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  پیش گفتار 
در  را  متفــاوت  فرهنگ هــای  کــه  وقتــی 
می کنیــم،  بررســی  متفــاوت  زیســت بوم های 
میــان  شــباهت هایی  و  تفاوت هــا  تنــوع،  متوجــه 
ــورد  ــی، خ ــبک زندگ ــر، از س ــن ام ــویم. ای ــا می ش آنه
ــر آن منطقــه و  و خــوراک، پوشــاک، قوانیــن حاکــم ب
ــوع  ــا ن ــه ت ــان گرفت ــک و آیین هایش ــی مناس ــا حت ی
ــت بوم  ــا زیس ــر آن دوران ی ــه ب ــه ای ک ــر و اندیش تفک
غالــب اســت، قابــل توجــه می باشــد. هنــر نیــز از ایــن 
ــروزه، واژۀ  ــه ام ــد ک ــت، هرچن ــتثنا نیس ــده مس قاع
معمــاری یــا نقاشــی و موســیقی بــرای اکثــر قریــب بــه 
ــون  ــوص هم چ ــه خص ــه ای ب ــک در حیط ــاق ممال اتف
هنــر، جایــگاه و مفهومــی مشــترک دارنــد، در گذشــته 
چــه در میــان عامــۀ مــردم و چــه در میــان متفکریــن، 
ــر  ــا هن ــی از حیطه ه ــه برخ ــت ک ــوده اس ــه نب این گون
ــر  ــی ب ــدگاه مبتن ــل در دی ــا حداق ــوند ی ــمرده ش ش
طبقه بنــدی3، جایــگاه یکســان و مشــابهی داشــته 
ــم، واژۀ  ــان قدی ــد یون ــال، در عه ــور مث ــه ط ــند. ب باش

ــه کار نمی رفتــه  ــه معنــای امــروزی اش اصــاًل ب هنــر ب
اســت.4 در آن دوران، تخنــه5 بــه معنــای مهــارت، 
فــن و یــا صنعــت بــوده اســت. اندیشــمندی همچــون 
ــر، پزشــک، ریاضــی دان  ــار، صنعتگ افالطــون، کار معم
ــاش  ــس و نق ــاعر، تراژدی نوی ــر از ش ــده را برت و فرمان
ــی  ــاص، دانش ــری خ ــاب ام ــران در ب ــد. صنعتگ می دان
دارنــد کــه می تواننــد آن را آمــوزش نیــز بدهنــد. پــس 
ــا شــعر و نقاشــی،  ــه، ســویه ای دارد اکتســابی. ام تخن
ــاس  ــوزۀ احس ــذا در ح ــتند؛ ل ــم دادن نیس ــل تعلی قاب
ــن، صنعتگــر  ــر ای ــه معرفــت. عــالوه ب ــد و ن ــرار دارن ق
ــت  ــه حقیق ــته و ب ــرار داش ــد6 ق ــۀ دوم تقلی در مرحل
نزدیکتــر اســت، امــا شــخصی هم چــون شــاعر و نقــاش، 
ســه مرحلــه از حقیقــت عالــم مثــل دور اســت. تقلیدی 
کــه شــاعر و نقــاش می کنــد، فریب آمیــز بــوده و 
تهدیــدی بــرای آرمان شــهر بــه حســاب می آیــد. 
حاصــل کار صنعتگــران، کاربــردی در جهــان واقــع دارد 
امــا نقاشــی چــه؟! اصــاًل بــه چــه کار می آیــد؟ حداقــل 
یــک میــز را می تــوان از همــۀ زوایــا دیــد، امــا نقاشــی 

باشد؟1  هنر  می تواند  غذا  چگونه 
نویسنده: گلن کیون  1
مترجم: فاطمه دلفانی بلوچ *
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ــود  ــه خ ــد ک ــا می نمایان ــه م ــویه را ب ــک س ــا ی تنه
ــود،  ــت می ش ــا از طبیع ــص م ــناخت ناق ــه ش ــر ب منج
ــا  ــد ی ــان را می کن ــی خدای ــا بدگوی ــه ی ــم ک ــاعر ه ش
ــجاعت  ــردازد، ش ــس می پ ــان و انف ــک اذه ــه تحری ب
را از جوانــان ربــوده و آنهــا را از اهــداف متعالــی و 
ــون  ــذا افالط ــازد. ل ــان دور می س ــه کشورش ــت ب خدم
در طبقه بنــدی خــود، شــاعر و نقــاش را چنــدان مــورد 
اســتقبال خویــش قــرار نــداده و در ایــن مســیر، اخــالق 
و کاربردی بــودن مهــارت بــه کارگرفتــه شــده در عالــم 
واقــع، تعلیم پذیــری و سیاســت را در نظــر گرفتــه 
ــه در آن،  ــاروک اســت ک ــال دیگــر، عصــر ب اســت. مث
ــد.  ــت بوده ان ــز اهمی ــت، حائ ــی و ذهنی ــر بازنمای عنص
بــرای همیــن، در ایــن دوران هــر آنچــه کــه بازنمایانه تر 
ــن  ــی در ای ــاً نقاش ــت. طبیعت ــر اس ــد، هنرمندانه ت باش
ــه  ــور ک ــده، همان ط ــی می ش ــم تلق ــیار مه دوره، بس
مجسمه ســازی و معمــاری. همان گونــه کــه فوکــو 
اشــاره می کنــد، تابلــوی ندیمه هــا اثــر والســکوئز، 
نمونــۀ بــارز بازنمایــی در دورۀ بــاروک و قــرن هفدهــم 
میــالدی اروپــا اســت. هــگل نیــز در میــان متفکریــن، 
ــک  ــوان ی ــه عن ــود را دارد. او ب ــاص خ ــته بندی خ دس
ایدئالیســت، روح را بــه دلیــل حضــور معرفــت انســانی 
ــی هنــری  ــد و زیبای ــر از طبیعــت می دان در خــود، برت
ــی طبیعــی می شــمرد. از نظــر هــگل،  ــر از زیبای را برت
شــعر برتریــن هنــر اســت. از نظــر شــخصی هم چــون 
ــورت  ــه ص ــا ب ــت هنره ــب اهمی ــز، ترتی ــوپنهاور نی ش
موســیقی، شــعر، نقاشــی، پیکرتراشــی، گل آرایــی 
)توجــه بــه بودیســم و بــاغ ذن آرایــی( و معمــاری 
ــیقی  ــده را موس ــه ای ــر ب ــن هن ــت. وی، نزدیک تری اس
ــیم بندی  ــه تقس ــل ب ــز قائ ــه او نی ــرا ک ــد، چ می دان

هنرهــا از نظــر آشــکارگی ایــده در ابــژه و دور بــودن آن 
از خواســت7 اســت. معمــاری در آخــر قــرار دارد، زیــرا 
تابــع قوانیــن جاذبــه و ســختی و اســتواری اســت کــه 
ــوده و  ــت و اراده ب ــه خواس ــی ب ــی از نزدیک ــود ناش خ
ــم  ــب اســت وقتــی می بینی ــر اســت. جال ــده دورت از ای
ــت و  ــده اس ــمرده می ش ــر ش ــی در دوره ای هن گل آرای
ــی  ــر اســت و در جای ــی، شــعر از معمــاری برت ــا جای ی
ــال  ــا و اعم ــی از ابژه ه ــه برخ ــی ب ــاًل توجه ــر، اص دیگ

ــت. ــده اس ــر نمی ش ــه هن ــه مثاب ب
در ترجمــه و تألیــف مقالــه ای از گلن کیــون، به مبحثی 
ــه  ــر توج ــه از منظ ــروزه چ ــه ام ــت ک ــم پرداخ خواهی
ــه حواســی  ــه امــور روزمــره و چــه از منظــر توجــه ب ب
هم چــون ذائقــه8 و چشــایی، مــورد توجــه بســیاری از 
متفکریــن قــرار گرفته اســت. از قــرن هجدهــم میالدی 
و عصــر روشــنگری، مقولــۀ زیبایی شناســی و اســتتیک 
ــوس،  ــر محس ــم ادراک ام ــد. عل ــر ش ــۀ هن وارد حیط
حــاال در واالتریــن جایــگاه خــود، زیبایــی هنــری 
محســوب می شــد. زیبایی شناســی هنــر از آن دوره بــه 
بعــد، رویــه و شــکلی متفاوت تــر بــه اندیشــۀ متفکــران 
ــۀ  ــره مقول ــر روزم ــن، ام ــا جایی کــه متفکری بخشــید ت
ذوق و چشــایی را مــورد بحــث قــرار دادنــد. متفکرینــی 
هم چــون ولتــر در مقدمــۀ دانشــنامه دیــدرو و داالمبــر، 
ــرک در  ــد ب ــتعاری آن، ادمون ــای اس ــه و معن ــه ذائق ب
ــا از  ــارۀ سرچشــمۀ تصــورات م جســتاری فلســفی درب
امــر زیبــا از بی ذائقگــی و بــد ذائقگــی بــر اســاس نقــص 
ــد  ــه و معتق ــخن گفت ــص در داوری س ــل و نق در تخی
اســت کــه ذائقــه، بــر تخیــل و داوری بنــا شــده اســت. 
در میــان متفکــران معاصــر، بــه چنیــن مقوالتــی توجــه 
ــی  ــره و زندگ ــر روزم ــۀ ام ــا، تجرب ــر آنه ــده و از نظ ش
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بــا اهمیــت بــوده و رونــد شــکل گیری آن تجربــه، 
بســیار مــورد توجــه اســت، یعنــی فراینــد تولیــد، مــورد 
ــۀ مــورد نظــر، هنــر بودگــِی  توجــه قــرار گرفــت. مقال
ــت  ــرار داده اس ــش ق ــورد پرس ــوراک را م ــورد و خ خ
ــی9 و  ــان دیوی ــر، ج ــدگاه دو متفک ــی دی ــه بررس و ب
الیزابــت تلفــر10 پرداختــه اســت. چشــایی، بــه عنــوان 
ــه  ــورد توج ــدان م ــه چن ــخ اندیش ــه در تاری ــی ک حس
نبــوده اســت، چــه از عهــد افالطــون کــه چشــایی را بــه 
ــگاری  ــه ان ــم و دوگان ــش در دوآلیس ــر تنانه بودن خاط
ــه  ــا چ ــرده، و ی ــی می ک ــی ارزش تلق ــم، ب روح و جس
بعدتــر کــه چشــایی و متعلقــات آن، بــه دالیــل متعــدد 
ــنت  ــت. در س ــته اس ــا نداش ــۀ هنره ــی در حیط جای
فارســی زبانان هــم، موالنــا جالل الدیــن بلخــی، از 
برتــری روح بــر تــن بســیار گفتــه اســت و قــوت اصلــی 
ــی  ــد. دالیلــی کــه امــروزه نیــز طرفداران ــور می دان را ن
ــن و  ــده ای از متفکری ــه ع ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد ب دارن
هنرمنــدان متأخــر مقــوالت چشــایی، بویایــی و خــورد 
و خــوراک را بــه دایــرۀ هنرهــا راه داده و در دفــاع از آن 

ــد. ــز برآمده ان نی

  متن اصلی
ــر،  ــن ام ــه ای ــده ام ک ــع ش ــن قان ــت؛ م ــر اس ــذا هن غ
در  ســعی  کــه  وقتــی  بی گمــان  دارد.  حقیقــت 
ــا بگویــم چگونــه غــذا هــم  قانع کــردن دیگــران دارم ت
ــم  ــر راه ــر س ــکالتی ب ــا مش ــد، ب ــر باش ــد هن می توان
مواجــه می شــوم. ایــن امــر، بــرای مــن خیلــی دشــوار 
اســت، چــرا کــه خــورد و خــوراک بــه طــور معمــول، به 
عنــوان یــک شــکل هنــری مــورد توجــه قــرار نگرفتــه 
ــا دیــده ای کــه بــه اشــکال  ــر ایــن، اغلــب ب و عــالوه ب

ــری چــون مجســمه، موســیقی و نقاشــی  ــری دیگ هن
نگریســته شــده اســت، بــه آن نظــر نیافکنده انــد. 
ــر،  ــت تلف ــر الیزاب ــرای اندیشــه 11، اث ــذا ب ــاب غ در کت
ــی  ــق ارزیاب ــه و از طری ــش پرداخت ــن چال ــه ای وی ب
و طبقه بنــدی، غــذا را بررســی کــرده  اســت. تلفــر 
از نظریــۀ واکنــش بــرای ارزیابــی زیبایی شناســانه 
ــتفاده  ــری اس ــدی هن ــرای طبقه بن ــادی ب ــوری نه وتئ
کــرده اســت و نهایتــاً بدیــن نتیجــه رســیده کــه غــذا 
هنــر اســت، امــا تنهــا بــه معنایــی کــم اهمیــت و ُخرد، 
چــرا کــه ذاتــاً زودگــذر و فانــی اســت، هنــری تجســمی 
محســوب نشــده و درآخــر، منجــر بــه برانگیختگــی یــا 
ایجــاد تکانــۀ احساســی نمی گــردد. مــن، کتــاب تلفــر 
را نــه تنهــا بــه دلیــل توجــه ویــژۀ او  بــه موضــوع جدید 
غــذا و خــوراک بــه مثابــۀ هنــر، بلکــه بــه دلیــل شــیوۀ 
ــد  ــذا می توان ــه غ ــه چگون ــن اینک ــع وی در تعیی جام

ــر هنــری  باشــد انتخــاب کــرده ام. یــک اث
ــه  ــر اینکــه پاســخی ب ــاب، عــالوه ب ــن بخــش از کت ای
بیانــات و ادعاهــای تلفــر اســت، فراتــر از جایــی کــه او 
ــه  عبــارت دیگــر، متــن  بحــث را رهــا کــرد مــی رود. ب
تالشــی ا ســت در راســتای اثبــات غــذا بــه  عنوان شــکل 
ــا و  ــن، تالش ه ــدۀ م ــه عقی ــل. ب ــم و اصی ــری مه هن
ــد هنــر باشــد  هــدف وی در بیــان اینکــه غــذا می توان
ــر  ــال، فک ــن ح ــا ای ــت. ب ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
ــذا  ــگاه غ ــف جای ــر در توصی ــیوۀ تلف ــه ش ــم ک می کن
ــات  ــد و اطالع ــه باش ــی و کهن ــر، قدیم ــۀ هن ــه مثاب ب
کافــی، مطابــق بــا اکنــون و زمانــۀ حاضــر مــا کــه هــر 
ــز  ــا زیبایی شناســی غــذا، پخــت و پ روزه از گــذر آن ب
ــذا( مواجــه می شــویم را برایمــان فراهــم  )و فلســفه غ
نمی کنــد. عــالوه بــر ایــن، تلفــر متنــی کــه از طریــق 
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ــود  ــه خ ــد ک ــا می نمایان ــه م ــویه را ب ــک س ــا ی تنه
ــود،  ــت می ش ــا از طبیع ــص م ــناخت ناق ــه ش ــر ب منج
ــا  ــد ی ــان را می کن ــی خدای ــا بدگوی ــه ی ــم ک ــاعر ه ش
ــجاعت  ــردازد، ش ــس می پ ــان و انف ــک اذه ــه تحری ب
را از جوانــان ربــوده و آنهــا را از اهــداف متعالــی و 
ــون  ــذا افالط ــازد. ل ــان دور می س ــه کشورش ــت ب خدم
در طبقه بنــدی خــود، شــاعر و نقــاش را چنــدان مــورد 
اســتقبال خویــش قــرار نــداده و در ایــن مســیر، اخــالق 
و کاربردی بــودن مهــارت بــه کارگرفتــه شــده در عالــم 
واقــع، تعلیم پذیــری و سیاســت را در نظــر گرفتــه 
ــه در آن،  ــاروک اســت ک ــال دیگــر، عصــر ب اســت. مث
ــد.  ــت بوده ان ــز اهمی ــت، حائ ــی و ذهنی ــر بازنمای عنص
بــرای همیــن، در ایــن دوران هــر آنچــه کــه بازنمایانه تر 
ــن  ــی در ای ــاً نقاش ــت. طبیعت ــر اس ــد، هنرمندانه ت باش
ــه  ــور ک ــده، همان ط ــی می ش ــم تلق ــیار مه دوره، بس
مجسمه ســازی و معمــاری. همان گونــه کــه فوکــو 
اشــاره می کنــد، تابلــوی ندیمه هــا اثــر والســکوئز، 
نمونــۀ بــارز بازنمایــی در دورۀ بــاروک و قــرن هفدهــم 
میــالدی اروپــا اســت. هــگل نیــز در میــان متفکریــن، 
ــک  ــوان ی ــه عن ــود را دارد. او ب ــاص خ ــته بندی خ دس
ایدئالیســت، روح را بــه دلیــل حضــور معرفــت انســانی 
ــی هنــری  ــد و زیبای ــر از طبیعــت می دان در خــود، برت
ــی طبیعــی می شــمرد. از نظــر هــگل،  ــر از زیبای را برت
شــعر برتریــن هنــر اســت. از نظــر شــخصی هم چــون 
ــورت  ــه ص ــا ب ــت هنره ــب اهمی ــز، ترتی ــوپنهاور نی ش
موســیقی، شــعر، نقاشــی، پیکرتراشــی، گل آرایــی 
)توجــه بــه بودیســم و بــاغ ذن آرایــی( و معمــاری 
ــیقی  ــده را موس ــه ای ــر ب ــن هن ــت. وی، نزدیک تری اس
ــیم بندی  ــه تقس ــل ب ــز قائ ــه او نی ــرا ک ــد، چ می دان

هنرهــا از نظــر آشــکارگی ایــده در ابــژه و دور بــودن آن 
از خواســت7 اســت. معمــاری در آخــر قــرار دارد، زیــرا 
تابــع قوانیــن جاذبــه و ســختی و اســتواری اســت کــه 
ــوده و  ــت و اراده ب ــه خواس ــی ب ــی از نزدیک ــود ناش خ
ــم  ــب اســت وقتــی می بینی ــر اســت. جال ــده دورت از ای
ــت و  ــده اس ــمرده می ش ــر ش ــی در دوره ای هن گل آرای
ــی  ــر اســت و در جای ــی، شــعر از معمــاری برت ــا جای ی
ــال  ــا و اعم ــی از ابژه ه ــه برخ ــی ب ــاًل توجه ــر، اص دیگ

ــت. ــده اس ــر نمی ش ــه هن ــه مثاب ب
در ترجمــه و تألیــف مقالــه ای از گلن کیــون، به مبحثی 
ــه  ــر توج ــه از منظ ــروزه چ ــه ام ــت ک ــم پرداخ خواهی
ــه حواســی  ــه امــور روزمــره و چــه از منظــر توجــه ب ب
هم چــون ذائقــه8 و چشــایی، مــورد توجــه بســیاری از 
متفکریــن قــرار گرفته اســت. از قــرن هجدهــم میالدی 
و عصــر روشــنگری، مقولــۀ زیبایی شناســی و اســتتیک 
ــوس،  ــر محس ــم ادراک ام ــد. عل ــر ش ــۀ هن وارد حیط
حــاال در واالتریــن جایــگاه خــود، زیبایــی هنــری 
محســوب می شــد. زیبایی شناســی هنــر از آن دوره بــه 
بعــد، رویــه و شــکلی متفاوت تــر بــه اندیشــۀ متفکــران 
ــۀ  ــره مقول ــر روزم ــن، ام ــا جایی کــه متفکری بخشــید ت
ذوق و چشــایی را مــورد بحــث قــرار دادنــد. متفکرینــی 
هم چــون ولتــر در مقدمــۀ دانشــنامه دیــدرو و داالمبــر، 
ــرک در  ــد ب ــتعاری آن، ادمون ــای اس ــه و معن ــه ذائق ب
ــا از  ــارۀ سرچشــمۀ تصــورات م جســتاری فلســفی درب
امــر زیبــا از بی ذائقگــی و بــد ذائقگــی بــر اســاس نقــص 
ــد  ــه و معتق ــخن گفت ــص در داوری س ــل و نق در تخی
اســت کــه ذائقــه، بــر تخیــل و داوری بنــا شــده اســت. 
در میــان متفکــران معاصــر، بــه چنیــن مقوالتــی توجــه 
ــی  ــره و زندگ ــر روزم ــۀ ام ــا، تجرب ــر آنه ــده و از نظ ش

159

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ

بــا اهمیــت بــوده و رونــد شــکل گیری آن تجربــه، 
بســیار مــورد توجــه اســت، یعنــی فراینــد تولیــد، مــورد 
ــۀ مــورد نظــر، هنــر بودگــِی  توجــه قــرار گرفــت. مقال
ــت  ــرار داده اس ــش ق ــورد پرس ــوراک را م ــورد و خ خ
ــی9 و  ــان دیوی ــر، ج ــدگاه دو متفک ــی دی ــه بررس و ب
الیزابــت تلفــر10 پرداختــه اســت. چشــایی، بــه عنــوان 
ــه  ــورد توج ــدان م ــه چن ــخ اندیش ــه در تاری ــی ک حس
نبــوده اســت، چــه از عهــد افالطــون کــه چشــایی را بــه 
ــگاری  ــه ان ــم و دوگان ــش در دوآلیس ــر تنانه بودن خاط
ــه  ــا چ ــرده، و ی ــی می ک ــی ارزش تلق ــم، ب روح و جس
بعدتــر کــه چشــایی و متعلقــات آن، بــه دالیــل متعــدد 
ــنت  ــت. در س ــته اس ــا نداش ــۀ هنره ــی در حیط جای
فارســی زبانان هــم، موالنــا جالل الدیــن بلخــی، از 
برتــری روح بــر تــن بســیار گفتــه اســت و قــوت اصلــی 
ــی  ــد. دالیلــی کــه امــروزه نیــز طرفداران ــور می دان را ن
ــن و  ــده ای از متفکری ــه ع ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد ب دارن
هنرمنــدان متأخــر مقــوالت چشــایی، بویایــی و خــورد 
و خــوراک را بــه دایــرۀ هنرهــا راه داده و در دفــاع از آن 

ــد. ــز برآمده ان نی

  متن اصلی
ــر،  ــن ام ــه ای ــده ام ک ــع ش ــن قان ــت؛ م ــر اس ــذا هن غ
در  ســعی  کــه  وقتــی  بی گمــان  دارد.  حقیقــت 
ــا بگویــم چگونــه غــذا هــم  قانع کــردن دیگــران دارم ت
ــم  ــر راه ــر س ــکالتی ب ــا مش ــد، ب ــر باش ــد هن می توان
مواجــه می شــوم. ایــن امــر، بــرای مــن خیلــی دشــوار 
اســت، چــرا کــه خــورد و خــوراک بــه طــور معمــول، به 
عنــوان یــک شــکل هنــری مــورد توجــه قــرار نگرفتــه 
ــا دیــده ای کــه بــه اشــکال  ــر ایــن، اغلــب ب و عــالوه ب

ــری چــون مجســمه، موســیقی و نقاشــی  ــری دیگ هن
نگریســته شــده اســت، بــه آن نظــر نیافکنده انــد. 
ــر،  ــت تلف ــر الیزاب ــرای اندیشــه 11، اث ــذا ب ــاب غ در کت
ــی  ــق ارزیاب ــه و از طری ــش پرداخت ــن چال ــه ای وی ب
و طبقه بنــدی، غــذا را بررســی کــرده  اســت. تلفــر 
از نظریــۀ واکنــش بــرای ارزیابــی زیبایی شناســانه 
ــتفاده  ــری اس ــدی هن ــرای طبقه بن ــادی ب ــوری نه وتئ
کــرده اســت و نهایتــاً بدیــن نتیجــه رســیده کــه غــذا 
هنــر اســت، امــا تنهــا بــه معنایــی کــم اهمیــت و ُخرد، 
چــرا کــه ذاتــاً زودگــذر و فانــی اســت، هنــری تجســمی 
محســوب نشــده و درآخــر، منجــر بــه برانگیختگــی یــا 
ایجــاد تکانــۀ احساســی نمی گــردد. مــن، کتــاب تلفــر 
را نــه تنهــا بــه دلیــل توجــه ویــژۀ او  بــه موضــوع جدید 
غــذا و خــوراک بــه مثابــۀ هنــر، بلکــه بــه دلیــل شــیوۀ 
ــد  ــذا می توان ــه غ ــه چگون ــن اینک ــع وی در تعیی جام

ــر هنــری  باشــد انتخــاب کــرده ام. یــک اث
ــه  ــر اینکــه پاســخی ب ــاب، عــالوه ب ــن بخــش از کت ای
بیانــات و ادعاهــای تلفــر اســت، فراتــر از جایــی کــه او 
ــه  عبــارت دیگــر، متــن  بحــث را رهــا کــرد مــی رود. ب
تالشــی ا ســت در راســتای اثبــات غــذا بــه  عنوان شــکل 
ــا و  ــن، تالش ه ــدۀ م ــه عقی ــل. ب ــم و اصی ــری مه هن
ــد هنــر باشــد  هــدف وی در بیــان اینکــه غــذا می توان
ــر  ــال، فک ــن ح ــا ای ــت. ب ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
ــذا  ــگاه غ ــف جای ــر در توصی ــیوۀ تلف ــه ش ــم ک می کن
ــات  ــد و اطالع ــه باش ــی و کهن ــر، قدیم ــۀ هن ــه مثاب ب
کافــی، مطابــق بــا اکنــون و زمانــۀ حاضــر مــا کــه هــر 
ــز  ــا زیبایی شناســی غــذا، پخــت و پ روزه از گــذر آن ب
ــذا( مواجــه می شــویم را برایمــان فراهــم  )و فلســفه غ
نمی کنــد. عــالوه بــر ایــن، تلفــر متنــی کــه از طریــق 
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ــل و  ــۀ اصی ــک تجرب ــوان ی ــه عن ــذا را ب ــوان غ آن بت
ــه  ــت، ب ــناختی نگریس ــت زیبایی ش ــوردار از اهمی برخ

ــد. ــه نمی ده ــب ارائ مخاط
اگــر قــرار باشــد غــذا بــه  عنــوان هنــر شــناخته شــود، 
ــات  ــه در آن، تجربی ــت ک ــد اس ــه ای نیازمن ــه زمین ب
ــرون  ــره بی ــی روزم ــناختی از دل زندگ ــم زیبایی ش مه

ــد. بیاین
بخشــی از توجــه مــن بــه شــیوۀ تلفــر در بررســی ایــن 
امــر، بخاطــر اتــکای او بــه خــود و رابطــۀ بیــن شــخص 
و محیــط اطــراف یــا پیرامونــش اســت کــه بــر اســاس 
اســتعاره ای از فاصلــۀ شــخص و جهــان بیــرون، شــکل 
ــده،  ــج حاصل ش ــذر نتای ــر، از رهگ ــت. تلف ــه اس گرفت
پیوســته بــر دوگانه هــای ذهــن/ بــدن، خــود/ دیگــری، 
ســوژه/ ابــژه تأکیــد می کنــد. وی بــه طــور کلــی 
ــای  ــذرگاه تئوری ه ــر، از گ ــۀ هن ــه مثاب ــذا ب ــارۀ غ درب
ــورد و  ــد. خ ــت می کن ــی صحب ــناختی تاریخ زیبایی ش
ــه عنــوان هنــر در ایــن طبقه بنــدی منظــم  خــوراک ب
ــور  ــف از ام ــی ضعی ــاًل در جایگاه ــن عم ــه، لک و موج
ــل  ــه دلی ــر، ب ــت. روش تلف ــه اس ــرار گرفت ــره ق روزم
ــری  ــوان هن ــه  عن ــدی اش ب ــذا در طبقه بن ــگاه غ جای
ُخــرد؛ منجــر بــه ایجــاد محدودیت هــا و موانعــی 
غیــر ضــروری در مســیر درک و فهــم ویژگی هــا و 
ــت.  ــده اس ــی ش ــناختی زندگ ــاد زیبایی ش ــر ابع دیگ
ــورد و  ــر خ ــا هن ــه ب ــل، او در مواجه ــن دلی ــه همی ب
خــوراک، تجربیــات زیبایی شناســانۀ بالقــوه ای کــه غــذا 
و فعالیت هــای آماده ســازی آن را احاطــه کرده انــد، 

نادیــده می گیــرد.
ــۀ  ــی و نظری ــان دیوی ــر ج ــده از اث ــن، برآم ــدگاه م دی
تجربــۀ زیبایی شناســی تحــول و تغییــر وی اســت. 

