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مقدمه
آیا که مسأله این یعنی هنر، اخالقی نقد مسألة
میتوانازمنظراخالقوبامعیارهایاخالقیبهارزیابی
اندازةخود قدمتیبه ونقدهنرپرداختیانه،تقریباً
فلسفةهنردارد.افالطون،آغازگرجّدیترینبحثهای
فلسفیدربابهنر،بهقدرتهنردراثرگذاریبرحیات
اخالقیسختباورداشتو،ازاینرو،بهجّدبرآنبود
پیشگام خود و کوشید، هنر اخالقی نقد در باید که
چنیننقدیبود)افالطون،1380:کتابهایدوم،سوم،
ودهم(.عمقسخنافالطوندراینبابچنانبودکه
پسازاو،تاسدةهجدم،هیچفیلسوفبرجستهایدر
بود آنچه و کرد نتوانست اشكال سخنش اصل
همین از دیگر منظرهایی از بود دفاعّیهپردازیهایی
مّدعا.ارسطوازقدرتهنردرتزکیةعواطفمیگفتو
مّدعیبودکهازطریقچنینتزکیهایمجالپروردن
در که میشود فراهم آدمی درون در فضائلی
:1386 )ارسطو، دارند مستقیم تأثیر اخالقیزیستن
کتابهشتم؛ارسطو،1369(،وهیومازاینامرسخن
بهمیانمیآَوْردکهمعایباخالقیموجوددرآثارهنری
مرزهای و میسازند پریشان را اخالقی »احساسات
 Hume(».طبیعیفضیلتورذیلترادرهممیریزند
153 :2005(.یكیبرقدرتهنردرتأثیرگذاریمثبتبر

حیاتاخالقیتأکیدبیشترمیکردودیگریبرقدرت
بر دو هر حال، هر در اّما، منفی، تأثیرگذاری در آن
تأثیرگذاریهنردراخالقیزیستناذعانمیکردندو،از
ضروری بل و ممكن را هنر اخالقی نقد رو، این

میشمردند.
درسدةهجدماّمافیلسوفیبهعظمتاینهرسهپا
قلمرو جدایی از بار، نخستین برای و، نهاد عرصه به
اخالقاززیباییشناسیدمزد،واحكاماخالقیرامتمایز
در .)1392 )کانت، دانست زیباییشناختی احكام از
فلسفة معرفتشناسی، بر کانت سهگانة نقدهای تأثیر
درگرفته بسیاری بحثهای زیباییشناسی و اخالق،
است،اّماتقریباًتردیدیدراینامروجودنداردکهپس
وحّجیت اعتبار دیگر هنر اخالقی نقد او نقدسوم از
دوهزارسالهاشراازدستدادو،خاصهباتفاسیریکه
طرفدارانرمانتیسیسمومذهباصالتزیبایی1و»هنر

برایهنر«2وصورتگراییازسّنتفكریاوبهدست
دادند،اساساًامكانچنیننقدیبهتحّدیخواندهشد.
نامبردارترینافرادیکهباتكیهبراینادبّیات،دراثبات
امتناعنقداخالقیهنرکوشیدنداسكاروایلدوکالیوبل
نمایندگان مقام در دو، این .)whewell, 2009( بودند 
فكریاینجریان،برآنبودندکههنرراازآنروکههنر
استنمیتوانونمیبایستموردنقداخالقیقرارداد،و
هم تأّملبرانگیزی استدالالت خود رویكرد تقویت در
عرضهکردندــکهدربخشهایدیگراینجستاربه
که را برداشتی خواه باری، پرداخت. خواهیم آنها
مخالفانامكاننقداخالقیهنرازکانتبهدستدادند
سوءتفسیرکانتبدانیم3وخواهچنینبرداشتیراتفسیر
درستکانتبدانیم،درهرحال،بایداذعانکردکهنفوذ
اینرّدیّةبرنقداخالقیبهقدریبودکهنقداخالقیهنر
راتادهةهفتادقرنبیستمبهمحاقبردوتنهاازاوایل
ایندههبودکهنرمنرمکزمزمههاییدرنقداینرویكرد

بهگوشرسید.
حال،پسازقریببهدویستسال،دوبارهدفاعاز
با کسانی است. گرفته باال هنر اخالقی نقد امكان
ارزشهای وجود اصل در شّکوشبههکردن
نگرش افسانهخواندن طریق از زیباییشناختی،
کردهاند باز هنر اخالقی نقد بر را راه زیباییشناختی،
پذیرش با کسانی، و )Dikie, 1964; Cohen: 1977(؛

ارزش از دفاع به زیباییشناختی، ارزشهای وجود
)ایجابییاسلبی(اخالقیآثاریپرداختهاندکهپایهو
مایهایدراخالقدارندو،بدینسان،نقداخالقیچنین
 Booth, 1988; Nussbaum, ;(آثاریرامجازشمردهاند
این همة مشترک فصل اّما .)1387, مرداک  1990

ردّ و هنر اخالقی نقد امكان تصدیق تازه رویكردهای
امتناعچنیننقدیاست.بهعبارتدیگر،موافقاننقد
اخالقیهنر،امروز،فارغازاختالفنظرهاییکهبایكدیگر
دارند،جملگیدراینامرمّتفقاندکهدالیلمحكمیدر
دستداریمکهبااتّكاءبدانهامیتوانیمحكمبهجواز
نقداخالقیهنرکنیم.برایناساس،بایدگفتکهآنچه
موضوعاینجستارراازکارهایدیگراندراینوادی
متمایزمیکندشایداینباشدکهدراینجاصفبندی
آن در که صفبندیای میشود، عرضه تازهای
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اخالقگرایی ،)Gaut, 1998( گات خاّص اخالقگرایی
معتدلکرول)Carroll, 1998(،خودآیینیگراییمعتدل
اصالت ،)Anderson, & Dean, 1998( دین و اندرسون
حّتی و ،)Lamarque, 1995( المارک پچیدة زیبایی
اخالقستیزیکیئرن)کیئرن،1387(دریکصفقرار
میگیرندوجملگیدردفاعازامكاننقداخالقیبهکار
گرفتهمیشوند.گفتنیاستکهدرخصوصنقداخالقی
هنردومسألهرابایدازهمتمیزداد:نخستامكاننقد
اخالقیآثارهنریاست،ودیگریربطچنیننقدیبه
ارزشزیباییشناختیآثارهنری.بهعبارتدیگر،مسألة
اّولایناستکهآیامیتوانیم)یعنیمعقولهستکه(
ازمنظراخالقبهنقداخالقیآثارهنریدستیازیمیا
نه.اّمامسألةدومعبارتازایناستکهآیانقداخالقی
نه؛ یا نقدزیباییشناختیآندارد به اثرهنریربطی
یعنیحسن/عیباخالقیموجوددراثرهنریربطیبه
موافقان نه. یا دارد اثر آن زیباییشناختی حسن/عیب
با نخست پرسش به پاسخ در هنر اخالقی نقد امكان
یكدیگرهمداستاناند،ودرپاسخبهپرسشدوماست
کهاختالفنظرپیدامیکنند.4بااینتوضیح،درجستار
مخالفان برابر در اینسنگربندی با میکوشیم، حاضر
امكاننقداخالقیهنر،بهدفاعازامكانچنیننقدی

بپردازیم.5
مدافعان که است روشن نكته، این از گذشته اّما،
امروزیننقداخالقیهنرازوجهیبامدافعانقدیمنقد
اخالقیهنراشتراکنظردارند،وآناینکهنقداخالقی
هنرراممكنمیدانندــحالقدما»باید«یراهمبر
این»امكان«میافزودندونیزدایرةشمولنقداخالقی
رافراخدامنهترمیگرفتند،اّمامتجّددان،بهدالیلی)که
»باید« این باب در است(، خارج بحث این ازحوصلة
نیز و کردهاند اختیار سكوت عموماً که گفت میشود
گسترةتنگدامنهتریرابراینقداخالقیهنردرنظر

میگیرند.
اساسمختصریکهگذشت،میتوانصحنهای بر
نقد امكان مخالفان و موافقان آن در که کرد ترسیم
اخالقیهنردردوسوینزاعایستادهاندوادلّةخویشرا
اینهمانکاری و افتد.6 قبول بوکه عرضهمیکنند،
استکهدرجستارحاضربهنحویدرصددانجامدادنش

