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چکیده
بیــان مســئله: یکــی از مســائل مهــم فلســفۀ هنــر در بــاب نســبت هنــر بــا اخــاق، نســبت میــان 
ارزش زیباشــناختی و ارزش اخاقــی در یــک اثــر هنــری اســت. در میــان فیلســوفان تحلیلــی 
، جریانــی بــه وجــود آمــد کــه نوعــی اخاق گرایــی جدیــد را در زمینــۀ ارزیابــی اخاقــی هنــر ارائــه  هنــر
می دهــد. ایــن جریــان در مقابــل »اخاق گرایــی افراطــی« و ارتقــای آن اســت. اخاق گرایــی جدیــد 
توســط نوئــل کــرول )اخاق گرایــی میانــه رو( و بریــس گات )اصالــت اخــاق( صورت بنــدی شــده 
ثــار هنــری می تــوان ترســیم  اســت. بــر اســاس هــر دو دیــدگاه، یــک الگــوی ارزیابــی اخاقــی آ

نمــود.
ــر دیــدگاه کــرول و  ــار هنــری مبتنــی ب ث ــه: ایــن پژوهــش الگوهــای ارزیابــی اخاقــی آ ــدف مقال ه

ــود. ــخص ش ــر مش ــدگاه برت ــا دی ــد ت ــه می کن ــر مقایس ــا یکدیگ گات را ب
ســؤال پژوهــش: الگوهــای ارزیابــی اخاقــی مبتنــی بــر دیــدگاه کــرول )اخاق گرایــی میانــه رو( و 

گات )اصالــت اخــاق( چــه شــباهت ها و تفاوت هایــی دارنــد و دیــدگاه برتــر کــدام اســت؟
روش تحقیــق: روش در ایــن پژوهــش تحلیلــی - توصیفــی اســت و گــردآوری اطاعــات بــا روش 

کتابخانــه ای صــورت پذیرفتــه اســت.
نتیجه گیــری: ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه دو دیــدگاه در محــدودة مجــاز ارزیابــی اخاقــی، 
آنجــا کــه« و »از تمــام جهــات«، تکثرگرایــی، درنظرداشــتن ارزش هــای  اســتفاده از اصــول »تــا 
دارنــد.  اشــتراک  یکدیگــر  بــا  مخاطــب«  درخــور  »پاســخ  پایــة  بــر  اســتدالل  و  زیباشــناختی 
 حســاس بــا 

ً
همچنیــن در اســتفاده از قیــد »گاهــی« یــا »همــواره« و بهره گیــری از مخاطــب اخاقــا

، همخوانــی  یکدیگــر تفــاوت دارنــد. در مجمــوع، الگــوی گات بــه دلیــل محــدودة شــمول بیشــتر
بــا دیدگاه هــای اخاق گــرای غیــر میانــه رو،  بــا »نااخاق گرایــی میانــه رو«، همخوانــی  نداشــتن 
 حســاس، اســتفاده از قیــد »همــواره« و همخوانــی بیشــتر بــا 

