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نسبت ميان هنر و اخالق ازجمله مهمترين و بنياديترين مباحث نظري هنر
از زمانهاي دور تا بهامروز است .تأثير شگرف هنر و آثار هنري در احساسات
و عواطف انساني و نيز قدرت بينظير آن در تبديل ايده به كنش و مهمتر تثبيت
و تحكي��م آموزههاي اخالقي و حتي تعميق ادراكات اخالقي ،از عوامل اصلي
اين اهميت و جايگاه بنيادي است.
در اين باره تاكنون نظريههاي مختلفي در تبيين نس��بت ميان اين دو مطرح
ش��ده اس��ت .برخي از اين نظريهها كه اصليترين آنها در اين مقاله مورد بحث
و بررس��ي ق��رار گرفتهاند بر كاركرد اخالقي هن��ر و الجرم تبعيت آن از برخي
ح��دود و قي��ود و مهمتر نقش آن در تعميق باوره��ا و ادراكات اخالقي تأكيد
دارن��د و برخ��ي نيز متأثر از ظهور و بروز «هنر ش��خصي» در جهان مدرن (كه
محصول پناه گرفتن در سايه عقل و عل ِم تجزيهمحور و موجد نظريههايي چون
هنر براي هنر اس��ت) يا از لزوم تفكيك وجه اخالقي و زيباشناختي آثار هنري
سخن ميگويند يا از انحطاط آن.
در این مقاله که هدف اصلي آن تبیین اهمیت و چگونگي نقش هنر در تعالي
فرهنگي یک جامعه اس��ت ،نظريههای فوق مورد بررس��ی و نقد قرار گرفته و
مبتنی بر براهین عقلی بر نظریهای تأکید میشود که ارزشهای اخالقی و انسانی
در آن نقش محوری دارند.
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بهعنوان مقدمه ،ضروری اس��ت ابتدا چند نكته بنيادي در بحث نس��بت ميان هنر و اخالق
مورد توجه و تأكيد قرار گیرد.
اول :اثر هنري هماره متشكل از دو جزء اصلي است :جزء محتوا ،مفهوم يا معنا و جزء قالب،
ساختار يا صورت ،بهعبارتی جزء فرمال 1و جزء پيكتوريال .2تأكيد بر اين دوئيت بهنحوي نشانگر
تأثير متفاوت هر يك از اين دو جزء بر نس��بت مس��تقيم ميان هنر و اخالق و الجرم اخذ نتایج
مختلف اس��ت .بدين معنا كه ممكن اس��ت یک اثر هنري از نظر فرم و س��اختار ،زيبا محسوب
ش��ده اما از نظر اخالقی قبيح شناخته ش��ود و به یک تعبیر ،ارزیابی زیباشناختی اثر با ارزیابی
اخالقی آن متفاوت باشد.
دوم :بر دو وج ِه فوقالذكر باید وجه سومی افزود و آن موقعیت و شخصیت ناظر يا مخاطب
ال فرمالیستی به اثر هنری نگریسته و بر این بنیاد،
اثر هنري است .ناظر میتواند از یک منظ ِر کام ً
ال متفاوت ،مبتنی بر آموزههای دینی و زیباییش��ناختی
آن را تحلی��ل کن��د و یا از منظری کام ً
مذهبی بهآن بنگرد که در این صورت قطعاً نتایج متفاوت خواهد بود .ذكر یک ش��اهد مثال در
تبيين اين معنا مؤثر است:
«بر پایه منابع سنتی هنر هندو ،سیر و سلوک اولیه خلق اثر هنری شامل سه مرحله است:
نخست ،انجام اعمال عبادی همچون انجام واجبات دینی و پرهیز از محرمات (سادنه)؛ دوم،
مراقبت و تداوم ذکر که از جمله مهمترین ابزار رسیدن نفس به تمرکز و غلبه بر پریشانحالی
و پراکندگی ذهن اس��ت (منترم)؛ و س��وم ،مراقبه که نفس را از تمامی دلمشغولیها رهانیده و
آن را به حقیقت ذاتی خود بازگشت میدهد (دهيانا) .تأكيد وسيع متون و منابع سنتي بر لزوم
انجام اين مراحل پيش از خلق اثر هنري ،هنر را بهمثابه يك فعاليت ذهني ناب 3مطرح ميسازد
ك��ه ط��ي آن هنرمند با پااليش ذهن و روح خ��ود حقيقت صور را دريافت ميكند .بر بنياد اين
مراحل و پس از آنكه هنرمند با انجام یوگا بر تأثیرات پریشانگر ،هیجانهای زودگذر ،خیاالت
دنیوی و خودخواهیها غلبه کرد ،صورت دواتا یا فرشته خدا در ذهن او نقش ميبندد .به تعبیر
منابع حکمت هنر هند در این هنگام صورتی از فاصلهای دور در جان هنرمند نقشبس��ته و او
آن را رس��م میکند؛ امري كه حكمت هنر هند آن را آكارش��تي 4مينامد ... .بهعبارت ديگر از
ديدگاه حكماي هند ،هنرمند با انجام مناسك و نيز تهذيب و تزكيه ،صور آسماني را دريافت و
حقيقت
ِ
در قالب آثار هنري به تجلي ميگذارد .معيار صحت صورت خلق شده توسط هنرمند با
آن صورت ،تناس��ب مطلوبي است كه در اثر وجود دارد .اين تناسب چنانكه گفتيم نهتنها يك
اصل زيباييشناس��انه كه سند صحت و قدس��يبودن اثر هنري است .مبناي ادراك اين تناسب
1. Formal
2. Pictorial
3. citta sanna
4. Akarsati
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نيز در فطرت و جان هر ناظر و شاهدي كه داراي روح و جاني پاك و مُزكّي است بهضرورت و
1
ذاتاً وجود دارد».
بنابراین در حکمت هنر هند ،ناظر اثر هنري اگر قادر به پیمایش همان مس��یری که خالق
آن در خلق اثر پیموده ،نباشد قطعاً نمیتواند پیام معنوی و اخالقی اثر را دریابد .بدين صورت
و مبتني بر اين نظريه ،كاركرد اخالقي و زيباييش��ناختي اثر يكي اس��ت و بهعبارتي اثر ،متعهد
به اخالق و كنشهاي اخالقي مخاطب اس��ت .در مقابل این رویکرد ،رویکرد دیگری نیز هس��ت
که معتقد اس��ت اثر هیچگونه تعهدی نس��بت به ناظر ندارد و صرفاً در س��احت نظريه هنر برای
هنر ،بازتابی از ایده و دریافت خود هنرمند است.
