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سوال

سلیقه چیست؟•
یک امر فردی است یا یک امر اجتماعی؟[ سلیقه]آیا ذوق •



معرفیکتاب

سلیقه،  جامعه شناسی ، 1392گرونو، یوکا، 
.نشر مرکز: ترجمه مسعود کیانپور، تهران

فهرست
مقدمه

زیبایی شناسی فلسفی و پاالیش سلیقه
تجمل، بنجل، مد

سلیقه و مد
زیبایی صورت های اجتماعی

نتیجه گیری



مقدمه

سلیقه ی.ردنداایسلیقههیچکهاینستمثلداردبعدیتکسلیقهیککهکسی»
ازکیهیچازامامیگیرد،بردررازیبایی هاانواعتمامواستجانبههمهحقیقی

ونندهارضاکنداردانتظارکندعرضهمیتواندنوعشحسببرآنچهازبیشآنها
(لسینگ).«باشدکنندهورحمس

هبوراثتعلمدرکهمیکندبازیرانقشیهمانجامعه شناختیمطالعاتدرمُد»
ممیتوانینگاهنیمیکبامااینجا،.استشدهداده،(میوهکرم)دوست،ژالهحشره

پرمختلفمحرک هایبهواکنشدرآنقدرکهکنیممشاهدهراپدیده هایی
-بیشترکهنیرویی-اینرسیفریبندهنیرویکهسریع اند،جهشدرآنقدرتحرک اند،

کاهشحداقلبهمی کند،محوومقهورراانسانیفعالیتتجلیاتدیگر
(بلکوئنتین).«می یابد



دورویکردکالن

جودی زیبایی شناسی و سلیقه به عنوان یک امر و•
(فلسفه)

راردادی قزیبایی شناسی و سلیقه به عنوان یک امر •
(جامعه شناسی)



رویکردفلسفی،کانت

آلمانیفیلسوف ( 1804-1724)کانت ایمانوئل 

نقددرکانتایمانوئلکه[سلیقه]ذوقمعروفتناقضدر»
ذوقمیکند،تشریحآن را(نابخردنقد)حکمقوهی

آندرکهاستامری(حکم)قضاوتقوه ییا[سلیقه]
فردیهمعمومی،کامالهماستخصوصیکامالهمواحد

(1392:3گرونو،).«عینیوهمذهنیهماجتماعی،هم

بهاییبویوچشایییعنی«نزدیک»حواسکانتاندیشهدر»
قادرتنهاکهمیرفتگمانزیرامیشدندنگریستهتردیددیده

کهحالیدرهستند،نفسانینازللذت هایارضایبه
توانستندمیکهبودندحواسیخاصطوربهبیناییوشنوایی

منتقلارعالی تریبنابراینومحضشناختیزیباییلذایذ
(1392:1گرونو،).«کنند



رویکردفلسفی،کانت

آلمانیفیلسوف ( 1804-1724)کانت ایمانوئل 

لیقهسمشهورتناقضخویشنقدسومیندرکانت
حلراهوهیچنبودآنحلبهقادرسنتکهرا

:کردحتصرینمی شدیافتآنبرایممکنیمفهومی
جهانشکلبهکهآنستمستلزمزیباییاحساس»

رایچیزداردامکانچگونهاماشود،تقسیمشمولی
دراستاستوارلذتذهنیاحساسبرمنحصراکه

.«دانستشمولجهاناعتباردارایحالعین
(1392:19گرونو،)



،گادامررویکردفلسفی

آلمانیفیلسوف ( 2002-1900)گئورگ گادامر -هانس

لیقه ای دراین سنت فکری، خوش سلیقگی هرچه بیشتر س »
اس تگاه تلقی می شد که از پیش بواس طه امتی از تول د ی ا خ
رف نظر اجتماعی تعیین نگردد بلکه بتوان آنرا با آموزش، ص

(20: 1392گرونو، .)«از جایگاه اجتماعی تربیت کرد
.



