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مقدمه
بهعنوان هنری اثر ارزشیابی پژوهش این موضوع
از نگارنده مقصود است. هنری نقد از اساسی جزئی
هنری اثر ضعفهای و دستاوردها از بحث ارزشیابی،
استوبهدیگرانواعارزشیابینمیپردازد.البتهمیتوان
را اثر یک متفاوت، اهداف با و متعدد جنبههای از
آثار حراج متخصص یک نمونه، برای کرد. ارزشیابی
تعیین آن قیمت و بررسی را اثر یک ارزش هنری
میکند.اینکاربراساسمعیارهایی،ازجملهقدمتاثر،
انجاممیشود.بااینکهکارچنینشخصیارزشیابیو
موضوعکارشاثرهنریاست،امااوبهطورمستقیمبه
دستاوردهاوضعفهایاثرنمیپردازد؛بههمیندلیل
ارزشیابیآنمتخصصازحیطةاینپژوهشخارجاست.
هدفنگارندهازپرداختنبهموضوعارزشیابی،تالش
برایپاسخبهدوپرسشاصلیاست؛آیااینکهانتظار
داشتهباشیمارزشیابیهایمنتقدانمعیارداشتهباشد
عقالنیاست؟واگرجوابمثبتاست،چهمعیارهایی
برایارزشیابیدرستیکاثرهنریوجوددارد؟برای
پاسخمثبتبهپرسشاول،گزارشیکفایتمیکندکه
وجود گزارههایی هنری، آثار ارزشیابی در دهد نشان
دارندکهوابستهبهشخصنیستند.پاسخبهپرسشدوم،
نیازمندتوضیحدربارۀکیفیتمعیارهایارزشیابیاست.
مشخص باشد، ممكن معیار بر مبتنی ارزشیابی اگر

کردناینمعیارهاگامبعدیخواهدبود.
احكام شخص، به وابسته گزارههای نوعی نمونة
مربوطبهچشاییهستند.مثاًلاینکهکسیسیبرا
بیشتردوستباشدیاانار،امریسلیقهایوذهنیاست.
اینپژوهشرابااینفرضآغازکردیمکهارزشیابی
جزئیاساسیازنقدهنریاست،دربخشاول،استدالل
فرض این بودن معقول برای کافی دالیل که میشود
وجوددارد.افزونبراین،چهارایراداصلیبرایاثبات
بیاعتباربودِنارزشیابیآثارهنریتقریروپاسخداده
شدهاست.توجهکنیدکهدرنقدهنریهمراهکردن
هست، و بوده متداول امری دلیلها با ارزشیابیها
بنابراین،باراثباتدلبخواهیبودنارزشیابیهنریبر

عهدۀفردشكاکاست.
دربخشدومرابطةمقولهبندیاثرهنریباارزشیابی

درستتوضیحدادهشدهاست.تالششدهتاباتوجهبه
برای فلسفی دالیل هنر، تاریخ در مقولهبندی سنت
توجیهاستفادهازمقولههادرارزشیابیاثرهنریتبیین
نام»مقولههای با والتون پرمغز شوند.مقالةطوالنیو
میدهد. تشكیل را بخش این بنیان و اساس هنر«1
نگارندهادعاکردهکهنظریةوالتوندربارۀمقولهها،پایگاه
مناسبیبراینوعیازنظریةارزشیابیکهمیتوانآنرا
مهیاکرده نامید، ارزش از ابزاری یا کارکردی گزارش
گزارشهای از نمونه سه ادعا، این تأیید برای است.
مقولهبندی با آنها ارتباط و تقریر ابزاری یا کارکردی

تبیینشدهاست.
ارزشیابی با مؤلف قصد رابطة به سوم بخش در 
درستپرداختهشدهاست.افزونبراین،روایتکارکردی
مقاصد و اهداف با آن ارتباط و هنری فرم از کرول
هنرمندتوضیحدادهشدهاست.اینروایتازفرمهنری
ارزشهنرکهدر از ابزاری و کارکردی باگزارشهای
بخشدومارائهشده،هماهنگاستوبهنوعی،بسِط

نتایِجاینگزارشهامحسوبمیشود.
روایتکارکردیفرم،الگویمناسبیرابرایتحلیل
فرمهنریدرارزشیابیونقدهنردراختیارمیگذارد.
دربخشچهارمسعیشدهتابایکمثال،کاربردروایت
ارزشیابی برای دیگر معیارهای کنار در فرم کارکردی
نشاندادهشود.بهاینمنظوربهفیلمفروشندهاثراصغر
و نقد که شده استدالل است. شده پرداخته فرهادی
ارزشیابیدرستفیلمفروشنده،بهعنوانیکاثرهنری،
منوطبهمقولهبندیدرستاثرودرکانتخابهایاصغر
فرهادیاست.دربخشپنجم،بهطورخالصه،بعضی
پژوهش این مطالب از مشتق بینشهای و نكتهها

برجستهشدهاست.

1. نقدهای کلی بر ارزشیابی 
منتقداناغلببرایتوصیفاثرهنریواژههاییرا
مانند»خالق«،»جذاب«،»ظریف«،و»استوار«بهکار
میگیرند،کهمعموالًحاکیازارزشیابیمثبتاثرهنری
هستند؛همینطور،صفتهایینظیر»کلیشهای«،»با
عجله«،و»بیروح«معموالًحاکیازارزشیابیمنفیاثر
هنری نقد از ناپذیر جدایی جزئی ارزشیابی هستند.
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است.نوئلکرول،نهتنهاارزشیابیراازاجزاءنقدهنری
درنظرمیگیرد،بلكهآنرامتمایزکنندۀنقدهنریاز
هنر تحلیل به که میداند  دیگری گفتمانهای
میپردازند.ازنظراودربعضیگفتمانهایدیگرمانند
»نشانهشناسی«2و»مطالعاتفرهنگی«3نیزگاهیاثر
نقد آنچه اما هنریتوصیف،تفسیروتحلیلمیشود،
هنریراازچنینفعالیتهاییجدامیکند،ایناستکه
 Carroll, 2009:(نقدهنریباارزشیابیاثرهمراهاست

.)18

نقد در ارزشیابی شمول با مخالف افراد اگر حتی
است، نقد اجزای از نیز ارزشیابی که بپذیرند هنری،
هنوزاینراهبرایآنهابازاستکهدرستیدرارزشیابی
ارزشیابیهامیگویدکه انكارکنند.مخالفدرستی را
فقط مخاطبان یا منتقدان داوری است ممكن
بازتابدهندۀنظرهایشخصیوسلیقههایمتفاوتآنها
میان مستدل و معقول داوری که بسا چه باشد؛
ارزشیابیهایمختلفامریغیرممكنباشد.بهعبارت
دیگر،نسبیگرابهمامیگویدکهارزشیابِیارزشیابیهای
گفته هیوم که طور همان نیست. امكان-پذیر هنری

است:
آراستگی،عدم انسانهادرتحسینظرافت، »همة
تكلفوسرزندگیونشاطموجوددراثریمكتوبودر
نكوهشگزافهگویی،تصنع،ماللورنگولعابدروغین
می- جزئیات به منتقدان که زمانی اما همداستاناند.
پردازند،ایناتفاقنظرظاهریازبینمیرودوآشكار
)هیوم، است« متفاوت بسیار آنها منظور که میشود

.)14:1385
بنابراین،پذیرشارزشیابیبهعنوانجزئیازنقد،به
نظر از نیست. درستی تضمینکنندۀ خود، خودی
نسبیگرا،درستاستکههرمنتقدیارزشیابیخودرا
بردالیلیاستوارمیسازدوتصورمیکندکهدالیلاو
درستهستند،اماچیزیبیشازایننمیتوانگفتکه
ارزشیابیهایمختلفنمایندۀگرایشهاوخواستهای

گوناگوندرگفتماننقدهستند.
هنری آثار ارزشیابی دربارۀ نسبیگرا ادعای اگر
بیهوده ازبحثهادرنقدهنری باشد،بسیاری درست
خواهندبودامااینامرچندانباشهودماسازگارنیست.