برمیآییم.براینقرار،درآنچهازپیمیآید،نخست
و میداریم عرضه را اخالقی نقد مخالفان دالیل اهمّ
آنگاهمیکوشیمازمنظرموافقاننقداخالقیدرمقام
پاسخگوییبرآییمو،ازاینطریق،بهدفاعازامكاننقد
اخالقیهنربپردازیم.بهنظرمیرسدکهبتوانمهمّترین
دالیلمخالفاننقداخالقیرادرسهدستةوجودشناختی7
،معرفتشناختی8،وروششناختی9جایداد.استدالل
وجودشناختیازخلطمقولهایدرنقداخالقیهنرسخن
قدرت در معرفتشناختی استداللهای میگوید،
معرفتبخشیهنرشّکوشبههمیکنند،واستداللهای
چنین در روششناختی خطاهایی از روششناختی
نقدیدممیزنند.موافقانامكاننقداخالقیهنرنیز،بر
میانشان نقدی چنین امكان سر بر که اتّحادی طبق
ایناستداللهاسخنانبسیاری برابر ایجادکردیم،در
دارند،10ومادراینجستاربناداریمکهکمالاستفاده

رادردفاعازامكاننقداخالقیازآنهاببریم.
حال،ازبابحفظصداقتعلمی،خوباستپیش
در تالش و مخالفان استداللهای به پرداختن از
عجالتاً ما خود که کنیم روشن بدانها پاسخگفتن
جانبدارروایتخاّصیازخودآیینیگراییایموبهجّداز
امكاننقداخالقیهنردفاعمیکنیم.بنابراین،بهرغم
آراء از قویّای و دقیق گزارش بهدستدادن در تالش
به معطوف هّمتمان اصلی وجه اخالقی، نقد مخالفان
تقویتاستداللهایموافقاننقداخالقیوایبسااقامة

استداللهاییتازهبهسودنقداخالقیاست.

1. استدالل وجودشناختی
آثار اخالقی نقد میگوید: وجودشناختی استدالل
ازجنسخلطمقولهاست.انسانهاوآثار هنریاساساً
و اخالق متفاوتاند، مقولةوجودشناختی دو از هنری
قواعداخالقیشاملحالانسانهامیشوند،وآثارهنری
انساننیستندکهبتوانموردنقداخالقیقرارشانداد.
همانطورکهتفنگهاوشمشیرهاییراکهقلبوسینة
نمیدهیم، قرار اخالقی نقد مورد دریدهاند را انسانها
معنانداردکهآثارهنریرانیزبهنقداخالقیبسپاریم.

است، وایلد اسكار از استدالل این بنمایة ظاهراً
هرچندصورتبندیایکهازآنعرضهشدبیشترکار
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دورو)Devereaux, 2001: 2(وکرول)1392الف:45-
که گفت مشهوری عبارت در وایلد است. بوده )44
»چیزیازقبیلکتاباخالقیوغیراخالقیوجودندارد.
.)Wilde, 1992: 3(»کتابهایاخوبنوشتهشدهاندیابد
وبرایناساس،مّدعیشدکهنقداخالقیهنربهلحاظ

وجودشناختیممتنعاست.11
برایپاسخگفتنبهایناستدالل،نخستبایدازنو
این مبنایی فرض افكند. آن صورتبندی به نگاهی
استداللآناستکهانسانهاموضوعنقداخالقیاندو
این اّمابهنظرمیرسدکه آثارهنری. نهامورینظیر
فرضچنداندقیقنیست.زیرااخالقباافعالآدمیسر
وکاردارد،ونهباخودآدمیدرکّل:اخالقتنهاناظربر
نظیر دیگری چیزهای نه بود، میتواند انسان افعال
افعال میان در اّما ؛ و... او داشتههای و او انفعاالت
برای سخنی غیرارادی افعال باب در اخالق آدمیهم
گفتننداردوتنهابهافعالارادیمیپردازد؛ودرمیان
افعالارادیهماحكاماخالقیتنهاناظربرافعالارادی
اکراهی. یا اضطراری ارادی افعال نه اند، اختیاری
بنابراین،معلوممیشودکهاخالقوارزشهایاخالقی
اّوالًوبالّذاتمشمولافعالارادیاختیاریآدمیمیشوند،
نهخودآدمی.برایناساس،صورتبندیتازةاستدالل

ازاینقرارخواهدبودکه:
انسانها اختیاری ارادی افعال شامل اخالق .1

میشود.
2.آثارهنریبهمعنایدقیقکلمهفعلنیستند.

اخالقی احكام مشمول هنری آثار بنابراین، .3
نمیشوندونمیتوانبهنقداخالقیشانپرداخت.12

باشد این استداللمیتواند این به پاسخ نخستین
که:بله،آثارهنریبهمعنایدقیقکلمهفعلنیستند،
اختیاریای ارادی افعال از آنهاحكایت از پارهای اّما
بشوند. اخالقی داوری مشمول میتوانند که میکنند
اختیاری ارادی افعال را داستانی آثار از مهّمی بخش
شخصّیتهایآنهاتشكیلمیدهند،کهمیتوانندمورد
اعمال مثاًل ــ گیرند قرار اخالقی نقد و ارزیابی
یا بّرهها«13 »سكوت در هانیبال چون شخصّیتهایی
هنریهیلوجیمیکانْویدر»رفقایخوب«.14پس،در
برایگفتن اخالقیسخنی نقد آثاری خصوصچنین

داردوکاماًلممكناست.
اّماممكناستمخالفنقداخالقیدراینجااشكال
کندکهاینهاشخصّیتهاخیالیاندوچهارزشیدارد
کهبهنقداخالقیاعمالشخصّیتهایخیالیبنشینیم.
درپاسخبایدگفتکهاّوالًازطریقنقداعمالاخالقی/
به نسبت میتوانیم داستانی غیراخالقیشخصّیتهای
آنها پیچیدة مصداقهای و انتزاعی اخالقی احكام
بصیرتپیداکنیم.چهبساکهدرزندگیواقعی،بهسبب
با درگیریمان نیز و اخالقی احكام پیچیدگیهای
موضوع،بهخطا،اعمالیرااخالقیبینگاریمکهدرواقع
غیراخالقیاندو/یااعمالیراغیراخالقیتلّقیکنیمکه
درواقعاخالقیاند.و،درثانی،همینپیچیدگیبرخیاز
اعمالغیراخالقیپارهایازشخصّیتهایداستانی،در
چنین کالمی و رفتاری و ذهنی ظرافتهای کنار
شخصّیتهایی،گاهآنهارابدلبهالگوهاییجّذابدر
میانمخاطبانمیسازد.قاتلزنجیرهایشریراّمادقیق
و جّذاب گانگسترهای یا بّرهها« »سكوت تیزهوش و
از نمونههایمشهوری »رفقایخوب« بامرام و ظریف
با اخالقگرا، منتقد حال، شخصّیتهاییاند. چنین
تفكیکدقیقجّذابّیتهایذهنیورفتاریوکالمیاین
چشم میتواند غیراخالقیشان، اعمال از شخصّیتها
بصیرتمخاطبانرابرواقعّیتآنجّذابّیتهاواعمال
الگوبرداریهای از بدینسان، و، کند باز غیراخالقی
اعمال چنان از مخاطبان از پارهای دستکم احتمالِی

غیراخالقیایجلوبگیرد.
ولیازراهدومیهممیتوانبهاستداللوجودشناختی
بر فلسفةعمل، برطبقرأیغالبدر اگر، پاسخداد.
نقشبیبدیلباورهاوامیالدراعمالآدمی،وازجمله
آنگاه بگذاریم،15 صّحه اخالقی/غیراخالقی، اعمال
میتوانیمازباورهاوامیالموافقحیاتاخالقیوباورها
وامیالمخالفحیاتاخالقیسخنبهمیانآوریمو،
چنین ارزیابی و بررسی به اخالقیمان نقد در بالّتبع،
هم منتقد بنابراین، گماریم. هّمت امیالی و باورها
اخالقی/غیراخالقی اعمال ارزیابی به میتواند
هم و بپردازد هنری آثار در عرضهشده شخصّیتهای
حیث از را شخصّیتها این باورهای و امیال میتواند
قرار نقد باحیاتاخالقیمورد یامخالفتشان موافقت
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آثار بادیگران،کهدربرخی بهرقابت دهد.مثاًلمیل
امیالی دسته آن از میشود، توصیه و تحسین هنری
استکهبرایحیاتاخالقینامساعدند:انسانیکهمیل
بهرقابتبادیگرانداردرقبایخودراموانعیبرسرراه
رسیدنبهزندگیسعادتمندخودمیبیندو،درصورت
چنین که کسی از بیش شرایط، سایر یكسانبودن
احساسینداردمستعدّبیاخالقیکردندرحقّدیگران
است.درمقابل،انسانیکهمیلرقابتباخوددراوقوّی
استومدامدرپیایناستکهازآنانسانیکهتاکنون
شرایط، سایر یكسانبودن صورت در شود، بهتر بوده
بیشازکسیکهمیلبهرقابتبادیگرانداردمستعدّ
اخالقیعملکردناست.برایناساس،موّجهاستکهبه
نقداخالقیآثاریبپردازیمکه،بهنحویازانحاء،اینهر
دوگونهمیلراتوصیهمیکنندو،بهترتیب،اثریراکه
مخاطبرابهمیلرقابتبادیگرانفرامیخواندازاین
لحاظتقبیحکنیمواثریراکهمخاطبرابهمیلرقابت