ً
عــدم بهره گیــری از مخاطــب اخاقــا

دیدگاه هــای بومــی برتــر اســت.
ارزش  اخاقــی،  ارزش  اخــاق،  اصالــت  میانــه رو،  اخاق گرایــی  اخاقــی،  ارزیابــی  کلیدواژه هــا: 
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Abstract
One of the essential issues in the philosophy of art regarding the relationship between 
art and ethics is the relationship between aesthetic value and moral value. Among the 
analytical philosophers of art, a trend saw a positive relationship between the “moral 
value” and the “aesthetic value” of works of art. There is a new movement that presents 
a kind of new moralism for art’s moral evaluation. This movement is a protest against 
“radical moralism” and also its supplement. Radical moralism (also known as “moralism,” 
“extreme moralism,” or “unlimited moralism”) ignores all aesthetic values in favor of 
moral values. Noël Carroll formulated the first formulation of the moderate view (moderate 
moralism). As Carroll himself points out somewhere, “moderate moralism” is a departure 
from his earlier statement of “soft formalism.” Based on “soft formalism,” Carroll believed 
that although the moral aspect of a work of art was not related to its aesthetic aspect, 
there was no reason not to consider the moral element. Therefore, we can view the work 
of art as a better work due to the presence of “moral excellence.” In “moderate moralism,” 
Carroll not only allows the moral evaluation of works of art but also seeks to prove the 
relationship between the moral aspect and the aesthetic aspect of the work of art. At the 
same time, Berys Gaut formulated the first version of his vision (ethicism). “Moderate 
moralism” and “ethicism” have in common that moral evaluation does not apply to all 
works of art. So this view is considered about works for which such evaluation is possible. 
In the field of sampling of moral assessment, Carroll turns to works of narrative. At 
the same time, Gaut discusses some of the other representative arts, which leads to the 
“ethicism” introducing a more comprehensive range of works into moral evaluation. Some 
thinkers have criticized both views repeatedly in different ways. Meanwhile, others have 
provided versions of moderate moralism. Among which only Matthew Kieran’s view (most 
moderate moralism) is striking. In moderate moralism, one can find a model for the moral 
evaluation of works of art that, in addition to the moral values of the work, also takes 
into account aesthetic values. The method of this research is the library collection. This 
paper first explains Carroll and Gaut’s moral evaluation models and then evaluates and 
compares them. The results of this study show that the similarities between Carroll and 
Gaut’s ethical evaluation models are: a. Moral evaluation is not allowed in all kinds of 
arts; b. They are using “insofar as” and “all things considered” principles; c. They believe 

Article Research Original
 10.30508/FHJA.2021.136218.1022

* j.amin@ferdowsmashhad.ac.ir 
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