درصورتدرستیادعاینسبیگرا،هنگامیکهاختالف
آنها یامخاطبانشكلمیگیرد، منتقدان میان نظری
بایدبهجایدفاعازارزشیابیخودوکوششبرایاثبات
التفاتبهسرشتنسبی با تا درستیآن،تالشکنند
به را نگاههایمختلف و ارزشیابیهایهنری،منظرها
رسمیتبشناسند.امااینبیطرفی،باتوجهبهسنتنقد

هنری،نامعمولوعجیببهنظرمیرسد.
فلسفة یک عنوان به هنر، فلسفة که کنید توجه
برای نباید هنر فیلسوف باشد. هنجاری نباید مضاف،
منتقدانوهنرمنداننسخهبپیچدکهاینطوریاآن
طورعملکنند،بهایندلیلسادهکهفیلسوفاطالع
کمتریازمنتقدوهنرمنددربارۀکارآنهادارد.وقتی
تاریخوسنتنقدهنریحاکیازهمراهیارزشیابیبا
مقدمة یک بهعنوان را امر این میتوان است، دلیل
نظریهپردازی اگر کارگرفت. به استداللها در صحیح
این حل میداند، خود نظریة خالف را واقع امر این

ناسازگاریوظیفةاوست.
عالقةمنبهگلستانسعدیباعالقهامبهنوشیدن
در نیز دیگری تا دارم انتظار اولی در دارد. فرق دوغ
ارزشیابیمنازاثربامنهمراهباشد،امادرمورددومی
چنینانتظارییاوجودنداردیااگروجودداشتهباشد،
ازجنسعالقةاولنیست.تازمانیکهاستداللمحكمی
علیهاینشهودارائهنشدهاست،دلیلینداردکهازآن
دستبشوییم.ازاینگذشته،اختالفمیانمنتقداننیز
بسته آنها روی بر گفتگو دِر که نیست بنیادی چنان
باشد.درادامهچهارایرادمتداولیکهبهارزشیابیگرفته
می-شود،تقریرونقدشدهاست.4آشكاراستکهدراین

بخش،نگارندهادعایجامعیتندارد.

1. 1. ایراد مبتنی بر نبود قوانین و اصول کلی: 
اما بایستههستند، ارزشیابی برای معیارهاییکلی
هنرباخالقیتوقانونشكنیآمیختهاستونمیتوان
اصولیکلیراوضعکردکههمیشهدرارزشیابیمعتبر
اینشكل با را قضایایصادقی نمیتوان یعنی باشند.
باشند، داشته را الف ویژگی که »آثاری که کرد بیان
خوبهستند«.مثاًلبهرهگیریازموسیقیمیتوانددر
یکاثرنمایشیارزشمندوخوبباشد،امادراثریدیگر
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کلی، معیارهای غیاب در پس باشد. بد و ضعیف
نخواهدداشت.»آرنولد نیزموضوعیت کلّی ارزشیابی
آیزنبرگ«5ازاولیننظریهپردازانیاستکهاینایرادرا
درفلسفةهنر،بهشكلجدیدآن،مطرحکرد.اوبرآن
استکهمنتقدانمارابهطورعقالنیقانعنمیکنند.
باعثشودماشیء ایناستکه درواقع،کارمنتقد
موردبحثراآنطورکهاوادراکمیکندتجربهکنیم.
امادرظاهراینطوربهنظر عقالنیتیدرکارنیست
احكام برای عقالنی دالیلی منتقد که میرسد

.)Isenberg, 1949(زیباییشناسانةخودمیآورد
بعضیفیلسوفهایمعاصرهنرازجملهکافمنو
کرولبهطورمفصلبهاینایرادپاسخدادهاند.6بهطور
خالصهمی-توانگفتکهدرستاستکهمعیارهای
اما ندارد، وجود هنرها همة برای جهانشمول و کلی
از هنری آثار کلیة برای معیاری چنین وجود انتظار
گفت نمیتوان که است واضح نیست. درست اساس
کاربردرنگسبزدرکنارقرمزدرهمةآثارهنری،یادر
همةنقاشیها،برارزشهنریاثرمیافزاید؛یامثاًلاین
اما باشند. آرامشبخش و لطیف باید هنرها همة که
چنانکهخواهیمدید،تعیینمعیارهاباتوجهبهمقولة

اثروقصدهنرمندوساختارآندورازذهننیست.
مثاًلاگرباخواندنچندصفحةاولازیکداستان
کارآگاهیبتوانیمبهطورمشخصبگوییمکهمجرمچه
کسیاستوانگیزۀاوچهبودهاست،دیگرنمیتوانآن
داستاِنکارآگاهیراارزشمنددانست.چراکهمقولةآن
ایجابمیکندکهبرایایجادحستعلیقوجذابیت،
انگیزۀشخصیتهاونیتهاواعمالآنهابهسرعتبرای

.)Carroll, 2009: 29( خوانندهفاشنشود
توجهبهایننكتهالزماستکهمؤلفمیتواند،به
صورتپارودییاآیرونیکبهیک»ژانر«7بپردازد.مثاًل
درموردژانرکارآگاهی،مؤلفمیتواندابتدایداستان
مجرموانگیزۀاورالوبدهد،ولیاثریارزشمندخلق
اثرموردنظرازمقولة کند.درچنینمواردیطبیعتاً
قرار دیگری مقولة زیر و میشود خارج کارآگاهی
میگیردکهآنمقولهنیزاحكامکلیخودرادارد؛مثاًل
ژانر هجو با باشد کرده قصد مؤلف است ممكن
این به کند. خلق کمدی مقولة در اثری کارآگاهی،

باژانرکمدیرادر ترتیبمیتوانیککبرایمرتبط
استداللبهکاربرد،مثاًلاینکههجویهبایدباتمسخر

همراهباشدوموجبخندۀمخاطببشود.
بنابراین،میتوانگفتکهمنتقدانقادرندازاحكامی
کلی،بهعنوانکبری،دراستداللهایشانبرایارزشیابی
به احكاممحدود این دامنة کنند. استفاده هنری آثار
بعضیانواعوگونههایهنریمیشود،امااینامرنافی
کلیبودنآنهانیست.اینموضوعحاکیازایناستکه
کلیتدرجههایمختلفیدارد.اصراربراینکهکلیت
احكامدرنقدهنری،بایدازقبیلکلیتدر»قانوندوم
حرکتنیوتون«8باشد،معقولنیست.بسیاریازاحكام
بعضی مثاًل دارند؛ محدودی دامنة نیز علوم در کلی
احكامیکهدربارۀمایعاتصادقهستند،ممكناست
دربارۀگازهاکاذبباشند.درنهایت،میتوانگفتکه
دستیابیبهارزشیابیدرست،بهاحكامیکهبرهمةآثار

هنریقابلاطالقباشند،متوقفنیست.

وقتی  پیش   داوری   ها:  بر  مبتنی  ایراد   .2  .1
می   خواهیم

یکاثرهنریرانقدکنیمآنرابامعیارهاومفاهیمی
میسنجیمکهازهنردرذهنخودداریم.اگراثرهنری
بهانگارۀماازهنریاهنرخوبنزدیکباشداحتماالًآن
رامثبتارزیابیمیکنیمواگرنباشدچهبساکهاساساً
دیگر، عبارت به ندانیم. هنر مفهوم مصداق را اثر آن
جهت هنری آثار از ما ارزشیابی به هنر از ما انگارۀ
ما ارزشیابیهای از بههمیندلیل،هیچیک میدهد.
بر آنها همة بنیاد چراکه باشد، درست نمیتوانند

مجموعهایازپیشداوریهاقرارگرفتهاست.
و فهم در هنر از مخاطب انگارۀ که است درست
ارزشیابیاوازاثرهنریتأثیرگذاراست،ولیاینمسئله
و بهتر اطالعات مخاطبان بعضی که نیست این نافی
بهدیگرمخاطبانداشته انگارههایدرستترینسبت
بهدادههای اکثر)همه؟(9حكمها برای انسانها باشند.
زمینهایوداوریدربارۀآنهانیازددارند.آشكاراستکه
ارزش دیگر بعضی  داوری به نسبت بعضی، داورِی
بیشتریدارد.مثاًلدرصورتوجودنقصفنیدریک
خودرو،بدونشکنظریکتعمیرکارخودرو،نسبتبه
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همین به است. ارزشمندتر سطور این نگارندۀ نظر
ترتیب،ابتنایداوریهایهنریبرمفروضهایپیشین

دلیلخوبیبرایهمارزدانستنهمةداوریهانیست.

