطرافیان علت اصدلی
بازدید آنها از نمایشگا بود است؛ ایدن موضدوع بیدانگر تشددید رفتدار هندری بازدیدکننددگان
همیشگی است؛ افرادی که به واسطة رشتة تحصیلی ،شغل یا آشنایی با هنر مشروع در خدانواد
عادتوارة هنری در آنها شکل گرفته است و هموار از موز ها بازدید مدیکنندد و بدا اطدالع از
نمایشگا ها اطرافیان خود را نیز مطلع میسازند .بدین ترتی ،،مدیتدوان گفدت بازدیدکننددگان
گرو محدودی هستند که به واسطة ارتباط با یکدیگر و بازدیدهای مکرر از موز از نمایشدگا هدا
مطلع میشوند و به بازدید میپردازند.
البته ،نباید تصور کرد که تبلیغات بیشتر و تعدد نمایشگا ها به شکلگیری عادتوارة هندری
در میان عمو اقشار جامعه منجر خواهد شد .در جامعة ایران ،بهرغم افزایش سدطح تحصدیالت،
که شاخص مهمی در سنجش سرمایة فرهنگی است ،مشاهد میشود که دارندگان سطح باالیی
از سرمایة فرهنگی نهادینه نیز به سمت موز ها و هنر جذب نمیشوند .این عدد ارتبداط بیدانگر
آن است که چنانچه ما فرهنگ را مجموعدهای از هندر ،دیدن ،تحصدیالت ،ورزش و ...بددانیم ،در
جامعة ایران هنر هستة اصلی فرهنگ به شمار نمیرود؛ به نحوی که میان بافرهنگبودن و هندر
رابطهای مشاهد نمیشود.
با توجه به آشنایی بسیار محدود عمو مرد با هنرهای زیبا ،عمومیشدن هندر د عدالو بدر
اطددالعرسددانی و تبلیددغ دربددارة نمایشددگا هددای برگزارشددد در مددوز هددا د مسددتلز شددناختِ
بازدیدکنندگان و شناساییِ انتظارات آنها برای آسانکردن بازدیدهاست؛ به نحوی که موز ها بدا
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ارائة اطالعات مناس ،و با استفاد از لیبلهدا ،بروشدورها و همکداری بدا راهنمایدانی مسدل بده
مباحث هنری برای بازدیدکنندگانی که به صورت اتفاقی از موز ها گذر میکنند امکان آشدنایی
با آثار هنری مشروع به نحو مطلوبی ایجاد شود تا گذرهای اتفاقی عمو از موز بده بازدیددهایی
نظا مند تبدیل شود .همچنین ،موز ها باید ارتباط خود را با نهادها و مؤسسات آموزشی تقویدت
کنند؛ ارتباطی که میتواند باعث آشنایی هرچه بیشتر اقشار تحصیلکرد با هنر شود.
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