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مقدمه
تا پيش از ظهور زيبايی شناسی مدرن در قرن 18م، 
هنر جايگاه مستقلی از ساحت شناخت بشری را به خود 
شناخت  و   )Cothey, 2005: 44( بود  نداده  اختصاص 
هنری به مثابه امری وابسته به شناخت عقالنی و حقيقی 
Her-(  ]يا عمدتاً خادم الهيات و اخالقيات[ تلقی می شد.

witz, 2008: 11( حّتی ديويد هيوم نيز هنر را - همانند 

اخالق - به احساس ذوق و پسند )جهاِن ذهنی( مخاطب 
آن وابسته می داند و حيثيتی خودبنياد و مستقاًل قابل 
بحث را در آن جستجو نمی كند )هيوم، 1388: 9( اما، 
نهضت  زيبايی شناسی مدرن، كه  با ظهور  و  رفته  رفته 
رمانتيسم را هم در موازات خود می يابد، بحث از منزلت 
منحصر به فرد هنر و جستجوی محدوده و حريم زيبايی، 
در  هنر  جايگاه شناسی  درک  برای  تالش  همراه  به 
فكری  نظام  از  جزئی  به  بشری،  دانش های  جغرافيای 
بسياری از متفّكران تبديل می شود. )همان: 22- 27( تا 
آن جا كه آلكساندر باومگارتن1، دانش زيبايی شناسی را- 
ناميده  زيبا  مابعدالطبيعة   - بود  پايه گذارش  خود  كه 

است. )ريتر، 1389: 30(
در اين ميان، بحث از رابطة هنر و اخالق و تأثير و 
از مباحث قابل توجهی  اين دو بر يكديگر  تأثّر متقابل 
است كه توانسته - و همچنان هم می تواند - به گشودن 
با  تازه در مسير تحليل فلسفی منجر شود و  افق هايی 
به  برانگيز،  تأّمل  و  تازه  پاسخ هايی  و  پرسش ها  طرح 
باروری و كارايی بيشتر مباحث نظری، در هر دو حوزۀ 

اخالق و هنر ياری رساند.2 
در قرن بيستم، هربرت ماركوزه3 در شمار فيلسوفان 
كه  بود  هنری  و  فرهنگی،  سياسی،  مباحث  در  فّعال 
و  هنر  فلسفه،  تاريخ  در  ماندنی  ياد  به  نقشی  تاكنون 
ديگر،  سوی  از  است.  گذارده  جای  بر  معاصر  سياست 
قاعدۀ طاليی4 )زّرين( نيز از اصول شناخته شدۀ مورد 
بحث در كالم فيلسوفان اخالق در ادوار اخير است كه، 
توصية  يا  التفات  موضوع  امروز  جهان  در  به ويژه 
پژوهشگران و نظريه پردازان حوزۀ اخالق واقع شده است.
اين مقاله می كوشد تا ابتدا ضمن ارائه تقريری قابل 
و  نتايج  و  مبانی  بيان  با  همراه  قاعدۀ طاليی،  از  قبول 
جزئيات  بيان  به  قاعده،  اين  اجرای  فراگيری  شرايط 

كه  آن  را،  از  نقاطی  و  بپردازد  ماركوزه  هنری  انديشة 
زمينه ساز گسترش اجرای اين قاعده است، بيان كند.

بازخوانی انديشة هنری - سياسی ماركوزه و بيان 
وجوهی از آن، كه از زبان مشترک منطوی در قاعدۀ 
طاليی فاصله گرفته و از اين حيث در معرض آسيب  
است،  اخالقی  جهان شمول  ضوابط  بر  رساندن 

پايان بخش اين نوشته خواهد بود.

1. بررسی قاعدة طالیی
و  ابتدايی  صور  )در  طاليی  قاعدۀ  توصية  مطابق 
تحت اللفظی آن( الزم است: »با ديگران به  گونه ای رفتار 

كنيم كه می خواهيم با ما همان گونه رفتار شود.«
 البته، تقريرهای موازی يا بعضاً متفاوتی از اين قاعده 
ارائه شده است كه موشكافی در آن ها به درک بهتر آن 
ياری خواهد رساند. اما، و در عين حال، سخن اصلی اين 
قاعده ساده و قابل فهم بوده و علی االّدعا قادر است تا به 
زبانی همگانی در عرصة اخالق جهانی تبديل شود. مرور 
تاريخچة اين قاعده و ذكر تقريرهای بعضاً متفاوتی كه از 
آن ارائه شده است همراه به تشريح گسترۀ كارايی آن، به 

ايضاح بحث ياری خواهد رساند.

قدمت و گسترة تاریخی قاعدة طالیی
قدمت قاعدۀ طاليی را به قدر حيات اديان جهانی و 
جان  كرده اند.  ارزيابی  تاريخی(  يا  )موجود  منطقه ای 
هيک5 متأله نامدار مسيحی، در واپسين سال های حيات 
خود، طی يک سخنرانی در دانشگاه بيرمنگام اين پرسش 
را مطرح كرد كه: »آيا اخالق جهانی وجود دارد؟«6 او در 
عنوان  به  را  طاليی  قاعدۀ  بحث  پرسش  اين  به  پاسخ 
مبنايی برای اخالق جهانی در نظر گرفته و بر اين باور 
تا 200  فواصل سال های 800  در  قانون  اين  كه  است 
پيش از ميالد ظاهر گرديده )يا دست كم شهرت يافته و 
عالمگير شده( است. به باور هيک، در چين كنفوسيوس، 
و  مهاويرا  بودا،  هند  در  موتزه؛  و  الئوتزه  منسيوس، 
بزرگ  پيامبران  فلسطين  در  اوپانيشادها؛  نويسندگان 
در  حزقيال(؛  و  اشعيا،  ارميا،  هوشع،  )علموس،  عبری 
در  نيز  و  ارسطو؛  و  افالطون  سقراط،  فيثاغورث،  يونان 
و  جهانی  نقاط  نخستين  زرتشت،  ظهور  باستان  ايران 
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قاعدۀ طاليی  به  اقبال  و گسترش  پيدايی  در  مشترک 
بوده اند )هيک، 1386: 66( او همچنين بر اين باور است 
هانس كونگ(7 در  كه تالش متألهين معاصر )مشخصاً 
طرح اخالق جهانی - كه بنيان آن  را بايد بر همين قاعدۀ 
طاليی بنا نهاد - از نقاط عطف تاريخی در توّجه به اين 

قاعده )يا احياء آن( است. )همان: 64(
هری گنسلر8 - كه يكی از فّعال ترين فيلسوفان حال 
اين  به  گسترش بخشی  و  مبناسازی  و  طرح  در  حاضر 
قاعده به شمار می رود - نيز در فصل دوم كتاب اخالق و 
اين  تاريخی  و  دينی  منشأشناسی  به  طاليی9،  قاعدۀ 
آنچه   )Gensler, 2013: 34- 67( است.  پرداخته  قاعده 
به  بی شباهت  كرده  بيان  خود  پژوهش  در  گنسلر 
صورت بندی جان هيک نيست و از اين حيث می توان در 
كالم اين دو تاريخچة مشترک را برای قاعدۀ طاليی در 
اخالق   - ديگرش  كتاب  در  گنسلر  البته،  گرفت.  نظر 
صوری - قديمی ترين نمونة ثبت شده از اين قاعده را در 

اوديسة هومر معرفی می كند. )گنسلر، 1391: 149(
مفاد اين قاعده در مضامين مندرج در سّنت مسيحی 

نيز قابل مشاهده است. در كتاب مقّدس آمده است:
»پس آنچه می خواهيد ديگران برای شما بكنند، شما 
و  تورات  است خالصة  اين  بكنيد.  آن ها  برای  را  همان 

كتب انبياء.« )متی: 7:12(
و همچنين:

»با مردم آن گونه رفتار كن كه انتظار داری با تو 
رفتار كنند.« )لوقا: 6:31(

پل ريكور10 قاعدۀ طاليی را »خير مشتركی« می داند 
 Gensler,( است.  هلنی  فرهنگ های  تصديق  مورد  كه 
167 :2004( همچنين، جويس هرتزلر11 - جامعه شناس 

معاصر آمريكايی - در پژوهش تاريخی و جامعه شناختی 
فرهنگ ها  تمامی  مشترک  عنصر  را  قاعده  اين  خود 
معّرفی می كند. )ibid: 158( هرتزلر در جستجوی پاسخی 
و  فراگيری  »رمز  كه  است  برآمده  پرسش  اين  برای 
جهان شمولی اين قاعده چيست؟« او دو دستاورد را در 
اجرای )توصيه به( اين قاعده مشاهده كرده كه به زعم او 
همين دو عامل زمينه ساز گسترش قاعدۀ طاليی بوده و 

هستند:

الف( نظم اجتماعی؛
)Ibid: 165(عدالت اجتماعی )ب

جفری واتلز12 هم در كتاب قاعدۀ طاليی خود ضمن 
Wat-(  بررسی دو رويكرد دينی و سكوالر به اين قاعده

از استعارۀ آشنای »پا  با استفاده   ،)tles, 1996: 77- 89

به  عمل  روان شناختی  ابعاد  ديگران«،  در كفش  كردن 
نكته  اين  به  واتلز  البته،  می كند.  تشريح  را  قاعده  اين 
اشاره دارد كه اين قاعده در ماتريكسی از روابط عاطفی، 
معنايی  اين حيث  از  و  گرفته  جای  معنوی  و  عقالنی، 
بر  در  را  فوق  استعارۀ  از  ساده انگارانه  تلّقی  از  عميق تر 

)ibid: 105- 121( .می گيرد
در  مثل  به  معامله  اخالِق  طاليی:  قاعدۀ  كتاب  در 
بريس  و  نيوسنر14  ژاكوب  ويراستة  جهان13،  اديان 
چيلتون15، نيز شرحی جامع و فشرده از نسبت اديان و 
قاعدۀ طاليی ارائه شده است. ويليام اسكات گرين16، در 
عنصر  را  طاليی  قاعدۀ  كتاب،  اين  در  خودش  مقالة 
مشترک هر دو نظام دينی و سكوالر می داند و گسترۀ 
توجه متألهان و فيلسوفان نسبت به اين قاعده را مشابه 

)Neusner, 2008: 1( .يكديگر معرفی می كند
به  هامرين17،  اميل  قلم  به  كتاب  اين  نهم  مقالة 
بررسی نسبت دين اسالم و قاعدۀ طاليی پرداخته است. 
از نگاه نويسنده می توان در قرآن و حديث اشاراتی پيدا 
و پنهان را يافت كه زمينه ساز قاعدۀ طاليی يا اساساً قابل 
به  نمونه،  برای  قاعده هستند. وی،  اين  با مفاد  انطباق 
كه  است  كرده  اشاره  مطّففين  سورۀ  نخستين  آيات 
بر  شاهدی  عنوان  به  خود،  ضمنی  داللت  با  می تواند 
شود.  تلقی  كريم  قرآن  نگاه  از  طاليی  قاعدۀ  اهميت 

)ibid: 102(

البته، در متون اسالمی فرازهايی مشهود و بی نياز 
اشاره  قاعده  اين  مفاد  به  كه  می يابيم  را  تأويل  از 
در  آشكار،  كاماًل  به صورتی  و  فی المثل،   18 كرده اند. 

