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  شناسی هنر جامعه برنقدي 
  

  نیک زانگویل
  دانشگاه گالزگو

  برگردان: مائده میرزایی
  

  يهنر هاي یتاز فعال یشناخت جامعه یرتفاس یهعل شناسی زیبایی

ـ  یتیها انتقاد و استهزا، اقل . با وجود دههروند ینم ینهنر از ب شناختی یباییز هاي نظریه  ورزنـد  یاز متفکران، لجوجانه اصرار م
 یـد تجد شـناختی  یبـایی ز هاي یژگیو یگرظرافت، لطافت، و د یبایی،ز ي که درباره یازمندیماز هنر ن یعموم یی یهکه ما به نظر

از هنـر   یفـی هرگونـه تعر  ي هنر دارند، اساسا درباره ي یهبه نظر سانهاشن جامعه یکرديکه رو یاما کسان ]1[.کند یاساس ينظر
پوشـاننده دارد کـه در    دو فرم هـم  بدگمانی گونه ین. اکنند ینگاه م بدگمانیبا  ید،توسل جو شناختی یباییز هاي یژگیکه به و

موضـوع مربـوط    یـن اسـت، بـه انکـار ا   که مورد توجه مـن  بدگمانی از آنها پرداخته خواهدشد. آن نوع از  یکیتنها به  ینجاا
 بـدگمانی بـه آن   یاییـد . بییمتوسل جو شناسانه یباییتا به مالحظات ز یازمندیمهنر، ما ن یدتول یرو تفس یحکه در توض شود یم

ـانه  یبـایی در توسل جستن به مالحظـات ز  بدگمانیبا  یتطابقبدگمانی فرم از  ین. اییمبگو 1یدتول ـ  شناس ـ  یحدر توض  یرو تفس
و  یـو بورد یـر مصـرف، پ  بدگمانی يها . نمونهیمبنام 2مصرف بدگمانیفرم را  ینا یاییدهنر ندارد. ب ي ما درباره يو داور تجربه

ـ  یشهنر، درواقع ب ي درباره شناختی یباییز یِارزش هايِ يهستند که معتقدند داور یگلتونا يتر  یفیـات بـه ک  یاز آنکه واکنش
 یگلتـون و ا یـو بـاره وجـود دارد و بورد   ینکه در ا یلیاز نظر من دال ]2[.ستآنها  یاجتماع یگاهجا ي کننده آثار باشد، منعکس

ـادي از برداشـت   ي یهاست و بر پا یفضع یاربس بندند، یمصرف به کار م بدگمانیاز  يآنها را به طرفدار ـا  شمار زی غلـط   يه

                                                             
1. production skepticism 
2. consumption skepticism 
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ـادي ز االتشـک عالوه ا . به شکل گرفته شناسی یباییز ي مقوله ي درباره یرمنصفانهغ بـه آن   یگـري د يهـم دارد کـه در جـا    ی
 بـدگمانی شود.  یجداگانه بررس یدخاطر با ینهم و به یستن یکی یدتول بدگمانیمصرف با  بدگمانی حال، ینباا ]3[.ام پرداخته

ـ    یـک . بدگمانی مصرف البتـه  یستممکن است درست باشد، اما بدگمانی مصرف درست ن یدتول را  ینقـش مشـخصِ جزئ
 یـزي که هنرمندان چـه چ  کنند یم یینتع يبرد. اغلب، مخاطبان آثار هنر یناز ب يآثار هنر یدتول چراییِدر  شناسی یباییز يبرا
نقـشِ   یـن کمتـر تقاضـا کننـد. امـا ا     پسندند ینمکه و آنچه را  یشتر،دارند آنچه را که دوست دارند ب یلکنند، چراکه تما یدتول

آن  یـد از هنـر در تول  شـناختی  یباییز یی یهکه به عنوان نظر یهنر دارد تا نقش یددر تول يکمتر ي بالواسطه یرتاث شناسی یباییز
ـ  یدتول یحتوض يکه برا کند یم یانهنر ب شناختی یباییز ي یهنظر یک. کند یم یفاا کـه آثـار    يدر ذهـن هنرمنـد   بایسـت  یهنر م

و قصد داشـته باشـد    یلتما بایست یخالصه، هنرمند مطور  : بهیریمدر نظر بگ شناسی یباییز يبرا ینقش کند، یم یدتول يهنر
ـایی ز یـی  یـه . نظریافرینـد مشـخص ب  شناختی یباییز یفیاتبا ک یزيکه چ ـاره  شـناختی  یب ـ   ي درب ـ  ینهنـر همچن  يبـرا  ینقش

د مولـد  کـارکر  یـن اما ا کند، یتقاضا م یدآنها تول يرا تجربه و برا يکه آثار هنر گیرد یدر نظر م یدر ذهن مخاطب شناسی یباییز
 یـد است. درسـت در مقابـل، بـدگمانی تول    واسطه یو ب یممستقکمتر در ذهن هنرمند دارد،  شناسی ییبایکه ز ینقشنسبت به 

ـ   یدرا در تول شناسی یباییز يکارکردها ینا يهردو ـ  یهنـر نف ـا کـه بـدگمانی تول    یـن . بـه ا کنـد  یم ـ  یـد معن کـه   پـذیرد  ینم
  ذهن مخاطب دارد. ینهنر در ذهن هنرمند و همچن یددر تول ينقش موثر شناسی یباییز

  رجوع کرد: 3پوالك یزلداگر ي به نوشته توان یم ید،از بدگمانی تول یآوردن مثال براي
  

ارانه را کنار گذارد و از مانور دادنِ صرف ذگ نقد ارزش ینا یتمام به یدبا ینیستیهنر فم یخاست که تار ینمن ا بحث«
ان    یدتول یحِتوض یخیِتار يها تحسین هنر دست بردارد و در عوض باید بر فرم يبرا شناسی یباییبا مالك ز ر زـن هـن

  ]4[»متمرکز شود.
  
فـرض   یگـر هنـر از طـرف د   یدطرف و تول یکاز  يدر داور  شناسانه یباییز یارهايمع ینب ینجاکه او در ا یفیتقابلِ ظر به

خـاموش   يطـرز  داشته باشند بـه  یدتول يبرا شناختی یباییز ارهايیکه هنرمندان ممکن است مع  یدها ین. ایدتوجه کن کند، یم
  است.  گرفته شده یدهناد

او رسـما وانمـود    ]5[.کنـد  پرهیـز شناسـی   زیبـایی  ي درباره گرا یلتقل یا یحذف یتا از اتخاذ موضع کوشد یم 4ولف جنت
ـ  یا یمحفظش کن یدهنر با ي که هنگام صحبت کردن درباره یی به عنوان مقوله »شناسی یباییز«نسبت به  کند یم ـا  یبه آن ب  اعتن

درك بـر اسـاس    اش  یريگ توهم است. (احتماال موضع یک شناسی یبایید زگوی یکه نم کند یاست. تظاهر م طرف یب یم،باش
 یـن ر کنار گذاشتن کامـل ا او را د اش، یشخص يها هنگام فکر کردن به تجربه شناسی، یباییمفهوم ارزش ز ي درباره 5عمومی