سوم :در حالی که برخی متفکران وجوه زیباییشناختی و اخالقی اثر هنری را متمایز میدانند،
ال مرتبط
ناقدان و اندیشمندان دیگری (عالوه بر ایده حاکم بر هنرهای دینی و سنتی) این دو را کام ً
با هم دانس��ته و اثر را با در نظر داش��تن هر دو ساحت ارزیابی میکنند .از دیدگاه اینان اخالق و
زیباییشناسی یکی هستند .بهعنوان مثال لودویک ویتگنشتاین در رساله فلسفی ـ منطقی خود
میگوید« :روش��ن اس��ت که نمیتوان اخالق را به لفظ درآورد ،اخالق ترافرازنده است .اخالق و
زیباییشناسی یک چیزند» (ویتگنشتاین .)113 :1969 ،وی همچنین در رساله یادداشتها تأکید
میکند« :اثر هنری چیزی است که از منظر ابدیت دیده میشود و زندگی خوب جهانی است که
از منظر ابدیت دیده میش��ود .این همان رابطه بین هنر و اخالق است(2».ویتگنش��تاین:1969 ،
 )85و پریس گات نیز در مقاله «نقد اخالقی هنر» اعتقاد دارد« :ارزیابی اخالقی دیدگاههایی که
در آثار هنری نمود مییابند یکی از وجوه معقول و موجه بررسی آن آثار است .چنانکه اگر اثری
دیدگاههای زشت و نکوهیده اخالقی را به نمایش بگذارد آن اثر را باید تا همین حد از نظر هنری
ناقص و نارسا دانست و برعکس چنانچه اثری دیدگاههای پسندیده اخالقی را نشان دهد باید آن
را باز تا همین حد ،اثری ارزشمند قلمداد کرد» (بردموس و گارنر.)54 :1387 ،
چهارم :در فلس��فه هنر مش��خصاً پس از ظهور فرماليسم و بهويژه آراي كساني چون مارتین
هايدگر و روالن بارت ،اثر هنري مستقل از مؤلف آن مورد توجه و تأمل قرار ميگيرد .اين نكته
بدان معناست كه شخصيت اخالقي هنرمند و تأكيد او بر گزارههاي اخالقي در اثر هنري مورد
توجه منتقدان و ناظران اين اثر هنري نخواهد بود فلذا ممكن است يك اثر بر اساس برداشتهاي
مختلف و متعدد منتقدان و ناظران ،معاني اخالقي يا غيراخالقي بيابد.
پنجم :برخي متفكران حوزه هنر قائل به تأثيرگذاري وسيع آثار هنري بر ايده و رفتار مخاطبان
 .1در این مورد رجوع شود به مقاله «سادرشيا و ميمسيس ،بررسی تطبیقی حکمت هنر هندی با فلسفه هنر
یونانی با تأکید بر رأی فلوطین» ،از نگارنده در نش��ریه حکمت و فلس��فه .دانشگاه عالمه طباطبایی .شماره
 .22بهار و تابستان .89
 .2عین جمله او چنین است:
The work of art is the object seen sub specie aeternitatis and the good life is the world seen sub
specie aeternitatis. This is the connexion between art and ethics.
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آن هس��تند (همچون افالطون) و برخي نيز گرچه آثار هنري را قادر بر ايجاد انگيزشهايي در
مخاطبان ميدانند اما شدت اين تأثير را آنقدر نميدانند كه به یک کنش یا رفتار منجر شود.
بهعبارتي اثر را در ايجاد كنش اخالقي يا غيراخالقي مؤثر نميدانند .اين نظر مبتنی بر يكي از
گزارهها در فلسفه اخالق است که عمل را معیار حُ سن و قبح ميداند و نه صرفاً نیت و اراده آن
را .فلذا از ديدگاه قائالن به اين نظريه اگر یک اثر هنری ،داراي مضمونی غیراخالقی باش��د اما
در مخاطب کنشی برنینگیزد غیراخالقی محسوب نمیشود.
ششم :تأثیر اخالقی آثار هنری در اندیشه و رفتار ناظران و مخاطبان نسبی است .بهعبارتی
ش��خصیت انس��ان و نیز تجربههای مختلف زیس��تی او ،تأثیر یا عدم تأثیر اخالقی آثار هنری را
تعیین میکنند فلذا در مواردی آثار هنری قطعاً تأثیر اخالقی بهسزايي دارند و در مواردی فاقد
تأثیرند .این معنا صرفاً به معنا یا فرم اثر هنری مربوط نمیشود بلکه مهمترين عامل ظهور این
نسبیت ،ناظر یا مخاطب اثر است .به تعبیر کریستفر همیلتن در مقاله «هنر و آموزش اخالق»:
«معنادار بودن هنر برای انسان و ارتباط آن با تجربه اخالقی او و چگونگی ارتباط آن ،به مقدار
زیاد به ش��خصیت انس��ان و همچنین به دورهای از حیات وی بستگی دارد که بهآن میاندیشد.
بر این اس��اس هیچ بعید نیس��ت که فرد ،در مرحلهای از تکامل اخالقی خود و ش��اید به دالیل
مرتبط با تجارب خاصی که داش��ته اس��ت ،برای اعتالی فضیلتهای خود نیازی به هنر نداشته
باشد»(بردموس و گارنر .)51 :1387 ،اینکه در حوزه فقهی جهان اسالم غزالی از جمله عوامل
حرمت یا حلیت سماع را مخاطب دانسته و میآورد« :نومریدی که وی را هنوز احوال پیدا نیامده
باشد و راه حق به معاملت نداند ،یا پیدا آمده باشد و لیکن شهوت هنوز از وی تمام نشده باشد
واجب بود به پیر که وی را از سماع کند که زیان وی از سود بیش بود ... .و آواز زنان همچنین
باش��د و این به احوال [مخاطب] بگردد کس باش��د که بر خویش��تن ایمن بُوَد و کس باشد که
ترسد( ».غزالی )361 :1361 ،و نیز اتفاقي كه بسیاری از فقهای اسالم بر این معنا دارند ،تعبير
ديگري از اصل فوق است ،کما اینکه سعدی نیز در بوستان بر این نکته تأکید دارد:
مگر مستمع را بدانم که کيست
		
نگويم سماع اي برادر که چيست
(سعدي :1386 ،باب)3
هفتم :برخی متفکران برای آثار هنری جنبه تعلیمی و آموزشی قائلاند .شمول این تعالیم
حوزه اصول اخالقی و همچنین نحوه نگرش اخالقی ما را هم دربرمیگیرد .این نگره نسبت میان
هنر و اخالق را به یک ساحت شناختی ارتقا داده و بهعبارتی آثار هنری و ادبی را بهعنوان یکی
از مؤثرترین راههای انتقال اصول اخالقی مطرح میسازد .مهمترين اختالفنظر ارسطو با افالطون
در فلسفه هنر نيز همين جنبه شناختي و معرفتي هنر است .در حاليكه افالطون با قرار دادن
آن در پس��تترين درجه معرفت (از تقس��يم چهارگانه معروفش) يعني خيال (آيكازيا) ،هرگونه
كاركرد شناختي از هنر را سلب ميكند ،ارسطو بر كاركرد معرفتي و شناختي هنر اصرار دارد.
آثار شكس��پير ش��اهدمثال خوبي اس��ت .وي با بهره بردن از هنر واالی نمایش ،بستر بسیار
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مناس��بی برای اندیشه در عاقبت افعالی غیراخالقی چون حسادت ،خیانت ،ظلم و بیمباالتی و
الجرم پرهیز از آنها در زندگی واقعی ایجاد میکند.
هش��تم :برخي معتقدند آثار هنري صرفاً در لحظه ،قادر به تأثيرگذاری اخالقی بر مخاطب
خویشاند .یعنی اين تأثير ،ثابت و مس��تدام نيست و الجرم پس از مدت كوتاهي زائل ميشود.