1. 3. ایراد مبتنی بر کثرت اختالفات: 
هموارهشاهدعدمهمسوییوهماهنگیمیاننقدها
نظرهای منتقدان هستیم. متعدد ارزشیابیهای و
متنوعیدرموردیکاثرهنریدارندوحتیدررابطهبا
تعیینزمینةفرهنگیوتاریخیاثرنیزهم-رأینیستند،
پسچگونهمیتوانازدرستیدرارزشیابیسخنگفت؟
حیطههاییمانندارزشیابیوتفسیرهنرازاساسصدق
وکذببردارنیستند.دراینحیطههادوگزارۀمتناقض
دربرابرهمقرارنمیگیرندوهردومیتواند»خردپذیر«10

.)Margolis, 1976(باشند
ایرادمبتنیبراختالفاتمیتواندشكلهایگوناگونی
بهخودبگیرد.مثاًلایرادکنندهمیتوانداستداللکندکه
با باتفسیرهنریاست. بروآمیخته ارزشیابیاستوار
توجهبهاینکهمیتوانتفسیرهایپرشماریازیکاثر
هنریارائهداد،میتوانارزشیابیهایمتعددینیزارائه
کرد.برخیازتفسیرهاوارزشیابیهایآمیختهباآنهابا
هممتعارضهستندودرعینحالهردودالیلمعقولی
رابهکارمیگیرند.بنابراین،چیزیبهعنوانارزشیابی

درستوجودندارد.11
به دست ایراد این بیشتر توضیح برای مارگولیس
ولی میشود،12 ارزشی چند منطقهای دامان
پیشنهادهایاوبرایاستفادهازمنطقچندارزشیدر
به دیویس است. نبوده تأثیرگذار هنرچندان از بحث
مارگولیسایرادمیگیردکهاگرمیخواهد،پیشنهادش
برایبهکارگیریمنطقچندارزشیجدیگرفتهشود
در را ارزشی چند منطق کاربرد چگونگی باید
که نیست کافی این کند. تشریح زیباییشناسی
گزارههای در ارزشی دو منطق کند اعالم مارگولیس
مربوطبهتفسیروارزشیابیهنریکاربردندارد.بلكهبار
اثباتاینامربرعهدۀمارگولیساستکهنشاندهد
چگونهمنطقچندارزشیدراینحیطهومسائلمرتبط
Da-( باآن،بهترپاسخگوینیازهایزیباییشناسیاست
vies, 2010: 204-206(.اماایرادمبتنیبرکثرتاختالف

چند منطقهای از جدای میتوان را منتقدان میان
ارزشینیزبررسیکرد.

را اختالفها از دستهای گفت میتوان پاسخ در
نمیتواناختالفواقعیبهحسابآورد،بهدلیلاینکه
دومنتقددرموضوعنقداختالفدارند.مثاًلاگرمنتقدی
درپیبرشمردنویژگیهایخاصسبکاصغرفرهادی
درکارگردانیباشدبهنكتههاییتوجهخواهدکردکهبه
به پرداختن هنگام ولی دارد، اختصاص او فیلمسازِی
دوم نوی موج کارگردانان از یكی بهعنوان فرهادی
سینمایایران،ممكناستمنتقدبیشتربهویژگیهایی
کارگردانان دیگر کار به که کند توجه فرهادی کار از
اختالفهایی چنین دارد. شباهت نو موج به نزدیک
نحوۀ در تفاوت و بحث موضوع طبیعت از ناشی

نزدیکشدنبهموضوعهستند.
افزونبراین،درحیطههاییخارجازهنرنیزاختالف
امكان از نمیشود باعث که هست بسیاری نظرهای
وجودمعیاردرآنحوزههادستبشوییموخودفلسفه
کثرت که است معرفت شاخههای همین از یكی
را آن نمیشود باعث فیلسوفها میان اختالفهای
شاخهایغیرعقالنیبدانیم )Carroll, 2009: 42(. درنقد
سیاسییااجتماعینیز،هنگاممواجههبااختالفنظرها
تالشمیکنیمتاباتوسلبهاطالعاتدرستوبررسی
شواهد،درستیادعاهایمختلفرابسنجیموفراوانی
اختالفاتباعثنمیشودتاهمةدیدگاههایسیاسیو
در که است درست بپنداریم. هم همارز را اجتماعی
به توجه اما دارد، وجود اختالف هنری آثار ارزشیابی
میان موافقت موارد به توجه از را ما نباید اختالفها
مخاطباناثر،بازدارد.اگرمنتقدیارزشیابیایازیک
اثرارائهدهدکهخالفعقالنیتباشد،میتوانباتوسل
بهبعضیابزارهادرستیارزشیابیاوراموردبررسیقرار

داد.
امتیاز یا پول دریافت با منتقدی که کنید فرض
ویژهای،بدونارائةدالیلموجهاعالمکندکهفالناثر
هنریبسیاربی-ارزشاست.مخاطبانهمانطورکه
پی افراد نهان انگیزههای به روزمره زندگی در قادرند
ببرند،درچنینموردهایینیزقادرنددرککنندکهچرا
به منتقد آن اگر میکند. رفتار اینچنین منتقد این
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چنینرفتارهاییاصرارکند،طبیعتاًاثرگذاریواعتبار
نقداوکاهشمییابد.ایننشانمیدهدکهمخاطبان
انتظاردارندارزشیابیهایهنریدلبخواهینباشندوبر

مبانیدرستاستوارشدهباشد.
اصلی مشكلهای از یكی که دارد باور نگارنده
دیدگاههایینسبیگراییکهبراختالفاتتأکیدمیکنند،
ایرادکننده، دید از است. عینیت مفهوم از بدفهمی
عینیتمستلزمعدماختالفدرذوقهنریاست.این
دیدگاههامعموالًبهاینموضوعتكیهمیکنندکهذوق
هنریافرادتحتتأثیرعواملمتنوعیمثلسن،حالو
هوا،وسلیقةشخصیقرارداردوحتیدرطولزندگی
یکشخصنیزدرحالتغییراست.مثاًلممكناستکه
شعر پیری در و عاشقانه ادبیات جوانی در شخصی
صدای از شخصی که این یا بیابد. جذاب را عارفانه
کمانچهلذتنبردوصداینیرالذتبخشبداند.در
بخشبعدخواهیمدیدکهبرایارزشیابیالزمنیست
همةافراددرموردیکاثرهمنظرباشندیاذوقهنری
اساس بر هنری آثار ارزش اگر باشند. داشته یكسانی
هدفوکارکردآنهاسنجیدهمیشود،گزارشیازارزش
و است شده استوار واقع امور بر که داشت خواهیم

وابستهبهذوقافرادمختلفنیست.

با ارائة دلیل ما را در  1. 4. نقد هنری نمی   تواند 
فهم بهتر اثر یاری کند 

و عجیب باال ادعای است ممكن اول، نگاه در
مدافعان ادعا این واقع در اما برسد نظر به غیرمعقول
شروع امر این از اغلب مدافعان است. داشته زیادی
میکنندکهادراکهنریامرینیستکهتابعاستنتاج
باشد؛یکبینندهباقرارگرفتندرمقابلیکنقاشیرنگ
وروغن،یاخصوصیاتآنراادراکمیکندیانه؛اگریک
دلیل به و نكند ادراک را نقاشی زیبایییک مخاطب
نتیجه منتقد استدالِلیک مقدمههای به دادن گوش
نكرده ادراک را آن هم باز زیباست، اثر آن که بگیرد

است.
استداللهایاستنتاجیازگزارههاتشكیلشدهاندو
را مخاطب زیباییشناختی ادراک نمیتوانند گزارهها
تغییربدهند؛بهزبانکانت،اگربرایدرکزیبایینیاز

حكم یک با دیگر باشد، استدالل با شدن قانع به
چگونه منتقد پس نیستیم. مواجه زیباییشناختی
میتواندرویدرکهنریمخاطبازاثرتأثیربگذارد؟
پاسخنظریهپردازانیمانندآیزنبرگایناستکهسرشت
سخنانمنتقدادراکیاستنهاستنتاجیوکارمنتقد
قانعکردنمخاطبنیست)Isenberg, 1949(. بنابراین،
استداللاستنتاجینمیتواندنقشمهمیدرنقدهنری

داشتهباشد.
ازنظرفیلسوفهاییمانندآیزنبرگمنتقدبایدسعی
کندبانشاندادنبعضیخصوصیاتاثربهمخاطب،اورا
منتقد کار کند؛ راهنمایی اثر درست ادراک بهسمت
باچینشصغریوکبرینیست، قانعکردنمخاطب
بلكهاوتالشمیکندتاواکنشهایادراکیمخاطبرا
نسبتبهبعضیازامورحساسکندتامتوجهزیباییاثر
هنریبشود.ایناستداللبرسرشتغیرشناختیادراک
بااستداللقبلیجفت هنریتمرکزمیکندومعموالً
میشودکهادعامیکنددرنقدهنریاصولکلیوجود
ندارند؛وقتیاصلکلیوجودنداشتهباشد،کبریوجود
وجود نیز استنتاجی استدالل صورت این در و ندارد

ندارد.
اینتصورکهادراکهنریوتجربةزیباییشناختی
بهنحویجداازامورشناختیوفكریاست،سابقهای
طوالنیدرتاریخفلسفهداردکهدستکمتاکانتقابل
زیباییشناسان مهمترین از بل، کالیو است. پیگیری
ادراک دربارۀ بیستم سدۀ ابتدای در کانت، از متأثر
هنریچنیننوشت:»ولیبیفایدهاستکهیکمنتقد
بهمنبگویدچیزیاثرهنریاست؛اوبایدمنراوادارد
تاخودماینامرراحسکنم.اوفقطمیتواندبامجبور
کردنمنبه»دیدن«اینکارراانجامدهد؛اوبایدازراه
چشمانمنبهاحساسمنبرسد«)گیومهازنگارنده.