قابلیــت  مــا  تجربیــات  تمامــی  دیویــی،  بــرای 
زیبایی شناختی شــدن دارنــد. بــه طــور مشــابه، در 
ــن بخــش خواهــم گفــت کــه همــۀ غذاهــا، هنــری  ای
ــا،  ــۀ غذاه ــه هم ــور ک ــتند -همان ط ــزرگ و واال نیس ب
ــن  ــت ای ــی قابلی ــن، همگ ــتند- لک ــی نیس ــی عال غذای
ــد تولیــد )پخــت و پــز(،  ــه  واســطۀ رون را دارنــد کــه ب
)خــوردن(،  ارزیابی شــان  روش  و  داده شــدن  ارائــه 
ــه  ــد. چــرا ک ــرار بگیرن ــری ق ــر هن ــک اث ــگاه ی در جای
ــار  ــت فش ــی، تح ــی تعامالت ــل در ط ــن مراح ــۀ ای هم
کیفــی کــه تجربــه را هــدف قــرار داده اســت بــه اتحــاد 
ــی ســایر  ــر خــالف ارزیاب ــر ایــن، ب می رســند. عــالوه ب
ــی  ــازی، ارزیاب ــا مجسمه س ــی ی ــه نقاش ــا از جمل هنره
ــدون واســطه و  ــه ســمت تجــارب ب ــذا، شــخص را ب غ
ــناختی  ــوه زیبایی ش ــور بالق ــه  ط ــه ب ــری ک ارگانیک ت
ــر  ــن، عنص ــدۀ م ــه عقی ــد. ب ــت می کن ــتند هدای هس
ــه  عنــوان هنــر، عمــاًل تناســب  غــذا )و پخــت  و پــز( ب
ــۀ عاملیــت بالقــوۀ زیبایی شــناختی  ــا تجرب بیش تــری ب
دارد. گذشــته از ایــن، برخــالف ارج شناســی و تحســین 
چیزهایــی مثــل نقاشــی یــا مجســمه، توجــه بــه غــذا، 
فــرد را بــه ســمت تجربــه ای بــدون واســطه و بنیانی تــر 
کــه بــه صــورت بالقــوه زیبایی شــناختی اســت، ســوق 
ــز(  ــه نظــر مــن، زمینــۀ غــذا )و پخــت و پ می دهــد. ب
ــۀ بالقــوۀ زیبایی شــناختی پــر  بــه مثابــۀ هنــر در تجرب
ــِر  ــد تفک ــی، رون ــدگاه متناوب ــن دی ــت. چنی ــر اس بارت
تعامل هــای تاریخــی و فرهنگــی، تجربــۀ متغیــر و 

ــت دارد. ــش جذابی ــواس، برای ــألۀ ح مس
ــر،  ــی هن ــرد اصل ــه کارک ــی دارد ک ــار م ــی اظه دیوی
روشــنگری جماعتــی  اســت کــه تجاربشــان را بــه 
اشــتراک گذاشــته اند و مزیــت ایــن زمینه ســازی، 
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فهــم و ادراک آگاهــی هنرمندانــه از غــذا و پخــت و پــز 
بــه  عنــوان عنصــر طبقه بنــدی شــده )در( یــک فراینــد 
ــذا،  ــودن غ ــی ب ــا فان ــه تنه ــتری، ن ــن بس ــت. چنی اس
ــر  ــر حاض ــا در عص ــرات و نوآوری ه ــدت تغیی ــه ش بلک
ــن  ــد. ای ــود را روا می دان ــز می ش ــذا نی ــامل غ ــه ش ک
ــال خــود،  ــه دنب آگاهــِی زیبایی شــناختی اســت کــه ب

ــی آورد. ــد م ــر و متح ــی کثی جماعت
ــی دارد،  ــه و مجزای ــت یگان ــذا هوی ــن، غ ــر ای ــالوه ب ع
هیــچ کــدام از اشــکال هنــری بــا تخریــب خــود 
ــوند.  ــش نمی ش ــه ای لذت بخ ــوع تجرب ــه وق ــر ب منج
ــری خــوراک در  ــام هن ــی مناســب مق ــن، ارزیاب بنابرای
ــه  ــذا ن ــودن غ ــی و تنانه ب ــم، فان ــات مبه ــر نظری براب
تنهــا بایــد همنــوا و همــراه باشــد، بلکــه بایــد آنهــا را 
ــی،  ــر دیوی ــرد و از آن نهراســد. اث ــاز بپذی ــا آغــوش ب ب
ــۀ زیبایی شــناختی  ــی از تجرب ــرف تعامل نمایانگــر و مع

ــد. ــت، می باش ــخصات اس ــن مش ــی ای ــه حام ک
ایــن مقالــه، چهــار بخــش دارد: بررســی نظریــۀ 
واکنــش زیبایی شــناختی تلفــر؛ تحلیــل و تفســیر 
ــر  ــی تلف ــدی/ ارزیاب ــۀ طبقه بن ــد اســتفاده از نظری فوای
ــر  ــا ب ــر بن ــری تلف ــی نتیجه گی ــری؛ ارزیاب ــر هن در اث
اینکــه غــذا هنــری ُخــرد اســت؛ و نهایتــاً تــالش مــن 
بــرای پایه گــذاری غــذا بــه  عنــوان یــک مدیــوم اصیــل 

ــز دارد. ــدن را نی ــده  ش ــر خوان ــه ارزِش هن ک
ــذا  ــا غ ــش »آی ــم پرس ــه بتوان ــدوارم ک ــر، امی در آخ
می توانــد هنــر باشــد؟« و اینکــه ظرفیتــش بــرای 
بایــد  چقــدر  طبقه بندی هــا  ایــن  در  جای گرفتــن 
ــوالی  ــن س ــاید بهتری ــی )ش ــوان پرسش ــد را به عن باش
ــم.  ــان ده ــد(، نش ــم نباش ــرح کنی ــم ط ــه می توانی ک
ــوان  ــه می ت ــری ک ــش مهم ت ــن، پرس ــدۀ م ــه عقی ب

بیــان کــرد ایــن اســت: چــرا می خواهیــم غــذا را 
گفتگوهــای حــول  پرســش،  ایــن  بنامیــم؟  هنــر 
ــرا  ــده را ف ــره در آین ــر روزم ــِی ام ــوِر زیبایی شناس مح

نــد. می خوا

  پــروژۀ کلــی تلفــر و زیبایی شناســی بــه 
ــی )واکنش پذیر(  ــه ای انفعال ــۀ تجرب مثاب

تلفــر، تالشــی سیســتماتیک در راســتای تعییــن مقــام 
ــش  ــر پی ــان هن ــز در جه ــت و پ ــذا و پخ ــگاه غ و جای
ــان داده  ــش رو نش ــد پی ــارات او در رون ــرد. اظه می گی

شــده اند:
1. واکنش هــای زیبایی شناســانه، همــواره برآمــده از 

آثــار هنــری نیســتند.
2. اثر هنری، ساختۀ دست بشر است.

3. اشــکال هنــری، انواعــی از آثــار هنــری هســتند کــه 
هنرهــای مشــابه بــه آنهــا تعلــق دارنــد.

4. آثــار هنــری و اشــکال هنــری، در چهارچــوب 
و  شــناخت  مــورد  ارزیابی هــا  یــا  و  طبقه بندی هــا 

می گیرنــد. قــرار  قضــاوت 
5. برخــی از غذاهــا بــا اســتناد بــه طبقه بندی هــا، 

هنــر محســوب می شــوند.
ــه واســطۀ ارزیابــی، هنــر محســوب می شــود  6. غــذا ب

امــا در معنایــی ضعیــف.
ــت،  ــی اس ــذا فان ــرا غ ــت، زی ــر اس ــرد هن ــذا ُخ 7. غ
غــذا،  غیربازنمایانــه اســت، غــذا نمی توانــد منجــر بــه 

ــود. ــی ش ــی احساس برانگیختگ
8. آشــپزها، بیش تــر شــبیه بــه اجــرای موســیقیدان ها 

هنرنمایــی می کننــد. 
9. پخــت و پــز، احتمــاالً هنــر عــوام بــه حســاب 
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ــل و  ــۀ اصی ــک تجرب ــوان ی ــه عن ــذا را ب ــوان غ آن بت
ــه  ــت، ب ــناختی نگریس ــت زیبایی ش ــوردار از اهمی برخ

ــد. ــه نمی ده ــب ارائ مخاط
اگــر قــرار باشــد غــذا بــه  عنــوان هنــر شــناخته شــود، 
ــات  ــه در آن، تجربی ــت ک ــد اس ــه ای نیازمن ــه زمین ب
ــرون  ــره بی ــی روزم ــناختی از دل زندگ ــم زیبایی ش مه

ــد. بیاین
بخشــی از توجــه مــن بــه شــیوۀ تلفــر در بررســی ایــن 
امــر، بخاطــر اتــکای او بــه خــود و رابطــۀ بیــن شــخص 
و محیــط اطــراف یــا پیرامونــش اســت کــه بــر اســاس 
اســتعاره ای از فاصلــۀ شــخص و جهــان بیــرون، شــکل 
ــده،  ــج حاصل ش ــذر نتای ــر، از رهگ ــت. تلف ــه اس گرفت
پیوســته بــر دوگانه هــای ذهــن/ بــدن، خــود/ دیگــری، 
ســوژه/ ابــژه تأکیــد می کنــد. وی بــه طــور کلــی 
ــای  ــذرگاه تئوری ه ــر، از گ ــۀ هن ــه مثاب ــذا ب ــارۀ غ درب
ــورد و  ــد. خ ــت می کن ــی صحب ــناختی تاریخ زیبایی ش
ــه عنــوان هنــر در ایــن طبقه بنــدی منظــم  خــوراک ب
ــور  ــف از ام ــی ضعی ــاًل در جایگاه ــن عم ــه، لک و موج
ــل  ــه دلی ــر، ب ــت. روش تلف ــه اس ــرار گرفت ــره ق روزم
ــری  ــوان هن ــه  عن ــدی اش ب ــذا در طبقه بن ــگاه غ جای
ُخــرد؛ منجــر بــه ایجــاد محدودیت هــا و موانعــی 
غیــر ضــروری در مســیر درک و فهــم ویژگی هــا و 
ــت.  ــده اس ــی ش ــناختی زندگ ــاد زیبایی ش ــر ابع دیگ
ــورد و  ــر خ ــا هن ــه ب ــل، او در مواجه ــن دلی ــه همی ب
خــوراک، تجربیــات زیبایی شناســانۀ بالقــوه ای کــه غــذا 
و فعالیت هــای آماده ســازی آن را احاطــه کرده انــد، 

نادیــده می گیــرد.
ــۀ  ــی و نظری ــان دیوی ــر ج ــده از اث ــن، برآم ــدگاه م دی
تجربــۀ زیبایی شناســی تحــول و تغییــر وی اســت. 

قابلیــت  مــا  تجربیــات  تمامــی  دیویــی،  بــرای 
زیبایی شناختی شــدن دارنــد. بــه طــور مشــابه، در 
ــن بخــش خواهــم گفــت کــه همــۀ غذاهــا، هنــری  ای
ــا،  ــۀ غذاه ــه هم ــور ک ــتند -همان ط ــزرگ و واال نیس ب
ــن  ــت ای ــی قابلی ــن، همگ ــتند- لک ــی نیس ــی عال غذای
ــد تولیــد )پخــت و پــز(،  ــه  واســطۀ رون را دارنــد کــه ب
)خــوردن(،  ارزیابی شــان  روش  و  داده شــدن  ارائــه 
ــه  ــد. چــرا ک ــرار بگیرن ــری ق ــر هن ــک اث ــگاه ی در جای
ــار  ــت فش ــی، تح ــی تعامالت ــل در ط ــن مراح ــۀ ای هم
کیفــی کــه تجربــه را هــدف قــرار داده اســت بــه اتحــاد 
ــی ســایر  ــر خــالف ارزیاب ــر ایــن، ب می رســند. عــالوه ب
ــی  ــازی، ارزیاب ــا مجسمه س ــی ی ــه نقاش ــا از جمل هنره
ــدون واســطه و  ــه ســمت تجــارب ب ــذا، شــخص را ب غ
ــناختی  ــوه زیبایی ش ــور بالق ــه  ط ــه ب ــری ک ارگانیک ت
ــر  ــن، عنص ــدۀ م ــه عقی ــد. ب ــت می کن ــتند هدای هس
ــه  عنــوان هنــر، عمــاًل تناســب  غــذا )و پخــت  و پــز( ب
ــۀ عاملیــت بالقــوۀ زیبایی شــناختی  ــا تجرب بیش تــری ب
دارد. گذشــته از ایــن، برخــالف ارج شناســی و تحســین 
چیزهایــی مثــل نقاشــی یــا مجســمه، توجــه بــه غــذا، 
فــرد را بــه ســمت تجربــه ای بــدون واســطه و بنیانی تــر 
کــه بــه صــورت بالقــوه زیبایی شــناختی اســت، ســوق 
ــز(  ــه نظــر مــن، زمینــۀ غــذا )و پخــت و پ می دهــد. ب
ــۀ بالقــوۀ زیبایی شــناختی پــر  بــه مثابــۀ هنــر در تجرب
ــِر  ــد تفک ــی، رون ــدگاه متناوب ــن دی ــت. چنی ــر اس بارت
تعامل هــای تاریخــی و فرهنگــی، تجربــۀ متغیــر و 

ــت دارد. ــش جذابی ــواس، برای ــألۀ ح مس
ــر،  ــی هن ــرد اصل ــه کارک ــی دارد ک ــار م ــی اظه دیوی
روشــنگری جماعتــی  اســت کــه تجاربشــان را بــه 
اشــتراک گذاشــته اند و مزیــت ایــن زمینه ســازی، 
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فهــم و ادراک آگاهــی هنرمندانــه از غــذا و پخــت و پــز 
بــه  عنــوان عنصــر طبقه بنــدی شــده )در( یــک فراینــد 
ــذا،  ــودن غ ــی ب ــا فان ــه تنه ــتری، ن ــن بس ــت. چنی اس
ــر  ــر حاض ــا در عص ــرات و نوآوری ه ــدت تغیی ــه ش بلک
ــن  ــد. ای ــود را روا می دان ــز می ش ــذا نی ــامل غ ــه ش ک
ــال خــود،  ــه دنب آگاهــِی زیبایی شــناختی اســت کــه ب

ــی آورد. ــد م ــر و متح ــی کثی جماعت
ــی دارد،  ــه و مجزای ــت یگان ــذا هوی ــن، غ ــر ای ــالوه ب ع
هیــچ کــدام از اشــکال هنــری بــا تخریــب خــود 
ــوند.  ــش نمی ش ــه ای لذت بخ ــوع تجرب ــه وق ــر ب منج
ــری خــوراک در  ــام هن ــی مناســب مق ــن، ارزیاب بنابرای
ــه  ــذا ن ــودن غ ــی و تنانه ب ــم، فان ــات مبه ــر نظری براب
تنهــا بایــد همنــوا و همــراه باشــد، بلکــه بایــد آنهــا را 
ــی،  ــر دیوی ــرد و از آن نهراســد. اث ــاز بپذی ــا آغــوش ب ب
ــۀ زیبایی شــناختی  ــی از تجرب ــرف تعامل نمایانگــر و مع

ــد. ــت، می باش ــخصات اس ــن مش ــی ای ــه حام ک
ایــن مقالــه، چهــار بخــش دارد: بررســی نظریــۀ 
واکنــش زیبایی شــناختی تلفــر؛ تحلیــل و تفســیر 
ــر  ــی تلف ــدی/ ارزیاب ــۀ طبقه بن ــد اســتفاده از نظری فوای
ــر  ــا ب ــر بن ــری تلف ــی نتیجه گی ــری؛ ارزیاب ــر هن در اث
اینکــه غــذا هنــری ُخــرد اســت؛ و نهایتــاً تــالش مــن 
بــرای پایه گــذاری غــذا بــه  عنــوان یــک مدیــوم اصیــل 

ــز دارد. ــدن را نی ــده  ش ــر خوان ــه ارزِش هن ک
ــذا  ــا غ ــش »آی ــم پرس ــه بتوان ــدوارم ک ــر، امی در آخ
می توانــد هنــر باشــد؟« و اینکــه ظرفیتــش بــرای 
بایــد  چقــدر  طبقه بندی هــا  ایــن  در  جای گرفتــن 
ــوالی  ــن س ــاید بهتری ــی )ش ــوان پرسش ــد را به عن باش
ــم.  ــان ده ــد(، نش ــم نباش ــرح کنی ــم ط ــه می توانی ک
ــوان  ــه می ت ــری ک ــش مهم ت ــن، پرس ــدۀ م ــه عقی ب

بیــان کــرد ایــن اســت: چــرا می خواهیــم غــذا را 
گفتگوهــای حــول  پرســش،  ایــن  بنامیــم؟  هنــر 
ــرا  ــده را ف ــره در آین ــر روزم ــِی ام ــوِر زیبایی شناس مح

نــد. می خوا

  پــروژۀ کلــی تلفــر و زیبایی شناســی بــه 
ــی )واکنش پذیر(  ــه ای انفعال ــۀ تجرب مثاب

تلفــر، تالشــی سیســتماتیک در راســتای تعییــن مقــام 
ــش  ــر پی ــان هن ــز در جه ــت و پ ــذا و پخ ــگاه غ و جای
ــان داده  ــش رو نش ــد پی ــارات او در رون ــرد. اظه می گی

شــده اند:
1. واکنش هــای زیبایی شناســانه، همــواره برآمــده از 

آثــار هنــری نیســتند.
2. اثر هنری، ساختۀ دست بشر است.

3. اشــکال هنــری، انواعــی از آثــار هنــری هســتند کــه 
هنرهــای مشــابه بــه آنهــا تعلــق دارنــد.

4. آثــار هنــری و اشــکال هنــری، در چهارچــوب 
و  شــناخت  مــورد  ارزیابی هــا  یــا  و  طبقه بندی هــا 

می گیرنــد. قــرار  قضــاوت 
5. برخــی از غذاهــا بــا اســتناد بــه طبقه بندی هــا، 

هنــر محســوب می شــوند.
ــه واســطۀ ارزیابــی، هنــر محســوب می شــود  6. غــذا ب

امــا در معنایــی ضعیــف.
ــت،  ــی اس ــذا فان ــرا غ ــت، زی ــر اس ــرد هن ــذا ُخ 7. غ
غــذا،  غیربازنمایانــه اســت، غــذا نمی توانــد منجــر بــه 

ــود. ــی ش ــی احساس برانگیختگ
8. آشــپزها، بیش تــر شــبیه بــه اجــرای موســیقیدان ها 

هنرنمایــی می کننــد. 
9. پخــت و پــز، احتمــاالً هنــر عــوام بــه حســاب 
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. یــد می آ
ــر  ــناریوی  »هن ــارۀ س ــودش را درب ــدگاه خ ــر، دی تلف

ــت. ــرده اس ــه ک ــذا« خالص غ
در رابطــه بــا هنــر غــذا، دو مشــکل پیش رویمان اســت. 
ــناختی  ــارات زیبایی ش ــن اظه ــا بی ــم ت ــاز داری ــا نی م
دربــارۀ خــورد و  خــوراک در مــوردی خــاص و اظهــارات 
اجتماعــی در بــاب همــان مــورد، تــوازن برقــرار کنیــم. 
بــه  عــالوه، بایــد حــد وســطی بیــن دو گرایــش 
ــذا  ــاد زیبایی شــناختی غ ــا ابع ــه ب ــوب در مواجه نامطل
ــه  ــیم ک ــروا باش ــان بی پ ــد چن ــا نبای ــم: م ــدا کنی پی
ــناختی  ــۀ زیبایی ش ــک تجرب ــی از ی ــوع رضایت بخش ن
ــدر آن را ارزشــمندتر  ــد آن ق ــه بای ــم و ن ــدر بدهی را ه
ــش از آن  ــان بی ــه توقع م ــم ک از آنچــه هســت بپنداری
چیــزی کــه غــذا می توانــد از خــود ارائــه دهــد باشــد.
واکنش هــای  از  ســری  یــک  بــه  اشــاره  بــا  او 
و  تجربه هــا  در  موجــود  زیبایی شــناختی 
موقعیت هایــی کــه لزومــاً همــواره در مواجهــه بــا 
ــاز  ــود را آغ ــوع خ ــد، موض ــری رخ نداده ان ــیاء هن اش
ــناختی،  ــش زیبایی ش ــۀ واکن ــه نظری ــرا ک ــد، چ می کن
برمی گیــرد؛  در  را  تجربیــات  از  وســیعی  محــدودۀ 
ــاختۀ  ــه س ــی ک ــه چیزهای ــبت ب ــم نس ــا می توانی م
ــا  ــی، ابره ــر طبیع ــل مناظ ــتند، مث ــر نیس ــت بش دس
ــم.  ــان دهی ــناختی نش ــش زیبایی ش ــان واکن و درخت
هرچنــد او در نتیجه گیــری خــود اظهــار می کنــد 
نظریــۀ کلــی واکنــش زیبایی شــناختی کــه قــرار 
ــه  ــر پای اســت در یــک متــن هنــری، کارآمــد باشــد ب
ــا  ــذت بن ــه ل و اســاس بی علقگــی احساســی نســبت ب
ــی.  ــر ج ــر از اث ــت )4I ,1996 ,Telfer(. تلف ــده اس ش
ــر مفهــوم  ــرای تمرکــز ب ای اورمســن )1958،1962( ب

واکنــش زیبایی شــناختی بــه  عنــوان یــک عامــل غیــر 
خنثــی )جانبدارانــه( و غیــر ابــزاری در رابطــه بــا لــذت 
کــه بــه معنــای، ارزیابــی چیــزی بــه خاطــر خــود آن و 
نــه بــه خاطــر ســودمندی حاصــل از آن بــرای مــن یــا 

دیگــری اســت )Ibid( اســتفاده می کنــد.
ســپس، تلفــر نظریــه را تعدیــل می کنــد کــه این گونــه 
واکنش هــا بــه  عنــوان غیــر خنثــی )جانبدارانــه(، غیــر 
ــط  ــب توس ــوده و اغل ــن ب ــی معی ــزاری، دارای نیروی اب
ــی و  ــان همراه ــارات بی طرفانه ش ــاب اظه داوران در ب
ــرای  ــا را ب ــه ادع ــوند )4I ,Ibid(. او س ــایعت می ش مش
ــه  ــد ک ــنهاد می کن ــترده ای پیش ــای گس ــن معن چنی
ــای  ــذا و فعالیت ه ــناختی غ ــات زیبایی ش ــرای تحقیق ب

ــه خــورد و خــوراک کارآمــد هســتند: ــوط ب مرب
     اول، عمومــاً واکنش هــای زیبایی شــناختی بــه 

ــت. ــده اس ــه ش ــر پذیرفت ــک ام ــا ی ــا و مزه ه بو ه
     دوم، بــا توجــه بــه ســایر مثال هــای واکنــش 
زیبایی شــناختی، مــا می توانیــم عالقــه بــه مــزه و 
بــوی غذاهــا را از پســندیدن آن بــه عنــوان ابــزاری در 
ــد  ــا تولی ــدآوری، ی ــه، ُم ــه تغذی ــوط ب ــای مرب زمینه ه
آنهــا بــا اهــداف سیاســی و رژیم هــا، تشــخیص و  
ــخصی  ــن ش ــم بی ــن می توانی ــم. هم چنی ــز دهی تمیی
ــه  ــه ک ــه آنچ ــا ب ــرد،  ام ــذت می ب ــش ل ــه از غذای ک
می خــورد توجهــی نمی کنــد و کســی کــه بــه وضــوح، 
ــش  ــم، واکن ــرق بگذاری ــد، ف ــل می کن ــر عم آگاهانه ت

ــت. ــناختی اس ــخصاً زیبایی ش ــر، مش اخی
     ســوم، هم چنــان بــا ســایر حس هــا، واکنــش 
ــه مزه هــا و بو هــا  ــزاری ب ــه، آشــکارا و غیــر اب جانبداران
ــار  ــرش اظه ــه داوران در براب ــی ک ــه حکم ــد ب می توان

.)Ibid,44 ( بی طرفــی می کننــد، ملحــق شــود
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مــن، شــرح وی از تجربیــات زیبایی شــناختی بــر 
اول  می دانــم.  درد ســرآفرین  را  واکنــش  اســاس 
ذاتــاً  زیبایی شــناختی،  تجربــۀ  چنان چــه  اینکــه، 
ــی  ــی ضمن ــی جدای ــس نوع ــت، پ ــز اس واکنش برانگی
ــا  ــود دارد؛ م ــش وج ــط پیرامون ــخص و محی ــن ش بی
بــا اســتعاره ای از فاصلــۀ انفعالــی یعنــی جایی کــه 
ــد  ــان می ده ــش نش ــه ای واکن ــه« تجرب ــخصی »ب ش
تجربــۀ  دربــارۀ  وقــت  هیــچ  تلفــر،  مواجهیــم. 
از  فقــط  او  نمی گویــد،  چیــزی  زیبایی شــناختی، 
واکنــش زیبایی شــناختی صحبــت کــرده اســت. او 
ــناختی در  ــای زیبایی ش ــه واکنش ه ــی دارد ک ــار م اظه
مواجهــه بــا تجربیــات متنــوع قابــل اطالق هســتند، وی 
بــه جــای توضیــح اینکــه چــرا آنهــا اتفــاق می افتنــد، 
از کجــا می آینــد، یــا چــرا بایــد بــه آنهــا توجــه کنیــم، 
ــه  ــح اینک ــد. توضی ــا رخ می دهن ــد آنه ــط می گوی فق
ــت، از  ــناختی اس ــی زیبایی ش ــرا موقعیت ــه و چ چگون
قلــم افتــاده اســت، زیــرا ایــن بخــش از ادراک هنــری، 
بــر اســاس قــدرت تأثیرگــذاری حســی کــه هیــچ گونــه 
توضیــح قابــل فهمــی خــارج از علّیــت فیزیکــی و 

ــت. ــده  اس ــه ش ــدارد، برگرفت ــادی ن م
چنیــن دیدگاهــی بــه دوگانه هایــی مثل خــود/ دیگری، 
ذهــن/ بــدن، ســوژه/ ابــژه و ... اجــازه می دهــد، نــه تنها 
مربــوط بــه بحــث، بلکــه دربــارۀ فلســفۀ غــذا، ســودمند 
ــاط و  ــه ارتب ــع  ب ــی راج ــچ توضیح ــند. هی ــز باش نی
اتصــال بیــن واکنش دهنــده و عامــِل واکنــش برانگیــز، 
ــه وضــوح  ــر ب ــن، تلف ــر ای ــالوه ب داده نشــده  اســت. ع
اظهــار می کنــد کــه واکنش هــای زیبایی شــناختی، 
بــه لذت هــای حســی مطلــق مربــوط نمی شــوند 
ــات وســیع تری هم چــون  ــد منشــعب از نظری )آنهــا بای

ــارت  ــد مه ــا نمی گوی ــه م ــام باشــند(. او ب ــرس و اله ت
ــی از کجــا سرچشــمه  ــن واکنش های ــی چنی و توانای

می گیرنــد.
علــت اینکــه مــن چنیــن موضوعــی را انتخــاب کــردم، 
ــره  ــی روزم ــای زندگ ــا و لحظه ه ــت بُرش ه درک اهمی
ــش را  ــه پیرامون ــبت ب ــخص نس ــی ش ــه آگاه ــوده ک ب
ضــروری می دانــد. اگــر کســی بــه ســادگی در محیــط 
اطــراف خــود رفــت و آمــد کنــد و بــه چیزهــای 
ــش  ــی واکن ــا چرای ــح ی ــچ توضی ــدون هی ــف ب مختل
ــن  ــی بی ــی ضمن ــا جدای ــس در اینج ــد، پ ــان ده نش
ــن  ــت. چنی ــش رخ داده  اس ــط اطراف ــخص و محی ش
جدایــی و انقطاعــی بــه  نظــر، برخــالف ادراک اســتعداد 
و تــوان بالقــوۀ غــذا و پخــت و پــز  بــه  عنــوان یــک امــر 
ــه  صــورت یــک  ــر ب زیبایی شــناختی اســت کــه بیش ت
ــه  ــری، ک ــت نظ ــود. فعالی ــه می ش ــی ارائ ــر تعامل هن
ــق  ــده و از طری ــن ش ــدن و ذه ــن ب ــل بی ــامل تعام ش
ــون  ــط و پیرام ــات محی ــر روی«( کیفی ــاً »ب ــه صرف )ن

ــد. ــل می کن ــرد عم ف
ــی کــه بــا فقــدان سرچشــمه و منشــأ  دوم، از زمان
مثــل  )چیــزی  زیبایی شــناختی  واکنش هــای 
ــه کیفــی  ــرار دادن شــرایط تجرب ــن و اســاس ق متضّم
کــه توســط دیویــی خالصــه شــده  اســت( در اثــر تلفــر 
مواجــه شــدیم، گویــی کــه بــه درون چــاه بی انتهایــی 
ــن  ــوری »م ــم، تئ ــوبژکتیویته افتاده ای ــت و س از ذهنی
ــه  ــت ک ــی اس ــر مدع ــد«. تلف ــم می آی ــن خوش از ای
ــری حاصــل  ــه ای هن ــا تجرب ــری ب ــد از درگی ــذت بای ل
ــرا  ــه چ ــی از اینک ــوز توضیح ــن هن ــد، لک ــده باش ش
ــه ای  ــن مواجه ــناختی در چنی ــای زیبایی ش واکنش ه
رخ می دهنــد نــداده  اســت، مــا هیــچ ادراک و منظــور 
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. یــد می آ
ــر  ــناریوی  »هن ــارۀ س ــودش را درب ــدگاه خ ــر، دی تلف