ـ     یناست.) با ا کرده یدمفهوم دچار ترد ـازه نم ـ    دهـد  یوجود، روشن است کـه ولـف اج ـا در توض هنـر بـه    تولیـد  یحکـه م
وجـه   یچاست و به ه يثانو یی یدهخاطر است که پد ینست به اا یآوردن شناسی اگر تاب . زیبایییمشناسی متوسل شو زیبایی

  .برد ینم یشپهنر را  یختار
                                                             
3. Griselda Pollock 
4. Janet Wolff 
5. commonsense 



  3 / شناسی هنر جامعه نقدي بر 

 یـد از تول شـناختی  یباییز یح، صراحتا توضهنر يها جهاناست. او درکتابش،  6دست، هاوارد بکر یناز ا یگرد اي نویسنده
ـ  ي. بـرا گذارد یآن م يرا به جا یگريد یحاتو درعوض توض کند یهنر را رد نم ـ    یفاو توص ) طرفانـه  ی(بـا اصـطالحات ب

ـ  یـد کـه هنـر در آن تول   یاجتمـاع  يساختارها ـانع  شـود،  یم  يِهمـان فـرض گـرفتن اسـتراتژ     یـن امـا ا  ]6[.اسـت  کننـده  ق
کننـدگان در آن   که چرا شـرکت  گوید یمورد نم یندر ا یزيشود. بکر چ گفته ینآنکه آشکارا چن یاست ب زدایی شناسی یباییز

ـ  دهند، یرا به خود م یاجتماع يشدن در آن ساختارها یرزحمت درگ یاجتماع يها نظام ـ  یچو سپس ه ـاره در یحیتوض  ي ب
ـاط   یکـدیگر هنر با  یدچگونه مردم به هنگام تول ینکها یِسطح یحِو تنها به توض دهد یهنر به دست نم یجادساختن و ا در ارتب

شـرکت کـردن داشـته باشـند از      يبرا یی یزهکنندگان ممکن است انگ نظر که شرکت ین. نزد او، اکند یبسنده م گیرند، یقرار م
ـار اسـت   یـد، از تول یگـري هنر مانند هر فـرم د  یداست که تول از قبل فرض گرفته راست. کتاب بک قلم افتاده ـا   یـن کـه ا  ]7[ک ت

ـا   یحیتوض یدي،کار تول يها شکل ي که همه یاصل کل ینقابل قبول است. اما ا یی اندازه دارد. نبـود   یـد ترد يبرابر دارنـد، ج
  .انجامد یم  یسطح یفاتتوص ینبه ا اگزیرن ی،ذهن ياز محتوا یاتیهرگونه جزئ یا يفرد یِذهن يارجاع به محتوا

ـ   یمدار یازن یی یهما به نظر ]8[.بودن آن است یحیهنر، توض ي یهدر نظر ينظر من، موضوع مرکز از مناسـب   یحیکـه توض
ـ  شناختیِ یباییز ي  یهنظر یکارائه دهد. در  کنند، یو مصرف م یدچرا مردم هنر را تول ینکهاز ا کـه   یـت واقع یـن ا یحهنر، توض

ـایی کـه ارزش ز  یافریننـد ب یزهاییچ خواهند یآن است که آنها م اندیشند، یو به آن م سازند یمردم هنر را م دارد و  شـناختی  یب
ـ   یحتوض ین. قطعا اکنند یم یداپ شناختی یباییارزش ز یزهاکه در چ کنند یفکر م ـ ع یحنه تنها یـک توض  یـک اسـت بلکـه    یل

ـ   یشیدنآنچه را مردم در ساختن هنر و اند یح،ضتو ینهم هست. ا یعقالن یِعلیحِ توض ـان برا بیننـد،  یبـه آن م آشـکار، و   یم
ـ   یـد . درمقابـل، طبـق بـدگمانی تول   کند یآن را قابل فهم م ي درباره یشیدنخلق هنر و اند  یـن از ا یقـی حق یحو مصـرف، توض

ـایی چ خواهنـد  یکه م یستن ینا یشنداند میآن  ي درباره یا آفرینند یکه مردم هنر را م یتواقع  یشـناخت  زیبـایی  بـا ارزشِ  یزه
ـ  ینگونههرچند مردم ا کنند، یم یداپ شناختی یباییز یارزش یزهادر چ کنند یفکر م یاخلق کنند  . در عـوض، هنـر   اندیشـند  یم

ـ   ید. مثال شادهد یسوق م یافتشدارد که درواقع آنها را به ساخت و در یگريد یاجتماع هاي یژگیو از  یهنر روابـط مشخص
و فهـم غلـط    یبانـه خودفر يهـا  مسـتلزم انتسـاب   یجهدرنت یشناخت جامعه یحاتتوض ینبخشد. ا یمرا تحک یقدرت اجتماع

ـا است که آ ینا یممطرح کن یدکه ما با یاند. پرسش یرمنطقیغ یحاتی. آنها توضشود یم ـ  ی  یبـه خـوب   شناسـی  یبـایی ز ي یهفرض
  نه؟ یاهست  کنند یم یپوش چشم شناسی یباییبدگمانی که از ز هاي یهفرض

  غیرجامع /جامع همه، /برخی

اند تـا بتواننـد حمایـت مـا را بـه بـدگمانی بـه نقشـی کـه           شناسانِ هنر چندان چیزي در اختیار ما نگذاشته به نظر من، جامعه
ـ  یبـایی زیرمتفـاوت غ  یراتبه تـاث  پرداختن ،معمول ي یوهش. کند جلب کنند شناسی در تولید هنري ایفا می زیبایی بـر   انهشناس

هنـر   یـد شناسـی در تول  نقـش زیبـایی   ي بارهدر یدآمیزتردگیريِ  یجهنجا تا نتیکه از ا ستا یمگااما مشکل در  .استهنر  یدتول
 یـب هنـر وجـود دارد و عج   یـد بـر تول  یـی  شناسـانه  یـر زیبـایی  غ مهمِ یراتبدون شک درست است که تاث .شود یم برداشته

                                                             
6. Howard Becker 
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ـاوت،   يها رنگدانه یمتق است ممکن  نباشد! مثال ینخواهدبود اگر چن  يکـه مشـتر  باشـد   ییهـا  رنـگ ي  کننـده  تعیـین متف
 کنـد،  یزتجـو آنها را  ،دقدرت را استحکام بخشاجتماعی  مناسباتمرتبط با  يها یدها ،اثرممکن است و  ]9[.کند یدرخواست م

ـا  را بخواهنـد کـه    محصـوالتی جان از  یب یعتطب يها ینقاش ثروتمند، يها شده ینتازه شهرنش استممکن  د.هبازتاب د یا ب
ـ  تا چه اندازه،چنین عواملی ت که ینجاسا پرسشاما  کنند. یمرا تامین  شان یزندگ هاآن  خصـلت و  یهسـت  ي دربـاره  یحیتوض