در حاليك��ه برخ��ي معتقدند آثار هن��ري نهتنها كنش اخالقي ايج��اد ميكنند بلكه در جهت
عمقبخش��يدن ب��ه درك اخالقي ناظر نیز اث��ر قابلمالحظهاي دارند .از جمل��ه اين افراد جان
آرمسترانگ است .وی با تحليل نقاشی مشهوری از قرن پانزدهم با عنوان «فرانسيس قديس در
حال بخش��يدن لباسهايش» ،نش��ان ميدهد اين اثر نهتنها داراي يك مضمون اخالقي ،مبتني
بر فضيلت بخش��ش و نيكوكاري اس��ت بلكه مخاطب را نیز واميدارد كه به اعمال نيكوكارانه يا
فقدان آنها در زندگی خود بينديش��د .نوئل كارول نیز بهعنوان يكي از متفكران برجسته معاصر
در حوزه فلسفه هنر ،همين ديدگاه را دارد .وي در مقاله «هنر ،روايت و فهم اخالقي» مندرج در
كتاب زيباييشناسي و اخالق 1معتقد است هنر اين امكان را براي ما فراهم ميكند كه شناخت
اخالقي خويش را تعميم بخش��يم (بردموس و گارن��ر .)46 :1387 ،معتقدان به این نظریه باور
دارند آثار هنري با بازنمايي اخالقيات ،در ظهور كنشهاي اخالقي در فرد و مهمتر تعمیق حس
نیکوکاری ،تأثیر انکارناپذیری بر روح ناظر و مخاطب خويش دارند .عالوه بر این دو ،تولس��توی
نیز بهعنوان یکی از سرس��ختترین مدافعان نسبت میان هنر و اخالق ،در شانزدهمین فصل از
کتاب مشهور هنر چیست؟ چندین نمونه از تابلوهای نقاشی ،رمانها و نیز داستانهای ادیبان
بزرگ��ی چون ویکتور هوگو و دیکنز را در راس��تای کارکرد تعمیق اخالقی هنر مثال میزند .از
دیدگاه او «هنر بهاتفاق س��خن یکی از وس��ائل ارتباط انس��انها با یکدیگر و از موجبات ترقی،
یعنی پیش��رفت بهس��وی کمال اس��ت )170 :1382( ».و این در حالی است كه شدیدا ً به آثار
هنری مبتذلی که «سرگرمیها و دلخوشیهای یک حیات متجمل و عاطل را نشان میدهند»
معترض و منتقد است.
نهم :بس��یاری از متفکران معتقدند جوامع دینی و س��نتی بنا به اینکه هنر را بازتاب ایده و
«س��نت» خود میدانند ،الج��رم تمامی آموزههای اعتقادی و اخالقی
ِ
عقیده دینی و مبتنی بر
را در آثار هنری بازتاب میدهند .کارکرد این آثار همان ژرفا و تعمیقی اس��ت که از آن س��خن
گفتیم؛ همچون کارکرد پیکره یا ش��مایل عیسی(ع) برای یک مؤمن مسیحی که بازتاب حضور
او محس��وب ميش��ود و نیز معماری کلیس��ا که به تعبیر پولس رسول در نامه به غالطیان روم،
کالبد عیس��ی محس��وب میگردد و همچنین تصویر ش��یوا برای هندو مذهبی که تجلی حضور
شیوا است و یا فتوتنامههایی كه منشور معنوي و اخالقی هنرها و صناعات در تمدن اسالمي
قلمداد ميش��وند .2اما ظهور نظريههای جدید و حاکمیت بالمنازع اصل «تجزیه» که نس��بت
 .1منتشر شده توسط دانشگاه كمبريج در سال .2001
 .2رجوع ش��ود به فصل «فن و فتوت» از کتاب هندس��ه خيال و زيبايي .پژوهش��ی در آرای اخوانالصفا در
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دقیق و عمیق میان علوم ،معارف ،اخالقیات و عمل (در جوامع سنتمدار) را از هم میگسست
فضای نظری آشفتهای آفرید که نهتنها کارکرد اخالقی و آموزشی هنر مورد سؤال و سپس نفی
قرار گرفت بلکه تمایز میان هنر خوب و هنر بد نیز از میان برداشته شد .تولستوی با نقد نسبت
می��ان خیر ،حقیقت و زیبایی که آموزهای افالطونی اس��ت ،اتح��اد اجباری میان این مفاهیم را
سبب ظهور فرضیهای ميداند که بهموجب آن «تمایز میان هنر خوب که ناقل احساسات نیک
است و هنر بد که احساسات زیانمند را انتقال میدهد به کلی از میان برخاست و تنها یکی از
پستترین مظاهر هنر ،یعنی هنری که لذت میبخشد و تمام آموزگاران بشریت ،انسان را از آن
برحذر داشتهاند بهعنوان عالیترین هنر شناخته شد و هنر که بایستی کاری پرارزش و با اهمیت
باشد ،خصوصیت خود را از دست داد و فقط وسیله سرگرمی مردم تنپرور شد» (.)75 :1382
با توجه به نكاتي كه گفته ش��د ،نس��بت میان هنر و اخالق ازجمله مهمترین و بنیادیترین
مباحث فلسفه هنر و زیباییشناسی است که قدمتی به تاریخ فلسفه و هنر دارد .این اهمیت و در
عین حال قدمت ،ظهور نظریهها و گزارههایی را در تبیین نسبت میان این دو مقول ِه بسیار موثر
ال به برجستهترین
بر نظر و کنش انسانی( چه در بعد فردی و چه اجتماعی) سبب گردید که ذی ً
این نظريهها اشاره خواهد شد.
الف :آشنايي با نظريهها

نظريههايي كه در تاريخ فلسفه هنر در تبيين نسبت ميان اخالق و هنر ارائه شدهاند متعدد
و گاه به تعداد منتقدان و متفكران اين حوزه ،مختلفاند .اما تأمل بر اين آرا نش��ان ميدهد كه
مطرحترين اين نظريهها از ميان انبوه نظريات ،نظريههاي زير است:
 .1نظريه اصالت اخالق یا كاركرد اخالقي هنر

اين نظريه كه در انديشه فلسفي نظريهپردازان برجستهاي چون افالطون ،ارسطو ،فلوطين،
متكلمان مسيحي ،تولستوی و متفكرانِ معاص ِر موسوم به سنتگرا ،مطرح است ،كاركرد اخالقي
اث��ر هن��ري را يك ركن از اركان بنيادي آن ميداند .از ديدگاه اين گروه ،ارزش اثر هنري نه در
فرم و قالب و ساختار كه در كاركرد اخالقي آن نهفته است .بهعنوان مثال افالطون ،هنرمندان
و ش��اعران را از يوتوپياي خويش بدین دلیل ميراند که معتقد است آنان با انگيزش احساسات
منفي انسان را بهسوي افعال غيراخالقي سوق ميدهند .ارسطو نيز با همين رويكرد اما با وجه
ايجابي ،هنر را عامل تعالي اخالقي ميداند و بهويژه با تأكيد بر كاتارس��يس بر وجه تطهيري و
تهذيب��ي هنر باالخص نمايش تأكيد ميكن��د .فلوطين نيز خير و زيبايي را اصالتاً از يك مقوله
دانسته و اثر هنري را بهعنوان تصويري محسوس از زيبايي ،متأثر از زيبايي روح ميداند كه خود
جنبهاي از خير مطلق است .اين تأثير اثر هنري كه نوعي ادراك و شناخت زيبايي معنوي است
باب حکمت هنر و زیبایی .از نگارنده .نشر فرهنگستان هنر.1388 .