نامة معروف امام علی)ع( به فرزند خود آمده است:
»ای فرزند، خود را در آنچه ميان تو و ديگران است، 
ترازويی پندار. پس برای ديگران دوست بدار آنچه برای 
خود دوست می داری و برای ديگران مخواه آنچه برای 
كه  همان گونه  مكن  ستم  كس  به  و  نمی خواهی  خود 
كن،  نيكی  ديگران  به  كنند.  ستم  تو  بر  كه  نخواهی 
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از  آنچه  كنند.  نيكی  تو  به  كه  خواهی  كه  همان گونه 
از  آنچه  بدار.  نيز زشت  از خود  ديگران زشت می داری 
مردم به تو می رسد و خشنودت می سازد، سزاوار است 
كه از تو نيز به مردم همان رسد.« )نهج البالغه،  نامة 31(
با اين حال، و همچنان كه اشاره شد، اين قاعده به 
اشكال متفاوتی به ثبت رسيده است كه دقت در مفاد 
از  كاستن  به  تقرير،  بهترين  ارئه  يا  گزينش  و  آن ها 
فهمی  بسترساز  و  رساند  خواهد  ياری  سوءتفاهمات 

دقيق تر و قابل دفاع تر از اين قاعده خواهد بود.

1 .1. تقریر قاعدة طالیی
تنّوع صور بيانی اين قاعده به حدی است كه هری 

گنسلر در اين باره می نويسد:
»اما دم زدن از قاعدۀ طاليی به نحو مطلق و يگانه، 
به گونه ای كه گمان شود فقط يک فرمول از اين قاعده 
وجود دارد، نادقيق است. هزاران قاعدۀ طاليی و هزاران 
 ]  Golden Rule  = طاليی  ]قاعدۀ   GR به  ناظر  قضية 
وجود دارد. به جهت خاصی ممكن است يكی از آن ها به 

ديگری ترجيح داشته باشد.« )گنسلر، 1391: 142(
اين  تقرير  در  تاكنون  كه  صورت بندی هايی  مرور 
ارائه شده است، به دريافت بهترين تقرير كمک  قاعده 

خواهد كرد.

1. 1. 1. صورت بندی خوب و بد
گنسلر در تقرير قضية قاعدۀ طاليی می نويسد:

»با ديگران فقط طوری رفتار كن كه رضايت می دهی 
 :1387 )گنسلر،  شود.«  رفتار  تو  با  موقعيت  همان  در 

)193
بر اساس آنچه بيان شد، جمع اين دو ممنوع است:

الف. من كاری را نسبت به كسی انجام می دهم.
ب. دلم نمی خواهد در همان موقعيت كسی نسبت 

به من همان كار را انجام دهد. )همانجا(
رفتارهای  معنای  به  كه  را  قاعده  اين  نقض  گنسلر 
دوگانه در موقعيت يكسان است، دال بر عدم سازگاری و 
ارزيابی  كنشگر  فرد  عقالنيت  عدم  بر  گواهی  بالتبع 
بر  پافشاری  با  تا  می كند  تالش  او  واقع،  در  می كند. 
نمايد.  مّتصل  نوع دوستی  به  را  عقالنيت  سازگاری، 

رعايت  او عقالنيت مستلزم  باور  به  )اخوان، 1390: 6( 
قاعدۀ طاليی است. )همان: 7( پس به عنوان يک قضية 

شرطيه می گوييم:
بايد  بالضروره  باشد،  عقالنی  بخواهد  كسی  »اگر 

اخالقی باشد.« )همانجا(
به عبارتی ديگر )كه با تصريح گنسلر همراه است(، 
كرد.  اخذ  از شرايط سازواری  را می توان  قاعده طاليی 
باور است كه »قاعدۀ  اين  بر  او  )گنسلر، 1387: 193( 
زّرين از با وجدان بودن19 و بی طرفی20 نتيجه می شود.« 
)همان: 193( با وجدان بودن يعنی رفتارها و خواسته های 
فرد با باورهای اخالقی او هماهنگ باشد و بی طرفی به 
اين معناست كه دربارۀ كارهای مشابه ارزش گذاری های 

مشابهی ارائه شود. )همان: 195(
گنسلر با لحاظ دو اصل سازگاری و بی طرفی به اين 
نتيجه می رسد كه: »پس اين قاعده كه من از آن سخن 
می گويم يک اصل پايه ای نيست، بلكه می توان آن  را از 
طريق دو شرط باوجدان بودن و بی طرفی اثبات كرد. اين 
قاعدۀ زّرين يک قضيه است - يعنی چيزی كه به وسيلة 

اصول پايه ای تری قابل اثبات است.« )همان: 196(
اما، صورت بندی بدی هم از اين قاعده وجود دارد كه 

گنسلر آن  را قاعدۀ طاليی تحت اللفظی21 ناميده است:
ساده تری  اَشكال  به  را  زّرين  قاعدۀ  معموالً  »مردم 
صورت بندی می كنند، مثل اينكه »با ديگران همان  طور 
رفتار كن كه می خواهی با تو رفتار كنند.«... در قاعدۀ 
ميان  به  موقعّيت  وحدت  از  تحت اللفظی سخنی  زّرين 
صورت  دو  به  است  ممكن  قاعده  اين  اما  نمی آيد... 

نتيجه ای ياوه به بار آورد...« )همان: 197(
گنسلر در توضيح اين دو مورد - كه منجر به نتايجی 
اشاره  فرضی  موقعيت  چند  به   - شد  خواهد  مهمل 

می كند:
با  طرفين  شرايط  كه  دارند  وجود  مواردی  الف. 
يكديگر متفاوت است. مثاًل، پزشک می خواهد آپانديس 
بيمار را بردارد. آيا در اين جا بيمار هم می تواند همان كار 

را با پزشک خود انجام دهد؟!
بيمارگونه  خواسته های  دارای  فرد  كه  مواردی  ب. 
است. مثاًل، يک فرد خودآزار از ما می خواهد )يا دست كم 
به اين مسئله رضايت می دهد( كه او را شكنجه كنيم و 
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متقاباًل رضايت دهيم كه او هم ما را شكنجه كند! )همان: 
)199 -197

به باور گنسلر، از آنجا كه در اين دو مورد به تفاوت 
موقعيت ها توجه نشده و قيد در همان موقعيت در قضية 
قاعدۀ زّرين گنجانده نشده است، نتايج و عوارضی مهمل 
به بار خواهد آمد كه استيحاش مخاطب نسبت به آن ها 

ممكن است اعتبار قاعدۀ زّرين را با ترديد مواجه سازد.
گنسلر می نويسد: »عبارت همان موقعيت جلوی 
اين اباطيل را می گيرد چون واضح است كه بيمار اگر 
سالم(  آپانديس  )با  می بود  خودش  پزشک  جای  به 
خواسته اش اين نيست كه بيماری مبتال، كه اطالعی 
هم از پزشكی ندارد، آپانديس او را بردارد.« )همان: 

)199
گنسلر قيد در همان موقعيت را دربارۀ افراد خودآزار 
راه  يک  عنوان  به  آن  از  و  دانسته  استفاده  قابل  هم 
بهره  تحت اللفظی  زّرين  قاعدۀ  تنگناهای  از  برون رفت 
می گيرد: »حاال فرض كنيد سام آزارطلب است و مشغول 
 - نيست  آزارطلب  كه   - را  الف  آيا  كه  است  فكر  اين 
شكنجه بدهد يا ندهد. او برای آنكه قاعدۀ زّرين را اعمال 
كند بايد از خودش بپرسد: »آيا دلم می خواهد كه اگر 
شكنجه  می بودم  نيست(  آزارطلب  )كه  الف  جای 

می شدم؟«...« )همان: 204(
ارائه تقريری مقيد به قيد  با  با اين شرايط، گنسلر 
همان موقعيت صور ابتدايی و تحت اللفظی و غالباً عاميانة 
قاعدۀ زّرين را اصالح می كند و آن ها  را در برابر ايرادات 
ما  از  گنسلز  اين،  بر  عالوه  می سازد.  مصون  ارائه شده 
و  مفروض  وضعيتی  به  خود  كنونی  نگرش  می خواهد 
دقيقاً مشابه موقعيت كنونی را در نظر بگيريم و به اين 
پرسش توجه كنيم كه آيا اگر دقيقاً جای طرف مقابل 

بوديد، می خواستيد با شما اين گونه رفتار شود؟«
 او سپس دو صورت درست و نادرست را پيش روی 

ما می گذارد:

)مثل  خطرناكی  رفتار  كودک  كه  جايی  در  مثاًل، 

نزديک شدن به پريز برق( را انجام داده است می توان دو 
را  طاليی(  قاعدۀ  از  متفاوت  صورت بندی  )دو  پرسش 

مطرح كرد:
پرسش نادرست: آيا اگر دقيقاً به جای بچه تان بوديد، 
تنبيه  )به عنوان يک بچه( می خواستيد  در آن صورت 

شويد؟
پرسش درست: آيا در حال حاضر )به عنوان فردی 
بزرگ سال( ميل داريد كه اگر دقيقاً به جای بچة خود 

بوديد، آن موقع تنبيه شويد؟
)پرسش  نخست  سؤال  جواب  كه  می گويد  گنسلر 
نادرست( منفی، و پاسخ پرسش درست، مثبت خواهد 
بود. )گنسلر، 1391: 137( در واقع تفاوت در اينجاست 
كه در حالت نخست قرار است ما خود را در موقعيت بچه 
)با همان درجه از آگاهی و شناخت( قرار دهيم. اما، در 
صورت تقرير درست قاعده، با رجوع به آگاهی فعلی خود 
و قدرتی كه در تشخيص خوب و بد اعمال و نتايج آن ها 
به دست آورده ايم، خود را در موقعيت كودک )البته با 
آگاهی فعلی خود( تصّور می كنيم و نسبت به رفتار فعلی 

او واكنش نشان می دهيم.
و  موقعيت  همان  قيد  بر  تأكيد  با  گنسلر  واقع،  در 
اصرار به جايگزين كردن موقعيت ها با حفظ آگاهی فعلی 
قاعدۀ  اجرای  ناروای  و  مهمل  بعضاً  تبعات  از  طرفين، 
طاليی پيش گيری كرده و تقرير تحت اللفظی اين قاعده 

را ترميم نموده است. 
با اين حال اين قاعده همچنان پذيرای صور بيانی 

ديگری هم هست.

