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بررسی رابطهی بین سرمایهی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت موسیقایی
(با تأکید بر هنرجویان موسیقی شهر شیراز)
يکي از گونههاي متنوع معرفت ،قضاوت افراد دربارهی موسيقی است .ازاینرو ،بررسی جامعهشناختي قضاوت
موسیقایی را ميتوان در حوزهی جامعهشناسي معرفت طبقهبندی کرد .بدین ترتیب ،این موضوع که قضاوت
موسيقايي تا چه اندازه تحت تأثير روندهاي اجتماعي موجود در جامعه است ،بررسی میشود .در پژوهش حاضر،
پژوهشگر رابطهی قضاوت موسيقي با ويژگيهاي اقتصادي و فرهنگي جامعهی شيراز را بررسي کرده است.
دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامه و در آموزشگاههای موسیقی شهر شیراز گردآوری شده است .شیوهی
گردآوری دادهها ،نمونهگیری منظم در بین آموزشگاهها و نمونهگیری اتفاقی در داخل آموزشگاهها بوده است.
جمعیت مورد مطالعه  2000نفر برآورد و با استفاده از فرمول کوکران 384 ،نفر برای نمونه انتخاب شدند.
چارچوب نظری پژوهش نظریههای بوردیو ( )1984 ،1977 ،1968است .نتایج پژوهش ،که با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون به دست آمدهاند ،بیانگر رابطهی مثبت و معنیدار سرمایهی فرهنگی افراد با قضاوت موسیقایی
سبکی آنها؛ سرمایهی فرهنگی خانوادهی افراد با قضاوت موسیقایی محتوایی آنها؛ و سرمایهی اقتصادی افراد
با قضاوت محتوایی آنها است .این در حالی است که رابطهی میان سرمایهی فرهنگی افراد و قضاوت موسیقایی
محتوایی آنها؛ رابطهی سرمایهی فرهنگی خانوادهی افراد و قضاوت موسیقایی سبکی آنها؛ و رابطهی سرمایهی
اقتصادی افراد و قضاوت سبکی آنها ،منفی و معنیدار است.
کلیدواژهها :سرمایهی فرهنگی ،سرمایهی اقتصادی ،قضاوت موسیقایی سبکی ،قضاوت موسیقایی محتوایی
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 -1مقدمه

یکی از شاخههای اصلی علم جامعهشناسی ،جامعهشناسی معرفت است .این زیرشاخهی علم اجتماعی
را میتوان از قديميترين زيرشاخههاي جامعهشناسي قلمداد کرد ،زیرا انديشمندان کالسيک اين حوزه
بنیانگذاران رشتهی جامعهشناسياند .در اين گرایش جامعهشناسي ،بهطورکلی ،به بحث و بررسی تعين
اجتماعي معرفت میپردازند .در پژوهش حاضر به این پرسش که «فعالیتهای گوناگونی که در حوزهی
معرفتی انجام میشوند ،تحت تأثیر کدام شرایط اجتماعی و فرهنگیاند؟» پاسخ داده خواهد شد .يکي از
گونههاي متنوع معرفت ،قضاوت افراد دربارهی موسيقی است .پیشفرض این گرایش علم جامعهشناسی
این است که افراد با تأثیرپذیری از عوامل جامعهشناختی ،دربارهی قطعهای از موسیقی قضاوت میکنند
و این امر سبب میشود قضاوت آنها شکل خاصی داشته باشد .ازاینرو ،بررسی جامعهشناختي قضاوت
موسیقایی را ميتوان در حوزهی جامعهشناسي معرفت طبقهبندی کرد .بدین ترتیب ،اين موضوع که
قضاوت موسيقايي تا چه اندازه تحت تأثير روندهاي اجتماعي موجود در جامعه است ،بررسی میشود.
پژوهش پیش رو به بررسی رابطهی میان قضاوت موسيقایي و ويژگيهاي اقتصادي و فرهنگي جامعهی
شهر شيراز خواهد پرداخت.
یکی از پرسشهایی که همواره در بسیاری از متون مرتبط با موسیقی ایرانی مشاهده میشود ،پرسش
دربارهی هویت موسیقی ایرانی است .بهویژه پس از دورهی مشروطه ،همیشه مواضع گوناگونی دربارهی
این که موسیقی ایرانی چیست و یا چه باید باشد ،وجود داشته است .در برخی از دیدگاهها تکرار دقیق
ردیفهای موسیقی که از گذشته باقیمانده است ،به عنوان معیار مطرح میشود .برخی دیگر ،موسیقی
ایرانی را ناگزیر از پذیرفتن بسیاری از قواعد موسیقی غربی میدانند .شماری دیگر نیز در جستجوی حد
میانی این دو قطب بودهاند که بر اساس آن نه ویژگیهای موسیقی ایرانی و حال و هوای آن آسیب ببیند
و نه از دستاوردهای موسیقی غربی غفلت شود.
در پرداختن به این پرسشها ،و نیز در پاسخهایی که به آنها داده شده است ،بهندرت بهشکلی
نظاممند به رابطهی جامعه و موسیقی پرداخته شده است .فرض این است که در طول تاریخ ،موسیقی
و جامعه رابطهای تنگاتنگ داشتهاند ،آنچنانکه این دو خود را با الزامات یکدیگر هماهنگ ساختهاند.
موسیقی متناسب با توجه به روحیهی مردم تغییر میکرده و همزمان بر روحیات آنها اثر میگذاشته
است .با این وجود ،آنچه که در مطالعات مرتبط با موسیقی از نظر دور مانده ،این است که در بطن جامعه،
چه نوع نگاهی به موسیقی وجود دارد ،یا بهعبارتدیگر ،جامعه خواهان کدام نوع موسیقی است.
بسیاری از موسیقیدانان ایرانی ،بر اساس شناخت خود از جامعه ،نیازهایی را تشخیص میدهند .این
گروه از هنرمندان ،بر پایهی همین تشخیص ،تغییر در موسیقی ایرانی را میپذیرند (یا نمیپذیرند) .هدف از
پژوهش حاضر این است که این تشخیص به شکلی نظاممندتر انجام شود .به همین منظور ،تالش شده است
پرسش رابطهی میان موسیقی و جامعه ،پرسشی انضمامی و خاص در
بهجای جستجوی پاسخی کلی برای
ِ
نظر گرفته شود .این پژوهش پاسخی خواهد بود به این پرسشها که «بین عوامل اجتماعی و نوع قضاوت
افراد دربارهی موسیقی چه رابطهای وجود دارد؟»« ،افراد در قضاوتهای خود بیشتر فرم موسیقی را در
نظر دارند یا با محتوای موسیقی سروکار دارند؟» و «قضاوت افراد چه رابطهای با عوامل اجتماعی دارد؟»

 -2چارچوب نظری

در این پژوهش تالش شده است نه از سنتهای فکری پراکنده ،که از یک سنت فکری خاص استفاده
شود .نگارنده ،نظریههای جامعهشناس معاصر فرانسوی ،پیر بوردیو ،1را برای پژوهش دربارهی مسئلهی

امانوئل کانت ()1724-1804

بنیان داوری فرد که چیزی را زیبا یا زشت ارزیابی کند ،از همان تصور وی که محصول ادراک
حسی است ناشی میشود .هنگامی که فرد چیزی را زیبا مینامد ،حکمی متفاوت از احکام منطقی،
مفهومی و عقالنی میدهد که به ادراک «حسی» یا زیباییشناسانه بازمیگردد .داوری دربارهی یک
ابژه ،آنگاه که به خود آن بازگردد ،زیباییشناسانه است (اسکروتن.)150 ،1374 ،