.)Bell, 1914: 16

درپاسخبهاینایرادبایدیادآورشدکهتجربههای
مامتأثرازدیدگاههاوباورهایماهستندودیدگاههاو
باورهایماازاستداللهایاستنتاجیتأثیرمیپذیرند.
درزندگیروزمرهادراکماباامورشناختیگرهخورده
استوادراکهنرینیزازاینامرمستثنینیست.یک
باردیگرشاهدیکباوربنیادیدرموردهنرونقدهنری
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هستیمکهبهنتیجهگیریهاینادرستمنجرمیشود،
باوربهاینکهقلمرویهنرازمعیارهاییپیرویمیکند
کهازاساسبامعیارهایمتداولدرزندگیروزمرهفرق
دارد.البتهمنتقدانمیتواننددرتبیینزمینهومقولةاثر

هنرینیزبهمخاطبیاریبرسانند.
فهمزمینهومقولةاثرهنریاغلببامطالعةتاریخ
مطالعات با میتواند منتقد و میآید دست به هنر
سنتهای و جنبشها تاریخ دربارۀ خود گستردۀ
جورواجورهنری،مخاطبرادرفهمبهتراثریاریکند.
برایموارددشوارنیز،مقولهبندیدرستاثراغلبباعث
میشودآنهارابهتربفهمیم.مثاًلمنتقدمیتواندبرای
مخاطبتوضیحدهدکهقراردادنقطعة»“433«در
سخیف اثری را آن که میشود باعث موسیقی مقولة
بدانیم،امااگرهمیناثرراتحتهنرمفهومیقراردهیم،
بااثریعمیقمواجهمیشویمکهمخاطبرابهتفكروا
میدارد.دراینموارد،علیرغِمآنچهآیزنبرگمیگفت،
تأثیر مخاطب ادراک بر عقالنی استدالل با منتقد

میگذارد.

2. ارزشیابی و مقوله   های هنری
تشریح به شعر«13 »فن در که ارسطو زمان از
خصوصیتهایتراژدیوحماسیوکمدیپرداخت14تا
زمانةحاضر،مقوالتودستهبندیهاازاهمیتویژهای
شكلهای بعضی در بودهاند. برخوردار هنری نقد در
هنریمانندادبیاتبحثازمقولههاسابقةطوالنیدارد.
دربعضیگونههایجدیدهنریمانندفیلم،توجهبهژانر
قرار نظریهپردازان توجه بسیارمورد اخیر دردهههای
گرفتهاست.15امروزهدرگسترۀنقدوگفتگودربارۀآثار
هنری،ژانرشناسیازمهمترینابزارهایمنتقداناست.
منتقدیکهقادربهتعیینمقولهوژانریکاثرهنری

نباشد،قادرنخواهدبودآناثررابهدرستینقدکند.
دستهبندییکاثرتحتمقولةدرست،همیشهبه
مشخص تأمل کمی با نیست؛ اثر ژانر تعیین معنای
»مقوله«16 مفهوم به نسبت ژانر مفهوم که میشود
نحیفتراستورابطةعموموخصوصمطلقبیناین
دوبرقراراست.برایتبدیلشدنیکمقولهبهیکژانر،
آنمقولهبایددرتاریخهنراستمراروسابقهایداشته

جز به راهی هنری ژانرهای شناخت برای پس باشد.
مراجعهبهسنتهایهنریوجودندارد.همانطورکه
دربخشاولتأکیدشد،مراجعهبهتاریخهاوسنتهای

هنریبرایفهماثرهنریالزماست.
ژانرهاابزارهایسودمندیبرایمقولهبندیهستند،
هرچندمقولهبندیآثارهنریمحدودبهتعیینژانرآنها
نمیشود.مثاًل»کتابهاییکهمولوینوشتهاست«یک
ژانر یک مقوله این ولی میدهند، تشكیل را مقوله
نیست؛بههمیننحو،تعییناینکهیکفیلممربوطبه
معنای به است است،ممكن ایران نویسینمای موج
تعیینژانرآننباشد،امااطالعاتخوبیدربارۀفیلمبه
مامیدهدودرتعیینزمینةاثریاآنچهکه»زمینهیابی«17

نامیدهشدهاست،نقشمهمیدارد.
بعضی میکنند سعی »لیتس«19 و »لوپز«18
شرطهایتبدیلیکمقولهبهیکژانررادرفیلمسازی
مشخصکنند.آنهاتأکیدمیکنندکهژانرهابهدلیلاین
کهنیازیرادرعالمهنرمرتفعمیسازندشكلگرفتهاند
فیلم دریافت و تولید در اساسی عناصر از یكی به و
میتوان ژانر برای مشخص وظیفه شدهاند:»دو تبدیل
برشمرد:ژانرهابهتفسیرودرکفیلمکمکمی-کنند.
مخاطبانفیلمژانرهارابرایتفسیرودرکفیلمهابه
میخواهند اگر نیز فیلمسازان و میگیرند، کار
فیلمهایشانتفسیرودرکبشود،بانگاهبهژانرکارخود

.)Laetz, & Lopes, 2008( »راانجاممیدهند
بایدتوجهکردکهمعموالًآثارهنریرانمیتواندر
ژانر مقولة کرد. دستهبندی مشخص ژانر یک غالب
مختلطوترکیبیاستومنتقدمسلطتالشمیکندتا
ترکیبژانرهایامقولههاییکاثررامشخصکند.یک
فیلمدرژانرکمدیمیتواندترکیبهاییمانندکمدی-
کارآگاهی،کمدیسیاه،کمدی»بزنبكوب«20،کمدی-
کمدی- اکشن، کمدی- کمدی-»رزمی«21، وحشت،
فیلم  مثاًل باشد. اینها همة از ترکیبی یا و رفاقتی22
بازی»جكیچان«24و با »شوالیههایهنگکنگ«23
کمدی، ژانرهای از است ترکیبی ویلسون«25 »اُِون

تریلر26،اکشن،رزمیورفاقتی.
یكیازدالیلاختالطژانرها،ارجاعهنرمندانبهآثار
مانند گوناگونی قالبهای که است قبلی سبکهای و
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بهخود تلمیح،و»ادایاحترام«27، پارودی،پاستیش،
در متداول تكینیکهای از ژانرها ترکیب میگیرد.
و موسیقی، ادبیات، ازجمله، گونههایمختلفهنری
اصلی عوامل از یكی نگارنده نظر از و است معماری
جذابیتتاریخهنرنیزهمینترکیبهایگوناگوناست.
مثاًلآثارواتانابه،نمونةموفقیازتلفیقژانرها،گونهها،و
انیمیشِن در او است. هنری مختلف مضمونهای
با را وسترن فیلمهای فضای بی-باپ« »گاوچران
فیلمهاینوار،اکشن-رزمی،کارآگاهیوعلمی-تخیلی
وافر بهرۀ بلوز و جاز موسیقی از از و میآمیزد درهم

میبرد.
مقالة در پیش، قرن نیم حدود در والتون کندال
تأثیرگذارخودباعنوان»مقولههایهنر«اینموضوعرا
تشریحکردکهمنشأیازمینةاثرچگونهنگاهمابهاثرو
مقولهبندیآنراتحتتأثیرقرارمیدهد.ازنظروالتون
مقولههایجورواجورهنریسهنوعویژگیمتمایزدارند.
1.ویژگیهایاستاندارد،2.ویژگیهایضد-استاندارد،
این که است معتقد والتون متغیر. ویژگیهای .3
ویژگیهاباید»محسوس«28باشند،یعنیباحواسقابل
درکباشند.مثاًلویژگیهاییکهباچشمدریکعكس
قابلمشاهدههستندیاباگوشدریکقطعهموسیقی

 .)Walton, 1970( قابلشنیدنهستند
توضیح اینگونه میتوان را مذکور ویژگی نوع سه
است نشانهای اثر دریک استاندارد ویژگی داد؛وجود
درطرف نظر؛ مورد مقولة تحت اثر آن برایعضویت
مقابل،نبودیکویژگیاستاندارد،اثررادرمعرضخروج
یعنی سوم، نوع و میدهد؛ قرار نظر مورد مقولة از
یک یه نسبت که هستند آنهایی متغییر، ویژگیهای
مقولةخاص،علیالسویههستندوبودونبودشانتأثیری
درشمولاثرتحتآنمقولهندارد.مثاًلصافیادوبعدی
بودنوبیحرکتِیخطوطبرایمقولةنقاشیویژگیهای
استانداردوداشتِنبخشهایمتحرکوسهبعدی،غیر
استانداردهستند.بهبیانساده،ویژگیهایضداستاندارد
ناشیازعدموجودویژگیهایاستاندارددراثرهستند.
متغیر نقاشی، مقولة به نسبت نیز مختلف رنگهای
سبز از آبی جای به میتوان مثاًل میشوند؛ محسوب
استفادهکردبدوناینکهتغییریدرمقولةموردنظر،

