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چکیده
پردازد، انۀ ارزش هنر در فلسفۀ نلسون گودمن میاین مقاله به بررسی مسئلۀ وجودشناس

گرایی گودمن، روابط میـان ویژگـی   طبق نظریۀ شناخت’به عبارت دیگر، این مسئله که 
(هاي) ارزشمند یک اثر هنري با خود آن اثر از چه نـوع اسـت؛ در وهلـۀ اول، از طریـق     

) انـواع روابـط   2هـا، ( نهاي ارزشمند اشیاء با خـود آ ) انواع روابط میان ویژگی1بررسی  (
) موضـع گـودمن دربـارة مسـئلۀ     3هاي ارزشمند آثار هنري با خود آثـار، و ( میان ویژگی

کند. و در وهلـۀ بعـد، معلـوم    دستوري ارزش هنر، مقدمات حل مسئلۀ فوق را فراهم می
گـرا شـمرده  سازد که گرچه گـودمن در مسـئلۀ دسـتوري  ارزش هنـر یـک شـناخت      می
گرایانـه  ي وجودشناسانۀ، یک موضـع ضـدذات  گرایی در مسئلهناختشود، و موضع شمی

هـایی باشـد کـه    گرایی  او دقیقـا  واجـد همـان مؤلفـه    است، اما چنین نیست که ضدذات
گرایی بدانها قائل است. گودمن، در این باور که ارزش  شـناختی اسـناد شـده بـه     شناخت
قول است. اما در ایـن  گرایی هم) خاص هنر نیست، با شناخت2) متکثر است و (1هنر، (

) رابطـۀ میـان آن بـا خـود     4ي آثار هنري مشترك است و () میان همه3که این ارزش (
گرایی اختالف دارد. بـا ایـن حـال، ایـن اخـتالف کـه       آثار از نوع  درونی است با شناخت

گرایـی  کند سبب عدول وي از موضع ضـدذات گرایی نزدیک میگودمن را به موضع ذات
شود، زیرا هرچند به اشتراك ارزش  شناختی در میان همۀ آثار هنري قائل است، اما، نمی

داند.این ارزش  مشترك را خاص هنر نمی
-گرایـی، شـناخت  گرایـی، ضـدذات  ارزش، مسئلۀ وجودشناسانه، ذات:کلیديواژگان 

گرایی.  
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مقدمه

شود. این مسئله خود شمرده میهاي زیبایی شناسی تحلیلی ترین سرفصلاز اصلی» ارزش هنر«مسئلۀ 
، 1هـا را ذیـل مسـائل  دسـتوري    تـوان آن گیـرد کـه مـی   تر را در بـر مـی  اي از مسائل جزئیطیف گسترده
بندي کرد. این مسائل، به ترتیب، عبارت اند از ایـن کـه: چـه    طبقه3زیبایی شناسانه-، و فرا2وجودشناسانه

شوند؛ رابطۀ میان این ویژگـی (هـا) بـا خـود آثـار      میهایی از حیث هنري ارزشمند تلقیویژگی یا ویژگی
کوشـد تـا بـه یـک     هنري از چه نوع است؛ و احکام مربوط به ارزش هنري از چه نوع است. این مقاله می

نشده دربارة زیبایی شناسی گودمن پاسخ دهد؛ یعنی مسئلۀ وجودشناسانۀ ارزش هنـر، و  مسئلۀ تاکنون حل
گرایی وي ارائه کند. بنابراین، مسـئلۀ اصـلی مقالـه عبـارت     ز نظریۀ شناختتري ااز این طریق، فهم دقیق

است از این که در فلسفۀ گودمن، روابط میان ویژگی (هاي) ارزشمند یک اثر هنري با خود آن اثر چگونـه  
یـک از  و از چه نوع تعیین شده است. به منظور حل مسئلۀ اخیر، در وهلۀ اول چند مسئلۀ مقدماتی که هـر 

هـاي ارزشـمند   گیرد: روابط میان ویژگیهاي مقاله است، مورد بررسی قرار میها موضوع یکی از بخشآن
هاي ارزشمند یـک اثـر هنـري بـا     تواند باشد؛ روابط میان ویژگییک چیز با خود آن چیز از چه انواعی می

ک اثر هنري چیست.(هاي) ارزشمند یتواند باشد؛ و طبق گودمن، ویژگیخود آن اثر از چه انواعی می

.  مسئلۀ وجودشناسانۀ ارزش1

هاي ارزشمند یک چیز بـا خـود آن چیـز    به انواع روابط میان ویژگی4مسئلۀ وجودشناسانه دربارة ارزش
انـواع  «هـم در مـورد   » انـواع ارزش ’«عبـارت ،،55شناسـی شناسـی هاي فلسفی مربوط بـه ارزش هاي فلسفی مربوط بـه ارزش در بحثدر بحثپردازد. می

بـه کـار رفتـه    » ها با خود چیزهـا انواع روابط میان این ویژگی«ردو هم در مو» هاي ارزشمند چیزهاویژگی
است، که این به نوبۀ خود ابهاماتی را موجب شده است. در این مقاله به منظور جلوگیري از خ لـط ایـن دو   

» انواع روابط ارزش’«، طبق روال معمول، براي معناي اول حفظ شده و عبارت»انواع ارزش’«معنا، عبارت
ي مسـئلۀ  هاي فلسـفۀ اخـالق و زیبـایی شناسـی دربـاره     م اختصاص داده شده است. در بحثبه مورد دو

محدود شده یا تقلیل یافته است. به طـوري  » 7/ابزاري6درونی«ارزش، انواع روابط ارزشی اغلب به دوگانۀ 
ور که، مشخصا  در زیبایی شناسی، این دوگانه سبب شده است که مسئلۀ وجودشناسانۀ ارزش هنري به طـ 