میتوان چنین گفت که وقتی کسی از ایدهی وجود یک ابژه لذتی حاصل میکند ،این لذت همان سودی
است که فرد از وجود آن ابژه حاصل میکند .کانت معتقد است زمانی که داوری زیباییشناسانه انجام
میگیرد ،دیگر این سود اهمیتی ندارد .بر اساس آرای او ،در داوری زیباییشناسانه ،نه لذت بلکه «اعتبار
همگانی لذت» اصل و اساس کار است و همین نگرش است که در پژوهش حاضر مورد توجه است.
این جنبهی همگانی ،همان نکتهی مهمی است که از داوری زیباییشناسانه اصلی کلی میسازد؛ چیزی که
باید برای همگان درست و معتبر باشد .این در حالی است که در نگاه جامعهشناختی ،زیباییشناسی هم
میتواند تحت تأثیر رویدادهای اجتماعی قرار بگیرد.
کانت شیوهی تفکر منطقی دربارهی هنر را «تحلیل امر زیبا» خوانده است .او در تحلیل «امر زیبا» ،مورد
زیبا را از زاویههای چهارگانهی شکلهای منطقی بررسی کرده است .این چهار شکل عبارتاند از «كيفيت،
كميت ،نسبت و جهت» .در گام نخست ،كانت داوري ذوقي را از نظر كيفيت تحلیل میکند .از این منظر،
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یکی از تأثیرگذارترین آثاری که در حوزهی فلسفه هنر وجود دارد ،کتاب نقد قوهی حکم ( )1987اثر
امانوئل کانت است .مباحث کانت در این کتاب و بهویژه بخش نخست آن ،تأثیر فراوانی بر اندیشهی
زیباییشناختی ،حتی تا دوران معاصر ،داشته است .کانت اثر خویش را در دو بخش و همراه با یک
پیشگفتار نگاشته است .در نه بند از پیشگفتار ،کانت از ضرورت بحث فلسفی دربارهی داوری زیبایی
ذوقی و نیز از اهمیت داوری فرجامشناسانه سخن میگوید .در بخش نخست کتاب ،از نقد یا سنجش
داوری زیباییشناسانه بحث شده و در بخش دوم ،از نقد داوری فرجامشناسانه یا پژوهش غایت ابژکتیو
طبیعت سخن گفته شده است .با توجه به اینکه پژوهش حاضر بیشتر با بخش نخست این کتاب مرتبط
است ،از توضیح بخش دوم صرفنظر میشود .بخش نخست کتاب ،خود از دو قسمت تشکیل شده که
شامل تحلیل یا داوری زیباییشناسانه و دیالکتیک داوری زیباییشناسانه است .مبحث نخست این بخش
نیز خود به دو بحث دیگر تقسیم ،و در یکی زیبایی تحلیل و در دیگری واالیی با نگاهی فلسفی بررسی
شده است.
از نظر کانت ،اگر چیزی را زیبا ارزیابی کنیم ،داوریای ذوقی انجام دادهایم .داوری ذوقی به ذهن
مرتبط است .یعنی تصوری در ذهن به حس لذت یا عدم لذت سوژه مربوط میشود.
5
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طرحشده ،قدرتمند میداند .از همین رو ،در این بخش به بنیانهای نظری مرتبط با سنت فکری این
نظریهپرداز توجه و نظریههای سه فیلسوف بزرگ ارائه خواهد شد؛ فالسفهای که آشنایی با آنها به سبب
تأثیری که بر نظریههای این جامعهشناس داشتهاند ،از اهمیت بسیار برخوردار است :کانت،)1987( 2
پانوفسکی )1972( 3و بلز پاسکال .)1901( 4اساس کتاب اثرگذار بوردیو ،تمایز ،فراهم آوردن نقدی بر
فلسفهی کانت دربارهی ذائقهی هنری است .پانوفسکی نیز فیلسوف دنیای هنر است و ترجمهی کتاب او
توسط بوردیو سبب شد نظریههایش به عنوان بنیان بسیاری از نظریههای جامعهشناسی هنر مطرح شود.
بوردیو در نظریههای خویش ،از ایدههای پانوفسکی بسیار بهره گرفته است .دربارهی پاسکال نیز باید
گفت که ایدهی اساسی بوردیو برای طرح نظریهی تمایز ،از بلز پاسکال گرفته شده است.
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ذوق نيروي ارائهی حكم دربارهی ابژه است ،يعني شيوهای است که با آن فارغ از غرض ،ابژه را تصور
میکنیم .لذتی که از ادراك زيبايي حاصل میشود ،از هرگونه سود و منفعت جداست .در گام دوم ،او داوري
ذوقي را از نظر كميت بررسی میکند .اگر چیزی را زیبا فرض کنیم ،آن چیز فقط برای ما زیبا نیست .اگر
ابژهی مورد نظر فقط برای ما زیبا باشد ،هر قضاوتی که دربارهی آن انجام دهیم مربوط به سلیقهی ماست
و این در حالی است که امر زيبا براي همه زيباست .کانت در گام سوم ،داوري ذوقي را از نظر نسبت
ارزیابی میکند .از نظر او ،داوری دربارهی امر زیبا نباید با هیچ قصد و غرضی نسبت داشته باشد .در واقع،
او معتقد است زيبايي شكل غایی يك ابژه است ،درحالیکه فینفسه هيچ هدف و غایتی ندارد .در پایان،
كانت داوري ذوقي را از نظر جهت بررسي میکند .از اين منظر ،زيبايي از مفاهيم مستقل است و وسيلهی
لذت بردن را فراهم ميآورد؛ بهبیاندیگر ،لذت زيباييشناسانه همچون مورد ضروري مطرح ميشود .از
لذت سوژه يگانه داور زيبايي است (نقیبزاده248-253 ،1367 ،؛ احمدی.)81-88 ،1375 ،
نظر كانتِ ،
همانطور که پیشتر بهاختصار اشاره شد ،نگرش جامعهشناختی میتواند نگاهی دیگر را پیشفرض
خود قرار دهد .برای اینکه اهداف پژوهش حاضر را از این منظر بنگریم ،میتوانیم بگوییم که
«زيباييشناسي كانتي» در تقابل با «زيباييشناسي عامهپسند» قرار دارد .اين زيباييشناسي بر برتري مطلق
شكل بر كاركرد اصرار دارد ،درحالیکه زيباييشناسي عامهپسند بر کماهمیت جلوه دادنِ شكل نسبت به
كاركرد اشاره میکند .كانت با متمايز دانستن «آنچه لذت ميآفريند» و «آنچه داراي منفعت خاصي است»،
گفتماني زيباييشناسانه ایجاد ميكند كه در آن ذائقهی «نابی» که ناشي از انديشه و تفكر است ،بر ذائقهی
منتج از لذت صرف حسي ارجحيت مييابد .جامعهشناساني همچون بورديو در مخالفت با اين ديدگاه
اظهار داشتهاند كه اين نگرش به هنر ،مشروعيتبخش گونهاي از زيباييشناسي است كه منكر تأثير
رابطهی اجتماعي است (کد.)148 ،1990 ،
اين زيباييشناسي ناب ،در واقع ،عقالنيسازي گونهاي خاص از اخالقيات است :لذت ناب ،لذتي
ال پيراسته از هرگونه منفعت حسي و كام ً
كام ً
ال رها از هر سود اجتماعي است .این لذت ،همانقدر
از هرگونه ارتباط با امر شهواني جداست كه از مصرف متظاهرانه ،و همانقدر که در تقابل با لذت
ديگرخواه 6و فرهيختهوار 7اشراف و طبقات باال قرار دارد ،در تقابل با لذت عاميانه و غريزي مردم
عادي نیز هست( .بوردیو)493 ،1984 ،

بنابراين
زيباييشناسي فلسفي خود را نهتنها از زيباييشناسي عامهپسند طبقهی كارگر ،بلكه از زيباييشناسي
خردهبورژوازي نيز متمايز ميكند .تنها با وجود حفظ فاصلهاي زيباييشناختي (يعني گونهاي
«بيطرفي ناشي از نگاهي ناب») است كه اثر هنري با لذتي «ناب» دريافت ميشود -لذتي كه به نمادي
ل شده است( .همان)491 ،
از برتری اخالقي و اثر هنرياي كه مالكي براي ترجيح اخالقي است تبدي 

اروين پانوفسكي ()1892-1968

اروين پانوفسكي در فاصلهی بین دو جنگ جهانی در آلمان و سپس در اياالت متحده فعاليت ميكرد.
او هرگز خودش را جامعهشناس نميدانست ،اما با پسگفتاري كه پير بورديو در سال  1967بر ترجمهی
فرانسوي اثر برجستهی او ،معماري گوتيك و تفكر اسكوالستيكي (مدرسي) ( ،)1951نوشت ،تفکرات
وی در جامعهشناسي هنر مورد توجه قرار گرفت.
در اين اثر ،پانوفسكي شباهت ساختاري صورتهاي معماري و سامان گفتارهاي ادبي سدههاي
مياني را آشكار ميكند .او همچنين در اثر ديگر خود ،گاليله منتقد هنر ،شباهت ميان برداشتهاي