ــت. ــرده اس ــه ک ــذا« خالص غ
در رابطــه بــا هنــر غــذا، دو مشــکل پیش رویمان اســت. 
ــناختی  ــارات زیبایی ش ــن اظه ــا بی ــم ت ــاز داری ــا نی م
دربــارۀ خــورد و  خــوراک در مــوردی خــاص و اظهــارات 
اجتماعــی در بــاب همــان مــورد، تــوازن برقــرار کنیــم. 
بــه  عــالوه، بایــد حــد وســطی بیــن دو گرایــش 
ــذا  ــاد زیبایی شــناختی غ ــا ابع ــه ب ــوب در مواجه نامطل
ــه  ــیم ک ــروا باش ــان بی پ ــد چن ــا نبای ــم: م ــدا کنی پی
ــناختی  ــۀ زیبایی ش ــک تجرب ــی از ی ــوع رضایت بخش ن
ــدر آن را ارزشــمندتر  ــد آن ق ــه بای ــم و ن ــدر بدهی را ه
ــش از آن  ــان بی ــه توقع م ــم ک از آنچــه هســت بپنداری
چیــزی کــه غــذا می توانــد از خــود ارائــه دهــد باشــد.
واکنش هــای  از  ســری  یــک  بــه  اشــاره  بــا  او 
و  تجربه هــا  در  موجــود  زیبایی شــناختی 
موقعیت هایــی کــه لزومــاً همــواره در مواجهــه بــا 
ــاز  ــود را آغ ــوع خ ــد، موض ــری رخ نداده ان ــیاء هن اش
ــناختی،  ــش زیبایی ش ــۀ واکن ــه نظری ــرا ک ــد، چ می کن
برمی گیــرد؛  در  را  تجربیــات  از  وســیعی  محــدودۀ 
ــاختۀ  ــه س ــی ک ــه چیزهای ــبت ب ــم نس ــا می توانی م
ــا  ــی، ابره ــر طبیع ــل مناظ ــتند، مث ــر نیس ــت بش دس
ــم.  ــان دهی ــناختی نش ــش زیبایی ش ــان واکن و درخت
هرچنــد او در نتیجه گیــری خــود اظهــار می کنــد 
نظریــۀ کلــی واکنــش زیبایی شــناختی کــه قــرار 
ــه  ــر پای اســت در یــک متــن هنــری، کارآمــد باشــد ب
ــا  ــذت بن ــه ل و اســاس بی علقگــی احساســی نســبت ب
ــی.  ــر ج ــر از اث ــت )4I ,1996 ,Telfer(. تلف ــده اس ش
ــر مفهــوم  ــرای تمرکــز ب ای اورمســن )1958،1962( ب

واکنــش زیبایی شــناختی بــه  عنــوان یــک عامــل غیــر 
خنثــی )جانبدارانــه( و غیــر ابــزاری در رابطــه بــا لــذت 
کــه بــه معنــای، ارزیابــی چیــزی بــه خاطــر خــود آن و 
نــه بــه خاطــر ســودمندی حاصــل از آن بــرای مــن یــا 

دیگــری اســت )Ibid( اســتفاده می کنــد.
ســپس، تلفــر نظریــه را تعدیــل می کنــد کــه این گونــه 
واکنش هــا بــه  عنــوان غیــر خنثــی )جانبدارانــه(، غیــر 
ــط  ــب توس ــوده و اغل ــن ب ــی معی ــزاری، دارای نیروی اب
ــی و  ــان همراه ــارات بی طرفانه ش ــاب اظه داوران در ب
ــرای  ــا را ب ــه ادع ــوند )4I ,Ibid(. او س ــایعت می ش مش
ــه  ــد ک ــنهاد می کن ــترده ای پیش ــای گس ــن معن چنی
ــای  ــذا و فعالیت ه ــناختی غ ــات زیبایی ش ــرای تحقیق ب

ــه خــورد و خــوراک کارآمــد هســتند: ــوط ب مرب
     اول، عمومــاً واکنش هــای زیبایی شــناختی بــه 

ــت. ــده اس ــه ش ــر پذیرفت ــک ام ــا ی ــا و مزه ه بو ه
     دوم، بــا توجــه بــه ســایر مثال هــای واکنــش 
زیبایی شــناختی، مــا می توانیــم عالقــه بــه مــزه و 
بــوی غذاهــا را از پســندیدن آن بــه عنــوان ابــزاری در 
ــد  ــا تولی ــدآوری، ی ــه، ُم ــه تغذی ــوط ب ــای مرب زمینه ه
آنهــا بــا اهــداف سیاســی و رژیم هــا، تشــخیص و  
ــخصی  ــن ش ــم بی ــن می توانی ــم. هم چنی ــز دهی تمیی
ــه  ــه ک ــه آنچ ــا ب ــرد،  ام ــذت می ب ــش ل ــه از غذای ک
می خــورد توجهــی نمی کنــد و کســی کــه بــه وضــوح، 
ــش  ــم، واکن ــرق بگذاری ــد، ف ــل می کن ــر عم آگاهانه ت

ــت. ــناختی اس ــخصاً زیبایی ش ــر، مش اخی
     ســوم، هم چنــان بــا ســایر حس هــا، واکنــش 
ــه مزه هــا و بو هــا  ــزاری ب ــه، آشــکارا و غیــر اب جانبداران
ــار  ــرش اظه ــه داوران در براب ــی ک ــه حکم ــد ب می توان

.)Ibid,44 ( بی طرفــی می کننــد، ملحــق شــود
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مــن، شــرح وی از تجربیــات زیبایی شــناختی بــر 
اول  می دانــم.  درد ســرآفرین  را  واکنــش  اســاس 
ذاتــاً  زیبایی شــناختی،  تجربــۀ  چنان چــه  اینکــه، 
ــی  ــی ضمن ــی جدای ــس نوع ــت، پ ــز اس واکنش برانگی
ــا  ــود دارد؛ م ــش وج ــط پیرامون ــخص و محی ــن ش بی
بــا اســتعاره ای از فاصلــۀ انفعالــی یعنــی جایی کــه 
ــد  ــان می ده ــش نش ــه ای واکن ــه« تجرب ــخصی »ب ش
تجربــۀ  دربــارۀ  وقــت  هیــچ  تلفــر،  مواجهیــم. 
از  فقــط  او  نمی گویــد،  چیــزی  زیبایی شــناختی، 
واکنــش زیبایی شــناختی صحبــت کــرده اســت. او 
ــناختی در  ــای زیبایی ش ــه واکنش ه ــی دارد ک ــار م اظه
مواجهــه بــا تجربیــات متنــوع قابــل اطالق هســتند، وی 
بــه جــای توضیــح اینکــه چــرا آنهــا اتفــاق می افتنــد، 
از کجــا می آینــد، یــا چــرا بایــد بــه آنهــا توجــه کنیــم، 
ــه  ــح اینک ــد. توضی ــا رخ می دهن ــد آنه ــط می گوی فق
ــت، از  ــناختی اس ــی زیبایی ش ــرا موقعیت ــه و چ چگون
قلــم افتــاده اســت، زیــرا ایــن بخــش از ادراک هنــری، 
بــر اســاس قــدرت تأثیرگــذاری حســی کــه هیــچ گونــه 
توضیــح قابــل فهمــی خــارج از علّیــت فیزیکــی و 

ــت. ــده  اس ــه ش ــدارد، برگرفت ــادی ن م
چنیــن دیدگاهــی بــه دوگانه هایــی مثل خــود/ دیگری، 
ذهــن/ بــدن، ســوژه/ ابــژه و ... اجــازه می دهــد، نــه تنها 
مربــوط بــه بحــث، بلکــه دربــارۀ فلســفۀ غــذا، ســودمند 
ــاط و  ــه ارتب ــع  ب ــی راج ــچ توضیح ــند. هی ــز باش نی
اتصــال بیــن واکنش دهنــده و عامــِل واکنــش برانگیــز، 
ــه وضــوح  ــر ب ــن، تلف ــر ای ــالوه ب داده نشــده  اســت. ع
اظهــار می کنــد کــه واکنش هــای زیبایی شــناختی، 
بــه لذت هــای حســی مطلــق مربــوط نمی شــوند 
ــات وســیع تری هم چــون  ــد منشــعب از نظری )آنهــا بای

ــارت  ــد مه ــا نمی گوی ــه م ــام باشــند(. او ب ــرس و اله ت
ــی از کجــا سرچشــمه  ــن واکنش های ــی چنی و توانای

می گیرنــد.
علــت اینکــه مــن چنیــن موضوعــی را انتخــاب کــردم، 
ــره  ــی روزم ــای زندگ ــا و لحظه ه ــت بُرش ه درک اهمی
ــش را  ــه پیرامون ــبت ب ــخص نس ــی ش ــه آگاه ــوده ک ب
ضــروری می دانــد. اگــر کســی بــه ســادگی در محیــط 
اطــراف خــود رفــت و آمــد کنــد و بــه چیزهــای 
ــش  ــی واکن ــا چرای ــح ی ــچ توضی ــدون هی ــف ب مختل
ــن  ــی بی ــی ضمن ــا جدای ــس در اینج ــد، پ ــان ده نش
ــن  ــت. چنی ــش رخ داده  اس ــط اطراف ــخص و محی ش
جدایــی و انقطاعــی بــه  نظــر، برخــالف ادراک اســتعداد 
و تــوان بالقــوۀ غــذا و پخــت و پــز  بــه  عنــوان یــک امــر 
ــه  صــورت یــک  ــر ب زیبایی شــناختی اســت کــه بیش ت
ــه  ــری، ک ــت نظ ــود. فعالی ــه می ش ــی ارائ ــر تعامل هن
ــق  ــده و از طری ــن ش ــدن و ذه ــن ب ــل بی ــامل تعام ش
ــون  ــط و پیرام ــات محی ــر روی«( کیفی ــاً »ب ــه صرف )ن

ــد. ــل می کن ــرد عم ف
ــی کــه بــا فقــدان سرچشــمه و منشــأ  دوم، از زمان
مثــل  )چیــزی  زیبایی شــناختی  واکنش هــای 
ــه کیفــی  ــرار دادن شــرایط تجرب ــن و اســاس ق متضّم
کــه توســط دیویــی خالصــه شــده  اســت( در اثــر تلفــر 
مواجــه شــدیم، گویــی کــه بــه درون چــاه بی انتهایــی 
ــن  ــوری »م ــم، تئ ــوبژکتیویته افتاده ای ــت و س از ذهنی
ــه  ــت ک ــی اس ــر مدع ــد«. تلف ــم می آی ــن خوش از ای
ــری حاصــل  ــه ای هن ــا تجرب ــری ب ــد از درگی ــذت بای ل
ــرا  ــه چ ــی از اینک ــوز توضیح ــن هن ــد، لک ــده باش ش
ــه ای  ــن مواجه ــناختی در چنی ــای زیبایی ش واکنش ه
رخ می دهنــد نــداده  اســت، مــا هیــچ ادراک و منظــور 
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ــدای  ــزی ج ــاًل چی ــرا اص ــه چ ــن اینک ــی از گفت خاص
ــان  ــش نش ــذت واکن ــا ل ــا ب ــه آنه ــه ب ــی ک از حقایق
بــه  نداریــم.  می دهیــم هنــر محســوب می شــود، 
 عــالوه، خــوب یــا بــد داوری و حکــم دادن دربــارۀ اثــر 
هنــری تــا حــدی بــه میــزان واکنــش مبتنــی بــر لــذت 
ــوز  ــن هن ــود، لک ــام می ش ــر انج ــط اث ــاع توس و اقن
ــر  ــارات تلف ــه اظه ــت. وقتی ک ــح اس ــل توضی ــر قاب غی
را، دربــارۀ تشــخیص واکنش هــای زیبایی شــناختی، 
بررســی کــردم متوجــه شــدم کــه از چیســتی، چرایــی 
خشــنود شــدن از وقــوع آن واکنــش و علــت رخ دادن 
آن بســیار دور شــده ام. هنگامــی کــه ممکــن بــود افــراد 
ــرای  ــن روش ب ــودن ای ــب ب ــه مناس ــان ب ــادی اذع زی
توصیــف تجربــۀ هنــری کننــد، مــن بــاور نداشــتم کــه 
ــرِی غــذا مناســب  ــی ارزش هن ــرای ارزیاب ــن روش ب ای

باشــد.
بــه شــخصی  اســت کــه  بهتــر  ایــن زمینــه،  در 
از  شــرحی  وی  کنیــم،  رجــوع  دیویــی  هم چــون 
تجربــۀ زیبایی شــناختی را بــه مــا ارائــه می دهــد. 
ــرح  ــه مط ــور خالص ــه  ط ــر ب ــه پیش ت ــه ک همان گون
اصلی تریــن  و  مهم تریــن  دیویــی،  بــرای  شــد، 
ــش  ــرم، لذت بخ ــودن، ف ــه ب ــر، بازنمایان ــرد هن عملک
بــودن یــا برانگیختــن حــواس، نیســت. هنــر و تجربــۀ 
تجــارب  بــا  جماعتــی  روشــنگر  زیبایی شــناختی، 

مشــترک اســت. دیویــی اظهــار می کنــد:
بنــا بــر تجربــۀ زیبایی شــناختی، فیلســوفان بــرآن  
ــن،  ــد... بنابرای ــه را دریابن ــای تجرب ــه معن ــتند ک هس
ــط  ــناختی توس ــوری ادراک زیبایی ش ــه تئ ــی ک هنگام
ــودن  ــاس آزم ــر اس ــرد، وی ب ــکل می گی ــوف ش فیلس
خویــش، ظرفیــت و توانایــی خــود در داشــتن تجربــه ای 

ــد.  ــدام می کن ــی، اق ــای آت ــرای تحلیل ه ــوژه محور ب س
مســأله، حتــی پیچیده تــر هــم می شــود. چنیــن 
اقدامــی، آگاهــی از ظرفیــت و قابلیت هــای ســاختاری 
و سیســتماتیکی اســت کــه فیلســوف بــرای بــه چنــگ 

ــد. ــتفاده می کن ــه اس ــوِد تجرب آوردن خ
آنچــه دیویــی اذعــان می کنــد، معنایــی از تجربــۀ 
واکنــش  بــه جــای  کــه   اســت  زیبایی شــناختی 
ســوبژکتیو، بــر اســاس فعــل و انفعــاالت و اثــر متقابــل 
ــی،  ــن واکنش ــتعاری، چنی ــورت اس ــه  ص ــد. ب می باش
ــن دو  ــه ای بی ــی و انقطــاع اســت، فاصل ــد جدای نیازمن
چیــز مشــخص. ایــن فعــل و انفعــاالت، نــه تنهــا لزومــاً 
ــاً  ــه الزام ــد، بلک ــاز ندارن ــی را نی ــۀ مهم ــن فاصل چنی
ــل  ــی را حم ــل توصیف ــر قاب ــنگیِن غی ــار س ــن ب چنی
نیــز نمی کننــد. بــر همکنــش یــا همــان اثــر متقابــل، 
داللــت ضمنــی اســت بــر رشــتۀ پیوســته ای از وجــود و 
هســتی، اتصالــی مکمــل از زندگــی، میــان احتمــاالت 
ــک  ــش از ی ــه، بی ــه. تجرب ــته از تجرب ــی برخاس کیف
ســری واکنــش پیراســته مانعــه الجمــع اســت. تجربــۀ 
ــان رخ می دهــد  ــک جه ــی در ی زیبایی شــناختِی تعامل
قطعــاً  )هرچنــد  هستی شــناختِی  فاصلــۀ  هیــچ  و 
ــده و  ــن تجربه کنن ــی بی ــود دارد( بزرگ ــه ای وج وظیف

ــدارد. ــود ن ــونده وج تجربه ش
آگاهــی  بــر  تکیــه  زیبایی شــناختی،  تعامــل 
از تمــام تجــارب  برگرفتــه  کشــمکش های کیفــی 
بالقــوه دارد، همان طــور کــه دیویــی گفتــه اســت 
ــناختی  ــوه زیبایی ش ــورت بالق ــه ص ــارب، ب ــۀ تج هم
ــارۀ  ــتین، عص ــناختی راس ــۀ زیبایی ش ــتند. تجرب هس
مصرف شــده و قدرتمنــد یــک تجربــۀ معمولــی اســت؛ 
ــی  ــره. کشــمکش های کیف ــی روزم خالصــه ای از زندگ
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در میــان تمامــی تجــارب، شــکل دهندۀ اتصــال ذاتــی 
بیــن خــود و محیــط اطرافــش اســت. اگــر مــا متوجــه 
مســیر و رونــدی کــه در آن زندگیمــان را تجربــه 
ــی،  ــویم زیبایی شناس ــه می ش ــیم، متوج ــم باش می کنی
ــاً در  ــر واکنــش نیســت، لکــن حقیقت ــی ب ــاً مبتن صرف
فهــم خودتجربــۀ تعاملــی مشــارکت دارد. دیویــی اظهار 
ــا  ــن بخش ه ــا در ای ــرده ام ت ــعی ک ــن س ــد، م می کن
ــه  ــاِن ســرزدۀ تجرب ــم زیبایی شناســی، مهم نشــان ده
ــن مبحــث شــده باشــد،  نیســت کــه از بیــرون وارد ای
ــواه در  ــوده و خ ــوش بیه ــش و ن ــب عی ــواه در قال خ
اندیشــه گرایِی متعالــی. امــا ایــن بیانگــر پیشــرفِت 
خصیصــۀ واضــح و شــفاف هــر گونــه تجربــۀ معمولــی 

.)53-52 ,1989 ,Dewey( اســت 
ــتیم و  ــان هس ــی از تجاربم ــا بخش ــی، م ــرای دیوی ب
متحمــل آنهــا می شــویم، زندگــی، تعاملــی و در رابطــه 
بــا محیــط بــوده و هیــچ راهــی بــرای انفــکاک و جدایی 
ــدارد چــرا کــه  شــخص از محیــط پیرامونــش وجــود ن
شــخص، از طریــق محیــط پیرامونــش زندگــی می کنــد. 
ــده ای( از  ــود زن ــازواره ای )موج ــه س ــی ک ــا هنگام تنه
ــود،  ــهیم می ش ــی تس ــم محیط ــط منظ ــذرگاه رواب گ
کــرده  حفــظ  را  زندگی کــردن  پایــداری  ضــرورت 
اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه بعــد از مرحلــۀ انفــکاک و 
ــد، او در  ــان می آی ــه می ــارکت ب ــب و مش ــتیز، ترکی س
ــی  ــا ادراک حســی زیبای ــه ب خــود، منشــأ کمــال را ک

.)20 ,Ibid( ــت ــرده  اس ــل ک ــد، حم ــری می کن براب
ــۀ زیبایی شــناختی،  ــه تجرب ــی دارد ک ــار م ــی اظه دیوی
ــی  ــت. زیبایی شناس ــات اس ــری کیفی ــک س ــل ی حام
ــری  ــردن، عنص ــول تجربه ک ــر و تح ــۀ تغیی ــا مرحل ی
پذیراســت کــه بــه سرســپردگی و تســلیم گرفتــار 

می آیــد )Ibid, 59(. بــه هــر حــال، ایــن تجربــه، مبتنــی 
بــر واکنــش حاصــل از دریافت هــای حســی از منشــأیی 
نامعلــوم نیســت. امــا، مبتنــی بــر درگیــری واکنشــی بــا 
بحران هــای کیفــی محیــط اســت. چیــزی کــه تجربــه 
را بــه عنــوان عاملــی زیبایی شــناختی تشــخیص دهــد، 
و کشــمکش های حاصــل  مقاومــت  تبدیــل  رونــد 
برانگیختگــی کــه در خودشــان حامــل وسوســۀ تغییــر 
ــه  ــه ب ــی ک ــوی حرکت ــمت و س ــه س ــد، ب و تحول ان

.)62 ,Ibid( ــد ــت، می باش ــه اس ــت یافت ــش دس پایان
رازآلــود  عواطــف  از  برخاســته  توصیفاتــی  چنیــن 
آگاهــی  از  برآمــده  بلکــه  نیســتند،  واکنشــی 
متحمل شــده توســط فــرد کــه خــود حاصــل درگیــری 
اســت،  زیبایی شــناختی اش  تجربــۀ   بــا  او  کیفــی 
می باشــند. هنــر، دســتخوش تجــارب زندگــی روزمــره 
ــای  ــل تجربه ه ــناختی، حاص ــۀ زیبایی ش ــت و تجرب اس
معمولــی. چنیــن مفهومــی، تنهــا بــرای تجــارب مربوط 
بــه خــورد و خــوراک بــه کار گرفتــه نشــده  اســت، بلکه 
ــرد. ــارب را در برمی گی ــر و تج ــیعی از هن ــترۀ وس گس
ــا  ــه م ــت ک ــزی اس ــر چی ــد، هن ــار می کن ــر اظه تلف
ــی  ــچ دلیل ــا هی ــم، ام ــان می دهی ــش نش ــه آن، واکن ب
بــرای واکنــِش مذکــور ارائــه نمی دهــد. بــه نظــر 
می رســد کــه چیزهــا فقــط رخ می دهنــد. دیویــی 
ــل  ــوان عام ــه عن ــه ب ــر از تجرب ــدی وســیع تر و بهت دی
مشــارکت بیــن فــرد و محیــط، فراتــر از امــکان وقــوِع 
ــد. ادراک  ــه می ده ــناختی ارائ ــۀ زیبایی ش ــک تجرب ی
زیبایی شــناختی، بــه واســطۀ تعامــالت و مشــارکت های 
زیبایی شــناختی،  تجربــۀ  می دهنــد.  رخ  زندگــی 
وابســته بــه تعامــل و ارتباط اســت نــه واکنش. وسوســه 
ــر،  ــه هن ــوط ب ــدگاه، مرب ــن دی ــن و رایج تری برانگیزتری
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ــدای  ــزی ج ــاًل چی ــرا اص ــه چ ــن اینک ــی از گفت خاص
ــان  ــش نش ــذت واکن ــا ل ــا ب ــه آنه ــه ب ــی ک از حقایق
بــه  نداریــم.  می دهیــم هنــر محســوب می شــود، 
 عــالوه، خــوب یــا بــد داوری و حکــم دادن دربــارۀ اثــر 
هنــری تــا حــدی بــه میــزان واکنــش مبتنــی بــر لــذت 
ــوز  ــن هن ــود، لک ــام می ش ــر انج ــط اث ــاع توس و اقن
ــر  ــارات تلف ــه اظه ــت. وقتی ک ــح اس ــل توضی ــر قاب غی
را، دربــارۀ تشــخیص واکنش هــای زیبایی شــناختی، 
بررســی کــردم متوجــه شــدم کــه از چیســتی، چرایــی 
خشــنود شــدن از وقــوع آن واکنــش و علــت رخ دادن 
آن بســیار دور شــده ام. هنگامــی کــه ممکــن بــود افــراد 
ــرای  ــن روش ب ــودن ای ــب ب ــه مناس ــان ب ــادی اذع زی
توصیــف تجربــۀ هنــری کننــد، مــن بــاور نداشــتم کــه 
ــرِی غــذا مناســب  ــی ارزش هن ــرای ارزیاب ــن روش ب ای

باشــد.
بــه شــخصی  اســت کــه  بهتــر  ایــن زمینــه،  در 
از  شــرحی  وی  کنیــم،  رجــوع  دیویــی  هم چــون 
تجربــۀ زیبایی شــناختی را بــه مــا ارائــه می دهــد. 
ــرح  ــه مط ــور خالص ــه  ط ــر ب ــه پیش ت ــه ک همان گون
اصلی تریــن  و  مهم تریــن  دیویــی،  بــرای  شــد، 
ــش  ــرم، لذت بخ ــودن، ف ــه ب ــر، بازنمایان ــرد هن عملک
بــودن یــا برانگیختــن حــواس، نیســت. هنــر و تجربــۀ 
تجــارب  بــا  جماعتــی  روشــنگر  زیبایی شــناختی، 

مشــترک اســت. دیویــی اظهــار می کنــد:
بنــا بــر تجربــۀ زیبایی شــناختی، فیلســوفان بــرآن  
ــن،  ــد... بنابرای ــه را دریابن ــای تجرب ــه معن ــتند ک هس
ــط  ــناختی توس ــوری ادراک زیبایی ش ــه تئ ــی ک هنگام
ــودن  ــاس آزم ــر اس ــرد، وی ب ــکل می گی ــوف ش فیلس
خویــش، ظرفیــت و توانایــی خــود در داشــتن تجربــه ای 

ــد.  ــدام می کن ــی، اق ــای آت ــرای تحلیل ه ــوژه محور ب س
مســأله، حتــی پیچیده تــر هــم می شــود. چنیــن 
اقدامــی، آگاهــی از ظرفیــت و قابلیت هــای ســاختاری 
و سیســتماتیکی اســت کــه فیلســوف بــرای بــه چنــگ 

ــد. ــتفاده می کن ــه اس ــوِد تجرب آوردن خ
آنچــه دیویــی اذعــان می کنــد، معنایــی از تجربــۀ 
واکنــش  بــه جــای  کــه   اســت  زیبایی شــناختی 
ســوبژکتیو، بــر اســاس فعــل و انفعــاالت و اثــر متقابــل 
ــی،  ــن واکنش ــتعاری، چنی ــورت اس ــه  ص ــد. ب می باش
ــن دو  ــه ای بی ــی و انقطــاع اســت، فاصل ــد جدای نیازمن
چیــز مشــخص. ایــن فعــل و انفعــاالت، نــه تنهــا لزومــاً 
ــاً  ــه الزام ــد، بلک ــاز ندارن ــی را نی ــۀ مهم ــن فاصل چنی
ــل  ــی را حم ــل توصیف ــر قاب ــنگیِن غی ــار س ــن ب چنی
نیــز نمی کننــد. بــر همکنــش یــا همــان اثــر متقابــل، 
داللــت ضمنــی اســت بــر رشــتۀ پیوســته ای از وجــود و 
هســتی، اتصالــی مکمــل از زندگــی، میــان احتمــاالت 
ــک  ــش از ی ــه، بی ــه. تجرب ــته از تجرب ــی برخاس کیف
ســری واکنــش پیراســته مانعــه الجمــع اســت. تجربــۀ 
ــان رخ می دهــد  ــک جه ــی در ی زیبایی شــناختِی تعامل
قطعــاً  )هرچنــد  هستی شــناختِی  فاصلــۀ  هیــچ  و 
ــده و  ــن تجربه کنن ــی بی ــود دارد( بزرگ ــه ای وج وظیف

ــدارد. ــود ن ــونده وج تجربه ش
آگاهــی  بــر  تکیــه  زیبایی شــناختی،  تعامــل 
از تمــام تجــارب  برگرفتــه  کشــمکش های کیفــی 
بالقــوه دارد، همان طــور کــه دیویــی گفتــه اســت 
ــناختی  ــوه زیبایی ش ــورت بالق ــه ص ــارب، ب ــۀ تج هم
ــارۀ  ــتین، عص ــناختی راس ــۀ زیبایی ش ــتند. تجرب هس
مصرف شــده و قدرتمنــد یــک تجربــۀ معمولــی اســت؛ 
ــی  ــره. کشــمکش های کیف ــی روزم خالصــه ای از زندگ
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در میــان تمامــی تجــارب، شــکل دهندۀ اتصــال ذاتــی 
بیــن خــود و محیــط اطرافــش اســت. اگــر مــا متوجــه 
مســیر و رونــدی کــه در آن زندگیمــان را تجربــه 
ــی،  ــویم زیبایی شناس ــه می ش ــیم، متوج ــم باش می کنی
ــاً در  ــر واکنــش نیســت، لکــن حقیقت ــی ب ــاً مبتن صرف
فهــم خودتجربــۀ تعاملــی مشــارکت دارد. دیویــی اظهار 
ــا  ــن بخش ه ــا در ای ــرده ام ت ــعی ک ــن س ــد، م می کن
ــه  ــاِن ســرزدۀ تجرب ــم زیبایی شناســی، مهم نشــان ده
ــن مبحــث شــده باشــد،  نیســت کــه از بیــرون وارد ای
ــواه در  ــوده و خ ــوش بیه ــش و ن ــب عی ــواه در قال خ
اندیشــه گرایِی متعالــی. امــا ایــن بیانگــر پیشــرفِت 
خصیصــۀ واضــح و شــفاف هــر گونــه تجربــۀ معمولــی 

.)53-52 ,1989 ,Dewey( اســت 
ــتیم و  ــان هس ــی از تجاربم ــا بخش ــی، م ــرای دیوی ب
متحمــل آنهــا می شــویم، زندگــی، تعاملــی و در رابطــه 
بــا محیــط بــوده و هیــچ راهــی بــرای انفــکاک و جدایی 
ــدارد چــرا کــه  شــخص از محیــط پیرامونــش وجــود ن
شــخص، از طریــق محیــط پیرامونــش زندگــی می کنــد. 
ــده ای( از  ــود زن ــازواره ای )موج ــه س ــی ک ــا هنگام تنه
ــود،  ــهیم می ش ــی تس ــم محیط ــط منظ ــذرگاه رواب گ
کــرده  حفــظ  را  زندگی کــردن  پایــداری  ضــرورت 
اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه بعــد از مرحلــۀ انفــکاک و 
ــد، او در  ــان می آی ــه می ــارکت ب ــب و مش ــتیز، ترکی س
ــی  ــا ادراک حســی زیبای ــه ب خــود، منشــأ کمــال را ک

.)20 ,Ibid( ــت ــرده  اس ــل ک ــد، حم ــری می کن براب
ــۀ زیبایی شــناختی،  ــه تجرب ــی دارد ک ــار م ــی اظه دیوی
ــی  ــت. زیبایی شناس ــات اس ــری کیفی ــک س ــل ی حام
ــری  ــردن، عنص ــول تجربه ک ــر و تح ــۀ تغیی ــا مرحل ی
پذیراســت کــه بــه سرســپردگی و تســلیم گرفتــار 

می آیــد )Ibid, 59(. بــه هــر حــال، ایــن تجربــه، مبتنــی 
بــر واکنــش حاصــل از دریافت هــای حســی از منشــأیی 
نامعلــوم نیســت. امــا، مبتنــی بــر درگیــری واکنشــی بــا 
بحران هــای کیفــی محیــط اســت. چیــزی کــه تجربــه 
را بــه عنــوان عاملــی زیبایی شــناختی تشــخیص دهــد، 
و کشــمکش های حاصــل  مقاومــت  تبدیــل  رونــد 
برانگیختگــی کــه در خودشــان حامــل وسوســۀ تغییــر 
ــه  ــه ب ــی ک ــوی حرکت ــمت و س ــه س ــد، ب و تحول ان