هاي ارزشمند آثار هنري با خود آثار رابطه اي درونی است یا شود: رابطۀ ویژگیمعمول بدین صورت طرح 
ابزاري؟

نتیجـۀ  » درونی/ابـزاري «اما، چنان که سی. کورسگارد به درستی تشخیص داده است، دوگانـۀ مرسـوم  
بحـث دربـارة مسـئلۀ    اسـت، کـه ایـن امـر    » انـواع روابـط ارزشـی   «خلط دو تمایزگذاري متفاوت دربـارة  

تواننـد یـک   وجودشناسانۀ ارزش را تا حدي دشوار ساخته است. درواقع، ارزش درونی و ارزش ابزاري نمـی 
به منزلۀ دو نوع رابطۀ ارزشی در تقابل با هم » بزاري«و» درونی«دوگانۀ منسجم بسازند. به عبارت دیگر، 

» /ابـزار 9غـایی «و » 8درونی/بیرونـی «یعنی تمایزهـاي گیرند. این دو نوع رابطه به دو تمایز مجزا؛ قرار نمی
چیزي واجد ارزش ابـزاري اسـت، اگـر بـه خـاطر چیـز دیگـري ارزش        «تعلق دارند. طبق تعریف معمول، 
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گذاشته شود، و چیزي واجد ارزش درونی است، اگر به خاطر خودش ارزش گذاشته شود. اما ایـن معنـایی   
شود. بلکه چیزي واجد ارزش درونی است، [فقـط] اگـر ارزش را   نیست که حقیقتا  از ارزش درونی مراد می

هاي مناسـبی  . شاید پول و لذت، به ترتیب مثال(Korsgaard, 2000: 250)» در خودش داشته باشد
توانند طبـق تعـاریف فـوق تعریـف     براي ارزش ابزاري و درونی باشند. ارزش بیرونی و ارزش غایی نیز می

ی است، اگر آن ارزش را در خـودش نداشـته باشـد؛ و چیـزي داراي ارزش     شوند: چیزي واجد ارزش بیرون
هـایی  هاي فوق حاصل تمایزگـذاري غایی است، اگر به خاطر خودش ارزش گذاشته شود. بنابراین، دوگانه

مبناي تمایزگذاري ارزش درونی/بیرونـی موقعیـت یـا منشـأ ارزش اسـت و      « با مبناهاي متفاوت هستند: 
.(ibid)» گذاریمابزاري نحوه اي که ما چیزي را ارزش میمبناي تمایز غایی/

با این حال، کنار هم قرار دادن ارزش درونی و ارزش ابـزاري ریشـه در دیـدگاهی دارد کـه مطـابق آن      
چیزهـایی کـه بـه    -هـاي غـایی   ) ارزش1شوند. طبق این دیدگاه، (هاي فوق اینهمان انگاشته میدوگانه

چیزهـایی کـه بـه    -هـاي ابـزاري   ) ارزش2هاي درونی برابرند. (با ارزش-منزلۀ غایت، ارزشمند هستند
تواند به دو شیوة متفاوت تعبیـر  )، می1هاي بیرونی برابرند. مورد (با ارزش-منزلۀ وسیله، ارزشمند هستند 

گـذاریم درنتیجـه داراي ارزش درونـی    شود: اول این که، هر چیزي که آن را به خاطر خـودش ارزش مـی  
. این تعبیر یک تعبیر سوبژکتیو، هم در معناي نسبی در مورد یک شخص واحد و هم نسبی در مـورد  است

شود؛ یعنی یک شخص ممکن است در شرایط مختلف چیزهاي مختلفی را بـه  اشخاص مختلف، تلقی می
خاطر خود آن چیز ارزش گذارد و نیز اشخاص مختلف ممکن است چیزهاي مختلفی را به خـاطر خـود آن   

ز ارزش گذارند. دوم این که  آن چیزهایی که ارزش درونی دارند، یا خود غایت هستند یا باید به عنـوان  چی
غایت در نظر گرفته شوند. طبق تعبیر اخیر، که یک تعبیر ا بژکتیو است، چیزهاي داراي ارزش واجـد یـک   

وصف جزئی هستند که ادراك آن وصف موجب تصدیق ارزش آن چیز است.
ز نتایج مهمی در پی دارد. این که چیزي ارزش خود را در خود دارد بـدین معنـا نیـز هسـت     ) نی2مورد (

تـوان در تـدقیق تعریـف ارزش بیرونـی     که در هر شرایطی ارزش خود را داراست. بر همـین اسـاس، مـی   
گفت: چیزي داراي ارزش بیرونی است، فقط اگر در هر شرایطی داراي ارزش نباشد یا فقط اگر در بعضـی  

هـا ناشـی از یـا    شرایط داراي ارزش باشد. به عبارت دیگر، اشیائی داراي ارزش بیرونی انـد کـه ارزش آن  
وابسته به شرایط باشد. حال اگر ارزش بیرونی اینهمان با ارزش ابزاري باشد، آنگاه هـر چیـزي کـه ارزش    

شود. این تعبیر غالبـا   ه میبیرونی دارد، یعنی فقط در بعضی شرایط داراي ارزش است، ابزار یا وسیله شمرد
مالزم با این ایده بوده است که غایت (یا خیر نهایی)، خوشایندي (لذت) یا نوعی تجربـه اسـت. امـا، اگـر     

هاي بیرونـی بـاز خـواهیم    اینهمانی بیرونی و ابزاري را نپذیریم، آنگاه جایی براي بعضی انواع دیگر ارزش
سی. آي. لوئیس از این » 10مشارکتی ارزش«اما ابزاري نباشد. کرد؛ یعنی انواعی از ارزش که بیرونی بوده