2. 1. 1. صورت بندی سلبی و ایجابی
و  )منفی  ايجابی  و  سلبی  صورت بندی  نوع  دو  اما، 
در  گنسلر  هری  دارد.  وجود  قاعده  اين  از  نيز  مثبت( 
ارائه  را  زير  صورت بندی  خود  صوری  اخالق  كتاب 

می دهد:
اگر می خواهی A ، X را در قبال تو  ايجابی:  شكل 

انجام دهد، A را در قبال X انجام بده.

                             صورت نادرست                                                  صورت درست

              نحوۀ رفتار شما در شرايطی متفاوت                    طرز تلقی شما نسبت به موقعيتی فرضی
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تو  قبال  در  را   X ، A می خواهی  اگر  سلبی:  شكل 
انجام ندهد، A را در قبال X انجام نده. )همان: 152(

او در توضيح و بيان تفاوت اين دو صورت می نويسد:
دارند.  متفاوتی  لوازم  دو  اين  كه  معتقدند  »برخی 
نيكی  ديگران  »به  كه  است  آن  مستلزم  ايجابی  شكل 
كنيد« )احسان( و شكل سلبی مستلزم آن است كه »به 
اين ترتيب  ديگران آسيب نرسانيد« )آزار نرساندن( به 
در  باشد،  آرمانی تر  و  برجسته تر  ايجابی تر  شكل  شايد 
حالی كه شكل سلبی وظيفة سنگين تر و اساسی تری را 
بر دوش می نهد. شايد يكی از اين دو را ترجيح دهيم - يا 

اينكه هر دو را مكمل يكديگر بدانيم.« )همان(
گنسلر اين دو تقرير را - كه خود آن ها را تا حدودی 
مكّمل يكديگر می داند - در اديان بزرگ جهان رديابی 
كرده و اسالم و مسيحيت را راوی شكل ايجابی آن، و 
است.  دانسته  آن  سلبی  شكل  بيان گر  را  يهود  آئين 

)همان: 153(22
 در نهايت، به نظر می رسد كه گنسلر شكل ايجابی 
قاعده را ترجيح می دهد و آن را به لحاظ عملی مؤثرتر 
ارزيابی   - دفاع تر  قابل  نظری  لحاظ  به  هم  شايد  يا   -

می كند. )همان(

2. 1. گسترة داللت قاعدة طالیی
زبان  عنوان  به  قاعده  اين  شد،  اشاره  همچنان  كه 
و  فكری  مختلف  گرايش های  و  ملل،  اديان،  مشترک 
فرهنگی مورد تأمل پژوهشگران قرار گرفته، تا آنجا كه 
الرنس كولبرگ23 با پژوهش ميدانی خود به اين نتيجه 
در  اخالقی  قضاوت های  رشد  فرايند  كه  است  رسيده 
فرهنگ های مختلف يكسان است و اين قبيل داوری ها  
به دليل ترس از مجازات و انتظار پاداش آغاز می شود و 
و  طاليی  قاعدۀ  همچون  مشتركی  و  عقالنی  اصول  به 
عمل بر اساس آن منتهی می شود. )اسالمی، 1387: 9( 
ژان پياژه24 نيز )كه كولبرگ در نظراتش وام دار اوست( 
اشاره  نكته  اين  به  كودک25،  اخالقی  داوری  كتاب  در 
می كند كه مفهوم خوبی پس از مفهوم وظيفه در ذهن 

)Piaget, 1977: 173( .كودكان شكل می گيرد
در  روان شناختی  عصب  -  پژوهش های  از  يكی  در 
با  خود  كتاب  در  پی فاف26  دونالد  طاليی،  قاعدۀ  باب 

قاعدۀ  از  )معموالً(  چرا  انصاف:  عصب شناسی  عنوان 
بنيان های  تا  می كند  تالش  می كنيم،27  پيروی  طاليی 
اين  از  پيروری  در  انسان ها  زيست شناختی  و  مشترک 
قاعده را نشان دهد و فرايند مغزی منتهی به عمل بر 
 Pfaff, 2007:( .طبق اين اصل اخالقی را تشريح نمايد

 )3- 6

با اين حال، پروفسور نيل داكسبری28، استاد مدرسة 
اقتصاد و علوم سياسی لندن، در مقالة مفّصلی با عنوان 
با  قانون«29،  »استدالل قاعدۀ طاليی، داوری اخالقی و 
نقش  كه  هير30-  ريچارد  توصيه گرايانة  ديدگاه  از  دفاع 
قابل توجهی در شرح و بسط قاعدۀ طاليی دارد - قابليت 
قاعده  اين  اساسی  ركن  دو  را  تعميم پذيری  و  توصيه 
مشابه،  موقعيت  در  تا  می شوند  باعث  كه  می داند 
كنيم.  اقامه  را  تبعيض  از  عاری  و  عادالنه  داوری های 

)Duxbury, 2009:1569(

همچنين می توان گفت كه اين قاعده راه برون شدی 
در تعارضات اخالقی به دست می دهد. )اسالمی، 1386: 
7( و در عين حال، توجه به ديگری و رهايی از كرختی 

و بی تفاوتی اخالقی را نيز فراهم می سازد. )همان: 24(
گنسلر  با  می توان  اينكه  بر  عالوه  شرايط،  اين  با 
از رشد  برخاسته  را  قاعده  اين  به  موافقت كرد و عمل 
عقالنيت )يا به عبارتی ديگر عقالنيت را مستلزم قاعدۀ 
طاليی( دانست، می توان، همزبان با ژان پياژه و الرنس 
كولبرگ عمل به مفاد اين قاعده را نيز عاملی در تقويت 
ابناء  بلوغ فكری  از رشد و  عقالنيت آدميان و نشانه ای 
بشر و اشتراک آن ها در درک مفاهيم و شيوه های درست 

تعامل با يكديگر ارزيابی كرد.
گنسلر در ترجيح اين قاعده - طبق تقريری كه خود 

از آن ارائه كرده - می نويسد:
»قاعدۀ زّرين مورد نظر ديدگاه ما به سه دليل قوی تر 
است: اّول اينكه حتی اگر»بايد« هم در آن به كار نبريم، 
باز هم ممكن است در حالتی آن را نقض كنيم. بنابراين، 
حتی اگر داوری اخالقی هم نكنيم باز هم نمی توانيم از 
در  رويكردی  هر  به  عماًل  دوم،  برويم.  طفره  اصل  اين 
دفاع  زّرين  قاعدۀ  اين  از  می توانيم  باشيم  قائل  اخالق 
كنيم. پس اين قاعده، تحليلی توصيه گرايانه را از واژه های 
اخالقی مفروض نمی گيرد؛ تحليلی كه مورد مناقشه هم 
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هست ]بنابراين، اين قاعده مختص يک رويكرد نيست[. 
دارند  قبول  را  اخالقی  حقايق  كه  ديدگاه هايی  سوم، 
می توانند اين  را هم بپذيرند كه قاعدۀ زّرين مورد نظر ما 
يک حقيقت مهم اخالقی را دربارۀ شكل بايستة زندگی 

بيان می كند.« )گنسلر، 1387: 196(
و  حدود  دارای  قاعده  اين  حال،  عين  در  و  اما، 
داللت های روشنی است كه پيش گيری از تعميم بخشی 
كارايی  شرط  آن،  اجرای  حريم  رعايت  و  شتابزده 

بيشتر قاعدۀ طاليی خواهد بود. گنسلر می نويسد:
»اگر قاعدۀ زّرين را خوب بفهميم در می يابيم كه اين 
از  را  ما  بلكه  بكنيم،  چه  كه  نمی گويد  مشخصاً  قاعده 
برحذر  كنيم  تركيب  هم  با  را  متناقض  امور  اينكه 

می دارد.« )همان: 202(
بر  قاعده  اين  بودن  مشروط  بر  همچنين  گنسلر 
را  قضيه  اين  و  می كند  تأكيد  هم  ديگر  رعايت شروط 

عضوی از يک تيم اخالقی می داند! به بيان او:
»GR وقتی كار خود را به بهترين وجه انجام می دهد 
كه به عنوان عضوی از يک تيم عمل كند. GR شايد توپ 
را بردارد اما به خاطر اينكه آن  را نگه دارد به ساير اعضای 
تيم نيازمند است. GR به مؤلّفه هايی نظير آگاهی، قدرت 
)همان، 1391:  می جويد...«  توسل  خواسته ها  و  تخّيل 

)140
با اين حساب می توان گفت كه قاعدۀ زّرين علی رغم 
اينكه مبنايی جهان شمول را برای اخالقی زيستن ارائه 
می كند و از همين حيث مورد قبول اديان و فلسفه ها و 
فرهنگ های متعدد قرار گرفته است، اما خود ضمن اتكاء 
برای  همراهانی  به  بی طرفی،  و  سازگاری  اصل  دو  به 
از  است.  نيازمند  اخالقی  )تعميم(  توفيق  به  دست يابی 
چنين  را  زّرين  قاعدۀ  اركان  گنسلر  كه  روست  همين 
سه  زّرين  قاعدۀ  از  ما  »صورت بندی  می كند:  معرفی 

خصوصيت كليدی دارد:
• يک عبارت همان موقعيت؛	
• تلّقی موجود دربارۀ يک موقعيت فرضی، و	
• يک صورِت تركيب نكنيد.« )همان، 1387: 	

)203
قرار گرفتن در يک موقعيت فرضی، پيش شرط تأّمل، 
گنسلر  است.  ناسازگاری  از  پرهيز  و  وجدان،  به  رجوع 

ادبيات در شمار فرصت هايی  معتقد است كه سينما و 
هستند كه تصويری مفروض را از قرار گرفتن در جايگاه 
ديگران ارائه می دهند و بالتبع به گسترش درک از قاعدۀ 
از  »يكی  می رسانند:  ياری  آن(  به  ما  عمل  )يا  طاليی 
تجربه های معمول و مشترک ما آن است كه خود را در 
را  فيلم ها  كه  زمانی  كنيم.  تصّور  متفاوت  موقعيت های 
كه  وقت  آن  حتی  يا  می خوانيم،  را  رمان ها  می بينيم، 
تجربه  را  چيزی  چنين  می كنيم  صادر  اخالقی  احكام 
امتناع  گونه  هيچ  مواردی  چنين  تصور  می كنيم... 