نقش اخالقی هنر در تعالی فرهنگی

ويژگي اصلي هستي اخالقي از ديدگاه فلوطين است .1در آراي متكلمان مسيحي و سنتگرايان
نيز به تأکید و كمال ،تأثير اخالقي هنر موردتوجه و تأمل قرار گرفته است .از جمله برجستگان
معتقد به این ایده چنانچه اش��اره کردیم تولس��توی اس��ت .وی هنر را عامل مهم حيات و ترقي
بشريت دانسته است كه نقش مهمي در تعالي اخالقي آدمي ايفا ميكند« :هنر لذت و سرگرمي
نيست ،هنر موضوع بزرگي است .هنر يك عضو حيات انسانيت است كه شعور معقول انسانها
را به حوزه احساس منتقل ميكند .در عصر ما شعور ديني عمومي انسانها ،عبارت از شناسايي
برادري آدميان و نيكبختي ايش��ان از راه اتحاد متقابل افراد با يكديگرس��ت .هنر حقيقي بايد
روشهاي گوناگون بهكاربردن اين شعور را پيش پاي حيات بشر گذارد ... .هنر حقيقي كه دين
بهوسيله علم ،راهنماي اوست ،بايد اين نتيجه را داشته باشد كه همزيستي مسالمتآميز انسانها
(چيزي كه اينك با وس��ايل ظاهري :بهوسيله دادگاهها ،پليس ،بنگاههاي خيريه ،بازرسي كار و
غيره دوام مييابد) از راه فعاليت آزاديبخش انس��انها بهدس��ت آيد هنر بايد زور و تعدي را از
ميان بردارد و تنها هنر است كه از عهده اين كار برميآيد» (.)221 :1382
چنانچه دیدیم در این نظریه نس��بت هنر و اخالق نسبتی بر بنیاد ارزشها و فضائل انسانی
است .تأکید بر مفاهیمی چون برادری ،نیکبختی ،اتحاد متقابل انسانها ،تزکیه و تجلیه و تأثیر
ش��گرف هن��ر بر ترویج و تنفیذ ای��ن ارزشها این نظریه را به پایدارتری��ن و مقبولترین نظریه
اخالقی هنر تبدیل نموده اس��ت .گرچه تحوالت فکری دویس��ت سال اخیر ایدههای دیگری را
ال دگرگون نمود.
اظهار نمود که این نسبت را کام ً
 .2نظريه استقالل اثر هنري

در تاريخِ فلس��فه هنر نظريههايي كه در پي تبيين ماهيت هنرند به دو بخش كلي تقس��يم
ميشوند .برخي نظريهها ،همچون دو نظريه محاكات 2و بيان 3ماهيت هنر را مستند و متكي به
خالق و آفريننده آن تعريف و تبیین ميكنند .در نظريه محاكات ،هنر تقليد ش��مرده ميش��ود؛
تقليدي كه هنرمند از واقعيتهاي بيروني يا رفتارها و كنشها انجام ميدهد .آگاهي و جهانبيني
او در انتخ��اب رفتاره��ا و واقعيتها و نيز نوع انعكاس آن در اثر هنري مدخليت دارد .در نظريه
بيان نيز كه هنر بيان احساس��ات و دريافتهاي هنرمند (و نه الزاماً تقليد او) تعريف ميش��ود،
هنرمند باز نقش محوري دارد.
ام��ا برخ��ي نظريههاي ديگر ،هنر را با محوريت اثر و با اس��تناد و اتكا به فرم و س��اختار آن
 .1رج��وع کنید به مقاله «پيش��ينه يوناني آراي حكماي مس��لمان ايراني در نس��بت مي��ان هنر و اخالق» ،از
نگارنده .در :كتاب اخالق كاربردي در ايران و اسالم .به اهتمام احد فرامرز قراملكي .پژوهشكده مطالعات
فرهنگي و اجتماعي.1389 .
2. Mimesis
3. Expression
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تعريف ميكنند .همچون نظريههاي فرم 1و تجربه زيباييش��ناختي كه در برخي از اشكال خود
بهنظريه مرگ مؤلف نيز ختم ميشوند.
معموالً در نظريههاي دسته دوم كه ارزش اثر هنري بنا به حضور عوامل و عناصري ساختاري
و فرمي��ك چ��ون رنگ ،نور ،خط ،توازن و تقارن تعيين ش��ده و يا تجربههاي ش��كلدهنده در
روح مخاط��ب مبن��اي تعريف هنر قرار ميگیرد ،كارك��رد اخالقي هنر موضوع و محور تحليل و
معرفتشناسي آثار هنري نیست.
مطاب��ق اينگون��ه نظريهها اگر يك اث��ر هنري بهلحاظ عناصر فوقالذك��ر تمامي جنبههاي
زيباييش��ناختي را رعايت كرده باش��د اثر هنريِ جذاب و درخش��اني محسوب ميشود .در اين
صورت مهم نيس��ت پيام اخالقي اين اثر هنری حُ س��ن اس��ت يا قبح ،مهم همان ساختار است.
شايد بتوان برجستهترين مثال در اين معنا را فيلم «پيروزي اراده» ،اثر لنی ریفتشنال ،دانست.
اين فيلم از مراسم كنگره حزب نازي در نورنبرگ ( )1934ساخته شده است؛ فيلمي كه تمامي
جالل و ش��كوه حزب نازي و قدرت رو به رش��د و حيرتانگيز هيتلر را نشان ميدهد .اين فيلم
از لحاظ تكنيك و فرم و از همين رو تأثير زيباش��ناختي نيرومند آن ،از جمله آثار بس��يار مهم
قرن بيس��تم محس��وب ميش��ود ولي آيا پيام و مضمون آن اخالقي اس��ت؟! آيا اين فيلم و آثار
تبليغي فراوان آن در تثبيت و قدرت يافتن هيتلر و حزب او مؤثر نبود؟ آيا تأثير زيباييشناختي
فوقالعاده آن به تهييج احساسات نوجوانان و جوانان و پيوستن آنها به حزب نازي كمك نكرد؟
و آيا چنين عواملي س��بب آغاز مرگبارترين جنگ جهاني قرن بيس��تم و بهتبع آن كشتهشدن
ميليونها انس��ان نگرديد؟! مثال دیگر فیلم «تولد یک ملت» اثر دیوید وارک گریفیث است که
به تعبیر کریستوفر همیلتن با معرفی کردن سیاهان بهعنوان موجوداتی دائمالخمر ،بیفرهنگ،
س��نگدل و ش��هوتران ،عامل اصلی افزای��ش تنشهای نژادی در دهههای دوم و س��وم قرن
بیس��تم و افزایش کش��ت و کشتارهایی با منشأ نژادی ش��د (بردموس و گارنر .)56 :1387 ،اما
دیوید بوردول و کریس��تین تامس��ون در اثر معتبر تاریخ س��ینما ضمن تأیید بحث برانگیزبودن
این اثر ،آن را بهدلیل سبک پویا و اصیل خود ،فوقالعاده موفق و مؤثر ارزیابی میکنند (بوردول
و تامس��ون .)103 :1383 ،اریک رود نیز در تاریخ س��ینما از آغاز تا  1970این فیلم را نمایش
گذاشتن درخشان طیف کاملی از تجربههای سینمایی میداند (اریک رود )65 :1372 ،و آرتور
نایت دیگر مورخ تاریخ سینما هم آن را فیلمی میداند که تا آن زمان بهآن عظمت فيلمي دیده
نشده بود و تا ده سال بعد از آن نیز هیچ فیلمی نتوانست تماشاچیان را تا این حد تحت تأثیر
قرار دهد .وی معتقد اس��ت« :ش��ور و عالقهای که این فیلم برانگیخت از محیط سینمایی تجاوز
کرد و به خیابان کشید و در شهرهای مختلفی که آن را نشان میدادند زد و خوردهای نژادی
و آش��وب برپا میش��د .ولی صرفنظر از اینکه مردم موضوع این فیلم را دوست میداشتند یا از
آن بیزار بودند «تولد یک ملت» ثابت کرد که سینما هنری است مستقل و گریفیث استاد این
1. Form
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هنر است» ( )39 :1371استقاللی که از آن سخن گفتيم در کالم آرتور نایت ظهور کامل دارد.
