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مقدمه
آيريس مرداک1 )1919-1999(، فيلسوف ايرلندی، 
رشتة  در  ويتگنشتاين  نظر  زير  آكسفورد  دانشگاه  در 
دليل  به  او  اشتهار  عمده  است.  كرده  تحصيل  فلسفه 
رمان های پُرمخاطب اوست. رمان هايی با مضمون فلسفی 
كه جوايز مختلفی كسب كرد. او قريب به چهل رمان و 
نمايش نامه تأثيرگذار نوشته است و هفت اثر فلسفی مهم 
به نام، سارتر، عقل گرای خيال انديش )1953(، سيطره 
خير )1970م(، آتش و خورشيد؛ چرا افالطون هنرمندان 
را تبعيد كرد )1977(، آكاستوس، دو گفتگوی افالطونی 
راهنمای  به مثابه  متافيزيک   ،)1986( دين  به  راجع 
اخالق )1992( و اگزيستانسياليست ها و عارفان )1997( 

تأليف كرده است. 
فلسفه  شيفته  سخت  كه  است  هنرمندی  مرداک 
است يا بايد گفت فيلسوفی است كه دلداده هنر و ادبيات 
ميان  رابطه  به  خود  علمی  متون  از  بسياری  در  است. 
فعاليت  ابتدای  همان  از  و  كرده  اشاره  هنر  و  فلسفه 
توجه خاص  فلسفه  و  زيبايی  ميان  رابطه  به  علمی اش 
داشته است. او در كتاب سيطرة خير اين موضوع را مورد 
مداقه قرار داده است. انديشه مرداک به دليل بديع بودن، 
استفاده از واژگان تخصصی رشته هايی خارج از فلسفه 
همچون روان كاوی و ورود همزمان به دو مكتب فلسفی 

تحليلی و قاره ای ديرفهم و پيچيده است.
موضوعاتی  مهم ترين  از  اخالق  و  هنر  ميان  نسبت 
اين  می شود.  ديده  نيز  او  داستانی  آثار  در  كه  است 
دل نگرانی او به  طور محسوس در جای جای رمان های او 
قابل مالحظه است. مرداک دغدغه انسان و انسانيت دارد 
را  هنر  نظری  مسائل  و  اخالق  عرصة  به  ورود  دليل  و 
از  انسان، هنر يكی  برای نجات  همين دغدغه می داند. 
نزديک ترين راه حل هاست. او در آثار خود تالش می كند 
نشان دهد هنر و آثار هنری می تواند به انسان شخصيتی 
واالتر عطا كند و در تكامل اخالقی انسان سهيم باشد. او 
مقايسه  مذهبی  جوامع  در  دعا  تأثير  با  را  تأثير  اين 

می كند. 
هنر مانند دعا ما از خود جدا می كند و به خير متصل 
می كند؛ هنر می تواند ما را از توهمات اطرافمان جدا كند 
رشد  به  ترتيب  اين  به  و  دهد  پيوندمان  واقعيت  با  و 

فضيلت،  است  معتقد  او  می كند.  كمک  انسان  اخالقی 
خير، و زيبايی »در مقابل هم نيستند بلكه عميقاً اجزای 

)Murdoch, 1989: 40( ».يک بنای واحد هستند
خود  بنفسه  هنری  اثر  توليد  و  فهم  دارد  اصرار  او 
اخالقی  تكامل  باعث  و  است  روحانی  ممارست  نوعی 
توليد  ادعا می كند  و  )مرداک، 1387: 145(  می گردد. 
رشد  سمت  به  را  انسان  و  است  فضيلت  نوعی  هنری 

)Gomes, 2013 : 325( .اخالقی رهنمون می شود
را كاماًل شرح و بسط  به اخالق  مرداک مسير هنر 
اخالقی  نظام  يک  كه  نيست  اين گونه  ولی  می دهد، 
باشد.  ادعای خود طراحی كرده  برای  منسجم و كامل 
شده  دسته بندی  و  منقح  چندان  باره  اين  در  او  افكار 
استخراج  او  از البالی كتاب  های مختلف  بايد  و  نيست 
رونمايی  جديد  پازلی  قطعه  از  مقاله  هر  در  او  شود. 
می كند و بايد با كنار هم چيدن اين قطعات تصوير كلی 
البته، مرداک در  از نسبت هنر و اخالق به دست آورد. 
كتاب سيطرة خير2، تقريباً، به طور كامل نظريه اش درباره 
نسبت هنر و اخالق مطرح می كند و بدون ذكر چندانی 
بدون  همچنين  و  فرااخالق  و  اخالق  نظری  مبانی  از 
بيان  را  نظر  اين  خود  زيبايی شناختی  دستگاه  تبيين 

می كند. 
فضيلت  اخالق  چهره های  از  يكی  امروز  مرداک 
شناخته می شود و بسياری از فيلسوفان اخالق معاصر را 
همچون  بزرگانی  دانست؛  مرداک  از  متأثر  می توان 
زاگزبسكی5 كه در  ليندا  و  نوسباوم4،  مارتا  مک اينتاير3، 
قيد حيات هستند تأثيرات جدی از مرداک پذيرفته اند. 
عشق  بررسی  به  ما  دوره  در  كه  فيلسوفانی  بيشتر 
پرداخته اند به نحوی وام دار مرداک هستند. مرداک بحث 
ـ  می شد  بحث  آن  از  فلسفه  در  كمتر  كه  ـ  را  عشق 
نخستين  مرداک  كرد.  احياء  فلسفی  بحثی  به عنوان 

فيلسوفی بود كه عشق را با اخالق فضيلت گره زد.

