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 شناسی هنر در ایران فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه جامعه

 9مالکه رفیعی

 چکیده
شناسی است كه چندی است در ایران های نوپا و جوان جامعهشناسی هنر یکی از گرایشجامعه

گران اجتماعی را به خود جلب كرده و از حاشیه به متن مار قابل توجهی از پژوهشتوجه ش

ویژه، با قرار گرفتن در سر فصل دروس دانشگاهی مقاطع مختلف، است. این گرایش، به آمده

است.  انداز پژوهشی نوینی را به روی محققان اجتماعی گشودهجایگاهی كانونی یافته و چشم

رسد گستردگی موضوعات قابل تحقیق در این حوزه به تفکیک انواع ر میبا این همه، به نظ

ای بر غنا و كیفیت این طور فزایندهای این گرایش، بههنرها و از سوی دیگر ماهیت بین رشته

است.  ای مجزا با حدود و ثغور معین شدهها سایه افکنده و مانع رشد و توسعه حوزهپژوهش

بندی مطالعات انجام شده در این حوزه را بیش از پیش ضروری ای كه تحلیل و دستهقضیه

گرفته در یک دهه اخیر در شناختی صورتسازد. مقاله حاضر ضمن بررسی مطالعات جامعه می

كار گرفته شده های بهها و روشها را از حیث مفاهیم، نظریهكوشد این پژوهشاین حوزه می

 -لیل و جامعه آماری شامل عمده مقاالت علمیمورد تحلیل قرار دهد. روش تحقیق، فراتح

شناسی هنر است. نتایج، بازگوی فقدان انسجام نظری پژوهشی منتشر شده اخیر در حوزه جامعه

مندی است كه دلیل اصلی آن ای انتظام و جهتشناختیِ این مطالعات در غیاب گونهو روش

های تخیل هنری در ی ریشهگرفته، به دشواری ردیابهای صورتگذشته از ماهیت پژوهش

توان واقع، می گردد. درزندگی اجتماعی و به یک معنا آشکار كردن تعیّن اجتماعی هنر باز می

و امتزاج آنها اگر نگوییم « اندشناسی و هنر زوج موفقی نبودهجامعه»صدا با بوردیو گفت كه هم

رسد برای رشد و باروری یكم دشوار و دیریاب است. با این اوصاف، به نظر مغیرممکن دست

های اجتماعی به مثابه واقعیت روی از مطالعه شناسی راهی جز فرابیشترِ این گرایش، جامعه

 یافته ندارد.   اموری الزاماً شیئیت

 شناختی، فراتحلیل.    جامعه شناسی هنر، مطالعات جامعه کلیدی:های  هواژ
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