. به هر ترتیب، تحلیل فوق دربـارة انـواع روابـط ارزشـی امکـان      (Lewis, 1946: 397, 433)نوع است 
ي مسائل مربوط به ارزش بحث شود.تري دربارهدهد تا به طور دقیقمی
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. مسئلۀ وجودشناسانۀ ارزش هنر2

؛ یعنـی رابطـۀ میـان ویژگـی (هـاي)      »ي ارزشـی رابطـه «است که در زیبایی شناسـی  حال، مسئله این 
ي دسـتوري  ارزش هنـر انـواع متعـددي از     ارزشمند آثار هنري با خود آثار، از چه نوعی اسـت؟ در مسـئله  

ارزش، نظیر ارزش زیبایی شناسانه، شناختی، اخالقی، عاطفی، تاریخی، اقتصادي و غیـره بـه آثـار هنـري     
خود تا حدي نوع رابطه اش را با -هرچه که باشد -ارزشمند اده شده است. یک ارزش یا ویژگینسبت د

تواند جز از نـوع ارزش  کند. مثال  رابطۀ ارزش اقتصادي یک اثر هنري با خود اثر نمیآثار هنري تعیین می
ه رابطـۀ میـان ارزشـی    توان از طریق بررسی یک نظریۀ دستوري تعیین کرد کبیرونی باشد. از این رو، می

دهد با خود آثار از چه نوع است، یا به عبارت دیگر تعیـین کـرد کـه    که آن نظریه به آثار هنري نسبت می
موضع آن نظریه در خصوص مسئلۀ وجودشناسانه چیست. با این حال، به مسـئلۀ  وجودشناسـانه بـه طـور     

شود.هاي دستوري نیز پرداخته میمستقل از نظریه
هـایی کـه   شناسی تحلیلی، در خصوص مسئلۀ وجودشناسانۀ ارزش هنـر، عـالوه بـر ویژگـی    در زیبایی 

هـاي دوگانـۀ   تر به رابطۀ میـان ارزش و آنچـه واجـد ارزش اسـت نسـبت داده شـد؛ یعنـی، ویژگـی        پیش
:Stecker, 2010)هاي دیگر نیـز اشـاره شـده اسـت     درونی/بیرونی و ابزاري/غایی ، به بعضی ویژگی

، 12اسـت یـا متکثـر   11) یا منفـرد 1توان بدین صورت تقریر کرد: ارزش هنري (ها را میگی. این ویژ(222
میان همۀ آثار هنـري اسـت یـا چنـین     14) یا مشترك3آثار هنري است یا چنین نیست، و (13) یا خاص 2(

نر رسد که با دهها پاسخ ممکن به مسئلۀ وجودشناسانۀ ارزش هنیست. طبق حساب احتماالت، به نظر می
روبرو باشیم. اما در واقع، چنین نیست که بتوان از میان هر دوگانۀ فوق یک ویژگـی را برگزیـد و از جمـع    

هاي فوق با یکـدیگر قابـل   ها پاسخ منسجمی دربارة مسئلۀ وجودشناسانه حاصل کرد. بعضی از ویژگیآن
هاي بیرونی دانست. پاسختوان ارزش هنري را همزمان هم خاص آثار هنري و همجمع نیستند. مثال  نمی

هـاي  تقلیل یافته اسـت. بحـث  » 16گراییذات-ضد«و» 15گراییذات«ممکن به دو صورت کلی موسوم به 
به طور معمول در چارچوب مناقشۀ میـان ایـن دو   زیبایی شناسی تحلیلی در خصوص مسئلۀ وجودشناسانه

دیدگاه متعارض صورت پذیرفته است.
) یـک نـوع ارزش منفـرد اسـت.     1ارزش هنـري ( «شود کـه در آن،  میگرایی به دیدگاهی اطالقذات

کنـیم  گذاریم آنگاه که چیزي را به مثابۀ هنر تلقـی مـی  [یعنی] یک چیز واحد است که ما آن را ارزش می
) خاص  آثار هنري است. [یعنی] هیچ چیز دیگري [غیـر از آثـار هنـري] واجـد آن     2[نه چیزهاي متعدد]. (

هـا].  مۀ آثاري که به منزلۀ هنر ارزش گذاشته شده اند مشترك است [نـه بعضـی از آن  ) میان ه3نیست. (
گرایی در صدد اسـت تـا   آید، ذات. چنان که از فقرات فوق برمی(ibid)» ) به طور درونی ارزشمند است4(

ارزش هنري را در یک وصف ذاتی یا معر ف هنـر بیابـد و از ایـن رو تشـخیص ارزش هنـري را بـه طـور        
گرایی، فهم این که هنر چیست متضمن فهـم ارزش هنـر   ینی ممکن بداند. به عبارت دیگر، طبق ذاتپیش

کنند.گرایی، بنا به اقتضا، بعضی یا همۀ احکام فوق را تأیید میاست. تقریرهاي مختلف ذات
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رزش ) ا1«(گرایـی،  ذات-کند. طبـق ضـد  ي احکام فوق را رد میگرایی تقریبا  همهذات-در مقابل، ضد
کوشـند در آثـار هنـري  بگنجاننـد و     هنري عبارت است از اوصاف ارزشمند [متکثر]ي که هنرمنـدان مـی  

) اوصاف ارزشمند هنري ممکن است خاص  هنر باشـند،  2مخاطبان در آن بجویند [نه یک وصف منفرد]. (
ان همـۀ هنرهـا   ) اوصاف ارزشمند هنري ممکن است در می3اما چنین نیست که ضرورتا  این گونه باشد. (