11

شماره سوم
زمستان 1399



in pluralism about the values of the work of art; 
d. Considering aesthetic values along with moral 
values; e. Provide an argument based on “the 
merited response argument.” Also, the differences 
between Carroll and Gaut’s ethical evaluation 
models are: a. From the perspective of inclusion 
of examples for moral evaluation, in descending 
order, Gaut (any work that has a moral aspect 
related to the prescribes of the work) and then 
Carroll (any work whose moral part is related to 
attracting the audience) are included; b. After the 
conditions are met, in Gaut’s view “always,” moral 
goodness/evil is considered aesthetic goodness/
defect, but in Carroll’s view, “sometimes,” moral 
goodness/evil is regarded as aesthetic goodness/
defect; c. In Carroll’s statement, “an audience due 
to the moral features” plays a more critical role 
than Gaut’s. In general, Gaut’s model is superior 
to Carroll’s model for several reasons: a. It has 
a broader range; b. Contrary to Carroll’s view, 
it is inconsistent with “moderate immoralism”; 
c. Unlike Carroll’s opinion, it is more consistent 
with non-moderate moralist perspectives; d. The 
“an audience due to the moral features” has no 
key place in the argument;  e. In formulating 
a statement, he uses “always” instead of 
“sometimes”; f. He Emphasizes the “insofar as” 
and “all things considered” principles; g. It is 
more in line with local perspectives. Proving and 
accepting the relationship between the moral and 
aesthetic aspects of the work can be the basis for 
entering into other topics such as justifying or 
rejecting censorship, how the ethical impact of the 
work on the audience, how to legislate based on 
ethics in art and comparing moderate views with 
other philosophical and mystical opinions which 
I did not review in this article and those are the 
future of this article.
Key words:Key words: : moral evolution, moderate moralism, 
ethicism, moral value, aesthetic value.
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مقدمه
گرفــت  شــکل  جریانــی   ، هنــر تحلیلــی  فیلســوفان  میــان  در 
یــا  بــه نســبت مثبــت1 میــان »ارزش اخالقــی«2  کــه به گونــه ای 
دو  هــر  کــه  هســتند  قائــل  هنــری  آثــار  زیباشــناختی«3  »ارزش 
ارزش را بــا هــم در نظــر دارنــد. در واقــع ایــن جریــان اعتــراض و 
هنــری  ارزش هــای  تمــام  کــه  اســت  جریان هایــی  بــر  تکمیلــی 
 )Carroll, می گیرنــد  نادیــده  اخالقــی  ارزش هــای  نفــع  بــه  را 
»اخالق گرایــی«،4  عنوان هــای  بــا  کــه   1998: 279-280(
ــناخته  ــدود«6 ش ــی نامح ــا »اخالق گرای ــی«5 ی ــی افراط »اخالق گرای
بــا  میانــه رو،  دیــدگاه  صورت بنــدی  نخســتین  می شــوند. 
عنــوان »اخالق گرایــی میانــه رو«7 توســط نوئــل کــرول8 تبییــن 
شــد )Idem, 2001(. در همــان زمانــی کــه کــرول دیــدگاه خــود 
دیــدگاه  اولیــٔه  نســخٔه  نیــز  گات9  بریــس  می کــرد،  تکمیــل  را 
 )Gaut, ــرد ــدی ک ــالق«10 صورت بن ــت اخ ــوان »اصال ــا عن ــود را ب خ
)2001. هــر دو نســخٔه دیــدگاه میانــه رو )کــرول و گات( بارهــا 
به صورت هــای مختلــف مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت. در ایــن 
میانــه رو  اخالق گرایــی  از  نســخه هایی  نیــز  برخــی دیگــر  میــان، 
ــا  ــران11 ب ــو کی ی ــدگاه متی ــا دی ــا تنه ــان آن ه ــه در می ــد ک ــه کردن ارائ
عنــوان »میانه روتریــن اخالق گرایــی«12 نکتــٔه چشــم گیری دارد 
میانــه رو،  اخالق گرایــان  دیــدگاه  اســاس  بــر   .)Kieran, 2001(
می تــوان بــه الگویــی بــرای ارزیابــی اخالقــی آثــار هنــری دســت 
ارزش هــای  بــه   ، اثــر اخالقــی  ارزش هــای  کنــار  در  کــه  یافــت 

دارد. عنایــت  نیــز  زیباشــناختی 
به عنــوان   - گات  و  کــرول  از  مقاالتــی  داخلــی،  پیشــینٔه  در 
دو فــرد اصلــی جریــان میانــه رو - بــه فارســی ترجمــه شــده اســت 
کــه در ایــن مقالــه نیــز اســتفاده شــده اند. در پیشــینٔه خارجــی 
ــا گات  ــرول ی ــدگاه ک ــد دی ــه نق ــه ب ــت ک ــی یاف ــوان مقاالت ــز می ت نی
به تنهایــی می پردازنــد. امــا، ارائــٔه الگــو بــر اســاس دیــدگاه ایشــان 

و مقایســه و تحلیــل ایــن الگوهــا در بــاب نســبت هنــر و اخــالق، 
روش  بــا  پژوهــش،  ایــن  در  اســت.  نشــده  انجــام  حــال  بــه  تــا 
ــه ای  ــردآوری کتابخان ــری از روش گ ــی و بهره گی ــی - توصیف تحلیل
هنــری  آثــار  اخالقــی  ارزیابــی  الگــوی  اطالعــات،  جمــع آوری  در 

مبتنــی بــر دیــدگاه کــرول و گات مقایســه و تحلیــل می شــود.