بر اساس دیدگاه بلز پاسكال ،غایت رفتار آدمی و آنچه محرك نهايي رفتار اوست ،میلی است که فرد
برای به دست آوردن شأن و منزلت 14دارد .این میل را فقط جامعه ميتواند سيراب كند .انسان دچار پوچی
است و برای رهایی از این پوچی در جستجوی کسب آوازه است؛ در جستجوی یافتن مقام و یا نقشی در
یک گروه یا نهاد .تنها در این صورت است که او میتواند امیدوار باشد که بر محدودیتهای خویش غلبه
کند .فرد برای تحقق این هدف خویش ناچار است خود را در معرض داوریهای دیگران قرار دهد .او با
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زيباييشناختي گاليله و موضعگيريهاي علمياش را بازنمایی میکند و نشان ميدهد که چگونه ،برخالف
انتظار ،برداشتهاي زيباييشناختي گالیله كه در عصر خودش مدرن بود ،مانع از آن ميشود كه بتوان او
را پیش از كپلر ،کاشف مدار گردش بيضوي زمين دانست .عالوهبراین ،يكي از بزرگترين دستاوردهاي
پانوفسكي ،افتراق سهگانهی تحليل در تفسير تصويرهاست ،یعنی افتراقی که بین سطوح شمايلي( 8بُعد
10
اختصاص ًا تجسمي) ،شمايلنگاري( 9قراردادهاي تصويري براي شناسايي تصویر) و شمايلشناختي
(مباني جهانبيني تصويري) قائل میشود .سطح سوم تحليل اجازه ميدهد که ميان آثار هنري و
«صورتهاي نمادين» يك جامعه رابطه برقرار کنیم.
ی يك
بر اساس نظریهی پانوفسكي ( ،)1972تفاوت ِ
درك يك ناظر مبتدي و تفسي ِر شمايلشناسانه ِ
ناظر نكتهبين ،به تفاوتهايي بستگي دارد كه در رمزگان درونيشدهی آنها وجود دارد .به این ترتیب،
شخص میتواند ابژهی درك هنري را رمزگشايي كند .عموم ًا اين رمزگانها نمیتوانند بهتنهایی شرایطی را
مقام اثري هنري،
فراهم کنند كه با توجه به آن شرایط ،صرف ًا تجربهی تماس با اثر هنري به درك آن در ِ
منتهي شود .فهم نادرست كه ناشي از گونهاي سوءتعبير از رمزگانهاست« ،توهم درك سريع» را بهوجود
ميآورد كه دريافتي واهي مبتني بر يك رمزگان اشتباه است (بوردیو .)590 ،1968 ،اين رمزگان به اشتبا ِه
«اولین نگاه» 11منجر میشود؛ یعنی این اعتقاد که تحسين اثر هنري ميتواند پاسخي طبيعي به ويژگيهاي
ذاتي اثر هنري باشد.
اثر هنري (مانند هر ابژهی فرهنگي دیگر) نه بيان يك معناي ذهني است و نه تجسم معنايي عيني،
بلكه بيشتر ،گونهاي امر اكتسابي است .اين امر اكتسابي ،بسته به ابزار رمزگشايي كه براي آن بهکاربرده
شده است ،ميتواند آشكاركنندهی معانی در سطوح متفاوت باشد .بر اساس نظریهی پانوفسكي ،در سطح
اوليهی فهم و دريافت اثر ،تصوير به تجربهها و يا حاالت بيواسطه و آنی ما مرتبط ميشود؛ براي مثال،
زمانیکه از رنگها با عنوان رنگ شاد يا تند صحبت ميشود ،تجربهها و حاالت آنی تأثیرگذارند .در
سبكي اثر (كيفيتهاي صوري) و
سطح دوم ،باید به مفاهيمي مبسوط ارجاع دهیم كه به ويژگيهاي
ِ
درونمايههاي خاص تصاوير و نمادها مربوط است.
12
در سطح دوم ،تمايز ديگري بين معني «قراردادي» (برای مثال ،تشخيص اينكه مضمون يك تصوير
تركيب
بيانگر «شام آخر» است) و معناي درونی( 13كه طی آن ،نهتنها با تصاوير بلكه با روشهاي
ِ
درونمايهها ،همچون نمادهاي فرهنگي متعلق به يك گروه ،ملت و يا سن خاص ،نيز برخورد ميشود)
وجود دارد .درحالیکه در سطح اول ،فهم و دريافت اثر هنري به مفاهيم بيروني (مثل رنگ ،اندازه ،شكل)
محدود است ،در سطح دوم ،دريافت معنا «مستلزم آشنايي با درونمايههاي خاص و يا مفاهيمي است كه
تنها از طريق منابع ادبي ميتوانند منتقل شوند» (بوردیو .)592 ،1968 ،اینکه درك ابژهی هنري (که با
«اعمال» ناشی از درک ابژه هنری همراه است) در سطح اول يا دوم صورت گرفته است ،به تسلط فرد بر
رمزگانهاي مناسب بستگی دارد.
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این کار ،دچار عدم قطعیت نیز میشود و امنیت خویش را از دست میدهد .اما برای دستیابی به قطعیت
و اطمینان از این راه گریزی ندارد (بوردیو .)250 ،1977 ،بنابراين« ،هستي اجتماعي به معني تفاوت
است ،و تفاوت نیز متضمن سلسلهمراتب است .این فرایند بهنوبهی خود ،سرآغاز ديالكتيك بيپايان
تمايز و تظاهر ،سرشناسي و انگشتنمايي ،بيقاعدگي و ضرورت است» (رامين.)601 ،1389 ،
پاسكال مينويسد« :عالم از راه فضا مرا در خود ميگيرد و مانند نقطهاي مرا فرو ميدهد؛ من از راه
فكر آن را در خود ميگيرم [ميفهمم]» .به نظر بورديو ،به همين نحو هر يك از ما در موضع اجتماعي
خاصي قرار گرفتهايم كه دیدگاه خاصي را در مورد جهان به ما ميدهد .هر موضع در ميدان اجتماعي
خصلت خاصي را در مورد جهان به ما ميدهد .هر موضع در ميدان خصلت خاص خود را ميطلبد،
يعني مجموعهاي از رغبتهاي درونيشده و در طول زمان هضمشده كه ادراك ما را نسبت به جهان
ل كردن بر جهان وامیدارد»( .شويره و فونتن)33 :1385 ،
شكل ميدهد و نيز ما را به عم 