هـاي  یا آثار هنري مشترك باشد، اما چنین نیست که ضرورتا  این گونه باشد. ممکـن اسـت بعضـی ارزش   
) رابطۀ میان ارزش هنري  4هاي هنري یافت نشوند. (هنري وجود داشته باشند که هرگز در بعضی صورت

طبق فقرات فوق، قـول بـه فهـم    . بدین ترتیب، (ibid)» ي ابزاري استآثار هنري با خود آثار یک رابطه
تواند تشـخیص دهـد کـه کـدام     شود و هیچ میزان تأمل در مفهوم هنر نمیپیشینی ارزش هنري انکار می

ها) هنري است. ارزش (
) از فقرات فـوق مربـوط   4گرایی به فقرة (ذات-گرایی و ضدتر  اختالفات در تقریرهاي مختلف  ذاتبیش

کند، اما بعضی قائـل بـه   گرایی درونی بودن ارزش هنر را تصدیق میز ذاتشود. در واقع، هر تقریري امی
گراهـا بـر   ذات-گراها و همـۀ ضـد  ابزاري بودن هستند و بعضی قائل به غایی بودن آن هستند. عموم ذات

ابزاري بودن ارزش هنر تأکید کرده اند، زیرا آنچه به طور معمـول ارزش غـایی بـه آن ا سـناد شـده اسـت       
هـا) مثـل   ها مثل سعادت یا بعضی حـاالت ذهنـی (یـا تجربـه    یرفیزیکی است؛ یعنی بعضی ایدههوی اتی غ

بـودن،  17در زیبایی شناسی تحلیلی، مصنوع» وجودشناسی  هنر«ي آرامش و لذت. عالوه براین، در مسئله
» بـراي منظـوري [یـا غـایتی] سـاخته شـدن      «یک فرض مسلم در هـر تعریفـی از اثـر هنـري اسـت و      

(Hilpinen, 1992: 156)    .نیز به طور معمول به منزلۀ یک شرط در تعریـف مصـنوع وارد شـده اسـت
ناپـذیر  گراها معموال  با استناد به این که ارزش یک اثر هنـري یکتـا و جانشـین   با این همه، بعضی از ذات

ی ایـن ارزش در اوصـاف زیبـای   ، زیـرا (Budd, 1995: 105)داننـد  است، آن را داراي ارزش غـایی مـی  
ها در مورد هـر اثـري   آورد، و این اوصاف و تجربهشناسانۀ اثر هنري یا در تجربه اي است که به وجود می

ناپذیري هر اثري را نتیجـه گرفـت، ایـن    منحصر به فرد است. اما  از این استدالل حتی اگر بشود جانشین
و جانشین ناپذیري نه شـرط  شود، زیرا یکتاییشود نتیجه نمیکه آن اثر بخاطر خودش ارزش گذاشته می

گرایـی،  ذات-کافی و نه حتی شرط الزم براي غایت بودن یک چیز است. همچنین، هـر تقریـري از ضـد   
کند، اما بعضی قائل به بیرونی بودن آن و بعضـی قائـل بـه درونـی     ابزاري بودن ارزش هنر را تصدیق می

درونی بودن نتواند قابل جمـع بـا ابـزاري    بودن آن هستند . ولی در هر صورت، چنین نیست که بیرونی یا 
بودن باشد. 

یک از تقریرهـاي  با این حال، معناي دیگري از درونی بودن ارزش هنر طرح شده است که مغایر با هیچ
دانند. بـه ایـن معنـاي درونـی     رسد، حتی تقریرهایی که ارزش هنر را ابزاري و بیرونی میفوق به نظر نمی

شود. هرچند که آثار هنري هوی اتی مصـنوع و    ن معناي دوم  درونی بودن اشاره میبودن، در اینجا، به عنوا
هنري از دیگر توان مدعی تمایزي میان نوع ارزش ابزاري آثاردر نتیجه داراي ارزش ابزاري هستند، اما می

بعضی.(Davies, 1994: 319; Levinson, 1996: 127; Kieran, 2005: 216)هوی ات مصنوع شد 
ها رابطۀ میان وسیله و هدف رابطـه اي بیرونـی اسـت و هـر چیـز      یاء مصنوع چنان هستند که در آناز اش
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تواند به عنوان یک وسیله آن هدف را برآورده کند. در مقابـل، بعضـی دیگـر چنـان     دیگري مانند پول، می
ند لذت ورزش ها رابطۀ میان وسیله و هدف رابطه اي درونی است و هیچ چیز دیگري مانهستند که در آن

تواند به عنوان یک وسیله، آن هدف را برآورده کند. . ارزش آثار هنري نیز از یا یک گفتگوي دوستانه نمی
. دقیقا  این که ارزش یا هدف یک اثر هنري فقط از طریق خود (Kieran, 2005: 216)این نوع است 

گراها و نیز قـول بـه   جانب بعضی از ذاتناپذیري از تواند برآورده شود، سبب طرح مؤلفۀ جانشینها میآن
غایی بودن ارزش هنر شده است. بدین ترتیب، درونی بودن در معناي اول نسـبت بـه مفهـوم کلـی هنـر      
(یا مجموعۀ هر آنچه بتواند اثر هنري باشد) لحاظ شده است، حال آن که در معناي دوم نسبت به یک اثر 

هنري جزئی.  