ـ  ،یمالحظات ینآن است که چن یاساس ي مسئله .کنند یبه ما عرضه م يآثار هنر  رِ هنـري را توضـیح  آثـا  يهـا  از جنبـه  یبرخ
کننـد.   هنري را کم بـرآورد مـی   آنها تعین آثار .یندگو یداستان را نم یتمام شناسانه یرزیباییغ یراتتاث آنها را. ي همهد نه ده یم
ـ  تمامـا کـه   یستمعنا ن ینبه ا شود یم یینتع یتوسط عوامل اجتماع يهنر ثرا يها از جنبه یبرخکه  یتواقع ینا طـور   ینهم

ـ  ي درباره یشناخت نظر جامعهمکه از  یپردازان یهنظر نامم. یم همهی ــ برخ ي سفسطهرا  ینمن ا .است  نـد کن یهنر صحبت م
ـ ي برخ اغلب مرتکب سفسطه   .شوند یهمه می ـ

ـان پارامترهـا،   وندردر  کند، اما یموضع را  یمشخص ی، پارامترهاياجتماع یطشرا اگرچه آزادانـه انتخـاب   هنرمنـد   هم
کـه   یسـت ن یرفتنیابدا پذ .گیرد یانجام م شناسی یباییز يها ینهها در زم ن انتخابایاز  یبرخبیافریند و  چیزي را چهکند که  می

ـ انـد  سـتقل  م يتـا حـد  هاي او  انتخاب گردد. یینتع یاجتماع یطتوسط شرا یروناز ب کند یکه هنرمند م یهر انتخاب اگـر   احت
در  یـز است کـه همـه چ   ینا 7ینلفمشهور و ي گفته تحت کنترل او نباشد. ،زند یشان دست به انتخاب م ینکه از ب ییها ینهگز

ـا   زمان ي در همه یزچ همه ییمن درست است که بگویاما همچن یست،ن یرپذ ها امکان زمان ي همه  يبـرا  .یسـت ن يضـرور ه
ـاد ا منجر بـه  بود، که جنگ سرد را احاطه کرده یاسیس یطشرا یدشا کند، یم استدالل 8یلبوگ ژطور که سر همان ،مثال آثـار   یج

ـ  باشد، طور یناما حتا اگر ا ]10[.دشپس از جنگ  یویوركمسطح در ن برجسته و یانتزاعنفیس   ي گذارانـه   چکـه  يهـا  ینقاش
ـا   بود. دهنرسی ینعبه ت یاجتماع یطشرا ي آن وسیله بهــ  شد بزرگ داشته 10ینبرگکه توسط کلمنت گرــ  9پوالك پوالك منش

  نه. یاکند  يگذار چکهکه به او داشت  یبستگــ است  بوده شناسانه یباییز ي یدهآن ا
کـه در   شـود  یمنتج م ما 12ماو معرفت ع 11درك عمومیظاهر از  .یستاما ظاهر صرف هم ن ظاهر کار است. کم این دست

نادرسـت و   تواند یم یاز هر نوع، 13بر اساس درك عمومیعامه  ي یهبدون شک نظر .یمکن یهنر از آن استفاده م یدتول یحتوض
ـا   یزيبهتر از آن چ یارتواند بس یمهمچنین  مهعا ي یهاما نظر .باشد کننده گمراه یدئولوژيا تجسم را  یشباشد که قرار اسـت ج

ـات معتقدنـد کـه اله   ایسـت  آته است. کننده گمراهما از ذهن  ي عامه تصوراند که  کردهبحث  یی عده .یردبگ درسـت  ناعامـه   ی
ـ   رسد یبه نظر م کند که یارائه م یحاتیتوض  عامه ي یهاما آنجا که نظر .است ـ  ینـی ب یشاسـاس پ  مسـئولیت  موفـق باشـد،   ايه

ـ چگونـه   یدهپد یند اند که نشان دهبودخواه یدکنندگانترد ـ  یـن ا بهتـر از بـا اصـطالحاتی دیگـر،     توانـد  یم داده و  یحتوض
در واقـع درسـت    کـه  یدرحال یایندبه نظر موفق ب توانند یعامه م یحاتد چگونه توضننشان ده یدبا ینشود و همچن ینیب یشپ
  .یستندن

                                                             
7. Wollflin 
8. Serge Guilbaut 
9. Pollock 
10. Clement Greenberg 
11. commonsense 
12. folk wisdom 
13. commonsense folk theory 
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 ي یـه از نظر یقسـمت  شناسـانه  یباییز یحاتچراکه توض است، یددر امر تول بدگمانفرد  مسئولیت اثبات متوجهنظر من  به
 یـک م کـه  پـذیر  می .کند یعمل م یخوب به رسد یکه به نظر م ما با هنر است، تعامل ي دربارهدرك عمومی  ي ما بر اساس عامه
ـال مطمئنـا افـراد گـاه     يبـرا  عامه بهتر است. شناختی یباییز یحاز توض یِ بدگمان گاهیشناخت جامعه یحتوض بـه انجـام    یمث
شـان بازنمـایی شـرایط     ي عملی تعین زمینهاند (چراکه  »ناخالص«که کانت گفته،  چنانکه  شوند یم یلمتما یذوق يها يداور

بـه   یلـی بـه دال  یو مطمئنا ما گاه ]11[.)ابژه یک مان از شنودي از بازنماییگوناگون اجتماعی است و نه فقط لذت بردن، یا ناخ
ـا این قبیل  ندارند. شناسانه یباییز يها یژگیبا و یارتباط یچکه ه شویم یم یلمتما يآثار هنر یجادا د کـه  یق جزئـی هسـتن  حق

ـ  رائـه ا یشـناخت  جامعـه  يهـا  يازپرد یهنظر یتمحبوب يبرا یی کننده قانع یحاتتوض ـ کن یم  چنـین کـه   یسـت گونـه ن  یـن ا د.ن
 یـن ا مخالفـت مـن بـا    و درست اند. یحاوقات صح یگاه برخوردار نباشند. یتمعقول یااز منطق  یی درجه یچاز ه ییها یهنظر

ـان آن در اخت اثبات يو مدرك برا یلدل یهشب یزيچ یچه .نادرست است  عامه شناختیِ یباییز یحتوض تماماست که  یدهعق  یارم
ـاف  ي ما به انـدازه  ي عامه شناختی یباییز یحاتتوض است. گذاشته نشده  ي یـه اهـداف روزمـره مناسـب انـد و نظر     يبـرا  یک

 یـد پـس با  د.ده می اش یحتوض شناختی یباییز یحاتکه توضرا توضیح دهد  یی یدهکل پد تواند ینم یگزینجا یِشناخت جامعه
  ]12[.یمعامه را حفظ کن یحاتتوض

شناسـانی کـه در    بیش از حد توسط جامعـه  شناسی یباییارزش ز ي درباره یدبدگمانی تول است که یاجتماع یقتیحق این
رسـد   یبه نظر م درواقع ]13[.کنند را بررسی میهنر  یاجتماع ي ینهنگاران هنر که زم یختارشود تا  کنند عنوان می هنر تعمق می

حاصـل از آن کمتـر مـانع از     يهـا  یـه نظر شود، عنوانبیشتري  یهرچه شواهد تجرب :باشد وجود داشته یکه ارتباط معکوس
ـارد شناخت جامعه ي یهنظر مثال، يبرا گردد. یاصل م یکعنوان  به شناسی، یباییزبه ارجاع  (کـه بـه    14پترسـون  یِ جالب ریچ