باخودفرامیخواندازاینلحاظتحسینکنیم.
بهنظرمیرسدکهراهسومیهمپیشپایمنتقد
اینکهبهبررسیوضعوحالهای اخالقگراباشد،وآن
اخالقی/غیراخالقی16درآثارهنریبپردازد.اجماالًباید
گفتکهوضعوحالهانیزمیتوانند،بستهبههزینهای
کهبراخالقیزیستنبارمیکنند،بهاخالقیوغیراخالقی
هزینة که وضعوحالهایی در شوند. تقسیم
اخالقیعملکردن طبعاً باشد کمتر اخالقیعملکردن
بالعكس،دروضعوحالهاییکه و، بود آسانترخواهد
طبعاً باشد بیشتر اخالقیعملکردن هزینة
معنا، بدین بود. خواهد دشوارتر اخالقیعملکردن
میتوانازوضعوحالهایاخالقیوغیراخالقیدمزد.
فایدةتوّجهبهوضعوحالهایاخالقی/غیراخالقیدراین
استکهبهماگوشزدمیکندکهبكوشیم،درحدُّوسع
وامكانمان،درایجادوضعوحالهایاخالقیبكوشیمواز
برقراریوضعوحالهایغیراخالقیجلوبگیریم.حال،با
ترسیم در هنری آثار که امر این درنظرگرفتن
 Putnam, 1978;(وضعوحالهااستعدادکمنظیریدارند
منتقد که کنیم تصدیق باید ،)Currie, 1995, 1998

از ترسیمشدهای وضعوحالهای به میتواند اخالقگرا
ایندستدرآثارهنریبپردازد.

پیچیدگی غیراخالقی وضعوحالهای که آنجا از
در دارند، اخالقی وضعوحالهای به نسبت بیشتری
وضعوحال مثاًل میپردازیم. آنها به قدری ادامه،
حكم به پادشاهی هر بگیرید. نظر در را پادشاهبودن
شاهبودنناگزیراستکهازتمرکزقدرتصیانتکندو
که را فرزندی جمله از سربكوبد، را احتمالی رقبای
او بر کیاست در نرمک نرم و دارد شاهشدن سودای
باز جا لشكر و کشور اُمرای دل در و میگیرد پیشی
میکند؛و،درعینحال،همینپادشاهبهحكمپدربودن
او بالیدن در و بورزد فرزندش به بیدریغ بایدعشقی
بكوشدوازجانشهممحافظتکند.بهعبارتدیگر،
اخالقی وظایف از( پارهای )دستکم به عمل هزینة
قرار شاهبودن وضعوحال در که فردی برای پدربودن
بهخطرانداختن قیمت به باید او است: باال بسیار دارد
تاجوتختخوددررشدوبالندگیفرزندپسرشبكوشد

ومهریبیدریغبهاوبورزد.17
گفتیمکهوضعوحالهایغیراخالقیاوضاعواحوالیاند
از باالتر اخالقیعملکردن هزینة آنها در که
وضعوحالهای اّما است. غیراخالقیعملکردن
غیراخالقیشقّدیگریهمدارند،وآنگرفتارشدنفرد
درتعارضمیانعملبهدووظیفةاخالقیاست.ناگفته
پیدااستکهدرچنینوضعوحالیفردالجرمبایدیكی
ازدووظیفةاخالقیاشرازیرپابگذاردو،ازاینجهت،
اینشّقبهلحاظاخالقیوضعبدتریاست.مثاًلازدواج
بهسبکآیینکاتولیکرومیرادرنظربگیرید.دراین
نوعازدواج،فرددرحضورکلیساسوگندیادمیکندکه
درهیچشرایطیازهمسرشجدانشود،تامرگآنهارا
ازهمجداکند.حال،وضعفردیرادرنظرآوریدکهبه
اینسبکازدواجکردهوچنینعهدیباهمسرشبسته
واکنون،بهدلیلی،دیگرعالقهایبهاوندارد.دراینجا
از طبع، صرافت طبق بر عمل میان تعارض در فرد

سویی،ووفایبهعهد،ازدیگرسو،قراردارد.
بهخوبی داستانی، آثار خاصه هنری، آثار باری،
میتوانندچنینوضعوحالهاییراتصویرکنندو،ازاین
خطیربودن عمق به نسبت تفطن به را مخاطبان راه،

آنهاراهبرشوند.
براساسآنچهگذشت،دریکجمعبندیکلّی،در
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پاسخبهاستداللوجودشناختیبرامتناعنقداخالقی
هنر،میتوانگفتکهدرپارهایازآثارهنری1.اعمال
برخیشخصّیتهاسرمیزندکه از اختیاریای ارادی
میشودازمنظراخالقآنهاراموردارزیابیقرارداد،2.
باورهاو/یاامیالیطرحمیشودکهمیتوانازموافقتیا
.3 و گفت، سخن اخالقی حیات با مخالفتشان
وضعوحالهایاخالقی/غیراخالقیایتصویرمیشودکه
میتوانبهبررسیآنهاپرداخت.واینهرسهکاردر
چارچوبنقداخالقیاندو،بنابراین،دستکمازاینسه
از و آثارهنریپرداخت نقداخالقی به منظرمیتوان

امكانچنیننقدیدمزد.

2. استدالل های معرفت شناختی
این به معطوف معرفتشناختی استداللهای
فكرتاندکهآثارهنریاصاًلقابلّیتمعرفتبخشیندارند
در آنها از قابلّیتشان این اساس بر بتوان که
تعلیموتربیتاخالقیبهرهبُرد.18ووقتیهنرقابلّیتو
توانآنرانداردکهدرخدمتیاخیانتبهاخالقکاری
قرار نقدش مورد کاری بهخاطر که ندارد معنا بكند،
دهیمکهنهبهلحاظسلبیونهبهلحاظایجابیقدرت

انجامدادنشراندارد.
آثارهنریشناختدرخور اّوالً بیانتفصیلیتر، به
توّجهعرضهنمیکنند،بلكهآنچهعرضهمیکنندسخنی
چه اثر فالن که بپرسی اگر یعنی است؛ پیشپاافتاده
حالت بهترین در میآموزد، مخاطبانش به چیزی
ـمثاًلمیگویند گزارهایپیشپاافتادهتحویلتمیدهندـ
کهرمانغروروپیشداوری،19نوشتةجینآستین،بهما
جاهالنه پیشداوری و لجوجانه »غرور که: میآموزد
چنین میکند«. دور هم از را پرجاذبه انسانهای
باشد، برآمده پیشداوری و غرور از هم اگر دعویای،
چیزپیشپاافتادهایاستواصاًلارزشطرحکردنندارد
آثار که شویم مّدعی اساسش بر بخواهیم آنگاه که
دارند شناختبخشی قدرت دست این از هنریای

.)Stoltintz, 1992: 193(

عنوان به اخالقگرا منتقدان که آنچه ثانیاً،
بصیرتهایاخالقیآثارهنریمطرحمیکنند،درواقع،
پیشفرض هنری آثار که است اخالقیای اصلهای

Beards-( میگیرند،نهاینکهخودکاشفآنهاباشند
ley, 1981: 379-80(.اصاًلمخاطبانچنینآثاریبایداز

پیشبهاصلهایاخالقیموردنظروقوفداشتهباشند
تابتوانندباآنآثارارتباطبرقرارکنند.بعیداستکسی
داشته نیاز مكافات و جنایت مثل پیچیدهای رمان به
باشدتابیاموزدکه»قتلامرقبیحیاست«.باری،در
واقع،آگاهیازُقبحقتلیكیازپیششرطهایدرکوفهم
که کرد اّدعا نمیتوان پس، است. رمان این صحیح
خوانندگانباخواندنرمانبهاینقاعدةاخالقیوقوف
بدیع شناخت تنها نه هنری آثار وقتی میکنند. پیدا
عرضهنمیکنند،بلكهمخاطبانبایدازپیشبهقضایایی
کهآنآثارپیشفرضمیگیرندآگاهباشندتابتوانندبا
آنهاارتباطبرقرارکنند،چهمعناداردکهبگوییمآثار