بنابراین با مراجعه به نظریهی پاسكال ،ميتوان گفت كه فرد به دلیل قرار گرفتن در فضاي اجتماعي
جا و مکانی دارد و در اين فضا «غرق شده» است ،اما ميتواند اين فضا را بفهمد و بر آن تأثير بگذارد
(همان 38 ،و .)44
همانطور که پیشتر گفته شد ،چارچوب نظری پژوهش حاضر نظریههای پیر بوردیو است .روش
بوردیو را میتوان ساختارگرايي تكويني 15نامید .این روش ،توصيفكنندهی شيوهاي از تفكر و پرسش
است و بورديو میگوید با استفاده از چنين روشي سعي بر توصيف ،تحليل و ارائهی شرحي از پيدايش
شخص ،ساختارها و گروههاي اجتماعي دارد .روش بورديو ،با در نظر داشتن رابطهاي ديالكتيكي بين
عامليت و ساختار ،16نظريهاي براي تحليل ديالكتيكي زندگي عملي 17ارائه ميدهد .چنين ديدگاهي اين
توانايي بالقوه را دارد که كنشمتقابل میان كردار اقتصادي فردي و دنياي «بيروني» را نشان دهد .پرداختن
به این موضوع مستلزم اندیشیدن به شکل رابطهاي 18است ،و نیز مستلزم فرا رفتن از آن چيزي كه بورديو
آن را تقابل ساختگي ساختارهاي عيني و بازنماييهاي ذهني توصيف ميكند .بین رویکردهای ذهنی
ی که آنها را در بر گرفته است ،تقابلی وجود ندارد.
افراد و ساختارهای عین 
رويكرد بورديو پيچيده است .او در دفاع از اين رويكرد اذعان ميدارد كه واقعيت اجتماعي ،فينفسه
پيچيده است و علوم اجتماعي (انسانشناسي ،مردمشناسي ،جامعهشناسي ،تاريخ) بهناچار بايد مفاهيم و
روشهايي را براي انعكاس و فهم چنين واقعيتي خلق کند .بوردیو برای تحقق این هدف ،ساختارگرايي
تكويني را پیشنهاد میدهد .این روش براي فهم همزمانِ پيدايش ساختارهاي اجتماعي و گرايشهاي
ذهنی عامالني كه درون اين ساختارها زندگي ميكنند ،بهکاربرده میشود.
مفاهيم حياتي به
در نظریهی بورديو دو ابزار مفهومي اهمیت بسیاری دارند :ملكه و ميدان .اين
ِ
ايدههاي ديگري همچون قدرت نمادين ،راهبرد و كشمکش (بر س ِر قدرت مادي و نمادين) و گونههاي
مختلفي از سرمايه (اقتصادي ،فرهنگي و نمادين) وابستهاند .درحاليكه فهم ملكه بسيار مهم است ،فهم
نقش «راهبرد» نيز حائز اهميت است ،چراکه باعث میشود نسبت به ملکه دیدی تعینگرایانه نداشته باشیم
(هارکر و دیگران.)3 ،1990 ،
مفهوم ميدان در نظريهی بورديو مفهومي پوياست .ميدان جایی است که در آن پتانسيلهاي
مختلفي حضور دارد .اين پتانسيلها حاصل کشمکشهايياست که درون ميدان ،بر سر دستيابي
به سرمايههاي خاصي صورت ميگيرد .اين کشمکشها باعث نگهداشت و يا دگرگوني ميداناند.
(شویره و فونتن)140 ،1385 ،
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«ملكه نظامي از تمايالت پايدار و درعینحال قابلتغییری است كه بنياني زايا براي كردارهاي
ساختاریافته و به لحاظ عيني يكپارچه فراهم میآورد» (بوردیو .)7 ،1977 ،ملكه به مجموعهاي از
شخصي افراد ،خلق و
گرایشها گفته میشود كه بواسطهی همزماني ساختارهاي عيني و سرگذشت
ِ
بازتدوين ميشود .گرایشها در مواضع اجتماعي و درون ميدان حاصل و سبب ایجاد هماهنگی میان
ذهن و آن مواضع میشوند .براي مثال ،در رفتار يك فرد میتوان این «انطباق» را در برداشت او از
فاصلهی اجتماعي (خود با دیگران) يا حتي در حاالت بدنياش ،مشاهده کرد .بنابراين ،حتی میتوان گفت
که ملكه شخص ،بنيان دوستي ،عشق و ديگر روابط شخصي را شكل ميدهد.
روشن است كه میتوان ملكه را در سطحي نيمههشيارانه در نظر گرفت« :چارچوبهاي ملكه و اشكال
خاص خود را مديون اين واقعيتاند كه فراي هشياري
اوليهی طبقهبندي که درون آن جای گرفتهاند ،كارايي ِ
و كاربرد زبان ،فراي دقت دروننگرانه و يا كنترل توسط اراده عمل ميكنند( ».بوردیو.)466 ،1984 ،
اثر بورديو دربارهی گوستاو فلوبر ،19شيوهی ديگري براي فهم ادغام ملكه و ميدان فراهم ميآورد .در
اين مورد ،بورديو ميدان را به يك بازي (يعني مكاني برای كشمکش و کاربرد راهبرد) تشبیه میکند كه در
آن ملكه (يعني ويژگيهاي استحالهشده در فرد مانند ظرافت ،آسانگيري در رفتار و نظاير آن) و سرمايه
(يعني داراييهاي موروثي) برگهاي برندهاند .همهی اين مفاهيم ،براي شركتكنندگان حاضر در ميدان
امكانهايي را تعريف ميكنند .اين برگهاي برنده ،تعيينكنندهی سبك بازي ،موفقيت و شكستاند.
ملكه شامل دانش شخصي فرد و فهم او از جهان نيز ميشود و به این ترتیب ،واقعيتي ديگر در
ذهن فرد به وجود میآورد .بنابراين ،دانش فرد قدرتي ساختاربخش نیز دارد و صرف ًا بازتاب دنياي
واقعي نيست (همان) .ملكه ،خواه در طول زندگی يك فرد و خواه از نسلی به نسل ديگر ،هرگز «ثابت»
نيست ،زیرا به شیوههای گوناگون بسط مییابد .زمانی که مواضع درون ميدان تغيير ميكنند ،گرایشهای
تشکیلدهندهی ملكه نيز تغيير ميكنند.
بورديو دو شكل از این محدوديتها را بیان میکند .منبع نخست این محدودیتها ،اجتماعي شدن
افراد است (كه بهنوبهی خود چرخهی اجتماعی قبلی را بازتولید میکند)« .بين كودك و جهان ،يك گروه
دخالت دارد  . . .گروهی دارای مجموعهی كاملي از كردارهاي سنتي و گفتمان ،گفتارها و ضربالمثلها
كه همگي با اصول ملكه تطبيق يافتهاند» (بوردیو.)167 ،1977 ،
ازاینرو ،كودك ناگزیر باید دنيا را به همان شيوهاي ببيند كه نسل قبلي ميديد «تا دنيا را با اسطوره
سازگار نمايد .».اگرچه ،در شرایطی که تغييراتی پرشتاب در دنیای اجتماعی رخ میدهند ،شرايط عيني
منبع
محيط اجتماعي و مادي براي نسل جديد يكسان باقي نميماند .اين امر زمینهساز شکلگیری دومين ِ
محدوديت ملكه در هر نسل است .این شرايط عيني بهطور پیوسته گرایشهایی را به فرد تلقين ميکنند كه
ِ
بهنوبهی خود ،همراه با شرايط عيني ،اميال و كردارها را توليد مينمايند (همان.)77 ،
21
بورديو در کتاب تمايز ( ،)1984مفهوم مسير 20را ،با بحث از موضع «تازهبهدورانرسیدهها» و افرادي
كه جايگاه طبقاتي باالیی ندارند ،معرفي ميکند .زمانی که افراد درون يك گروه قرار میگیرند (یعنی موضعي
در يك ميدان دارند) ،بر اعمال ناموزون و بيربط دیگران ،يعني رفتارهایی كه نشان ميدهد آنها از تبار
اجتماعي متفاوتي هستند ،خرده ميگيرند .بهعبارتديگر ،آنها با ريشه و مسيري متفاوت از ديگران به
اين مرحله (موضع) رسيدهاند .عاديترين تبار ،آن است كه بورديو آن را به «حجم سرمايهی موروثي»
مرتبط ميداند .از گروهي كه حجم سرمايهای مشابه با هم دارند انتظار ميرود «از مجموعه مسيرهاي نسبت ًا
مشترکی كه به مواضع كموبيش برابري رهنمون ميشوند ،پيروي کنند» (بوردیو.)110 ،1984 ،
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در سطحی دیگر از روششناسي بورديو ،مفهوم راهبرد مطرح میشود .او بهجای اینکه از مفهوم
قواعد كه موجد يا حاكم بر رفتارند ،استفاده کند ،الگویی از كنش اجتماعي را جايگزين ميسازد كه در
آن ،آنچه مردم انجام ميدهند به ابداع و دنبال کردن راهبرد بستگي دارد .راهبرد ،گرایشهای فرهنگي
(ملكه) را سازمان میدهد.
بهكارگيري راهبرد ،22يعني در نظر گرفتن اين واقعيت كه کنشگران اهداف و عالئقي دارند و در نظر
گرفتن آن با این هدف است كه سرچشمهی عمل کنشگران را در تجربهی خود آنها از واقعيت (حس
عملي آنها يا منطق عملي آنها) جاي دهیم ،نه در مدلهاي تحليلي كه دانشمندان براي تبيين اين عمل
ساختهوپرداخته میکنند (جنكينز.)117 ،1385 ،
بورديو با ساختن و استفاده از اين الگو برای راهبرد ،امیدوار است كه از دو نوع ثنويتگرايي متمايز،
اما مرتبط با يكديگر ،پرهیز کند .او نخست ميكوشد بهاندازهی كافي دربارهی اینکه چگونه آزادي و
قيدوبند در هم میآمیزند (كه ويژگي كنشمتقابل اجتماعي است) توضيح دهد و این موضوع را روشن
كند .سپس ،عمل را محصول فرايندهايي میداند كه نه یکسره آگاهانه و نه یکسره ناآگاهانهاند .عمل و
کردار ريشه در فرايند مستمر يادگيري دارند كه در كودكي آغاز ميشود و از طريق آن کنشگران (بدون
آنکه متوجه باشند) درست و غلط را تشخیص میدهند (جنكينز.)74 ،1375 ،
با این مقدمه ،اکنون میتوان به نظریههای بوردیو دربارهی قضاوت پرداخت .استدالل همیشگی
بورديو از نخستين آثار او دربارهی تحسين آثار هنري ،این است كه قضاوتهاي زيباييشناختي
سازوكاري دارند که مبتني بر رمزگشايي و مشتمل بر روابط اجتماعي انكارشده يا بهغلط تفسيرشده
است .او در تمايز ،كه ثمرهی بيست سال مطالعهی وی دربارهی جامعهشناسي ذائقه است ،ثابت ميكند
كه همهی انواع قضاوتهای دربارهی ذائقه (شامل قضاوت زيباييشناختي) ،تحت تأثیر ملكهاي انجام
میشوند كه بهواسطهی مسير زندگي طبقاتي فرد به وجود آمده است .بورديو با تحليل درك و دانش هنري
بهمثابهی اشكالی از سرمايهی فرهنگي ،بهدقت شرح میدهد كه چطور قضاوتهایی که دربارهی ذائقهی
زيباييشناختي انجام میشوند ،با نظم اجتماعي انطباق دارند .بدین ترتیب ،شناسايي «شكل (فرم و سبک)
ی يافتن نسبت به علم زيباييشناسي ،با استفاده از ملكهاي با
خوب» يا «ذائقهی ناب» ،چيزي جز آگاه 
فرهنگ باال (و تحصيلكرده) نيست.
برعكس ،زيباييشناسي افرادی که از این امکانات بیبهرهاند (و تنها در تقابل با زيباييشناسي
تحصيلكردهها معني مييابد ،يعني با تأكيدي كه بیشتر بر كاركرد اثر هنري دارد تا بر شكل (فرم و
سبک) آن) ،گونهاي از زيباييشناسي است كه بورديو آن را «انتخاب امر ضروري» مينامد .او میان اين دو
قطب« ،خريداران فرهنگ» را شناسايي ميكند كه توانايي تملك ظواهر ذائقهی هنري را دارند ،اما دانش
ضمني و نشانههاي بديهي متمایز ساختن فرهنگ مشروع (در حوزهی قضاوت هنري) را كم دارند .بدین
ترتیب ،مشخصهی خريداران فرهنگ (كه با توجه به درجهی آشنايي با فرهنگ مشروع ،مشخصههای
گوناگوني دارند) «شناخت اشتباه این افراد است» (بوردیو.)323 ،1984 ،
حس تمايز ،كه نشانهی بارز فرهنگ مشروع است ،شكلي از سرمايهی فرهنگي است كه از خانواده
و مدرسه به فرد منتقل میشود .همانطور كه ارزش پول به سبب قابليت تبدیلشدن آن به قدرت است،
ارزش دانش فرهنگي نيز به قابليتی است که براي خلق اعمال متمايزكننده دارد.
اگرچه طبقات متوسط تا اندازهاي از «ذائقهی اجتنابناپذير» طبقات پايينتر فاصله دارند ،اما ،آنها
نيز با قضاوت «سبكگونه»ی طبقات مسلط در كشمکشاند؛ قضاوتی که بر اساس آن سبک اثر هنری
مورد توجه قرار میگیرد و نه محتوای آن .اصلي كه راهنماي همهی انتخابهاي افراد قشر پایینتر