.)62 ,Ibid( ــد ــت، می باش ــه اس ــت یافت ــش دس پایان
رازآلــود  عواطــف  از  برخاســته  توصیفاتــی  چنیــن 
آگاهــی  از  برآمــده  بلکــه  نیســتند،  واکنشــی 
متحمل شــده توســط فــرد کــه خــود حاصــل درگیــری 
اســت،  زیبایی شــناختی اش  تجربــۀ   بــا  او  کیفــی 
می باشــند. هنــر، دســتخوش تجــارب زندگــی روزمــره 
ــای  ــل تجربه ه ــناختی، حاص ــۀ زیبایی ش ــت و تجرب اس
معمولــی. چنیــن مفهومــی، تنهــا بــرای تجــارب مربوط 
بــه خــورد و خــوراک بــه کار گرفتــه نشــده  اســت، بلکه 
ــرد. ــارب را در برمی گی ــر و تج ــیعی از هن ــترۀ وس گس

ــا  ــه م ــت ک ــزی اس ــر چی ــد، هن ــار می کن ــر اظه تلف
ــی  ــچ دلیل ــا هی ــم، ام ــان می دهی ــش نش ــه آن، واکن ب
بــرای واکنــِش مذکــور ارائــه نمی دهــد. بــه نظــر 
می رســد کــه چیزهــا فقــط رخ می دهنــد. دیویــی 
ــل  ــوان عام ــه عن ــه ب ــر از تجرب ــدی وســیع تر و بهت دی
مشــارکت بیــن فــرد و محیــط، فراتــر از امــکان وقــوِع 
ــد. ادراک  ــه می ده ــناختی ارائ ــۀ زیبایی ش ــک تجرب ی
زیبایی شــناختی، بــه واســطۀ تعامــالت و مشــارکت های 
زیبایی شــناختی،  تجربــۀ  می دهنــد.  رخ  زندگــی 
وابســته بــه تعامــل و ارتباط اســت نــه واکنش. وسوســه 
ــر،  ــه هن ــوط ب ــدگاه، مرب ــن دی ــن و رایج تری برانگیزتری
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تئــوری »مــن از ایــن خوشــم می آیــد« اســت، جایــی 
 کــه هــر گونــه توضیــح و تفســیر عینــی و دقیقــی برای 
ارائــۀ دلیــل اهمیــت هنــر یــا حتــی چیســتی هنــر بــه 
ــا ایــن دیــدگاه کــه  ــده می شــود، تنهــا ب گوشــه ای ران
چیــزی هنــر اســت کــه »مــن دوســت دارم«. مــن فکــر 
می کنــم تلفــر، درگیــر چنیــن دیدگاهــی شــده  اســت.
ادراک تلفــر از اثــر هنــری بــر پایــۀ لــذت، بــرای تبییــن 
ــه وجــود آمــده اســت.  واکنش هــای زیبایی شــناختی ب
بــه نظــر می رســد چنیــن چیــزی بــه مثابــۀ انداختــن 
طعمــه در میــدان نســبی مواجهــه بــا هنــر بــه عنــوان 
چیــزی کــه شــما دوســتش داریــد، باشــد. بــرای تلفــر، 
داوری هنــر، چــه خــوب و چــه بــد، وابســته بــه لــذت 
برخاســته از واکنــش زیبایی شــناختی اســت، چــرا 
کــه پاســخی اســت بــه تأثیــرات ناشــی از یــک حــس 
قــوی کــه او بــرای فهــم حــواس زیبایی شــناختی 
ارائــه داده  اســت. بــرای دیویــی، داوری چیــزی کــه بــه  
طــرز زیبایی شــناختی، خــوب یــا بــد اســت، ریشــه در 
تکامــل تجــارب تعاملــی و میــزان تغییــر و تبدیــل آن 
ــه ای کیفــی کــه شــخص متحمــل می شــود،  ــه تجرب ب
دارد. بدیــن معنــا، ارزش زیبایی شــناختی، وابســته بــه 
ــوندۀ  ــون ش ــل دگرگ ــه تعام ــه ب ــت بلک ــش نیس واکن
ــه  ــن داوری ای، علق ــت. در چنی ــی اس ــجم متک منس
نــدارد،  جایگاهــی  کوچک تریــن  دوست داشــتن،  و 
معضــل دوست داشــتن و عالقه منــدی بــه تجربــۀ 
مــورد نظــر، حتــی بــه تئــوری دیویــی وارد هــم 

نمی شــود. 
ــه  ــت دارم« ب ــن را دوس ــن ای ــوری »م ــی، از تئ  دیوی
شــدت خــودداری می کنــد. گفتــن عبــارت »مــن 
ــم چــه چیــزی را  ــا می دان ــر چیســت، ام ــم هن نمی دان

دوســت دارم«، بســیار ســاده اســت، امــا هیــچ کمکــی 
بــه درک و دریافــت مــا از اینکــه چــرا چیــزی را  هنــر 
ــی،  ــه ســناریوی دیوی ــا توجــه ب ــد. ب ــم نمی کن می دانی
ــات و  ــا و احساس ــواع تنش ه ــارۀ ان ــم درب ــا می توانی م
ــت  ــش اس ــا رضایت بخ ــرای م ــه ب ــه ک ــف و آنچ عواط
صحبــت کنیــم. مــا می توانیــم از راه هــا و طرقــی 
ــه  ــه ها، زاوی ــات، اندیش ــا، احساس ــذرگاه آنه ــه از گ ک
دیدمــان دربــارۀ زندگــی و غیــره کــه در طــی تجاربمان 
ــوان  ــاید بت ــم. ش ــخن بگویی ــز س ــد، نی ــر کرده ان تغیی
ــتاده و  ــود ایس ــری خ ــای فک ــر بنیان ه ــا ب ــت م گف
همگــی  می کنیــم،  تأمــل  دربــاره اش  کــه  آنچــه 
ــه واســطۀ  محصــول تنش هــای کیفــی هســتند کــه ب
تجربه هایــی بــا امــکان زیبایی شــناختی بــودن، رخ 
ــۀ چیــزی هم چــون  ــت تجرب ــارۀ عل ــا درب ــد. م می دهن

ــم. ــو می کنی ــر گفتگ هن

و  طبقه بنــدی  گــذرگاه  از  هنــر   
ارزیابــی

بــه هــر حــال، توجــه ویــژۀ تلفــر، بــه جایــگاه 
ــار  ــت. او اظه ــورده  اس ــره خ ــذا گ ــناختی غ زیبایی ش
مــی دارد تمــام اشــیایی کــه واکنــش زیبایی شــناختی 
را در مــا بــر می انگیزاننــد، لزومــاً اثــر هنــری نیســتند. 
در تعریــف اثــر هنــری، اثــر بایــد ســاختۀ دســت انســان 
باشــد، حتــی اگــر مشــارکت انســان در حــد گذاشــتن 
ــه  ــی ب ــری و دادن عنوان ــک گال ــی در ی ــزی طبیع چی
وی  پرســش   .)1996  ,Telfer ,  44( باشــد  آن 
ــن  ــود را در ای ــه خ ــذا چگون ــه: غ ــت ک ــن اس ای

می دهــد؟ جــای  طبقه بنــدی 
او دو راه بــرای دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا جایــگاه 
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ــر هنــری پیشــنهاد می دهــد.  ــوان یــک اث ــه عن غــذا ب
عبــارِت اثــر هنــری، بــه گفتــۀ او، می توانــد بــه عنــوان 
مفهومــی طبقه بنــدی  شــده و یــا مــورد ارزیابــی 
قــرار گرفتــه، اســتفاده شــود. اســتفاده از آن از مســیر 
طبقه بنــدی، بــه مثابــۀ گفتــن ایــن اســت کــه چگونــه 
شــیء مــورد توجــه قــرار می گیــرد، در حالی کــه 
گفتــن  معنــای  بــه  ارزیابــی،  مســیر  از  اســتفاده 
ــژه ای اســت کــه  ــاب وســعت و قابلیــت اب چیــزی در ب
ــاد مــی شــود  ــر هنــری ی ــا عنــوان شایســتۀ اث از آن ب
ــر  ــه از منظ ــر چ ــه هن ــد ک ــا می کن ــر ادع )Ibid(. تلف
ــد  ــانه، می توان ــای ارج شناس ــدی و چــه در معن طبقه بن
اثــر هنــری باشــد. بــرای تلفــر، غــذا بــه مثابــۀ ابــژه ای  
اســت کــه از درون و بــرون، معناهــای ارزیابی کننــده و 
ــودن متعلقشــان  ــر هنری ب ــه اث ــی ک ــا طبقه بندی های ی
ــز و  ــه قصــد و نیــت آشــپز، دســتورالعمل پخــت و پ ب
ــتگی دارد. ــورد، بس ــذا را می خ ــه غ ــی ک ــاوت کس قض
 اســتفادۀ مبتنــی بــر طبقه بنــدی از اثــر هنــری، 
ــری  ــر هن ــه اث ــی ک ــت. ابژه های ــم  اس ــدی مبه ــا ح ت
شــناخته می شــوند بــه هنجــار و قواعــد مشــخص یــک 
جامعــه در زمانــی معیــن بســتگی دارنــد کــه نهایتــاً از 
آنهــا بــا عنــوان »یــک اثــر هنــری« یــاد می شــود. تلفــر 
می گویــد: ]...[ یــک ابــژه، زمانــی بــرای جامعــه ای بــه 
ــه،  ــه جامع ــود ک ــناخته می ش ــری ش ــر هن ــوان اث عن
ــا توجهــی زیبایی شــناختی  ــۀ نخســت ب در همــان وهل
ــر  ــی ب ــتفادۀ مبتن ــد  )Ibid, 45(. اس ــگاه کن ــه آن ن ب
ــه  ــن اســت ک ــه ای ــری، وابســته ب ــر هن ــدی اث طبقه بن
ــاص  ــکان خ ــان و م ــدی در زم ــه ح ــا چ ــژه ت ــک اب ی

خــودش مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
ــر  ــت ب ــر هنــری، دالل ــی اث ــر ارزیاب اســتفادۀ مبتنــی ب

میــزان و شــدت واکنــش بــه یــک ابــژۀ مشــخص هنری 
دارد. ممکــن اســت کســی بــه خوبــی بدانــد برخــی از 
اشــیاء، هنــر محســوب می شــوند ) همان گونــه کــه 
طبقه بنــدی شــده اند(، امــا ارزش اثــر، هنرمندانــه 

ــود. ــن می ش ــب معی ــش مخاط ــط واکن توس
ــر هنــری در گــذر از مســیر  ــارت اث ــرادی کــه از عب اف
ارزیابــی اثــر اســتفاده می کننــد، دیدگاهــی مبتنــی بــر 
ــر هنــری می خواننــد  ــی کــه خــود اث ســتودن چیزهای
ــری،  ــار هن ــام آث ــه تم ــد ک ــا معتقدن ــد، لکــن آنه دارن
بــا کیفیــت و خــوب نیســتند. بنابرایــن، شــخصی کــه 
ســعی می کنــد مجموعــه ای از پیپ هــا را اثــری هنــری 
ــد، ممکــن اســت یــک ســری مجســمۀ نامرغــوب  ندان
ــی  ــر خیل ــی اگ ــد. حت ــری بنام ــر هن ــی را اث معمول
خــوب نباشــد، بــه ایــن معنــا کــه ارزش تحسین شــدن 
از منظــر زیبایی شــناختی را دارد، ممکــن اســت مــورد 
.)Ibid( اســتقبال عمــوم و خریــداری نیــز قــرار بگیــرد

ــارت  ــای عب ــن معن ــاوت بی ــد، »تف ــار می کن ــر اظه تلف
ــه  ــی، ب ــا ارزیاب ــدی ی ــر طبقه بن ــری" از منظ ــر هن "اث
خــورد و خــوراک مربــوط اســت... برخــی از ظــروف، در 
ــوند  ــری محســوب می ش ــر هن ــدی، اث ــوم طبقه بن مفه
و مــن نتیجــه می گیــرم کــه هیــچ محدودیتــی در ایــن 
بــاره وجــود نــدارد... کــه غــذا را در حیطــۀ ارزیابــی نیــز 
-45 ,Ibid( » ...نتــوان بــه عنوان اثری هنــری نگریســت
ــدی  ــر طبقه بن ــی ب ــف مبتن ــه وضــوح، تعری 46,56(. ب

ــه  ــا، ن ــی غذاه ــامل برخ ــد ش ــری می توان ــر هن از اث
همــۀ آنهــا، بــر اســاس اینکــه آیــا هــدف از ساختشــان 
ــا  ــت ی ــوده اس ــناختی ب ــه زیبایی ش ــن توج برانگیخت
ــای  ــد، غذاه ــر می گوی ــه تلف ــور ک ــد. همان ط ــه، باش ن
ــری  ــر هن ــوان اث ــد به عن ــط نمی توانن ــادی و متوس ع
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تئــوری »مــن از ایــن خوشــم می آیــد« اســت، جایــی 
 کــه هــر گونــه توضیــح و تفســیر عینــی و دقیقــی برای 
ارائــۀ دلیــل اهمیــت هنــر یــا حتــی چیســتی هنــر بــه 
ــا ایــن دیــدگاه کــه  ــده می شــود، تنهــا ب گوشــه ای ران
چیــزی هنــر اســت کــه »مــن دوســت دارم«. مــن فکــر 
می کنــم تلفــر، درگیــر چنیــن دیدگاهــی شــده  اســت.
ادراک تلفــر از اثــر هنــری بــر پایــۀ لــذت، بــرای تبییــن 
ــه وجــود آمــده اســت.  واکنش هــای زیبایی شــناختی ب
بــه نظــر می رســد چنیــن چیــزی بــه مثابــۀ انداختــن 
طعمــه در میــدان نســبی مواجهــه بــا هنــر بــه عنــوان 
چیــزی کــه شــما دوســتش داریــد، باشــد. بــرای تلفــر، 
داوری هنــر، چــه خــوب و چــه بــد، وابســته بــه لــذت 
برخاســته از واکنــش زیبایی شــناختی اســت، چــرا 
کــه پاســخی اســت بــه تأثیــرات ناشــی از یــک حــس 
قــوی کــه او بــرای فهــم حــواس زیبایی شــناختی 
ارائــه داده  اســت. بــرای دیویــی، داوری چیــزی کــه بــه  
طــرز زیبایی شــناختی، خــوب یــا بــد اســت، ریشــه در 
تکامــل تجــارب تعاملــی و میــزان تغییــر و تبدیــل آن 
ــه ای کیفــی کــه شــخص متحمــل می شــود،  ــه تجرب ب
دارد. بدیــن معنــا، ارزش زیبایی شــناختی، وابســته بــه 
ــوندۀ  ــون ش ــل دگرگ ــه تعام ــه ب ــت بلک ــش نیس واکن
ــه  ــن داوری ای، علق ــت. در چنی ــی اس ــجم متک منس
نــدارد،  جایگاهــی  کوچک تریــن  دوست داشــتن،  و 
معضــل دوست داشــتن و عالقه منــدی بــه تجربــۀ 
مــورد نظــر، حتــی بــه تئــوری دیویــی وارد هــم 

نمی شــود. 
ــه  ــت دارم« ب ــن را دوس ــن ای ــوری »م ــی، از تئ  دیوی
شــدت خــودداری می کنــد. گفتــن عبــارت »مــن 
ــم چــه چیــزی را  ــا می دان ــر چیســت، ام ــم هن نمی دان

دوســت دارم«، بســیار ســاده اســت، امــا هیــچ کمکــی 
بــه درک و دریافــت مــا از اینکــه چــرا چیــزی را  هنــر 
ــی،  ــه ســناریوی دیوی ــا توجــه ب ــد. ب ــم نمی کن می دانی
ــات و  ــا و احساس ــواع تنش ه ــارۀ ان ــم درب ــا می توانی م
ــت  ــش اس ــا رضایت بخ ــرای م ــه ب ــه ک ــف و آنچ عواط
صحبــت کنیــم. مــا می توانیــم از راه هــا و طرقــی 
ــه  ــه ها، زاوی ــات، اندیش ــا، احساس ــذرگاه آنه ــه از گ ک
دیدمــان دربــارۀ زندگــی و غیــره کــه در طــی تجاربمان 
ــوان  ــاید بت ــم. ش ــخن بگویی ــز س ــد، نی ــر کرده ان تغیی
ــتاده و  ــود ایس ــری خ ــای فک ــر بنیان ه ــا ب ــت م گف
همگــی  می کنیــم،  تأمــل  دربــاره اش  کــه  آنچــه 
ــه واســطۀ  محصــول تنش هــای کیفــی هســتند کــه ب
تجربه هایــی بــا امــکان زیبایی شــناختی بــودن، رخ 
ــۀ چیــزی هم چــون  ــت تجرب ــارۀ عل ــا درب ــد. م می دهن

ــم. ــو می کنی ــر گفتگ هن

و  طبقه بنــدی  گــذرگاه  از  هنــر   
ارزیابــی

بــه هــر حــال، توجــه ویــژۀ تلفــر، بــه جایــگاه 
ــار  ــت. او اظه ــورده  اس ــره خ ــذا گ ــناختی غ زیبایی ش
مــی دارد تمــام اشــیایی کــه واکنــش زیبایی شــناختی 
را در مــا بــر می انگیزاننــد، لزومــاً اثــر هنــری نیســتند. 
در تعریــف اثــر هنــری، اثــر بایــد ســاختۀ دســت انســان 
باشــد، حتــی اگــر مشــارکت انســان در حــد گذاشــتن 
ــه  ــی ب ــری و دادن عنوان ــک گال ــی در ی ــزی طبیع چی
وی  پرســش   .)1996  ,Telfer ,  44( باشــد  آن 
ــن  ــود را در ای ــه خ ــذا چگون ــه: غ ــت ک ــن اس ای

می دهــد؟ جــای  طبقه بنــدی 
او دو راه بــرای دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا جایــگاه 
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ــر هنــری پیشــنهاد می دهــد.  ــوان یــک اث ــه عن غــذا ب
عبــارِت اثــر هنــری، بــه گفتــۀ او، می توانــد بــه عنــوان 
مفهومــی طبقه بنــدی  شــده و یــا مــورد ارزیابــی 
قــرار گرفتــه، اســتفاده شــود. اســتفاده از آن از مســیر 
طبقه بنــدی، بــه مثابــۀ گفتــن ایــن اســت کــه چگونــه 
شــیء مــورد توجــه قــرار می گیــرد، در حالی کــه 
گفتــن  معنــای  بــه  ارزیابــی،  مســیر  از  اســتفاده 
ــژه ای اســت کــه  ــاب وســعت و قابلیــت اب چیــزی در ب
ــاد مــی شــود  ــر هنــری ی ــا عنــوان شایســتۀ اث از آن ب
ــر  ــه از منظ ــر چ ــه هن ــد ک ــا می کن ــر ادع )Ibid(. تلف
ــد  ــانه، می توان ــای ارج شناس ــدی و چــه در معن طبقه بن
اثــر هنــری باشــد. بــرای تلفــر، غــذا بــه مثابــۀ ابــژه ای  
اســت کــه از درون و بــرون، معناهــای ارزیابی کننــده و 
ــودن متعلقشــان  ــر هنری ب ــه اث ــی ک ــا طبقه بندی های ی
ــز و  ــه قصــد و نیــت آشــپز، دســتورالعمل پخــت و پ ب
ــتگی دارد. ــورد، بس ــذا را می خ ــه غ ــی ک ــاوت کس قض
 اســتفادۀ مبتنــی بــر طبقه بنــدی از اثــر هنــری، 
ــری  ــر هن ــه اث ــی ک ــت. ابژه های ــم  اس ــدی مبه ــا ح ت
شــناخته می شــوند بــه هنجــار و قواعــد مشــخص یــک 
جامعــه در زمانــی معیــن بســتگی دارنــد کــه نهایتــاً از 
آنهــا بــا عنــوان »یــک اثــر هنــری« یــاد می شــود. تلفــر 
می گویــد: ]...[ یــک ابــژه، زمانــی بــرای جامعــه ای بــه 
ــه،  ــه جامع ــود ک ــناخته می ش ــری ش ــر هن ــوان اث عن
ــا توجهــی زیبایی شــناختی  ــۀ نخســت ب در همــان وهل
ــر  ــی ب ــتفادۀ مبتن ــد  )Ibid, 45(. اس ــگاه کن ــه آن ن ب
ــه  ــن اســت ک ــه ای ــری، وابســته ب ــر هن ــدی اث طبقه بن
ــاص  ــکان خ ــان و م ــدی در زم ــه ح ــا چ ــژه ت ــک اب ی

خــودش مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
ــر  ــت ب ــر هنــری، دالل ــی اث ــر ارزیاب اســتفادۀ مبتنــی ب

میــزان و شــدت واکنــش بــه یــک ابــژۀ مشــخص هنری 
دارد. ممکــن اســت کســی بــه خوبــی بدانــد برخــی از 
اشــیاء، هنــر محســوب می شــوند ) همان گونــه کــه 
طبقه بنــدی شــده اند(، امــا ارزش اثــر، هنرمندانــه 

ــود. ــن می ش ــب معی ــش مخاط ــط واکن توس
ــر هنــری در گــذر از مســیر  ــارت اث ــرادی کــه از عب اف
ارزیابــی اثــر اســتفاده می کننــد، دیدگاهــی مبتنــی بــر 
ــر هنــری می خواننــد  ــی کــه خــود اث ســتودن چیزهای
ــری،  ــار هن ــام آث ــه تم ــد ک ــا معتقدن ــد، لکــن آنه دارن
بــا کیفیــت و خــوب نیســتند. بنابرایــن، شــخصی کــه 
ســعی می کنــد مجموعــه ای از پیپ هــا را اثــری هنــری 
ــد، ممکــن اســت یــک ســری مجســمۀ نامرغــوب  ندان
ــی  ــر خیل ــی اگ ــد. حت ــری بنام ــر هن ــی را اث معمول
خــوب نباشــد، بــه ایــن معنــا کــه ارزش تحسین شــدن 
از منظــر زیبایی شــناختی را دارد، ممکــن اســت مــورد 
.)Ibid( اســتقبال عمــوم و خریــداری نیــز قــرار بگیــرد

ــارت  ــای عب ــن معن ــاوت بی ــد، »تف ــار می کن ــر اظه تلف
ــه  ــی، ب ــا ارزیاب ــدی ی ــر طبقه بن ــری" از منظ ــر هن "اث
خــورد و خــوراک مربــوط اســت... برخــی از ظــروف، در 
ــوند  ــری محســوب می ش ــر هن ــدی، اث ــوم طبقه بن مفه
و مــن نتیجــه می گیــرم کــه هیــچ محدودیتــی در ایــن 
بــاره وجــود نــدارد... کــه غــذا را در حیطــۀ ارزیابــی نیــز 
-45 ,Ibid( » ...نتــوان بــه عنوان اثری هنــری نگریســت
ــدی  ــر طبقه بن ــی ب ــف مبتن ــه وضــوح، تعری 46,56(. ب

ــه  ــا، ن ــی غذاه ــامل برخ ــد ش ــری می توان ــر هن از اث
همــۀ آنهــا، بــر اســاس اینکــه آیــا هــدف از ساختشــان 
ــا  ــت ی ــوده اس ــناختی ب ــه زیبایی ش ــن توج برانگیخت
ــای  ــد، غذاه ــر می گوی ــه تلف ــور ک ــد. همان ط ــه، باش ن
ــری  ــر هن ــوان اث ــد به عن ــط نمی توانن ــادی و متوس ع
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ــن قصــد و  ــه ای جایگاهــی داشــته باشــند، چــرا کــه ب
نیــت )اثــر هنــری بــودن(، ســاخته نشــده اند. غذاهــای 
ــوند،  ــاخته می ش ــه، س ــام وظیف ــِر انج ــی از س معمول
ــتند  ــه هس ــور تغذی ــودمندی  و ام ــه س ــی ب ــا متک آنه
ــد.  ــاب نمی آین ــه حس ــر ب ــر، هن ــه همیــن خاط و ب
ــن روش  ــه چنی ــد ک ــاره می کن ــر اش ــال، تلف ــه هرح ب
ــی  ــی جالب ــوارض احتمال ــب و ع ــدی ا ی، جوان طبقه بن
روی غــذا دارد: از آنجایــی کــه خــوراِک هدفمنــد، هنــر 
محســوب نمی شــود، غذایــی کــه بــه عنــوان یــک اثــر 
هنــری ســاخته و شــناخته می شــود، یحتمــل کارکــرد 
ــت  ــی را از دس ــوان خوراک ــه عن ــودش ب ــگاه خ و جای

می دهــد.
واضــح اســت کــه مــواد غذایــی، قابلیــت ایــن را دارنــد 
تــا بــه ابژه هــای بصــری بــه عنــوان اثــر هنــری 
ــه خاطــر  ــزرگ، ب ــه، شــیرینی پز ب ــل شــوند. کرم تبدی
)قطعــات  اســتادانه اش  عظیم الجثــۀ  ســازه های 
ــواد-  ــر م ــکر و دیگ ــده از ش ــاخته ش ــته( - س برافراش
ــوع شــیرینی پزی،  ــن ن ــه گفتــۀ وی، ای ــود. ب مشــهور ب
برگرفتــه از قواعــد و اصــول معمــاری بــوده اســت 
ایــن  کــه  آنجایــی  از   .)65-1981,164  ,Quinter(

ســازه ها، بــه  قصــد خوراکــی و بــا هــدف خورده شــدن 
ــه  ــان را ب ــذا بودنش ــد غ ــد، می ش ــده بودن ــاخته نش س
چالــش کشــید، امــا غــذا نیــز در اغلــب اوقــات، خالقانه 
بــوده و بــه طــرز جالبــی تزییــن می شــود، بــه گونــه ای 
کــه همــان غــذا بــه شــکل یــک اثــر هنــری بصــری در 

.)45  ,1996  ,Telfer( می آیــد 
ــه مثابــۀ هنــر، گیج کننــده اســت، زیــرا  مفهــوم غــذا ب
ــد  ــان، می توان ــور همزم ــه  ط ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
هــم هنــر باشــد و هــم  نباشــد. یکــی از دالیلــی کــه 

ــر  ــذا هن ــا غ ــش آی ــت، پرس ــم گف ــر خواه ــن بعدت م
اســت یــا نــه، در مواجهــه بــا روش هــای چالش برانگیــز 
طبقه بنــدی کــه بــرای درک و فهــم تــوان بالقــوۀ 
زیبایی شــناختی غــذا مناســب نیســتند، همیــن ابهــام 

و گیج کنندگــی اســت.
ــن  ــرا ای ــت زی ــد اس ــم او، هنرمن ــاخصۀ مه ــر ش دیگ
آشــپز اســت کــه )در ایــن زمینــه( چشــش و بوییــدن 
غــذا را قابــل فراهــم می کنــد. تلفــر، آشــپز را بــه 
موســیقیدان تشــبیه می کنــد و نقــش هنرمندانــۀ 
یــک آشــپز را بــه عنــوان یکــی از مفســرین و مجریــان 
ــتورالعملی  ــخۀ دس ــک نس ــد. ی ــم می کن ــر مجس هن
ــه  ــود، ب ــه می ش ــپز تهی ــک آش ــط ی ــه توس ــاص ک خ
ــری  ــر هن ــک اث ــرای ی ــی اج ــف چگونگ ــۀ توصی منزل
ــژۀ یــک موســیقیدان  اســت، درســت مثــل اجــرای وی
از قطعــۀ موســیقیایی بــزرگ )Ibid ,49(. دســتورالعمل 
و اجــرا ی دســتورالعمل، هــر دو، می تواننــد در معنــای 
طبقه بنــدی، اثــری هنــری باشــند؛ احتمــاالً نیــت 
ــر  ــک اث ــوان ی ــه عن ــان ب ــه اثرش ــت ک ــن اس ــا ای آنه
ــن، هــم  ــر از ای ــرد. فرات ــرار گی ــورد توجــه ق ــری م هن
ــوردن و  ــا خ ــی ب ــرای آن )یک ــم اج ــتورالعمل و ه دس
دیگــری بــا پختــن(، می تواننــد در مواجهــه بــا مفهــوم 
زیبایی شــناختی  گونــه ای  بــه  اثــر،  ارزیابی کننــدۀ 

ــد. ــرار بگیرن ــش  ق ــورد واکن م
ــر  ــه اث ــبیه ب ــر، بســیار ش ــۀ هن ــه مثاب ــذا ب ــگاه غ جای
یــک  مشــخص  اجــرای  مثــل  تفســیری،  هنــری 
 .)Ibid( موســیقیدان از یــک قطعــه موســیقایی  اســت
ــر  ــه نظ ــش ب ــناریو امیدبخ ــن س ــه ای ــا اینک ــر- ب تلف
ــده  ــه کاره و حل نش ــور را نیم ــۀ مذک ــد-، مقایس می رس
ــز اهمیتــی  رهــا می کنــد. او بــه هیــچ نتیجــۀ حائ
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نمی رســد و بــه جــای ارائــۀ دالیــل و توضیــح چرایــی 
اینکــه کــدام یــک )دســتورالعمل، آشــپز، اجــرای 
مبتنــی بــر دســتورالعمل(، بــر دیگــری رجحــان 
دارد، ظاهــراً بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه همــۀ آنهــا 
بــه صورتــی مشــابه هنــر  هســتند. بــدون شــک، 
ــا  ــه آی ــیم ک ــری برس ــه نتیجه گی ــم ب ــا نمی توانی م
ــا خــود اجــرای  نت هــای مکتــوب، قصــد آهنگســاز، ی
ــد باشــند(  ــر هســتند )می توانن ــر هنــری، هن ــک  اث ی
ــدی  ــر طبقه بن ــی ب ــۀ مبتن ــن، نظری ــر. بنابرای ــا خی ی
اثــر هنــری، تنهــا وقتی کــه در معنــای کلــی بــه 
ــود را  ــدۀ خ ــه فای ــرا ک ــی دارد؛ چ ــی رود کارای کار م
ــذا و  ــتورالعمل، غ ــا دس ــا  ب ــگفتانۀ م ــۀ ش در مواجه
آشــپز )یــا هــر ســه( بــه عنــوان مــکان ارزش هنــری 