 Walton,(کهدراینموردنقاشیاست،بهوجودبیاید
 .)1970

برای ابزارهایی فقط مقولهها که داد نشان والتون
طبقهبندیآثارهنرینیستند،آنهارویارزشیابیآثار
ارزشیابی و درک داشتن برای تأثیرگذارند. نیز هنری
بایدآنراتحتمقولةدرست اثرهنری ازیک درست
جایداد.شایدبتواناینحكمرابهچیزهاییغیرازآثار
هنرینیزتعمیمداد.مثاًلحكمبهکوچكییکگربة
مقولة تحت گربه آن اگر شد، خواهد بزرگ بسیار
یوزپلنگدرنظرگرفتهشود.بههرحال،یكیازادعاهای
توجه مورد هم بسیار که مقاله این در والتون اصلی
که است این شد، واقع او از بعد هنر فیلسوفهای
»دستکمدرپارهایازموارد،ادراکیکاثرتحتیک
دیگر مقوالت تحت و »درست«، مشخص مقولة
»نادرست«است؛یعنی،قضاوتهایمادربارۀآن،وقتی
درستو ادراککنیم،احتماالً رادرمقولةدرست اثر
کنیم، ادراک دیگر مقولههای در آنرا که هنگامی

.)Walton, 1970(»احتماالًنادرستخواهندبود
چارچوب اثرهنری دربارۀ ما باورهای و مفروضات
ادراکماازویژگیهایمحسوسآثارهنریرامتعین
از ادراکما بهبعضیعواملمؤثردر والتون میکنند.
مقولههااشارهمیکند.آشناییماباآثارقبلیازهمان
نوعوشكلوسیاق،شنیدههایماازمنتقدانودیگر
افراددربارۀآثارهنریمشابه،ونحوۀارائةاثربهماازاین
عواملهستند.والتون،بهطوردقیق،چهارمعیاررابر
میشماردکهدرصورتوجودآنها،بهحسابآوردنیک
تعداد وجود .1 میشود: محتملتر مقوله یک زیر اثر
زیادیازویژگیهاییکهبراییکمقولهاستاندارداست.
2.وقتیاثردریکمقولةخاصبهلحاظزیباییشناختی
بهترازدیگرمقولههاباشد.3.مؤلفاثرقصدکردهباشد
در نظر مورد مقولة که .4 باشد. مقوله آن در اثر که
Wal-( جامعهایکهاثرخلقشده،شناختهشدهباشد

.)ton, 1970

بر والتون تكیة  باالنشانمیدهدکه چهارمعیار
ویژگیهایمحسوسنبایدمارابهاینباورخطابیاندازد
کهبدونآموزشوتنهاباتأملبرویژگیهایمحسوس
آثار آنهارادرککرد.درک آثارهنریمیتوانمقولة
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نقش و است آن تاریخ و زمینه درک نیازمند هنری
منتقدانومورخانهنردرشناساییوشناساندنزمینة
وابستگی والتون، از پس است. برجسته بسیار اثر
داوریهایهنریبهمقولةاثرهنریدرفلسفةتحلیلی
تحلیلهایی از نمونه ادامهچند در یافت. عام پذیرش
ذکرمیشودکهاندیشههایوالتوندربارۀمقولهبندیرا

تأییدمیکند.
دیویسدرپاسخبهاینشبههکهبنیادارزشیابیهای
هنریبرامورواقعقرارنگرفته،»گزارشابزاریارزش«29
رامطرحمیکند.طبقگزارشابزاری،خوبییکابزاربر
اساسهدفیسنجیدهمیشودکهآنابزاربرایشساخته
شدهاست؛کارکردابزاراستکهتعیینکنندۀارزشآن
است.مثاًلیکچاقویماهیگیریخوب،چاقوییاست
کهنیازهایماهیگیریرابرآوردهکند.بههمینترتیب،
ابزاریوکارکردیاست. ارزشآثارهنرینیز،ارزشی
آن از ارزشمدار موردمینویسد:»امور این در دیویس
جهتعینیهستندکهنیازهایموردنظر،نیازهاییکلی
هستند،نهنیازهاییکشخصخاصدرزمانیخاص،
ومیتوانآنهاراطبقمعیارهایصدقکهغیرشخصی

.)Davies, 2010: 208(»هستند،سنجید
توجهکنیدکهارزشهایکارکردییاابزاریهمیشه
منفردنیستند.بهجاییکمعیاریگانه،معموالًمعیارهای
گوناگونیبرایارزشمندبودنیکابزاروجوددارد.مثاًل
یکچاقویماهیگیریممكناستازاینجهتخوب
باشدکهدرآبغرقنمیشود،اماجنستیغةآنطوری
باشدکهدربرابرآبشورمقاومنباشدوازاینجهتبد
مقوله یک برای مختلفی معیارهای معموالً باشد.
قابلتصوراستوبههمیندلیلارزشیابینیزمیتواند
چندوجهیباشد.افزونبراین،همانطورکهپیشتر
گفتهشد،آثارهنریمعموالًتحتیکمقولهنمیگنجند،
بههمیندلیلارزشیابیآنها،ازاینجهتنیزمیتواند

چندوجهیباشد.
بههمیننحو،کافمننیزبابیاندیگریکهملهماز
بامقولهو را ارزش ارتباط ارزشاست، الگویارسطویی
اوتوضیحمیدهدکه اثرهنریتوضیحمیدهد. کارکرد
برایارسطو»فضیلت«30یا»تعالِی«31اشیاء،براساسعلت
غاییآنهاتوضیحدادهمیشود.اینکهشیءبتواندکارکرد

خوبیداشتهباشد،دلیلارزشمندبودنآناست.مثاًلیک
قلبخوب،قلبیاستکهخونرابهمیزانکافیبهاعضای
بدنبرساند.ازنظرکافمناینالگوکهازمشاهدۀمصنوعات
آثارهنریمطابقت با بهخوبی است بشریگرفتهشده
نیزمصنوعاتیفرهنگیوساختة آثارهنری داردچراکه

.)Kaufman, 2002(دستبشرهستند
کرول،نیزبهتأثیرعمیقمقالةوالتونبربخشچهارم
ازکتابش،»دربارۀنقد«،کهبهارزشیابیاختصاصداده،
والتون که معیاری چهار جای به ولی میکند، اذعان
برشمرد،کرولسهمعیاررابرایمقولهبندیبرمیشمارد 
دالیل والتون تبع به او .)Carroll, 2009: 201(
از را قصدی دالیل و زمینهای، تاریخی- دالیل تاریخی،
مشخص مقولة یک تحت اثر یک قرارگرفتن نشانههای
این ارزشیابی و مقولهبندی ارتباط دربارۀ میداند.کرول
چنینمینویسد:»منتقدباتشخیصمقولةاثرهنری،تا
حّدیبههدفومقصوداثرهنریراهمیبرد.ومنتقد،با
دانستنهدفیادامنهایازاهدافاثر،میتواندبرآوردکند
 Carroll,(»کهآیااثرنسبتبهاهدافشموفقبودهیانه

.)2009: 179
اودرتالشبرایبرشمردنمعیارهایارزشیابیدر
فیلمها،نیزهمینسهمعیاررابرایمقولهبندیصحیح
فیلمخود یک ساختار کرول نظر از می-کند. معرفی
مشخص مقولة یک تحت آن عضویت دلیل میتواند
ساختاری شباهتهای فیلم یک که هنگامی باشد؛
باشد، داشته خاص مقولة یک از فیلمهایی با زیادی
میتوانآنراتحتمقولهایکهآنفیلمهادرآنساخته
شدهاندقرارداد.معیاردومیکهکرولپیشنهادمیدهد
زمینةتاریخیوفرهنگیاثراست.ایندومعیارتأکید
یادمیآورد. به را آثارقبلی« با ما بر»آشنایی والتون
آنچهکرولویژگیهایساختاریمینامد،یادآورمعیار
اولیاستکهوالتونبرمیشمارد.والتوننیزوجودتعداد
زیادیازویژگیهایاستانداردرادلیلیبرایقرارگرفتن
یکاثرتحتیکمقولةمعینمیدانست.قصدمؤلفنیز
تأکید آن بر فیلسوف دو هر که است معیارمشترکی
کردهاند.توضیحدربارۀقصدمؤلفوتبیینجایگاهآندر
ارزشیابیهنریبهدلیلاهمیتووسعتآن،بهبخش

بعدیواگذارشدهاست.
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3. ارزشیابی و قصد مؤلف
افعال حاصل ادبی داستان یک یا نقاشی یک
هستند. آنها پدیدآورندگان حسابشدۀ )کنشهای(
که است کنشهایی حسابشده، فعلهای از مقصود
معطوفبههدفوغایتیبودهاند.یکنویسندهممكن
استبهدنبالتحریکعواطِفمشخصییانقدبعضی
باورهایابازنمایییکمنظرۀطبیعیباشد.یکنقاش
ممكناستهدفشمتوجهکردنمخاطببهامكانات
نورورنگیاتولیداثریکهباقیمتخوبیبهفروش
برود،باشد.درهرحال،هرهدفیکهموردنظرهنرمند
غایت بدون او افعال مادی، چه و معنوی چه باشد،
نیستند.اگربپذیریمکهاثرهنرینتیجةفعلیاکنش
شخصیااشخاصیاست،ناگزیزازپذیرشاینمطلب
هستیمکهبرایدرکدرستاثر،فهممقصودپدیدآورندۀ

آنراهگشاخواهدبود.
که بدانیم است الزم گاهی درست ارزشیابی برای
آیا و است بوده دستاوردی چه تحقق درصدد مؤلف
موفقشدهکهبههدفشبرسدیاخیر.اگرخصوصیات
ظاهریوساختارییکاثررادرکنارزمینةتاریخیو
فرهنگیآن،وفرضیههایماندربارۀذهینتمؤلفاثر
دست در را مفید ابزارهای از مجموعهای بگذاریم،
خواهیمداشتکهمارادرتعیینمقولهوارزشیابیاثر
یاریخواهدکرد.دراینبخشارتباطقصدهنرمندبا

مقولهبندیوارزشیابیتوضیحدادهمیشود.