هنریبهماچیزمیآموزند؟
ثالثاً،اگرهمبشودازبرخیآثارهنریچیزیآموخت
نكته باز باشد، توّجه درخور و نباشد پیشپاافتاده که
در غیرپیشپاافتاده شناختهای این که است اینجا
ـمثلفلسفه،علم،و... جایدیگریخارجازقلمروهنرـ
ــبهدستآمدهاندوکارهنرایناستکهصرفاًآنهارا
هیچ دیگر، عبارت به میکند. عرضه زیبا قالبی در
هنر فقط که نیست کار در متمایزی هنری شناخت
برمخاطبانعرضهکند.درهمةعلومبه را بتواندآن
اّما داریم، علمی روششناسی عاّمشان، معنای
روششناسیهنریچیستکهکسانی)یعنیهنرمندان(
برمبنایآنبهشناختهاییمیرسندوآنشناختها
 Stoltintz, 1992: 191( میکنند  عرضه مخاطبان بر را

192(؟

رابعاً،باز،درهمةعلوم،روشهاییبرایموّجهساختن
چطور صورت این غیر در چون دارد، وجود مّدعاها
میشودعلمراازجهلبازشناخت.علممساویباصرف
اّدعانیست،بلكههراّدعاییبایدصادق20ونیزموّجه21
اگر حّتی یعنی، زد. دم علمبودنش از بشود تا باشد
بپذیریمکهمّدعایپیشگفتهازرمانغروروپیشداوری
برمیآید،بازهم،تامّدعایمذکورموّجهنشود،دیّاری
نمیتواندبگویدکهازاینرمانچیزیآموختهوشناختی
کسبکردهاست.پس،حال،پرسشاینجااستکه:
قرار چه از هنر در مّدعاها موّجهساختن روششناسی
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است؟
نیز و موّجه باید اّدعایی هر که گفتیم خامساً، و
صادقباشدتابتوانشناختیاعلماشدانست.بنابراین،
وقتیکهرمانمذکورازدنیاییخیالیحرفمیزندوبه
دنیایواقعیماارجاعندارد،حّتیبهفرضموّجهدانستن
نیز و خودش خیالی دنیای خصوص در مّدعاهایش
صادقفرضکردناینمّدعاهادرآندنیا،چطورکسی
میتواندازصادقبودندعاویمذکوردرخصوصدنیای
بگویدکهشناختکسب بالمآل، و، بزند مادم واقعی
دعاوی که گفت میشود کجا از یعنی است؟ کرده
هم ما دنیای مورد در پیشداوری و غرور احتمالی

صادقاند)Diffey, 1997: 30(؟
بهنظرمیرسدکهمخالفنقداخالقی،باطرحاین
اشكاالتمعرفتشناختی،تحّدیجانانهایتدارکدیده
استومنتقداخالقگرارابههماوردیایتمامعیارفرا
این از میتواند اخالقگرا ببینیم حال، میخواند.
و تسلیم باید اینكه یا بگذرد سالمت به دامچالهها
دست اخالقی نقد از و شود مخالف اّدلة سرشكستة

بشوید.
نخستینطریقیکهبرایپاسخگفتنبهاستداللهای
پیشگفتهدرپیشمیتوانیمگرفتایناستکهبگوییم
ناموّجهی طرز به مخالف نظر مورد معرفتی الگوی
صرفاً شناخت که است این او فرض است. تنگدامنه
عبارتاز»شناختگزارهای«22است،یعنیشناختیکه
بهقالبگزارهدرمیتواندآمد.وچون،بهزعمخودش،
شناختی چنین فراهمآوردن از هنر که میدهد نشان
بخشیدن قابلّیت هنر که میگیرد نتیجه است، عاجز
هیچگونهشناخت،وازجملهشناختاخالقی،راندارد
و،ازاینرو،نمیتوانبهنقداخالقیآننشست.اّمافارغ
شناخت فراهمآوردن قابلّیت هنر بپذیریم اینکه از
گزارهایراداردیاندارد)بعدتربهاینمسألهبازخواهیم
گشت(،بحثدراینجابرسرایناستکهشناختتنها
نوع دو ودستکم نیست گزارهای بهشناخت محدود
در هنر قضا، از که، هست میان در دیگر شناخت
»شناخت یكی دارد: بسیار توانایی آنها بهدستدادن
عملی«23یا»بلدبودن«24،کهگیلبرترایلبهتبیینآن
پرداختودرمقابل»شناختنظری«25یا»دانستن«26

یاهمانشناختگزارهایطرحشکرد)Ryle: 1945(؛و
دیگری»شناختنسبتبهاینکهچیزیچهحالوهوایی
دارد«،27کهخودشصورتیاز»شناختازراهآشنایی«28
ـهمانکهبرتراندراسلبهروشنیهرچهتمامتراز استـ
گزارهای شناخت همان یا توصیف«29 راه از »شناخت
راسل80:1377-  Russell 1910;( داد  تمیزش کذایی

.)65
حالوهوایی اینکهچیزیچه به نسبت »شناخت
دارد«شناختیاستنسبتبهوضعوحالیکهدرآنقرار
نداریموتجربهایازآننداشتهایماّمابهمددپروازدادن
 Walsh,(خیالمانمیتوانیمدرکیازآنبهدستآوریم
ابراهیم )ساختة »چ« فیلم مثال، برای .)1969: 91

حاتمیکیا(بامخاطبکاریمیکندکهدرکیازحال
شهری، جنگ خونوآتش وضع در قرارگرفتن
و هراس احساس و برادر، روی برادر اسحلهکشیدن
بیپناهیهولناکوبیامانآنبهدستآوردوبتواند،
تجربهای، چنین گزاف هزینههای پرداختن بدون
شناختیازحالوروزگرفتاراندرچناناوضاعواحوالی
کسبکند.اینشناختاحتماالًدرتصمیمگیریهایی
کهنتایجشانممكناست،بهنحویازانحاء،بهوقوع/
عدموقوعچنینوضعیربطپیداکندبهکارتصمیمگیرنده
خواهدآمدوبهاودراتّخاذتصمیمدرستترواخالقیتر
فیلم میتوان هم دیگر سوی از کرد. خواهد کمک
زد،که مثال را ریفنشتال( لنی )ساختة اراده پیروزی
نظامی تحت قرارگرفتن حالوهوای از نادرستی درک
فاشیستیبهمخاطبمیدهد.فیلممذکوروضعیبرای
مخاطبتوصیفمیکندکه،درآن،شادیوامیدموج
و هیتلریهمینخوشبودنها نظام گویی تو میزند،
از خبری هیچ آن در و است بایكدیگرخندیدنها
رعبافكنیهاوخشونتهاوقساوتهایاکثریّتطرفدار
نظامحاکمعلیهاقلّّیتمخالفنیستکهاحساسناامنی
کشندهایدردلوجانکودکانوزنانومردانایشان
بیندازد.روشناستکهشناختنادرستیکهاینفیلم
مخاطبانش نظامیبه چنان در زندگی حالوهوای از
میدهداحتمالخطایدرتصمیمگیریهایاخالقیرا
افزایشمیدهد.بنابرآنچهگذشت،هردویاینفیلمها
به نسبت دارندکهدرخصوصشناخت را آن قابلّیت
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حالوهواهاکاریبكنندو،ازاینجهت،میتوانبهنقد
اخالقیهردویاینفیلمهانشستوازخوبیاخالقی

یكیوبدیاخالقیدیگریسخنگفت.
نكتةدومدرپاسخبهمخالفایناستکهمتذّکر
شویمآثارهنری،افزونبرشناختنسبتبهحالوهواها،
آن و بخشید، میتوانند نیز را شناخت از دیگری نوع
شناختعملیاست.شناختعملیعبارتازشناخت
نسبتبهنحوةانجامدادنهرکاراست.مثاًلپارهایاز
واکنشهای که بیاموزند ما به میتوانند هنری آثار
چطور اخالقی/غیراخالقی اعمال درخور عاطفی
قّوای آثار از برخی )Robinson, 178(؛ واکنشهاییاند 
تعّقلاخالقی30مانراتقویتمیکنند)Currie, 1995(؛
بعضیبهمایادمیدهندکهچگونهاحكامکلّیاخالقی
رادرمواردجزئیبهکارببریم)یانگ4:1388-143(؛
برخیقّوةتخّیلاخالقیمانراگسترهوژرفامیبخشند
)مرداک،1387(؛وپارهایهمکمكمانمیکنندتابه
ناشناخته برایمان تاکنون که بنگریم جهان به نحوی
بودهاست)Goodman, 1976(.همةاینکارها،درواقع،
شناخت و میکنند پختهتر و ورزیدهتر عمل در را ما
اعمال به نهایت، در تا، میدهند افزایش را عملیمان