پلی میان فلسفه اخالق و فلسفه هنر
»آيا هنر می تواند غرض يا اغراض بيرون از خود را 
سؤاالت  جدی ترين  از  يكی  سؤال  اين  كند؟«  دنبال 
فلسفة هنر است و فيلسوفان پاسخ های متفاوتی به آن 
داده اند. اين پاسخ ها را می توان به دو دسته اصلی تقسيم 
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برآورده  توانايی  هنر  كه  معتقدند  نخست6  گروه  كرد؛ 
كردن غرض يا اغراض خارج از خود را دارد و گروه دوم7 
بر اين باورند كه هنر نمی تواند چنين غرضی را دنبال 
نمايندگانی  ـ  تعدادترند  پر  كه  ـ  نخست  دسته  كند. 
مانند  متأخرانی  و  دارند  را  ارسطو  و  افالطون  همچون 
ويتگنشتاين و مرداک نيز بر همين نظرند و دسته دوم، 
عقيدة بزرگانی چون كانت و رومانتيک ها و جريان هنر 

برای هنر است. 
مرداک غرض بيرونی هنر را تعليم و تربيت اخالقی 
می داند. او معتقد است هنر يک نوع فعاليت بازی گونه 
نيست كه هيچ كاركردی به دنبال نداشته باشد و فقط 
»به خاطر خودش« دنبال شود؛ »بلكه جايگاه اساسی ترين 
نامطمئن تر  اوست و مركزی است كه گام های  بصيرت 
)مرداک،  بازگردند.«  آن  به  مدام  بايد  مابعدالطبيعه 
هنر  است  معتقد  كانت،  برخالف  او،   )189  :1387
كاركردهای خارج از خود دارد و جدی تر از آن است كه 
نقد  را  كانت  »بی غرضی«  نكند.  دنبال  را  غرضی  هيچ 
تعريف  هنر  برای  بشری  مهم  كاركردهای  و  می كند 
می كند. او هنر را آموزنده ترين فعاليت بشر می داند و هنر 
را تنها به اين دليل كه كاركردهای اخالقی دارد می پذيرد 
و از آن سخن می گويد. )Murdoch, 1989: 87-88( گرچه 
زيبايی شناسی  دستگاه  بر  بسياری  تأثير  كانتی  تخيل 

مرداک دارد.
 اّما نظر كانت درباره نسبت هنر و اخالق را نمی پذيرد. 
او معتقد است كانت همان گونه كه ميان دين و اخالق 
فاصله انداخته است ميان هنر و اخالق نيز فاصله انداخته 
است و در فلسفه اخالقش توجهی به جايگاه و كاركردهای 

هنر نكرده است: 
من هنر و اخالق را با لحاظ شرايط خاص هر يک، 
يكی می دانم. ذات هر دو يكسان است. عشق، جوهر هر 
فهم  عشق  انسان هاست.  تک تک  فهم  عشق  است  دو 
بسيار مشكلی است كه چيزی بدون يک فرد هم واقعيت 
واقعيت  كشف  اخالق  و  هنر  نتيجه  در  و  عشق  دارد. 
ماورای حس  را درباره فهم سرنوشت  ما  آنچه  هستند. 
)آن گونه  نيست  طبيعت  بی صورتی  می كند،  حيرت زده 
كه كانت تصور كرده است( بلكه جزئيات غير قابل بيان 
آن است و جزئی ترين و شخصی ترين چيز در عالم ذهن 

باالترين  تراژدی  به همين دليل است كه   انسان است. 
هنر است از آن رو كه بيش ترين ارتباط را با جزئی ترين 

)ibid, 1999: 215( .چيز دارد
و  است  ظاهری  امری  زيبايی  است  معتقد  كانت 
مرتبط با صورت، و آنچه حقيقتاً زيباست مستقل از هر 
غرضی است و نمی توان زيبايی را مشوب به مفاهيمی 
چون خوبی، لذت، عاطفه، و حّتی اخالق ساخت و ارتباط 
ساختارمند و نظام مندی ميان زيبايی و اخالق نمی توان 
تعريف كرد. داوری زيبايی شناختی بالواسطه است و ما 
واسطه  به  اپودكتيک  و  استداللی  به  طور  نمی توانيم 
مشخصی  تعريف  به  اخالقی  مفاهيم  چون  مفاهيمی 
دست پيدا كنيم. هر تالشی برای ارائه يكسری مميزه های 
ارائه مفهوم مشخص، خراب كردن  يا  اثر هنری  خاِص 
هنر است و صد البته، هر نوع استفاده از مفاهيم اخالقی 
)ibid: 208( .مانند خير، فضيلت و... شكست خورده است
نظام جديد طراحی می كند و در  اّما، يک  مرداک، 
او  استفاده می كند.  اخالقی خير  مفهوم  از  هنر  تعريف 
معتقد است، گرچه بی غرضی كانت به يک معنا صحيح 
اثر هنری مستقل و  اينكه  به معنای  است و بی غرضی 
تفكيک  اّما  نيست،  اشتباهی  سخن  است  خودبسنده 
امكان پذير  اخالقی  داوری  از  زيبايی شناسانه  داوری 