لرویکردجامعهشناختی،زیم

آلمانی، جامعه شناس (1918-18۵8)گئورگ زیمل 

کگئورجامعه شناختیتفکردراصلیاهدافازیکی»
اینبرایمیتوانچگونهدهدنشانکهبوداینزیمل

راهیکحل،قابلغیرمفهومیونظریلحاظبهتناقضِ
ناقضتاینزیمل،نظرطبق.کردارائهجامعه شناختیحل
هبولوکهمختلفاجتماعیبندی هایصورتطریقاز

وردفبینتقابلیادوگانگیبرمشروطوموقتطور
زندگیدرروزانهمی آیندفائقعاموخاصبینوجمع

یدوگانگاینکهداشتاعتقادزیمل.میشودحلروزمره
.«استمدرنانسانرویپیشمسئله یبزرگترین

(1392:3گرونو،)



لرویکردجامعهشناختی،زیم

عشایحالعیندرومهمترینازیکیمدرنمدالگوی»
نایبرغلبهبرایاجتماعیبندی هایصورتترین

دم:می شودحلروزانهتناقضاینمددر.استتناقض
یشخصسلیقهازناشیذهنیوفردیترجیحاتبر

ازکهرفتاریمعیارنوعیحالعیندرواستمبتنی
همان.میدهدشکلنیزاستآورالزاماجتماعینظر
مورددرگهنداردنیازیمدمیگوید،زیملکهطور

همستههمزیرابگیرد؛تصمیمنبودنیابودنمسئله ی
(1392:4گرونو،).«نیست



لتونجامعهشناختی،ایگرویکرد

نظریه پرداز ادبی بریتانیایی ( 1943)ایگلتون تری 

هکرااجتماعی اینظاماکنونبایدعقیدهوالهام،تقوا،رسم،
این،برافزون.کنندهمبستهاستپراکندهوانتزاعیآنهابدون
نهمچوبایدفردهرشود،زدهکنارگرامطلققدرتکههمین
کهیصورتبههنریاثرمثل...کندعملخویشحکومتمرکز

خودرژوابوانسانِمی شود،تعریفشناسیزیباییگفتماندر
بهراصرفیخارجیقانونهیچواستمستقلومختار

خودشبهآنراعجیبیبطوربلکهنمی شناسد،رسمیت
بهکهمیشودشکلیبهتبدیلقانوندرنتیجه.برمی گرداند

خوشسامانفردگرایش هایوخواست هامتالطممحتوای
(1392:23گرونو،).میبخشدآهنگی



الگویمدرنمد

د،کرنهادینهزودتررامدسازوکارکهپوشاک،صنعتدرنوزدهمقرننیمهدر
صورتریتغییبایدباریکدوسالهربراینکهمبنیبودیممنظمیالگویشاهد
مدکده هایآندرکهپاریسی،مدطراحیساله یصدحکومتازهمچنین.گیرد

رایبایده آلیمدلعنوانبهکلیطوربهداشتند،اصلینقشیکفرانسوی
:یشودمگفتهسخنمدمورددرکالسیکفلسفییاشناختیجامعهتحلیل های

وارهابمیکندترکیبهمبارافردیتوتقلیدکهسازوکاری»:1994لیپووتسکی،
عیندر.میدهدرخمدفعالیتحوزه هایتمامدرومختلفسطوحدربارها
نساختهبرجستهخودرااشخاصظاهرمثلجاییهیچدرکارسازواینحال،
.«ندهستخودتاییدهاینشانهآشکارترینآرایشومو،مدللباس،زیرااست،

(1392:99گرونو،)



الگویمدرنمد

درزیساسرنوشتتغییرکهشریک اندنظردراینمدرنجامعهتحلیل هایازبسیاری
جویلذتکنندهمصرف.استدادهرخمدرنکننده یمصرفکنشجهت گیری

اقتصاد»بالکهبنمی شود،تنظیم«نیازهااقتصاد»بادیگرنیازهایشکهیافتهتولدجدیدی
باوردیوب.میگرددمشخصنشده،تجربهقبالجدیدچیزهایبهاشتیاقیا،«رویاومیل

نکتهینابرجویانهلذتمصرفروحاصلیحاملبعنوانجدیدمتوسططبقهتوصیف
راهمه،باشدچیزیفداکردنبهمجبوراینکهبدونجدیدکنندهمصرفکهداردتاکید
جدیدمصرف گرایروحیهاینظهور.است«تفریحاخالق»اخالقش.میخواهدیکجا
برای)انوادهخعاطفیساختارتغییرهمچونعواملیبهآمریکایی،درسنتویژهبهوغالباً،
وفراغتاوقاتروزافزوناهمیتیاجوانان،فرهنگیاهمیت(پدرانغیبتمثال