اخالقیتردستبریم.31
اّماسوماینكه:ایبسامخالفدراینجابگویدکه
نیست، شناخت کلمه دقیق معنای به عملی شناخت
بلكهدرواقع»مهارت«32است.دراینصورت،بازهم
فرض با و، زد دور را مخالف دیگر نحوی به میتوان
پذیرفتناینسخناو،حال،الگویتعلیموتربیتیویرا
مخالف که میرسد نظر به باری، کشید. نقد به
تعلیموتربیترامحدودبهفراگیریگزارههامیداندواز
اینرواستکهمیگویدآثارهنریقابلّیتفراهمآوردن
شناختگزارهاینسبتبهاوامرونواهیاخالقیراندارند
آنها از کاری اخالقی تعلیموتربیت در بنابراین، و،
ساختهنیست.حالآنکه،چنانکهاّولبارارسطونشان
داد،برایانجامدادناعمالاخالقی،افزونبرفراگرفتن
عدالت اینکه )نظیر گزارهای شناختهای برخی
)نظیر عملی شناختهای پارهای اکتساب چیست(،
اینکهچهعواطفیرا،بهچهمیزان،ودرخصوصچه
موضوعاتیبایدازخودنشاندهیم(نیزضروریاست

شناخت این خواه حال، دوم(. کتاب :1389 )ارسطو
را اخالقی داوریهای انجامدادن مثاًل نحوة به نسبت
بحث اصل در مهارت، خواه و بدانیم عملی شناخت
توفیریندارد.زیراسخنبرسرایناستکهتعلیموتربیت
شناختهای از پارهای فراگیری بر افزون اخالقی،
گزارهای،مستلزماکتساببرخیمهارتها/شناختهای
عملی)نظیرژرفابخشیدنبهتخّیلاخالقی،تقویتقوای
واکنش نشاندادن در مهارتیافتن اخالقی، تعّقل
عاطفیـاخالقیمناسبوبهجا،و...(نیزهست.وچنانکه
نشاندادهاند،اینکارهایاخیرازآثارهنریبرمیآیدو،
که آثاری دستکم که پذیرفت باید جهت، این از
میتوانندچنینمهارتهاییرادرمخاطبانشانبپرورند
موّجه بنابراین، هستند؛ تربیتی تعلیمیو وجه واجد

استکهبهنقداخالقیشاندستزد.33
استداللهای به پاسخگفتن راه چهارمین
معرفتشناختیمخالفایناستکهنشاندهیمحّتیبا
پذیرفتنالگویتنگدامنةاوازشناختهممیتواناز
یعنی زد، دم شناخت فراهمآوردن در هنر توانایی
شناخت بهدستدادن در هنر که داد نشان میشود
گزارهایهمچنداندستوپابستهنیست:الف.برخالف
نظرمخالف،هرچهدرخدمتشناختگزارهایاست
نبایدلزوماًباورصادقموّجهباشد.اینرافیلسوفانبهتر
از همواره ایشان خود زیرا میدانند، کسی هر از
)که نقض مثالهای و مثالها، فكری34، آزمایشهای
بحثموّجهبودنشاناصاًلمطرحنیست(درفلسفهورزی
به روایی هنری آثار که میدانیم و میجویند. سود
بازی را فكری آزمایش نقش میتوانند نحوی بهترین
کنند)Carroll, 2002(.ب.فكرتهاینوکهدرپیشبرد
علمومعرفتبشرنقشغیرقابلانكاریدارندنبایدلزوماً
و فكری بارقههای از کدام هیچ تقریباً باشند. موّجه
ایدههایبدیعیکهبسیاریازمتفّكرانودانشمندانرا،
درحوزههایمختلفعلومومعارف،بهکشفووضع
موّجه ابتداء در گشته رهنمون تازه قوانین و قاعدهها
نشدهبودهاند.بهنظرمیرسدکهابداعونوآوریدرهیچ
تبیین علوم، ازجمله بشر، زندگی عرصههای از کدام
نشدهاستوبنابراین،سازوکاردقیقشروشننیستتا
بتوانآنرادرعالمانهمةشاخههایعلمیپرورشداد
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وایشاننخست،باتكیهبرآنقّوه،ایدههاینوعرضه
کنندوآنگاه،باتكیهبرمهارتعلمیخود،درتوجیه
صدقآنهابكوشند.هموارهمحتملاستکهفكرتهاو
شاخههای در که برسد کسانی ذهن به نو ایدههایی
علمیمشغولبهکارنیستندو،ازاینرو،قطعاًبارقههای
اّما داشت. نخواهند آستین در را خود توجیه مذکور
همینفكرتهایبدیع،چونعرضهشوند،میتوانندبه
دستعالمانیبرسندکهچهبساازآنهابهرههابرندو،
درتوجیهشان،سخنهاگویند.ازجملةچنینفكرتهای
نُویروشنبینیهاییاندکهپارهایازآثارهنریدربارة
Novitz, 1987: 130-( میدهند دست به بشر سرشت
شناخت بخشیدن در هنر که میبینیم بنابراین، .)32

گزارهاییامفهومیهمتواناییهاییداردوازاینجهت
نیزدرخورنقداخالقیاست.

پنجماینکهبرایمعرفتبهشماررفتنیکگزارهاز
مّدعی از بلكه نمیپرسند، آن به منجرّ روششناسی
میخواهندکهاثباتدرستیدعویکند،تامعلومشود
اینکه بنابراین، نه. یا است کرده عرضه شناخت که
مخالفمیگویدروششناسیرسیدنهنرمندانبهآن
شناختهایکذاییروشننیستو،درنتیجه،نمیتوان
ازشناختبودنشاندمزدبهمغالطهمیماند.وانگهی،
ایناّدعااقتضائاتمعرفتشناختیایداردکهقطعاًخود
مخالفهمتابپذیرفتنشانرانخواهدداشت:اگرقرار
خصوص در مّدعاها به رسیدن روش صرف به باشد
از بسیاری باید کرد، داوری شناختبودن/نبودنشان
معارفبشریراازدایرةعلمبیرونکرد،زیراروششناسی
رسیدنبهآنهایاروشننیستیااگرهمروشناست
خاّص رشتة آن عالمان مرسوم روشهای با مطابق
بصیرتهای به باید اخراجیها، این جملة از نیست.
روانشناختیعظیمیکهازآثارشكسپیریاداستایفسكی
استخراجشدهاند،وهنوزهممیشوند،اشارهکرد.دیّاری
میتواندخبردهدکهایندوباچهروششناسیایبه
دست بشر روانی سرشت باب در روشنبینیها آن

یافتهاند؟
ونكتةششمایناستکهظاهراًمخالفمقامکشف
رابامقامتعلیماشتباهگرفتهاستآنجاکهمیگوید
آثارهنریمعرفتدستاّولعرضهنمیکنندوبنابراین

قابلّیتتعلیموتربیتندارند.اینکههنرمیتواندشناخت
بدیععرضهکندیانمیتواندچنینشناختیبهدست
میتواند هنر که ندارد امر این به دخلی هیچ دهد
در جمله )از بهدستآمدهدرجایدیگر شناختهای
فلسفهوعلم(رابهآستانةآگاهیمخاطبانبرساندو،به
بیاموزد.حجم انحاء،آنآموزههارابهایشان از نحوی
عظیمیازادبّیاتهمةفرهنگهابرایمخاطبانشانوجه
تعلیمیداشتهاند،مخاطبانیکهعموماًهیچگاهبهمنابع
مورد شناختهای تا نمیکنند رجوع فلسفی علمیو

نظرراازآنمنابعکسبکنند.
درمجموع،1.اگر،چنانکهکوشیدیمنشاندهیم،
بتوانازآثارهنریهمشناختگزارهایکسبکردوهم
چیستی خصوص در هم یعنی غیرگزارهای، شناخت
خصوص در هم و برگرفت چیزهایی اخالقیزیستن
قابلّیت از میتوان قطعاً اخالقیبودن، چگونگی
معرفتبخشیچنینآثاریدمزدو،براینمبنا،بهنقد
اخالقیشاندستیازید.افزونبراین،2.حّتیاگرفرضاً
دستاّول گزارهای شناخت هنری آثار که بپذیریم
بازمیتوانازقدرتهنردرتعلیم نمیتوانندبخشید،
به دیگر جاهای در فراهمآمده گزارهای شناختهای
و بررسی به جهت، این از و، گفت سخن مخاطبان

ارزیابیاخالقیچنینآثاریهّمتکرد.

