
 

 

در نقد اخلاقی هنر: جستاری نقادانه« گرایی ارزشیکثرت»  

 1محسن کرمی

 چکیده

 ،ساازررنن مساا د در انان وادی اساتمعیار داوری در نقد اخلاقی هنر از سرنوشت مسئلۀ

اناد و ارزش ها معیاار داوری دراااآ اراار هناریکه کدام دسته از ارزش مسئلهنعنی انن 

گرانای کثرت»کنند. در انن میان، نکای از متارخرررنن رونکردهاا را رعیین می هانهانی ان

اصااتت »، «اصااتت اخلاا »دنگار، نعنای  ۀکه در عرض سه رونکرد عماد ،است« ارزشی

دارد، و ان انان کاه ، پیشنهادی متفااوت عرهاه مای«گرانیخودانینی»و  ،«شناسیزنبانی

شاناختی  معیاار داوری نهاانی هاای اخلااقی و زنبانیارزش ازجملاهها )ررکیبی از ارزش

در نقد اخلاقی هنار « گرانی ارزشیرتکث»ررنن نمانندگان . نکی از شاخصنددرااآ هنر

خااود نساابت اااه نقااد اخلاااقی هناار،  صااارنگ گااات اساات. او، در د اااا از رهیا اات خااا

، «گرانای ارزشایکثرت»رساد کاه ااه نرار می اماا .کنادپیشاه می« گرانی ارزشیکثرت»

ساازد. کم ار طبق روانت او، اا مسا لی مواجه اسات کاه پاشنرش ان را ناموجماه میدست

گیری نهانی درااآ ارزش هنار ااه شامم و  و  داور نا ااند اپشنرد که رصمیم« گراتکثر»
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 ۀشود، نا ااند رصدنق کند که رونکردش ااتمآل ااه نکای از ساه رونکارد عماداحاته می

ای در کار ایاورد کاه هار دو دساته ارزش شود، و نا انن که معیار رازهدنگر  روکاسته می

در حاتات اومل،  . روشان اسات کاهاه ان ااشند ربدندقااد تمآلشناختی و اخلاقی اازنبانی

گرانای کثرت»در حاتات دوم و ساوم،  ،مند منتفی خواهاد ااود ونقد اه معنای عملی نرام

 لی نخواهد داشت.معنای محصمَّ« ارزشی

شناختی، های زنبانیهای اخلاقی، ارزشنقد اخلاقی هنر، ارزش واژگان کلیدی:

 .«گرانی ارزشیکثرت»
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 مقدمه

 ۀررنن مبحا  در راارنف  لسافدامنهنقد اخلاقی هنر، اه رصرنح اسیاری، دنرپاررنن و  راخ

هماناا  ررنن مسا دررنن و عمیقینکی از جد اما انن مبح  ازرگدل هنر اوده است. در 

معرکاه و اگر گاامی ااه عقار ااردارنم و قادری از  .است هنرداوری درااآ  معیار مسئلۀ

هاای نسابت میاان ارزش مسئلۀنیز در  ند  مسئله اصله اگیرنم، خواهیم دند که خود انن 

قلمرو اخلا  و هنر، قارار  ازجملهحیات ادمی،  شناختی اا کدهای زنبانیاخلاقی و ارزش

اصلی انن است که انن دو دسته ارزش چگونه و اه چاه میازان  مسئلۀدارد. اه رعبیر دنگر، 

شاناختی حیاات ادمای نقاش قلمارو اخلااقی و زنبانی در خصاوصار داوری در مقام معی

 کنند.اازی می

رونکردهانی که هر کدام  ؛رسد که در انن ااآ ُنه رونکرد متصومر استاه نرر می

 دارد. پگ،نهادی دنگرگونه عرهه میکم اندک رفاوری اا دنگری دارد و پیشدست

 شمارنم:ونکرد را ارمیانن نُه ر ،رررمامنخست، اه اجمال هرچه

 شناختی حاکم ار قلمرو هنر و اخلا ، هر دو، اند.های زنبانیارزش .1

 های اخلاقی حاکم ار قلمرو هنر و اخلا ، هر دو، اند.ارزش .0

های اخلاقی حاکم ار شناختی حاکم ار قلمرو هنرند و ارزشهای زنبانیارزش .9

 قلمرو اخلا .

اخلاقی حاکم ار قلمرو هنرند و شناختی و های زنبانیررکیبی از ارزش .4

 های اخلاقی حاکم ار قلمرو اخلا .ارزش

اند و شناختی و اخلاقی حاکم ار قلمرو اخلا های زنبانیررکیبی از ارزش .5

 شناختی حاکم ار قلمرو هنر.های زنبانیارزش

شناختی و اخلاقی حاکم ار قلمرو هنرند و های زنبانیررکیبی از ارزش .6

 شناختی حاکم ار قلمرو اخلا .های زنبانیارزش

اند و شناختی و اخلاقی حاکم ار قلمرو اخلا های زنبانیررکیبی از ارزش .1

 های اخلاقی حاکم ار قلمرو هنر.ارزش
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و اخلا ، هر  حاکم ار قلمرو هنر شناختی و اخلاقیهای زنبانیررکیبی از ارزش .8

 دو، اند.

ی حاکم اخلاقهای اند و ارزششناختی حاکم ار قلمرو اخلا های زنبانیارزش .3

 .هنرار قلمرو 

انن دو دسته نسبت  امکانات منطقیِ ۀ، همواقع در، ارشمرده ۀگانرونکردهای نُه

اودن ارخی  اه انن معنا نیست که اه غرنر هاان کردن طرح اما ارزش اا ان دو قلمروند؛

خاتی  شانطرحدارنم معناست که گمان  دانانم، اد اروجه اودهاز رونکردهای ممکن ای

 همیم رونکردهای پرطر دار رانج رنها است که میان انن سود  ترنناز  انده نیست. کم

نُما ااشند. وانگهی، نباند های ُعقلانی و معقولهرچند رنها گزننه ،های ممکن نیستندگزننه

ر ارای کسانی د ای اسا که از نرر دور داشت که ارخی از رونکردهای پرطر دار امروز

واقع هم وهع از همین قرار اوده نمودند، و اهغرنر می هانداز گششته اه همین روزگارانِ

 است.