از دســت می دهــد.
تلفــر بــا بیــان اینکــه، بــا توجــه بــه معیارهــای 
ــه  ــه همیشــه؛ ب ــا ن ــر اســت ام ــذا هن ــر، غ ــی اث ارزیاب
نتیجــه  مــن  می دهــد.  خاتمــه  خــود  گفته هــای 
گرفتــه ام در مــا یــا در طبیعــت و ذات خــود حــواس، 
ــوان  ــه عن ــذا ب ــاب از غ ــرای اجتن هیــچ محدودیتــی ب
اثــر هنــری در مواجهــه بــا ارزیابــی اثــر وجــود نــدارد. 
لــذا ایــن امــر می توانــد در مقایســه بــا هنرهــای 
 ,Ibid( ــد ــز باش ــر نی ــری، راحت ت ــا بص ــنیداری ی ش
ــذا  ــی غ ــر ارزیاب ــی ب ــدگاه مبتن ــد دی 56(. او می گوی

بــه مــا امــکان مصــرف در زندگــی روزمره مــان را 
می دهــد، همان طــور کــه لباس هــا می تواننــد مــا 
را دچــار مصرف گرایــی کننــد. بــا ایــن حــال، آشــنایی 
بــا خــوردن غــذا بــه عنــوان امــری روزمــره، منجــر بــه 
ــود  ــر می ش ــرد هن ــوان ُخ ــه عن ــذا ب ــه گیری  غ گوش

.)57-56,  Ibid(

  غذا به مثابه »ُخرد« هنر
ــر  ــر، ب ــرد هن ــوان ُخ ــه عن ــذا ب ــر از غ ــدی تلف طبقه بن
اســاس ســه پیش فــرض شــکل گرفتــه اســت: غــذا، فانــی 
ــارت  ــر از مه ــزی فرات ــر چی ــت، بازنمایانگ ــذر اس و زودگ
آشــپز نیســت، مثــل هنر هــای دیگــر قــادر بــه برانگیختــن 
و ایجــاد تکانــۀ احساســی در افــراد نمی باشــد. ابتــدا، فانــی 
و زودگــذر بــودن غــذا، عاملــی جــدی در ایجــاد محدودیت 
ــش اســت. همان طــور  ــن از مهارت های ــرای ســخن گفت ب
ــل های  ــی نس ــان، ط ــذر زم ــپیر در گ ــار شکس ــه آث ک
مختلــف خــود را شناســانده اســت؛ غــذا بــه ســادگی و بــه 
انــدازۀ کافــی در مــدت طوالنــی نمی توانــد مــورد تأمــل 
ــن،  ــر ای ــرد. عــالوه ب ــرار بگی ــادی ق ــراد زی و اندیشــۀ اف
بــرای اینکــه خــوراک، مــورد تفکــر و تعمــق قــرار بگیرد، 
ــی  ــن یعن ــه ای ــود ک ــرف ش ــده و مص ــورده ش ــد خ بای
تخریــب خــوراک. بــر ایــن اســاس، شــیوه ای کــه فــردی 
بــه واســطۀ آن غذایــی را مــورد تحســین و تمجیــد قــرار 
ــراد  ــر راه اف ــر س ــد ب ــی باش ــد مانع ــد، می توان می ده

ــد: ــر می گوی ــۀ آن خــوراک. تلف ــرای تجرب ــر ب دیگ
مــا بایــد بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه غــذا بــه عنــوان 
اثــری هنــری، خــواه خالقانــه خــواه تفســیری، نمی تواند 
ــای  ــه از دوام و بق ــری ک ــار هن ــون آث ــی هم چ جایگاه
ــی از  ــن یک ــد. ای ــته باش ــد، داش ــری برخوردارن بیش ت
ــذا  ــر اســاس آن، غ ــه ب ــل بســیار مهمــی اســت ک دالی
بــه عنــوان هنــری کــم اهمیــت و ُخــرد باقــی می مانــد. 
ــری  ــار هن ــرای ســایر آث ــل را ب ــن دلی ممکــن اســت ای
کــم دوام و زودگــذر نیــز اقامــه کنیــم، هنــر آتش بــازی 
ــای  ــب هنره ــب و غری ــی. حــس عجی ــاًل گل آرای ــا مث ی
ــداری و  ــه ناپای ــی ب ــا گل آرای ــازی ی ــه آتش ب ــوط ب مرب
ــی  ــن هنرهای ــت، چنی ــوط اس ــان مرب زوال تدریجی ش



ــن قصــد و  ــه ای جایگاهــی داشــته باشــند، چــرا کــه ب
نیــت )اثــر هنــری بــودن(، ســاخته نشــده اند. غذاهــای 
ــوند،  ــاخته می ش ــه، س ــام وظیف ــِر انج ــی از س معمول
ــتند  ــه هس ــور تغذی ــودمندی  و ام ــه س ــی ب ــا متک آنه
ــد.  ــاب نمی آین ــه حس ــر ب ــر، هن ــه همیــن خاط و ب
ــن روش  ــه چنی ــد ک ــاره می کن ــر اش ــال، تلف ــه هرح ب
ــی  ــی جالب ــوارض احتمال ــب و ع ــدی ا ی، جوان طبقه بن
روی غــذا دارد: از آنجایــی کــه خــوراِک هدفمنــد، هنــر 
محســوب نمی شــود، غذایــی کــه بــه عنــوان یــک اثــر 
هنــری ســاخته و شــناخته می شــود، یحتمــل کارکــرد 
ــت  ــی را از دس ــوان خوراک ــه عن ــودش ب ــگاه خ و جای

می دهــد.
واضــح اســت کــه مــواد غذایــی، قابلیــت ایــن را دارنــد 
تــا بــه ابژه هــای بصــری بــه عنــوان اثــر هنــری 
ــه خاطــر  ــزرگ، ب ــه، شــیرینی پز ب ــل شــوند. کرم تبدی
)قطعــات  اســتادانه اش  عظیم الجثــۀ  ســازه های 
ــواد-  ــر م ــکر و دیگ ــده از ش ــاخته ش ــته( - س برافراش
ــوع شــیرینی پزی،  ــن ن ــه گفتــۀ وی، ای ــود. ب مشــهور ب
برگرفتــه از قواعــد و اصــول معمــاری بــوده اســت 
ایــن  کــه  آنجایــی  از   .)65-1981,164  ,Quinter(

ســازه ها، بــه  قصــد خوراکــی و بــا هــدف خورده شــدن 
ــه  ــان را ب ــذا بودنش ــد غ ــد، می ش ــده بودن ــاخته نش س
چالــش کشــید، امــا غــذا نیــز در اغلــب اوقــات، خالقانه 
بــوده و بــه طــرز جالبــی تزییــن می شــود، بــه گونــه ای 
کــه همــان غــذا بــه شــکل یــک اثــر هنــری بصــری در 

.)45  ,1996  ,Telfer( می آیــد 
ــه مثابــۀ هنــر، گیج کننــده اســت، زیــرا  مفهــوم غــذا ب
ــد  ــان، می توان ــور همزم ــه  ط ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
هــم هنــر باشــد و هــم  نباشــد. یکــی از دالیلــی کــه 

ــر  ــذا هن ــا غ ــش آی ــت، پرس ــم گف ــر خواه ــن بعدت م
اســت یــا نــه، در مواجهــه بــا روش هــای چالش برانگیــز 
طبقه بنــدی کــه بــرای درک و فهــم تــوان بالقــوۀ 
زیبایی شــناختی غــذا مناســب نیســتند، همیــن ابهــام 

و گیج کنندگــی اســت.
ــن  ــرا ای ــت زی ــد اس ــم او، هنرمن ــاخصۀ مه ــر ش دیگ
آشــپز اســت کــه )در ایــن زمینــه( چشــش و بوییــدن 
غــذا را قابــل فراهــم می کنــد. تلفــر، آشــپز را بــه 
موســیقیدان تشــبیه می کنــد و نقــش هنرمندانــۀ 
یــک آشــپز را بــه عنــوان یکــی از مفســرین و مجریــان 
ــتورالعملی  ــخۀ دس ــک نس ــد. ی ــم می کن ــر مجس هن
ــه  ــود، ب ــه می ش ــپز تهی ــک آش ــط ی ــه توس ــاص ک خ
ــری  ــر هن ــک اث ــرای ی ــی اج ــف چگونگ ــۀ توصی منزل
ــژۀ یــک موســیقیدان  اســت، درســت مثــل اجــرای وی
از قطعــۀ موســیقیایی بــزرگ )Ibid ,49(. دســتورالعمل 
و اجــرا ی دســتورالعمل، هــر دو، می تواننــد در معنــای 
طبقه بنــدی، اثــری هنــری باشــند؛ احتمــاالً نیــت 
ــر  ــک اث ــوان ی ــه عن ــان ب ــه اثرش ــت ک ــن اس ــا ای آنه
ــن، هــم  ــر از ای ــرد. فرات ــرار گی ــورد توجــه ق ــری م هن
ــوردن و  ــا خ ــی ب ــرای آن )یک ــم اج ــتورالعمل و ه دس
دیگــری بــا پختــن(، می تواننــد در مواجهــه بــا مفهــوم 
زیبایی شــناختی  گونــه ای  بــه  اثــر،  ارزیابی کننــدۀ 

ــد. ــرار بگیرن ــش  ق ــورد واکن م
ــر  ــه اث ــبیه ب ــر، بســیار ش ــۀ هن ــه مثاب ــذا ب ــگاه غ جای
یــک  مشــخص  اجــرای  مثــل  تفســیری،  هنــری 
 .)Ibid( موســیقیدان از یــک قطعــه موســیقایی  اســت
ــر  ــه نظ ــش ب ــناریو امیدبخ ــن س ــه ای ــا اینک ــر- ب تلف
ــده  ــه کاره و حل نش ــور را نیم ــۀ مذک ــد-، مقایس می رس
ــز اهمیتــی  رهــا می کنــد. او بــه هیــچ نتیجــۀ حائ
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نمی رســد و بــه جــای ارائــۀ دالیــل و توضیــح چرایــی 
اینکــه کــدام یــک )دســتورالعمل، آشــپز، اجــرای 
مبتنــی بــر دســتورالعمل(، بــر دیگــری رجحــان 
دارد، ظاهــراً بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه همــۀ آنهــا 
بــه صورتــی مشــابه هنــر  هســتند. بــدون شــک، 
ــا  ــه آی ــیم ک ــری برس ــه نتیجه گی ــم ب ــا نمی توانی م
ــا خــود اجــرای  نت هــای مکتــوب، قصــد آهنگســاز، ی
ــد باشــند(  ــر هســتند )می توانن ــر هنــری، هن ــک  اث ی
ــدی  ــر طبقه بن ــی ب ــۀ مبتن ــن، نظری ــر. بنابرای ــا خی ی
اثــر هنــری، تنهــا وقتی کــه در معنــای کلــی بــه 
ــود را  ــدۀ خ ــه فای ــرا ک ــی دارد؛ چ ــی رود کارای کار م
ــذا و  ــتورالعمل، غ ــا دس ــا  ب ــگفتانۀ م ــۀ ش در مواجه
آشــپز )یــا هــر ســه( بــه عنــوان مــکان ارزش هنــری 

از دســت می دهــد.
تلفــر بــا بیــان اینکــه، بــا توجــه بــه معیارهــای 
ــه  ــه همیشــه؛ ب ــا ن ــر اســت ام ــذا هن ــر، غ ــی اث ارزیاب
نتیجــه  مــن  می دهــد.  خاتمــه  خــود  گفته هــای 
گرفتــه ام در مــا یــا در طبیعــت و ذات خــود حــواس، 
ــوان  ــه عن ــذا ب ــاب از غ ــرای اجتن هیــچ محدودیتــی ب
اثــر هنــری در مواجهــه بــا ارزیابــی اثــر وجــود نــدارد. 
لــذا ایــن امــر می توانــد در مقایســه بــا هنرهــای 
 ,Ibid( ــد ــز باش ــر نی ــری، راحت ت ــا بص ــنیداری ی ش
ــذا  ــی غ ــر ارزیاب ــی ب ــدگاه مبتن ــد دی 56(. او می گوی

بــه مــا امــکان مصــرف در زندگــی روزمره مــان را 
می دهــد، همان طــور کــه لباس هــا می تواننــد مــا 
را دچــار مصرف گرایــی کننــد. بــا ایــن حــال، آشــنایی 
بــا خــوردن غــذا بــه عنــوان امــری روزمــره، منجــر بــه 
ــود  ــر می ش ــرد هن ــوان ُخ ــه عن ــذا ب ــه گیری  غ گوش

.)57-56,  Ibid(

  غذا به مثابه »ُخرد« هنر
ــر  ــر، ب ــرد هن ــوان ُخ ــه عن ــذا ب ــر از غ ــدی تلف طبقه بن
اســاس ســه پیش فــرض شــکل گرفتــه اســت: غــذا، فانــی 
ــارت  ــر از مه ــزی فرات ــر چی ــت، بازنمایانگ ــذر اس و زودگ
آشــپز نیســت، مثــل هنر هــای دیگــر قــادر بــه برانگیختــن 
و ایجــاد تکانــۀ احساســی در افــراد نمی باشــد. ابتــدا، فانــی 
و زودگــذر بــودن غــذا، عاملــی جــدی در ایجــاد محدودیت 
ــش اســت. همان طــور  ــن از مهارت های ــرای ســخن گفت ب
ــل های  ــی نس ــان، ط ــذر زم ــپیر در گ ــار شکس ــه آث ک
مختلــف خــود را شناســانده اســت؛ غــذا بــه ســادگی و بــه 
انــدازۀ کافــی در مــدت طوالنــی نمی توانــد مــورد تأمــل 
ــن،  ــر ای ــرد. عــالوه ب ــرار بگی ــادی ق ــراد زی و اندیشــۀ اف
بــرای اینکــه خــوراک، مــورد تفکــر و تعمــق قــرار بگیرد، 
ــی  ــن یعن ــه ای ــود ک ــرف ش ــده و مص ــورده ش ــد خ بای
تخریــب خــوراک. بــر ایــن اســاس، شــیوه ای کــه فــردی 
بــه واســطۀ آن غذایــی را مــورد تحســین و تمجیــد قــرار 
ــراد  ــر راه اف ــر س ــد ب ــی باش ــد مانع ــد، می توان می ده

ــد: ــر می گوی ــۀ آن خــوراک. تلف ــرای تجرب ــر ب دیگ
مــا بایــد بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه غــذا بــه عنــوان 
اثــری هنــری، خــواه خالقانــه خــواه تفســیری، نمی تواند 
ــای  ــه از دوام و بق ــری ک ــار هن ــون آث ــی هم چ جایگاه
ــی از  ــن یک ــد. ای ــته باش ــد، داش ــری برخوردارن بیش ت
ــذا  ــر اســاس آن، غ ــه ب ــل بســیار مهمــی اســت ک دالی
بــه عنــوان هنــری کــم اهمیــت و ُخــرد باقــی می مانــد. 
ــری  ــار هن ــرای ســایر آث ــل را ب ــن دلی ممکــن اســت ای
کــم دوام و زودگــذر نیــز اقامــه کنیــم، هنــر آتش بــازی 
ــای  ــب هنره ــب و غری ــی. حــس عجی ــاًل گل آرای ــا مث ی
ــداری و  ــه ناپای ــی ب ــا گل آرای ــازی ی ــه آتش ب ــوط ب مرب
ــی  ــن هنرهای ــت، چنی ــوط اس ــان مرب زوال تدریجی ش



.)59 ,Ibid( ــند ــه باش ــد جاودان نمی توانن
دوم، اگرچــه غــذا می توانــد بــه طــور سربســته حاکــی 
از آداب و رســوم و ســنن باشــد، نمی توانــد هیــچ چیــز 
خــاص یــا خــارق العــاده ای دربــارۀ جهــان هســتی بــه 
ــدان  ــه اســت. فق ــر بازنمایان ــذا غی ــرا غ ــد، زی ــا بفمان م
نوعــی از معنــا کــه ســایر اشــکال اصلــی و مهــم هنــر 

دارای آن هســتند، در غــذا مشــهود اســت.
ــد،  ــان نمی ده ــا نش ــه م ــری ب ــز دیگ ــچ چی ــذا، هی غ
ــای  ــات و هنره ــه، ادبی ــای بازنمایان ــه هنره در حالی ک
بصــری چــون نقاشــی چیزهــای زیــادی دربــارۀ جهــان 
ــه  ــوری ک ــق ن ــا از طری ــد. م ــا می گوین ــه م و انســان ب
بــه وســیلۀ هنرهــای بازنمایانــه بــه درونمــان و جهــان 
ــری  ــناخت بیش ت ــدرت درک و ش ــود، ق ــده می ش تابی
ــه  ــوارد ب ــن م ــدام از ای ــچ ک ــم، لکــن هی ــدا می کنی پی

ــد. ــان رخ نمی دهن ــذا برایم ــطۀ غ واس
درآخــر، تلفــر ادعــا می کنــد کــه غــذا نمی توانــد 
احساســات انســان را برانگیزانــد. او بیــان می کنــد اگــر 
بخواهــم بــرای خــودم صحبــت کنــم بایــد بگویــم کــه 
غــذای خــوب می توانــد مــا را خوش ســلیقه جلــوه 
ــا را  ــد، م ــزا باش ــیده روح اف ــرو بخش ــا نی ــه م ــد، ب ده
ــذت،  ــی ل ــا نوع ــا ب ــد، ی ــان زده کن ــا هیج ــان ی هراس
ــا را  ــن، م ــخ و بُ ــد از بی ــا نمی توان ــاورد. ام ــرحال بی س
بــه گونــه ای کــه اشــکهایمان جــاری شــوند، احساســی 
کنــد یــا حســی شــبیه بــه وقتــی می ترســیم در 
ــا  ــا ب ــد. م ــان ده ــاً تکانم ــرده و اصطالح ــاد ک ــا ایج م
غذایــی خــوب، وحشــت زده و بیمنــاک نمی شــویم، 
ــم  ــاز ه ــد، ب ــی باش ــذای خوب ــدر غ ــر ق ــور ه همین ط
ــم  ــبت دهی ــه آن نس ــا را ب ــه واژۀ زیب ــم ک ــک داری ش
ــت  ــود خاصی ــی و کمب ــن ویژگ ــدان ای )Ibid, 60(. فق

مانایــی و بازنمایانــه بــودن آن، اهمیــت غــذا را محدودتر 
می کنــد و خــوراک را در طبقــۀ هنرهــای کــم اهمیــت 

ــد. ــرار می ده ــت( ق ــن حال )در بهتری
ــی، مــن  ــه، جــدای از اقامــۀ دالیــل تاریخ اول اینک
ــذا منجــر شــد  ــودن غ ــی ب ــرا فان ــن نیســتم چ مطمئ
کــه آن را بیــش از موســیقی، رقــص یــا حتــی خوانــدن 
ــت  ــم اهمی ــای ک ــرد هنره ــتۀ ُخ ــاب در دس ــک کت ی
قــرار دهنــد. صراحتــاً گفتــه نشــده، امــا تفــاوت بیــن 
ــه پیشــینۀ آن  ــرای تلفــر ب ــی و هنــر عامــه ب هنــر عال
ــازی،  ــی و آتش ب ــای او از گل آرای ــتگی دارد. مثال ه بس
همان طــور کــه پیش تــر اشــاره کــرده اســت، بــه دلیــل 
زودگــذر بودنشــان طبیعتــاً در ردۀ هنرهــای عامــه  قرار 
می گیرنــد. در حالی کــه، زودگــذری و فانــی بــودن، 
ــه برخــی از هنرهــای واال نیــز  ویژگــی ای اســت کــه ب
ــن،  ــه یقی ــر(. ب ــیقی، تئات ــون موس ــق دارد )هم چ تعل
ــم،  ــیقی می بینی ــه موس ــک قطع ــه از ی ــته ای ک نوش
ناپایــدار و فانــی نیســت، پــس دســتورالعمل یــک غــذا 
ــیقی،  ــای موس ــت. نت ه ــکل اس ــن ش ــه همی ــم ب ه
مثــل دســتورالعمل غــذا، بایــد نمایــش داده شــوند تــا 
ــر  ــه نظــر نمی رســد تلف ــد. ب ــرار بگیرن ــورد توجــه ق م
ایــن امــر را تصدیــق کنــد، بلکــه دســتورالعمل ها بایــد 

ــه طــور زودگــذری عملــی شــوند. ب
ــه  ــی ک ــیء فان ــی، از ادراک ش ــر، دیوی ــالف تلف برخ
منجــر بــه بــاروری زیبایی شــناختی می شــود، اســتفاده 
اشــاره  توماس الکســاندر  کــه  همان طــور  می کنــد. 
ــده(،  ــوان ســازواره )موجــودات زن ــه  عن ــا ب ــد، م می کن
همــواره در یــک بــازۀ گســترده ای از تغییــرات، زندگــی 
نگریخــت. در  ایــن حقیقــت  از  می کنیــم. دیویــی 
عــوض، او بــا اســتفاده از ایــن دیــدگاه، آگاهــی ژرفنــاک 
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عقیــدۀ  بــه  می دهــد.  شــرح  را  زیبایی شــناختی 
نشــان می دهــد کــه کیفیــت  الکســاندر، دیویــی 
ــِع  ــذری وقای ــزی نیســت مگــر زودگ ســازمان یافته چی
ــر، از  ــن ام ــوان یــک کل. ای ــه عن در حــال پیشــرفت ب
طریــق  مراحــل تغییــر و تحــول، خــواه ضمنــی، خــواه 
صریحــاً بــه عنــوان بســتر یــا حــس راهنمــا کــه افقــی 
ــدت  ــود. ش ــر می ش ــد، حاض ــاز می نمایان ــه را ب از واقع
نشــان دهندۀ  فــرد،  یــک  زیبایی شــناختی  تجربــۀ 
ایــن اســت کــه او تــا چــه انــدازه از طبیعــت زودگــذر 
و موقتــی تجربــۀ خــودش عمیقــاً تأثیــر گرفتــه باشــد. 
ــل  ــه دلی ــای واال، ب ــان هنره ــذا از جه ــردن غ طــرد ک
زودگــذر و فانــی بودنــش بــه نظــر متکــی بــر دیدگاهــی 
ســطحی از تجربــه و نادیــده گرفتــن و انــکار طبیعــت 
فانــی زندگــی و دانســتن بهــای چیزهاســت. در انتقــاد 
پیشــین ایــن فصــل اشــاره کردیــم کــه تلفــر بــا توجــه 
بــه فانــی بــودن غــذا، جایــگاه آن را از مقولــه ای 
ــد،  ــد. هرچن ــدا می کن ــوون ج ــت بته ــون کوارت هم چ
ــا  ــتر، ب ــک بس ــار، در ی ــک  ب ــط ی ــه، فق ــر دو تجرب ه
ــد در  ــز نمی توانن ــا کــه هرگ ــداد مشــخصی از آدم ه تع
ــاً مشــابهی تکــرار شــوند، رخ می دهــد.  موقعیــت دقیق
ــه  هــر دو، اساســاً زودگــذر هســتند. هــر دو، متکــی ب
اجراهــای  راهنمــا،  دســتورالعمل های  و  نوشــته ها 
ماهرانــه و زمینــه ای مهیــا و مناســب هســتند. پرســش 
از اینکــه چــرا مــن بایــد بــرای یــک کوارتــت بتهــوون 
بــه عنــوان هنــر بیش تــر از چنــد وعــدۀ غذایــی ارزش 
قائــل باشــم، هم چــون یــک معماســت، زیــرا در هــر دو 
ــه، هیــچ تفــاوت بزرگــی نمی بینــم. چــرا نتیجــۀ  تجرب
اینکــه غــذا بــه طــرز جانبدارانــه ای بــه دلیــل طبیعــت 
فناپذیــر و زودگــذرش، یــک هنــر کــم اهمیــت )ُخــرد 

هنــر( اســت، دربــارۀ موســیقی، تئاتــر، تلویزیــون، 
کاربســت پذیر  شــعر،  خوانــش  و  رقــص  فیلم هــا، 
نیســت؟ تقدیــر و تحســین تابلــوی مونالیــزا، کاری 
اســت کــه شــما  بایــد انجــام دهیــد، زیــرا نــگاه کــردن 

ــرد. ــان می ب ــه آن زم ب
ــا  ــن ب ــش از ای ــم بی ــادگی نمی توان ــه س ــن ب ــاً، م دوم
ادعــای غــذا بــه مثابــۀ هنــر فاقــد معناســت، تنهــا بــه 
ــت  ــدارد، مخالف ــه ن ــی بازنمایان ــه ویژگ ــل ک ــن دلی ای
ــش  ــارت چین ــی، مه ــه ای و اصل ــطح پای ــم. در س کن
ــم در  ــا ه ــا ب ــب آنه ــر و ترکی ــار یکدیگ ــا کن چیزه
دســتورالعمل ها، دربــارۀ هنــر و فــن و تکنیــک آن 
ــد؛ یــک مفهــوم ریشــه ای و  ــا می گوی ــه م ــی ب چیزهای
ــز  نمایشــی از نظــم و هماهنگــی، در عمــل پخــت و پ
وجــود دارد. فراتــر از ایــن، شــیوه و روشــی کــه طــی آن 
ــود  ــه خ ــوند ک ــاده می ش ــرا و آم ــتورالعمل ها  اج دس
بیانگــر اصالــت فرهنگــی، تکنیک هــا و فنــون آشــپزی 
ــه  ــپزهایی ک ــد. سرآش ــای هنری ان ــنتی و مهارت ه س
در ســنن و رســوم فرانســوی تعلیــم دیده انــد، بــه 
ــه  ــکوفییر ادام ــای اس ــا و روش ه ــری تکنیک ه یادگی
می دهنــد. در سرتاســر جهــان، خــوردن نــه تنهــا 
ــدد  ــع متع ــی جوام ــای واضــح  فرهنگ ــر تفاوت ه بیانگ
ــی،  ــادی، سیاس ــای اقتص ــه تفاوت ه ــون، بلک و گوناگ
تفاوت هــای  و  خویشــاوندی  مذهبــی،  فالحتــی، 

ــر اســت. ــا یکدیگ ــا ب شــخصیتِی م
چنانچــه بخواهیــم منصــف باشــیم، تلفــر بــا ایــن ادعــا 
کــه غــذا می توانــد چیزهــای دیگــری باشــد، موافقــت 
ــد  ــذا می توان ــی آورد: غ ــش رو را م ــال پی ــرده و مث ک
یــک رســم مذهبــی باشــد؛ خــوردن بــه گونــه ای 
ــاداری شــخصی  ــت و وف ــر تبعی ــد بیانگ خــاص می توان
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.)59 ,Ibid( ــند ــه باش ــد جاودان نمی توانن
دوم، اگرچــه غــذا می توانــد بــه طــور سربســته حاکــی 
از آداب و رســوم و ســنن باشــد، نمی توانــد هیــچ چیــز 
خــاص یــا خــارق العــاده ای دربــارۀ جهــان هســتی بــه 
ــدان  ــه اســت. فق ــر بازنمایان ــذا غی ــرا غ ــد، زی ــا بفمان م
نوعــی از معنــا کــه ســایر اشــکال اصلــی و مهــم هنــر 

دارای آن هســتند، در غــذا مشــهود اســت.
ــد،  ــان نمی ده ــا نش ــه م ــری ب ــز دیگ ــچ چی ــذا، هی غ
ــای  ــات و هنره ــه، ادبی ــای بازنمایان ــه هنره در حالی ک
بصــری چــون نقاشــی چیزهــای زیــادی دربــارۀ جهــان 
ــه  ــوری ک ــق ن ــا از طری ــد. م ــا می گوین ــه م و انســان ب
بــه وســیلۀ هنرهــای بازنمایانــه بــه درونمــان و جهــان 
ــری  ــناخت بیش ت ــدرت درک و ش ــود، ق ــده می ش تابی
ــه  ــوارد ب ــن م ــدام از ای ــچ ک ــم، لکــن هی ــدا می کنی پی