3. استدالل های روش شناختی
استداللهایروششناختیعمدهایکهمخالفانبر
ضدّامكاننقداخالقیاقامهکردهاندبردوقسماند،اّمادر
اشكاالت که است این سر بر اصلی بحث دو هر
را اخالقیهنر نقد کارهستکه در روششناختیای

ناموّجهمیسازد.
نخستیناستداللروششناختیرامیتواناستدالل
زیباییشناختینامداد.لّباستداللمذکورایناستکه
زیباییشناسیواخالقدوقلمروارزشیمتفاوتاند،با
احكاموموضوعاتمتفاوت،وروانیستکهبایكدیگر
و، زیباییشناختیاند اموری هنری آثار شوند. خلط
قلمرو به مربوط آنها بررسی و نقد بنابراین،

زیباییشناسیاست،نهاخالق.35
بهایناستداللدوپاسخمیشودداد:اّوالًباپذیرش
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زیباییشناختی ارزشهای و اخالقی ارزشهای اینکه
دونوعارزشاندوازدومنبعهنجارگذارمتفاوتصادر
میشوند،بازمیتوانبهسراغبخشهاییدرآثارهنری
جمله از بشوند: اخالقی ارزشهای مشمول که رفت
هنرهای از بخشی )که شخصّیتها اختیاری افعال
حیات موافق/مخالف امیال و/یا نظرگاهها رواییاند(،
اخالقی)کهبهنحویبهشخصّیتهامربوطمیشوند(،و
نیزوضعوحالهایبهاصطالحاخالقی/غیراخالقی)کهباز

درارتباطباشخصّیتهامعناپیدامیکنند(.
ودرثانی،هستندآثارهنریایکهمجالبررسیاز
دومنظررامیدهند:میشودهموجوهزیباییشناختیشان
ازدومنظر مثاًل، را. راکاویدوهموجوهاخالقیشان
اصغر )ساختة الی« »دربارة فیلم بررسی به میتوان
فرهادی(نشست:یکمنتقدمیتواندبهجلوههایبصری
و داخلی کارگردانیصحنههای نحوة به بپردازد، فیلم
خارجی،بهدلهرةایجادشدهباحرکتهایخاّصدوربین
دربرخیصحنهها،بهپیچیدگیهایفیلمنامهونحوة
شخصّیتپردازیها،بهصحنهآراییسادهوسردفیلم،به
بازیهایبازیگران،بهتدویِندرخدمتتعلیق،وبههر
عنصرزیباییشناختیدیگر؛ودربابهمةاینهاسخن
بگوید.اّمامنتقدیدیگرهممیتواندازاینامرسخنبه
فرایند به ما واداشتن با الی«، »دربارة که آورد میان
و شخصّیتها دربارة اخالقی داوریهای از پیچیدهای
آنگاهتجدیدنظردرآنداوریها،قوایداوریاخالقیما
رامیپروردوپختهترمیکند.افزونبراین،بهگمانما،
ممكناستمخاطبانیازدربارةالیبیاموزندکه:»همة
بر مبتنیاند اخالقی، داوریهای جمله از داوریها،
اّطالعات گوشبهزنگ باید همیشه بنابراین، اّطالعاتی.
تازهبودوپروندةهیچمورداخالقیایرابرایهمیشه
نبایدبستهفرضکرد،بلكههموارهبایدآمادهبودتابر
طبقدادههایتازهدرداوریهایکهنهتجدیدنظرکرد.«
حال،ممكناستپارهایازمخاطبانمذکورایناحكام
راپیشترشنیدهاّمادلیلیبرپذیرفتنشاننیافتهباشند،
واینفیلمبرایشانچونانآزمایشیفكریمؤیّداحكام
پیشگفتهشود؛وپارهایهمتاپیشازمواجههبادربارة
الیاصاًلایناحكاماخالقیرانشنیدهباشندواینفیلم
را دو، هر پذیرفتنشان، دلیل هم و احكام خود هم

یکجابرایشانفراهمآورد.بدینسان،آثارهنری،افزون
برارزشهایزیباییشناختی،میتوانندواجدارزشهای
به که است موّجه مبنا، این بر و، باشند نیز اخالقی

ارزیابیونقدارزشهایاخالقیآنهادستببریم.
اّمادومیناستداللروششناختیمشهوراستدالل
استدالل از بیشتری تفصیل که است، ضدّپیامدگرایی
که است آن برسر استدالل،سخن این در دارد. اّول
مواجهة که مبنا این بر اخالقگرا منتقدان عموماً
مخاطبانبابرخیآثارهنریمنجرّبهپیامدهایاخالقی
آثار آن اخالقی نقد به میشود ایشان در بد/خوبی
سخن آنها اخالقی بدی/خوبی باب در و میپردازند
پیامدهایی چنان نسبتدادن آنکه حال میرانند،
جامعهشناختی بررسیهای و نمونهگیریها مستلزم
پیچیدهایاست.بهعبارتدیگر،منتقداناخالقگرابه
نحوپیشین)یاماتقّدم،یاپیشاتجربی(36میگویندکه
مخاطبان بر را بد/خوب اخالقی تأثیر بهمان اثر فالن
خواهدداشت،وبرایناساسبهنقدشمیپردازند،در
حالیکهبرایدانستنتأثیراخالقیاثربرمخاطبانباید
بهتجربههایمخاطبانرجوعکردوبهنحوپسین)یا
ماتأّخر،یاپساتجربی(37استنتاجکردکهاثرمذکورچه

تأثیریبرایشانداشتهاست.
از این،شواهدیدردستهستحاکی از باالتر و
این در نمیشود هم پسین دادههای به حّتی اینکه
برتحقیقتجربی راه اعتمادکردوگویا مواردچندان
چیستیتأثیراتاخالقیآثارهنرینیزبستهاست.برای
نمونه،پسازانتشاررنجهایورترجوان)نوشتةگوته(،
ده چند اینکه از شد عرضه متعّددی گزارشهای
مخاطبجواناینرمان،درآلمان،دستبهخودکشی
معلومشدکهکتابمذکورمخاطبان وظاهراً زدهاند،
جوانشرابهخودکشیسوقمیدهد.38ولیامروزهم
رنجهایورترجوانمنتشرمیشودوخواندهمیشودو،
بااینهمه،دیگرجوانانیازمیانخوانندگانشدستبه
تأکید گزارشها که چنان اگر، نمیزنند. خودکشی
میکردند،پیامدخواندنرمانمذکورخودکشیاست،
به دست جوان ورتر رنجهای امروزی خوانندگان چرا
خودکشینمیزنند)بشیریّه،4:1383-253(؟بهنظر
آن در را دیگری عوامل ردّپای باید که میرسد
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گفت.بدینسان،منتقداخالقگرامیتواندــبلاخالقاً
ـخودرادرمقامفردیدارایویژگیهای ناگزیراستکهـ
انسانیمشترکباماقراردهدو،باتكیهبراینفرض
موّجهترازبدیلش،پیامدهایمواجهةخودشبااثررابه
آستانةآگاهیمابرساند،بهاینامیدکهماراپیشاپیش
ازپیامدهایاحتمالیمواجههبااثرمذکورمّطلعسازد.
مثاًلبگویدکهتماشایفیلم»دریایبیکران«40احساس
یأسیکشندهوبیفریادیایذهنسوزدرمخاطببهجا
خاک به گزارش رمان خواندن بهعكس و میگذارد؛
شوق و شور کازانتزاکیس( نیكوس )نوشتة یونان
مبارزهایبیامانبرایبهترزیستنرادرآدمیبرمیانگیزد.
اّمادومی، القاءمیکند؛ اّولیبیمعناییتلخیرابهما
بهرغمتوّجهدادنبهوجوهتراژیکزندگی،معناییبرای
منتقد از باید آنچه بنابراین، مینهد. پیش زندگی
خواستایناستکهاّدعایشراتاحّدامكانبهشواهدی
دراثرموردنظرموّجهسازد،نهاینکهچنینشیوهایرا
کناربگذاردوازبیانمثاًلاحساساتیکهدرمقاممخاطب

نوعیداشتهدستبشوید.
دراینجامخالفممكناستاشكالکندکه:وجه
نوعی مخاطب ازسرگذراندة احساسات بیان مطلوبّیت
چیستکه،براینیلبهآنمطلوب،منتقدبایدچنین
کند؟درپاسخبایدگفتکهنقدهمیشهرویسخنش
نیزهست. باهنرمندان بلكه بامخاطباننیست، فقط
یعنیگاهینقد،بهزبانبیزبانی،بههنرمندانمیگوید:
اگرمیخواهیداحساسپشیمانیتلخیازآندستدر
مخاطبتانایجادکنیدکهدرپایانفیلم»لولیتا«41به
این که طرحوتدبیرهایی باید میدهد، دست مخاطب
فیلمدرایجادایناحساسبهکاربردهاسترابهکار
بگیرید؛واگردرپیاحساسعلّویهستیدکهازفیلم
باید میدهد، دست فصول«42 تمام برای »مردی
ــ بربگیرید را آن در بهکارگرفتهشده طرحوتدبیرهای
اینجااستکهالزممیآیدمنتقدبگویدکهبهنظرش
مقام در او، در احساس آن ایجاد سبب عواملی چه
بهشواهد موّجه را اّدعایش و نوعی،شدهاند، مخاطب
سازد.اساساًتفاوتسخنمنتقدباسایرمخاطبانعادی
داشتن بر مبنی دعویاش منتقد که است این در
احساسیخاّصدرمواجههبااثرراموّجهبهشواهدیاز