نظريه استقالل هنري ،دو اثر سینمایی «پیروزی اراده» و «تولد یک ملت» را از زاویه تأثیرات
اجتماعی مخرب آنها نمینگرد و الجرم آنها را غيراخالقي نیز نميداند .اين مثال ضرورت تأمل بر
نكاتي را كه در مقدمه ذكر كرديم را دوچندان ميسازد .اين گروه توجهي به نسبت ميان اخالق
و هنر ندارند و اخالقي بودن را بهعنوان صفات و مميزههاي اصلي اثر هنري قلمداد نميكنند.
 .3نظريه هنر و انحطاط اخالقي

در آشفتهبازار نظری قرن بیستم که دامنه آن به بسیاری از نظریههای هنری و انسانی نیز
رس��ید و حتی نظریهای چون زیباییشناسی زش��تی توسط افرادی مطرح گرديد ،نظریهای نیز
در تبیین نس��بت میان هنر و اخالق ،یگانه حُ س��ن زیباییشناختی اثر هنری را قبح اخالقی آن
دانست (پریس گات .)254 :1384 ،پریس گات این رأی را وجه افراطی قائالن بهنظریه انحطاط
میداند؛ وجهی که آثار نویس��ندهای چون مارکی دوس��اد 1را در صدر و آثار جورج الیوت 2را در
ذیل قرار میدهد .استدالل این گروه (افرادي همچون الرنس هایمن) عجیب است .اینان معتقدند
ال هنگامی که در نمایشنامه شاه لیر ،پادشاه ،زنا و ارتباط جنسی انسان و حیوان را به دیده
مث ً
تس��امح مینگرد رس��ماً مبانی اخالقی ما را مورد حمله قرار میدهد .این تضعیف مبانی ،الجرم
مقاوم��ت م��ا را در برابر اثر هنری دو چندان میس��ازد اما بهدلیل همین مخالفت ،ارزش هنری
اثر باالتر میرود .دقیقاً از این رو که مخاطبان خود را به انجام کنشی فعال برانگیخته است.
این نظریه عالوه بر ذکر معیاری چون انگیزش کنش فعال از س��وی مخاطب متضمن این
معن��ا نیز هس��ت که هرچه در یک اث��ر هنری (و بهویژه ادبی) تضاد میان عناصر س��اختاری یا
ش��خصیتها وس��عت یابد (و این مستلزم دامن زدن به تقابلها و صراحت هرچه بیشتر در بیان
و ارائه مفاهیم و مصادیق ضداخالقی اس��ت) بر جذابیتهای زیباییشناسی اثر افزوده میشود.
اخالقگرای��ان با این ایده مخالفان��د و در مقابل عقیده دارند برعکس هرچه از قبح اخالقی اثر
کاس��ته شود ارزش بیشتری مییابد .کس��انی که رأی اخالقگرایان در این باب را نمیپسندند
ب��ه موقعیتهای ویژهای اش��اره میکنند که تبیین ،ارائه و حت��ی تأکید بر یک امر غیراخالقی
در آثار هنری یا ادبی ،میتواند در بازداش��تن مخاطبان از آن فعل در زندگی واقعیش��ان ،مؤثر
باش��د .مثال س��ادهای در این باب وجود دارد :دروغ گفتن یک فعل قبیح و غیراخالقی است اما
در مواردی با کارکرد مثبت خویش قادر اس��ت از وقوع یک منازعه یا لکهدار ش��دن آبروی یک
انس��ان جلوگی��ری کند (اصطالحاً دروغ مصلحتآمیز) .در این ص��ورت آیا یک امر غیراخالقی،
کارکردی اخالقی نمییابد؟
 .1ماركي دوساد (متوفي  )1814فيلسوف و نويسنده فرانسوي كه زنا را بر پاكدامني ترجيح ميداد و ازجمله
آثارش فلسفه در اتاق خواب بود .اصطالح ساديسم بهمعناي ميل به آزار جنسي از نام او گرفته شده است.
 .2جرج اليوت با نام اصلي ماري آن ايوانز (متوفي  ،)1880نويسنده ،داستانسرا و متفكر آزادانديش انگليسى
كه ازجمله آثارش پردههايى از يك زندگى مذهبى است.
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شکی نیست که اندیشمندان و متفکران و نیز قائالن به اخالق انسانی از میان این نظریات
نظریه «اصالت اخالق یا كاركرد اخالقي هنر» را رجحان مطلق مینهند .در ادامه کالم ،ادله این
معنا را روش��ن خواهیم کرد و بهویژه بر نقش بیبدیل و کمنظیر هنر در اظهار ،تبیین ،تبلیغ و
تعلیم آموزههای اخالقی و حتی تعمیق ادراک و شناخت اخالقی انسانها تأکید خواهیم نمود
تا ش��اهدی باشد بر اینکه بحث نس��بت میان هنر و اخالق از جدیترین مباحث در عرصههای
نظریهپردازی فلسفه هنر و زیباییشناسی است.
ب :نقش هنر در تعالي فرهنگي
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آنچه ذكر كرديم نش��ان داد چه نس��بت وس��يع و وثيقي ميان هنر و اخالق وجود دارد و به
يك عبارت ،كمتر متفكري در حوزه هنر و زيباييشناسي میتوان یافت كه نسبت به اين معنا
بياعتنا باش��د .شكي نيس��ت اخالق بهعنوان يكي از عناصر ذاتي فرهنگ ،هماره مطرح بوده و
بهعبارتي ادراك فرهنگ بدون تأمل و توجه به عنصر اخالقي آن محال اس��ت .همچنین نسبت
ميان اخالق و انس��ان بههمان اندازه اهميت و اصالت دارد كه نس��بت ميان فرهنگ و انسان .به
ديگر سخن اگر تصور فرهنگ بدون انسان محال است بههمان ميزان تصور اخالق بدون انسان
نیز محال است .اما آنچه در اين بخش مهم است تأكيد بر نقش هنر در تعالي اخالقي است.
اوالً بر اين معنا تأکید كنيم كه از ديدگاه برخي فالسفه و متفكران نسبت ميان هنر و اخالق
چنان مستحكم و بارز است كه الجرم هر دو با كاركردهاي يكسان در تعالی بشری نقش دارند.
اخالقيات به تعادل رفتاري و ظهور نظام رفتاري مناسب در جامعه و تنظيم روابط و رفتارها در
تمام ابعاد زندگي (چه فردي و چه جمعي) به انسان كمك ميكند و هنر نيز با برجسته كردن،
تمركز و مهمتر ارائه زيباييشناسانه آنها در تبديل ايده به كنش ،نقشي چشمگير و بهسزا دارد.
الج��رم بن��ا به تأثير انکارناپذیر اثر هنري بر روح مخاط��ب ،نقش آن در تكميل و تتميم مكارم
اخالقي نقشي بسیار مهم و قابل اعتنا است .ذكر نمونههايي روشنگر است.
نوئل كارول موكدا ً بر كاركرد اخالقي هنر و بهويژه تعميق و ژرف نمودن ادراك اخالقي ما در
مواجهه با آثار هنري و ادبي تأكيد دارد .ازجمله مثالهاي او رمان باغ آلبالوي چخوف است .از ديدگاه
كارول اين رمان با تصوير دقيقي كه از خردمندي «لوپوخين» و غفلت و بيخردي «رافسكايا» (دو
تن از قهرمانان قصه) ،ارائه ميدهد ،مهمتر از تصويرگري ،تعارض اين دو و نتايج آن را بازميگويد.