منطقی13 ندارد.« )همان، 1391: 157(
انديشة هنری ماركوزه و  اين توضيحات می توان  با 

طريق تعامل آن با قاعدۀ طاليی را ترسيم كرد.

مارکوزه و سیاست زیباشناختی
ماركوزه در كتاب خرد و انقالب، كه دفاعی پرحرارت 
از انديشة سياسی هگل است و ارتباط هگل و فاشيسم را 
قوياً نفی می كند،  اين حكم كارل اشميت را تأييد كرده 
مرد.«  هگل  هيتلر،  رسيدن  قدرت  به  روز  »در  كه 

)ماركوزه، 1388 الف: 242( 
را در سه  ماركوزه  فكری  واقع می توان تالش  به 

موضوع خالصه كرد:
الف. بازخوانی انديشة فلسفی - اجتماعی هگل و 
ماركس، همراه با تالش برای زدودن غبار فاشيسم و 

استالينيسم از سيمای اين دو متفكر؛
ب. بهره مندی از ميراث روانكاوی فرويد؛

ج. نقد جامعة صنعتی پس از جنگ جهانی دوم.
انجيل  را  خود  تک ساحتی  انسان  كتاب  كه  او 
 Craig, 2006:( دانشجويان انقالبی دهة 1960 يافته بود
616 (، »آزادی را بُعد اصيل انقالب« می دانست )ماركوزه، 

1388 ب: 14(، گريز از هر گونه سركوِب فردی يا جمعی 
را شرط تحقق جامعه ای سوسياليستی به حساب می آورد 
)همان: 13(؛ جامعه ای كه حتی از مديريت ديوان ساالنة 
سوسياليسم]در معنايی كه در بلوک شرق تحقق يافته[ 
نيز فراتر می رود )همان: 12( ماركوزه به تبعيت از هيدگر 
انسان عصر مدرن را محصور در حصار مفاهيم و تعّيناتی 
و  معرفت  همچون  مهمی  فلسفی  مقوالت  كه  می داند 
Feen-(  حقيقت را در سطح گزاره ها محدود ساخته اند
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)berg, 2005: 87

مسير  در  را  هنر  ماركوزه  كلنر،  داگالس  روايت  به 
بازآفرينی  و  سرمايه داری  نظام  استيالی  از  رهايی 
به  منحصر  و  ممتاز  خصيصه ای  واجد  نوين،  جامعه ای 
فردمی داند )Marcuse, 2007: 69( نگاه خاص ماركوزه به 
ناخرسندی های تمّدن )اصطالحی برگرفته از فرويد در 
كتابی به همين نام( و نيز تالش او برای تحّقق جهادی 
سياسی - زيباشناختی، در پرتو توجه به بُعد خاّص آثار 
بازخوانی  و  نموده  توجه  شايستة  را  او  كلمات  هنری، 
بهتر  فهم  برای  می بخشد.  ضرورت  را  او  هنری  نظرية 
نظرية هنری ماركوزه، مرور دو كتاب اروس و تمّدن و 

بعد زيباشناختی32 در خور اهميت ويژه خواهد بود.

3. 1. اروس و تاناتوس
و  زندگی(  )غريزۀ  اروس  اصطالح  دو  از  ماركوزه 
تاناتوس )غريزۀ مرگ( كمال استفاده را برده و طرح ويژۀ 
خود برای تحقق  جامعه ای مطلوب را با ارجاع به واژۀ 
اروس و واكاوی ابعاد و داللت های آن عرضه كرده است:
»اما خصيصة اثباتی هنر سرمنشأ ديگری هم دارد 
كه همانا تعهد هنر به اروس )غريزه زندگی( است: به 
تأييد عميق غرايز زندگی و به نبرد آن ها عليه ستم 
غريی و ستم اجتماعی. دوام و بقای هنر و جاودانگی 
نابودی به  انهدام و  تاريخی اش در طول هزاران سال 

اين تعهد شهادت می دهد.« )ماركوزه، 1385: 72(
او در كتاب مشهور و پرمخاطب انسان تک ساحتی 
اصل  در  اروس...  و  »لوگوس  كه:  است  باور  اين  بر  نيز 
دارند:  خود  با  انكار  و  چرا  و  چون  دوگونه  از  نشانه ای 
شناخت عقلی و شناخت شهوانی هر دو بنيان واقعيت 
موجود را متزلزل می سازند. آدمی را به سوی حقيقتی 
می كنند.«  رهبری  ندارد  شباهتی  واقعيت  اين  با  كه 

)همان، 1391: 143(
نظرية  تدوين  برای  و  تمّدن  و  اروس  كتاب  در  او 
خاص خودش در باب هنر، به مرور همدالنة زيبايی شناسی 

كانت می پردازد:
»در فلسفة كانت، بُعد زيباشناختی، موقعيت محوری 
تجربة  دارد...  اخالقيات  و  حّسيت  شهوت انگيزی /  بين 
بنيادی در اين بُعد، به جای اينكه ادراكی باشد، حسی 

است؛ ادراک زيباشناختی اساساً شهود است، نه مفهوم... 
می شود،  ناشی  ابژه  يک  ناب  فرم  درک  از  لّذت  اين 
بی توجه به محتوا و هدف )درونی و بيرونی( آن.« )همان، 

)205 :1389
)در  شيلر  نظرات  به  تالش خود،  ادامة  در  ماركوزه 
كتاب نامه هايی در باب آمورش زيباشناختی( اشاره كرده 
كه او نيز متأثر از كتاِب نقد قوۀ حكم كانت، به ترميم 
بنای شناخت حسی و قبوالندن منزلت آن به منطق دانان 
و متافيزيک گرايان پرداخته و با طرح مسائلی همچون 
ذوق و »نظم زيباشناختی، سامان حسّيت]حس گرايی[ 
را در برابر سامان عقل می نشاند... حواسی كه به جای 
و  می دهند  آن  به  استوارتر  بنيادی  تمّدن،  تخريب 
بالقوه گی هايش را به فّعاليت درمی آورند.« )همان: 210(
او سپس به نقد تمّدن می پردازد و بر اين باور است 
قوای  از  را  آزاد  فّعاليت  مجال  سركوبگر،  تمّدن  كه 
شناختی انسان سلب كرده و به سياق راه طی شدۀ پيش 
را  حسی  شناخت  )كه  مدرن  زيبايی شناسی  طلوع  از 
مادون قوای عقلی انسان نشانده بود(، زيبايی و هنر را در 
محاق شناختی عقالنی - و به ظاهر متمّدن - محبوس 

می سازد. )همان: 215(
و  سركوبگر  نوع  دو  به  تمّدن ها  تقسيم بندی  با  او 
مطلوب  تمّدن  مميزۀ  وجه  به  )انسانی(،  ناسركوبگر 

می پردازد: 
»در يک تمّدن حقيقتاً انسانی، هستی انسان به جای 
مشّقت بردن، بازی خواهد كرد، و انسان به جای زندگی 
در نياز و تنگدستی در نمايش و جلوه بازی می كند.« 

)همان: 216(
تخّيل  گذاشتن  آزاد  كه  است  باور  اين  بر  ماركوزه 
شرط پويايی تمّدن و به واقع زمينه ای برای خلق يک 
جهان تازه خواهد بود. )همان: 216( در نگاه او تمّدن 
آزاد، تمّدنی است كه منزلت تمامی قوای شناختی انسان 
را پاس بدارد و او را در انتخاب قوۀ شناختِی مطلوب خود 
و به تبع آن، در پيش گرفتن طريق تعامل خود با جهان 

هستی آزاد بگذارد:
حّسّيت/  رهايی  در  بلكه  عقل  در  نه  »آزادی 
شهوت انگيزی، در محدود كردن قوای »عالی تر« به سود 
ايدۀ  فی الواقع  اين  بايد جستجو شود...  قوای »دون تر« 
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مشهور  كتاب  ]در  زيباشناختی  آموزش  پس  در  نهفته 
بر  اخالقيات  نهادن  بنيان  ايده  اين  قصد  است.  شيلر[ 
زمينه ای حسی است؛ قوانين عقل بايد با منافع حواس 

سازگار شود...« )همان: 219(
و از همين رو، نظم مطلوب در حيات آدميان نظمی 
خواهد بود كه با حركت طبيعت و نظم حّسی آشكار يا 
مستتر در آثار هنری هم  سو شود و به فّعاليت آزاد انسان 
ببخشد:  شكوفايی  مجال  او  بيرونی  و  درونی  قوای  و 
»فلسفة زيباشناختی به نظم ناسركوبگری اعتقاد دارد، به 
اين صورت كه طبيعت در انسان و بيرون از انسان آزادانه 
زيبايی.«  و  نمايش  قوانين   - می شود  قوانين  پذيرای 

)همان: 222(
و البته، اين تجربة زيستی - زيباشناختِی خاص اگر 
نهادينه شده و به روية رايج تمّدن ها تبديل شود، نزاع 
ميان طبقات اجتماعی را نيز در خود محو خواهد كرد: 
»تجربة زيباشناختی جلو توليدگری خشن و استثمارگرانه 
می كند.«  كار  ابزار  به  تبديل  را  انسان  كه  می گيرد  را 

)همان: 218(
از نظرية روان كاوانة خود در  اينجاست كه ماركوزه 
به فضای اجتماع و سياست  باب ذوق، زيبايی، و هنر، 
وارد شده و پاسداشت فرديت، آزادی، و كامروايی آدمی 

را شرط تحّول جامعه و پويايی و تعالی آن می يابد:
»در يک تمّدن حقيقتاً آزاد، »ارادۀ كل« خود را تنها 
»از طريق ماهيت فرد« تحقق می بخشد. نظم تنها اگر 
آن  توسط  و  باشد  افراد  آزاد  كاميابی  و  ارضا  بر  استوار 

استمرار يابد، آزادی است.« )همان: 219(

2. 2. هنر و سیاست
توجه به آزادی و ارادۀ انسانی، همان انشعابی است 
بلوک  از مشرب سياسی حاكمان  را  ماركوزه  كه مسير 
حكومت های  عصر  در  »امروزه  است:  كرده  جدا  شرق 
به  و  شده  مبّدل  سياسی  ارزشی  به  ذهنيت  توتاليتر، 
عنوان نيرويی معارض مقابل سوسياليزه كردن قهری و 

استثمارگر ايستاده است.« )همان، 1385: 68(
همين تفاوت در نظرية سياسی، به تفاوت در نظرية 
بازخوانی  به  را  ماركوزه  و  است  يافته  راه  نيز  هنری 

زيبايی شناسی ماركس فرامی خواند:

اين ديدگاه، مفهوم اصلی زيباشناسی ماركسی  »از 
يعنی برداشت آن از هنر به عنوان ايدئولوژی، و تأكيدش 
روی خصلت طبقاتی هنر، از نو مورد ازمون و بررسی قرار 

می گيرد.« )همان: 65(
غير  و  ابزاری  استفادۀ  ماندن  ناكام  بر  ماركوزه 
زيباشناختی از هنر تأكيد می كند و با تعريف خاصی 
كه از هنر ارائه می دهد، آن  را مايل به خود مختاری 

می يابد:
»برخالف زيباشناسی ماركسی ارتدكسی قوۀ سياسی 
هنر را من در خود هنر می بينم، يعنی در همان شكل 
زيباشناختی اش )aesthetic form( عالوه بر اين بحثم سر 
اين است كه هنر به سبب شكل زيباشناختی خود و در 
زيادی خودمختار  تا حد  موجود،  اجتماعی  روابط  برابر 

)autonomous( است.« )همان: 62(

همين نگاه به جنبه های فردی و مستقل آدمی و نيز 
نقد  به  را  ماركوزه  كه  اوست  شناختی  ابعاد  به  توجه 
ماترياليسم تاريخی و نظريه های جبرگروانة اصحاب آن 

فرامی خواند:  
subjec-(  »اگر ماترياليسم تاريخی اين نقش ذهنيت

مبتذل  ماترياليسم  رنگ  نياورد،  حساب  به  را   )tivity

خواهد گرفت.« )همان: 66(
از  آدمی  آزادی  جلوه های  از  يكی  ماركوزه،  نگاه  از 
تمّدن  حصار  از  فراروی  نيز  )و  طبقاتی  تعّينات  حصار 
سركوبگر( در پديدۀ معرفتی، هنجارشكن و رهايی بخشی 

به نام »هنر« قابل دست يابی خواهد بود:
اثباتِی قوی برای  »با اين حال در هنر گرايش های 
تمايالِت  با  واقعيت مستقر همراه  با  يگانگی(  )و  آشتی 
می كنم  دارند. سعی  وجود  تواماً  منفی(  )و  طغيان آميز 
نشان دهم كه اين گرايش ها ربطی به تعّينات طبقاتی 
خاص هنر ندارد بلكه به خصيصه رهايی بخِش تزكيه33 
نيروی  از  ناشی  خود  نيز  تزكيه  عامل  می شود.  مربوط 

شكِل زيباشناختی است...« )همان: 71(
را  هنر  خاص  شأن  اينكه  برای  است  معتقد  او 
دريابيم، الزم است تا مؤلّفة خاص آن  را - كه در سّنت 
زيبايی شناسی ماركس مغفول واقع شده - مورد توجه 

قرار دهيم:
آن  كدام اند  نپرسيده:  هنوز  ماركسی  »زيباشناسی 
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خاص  محتوای  و  شكل  از  كه  هنر  كيفيات  از  دسته 
اجتماعی فراتر می روند و به هنر جامعيت می بخشند.« 

)همان: 75(

3. 2. بُعد زیباشناختی
اين عنصر منحصربه فرِد موجود در هنر، كه به مدد 
زيبايی شناسی  در  و  گرديده  نمايان  كانت  و  باومگارتن 
ماركسی از آن غفلت شده است، همان بُعد زيباشناختی 

است: 
»قوه سياسی هنر )political potential( را بايد تنها 
 )praxis( در بعد زيباشناختی آن ديد و رابطه اش با عمل
بی اندازۀ غير مستقيم، باواسطه و بی ثمر است. هرچه اثر 
اثر  باشد  سياسی  مستقيم تر  و  بی واسطه  هنری 
فاصله گذاری و بيگانه نمايی را كاهش می دهد و اهداف 
متعالی و بنيادی هنر را جهت ايجاد دگرگونی و تغيير 
در شعر  بسا  معنا چه  اين  به  از دست می دهد.  بيشتر 
بودلر و رمبو قوۀ دگرگون كننده بيشتری وجود داشته 
باشد، تا در نمايشنامه های آموزشی برشت.« )همان: 64(

همين بی توجهی به ابعاد زيباشناختی آثار هنری و 
محدود كردن افق ديد در وجوه مضمونی يا ايدئولوژيک 
عليه  واكنش  به  را  ماركوزه  كه  است  هنری  اثر  هر 
زيبايی شناسی ماركس - يا شايد تالش برای بازسازی و 

توان بخشی دوباره به آن - فرامی خواند:
كردن  بی اعتبار  در  ماركسی  »زيبايی شناسی 
ذهنيت... رئاليسم را به عنوان هنر مترقی برتر از ساير 
صرفاً  جنبشی  مثابه  به  را  رمانتيسم  می داند؛  مكاتب 
محكوم  را  »منحط«  هنر  و  می شمارد  حقير  ارتجاعی 
كيفيات  می خواهد  وقتی  روی هم رفته  و  می كند؛ 
بر  اين سنجش  اگر  بسنجد،  را  اثر هنری  زيباشناختی 
باشد  طبقاتی  ايدئولوژی  معيار  از  غير  معياری  حسب 

احساس شرمساری می كند.« )همان: 68(
زيبايی شناسی  كرديم،  اشاره  پيش تر  كه  همچنان 
ماركوزه از دهليز تالش های كانت و شيلر عبور می كند و 
و  زيباشناختی  حسی،  وجوه  به  كه  روست  همين  از 

درون مانگار آثار هنری توجه دارد:
»منطق درونی اثر هنری به پيدايِش خردی ديگر و 
حساسيتی ديگر می انجامد كه منطق حساسيت نهفته 

در نهادهای مسلّط جامعه را به مبارزه می طلبد« )همان: 
)69

ماركوزه در تعريف اين خصيصة منحصر به فرد هنر- 
كه همان بُعد يا شكل زيباشناختی است - می نويسد:

»می توان عجالتاً شكل زيباشناختی را چنين تعريف 
محتوايی  شكِل  تغيير  نتيجة  زيباشناختی  شكل  كرد: 
معين )واقعيتی امروزی يا تاريخی، شخصی يا اجتماعی( 
نمايشنامه ای،  به شعری،  يعنی  كلّيتی خودكفاست؛  به 
رمانی، و غيره... بدين ترتيب اثر هنری از فرايند مداوم 
واقعيت »خارج شده« اهميت و حقيقت خاص خودش را 
كردن  متهم  ضمن  هنری  اثر  رو  اين  از  می يابد... 
واقعيت]به جمود و ركود[ آن  را بازمی نماياند.« )همان: 

)70
 از اين رو، بايد وجه اصالت، استقالل و نوآوری آثار 
آن ها  زيباشناختی  بعد  يا  شكل  همين  در  را  هنری 
جستجوكرد: »يک كار، هنری اصيل و حقيقی است، نه 
به خاطر محتوايش... بلكه به سبب محتوايی كه به شكل 

مبدل شده است.« )همان: 62(
واجد  هم زمان  زيباشناختی،  بعد  اين  البته،  و 

خصيصه ای سياسی و انقالبی نيز خواهد بود:
»هنر حتی آنجا كه )به ظاهر( سراپا عاری از محتوای 
سياسی است، همچنان مستعد سياسی بودن است... ]و 
از اين  رو[ فرم زيباشناختی قادر است تا به مثابه يک 
كنش سياسی، تا سر حّد ساخت يک جامعة مطلوب تر 

)Marcuse, 2007: 171- 173( ».استمرار يابد

4. 2. خلق جهان تازه
از نگاه ماركوزه نوآورِی )صوری و زيباشناختی( اثر 
و  تغيير  به  كه  می رسد  مطلوب  نقطة  به  زمانی  هنری 

نوآوری در واقعيت خارجی منتهی گردد:
»هنگامی می توان يک اثر هنری را انقالبی خواند كه 
اجتماعی  واقعيت  زيباشناختی...  شكل  تغيير  ياری  به 
گنگ و متحّجر را شكافته، افق تغيير )آزادی( را بازگشوده 

باشد.« )ماركوزه، 1385: 63(
در واقع، و از نگاه ماركوزه، يک اثر هنرِی بديع، پويا 
و رهايی بخش به درک و دريافت مخاطب از جهان خارج 
نيز سرايت كرده و نگرش او به جهان را زير و رو خواهد 
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كرد:
»به اين معنا، هر كار هنرِی اصيل انقالبی خواهد بود. 
يعنی بر هم زنندۀ ادراک و فهم )ما از جهان(، ادعانامه ای 
عليه واقعيت تثبيت شده و پيدايش تصور آزادی خواهد 

بود.« )همان: 63(
او بر اين باور است كه اثر هنری به مدد همين بُعد 
انقالبی - زيباشناختی خود قادر خواهد بود كه واقعّيت 
متحّجر و مستقر موجود را شكافته و خلق و جهانی تازه 

را پيش روی مخاطب خود ترسيم نمايد:
»نظرية من از اين قرار است: كيفيات بنيادی هنر، 
يعنی دادخواست آن عليه واقعيت مستقر و فرا خواندن 
پاية  بر  دقيقاً   ،)schoner schein( آزادی  زيبای  تصوير 
هنر، ضمن حفظ حضور  آن ها  در  كه  استوارند  ابعادی 
فراتر  اجتماعی اش  جبر  از  خويش،  چيره گر  و  عظيم 
می رود... و بدين ترتيب هنر قلمروی می افريند كه در آن 
دگرگون كردن تجربه كه مختّص هنر است امكان پذير 

می گردد.« )همان: 69(
اثبات  و  نفی  ديالكتيک  با  هنری  اثر  در  واقع،  در 
جهان خارج مواجهيم؛ نفی جمود و در جا زدن، و اثبات 

تحّرک و زندگی تازه:
aesthetic subli-(  »تصعيِد )فرازگرايِی( زيباشناختی
تشكيل  را  هنر  آشتی جوی  و  اثباتی  جنبه   )mation

می دهد، گرچه در عين حال وسيله ای است در اختيار 
انتقادی و نفی كننده هنر. در واقع، فراتر رفتن از  وجه 
اجتماعی  روابِط  در  متحجر  عينيت  بی واسطه،  واقعيت 
را  تجربه  از  تازه ای  بعد  و  می شكند  هم  در  را  مستقر 
)همان:  را.«  طغيان گر  ذهنيت  تازۀ  تولّد  بازمی گشايد: 

)69
و از همين روست كه هنر به شرط توّجه به نوآوری 
صوری و زيباشناختی خود همواره پويا، محّرک و انقالبی 
خصايِص  همه  وجود  با  رو،  اين  »از  ماند:  خواهد  باقی 
اثباتی - ايدئولوژيكِی هنر، هنر همواره نيرويی معترض 