 -3روش پژوهش

در اين فرمول  zبرابر است با  1.96براي  5درصد خطاي برآورد .آزمون فرضيه بدون جهت است.
 pو  qنسبت افرادي هستند كه به انواع قضاوتهای سبکی و محتوایی ،متمايل و نامتمايلاند d .نيز خطاي
قابلقبول در اين پژوهش و برابر  5درصد است .در نهايت ،بر اساس  5درصد خطاي برآورد ،حجم
نمونه  384نفر محاسبه ،و انتخاب نمونه بر اساس تركيب دو نمونهگیری خوشهاي و اتفاقی بوده است؛ به
این ترتیب كه برای جمعآوری نمونهها ،ابتدا به هر آموزشگاه سهمی برابر اختصاص داده شد و سپس،
پرسشنامهها بهشکل تصادفي توسط هنرجويان هر آموزشگاه پاسخ داده شد .ابزار گردآوري دادهها
پرسشنامهای است متشکل از:
•ويژگيهاي فردي پاسخگو
•پرسشهای مربوط به سرمايهی فرهنگي پاسخگو
•پرسشهای مربوط به سرمايهی فرهنگي خانوادهی پاسخگو
•پرسشهای مربوط به سرمايهی اقتصادي پاسخگو
•پرسشهای مربوط به قضاوت موسیقایی پاسخگو (در دو طیف سبکی و محتوایی)

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

جامعهی آماري پژوهش حاضر ،تمامي هنرجويان آموزشگاههاي موسيقي شهر شيرازند .بر اساس
اطالعات موجود در ادارهی فرهنگ و ارشاد اسالمي شهر شيراز 34 ،آموزشگاه موسيقي در اين شهر
مشغول به فعاليتاند .مسئولين ،تعداد هنرجويان را حدود  2000نفر معرفي كردهاند.
حجم نمونه ،تابعي از متغيرهايي مانند حجم جامعهی آماري ،پراكندگي متغير مورد مطالعهی درون
ي متغير
جامعهی آماری و نیز دقت برآورد فرايند نمونهگيري است .جامعهی آماري ،بر اساس پراكندگ 
مورد مطالعه در آن ،از حجمی حدي برخوردار است ،یعنی اگر تعدادی به حجم جامعه افزوده شود ،تأثيري
بر حجم نمونه نخواهد داشت و يا تأثير این افزایش حجم بسيار ناچیز خواهد بود .از این نظر ،فرمولهای
محاسبه برای حجم نمونه را ميتوان در دو گروه كلي تعریف كرد:
1 .1فرمولهايي كه در آنها حجم جامعه يكي از متغيرهاي اثرگذار است.
2 .2فرمولهايي كه در آنها حجم جامعه بهعنوان يكي از متغيرهاي اثرگذار حضور ندارد.
در پژوهش پیش رو ،حجم جامعهی آماري در دسترس محقق بوده و به همین سبب براي محاسبهی
حجم نمونه ،از فرمول زير استفاده شده است:

بررسی رابطهی بین سرمایهی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت ...

است ،ریشه در شرايط اقتصادي دارد .این افراد هرگونه تمايل زيباييشناختي به «هنر برای هنر» را طرد
میکنند و جذب گونهاي «زيباييشناختي» عملگرايانه و كاركردي ميشوند .از نظر بورديو ،اين باور كه
«زيباييشناسي ناب» تنها نگرش زيباييشناختي شايسته براي نگريستن به آثار هنري است ،باور درستی
نیست .اين باور ،گرايشي «بيغرض» و «بيطرفانه» را نسبت به ابژهی تحسين زيباييشناختي نشان میدهد
كه شكل را برتر از كاركرد ميداند .درحالیکه در نگرش معمول به جهان ،کارکرد بر شکل برتری دارد
يا تنها آثاري را «زيبا» ميخوانند كه فهم آنها بيواسطه و سريع است« .زيباييشناسي ناب» حد فاصل
اساس بحث پانوفسكي) و شناسايي و تفسير است .ابژهی هنري آن چيزي نيست كه
درك سطح اول (بر
ِ
بهنظر ميرسد؛ يعني طوري كه در نگا ِه فرد بيطرف ظاهر ميشود ،بلكه همچون امري وابسته به مقولهاي
از ابژهی فرهنگي «تشخيص» داده و «شناسايي» ميشود (هارکر.)141 ،1990 ،
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پرسشنامه شامل  77پرسش بهصورت بسته و باز بوده است .در سطح استنباطی ،از روش آماری
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره ،و برای وارد کردن دادههای گردآوریشده به رایانه و
انجام محاسبات مورد نیاز ،از بستهی نرمافزاری  Spss/windows/version16استفاده شده است .دو متغير
سرمايهی فرهنگي و سرمایهی اقتصادي ،با توجه به متغيرهاي موجود در پرسشنامه ،از روش تحليل
عاملي براي تقليل دادهها و كدگذاري مجدد آنها مشخص شدهاند.
در ابتدا شرحي مقدماتي از روش تحليل عاملي ارائه خواهد شد .تحليل عاملي ،روش پيچيدهاي براي
تقليل مجموعهی بزرگي از متغيرها به مجموعهی كوچكتري از متغیرهایی است كه عامل خوانده ميشود.
هدف اصلي در تحليل عاملي بررسي اين امر است كه چگونه بر اساس پاسخ افراد به پرسشها ،ميتوان
معدودي عوامل عامتر را مشخص كرد (دواس.)253 ،1386 ،
مسئلهای كه در تحليل عامل وجود دارد اين است كه عالوه بر متغيرهاي مورد استفاده ،مجموعهاي
از عوامل بهدست ميآيد كه چهبسا بيمعني و ازآنجاکه حاصل كار (استخراج عوامل) مبتني بر همبستگي
بين متغيرهاست ،فاقد هرگونه ربط منطقي و مفهومي باشند .برای مثال ،ممكن است دريابيم متغير سطح
تحصيالت ،سن و درآمد با یکدیگر همبستگي تجربي دارند و در نتيجه ،در تحليل عاملي ،آنها را عامل
قلمداد کنیم .در انتخاب متغيرهايي كه در تحليل عامل وارد ميشوند بايد فرض بر اين باشد كه همبستگي
بين متغيرها مناسب است .در واقع ،همبستگي بين متغيرها بايد محصول عامل مشترك سومي باشد.
برای تعيين مناسب بودن مجموعهاي از متغيرها در ماتريس همبستگي با هدف تحليل عامل ،روشهای
گوناگونی وجود دارد (ن.ك نورسیس )128-129 ،1985 ،که يکی از آنها استفاده از آمارهاي بهنام
 KMOبا دامنهی  0تا  1است.
ﻣﺘﻐﻴﺮ 1
ﻣﺘﻐﻴﺮ 2

ﻋﺎﻣﻞ 1

ﻣﺘﻐﻴﺮ 3
ﻣﺘﻐﻴﺮ 4
ﻣﺘﻐﻴﺮ 5

ﻋﺎﻣﻞ 2

ﻣﺘﻐﻴﺮ 6

نمودار  .1مفروضات علي اساسي مربوط به تحليل عاملي دو عاملي

ساختن عوامل سرمايهی فرهنگي و سرمايهی اقتصادي

در این قسمت ،به تحلیل عاملی برای بهدستآوردن متغیرهای سرمایهی فرهنگی و سرمایهی اقتصادی
میپردازیم.
عامل سرمايهی فرهنگي از چهار متغير مشاركت در فعاليتهاي هنري ،رفتارهاي آموزشي و مرتبط
با يادگيري ،بررسي ميزان كاالهاي فرهنگي و ميزان عالقه به هنر ساخته شده است.

رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻟﺎﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻴﺰان ﻋﻠﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ
نمودار  .2مفروضات علي اساسي مربوط به عامل سرمايهی فرهنگي
KMO = 0.82
of variance = 65.41 %

درآﻣﺪ
واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺧﻮدرو

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪي اﻗﺘﺼﺎدي

دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ و ﻓﻴﻠﻢﺑﺮداري

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺳﺎز ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ

نمودار  .3مفروضات علي اساسي مربوط به عامل سرمايهی اقتصادي
KMO = 0.87
of variance = 0.60 %

مقدار  0.87براي ضريب  KMOو  60براي تحليل واريانس ،نشان میدهد كه بهطورکلی ،همبستگي
موجود براي تحليل عاملي مناسب است.

متغیرهای نگرش سبکی و محتوایی به موسیقی

برای سنجش این دو شاخص ،از پاسخگویان خواسته شد که میزان موافقت خود را با هر یک از جملههای
مطرح در پرسشنامه که بر روی طیفی  3قسمتی کدگذاری شده بودند ،بیان کنند .در جدول شمارهی 1
این جملهها آمدهاند.

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

مقدار  0.82براي ضريب  KMOو  65.41براي تحليل واريانس ،نشان میدهد که بهطورکلی،
همبستگي موجود براي تحليل عاملي مناسب است.
عامل سرمایهی اقتصادی از شش متغیر درآمد ،زیربنای واحد مسکونی ،قیمت خودرو ،قیمت دوربین
عکاسی و فیلمبرداری ،قیمت تلفن همراه و ارزش ساز ساخته شد.

بررسی رابطهی بین سرمایهی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت ...

ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻫﻨﺮي
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جدول  .1متغیرهای نگرش سبکی و محتوایی به موسیقی

ﻣﻌﺮف

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ

ﺳﺒﮏﮔﻮﻧﻪ

در ﻫﻨﺮ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ؛ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﺳﺒﮑﯽ اﺳﺖ؛ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی در درﺟﻪی اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری
ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ در آﺛﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﻗﻮاﻋﺪ آن ﺳﺒﮏ ﺧﺎص ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ در اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺎت
ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﻮد؛ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﺛﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در درﺟﻪی اول ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﺒﮏ
آن اﺛﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻢ؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺧﻮب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ آن اﺛﺮ اﺳﺖ؛
اﺛﺮی دارای ارزش ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻨﺮ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﻨﺮی ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻪ از اﺣﺴﺎﺳﺎت؛ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درک ﻣﺮدم
ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺛﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺧﻮب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﻓﻘﻂ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺛﺮ ﺧﻮب ﻫﻨﺮی را دارﻧﺪ؛ در ﺷﻨﯿﺪن و اﺟﺮای آﺛﺎر
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻮﺟﻪ دارم؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارم ﺧﻮدم آﻫﻨﮓ ﺑﺴﺎزم و ﺑﻪ ﻧﻘﺪ
آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﭙﺮدازم؛ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻋﻠﺎﻗﻪ دارم.

ﻣﺤﺘﻮاﮔﻮﻧﻪ

در ﻫﻨﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎر اول
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا و درونﻣﺎﯾﻪی اﺛﺮ ﺗﻮﺟﻪ دارم؛ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی در درﺟﻪی اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس
آدﻣﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ؛ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ﻣﻮارد ﻧﻮ و ﺗﺎزه در آﺛﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽام؛ در
اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درک زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد؛ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﺛﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در
درﺟﻪی اول درونﻣﺎﯾﻪ )ﺗﻢ و ﺗﻨﺎﻟﯿﺘﻪ( ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺛﺮ
ﻫﻨﺮی ﺧﻮب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ روح و روان ﺧﻮد اﺳﺖ؛ اﺛﺮی دارای ارزش
ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﻮدی ﮔﻮشﻧﻮازی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻨﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت و
ﻋﻮاﻃﻒ آدمﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ درک ﻣﺮدم را در آﻓﺮﯾﺪن اﺛﺮ ﺧﻮﯾﺶ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺛﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی
ﺧﻮب دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺛﺮ ﺧﻮب ﻫﻨﺮی
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ؛ در ﺷﻨﯿﺪن و اﺟﺮای آﺛﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮزﯾﮑﺎﻟﯿﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ دارم؛
ﺑﯿﺶﺗﺮ دوﺳﺖ دارم آﺛﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮان را اﺟﺮا ﮐﻨﻢ و ﺑﺸﻨﻮم؛ ﺑﯿﺶﺗﺮ دوﺳﺖ دارم
ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎء دﻫﻢ و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮی را اﺟﺮا کنم.

 -4یافتههای پژوهش
 -1-4بررسي ارتباط سرمایهی فرهنگی افراد و قضاوت موسيقايي سبکی آنها

با اجرای ضریب همبستگی پیرسون ،مشخص شد که رابطهی سرمایهی فرهنگی افراد و قضاوت موسیقایی
سبکی آنها مثبت و معنیدار است :در سطح معنیداری  0.01با میزان .0.346

ﻗﻀﺎوت ﺳﺒﮑﯽ

ﻗﻀﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

(**) ٠٫٣۴۶

١

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن

٠٫٠٠٠

.

ﻣﻌﻨﯽداری )دوﻃﺮﻓﻪ(

٣٩٠

٣٩٠

ﺗﻌﺪاد

١

(**) ٠٫٣۴۶

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن

.

٠٫٠٠٠

ﻣﻌﻨﯽداری )دوﻃﺮﻓﻪ(

۴٠٠

٣٩٠

ﺗﻌﺪاد

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻗﻀﺎوت ﺳﺒﮑﯽ

 -2-4بررسي ارتباط سرمایهی فرهنگی افراد و قضاوت موسيقايي محتوایی آنها

با اجرای ضریب همبستگی پیرسون ،مشخص شد که رابطهی سرمایهی فرهنگی افراد و قضاوت موسیقایی
محتوایی آنها منفی و معنیدار است :در سطح معنیداری  0.01با میزان . -0.373
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻗﻀﺎوت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ

(**) -٠٫٣٧٣

١

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن

٠٫٠٠٠

.

ﻣﻌﻨﯽداری )دوﻃﺮﻓﻪ(

٣٩٠

۴٠٠

ﺗﻌﺪاد

١

(**) - ٠٫٣٧٣

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن

.

٠٫٠٠٠

ﻣﻌﻨﯽداری )دوﻃﺮﻓﻪ(

٣٩٠

٣٩٠

ﺗﻌﺪاد

ﻗﻀﺎوت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

 -3-4بررسي ارتباط سرمایهی فرهنگی خانوادهی افراد و قضاوت موسيقايي سبکی آنها

فرهنگی خانوادهی افراد و قضاوت موسیقایی سبکی آنها ،نشانگ ِر رابطهی
بررسی رابطهی سرمایهی
ِ
منفی و معنیدار این دو متغیر است .ضریب همبستگی پیرسون ،این رابطه را  -0.395و در سطح
معنیداری  %0.01نشان میدهد.
جدول  .4ضریبهمبستگی پیرسون برایبررسی رابطهی سرمایهی فرهنگی خانوادهی افراد و قضاوت سبکی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺧﺎﻧﻮادهی اﻓﺮاد

ﻗﻀﺎوت ﺳﺒﮑﯽ

(**) -٠٫٣٩۵

١

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن

٠٫٠٠٠

.

ﻣﻌﻨﯽداری )دوﻃﺮﻓﻪ(

٣٩٧

۴٠٠

ﺗﻌﺪاد

١

(**) -٠٫٣٩۵

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن

.

٠٫٠٠٠

ﻣﻌﻨﯽداری )دوﻃﺮﻓﻪ(

٣٩٧

٣٩٧

ﺗﻌﺪاد

ﻗﻀﺎوت ﺳﺒﮑﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺧﺎﻧﻮادهی اﻓﺮاد
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جدول  .3ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطهی سرمایهی فرهنگی افراد و قضاوت محتوایی

بررسی رابطهی بین سرمایهی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت ...

جدول  .2ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطهی سرمایهی فرهنگی افراد و قضاوت سبکی
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 -4-4بررسي ارتباط سرمایهی فرهنگی خانوادهی افراد و قضاوت موسيقايي محتوایی آنها

بررسی رابطهی سرمایهی فرهنگی خانوادهی افراد و قضاوت موسیقایی محتوایی آنها ،نشانگر رابطهی
مثبت و معنیدار این دو متغیر است .ضریب همبستگی پیرسون ،این رابطه را  0.237و در سطح
معنیداری  %0.01نشان میدهد.
ی پیرسون برای بررسی رابطهیسرمایهی فرهنگی خانوادهی افراد و قضاوتمحتوایی
جدول  .5ضریب همبستگ 
ﻗﻀﺎوت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺧﺎﻧﻮادهی ﻓﺮد

(**) ٠٫٢٣٧

١

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن

٠٫٠٠٠

.

