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محسن کرمی

چکیده
مسئلۀ معیار داوری در نقد اخلاقی هنر از سرنوشتساازررنن مساا د در انان وادی اسات،
نعنی انن مسئله که کدام دسته از ارزشها معیاار داوری دراااآ اراار هناریاناد و ارزش
نهانی انها را رعیین میکنند .در انن میان ،نکای از متارخرررنن رونکردهاا «کثرتگرانای
ارزشی» است ،که در عرض سه رونکرد عمادۀ دنگار ،نعنای «اصااتت اخلاا »« ،اصااتت
زنبانیشناسی» ،و «خودانینیگرانی» ،پیشنهادی متفااوت عرهاه مایدارد ،و ان انان کاه
ررکیبی از ارزشها (ازجملاه ارزشهاای اخلااقی و زنبانیشاناختی معیاار داوری نهاانی
درااآ هنرند .نکی از شاخصررنن نمانندگان «کثرتگرانی ارزشی» در نقد اخلاقی هنار
ااارنگ گااات اساات .او ،در د اااا از رهیا اات خاااص خااود نساابت اااه نقااد اخلاااقی هناار،
«کثرتگرانی ارزشی» پیشاه میکناد .اماا ااه نرار میرساد کاه «کثرتگرانای ارزشای»،
دستکم ار طبق روانت او ،اا مسا لی مواجه اسات کاه پاشنرش ان را ناموجماه میساازد.
«کثرتگرا» نا ااند اپشنرد که رصمیمگیری نهانی درااآ ارزش هنار ااه شامم و و داور
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احاته میشود ،نا ااند رصدنق کند که رونکردش ااتمآل ااه نکای از ساه رونکارد عمادۀ
دنگر روکاسته میشود ،و نا انن که معیار رازهای در کار ایاورد کاه هار دو دساته ارزش
زنبانیشناختی و اخلاقی ااتمآل قاادربدند اه ان ااشند .روشان اسات کاه در حاتات اومل،
نقد اه معنای عملی نراممند منتفی خواهاد ااود و ،در حاتات دوم و ساوم« ،کثرتگرانای
ارزشی» معنای محصمَّلی نخواهد داشت.
واژگان کلیدی :نقد اخلاقی هنر ،ارزشهای اخلاقی ،ارزشهای زنبانیشناختی،
«کثرتگرانی ارزشی».
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مقدمه

نقد اخلاقی هنر ،اه رصرنح اسیاری ،دنرپاررنن و راخدامنهررنن مبحا
هنر اوده است .در دل انن مبح

در راارنف لسافۀ

ازرگ اما نکی از جدیررنن و عمیقررنن مسا د هماناا

مسئلۀ معیار داوری درااآ هنر است .و اگر گاامی ااه عقار ااردارنم و قادری از معرکاه
اصله اگیرنم ،خواهیم دند که خود انن مسئله نیز در ند مسئلۀ نسابت میاان ارزشهاای
اخلاقی و ارزشهای زنبانیشناختی اا کد حیات ادمی ،ازجمله قلمرو اخلا و هنر ،قارار
دارد .اه رعبیر دنگر ،مسئلۀ اصلی انن است که انن دو دسته ارزش چگونه و اه چاه میازان
در مقام معیار داوری در خصاوص قلمارو اخلااقی و زنبانیشاناختی حیاات ادمای نقاش
اازی میکنند.
اه نرر میرسد که در انن ااآ نُه رونکرد متصومر است؛ رونکردهانی که هر کدام
دستکم اندک رفاوری اا دنگری دارد و پیشنهادی دنگرگونه عرهه میدارد .پگ،
نخست ،اه اجمال هرچهرمامرر ،انن نُه رونکرد را ارمیشمارنم:
 .1ارزشهای زنبانیشناختی حاکم ار قلمرو هنر و اخلا  ،هر دو ،اند.
 .0ارزشهای اخلاقی حاکم ار قلمرو هنر و اخلا  ،هر دو ،اند.
 .9ارزشهای زنبانیشناختی حاکم ار قلمرو هنرند و ارزشهای اخلاقی حاکم ار
قلمرو اخلا .
 .4ررکیبی از ارزشهای زنبانیشناختی و اخلاقی حاکم ار قلمرو هنرند و
ارزشهای اخلاقی حاکم ار قلمرو اخلا .
 .5ررکیبی از ارزشهای زنبانیشناختی و اخلاقی حاکم ار قلمرو اخلا اند و
ارزشهای زنبانیشناختی حاکم ار قلمرو هنر.
 .6ررکیبی از ارزشهای زنبانیشناختی و اخلاقی حاکم ار قلمرو هنرند و
ارزشهای زنبانیشناختی حاکم ار قلمرو اخلا .
 .1ررکیبی از ارزشهای زنبانیشناختی و اخلاقی حاکم ار قلمرو اخلا اند و
ارزشهای اخلاقی حاکم ار قلمرو هنر.
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 .8ررکیبی از ارزشهای زنبانیشناختی و اخلاقی حاکم ار قلمرو هنر و اخلا  ،هر
دو ،اند.
 .3ارزشهای زنبانیشناختی حاکم ار قلمرو اخلا اند و ارزشهای اخلاقی حاکم
ار قلمرو هنر.
رونکردهای نُهگانۀ ارشمرده ،در واقع ،همۀ امکانات منطقیِ نسبت انن دو دسته
ارزش اا ان دو قلمروند؛ اما طرح کردن انها اه انن معنا نیست که اه غرنر اودن ارخی
از رونکردهای ممکن ایروجه اودهانم ،اد ادان معناست که گمان دارنم طرحشان خاتی
از انده نیست .کمترنن سود ان انن است که می همیم رونکردهای پرطر دار رانج رنها
گزننههای ممکن نیستند ،هرچند رنها گزننههای عُقلانی و معقولنُما ااشند .وانگهی ،نباند
از نرر دور داشت که ارخی از رونکردهای پرطر دار امروز ای اسا که ارای کسانی در
روزگارانِ گششته اه همین اندازه غرنر مینمودند ،و اهواقع هم وهع از همین قرار اوده
است.
رونکردهای نُهگانۀ ارشمرده ،در واقع ،زانیدۀ انن کرت اودهاند که ااتمآل نکی از
انن دو دسته ارزش ،نا ررکیبی از انها ،معیار داوری درااآ ان دو قلمرو از حیات ادمی-
اند؛ اما کاملاً متصومر است که کسانی در عاتم رفکر ار انن اندنشه ااشند که ارزشهای
سومی را نیز میروان در کار اورد؛ چنان که ازقضا اوردهاند .قط از ااآ اشارت ااند
گفت که مثلاً هیدگر «انکشاف حقیقت» را ،اهمثااۀ معیاری جانگزنن در انن عرصه ،طرح
کرد و عقیده داشت که ااند ان را معیار داوری در هنر دانست (داستر . 1934 ،نمونۀ
دنگرِ درخور اشارت پراگماریستها و در رأس همۀ انها جان دنونی است .او ،اه نک
معنا ،اساساً رفکیک ارزشهای اخلاقی و زنبانیشناختی را اه رحدمی میخواند و
«کارامدی» و « انده» را معیار انیادنن در همۀ ساحتهای حیات ادمی ،ازجمله اخلا و
هنر ،میشمرد ) .(Bresnahan, 2014روشن است که ،اا در کار اوردن هر معیار
رازه ،هرست دنگری از رونکردها قاادطرح خواهد اود و عرصه و مجال رحقیقی دنگر
گشوده میشود و چهاسا حتی کسانی (ازجمله در میان ا قههای پُستمدرن اا رأی اه
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ایاعتباری همۀ معیارها و ارزشها (ناونتگ ،1984 ،ص ، 113-02 .دستکم در انن
وادی ،اساس ًا عرصۀ رحقیق را رعطید کنند .ما در اننجا نا ی امکان طرح ارزش سومی اا نا
امکان طرح اح