باقی می ماند« )همان: 69(
نوآورِی   با  تعبيری ديگر  به  يا  نوآوری خود،  با  هنر 
واقعيت  تغيير  زمينه ساز  خود،  زيباشناختی  و  صوری 

مستقر و بازسازی و ترميم كاستی های آن خواهد شد:
»خودمختاری هنر متضمن اين حكم قطعی است: 

طبيعت  و  آدميزاد  رهايی  اگر  كند.«  تغيير  بايد  »امور 
امكان پذير است، پس بايد شبكة اجتماعی ويرانگری و 

تسليم را در هم شكست.« )همان: 74(
»صورت  ماركوزه  باور  به  گفت  می توان  نهايت  در 
محتمل يک جامعة آزاد« را تنها در اثر هنری می توان 
سراغ گرفت )Craig, 2006: 616( و هنر قادر است انسان 
را از قيد و بندهای تحميلی و استثمارگر جامعة بورژوازی 
 Cazeaux, 2011:( و ارزش های متعّصبانة آن رها سازد
259( و اينجاست كه: »انديشة هنرمند در برابر سركوبی 

و فشار جامعه مقاومت می كند و با وحشيگری، خشونت 
و نادانی پيكار می جويد.« )ماركوزه، 1391: 241(

در  ماركوزه  سخن  شاكلة  گذشت،  آنچه  به  نظر  با 
بُعد  كتاب  از  بايد  و  می توان  را  زيبايی  و  هنر  موضوع 
زيباشناختی او دريافت و آن  را در قياس با قاعدۀ طاليی، 
نظرية بعد زيباشناختی34 ناميد. از همين رو، و در پی 
و  اشتراكات  می توان  ماركوزه  هنری  انديشة  درک 
افتراقات آن  را با مفاد قاعدۀ طاليی در اخالق بررسی و 

نتايج اين گفتگوی فلسفی را تحليل كرد.

3. مارکوزه و قاعدة طالیی
در انديشة هنری ماركوزه به نكاتی دست می يابيم 
كه می تواند در تناظر با مفاد قاعدۀ طاليی قرار گيرد و 
و  بهتر  اجرای  زمينه ساز  و  شود  هم نشين  آن  با  حتی 

خودآگاه تر اين قاعده گردد. اهّم اين نكات عبارت اند از:
• آزادی تخّيل شرط پويايی هر تمّدن است؛	
• زيبايی قادر است كه به انسان آزادی و قدرت 	

اختيار ببخشد؛
• يا 	 ايجاد  مانع  طبيعت  و  انسان  آزاد  بازی 

گسترش سركوب است؛
• از 	 فردی  در سطح  تا  قادرند  زيبايی  و  هنر 

در  و  كرده  پيشگيری  روزمره گی  و  انجماد 
فرد  اضمحالل  مانع  نيز  اجتماعی  مناسبات 

در سيطرۀ جامعه گردند؛
• هنر هم نيروی سازش با محيط است و هم 	

بستری برای طغيان عليه آن؛
• است 	 نظمی مستقل  اثر هنری  درونی  نظم 

كه در برابر نظم رايج در دنيای واقعی قرار 
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می گيرد و صورتی تازه را برای چينش امور 
در عالم واقع پيشنهاد می كند؛

• هنر يعنی دگرگونی تجربة زيستی انسان؛	
• هنر يعنی پيشنهاد الگويی تازه؛	
• هنر رويی به سوی نفی حيات موجود دارد و 	

رويی در اثبات حيات مطلوب؛
• صورت محتمل يک جامعة آزاد را تنها در اثر 	

هنری می توان يافت.
با ارائه اين وجوه ممتاز از آراء هنری ماركوزه می توان 
و  زيباشناختی  )بُعد  نظريه  دو  تفاوت های  و  شباهت ها 

قاعدۀ طاليی( را دريافت.

1. 3. وجوه اشتراک و اختالف
اگر قاعدۀ طاليی از مخاطبانش می خواهد كه خود را 
در موقعيت ديگری گذاشته و ديگری را هم در وضعيت 
فعلی خود تصور كنند، در انديشة ماركوزه هنر بستری 
برای تغيير وضعيت است. در واقع، سخن قاعده طاليی 
اين است كه »تغيير موقعيت را لحاظ كن«. در حالی كه 
ماركوزه می گويد: با هنر »طرحی را برای تغيير موقعيت 

ترسيم كن«.
به نظر می رسد كه عنصر مشترک هر دو انديشه يا 
است؛  تخّيل  قوۀ  به  مخاطب  ارجاع  قاعده،  يا  توصيه 
قوه ای كه باعث ساخت صورتی تازه )خيالی( از واقعيت 
وضع  برابر  در  را  مفروض  طرحی  و  گردد  می  مستقر 
موجود پيشنهاد می كند؛ طرحی كه قادر است از انجماد 
از  غفلت  و  عافيت  كنج  به  بردن  پناه  و  انحالل  و 
پيشامدهای مستتر يا محتمل پيشگيری كرده و آدمی را 
در تدارک يا دست كم چشم به راه فردايی ممكن و البته 

متفاوت نمايد.
بعد  و  طاليی  قاعدۀ  تفاوت های  حال،  اين  با 
زيباشناختی مورد نظر ماركوزه نيز قابل توجه است. به 
واقع، اين تفاوت ها را بايد در منظری كه اين دو برای 
خود برگزيده اند جستجو كرد. در اينجا سه تفاوت عمده 

خودنمايی می كند:

 1. 1. 3. اندیشة هنری مارکوزه بیش از قاعدة
 طاليی رويی به سوی تغيير عملی در مناسبات عالم 

خارج از ذهن و اثر هنری را نمايان می كند. در واقع، در 
موقعيت ها  تغيير  به  صرفاً  كه  است  قرار  طاليی  قاعدۀ 
اما در  از آن تصّور شود.  توجه شده و صورتی محتمل 
انديشه ای كه در آثار ماركوزه مشاهده می كنيم، هنر قرار 
موقعيت ها  تغيير  از  را  محتمل  و  خيالی  صورتی  است 
مصّور ساخته و سپس مخاطب را به تحقق آن صورت 
جنبشی35  و  پويا  وجه  واقع،  در  شود.  رهنمون  مصّور 
از  را  خود  راه  نيز  اينجا  در  ماركوزه  هنری  انديشة 
جهان  نيز  و   - غرب  جهان  در  خود  رقيب  نگرش های 

سّنت - نمايان می كند. 

2. 1. 3. دومين تفاوت اينجاست كه قاعدۀ طاليی 
اساساً صوری است و بر خالف نگاه انقالبی ماركوزه به 
نمی كند.  سفارش  خاص  ديدگاهی  توسعة  و  گزينش 
طبق قاعدۀ طاليی قرار نيست يک نظم سياسی از پيش 
اين  توصية  بلكه  شود؛  فعلی  وضع  جايگزين  برگزيده 
با  تعاملشان  در  كه  است  آن  خود  مخاطبان  به  قاعده 
ديگران صرفاً به معكوس شدن موقعيت ها توجه داشته 
باشند. در حالی كه ماركوزه به مخاطبش نوعی از نظام 
سوسياليستی را به مثابه نظم و نظام مطلوب پيشنهاد 
می كند و مخاطب را به همراه شدن با آن نظم محتمل 

- تا استقرار كامل آن - موّظف می نمايد.

مطابق  كه  است  اين   تفاوت  سومين  اما   .3  .1  .3
به  بايد  است  قوی تر  فعاًل  و  نقداً  آنكه  طاليی  قاعدۀ 
را  هنر  ماركوزه  كه  حالی  در  كند،  نظر  خود  زيردست 
زبردستان  از  درماندگان  مطالبات  طرح  برای  بستری 
نظريه  دو  هر  ديگر،  بيان  به  می كند.  معرفی  خويش 
مخاطب خود را به گسترش قوۀ خيال و تغيير موقعيتی 
مفروض/ مطلوب دعوت می كنند؛ با اين تفاوت كه قاعدۀ 
جای  در  را  خود  كه  می خواهد  زيردستان  از  طاليی 
از  ماركوزه  زيباشناختی  سياست  و  بگذارند  زيردستان 
از  حاكی  كه  را  محتمل  صورتی  می خواهد  زيردستان 
تصعيد آنان به جايگاهی برابر با زبردستانشان است، در 

خيال خود ترسيم و در عرصة عمل محقق نمايند.
انديشة  گرفتن  پيش  در  گفت  می توان  بنابراين، 
هنری ماركوزه يا به عبارت ديگر، هنرورزی طبق قواعدی 
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كه ماركوزه پيشنهاد كرده است، از دو جهت به گسترش 
قاعدۀ طاليی ياری خواهد كرد:

الف( گسترش تخّيل؛
ب( جدی گرفتن امكان تغيير موقعيت ها.

به اين معنا، هنر مطلوب ماركوزه می تواند ضمانت 
اجرای قاعدۀ طاليی را تقويت نمايد. اما، فاصلة دو نگرش 
نيز قابل توجه است. ماركوزه به جای كم كردن فاصله ها 
اجتماع  طبقه بندی  و  مرزبندی  و  آن ها  گسترش  به 
گرايش دارد؛ گويی دلسوزی و هم  نوع نوازی، جای خود 
سپرده  موقعيت ها  تصاحب  برای  تالش  و  رقابت  به  را 
شكل  به   - موقعيت  تغيير  جای  به  او  واقع،  در  است. 
فرضی - به تصاحب موقعيت - به شكل واقعی - نظر 
دارد. اين تفسير يا بيان نتايج انديشة هنری ماركوزه با 
پروژه ای كه ماركوزه در تمام عمر در پی اجرای آن بود 
همگام است، و از اين حيث در معرض جايگزين ساختن 

نبرد سياسی به جای تعامل اخالقی است.
كدام  از  ديدگاه  دو  اين  كه  پرسش  اين  طرح  اما 
در  را  ما  می تواند  برخاسته اند،  مشترک  خاستگاه 
جمع بندی و داوری بحث مطرح شده در اين مقاله ياری 

نمايد.

2. 3. تبارشناسی دو دیدگاه
به نظر می رسد می توان نظام اخالقی كانت را مقّدمه  
همچنين  و  دانست  طاليی  قاعدۀ  مفاد  بر  درآمدی  و 
خاستگاه عنصر زيباشناختی برجسته در آثار ماركوزه را 

هم در نقد سوم كانت سراغ گرفت.