اند که ااتمآل نکی از اوده  کرتانن  ۀ، زانیدواقع در، ارشمرده ۀگانرونکردهای نُه

-حیات ادمی از ، معیار داوری درااآ ان دو قلمروهاانن دو دسته ارزش، نا ررکیبی از ان

های کاملاً متصومر است که کسانی در عاتم رفکر ار انن اندنشه ااشند که ارزش اما ؛اند

ااند  اشارتاند.  قط از ااآ اورده ازقضاچنان که  ؛روان در کار اوردسومی را نیز می

طرح  ،معیاری جانگزنن در انن عرصه ۀمثاااه ،را« انکشاف حقیقت»گفت که مثلاً هیدگر 

 ۀ . نمون1934 ،اند ان را معیار داوری در هنر دانست )داسترکرد و عقیده داشت که ا

جان دنونی است. او، اه نک  هاان ۀها و در رأس همپراگماریست اشارت درخور دنگرِ

و  خوانداه رحدمی میشناختی را های اخلاقی و زنبانیمعنا، اساساً رفکیک ارزش

اخلا  و  ازجملهی حیات ادمی، هاساحت ۀرا معیار انیادنن در هم«  انده»و « یکارامد»

اوردن هر معیار  کار اا در ،. روشن است که(Bresnahan, 2014)شمرد هنر، می

و عرصه و مجال رحقیقی دنگر  طرح خواهد اوداز رونکردها قااد  هرست دنگری ،رازه

مدرن  اا رأی اه ستهای پُدر میان  ا قه ازجملهحتی کسانی ) اساچهشود و گشوده می
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کم در انن  ، دست113-02ص.  ،1984 ،ها )ناونتگمعیارها و ارزش ۀاعتباری همای

نا طرح ارزش سومی اا  امکاننا ی  اننجارحقیق را رعطید کنند. ما در  ۀوادی، اساسًا عرص

ما نسبت میان انن  مسئلۀدر هر حال  اما ؛نیستیم اا هاارزش ۀامکان طرح اح  از نفی هم

ان دو قلمرو است. پگ پرداختن اه  درااآدر داوری  انشدو دسته ارزش و سهم

 گشارنم.معیارهای دنگر را اه مجاتی و مقاتی دنگر وامی

گفته رنها چهار رونکرد نخست، رسد که از میان نُه رونکرد پیشااری، اه نرر می

 اهرونکردهانی که  ؛اندنرران طر دار پیدا کرده، در میان  یلسو ان و صاحرراکنون

گرانی کثرت»و  9«گرانیخودانینی»، 0«اصاتت اخلا »، 1«شناسیاصاتت زنبانی» ریررر

نیچه است « شناسیاصاتت زنبانی»ررنن مدا ع ازرگ 5خوانیم.می شان4«ارزشی

(Nietzsche, 1872; 1878). « 1982مورد د اا ا لاطون )« اصاتت اخلا، 

  در قرن ایستم در 1964)را راتستوی  (1993)های دوم، سوم و دهم  و هیوم کتاآ

نیز مدا عان « گرانیخودانینی»و  .ه کردرر از اصلش از نو عرهصورری ارردوکگ

-p. 379 ,1981)نردزتی گر ته را ای (1891)از اسکار وانلد  ؛اسیاری داشته است

، و (2006 ;1996)جیکواسن ، (2006 ;1994)، تامارک (1998)، اندرسون  80

رونکرد « گرانی ارزشیکثرت»، معلوم قرار از . وتی(2013 ;2010 ;2006)کیئرن 

درااآ اه اح  جدندی است که مستلزم روهیح و ربیین است. پگ در انن جستار 

گزارشی از ان اه دست دهیم و  کوشیم نخستپردازنم و میمی« گرانی ارزشیکثرت»

 .دست اجنبانیماه نقد و ارزناای ان  گاهان

                                                           
1. Aestheticism 

0. Moralism 

9. Autonomism 

4. Value Pluralism 

ای اندک متفاوت اا انچه ما در هانی دنگر، اه معانیرر، و حتی در سیا گفتنی است که هر چهار اصطلاح، پیش .5

دادن انن رمانز، هر چهار اصطلاح را اند. از انن جهت، در اننجا، ارای نشان کنیم، اه کار ر تهاز انها مراد می اننجا

 انم.شان را اا حرف ازرگ اوردههای انگلیسیو معادلانم در ررجمۀ  ارسی در میان گیومه قرار داده
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 گزارش .7

اند که نه مجال پرداختن اه همۀ ای در  لسفه اه کار اردهاه معانی عدنده را« گرانیکثرت»

ررشادن ساخن هست و نه سودی در انن کار متصومر است؛ اماا اارای روشن اننجاانها در 

 گرانی را ااند از هم رمیز دهیم.خودمان، تاجرم، دو نوا کثرت

و مرادشان انن است  ارندمیۀ رفسیر اه کار را در سیا   لسف« گرانیکثرت»گاهی 

 که:

در مورد یک اثر هنری ممکن است تفسیرهای پذیرفتنی متعددی وجود داشته 

. (Stecker, 1996)بهتر از دیگری نباشد  هااز آن کیچیهطوری که به ،باشد

گوید[ گرایی قرار دارد ]که میاین معنا[ در نقطۀ مقابل وحدت درگرایی ]کثرت

ای وجود دارد که از هر تفسیر دیگری بهتر است یگانه همواره بهترین تفسیر

1980) ,(Juhl 1(.33 ، ص.7831 ،)کاری 

گرانی نیست، زنرا انن قطعاً انن نوا کثرت« گرانی ارزشیکثرت»اما مراد ما از 

است، حال ان که  0رفسیر اه ناظرندارد و احثی  ارزشاح  اساساً اررباطی اا 

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

                                                           
گرانی رفسیری، هرچند اه اح  حاهر مراوط نیست، خود محمد نکی از مناقشات در نقد ارار هنری و . کثرت1