ـا   آن مصـداق  ي یـه کـه او بـر پا   یـی  یـه اما نظر د.آور یم گرد یاديز شواهد پردازد)، یها و امثال آن م رسانه ینقش خبررسان ه
ـاه به عـالوه او   طرف است. یب شناختی یباییز سائلنسبت به نقش م کند، یم یزير یهپا  شـناختی  یبـایی مالحظـات ز بـه   گهگ

 اش دارد. یـه در نظر طبیعـی  یگـاهی جا عنوان چیزي کـه  به بلکهدارد  یرتاش مغا یهبا نظر ییکه گو آنطوراما نه  کند یماشاره 
  :یسدنو یم درجاییمثال  يبرا

  
  ]14[است. همراه بوده یقیناشران موس یانم شدیداز رقابت  ییها با دوره شناسانه یباییز نوآوري

  
  مثل پترسون بودند! یشتريشناسان ب اگر جامعه شد یم چه

ـا   با این هدف شروع می جامع. طرح قائل شویم تمایزهنر  یشناس در جامعه غیرجامعو  جامع يها طرحبین  باید ما  کنـد ت
ـ  شـود، تعیـین   یم یدکه تحت آن تول ياقتصادی ـ  اجتماع یطهنر کامال توسط شرا یدنشان دهد چگونه تول ـ  گـردد  یم  یچو ه

هـم   غیرجـامع درمقابـل، طـرح    .یسـت قائل ن کنند، یم دركخودشان را در آنها  یتکه هنرمندان فعال ییها روش يبرا ینقش
در کنـار   دانـد. ایـن دو فقـط و فقـط     مـی  یکـاف نا تنهایی بهاما  ي،ضروررا  هنرمند، هردوو هم ادراك خود  ی،اجتماع عوامل

ـان شن جامعـه  یشـتر قابل قبول است اما ب غیرجامعطرح  دهند. یحهنر را توض یدتوانند تول یمیکدیگر را  جـامع هنـر طـرح    اس

                                                             
14. Richard Peterson 
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  ]15[.کنند یدنبال م
ـ  خود خودبه، اند که بوده یی گونه هنر آن است که خود آثار به یشناس در جامعهجامع طرح  یاصل مشکل  .افتنـد  یاز قلم م

ـا   یاجتمـاع  عاملاز ت یکامل یحهرگز توضمحض  یشناخت جامعه يها یبررس .است ییباال یارغلط بس یآگاهمستلزم  یناما ا م
 يهنر سـودا  یشناس در جامعه جامعکه طرح  مادامی دست دهد. هب جزئی یحاتیاگرچه ممکن است توض .نخواهدبودبا هنر 

ـ  استوار است. شناسی یباییگرفتن ز یدهرا در سر دارد، بر فرض ناد یکامل یحتوض ینچن پـوالك   ي در گفتـه  یمفهـوم  ین(چن
ـ  یارزش شناسی یباییآشکار است) اما توسل جستن به ز ـار   یحیتوض ـ  یشـناخت  محـض جامعـه   یفدارد کـه تع توانـد   ینم

ـ یی کننده ز ناتوانطر به هنر، یشناس در جامعه جامعاست که طرح  یلدل ینبه هم اش شود. یگزینجا ناکامـل   یحی، از نظر توض
ممکن نخواهـدبود مگـر اینکـه ایـن ایـدئولوژيِ       هنر کنندگی ي ماهیت عام ارزش و توصیف هیچ بحث جدي درباره است.

 جـامع طـرح  ینیسـتی  و فم یسـتی، مارکسیسـتی،  مدرن پسـت  شناسـی  یبـایی کـه ز  . مـادامی شناسی را کنار بگذاریم ضدزیبایی
  ]16[اند. يضرور شناختی یباییز یحاتتوضها ناقص خواهدبود.  این طرح ،مفروض بدارندهنر را  یشناس جامعه

  سواره هاي توصیف

ـ   یدئولوژیکیا یحاتتوض ینکها پیش بروند ــتر  نیرومند یی رسیدن به نقطهتوانند تا  یشناسی م زیبایی مدافعان  یحاتبـه توض
ـانی ایـدئولوژیک،     کـه مـی   چرا درحـالی  روست: روبه ها پرسش ینا اهنر ب یشناس جامعه .وابسته اندشناختی  یباییز تـوان بی

ـا    شناختی با هم آمیخته مـی  بیان ایدئولوژیک و زیبایی ،ي دیگري داشت شناسانه بدون هنر و هیچ نمود زیبایی شـوند؟ مطمئن
ـا  یغـات تبلبه  شناختی یباییارزش زچراکه  ،استباال  یِختشنا زیباییبا کیفیت  یمحصوالتپروپاگاند تابع است که  ینپاسخ ا  ی

ـ   رود به پـیش مـی  اش  یختشنا زیبایی ي هنبجبه کمک  نره یدئولوژیکا ي هنبج ست.وابسته نی یدئولوژيا ـان وجه کـه   یهم
شناسـی کـه    ضـدزیبایی  يهـا  یـدئولوگ آن دسـته از ا  .کنـد  خـودداري مـی   شا ختنشنا یتبه رسماز  سانهشنا ذهن جامعه

 وضـیحات که خـود را از ت  تازمانی .اند کرده یفخودشان را تضع ،کنند یرد م یدئولوژیکوهم ات یکان عنو شناسی را به زیبایی
  .کنند عمل میخودشان  زیانبه  سازند، یمحروم م یدئولوژیکقابل قبول ا

تقـدم   شـناختی  یبـایی ز يهـا  یژگیبلکه ودارند،  یدئولوژیکیی و هم اختشنا زیبایی يها یژگیهم وتنها  نه يآثار هنر پس
خواهنـد یـک ایـدئولوژي را تـرویج دهنـد از هنـر        کـه مـی   براي توضیح دادن ایـن امـر کـه چـرا کسـانی      دارند. یحیتوض

در خـدمت   يهنـر مصـر   یشترب مثال، يبراایم.  شناسانه یباییز یبه ارزش یازمند توسل جستننگیرند،  شناسانه بهره می زیبایی
  است. بوده اش شناسانه یباییز یرتاثتا حدي آن  یاثربخش یله دلک یستن یشک یچاما ه فراعنه بوده يبرا یغتبل

 ینـت بـا ذه  پـردازانِ  یهنظربیشترِ با  ینبرگکه کلمنت گر ینیمب یویورك پس از جنگ، میاز مصر باستان به ن یعبا گذارسر یا،
ـ  یونیسـم هنـر اکسپرس  ي یدهپد یفدر توص شناختی یباییز توضیحات بر سر نقشِ یشناخت جامعه ـایی آمر یانتزاع پـس از   یک

ـات  یگاه ینبرگمعتقدم که نقد کلمنت گر راوانش، منمنتقدان ف . برخالفبود یاروییجنگ در کشمکش و رو ـا   ( اوق مطمئن
ـ  ]17[.بوداز آن  روشن یانیو بکرد،  شان بحث می دربارهکه او  يآثار موجود در به ارزش ی) پاسخیشهنه هم  یـزي چ یـان ن بای