هنر.  گودمن: مسئلۀ دستوري ارزش3

اظهارات گودمن دربارة مسئلۀ ارزش هنر به کلی معطوف به مسئلۀ دستوري است و به جاي ارزش هنر 
ایراد شده اسـت. بعضـی از ایـن اظهـارات صـورت      » 18شایستگی زیبایی شناسانه«ذیل عنوان یا سرفصل 

توانـد  نمـی هایی هستند به این دو مسئله کـه چـه چیـزي   سلبی و بعضی صورت ایجابی دارند؛ یعنی پاسخ
معیار شایستگی زیبایی شناسانه، یا به منزلۀ ویژگی ارزشمند هنري، شمرده شـود، و ایـن کـه چـه چیـزي      

کوشـد تـا دو تقریـر    معیار شایستگی زیبایی شناسانه است. در خصوص مسئلۀ اول، گودمن، در واقـع مـی  
اسـت را رد کنـد. طبـق ایـن     اصلی  نظریه اي که امروزه موسوم به نظریۀ دستوري  ارزش زیبایی شناسانه

ها است و از این رو هـر نـوع ارزش دیگـري    نظریه، ارزش هنري آثار اینهمان با ارزش زیبایی شناسانه آن
شود. در بعضی از تقریرهاي این نظریه، ارزش هنري با داشتن خارج از محدودة ارزش هنري  آثار تعبیر می

,Sibley, 2006, 104-119; Goldman)شود ه میمثل زیبایی، برابر گرفتاوصاف زیبایی شناسانه، 

-Beardsley, 1958, 502)و در بعضی با برآوردن تجربه یا لذت زیبـایی شناسـانه   (191 ,1995
512 Anderson, 2000, 65-93)کنـد، کـه بررسـی    . گودمن ادله اي در رد هردو تقریر ارائه می

شایسـتگی [یـا   ’بـا اذعـان بـه ایـن کـه      آنها خارج از موضوع این مقاله است. از سوي دیگر، وي 
، ارزش یک چیـز  (Goodman, 1968, 256)‘کلی به کارکرد و هدف مربوط استارزش] به طور

اثر هنري یک یا چند «و از آنجا که د. کنرا نتیجۀ کارآمدي  آن چیز در انجام کارکردش معرفی می
ري بـه مسـئلۀ دسـتوري ارزش هنـر     ، صـورت دیگـ  (ibid)» دهدفقره کارکرد ارجاعی خاص را انجام می

را 19کلـی هـر نـوع نمـادپردازي    دهد این است که چه چیزي کارکردهاي ارجاعی هنرهـا، یـا بـه طـور    می
سازد، یا این نمادپردازي در خدمت چه چیزي است؟ در خصوص ایـن صـورت جدیـد مسـئلۀ     کارآمد می“

هـا بـه ترتیـب، [تقویـت]     بق آنکنـد کـه مطـا   اي در رد سه تقریـر معمـول مطـرح مـی    دستوري نیز ادله
را به عنوان هدف یا کـارکرد هنـر بـه منزلـۀ یـک عمـل       22و سودمندي  ارتباطی21، ناگزیري20گريعمل

.کندنمادپردازانه معرفی می
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هدف اولیـه، خـود  شـناخت    «کند که در نمادپردازي ي اخیر اذعان میدر نهایت، خود در پاسخ به مسئله
تر به عنوان هدف بدان اشاره شد فرع بر و تابع  شـناخت هسـتند:   ري که پیشو امو، (ibid, 258)» است

بخشد اکتشاف اسـت، و خـود ارتبـاط نسـبت بـه      آنچه ناگزیر است میل به دانستن است، آنچه لذت می«
گـري،  شـود. عمـل  بندي  چیزي که بناست موضوع ارتباط باشد امري ثانویه شـمرده مـی  دریافت و فرمول
) ارزش یـا  1از ایـن رو، ( . (ibid)» سودمندي  ارتباطی همگی وابسته به شناخت هسـتند لذت، ناگزیري و

) هـر عمـل   2اسـت، و ( 24آن در مقـام یـک نمـاد   23شایستگی هنري یک اثر حاصل کارآمـدي  شـناختی   
شـود  نمادپردازانه اي از این طریق که چگونه و تا چه اندازه هدف شناختی  خود را برآورده است داوري می

؛ از طریـق روشـی کـه در بـه     »هایش و توانـایی اشـاراتش  از طریق دقت تشخیص«تر، یا به عبارت دقیق
طـور تحلیـل   کند؛ از طریق این که چهچنگ آوردن، جستجو کردن، و شکل بخشیدن به جهان اعمال می

ن، درسـت  طور در سـاخت دهد؛ از طریق این که چهبخشد و سامان میکند؛ نظم میبندي میکند، دستهمی
پویایی و دوام ذوق نیز بر همـین اسـاس   . (ibid)25»به کار بردن، حفظ و تغییر شکل معرفت سهیم است

شد ممکـن اسـت بعـد از گذشـت سـالیان      قابل تبیین است. یک اثر هنري که روزي شاهکار انگاشته می
) فرانتس 1824» (مرگ در ر  مینور: دوشیزه و14کوارتت زهی  شمارة «همچنان شاهکار باقی بماند، مثل 

دستانه تنزل یابـد، مثـل فـیلم     ) چارلی چاپلین یا به اثري خام1931» (هاي شهر روشنایی«شوبرت یا فیلم  
هـاي کـارکرد نمـادي    نمادي است که با تغییـر شـیوه  » شاهکار هنري«) ریدلی اسکات. 1979» (بیگانه«

هنرها همچنان از حیث شناختی کارآمد می مان د.
کنـد.  گرایانه معرفی مـی رتیب، این تلقی نظریۀ دستوري گودمن را به عنوان یک نظریۀ شناختبه هر ت

توانـد  ) هنـر مـی  1شـود کـه طبـق آن (   بـه موضـعی در مسـئلۀ ارزش هنـر اطـالق مـی      26گراییشناخت
ــت ــد و (معرف ــل،    2بخــش باش ــري آن اســت. در مقاب ــا ارزش هن ــرتبط ب ــر م ــک اث ــی ی ) ارزش معرفت