اخالق گرایی میانه رو کرول
می کنــد،  اشــاره  جایــی  در  کــرول  خــود  کــه  همان گونــه 
پیشــین  دیــدگاه  از  عزیمــت  واقــع  در  میانــه رو«  »اخالق گرایــی 
 )Carroll, 2001: 431, اســت  مالیــم«13  »فرمالیســم  نــام  بــا  او 
)note1. بــر اســاس »فرمالیســم مالیــم«، کــرول بــر ایــن بــاور بــود 
کــه اگرچــه جنبــٔه اخالقــی اثــر هنــری مرتبــط بــا جنبــٔه زیباشــناختی 
ــی آن را در  ــر اخالق ــه عنص ــدارد ک ــود ن ــی وج ــا دلیل ــت، ام آن نیس
نظــر نگیریــم و به واســطٔه »علــو اخالقــی«14 اثــر را بهتــر ندانیــم 
»خودآیینی گرایــی  مشــابه  دیــدگاه  ایــن   .)Idem, 1985: 329(
میانــه رو«15 اســت کــه نخســتین بار توســط اندرســون16 و دیــن17 
کــه  می پذیــرد  میانــه رو  خودآیینی گرایــی  شــد.  صورت بنــدی 
ارزیابــی اخالقــی برخــی از آثــار هنــری صحیــح اســت )آثــاری کــه 
اخالقــی  قبــح   / حســن  امــا  باشــند(،  داشــته  قابلیتــی  چنیــن 
هیــچ ارتباطــی بــاارزش / نقــص زیباشــناختی نــدارد و از لحــاظ 

.)Anderson and Dean, 1998: 152( جداینــد  مفهومــی18 
اخالقــی  ارزیابــی  نه تنهــا  میانــه رو«  »اخالق گرایــی  در  کــرول 
نســبت  اثبــات  پــی  در  بلکــه  می شــمارد،  جایــز  را  هنــری  آثــار 
میــان جنبــٔه اخالقــی بــا جنبــٔه زیباشــناختی اثــر هنــری اســت. 
هنــری  گونه هــای  تمــام  بــرای  اخالقــی  ارزیابــی  او،  دیــدگاه  در 
جایــز نیســت و ایــن امــر منــوط بــه ویژگی هــای ذاتــی اثــر اســت. 
ازایــن رو، در برخــی از گونه هــای هنــری همچــون نقاشــی انتزاعــی 
ــته  ــد داش ــی نمی توانن ــٔه اخالق ــه جنب ــتری19 ک ــیقی ارکس ــا موس ی
باشــند یــا دســت کم ندارنــد، ارزیابــی اخالقــی جایــز نیســت. از 
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روایــی  آثــار  همچــون  هنــری  گونه هــای  از  برخــی   ، دیگــر ســوی 
بــه  آن(،  ماننــد  و  نقاشــی  فیلــم،  نمایــش،  ادبیــات،  )شــامل 
جهــت ویژگی هــای خاصــی کــه دارنــد، قابلیــت ارزیابــی اخالقــی را 
دارنــد. البتــه کــرول چنیــن بــاوری نــدارد کــه تمــام آثــار روایــی نیــز 
ایــن ویژگــی را نــدارد و ممکــن اســت برخــی نمونه هــای روایــی را 
 )Carroll, 2001: 296 and Idem, ــد ــارج کن ــره خ ــن زم ــز از ای نی