نيست.
البته، اين موضوع ابداع مرداک نيست و بسياری از 
فيلسوفان به اين امر اشاره كرده اند. موضوع نسبت هنر و 
تا فيلسوفان معاصر بوده است.  اخالق دغدغه افالطون 
ويتگنشتاين پيش از مرداک در آثار خود به اين موضوع 
اشاره كرده است و بعيد نيست اين دغدغه از ويتگنشتاين 
به وی  مرداک عالقه شديدی  باشد.  مرداک رسيده  به 
دارد و در ميان نوشته های خود به آثار وی مرتباً ارجاع 

می دهد. ويتگنشتاين در يادداشت های خود می نويسد:
است كه تحت يک شمای كلی8  اثر هنری چيزی 
ديده می شود و زندگی خير، جهانی است كه تحت يک 
شمای كلی ديده می شود. اين همان ارتباط ميان هنر و 
اين  برای شناختن يک چيز  معمولی  راه  است.  اخالق 
است كه آن را در ميان اشياء ديگر ببينی؛ اين همان از 
بيرون ديدن تحت يک شمای كلی است. به گونه ای كه 
 ibid,( باشی.  داشته  زمينه  به مثابه  را  تمام جهان  شما 
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)2003: 26

بيشتر  فلسفه  كالسيک  آثار  در  نسبت  اين  البته، 
از  بعد  خصوصاً  مدرن  فلسفه  در  و  است  شده  بررسی 
به  است.  شده  ديده  كمتر  مضاف  فلسفه های  تفكيک 
تعبير مرداک فلسفه اخالق هميشه با تبختر هنر را كنار 
گذاشته و آن را بيهوده و بی فايده می دانسته و فقط اخيراً 
با تواضع از ادبيات به عنوان واسطه كمک خواسته است. 
نگاه  از  جديد  اخالق  فلسفه  اصوالً   )ibid, 1977: 81(

مرداک سه مشكل اساسی دارد كه اين سه مشكل اجازه 
نمی دهد توجه فلسفه اخالق به سمت هنر منعطف شود؛ 
و  ارادی  افعال  از  دسته  آن  در  منحصر  آنكه  نخست 
اختياری انسان هستند كه جوارحی و بيرونی اند )يعنی با 
به  )يعنی  عمومی  و  می گيرند(  انجام  بدن  اندام های 
ارتباطات و مناسبات آدمی با ديگران مربوط می شوند(.

 دوم اينكه بر آزادی به معنای اعمال اراده گزينشگر 
فقط   آدمی  اينكه  گو  می ورزند،  تأكيد  رادع   و  بی مانع 
يک »اراده متكبر عريان« است كه البته بايد »معطوف به 

عمل درست« باشد. 
نوعی  صرفاً  را  اخالقی  دگرگونی  اينكه  سوم  و 
می تواند  طبعاً  كه  می دانند  اراده  ناحيه  در  دگرگونی 
و  بيرونی  اعمال  ناحيه  در  دگرگونی  نوعی  با  متناظر 
اّما  مرداک   )29  :1387 )ملكيان،  باشد.  نيز  عمومی 
جايگاه هنر را از عالم عينی خارجی به عالم تخيل می برد 
»اراده  اين  و  می كند  رد  را  اراده  پيرامون  بحث های  و 
در  نمی داند.  اخالق  در  مؤثر  چندان  را  عريان«  متكبر 
نتيجه، اين هر سه ويژگی باعث می شود فلسفه اخالق 
جديد نتواند پلی به سوی هنر بيابد. از طرف ديگر فلسفه 
كه  است  نشده  گرفته  قدر جدی  آن  هيچ گاه  هم  هنر 
بتواند تقاطع خود با فلسفه های مضاف را تبيين كند و 
مسائل اصلی هنر در چند مسئله محدود و غامض گرفتار 
به  دست  اين دست مسائل  برای  فرصتی  و  است  شده 

نمی آيد.

آیا هنر موجب تعلیم و تربیت اخالقی می گردد؟
ذكر  را  مقدماتی  سؤال  اين  به  پاسخ  در  مرداک 
می كند و در نهايت نجات جمعی و فردی بشر را بدون 
هنر دشوار می داند. او مسئوليت تعليم و تربيت اخالقی 

بشر را بر دوش هنر می گذارد و دستگاه فلسفه اخالق اش 
را با ارتباط ميان هنر و اخالق كامل می كند.

البته، مرداک معتقد است پيش از اثبات فلسفی اين 
نكته به  طور كلی در جامعه قابل شهود است و تقريباً 
می كنند  تصديق  را  موسيقی  معنوی  نقش  همگان 
)Murdoch, 1999 p. 370( و تأثير اخالقی آثار كالسيک 

مانند نمايشنامه های شكسپير غيرقابل انكار است. در هر 
صورت، اين نكته كه »تجربه هنری به ما كمک می كند 
از  فراتر  و  دهيم  افزايش  را  خود  ظرفيت  ما  تا 
شخصی مان  خود  از  و  برويم  شخصی  پيش داوری های 
بگذريم و با واقعيت روبه رو شويم« نه تنها قابل شهود در 
 Gomes,( .جامعه است بلكه قابليت اثبات فلسفی نيز دارد