کنـد. در  شود که هردو ادعاي فوق یا فقـط ادعـاي دوم را رد مـی   به موضعی اطالق میگراییضدشناخت
چارچوب مسئلۀ ارزش هنر، مسائل دستوري و مسائل وجودشناسانۀ ارزش هنر، به ترتیب، حول دو ادعـاي  

شود که یکی به نـوع محتـواي   تر تقسیم میي جزئیفوق طرح شده اند. مسئلۀ دستوري خود به دو مسئله
شود و دیگري به این که آیا نوعی از صدق که خـاص  شود مربوط میرفتی که از طریق هنر حاصل میمع

هنر باشد و نوعی روش حصول (یا توجیه) معرفت که خاص هنر باشد وجـود دارد. در اینجـا، بـه اقتضـاي     
شود.  موضوع مقاله صرفا  به موضع گودمن در مسئلۀ محتوا اشاره می

به مسئلۀ محتوا، مقتضی است نظریـۀ وي دربـارة معرفـت بـا تلقـی معمـول       در خصوص پاسخ گودمن 
) موضوع معرفت، باور است؛ یعنی نوعی حالـت ذهنـی   1معرفت مقایسه شود. در معرفت شناسی تحلیلی، (

پـذیر اسـت. از ایـن رو، ایـن نـوع معرفـت       که اوال  محتواي گزاره اي یا زبانی دارد و ثانیا  صدق و کـذب 
) معرفت گزاره اي در مقام یک حالت ذهنی از نوعی اطـالق  2به معرفت گزاره اي است. (شناسی محدود 

توان گفت، در مقام یک وصف یـا محمـول،   تواند نسبی باشد، یا می(یا مطلق بودن) برخوردار است و نمی
ـ   Pمعرفت دارد یا بـه گـزارة   Pیا به گزارة Sمتواطی است. به عبارت دیگر، شخص  ن معرفـت نـدارد. ای

) معرفت گزاره اي متضمن صدق است. بـه عبـارت دیگـر،    3گیرد. (را دربرمیPمعرفت، کل  باور یا گزارة 



احمد رحمانیان، افرمجانیعلی اکبر احمدي3636
(Ali Akbar Ahmadi/ Ahmad Rahmanian)

) معرفـت گـزاره اي متضـمن    4صـادق اسـت. و (  Pمعرفت داشته باشد، آنگاه Pبه گزارة Sاگر شخص 
معرفتـی بـراي   معرفت داشته باشد، آنگاه توجیهی Pبه گزارة Sتوجیه است. به عبارت دیگر، اگر شخص 

دارد.Pباور به 
دهد. این جابجایی را موضوع خود قرار می27اما، معرفت شناسی گودمن به جاي معرفت گزاره اي، فهم

) موضـوع فهـم نـه    1موضوع صرفا  نوعی جابجـایی اصـطالحات نیسـت. طبـق ایـن معرفـت شناسـی، (       
چیزي کـه ارجـاع کنـد. از آنجـا کـه      فقط گزاره، بلکه هر آن چیزي است که یک نماد باشد، یعنی هر آن 

گراست، فهم متضمن تشخیص رابطۀ نماد با چیـزي  گودمن در مسئلۀ معنا قائل به نظریۀ ارجاع و مصداق
کند بسته به آن نظـام نمـادي   کند. این که یک نماد به چه چیزي ارجاع میاست که نماد به آن ارجاع می

صطالح [یا نماد] وابسته به کاربردش در یک جملۀ منفرد ارجاع یک ا«اي است که نماد به آن تعلق دارد: 
» یا در یک جمله در یک متن نیست، بلکه وابسته بـه نقـش آن در یـک زبـان [یـا نظـام نمـادي] اسـت        

(Elgin, 1983: 9)  (یا مفهـومی) در واقع، چنین نیست که نزد گودمن دامنۀ معرفت از معرفت گزاره اي .
گسـترش یابـد، بلکـه دامنـۀ معرفـت       29و معرفت بـه منزلـۀ آشـنایی   28ی)به انواع معرفت مهارتی (یا عمل

) فهـم، بـر   2یابـد. ( مفهومی  زبانی به معرفت مفهومی غیرزبانی یا به عبارت دیگر معرفت نمادي بسط می
تواند نسبی باشـد. بـه عبـارت دیگـر، ممکـن اسـت کـه        عکس معرفت گزاره اي، فاقد اطالق است و می

را از Pرا یـا  Pفهم نداشته باشد. ممکن است فهـم، کـل    Pداشته باشد هم به فهم Pهم به Sشخص 
را اکنـون بهتـر   P« یـا » فهمـم را کـامال  مـی  P«هـاي   توان گـزاره نگیرد. از این رو، میهمۀ جهات دربر

فهـم داشـته   Pبـه  S) فهم متضمن صدق نیست؛ به عبارت دیگر، اگر شـخص  3به کار برد. (» فهمممی
تـوان باورهـاي کـاذب را فهمیـد، امـا      ضرورتا  صادق است. از این رو، مـی Pنگاه چنین نیست که باشد، آ

) فهم متضـمن توجیـه نیسـت؛ بـه عبـارت دیگـر، اگـر        4توان به یک گزارة کاذب معرفت داشت. و (نمی
د. دارPفهم داشته باشد، آنگاه چنین نیست که ضرورتا  توجیهی معرفتـی بـراي بـاور بـه     Pبه Sشخص 

این فقره تابع  فقرة قبلی است، زیرا اگر استلزامی به صدق نباشد، استلزامی بـه توجیـه نیـز نخواهـد بـود.      
تر به سنت هرمنوتیک نزدیک است تا به سنت تحلیلی. معرفتی که از بنابراین، نظریۀ معرفت گودمن بیش