ازجمله نقد اخلاقی انهاست. در نک کلام، مسئله از انن قرار است: اا پشنرش رفسیرهای متکثر از ارار هنری و 

 (Krausz, 2002) روان دم از نقد زد؟ن رفسیر واحد، دنگر چگونه میمردود دانست

0. interpretative 

9. evaluative 
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گرانی را از هم رمیز دادنم: رر، دو نوا کثرتاند. پگ، اه رعبیر سادهان ا زوده

 گرانی ارزشی.و کثرت 1گرانی رفسیریکثرت

کم اه دو معنای عمده اه کار ر ته است: نیز دست« گرانی ارزشیکثرت»وتی 

روانند از وجوه مختلفی انن است که ارار هنری می« ارزشی گرانیکثرت»گاهی مراد از 

دارای ارزش ااشند. مثلاً ممکن است اه تحاظ رارنخی ارزشمند ااشند، اه تحاظ پوتی، اه 

شناختی، اه تحاظ حال خاصمی که در مخاطر انجاد های روانتحاظ اخشیدن اصیرت

ون ار همۀ اننها، اه تحاظ کنند، اه تحاظ رعاتیم اخلاقی موجود در انها و، ا زمی

شناختی انها اه کار ر ته است. اه رعبیر دنگر، انن و ردایر زنبانیهانی که در طرح ظرا ت

های گوند که ارار هنری هم ممکن است دارای ارزشاخیر می« گرانی ارزشیکثرت»

خی، ازقبید اقتصادی، رارن غیرهنریهانی ااشند و هم کاملاً محتمد است که ارزش هنری

. پگ، ااند روجه (Kieran, 2013, p. 289)عاطفی، اخلاقی، نا معر تی داشته ااشند 

داشت که ارزش هنری ارر متمانز است از ارزش اقتصادی، معر تی، و حتی اخلاقِی 

موردنرر ماست.  اننجاگرانی نیز ان چیزی نیست که در احتماتی ان. ااری، انن کثرت

های دارد: نخست انن که ارار هنری ممکن است ارزشگرانی ارزشی دو ادعا انن کثرت

گوناگون داشته ااشند و دوم انن که، اا انن همه، ارزش هنری ارار هنری متمانز از سانر 

  1ااور ااشد و اگوند که )های احتماتی انهاست. حال اگر کسی اه ادعای دوم ایارزش

 از یندناار  ارزش هنری انها 0)های گوناگون داشته ااشند و روانند ارزشارار هنری می

 ، ااند اگونیم که دنگر سخن 11، ص. 1939های انهاست )گات، از ارزش ایمجموعه

در معنای دومی اه میان امده است؛ و انن همان معنانی است « گرانی ارزشیکثرت»از 

 اا ان کارها دارنم. اننجاکه در 

                                                           
1. interpretative pluralism شناختی گرانی معر تگرانی را کثرتاا اتبته کسانی انن نوا کثرت

(epistemological pluralism) کم شقی از ان، اما شاند در سیا  رفسیر هنر اهتر اند، نا دستنیز نامیده

 .(Davies, 2009)سخن اگونیم « گرانی رفسیریکثرت»ااشد از 
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گرانی کثرت»کنیم انا ار انچه ر ت، رونکردی که در انن جستار از ان اح  می

اودن اه اننکه ارزش هنری ارار هنری اه همین معنای اخیر است، نعنی قا د « ارزشی

نی که هاارزش مجموعههای انهاست؛ اما در اننکه انن از ارزش ایمجموعهارانندی از 

نررهانی در میان نند اختلافهاارزشکنند کدام ارزش هنری ارار هنری را رعیین می

کنیم که در شونم و رنها ادنن اسنده میگرانان هست، که در اننجا ادان وارد نمیکثرت

شناختی ارر های اخلاقی و زنبانیتحاظ رمرکز موهوا ار نسبت ارزشانن جستار، اه

ن دو دسته ارزش پردازنم که معتقدند، ااتمآل، انهنری،  قط اه قول کسانی می

 اند.کنندۀ ارزش هنری ارار هنریرعیین

گفت که می«  شناسیاصاتت زنبانی»اه ناد ایاورنم که رونکرد اول )نعنی 

شناختی حاکم ار قلمرو هنر و اخلا ، هر دو، اند؛ رونکرد دوم )نعنی های زنبانیارزش

ا  و هنر، هر دو، های اخلاقی حاکم ار قلمرو اخلگفت که ارزشمی«  اصاتت اخلا »

های اخلاقی گفت که، ااتمآل، ارزشمی«  گرانیخودانینی»اند، و رونکرد سوم )نعنی 

شناختی حاکم ار قلمرو هنرند. و حال رونکرد های زنبانیحاکم ار قلمرو اخلا  و ارزش

های از ارزش ررکیبی سخنش انن است که«  گرانی ارزشیکثرت»چهارم )نعنی 

اخلاقی حاکم ار قلمرو هنر است. اه عبارت دنگر، مدمعای انن رونکرد شناختی و زنبانی

های روان اه نک دسته ارزش  روکاست، خواه ارزشانن است که ارزش هنر را نمی

 شناختی.های زنبانیاخلاقی ااشند و خواه ارزش

شناختی حال، نخست ااند ابینیم که رهیا تی اه نسبت میان نقد اخلاقی و نقد زنبانی

، در  ند انن رونکرد عمده «گرانی ارزشیکثرت»سبر ااتناء ار نر در میان هست که اهه

اگنجد نا خیر؛ نعنی ابینیم که انا واقعاً انن قول اساسًا مدا عی دارد نا اننکه مانند اقوال 