آنكه بيخردي كرده است باغ را ز كف داده و الجرم ضربهاي سهمگين به خانواده خود وارد نموده
است .از ديدگاه كارول تأثير روانشناختي اين رمان صرفاً تبيين تعارض ميان خردمندي و بيخردي
نيس��ت بلكه با ارائه نتيجه ،مخاطب را در بهكارگيري خرد در امور زندگی خود توصيه و تش��ويق
ميكند .اين معنا در ايجاد و گس��ترش كنشهاي اخالقي از س��وي مخاطب و مهمتر ظهور نوعي
باورمندي به اخالق بسيار مؤثر است .البته كسي چون كريستفر هميلتن در مقاله «هنر و آموزش
اخالق» اين استنتاج كارول را باور ندارد و باغ آلبالو را بيشتر تصويري هنري از يك گزاره اجتماعي
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ميداند كه بر بنیاد آن خردمندي و بيخردي هر دو به ظهور آدمهاي سازشكار در جامعه منجر
ميش��ود و بهعبارتی نتيجه هر دو سازش��كاري است« :در حالي كه هيچيك نميتواند به نيازها و
اميدهايي كه انگيزه آدمهاي پيچيدهاند پاسخ مناسب بدهد و در عين حال بهآنها امكان ميدهد
تا اصول اخالقي خود و مفهوم هدفمندي اشيا را حفظ كنند» (بردموس و گارنر.)47 :1387 ،
قصد این مقاله قضاوت ميان اين دو نظر نیست زیرا هر دو از دو زاويه مختلف به باغ آلبالو
نگريسته و الجرم نتايج متفاوتي اخذ کردهاند .بلکه تأکید بر این معنا است كه آثار هنري و ادبي
استعداد و قابليت وسیعی در توجه دادن ما به امور دارند .آثار هنری و ادبی ما را متوجه امري
ميكنند و به تعبير لويي آلتوسر جامعهشناس ماركسيست فرانسوي« :وادارمان میكنند ببينيم،
دريابيم و احساس كنيم چيزي را كه به واقعيت اشاره دارد» (ليف شيتز .)201 :1381 ،به یک
معنا آثار هنري و ادبي نوعي تجربه زيس��ته براي انس��ان فراهم ميكنند که در فهم ملموستر و
دقيقتر معانی بسیار مؤثر است.
بهعن��وان مثال میتوان ابتدای مثن��وی معنوی موالنا جاللالدین را مثال آورد .موالنا پيش
از آغاز داستان شاه و كنيزك ،بنياديترين مسائل هستیشناختی مورد اعتقاد خویش همچون
جدايي انس��ان از اصل خويش و لزوم وصل و مهمتر ،ابزار وصل را كه همانا عش��ق اس��ت ،بیان
نموده و در ادامه کالم با بیت:
خود حقيقت نقد حال ماست آن
		
بشنويد اي دوستان اين داستان
نوعي تجربه عرفاني و زیستی را در قالب يك تمثيل ارائه ميدهد كه در فهم و ادراك عميق
آن مباني بسيار مؤثر است (بهویژه با بیان «نقد حال ما» یعنی قدرت داستان در آشکارگی و ظهور
تجربی احوال ما) .كار شعر و هنر به تعبير هيدگر همین آشكارگي و اظهار است ( .)20 :1379هنر
اجازه ميدهد حقيقت ظاهر شود ،به سخن درآيد و آشكار شود .ابتداي مثنوي ساحت ظهور كل
است در صورت معنا و بل معاني مجرد كه الجرم ادراك آن براي مخاطب عام و حتی گاه خاص
صعب و دشوار است .اما صورت تمثیلی آن در قالب داستان عامل اين اظهار و آشكارگي است .هنر
و ادب این كل را جزئي ميكند و الجرم ملموس .اين نزول ،ادراك معاني مجرد را آس��ان نموده
و مهمتر اينكه چنین تنزيلی از س��احت تجرد به عرصه تمثّل ،در س��احت نوعي تجربه دروني رخ
ميدهد .بنياد هنر و ادب در تمدن اس�لامي بر این تمثل اس��ت كه خود هویتی قرآنی دارد .آيات
مختلفي اين تمثيل و تمثل را آشكار نموده و حتي فلسفه آن را بازميگويند .آياتي چون:
«فَاتَّخَ ذَ ْت مِن دُونِهِمْ حِ جَ اب ًا َف َأرْسَ لْنَا إِل َ ْيهَا رُوحَ نَا َفتَمَ ثَّلَ لَهَا ب َشَ رًا سَ ِويًّا»؛ در برابر آنان پردهاى
بر خود گرفت پس روح خود را بهسوى او فرستاديم تا به [شكل] بشرى خوشاندام بر او متمثل
شد( :مريم.)17 :
الل بِنُو ِرهِمْ َوتَ َر َكهُمْ فِي ظُ لُمَ اتٍ
َب هّ ُ
اءت مَا حَ ْول َ ُه َذه َ
« َم َث ُلهُمْ كَمَ ثَلِ الَّذِي اسْ َت ْوقَدَ ن َارًا َفلَمَّا أَضَ ْ
الَّ يُبْصِ رُونَ »؛ مَثل آنان همچون مثل كس��انى اس��ت كه آتشى افروختند و چون پيرامون آنان را
روشنايى داد خدا نورشان را برد و در ميان تاريكيهايى كه نمىبينند رهايشان كرد( :بقره)17 :
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و حتي حضرت حق بر اين معنا تصريح دارد كه در جهت هدايت ،از اينكه پش��هاي را َمثَل
زند پروا ندارد:
ِب َمثَلاً مَّا بَعُوضَ ًه فَمَ ا َف ْو َقهَا َف َأمَّا الَّذِينَ آ َمنُوا ْ َف َي ْعلَمُ ونَ أَن َّ ُه ال ْحَ قُّ
اللَ الَ يَسْ تَحْ يِي أَن يَضْ ر َ
«إ ِنَّ هَّ
الل بِهَذَ ا َمثَلاً يُضِ لُّ ب ِ ِه َكثِيرًا َويَ ْهدِي ب ِ ِه َكثِيرًا َو مَا
مِ��ن َّربِّهِ��مْ َوأَمَّا الَّذِينَ َك َفرُوا ْ َف َيقُول ُونَ مَاذَا أَرَا َد هَّ ُ
يُضِ لُّ ب ِ ِه إِالَّ الْفَاسِ قِينَ »؛ خداى را از اينكه به پشهاى يا فروتر [يا فراتر] از آن مثل زند شرم نيايد.
پس كسانى كه ايمان آوردهاند مىدانند كه آن [مثل] از جانب پروردگارشان بجاست .ولى كسانى
كه به كفر گرائيدهاند مىگويند خدا از اين مثل چه قصد داش��ته اس��ت[ .خدا] بسيارى را با آن
گمراه و بسيارى را با آن راهنمايى مىكند و[لى] جز نافرمانان را با آن گمراه نمىكند( :بقره)26 :
زيرا غايت اين تمثيلها چنانچه در آيه صراحت دارد هدايت و راهنمايي مؤمنان در ادراك
عميقتر معاني است.
َّاس َومَا يَ ْع ِق ُلهَا إِلاَّ الْعَال ِمُ ونَ »؛ و اين مثلها را براى مردم مىزنيم.