1. 2. 3. ارادة آزاد و قانون جهان شمول
معروف است كه فلسفة اخالق كانت سراپا همزبان با 
»خرد  كه  انديشه ای  است؛  روشنگری  مركزی  انديشة 
انسانی، آزادی انسانی و كنش خالقانة انسانی قلب تپندۀ 
اين  )Uleman, 2010: 177( پيداست كه در  آن است« 
جهان  در  امر  موثّرترين  عقالنی  و  آزاد  ارادۀ  انديشه، 
مابعدالطبيعة  بنياد  كتاب  در  كانت   )ibid( بود.  خواهد 
اخالق36، ارادۀ نيک را به نحوی فی نفسه مافوق همة امور 
و ذی قيمت ترين عنصر يک حكم اخالقی دانسته است. 

)Kant, 2002: 43(

به بيان جان رالز37، نظام اخالقی كانت انسان را از 
سويی فرد آزاد و از سوی ديگر واجد وظيفة اخالقی )در 
جهت برابری با ديگران(38 می داند؛ به عبارت ديگر، كانت 
معقول40  و  عاقل39  همزمان  به صورت  را  انسانی   سوژۀ 
می گيرد. نظر  در  استدالل(  و  منطق  پذيرای  )يعنی 
)Rawls, 2000: 237( اين همه را می توان با رجوع به آثار 
اخالقی كانت تصديق كرد. در نظر كانت »تصميم وقتی 
اخالقی است كه نه صرفاً برای رفع تكليف، بلكه به انگيرۀ 
شود.«  گرفته  وظيفه  نفس  خاطر  به  يا  وظيفه شناسی 
)كورنر، 1380: 279( همچنين عمل من )به مثابه فاعل 
كه  است  اخالقی  صبغة  به  متصف  صورتی  در  مختار( 
»بتوانم اراده كنم دستوری كه از آن پيروی می كنم به 
)همان:  شود.«  مبّدل  طبيعت[  يا  ]آدميان  كلی  قانون 

)282
او در كتاب نقد عقل عملی41، قانون اخالقی مستقر 
در درون آدمی را عامل تمايز و بلكه امتياز او از حيوانات 
و حتی نشانه ای بر استقالل انسان از حدود جهان حسی 
محض دانسته است. از نگاه او همين قانون اخالقی قادر 
ساحتی  تا  و  نورديده  در  را  تجربه  مرزهای  تا  است 

)Kant, 2010: 165( نامتناهی42 امتداد يابد

2. 2. 3. زیبایی شناسی ناب
صرف  سوم  نقد  در  كانت  تالش  كه  می دانيم 
هرچه  دانشی  مثابه  به  زيباشناسی  به  اعتباربخشی 
مستقل تر و  نيز توجه به هنر به مثابه پديده ای هرچه 
نظام  در   )185  :1382 )كاسيرر،  گرديد.  خودمختارتر 
»كار  كه  مواجهيم  انديشه  اين  با  كانت  زيباشناختی 
است  ممكن  كه  ديگری  چيز  هر  از  نظر  صرف  هنری 
باشد، وجودی است وافی بنفسه و كامل كه با دمی كه 
آفريننده اش در آن دميده به خودی خود زنده است.« 

)كورنر، 1380: 343(
كه  می كند  تأكيد  حكم43  قوۀ  نقد  كتاب  در  كانت 
داوری برخاسته از ذوق44 يک داوری وابسته به آگاهی45 
يا يک داوری منطقی نيست؛ بلكه در عوض، نوعی داوری 
زيباشناختی است )Kant, 2006: 89( او داوری مبتنی بر 
دلبستگی46  هرگونه  از  بودن  عاری  به  مشروط  را  ذوق 
دانسته و احكام جانبدارانه47 را داوری زيباشناختی ناب48 
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)ibid: 90- 91( .نمی داند
به عبارت ديگر، امر زيبا به گونه ای خودانگيخته، 
واقع  خوشايند  ضروری  و  خود،  به  قائم  همگانی، 
می شود. )ريتر، 1389: 35( همچنين، به باور كانت، 
نيست كه  لّذتی  زيبا می يابيم  در شیء  ما  كه  لّذتی 
مّتكی به نفعی )حتی نفع اخالقی( باشد )گات، 1386: 

  )42
با اينكه شايد اين كلمات حمل بر هنرباوری صرف 
- يا به بيان ديگر، پيشرفتی در زيبايی شناسی فرماليستی 
تلقی شود )همان: 44( - و به عنوان شاهدی بر بی نيازی 
هنر از تعامل با اخالقيات از منظر كانت تفسير گردد، اما 
شنيدنی  هم  زيبايی  و  اخالق  رابطة  درباره  كانت  بيان 

است. به باور كانت:
»شیء زيبا، نماد چيزی است كه اخالقاً نيكوست. به 
عبارت ديگر شباهتی بين نحوۀ تفكر ما دربارۀ هر يک 
وجود دارد كه حتی در زبان عادی هم هويداست. اشياء 
زيبای طبيعی يا هنری را با صفاتی توصيف می كنيم كه 
»ظاهراً از داوری های اخالقی گرفته شده است. ]بعضی[ 
حتی  می ناميم...  آبرومند  را  درختان  يا  ساختمان ها 
]برخی[ رنگ ها را متين يا نجيبانه يا ماليم نام می دهيم، 
زيرا احساساتی در ما برمی انگيزند حاوی چيزی شبيه 
كيفيتی كه در نتيجة داوری های اخالقی در ذهن پديد 
می آيد.« مشابهت بين شیء زيبا و امر اخالقاً نيک را به 
بسياری راه ها می توان مشاهده كرد. اين طرف هماهنگی 
تخّيل آزاد است با فهم موجد نظم، طرف ديگر به ازای 
خود  اراده  كه  قوانينی  با  است  آزاد  ارادۀ  مطابقت  آن، 
برای  هم  كه  است  اين  ديگر  شباهت  می كند.  وضع 
برای  هم  و  می شود  كليت  ادعای  اخالقی  داوری های 
داوری های ذوقی و نيز اينكه درک قانون اخالقی احساس 
احترام در شخص پديد می آورد و درک غائّيت، احساس 

لذت خالی از نفع و غرض. )كورنر، 1380: 351(
از ديدگاه كانت، عالقة بی واسطه به زيبايی طبيعت 
نشانه ای از يک روح خوب و يک احساس اخالقی است. 
كانت امتياز زيبايی طبيعی بر زيبايی هنری را در همين 
به  رسيدن  برای  محملی  زيبا  امر  می بيند.  خصوصيت 
تعادل ميان طبيعت و فرهنگ است )ريتر، 1389: 35( 
به باور او، قوۀ حكم ناظر بر غايات به ما امكان می دهد 

كه شكاف ميان دو تصّوری را كه از آدمی داريم پر كنيم: 
يكی انسان به عنوان موجودی متعلّق به عالم پديدارها و 
محكوم به وجود عليت، و دوم به عنوان موجودی اخالقاً 

مختار. )كورنر، 1380: 367(
با اين حساب، می توان گفت كه هم قاعدۀ طاليی و 
هم بُعد زيباشناختی هر دو مرهون نقدهای دوم و سوم 
)اخالق و زيبايی شناسی( كانت هستند. قاعدۀ طاليی با 
قيد قانون جهانی كانت همراه است كه از قضا گنسلر هم 
خود به اين رابطه و وامداری، در عين تفاوت در تقرير 
گزاره، اذعان دارد )گنسلر، 1387: 214( مطابق انديشة 
كانت يكی از دو شرط تحّقق تصميم اخالقی، پذيرش 
امكان تعميم آن رفتار و گسترش آن تا مرز يک قاعدۀ 
همگانی )و به طريق اولی پذيرش آن به عنوان رفتاری 
در قبال خويشتن( است. اما ماركوزه نيز با اذعان به وجه 
زيباشناختی منحصر به فرد هنر و منزلت يگانة آن در 
هنری  تاّمالت  به  انسان ها،  اجتماعی  و  فردی  حيات 
در  شيلر  مثل  رمانتيسم هايی  كوشش  البته  و  كانت، 
فلسفه،  تاريخ  در  زيبايی  و  هنر  خاص  منزلت  تثبيت 

وفادار مانده است.
با  ماركوزه  شد،  اشاره  كه  همچنان  و  همه  اين  با 
پافشاری خود بر تغيير موقعيت ها و داخل كردن عنصر 
سياست در عالم هنر و همچنين با اصالتاً سياسی خواندن 
بُعد زيباشناختی هنر، وجه پااليش گرايانه و تجربه ورزانة 
و طبقاتی خود  انقالبی  تقاّلی  قربانی  را  زيبايی  و  هنر 
خاستگاه  از  ماركوزه  فاصله گيری  همين  است.  كرده 
انديشه های سوسياليستی سوق  اردوگاه  به  را  او  كانتی 
داده است و خواسته يا ناخواسته صورتی ماركسيستی را 
بر پيكرۀ رابطة اخالق و هنر نشانده است. بررسی همين 
آسيب در انديشة هنری ماركوزه پايان بخش اين مقاله 

خواهد بود.

و  اخالق  نسبت  بازبینی  انتقادی؛  مالحظات   .4
هنر

در  ماركوزه  سخن  شاكلة  شد،  اشاره  همچنان كه 
بُعد  كتاب  از  بايد  و  می توان  را  زيبايی  و  هنر  موضوع 
زيباشناختی او دريافت كرده و با رجوع به ساير آثار اين 
متفكر نيز منظومة فكری او را در باب هنر، تمّدن، انقالب 
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و سياست استخراج نمود و در نهايت همه را به مثابه يک 
نظام فلسفِی پرحرارت تلقی كرد؛ نظامی كه همچنان به 
توصية ماركس وفادار می ماند و بيش از تفسير جهان، در 
به ياری هنر و با استمداد از بعد  پی تغيير آن )عمدتاً 

زيباشناختی آن( است.