ایننكتهدقیقشد خودکشیهایکذاییجستودر
که:درپستصمیمبهانجامهرعملیعواملعدیدهای
نهفتهاستواحصاءآنهاوتعیینسهمشانشایدحّتی
دست از نمونههایی برنیاید. هم تجربی علوم عهدة از
رنجهایورترجواندرتاریخهنرکمنیستندوبایدمارا

نسبتبهپیامدگراییجّداًشّكاکوبدبینکنند.
درپاسخبهایناستدالل،میتوانگفت:اّوالًبیشّک
اینامرراکهدیدنفیلمییاخواندنرمانیدقیقاًچه
پیامدیبرایبینندگانیاخوانندگانداردبایدبابررسی
خصوص در اّما آورد. دست به پسین شیوة به موارد
کیفّیتهایخاّصیچونخشونتدربرخیفیلمهاشاید
بررسی طریق از و فیلمینباشد هر بررسی به نیازی
نمونههایقبلیبشوددربابنمونههایآیندهنیزسخن
)نظیر طبیعی تجربی علوم در که طور همان گفت،
فیزیکوشیمی(نیزروالبرهمیناست.بااینهمه،در
نسبتدادنپیامدهاییازایندستبهآثارهنریدّقت

بسیارباید.
مقام در را خود میتواند خبیر منتقد ثانی، در
پیامدهای باب در و قراردهد اثر هر نوعی39 مخاطب
احتمالیمواجههباآناثرچیزهاییبهمخاطبانآینده
خواه و باشد داشته اخالقی وجه نقدش )خواه بگوید
او بر تأثیراتی چه اثر که بگوید یعنی، باشد(. نداشته
سایر بر تأثیراتی چه احتماالً بنابراین، و است داشته
اینفرض بر مبتنی اّدعا این مخاطبانخواهدداشت.
بایكدیگرمشترکیم،و استکهماانسانهادراموری
کسیکهبخواهداینسخنرارّدکندبایددراینفرض
مبناییشّکوشبههکند.ظاهراًامرازدوبیروننیست:یا
با انسانایم که رو آن از انسانها ما که بپذیریم باید
ساحتهای در مثاًل داریم، اشتراکی وجوه یكدیگر
بایدتصدیقکنیمکه یا ارادی؛ و معرفتیواحساسی
بر »انسان«، نام به نوعی ذیل در ما همة جایدادن
مبنایداشتنویژگیهاییمشترکبایكدیگر،افسانهای
بیشنیستوماموجوداتیبهکّلمتفاوتبایكدیگریم.
فرض با مقایسه در نخست فرض که میرسد نظر به
بدیلشموّجهتراستو،فارغازاختالفنظرهادرمیزان
وجوهاشتراکانسانهابایكدیگر،میتوانازاتّفاقنظر
انسانشناساندراصلوجوداینوجوهاشتراکسخن
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اثرمیکند،اّمامخاطبعادیچنینکارینمیتواندکرد
ــکهاگرکرد،اوهمبههماناندازهمنتقدخواهدبود.

وثالثاًمنتقداخالقگرادرمواقعیکهرویسخنش
بامخاطباستهملزوماًسخنشایننیستکه»این
اثرراببینیدچونباارزشهایاخالقیمیخواند،وآن
نمیخواند«؛ اخالقی ارزشهای با چون نبینید را اثر
بلكه،بیشوپیشازاین،کارشآناستکهمخاطبرا
اثرتوّجهدهد،تامخاطب بهوجوهاخالقی/غیراخالقی
بهتربتوانداثررادرکوفهمکند.یعنیمنتقدبهعبارتی
بایدچشممخاطبرابازکندونشانشدهدکهکدام
اجزاءاثردرخورتوّجهبیشتریاند،کداموجوهدروهلة
نخستبهچشمنمیآینداّمابرایفهماثراهمّیتدارند،
وازکدامزوایاهممیشودبهاثرنگریستوچیزهای
به صرفاً اخالقگرا منتقد نمونه، برای یافت. مهّمی
مخاطبانشنمیگویدکه»فیلمتولّدیکملّت)ساختة
موجوداتی را سیاهپوستان چون نبینید، را گریفیت(
دائمالخمروبیمصرفوکودننشانمیدهدواحساس
انزجارازایشانرادرشماایجادمیکند،واینباوررادر
شماتقویتمیکندکهآنهادربهترینحالتموجوداتی
درجهدوماند«؛بلكهمیکوشدچشممخاطبانرابهاین
اموردرفیلمبازکندو،ازآنمهمّتر،بهایشاننشاندهد
کهفیلممذکورچگونهوازچهطریقیآناحساسانزجار
ازسیاهپوستانوآنباوربهانسانهایدرجهدومبودنشان
رادرمامخاطبانایجادو/یاتقویتمیکند.وحّتیاگر
هممنتقدبخواهدکهمخاطبانشرابهخواندن/نخواندن
انجام را پیشگفته کارهای باید نیز کند ترغیب اثری
دهد.یعنیباید،بهنحویمستندبهشواهد،بگویدکه
حسینی( خالد )نوشتة بادبادکباز رمان خواندن مثاًل
هنگامة در انسانی پیچیدة روابط از عمیقی درک

جنگهایطوالنیونسلاندرنسلمیتواندبخشید.
دریکجمعبندیکلّی،اگربتوانبهشیوههاییکه
خطاهای دستخوش آنکه بی برشمردیم، باال در
دست هنری آثار اخالقی نقد به شد، روششناختی
روششناختی استداللهای که گفت میشود یازید،
شّكاکدرردّامكاننقداخالقیهنربیاثرخواهندبود.

نتیجه گیری
چنانکهرفت،برسرنقداخالقیآثارهنریدرمیان
صاحبنظراناختالفهایجّدیهست.ازمیانمسائل
مورداختالف،یكیهممسألةامكان/امتناعنقداخالقی
است:کسانیبرامتناعچنیننقدیاستداللمیکنندو
میکنند. جّدوجهد آن امكان از دفاع در هم کسانی
وجودشناختی، اشكاالت طرح با کوشیدهاند مخالفان
معرفتشناختی،وروششناختیدرامكاننقداخالقی
این در که پاسخهایی اگر اّما، کنند، شّکوشبهه هنر
بوده درست شد داده پیشگفته اشكاالت به جستار
زد. دم اخالقی نقد امكان از میتوان همچنان باشند،
باری،جانکالمماموافقانامكاننقداخالقیایناست
که1.وجوهیدرآثارهنریهستکهمیشود،بیآنکه
آنها اخالقی نقد به شد، خلطمقوله دستخوش
قابلّیت هنری آثار از پارهای دستکم .2 پرداخت؛
بخشیدنهمشناختگزارهایوهمشناختغیرگزارهای
نقد درخور قابلّیتی، چنین واسطة به و، دارند را
راهها آن از که دارد وجود راههایی .3 و اخالقیاند؛
میتوانبهنقداخالقیپرداختو،درعینحال،مرتكب

خطاهایروششناختینشد.