ﻣﻌﻨﯽداری )دوﻃﺮﻓﻪ(

٣٩٧

٣٩٧

ﺗﻌﺪاد

١

(**) ٠٫٢٣٧

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن

.

٠٫٠٠٠

ﻣﻌﻨﯽداری )دوﻃﺮﻓﻪ(

۴٠٠

٣٩٧

ﺗﻌﺪاد

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده

ﻗﻀﺎوت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ

 -5-4بررسي ارتباط سرمایهی اقتصادی افراد و قضاوت موسيقايي سبکی آنها

با اجرای ضریب همبستگی پیرسون ،مشخص شد که رابطهی سرمایهی اقتصادی افراد و قضاوت موسیقایی
سبکی آنها منفی و معنیدار است :در سطح معنیداری  0.01با میزان .–0.317
جدول  .6ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطهی سرمایهی اقتصادی افراد و قضاوت سبکی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎدی

ﻗﻀﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

(**) -٠٫٣١٧

١

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن

٠٫٠٠٠

.

ﻣﻌﻨﯽداری )دوﻃﺮﻓﻪ(

٣٨٧

۴٠٠

ﺗﻌﺪاد

١

(**) -٠٫٣١٧

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن

.

٠٫٠٠٠

ﻣﻌﻨﯽداری )دوﻃﺮﻓﻪ(

٣٨٧

٣٨٧

ﺗﻌﺪاد

ﻗﻀﺎوت ﺳﺒﮑﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی

 -6-4بررسي ارتباط سرمایهی اقتصادی افراد و قضاوت موسيقايي محتوایی آنها

با اجرای ضریب همبستگی پیرسون مشخص شد که رابطهی سرمایهی اقتصادی افراد و قضاوت موسیقایی
محتوایی آنها مثبت و معنیدار است :در سطح معنیداری  0.01با میزان .0.304

ﻗﻀﺎوت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎدی

(**) ٠٫٣٠۴

١

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن

٠٫٠٠٠

.

ﻣﻌﻨﯽداری )دوﻃﺮﻓﻪ(

٣٨٧

٣٨٧

ﺗﻌﺪاد

١

(**) ٠٫٣٠۴

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن

.

٠٫٠٠٠

ﻣﻌﻨﯽداری )دوﻃﺮﻓﻪ(

۴٠٠

٣٨٧

ﺗﻌﺪاد

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎدی

ﻗﻀﺎوت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ

 -7-4اجرای مدل رگرسیونی برای برآورد میزان پیشبینی متغیرهای وابسته بهوسیلهی
متغیرهای مستقل

 -1-7-4نتایج رگرسیون سرمایهی اقتصادی و فرهنگی جهت پیشبینی قضاوت
موسیقایی سبکی

نتایج نشان میدهند که هم عامل سرمایهی فرهنگی و هم عامل سرمایهی اقتصادی میتوانند قضاوت
موسیقایی سبکی را تبیین کنند .عامل سرمایهی فرهنگی  1درصد و عامل سرمایهی اقتصادی  10درصد
از واریانس متغیر قضاوت موسیقایی سبکی و در مجموع  11درصد از این واریانس را تبیین کردند و
ش از قدرت تبیین و
به این ترتیب ،مشخص شد که قدرت تبیین و پیشبینی عامل سرمایهی اقتصادی بی 
پیشبینی عامل سرمایهی فرهنگی است.
عالوهبراین ،جهت ضریب بتا در دو عامل سرمایهی فرهنگی و سرمایهی اقتصادی ،برای تبیین متغیر
قضاوت موسیقایی سبکی ،به ترتیب ،مثبت و منفی است .بهعبارتدیگر ،هر چه سرمایهی فرهنگی باالتر
و سرمایهی اقتصادی پایینتر باشد ،قضاوت موسیقایی افراد بیشتر متمایل به نگرش سبکی است.
جدول  .8نتایج حاصل از رگرسیون عوامل سرمایهی اقتصادی و سرمایهی فرهنگی برای پیشبینی متغیر قضاوت سبکی
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واردﺷﺪه

R2

ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺘﺎ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎدی

٠٫١٠۵

-٠٫٣٢۴

٠٫٠٠٠

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

٠٫٠١۵

٠٫١٢٣

٠٫٠٠٠

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎدی  +ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

٠٫١١۴

٠٫۴۴۶

٠٫٠٠٠

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

ازآنجاکه ضریب همبستگی تنها توانایی سنجش شدت همبستگی دو متغیر نسبت به یکدیگر را دارد،
برای سنجش میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته و نیز سنجش قابلیت پیشبینی متغیرهای وابسته
بهوسیلهی متغیرهای مستقل ،از مدل رگرسیونی استفاده شده است (دواس .)184 ،1386 ،در این قسمت
با استفاده از مدل رگرسیونی ،متغیرهای سرمایهی اقتصادی و فرهنگی ،برای پیشبینی متغیرهای قضاوت
موسیقایی ،ارزیابی شد.

بررسی رابطهی بین سرمایهی فرهنگی و اقتصادی با قضاوت ...

جدول  .7ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطهی سرمایهی اقتصادی افراد و قضاوت محتوایی
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 -2-7-4نتایج رگرسیون سرمایههای اقتصادی و فرهنگی برای پیشبینی قضاوت
موسیقایی محتوایی

نتایج نشان میدهند که هم عامل سرمایهی فرهنگی و هم عامل سرمایهی اقتصادی میتوانند قضاوت
موسیقایی محتوایی را تبیین کنند .عامل سرمایهی فرهنگی  2درصد و عامل سرمایهی اقتصادی  9درصد
از واریانس متغیر قضاوت موسیقایی محتوایی و در مجموع  11درصد از این واریانس را تبیین کردند ،و
به این ترتیب مشخص میشود که قدرت تبیین و پیشبینی عامل سرمایهی اقتصادی بیش از قدرت تبیین
و پیشبینی عامل سرمایهی فرهنگی است.
عالوهبراین ،جهت ضریب بتا در دو عامل سرمایهی فرهنگی و سرمایهی اقتصادی ،بهمنظور تبیین متغیر
قضاوت موسیقایی محتوایی ،ب ه ترتیب ،منفی و مثبت است .بهعبارتدیگر ،هر چه سرمایهی فرهنگی کمتر
و سرمایهی اقتصادی بیشتر باشد ،قضاوت موسیقایی افراد بیشتر به نگرش محتوایی متمایل است.
جدول  .9نتایج حاصل از رگرسیون عوامل سرمایههای اقتصادی و فرهنگی برای پیشبینی متغیر قضاوت محتوایی
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واردﺷﺪه

R2

ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺘﺎ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎدی

٠٫٠٩٧

٠٫٣١٢

٠٫٠٠٠

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

٠٫٠٢۵

-٠٫١۵٧

٠٫٠٠٠

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎدی+ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