اش بـر آن ارزش در برابـر    سرسختانه يخاطر پافشار به ینبرگاز گر یدو با آن داشت. يخاص برا يعداداست ینبرگبود که گر
برنـد حرفهـاي بیشـتري بـراي      که تاریخ هنر را پـیش مـی   ي چیزهایی البته درباره کرد. یقدردان که مخالفش بودند، یجماعت
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بدان توجـه کـرد و    ینبرگاما اگر آنچه گر بر سر کار است. یدئولوژیکیا يفشارها اغلب،درست است که  .گفتن وجود دارد
ـار  مانـد تـا   نمـی هنـر   یختـار  يبـرا  یـز چ یچه تنها نه ،داشت ینم وجود نمود، یانب افتظربا آن را  يبلکـه بـرا   ،اش باشـد  یخت

هنـر را  است که تکامـل   یزيچ از یاساس یشناسی بخش زیبایی شود. وصلداشت که به آن  یوجود نم یزيهم چ یدئولوژيا
  برد. یم یشبه پ

ـ  به یهگل يباور ینهمچن، کند یم خیرهمشتاق آنچه چشم را ، بود یستفرمال ییبه معنا ینبرگگر اگرچه  یر و پیشـرفت س
نسـبت بـه   اش  یـدگاه در د ینبـرگ اسـت.) گر  16یچگامبر یهشب یشترو ب 15يمورد او برعکس بل و فرا ین(در ا. داشت یخیتار

بـود کـه    ییپس از جنـگ جـا   يسالها یکايِهنر آمر ،او يبرا .یختاش را با هم آم گلیسمو ه یسمفرمال یستم،هنر قرن ب تکامل
داسـتان   یـن ما ا یستن یازين اما ]18[.اشتد یانجر ،اول قرن ي یمهن يدر اروپاآنچه اوج  ي نقطه بود،متجلی روح زمانه در آن 

بـود کـه    یلبـو کـه حـق بـا گ    بپـذیریم  یمتوان یبعالوه م ،یمبردار ینبرگبرچسب هگل را از گر یمتوان یریم، میبپذ یرا به تمام
ـا منفعـت س   یاديپس از جنگ ارتباط ز آمریکاي هنرِدرست است که چیرگی  گفت بخشی از این اتهام می  ياش بـرا  یاسـی ب

ـ به خود جلب از آنچه چشمانش را  ینبرگگر یحال بررس ینباا. جنگ سرد بودند گیر پیداشت که  ییگراها راست کـرد،   یم
ـان بحـث   دربـاره کـه او   آثاري موردالبته دراست ــ از موارد درست  یاريبس در کـه   یـدئولوژیکی اي  یـده و پد .نـد ک مـی  ش

ـار   شناختی یباییز يها یژگیو ي درباره ینبرگگر یلتحل اینکه گرمبود  یممکن نم کردند یم آن را برجستهمخالفانش  ـا  آن آث ت
  درست باشد. حد زیادي
ـا  روشبسته به نظام اقتصادي که در آن قرار دارند، به هستند که  ییکاالها يآثار هنر امروزه ـاد ا یمتفـاوت  يه و مبادلـه   یج

ـایی  چ یگـر د ي، در میـان از آثار هنر یاريبس در جهان معاصر د.نگرد یم نظـام اقتصـاد    یـک در  شـناختی  یبـایی ز یزهـا، کااله
ارزشـمند   یفیـات خاطرک بـه  ی،قسـمت  افراد تا ند.ا شناختی یباییز ییکاالها یتا قسمت کم دستاما آنها  ]19[.هستند یتالیستیکاپ

 یـد تول کننـد.  ینـه هز يهنـر  آثار يچرا آنها حاضرند برا کهاست آن  یلدل ینهستند و ا يهنر مند به آثار عالقه شناختی یباییز
ـاطر   بـه  حديتا ،ن آثارای يکه تقاضا برا دلیل ینتنها به ا شود، یم دهبر یشهنر معموال براساس سود و منفعت به پ  یترضـا خ

ـ  .وجود ندارد هنردر  یديتولهیچ  شناختی یباییز ینِتحس شوند، وجود دارد. بدون یکه موجب م شناختی یباییز  یحاتتوض
ـ  یـرد ـــ   گ یرا نم شناختی یباییز یحتوض يجا ياقتصاد ـ همچـون  و وابسـته اسـت!    یبـه آن متک  ،یـدئولوژیک ا یحاتتوض

  .روند یمبه پیش  شناختی یباییز یحاتتوض اساسبرنیز  ياقتصاد یحاتتوض
ـ  یندولـت تـام   ي با بودجه اما یستند،ن يدار یهسرما ياز آثار معاصرکاالها یاريبس با اینکه در مـورد آثـار    یـن ا شـوند.  یم

ـا   هـا  از آثار آوانگارد توسـط مـوزه   یاريبس دق است.اصبسیار  کنند، را جلب میپردازان هنر  یهنظرویژه توجه  بهآوانگارد که  ی
ـا     یم داده سفارش ید عمومی،سوبس يدارا يها يها و گالر موزهدست کم  ی، یاعموم هاي گالري  یششـوند و در آنهـا بـه نم

تعداد کمـی   دارد. یساکل یت اشراف یاو حما یسرپرست یسنت يها شکلبا  یشترياشتراکات ب یتاز حما شکل ینا .یندآ یدرم
کـه   يهنـر  ينهادهـا گردانندگان حال  ینابا .باشند کاپیتالیستی هنر بازار بر متکی کامال بود قرار اگر شدند یمار تولید از این آث

ـار دال براي سفارش دادن و خریـدن   هستند، یعموم یدسوبس یا یتتحت مالک  يکـه فشـارها   یسـت ن یشـک  .دارنـد  یلـی آث
و  رشسـفا  یـل دالنیز جزء ی ختشنا ات زیباییظمالحگاه، اما  گذارد. یم یرآنها تاث یماتدر کار هست که بر تصم یدئولوژیکیا

                                                             
15. Bell and Fry 
16. Gombrich 
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ـ کـه مالح  یرنـد گبدرنظـر  ایـن را هـم    یـد امـا با  ،بـدبین باشـند  موضـوع   ینبه ا يتوانند تا حد یم ی. کساناست یدخر ات ظ
ـال،  يبـرا  نقـش دارد.  شود، یم یدآنچه تول ییندر تع ینها و بنابرا ینهگز یینی در تعختشنا زیبایی ممکـن   یرهنريمـد  یـک  مث

ـا را بـه    یشـگاهی کند و در نما یداريخر را ییکارها ینیستیکه تنها از آثار هنر فم یردم بگیتصم یدئولوژیکا یلاست به دال آنه
ـ   يآزاد کم نباشـد،  یاربس يآثار ینچن یدحال اگر تول ینباا گذارد. یشنما  یـل دال داشـت و  وجـود خواهـد   یعیانتخـاب وس