از نفی همۀ ارزشها اا نیستیم؛ اما در هر حال مسئلۀ ما نسبت میان انن

دو دسته ارزش و سهمشان در داوری درااآ ان دو قلمرو است .پگ پرداختن اه
معیارهای دنگر را اه مجاتی و مقاتی دنگر وامیگشارنم.
ااری ،اه نرر میرسد که از میان نُه رونکرد پیشگفته رنها چهار رونکرد نخست،
راکنون ،در میان یلسو ان و صاحرنرران طر دار پیدا کردهاند؛ رونکردهانی که اه
ررریر «اصاتت زنبانیشناسی»« ،1اصاتت اخلا »« ،0خودانینیگرانی» 9و «کثرتگرانی
ارزشی»4شان میخوانیم 5.ازرگررنن مدا ع «اصاتت زنبانیشناسی» نیچه است
)« .(Nietzsche, 1872; 1878اصاتت اخلا » مورد د اا ا لاطون (،1982
کتاآهای دوم ،سوم و دهم و هیوم ) (1993را راتستوی ( 1964در قرن ایستم در
صورری ارردوکگرر از اصلش از نو عرهه کرد .و «خودانینیگرانی» نیز مدا عان
اسیاری داشته است؛ از اسکار وانلد ) (1891گر ته را اینردزتی (1981, p. 379-
 ، 80اندرسون ) ،(1998تامارک ) ،(1994; 2006جیکواسن ) ،(1996; 2006و
کیئرن ) .(2006; 2010; 2013وتی از قرار معلوم« ،کثرتگرانی ارزشی» رونکرد
جدندی است که مستلزم روهیح و ربیین است .پگ در انن جستار اه اح

درااآ

«کثرتگرانی ارزشی» میپردازنم و میکوشیم نخست گزارشی از ان اه دست دهیم و
انگاه اه نقد و ارزناای ان دست اجنبانیم.
. Aestheticism

1

. Moralism

0

. Autonomism

9

. Value Pluralism

4

 .5گفتنی است که هر چهار اصطلاح ،پیش رر ،و حتی در سیا هانی دنگر ،اه معانیای اندک متفاوت اا انچه ما در
اننجا از انها مراد میکنیم ،اه کار ر تهاند .از انن جهت ،در اننجا ،ارای نشان دادن انن رمانز ،هر چهار اصطلاح را
در ررجمۀ ارسی در میان گیومه قرار دادهانم و معادلهای انگلیسیشان را اا حرف ازرگ اوردهانم.

014

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شمارة  ،02بهار و تابستان 7931

 .7گزارش

«کثرتگرانی» را اه معانی عدندهای در لسفه اه کار اردهاند که نه مجال پرداختن اه همۀ
انها در اننجا هست و نه سودی در انن کار متصومر است؛ اماا اارای روشنررشادن ساخن
خودمان ،تاجرم ،دو نوا کثرتگرانی را ااند از هم رمیز دهیم.
گاهی «کثرتگرانی» را در سیا

لسفۀ رفسیر اه کار میارند و مرادشان انن است

که:
در مورد یک اثر هنری ممکن است تفسیرهای پذیرفتنی متعددی وجود داشته
باشد ،بهطوری که هیچیک از آنها بهتر از دیگری نباشد ).(Stecker, 1996
کثرتگرایی [در این معنا] در نقطۀ مقابل وحدتگرایی قرار دارد [که میگوید]
همواره بهترین تفسیر یگانهای وجود دارد که از هر تفسیر دیگری بهتر است
)( (Juhl, 1980کاری ،7831 ،ص.)33 .