پی نوشت ها
1. the cult of aestheticism
2. “art for art`s sake”
3.ازجمله،کرولوسویلمعتقدندکهصورتگرایانوطرفداراِن
»هنربراِیهنر«تفسیرنادرستیازکانتداشتهاندوسخِن
کانتبههیچوجهبهامتناِعنقِداخالقِیهنرراهنمیبرد

)کرول،1392ب:69؛سویل،1387(.
حسِن همواره که است آن بر گات که گفت باید اجماالً .4
اخالقیحسِنزیباییشناختیاستوعیِباخالقینقِص
زیباییشناختی؛کرولقائلاستبهاینکهتنهاگاهیحسِن
زیباییشناختیاستوعیِباخالقیعیِب اخالقیحسِن
اخالقی عیِب گاهی که میگوید کیئرن زیباییشناختی؛
حسِنزیباییشناختیاست،افزونبراینکهگاهیحسِن
اخالقیحسِنزیباییشناختیاستوگاهیعیِباخالقی
نیز و دین، و اندرسون سخِن و زیباییشناختی؛ عیِب
به ربطی اثر اخالقِی حسن/عیِب که است این الماراک،

حسن/نقِصزیباییشناختِیآنندارد.
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5.دراینجابهتفاوِتمبناییمیاِناخالقگرایاِنریشهنگر)که
برخیشانچونافالطونهنرراازآنروکههنراستواجِد
عیوبیاخالقیمیبینندوبرخیچونشیلرومارکوزههنر
راازآنروکههنراستداراِیمحاسنیاخالقیمیدانند(
واخالقگرایاِنغیرریشهنگر)کهآثاِرهنریراصرفاًبستهبه
عیوب/ واجِد باشند داشته اخالق در که مایهای و پایه
محاسِناخالقیمیدانند(واردنمیشویم.بلكهبحثماندر
اینجستارتنهامعطوفبهادلّهِیاخالقگرایان،درمعناِی

عاّمشان،بهسوِد»امكاِن«نقِداخالقِیآثاِرهنریاست.
»مخالف« بهاختصار را، هنر اخالقِی نقِد مخالِف پس زین .6
میخوانیموموافِقنقِداخالقِیهنررامسامحتاً»اخالقگرا«

یا»منتقِداخالقگرا«.
7. ontological
8. epistemological
9. methodological
10.دررأسهمةایشانکرولاست،کهازسهدستهاستدالِل
مخالفانسخنبهمیانآوردهاستودرصدِدپاسِخبدانها
و معرفتی، وجودشناختی، استداللهاِی است: برآمده
پیامدگرایانه.اّماخوباست،درهمینبدِوامر،روشنکنیم
کهکاِرمادراینجاباکاِراودوتفاوِتعمدهدارد.نخست
اینکه،بهگماِنما،استداللهاِیمخالفانمنطقاًبراینسه
دستهاند:وجودشناختی،معرفتشناختی،وروششناختی.
و وجودشناختی استداللهاِی عرِض در یعنی،
معرفتشناختی،ازاستداللهاِیروششناختیمیتواندم
زد،کهیكیازدونوعاستدالِلقابلِطرحدرذیِلآن،البّته،
با ما کار تفاوِت دومین اّما، است. پیامدگرایانه استدالِل
کرول،دراینجستار،دربرخیازاستداللهاییاستکهبه
مهمِّ استدالِل ماشش مثاًل آوردهایم. نزاع سوِددوسوِی
مخالفانرابرردِّامكاِننقِداخالقیصورتبندیکردهایمو
درصدِدپاسِخبدانهابرآمدهایم،اّماکرولبهاستداللهایی
ـپرداختهاست.نظیِر ـوالبّتهقدریمتفاوتـ کمترازاینـ
همینسخندرخصوِصاشكاِلوجودشناختینیزصادق
است،کهاساساًصورتبندِیماازآناستداللباصورتبندِی
کرولفرقدارد،وطبعاًپاسخماننیز.ودرباِباستدالِل
پیامدگرایانههممادفاعّیهاییكسرهمتفاوتبهسوِدامكاِن
نقِداخالقیبهدستدادهایم،حالآنکهکرولدراینجا

اصاًلبخشیازاشكاِلمخالفانراپذیرفتهاست.
11.ِدِورو)Devereaux 2001: 2-5(وکرول)1392الف:48-
44(،هرکدام،رّدیّههایمشهوریبرایناستداللعرضه
کردهاند،اّمادراینجاماکوشیدهایمازطریِقدیگریبهاین

استداللپاسخدهیم.
12.برایبحِثتفصیلیتردراینباببنگریدبه:کرمی1394.

13.فیلمیبهکارگردانِیجاناتانِدمی،براساِسرمانیبههمین
نام،نوشتةتوماسهریس.

14.فیلمیبهکارگردانِیمارتیناسكورسیزی،براساِسکتابی
بههمیننام،نوشتةنیكالسپیلگی.

15.براِیآگاهِیبیشترازنظریّةباورـمیل)belief-desire(در
.Davidson, 1980 :فلسفةعمل،بنگریدبه

16. moral/immoral situations
17.بهنظر،یكیازوجوِهمهمِّمضموِنپسرکشیوپدرکشیدر
غیراخالقِی وضعوحاِل همین جهان کالسیِک ادبّیاِت
»شاهبودن«است،کهشایددرسایةتحلیلهاِیروانکاوانه
توّجِه و است گرفته قرار آثار این از فرویدی( اغلب )و

درخوریبداننشده.
وادی این در معرفتی« »استداللهاِی از کسانی پیشتر .18
سخنراندهاند)کرول،1392الف:19؛گات،12:1393(،
هست: نامگذاری این در خطایی که میرسد نظر به اّما
و است معرفتی امری اساساً استدالل اینکه نخست
در »معرفتی« بنابراین، باشد؛ غیرمعرفتی نمیتواند
»استدالِلمعرفتی«حشواست.ودیگراینکهآنچهدرذیِل
اینعنوانطرحمیشوداستداللهاییمعرفتشناختیاند،
یعنیاستداللهاییکهدرامكاِنمعرفتبخشِیهنربحث
میکنند؛واینقطعاًبحثیمعرفتشناختیاست.بنابراین،
درکناِراستداللهاِیوجودشناختیوروششناختی،منطقاً
نه گفت، سخن معرفتشناختی استداللهاِی از باید

استداللهاِیمعرفتی.
19. Pride and Prejudice
20. true
21. justified
22. “propositional knowledge”
23. “practical knowledge”
24. “knowing how”
25. “theoretical knowledge”
26. “knowing that”
27. “knowledge of what it would be like”
28. “knowledge by acquaintance”
29. “knowledge by description”
در تخّیل نقِش بر خواندنی شرحی مطالعة براِی .30

اخالقیزیستن،بنگریدبه:ملكیان،1388.
قابلّیِت ایجابِی وجِه از تنها مورد این در اینکه دلیِل .31
معرفتبخشِیهنرسخنگفتیمآناستکهدراینجافقط
به هست. چشمگیری اتّفاقنظِر ایجابی وجِه خصوِص در
عبارِتدیگر،اینکهآیاآثاِرهنریمیتوانندشناخِتعملِی
است. جّدی اختالِف محلِّ نه یا ببخشند ما به نادرست
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را اخالقی مهارتهاِی اصوالً هنرها که آناند بر برخی
قابلّیِت اساساً جهت، این از و، داد میتوانند پرورش
نظر این با هم کسانی اّما ندارند؛ اخالقی گمراهگرِی
مخالفاندومیگویندکههنرهامیتوانندشناخِتعملی
زمینة در را مخاطبانشان یعنی بدهند، هم نادرست
مهارتهاِیغیراخالقیبپرورند.براِیدیدِننمونهایازاین

اختالف،ازجملهبنگریدبه:همیلتون،49-51:1387.
32. “skill”
33.احصاءوشرِحانواِعکارهاییکههنردرزمینهِیشناخِت
عملیمیتواندکرددراینمجالنمیگنجد.اخالقگرایاِن
و فرسودهاند قلمها باب این در فضیلتگرایی مدافِع
مقاله یک حاشیة در شرحش که بخشیدهاند بصیرتها
نمیگنجدو،خود،جستاریسوامیطلبد.دراینباب،از

جمله،بنگریدبه:
 Beardsmore, 1971; Nussbaum, 1990;1387؛ِمرداک

.Palmer, 1992; Kieran, 1996; Carroll, 1998
34. thought experiences
 Isenberg,(35.ایناستداللبرگرفتهازآرنولدآیزنبرگاست
بهایننحواستداللنكرده 1973(،هرچندخوِداودقیقاً
استواینصورتبندیرانگارندگاندرتالشبراِیطرِح

قویِّموضِعمخالفاِنامكاِننقِداخالقیطرحکردهاند.
36.  a priori
37. a posteriori
وضِع میتواند فارسیزبان خوانندة ذهن، به تقریِب براِی .38

نوشتههاِیصادقهدایترادرنظرآورد.
39. typical
40.فیلمیبهکارگردانِیکریسِکنتیس:داستاِنسفِرتفریحِی
زوجیکههمسفرانشان،بهاشتباه،درمیاِندریاجایشان
میگذارند.زوِجشناوربردریاِیبیکراننبردیسخترابا
طوفانوسرماوکوسههاآغازمیکنند؛اّمادستآخریكی
ازترِسچنین راکوسههامیدرندومیکشند،ودیگری
مرگیبهزیرآبمیرودوتنبهخفهشدنمیدهدتااز

دریدهشدنبهدسِتکوسههابگریزد.
41.فیلمیبهکارگردانِیآِدریَنلین،کهبراساِسرماِنپرآوازة

لولیتاِیناباکوفساختهشدهاست.
42.فیلمیسوگناک،بهکارگردانِیفردزینهمان،کهبهماجراِی
پایمردِیقهرمانانةقاضیتامسموربرعقیدهاشدربرابِر

ِهنرِیششم،پادشاهانگلستان،میپردازد.
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