تحاظ منطقی ممکن است و دنگری که در ااتدای انن  صد وصفشان ر ت  قط اه

گرانی کثرت»گاه اه ارزناای رونکرد از ان ارنیامده. و ان راکنون کسی در مقام د اا

 انشینیم.« ارزشی

 «گراییاخلاق»گرایی ارزشی: ای از کثرتنمونه .0
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در نسبت میان نقد اخلااقی و « گرانی ارزشیکثرت»هانی که گاهی دم از نکی از رهیا ت

 ethicismشاااناختی زده اسااات رهیاااا تی اسااات کاااه اااارنگ گاااات ان را نقااد زنبانی

 ,Gaut))اصااتت اخلاا   متماانز شاود  moralism  نامیاده اسات راا از گرانیاخلاا )

1998a). 

 رر، انن است:رمامگات، اه اجمال هرچه« گرانیاخلا »ااری، ادعای اصلی 

لحاظ منطقی[ صحیحی است. شناختی درخور و ]بهنقد اخلاقی هنر فعالیت زیبایی

توسط آثار درآمده بهنمایشهای بهاخلاقی نگرشیابی تر ]...[ ارزشبه تعبیر دقیق

شناختی آن آثار است، تا آنجا که، اگر هنری یکی از وجوه صحیح ارزیابی زیبایی

ای را به نمایش بگذارد، به همان اندازه لحاظ اخلاقی نکوهیدههای بهاثری نگرش

اظ اخلاقی لحهای بهشناختی نقص خواهد داشت، و اگر اثری نگرشلحاظ زیباییبه

شناختی مزیت لحاظ زیباییای را به نماش بگذارد، به همان اندازه بهپسندیده

 .(Gaut, 1998a, p. 182)خواهد داشت 

اما، از دعوی صِرف که اگشرنم، گات در اراری که در د اا از انن رهیا ت خود 

می، نوشته، درمجموا، سه دسته استدتال اقامه کرده است که ما در جای دنگری )کر

های انم، و در اننجا رنها ار نکی از مجموعه استدتال  اه نقد هر سه دسته پرداخته1934

گشارنم: کند، انگشت ررکید میپیشه می« گرانی ارزشیکثرت»او، که در ان 

 .1شناختیهای معر تاستدتال

 ای از ارارشناختی، در مرحلۀ اول، انن است که پارههای معر تجان کلام استدتال

 روانند در زمینۀ معر تشناختی، دارای ارزش اسیارند و ازجمله میتحاظ معر تهنری، اه

 کارها اکنند: اخلاقی

ای شناخت فلسفی در ما پدید آورد، شناختی از جنس تواند گونه[ ادبیات می7]

ای چون مفهوم همدلی. ]...[ فلسفۀ اخلاق های اخلاقیویژه مفهومهایمان، بهمفهوم

                                                           
1. epistemological arguments 
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ای از زندگی نیکو برای ما فراهم آورد؛ اما برای درک کامل «طرح کلی»ند توامی

ای نیاز داریم که تجسم ها، به آن نوع بینش اخلاقیمقتضیات خاص موقعیت

 توان یافت. ]...[ها و آثار ادبی میکاملش را فقط در نوشته

ربارۀ اینکه تواند شناختی از امور ممکن یا محتمل به ما بدهد؛ مثلاً د[ هنر می2]

 توان تعبیر و تفسیر کرد. ]...[موقعیتی را چگونه می

تواند نه فقط دربارۀ آنچه احتمالی است، بلکه نیز دربارۀ آنچه واقعی و [ می8]

 بالفعل است به ما شناخت بدهد. ]...[

به ما بدهد، یعنی شناختی در این باره که کارهای  شناخت عملیتواند [ می4]

 توان انجام داد. ]...[می معیّنی را چگونه

 تواند معنی و اهمیت رویدادها را به ما بیاموزد. ]...[[ می5]

دهد ]...[ یعنی دامنۀ تجربۀ ما را تا بدان حد می شناخت تجربی[ هنر به ما 6]

توانستیم بخشد که چیزهایی را که در غیر این صورت شاید هرگز نمیوسعت می

 گیرد. ]...[تجربه یا احساس کنیم در بر می

هایی به ما های اخلاقی، درسویژه ارزشها، بهتواند دربارۀ ارزش[ هنر می1]

 (.205-3، صص. 7831بیاموزد )گات، 

روانند در زمینۀ معر ت اخلاقی چیزی اه مخاطبان اما ا زون ار اننکه ارار هنری می

اخشی ارار هنری، اه ارزش ادهند، ااند، در مرحلۀ دوم، نشان داد که انن قاالیتِ معر ت

روانند در زمینۀ انها در مقام هنر راط دارد؛ چرا که از صِرف انن که ارار هنری می

اند که مُجاز و رواست که اه نقد اخلاقی انن کارهانی اکنند،  قط ارمیشناخت اخلاقی 

« گرااخلا » . و حال انکه مدعای 10-15، صص. 1935ارار انشینیم )کرمی و دنگران، 

انن اود که در موارد خاصی همواره حسن/عیر اخلاقی ارر اه مزنت/نقص ان در مقام 

رواند ننجا گات دو راه در پیش می. در ا(Gaut, 1998a, p. 181)هنر راط دارد 

کند در د اا از چنین اررباطی، رلاشی که چندان گیرد: نخست رلاشی میگر ت و می

 قرنن رو یق نیست:
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شود. مثلاً در یکی از آموزد، اساساً به نحوۀ تعلیم آن مربوط میآنچه هنر به ما می

ازهم و پرگار اماندهای زیبا میان عاشق و معشوق جاشعار ]جان[ دان، که مقایسه

گیری از استعاره و صورت گرفته است، مضمون عشق و عاشقی اساساً با بهره

. چنین (Beardsmore, 1971, p. 59)واژگانی خاص بیان شده است 

کم در بعضی موارد محتوای دهد[ که دستسخنی، اگر درست باشد، ]نشان می

به شناختی مشبهٌهای زیباییشناختی )ازجمله محتوای اخلاقی( در اصل به ویژگی

شناختی شناخت شود، که خود حامل محتواست. از این رو، ارتباط زیباییمربوط می

در چنین مواردی محرز است. گذشته از این، منطقی است که هر زمان که 

ها ها و موقعیتهای دقیق و دلکش شخصیتهای شناختی در قالب توصیفبینش

، ص. 7834کنند )گات، شناختی پیدا میش زیباییها ارزبیان شوند، این بینش

251.) 