1

اما مراد ما از «کثرتگرانی ارزشی» قطعاً انن نوا کثرتگرانی نیست ،زنرا انن
اح

اساساً اررباطی اا ارزش ندارد و احثی ناظر اه رفسیر 0است ،حال ان که

کثرتگرانی موردنرر ما ناظر اه ارزش 9است و درست از همین رو قید «ارزشی» را ار

 .1کثرت گرانی رفسیری ،هرچند اه اح

حاهر مراوط نیست ،خود محمد نکی از مناقشات در نقد ارار هنری و

ازجمله نقد اخلاقی انهاست .در نک کلام ،مسئله از انن قرار است :اا پشنرش رفسیرهای متکثر از ارار هنری و
مردود دانستن رفسیر واحد ،دنگر چگونه میروان دم از نقد زد؟ )(Krausz, 2002
. interpretative

0

. evaluative

9
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ان ا زودهاند .پگ ،اه رعبیر سادهرر ،دو نوا کثرتگرانی را از هم رمیز دادنم:
کثرتگرانی رفسیری 1و کثرتگرانی ارزشی.
وتی «کثرتگرانی ارزشی» نیز دستکم اه دو معنای عمده اه کار ر ته است:
گاهی مراد از «کثرتگرانی ارزشی» انن است که ارار هنری میروانند از وجوه مختلفی
دارای ارزش ااشند .مثلاً ممکن است اه تحاظ رارنخی ارزشمند ااشند ،اه تحاظ پوتی ،اه
تحاظ اخشیدن اصیرتهای روانشناختی ،اه تحاظ حال خاصمی که در مخاطر انجاد
میکنند ،اه تحاظ رعاتیم اخلاقی موجود در انها و ،ا زون ار همۀ اننها ،اه تحاظ
ظرا تهانی که در طرح و ردایر زنبانیشناختی انها اه کار ر ته است .اه رعبیر دنگر ،انن
«کثرتگرانی ارزشی» اخیر می گوند که ارار هنری هم ممکن است دارای ارزشهای
هنری ااشند و هم کاملاً محتمد است که ارزشهانی غیرهنری ازقبید اقتصادی ،رارنخی،
عاطفی ،اخلاقی ،نا معر تی داشته ااشند ) .(Kieran, 2013, p. 289پگ ،ااند روجه
ی
داشت که ارزش هنری ارر متمانز است از ارزش اقتصادی ،معر تی ،و حتی اخلاق ِ
احتماتی ان .ااری ،انن کثرتگرانی نیز ان چیزی نیست که در اننجا موردنرر ماست.
انن کثرتگرانی ارزشی دو ادعا دارد :نخست انن که ارار هنری ممکن است ارزشهای
گوناگون داشته ااشند و دوم انن که ،اا انن همه ،ارزش هنری ارار هنری متمانز از سانر
ارزش های احتماتی انهاست .حال اگر کسی اه ادعای دوم ایااور ااشد و اگوند که (1
ارار هنری میروانند ارزشهای گوناگون داشته ااشند و ( 0ارزش هنری انها ارانندی از
مجموعهای از ارزشهای انهاست (گات ،1939 ،ص ، 11 .ااند اگونیم که دنگر سخن
از «کثرتگرانی ارزشی» در معنای دومی اه میان امده است؛ و انن همان معنانی است
که در اننجا اا ان کارها دارنم.

 interpretative pluralism .1اا اتبته کسانی انن نوا کثرتگرانی را کثرتگرانی معر تشناختی
) (epistemological pluralismنیز نامیدهاند ،نا دست کم شقی از ان ،اما شاند در سیا رفسیر هنر اهتر
ااشد از «کثرتگرانی رفسیری» سخن اگونیم ).(Davies, 2009
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انا ار انچه ر ت ،رونکردی که در انن جستار از ان اح

میکنیم «کثرتگرانی

ارزشی» اه همین معنای اخیر است ،نعنی قا د اودن اه اننکه ارزش هنری ارار هنری
ارانندی از مجموعهای از ارزشهای انهاست؛ اما در اننکه انن مجموعه ارزشهانی که
ارزش هنری ارار هنری را رعیین میکنند کدام ارزشهانند اختلافنررهانی در میان
کثرتگرانان هست ،که در اننجا ادان وارد نمیشونم و رنها ادنن اسنده میکنیم که در
انن جستار ،اهتحاظ رمرکز موهوا ار نسبت ارزشهای اخلاقی و زنبانیشناختی ارر
هنری ،قط اه قول کسانی میپردازنم که معتقدند ،ااتمآل ،انن دو دسته ارزش
رعیینکنندۀ ارزش هنری ارار هنریاند.
اه ناد ایاورنم که رونکرد اول (نعنی «اصاتت زنبانیشناسی» میگفت که
ارزشهای زنبانی شناختی حاکم ار قلمرو هنر و اخلا  ،هر دو ،اند؛ رونکرد دوم (نعنی
«اصاتت اخلا » میگفت که ارزشهای اخلاقی حاکم ار قلمرو اخلا و هنر ،هر دو،
اند ،و رونکرد سوم (نعنی «خودانینیگرانی» میگفت که ،ااتمآل ،ارزشهای اخلاقی
حاکم ار قلمرو اخلا و ارزشهای زنبانیشناختی حاکم ار قلمرو هنرند .و حال رونکرد
چهارم (نعنی «کثرتگرانی ارزشی» سخنش انن است که ررکیبی از ارزشهای
زنبانیشناختی و اخلاقی حاکم ار قلمرو هنر است .اه عبارت دنگر ،مدمعای انن رونکرد
انن است که ارزش هنر را نمیروان اه نک دسته ارزش روکاست ،خواه ارزشهای
اخلاقی ااشند و خواه ارزشهای زنبانیشناختی.
حال ،نخست ااند ابینیم که رهیا تی اه نسبت میان نقد اخلاقی و نقد زنبانیشناختی
هنر در میان هست که اهسبر ااتناء ار «کثرتگرانی ارزشی» ،در ند انن رونکرد عمده
اگنجد نا خیر؛ نعنی ابینیم که انا واقعاً انن قول اساس ًا مدا عی دارد نا اننکه مانند اقوال
دنگری که در ااتدای انن صد وصفشان ر ت قط اهتحاظ منطقی ممکن است و
راکنون کسی در مقام د اا از ان ارنیامده .و انگاه اه ارزناای رونکرد «کثرتگرانی
ارزشی» انشینیم.
 .0نمونهای از کثرتگرایی ارزشی« :اخلاقگرایی»
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نکی از رهیا تهانی که گاهی دم از «کثرتگرانی ارزشی» در نسبت میان نقد اخلااقی و
نقااد زنبانیشاااناختی زده اسااات رهیاااا تی اسااات کاااه اااارنگ گاااات ان را ethicism