)2013: 334

مرداک بر اين است كه عشق به زيبايی و عشق به 
و  تعليمی ترين  هنر  كه  است  شده  باعث  تخيل 
و فضيلت  با خير  فعاليت بشری شود كه  آموزنده ترين 
گره خورده و جايگاهی است كه در آن ماهيت اخالق را 
می توان ديد. مرداک می گويد به همين دليل من تئوری 
هنر برای هنر را باطل می دانم زيرا هنر برای زندگی است 
بر   )Murdoch, 1999: 218( زيستن.  اخالقی  برای  و 
اساس مقدماتی كه تا كنون ذكر شد به راحتی می توان 
سخن مرداک را پذيرفت كه تنها راه رسيدن به خير، هنر 

 )Gordon, 1990: 126( .است

 اشتراک ساختاری هنر و اخالق
بنا بر اعتقاد مرداک فرآيند خلق اثر هنری با فرآيند 
درک  و  هنر  خلق  است.  مشترک  زيستن  اخالقی 
زيبايی شناسانه نيازمند امری است كه با رفتار اخالقی و 
اخالقی زيستن اشتراک دارد. به همين دليل، او لذت از 
هنر را نوعی تربيت يافتگی در عشق به فضيلت می داند. 
)Murdoch, 1999: 371( او معتقد است »خوبی و زيبايی 

نبايد در تقابل با هم نهاده شوند؛ بلكه تا درجه زيادی 
بخشی از يک ساختار واحدند.« )مرداک, 1387: 145(

موضوع مشترک ميان هنر و اخالق، يعنی پيكار خير 
و شر، باعث شده است فرايند مشتركی نيز پيدا كنند. 
هم هنرمند و هم عالم اخالقی فضيلت مدار، با رهايی از 
توهم به توانايی ديدن و عشق ورزيدن به حقيقت دست 
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پيدا می كنند. هنر و اخالق، هر دو، پس از پيكار خير و 
شر به اميد غلبه خير و ظهور واقع گرايی هستند. مرداک 

در كتاب آتش و خورشيد می گويد: 
به هم آميختگی  باشد،  پيچيده  اگر  هنر خوب حتی 
در  ما  اگر  و  می دهد  شهادت  را  واقع گرايی  و  خلوص 
تعاليم اخالقی كه اين كار را انجام می دهند تامل كنيم 
و  نوريچ10  جوليان  مادر  اگوستين9،  قديس  )اناجيل8، 
بخشی از آثار افالطون( می پذيريم كه آثاری كاماًل هنری 

 )Murdoch, 1977: 83( .هستند
فرايندی  اخالقی  آثار  اين  اين كه  دليل  به  مرداک 
مشابه با فرآيند آثار هنری دارند اين آثار اخالقی بزرگ 
را آثاری كاماًل هنری می داند. هر هنری را يک شيوه و 
با توهمات و  به  دنبال مبارزه  مرام اخالقی می داند كه 
با  در جنگ  قدر  هر  هنری  اثر  يعنی  است؛  لذت طلبی 
توهمات موفق تر باشد و اخالقی تر باشد از ارزش هنری 
كه  دليل  به همين  را  رمان  و  است  برخوردار  بيشتری 
از بقيه  بيشتر به  دنبال اخالقی ساختن است، موفق تر 
می داند. )ibid, 1999: 255( و از طرف ديگر هر اثری را 
هنری  برد،  نام  كه  كتاب هايی  مانند  باشد،  اخالقی  كه 

می داند.
مرداک اين رابطه را چنان وثيق می داند كه معتقد 
است زيبايی و هنر را به تنهايی نمی توان بررسی كرد و 
ديدگاه زيبايی شناسانة صرف بی معناست و هر فيلسوف 
و منتقدی بايد در كنار بررسی زيبايی به رابطه دو طرفه 

)ibid, 1977: 72( .هنر با خير، توجه داشته باشد
البته برخی از شارحان مرداک مانند گومز معتقدند 
مرداک مفاهيم و پروسه زيبايی شناسانه را با مفاهيم و 
داوری  تنها  و  نمی كند  مقايسه  اخالقی  پروسه 
می كند  مقايسه  اخالقی  داوری  با  را  زيبايی شناسانه 
صحيح  چندان  نبايد  ظاهراً  كه   )Gomes, 2013: 333(

باشد و خالف صريح سخنان مرداک در رساله امر واال و 
)Murdoch, 1999: 205-220( .امر خیر است

تأثیر یک سویة  هنر بر تعلیم و تربیت اخالقی
برخی  از  اّما  پذيرفت،  نمی توان  را  گومز  سخنان 
عبارات مرداک چنين برمی آيد كه مرداک فرآيند اين دو 
امر را مشترک نمی داند، بلكه معتقد است اين هنر است 

كه موجب اخالقی رفتار كردن انسان می گردد و عامل 
اخالقی هر قدر هنرمندتر و هنرشناس تر باشد اخالقی تر 
زيست می كند. البته، اين نظر چندان در تضاد با ادعای  
قبلی نيست و قابل جمع با ايده قبلی است. برای تبيين 
اين ايده می توان گفت جمع ويژگی های مثبت عشق به 
است  آمده  گرد  هنر  در  كه  تخيل  به  عشق  و  زيبايی 

می تواند موجب تعليم و تربيت اخالقی گردد.
عشق به زيبايی و ميل به خلق كردن، رفتارهايی را 
به  بيشتر  دستيابی  به  منجر  كه  می كند  ترغيب  ما  در 
كم  را  ما  خودمداری  و  ما  توهم  زيرا  می شود  واقعيت 
از طريق  را  واقعيت  به  ما  می كند. هر تخنه ای معرفت 