ْك أْالَ ْمثَالُ ن َضْ ِربُهَا ل ِلن ِ
« َوتِل َ
[ولى] جز دانشوران آنها را درنيابند( :عنكبوت)43 :
ْك أْالَ ْمثَالُ ن َضْ ِربُهَا
الل ِ َوتِل َ
«ل َ ْو أَن َزلْنَا هَذَ ا ال ْ ُقرْآنَ َعلَى جَ بَلٍ ل َّ َرأَيْ َت ُه خَ اشِ ��عًا ُّمتَصَ ِّدعًا مِّنْ خَ شْ َي ِه هَّ
َّاس ل َ َعلَّهُمْ يَ َت َف َّكرُونَ »؛ اگر اين قرآن را بر كوهى فرو مىفرس��تاديم يقيناً آن [كوه] را از بيم
ل ِلن ِ
خ��دا فروت��ن [و] از همپاش��يده مىديدى و اي��ن مثلها را براى مردم مىزنيم باش��د كه آنان
بينديشند( :حشر)21 :
شرح و بسط اين معنا در آثار حكما و عرفاي ما ظهور گستردهاي داشته و بهعنوان پشتوانه
نظري آثار عظيم ادبي و هنري تمدن اس�لامي مطرح اس��ت .سالمان و ابسال ،حی بن یقظان،
آواز پر جبرئیل ،عقل س��رخ ،مثنوی معنوی ،منطقالطیر ،هفت پیکر و از آن س��و معراجنامهها،
نگارگریها ،کتیبهنگاریها ،خوشنویسیها و فرمهای هنری عظیم و حیرتانگیز در مساجد و
معماریها ،نمونههایی از تجلي اين معنايند.
این آثار ،هم مؤثر و هم متأثر از فرهنگ و اعتقادی بودند که تمامی آنها را از یکسو بازتاب
آیینهگون و زیباشناخت ایده و اعتقاد میداند و از سوی دیگر عاملی بسیار مهم در تعالی اخالقی
و اجتماعی جامعه.
مهمترین سند در اثبات تأثیر و تأثر فوق در ساحت آثار هنری و تعالی اخالقی ،فتوتنامهها
هستند .فتوتنامهها در تاریخ فرهنگ اسالمی بهمثابه يك منشور ،از غایت صناعات و در اصل
غای��ت اعمال و افعال انس��ان در زندگ��ی فردی و اجتماعیاش میگفتند .این رس��ائل جهت و
ال اخالقی و معنوی
ماهیت عمل را روشن میساختند و به حِ رَف ،هنرها و صناعات هویتی کام ً
میبخشیدند .بخشی از فتوتنامه چیتسازان اين معنا را چنين آشكار ميكند:
"سؤال :اگر پرسند كه قالب چه چيز است و پشت قالب چيست و روي قالب چيست و قالب
مقدم است يا صندوق و خطبه قالب چيست و فرض قالب چيست و سنت قالب چيست و ذكر
قالب چيست و قالب چند ركن دارد؛ و محراب قالب چيست و قالب در دست تو نرست يا ماده
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و اس��تاد كه تو را روي به راه كرد به تو چه گفت؟ جواب بگو :قالب كس��وت پير اس��ت؛ و پشت
قالب توكل است و روي قالب صورت پير است؛ و بهصورت صندوق مقدم است و به كار قالب و
خطبه قالب اين است كه بخواند و قالب را كار فرمايد« .بسم اهلل الرحمن الرحيم ،اللهم افتح لنا
بالخير و اجعل عواقب اموري كلها بالخير ال اله اال انت عليك توكلت و انت رب العرش العظيم.
و فرض پاك نگاه داشتن است؛ و سنت قالب به پاكي كار فرمودن :و ذكر قالب سبوح است.
و ذكر كار قدوس است؛ و ذكر صندوق «ربنا و رب المالئكه و الروح» است.
و قالب چهار ركن دارد :شريعت و طريقت و حقيقت و معرفت و محراب قالب شال است و
منبر قالب كار است؛ و عشق قالب رنگ است؛ و خادم قالب و فراش قالب پارچه است؛ و كسي
كه خدمت اس��تادي كرده باش��د و از طريقت باخبر اس��ت ،قالب در دست او نرست و كسي كه
از طريقت اولياء بيخبر اس��ت قالب در دس��ت او ماده است؛ و استاد كه مرا روي به راه كرد مرا
گفت :كه با مردم و با خلق به خلق باش».1
این فتوتنامه میآموخت کارگر و هنرمند رنگساز و چیتساز چون پای به دکان و کارخانه
میگذارن��د در جه��ت افزايش بركت و پاكي صناعت قرآن بخوانند« :قال��وا يا ويلنا مَن بعثنا مِن
مرقدن��ا ه��ذا ما وعد الرحمن و صدق المرس��لون» (يس )52 :و چون ب��ه خرید میروند بخوانند:
«يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمَ ن يعمل مثقال ذره خيرا يره و مَن يعمل مثقال ذره
شرا يره»(الزلزله.)8-9 :
برای هنرمند و صناعتگر سنتی کار بهتبع معنا و فعل بهتبع اخالق قابل تعریف بود چنانچه
در رس��اله نقشبندیه بر فراز عمل معماری ،آیتی چون «دس��ت بهکار ،دل به یار» مبیّن روح
عمل و غایت آن بود.
در جامعه س��نتی ،حاکمیت اصل وحدت که همه اجزا را در پناه توحید ،متحد و هماهنگ
میخواست ،از هنر و ادب بهعنوان تجلی زیباییشناختی حیات انسانی ،عاملی برای تعالی روح
اجتماعی و فردی انس��ان س��اخت .آثار ادبی و هنری که اول و بالذات از روحی مهذب و مزکی
سرچش��مه گرفته و با انعکاس منش��أ ازلی و جاوید ،مخاطب و ناظر را به سلوکی عارفانه با معنا
دعوت مینمود ،ش��اهدمثال ایده فوق اس��ت .در پناه آن وحدت ،اثر هنری نمیتوانست ناقض و
نافی دیگر ابعاد باشد .اخالق ،تجلی ظهوری و عملی عقیده و هنر تبلور زیباییشناختی آن بود.
پس نسبت میان آن دو ،نسبتی ذاتی میان دو جلوه بود و الجرم مکمل هم .هنرمند میآموخت
استعداد هنری خویش را در پناه تهذیب اخالقی بهدست آورد .بهعنوان مثال حكمت هنر هند
ميآموزد« :شیلپان (صنعتگر هنرمند) باید منابعی را که با آنها ایزدان انگیخته میشوند ،یعنی
اتهارودا و سیودو شیلپا شاسترا و اوراد ودایی را ،فهم کند .او باید ریسمان مقدس و گردنبند
مزین به مهرههای مقدس بر خود بیاویزد و حلقهای از گیاه کوشا بر انگشت داشته باشد .عبادت
 .1کام��ل ای��ن بحث در فصل فوقالذکر «فن و فتوت» ،از کتاب هندس��ه خی��ال و زیبایی ،مورد بحث قرار
گرفته است.