(اخلاا گرانی نامیاده اسات راا از ( moralismاصااتت اخلاا

متماانز شاود (Gaut,

).1998a
ااری ،ادعای اصلی «اخلا گرانی» گات ،اه اجمال هرچهرمامرر ،انن است:
نقد اخلاقی هنر فعالیت زیباییشناختی درخور و [بهلحاظ منطقی] صحیحی است.
به تعبیر دقیقتر [ ]...ارزشیابی اخلاقی نگرشهای بهنمایشدرآمده بهتوسط آثار
هنری یکی از وجوه صحیح ارزیابی زیباییشناختی آن آثار است ،تا آنجا که ،اگر
اثری نگرشهای بهلحاظ اخلاقی نکوهیدهای را به نمایش بگذارد ،به همان اندازه
بهلحاظ زیباییشناختی نقص خواهد داشت ،و اگر اثری نگرشهای بهلحاظ اخلاقی
پسندیدهای را به نماش بگذارد ،به همان اندازه بهلحاظ زیباییشناختی مزیت
خواهد داشت ).(Gaut, 1998a, p. 182

اما ،از دعوی صِرف که اگشرنم ،گات در اراری که در د اا از انن رهیا ت خود
نوشته ،درمجموا ،سه دسته استدتال اقامه کرده است که ما در جای دنگری (کرمی،
 1934اه نقد هر سه دسته پرداختهانم ،و در اننجا رنها ار نکی از مجموعه استدتالهای
او ،که در ان «کثرتگرانی ارزشی» پیشه میکند ،انگشت ررکید میگشارنم:
استدتالهای معر تشناختی.1
جان کلام استدتالهای معر تشناختی ،در مرحلۀ اول ،انن است که پارهای از ارار
هنری ،اهتحاظ معر تشناختی ،دارای ارزش اسیارند و ازجمله میروانند در زمینۀ معر ت
اخلاقی کارها اکنند:
[ ]7ادبیات میتواند گونهای شناخت فلسفی در ما پدید آورد ،شناختی از جنس
مفهومهایمان ،بهویژه مفهومهای اخلاقیای چون مفهوم همدلی ]...[ .فلسفۀ اخلاق
. epistemological arguments

1
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میتواند «طرح کلی»ای از زندگی نیکو برای ما فراهم آورد؛ اما برای درک کامل
مقتضیات خاص موقعیتها ،به آن نوع بینش اخلاقیای نیاز داریم که تجسم
کاملش را فقط در نوشتهها و آثار ادبی میتوان یافت]...[ .
[ ]2هنر میتواند شناختی از امور ممکن یا محتمل به ما بدهد؛ مثلاً دربارۀ اینکه
موقعیتی را چگونه میتوان تعبیر و تفسیر کرد]...[ .
[ ]8میتواند نه فقط دربارۀ آنچه احتمالی است ،بلکه نیز دربارۀ آنچه واقعی و
بالفعل است به ما شناخت بدهد]...[ .
[ ]4میتواند شناخت عملی به ما بدهد ،یعنی شناختی در این باره که کارهای
معیّنی را چگونه میتوان انجام داد]...[ .
[ ]5میتواند معنی و اهمیت رویدادها را به ما بیاموزد]...[ .
[ ]6هنر به ما شناخت تجربی میدهد [ ]...یعنی دامنۀ تجربۀ ما را تا بدان حد
وسعت میبخشد که چیزهایی را که در غیر این صورت شاید هرگز نمیتوانستیم
تجربه یا احساس کنیم در بر میگیرد]...[ .
[ ]1هنر میتواند دربارۀ ارزشها ،بهویژه ارزشهای اخلاقی ،درسهایی به ما
بیاموزد (گات ،7831 ،صص.)205-3 .

اما ا زون ار اننکه ارار هنری میروانند در زمینۀ معر ت اخلاقی چیزی اه مخاطبان
ادهند ،ااند ،در مرحلۀ دوم ،نشان داد که انن قاالیتِ معر تاخشی ارار هنری ،اه ارزش
انها در مقام هنر راط دارد؛ چرا که از صِرف انن که ارار هنری میروانند در زمینۀ
شناخت اخلاقی کارهانی اکنند ،قط ارمیاند که مُجاز و رواست که اه نقد اخلاقی انن
ارار انشینیم (کرمی و دنگران ،1935 ،صص . 10-15 .و حال انکه مدعای «اخلا گرا»
انن اود که در موارد خاصی همواره حسن/عیر اخلاقی ارر اه مزنت/نقص ان در مقام
هنر راط دارد ) .(Gaut, 1998a, p. 181در اننجا گات دو راه در پیش میرواند
گر ت و میگیرد :نخست رلاشی میکند در د اا از چنین اررباطی ،رلاشی که چندان
قرنن رو یق نیست:
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آنچه هنر به ما میآموزد ،اساساً به نحوۀ تعلیم آن مربوط میشود .مثلاً در یکی از
اشعار [جان] دان ،که مقایسهای زیبا میان عاشق و معشوق جاماندهازهم و پرگار
صورت گرفته است ،مضمون عشق و عاشقی اساساً با بهرهگیری از استعاره و
واژگانی خاص بیان شده است ) .(Beardsmore, 1971, p. 59چنین
سخنی ،اگر درست باشد[ ،نشان میدهد] که دستکم در بعضی موارد محتوای
شناختی (ازجمله محتوای اخلاقی) در اصل به ویژگیهای زیباییشناختی مشبهٌبه
مربوط میشود ،که خود حامل محتواست .از این رو ،ارتباط زیباییشناختی شناخت
در چنین مواردی محرز است .گذشته از این ،منطقی است که هر زمان که
بینشهای شناختی در قالب توصیفهای دقیق و دلکش شخصیتها و موقعیتها
بیان شوند ،این بینشها ارزش زیباییشناختی پیدا میکنند (گات ،7834 ،ص.
.)251