ــد. ــان رخ نمی دهن ــذا برایم ــطۀ غ واس
درآخــر، تلفــر ادعــا می کنــد کــه غــذا نمی توانــد 
احساســات انســان را برانگیزانــد. او بیــان می کنــد اگــر 
بخواهــم بــرای خــودم صحبــت کنــم بایــد بگویــم کــه 
غــذای خــوب می توانــد مــا را خوش ســلیقه جلــوه 
ــا را  ــد، م ــزا باش ــیده روح اف ــرو بخش ــا نی ــه م ــد، ب ده
ــذت،  ــی ل ــا نوع ــا ب ــد، ی ــان زده کن ــا هیج ــان ی هراس
ــا را  ــن، م ــخ و بُ ــد از بی ــا نمی توان ــاورد. ام ــرحال بی س
بــه گونــه ای کــه اشــکهایمان جــاری شــوند، احساســی 
کنــد یــا حســی شــبیه بــه وقتــی می ترســیم در 
ــا  ــا ب ــد. م ــان ده ــاً تکانم ــرده و اصطالح ــاد ک ــا ایج م
غذایــی خــوب، وحشــت زده و بیمنــاک نمی شــویم، 
ــم  ــاز ه ــد، ب ــی باش ــذای خوب ــدر غ ــر ق ــور ه همین ط
ــم  ــبت دهی ــه آن نس ــا را ب ــه واژۀ زیب ــم ک ــک داری ش
ــت  ــود خاصی ــی و کمب ــن ویژگ ــدان ای )Ibid, 60(. فق

مانایــی و بازنمایانــه بــودن آن، اهمیــت غــذا را محدودتر 
می کنــد و خــوراک را در طبقــۀ هنرهــای کــم اهمیــت 

ــد. ــرار می ده ــت( ق ــن حال )در بهتری
ــی، مــن  ــه، جــدای از اقامــۀ دالیــل تاریخ اول اینک
ــذا منجــر شــد  ــودن غ ــی ب ــرا فان ــن نیســتم چ مطمئ
کــه آن را بیــش از موســیقی، رقــص یــا حتــی خوانــدن 
ــت  ــم اهمی ــای ک ــرد هنره ــتۀ ُخ ــاب در دس ــک کت ی
قــرار دهنــد. صراحتــاً گفتــه نشــده، امــا تفــاوت بیــن 
ــه پیشــینۀ آن  ــرای تلفــر ب ــی و هنــر عامــه ب هنــر عال
ــازی،  ــی و آتش ب ــای او از گل آرای ــتگی دارد. مثال ه بس
همان طــور کــه پیش تــر اشــاره کــرده اســت، بــه دلیــل 
زودگــذر بودنشــان طبیعتــاً در ردۀ هنرهــای عامــه  قرار 
می گیرنــد. در حالی کــه، زودگــذری و فانــی بــودن، 
ــه برخــی از هنرهــای واال نیــز  ویژگــی ای اســت کــه ب
ــن،  ــه یقی ــر(. ب ــیقی، تئات ــون موس ــق دارد )هم چ تعل
ــم،  ــیقی می بینی ــه موس ــک قطع ــه از ی ــته ای ک نوش
ناپایــدار و فانــی نیســت، پــس دســتورالعمل یــک غــذا 
ــیقی،  ــای موس ــت. نت ه ــکل اس ــن ش ــه همی ــم ب ه
مثــل دســتورالعمل غــذا، بایــد نمایــش داده شــوند تــا 
ــر  ــه نظــر نمی رســد تلف ــد. ب ــرار بگیرن ــورد توجــه ق م
ایــن امــر را تصدیــق کنــد، بلکــه دســتورالعمل ها بایــد 

ــه طــور زودگــذری عملــی شــوند. ب
ــه  ــی ک ــیء فان ــی، از ادراک ش ــر، دیوی ــالف تلف برخ
منجــر بــه بــاروری زیبایی شــناختی می شــود، اســتفاده 
اشــاره  توماس الکســاندر  کــه  همان طــور  می کنــد. 
ــده(،  ــوان ســازواره )موجــودات زن ــه  عن ــا ب ــد، م می کن
همــواره در یــک بــازۀ گســترده ای از تغییــرات، زندگــی 
نگریخــت. در  ایــن حقیقــت  از  می کنیــم. دیویــی 
عــوض، او بــا اســتفاده از ایــن دیــدگاه، آگاهــی ژرفنــاک 
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عقیــدۀ  بــه  می دهــد.  شــرح  را  زیبایی شــناختی 
نشــان می دهــد کــه کیفیــت  الکســاندر، دیویــی 
ــِع  ــذری وقای ــزی نیســت مگــر زودگ ســازمان یافته چی
ــر، از  ــن ام ــوان یــک کل. ای ــه عن در حــال پیشــرفت ب
طریــق  مراحــل تغییــر و تحــول، خــواه ضمنــی، خــواه 
صریحــاً بــه عنــوان بســتر یــا حــس راهنمــا کــه افقــی 
ــدت  ــود. ش ــر می ش ــد، حاض ــاز می نمایان ــه را ب از واقع
نشــان دهندۀ  فــرد،  یــک  زیبایی شــناختی  تجربــۀ 
ایــن اســت کــه او تــا چــه انــدازه از طبیعــت زودگــذر 
و موقتــی تجربــۀ خــودش عمیقــاً تأثیــر گرفتــه باشــد. 
ــل  ــه دلی ــای واال، ب ــان هنره ــذا از جه ــردن غ طــرد ک
زودگــذر و فانــی بودنــش بــه نظــر متکــی بــر دیدگاهــی 
ســطحی از تجربــه و نادیــده گرفتــن و انــکار طبیعــت 
فانــی زندگــی و دانســتن بهــای چیزهاســت. در انتقــاد 
پیشــین ایــن فصــل اشــاره کردیــم کــه تلفــر بــا توجــه 
بــه فانــی بــودن غــذا، جایــگاه آن را از مقولــه ای 
ــد،  ــد. هرچن ــدا می کن ــوون ج ــت بته ــون کوارت هم چ
ــا  ــتر، ب ــک بس ــار، در ی ــک  ب ــط ی ــه، فق ــر دو تجرب ه
ــد در  ــز نمی توانن ــا کــه هرگ ــداد مشــخصی از آدم ه تع
ــاً مشــابهی تکــرار شــوند، رخ می دهــد.  موقعیــت دقیق
ــه  هــر دو، اساســاً زودگــذر هســتند. هــر دو، متکــی ب
اجراهــای  راهنمــا،  دســتورالعمل های  و  نوشــته ها 
ماهرانــه و زمینــه ای مهیــا و مناســب هســتند. پرســش 
از اینکــه چــرا مــن بایــد بــرای یــک کوارتــت بتهــوون 
بــه عنــوان هنــر بیش تــر از چنــد وعــدۀ غذایــی ارزش 
قائــل باشــم، هم چــون یــک معماســت، زیــرا در هــر دو 
ــه، هیــچ تفــاوت بزرگــی نمی بینــم. چــرا نتیجــۀ  تجرب
اینکــه غــذا بــه طــرز جانبدارانــه ای بــه دلیــل طبیعــت 
فناپذیــر و زودگــذرش، یــک هنــر کــم اهمیــت )ُخــرد 

هنــر( اســت، دربــارۀ موســیقی، تئاتــر، تلویزیــون، 
کاربســت پذیر  شــعر،  خوانــش  و  رقــص  فیلم هــا، 
نیســت؟ تقدیــر و تحســین تابلــوی مونالیــزا، کاری 
اســت کــه شــما  بایــد انجــام دهیــد، زیــرا نــگاه کــردن 

ــرد. ــان می ب ــه آن زم ب
ــا  ــن ب ــش از ای ــم بی ــادگی نمی توان ــه س ــن ب ــاً، م دوم
ادعــای غــذا بــه مثابــۀ هنــر فاقــد معناســت، تنهــا بــه 
ــت  ــدارد، مخالف ــه ن ــی بازنمایان ــه ویژگ ــل ک ــن دلی ای
ــش  ــارت چین ــی، مه ــه ای و اصل ــطح پای ــم. در س کن
ــم در  ــا ه ــا ب ــب آنه ــر و ترکی ــار یکدیگ ــا کن چیزه
دســتورالعمل ها، دربــارۀ هنــر و فــن و تکنیــک آن 
ــد؛ یــک مفهــوم ریشــه ای و  ــا می گوی ــه م ــی ب چیزهای
ــز  نمایشــی از نظــم و هماهنگــی، در عمــل پخــت و پ
وجــود دارد. فراتــر از ایــن، شــیوه و روشــی کــه طــی آن 
ــود  ــه خ ــوند ک ــاده می ش ــرا و آم ــتورالعمل ها  اج دس
بیانگــر اصالــت فرهنگــی، تکنیک هــا و فنــون آشــپزی 
ــه  ــپزهایی ک ــد. سرآش ــای هنری ان ــنتی و مهارت ه س
در ســنن و رســوم فرانســوی تعلیــم دیده انــد، بــه 
ــه  ــکوفییر ادام ــای اس ــا و روش ه ــری تکنیک ه یادگی
می دهنــد. در سرتاســر جهــان، خــوردن نــه تنهــا 
ــدد  ــع متع ــی جوام ــای واضــح  فرهنگ ــر تفاوت ه بیانگ
ــی،  ــادی، سیاس ــای اقتص ــه تفاوت ه ــون، بلک و گوناگ
تفاوت هــای  و  خویشــاوندی  مذهبــی،  فالحتــی، 

ــر اســت. ــا یکدیگ ــا ب شــخصیتِی م
چنانچــه بخواهیــم منصــف باشــیم، تلفــر بــا ایــن ادعــا 
کــه غــذا می توانــد چیزهــای دیگــری باشــد، موافقــت 
ــد  ــذا می توان ــی آورد: غ ــش رو را م ــال پی ــرده و مث ک
یــک رســم مذهبــی باشــد؛ خــوردن بــه گونــه ای 
ــاداری شــخصی  ــت و وف ــر تبعی ــد بیانگ خــاص می توان
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ــذا  ــاب غ ــد؛ انتخ ــاص باش ــژادی خ ــا ن ــب ی ــه مذه ب
ــدۀ  ــک وع ــد؛ ی ــان باش ــی از ارزش هایت ــد بیان می توان
غذایــی می توانــد شناخته شــده و پرطرفــدار باشــد؛ 
خــوردن غــذا دور همدیگــر، می توانــد بیانگــر وفــاداری 
می توانــد  خــوراک،  و  خــورد  آماده کــردن  باشــد؛ 
ــذا  ــد، غ ــق باش ــا عش ــتی ی ــته از دوس ــی برخاس عمل
ــلیقه ای  ــدن و س ــاد تم ــرای ایج ــی ب ــد تمرین می توان
ــا وجــود  ــه هــر حــال، ب بهتــر باشــد )Ibid, 38-39(. ب
ایــن دلگرمی هــا کــه غــذا بیانگــر خیلــی چیزهاســت، 
وقتــی غــذا را بــه مثابــۀ هنــر نــگاه می کنیــم، ناگهــان 
توانایــی بازنمایانگــر بــودن را از دســت می دهــد. بــرای 
ــه  ــع ب ــز راج ــچ چی ــر، هی ــگاه هن ــذا در جای ــر، غ تلف
ــرا، برخــالف  ــد، زی ــا نمی گوی ــه م ــان ب جهــان و خودم
نقاشــی، ادراک مــا از ارزش هنــری غــذا، فراتــر از 

ــت. ــزه اش نیس م
پاســخ مــن بــه ایــن قضیــه برگرفتــه از دیــدگاه دیویــی 
ــه  ــدن آن ب ــر و دی ــۀ هن ــه مثاب ــذا ب ــه غ ــبت ب نس
عنــوان بیانگــِر معنــای متــن و غیــر ِ وابســته بــه دانــش 
و غیرشــناختی )بازنمایانــه( اســت. بــرای دیویــی، 
وقایــع  بــر  فزاینــده  تمرکــز  شــناختی،  ابژه هــای 
درحــال پیشــرفت -کــه بیانگــر چرایــی شــناختی بودن 
ــی  ــی و مفاهیم ــد. معان ــغال می کنن ــت- را اش آنهاس
می توانیــم  آنهــا  وســیلۀ  بــه  کــه  دارنــد  وجــود 
تجاربمــان را احیــا و از نــو بازســازی کنیــم. معنابخشــی 
ــق  ــه توســط اف ــری اســت ک ــا، مفهــوم بزرگ ت ــه آنه ب
کیفــی نامنظــم، ســاختاری ضمنــی و حمایتگــر را 
ــت  ــا، قابلی ــی آورد. در اینج ــود م ــه وج ــرده و ب ــا ک الق
بازنمایانگــری غــذا مبتنــی بــر زمینــه و بســتر موجــود 
ــط  ــت. بخشــی از رواب ــر شــناخت و معرف ــه ب اســت، ن

اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، معنــوی، نمادیــن، 
ــورد  ــطۀ خ ــه واس ــا ب ــای م ــاوندی و زندگی ه خویش
ــور  ــول مح ــا ح ــرا آنه ــوند، زی ــان می ش ــوراک، بی و خ
ــاخته  ــران( س ــا دیگ ــذا )ب ــوردن غ ــز و خ ــت و پ پخ
ــی  ــر، روشــنی بخــش جماعت ــان، هن می شــوند. هم چن
متفق القــول  یکدیگــر  بــا  مــواردی  در  کــه  اســت 
هســتند. غــذا بــه مثابــۀ هنــر، در ایــن بســترها از میــان 
ــه  ــی ک ــات و نتایج ــی و تصمیم ــمکش های اساس کش
زندگی هــای منتــج از تجــارب کیفــی )بــه طــور بالقــوه 
ــت.  ــده اس ــازند، وارد ش ــا را می س ــناختی( م زیبایی ش
ــدی  ــا بُع ــد ت ــالش می کن ــر ت ــد تلف ــر می رس ــه نظ ب
ــه عنــوان هنــری محتمــل بفهمــد، امــا  از زندگــی را ب
ــد  ــه خــود تأکی ــق چشــم اندازی فرمالیســتی ک از طری
دارد مــا نمی توانیــم ارزش هنــری چیزهــا را فراتــر 
ــن  ــد. ای ــن کار را می کن ــم، ای ــتند ببینی ــه هس از آنچ
روش، مانعــی در برابــر تحقیقــات مــا بــرای فهــم چرایی 
اصرارمــان در هنــر خوانــدن غــذا و منشــأ حــس 
می کنــد.  ایجــاد  آن،  بــه  نســبت  زیبایی شــناختی 
ــوراک،  ــورد و خ ــر خ ــناختی هن ــم زیبایی ش ــرای فه ب
ــنت ها،  ــکان، آداب و س ــه، م ــگ، زمان ــه فرهن ــد ب بای
زبــان و تاریــخ نگریســت. مــن متوجــه نمی شــوم 
ــر را از  ــۀ  هن ــه مثاب ــذا ب ــد غ ــه شــخصی می توان چگون
ایــن بســترها جــدا کنــد و در آخــر، نتیجــه بگیــرد کــه 
غــذا هیــچ چیــز را بازنمایــی و بیــان نمی کنــد. قطعــاً 
ــان  ــران و بازنمای ــی از بیانگ ــر، یک ــۀ هن ــه مثاب ــذا ب غ
جهــان اســت کــه بــه عقیــدۀ مــن، بــه گونــه ای متفاوت 
ــارۀ جهــان و خودمــان  ــادی درب ــا ژرف چیزهــای زی ام

ــد. ــا می گوی ــه م ب
ســوم، در حالی کــه تلفــر توضیــح نمی دهــد چــرا 
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ــته  ــودن را داش ــه ب ــت بازنمایان ــد کیفی ــذا نمی توان غ
ــد نگــران ایــن مســأله  باشــد، اضافــه می کنــد مــا نبای
ــن  ــد چنی ــرا حتــی موســیقی هــم نمی توان باشــیم، زی
ــیقی  ــال، موس ــن ح ــا ای ــد، ب ــته باش ــی ای داش ویژگ
می توانــد نماینــدۀ احساســات باشــد، امــا غــذا همیــن 
کار را هــم نمی توانــد انجــام دهــد. غــذا می توانــد 
ــرد  ــخیص ف ــز و تش ــدرت تمیی ــکارات و ق ــا، ابت مزه ه
ــر  ــد نمایانگ ــذا می توان ــن، غ ــد. هم چنی ــان ده را نش
چگونگــی  و  اجــزاء  دانــش  و  آمــوزش  مهارت هــا، 
ترکیــب متناســب عناصــر بــا یکدیگــر، یــا حتــی 
نشــانگر عالقــه بــه کســی باشــد، امــا همــۀ اینهــا هیــچ 
ــنیدن  ــون ش ــی هم چ ــناختی عمیق ــۀ زیبایی ش لحظ
یــک کوارتــت از بتهــوون یــا دیــدن یــک نقاشــی بزرگ 
بــه مــا ارائــه نمی دهنــد. غــذا بــه عنــوان یــک واســطه 
)رســانه(، خــودش نماینــدۀ هیــچ چیــز احساســی 

ــیقی هســت( نیســت. ــه موس ــور ک )آن ط
مــن هرگــز بــه یــاد نمــی آورم چیــزی آن قــدر باشــکوه 
ــه  ــم آن ب ــه از طع ــم ک ــرده باش ــزه ک ــزرگ را م و ب
گریــه بیفتــم )بــه جــز یــک غــذای هنــدی کــه دهانــم 
ــوزاند و  ــدی( س ــدت تن ــی )از ش ــرز دردناک ــه ط را ب
ــا  ــرد(. ام ــل ک ــرای دو روز مخت ــرا ب حــس چشــایی م
ــف  ــای مختل ــا فرهنگ ه ــه ب ــه در مواجه ــی ک غذاهای
ــد، خــورده ام ) هم چنــان  ــدگاه مــن را تغییــر داده ان دی
ــرص  ــک ق ــوش، ی ــوراک خرگ ــس خ ــورم(. ُس می خ
ــۀ برشــته و خشــکش(، اولیــن  ــا روی ــان فرانســوی )ب ن
ــک  ــت گاو خش ــار، گوش ــی خاوی ــوردن ماه ــۀ خ تجرب
شــده درآفتــاب از پانهرتــس دلــی، مارتینــی در کلــوب 
ــا ســس تارتــار  مانداریــن، فیلــه ماهــی مــک دونالــد ب
اضافــی، چیزکیک هــای تونیــا، گوش ماهــی پختــه 

شــده، حلزون هــای نیــم صدفــی بوســتون. اینهــا تنهــا 
خاطراتــی ضعیــف و از ســر احساســات نیســتند، بلکــه 
لحظاتی انــد در بســتر و زمینــه ای مربــوط بــه خــورد و 
خــوراک کــه مــن در آنجــا حاضــر بــودم و گاهــی دوباره 
در آنجــا حاضــر شــده ام کــه بــه طــرز زیبایی شــناختی، 
ــارۀ یــک غــذای  ــه تنهــا توســط آنچــه کــه مــن درب ن
چگونگــی  بلکــه  می کــرده ام،  فکــر  خصــوص  بــه 
شــکل گیری تجربــۀ مــن نســبت بــه یــک غــذا، 
ــرای مــن، غــذا رســانه ای  ــد. ب تغییراتــی ایجــاد کرده ان
ــازی،  ــان همس ــی و بی ــطۀ آن، تجل ــه واس ــه ب ــود ک ب
آرایــش و تنظیــم، ســاختار، مهــارت و عمــق احساســات 
اینهــا، تجــارب زیبایی شــناختی  را تجربــه کــردم. 
ــه  ــر، برخاســته از آنچــه ک ــی هن ــد؛ تجــارب کیف بودن
بــه بســتر خــورد و خــوراک )بــا محوریــت غــذا( مربــوط 
ــۀ  ــا چنیــن نکت اســت. شــگفت آور نیســت اگــر مــن ب
ــه چالــش کشــیده شــده باشــم. شــدیدترین  مهمــی ب
نقــدی کــه علیــه موضــع مــن مطــرح شــد، ایــن بــود 
کــه غــذا، متأســفانه، بی طرفانــه ســخن می گویــد، 
ــزان  ــا می ــی، ی ــد حقیقت ــی می توان ــه کس ــی ک هنگام
ــان  ــری را بی ــه دیگ ــردی ب ــون عشــق ف ــزی هم چ چی
ــن حقیقــت را  ــد نشــانه های ای ــد، دیگــری نمی توان کن
دریابــد. قطعــاً مــن، تفــاوت خــوردن یــک وعــدۀ غذایی 
را از نظــر کیفــی بــا شــنیدن یــک قطعــۀ برانگیزاننــده 
موســیقی تصدیــق می کنــم، امــا تجربــۀ شــنیدن 
موســیقی بــه طــرز کیفــی بــا تماشــا کــردن اجرایــی از 
رقــص کــه بــا تماشــای نقاشــی و دیــدن نقاشــی کــه بــا 
تماشــای تئاتــر فــرق دارنــد، نیز متفــاوت اســت. تمامی 
ــا همدیگــر متفاوت انــد چــرا   تجــارب، از نظــر کیفــی ب
کــه زمینــه و بســتر وقوعشــان متفــاوت اســت، معمــوالً 
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ــذا  ــاب غ ــد؛ انتخ ــاص باش ــژادی خ ــا ن ــب ی ــه مذه ب
ــدۀ  ــک وع ــد؛ ی ــان باش ــی از ارزش هایت ــد بیان می توان
غذایــی می توانــد شناخته شــده و پرطرفــدار باشــد؛ 
خــوردن غــذا دور همدیگــر، می توانــد بیانگــر وفــاداری 
می توانــد  خــوراک،  و  خــورد  آماده کــردن  باشــد؛ 
ــذا  ــد، غ ــق باش ــا عش ــتی ی ــته از دوس ــی برخاس عمل
ــلیقه ای  ــدن و س ــاد تم ــرای ایج ــی ب ــد تمرین می توان
ــا وجــود  ــه هــر حــال، ب بهتــر باشــد )Ibid, 38-39(. ب
ایــن دلگرمی هــا کــه غــذا بیانگــر خیلــی چیزهاســت، 
وقتــی غــذا را بــه مثابــۀ هنــر نــگاه می کنیــم، ناگهــان 
توانایــی بازنمایانگــر بــودن را از دســت می دهــد. بــرای 
ــه  ــع ب ــز راج ــچ چی ــر، هی ــگاه هن ــذا در جای ــر، غ تلف
ــرا، برخــالف  ــد، زی ــا نمی گوی ــه م ــان ب جهــان و خودم
نقاشــی، ادراک مــا از ارزش هنــری غــذا، فراتــر از 

ــت. ــزه اش نیس م
پاســخ مــن بــه ایــن قضیــه برگرفتــه از دیــدگاه دیویــی 
ــه  ــدن آن ب ــر و دی ــۀ هن ــه مثاب ــذا ب ــه غ ــبت ب نس
عنــوان بیانگــِر معنــای متــن و غیــر ِ وابســته بــه دانــش 
و غیرشــناختی )بازنمایانــه( اســت. بــرای دیویــی، 
وقایــع  بــر  فزاینــده  تمرکــز  شــناختی،  ابژه هــای 
درحــال پیشــرفت -کــه بیانگــر چرایــی شــناختی بودن 
ــی  ــی و مفاهیم ــد. معان ــغال می کنن ــت- را اش آنهاس
می توانیــم  آنهــا  وســیلۀ  بــه  کــه  دارنــد  وجــود 
تجاربمــان را احیــا و از نــو بازســازی کنیــم. معنابخشــی 
ــق  ــه توســط اف ــری اســت ک ــا، مفهــوم بزرگ ت ــه آنه ب
کیفــی نامنظــم، ســاختاری ضمنــی و حمایتگــر را 
ــت  ــا، قابلی ــی آورد. در اینج ــود م ــه وج ــرده و ب ــا ک الق
بازنمایانگــری غــذا مبتنــی بــر زمینــه و بســتر موجــود 
ــط  ــت. بخشــی از رواب ــر شــناخت و معرف ــه ب اســت، ن

اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، معنــوی، نمادیــن، 
ــورد  ــطۀ خ ــه واس ــا ب ــای م ــاوندی و زندگی ه خویش
ــور  ــول مح ــا ح ــرا آنه ــوند، زی ــان می ش ــوراک، بی و خ
ــاخته  ــران( س ــا دیگ ــذا )ب ــوردن غ ــز و خ ــت و پ پخ
ــی  ــر، روشــنی بخــش جماعت ــان، هن می شــوند. هم چن
متفق القــول  یکدیگــر  بــا  مــواردی  در  کــه  اســت 
هســتند. غــذا بــه مثابــۀ هنــر، در ایــن بســترها از میــان 
ــه  ــی ک ــات و نتایج ــی و تصمیم ــمکش های اساس کش
زندگی هــای منتــج از تجــارب کیفــی )بــه طــور بالقــوه 
ــت.  ــده اس ــازند، وارد ش ــا را می س ــناختی( م زیبایی ش
ــدی  ــا بُع ــد ت ــالش می کن ــر ت ــد تلف ــر می رس ــه نظ ب
ــه عنــوان هنــری محتمــل بفهمــد، امــا  از زندگــی را ب
ــد  ــه خــود تأکی ــق چشــم اندازی فرمالیســتی ک از طری
دارد مــا نمی توانیــم ارزش هنــری چیزهــا را فراتــر 
ــن  ــد. ای ــن کار را می کن ــم، ای ــتند ببینی ــه هس از آنچ
روش، مانعــی در برابــر تحقیقــات مــا بــرای فهــم چرایی 
اصرارمــان در هنــر خوانــدن غــذا و منشــأ حــس 
می کنــد.  ایجــاد  آن،  بــه  نســبت  زیبایی شــناختی 
ــوراک،  ــورد و خ ــر خ ــناختی هن ــم زیبایی ش ــرای فه ب
ــنت ها،  ــکان، آداب و س ــه، م ــگ، زمان ــه فرهن ــد ب بای
زبــان و تاریــخ نگریســت. مــن متوجــه نمی شــوم 
ــر را از  ــۀ  هن ــه مثاب ــذا ب ــد غ ــه شــخصی می توان چگون
ایــن بســترها جــدا کنــد و در آخــر، نتیجــه بگیــرد کــه 
غــذا هیــچ چیــز را بازنمایــی و بیــان نمی کنــد. قطعــاً 
ــان  ــران و بازنمای ــی از بیانگ ــر، یک ــۀ هن ــه مثاب ــذا ب غ
جهــان اســت کــه بــه عقیــدۀ مــن، بــه گونــه ای متفاوت 
ــارۀ جهــان و خودمــان  ــادی درب ــا ژرف چیزهــای زی ام

ــد. ــا می گوی ــه م ب
ســوم، در حالی کــه تلفــر توضیــح نمی دهــد چــرا 
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ــته  ــودن را داش ــه ب ــت بازنمایان ــد کیفی ــذا نمی توان غ
ــد نگــران ایــن مســأله  باشــد، اضافــه می کنــد مــا نبای
ــن  ــد چنی ــرا حتــی موســیقی هــم نمی توان باشــیم، زی
ــیقی  ــال، موس ــن ح ــا ای ــد، ب ــته باش ــی ای داش ویژگ
می توانــد نماینــدۀ احساســات باشــد، امــا غــذا همیــن 
کار را هــم نمی توانــد انجــام دهــد. غــذا می توانــد 
ــرد  ــخیص ف ــز و تش ــدرت تمیی ــکارات و ق ــا، ابت مزه ه
ــر  ــد نمایانگ ــذا می توان ــن، غ ــد. هم چنی ــان ده را نش
چگونگــی  و  اجــزاء  دانــش  و  آمــوزش  مهارت هــا، 
ترکیــب متناســب عناصــر بــا یکدیگــر، یــا حتــی 
نشــانگر عالقــه بــه کســی باشــد، امــا همــۀ اینهــا هیــچ 
ــنیدن  ــون ش ــی هم چ ــناختی عمیق ــۀ زیبایی ش لحظ
یــک کوارتــت از بتهــوون یــا دیــدن یــک نقاشــی بزرگ 
بــه مــا ارائــه نمی دهنــد. غــذا بــه عنــوان یــک واســطه 
)رســانه(، خــودش نماینــدۀ هیــچ چیــز احساســی 

ــیقی هســت( نیســت. ــه موس ــور ک )آن ط
مــن هرگــز بــه یــاد نمــی آورم چیــزی آن قــدر باشــکوه 
ــه  ــم آن ب ــه از طع ــم ک ــرده باش ــزه ک ــزرگ را م و ب
گریــه بیفتــم )بــه جــز یــک غــذای هنــدی کــه دهانــم 
ــوزاند و  ــدی( س ــدت تن ــی )از ش ــرز دردناک ــه ط را ب
ــا  ــرد(. ام ــل ک ــرای دو روز مخت ــرا ب حــس چشــایی م
ــف  ــای مختل ــا فرهنگ ه ــه ب ــه در مواجه ــی ک غذاهای
ــد، خــورده ام ) هم چنــان  ــدگاه مــن را تغییــر داده ان دی
ــرص  ــک ق ــوش، ی ــوراک خرگ ــس خ ــورم(. ُس می خ
ــۀ برشــته و خشــکش(، اولیــن  ــا روی ــان فرانســوی )ب ن
ــک  ــت گاو خش ــار، گوش ــی خاوی ــوردن ماه ــۀ خ تجرب
شــده درآفتــاب از پانهرتــس دلــی، مارتینــی در کلــوب 
ــا ســس تارتــار  مانداریــن، فیلــه ماهــی مــک دونالــد ب
اضافــی، چیزکیک هــای تونیــا، گوش ماهــی پختــه 