تعیین  در  مخاطب  راهنمای  مؤلف  قصد   .1  .3
مقوله است.

گاهیهنرمندانبطورمستقیمبهمخاطبمیگویند
کهقصدشاناینبودهکهفیلمدرمقولةمعینیساخته
شود.مثاًلضمناطالعرسانیدربارۀنمایشگاهیکهبر
پاشدهاست،دربرگةراهنماتوضیحدادهمیشودکه
آثاربهنمایشدرآمدهازنوعمینیاتورومثاًلدرسبک
اصفهانهستند32؛یااینکهدرپوستریکفیلمممكن
استنوشتهباشندکهآنفیلمدرژانروحشتساخته
هنگام است ممكن امری چنین عالوه به است. شده

مصاحبهباهنرمنداتفاقبیفتد.
البتهبروشوروپوستراثرهنری،یاحتیخودهنرمند

ممكناستاطالعاتغلطیبهمخاطببدهند.هنگامی
ژانر در را فیلم گربه« و »ماهی فیلم پوستر در که
طرفداران بعضی بودند، کرده معرفی »اسلشر«33
از برایدیدِنفیلمیپر ایران فیلمهایوحشتناکدر
خونریزیبهسینمارفتند،امادراینفیلمخبریازاین
در نیز هنرمند خود است ممكن نبود. گونهصحنهها
بیاندازد.حتی بهخطا را مخاطب عمد به مصاحبهای
سعی معموالً مواردی، چنین به بخشیدن معنا برای
یافته در غلط اطالعات دادن از هنرمند قصد میشود
از ما تا نمیشوند باعث موارد این حال، هر در شود.
مصاحبههاوبیانیههایهنرمندانبهعنوانمنابعیبرای

تعیینمقولةاثرهنریصرفنظرکنیم.
دربعضیمواردنیزخودهنرمندبهسبکوژانرو
مقولةاثراشارهاینمیکند.آیادرچنینمواردیامكان
مقولهبندیاثرباتوجهبهقصدمؤلفوجودندارد؟تجربه
نشاندادهاستکهمابرایتشخیصمقاصدمؤلفلزوماً
محتاجبهتوضیحاونیستیم.درزندگیروزمرهقادریمدر
شویم، خود همنوعان مقاصد متوجه موارد از بسیاری
بدوناینکهبطورمستقیمتوضیحیدادهشود.دنیای
هنرنیزازاینقاعدهمستثنینیستوماقادریمتابا
هنرمندان مقاصد دربارۀ کمی خطای ضریب

.)Carroll, 1992(نظریهپردازیکنیم
توجهبهمقاصدمؤلفاثربهمعنایایننیستکه
مخاطبموظفاستهرادعاییازجانبهنرمنددربارۀ
اثرمطرحشد،آنرابپذیرد.همانطورکهقبالبهآن
به توجه بر افزون اثر مقولة تعیین برای شد، اشاره
قصدهایسازندۀاثر،مشاهدۀخصوصیاتساختاریاثر
وهمچنینزمینهتاریخیوفرهنگیآن،راهگشاخواهد
قصدهای دربارۀ که نظریاتی سنجش برای و بود
هنرمندانساختهوپرداختهمیشودبایدبهسازگاریو
داشت. توجه نیز معیار دو این با آنها هماهنگی
اطالعات کنار در اثر ظاهری و ساختاری ویژگیهای
سنجش برای خوبی ابزارهای زمینهای، و تاریخی

ادعاهایگزافهنرمندانهستند.

3. 2. ارزشیابی، دستاورد هنرمند، و فرم 
افزونبرتأثیرقصدمؤلفدرمقولهبندی،برخیاز
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بهقصد توسل با را اثر فرم تا متفكرانسعیکردهاند
هنرمندتوضیحدهند.نگاهغایتمداربههنرودرنظر
هنرمند، یک دستاورد عنوان به هنری اثر گرفتن
سابقهایطوالنیدرمتونفلسفیمربوطبههنردارد.
دیویدهیومآشكارانگاهیغایتمداربههنردارد،ودر
مقالة»دربابمعیارذوق«34اینگونهمینویسد:»هراثر
هنریغایتیاهدفخاصیداردکهبدانمنظورخلق
شدهوکمابیشقراربرآناستکهبدانغایتنایلآید.
...مادرهراثرهنریبایدهموارهاینغایتهاواهداف
رامدنظرقراردهیموقضاوتکنیمکهموادومصالحبه
کارگرفتهشدهتاچهاندازهبااهدافخاصآنهاهمخوانی
دارد«)هیوم،31:1385(.براساسرویكردغایتشناسانه
غایت این به ورسیدن دارند غایتی اغلب ،آثارهنری

دلیلیبرارزشمندبودنآنهاست.
درادامةهمیننگاهغایتمدارانهبههنر،نوئلکرول
»گزارش را آن که میدهد ارائه هنری فرم از روایتی
کارکردِیفرمهنری«35مینامد.طبقاینگزارشفرم
درارتباطباقصدهایپدیدآورندۀاثرهنریتوضیحداده
میشود؛فرماثرهنریحاصلگزینشهایهنرمنداست
اثرودر باغایت وفرممناسبآناستکههماهنگ
نكتهجلب این به را ما توجه باشد.کرول آن خدمت
میکندکهمابرایتشخیصفرموسبکیکاثرهنری
بههمةخصوصیاتریزودرشتآنبدوناولویتبندی
توجهنمیکنیم.اگرقراربودهمةخصوصیتهایفرمی
با اثرفهرستکنیم، اثررابدوندرنظرگرفتنهدف
تودهایاطالعاتبیفایدهروبرومیشدیم.»انگارۀمعمول
این هدف توصیفی. نه است تبیینی هنری فرم از ما
شبكة در موجود روابط همة کردن فهرست انگاره
ارتباطهاییکاثرهنری،نیست.اینانگارهتنهاعناصر
وروابطیرادراثرانتخابمیکندکهبهتحققهدفیا

.)Carroll, 1999: 144(مقصوداثرکمکمیکنند
بهاینترتیب،اینگزارشازفرمرابطةتنگاتنگیبا
ارزشیابیپیدامیکند،چراکهابزاریکارآمدبرایدرک
وارزشیابیآثارهنریدراختیارماقرارمیدهد.ازاین
منظر،یكیازپرسشهایاساسیدرموردارزشیابیاثر
ایناستکهآیاانتخاب-هایمربوطبهفرماثرباغایت
اثرهماهنگاندیاخیر.منتقدمیتواندباتوضیحاینکه

چگونهدریکاثرهنریفرمدرخدمتاهدافهنرمند
قرارگرفتهاست،اثررابهصورتدرستارزشیابییاری

کند.
اثرهنریحاصلفعلسازندۀآناست.نگاهبهاثردر
انتخابهای زمینةقصدهاواهدافسازندۀآنبهفهم
فرمیهنرمندودرکاهمیتآنهابرایماکمکمیکند.
درمقامتشبیه،اگرکسیدرکیازبازیفوتبالنداشته
دریابد. را بازیكنان حرکتهای ارزش نمیتواند باشد،
آنچهکهبراییکدروازهبانوهدفیکهاودنبالمیکند
با توپ ارزشمحسوبمیشود)شیرجهزدنوگرفتن
نابخشودنی اشتباهی مدافع بازیكن یک برای دست(،
خواهدبود.توجهبهمقاصدکنشگرانبازیفوتبالبرای
به توجه ترتیب، بههمین است. مهم آنها اعمال فهم
مؤلفاثرهنری،میتوانددرامرارزشیابیراهگشاباشد.
البتهادعاینگارندهایننیستکهمنتقدبایدهمیشه
درپیکشفاینباشدکههنرمندکدامگزینههایفرمی
رابرایرسیدنبههدفشبهکارگرفتهاست.میتوان
نقدهاییراتصورکردکهنیازیبهتوجهبهگزینشهای
را اخالقی نقد از نوعی باشند. نداشته هنرمند فرمی
وقتی مثاًل دانست؛ نقدهایی چنین نمونة میتوان
منتقدیبهدنبالنشانههاواشاراتنژادپرستانهدریک
هنرمند اصلی اهداف به است ممكن میگردد، رمان
بیتوجهباشد.بههرروی،میتوانگفتکهتنهاوظیفة
منتقدنشاندادنهماهنگییاعدمهماهنگیگزینههای
این هرچند نیست، مؤلف نظر مورد مقصود با فرمی