گرانی قرنن رو یق نیست، زنرا درست از همین منرر انن رلاش در د اا از اخلا 

اند.   استدتال کرد، چنان که کرده1«ستیزیاخلا »گرانی )و اه سود روان علیه اخلا می

رانی سبک و سیا  ارر، نا ازجمله کرنستفر همیلتون معتقد است که گاهی جشاایت و گی

تحاظ اخلاقی مردودی است که ان، ناشی از  کرت نا نررگاه اه صورترر اه رعبیر  نی

ارد. نخستین در ارر طرح شده است. او در خلال اررسی چند نمونه سخنش را پیش می

 نونگ است. اه نرر همیلتون،اش استرنندارگِ نمانشنامهنمونه

خواهد روابط زن و مرد را هایش از ما مینمایشنامهاستریندبرگ در بسیاری از 

ای برای درک زندگی تلقی کنیم، حیاتی که سراسر جدال و دشمنی است، استعاره

وقفه تا لحظۀ مرگ. شاید بسیاری از خوانندگان آثار استریندبرگ با این جدالی بی

نه کنند که این نگرش نگرش اخلاقی مخالف باشند، اما در عین حال حس می

                                                           
1. Immoralism شان اه سبر ادی اخلاقیدرست اه گاهیگوند ارارِ هنری ممکن است رهیا تی است که می

و مَّتیو  (2006 ;1997)شناختی خوآ ااشند. اتبته، پیش و ایش از همیلتون، دنید جیکواسن تحاظ زنبانی

 اند.اه طرح و د اا از انن رهیا ت پرداخته (Kieran, 2003; 2005)کیئرن 
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زند، که در واقع به آنها غنای بیشتری شناختی آثار او لطمه نمیفقط به بُعد زیبایی

شود که شور زندگی در آنها جریان پیدا کند )همیلتون، بخشد، زیرا سبب مینیز می

 (.51، ص. 7831

، که چرخ  لکای از اررور اشنیتسلر، اا نام در نمونۀ دنگر، او اه سراغ نمانشنامه

 گوند:رود و میهمین نام هم از روی ان ساخته شده است، می  یلمی اه

انسان، از دید اشنیتسلر، در این اثر موجودی است متلوّن، فریبکار، خودخواه، که 

اش اطفاءنشدنی است. باری، این دیدگاه اخلاقی به غریزۀ جنسی افسارگسیخته

نمایشنامه اثری  زعم بسیاری ناپسند و نکوهیدنی است؛ اما تردیدی نیست که خود

شده و پر از ظرافت و زیبایی و طنز و ساخت، دقیق و حساباست باشکوه، خوش

اند که برای بسیاری از بداعت. همۀ صفاتی که برشمردیم منبعث از مضمون آن

ها ازجمله خوانندگان زشت و زننده است. از باب مثال، تلوّن و ناپایداری شخصیت

دهد زبان درخشانی را که مشخصۀ این اثر کان میمواردی است که به اشنیتسلر ام

 (.51، ص. 7831است به کار گیرد )همیلتون، 

گرانی، راه دومی ایند که، ارای د اا از اخلا ادنن سان، گات صلاح را در انن می

 گوند:جوند و میروسد می« گرانی ارزشیکثرت»در پیش اگیرد، و اه 

های هنری در میان هست ]...[، ز ارزشای اگرایان معتقدند که مجموعهکثرت

ها های مختلف در هنر؛ و اگر چنین باشد، یک نوع از این ارزشترکیبی از ارزش

 .(Gaut, 2007, p. 172)های معرفتی باشد تواند ارزشدر ترکیب مذکور می

شمارد، نعنی ای که ارای خود ارمیدر جای دنگر، در اراار نکی از دو رقیر جدی

 دارد:، اازار می1«ستیزیاخلا »و « گرانیخودانینی»

دربارۀ «[ گرااخلاق»گرایی ]یعنی کسانی چون خود او اگر مخالفان خودآیینی

                                                           
،  ;1996)1930(روانۀ کرول ی میانهگرانهای دنگری، ازجمله اخلا را اه همراه دندگاه« ستیزیاخلا ». او اعدها 1

  .Gaut, 2013؛ 1939کشد )گات، دهد و اه نقد میجای می (contextualism)گرانی در  ند زمینه
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توانند صرفاً قائل شوند به اینکه یکی از گرا باشند، میهای هنری کثرتارزش

شناختی در اثری قائل شد توان به وجود نقص زیباییای که بر اساس آن میمبانی

 (.77، ص. 7838اخلاقی آن است )گات،  یبناکیع

 ورزد:و ااز ررکید می

های چندی در کنار گوید ارزشرا با آغوش باز بپذیریم که می« گراییکثرت»باید 

تواند نقصی معرفتی داشته های معرفتی وجود دارند؛ بنابراین، اثر هنری میارزش

زیبایی، قدرت  ازقبیلاش، ختیشناسبب سایر محاسن زیباییباشد، اما همچنان به

اثری بزرگ دانسته شود  درمجموع، سبْک درخشان، و مانند اینها، یگرانیب

(Gaut, 2007, p. 175). 