، انـد  را کسـب کـرده   یـدئولوژیکی ا یـار کـه مع  یهنرمندان و یاکننده  ابتآثار رق بین انتخاب یلاز دال حوزهیک  شناختی یباییز
ـ   کنـد  یخاطرنشان م یلبوگ .است جالباز این حیث بسیار  یانتزاع اکسپرسیونیسم مورد مشخصِ .خواهدبود از  یاريکـه بس

ـ   از خود ،کردند یم یتحما یانتزاع یونیسماز اکسپرس یداکه شد یکسان فـیِ  من یـابی آمـد و بـرخالف ارز   یآثار خوششـان نم
 اسـت.  یرعـادي غ ینیدرجه از بدب ینکه ا کنم یمن فکر م ]20[.کردند یم يطرفدار هااز آن یاسیس یل، به دالشان شناسانه زیبایی

ـ    یـن آثـار ا  یگرد یاناز م ی راانتزاع یونیسماز آثار اکسپرس يتعداد یدبا یهنوز کس هرحال، به در  ینانبـدب  د.سـبک انتخـاب کن
کننـده   آثار رقابـت  یانم یدهمچنان با کمتر محول کنند. ینیبا بدب يهنر یرانآن کار را به مد کهخوشحال بودند  یاسیراست س

هنرمنـدان اکسپرسیونیسـت انتزاعـی     .ندپا به عرصه گذاشـت  ینبرگگرمنتقدانی چون بود که  ییجا ین،دست به انتخاب زد. ا
ـان را تـرویج کـرد،        بیشتر از انـدازه  پرشمار بودند، بسیار ـ   ییهـا  انتخـاب  یـد پـس با یـی کـه بتـوان کارش  گرفـت.  یانجـام م

نظـر  نشـان دهـد کـه    طـرزي   و به روشنی را به یکاییآمر یاسیس يها بود تا ارزش در نظر گرفته شده یانتزاع یونیسماکسپرس
جکسـن   بودنـد. پس از جنـگ جهـانی دوم    يرونظام شوایدئولوژي و  ي یفتهکه ش را جلب کند ییروشنفکران اروپاموافق 

ـا  یسـت لآبود کـه ر  یی کننده و کسل یستهشا يها ارزش با قابلتو کنش مستقل، درست در يفرد یانبر ب یدشپوالك با تاک  يه
بایـد  امـا   داشت. یازبه آن ن یکادر آمر یاسیبود که راست س یزيهمان چ یقادق بودند، کرده یجادا »هنر تراکتوري«یالیست سوس

ـان بهتـر ب  انشمعاصر یگراز د یاريها را از بس ارزش ینکه پوالك ابگویم  مزیـت   یـل بهتـر عمـدتا بـه دل    یـانِ ب یـن کـرده و ا  ی
  است. یازجا هم ن ی حتا آنختشنا زیبایی یحاتخاطر توض ینهم به .ستاو آثار شناختی یباییز

ـا عق   ارائه نشـده  یکنندگ قانع یزانم ینبا کمتر یشناخت جامعه یلیما دال يتنها برا نه پس ـایی  ي یـده اسـت ت بـر  شناسـی   زیب
ـاد  یا یدئولوژیکیا قابل قبول یحبلکه هرگونه توضکنار بگذاریم، را  بدگمانیبدون  اساس درك عمومی و  نابـدگمانی  ياقتص

ـا    یـد به ما بگو که ینبرگیبدون وجود داشتن گر است. هقرار دادفرض  یششناسی را پ به زیبایی ن ارزش چـرا آثـار در خودش
  کند. یداظهور پ یتتوانست قابل ینم یگريد یحتوض یچه باشد، ینکه چن رود یانتظار هم م  یندارند و ا
ـ  ی است نه جامعهسشنا زیبایی یِشناس جامعه یمدار یازآنچه ن وجود داشته باشد،بایست  میهنر  یِشناس جامعهاگر   یشناس

  .یباشناسیز وهمِت

  و لذت زیبایی

بخـواهیم  اگـر   .کنـد  عمـل مـی  چگونـه   یقـا هنـر دق  یـد از تول شناختی یباییز یحاست که توض ینو آن ا ماند می یباق پرسشی
تـوانیم راه را بـراي    مـی در ابتدا گفتم کـه   .ییمبگو ین بارهدر ا یزيچ یدباداشته باشیم،  یدبدگمانی تول يبرا یماندن یگزینیجا

ـ  داشـته  یلـی امـا هـر تحل   .یمباز بگذار شناختی یباییز يها یژگیو یگرو د یباییتر در مورد ز و مفصل یشترب يها یلتحل  ،یمباش
و چـرا   یزنـد انگ یی ما را برمختشنا زیبایی يها یژگیچرا و ینکها ي ارانه دربارهذگ و ارزش یزشیانگ يها الزم است به پرسش
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  .یمده قائل ایم، پاسخ ارزش آنهابراي 
ـ   یونـان بـه  کـم   دسـت  شناسی، کـه  یباییدر ز کهنو دراز و  یار دوربس یهمراه با سنت مورد، ینا در گـردد،   یباسـتان برم

ـا از  درك  و یافـت در طـرز  شناختی یباییلذت ز ،یانهگرا واقع یفیدر تعر ]21[.یمبه لذت متوسل شو توانیم می ـا  یژگـی وم  يه
ـ  ختیناش یباییلذت ز یانهگرا یرواقعغ یفیاما درتعر جهان است. در شناختی یباییز یواقع و اعتقـادات  بـه ادراکـات    یواکنش

ـ  یلـذت  یدبا یف، لذتدو تعر یندر هرکدام از ا .بدان اندیشیده بودند، استو کانت  یومطور که ه نآ ،شناسانه یرزیباییغ  یاربس
ـ   ،مثال .ندا هگفتاست از چه نوعی لذت  ینا ینکهدر مورد ا يِ روشنگرِ بسیاريهاچیزو کانت  یومه خاص باشد. کـنم   یفکـر م

ـاع    ی گفتـه اسـت،  ختشنا بودن لذت زیبایی »بدون منفعت«از آنچه کانت در مورد  يمقدار ـاره    ]22[.باشـد قابـل دف در ایـن ب
قابل فهم اسـت کـه مـا آن     ینو همچن یزدانگ یما را برم ،قابل فهم است که لذت  روشنی بهاما  ]23[.توان بیشتر صحبت کرد می

ـا    یـم دار یلتماشوند  یلذت مموجب که  یزهاییچتعمق در ت که به اس فهم ین، قابلبنابرا .یمکن یم يارذگ را ارزش و بـه آنه
ـا عنـوان      با نامگذاري بلیغ نظریـه  17نلسون گودمن .دهیم یارزش م ـاي غوطـه   نظریـه «هـاي لـذت ب ـان  ه  ]24[»وري در خلج

ـاره کـه   ویمگ یم اما من گیرد. ي شناختی متعالی خودش به تمسخر می شناختی هنر را برخالف نظریه هاي زیبایی نظریه ي  درب
 يحتا اگر با گـودمن کـار   انگیزد یمرما را ب اکثربخش  لذت يها نخلجا .توان گفت می یاديز یزهايخلجان خوب هم چ یک