شــده، حلزون هــای نیــم صدفــی بوســتون. اینهــا تنهــا 
خاطراتــی ضعیــف و از ســر احساســات نیســتند، بلکــه 
لحظاتی انــد در بســتر و زمینــه ای مربــوط بــه خــورد و 
خــوراک کــه مــن در آنجــا حاضــر بــودم و گاهــی دوباره 
در آنجــا حاضــر شــده ام کــه بــه طــرز زیبایی شــناختی، 
ــارۀ یــک غــذای  ــه تنهــا توســط آنچــه کــه مــن درب ن
چگونگــی  بلکــه  می کــرده ام،  فکــر  خصــوص  بــه 
شــکل گیری تجربــۀ مــن نســبت بــه یــک غــذا، 
ــرای مــن، غــذا رســانه ای  ــد. ب تغییراتــی ایجــاد کرده ان
ــازی،  ــان همس ــی و بی ــطۀ آن، تجل ــه واس ــه ب ــود ک ب
آرایــش و تنظیــم، ســاختار، مهــارت و عمــق احساســات 
اینهــا، تجــارب زیبایی شــناختی  را تجربــه کــردم. 
ــه  ــر، برخاســته از آنچــه ک ــی هن ــد؛ تجــارب کیف بودن
بــه بســتر خــورد و خــوراک )بــا محوریــت غــذا( مربــوط 
ــۀ  ــا چنیــن نکت اســت. شــگفت آور نیســت اگــر مــن ب
ــه چالــش کشــیده شــده باشــم. شــدیدترین  مهمــی ب
نقــدی کــه علیــه موضــع مــن مطــرح شــد، ایــن بــود 
کــه غــذا، متأســفانه، بی طرفانــه ســخن می گویــد، 
ــزان  ــا می ــی، ی ــد حقیقت ــی می توان ــه کس ــی ک هنگام
ــان  ــری را بی ــه دیگ ــردی ب ــون عشــق ف ــزی هم چ چی
ــن حقیقــت را  ــد نشــانه های ای ــد، دیگــری نمی توان کن
دریابــد. قطعــاً مــن، تفــاوت خــوردن یــک وعــدۀ غذایی 
را از نظــر کیفــی بــا شــنیدن یــک قطعــۀ برانگیزاننــده 
موســیقی تصدیــق می کنــم، امــا تجربــۀ شــنیدن 
موســیقی بــه طــرز کیفــی بــا تماشــا کــردن اجرایــی از 
رقــص کــه بــا تماشــای نقاشــی و دیــدن نقاشــی کــه بــا 
تماشــای تئاتــر فــرق دارنــد، نیز متفــاوت اســت. تمامی 
ــا همدیگــر متفاوت انــد چــرا   تجــارب، از نظــر کیفــی ب
کــه زمینــه و بســتر وقوعشــان متفــاوت اســت، معمــوالً 
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ــژۀ  ــات وی ــل کیفی ــد حام ــا می توان ــک از آنه ــر ی ه
ــت.  ــد آن اس ــری فاق ــه دیگ ــد ک ــناختی باش زیبایی ش
بــرای دیویــی، منــش زیبایی شــناختی تجربــه، از میــان 
ــۀ موجــود برخاســته  ــر زمین ــی ب ــات مبتن ــراز و بیان اب
اســت. بی کفایتــی و طــرد غــذا از حیطــۀ هنرهــا 
ــاری  ــی را ج ــک کس ــد اش ــه نمی توان ــل اینک ــه دلی ب
ــد،  ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــات او را تح ــاخته و احساس س
ــف  ــط، در تعری ــم غل ــرض مبه ــک پیش ف ــده از ی برآم
هنــر بایــد چــه باشــد )وقتــی تجــارب زیبایی شــناختی 
ــت. ــم(، اس ــه می کنی ــر مقایس ــا همدیگ ــاوت را ب متف

ــِر  ــای بیانگ ــه و ظرفیت ه ــر زمین ــدی ب ــن تأکی چنی
ــار ســوزان النگــر   ــر، در آث ــاوت هن ــۀ اشــکال متف یگان
مشــهود اســت. بــه گفتــۀ او، هــر یــک از اشــکال 
هنــر، یــک تجربــۀ خــاص و یگانــۀ واقعــی دارد کــه بــه 
تنهایــی آن را بیــان و قابــل دســترس کــرده  اســت. اگــر 
مقایســه تلفــر بیــن غــذا و موســیقی را مــد نظر داشــته 
ــنیدن  ــا ش ــه ب ــده ک ــش آم ــم پی ــد بگوی ــم، بای باش
ــا  ــد ام ــده  باش ــاری ش ــک هایم ج ــک، اش ــک موزی ی
ــت  ــی نیس ــدان معن ــن ب ــز. ای ــذا هرگ ــوردن غ ــا خ ب
ــذا  ــت؛ غ ــری اس ــای بیانگ ــد ظرفیت ه ــذا، فاق ــه غ ک
ــیقی  ــه موس ــی را ک ــان عواطف ــد هم ــط نمی توان فق
ــت و  ــه پخ ــی ک ــد. تجارب ــار کن ــد، اظه ــان می کن بی
ــی  ــد، همگ ــه کرده ان ــوراک را احاط ــورد و خ ــز و خ پ
ــۀ  زیبایی شــناختی بالقــوه قــرار  در حــوزۀ کیفــی تجرب
دارنــد. مــا بــرای زنــده مانــدن بــه غــذا احتیــاج داریــم، 
امــا اگــر صرفــاً حمایــت از زندگــی و زنده مانــدن، تمــام 
ــا مصــرف غذاهــای  ــاز داشــتیم، ب ــود کــه نی چیــزی ب
ــاک  ــوادث خطرن ــد، از ح ــرب و مفی ــم چ ــزه و ک بی م
ــه  ــذا ب ــه در آن، غ ــیوه ای ک ــم. ش ــری می کردی جلوگی

گونــه ای منحصــر بــه فــرد، قــادر بــه نشــان دادن و بیان 
ــوی،  ــی، معن ــی، فرهنگ ــی، سیاس ــای اجتماع زمینه ه
نمادیــن و خویشــاوندی اســت، جایگاهــی ویــژه و مهــم 
در جهــان هنــر بــه آن داده اســت، بــه مثابــۀ هنــری در 
حــال اشــاره بــه منزلــگاه ارزشــمند زیســت مــا. غــذا، 
ــا، در  ــناختی از فرهنگ ه ــفری زیبایی ش ــه س ــا را ب م
ــه  ــه ک ــق آنچ ــف، از طری ــای مختل ــا و مکان ه زمان ه
ــه آن  ــدن و ادامــه دادن ب ــده مان ــرای زن ــا هــر روز ب م

نیازمندیــم، می بــرد.
در انتهــا، نتیجه گیــری تلفــر حــول محــور ایــن تفکــر 
کــه غــذا هرگــز نمی توانــد در ردۀ هنرهــای واال جــای 
ــی  ــر عام ــک هن ــِت خــود، ی ــن حال ــرد و در بهتری بگی
ــۀ  ــه هم ــا اینک ــد ب اســت، آشــکار می شــود. او می گوی
نیســتند،  زیبایی شــناختی  خوراکــی  تجربه هــای 
ــی  ــن نام ــم چنی ــر بتوان ــانه، اگ ــوردن زیبایی شناس خ
بــر آن بگــذارم، خــوردن همــراه بــا توجــه و تشــخیص 
اســت کــه دقــت و ادراک را منعکــس می کنــد. ممکــن 
ــه چنیــن توجــه و تمرکــزی،  ــرای دســتیابی ب اســت ب
نیازمنــد تمریــن، آمــوزش و راهنمایــی باشــیم. از طرف 
ــی  ــه هنرهای ــر خــورد و خــوراک، نســبت ب دیگــر، هن
ــان  ــادی در موردش ــات زی ــینه و اطالع ــد پیش ــه بای ک
ارزیابــی و تمجیــد قــرار  بدانیــم، ســاده تر مــورد 
می گیــرد؛ هنــر خــورد و خــوراک، هنــر ممکــن و 
محتمــل مــردم اســت )Ibid, 57(. از آن رو هنــِر مــردم 
خوانــده می شــود کــه ذاتــاً فعالیتــی هــر روزه، اغلــب، 
ــاز زیســتی اســت. قابلیــت  ــک نی ــر از ی اندکــی بیش ت
دسترســی و جهانــی بــودن پخــت و پــز و خــوردن بــه 
ــکان  ــذا، ام ــودن غ ــذر ب ــی و زودگ ــای ذات ــراه فن هم
ــم  ــی ک ــه و از طریق ــرای هم ــری ب ــرد هن ــه ُخ اینک
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ــوح،  ــه وض ــر ب ــد. تلف ــم می کن ــد را فراه ــت باش اهمی
ــوام( را  ــی )ع ــای واال و مردم ــاوت موجــود در هنره تف
ــش  ــث پی ــزی در بح ــن تمای ــرد. چنی ــه کار می گی ب
رو کــه نشــان می دهــد چــرا هنرهــای عامــه بیــش از 
ــن  ــد و چنی ــد ارزش و احترام ان ــتند، نیازمن ــه هس آنچ
تمایــزی، همیشــه منطقــی و ســازگار نیســت، بــه 

ــه شــده  اســت. ــه کار گرفت ــی ب خوب

  احیای زیبایی شناختی غذا 
ــت  ــن اس ــر، ای ــدی هن ــِر طبقه بن ــل روش معاص معض
ــا چیزهــای معمولــی  ــه طــور فزاینــده ای ب کــه بایــد ب
ــک  ــر، ی ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــرم کن ــه ن ــت و پنج دس
ــد،  ــته می ش ــر دانس ــه هن ــی از آنچ ــدی تاریخ طبقه بن
ــی  ــاده تر از ارزیاب ــیار س ــاال بس ــه ح ــت ک ــی اس روش
ــا  ــر دانســته می شــود، ی ــزی اســت کــه هن ــر، چی اخی
ــن،  ــر از ای ــم. فرات ــر بنامی ــم هن ــا می خواهی ــه م آنچ
دشــوارِی بــه خصــوص جــا دادن غــذا و پخــت و پــز در 
زمینــه ای هنــری اســت کــه اخیــراً بــه عنــوان عنصــری 
ــه اصطــالح هنــر قــرار دارد. فقــط  حاضــر در جهــاِن ب
ــور  ــه ط ــذا را ب ــوان غ ــه می ت ــت ک ــر اس ــن اواخ همی
جــدی یــک ابــژۀ هنــری دانســت؛ اینکــه پخــت و پــز 
یــک فعالیــت هنــری باشــد؛ اینکــه بتــوان دربــارۀ غــذا 
ــا  ــت؛ ی ــخن گف ــی س ــاد اجتماع ــۀ انتق ــش از حیط بی
ــذا  ــارۀ غ ــزی درب ــناختی، چی ــوری زیبایی ش ــه تئ اینک
ــه  ــوراک ب ــورد و خ ــه خ ــوط ب ــای مرب ــا فعالیت ه ی
ــا ســایر اشــکال هنــری، همگــی در  ــه ای مشــابه ب گون

ــده اند. ــاب ش ــر ب ــن اواخ همی
بــه عقیــدۀ مــن، رونــد تــالش بــرای جــای دادن غــذا 
در جهــان هنــر، بــا تمرکــز و توجــه بــه توصیــف 

تجربیــات  ایــدۀ  در  را  کــه خــود  زیبایی شــناختی 
ــازد،  ــکار می س ــردم آش ــر روزۀ م ــی ه ــی و کیف تعامل
ــه  ــری چنیــن بســتری نســبت ب مناســب تر اســت. برت
چیــزی کــه تلفــر ارائــه داد ایــن اســت کــه مــا بــرای 
طبقه بنــدی غــذا بــه مثابــۀ هنــر بــا توجــه بــه نظریــات 
ــای زیبایی شــناختی  ــش، واکنش ه ــر و نمای ســنتی هن
ــش  ــه نق ــوض، ب ــا در ع ــم، ام ــتجوگری نمی کنی جس
ــا  ــه تنه ــته و ن ــه نگریس ــر جامع ــات اخی آن در جریان
ــم،  ــر بخوانی ــذا را هن ــم غ ــم چــرا می خواهی در می یابی
ــۀ  ــزی در زمان ــن چی ــت چنی ــی اهمی ــه چرای ــه ب بلک
ــعی  ــه س ــه ک ــۀ آنچ ــم. هم ــی می بری ــز پ ــر نی حاض
ــدی  ــر طبقه بن ــۀ هن ــه مثاب ــذا را ب ــا غ ــر آن دارد ت ب
ــرار دارد و آن  ــر ق ــی بزرگ ت ــتر موضوع ــد، در بس کن
ــر،  ــد چیــزی مثــل هن ــن اســت کــه اصــاًل چــرا بای ای
ــه ای  ــوم و زمین ــن مفه ــدۀ چنی ــدی شــود. فای طبقه بن
ــناختی  ــِی زیبایی ش ــه هستی شناس ــه ب ــت ک ــن اس ای
و هنــری غــذا )و پخــت و پــز( می پــردازد، بــدون 
اینکــه تالشــی بــرای جــای دادن خــورد و خــوراک در 
طبقه بنــدی تاریخــی هنــر و نــگاه بــه گذشــته داشــته 

باشــد. 
اگــر واقعــاً بخواهیــم نگــران هنــر بــودن یا نبــودن خورد 
ــی  ــه نگران ــن هم ــه ای ــیم، احتیاجــی ب ــوراک باش و خ
ــای  ــذا را در روش ه ــم غ ــه می توانی ــرا ک ــت، چ نیس
ــه  ــم. ب ــای دهی ــز ج ــری نی ــدی هن ــِی طبقه بن تاریخ
عنــوان مثــال، غــذا تقلیــدی ا ســت از بازنمایــی فرهنگ 
یــا ســبک و روشــی از پخــت و پــز یــا ســنت ها؛ غــذا در 
فرهنــگ و محافظــت از زندگــی، یــک عنصــر عملگــرای 
ــه غــذا  مفیــد و ســودمند اســت؛ شــاید فکــر کــردن ب
بــه عنــوان یــک عنصــِر برانگیزاننــدۀ احساســات دشــوار 
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ــژۀ  ــات وی ــل کیفی ــد حام ــا می توان ــک از آنه ــر ی ه
ــت.  ــد آن اس ــری فاق ــه دیگ ــد ک ــناختی باش زیبایی ش
بــرای دیویــی، منــش زیبایی شــناختی تجربــه، از میــان 
ــۀ موجــود برخاســته  ــر زمین ــی ب ــات مبتن ــراز و بیان اب
اســت. بی کفایتــی و طــرد غــذا از حیطــۀ هنرهــا 
ــاری  ــی را ج ــک کس ــد اش ــه نمی توان ــل اینک ــه دلی ب
ــد،  ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــات او را تح ــاخته و احساس س
ــف  ــط، در تعری ــم غل ــرض مبه ــک پیش ف ــده از ی برآم
هنــر بایــد چــه باشــد )وقتــی تجــارب زیبایی شــناختی 
ــت. ــم(، اس ــه می کنی ــر مقایس ــا همدیگ ــاوت را ب متف

ــِر  ــای بیانگ ــه و ظرفیت ه ــر زمین ــدی ب ــن تأکی چنی
ــار ســوزان النگــر   ــر، در آث ــاوت هن ــۀ اشــکال متف یگان
مشــهود اســت. بــه گفتــۀ او، هــر یــک از اشــکال 
هنــر، یــک تجربــۀ خــاص و یگانــۀ واقعــی دارد کــه بــه 
تنهایــی آن را بیــان و قابــل دســترس کــرده  اســت. اگــر 
مقایســه تلفــر بیــن غــذا و موســیقی را مــد نظر داشــته 
ــنیدن  ــا ش ــه ب ــده ک ــش آم ــم پی ــد بگوی ــم، بای باش
ــا  ــد ام ــده  باش ــاری ش ــک هایم ج ــک، اش ــک موزی ی
ــت  ــی نیس ــدان معن ــن ب ــز. ای ــذا هرگ ــوردن غ ــا خ ب
ــذا  ــت؛ غ ــری اس ــای بیانگ ــد ظرفیت ه ــذا، فاق ــه غ ک
ــیقی  ــه موس ــی را ک ــان عواطف ــد هم ــط نمی توان فق
ــت و  ــه پخ ــی ک ــد. تجارب ــار کن ــد، اظه ــان می کن بی
ــی  ــد، همگ ــه کرده ان ــوراک را احاط ــورد و خ ــز و خ پ
ــۀ  زیبایی شــناختی بالقــوه قــرار  در حــوزۀ کیفــی تجرب
دارنــد. مــا بــرای زنــده مانــدن بــه غــذا احتیــاج داریــم، 
امــا اگــر صرفــاً حمایــت از زندگــی و زنده مانــدن، تمــام 
ــا مصــرف غذاهــای  ــاز داشــتیم، ب ــود کــه نی چیــزی ب
ــاک  ــوادث خطرن ــد، از ح ــرب و مفی ــم چ ــزه و ک بی م
ــه  ــذا ب ــه در آن، غ ــیوه ای ک ــم. ش ــری می کردی جلوگی

گونــه ای منحصــر بــه فــرد، قــادر بــه نشــان دادن و بیان 
ــوی،  ــی، معن ــی، فرهنگ ــی، سیاس ــای اجتماع زمینه ه
نمادیــن و خویشــاوندی اســت، جایگاهــی ویــژه و مهــم 
در جهــان هنــر بــه آن داده اســت، بــه مثابــۀ هنــری در 
حــال اشــاره بــه منزلــگاه ارزشــمند زیســت مــا. غــذا، 
ــا، در  ــناختی از فرهنگ ه ــفری زیبایی ش ــه س ــا را ب م
ــه  ــه ک ــق آنچ ــف، از طری ــای مختل ــا و مکان ه زمان ه
ــه آن  ــدن و ادامــه دادن ب ــده مان ــرای زن ــا هــر روز ب م

نیازمندیــم، می بــرد.
در انتهــا، نتیجه گیــری تلفــر حــول محــور ایــن تفکــر 
کــه غــذا هرگــز نمی توانــد در ردۀ هنرهــای واال جــای 
ــی  ــر عام ــک هن ــِت خــود، ی ــن حال ــرد و در بهتری بگی
ــۀ  ــه هم ــا اینک ــد ب اســت، آشــکار می شــود. او می گوی
نیســتند،  زیبایی شــناختی  خوراکــی  تجربه هــای 
ــی  ــن نام ــم چنی ــر بتوان ــانه، اگ ــوردن زیبایی شناس خ
بــر آن بگــذارم، خــوردن همــراه بــا توجــه و تشــخیص 
اســت کــه دقــت و ادراک را منعکــس می کنــد. ممکــن 
ــه چنیــن توجــه و تمرکــزی،  ــرای دســتیابی ب اســت ب
نیازمنــد تمریــن، آمــوزش و راهنمایــی باشــیم. از طرف 
ــی  ــه هنرهای ــر خــورد و خــوراک، نســبت ب دیگــر، هن
ــان  ــادی در موردش ــات زی ــینه و اطالع ــد پیش ــه بای ک
ارزیابــی و تمجیــد قــرار  بدانیــم، ســاده تر مــورد 
می گیــرد؛ هنــر خــورد و خــوراک، هنــر ممکــن و 
محتمــل مــردم اســت )Ibid, 57(. از آن رو هنــِر مــردم 
خوانــده می شــود کــه ذاتــاً فعالیتــی هــر روزه، اغلــب، 
ــاز زیســتی اســت. قابلیــت  ــک نی ــر از ی اندکــی بیش ت
دسترســی و جهانــی بــودن پخــت و پــز و خــوردن بــه 
ــکان  ــذا، ام ــودن غ ــذر ب ــی و زودگ ــای ذات ــراه فن هم
ــم  ــی ک ــه و از طریق ــرای هم ــری ب ــرد هن ــه ُخ اینک
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ــوح،  ــه وض ــر ب ــد. تلف ــم می کن ــد را فراه ــت باش اهمی
ــوام( را  ــی )ع ــای واال و مردم ــاوت موجــود در هنره تف
ــش  ــث پی ــزی در بح ــن تمای ــرد. چنی ــه کار می گی ب
رو کــه نشــان می دهــد چــرا هنرهــای عامــه بیــش از 
ــن  ــد و چنی ــد ارزش و احترام ان ــتند، نیازمن ــه هس آنچ
تمایــزی، همیشــه منطقــی و ســازگار نیســت، بــه 

ــه شــده  اســت. ــه کار گرفت ــی ب خوب

  احیای زیبایی شناختی غذا 
ــت  ــن اس ــر، ای ــدی هن ــِر طبقه بن ــل روش معاص معض
ــا چیزهــای معمولــی  ــه طــور فزاینــده ای ب کــه بایــد ب
ــک  ــر، ی ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــرم کن ــه ن ــت و پنج دس
ــد،  ــته می ش ــر دانس ــه هن ــی از آنچ ــدی تاریخ طبقه بن
ــی  ــاده تر از ارزیاب ــیار س ــاال بس ــه ح ــت ک ــی اس روش
ــا  ــر دانســته می شــود، ی ــزی اســت کــه هن ــر، چی اخی
ــن،  ــر از ای ــم. فرات ــر بنامی ــم هن ــا می خواهی ــه م آنچ
دشــوارِی بــه خصــوص جــا دادن غــذا و پخــت و پــز در 
زمینــه ای هنــری اســت کــه اخیــراً بــه عنــوان عنصــری 
ــه اصطــالح هنــر قــرار دارد. فقــط  حاضــر در جهــاِن ب
ــور  ــه ط ــذا را ب ــوان غ ــه می ت ــت ک ــر اس ــن اواخ همی
جــدی یــک ابــژۀ هنــری دانســت؛ اینکــه پخــت و پــز 
یــک فعالیــت هنــری باشــد؛ اینکــه بتــوان دربــارۀ غــذا 
ــا  ــت؛ ی ــخن گف ــی س ــاد اجتماع ــۀ انتق ــش از حیط بی
ــذا  ــارۀ غ ــزی درب ــناختی، چی ــوری زیبایی ش ــه تئ اینک
ــه  ــوراک ب ــورد و خ ــه خ ــوط ب ــای مرب ــا فعالیت ه ی
ــا ســایر اشــکال هنــری، همگــی در  ــه ای مشــابه ب گون

ــده اند. ــاب ش ــر ب ــن اواخ همی
بــه عقیــدۀ مــن، رونــد تــالش بــرای جــای دادن غــذا 
در جهــان هنــر، بــا تمرکــز و توجــه بــه توصیــف 

تجربیــات  ایــدۀ  در  را  کــه خــود  زیبایی شــناختی 
ــازد،  ــکار می س ــردم آش ــر روزۀ م ــی ه ــی و کیف تعامل
ــه  ــری چنیــن بســتری نســبت ب مناســب تر اســت. برت
چیــزی کــه تلفــر ارائــه داد ایــن اســت کــه مــا بــرای 
طبقه بنــدی غــذا بــه مثابــۀ هنــر بــا توجــه بــه نظریــات 
ــای زیبایی شــناختی  ــش، واکنش ه ــر و نمای ســنتی هن
ــش  ــه نق ــوض، ب ــا در ع ــم، ام ــتجوگری نمی کنی جس
ــا  ــه تنه ــته و ن ــه نگریس ــر جامع ــات اخی آن در جریان
ــم،  ــر بخوانی ــذا را هن ــم غ ــم چــرا می خواهی در می یابی
ــۀ  ــزی در زمان ــن چی ــت چنی ــی اهمی ــه چرای ــه ب بلک
ــعی  ــه س ــه ک ــۀ آنچ ــم. هم ــی می بری ــز پ ــر نی حاض
ــدی  ــر طبقه بن ــۀ هن ــه مثاب ــذا را ب ــا غ ــر آن دارد ت ب
ــرار دارد و آن  ــر ق ــی بزرگ ت ــتر موضوع ــد، در بس کن
ــر،  ــد چیــزی مثــل هن ــن اســت کــه اصــاًل چــرا بای ای
ــه ای  ــوم و زمین ــن مفه ــدۀ چنی ــدی شــود. فای طبقه بن
ــناختی  ــِی زیبایی ش ــه هستی شناس ــه ب ــت ک ــن اس ای
و هنــری غــذا )و پخــت و پــز( می پــردازد، بــدون 
اینکــه تالشــی بــرای جــای دادن خــورد و خــوراک در 
طبقه بنــدی تاریخــی هنــر و نــگاه بــه گذشــته داشــته 

باشــد. 
اگــر واقعــاً بخواهیــم نگــران هنــر بــودن یا نبــودن خورد 
ــی  ــه نگران ــن هم ــه ای ــیم، احتیاجــی ب ــوراک باش و خ
ــای  ــذا را در روش ه ــم غ ــه می توانی ــرا ک ــت، چ نیس
ــه  ــم. ب ــای دهی ــز ج ــری نی ــدی هن ــِی طبقه بن تاریخ
عنــوان مثــال، غــذا تقلیــدی ا ســت از بازنمایــی فرهنگ 
یــا ســبک و روشــی از پخــت و پــز یــا ســنت ها؛ غــذا در 
فرهنــگ و محافظــت از زندگــی، یــک عنصــر عملگــرای 
ــه غــذا  مفیــد و ســودمند اســت؛ شــاید فکــر کــردن ب
بــه عنــوان یــک عنصــِر برانگیزاننــدۀ احساســات دشــوار 
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باشــد، امــا در نظــر گرفتــن بیانگــری از طریــق خــورد 
ــخصی  ــت ش ــن اس ــت. ممک ــل اس ــوراک، محتم و خ
ــای  ــه کســی واکنش ه ــن اندیشــه را ک ــادر باشــد ای ق
احساســی بــه غــذا دارد را جامــۀ عمــل بپوشــاند؛ 
ــوم و  ــا، رس ــد در تکنیک ه ــذا می توان ــاً غ ــی قطع ول
روش هایــی کــه خــود را بــه واســطۀ آنهــا می نمایانــد، 
ــل  ــد. معض ــده ای باش ــکل دهن ــذار و ش ــر تأثیرگ عنص
ــی  ــگاه کل ــه جای ــردن ب ــه نک ــط، توج ــی، فق تاریخ
هنــری خــورد و خــوراک نیســت، بلکــه جایــگاه آن بــه 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــا، ب ــت. در اینج ــر واال س ــوان هن عن
ــه  ــتن اینک ــا دانس ــد: تنه ــکار کن ــود را آش ــوم خ مفه
ــه بررســی  ــا نیســت، بلک ــر م ــر اســت، مدنظ ــذا هن غ
غــذا بــه عنــوان هنــر واال مــورد توجــه اســت، در اینجــا 
ــه را  ــر عام ــر واال / هن ــاوت هن ــه، تف ــر وظیف او از س

مشــخص می کنــد.
ــکای  ــا ات ــد، ام ــد باش ــد مفی ــزی می توان ــن تمای چنی
ــد مشــکل آفرین باشــد.  ــه آن می توان ــدازه ب بیــش از ان
ــد. در  ــد ناویتــز، ایــن گرایــش را متناقــض می دان دیوی
ــی  ــق و چاپلوس ــا، تمل ــه هنره ــبت ب ــا، نس ــۀ م جامع
می شــود. مــا از اهمیــت هنرهــا و جذابیــت پایــدار آنهــا 
ســخن می گوییــم و هنــوز، پــس از ایــن همــه گفتگــو، 
بســیاری از مــا، کم تریــن ادراک و توجهــی بــه هنرهــا 
ــا،  ــعرها و نمایش ه ــمه ها، ش ــی ها و مجس ــم. نقاش داری
از نظــر بســیاری، در جهانــی متفــاوت و جــدای از جهان 
ــرای توجــه و  ــا ب ــد، آنه ــره زیســت می کنن ــور روزم ام
در ســکوتی محترمانــه فــرو رفتــن بــه خاطــر یــک نــان 
ــا را فراهــم  ــا اهمیــت کــه آســایش م و کــرۀ بســیار ب

ــد. ــرو می رون ــه فکــر ف مــی آورد، ب
نویتــز، تفــاوت دقیقــی بیــن هنر هــای واال و کــم 

ــر  ــه اگ ــد ک ــد می کن ــل نمی شــود، او تأکی اهمیــت قائ
ــون  ــویم، هم چ ــل ش ــی قائ ــن تمایزات ــم چنی بخواهی
ــه ای  ــه گون ــا ب ــر، آ نه ــارۀ هن ــر درب ــات دیگ تصمیم
مــی دارد  اذعــان  او  می شــوند.  ســاخته  اجتماعــی 
کــه، بــرای تشــخیص هنرهــای واال از هنرهــای عامــه، 
ــار  ــود اگــر همــۀ آث ــی خواهــد ب ــۀ ســاده و خوب معامل
ــک  ــه ی ــه و ب ــک طبق ــه ی ــه  طــور منظــم ب ــری، ب هن

ــد. ــق بودن ــره متعل زم
ــع  ــویم، وض ــه می ش ــز متوج ــه از آرای نویت ــه ک آنچ
کــردن بســتر ی اســت کــه در آن، نــه تنهــا طبقه بنــدی 
هنــر، بلکــه تعییــن جایــگاه هنــر بــه عنــوان یــک ســازۀ 
ــده اش  ــود. فای ــناخته می ش ــده و ش ــی، فهمی اجتماع
ــوری  ــد تئ ــان می ده ــه نش ــت: اول اینک ــز اس دو چی
طبقه بنــدی تلفــر مطلبــی ا ســت کــه منجــر بــه تغییــر 
ــات  ــی اوق ــه گاه ــی ک ــورد اجتماع ــار و برخ ــرز رفت ط
)شــاید اکنــون( می توانســت بــدون دشــواری های غــذا 
بــه مثابــۀ هنــر مــورد توجــه قــرار بگیــرد، و دوم اینکــه 
ــد  ــدر می توان ــد چق ــان می ده ــر نش ــان معاص ــه جه ب
ــر  ــک اث ــه ی ــا چگون ــه م ــد. اینک ــم باش ــفته و مبه آش
هنــری را ســاخته و خلــق می کنیــم، چــه فکــری 
ــه طــی آن،  ــی ک ــم، روش های ــری داری ــر هن ــارۀ اث درب
ــه  ــه ک ــاً( آنچ ــم و )قطع ــدی می کنی ــر را طبقه بن هن
ــا ارزِش هنــری بــه آن توجــه  مــا بــه عنــوان ابــژه ای ب
می کنیــم، همگــی، تابــع فعالیت هــای اجتماعــی و 
ــره  ــی روزم ــی زندگ ــه هویت بخش ــه ب ــی ک ارزش های