,30استتوان حاصل کرد نیز از همین نوعطریق آثار هنري، به منزلۀ نمادها، می

. گودمن: مسئلۀ وجودشناسانۀ ارزش هنر4

صورت گرفـت موضـع ناگفتـۀ گـودمن را دربـارة      3و 2هایی که در بخش توان بر پایۀ تحلیلحال می
تعلـق  گرایـی  ذات-گیري کرد. گودمن، در وهلۀ اول، به موضع ضـد مسئلۀ وجودشناسانۀ ارزش هنر نتیجه

، 1956شـود. در  ي معاصر شـمرده مـی  دافعان نومینالیسم در دورهترین مدارد. وي، در واقع، یکی از جدي
جز هوی ات کند و به چیزي ها طرح میدر رد نظریۀ مجموعه31یک نظریۀ نومینالیسم بر پایۀ اصل ا مساك

هـاي وي در  گیرانه در تعیـین مواضـع و طـرح نظریـه    دهد. این نومینالیسم سختفردي جزئی امکان نمی
در مسـئلۀ  گرایی گودمن ذات-یابد. به هر ترتیب، ضدبایی شناسی نیز نقش قاطعی میمعرفت شناسی و زی
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وجودشناسانۀ ارزش هنر پیش از هر چیز نتیجۀ نومینالیسم اوست. اما، باید به طور دقیق مشخص کرد که 
در اینجـا موضـع  هایی اسـت. بـدین منظـور،    گرایی وي در مسئلۀ وجودشناسانه داراي چه مؤلفهذات-ضد

بدان اشـاره شـد بـه طـور     2هاي مسئلۀ وجودشناسانه را که در بخش گودمن در خصوص هریک از مؤلفه
چراکه قـائالن  -است گرایانه ذات-گرایی که اساسا  یک موضع ضدمجزا در مقایسه با موضع عام شناخت

:Walsh, 1969)32گفته انـد به این نظریه  متفقا  از امکان، نه ضرورت ، معرفت بخش بودن  هنر سخن 
91; Novitz, 1987:133; Currie, 1998: 164)-گیرد.مورد بررسی قرار می

) دربارة منفرد یا متکثر بودن  ارزش یا ویژگـی ارزشـمند هنـري، موضـع گـودمن از یـک جهـت بـه         1(
گرایـی، شـناخت را یگانـه    گرایی شباهت دارد. وي، همچون شناختگرایی و از جهت دیگر به ذاتشناخت

هاي هنري بـاور دارد. امـا  از آنجـا کـه همـۀ      داند بلکه به کثرت انواع ارزشارزش ممکن آثار هنري نمی
بر د؛ یعنی این که هر نوع ارزش دیگري را فـرع بـر   هاي دیگر را به ارزش شناختی تحویل میانواع ارزش

د. حـال آن کـه   شـو گرایـی نزدیـک مـی   دهـد، بـه موضـع ذات   شناخت (یا فهم) و در خدمت آن قرار مـی 
دهد، یا به عبارت دیگر یکی را اصـل  هاي ممکن متکثر به هیچ یک برتري نمیگرایی میان ارزششناخت

شمر د.و دیگري را فرع نمی
) به این مسئله که آیا آنچه به منزلۀ ارزش هنري تشخیص داده شـده خـاص  هنـر اسـت یـا چنـین       2(

پـذیرد.  گرایی شق اول را میتواند، ذاتد یا غیر هنر نیز میتواند آن را فراهم کننیست؛ یعنی فقط هنر می
شود خاص هنر دانسته انـد و  گراها، بعضی آن نوع شناختی را که از طریق هنر حاصل میدر میان شناخت

هـاي نمـادي او،   اند. گودمن به دستۀ دوم تعلق دارد، چراکه، طبق نظریـۀ نظـام  بعضی خاص هنر ندانسته
تواند به همان صورت در نمادهـاي غیرهنـري نیـز    ي که در آثار هنري وجود دارد میهاي نمادي اویژگی

هایی چون تراکم نحوي، انباشتگی نحوي، تـراکم معنـایی و غیـره. از ایـن رو،     ویژگی-وجود داشته باشد 
جـام  توانند کارکرد ارجاعی خود را به همان صورتی انجام دهند که آثار هنري اننمادهاي غیرهنري نیز می

دهند.  می
) در این مسئله که آیا آنچه به منزلۀ ارزش هنري تشخیص داده شده میان همۀ آثار هنري مشـترك  3(

گیرد. گـودمن از ایـن جهـت کـه از انـواع متعـدد       گرایی فاصله میاست، گودمن از موضع معمول شناخت
گرایـی نزدیـک   شـناخت ي گرایانـه ذات-گوید به موضع ضـد کارکردهاي شناختی در آثار هنري سخن می

گرایی گودمن، بعضی از انواع کارکردهاي شناختی ممکن اسـت در بعضـی از انـواع    شود. طبق شناختمی
هنري ظاهر نشوند یا به عبارت دیگر، آثار هنري به طرق مختلفی کارکرد شـناختی خـود را انجـام دهنـد.     