انن رلاش در د اا از اخلا گرانی قرنن رو یق نیست ،زنرا درست از همین منرر
میروان علیه اخلا گرانی (و اه سود «اخلا ستیزی» 1استدتال کرد ،چنان که کردهاند.
ازجمله کرنستفر همیلتون معتقد است که گاهی جشاایت و گیرانی سبک و سیا ارر ،نا
اه رعبیر نیرر صورت ان ،ناشی از کرت نا نررگاه اهتحاظ اخلاقی مردودی است که
در ارر طرح شده است .او در خلال اررسی چند نمونه سخنش را پیش میارد .نخستین
نمونهاش استرنندارگِ نمانشنامهنونگ است .اه نرر همیلتون،
استریندبرگ در بسیاری از نمایشنامههایش از ما میخواهد روابط زن و مرد را
استعارهای برای درک زندگی تلقی کنیم ،حیاتی که سراسر جدال و دشمنی است،
جدالی بیوقفه تا لحظۀ مرگ .شاید بسیاری از خوانندگان آثار استریندبرگ با این
نگرش اخلاقی مخالف باشند ،اما در عین حال حس میکنند که این نگرش نه
 Immoralism .1رهیا تی است که میگوند ارارِ هنری ممکن است گاهی درست اهسبر ادی اخلاقیشان اه
تحاظ زنبانی شناختی خوآ ااشند .اتبته ،پیش و ایش از همیلتون ،دنید جیکواسن ) (1997; 2006و مَّتیو
کیئرن ) (Kieran, 2003; 2005اه طرح و د اا از انن رهیا ت پرداختهاند.
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فقط به بُعد زیباییشناختی آثار او لطمه نمیزند ،که در واقع به آنها غنای بیشتری
نیز میبخشد ،زیرا سبب میشود که شور زندگی در آنها جریان پیدا کند (همیلتون،
 ،7831ص.)51 .

در نمونۀ دنگر ،او اه سراغ نمانشنامهای از اررور اشنیتسلر ،اا نام چرخ لک ،که
یلمی اه همین نام هم از روی ان ساخته شده است ،میرود و میگوند:
انسان ،از دید اشنیتسلر ،در این اثر موجودی است متلوّن ،فریبکار ،خودخواه ،که
غریزۀ جنسی افسارگسیختهاش اطفاءنشدنی است .باری ،این دیدگاه اخلاقی به
زعم بسیاری ناپسند و نکوهیدنی است؛ اما تردیدی نیست که خود نمایشنامه اثری
است باشکوه ،خوشساخت ،دقیق و حسابشده و پر از ظرافت و زیبایی و طنز و
بداعت .همۀ صفاتی که برشمردیم منبعث از مضمون آناند که برای بسیاری از
خوانندگان زشت و زننده است .از باب مثال ،تلوّن و ناپایداری شخصیتها ازجمله
مواردی است که به اشنیتسلر امکان میدهد زبان درخشانی را که مشخصۀ این اثر
است به کار گیرد (همیلتون ،7831 ،ص.)51 .

ادنن سان ،گات صلاح را در انن میایند که ،ارای د اا از اخلا گرانی ،راه دومی
در پیش اگیرد ،و اه «کثرتگرانی ارزشی» روسد میجوند و میگوند:
کثرتگرایان معتقدند که مجموعهای از ارزشهای هنری در میان هست [،]...
ترکیبی از ارزشهای مختلف در هنر؛ و اگر چنین باشد ،یک نوع از این ارزشها
در ترکیب مذکور میتواند ارزشهای معرفتی باشد ).(Gaut, 2007, p. 172

در جای دنگر ،در اراار نکی از دو رقیر جدیای که ارای خود ارمیشمارد ،نعنی
«خودانینیگرانی» و «اخلا ستیزی» ،1اازار میدارد:
اگر مخالفان خودآیینیگرایی [یعنی کسانی چون خود او «اخلاقگرا»] دربارۀ
 .1او اعدها «اخلا ستیزی» را اه همراه دندگاههای دنگری ،ازجمله اخلا گرانی میانهروانۀ کرول )،(1996; 1930
در ند زمینهگرانی ) (contextualismجای میدهد و اه نقد میکشد (گات1939 ،؛ . Gaut, 2013
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ارزشهای هنری کثرتگرا باشند ،میتوانند صرفاً قائل شوند به اینکه یکی از
مبانیای که بر اساس آن میتوان به وجود نقص زیباییشناختی در اثری قائل شد
عیبناکی اخلاقی آن است (گات ،7838 ،ص.)77 .

و ااز ررکید میورزد:
باید «کثرتگرایی» را با آغوش باز بپذیریم که میگوید ارزشهای چندی در کنار
ارزشهای معرفتی وجود دارند؛ بنابراین ،اثر هنری میتواند نقصی معرفتی داشته
باشد ،اما همچنان بهسبب سایر محاسن زیباییشناختیاش ،ازقبیل زیبایی ،قدرت
بیانگری ،سبْک درخشان ،و مانند اینها ،درمجموع اثری بزرگ دانسته شود
).(Gaut, 2007, p. 175

در انن نقدقول اخیر اهخوای پیداست که گات ارزشهای هنری را اعم از
ارزشهای اخلاقی و معر تی و زنبانیشناختی و ...میداند اا هرچند که اا اه کار اردن
اصطلاح «ارزشهای زنبانیشناختی» و «ارزشهای هنری» اه جای نکدنگر از سوی او
موجر اروز ااهامی در سخن او شده است.