.1998: 280-281(
در  کــه  دارد  نــام   20» درخــور پاســخ  »اســتدالل  او،  اســتدالل 
 )Ibid: 301-305; Idem, منابــع مختلفــی تبییــن شــده اســت
)and Idem, 2000: 375-377 281-280 :1998. کرول در این 
اســتدالل از دیــدگاه ارســطو21 وام می گیــرد. او در بــارٔه شــخصیت 
نمی توانــد  شــخصیت  ایــن  کــه  می کنــد  بیــان  تــراژدی  اصلــی 
 )Aristotle, باشــد  پاک ســیرت  کامــاًل  یــا  شــرور  کامــاًل  فــردی 
نمی توانــد  تــراژدی  اصلــی  شــخصیت  )4984-4983 :2014؛ 
فــردی کامــاًل شــرور باشــد، زیــرا زمانــی کــه از مــا خواســته می شــود 
ترحــم شایســته نســبت بــه شــخصیت او داشــته باشــیم، امــا 
به خاطــر نقــص اخالقــی، شــخصیت او را نمی پذیریــم، ایــن اثــر 
بــا شکســت روبــرو می شــود. ازایــن رو، ایــن تــراژدی نمی توانــد 
تــرس و ترحــم را بــا یکدیگــر ایجــاد کنــد )نقــص زیباشــناختی 
ــد،  ــب باش ــد بی عی ــی نمی توان ــخصیت اصل ــن ش دارد(. همچنی
زیــرا در دیــدگاه مخاطــب، او شایســتٔه هیچ گونــه رخــداد تراژیــک 
بــا  تــراژدی  و  نمی شــود  ایجــاد  مخاطــب  در  تــرس  و  نیســت 
شکســت مواجــه می شــود. کــرول بیــان می کنــد کــه ایــن قاعــده 
در تــراژدی در حقیقــت اخالقــی اســت و اگــر تــراژدی از ایــن قانون 
 و از منظــر زیباشــناختی شکســت خــورده 

ً
پیــروی نکنــد، اخالقــا

ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای ــرول ب ــتدالل ک ــت. اس اس
1. روایت تمام ساختارش کامل نیست.

2. یکــی از چیزهایــی کــه ســاختار روایــت را کامــل می کنــد، پاســخ 
اخالقــی مخاطبــان اســت.

3. پاســخ اخالقــی مخاطــب بخشــی از طــرح اصلــی اثــر اســت. 
اگــر اثــر در ایــن امــر شکســت بخــورد )نتوانــد پاســخ درخــور از 
اگــر  و  اســت  نقــص  دارای  هنــری اش  طــرح  بگیــرد(،  مخاطــب 
ــب  ــور از مخاط ــخ درخ ــد پاس ــد )بتوان ــق باش ــر موف ــن ام ــر در ای اث

بگیــرد(، طــرح هنــری اش دارای حســن اســت.
 حســاس، بــه اثــری کــه دارای قبــح اخالقــی 

ً
4. مخاطــب اخالقــا

حســن  دارای  کــه  اثــری  بــه  و  نمی دهــد  درخــور  پاســخ  اســت 
می دهــد. درخــور  پاســخ  اســت  اخالقــی 

5. پــس قبــح اخالقــی، نقــص زیباشــناختی و حســن اخالقــی، 
اســت. زیباشــناختی  حســن 

البتــه، کــرول بیــان می کنــد کــه اگــر قبــح اخالقــی به قــدری 
 حســاس 

ً
ظریــف و پیچیــده باشــد کــه بــه چشــم مخاطــب اخالقــا

آن هــا  زیباشــناختی  نقــد  بــه  میانــه رو  اخالق گــرای  نیایــد، 
عیــب  را  اخالقــی  عیــب  هــر  کــه  نــدارد  التزامــی  و  نمی پــردازد 
 )Carroll, 2001: 303 and Idem, 2000: زیباشــناختی بدانــد

.377(

اصالت اخالق گات
دیدگاه هــای  از  دیگــر  یکــی  اخــالق«  »اصالــت  دیــدگاه 
اســت.  شــده  صورت بنــدی  گات  توســط  کــه  اســت  میانــه رو 
ــم  ــا ه ــر ب ــن ام ــالق« در ای ــت اخ ــه رو« و »اصال ــی میان »اخالق گرای
اشــتراک دارنــد کــه ارزیابــی اخالقــی دربــارٔه تمــام آثــار هنــری جــاری 
را  ارزیابــی ای  کــه چنیــن  آثــاری رفــت  بــه ســراغ  نیســت و بایــد 
ــتر  ــرول بیش ــی، ک ــی اخالق ــرای ارزیاب ــی ب ــد. در مصداق یاب بپذیرن
ــای  ــی از هنره ــه گات برخ ــی رود، درحالی ک ــی م ــار روای ــراغ آث ــه س ب
بازنمــودی دیگــر را نیــز در بحــث می گنجانــد و همیــن امــر ســبب 
در  را  آثــار  از  وســیع تری  دایــرٔه  اخــالق«  »اصالــت  کــه  می شــود 
»اســتدالل  نــام  بــا  گات  اســتدالل  کنــد.  وارد  اخالقــی  ارزیابــی 
 )Gaut, در منابــع مختلفــی بیــان شــده اســت » پاســخ درخــور
 2001: 192-196; Idem, 2005: 440-442 and Idem,