و  اي برجسـته، روابـط  محتـو  از فضـیلت د که هستن یارزش خاص حاصلها  اینگونه خلجانباشد که  طور ینا دتوان یم نکند.
  .شود یم ناشی ایزشانمتم يهنجارها

ـا بـرا     یـد تولجریـان  از  یو قسـمت اهمیت دارد  یباییز فهمبه لذت در یافتن دست  به هر ترتیب، هرچند  يهنـر اسـت ام
ـ   یم یدهنر را تول یماکه مستق يافراد یادر مورد فرد  یزيچراکه چ یست،ن یهنر کاف یدتول یحتوض پـذیرفتنی   .یـد گو یکننـد نم

هنـر  خلـق  کـه از   یلـذت  .، چه در دیگران، و چه فرد تولیدکننده برانگیخته شودلذت یدبه تول یلمبا هنر  یدتمام تولکه  نیست
ـا   ،شد بعد از آنکه ساخته یا یمهنر هست ندر حال ساختکه  یدن است. هنگامجریان خلق کرمعموال در درون  یمکن یکسب م ی

لـذت در فهـم    ي مسـئله  یگردارزنده ساخته،  برند، یا حتا در این فکر که کسی چیزي در این اندیشه که دیگران از آن لذت می
ـاختن هنـر    ی کـه در لذت .یابد یدست م یذات یبه لذت در آنسازد  یم یزيچ یکه کس یهنگام ]25[.یستاثر درکار ن هسـت،  س

ـ  در نظر گرفته ملعنوان لذت تا که معموال به قرار نگیردی ختشنا لذت زیبایی ي مقولهدر طرز مفیدي  ممکن است به  .شـود  یم
ـا لـذت تامـل     یباز یزيلذت ساختن چ ام هستم). آکاردئون نواختن(من عاشق  یتفعال یکاست در  یلذت ساخت هنر لذت ب

ـاملی  با لذت  یکنزد یی ساختن هنر در رابطه که لذت فعالِ شک دارمحال  ینباا .یستن یکی یباز یزيدر چ  شـناختی  یبـایی زت
  ]26[.پنداریمبخش ب لذتهم تامل در مورد آن را  ینکهمگر ا یمدانن شبخ که ما ساختن هنر را لذت یستگونه ن ینا باشد.

 اسـت.  شـروع بـه حرکـت کـرده    معقولی  ي نقطهمطمئنا از  ،یدو فعال توسل جو یتامل يها که به لذت يهنر ي آن نظریه
ارزش  يهنـر  يهـا  یـت فعال رايدهد چرا ما ب یحتوضکه ست ا یگاهیدر جاآنکه دچار اشتباه شود،  بی یی یهنظر ینچراکه چن

 یـزي چ ینکـه ا آن و روشن اسـت.  نمایبرا یمکن یم يارذگ ان را ارزشیمها یتکه ما فعالدیدگاهی، علت آن یندر چن .قائل ایم
لـذت از   ي یـه نظر یـک  ماسـت.  يهـا  کنش یرینز یلدلحال  است و بااینکه از ما پنهان  یم، نه چیزيا هست که ما به آن آگاه

ـ   یشـناخت  جامعـه  يهـا  یلتحل هاپنهان که تن یروانشناخت یجنتا یاکاذب  یآگاه هاي شایع گیري نتیجه توانـد   یو روانکاوانـه م

                                                             
17. Nelson Goodman 
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ـ   چون یمکن یم يگذار را ارزش يهنر يها یتدرعوض ما فعال .یدجو یم يدور دهد، شنشان ـا ارزش ـ  یدر آنه کـه   یـابیم  یم
ـ  یکـه مـدع   یـی  یهنظر درمقابل، بدون شک از آن برخوردارند. ـا  تیشـناخ  عوامـل نـامعلوم جامعـه    یـق هنـر از طر  یحتوض  ی

به دست دهد  یمنطق یحیقادر نخواهدبود توض )،یرهو غ يباز مثابهبه  ی، هنرکنترل اجتماع مثابهاست (هنر به  یشناخت روان
 یـل دل از هنـر،  يگـذار  ارزش ییچرا ي دربارهما  ي یدهعقیی]  در چنین نظریهکه [چرا .کنیم یم يگذار ارزشما هنر را چرا که 

ـا   يکردن و ساختن هنـر بـرا   تجربه یحتوض ،یفیتعر ینشود. با چن یم یم، جداکن یم يگذار چرا هنرها را ارزش ینکها یواقع م
ـا خواهـدبود.    يگـذار  ارزش یـت بـودن و عموم  یـر فراگ یحکار در توض يدشوارپس آنگاه، روشن نخواهد بود.   مـا از هنره

ـادات    ،هـا  فرهنـگ  با یقیطرز گسترده و عم ها به چگونه است که انسان  یـب فر ر مختلـف عصـا در او  طبقـات، نژادهـا، اعتق
ـ  يقـدر  به یمباورکن یستبا یکه م یپندار غلط ؟ندا دهشن متوجه آنگاه  یچهو اند  خورده ـا گسـترده و عم   یدر روانشناس  یـق م

و ي هنـر   دربـاره  له ما در تامک ییها از ارزش یاريبســ البته براي اکثریت ــ که  رسد به نظر می است. هگشت یرکه باورپذ شده
 دارد. در بـر  آن در و تامـل زیبـایی  است که ساخت  یلذت ها، ارزش ینا ینتر برجسته روشن و آشکارند. یابیم، یم ن آنساخت

» لـذت مطبـوع  «واالتر از آنچه کانـت   یارزشمنتج شده،  ینیاز لذت اند که از ارزش مع یمشخص ي گونهمتضمن هنرها  یدشا
  است. ذتل يهررو اما به ،نامد یم

و داوري لـذت   یعـت طب ي گفـتن دربـاره   يبـرا  یـادي ز یزهـاي واضح است کـه چ  .یمقائل شو ینجادر ا يمرز بگذارید
وجـود  شناسـانه   یلِ خالقِ زیبـایی تخ یعتطب ي و درباره ،یختشنا زیبایی يها یژگیو یگرو د یباییز ي درباره ،شناسانه یباییز

ـ      یلـذت  مزیت خاطر به یباز یزهايو ساخت چ یافتما به در دارد. ـام خلـق و تحس ـ    ینکـه بـه هنگ ـا بدسـت م ، یـم آور یآنه
ـ  یاست اما ما مسلما انجامش م یقیعم ي است مساله ینگونهچرا ا ینکها .یمکن یم يگذار و آنها را ارزش یممند عالقه ـ  .یمده ر ب

ـا، چ سـایر  یـان م در ،هنر ش را به درستی درك کنیم.ا یی از هنر ایجاد کنیم که اهمیت توانیم نظریه این اساس، ما می هنـر   یزه
ـا    خاطر است کـه   ینو به هم نداز انواع متفاوت ا ییها لذتبراي منشا دو  یباییز ینشو آفر یافتدر ست.ا یباییز بـراي هنـر ت

  این درجه ارزش قائل ایم.
  