)ibid, 1977: 60( .تجربه ضرورت افزايش می دهد
با اين پيش فرض كه معرفت به واقعيت ما را اخالقی تر 
می كند، می توانيم نتيجه بگيريم كه عشق به زيبايی و 
ميل به خلق كردن )تخيل( ما را اخالقی تر می سازد. هنر 
يک تصوير واضح از ميل به خوبی در ما ايجاد می كند كه 
ما در قالب زيبايی و در پاسخ به زيبايی جذب حقيقت 
می شويم و بر اوهام و خيال بافی و خودخواهی مان غلبه 
درک  می شويم.  اخالقی تر  خود  به  خود  و  می كنيم 
مناسب از زيبايی با تغيير چهره ای به درک از واقعيت 
هنری  اثر  مقابل  در  كه  هنگامی  می شود.  تبديل 
نفس  و  می كنيم  درک  را  متعالی  واقعيت  ايستاده ايم 
 )ibid, 1977: 45( .انسانی آهسته آهسته پژمرده می شود
افالطون در رساله مهمانی اين مطلب را تأييد می كند و 

می گويد:
چون بدين سان با مظاهر گوناگون زيبايی آشنا شد، 
اسير  و  بود  نخواهد  واحد  پايبندی مظهری  از آن پس 
زيبايی نوجوانی يا روحی يا عملی نخواهد ماند، بلكه به 
نظر  با يک  و  راند  زيبايی خواهد  بی پايان  ميان دريای 

همه پهنای آن را خواهد نگريست. )مهمانی: 210( 

فرایند تأثیرگذاری هنر در تعلیم و تربیت اخالقی
در ادامه به  طور شفاف مسيری را كه هنر موجبات 
اخالقی زيستن را فراهم می آورد توضيح می دهيم. تقريباً 
دو تقرير اصلی از اثباِت مرداک می توان داشت كه اين دو 
و  اجمال  در  و  دارند  واحد  ريشه  نحوی  به  نيز  تقرير 
تفصيل تفاوت دارند. هر دو تقرير بر سه ركن التفات11، 
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درک واقعيت، و دستيابی به واقعيت استوار است.
مرداک  پيش فرض های  بر  گذرا  و  سريع  مروری 
او در اين بحث مفروض می گيرد كه »رؤيت  می كنيم: 
واقعيت موجب كردار درست می شود.« )مرداک، 1387: 
179( و »مرجعيت اخالق مرجعيت حقيقت است، يعنی 
)مرداک، 1387: 212( مرداک در  واقعيت«.  مرجعيت 
تمام بحث های خود هنر را برابر با رؤيت واقعيت می داند 
و با توجه به پيش فرضش نتيجه می گيرد كه هنر موجب 
كردار درست و اخالقی زيستن است. گرچه چون مرداک 
اين امر را به عنوان امر مفروض دانسته، مناقشه در آن 
پيش  همين صحت  مرداک  اّما  نيست،  چندان صحيح 
به  توسل  با  را  آن  و  می كند  واگذار  شهود  به  را  فرض 
تجربه قابل تأييد می داند. اين ايده در آثار افالطون نيز 
ديده می شود؛ پيوند ميان خير و واقعيت در مركز انديشه 
فلسفی  بحث های  پُرثمرترين  از  يكی  و  است  افالطون 
اوست. )Murdoch, 1977: 45(  در تمثيل غار نيز بيرون 
آمدن و مواجهه با واقعيت يكی از مراحل پيشرفت است. 
اين امر در فلسفه دين نيز ديده می شود، و در بحث از 
و  علم  نفس  متكلمين،  و  فالسفه  از  بسياری  عصمت، 
شناخت واقعيت را برابر با جلوگيری از لغزش می دانند و 
به دليل شناخت عالم و عوارض  تنها  معتقدند معصوم 
دارای  و  نمی زند  پليدی  به  دست  كه  پليدی هاست 
عصمت می گردد و شناخت واقعيت را با اخالقی زيستن 
مساوی می دانند. البته، مرداک در ضمن سخنانش برای 
همين پيش فرض هم استدالالتی می آورد و ضمن بحث 
را  واقعيت  ديدن  و  خودخواهی  از  جلوگيری  توهم،  از 
زمينه عشق ورزيدن به آن ها و در نتيجه فرا روی از خود 
و دستيابی به فضيلت می داند. در هر صورت اين امر را 

به  عنوان يک پيش فرض می پذيريم.
نكتة ديگری كه تا بدينجا به آن اشاره نشده است 
سكوت اين نظريه در برابر خدا و دين و نسبت آن با هنر 
و اخالق است. مرداک به تفكيک كانتی ميان اخالق و 
دين اعتراض می كند و شخصاً انسان متدينی است؛ اّما 
در اينجا به دنبال اخالقی خالی از خدا است. او در سيطره 
خير پيش فرضی دارد: »خدايی وجود ندارد«. او بنابر اين 
به  است،  نقصان  به  رو  به سرعت  دين  نفوذ  كه  اعتقاد 
در  دين  روزی  اگر  كه  است  اخالقی  دستگاهی   دنبال 

ميان نبود مبانی نظری اش با مشكل روبه رو نشود و به 
سردرگم  و  مرعوب  اخالقش  فلسفه ی  خودش  تعبير 

نگردد. )مرداک، 1387: 192( 

تقریر نخست
دو  به  می توانيم  پيش فرض ها  اين  به  اشاره  از  پس 
تربيت  و  تعليم  بر  هنر  تأثيرگذاری  سازو كار  از  تقرير 
را  تقرير نخست مرداک مسير  اشاره كنيم؛ در  اخالقی 
اين گونه طراحی می كند: هنر به واسطه استفاده از خيال 
توان ديدن حقيقت و توجه به واقعيت را پيدا می كند12 
و با آمدن خيال، توهم كه به دليل آميخته بودن با امور 
برداشته  ميان  از  است،  رذائل  همه  مادر  غيرواقعی، 
با از ميان برداشتن رذائل، فضائل  می شود و در نتيجه 
جايگزين آن می شود و در نتيجه انسان به زيست اخالقی 

دست پيدا می كند.