های هنری را اعم از خوای پیداست که گات ارزشاخیر اه قولنقددر  انن 

کار اردن  داند اا هرچند که اا اهشناختی و... میهای اخلاقی و معر تی و زنبانیارزش

اه جای نکدنگر از سوی او « های هنریارزش»و « شناختیهای زنبانیارزش»اصطلاح 

 1موجر اروز ااهامی در سخن او شده است.

گونه اختصار، اننرسد که اتوان استدتال گات را در انن ااآ، اهااری، اه نرر می

 اندی کرد:صورت

در زمینۀ معر ت اخلاقی کارها  روانندای از انها، میکم پارهارار هنری، دست  1)

 اند.تحاظ اخلاقی داری ارزشاکنند و، از انن جهت، اه

کنند نک معیارهانی که ااتمآل ارزش ارار هنری را، در مقام هنر، رعیین می  0)

گرا اود و قا د شد اه اننکه روان در انن زمینه کثرتدسته معیار نیستند، الکه می

                                                           
را اه جای « های هنریارزش»و « شناختیهای زنبانیارزش»ها، در جاهای دنگری نیز . گات، ا زون ار انن نوشته1

رسد که در ارخی مواهع،   و اه نرر می12، ص. 1939کند )گات، ح هم میارد و اه ان رصرننکدنگر اه کار می

انم )کرمی، انجامد که در جای دنگری اه اح  درااآ ان پرداختهازجمله در اننجا، انن امر اه مشکلاری می

1934.  
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کنند، ازجمله را، در مقام هنر، روشن میای از معیارها ارزش هنر مجموعه

 شناختی، و اخلاقی.شناختی، معر تهای زنبانیارزش

اخشند، اه همان اندازه، ار ارزش ای که معر ت اخلاقی میاناارانن، ارار هنری  9)

شناختِی های زنبانیشود، درست اه همان سان که ارزششان ا زوده میهنری

 ا زاند.مقام هنر، میشان ار ارزش انها، در احتماتی

کم نک رهیا ت اه پگ، دست«. گرانی ارزشیکثرت»و انن چیزی نیست جز 

های مشهور، نا تیم که شناختی، از میان رهیا تهای اخلاقی و زنبانینسبت میان ارزش

گنجد. حال دنگر جای ان است که اه نقد انن رونکرد، در رونکرد ازرگ چهارم می

 ا کرده، انشینیم.که مدا عی جدی نیز پید

 نقد .9

هااای اخلاااقی و ی مااا ااار ان اساات کااه ررکیباای از ارزش«گااراکثرت»ر اات،  کااهچنااان

شناختی معیار داوری درااآ ارزش نک ارار هناری، در مقاام هنار، اسات. اار انان زنبانی

هاا در انان شود انن است کاه معیاار انتخااآ ارزشای که طرح میاساس، نخستین مسئله

ت؟ چرا ررکیبی از انن دو دسته ارزش؟ ممکان اسات کسای اگوناد: ررکیر چه اوده اس

های جونانه، ازجمله تشت جنسی و تاشت ناشای از دنادن صاحنههای تشتمثلاً چرا ارزش

امیز، در انن ررکیر گنجانده نشده است )که طر اداران پرشاوری هام در عااتم خشونت

کاار نیااوردنم )کاه اااز هام  و ماشهبی را درهای رارنخی نا دننای هنر دارد ؟ چرا ارزش

اهمیات چنادانی « گاراکثرت»رساد کاه طر داران پُرسودانی در عاتم دارند ؟ اه نرر نمی

ارای انن مسئله قا د اوده ااشد، چون اعید است کاه اادان رفطمان پیادا نکارده ااشاد.خواه 

، رغام وقاوفادنن مسئله وقوف پیدا کرده ااشد و خواه، اه« گرانی ارزشیکثرت»مدا ع 

گونی ندانسته ااشد، در هر حال، اه زعم ما، مسئلۀ ماشکور ان را درخور پرداختن و پاسف

را اه رحادمی « گرانیاخلا »و، اه واسطۀ ان، « گرانی ارزشیکثرت»همچنان پاارجاست و 

 خواند.می



 089  محسن کرمی/  در نقد اخلاقی هنر: جستاری نقادانه« کثرت گرایی ارزشی»

 

 

حال ایانید، ارای پیشبرد اح ، قدری اا گات در اننجا همدتی نشان ادنهم و  رض 

انم. انم اا نعنی موقتاً مسئلۀ اول را کنار گشاشتهکیر پیشنهادی او را پشنر تهاگیرنم که رر

روان اند که چگونه میاما، اا  رض پشنرش ررکیر پیشنهادی گات، انن سؤال پیش می

ها را در ارر رعیین کرد و درمجموا اه ارر نمرۀ نهانی داد. اعید وزن هر کدام از ارزش

شناختی های زنبانیهای اخلاقی و ارزشاشند که ارزشمدعی ا« گرانانکثرت»است 

شان کرد. روشن است که ارزش روان اه نکدنگر ربدنداند که میچونان دو واحد پوتی

های اانکی نک  رد را، که اخشی از انها اه رنال است و اخشی اه نوان، حساآ کد

ررنن احدهای پوتی روشنروان اا ربدند انن دو واحد پوتی اه نکدنگر محاسبه کرد. ومی

روان اه چنین اند. اما انا، حتی اا مسامحۀ اسیار، میگرانی ارزشینمونه از کارارد کثرت