موضوعازمطالباصلیومهمدرنقدهنریاست.
ارائه اثرهنری ازارزش اینبخش گزارشیکهدر
شد،میتواندبرایافرادعالقهمندبهمقایسةآثارهنری،
نومیدکنندهباشد.اینگزارشبرایمقایسةارزشدواثر
اختیار در معیاری متفاوت، کاماًل مقولة دو از هنری
نمیگذارد.اغلبدیدهمیشودکهافرادیواردبحثهایی
ماننداینمیشوندکهداستایوسكیبهتراستیاسلین.
و »جنایت که کرد بحث میتوان ترتیب، همین به
مكافات«بهتراستیا»مرگقسطی«.البتهمیتوانآثار
گوناگونراازجهتهایمتفاوتباهممقایسهکرد،ولی
نمیتوانآنچهراکهارزشکارکردییاابزارییاغایی
نامیدهشده،برایمقایسةدواثرازدومقولةمختلفبه
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کاربرد.کرولتأکیدمیکندکه»رتبهبندیآثارهنری،
.)Carroll, 2009: 36(»مشغولیتاصلیمنتقداننیست
نظریة برای ایرادی مسئله این که میرسد نظر به
اغلب نیز منتقدان خود زیرا نباشد، ارزش کارکردی
چنینمقایسههاییراجدینمیگیرند.براینمونههلن
درسگفتارهای در هنر، مشهور منتقد و مورخ گاردنر،
نقد«36 »حرفة عنوان تحت مرگش از پس که خود

منتشرشدهاستمیگوید:
»...بهنظرمناعالمیاتالشبرایاثباتاینکهاینشعر
ازدیگریارزشمندتراست،یامرتبکردننامنویسندگان
چنین نیست. نقد حقیقی هدف آنها، مقام اساس بر
نادیده را ارزش طبیعت و ذوق طبیعت تالشهایی
تالشهای یا اثر، چند ارزش مقایسة ... میگیرند.
غیرضروریبرایاثباتچیزیاستکهاثباتپذیرنیست
وفقطباداوریتاریخمشخصمیشود،یااینکهشكل
است پیشداوریهایشخصی و ذوق به دادن عقالنی
.                                              )Gardner, 1953: 7(

درادامهتالشمیشودتابایکمثال،یعنیفیلم
»فروشنده«بهکارگردانی»اصغرفرهادی«،نحوۀکاربرد
داده نشان پژوهش، این در پیشگفته نظرِی مسائل
که معیاری سه بر تكیه با کرده تالش نگارنده شود.
معرفیشد،یعنیزمینهآثارهنری،مقولههایهنری،و
میتوانند چگونه منتقدان که دهد نشان مؤلف قصد
دالیلیمعقولبرایارزشیابیآثارهنریارائهکنند،ودر
صورتبروزاختالفمیانآنهاچگونهمیتوانداوریهای

معقولراازنامعقولجداکرد.

4. فروشنده؛ نمونه   ای اختالف میان منتقدان
منتقدیرادرنظربگیریدکهفیلمفروشندهرابه
خاطردیالوگهایطوالنیمیانشخصیتهاونوعیاز
سینمایی، ابزارهای از بهرهگیری در »کمینهگرایی«37
است ممكن دیگر، طرف از بداند؛ بیارزش و ناموفق
منتقددیگریبااشارهبههمینموارد،تفسیرمتعارضی
باتفسیراولرادرستبداندودستاوردهایکارگردانرا
ارزشمندبداند.ازنظرمنتقداول،فیلمازبعضیابزارهای
سینماییمانندنور،طراحیصحنه،زاویههایمختلف
دوربین،وموسیقیاستفادۀچندانینكردهاست؛همین

امرموجبمیشودکندوکسلکنندهوناتوانازتحریک
احساساتمخاطبانباشد.اما،منتقددوممیکوشدنظر
مخاطبرابهچینشهوشمندانةدیالوگهامتوجهسازد
اتفاقات و حادثهها در نه را فیلم هیجان و تعلیق و
شخصیتها روانی و ذهنی آشوب در بلكه بیرونی،
جستجوکند.ازنظراواستفادۀحداقلیازموسیقیمتن،
بهرهگیریازنورطبیعیومدیومشاتدرگفتگوها،در
عملمنجربهاجتنابازجهتگیریهایواضحعاطفی،
حستعلیقوبهتبعآن،تشویقمخاطببهتعمقدربارۀ

احساساتشومسائلاخالقیمیشود.
درموقعیتمفروضمافیلمموردنظرازیکطرف
طرف از و احساسات، تحریک از ناتوان و کسلکننده
دیگرتحریککنندهودارایتعلیقتوصیفشدهاست.
مشخص شود، توجه مثال همین به اگر حال، این با
دیده منتقد دو بین زیادی اشتراکهای که میشود
میشود.هیچیکازدومنتقد،اثرهنریموردبررسیرا
ادبیاتدستهبندی یا یامعماری تحتمقولةموسیقی
نكردهاند.هردوآنراتحتمقولةفیلمسینماییبررسی
میکنندکهخودشتحتمقولةبزرگتریقرارمیگیرد
فیلمهای جز به و دارد نام متحرک« »تصویر که
سینمایی،برنامههاوسریالهایتلویزیونی،وانیمیشنرا

نیزشاملمیشود.
بگذاریدفرضکنیمکههردومنتقدـآنچنانکه
معقولومتداولاستـفیلمرادرمقولةدرام38قرار
میدهندوموافقندکهفیلمدرژانرهاییمانندکمدی،
مستند یا و وسترن، موزیكال، علمی-تخیلی، فانتزی،
قرارنمیگیرد.ازاینگذشته،هردوبرسراینموضوع
توافقدارندکهکارگردانبهنوعیدربهکارگیرینور،
دوربین،موسیقیفیلمکمینهگراییکردهاست.امایكی
در را سینمایی متداول ابزارهای از حداقلی استفادۀ
خدمتداستانودیگریآنرامانعجذابیتفیلمدانسته
است.ایناشتراکهاحاکیازایناستکههردومنتقد
البته بودهاند. موفق اثر مقولهبندی در زیادی حّد تا
ممكناستپارهایازمسائلمقولهایازدیدیكیازآنها
که شد گفته دوم بخش پایان در باشد. مانده پنهان
کرولسهمالحظةساختاری،زمینهایوقصدیرادر

ارزشیابیدرستفیلمیاریبخشمیداند.
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فیلمفروشندهبهدلیلحستعلیقوهیجاناتیکه
بهببینندهالقامیکندوشباهتساختاریبهفیلمهایی
کهدرژانرتعلیفیساختهشدهاند،تاحدیدراینژانر
از بخشی برابر در آینهای فیلم بعالوه میگیرد. قرار
آن فضای و میگذارد ایرانی شهری جامعة مسائل
ساز و ساخت مثل موضوعهایی است. واقعگرایانه
غیراصولی،فاحشهگری،مشكالتودغدغههایزنانهدر
یکجامعةبزرگشهریبازنماییمیشوند؛پسفیلمرا
طرف از نامید. اجتماعی مضامین با واقعگرا میتوان
و جنسی آزار یعنی بزه، یک محور حول فیلم دیگر
یافتن برای او بهشخصیتزن،وتالششوهر تعرض
بزهکارشكلمیگیرد.فیلمتأثیراینبزهرابرشخصیت
بزهدیدهواطرافیاناووهمچنینبزهکارواطرافیاناو
نشانمیدهد؛یعنیفیلمدرژانرجنایییابزهكاریبا

مضامینروانشناسینیزقرارمیگیرد.
درنگاهاولتشخیصژانروموضوعفیلمکاریساده
بهنظرمیرسد،اماگاهیغفلتازهمینمسائلساده
روی را مخاطب وچشم سازد راضعیف نقد میتواند
است ممكن مثاًل، ببندد. جالب تفسیرهای از برخی
مخاطبیامنتقدیکهفیلمراکسلکنندهمیداندبه
جنبةجناییومسئلةبزهدیدگیدرفیلمتوجهنكرده
تصمیم رعنا، یعنی بزهدیده، فرد فیلم این در باشد.
میگیردتاموضوعرابهپلیسگزارشندهد،شوهراو
نمیتواندبهتصمیمزنتندردهدوتصمیممیگیردتا
خودشبهدنبالبزهكاربگردد،عكسالعملهمسایههاو
نزدیكاندرقبالفردبزهدیدهوهمسراومعموالًتهیاز
با ارجاعات تنیدۀ اینشبكةدرهم است. همدلیالزم
بیتوجهیبهموضوعبزهدیدگیممكناستموردغفلت
واقعشوندودرنتیجهدرکمخاطبراازارزشفیلم
کاهشدهد؛بایدبهارزشدیالوگهایحسابشدۀهر
یکازشخصیتهاتوجهکردوکارگردانوبازیگررادر
بازنماییبسیارواقعگرایانةعكسالعملهایروانشناسانة

رعنابهعنوانیکفردبزهدیدهموفقدانست.
همانطورکهگفتهشدتوصیفوطبقهبندیاثردر
مقولهیامقولههایدرست،نقشبسیارمهمیدردرک
ارزشهنریاثرودستیابیبهتفسیرهایدرستازآن
ما فرضی منتقد دو میان اختالف وجود، این با دارد.