  

  نوشت پی
  
ایی  ي ویژگی توانیم از اتخاذ یک تئوري مشخص درباره اگر چنین دیدگاهی داشته باشیم، می  .1 ن     پرهیـز شـناختی   هاي زیـب کنـیم. اـی

ه از ویژگـی     موضوع را می ی ـک ـاي   توان به عنوان مبحثی مستقل بررسی کرد. [در اینجا] مسئله این است که ببینیم با اتخـاذ تعریـف ه
ی        یـی مـی   توانیم هنر را درك کنیم. چنین نظریه ا چه حد میگیرد ت شناختی کمک می زیبایی رداختن بـه سرشـت حقیـق ا ـپ توانـد ـب

  شناختی به عنوان یک عامل متغیر شکل بگیرد. هاي زیبایی ویژگی
2. Pierre Bourdieu, Distinction (London: Routledge & Kegan Paul, 1984); Terry Eagleton, The Ideology of the 

Aesthetic (Oxford: Blackwell, 1984). 
3. See Nick Zangwill, “Against the Sociology of Taste,” Cultural Values Journal 5(2001), reprinted in Nick 

Zangwill, Metaphysics of Beauty (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001), chap. 12. 
4. Griselda Pollock, Vision and Difference (London: Routledge, 1988), 27. 

5. Janet Wolff, The Social Production of Art (New York: Methuen, 1984), esp. 7, conclusion. 
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6. Howard Becker, Art Worlds (Berkeley: University of California Press, 1982). 

7. Ibid., ix-x. 
8. Nick Zangwill, “Groundrules in the Philosophy of Art,” Philosophy 70(1995):533-544. 
9. Michael Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy (Oxford: Oxford University Press, 

1972). 
10. See Serge Guilbaut, How New York Stole the Idea of the Avant Garde (Chicago: University of Chicago Press, 

1983). See also David Wise, “Spook Art,” ArtNews, September 2000; and Frances Stonar, The Cultural Cold 
War (New York: New Press, 2000). 

11. Kant, Critique of Judgement, translated by James Creed Meredith (Oxford: Oxford University Press, 1928), 
65-66. 

ن   » بسندگیخود«شناختی متعهد به نوعی از  یی زیبایی .توجه کنید که به هیچ عنوان دلیلی ندارد که گمان کنیم نظریه12 هنر اسـت. اـی
ط       .شناختی متکی بر معناي اثر داشته باشد تواند ارزشهاي زیبایی اثر هنري مییی است:  کار بیهوده نیازي نیسـت کـه یـک اثـر فـق

هاي هنري عالی و سطح  شناختی ملزم به رجحان دادن به فرم ي زیبایی عالوه یک نظریه شناختی داشته باشد. به هاي زیبایی ارزش
  د نبود.از این موار هیچ کدامشناختی نیست. مثال کانت قائل به  هاي زیبایی باال و یا تعهد به فرمالیسمی افراطی در رابطه با ویژگی

اعتنا نیست  شناختی بی کند اما به ارزش زیبایی هاي اجتماعی توجه می نگاران بسیار درخور توجه هنر که به واقعیت یکی از تاریخ .13
، درست بر خالف کتاب جنت ولف، الگوهاي مفهومو  نقاشی و تجربه در قرن پانزدهم ایتالیامایکل بکسندال است. براي مثال نک. 

شناسانه  ، که حاوي شواهد تجربی اندك و یا فاقد آن است. ولف تنها به دیگر نویسندگانی که رویکردي جامعهجتماعی هنرتولید ا
  .شناسی و جامعه شناسی هنر زیباییکند. براي دیدن این نقیصه همچنین نک.  دارند استناد می

14. See Richard Peterson, “Cultural Standing through the Production Perspective,” in The Sociology of Culture, 
edited by Diana Crane (London: Routledge, 1994), 175. 

ه         .15 د موضـوع توصـیف جامـع دتا باـی د فرهنگـی کـه قاـع مخالفـت نظـري    ،شناسـانه باشـد   طنز قضیه اینجاست که بخشی از تولـی
ـانه   جامعه  هاي کارگیري شیوه شناسان به طرز چشمگیري از به . جامعهستشناسی ا شناسان هنر قرن بیستم با زیبایی جامعه شناس
  کنند.  می پرهیزي  نظرات خودشان  درباره

ـاي پیرامـون    هاي ایدئولوژیک آثار هنري (و نیز نوشته شود مشتاقانه در پی نبش قبر ویژگی خوانده می» جدید«آنچه تاریخ هنر  .16 ه
ر       دتاریخ هنر جدیآنها) است. نک.  و. امـا درواقـع تـاریخ هـن ـیچ » قـدیمی «ویرایش اي.ال ریز و فرانسس بروزـِل ـاه کلیشـه   ه ي  گ

  ي بسیار خوبی در این زمینه است. شود نبود. ارنست گامبریچ نمونه یی که وانمود می انگارانه ساده
17. See Clement Greenberg: Collected Essays and Criticism, 4 vols., edited by John O’Brian (Chicago: 

University of Chicago Press, 1986). See also Clement Greenberg’s writings in Modernism and Modernity, 
edited by Benjamin Buchloch, Serge Guilbaut, and David Solkin (Vancouver, British Columbia, Canada: 
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paper (pp. 188-93), and his contributions to the general panel discussion (pp. 265-77). See also Clement 
Greenberg, Homemade Esthetics (Oxford: Oxford University Press, 1999). 

18. See “Modernist Painting,” in Clement Greenberg: Collected Essays and Criticism, vol. 4. 

ه    ي بکسندال، آنجا که او یک سیستم اقتصادي را توصیف مینقاشی و تجربهنک. کتاب  .19 ه مبادـل د ـک ه نحـوي      کـن ـار هنـري ـب ي آث
  شدند. یج بود و آثار هنري به عنوان کاال خرید و فروش میگرفت که در بیشتر سالهاي قرن بیستم را یی انجام می متفاوت با شیوه

20. The CIA funded exhibitions in Paris in 1952 and in Vienna in 1959. See Wise, “Spook Art,” 163. 

ا مـی  «گوید:  آکویناس می». زیبایی چیزي است که شنیدن و دیدنش دلپذیر است«گوید  افالطون می .21 امیم   چیزهایی که آنها را زیـب ـن
و  سفر آفرینشدر » نوازند چشم را می«عالوه این ایده که بعضی چیزها  به». شان برایمان دلپذیر اند بینیم آنهایی هستند که وقتی می

  عنوان شده است. ي هومر نیز اودیسهدر 
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22. See Nick Zangill, “UnKantian Notions of Disinterest,” British Journal of Aesthetics, 32 (1992): 149-52; and 
Nick Zangill, “Kant on Pleasure in the Agreeable,” Journal of Aesthetics and Art Criticism, 53 (1995): 167-
76. 

23. See Jerry Levinson, “Pleasure and theValue of the Arts,” in Pleasure,Value and the Arts (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1995). 

24. Nelson Goodman, Languages of Art (Oxford: OxfordUniversity Press, 1969), 112. 
25. See Nick Zangwill, “Art and Audience,” Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1999. 

  کند که اگرچه تولید هنر مستلزم تخیل مولد است اما ذوق و داوري را نیز به همراه دارد. کانت یادآوري می .26
  