.میشوددادهنسبتکار،اخالقفرسایشنتیجه اش
میانبهسخنیمدازصنعتیپساجامعه یفاضله یمدینه هایونظریه هادرمعموال
(1392:97گرونو،).نمی آید



الگویمدرنمد

صوصاًمخپدیدهاینمی گویدکهرامدمطالعاتدرمتداولباوراینکرِیکجنیفراخیرا
:کردهنقداستمدرنوغربی

فرهنگ هایبهارجاعدرندرتبهمداصطالحکهاستدارمعنی:1994کریک،.
مدغربیلباس:می شونداستفادهیکدیگرمقابلدردواین.میشوداستفادهغیرغربی

نمایشراردیفهویتواستپیش پاافتادهوسطحیمی کند،تغییرمرتبازیرامحوراست
منتقلارعمیقیمعانینمی کند،تغییرزیرااستمحلیلباسغیرغربیلباسمی دهد؛
می دهدنشانراگروهیعضویتوهویتومی کند

رنمدمصرفیجامعهاصلیویژگیکهکردادعامشروططوربهمیتوان:1992،شولتسه
ایجامعهینیچندر.می یابدافزایشبسیارمداجتماعیتاثیروگسترشآندرکهاینست
خوش»معیار.اند-ومرگ–تولدحالدرافزونروزسرعتیباجدیدجمعیسالیق

درنظمقطریبدینمیزندوکناردیگر«سلیقگیخوش»معیاریکهمیشهرا«سلیقگی
.می گرددراربرقاستشدهشناسانهزیباییوگرایانهفردپیشازبیشکهمدرنیجامعه ی

(1392:99گرونو،)



الگویمدرنمد

.استآنتازگیمدجدابیتعلتکهبودنداعتقادبراینزیملمانندندلمنوماینتس
یندفرآیکزیملگئورگتحلیلوشناختزاویهازمدکردند،ادعاندلمنوماینتس
اجتماعیهمانندسازیهممدمسئلهزیمل،نظربه.است(یاخودآفرین)خودکارعادی
متضاداجتماعیهدفیانیرودوراافرادفعالیت.اجتماعیتمایزگذاریهماست

عالقهاجتماعیگروهیکدرادغامبهافراددیگران،ازتقلیدباسویکاز.برمی انگیزد
چیزنشگزیباودارندعالقهدیگرانازخودشانتفکیکبهدیگرسویازمی دهند؛نشان

وماینتسهمفطبق.می کنندتاکیدخویشیگانگیوفردیتبرندارنددیگرانکهجدیدی
تقلیدوکتفکیمتضادمراحلزیرااست،خودکارفرآیندیکمنتجفرآیند(1978)ندلمن
پدیده.دمی کننایجادرایکدیگرطریقبدینومی آیندیکدیگردنبالبهخودبهخود

ریدیگجدید(واقعاً)پدیده یونیستجدیددیگرمی گیرندبرآنراهمگانکهجدید
یککنندومیدنبالرایکدیگرابدوتامداوماًوتقلیدنوآوریبنابراین.میگیردآنراجای

عملفلکوچرخیکمانندمدسازوکار.می آوردبوجودنوآوریوتقلیدجدیدچرخه
مامتندلمنوماینتسفلکیوچرخمدایناما.استپایانبیحرکتویکمی کند

ینازیملنگاهدرکهمیرسدنظربه.نمی سازدمحققراخودکارفرآیندیکمعیارهای
.می گیرندریشهانسانطبیعتبودنمعاشرتیازفرآیندها

(1392:101گرونو،)



الگویمدرنمد

هدافاکهبودهدفمندیاجتماعیکنشفرعیمحصولنشد؛تولیدآگاهانهابتدادرمد
کارسازواینچگونهکهبیاموزندتدریجاًمی توانندگرانکنشاما.داشتمتفاوتیکامال

ونطراحاآگاهانهرامدحالت،دراین.ببرندبکاروکنندشناساییرا«عینی»صوری
.می آورندپدیدکنندگانتولید