ــتند. ــد، هس ــک می کردن کم
ایــن ســناریو، یــادآور یکــی از اظهــارات تلفــر دربــارۀ غــذا 
ــه  عنــوان یــک ُخــرد هنــر اســت. از آنجایــی کــه غــذا،  ب
یــک هنــر مردمــی )عامــه( محتمــل اســت، شــامل حیطۀ 
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زندگــی روزمــره نیــز می شــود کــه خــود، بــرای افزایــش 
و بــاروری زیبایی شناســی زندگــی روزمــره مــورد اســتفاده 

ــرد. ــرار می گی ق
ــانس  ــا ش ــا، آدم ه ــا لباس ه ــه ب ــور ک ــذا، همان ط ــا غ  ب
ایــن را دارنــد کــه گســترۀ زندگــی روزمره شــان را افزایــش 
دهنــد. بــا توجــه بــه چنیــن وســعت و فراخــی، قدردانــی 
ــۀ زیبایی شــناختی خــورد و خــوراک،  و تحســین از وجه
ــی  ــه بخش ــت، بلک ــک نیس ــه و منف ــت بیگان ــک فعالی ی
 .)57 ,Ibid( ــد ــر روز رخ می ده ــه ه ــت ک ــزی اس از چی
ــه تلفــر چنیــن چیــزی  ــده اســت، چگون کمــی گیج کنن
ــدی  ــدم بع ــوز ق ــا هن ــه تنه ــه ن ــد، در حالی ک می گوی
ــناختی  ــر ارزش زیبایی ش ــاری ب ــارۀ پافش ــودش را درب خ
امــور روزمــره مجهــز نکــرده  اســت، بلکــه عــالوه بــر اینهــا، 
ــد و  ــر مجموعــۀ تجــارب روزانه ان کیفیــات بالقــوه کــه زی
ــن  ــی را در اولی ــات زیبایی شــناختی احتمال ــکان توجه ام
وهلــه فراهــم می کننــد، نادیــده می گیــرد. غــذا، نماینــدۀ 
ــی  ــره اســت و معنای جنبه هــا و وجوهــی از زندگــی روزم
فراتــر از مــزه و طعــم خــود دارد. محرومیــت و طــرد چیزی 
هم چــون غــذا از طبقــۀ آثــار هنــری، خیانــت بــه تجــارب 

ــا اســت. ــره م ــی روزم ــناختی در دل زندگ زیبایی ش
بــا ایــن  حــال، بــه  طــور مختصــر و مفیــد در زندگــی برای 
دیویی، معمولی اســت که شــخص، اصطالحاً بذر و هســتۀ 
ــرد  ــد. رویک ــدا می کن ــناختی را پی ــای زیبایی ش گرایش ه
دیویــی، تأکیــد بــر اهمیــت تغییر و تحــوِل منتــج از تجربۀ 
ــر،  ــر و رشــد دارد. هن کیفــی و آگاهــی برخاســته از تغیی
متحمــل و دســتخوش چیــزی اســت کــه بــه  عنــوان هنر، 
ــود، از  ــی، به خودی خ ــه دیوی ــال آنک ــود. ح ــه می ش تجرب
ــوردن  ــز و خ ــت  و  پ ــه پخ ــر ب ــد، اگ ــی نمی زن ــذا حرف غ
ــوۀ زیبایی شــناختی نگاهــی  ــۀ تجــارب بالق ــه مثاب ــذا ب غ

ــه  ــل اینک ــه دلی ــا ب ــوراک را تنه ــورد و خ ــم، خ بیندازی
ــه راحتــی از حیطــۀ  بخشــی از زندگــی روزمــره اســت، ب
هنــر نمی تــوان بیــرون رانــد )غــذا، قطعــاً تنهــا بــه دلیــل 
ــک  ــد ی ــت، نمی توان ــتی ا س ــرورت زیس ــک ض ــه ی اینک
»ُخــرد هنــر« باشــد(. جــان دیویــی، دربــارۀ غــذا و خوردن 

ــه همســرش، آلیــس( اظهــار می کنــد: )نامــه ای ب
صحبــت از تمــدن اســت، فــرو افتادن بــه ســرازیری تمدن 
را بعــد از ظهر ســه شــنبه، در منــزل لورینگ تجربــه کردم. 
چهــار یــا پنــج نفــر دیگــر هــم ســر میــز شــام بودنــد، آن  
طــور کــه من فهمیــدم، ابــی چنــدان از خانــه داری ســر در 
نمــی آورد، امــا شــام خانــم لورینــگ مثــل چیزهــای دیگــر 
ــردم  ــان می ک ــود. گم ــرد ب ــری منحصر به ف ــر هن ــک اث ی
زندگــی در پانســیون و مهمانخانه هــا، بی جهــت توجــه مــرا 
بــه ســمت ایــن بخــش کوچــک چیزهــای اطرافــم جلــب 
کــرده اســت، امــا پــس از مدتــی، بربریــت ذاتــی آمریــکا به 
نظــرم آمــد کــه بــه دلیــل فقــدان ادراک و معنــای چیــزی 
در وعده هــای غذایــی بــه وجــود آمــده بــود؛ ظاهــراً همــه 

چیــز هشــیارانه بــود بــه جــز وجهــۀ فیزیکــی ماجرا.
از منظــر دیویــی، غــذا می توانــد بــه عنــوان یــک عنصــر 
تأثیرگــذار کیفــی دیــده شــود، زیــرا توانایــی تغییــر دادن 
تجــارب زندگــی مــا را دارد، غــذا می توانــد هنــر باشــد، زیرا 
ــۀ کیفــی را می دهــد.  ــه مــا آگاهــی و ادراک یــک تجرب ب
غــذا، بیانگــر روش تعامــل مــا بــا دیگــران اســت. بــه انــدازۀ 
کافــی، دیویــی در شــرح کوتاهــی از یک تجربــه، مختصری 
از تجربــۀ کامــل و متحــد زیبایی شــناختی راجــع بــه عمل 
خــوردن ســخن گفتــه اســت. او اظهــار می کنــد تجربــه، 
اتحــادی دارد کــه چنیــن نامــی را بــه آن بخشــیده اســت، 
آن وعــدۀ غذایــی، آن طوفــان، آن دوســتی از هم گســیخته. 
ــه واســطۀ یــک کیفیــت  هســتی و وجــود ایــن اتحــاد، ب
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باشــد، امــا در نظــر گرفتــن بیانگــری از طریــق خــورد 
ــخصی  ــت ش ــن اس ــت. ممک ــل اس ــوراک، محتم و خ
ــای  ــه کســی واکنش ه ــن اندیشــه را ک ــادر باشــد ای ق
احساســی بــه غــذا دارد را جامــۀ عمــل بپوشــاند؛ 
ــوم و  ــا، رس ــد در تکنیک ه ــذا می توان ــاً غ ــی قطع ول
روش هایــی کــه خــود را بــه واســطۀ آنهــا می نمایانــد، 
ــل  ــد. معض ــده ای باش ــکل دهن ــذار و ش ــر تأثیرگ عنص
ــی  ــگاه کل ــه جای ــردن ب ــه نک ــط، توج ــی، فق تاریخ
هنــری خــورد و خــوراک نیســت، بلکــه جایــگاه آن بــه 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــا، ب ــت. در اینج ــر واال س ــوان هن عن
ــه  ــتن اینک ــا دانس ــد: تنه ــکار کن ــود را آش ــوم خ مفه
ــه بررســی  ــا نیســت، بلک ــر م ــر اســت، مدنظ ــذا هن غ
غــذا بــه عنــوان هنــر واال مــورد توجــه اســت، در اینجــا 
ــه را  ــر عام ــر واال / هن ــاوت هن ــه، تف ــر وظیف او از س

مشــخص می کنــد.
ــکای  ــا ات ــد، ام ــد باش ــد مفی ــزی می توان ــن تمای چنی
ــد مشــکل آفرین باشــد.  ــه آن می توان ــدازه ب بیــش از ان
ــد. در  ــد ناویتــز، ایــن گرایــش را متناقــض می دان دیوی
ــی  ــق و چاپلوس ــا، تمل ــه هنره ــبت ب ــا، نس ــۀ م جامع
می شــود. مــا از اهمیــت هنرهــا و جذابیــت پایــدار آنهــا 
ســخن می گوییــم و هنــوز، پــس از ایــن همــه گفتگــو، 
بســیاری از مــا، کم تریــن ادراک و توجهــی بــه هنرهــا 
ــا،  ــعرها و نمایش ه ــمه ها، ش ــی ها و مجس ــم. نقاش داری
از نظــر بســیاری، در جهانــی متفــاوت و جــدای از جهان 
ــرای توجــه و  ــا ب ــد، آنه ــره زیســت می کنن ــور روزم ام
در ســکوتی محترمانــه فــرو رفتــن بــه خاطــر یــک نــان 
ــا را فراهــم  ــا اهمیــت کــه آســایش م و کــرۀ بســیار ب

ــد. ــرو می رون ــه فکــر ف مــی آورد، ب
نویتــز، تفــاوت دقیقــی بیــن هنر هــای واال و کــم 

ــر  ــه اگ ــد ک ــد می کن ــل نمی شــود، او تأکی اهمیــت قائ
ــون  ــویم، هم چ ــل ش ــی قائ ــن تمایزات ــم چنی بخواهی
ــه ای  ــه گون ــا ب ــر، آ نه ــارۀ هن ــر درب ــات دیگ تصمیم
مــی دارد  اذعــان  او  می شــوند.  ســاخته  اجتماعــی 
کــه، بــرای تشــخیص هنرهــای واال از هنرهــای عامــه، 
ــار  ــود اگــر همــۀ آث ــی خواهــد ب ــۀ ســاده و خوب معامل
ــک  ــه ی ــه و ب ــک طبق ــه ی ــه  طــور منظــم ب ــری، ب هن

ــد. ــق بودن ــره متعل زم
ــع  ــویم، وض ــه می ش ــز متوج ــه از آرای نویت ــه ک آنچ
کــردن بســتر ی اســت کــه در آن، نــه تنهــا طبقه بنــدی 
هنــر، بلکــه تعییــن جایــگاه هنــر بــه عنــوان یــک ســازۀ 
ــده اش  ــود. فای ــناخته می ش ــده و ش ــی، فهمی اجتماع
ــوری  ــد تئ ــان می ده ــه نش ــت: اول اینک ــز اس دو چی
طبقه بنــدی تلفــر مطلبــی ا ســت کــه منجــر بــه تغییــر 
ــات  ــی اوق ــه گاه ــی ک ــورد اجتماع ــار و برخ ــرز رفت ط
)شــاید اکنــون( می توانســت بــدون دشــواری های غــذا 
بــه مثابــۀ هنــر مــورد توجــه قــرار بگیــرد، و دوم اینکــه 
ــد  ــدر می توان ــد چق ــان می ده ــر نش ــان معاص ــه جه ب
ــر  ــک اث ــه ی ــا چگون ــه م ــد. اینک ــم باش ــفته و مبه آش
هنــری را ســاخته و خلــق می کنیــم، چــه فکــری 
ــه طــی آن،  ــی ک ــم، روش های ــری داری ــر هن ــارۀ اث درب
ــه  ــه ک ــاً( آنچ ــم و )قطع ــدی می کنی ــر را طبقه بن هن
ــا ارزِش هنــری بــه آن توجــه  مــا بــه عنــوان ابــژه ای ب
می کنیــم، همگــی، تابــع فعالیت هــای اجتماعــی و 
ــره  ــی روزم ــی زندگ ــه هویت بخش ــه ب ــی ک ارزش های

ــتند. ــد، هس ــک می کردن کم
ایــن ســناریو، یــادآور یکــی از اظهــارات تلفــر دربــارۀ غــذا 
ــه  عنــوان یــک ُخــرد هنــر اســت. از آنجایــی کــه غــذا،  ب
یــک هنــر مردمــی )عامــه( محتمــل اســت، شــامل حیطۀ 
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زندگــی روزمــره نیــز می شــود کــه خــود، بــرای افزایــش 
و بــاروری زیبایی شناســی زندگــی روزمــره مــورد اســتفاده 

ــرد. ــرار می گی ق
ــانس  ــا ش ــا، آدم ه ــا لباس ه ــه ب ــور ک ــذا، همان ط ــا غ  ب
ایــن را دارنــد کــه گســترۀ زندگــی روزمره شــان را افزایــش 
دهنــد. بــا توجــه بــه چنیــن وســعت و فراخــی، قدردانــی 
ــۀ زیبایی شــناختی خــورد و خــوراک،  و تحســین از وجه
ــی  ــه بخش ــت، بلک ــک نیس ــه و منف ــت بیگان ــک فعالی ی
 .)57 ,Ibid( ــد ــر روز رخ می ده ــه ه ــت ک ــزی اس از چی
ــه تلفــر چنیــن چیــزی  ــده اســت، چگون کمــی گیج کنن
ــدی  ــدم بع ــوز ق ــا هن ــه تنه ــه ن ــد، در حالی ک می گوی
ــناختی  ــر ارزش زیبایی ش ــاری ب ــارۀ پافش ــودش را درب خ
امــور روزمــره مجهــز نکــرده  اســت، بلکــه عــالوه بــر اینهــا، 
ــد و  ــر مجموعــۀ تجــارب روزانه ان کیفیــات بالقــوه کــه زی
ــن  ــی را در اولی ــات زیبایی شــناختی احتمال ــکان توجه ام
وهلــه فراهــم می کننــد، نادیــده می گیــرد. غــذا، نماینــدۀ 
ــی  ــره اســت و معنای جنبه هــا و وجوهــی از زندگــی روزم
فراتــر از مــزه و طعــم خــود دارد. محرومیــت و طــرد چیزی 
هم چــون غــذا از طبقــۀ آثــار هنــری، خیانــت بــه تجــارب 

ــا اســت. ــره م ــی روزم ــناختی در دل زندگ زیبایی ش
بــا ایــن  حــال، بــه  طــور مختصــر و مفیــد در زندگــی برای 
دیویی، معمولی اســت که شــخص، اصطالحاً بذر و هســتۀ 
ــرد  ــد. رویک ــدا می کن ــناختی را پی ــای زیبایی ش گرایش ه
دیویــی، تأکیــد بــر اهمیــت تغییر و تحــوِل منتــج از تجربۀ 
ــر،  ــر و رشــد دارد. هن کیفــی و آگاهــی برخاســته از تغیی
متحمــل و دســتخوش چیــزی اســت کــه بــه  عنــوان هنر، 
ــود، از  ــی، به خودی خ ــه دیوی ــال آنک ــود. ح ــه می ش تجرب
ــوردن  ــز و خ ــت  و  پ ــه پخ ــر ب ــد، اگ ــی نمی زن ــذا حرف غ
ــوۀ زیبایی شــناختی نگاهــی  ــۀ تجــارب بالق ــه مثاب ــذا ب غ

ــه  ــل اینک ــه دلی ــا ب ــوراک را تنه ــورد و خ ــم، خ بیندازی
ــه راحتــی از حیطــۀ  بخشــی از زندگــی روزمــره اســت، ب
هنــر نمی تــوان بیــرون رانــد )غــذا، قطعــاً تنهــا بــه دلیــل 
ــک  ــد ی ــت، نمی توان ــتی ا س ــرورت زیس ــک ض ــه ی اینک
»ُخــرد هنــر« باشــد(. جــان دیویــی، دربــارۀ غــذا و خوردن 

ــه همســرش، آلیــس( اظهــار می کنــد: )نامــه ای ب
صحبــت از تمــدن اســت، فــرو افتادن بــه ســرازیری تمدن 
را بعــد از ظهر ســه شــنبه، در منــزل لورینگ تجربــه کردم. 
چهــار یــا پنــج نفــر دیگــر هــم ســر میــز شــام بودنــد، آن  
طــور کــه من فهمیــدم، ابــی چنــدان از خانــه داری ســر در 
نمــی آورد، امــا شــام خانــم لورینــگ مثــل چیزهــای دیگــر 
ــردم  ــان می ک ــود. گم ــرد ب ــری منحصر به ف ــر هن ــک اث ی
زندگــی در پانســیون و مهمانخانه هــا، بی جهــت توجــه مــرا 
بــه ســمت ایــن بخــش کوچــک چیزهــای اطرافــم جلــب 
کــرده اســت، امــا پــس از مدتــی، بربریــت ذاتــی آمریــکا به 
نظــرم آمــد کــه بــه دلیــل فقــدان ادراک و معنــای چیــزی 
در وعده هــای غذایــی بــه وجــود آمــده بــود؛ ظاهــراً همــه 

چیــز هشــیارانه بــود بــه جــز وجهــۀ فیزیکــی ماجرا.
از منظــر دیویــی، غــذا می توانــد بــه عنــوان یــک عنصــر 
تأثیرگــذار کیفــی دیــده شــود، زیــرا توانایــی تغییــر دادن 
تجــارب زندگــی مــا را دارد، غــذا می توانــد هنــر باشــد، زیرا 
ــۀ کیفــی را می دهــد.  ــه مــا آگاهــی و ادراک یــک تجرب ب
غــذا، بیانگــر روش تعامــل مــا بــا دیگــران اســت. بــه انــدازۀ 
کافــی، دیویــی در شــرح کوتاهــی از یک تجربــه، مختصری 
از تجربــۀ کامــل و متحــد زیبایی شــناختی راجــع بــه عمل 
خــوردن ســخن گفتــه اســت. او اظهــار می کنــد تجربــه، 
اتحــادی دارد کــه چنیــن نامــی را بــه آن بخشــیده اســت، 
آن وعــدۀ غذایــی، آن طوفــان، آن دوســتی از هم گســیخته. 
ــه واســطۀ یــک کیفیــت  هســتی و وجــود ایــن اتحــاد، ب
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ــود در  ــوع موج ــی و تن ــود گوناگون ــا وج ــه ب ــک ک منف
بخش هــای مختلــف، بــه داخــل تمامــی تجربیــات نفــوذ 
کــرده، ســاخته شــده اســت. چنیــن اتحــادی نه احساســی 
ــه  ــرا ک ــی، چ ــه عقالن ــی و ن ــه عمل ــت، ن ــی اس و عاطف
ــری می شــود کــه در  ــن الفــاظ، موجــب رجحــان و برت ای
.)44 ,1989 ,Dewey( انعــکاس و بازتــاب آنهــا وجــود دارد
دیویــی می گویــد قطعــه  قطعــه کــردن هنــر در موزه هــا، 
منجــر بــه گمراهــی و ایجــاد منظــری مشــکل زا از رابطــۀ 
بیــن هنــر و تجربــۀ زیبایی شــناختی گشــته اســت، میــل 
ــه  عنــوان هنــر،  ــه طبقه بندی کــردن ابژه هایــی معیــن ب ب
تئوری هــای خــارج از رده ای کــه مانــع دیــده  شــدن 
مهارت هــای مــا در مواجهــه بــا تجربیــات معمولــی روزمره 
بــه عنــوان هنــر اســت را ایجــاد کــرده اســت، آن  هــم در 
میــان زندگــی روزمــره یعنــی جایــی که مــا معنــا و مفهوم 
زیبایی شــناختی را بــارور می ســازیم. لــذا، از طریــق 
ــد  ــه بای ــی نیســت ک ــِر دورادور و انفعال ــک حــس تقدی ی
ــد  ــم. در عــوض، بای ــر بپردازی ــای هن ــه جســتجوی معن ب
ــناختی  ــۀ زیبایی ش ــک تجرب ــی دروِن ی ــای کیف قابلیت ه
ــه دســت  ــر ب ــم ادراکــی از هن ــا بتوانی ــم ت را روشــن کنی
بیاوریــم. آگاهــی از ایــن کیفیــات، مــا را بــه ســمت ادراک 
زیبایی شــناختی ســوق می دهــد، ایــن منشــأ همــان میــل 
و اشــتیاقی  اســت کــه مــا بــه واســطۀ آن، چیــزی را هنــر 

می نامیــم.
میــل بــه تشــخیص اینکــه چــه چیــزی هنــر هســت یــا 
ــد.  ــالل می کن ــار م ــا را دچ ــی م ــرق مختلف ــه ط ــه، ب ن
درســت همان طــور کــه بایــد از دوگانه هــای ســوژه/ ابــژه، 
خــود/ دیگــری، هنــرواال/ هنــر عامــه، و ســایر رجحان هــا 
و برتری هــای موجــود در روش هــای ســودمند و کارا 
ــۀ  اســتفاده کنیــم، تفــاوت بیــن ابژه هــای هنــری و تجرب

زیبایی شــناختی نیــز نبایــد بیــش از وظیفــه ای کــه 
برعهــده دارنــد باشــد. هنگامــی کــه بــه اهمیــت چگونــه 
زیســتن و چیســتی ارزش هــای زندگی مــان، دیــدگاه 
هستی شــناختی خــود و تجاربمــان کــه پربارتــر و ســالم تر 
ــورت  ــه ص ــه ب ــویم ک ــه می ش ــم، متوج ــت می پردازی اس
تعاملــی، تمــام و کمــال و در ارتبــاط بــا محیــط، آگاهانــه 
شــکل می گیرنــد. تأکیــد بــر غــذا بــه  عنــوان یــک تجربــۀ 
ــه  ــود ک ــن ش ــه ای ــر ب ــد منج ــناختی، می توان زیبایی ش
ــا،  ــر از اینه ــا مهم ت ــم، ام ــر بنامی خــورد و خــوراک را  هن
ــره،  ــی روزم ــی از زندگ ــه وجوه ــد چگون ــات می کن اثب
ــذا، راه  ــی غ ــتند. زیبایی شناس ــص هس ــمند و خال ارزش
ــِی  ــای ابتدای ــق آن، ویژگی ه ــه از طری ــت ک ــری اس دیگ
ارزشــمند بــودِن ســبک زندگــی مــا، از طریــق تجربــه بیان 

می شــود.
مهــارت و توانایــی غــذا در تغییــر کــردن و تبدیــل شــدن، 
ذاتــی و )هرچنــد مواجــه شــدن بــا آن اغلــب دشوار اســت(، 
حاصــل درگیــری و تعامــل اجتناب ناپذیــر فــرد بــا محیــط 
ــای  ــه انگاری ه ــوراک، دوگان ــورد و خ ــت. خ ــراف اس اط
ســنتی و قدیمــی را بــه راحتــی، بــا ســلیقه و بــه وضــوح، 
بــه گونــه ای فــرو می ریــزد کــه بــه نظــر می رســد خیلــی 
ســاده می شــود بــه قابلیــت فلســفی اش نیــز نظــر افکنــد. 
هنگامــی کــه شــما مشــغول خــوردن هســتید، چیــزی را 
ــه هســتی  ــز دیگــری در جهــان و آن را ب ــد، چی می خوری
خــود می افزاییــد. تمایــز بــزرگ بیــن مــن و آن بــه 
اصطــالح  چیــز در جهــان، از بیــن مــی رود. عمــل پیچیــدۀ 
خــوردن، کامــالً فراتــر از تغذیــه و لــذت صــرف اســت. غذا، 
ــه و  بخشــی از تعامــالت زیبایی شــناختی در ســطحی پای
قابــل دســترس اســت. چنانچــه دوســت داریــد از ایــن واژه 

اســتفاده کنیــد، می تــوان گفــت: غــذا، هنــر اســت. 

178

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ن 

تـا
مس

ز

1 .

2 .Glenn Kuehn

3 . Classificatory

منظــور ایــن اســت کــه خــود لفــظ هنــر و یــا هنرهــای زیبــا . 4

یــا همــان Fine Art ، چــه در میــان مــردم عــادی و چــه در 
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ــود در  ــوع موج ــی و تن ــود گوناگون ــا وج ــه ب ــک ک منف
بخش هــای مختلــف، بــه داخــل تمامــی تجربیــات نفــوذ 
کــرده، ســاخته شــده اســت. چنیــن اتحــادی نه احساســی 
ــه  ــرا ک ــی، چ ــه عقالن ــی و ن ــه عمل ــت، ن ــی اس و عاطف
ــری می شــود کــه در  ــن الفــاظ، موجــب رجحــان و برت ای
.)44 ,1989 ,Dewey( انعــکاس و بازتــاب آنهــا وجــود دارد
دیویــی می گویــد قطعــه  قطعــه کــردن هنــر در موزه هــا، 
منجــر بــه گمراهــی و ایجــاد منظــری مشــکل زا از رابطــۀ 
بیــن هنــر و تجربــۀ زیبایی شــناختی گشــته اســت، میــل 
ــه  عنــوان هنــر،  ــه طبقه بندی کــردن ابژه هایــی معیــن ب ب
تئوری هــای خــارج از رده ای کــه مانــع دیــده  شــدن 
مهارت هــای مــا در مواجهــه بــا تجربیــات معمولــی روزمره 
بــه عنــوان هنــر اســت را ایجــاد کــرده اســت، آن  هــم در 
میــان زندگــی روزمــره یعنــی جایــی که مــا معنــا و مفهوم 
زیبایی شــناختی را بــارور می ســازیم. لــذا، از طریــق 
ــد  ــه بای ــی نیســت ک ــِر دورادور و انفعال ــک حــس تقدی ی
ــد  ــم. در عــوض، بای ــر بپردازی ــای هن ــه جســتجوی معن ب
ــناختی  ــۀ زیبایی ش ــک تجرب ــی دروِن ی ــای کیف قابلیت ه
ــه دســت  ــر ب ــم ادراکــی از هن ــا بتوانی ــم ت را روشــن کنی
بیاوریــم. آگاهــی از ایــن کیفیــات، مــا را بــه ســمت ادراک 
زیبایی شــناختی ســوق می دهــد، ایــن منشــأ همــان میــل 
و اشــتیاقی  اســت کــه مــا بــه واســطۀ آن، چیــزی را هنــر 

می نامیــم.
میــل بــه تشــخیص اینکــه چــه چیــزی هنــر هســت یــا 
ــد.  ــالل می کن ــار م ــا را دچ ــی م ــرق مختلف ــه ط ــه، ب ن
درســت همان طــور کــه بایــد از دوگانه هــای ســوژه/ ابــژه، 
خــود/ دیگــری، هنــرواال/ هنــر عامــه، و ســایر رجحان هــا 
و برتری هــای موجــود در روش هــای ســودمند و کارا 
ــۀ  اســتفاده کنیــم، تفــاوت بیــن ابژه هــای هنــری و تجرب

زیبایی شــناختی نیــز نبایــد بیــش از وظیفــه ای کــه 
برعهــده دارنــد باشــد. هنگامــی کــه بــه اهمیــت چگونــه 
زیســتن و چیســتی ارزش هــای زندگی مــان، دیــدگاه 
هستی شــناختی خــود و تجاربمــان کــه پربارتــر و ســالم تر 
ــورت  ــه ص ــه ب ــویم ک ــه می ش ــم، متوج ــت می پردازی اس
تعاملــی، تمــام و کمــال و در ارتبــاط بــا محیــط، آگاهانــه 
شــکل می گیرنــد. تأکیــد بــر غــذا بــه  عنــوان یــک تجربــۀ 
ــه  ــود ک ــن ش ــه ای ــر ب ــد منج ــناختی، می توان زیبایی ش
ــا،  ــر از اینه ــا مهم ت ــم، ام ــر بنامی خــورد و خــوراک را  هن
ــره،  ــی روزم ــی از زندگ ــه وجوه ــد چگون ــات می کن اثب
ــذا، راه  ــی غ ــتند. زیبایی شناس ــص هس ــمند و خال ارزش
ــِی  ــای ابتدای ــق آن، ویژگی ه ــه از طری ــت ک ــری اس دیگ
ارزشــمند بــودِن ســبک زندگــی مــا، از طریــق تجربــه بیان 

می شــود.
مهــارت و توانایــی غــذا در تغییــر کــردن و تبدیــل شــدن، 
ذاتــی و )هرچنــد مواجــه شــدن بــا آن اغلــب دشوار اســت(، 
حاصــل درگیــری و تعامــل اجتناب ناپذیــر فــرد بــا محیــط 
ــای  ــه انگاری ه ــوراک، دوگان ــورد و خ ــت. خ ــراف اس اط
ســنتی و قدیمــی را بــه راحتــی، بــا ســلیقه و بــه وضــوح، 
بــه گونــه ای فــرو می ریــزد کــه بــه نظــر می رســد خیلــی 
ســاده می شــود بــه قابلیــت فلســفی اش نیــز نظــر افکنــد. 
هنگامــی کــه شــما مشــغول خــوردن هســتید، چیــزی را 
ــه هســتی  ــز دیگــری در جهــان و آن را ب ــد، چی می خوری
خــود می افزاییــد. تمایــز بــزرگ بیــن مــن و آن بــه 
اصطــالح  چیــز در جهــان، از بیــن مــی رود. عمــل پیچیــدۀ 
خــوردن، کامــالً فراتــر از تغذیــه و لــذت صــرف اســت. غذا، 
ــه و  بخشــی از تعامــالت زیبایی شــناختی در ســطحی پای
قابــل دســترس اســت. چنانچــه دوســت داریــد از ایــن واژه 

اســتفاده کنیــد، می تــوان گفــت: غــذا، هنــر اســت. 
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