هنر                           استقرار خيال          
حذف توهم                     حذف رذائل           

استقرار فضائل                    زيست اخالقی

با اين تقرير پيش فرض نخستی كه در اين بخش ذكر 
شد، يعنی ارتباط مستقيم كشف واقعيت با خير، چندان 
نقش كليدی ندارد و حتی اگر اين پيش فرض هم وجود 
نداشته باشد باز هم خدشه ای به اين مسير وارد نمی شود.
در اين تصوير، زندگی به نحوی ترسيم شده است كه 
چون نفْس خودمدار است و تنها به خود عشق می ورزد. 
عالقه دارد همه جهان را مطابق ميل خودش تصوير كند 
انسان در سراشيبی  است  اين تصوير وهمناک  و چون 
هنر  با  هنگامی كه  اّما،  می گيرد.  قرار  اخالقی  سقوط 
ارتباط بر قرار می كند، خيال، يعنی قوة كشف واقعيت، 
انسان را به تصويری مطابق با واقع راهنمايی می كند و 
تصوير وهمی و غير واقعی را از ذهن خالق اثر يا مخاطب 
تصوير  حذف  از  پس  نتيجه  در  و  می كند  حذف  اثر 
آن  از  پس  می شود،  برداشته  ميان  از  وهم  غيرواقعی 
صفات رذيله ای كه عمدتاً حاصل خودبينی ناشی از توهم 
هستند، و پيش از اين مرداک اثبات كرد كه حاصل وهم 
اخالقی  فضائل  و  می شوند  برداشته  ميان  از  هستند، 
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جايگزين  اخالق  و  معنويت  می شوند.  آن ها  جايگزين 
رذائل می شوند و زيست اخالقی برای انسان امكان پذير 
می شود. بر اساس همين الگو مرداک هنر را تعليمی ترين 
به  نفس  برای  كه  انضباطی  با  كه  بشر می داند  فعاليت 
انسان  برای  را  زيستن  اخالقی  مسير  می آورد  ارمغان 
هموار می كند. از نگاه مرداک هنر تمرين معنوی برای 

نفس و راهی به سوی خير و فضيلت است.
به  طور خالصه، در تقرير اول، هنر در افزايش تخيل 
انسان  شدن  اخالقی  باعث  تخيل  رشد  و  دارد  تأثير 
انسان  شدن  اخالقی  باعث  هنر  نتيجه،  در  می گردد. 
می گردد. به عبارت ديگر، مرداک بر پاية تخّيل، هنر را 
مؤثر در اخالقی زيستن می داند. او معتقد است چون هنر 
را  فضائل  می تواند  است  گرفته  شكل  تخّيل  پايه  بر 
جايگزين رذائل كند و اگر تخّيل جايگزين توّهم شود، با 
انانيت، همه ساختار ذهنی انسان تغيير  توجه به ترک 

پيدا می كند. 
در اين تقرير، پاية اصلْی ارتباط خيال با فضيلت و 
ارتباط وهم با رذيله است. اّما در تقرير دوم، نقطه ثقل 
تفاوت  دوم  تقرير  است.  هنر  توسط  واقع  از  كاشفيت 
ماهوی با تقرير اول ندارد و بيشتر در اجمال و تفصيل 
اول جمع بندی سخنان مرداک  تقرير  اختالفاتی دارند. 
است و مرداک به  طور مستقيم و در يک فقره منسجم به 
آن اشاره نكرده است. گرچه مفاهيمی مانند اينكه توهم 
دشمِن استكماِل اخالقی است و هنر می تواند اين توهم 
را از ميان بردارد، به همين تقرير اشاره دارند. اّما تقرير 
دوم بارها توسط مرداک در كتاب ها و مقاالت مختلفش 

تكرار شده است. 

تقریر دوم
خيال،  با  آميختگی  دليل  به  هنر  تقرير،  اين  در 
واقعيت را منكشف می كند و نفس انكشاف واقع فضيلت 

و زيست اخالقی را به دنبال دارد.