1

ااری ،اه نرر میرسد که اتوان استدتال گات را در انن ااآ ،اهاختصار ،اننگونه
صورتاندی کرد:
( 1ارار هنری ،دستکم پارهای از انها ،میروانند در زمینۀ معر ت اخلاقی کارها
اکنند و ،از انن جهت ،اهتحاظ اخلاقی داری ارزشاند.
( 0معیارهانی که ااتمآل ارزش ارار هنری را ،در مقام هنر ،رعیین میکنند نک
دسته معیار نیستند ،الکه میروان در انن زمینه کثرتگرا اود و قا د شد اه اننکه

 .1گات ،ا زون ار انن نوشتهها ،در جاهای دنگری نیز «ارزشهای زنبانیشناختی» و «ارزشهای هنری» را اه جای
نکدنگر اه کار میارد و اه ان رصرنح هم میکند (گات ،1939 ،ص 12 .و اه نرر میرسد که در ارخی مواهع،
ازجمله در اننجا ،انن امر اه مشکلاری می انجامد که در جای دنگری اه اح
. 1934

درااآ ان پرداختهانم (کرمی،
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مجموعهای از معیارها ارزش هنر را ،در مقام هنر ،روشن میکنند ،ازجمله
ارزشهای زنبانیشناختی ،معر تشناختی ،و اخلاقی.
( 9اناارانن ،ارار هنریای که معر ت اخلاقی میاخشند ،اه همان اندازه ،ار ارزش
ی
هنریشان ا زوده میشود ،درست اه همان سان که ارزشهای زنبانیشناخت ِ
احتماتیشان ار ارزش انها ،در مقام هنر ،میا زاند.
و انن چیزی نیست جز «کثرتگرانی ارزشی» .پگ ،دستکم نک رهیا ت اه
نسبت میان ارزشهای اخلاقی و زنبانیشناختی ،از میان رهیا تهای مشهور ،نا تیم که
در رونکرد ازرگ چهارم می گنجد .حال دنگر جای ان است که اه نقد انن رونکرد،
که مدا عی جدی نیز پیدا کرده ،انشینیم.
 .9نقد

چنااانکااه ر اات« ،کثرتگاارا»ی مااا ااار ان اساات کااه ررکیباای از ارزشهااای اخلاااقی و
زنبانیشناختی معیار داوری درااآ ارزش نک ارار هناری ،در مقاام هنار ،اسات .اار انان
اساس ،نخستین مسئلهای که طرح میشود انن است کاه معیاار انتخااآ ارزشهاا در انان
ررکیر چه اوده است؟ چرا ررکیبی از انن دو دسته ارزش؟ ممکان اسات کسای اگوناد:
مثلاً چرا ارزشهای تشتجونانه ،ازجمله تشت جنسی و تاشت ناشای از دنادن صاحنههای
خشونتامیز ،در انن ررکیر گنجانده نشده است (که طر اداران پرشاوری هام در عااتم
هنر دارد ؟ چرا ارزشهای رارنخی نا دننای و ماشهبی را در کاار نیااوردنم (کاه اااز هام
طر داران پُرسودانی در عاتم دارند ؟ اه نرر نمیرساد کاه «کثرتگارا» اهمیات چنادانی
ارای انن مسئله قا د اوده ااشد ،چون اعید است کاه اادان رفطمان پیادا نکارده ااشاد.خواه
مدا ع «کثرتگرانی ارزشی» ادنن مسئله وقوف پیدا کرده ااشد و خواه ،اهرغام وقاوف،
ان را درخور پرداختن و پاسفگونی ندانسته ااشد ،در هر حال ،اه زعم ما ،مسئلۀ ماشکور
همچنان پاارجاست و «کثرتگرانی ارزشی» و ،اه واسطۀ ان« ،اخلا گرانی» را اه رحادمی
میخواند.
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حال ایانید ،ارای پیشبرد اح  ،قدری اا گات در اننجا همدتی نشان ادنهم و رض
اگیرنم که ررکیر پیشنهادی او را پشنر تهانم اا نعنی موقتاً مسئلۀ اول را کنار گشاشتهانم.
اما ،اا رض پشنرش ررکیر پیشنهادی گات ،انن سؤال پیش میاند که چگونه میروان
وزن هر کدام از ارزشها را در ارر رعیین کرد و درمجموا اه ارر نمرۀ نهانی داد .اعید
است «کثرتگرانان» مدعی ااشند که ارزشهای اخلاقی و ارزشهای زنبانیشناختی
چونان دو واحد پوتیاند که میروان اه نکدنگر ربدندشان کرد .روشن است که ارزش
کد حساآهای اانکی نک رد را ،که اخشی از انها اه رنال است و اخشی اه نوان،
میروان اا ربدند انن دو واحد پوتی اه نکدنگر محاسبه کرد .واحدهای پوتی روشنررنن
نمونه از کارارد کثرتگرانی ارزشیاند .اما انا ،حتی اا مسامحۀ اسیار ،میروان اه چنین
اتگونی درخصوص ارزشهای اخلاقی و ارزشهای زنبانیشناختی در کثرتگرانی
مورد د اا گات رسید؟
انن مشکد انجا روشنرر میشود که اه سرشت متفاوت ارزشهای اخلاقی و
زنبانیشناختی روجه کنیم .انن ارزشها اهقدری اا نکدنگر رفاوت دارند که شماری از
نامبردارررنن یلسو ان ارزش حتی چارهجونی ارای ر ع رعارضهای گهگاهی انها را،
که اه ارزناایهای معارض در خصوص مثل ًا ارار هنری میرسند ،ارزواندنشی میدانند
)(Nagel, 2013؛ اما ،حتی اگر نخواهیم عجاتتاً وارد اح