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خداوند ،او را مس��رور کند .به همس��رش وفادار باش��د .از زنان غریبه (نامحرم) دوری کند و با
پرهیزکاری به کس��ب معارف مندرج در علوم مختلف بپردازد .چنین فردی مسلماً صنعتگری
(هنرمند) واقعی اس��ت ... .نقاش باید انس��انی نیک باشد ،تنبل و هرزه نباشد ،تسلیم خشم خود
نش��ود ،پرهیزکار و فاضل و خویش��تندار باشد ،متدین و بخش��نده باشد .باری او باید به چنین
صفاتی آراسته باشد» (ذكرگو.)65 :1385 ،
و نیز در گلستان هنر اثر قاضی میراحمد منشی ،که یکی از رسالههای مهم تاریخ هنر ایرانی
اس�لامی نگاشته شده در عصر صفوی است معيارهاي خوشنويسي عبارتاند از :ترك منهيات،
انجام واجبات ،پاكي و طهارت روح ،مبراي از اوصاف ذميمه چون حس��د و كينه ،كثرت مش��ق،
آگاهي به قواعد نگارش چون تركيب مركبات و معرفه مفردات« :قال عليهالس�لام ايضاً ا ِعلَم انّ
الخط مخفي ا ّال بتعليم االستاد و قَوامُه في كثره المشق و تركيب المشق و تركيب المركبات و
َرك المنهي��ات و محافظه الصلوات و اصله في معرفه المردات» و بعضي
بقائ��ه علي المعلم في ت ِ
هرت بجوارح الجس��د .يعني :اگر
الخط اصلٌ في الروح و ا ِن ظَ ْ
ُ
ديگ��ر از افاضل اكاب��ر فرمودهاند:
روح از كدورات پاك افتاده اس��ت آنچه در درون اس��ت به اعضاي جس��د و جوارح مثل دست و
زبان ظاهر ميگردد و از اين باش��د كه هر كه را درون از كدورات و حس��د و كينه و غير از اين
از اوصاف ذميمه پاك اس��ت خط را نيز نيكو و صاف و پاك مينويس��د و ا ِ ّال بد؛ و جمعي ديگر
گفتهاند« :خط الحَ سن للفقير مال و للغني جمال و للحاكم كمال» و افالطون ميگويد« :الخط
ظهرت بال َ ُه الجسمانيه» (میراحمد منشی.)129 :1383 ،
ْ
هندسه روحانيه
اما امروزه نظریه هنر برای هنر هرگونه تعهد را از هنر و کارکردهای آن بازس��تانده اس��ت.
در جهان تجزیهگرای امروز هر جزئی کارکرد مستقل و منفکی دارد .الجرم نسبت میان هنر و
اخالق نیز تا حد زیادی گسسته است .علیرغم آنكه عقل بر تأثیر عظیم هنر در تبلیغ و تعمیق
اخالق و درک اخالقی واقف و حاکم اس��ت لکن با کمال تأس��ف امروزه نه اخالق از قابلیتهای
هنر بهره میبرد و نه هنر به اخالق وفادار است.
البته قطعاً این یک حکم مطلق نیس��ت .در مواردی مصلحان ،متفکران و بهویژه هنرمندان
خالق ،آگاه ،مؤلف و متعهد با تأمل بر ثمرات مبارک پیوند میان هنر و اخالق ،س��عی در بهره
بردن از قابلیتهای هنر در توسیع و تعمیق کارکرد اخالق دارند .اما هم این معنا یک استثناست
(و قاعده نیس��ت) و هم در مواردی ناآش��نایی با زبان و بیان هنری ،آثار هنری ش��کل گرفته در
این قاموس را در سطح بیانیههای مستقیم ،نازل و سطحی تنزل میدهد.
امروزه هس��تند محققانی که نقش هنر را در انتقال و تثبیت معانی حتی مهمتر و کارآمدتر
از فلس��فه میدانند .همچون «متیو کی یران» در مقاله ارزش هنر« :از جهتی فلس��فه هیچگاه
نمیتواند کارکردی مشابه هنر داشته باشد .هنر بهواسطه درگیر کردن تخیل ما با شخصیتهایی
که با آنان همذاتپنداری میکنیم و در تجربه خود از اثر بهآنها پاسخ مؤثری میدهیم ،اهمیت
دارد .اثر هنری این امکان را فراهم میآورد که ما به حقایق یا بینشهای معینی توجه کنیم و

نقش اخالقی هنر در تعالی فرهنگی

به ما معنی و اهمیت آنها را بهگونهای نشان میدهد که خرد محض یا قادر به انجام آن نیست
یا کمتر چنین میکند .بنابراین ،نیازی نیست ادعا کنیم که تنها هنر میتواند حقایق معینی را
منتقل کند ،بلکه در عوض میتوان گفت که ابزاری که در هنر بهکار گرفته شده به هنر امکان
میده��د که به ش��یوهای غیرانتزاعی و عاطفی چنین وظیف��های را بهخوبی ایفا کند .از این رو،
اگر ابزار هنری بهکار گرفته شده نازل ،ناکارآمد یا بیاثر باشد آنگاه اثر قادر به برآورده ساختن
ارزش هنری شناختی عاطفی نخواهد بود» (گات.)164 :1384 ،
ولی آیا عقل و اخالق از هنر به اندازه استعداد و استطاعت وسیع آن در تعميق ادراك اخالقي
و نيز تبديل راسخ ايده به كنش بهره میجویند؟


نتيجه

ظهور اومانيزم ،مدرنيته و عقلمحوري ،ظهور نظريههايي جديد در عرصه هنر را سبب گرديد
كه ازجمله مشهورترين آنها ،بهويژه در نسبت ميان هنر و اخالق ،نظريه هنر براي هنر بود .اين
نظريه نيز متأثر از ایده مسلط بر مدرنيزم يعني اصل تجزيه و تفكيك ،با نفي نسبت ذاتي ميان
اخالق و هنر در انديش��ه و حكمت س��نتي ،معتقد به تفكيك ش��د و بدين صورت هرگونه تعهد
اخالقي و اجتماعي از هنر اخذ گرديد .در پناه سيطره اين مفهوم ،هنر نهتنها از كاركرد اخالقي
و بس��يار ارزش��مند خويش محروم شد كه در مواردي عامل تسهیل رواج وسيعتر و مؤثرتر امور
غيراخالقي گرديد.
افزايش جنايات ،بحرانهاي روحي و رواني ،سست شدن پايههاي مهمترين ركن اجتماع يعني
خانواده ،تخريب وسيع محيط زيست و ظهور نوعي انحطاط پنهان و آشكار غيراخالقي ،ميبايد
توجه مصلحان اجتماعي ،علماي اخالق ،متفكران ،هنرمندان متعهد و آگاه و نيز سياستمداران
را در احياي نظريه اصالت اخالقي در هنر و كاركرد مؤثر آن در زندگي انس��ان برانگيزد .بدون
هیچگونه تردیدی ،اخالق ش��رط الزم و ضرورت مطلق یک زندگی س��الم است و از سوی دیگر
هنر نیز با اس��تناد به قدرت عظیم آن در تأثیر مس��تقیم بر عواطف و احساس��ات انسان ،عامل
بس��یار مهمی در جهت کنترل اخالقی او در یک ب ُعد و افزایش کنشها و درک عمیق انس��ان از
اخالق و مبانی آن در ب ُعد دیگر است.
بهنظر میرس��د توجه و تأمل وس��یع سیاستگذاران و اولیای امور به بنیادهای نظری هنر و
بهویژه نسبت میان هنر و اخالق در سطح آموزشعالی ،نشستهای مشترک عالمان حوزه اخالق
ب��ا هنرمن��دان و نظریهپردازان هنر و مهمتر غلبه نگاه و روش ترکیبی بر نگاه تجزیهای ،ازجمله
عوامل انس اخالق و هنر و الجرم ثمرات مبارک و متبرک این انساند.
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