داشته ادامه است ممكن نیز مرحله این از حتیپس
باشد.فرضشدکههردومنتقدتوافقدارندکهفیلمدر
موسیقی، مانند سینمایی ابزارهای بعضی از استفاده
 high angle,(زوایایدوربیندرمواجههباشخصیتها
low angle(،ونورپردازیپرهیزگاروصرفه-جوست.با

اینوصف،اختالفنظرازاینجانشأتمیگیردکهیک
منتقداینمسئلهراماللآوروکسلکنندهودیگریآنرا
تلقی امریمطلوب و فیلم اهدافسازندگان با همسو
میکند.بهاینترتیبمنتقددومدرتأییدفرموسبک
روایتدرفیلمفروشنده،بهگزینههایفرمیفرهادیو

قصدهایاوتوسلمیجوید.
درگیر را مخاطب که بوده این مؤلف قصد چون
دنیایدرونیشخصیتهاکندواورابهفكروهمدلیوا
دارد،تصمیمگرفتهتابهطورخاصیابزارهایسینمایی
رابهکاربرد.منتقددوماستفادۀغیرمتظاهرانةکارگردان
با متناسب را سینمایی ابزارهای از بهرهگیری در
واقعگراییفیلمواجتنابازتحمیلداوریهایشتابزدۀ
اخالقیدررابطهباشخصیتهایداستانودرنتیجهوا
داشتنمخاطببهتفكرمیداند.اینانتخابسبكییا
روابط دربارۀ بیشتری پرسشهای تا باعثشده فرمی

انسانیدرذهنبینندهشكلبگیرد.
کارگردانمیتوانستابزارهایسینماییراطوری
مثاًل باشند. دیدهشدن قابل بیشتر که برد کار به
و خشن ظاهری نورپردازی از استفاده با میتوانست
مخوفبهشخصیبدهدکهبهرعناتعرضمیکند.در
بر حزین موسیقی یک با میتوانست او حال، عین
زوایای از بهرهگیری با و کند تأکید رعنا مظلومیت
عماد، قهرمانی و جوانمردی )low angle )مثاًل  دوربین
شوهررعنارا،بهعنوانکسیکهسعیدراجرایعدالت
فیلم یک با صورت این در دهد. نشان ما به دارد،
و50 دهة40 در رایج نوع از یا»جاهلی« »فارسی«
شمسیدرسینمایایرانمواجهمیبودیم،ولیفرهادی

هیچیکازاینگزینههاراانتخابنمیکند.
شخصیتبد39فیلمآنقدرنحیفورنجوراستکه
هیچعملقهرمانانهایبرایبهزیرکشیدنومجازاتاو
الزمنیست.اگربتوانقهرمانیدراینداستاندرنظر
گرفت،همانعمادخواهدبودکهتالشمیکندتاکسی
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راکهبههمسرشمتعرضشدهپیداومجازاتکند.اما
به رعنا نیست. همراه نیز خود قهرمان با حتی فیلم
عنوانیکفردبزهدیده،بهطورعصبانیکنندهایبرای
حتی و است منفعل شده انجام که بزهی پیگیری
هنگامیکهعمادبزهکاررابهداممیاندازدهیچتقدیرو
تشكریازجانبرعنادریافتنمیکند.اینانتخابهای
و قهرمان اعمال درستی دربارۀ را مخاطب کارگردان

علتانفعالرعنابهفكروامیدارد.
با و معقول دالیل با میتواند دوم منتقد بنابراین،
توجهبهمقصودکارگردانبهارزشمندبودناثرفرهادی
حكمکند.توجهبهسابقةفیلمسازیفرهادی،هنرمندان
مؤثربرکاراو،وشباهتهایساختاریفیلماوبادیگر
فیلمهاورمانهامیتواننددرارزشیابیاثراوتأثیرگذار
باشند.توجهکنیدکهبرایارزشمندبودنایناثرالزم
نیستتاهمةمخاطبهاودرهرزمانیازآنلذتببرند.
اگربهمثالدیویسبازگردیم،یکچاقویماهیگیرِی
خوب،یکچاقویماهیگیرِیخوباست،حتیاگرمن
بایکچاقویکرهخوریدرحالخوردنصبحانهباشم

وهیچنیازیبهآنچاقویماهیگیرینداشتهباشم.

5. نتیجه   گیری
دربخشاولبهچندایراداصلیدربارۀارزشیابی
پرداختهشدونشاندادهشدکهاینایرادهابهلحاظ
فلسفیوزیننیستند.ازنظرنگارنده،مهمترینبینشی
کهمیتوانازبخشاولاینپژوهشاستخراجکرد،این
استکهدالیلعقالنیبرایحمایتازاینشهودوجود
داردکهارزشیابیاثرهنریدلبخواهینیست.بهعبارت
دیگر،منتقدمیتواندبادالیلیکهبابحثعقالنیقابل

تأییدوردهستند،اثرهنریراارزشیابیکند.
دردوبخشبعدیبهتأثیردستهبندیهایهنریو
قصدمؤلفدرارزشیابیاثرهنریپرداختهشدونشان
دادهشدکهگرهزدِنعینیتبابعضیانتظارهایبیجا
دربارۀارزشیابیهنری،مانعفهمدرستارزشیابیاست.
الزمةدرستیدرارزشیابیموافقتهمةافراددربارۀآثار
هنریهماهنگیدرسلیقهوذوقآنهانیست،بلكهبه
دربارۀ عقالنی دالیل بتوانیم که است این معنای

ارزشمندبودنیکاثرهنریارائهکنیم.همچنیننباید
انتظارداشتهباشیمکهآثارهنریدرگونههاوژانرهای

کاماًلمتفاوتباهمدیگرقابلمقایسهباشند.
ارزشیابی در کلی احكام نداشتن وجود مورد در
ابزاریگفتهشد، باتوجهبهآنچهدربارۀارزش هنری
میتواننتیجهگرفتکهکلیتدرجههایمختلفیدارد
وبامشخصکردنقلمروییکگزارۀکلیمیتواناز
بررسی با میتوانیم مثاًل برد. بهره استنتاج در آن
چكشهایمیخکوبنقطههایقوتآنهارابهطورکلی
برشماریم.همانطورکهدربارۀبعضیازمصنوع-هاکه
کرد، وضع کلی اصول میتوان مینامیم، ابزار را آنها
هنری اثر را آنها که مصنوعها از دیگر بعضی دربارۀ
مینامیمنیز،استفادهازگزارههایکلیباتوجهبامقولة

اثرهنریممكناست.
یكیازنكتههایاصلیکهراهنمایمنتقداندربر
اثر مقولههای به توجه است، اثر ارزشهای شمردن
هنریاست.بهویژه،توجهبهچندمقولهایبودناکثر
وجهی چند سرشت که میشود موجب هنری، آثار
این به شود. شناخته رسمیت به هنری ارزشیابیهای
ترتیب،الگویمناسبیبرایاینشهودمهیاشدهاست
کهیکاثرهنریمیتواندازیکجهتارزشمندواز
جهتدیگرضعیفباشد.برشمردِنمستدلنقاطضعف
وقوتیکاثرهنریباتوجهبهجنبههایمختلفیک

اثرامكانپذیراست.
مانع ازذهنیتهنرمند، غفلت اینکه دیگر نكتة
آثار آنجاییکه از است. ارزشیابیدرست برای بزرگی
گزارش است، بشر دست ساختة مصنوعات هنری
کارکردییاابزاریارزشکهمتأثرازعلیتغاییارسطو
است،الگویمناسبیبرایسنجشارزشیابیهادرنقد
اهداف و قصدها به توجه این، بر افزون است. هنری
درک برای خوبی راهنمای اثر، خلق هنگام هنرمند
درستزمینةاثروتعیینمقولهوژانرآناست،کهدر

نهایتبهارزشیابیدرستاثرکمکمیکند.
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