گرانی شناختی در کثرتهای زنبانیهای اخلاقی و ارزشاتگونی درخصوص ارزش

 مورد د اا گات رسید؟

ی و های اخلاقشود که اه سرشت متفاوت ارزشرر میانن مشکد انجا روشن

قدری اا نکدنگر رفاوت دارند که شماری از ها اهشناختی روجه کنیم. انن ارزشزنبانی

های گهگاهی انها را، جونی ارای ر ع رعارضنامبردارررنن  یلسو ان ارزش حتی چاره

دانند رسند، ارزواندنشی میهای معارض در خصوص مثلًا ارار هنری میکه اه ارزناای

(Nagel, 2013) ،ناشدنی شدنی/حدحتی اگر نخواهیم عجاتتاً وارد اح  حد؛ اما

کم انن مسئله شناختی اشونم، دستهای اخلاقی و زنبانیاودن رعارض میان ارزش

های اخلاقی و روان نرامی ارای روزنن نهانی ارزشهمچنان ااقی است که: چطور می

و جمع امتیازات ارزشِی  شود از ارانندشناختی ارار هنری اه دست داد؟ چگونه میزنبانی

اخواهی و  وقی عمد نکرد؟ که در متفاوت در ارر هنری سخن گفت و در عین حال دل

مند و دارای مبنای نرری، انن صورت، دنگر سخن از نقد و ارزناای، اه معنای عملی نرام

 شناختی و خواه جز ان.معنا خواهد اود، خواه نقد اخلاقی و خواه زنبانیای

-شناختی ارزشمند و اهتحاظ زنبانی، دو ارر را در نرر اگیرند که اومتی اهارای نمونه

ارزش است و شناختی ایتحاظ زنبانیعکگ، اهارزش است و دومی، اهتحاظ اخلاقی ای
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چگونه « گرانی ارزشیکثرت»تحاظ اخلاقی ارزشمند. پرسش انن است که ار مبنای اه

هنری ارر ارزشمندرری است اا  راموش نکنیم تحاظ روان حکم کرد که کدام ارر اهمی

ای انن اود که ررکیبی از معیارهای اخلاقی و گرانیکه  رض انیادنن چنین کثرت

است. انا واحدی شناختی معیار داوری نهانی درااآ ارزش هنری ارار هنری زنبانی

ار  های اخلاقِی دومیوجود دارد که ار طبق ان اتوان معلوم کرد که مثلاً ارزش

ای ااتارر از اومتی )که ان چراد و ااتمآل امتیاز هنریاش میشناختیهای زنبانیارزشیای

 گیرد؟اش مشخص شده است  میهم اه همین شیوه امتیاز هنری

اند و ای اسا که ممکن است اه نرر کسانی ارسد که چنین وهعی کمتر پیش می

ونۀ مثاتی ما نباشد. پگ ایانید ارای اننکه هانی ازقبید دو نماصلاً نیازی اه مقانسۀ نمونه

رنهانی در نرر رری را در نرر گر ته ااشیم، هرکدام از انن دو ارر مثاتی را اهوهع معمول

، معلوم کرد که «گرانی ارزشیکثرت»شود، اا رکیه ار اگیرنم؛ نعنی ابینیم که چطور می

ارزش است، ااتمآل ارر اظ اخلاقی ایتحشناختی ارزشمند اما اهتحاظ زنبانیارر اول، که اه

تحاظ هنری خوای است نا اد؛ و ارر دوم، که اه تحاظ اخلاقی ارزشمند اما اه

 ارزش است، درنهانت ارر هنری ادی است نا خوآ.شناختی ایزنبانی

محتمد، که اعید است گات اخواهد ادان رن در دهد اما ممکن  حدنخستین راه

خود انن  نن است که اگونیم هر مخاطبی اا رکیه ار شماست اه  هن ارخی ارسد، ا

رواند داد. اما نکته اننجاست که، اا ارخا  چنین ها را در  هنش انجام میروزنن ارزش

ها و مند ااند وداا کنیم و تاجرم از داوریمنزتۀ عملی نرامرونکردی، دنگر ما اا نقد اه

دانیم ه همین دتید است که اعید میاحکام شخصی در انن ااآ سخن اه میان اورنم. ا

 حد متوسد شود.گات اخواهد اه انن راه

شناختی در ارر های زنبانیهای اخلاقی و ارزشدوم روسد اه راط ارزش حدراه

ی ما اه راط گهگاهی انن دو دسته ارزش اه نکدنگر «گراکثرت»هنری است. وتی، اگر 

گرانی عدول اگرنزد، در واقع از کثرتروسد جوند و اخواهد از انن طرنق از مهلکه 

 گوند:کرده است. و ازقضا گات چنین نیز کرده است. او می



 085  محسن کرمی/  در نقد اخلاقی هنر: جستاری نقادانه« کثرت گرایی ارزشی»

 

 

ای را به نمایش بگذارد، به همان لحاظ اخلاقی نکوهیدههای بهاگر اثری نگرش

لحاظ های بهشناختی نقص خواهد داشت؛ و اگر اثری نگرشلحاظ زیباییاندازه به

شناختی لحاظ زیبایینمایش بگذارد، به همان اندازه به ای را بهاخلاقی پسندیده

 (Gaut, 1998a, p. 182)مزیت خواهد داشت 

گفته اگرنزد و، اا کوشد از مشکد پیشروشن است که در انن موهع گات می

شناختی ان، رکلیف داوری روسد اه راط عیر/حسن اخلاقی ارر اه نقص/مزنت زنبانی

حد ان است که اه قیمت عدول کند. اما مشکد انن راه نهانی درااآ نک ارر را نکسره

قول نادشده و شود. در نقد، که مبنای گات اود، رمام می«گرانی ارزشیکثرت»از 

شناختی معیار های زنبانیارزش ااتمآلهای دنگر، درواقع گات پشنر ته است که نمونه

گونه نبود، چراکه اگر انن؛ « گرانیخودانینی»اند )همان  کرت داوری درااآ ارر هنری

شناختی ارر معنا نداشت که اکوشد نشان دهد وجود ارخی عیوآ اخلاقی اه نقص زنبانی

 شناختی ان.انجامد و وجود ارخی محاسن اخلاقی اه حُسن زنبانیمی

اما احتمال سومی هم متصور است اا هرچند احتمال هعیفی ااشد اا و ان اننکه 

دنگری را در کار ایاورد را، اا روسد ادان، مسئله را ر ع و اخواهد معیار « گراکثرت»

گرانی عدول کرده است اا  ارغ از رجوا کند، که در انن صورت ااز هم او از کثرت

 اننکه ان معیار جدند اصلاً معیار درستی ارای رعیین ارزش ارار هنری ااشد نا نباشد.