میل.ودشزیستوتجربهاجتماعیجبریکصورتبهمی تواندمدصنعتی،مقیاسدر
.شودتبدیلوظیفهیکبهمی تواندتغییربه

ندلمن،وماینتسهمچنینوزیملنظرطبقچیست؟مد،ضدیعنیمد،مقابلنقطهپس
کامالباسلدستیکمیتواندنیزتئوریدر.بپوشندهمهکهیکسانیلباساونیفورم؛
منطقبه اندیکسانلباسعاشقکهآنهایی.می پوشدتنهاییبهفردیهرکهباشدانفرادی

تفردیمی ترسندمیدهندترجیحرافردیبهمنحصرکهآنهاییدارند،عالقهنظمو
هبراهمهدومیاست،فردیتکاملفقدانمثابه یبهاولی.بدهنددستازراخویش

کهوسورمانند.می کندمبدلاجتماعی،پیوندهرگونهازمنفصلمجزا،کامالشخصیتهای
راقیقیحخودبهعشقمعنایوبشناسدراخودنیازهایانساناینکهبرایمی کردتصور
ممستلزهممدازاجتنابوغفلتیابد،پرورشاجتماعیانزوایدربایدکنددرک

.استحداقلیسطحیکبهاجتماعیتعامالتتمامکردنمحدود
(1392:10۵گرونو،)



مد؛لباسزیبا؟الگویمدرن



الگویمدرنمد؛آرایشزیبا؟



الگویمدرنمد



الگویمدرنمد

تجربیمطالعاتونیززیملنظراتازاستفادهبا،(1994)سلربرگماری-آن
:می کندفهرسترامدرنمدگانگیدوششمد،پیرامونخودش

نوعخاطربهحالدرعینومی کاهداجتماعیپیچیدگیشدتازمد-1
.میکندریزترراتمایزاتمثال،برایمی افزاید؛آنشدتبرکارکردش

دراما.داردبسیاردقیقیقواعدوقوانیناست«مجاز»آنچهمورددرمد-2
.می زنددوررامجازقانونوعرفهرگونهعملکردخود،

اسطهوبهدیگرازسوییواستتوجهبیعملیومادیبُعدبهسویکازمد-3
.می کندزندگیوتغذیهملموسبعد
.دشدیگیریکنارههماستشدیددرگیریشاملهممدبهمانگرشامروزه-4
.پذیریمسئولیتعدمهماستپذیریمسئولیتشاملهممد-۵
.ناپدیردسترسهماستپذیردسترسهممد-6
(1392:106گرونو،)



الگویمدرنمد

عجیبیتجذابیو...می رسدکارخودپایانبهتدریجاًیابد،تسریمدوقتی:زیمل
...همزمانپایانوشروعجدابیتدارد،محدودیتنظراز

درمی گویدکانتبحثموردتناقضبهآشکاراشاره یبدون:1987کمپلکالین
:نیستحلقابلنظریلحاظبهکههستذاتیمسئلهیکسلیقهشناسیزیبایی

هجدهمقرننویسندگانازیکهیچکهاستمسئله ایبهعملیجوابمد
زیباییتوافقموردمعیاریکمیتوانچگونهکهاینکنند؛حلراآننتوانستند
واندبتحالعیندرمردمواقعیترجیحاتبهتوجهعیندرکهیافتشناختی
.شودایده آلشخصیتبرایمبنایی

.روزمدالگوی:استعملیراه حلیکموجودحلراهتنها
کامالخودذاتدرومی گرددبرفردیانتخاب هایوترجیحاتبههمیشهسلیقه

.ندباشداشتهسلیقه ایبدوخوبمورددرمی رودانتظارهمهاز.استشخصی



الگویمدرنمد

ونتیسکمترمی رسدنظربهکهدادارائهمیتوانهمدیگریتفسیرحال،درعین
لیوتار)استکردهپیشنهادآنرالیوتارخاصبه طورواخیراً استجذاببیشتر
انتکسلیقهاجتماعمفهومتفسیر،اینطبق.(1991سانتاننو1987وبر؛1988
ماعاجتاین.نمی شودمحققهرگزکهایوعدهاست،دهندهسامانتعبیریصرفاً