هنر                                 كشف واقعيت 
دستيابی به فضيلت                    زيست اخالقی

رابطة خيال با هنر را مرداک به تفصيل بيان كرده 

است و ما هم در فصل چهارم كاماًل تبيين كرديم و رابطه 
كشف واقعيت و دستيابی به فضيلت پيش فرضی است 
ابتدای بحث  كه مرداک مفروض دانسته است و ما در 
بدان اشاره كرديم. با اينكه تصريح می كند اين نكته به 
 عنوان پيش فرض من است، شهود سنت تحليلی و تجربه 
را به  عنوان مؤيد خود می آورد. همان  طور كه پيش تر 
اشاره كردم هر دو تقرير سازو كار واحدی دارند و تنها دو 

تقرير متفاوت از يک مكانيسم واحد هستند. 
از تقرير دوم بيشتر اشتراک فرايند زيبايی شناسی و 
اختالف  تقرير  اين  در  می شود.  فهم  اخالقی  فرايند 
و  شدت  در  و  نيست  نوع  در  اخالقی  و  زيبايی شناسی 
در  اخالقی  و  زيبايی  شناسانه  ارزش های  و  است  ضعف 
يک طيف واحد جای دارند؛ يعنی هر دو، هم علم اخالق 
و هم زيبايی شناسی، به دنبال كشف واقعيت هستند و در 
نيتجه پس از آن كه واقعيت بر مال شد زيست اخالقی 
به طور ناخودآگاه و غيرارادی ايجاد می شود و مؤيِد آن 
اين جمله مرداک است كه می گويد »هنر و اخالق دو 

 )Murdoch, 1989: 41( ».سويه يک تالش واحدند
يا اين جمله كه »ماهيت هر دو )هنر و اخالق( يكی 
 ibid, 1999:( ».است. واقعيت هر دو كشف حقيقت است

)215

يا  مسير  تنها  هنر  كه  است  معتقد  اول  تقرير  اّما، 
اخالقی  زيست  و  است  شدن  اخالقی  مسير  مهم ترين 
در  می رساند.  را  انحصار  نحوی  به  و  است  هنر  حاصل 
واقع، هنر را بديل علم اخالق نمی داند بلكه آن را فراتر 
هنر  به  بيشتری  اهميت  و  می داند  فلسفه  و  اخالق  از 
می دهد و اخالق را حاصل هنر می داند. »هم برای نجات 
جمعی و هم برای نجات فردی نوع بشر، بدون ترديد هنر 
است.«  مهم تر  همه  از  ادبيات  و  مهم تر  فلسفه  از 

)مرداک،1387: 193(
عقايد،  كه  می پذيرد  مرداک  نهايت  در  البته،   
زيبايی شناسانه  مفاهيم  كه  ارزش هايی  و  نگرانی ها، 
می رسانند با عقايد، نگرانی ها و ارزش هايی كه مفاهيم 
اخالقی دارند، متداخل هستند. در نتيجه، قالب مفاهيم 
زيبايی شناسانه در چارچوب مفاهيم نظام اخالقی درک 
می شوند و از همين رو است كه با درک چارچوب ارزيابی 
زيبايی شناسی هنرمند يا مخاطب اثر هنری به چارچوب 
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ارزيابی اخالقی او نيز دست پيدا كنيم. 

جمع بندی و نتیجه گیری
تربيت  و  تعليم  برای غرض خارجی  را  مرداک هنر 
اخالقی دنبال می كند. او اگرچه هنر را بذاته ارزشمند 
می داند كاركرد اجتماعی آن را مهم تر از بقيه جهات هنر 
فعاليت  آموزنده ترين  و  تعليمی ترين  را  هنر  و  می داند 
بشري  می داند كه با خير و فضيلت گره خورده است. بنا 
اخالقی  فرايند  با  هنري  اثر  خلق  فرايند  او  اعتقاد  بر 

زيستن مشترک است.
بر اساس اصول مرداک، دو تقرير از ساخت كار تأثير 
گذاري هنر بر تعليم و تربيت اخالقی در آثار او می توان 
يافت؛ در تقرير نخست هنر به واسطه استفاده از خيال 
توان ديدن حقيقت و توجه به واقعيت را پيدا می كند و 
با امور  با آمدن خيال توهم كه به دليل آميخته بودن 
غيرواقعی مادر همه رذائل است، از ميان برداشته می شود 
و در نتيجه با از ميان برداشتن رذائْل فضائل جايگزين آن 
می شود و در نتيجه انسان به زيسِت اخالقی دست پيدا 
می كند. در تقرير دوم، هنر به دليل آميختگی با خيال، 
واقعيت را منكشف می كند و نفس انكشاف واقع، فضيلت 

و زيست اخالقی را به  دنبال دارد.
قابل  چندان  مرداک  استدالل های  از  بخشی  البته، 
قبول به نظر نمی رسد. به طور مثال، مرداک در عبارات 
و  می كند  يادآوری  را  هنر  اعجازآميز  قدرت  غلوآميزی 
بازگشت به هنر را تنها راه نجات بشريت می داند؛ اّما به 
يكباره اين قدرت را منحصر به هنر خوب می كند و در 
هنر  همه  اين  چرا  كه  مگی  برايان  سؤال  به  پاسخ 
نتوانسته اند انسا ن ها را اخالقی كنند؛ اكثر آثار هنری را 
هنر بد می داند و نه تنها آن ها را مفيد نمی داند بلكه آن 
را مضر می داند.  )مگی، 1387: 472( آيا اين تخصيص 
اكثر نيست و باعث نمی شود با نظريه بی فايده و بی كاربرد 
با  خارج  عالم  در  نظريه  اين  اين كه  يا  شويم؟  مواجه 
اشكاالت جدی روبروست به  طور مثال آنچه در دنيای 
خارج می بينيم چيزی كاماًل خالف سخنان مرداک است 
ما هنرمندان بسياری را می شناسيم كه اخالقی نيستند؛ 

اين هنرمندان نه تنها نمی توانند در استكمال اخالقی به 
ما كمک كنند بلكه قطعاً توجه به آن ها و ترويج هنرشان 
باعث بروز مشكالت فراوان اخالقی در جامعه خواهد شد. 
اين  اين نكته ظاهراً  به  با توجه   )Gomes, 2013: 333(

اخالقی  به  كمكی  نمی تواند  و  نيست  صحيح  نظريه 
زيستن و استكمال اخالقی انسان كند.