گفته را در پیش اگیرد را پیش حدکدام از سه راهنخواهد هیچ« گراکثرت»اگر 

دنگری  حداکشد، و راه« گرانیکثرت»مجبور نباشد که نا نقد را ررک کند نا دست از 

« گرانی ارزشیکثرت»دادن اه مسئلۀ داوری نهانی ارر هنری ار مبنای نیز ارای  یصله

درااآ ای روان حکم نهانیای ندارد جز پشنرش اننکه نمینداشته ااشد، ظاهراً چاره

شناختی ارر هنری کرد و ااتمآل رنها دو حکم های اخلاقی و زنبانیارانند ارزش

مانند: حکمی درااآ وجوه اخلاقی ارر و حکمی هم ربدند اه نکدنگر ااقی میغیرقااد

انم اه شناختی ان. و اگر چنین ااشد، اه نک معنا، اازگشتهدرااآ وجوه زنبانی
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شناختی ارر هنری احکامی های اخلاقی و زنبانیارزشگوند که می« گرانیخودانینی»

 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 

لاقی نک ارر پرداخت و شناختی و اخهای زنبانیکه اتوان اه مدد ان اه روزنن ارزش

گاه نک مشکد جدی درنهانت حکم کرد که ارر، در مقام هنر، ارر خوای هست نا نه، ان

اند: در چنین نرامی، اه رصرنح ی ما پیش می«گراکثرت»ی ازقضا «گرااخلا »ارای 

خود او، کاملاً محتمد است که ارری اه تحاظ اخلاقی اد ااشد، اما درنهانت، ارانند 

شناختی ان انن ااشد که ارر مشکور ارر هنری خوای است ی اخلاقی و زنبانیهاارزش

(Gaut, 1998a)« . ای ندارد که ای که در پیش گر ته، چارهسبر مبانی، اه«گرااخلا

اودن « گرااخلا »ای صحه اگشارد؛ اما مسئلۀ مهم در اننجا انن است که: ار چنین نتیجه

مسممانی ارای انن رهیا ت اسم ای« گرانیاخلا »انا چنین رهیا تی دنگر اه چیست؟ و 

ارای ان اود « گرانی ارزشیکثرت»نخواهد اود؟ وانگهی، ان همه جِدموجهد و روسد اه 

اودن دندگاهش د اا کند، اما ظاهراً انن نتیجه ایشتر اا « گرااخلا »که او اتواند از 

اه عبارت دنگر،  ارغ از مشکلات «. گرانیاخلا »سازگار است را اا « گرانیخودانینی»

، انن رونکرد مشکد مضاعفی ارای «گرانی ارزشیکثرت»تاننحدِ ارشمردۀ 

درواقع « گرانیکثرت»دارد، و ان اننکه پانبند اودن اه همۀ ارار و نتانج « گرانیاخلا »

 کند.معنا میاودن رهیا ت گات را ای« گرااخلا »

 گیری نتیجه .4

هاای اخلااقی و که گششت، از میاان چهاار رونکارد موجاود ااه نسابت میاان ارزشچنان

« گرانای ارزشایکثرت»شاناختی، در مقاام معیاار داوری دراااآ هنار، های زنبانیارزش

ای متفاوت اا رونکردهای پیشین دارد. از میاان کساانی کاه رونکردی رازه است و دعوی

اند، اه نرر، ارنگ گاات از پیشه کرده« رزشیگرانی اکثرت»امروزه، در نقد اخلاقی هنر، 

 مجموعاۀهاست. او معتقاد اسات کاه ارزش هناریِ اراار هناری اراننادی از نامبردارررنن
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هااای طااور مشااخص، در احاا  حاهاار، ررکیباای از ارزشهااای انهاساات و اااهارزش

های اخلااقی معیاار نهاانی داوری دراااآ ارزش هناری ناک ارار شناختی و ارزشزنبانی

 است.

ونژه ار طبق روانت ارنگ گات از ، اه«گرانی ارزشیکثرت»رسد که اما اه نرر می

که کوشیدنم در انن جستار نشان ان، اا مسا د چندی دست و گرنبان است. و اگر، چنان

دهیم، رونکرد مشکور نتواند اه انن مسا د پاسف درخوری ادهد، ااند اپشنرنم که 

د اعی نیست. وانت ارنگ گات  رونکرد قاادکم در ر)دست« گرانی ارزشیکثرت»

گفته نا ااند اه انن تازمه رن در دهد که نقد ااتمآل عملی  وقی و ااری، رونکرد پیش

اصاتت »نهانتاً اه « گرانی ارزشیکثرت»معیار است، نا ااند ررنید کند که ای

معیار سومی تازم شود، نا ااند اپشنرد که  روکاسته می« اصاتت اخلا »نا « شناسیزنبانی

شناختی در  ند ان قرار گیرند، و نا ااند رصدنق کند است که معیارهای اخلاقی و زنبانی

 نخست حدشود. راهگرانی  روکاسته میگرانی ارزشی درنهانت اه خودانینیکه کثرت

 های دوم و سوم و چهارم،حدارد، و راهمند را زنر سؤال میاصد نقد اه مثااۀ عملی نرام

کدام پشنر تنی انجامند؛ اناارانن هیچگرانی می ارغ از مشکلات دنگر، اه عدول از کثرت

 را حد کنند.« گرانی ارزشیکثرت»روانند مسا د نیستند و نمی
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