:نمی رسدظهورمنصه یهرگزبه
باقیظرینحدیدرشناختیزیباییاجتماعمی گوید،کانتکههمانطوربنابراین
مهکلازکانتانتظار،موردوفاقیکبرایافقیحددرمن،زعمبهیامی ماند،

(حده؟متسالیقیا)سالیقجمهوریاینناموجودبرجایگاهتاکیدبرای«وعده»
هراما.داردنتحققبرایبختیزیبا،امرچیستیمورددراجتماعی.کرداستفاده

شدنشمولجهانوعده یخود،همتاییبیبرمبنیصفتیعنوانبهقضاوتی،
.(1392:11۵گرونو،).می دهد



دیورویکردجامعهشناختی،بور

مردم شناس فرانسویجامعه شناس و ، (2002-1930)پیر بوردیو 

نقدراتکانشناسیزیباییدوهربوردیو،پیروایگلتونتری
بقه یطسلیقه یشناسی،زیباییایندرآنهانظربهزیراکردند
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داوری نقدی اجتماعی از داوری ذوق نام دارد که در آن کوشیده است بین« تمایز»معروف ترین کتاب بوردیو 
لحاظ روش تمامی فعالیتهای علمی بوردیو به. های زیبا شناختی و موقعیت های اجتماعی پیوند برقرار کند

فتمانی و شناختی نوعاً مبتنی بر روش های آماری و ترکیب آن ها با مشاهده مستقیم و تفسیر  تعاملی، گ
.بوداسنادی 

ی نمادین و می شود؛ یعنی به کاالداده، آنچه تحلیل بوردیو را متمایز می کند اهمیتی است که به روابط معنا 
.سلطه نمادین در روابط طبقاتی

ه عرصه اجتماع وی معتقد بود هستی اجتماعی به معنی تمایز و تمایز متضمن سلسله مراتب می باشد در نتیج
ایه هستی محل رقابت بی امان و بی پایانی است که در آن و از گذر آن تفاوت هایی سر بر می کشند که جان م

.اجتماعی اند
.این تمایزات دو دسته می شود شامل تفاوت طبقاتی و تفاوت درون طبقات

ه این دو مفهوم به همراه مفهوم سرمایه و انواع آن در کار بوردیو درکنار هم مورد استفاد: و عادت وارهمیدان 
تر این به همین دلیل است که برای فهم به. واقع شده است و نقش مرکزی را در فهم آرای وی بازی می کنند

واژه به (champ)در زبان فرانسه واژه. باید آن ها را کنار یکدیگر تعریف کرد( میدان، عادت واره)دو مفهوم 
نیز  (habitus): و فضای اجتماعی ترجمه شده است همچنین واژه« میدان»هایی چون عرصه ، زمینه حوزه 

.استعالوه بر عادت واره به واژه هایی چون شیوه بودن و ملکه ترجمه شده 
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وان نمونه وی به عن. در کار بوردیو به عنوان فضای ساختمندی از جایگاه به کار رفته است(filed)میدان
اساً در اس. از عرصه زیبا شناختی، حقوق ، سیاسی، فرهنگی ، آموزشی و پرورش و مذهبی نام می برد

وردیو تا حد بلکه مدرن شدن از نظر ب: جوامع پیشرفته افراد با فضای اجتماعی یکپارچه مواجه نیستند
رصه ها برای زیادی به تفکیک و استقالل یابی میدان های اجتماعی بستگی دارد، به شکلی که حتی ع

از روابط عینی بر این اساس حوزه یا میدان را باید شبکه ای. توسعه خودمنطق مستقلی در پیش می گیرند
عادت . درون آن عرصه ها دانست که در طول زمان به وجود آمده، رشد کرده و تغییر شکل داده است

یک واره را نیز باید نظام و مجموعه ای از خوی و خصلت های نسبتاً ماندگار معرفی کرد که به صورت
درواقع . قالب مشترک در بین افراد مشترک وجود دارد و مبنای ادراک ، داوری و عمل آنان می شود

به شمار می رود که انسان ها از طریق آن با جهان اجتماعی برخورد می یکساختذهنیعادتواره
.می توان ساختمان ذهنی را محصول ملکه ذهن شدن ساختارهای جهانی اجتماعی دانست. کنند
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