1. 4. تغییر یا تخریب جهان
به خصوص  و  ماركسيستی،  تفّكر  در  همواره  آنچه 
پس از تجربة انواع انقالب های شرقی و غربی )به ضميمة 
ميراث هنری آن ها( بی پاسخ می ماند، مرز تغيير جهان و 
نقد  بيان ديگر مرز ميان  به  يا  نابودی كشاندن آن،  به 
و  جنون  و  بدمستی  وادی  به  غلطيدن  و  نظری  عقل 
ويرانگری است. ماركوزه تالش می كند با رمانتيک كردن 
تأييدات  با  آن  بارور ساختن  و  ماركس  انقالبی  انديشة 
و  سرخوشی  از  مركب  حياتی  اروس)!(  نام  به  الهه ای 
طغيانگری را به مخاطب خود پيشنهاد كند؛ حياتی كه 
در آن در عين بهره مندی از موهبت عشق و طرب، عنصر 
مبارزه و انقالب و رهايی نيز تقويت می شود و جملگی در 
خدمت ساخت يک جامعة سراسر آزاد مصرف خواهند 

شد.
اما می توان از سر ترس و احتياط، اين پرسش را در 
برابر انديشة ماركوزه مطرح كرد كه پيوند انقالبی گری و 
نقد  )موضوع  انتقادی  عقالنّيت  غياب  در  اگر  طربناكی 
نخست كانت كه ماركوزه و حتی خود ماركس از وجه 
استعاليی آن بهره مند شده اند( صورت گيرد، چه بر سر 
جامعه و سياست و هنر و فرهنگ خواهد آورد؟ به سخن 
هنر  كه  دارد  وجود  هم  نگرانی  اين  برای  جايی  ديگر، 
انقالبی- رمانتيک مورد نظر ماركوزه اگر قبل از تالش 
برای تغيير )تسخير( موقعيت ها خود را به قواعد گفتگوی 
مسالمت آميز با واقع و واقعيت ملتزم نسازد و مرز روشنی 
ميان گريز از محبس عقل و تخريب مأمن خرد ترسيم 
كه  )همان  صنعتی  عقالنيت  استيالی  می تواند  نكند، 
شكلی  به  را  زد(  قلم  آن  عليه  عمر  تمام  در  ماركوزه 
را  آزادی و هنر  و  توسعه دهد  و يكسونگرانه  مرتجعانه  
طبقة  معيارهای  به  مقّيد  و  انتزاعی  اموری  به سان 

برگزيده ای از ايدئولوگ های حزبی تبديل نمايد.
كه  بود  اين  اخالق  باب  در  روسو  تعاليم  چكيدۀ 

»جامعه نيز موجودی اخالقی و برخوردار از اراده است و 
اين ارادۀ كلی هميشه به بقا و بهروزی كل و اجزای آن 
افراد كشور به منزلة معيار  گرايش دارد... و برای كلية 

تشخيص حق و باطل است.« )كورنر، 1380: 288(
گويی تالش ماركوزه برای تسخير موقعيت - برخالف 
ترسيم صورتی متفاوت و معكوس از تغيير موقعيت ها كه 
در قاعدۀ طاليی بدان توّجه می شود- در معرض منحرف 
كردن ارادۀ جامعه از مسير بهروزی و خير همگانی است. 
آنچه  از  معتدل تر  راهی  می توان  می رسد  نظر  به  اما، 
با حرارت بسيار در تحقق آن كوشيد، ترسيم  ماركوزه 

كرد.

ترمیم  و  اخالق  تصحیح  زیبایی شناسی؛   .4  .2
جهان

و  مدام  خلق  با  كه  است  هنری  زيبا«  »هنر   
آشنايی زدايی پيوسته از دنيای پيرامون مخاطبش را از 
البته  و  ساخته  خارج  نسيان  و  روزمره گی  غبار  و  گرد 
همچنان يک پا در عالم حس و دنيای واقع داشته باشد. 
اثری كه با تقويت دريافت حسی و انضمامی مخاطب او 
را به تجارب تازه تر فرامی خواند و در نهايت با رجوع به 
آموزۀ هوراس كار خود را تصويرسازی پيوسته از جهان، 
جهان«  برای  »تصويرسازی  امروزی تر،  خوانشی  با  يا 
زيبا هم  می داند. می توان گفت كه در جهانی كه هنر 
نّقادی و  اوليه  از آن است، ضمن پذيرش اصول  جزئی 
زيستن  كافی  امكان  گرايش ها  همة  برای  خردورزی، 
و  نقدها  به  تن سپردن  با  و همه می توانند  دارد  وجود 
هوشيار بودن به فرجام نگرش ها، اگر نه تفاهم، دست كم 
تعامل با يكديگر را تجربه كنند. اين چنين شايد هنر نيز 
خارق العادۀ  و  كل نگرانه،  انقالبی،  دعاوی  نفی  با  بتواند 
به  متواضعانه،  رويكردی  گرفتن  پيش  در  با  و  خويش 
مثابه يک امر جزئی ولی به سهم خود خاّلق و تأثيرگذار 
وجوه  از  استمداد  با  هنر  طريق  اين  طبق  نمايد.  عمل 
زيباشناختی خود واجد خصيصة اخالقی نيز خواهد شد. 
با بهره مندی از همان  )گات، 1386: 257( يعنی، هنر 
بعد زيباشناختی مورد نظر ماركوزه، می تواند واجد تجربة 
اخالقی  تعليم  و  طاليی(  قاعدۀ  )طبق  ديگری  درک 
مخاطب خود باشد. اين راه برون رفت، همان تعامل ارادۀ 
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آزاد و بازی آزاد است؛ تعامل ارادۀ نيک اخالقی با نگاه 
ناب هنری.

توانمند در همنشين ساختن  ريكور كه دستی  پل 
امور به ظاهر متناقض دارد، در اين جا هم تالش كرده تا 
ناهمگون- عشق يک  امر  ميانة دو  را در  قاعدۀ طاليی 
 Gensler,( كند.  قرائت   - دوجانبه49  عدالت  و  جانبه48 

)2004: 167

باروری تجربة  با نظر به همين تركيب، به  می توان 
اخالقی و تقويت ذوق زيباشناختی و حساسيت در برابر 
پديده ها - كه همگی مورد تأييد ماركوزه و مدلول قاعدۀ 
قيد  با  را  جملگی  البته  و  كرد  توجه   - است  طاليی 
سازگاری و باوجدان بودن و پرهيز از توصيه های هنجاری 
خاص )يا همان بی طرفی( در نظر گرفت. شايد اين همه، 
بقاء  شرط  مهم تر  آن  از  و  طاليی  قاعدۀ  تحّقق  شرط 
حيات بشر و پرهيز او از تخاصم و جدال بر سر تصاحب 
جايگاه ديگری باشد. صورتی آرمانی و استعاليی و البته 
عدالت؛  و  عشق  هم نشينی  از  عقالنيت،  قيد  به  مقّيد 
تركيب  به  اضطرار  از سر  را  ماركوزه  كه  تمّنايی  همان 

اروس و سياست رسانده بود! 
مايكل تَنر50، فيلسوف تحليلی و پژوهشگر اخالق و 
به  »احساساتی گری«51،  عنوان  با  مقاله ای  در  هنر، 
از  سهل الوصول  و  رقيق  احساسات  ميان  تفكيک 
او  نگاه  از  است.  پرداخته  پايدار  و  عميق  احساسات 
احساسات عميق می توانند با نظارت عقالنيت به تقويت 
خود بپردازند، در حالی كه احساسات رقيق، مهارنشدنی 
و زيان بخش هستند. )برمودس و گاردنر، 1387: 140- 
121( از بيان تنر می توان اين نكته را به دست آورد كه 
تربيت هنری و تعميق تجارب و احساسات انسان دوستانه 
و  عميق  احساسات  پرورش  به  زيبايی،  و  هنر  مدد  به 
ديگر  محتمل  يا  ممكن  جهان های  از  همدالنه  دركی 
مری  كه  بود  رو  همين  از  شايد  رساند.  خواهد  ياری 
شلی52 - نويسندۀ رمانتيک انگليسی - تأكيد می كرد كه 
شعر »ذهن را بدل به ظرفی می كند كه گنجايش هزاران 
نوع تفّكر گوناگون بكر را دارد. ذهِن اين سان به بيداری 

رسيده، پرورش می يابد.« )گات، 1386: 339(

نتیجه گیری
هر دو نگرشی كه در اين  مقاله از آن ها سخن گفته 
بعد زيباشناختی، مرهون  قاعدۀ طاليی و هم  شد، هم 
كانت  زيبايی شناسی(  و  )اخالق  سوم  و  دوم  نقدهای 

هستند:
 الف( قاعدۀ طاليی با قيد قانون جهانی كانت همراه 
تصميم  تحّقق  شرط  دو  از  يكی  آن  مطابق  كه  است 
اخالقی، پذيرش امكان تعميم آن رفتار و گسترش آن تا 
مرز يک قاعدۀ همگانی )و به طريق اولی پذيرش آن به 

عنوان رفتاری در قبال خويشتن( است.
زيباشناختی  وجه  به  اذعان  با  نيز  ماركوزه  ب( 
منحصربه فرد هنر و منزلت يگانة آن در حيات فردی و 
البته  و  كانت،  هنری  تاّمالت  به  انسان ها،  اجتماعی 
منزلت  تثبيت  در  شيلر،  مثل  رمانتيسم هايی  كوشش 

خاص هنر و زيبايی در تاريخ فلسفه وفادار مانده است.
نظر  مورد  قواعد  طبق  هنرورزی  حساب،  اين  با 
در  تخّيل  قوۀ  گسترش  با  ابتدا  تا  است  قادر  ماركوزه 
هنرمند و مخاطب، و در ادامه با هشدار به امكان تغيير 
چرخش  پيش بينی  با  عاميانه  زبانی  به  يا  موقعيت ها، 

روزگار، ضمانتی بر اجرای قاعدۀ طاليی باشد.
با  با اين همه به روشنی می توان ديد كه ماركوزه، 
تغيير(  جای  )به  تسخير  و  تصاحب  بر  خود  پافشاری 
موقعيت ها و داخل كردن عنصر مبارزۀ سياسی در عالم 
هنر و همچنين با اصالتاً سياسی خواندن بعد زيباشناختی 
هنر، وجه پااليش گرايانه و تجربه ورزانة هنر و زيبايی را 
قربانی تقاّلی انقالبی و طبقاتی خود كرده است. همين 
فاصله گيری ماركوزه از خاستگاه كانتی، او را به اردوگاه 
يا  خواسته  و  داده  سوق  سوسياليستی  انديشه های 
ناخواسته صورتی همچنان در قرابت با نگاه ماركس را بر 
پيكرۀ رابطة اخالق و هنر نشانده است. به واقع تالش 
ماركوزه برای تسخير موقعيت - برخالف ترسيم صورتی 
قاعدۀ  در  كه  موقعيت ها  تغيير  از  معكوس  و  متفاوت 
طاليی بدان توّجه می شود - در معرض منحرف كردن 
به سوی  بهروزی و خير همگانی  از مسير  ارادۀ جامعه 

غوغاگری سياسی است.
در نهايت می توان به نقطه ای رسيد كه در آن هنر با 
بهره مندی از همان بُعد زيباشناختی مورد نظر ماركوزه، 
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بستر درک ديگری را طبق قاعدۀ طاليی فراهم سازد و 
نمايد.  تقويت  را  خود  مخاطب  اخالقی  تجربه ورزی 
پذيرش امكان تغيير موقعيت ها و حساسيت عميق در 
اخالقی   نگرش  اين  زمينه ساز  پيرامون  پديده های  برابر 

زيباشناختی خواهند بود.
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