٠٫١١٩

٠٫۴٧

٠٫٠٠٠

 -5نتیجهگیری

با توجه به نتايج بهدستآمده ،مشخص شد بین سرمایهی فرهنگی افراد و قضاوت موسیقایی سبکی
آنها ،رابطهای مثبت و معنیدار ،با ضريب همبستگي  0.346و در سطح معنيداري  ،%0.01وجود دارد.
بهعبارتدیگر ،هر چه سرمايهی فرهنگي فرد بيشتر باشد ،قضاوت و درک وی از موسیقی بیشتر به
سمت طیف سبکگونهی موسیقی گرایش دارد .این در حالی است که رابطهی سرمایهی فرهنگی افراد
و قضاوت محتواگونهی آنها منفی و معنیدار ،با ضریب همبستگی  -0.373و در سطح معنیداری
 ،%0.01است .یعنی هر چه سرمایهی فرهنگی فرد بیشتر باشد ،قضاوت و درک وی از موسیقی گرایش
کمتری به سمت طیف محتوایی موسیقی دارد.
بر اساس نتايج حاصل ،بین سرمایهی فرهنگی خانوادهی افراد و قضاوت موسیقایی سبکگونهی آنها
رابطهای منفی و معنيدار ،با ضريب همبستگي  -0.395و در سطح معنيداري  ،%0.01وجود دارد.
بهعبارتدیگر ،هر چه سرمايهی فرهنگي خانوادهی فرد بيشتر باشد ،قضاوت و درک وی از موسیقی
گرایش کمتری به سمت طیف سبکی موسیقی دارد .این در حالی است که رابطهی سرمایهی فرهنگی
خانوادهی افراد و قضاوت محتوایی آنها ،رابطهای مثبت و معنیدار ،با ضریب همبستگی  0.237و در
سطح معنیداری  ،%0.01است .یعنی هر چه سرمایهی فرهنگی خانوادهی فرد بیشتر باشد ،قضاوت و
درک وی از موسیقی بیشتر به سمت طیف محتوایی موسیقی است.
همچنین مشخص شد بین سرمایهی اقتصادي افراد و قضاوت موسیقایی سبکی آنها رابطهای منفی
و معنيدار ،با ضريب همبستگي  -0.317و در سطح معنيداري  ،%0.01وجود دارد .بهعبارتدیگر،
هرچه سرمايهی اقتصادی فرد بيشتر باشد ،قضاوت و درک وی از موسیقی گرایش کمتری بهسمت طیف
سبکی موسیقی دارد .رابطهی سرمایهی اقتصادی افراد و قضاوت محتواگونهی آنها مثبت و معنیدار و
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با ضریب همبستگی  0.304و در سطح معنیداری  %0.01است .یعنی هر چه سرمایهی اقتصادی فرد
بیشتر باشد ،قضاوت و درک وی از موسیقی بیشتر به سمت طیف محتوایی موسیقی است.
نتایج این پژوهش ،تأییدی بر این باور است که قضاوت دربارهی ويژگيهاي موسيقي ارتباط مستقيمي
با مسيري دارد كه فرد در زندگي خويش ميپیماید .سرمايهی فرهنگي فرد ابزاري را در اختيار وي قرار
ميدهد که بتواند با زبان ميدان هنري آشنا شود .هرچقدر آشنايي فرد با سرمايههاي ميدان هنري بيشتر
باشد ،امكان بيشتري برای یافتن موقعيتی مسلطتر در این میدان خواهد داشت .در این پژوهش ،برای
عملياتي كردن مفهوم «درك افراد از موسيقي» ،دو نوع گرايش موسيقايي «سبكی» و «محتوایی» عملياتي
شد .در تبيين گرايش سبكی بايد گفت افرادي كه با این گرایش طبقهبندي ميشوند ،ويژگي اصلي هنرمند
حاضر در ميدان موسيقي را بيشتر پشتكار ميدانند تا استعداد هنري او.
یکی از راههای تبیین چرایی وجود ارتباط نزدیک میان قضاوت موسیقی افراد و سرمایههای فرهنگی
و اقتصادی آنها و نیز خانوادهی آنها ،بررسی ملكهی افراد است .اگر فرد در خانوادهاي با سرمايهی
فرهنگي باال پرورش يافته باشد (آنچنانکه در مورد افرادي با نگرش محتوایی صدق ميكند) ،وي در
ارجاع به سرمايهی نمادين ميدان موسيقي ،بيش از همه استعداد را معيار ميداند ،زیرا برخالف گروه دوم
(يعني افراد با نگرش سبكی) ،استعداد آن چيزي است كه بهواسطهی پرورش در خانواده و بهگونهای
ناهشيار ،در اختيار وي قرار گرفته است .اين در حالي است كه تنها ابزاري كه افراد بدون پيشزمينهی
فرهنگي ،در شرایط نبود سرمايهی خانوادگي ،براي مبارزه برای کسب سرمايههاي ارزشمند ميدان
موسيقي در اختيار دارند ،تالش و پشتكار است و به همین سبب هنگام شنيدن آثار موسيقایي ،براي
تشخيص جايگاه آن ،در درجهی نخست به سبك اثر توجه ميكنند تا به درونمايه و محتوا ،زیرا شناسايي
درونمايه و محتواي آثار ارزشمند هنري ،نيازمند آشنايي با آن در خانواده است.
ميزان اندك سرمايهی فرهنگي خانوادگي فرد ،نگرش او را بيشتر به سمت شناسایی قواعد ميدان
هنري متمایل میسازد تا توجه به محتواها ،تمها و تناليتهها .از نظر اين گروه از افراد ،اثر موسيقايي خوب
اثری است كه بیش از احساسات ،به قواعد هنري توجه دارد .برای این افراد ،در بحث دربارهی اثر هنری،
عناصر و ویژگیهای درونی اثر بیش از هر چیز دیگری در تعیین ارزش آن مؤثرند و ویژگیهای بیرونی
اثر ،که توجه به احساسات را میتوان یکی از مهمترین آنها دانست ،از اهمیتی ثانویه برخوردارند .باید
گفت که با در نظر داشتن میدان هنری ،داشتن چنین نگرشی تنها سازوكار بقا درون ميدان هنري و تنها راه
رسيدن به تمايز درون این ميدان است .این موضوع دربارهی کسانی که از ميزان باالي سرمايهی فرهنگي
خانوادگي برخوردارند ،معکوس است .آنها از طریق ملکهای که درون خانوادهای با سرمایهی فرهنگی
باال پرورش پیدا کرده است ،با آثار ارزشمند آشنا شدهاند و از همین رو ،سازوکاری که موجب تمایز
آنها در میدان میشود ،برای آنها فراهم است .دارندگان سرمايهی فرهنگي بهدليل آشنايي با رمزگان
حوزهی موسيقي ،در مقایسه با کسانی که اين توانايي را ندارند ،بیشتر به پشتكار متكياند؛ پشتكاري
كه زمینهساز دستيابي آنها به سرمايهی نمادين ميدان موسيقي ،يعني آشنايي با رمزگان موسيقايي،
ميشود .در مقابل ،دارندگان سرمايهی اقتصادي ،ازآنجاکه اين آشنايي را ندارند ،براي متمایز ساختن
آثار هنري خوب از بد ،به عناصري همچون استعداد فردي ،درك زيبايي ،موارد تازه و توجه به تكنيك
روي ميآورند .توجه به این موارد حاصل جایگاهی است که موسیقی در زندگی روزمرهی آنها دارد.
موسیقی به این دسته از افراد کمک میکند مناسک زندگی روزمرهی خود را بهتر انجام دهند .برای مثال،
از موسیقی «مالیم» برای داشتن لحظات آرام در زندگی بهره میبرند .این در حالی است که دارندگان
سرمایهی فرهنگی رهیافت دیگری نسبت به موسیقی و جایگاه آن در زندگی دارند .از نظر آنها موسیقی
حائز زبان خاص خود است و جز با توجه به عناصر و ویژگیهای خاص آن نمیتوان با این زبان آشنا شد.
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An Analysis of the Relation Between Musical Judgment and CulturalEconomical Capitals (A Case Study of Students of Music in Shiraz)
Hassan Khaiyati, PhD candidate in the Department of Sociology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

Abstract
Sociology of knowledge is one of the oldest subfields in sociology. In this field the social determination of knowledge
is investigated. Musical judgment is a kind of knowledge. Therefore, sociology of musical judgement is a subfield
of sociology of knowledge. In sociology of musical judgement, the social determination of musical judgement is
explored. In this research, the relations between musical judgement and cultural background and economic situation of
the art students in Shiraz are investigated. The researcher tries to find out the relations between society and music, in a
systematic way. In order to achieve this purpose, the Pierre Bourdieu’s theory was used. The purpose of this research is
not to provide a wide variety of scientific statements about the mentioned relations and therefore, even in the theoretic
literature, only the theories that have directly influenced Bourdieu are mentioned. Cultural capital, economic capital,
stylistic judgement of taste and content-based judgement of taste are the main factors in this research and the question
is: Do these factors have any influence on each other? The data is collected by the questionnaires in art institutions
in Shiraz. The method of collecting data was systematic and random sampling. Using Cochran’s formula, 384 cases
were chosen among 2,000 people. As it was mentioned before, the framework for this research is Bourdieu’s theory.
Bourdieu’s theory is explained shortly and before that, the theories that have influenced Bourdieu’s theory –Kant,
Panofsky and Blaise Pascal’s theories– are reviewed. Bourdieu believes that any person occupies a position in the
fields in society. Therefore, every one in the field has a specific judgment about musical works of art, according to
his position. He provides a research tool for the researcher to investigate the field. By using these conceptual tools,
the researcher has wanted to introduce a viewpoint that is dynamic and does not provide a fixed theory about the
relationship between society and art. Results achieving by Using Pearson’s correlation coefficient, show that there is a
positive and significant relation between these factors: cultural capital and stylistic judgment of taste, cultural capital
of the family and content-based judgment of the taste, economic capital and content-based judgment; while there is a
negative and significant relation between these factors: cultural capital and content-based judgment of taste, cultural
capital of the family and stylistic judgment of taste, economic capital and stylistic judgement of taste. Considering
these results, we could say that in the field of art institutions in Shiraz, the theory of Bourdieu is approved and there
are relations between the abovementioned factors. Society influences our judgement of musical taste. At the end of the
article these factors are explained and the way they influence the judgement of taste is discussed.
Keywords: Cultural Capital, Economic Capital, Stylistic Judgment of Taste, Content-Based Judgment of Taste
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