در صورتی كه مرداک بگويد من قباًل تذكر داده ام كه 
اكثر هنرها، هنر بد است، بنابراين همان  طور كه اشاره 
معتقد  مرداک  ندارد.  كاربردی  هيچ  نظريه  اين  كرديم 
است اكثر هنرها، هنر بد است و فقط چند اثر كالسيک، 
خوب  هنر  نمونة  را  شكسپير،  نمايش نامه های  مانند 
می داند؛ طبيعی است كه نمی توانيم توقع داشته باشيم 
اين چند اثر تمام انسان ها در تمام زمان ها را اخالقی كند 
باعث  ديگر  هنرهای  تمام  كه  نيست  منطقی  اين  و 
آن ها  با  مواجهه  از  را  مردم  و  بدانيم  اخالقی  انحطاط 

بازبداريم.
در پايان بايد گفت مرداک تالش نكرده است جهان 
در  را  نظريه خود  اين  و صحت  كند  تصوير  را  ممكنی 
جهان ممكن به اثبات رساند؛ بلكه بسياری از سخنان او 
ناظر به همين دنيای مادی و ملموس اطراف ماست. با 
اين حساب آيا با توجه به شهود شخصی خودمان و با 
حد  اين  تا  هنر  داريم  خودمان  اطراف  از  كه  تجربه ای 
قدرتمند است؟ و تا اين اندازه كارايی در اخالقی ساختن 
انسان دارد؟ مرداک خودش نيز گاه گاهی به اين موضوع 

با ترديد می نگرد.
به دليل آشفتگی و تضادهای درونی زندگی انسانی و 
عدم جديت صورت های زيبايی شناسانه، هنر در بهترين 
حالت تنها می تواند برخی از امور را نشان دهد و طبيعتاً 
هر كاری برخی از ناخالصی ها و امور تصادفی را در خود 
بگيريم.  ناديده شان  ما تالش می كنيم  كه  اموری  دارد. 

)Murdoch, 1977: 85(
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1. Iris Murdoch
2. اين كتاب در سال 1387 توسط شيرين طالقانی از انگليسی 
چاپ  به  شور  انتشارات  توسط  و  شده  برگردان  فارسی  به 

رسيده است.
3. MacIntyre
4. Nussbaum 
5. Zagzebski
6. Hetronomy 
7. Autonomy
8. Sub specie aeternitatis
9. Gospels
10. St. Augustin
11. Julian of Norwich
12. التفات يا توجه )Attention( يكی از مفاهيم اصلی فلسفه 
اخالق مرداک است. طرح كلی فلسفه اخالق مرداک بدون 
درک »التفات« قابل درک نيست. التفات نيرويی است كه با 
توّهم مقابله می كند و دائماً به انسان كمک می كند تا بتواند 
اشياء، انسان ها، شرايط و طبيعت را همانگونه كه در واقعيت 
وجود دارد ببيند وتصويری را كه در دنيای وهمی و محصور 

خودمان از آن ها وجود دارد كنار بگذاريم. 
تصاوير به دليل نيازهای روانی خود ما و شايد عادت ها و رسم 
و رسومات ما معّوج می شوند و ما در زندگی روزمره مان تصوير 

صحيحی از اطراف خودمان نداريم و البته تصحيح اين تصاوير 
التفات  از طريق  تنها  امكان پذير نيست؛ و  به  طور دستوری 
است كه ما به تصوير صحيح دست می يابيم. التفات به اشياء، 
انسان ها، طبيعت و ... باعث می شود صورتی واقعی از آن ها در 

درون ما شكل بگيرد. 
عقل به كمک التفات می تواند اين تصاوير صحيح را فهم كند 
و در نتيجه توانايی انتخاِب اخالقِی خوب را پيدا كند. التفات 
را می توان تالش برای فهم واقعيت دانست. تالشی كه برای 
 O’Connor, 1996:( .هر انسانی يک وظيفه بی پايان است

)76
13. در ادبياِت مرداک، خيال يا تخّيل )Imagination(  در 
مقابل توّهم )Fantasy( به كار می رود؛ آثار سازنده مربوط به 
تخيل و آثار ويران گر مربوط به توهم است. قوه واهمه يا توهم 
همان استفاده نابجای از قوه خيال است. خيال يا تخيل اّما 
خيال  قوه  است  معتقد  مرداک  است.  فضائل  كسب  مسير 
كه  است  فعالی  استدالل  ساختارمند  و  ارادی  تأمل  همان 
به  باشد  التفات  همراه  اگر  و  می كند  بازسازی  را  جزئيات 
عقايدمان اعتال می دهد و ارزش ها را وارد دنيای ما می سازد؛ 
در  را  واقعياتی  جزئی  به طور  التفات،  و  تخّيل  طريق  از  ما 
ذهن مان بازسازی می كنيم كه باورها و ارزش های ما در آن 
جای دارند. البته واقعيت با توجه به تنوع شخصيت و موقعيت 
انسانی، موضوع واحدی را برای تمام انسان ها تصوير می كند، 
 Murdoch,( آرمانی.  و  دور  بسيار  معنای  يک  به  البته 

)1989:. 38
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