حدشدنی/حدناشدنی

اودن رعارض میان ارزشهای اخلاقی و زنبانیشناختی اشونم ،دستکم انن مسئله
همچنان ااقی است که :چطور میروان نرامی ارای روزنن نهانی ارزشهای اخلاقی و
ی
زنبانیشناختی ارار هنری اه دست داد؟ چگونه میشود از ارانند و جمع امتیازات ارزش ِ
متفاوت در ارر هنری سخن گفت و در عین حال دلاخواهی و وقی عمد نکرد؟ که در
انن صورت ،دنگر سخن از نقد و ارزناای ،اه معنای عملی نراممند و دارای مبنای نرری،
ایمعنا خواهد اود ،خواه نقد اخلاقی و خواه زنبانیشناختی و خواه جز ان.
ارای نمونه ،دو ارر را در نرر اگیرند که اومتی اهتحاظ زنبانیشناختی ارزشمند و اه-
تحاظ اخلاقی ایارزش است و دومی ،اهعکگ ،اهتحاظ زنبانیشناختی ایارزش است و
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اهتحاظ اخلاقی ارزشمند .پرسش انن است که ار مبنای «کثرتگرانی ارزشی» چگونه
میروان حکم کرد که کدام ارر اهتحاظ هنری ارر ارزشمندرری است اا راموش نکنیم
که رض انیادنن چنین کثرتگرانیای انن اود که ررکیبی از معیارهای اخلاقی و
زنبانیشناختی معیار داوری نهانی درااآ ارزش هنری ارار هنری است .انا واحدی
ی دومی ار
وجود دارد که ار طبق ان اتوان معلوم کرد که مثلاً ارزشهای اخلاق ِ
ایارزشیهای زنبانیشناختیاش میچراد و ااتمآل امتیاز هنریای ااتارر از اومتی (که ان
هم اه همین شیوه امتیاز هنریاش مشخص شده است میگیرد؟
ممکن است اه نرر کسانی ارسد که چنین وهعی کمتر پیش میاند و ای اسا که
اصلاً نیازی اه مقانسۀ نمونههانی ازقبید دو نمونۀ مثاتی ما نباشد .پگ ایانید ارای اننکه
وهع معمولرری را در نرر گر ته ااشیم ،هرکدام از انن دو ارر مثاتی را اهرنهانی در نرر
اگیرنم؛ نعنی ابینیم که چطور میشود ،اا رکیه ار «کثرتگرانی ارزشی» ،معلوم کرد که
ارر اول ،که اهتحاظ زنبانیشناختی ارزشمند اما اهتحاظ اخلاقی ایارزش است ،ااتمآل ارر
هنری خوای است نا اد؛ و ارر دوم ،که اه تحاظ اخلاقی ارزشمند اما اهتحاظ
زنبانیشناختی ایارزش است ،درنهانت ارر هنری ادی است نا خوآ.
نخستین راهحد محتمد ،که اعید است گات اخواهد ادان رن در دهد اما ممکن
است اه هن ارخی ارسد ،انن است که اگونیم هر مخاطبی اا رکیه ار شم خود انن
روزنن ارزشها را در هنش انجام میرواند داد .اما نکته اننجاست که ،اا ارخا چنین
رونکردی ،دنگر ما اا نقد اهمنزتۀ عملی نراممند ااند وداا کنیم و تاجرم از داوریها و
احکام شخصی در انن ااآ سخن اه میان اورنم .اه همین دتید است که اعید میدانیم
گات اخواهد اه انن راهحد متوسد شود.
راهحد دوم روسد اه راط ارزشهای اخلاقی و ارزشهای زنبانیشناختی در ارر
هنری است .وتی ،اگر «کثرتگرا» ی ما اه راط گهگاهی انن دو دسته ارزش اه نکدنگر
روسد جوند و اخواهد از انن طرنق از مهلکه اگرنزد ،در واقع از کثرتگرانی عدول
کرده است .و ازقضا گات چنین نیز کرده است .او میگوند:
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اگر اثری نگرشهای بهلحاظ اخلاقی نکوهیدهای را به نمایش بگذارد ،به همان
اندازه بهلحاظ زیباییشناختی نقص خواهد داشت؛ و اگر اثری نگرشهای بهلحاظ
اخلاقی پسندیدهای را به نمایش بگذارد ،به همان اندازه بهلحاظ زیباییشناختی
مزیت خواهد داشت )(Gaut, 1998a, p. 182