توانند از طریق تمثل واقعی عمـل کننـد. امـا    توانند از طریق داللت و آثار ادبی نمیمثال  آثار موسیقی نمی
دانـد؛ یعنـی   گرایی، این انواع متکثر کارکردهاي شناختی را میان همۀ آثار هنري مشترك میهمچون ذات

هر آن چیزي که بتواند اثر هنري باشد به طور قطع از طریق یک یا چند فقره از این کارکردهاي شـناختی  
داند.هنر نمیها را خاصکند، هرچند آنعمل می

) دربارة این که آیا نوع رابطۀ ارزش هنري با خود آثار اوال  درونی یا بیرونی و ثانیـا  غـایی یـا ابـزاري     4(
دانـد (در هـردو   گرایی این رابطه را اوال  درونـی مـی  گرایی اشاره شد. ذاتبه موضع ذات2است، در بخش 
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کنند. در خصوص ابـزاري یـا   ري و بعضی غایی تعبیر میمعنایی که شرح داده شد) و ثانیا  بعضی آن را ابزا
دانـد. امـا، در خصـوص    گرایی، آن را ابـزاري مـی  غایی بودن  رابطۀ ارزشی فوق، گودمن، همچون شناخت

گرایی این رابطـه  گرایی است. شناختدرونی یا بیرونی بودن، موضع وي تاحدي متفاوت از موضع شناخت
دانـد، زیـرا طبـق    کنـد، امـا در معنـاي اول آن را بیرونـی مـی     تلقـی مـی  را اگرچه، در معناي دوم، درونی

گرایی، آثار هنري در هر شرایطی واجد ارزش شناختی نیستند؛ به عبارت دیگر، فقط بعضی از آثـار  شناخت
هنري این قابلیت را دارند که معرفت ببخشند و حتی بعضی از انواع هنري مثل موسیقی، و آثـاري کـه در   

شود. گودمن این رابطه را درونـی،  گذاري میآید به کلی خارج از حوزة شناخت ارزشع به وجود میاین انوا
کند، زیرا، طبق نظریۀ وي، آثار هنري در هر شرایطی واجد هم در معناي اول هم در معناي دوم، تلقی می

گرایـی  ت، وي بـه ذات نیز قابل استنتاج اسـت. از ایـن جهـ   3این ارزش  شناختی هستند. این امر از مؤلفۀ 
دانـد.  آید، زیرا این ارزش مشترك را خاص هنـر نمـی  شود، اما در نهایت، به این موضع در نمینزدیک می

گرایی نیز در همین (مؤلفه) است؛ یعنی در ایـن  گرایانۀ شناختذات-ترین تفاوت گودمن با موضع ضدمهم
گیـرد و  ها اینهمان میي را با ارزش هنري آنگرایی، ارزش شناختی آثار هنرکه گودمن، بر خالف شناخت

سازد.از این رو آن را براي هنر درونی می

گیرينتیجه

شـود و موضـع   گـرا شـمرده مـی   اگرچه نلسون گودمن در مسـئلۀ دسـتوري  ارزش هنـر یـک شـناخت     
ایـی   گرذات-گرایانه است، اما چنین نیست که ضدذات-گرایی در مسئلۀ وجودشناسانه موضعی ضدشناخت

گرایی بدانها قائل است. گـودمن، در ایـن بـاور کـه ارزش      هایی باشد که شناختاو دقیقا  واجد همان مؤلفه
قول اسـت. امـا در ایـن کـه ایـن ارزش      گرایی همشناختی هنر، متکثر است و خاص هنر نیست با شناخت

گرایـی  نـی اسـت بـا شـناخت    میان همۀ آثار هنري مشترك است و رابطۀ میان آن با خود آثار از نـوع  درو 
کند سبب عـدول  گرایی نزدیک میاختالف دارد. با این حال، این اختالف که گاه گودمن را به موضع ذات

شود، زیرا هرچند به اشتراك ارزش شناختی میان همۀ آثار هنري قائـل  گرایی نمیذات-وي از موضع ضد
داند.است، اما این ارزش  مشترك را خاص هنر نمی

هاتنوشپی

1. normative
2. ontological
3. meta-aesthetic
4. value
5. axiology
6. intrinsic
7. instrumental
8. extrinsic
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9. final
10. contributory value
11. singular
12. plural
13. unique
14. common
15. essentialism
16. anti-essentialism
17. artifact
18. aesthetic merit
19. symbolization
20. practicality
21. compulsion
22. communicative utility
23. cognitive efficacy

کنـد و در آن سـاخت نحـوي و    هاي نمـادي وضـع مـی   ، یک نظریه دربارة نظام1968گودمن، در . 24
ــانۀ ــام معناشناس ــۀ نظ ــترك هم ــان مش ــم از زب ــادي اع ــاي نم ــور ه ــا را م ــا و هنره ــرار ه ــی ق د بررس

هاي نحوي و معنایی خـاص و یـک   یک از هنرها یک نظام نمادي با ویژگیدهد. طبق این نظریه، هرمی
یک نمـاد مرکـب متعلـق بـه     شود، همان طور که یک گزارهاثر هنري به منزلۀ یک نماد مرکب تلقی می

نظام نمادي زبان.
.شودتر این اظهارات کمی بعد روشن میمعناي دقیق. 25

26. cognitivism
27. understanding
28. ability knowledge
29. acquaintance knowledge

گرایـی تکثرگرایانـه   ) قائل به نوعی انسـجام 1اجماال  باید اذعان کرد که گودمن، در مسئلۀ صدق، (. 30
ها باید با آن سازگار ارهاست؛ یعنی نه به یک به یک نظام  باور (یا روایت) یگانه (و ممتاز) از واقعیت که گز

کند، بلکه هر نـوع  هاي زبانی محدود نمی) صدق را به گزاره2هاي متعدد باور دارد و (باشند، بلکه به نظام
نماد غیرزبانی، از جمله آثار هنري را صدق و کذب پذیر می داند.

31. lex parsimoniae, the principle of parsimony
مـورد اشـاره قـرار    مـورد اشـاره قـرار    يترترگرایی به طور جزئیگرایی به طور جزئیگرایانۀ نظریۀ شناختگرایانۀ نظریۀ شناختذاتذات-ه ضده ضد، وجو، وجو44تا تا 11در فقرات در فقرات . 32

گیرد.  گیرد.  میمی
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