روشن است که در انن موهع گات میکوشد از مشکد پیشگفته اگرنزد و ،اا
روسد اه راط عیر/حسن اخلاقی ارر اه نقص/مزنت زنبانیشناختی ان ،رکلیف داوری
نهانی درااآ نک ارر را نکسره کند .اما مشکد انن راهحد ان است که اه قیمت عدول
از «کثرتگرانی ارزشی» ،که مبنای گات اود ،رمام میشود .در نقدقول نادشده و
نمونههای دنگر ،درواقع گات پشنر ته است که ااتمآل ارزشهای زنبانیشناختی معیار
داوری درااآ ارر هنریاند (همان کرت «خودانینیگرانی» ؛ چراکه اگر اننگونه نبود،
معنا نداشت که اکوشد نشان دهد وجود ارخی عیوآ اخلاقی اه نقص زنبانیشناختی ارر
میانجامد و وجود ارخی محاسن اخلاقی اه حُسن زنبانیشناختی ان.
اما احتمال سومی هم متصور است اا هرچند احتمال هعیفی ااشد اا و ان اننکه
«کثرتگرا» اخواهد معیار دنگری را در کار ایاورد را ،اا روسد ادان ،مسئله را ر ع و
رجوا کند ،که در انن صورت ااز هم او از کثرتگرانی عدول کرده است اا ارغ از
اننکه ان معیار جدند اصلاً معیار درستی ارای رعیین ارزش ارار هنری ااشد نا نباشد.
اگر «کثرتگرا» نخواهد هیچکدام از سه راهحد پیشگفته را در پیش اگیرد را
مجبور نباشد که نا نقد را ررک کند نا دست از «کثرتگرانی» اکشد ،و راهحد دنگری
نیز ارای یصلهدادن اه مسئلۀ داوری نهانی ارر هنری ار مبنای «کثرتگرانی ارزشی»
نداشته ااشد ،ظاهراً چارهای ندارد جز پشنرش اننکه نمیروان حکم نهانیای درااآ
ارانند ارزشهای اخلاقی و زنبانیشناختی ارر هنری کرد و ااتمآل رنها دو حکم
غیرقاادربدند اه نکدنگر ااقی میمانند :حکمی درااآ وجوه اخلاقی ارر و حکمی هم
درااآ وجوه زنبانیشناختی ان .و اگر چنین ااشد ،اه نک معنا ،اازگشتهانم اه
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«خودانینیگرانی» که میگوند ارزشهای اخلاقی و زنبانیشناختی ارر هنری احکامی
مستقد دارند.
ایانید ارای پیشبرد اح  ،ااز قدری اا گات همدتی کنیم و وجود سازوکار
موردسؤال در اندهای پیشین را مفروض اگیرنم .اما ،اا رض پشنرش وجود سازوکاری
که اتوان اه مدد ان اه روزنن ارزشهای زنبانیشناختی و اخلاقی نک ارر پرداخت و
درنهانت حکم کرد که ارر ،در مقام هنر ،ارر خوای هست نا نه ،انگاه نک مشکد جدی
ارای «اخلا گرا»ی ازقضا «کثرتگرا»ی ما پیش میاند :در چنین نرامی ،اه رصرنح
خود او ،کاملاً محتمد است که ارری اه تحاظ اخلاقی اد ااشد ،اما درنهانت ،ارانند
ارزشهای اخلاقی و زنبانی شناختی ان انن ااشد که ارر مشکور ارر هنری خوای است
)« .(Gaut, 1998aاخلا گرا» ،اهسبر مبانیای که در پیش گر ته ،چارهای ندارد که
ار چنین نتیجهای صحه اگشارد؛ اما مسئلۀ مهم در اننجا انن است که« :اخلا گرا» اودن
چنین رهیا تی دنگر اه چیست؟ و انا «اخلا گرانی» اسم ایمسممانی ارای انن رهیا ت
نخواهد اود؟ وانگهی ،ان همه جِدموجهد و روسد اه «کثرتگرانی ارزشی» ارای ان اود
که او اتواند از «اخلا گرا» اودن دندگاهش د اا کند ،اما ظاهراً انن نتیجه ایشتر اا
«خودانینیگرانی» سازگار است را اا «اخلا گرانی» .اه عبارت دنگر ،ارغ از مشکلات
تاننحدِ ارشمردۀ «کثرتگرانی ارزشی» ،انن رونکرد مشکد مضاعفی ارای
«اخلا گرانی» دارد ،و ان اننکه پانبند اودن اه همۀ ارار و نتانج «کثرتگرانی» درواقع
«اخلا گرا» اودن رهیا ت گات را ایمعنا میکند.
 .4نتیجه گیری

چنانکه گششت ،از میاان چهاار رونکارد موجاود ااه نسابت میاان ارزشهاای اخلااقی و
ارزشهای زنبانیشاناختی ،در مقاام معیاار داوری دراااآ هنار« ،کثرتگرانای ارزشای»
رونکردی رازه است و دعویای متفاوت اا رونکردهای پیشین دارد .از میاان کساانی کاه
امروزه ،در نقد اخلاقی هنر« ،کثرتگرانی ارزشی» پیشه کردهاند ،اه نرر ،ارنگ گاات از

نامبردارررننهاست .او معتقاد اسات کاه ارزش هناریِ اراار هناری اراننادی از مجموعاۀ
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ارزشهااای انهاساات و اااهطااور مشااخص ،در احاا حاهاار ،ررکیباای از ارزشهااای
زنبانیشناختی و ارزشهای اخلااقی معیاار نهاانی داوری دراااآ ارزش هناری ناک ارار
است.
اما اه نرر میرسد که «کثرتگرانی ارزشی» ،اهونژه ار طبق روانت ارنگ گات از
ان ،اا مسا د چندی دست و گرنبان است .و اگر ،چنانکه کوشیدنم در انن جستار نشان
دهیم ،رونکرد مشکور نتواند اه انن مسا د پاسف درخوری ادهد ،ااند اپشنرنم که
«کثرتگرانی ارزشی» (دستکم در روانت ارنگ گات رونکرد قاادد اعی نیست.
ااری ،رونکرد پیش گفته نا ااند اه انن تازمه رن در دهد که نقد ااتمآل عملی وقی و
ایمعیار است ،نا ااند ررنید کند که «کثرتگرانی ارزشی» نهانتاً اه «اصاتت
زنبانیشناسی» نا «اصاتت اخلا » روکاسته میشود ،نا ااند اپشنرد که معیار سومی تازم
است که معیارهای اخلاقی و زنبانیشناختی در ند ان قرار گیرند ،و نا ااند رصدنق کند
که کثرتگرانی ارزشی درنهانت اه خودانینیگرانی روکاسته میشود .راهحد نخست
اصد نقد اه مثااۀ عملی نراممند را زنر سؤال میارد ،و راهحدهای دوم و سوم و چهارم،
ارغ از مشکلات دنگر ،اه عدول از کثرتگرانی میانجامند؛ اناارانن هیچکدام پشنر تنی
نیستند و نمیروانند مسا د «کثرتگرانی ارزشی» را حد کنند.
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