ایــن شــرح اســت: بــه  )233-227 :2007 و 
تجویــز22  را  خــاص  وقایــع  تخیــل  آنکــه  بــر  عــالوه  هنــری  آثــار   .1
)توصیــه( می کننــد، همچنیــن پاســخ هایی نیــز بــرای ایــن وقایــع 
تخیلــی پیشــنهاد می کننــد. بــرای نمونــه، یــک فیلــم23 ترســناک، 
ــوان  ــی نوج ــه گروه ــوال ب ــک هی ــٔه ی ــل حمل ــه تخی ــر اینک ــالوه ب ع
بــا  بــا موســیقی نامــوزون، واکنــش همــراه  را توصیــه می کنــد، 

تــرس بــه ایــن صحنه هــا را نیــز تجویــز می کنــد.
، واکنــش دیگــری نیــز می توانــد باشــد  2. در کنــار واکنــش مذکــور
از ایــن اســت کــه اثــر مــا را به راحتــی فریــب  کــه عــدم رضایــت 
 نادرســت ماننــد 

ً
دهــد و بــه ســرگرمی نســبت بــه امــری اخالقــا

لــذت بــردن از رنــج کشــیدن ناحــق شــخصیت داســتان وادارد. 
ایــن واکنــش از ســوی اثــر توصیــه نمی شــود، امــا معلــول اثــر 
اســت. ایــن اعتــراض )واکنــش دوم( آشــکارکنندٔه توصیــه ای 
از مرتبــه ای باالتــر24 اســت کــه می گویــد بــا واکنــش اول )ســرگرم 
ــن  ــه ای ــد، ب ــت کن ــق( مخالف ــج کشــیدن ناح ــطٔه رن ــدن به واس ش

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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ــت. ــته نیس ــه شایس ــل ک دلی
یــک  و  نیســتند  تخیلــی   

ً
صرفــا )واکنش هــا(  پاســخ ها  ایــن   .3

می کننــد. بیــان  موقعیــت  آن  بــه  نســبت  را  دیــدگاه 
ارزیابــی  معیــار  یــک  به واســطٔه  می تواننــد  واکنش هــا  ایــن   .4

شــوند.
ــده  ــه ش ــای توصی ــد واکنش ه ــه بتوان ــی ک ــی از معیارهای 5. برخ
در اثــر را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد، معیارهــای اخالقــی هســتند. 
ارزیابــی  ســوژٔه  می تواننــد  هنــری  اثــر  از  خــارج  واکنش هــای 
کســب درآمــد فــردی در  اخالقــی شــوند؛ ماننــد اینکــه شــیؤه 
ذهنــش ایــن باشــد کــه افــراد دیگــری را فریــب می دهــد و بــه 
ــی  ــل ذهن ــن تخی ــت آورد و از ای ــه دس ــول ب ــا پ ــاند ت ــل می رس قت
لــذت می بــرد. ایــن اتفــاق ربطــی بــه واقعیــت نــدارد، امــا می تــوان 
ایــن نــوع تخیــل او را ارزیابــی اخالقــی کــرد. همیــن امــر دربــارٔه 
خیالــی  موقعیت هــای  بــه  کــه  اســت  صــادق  واکنش هایــی 
 از نمایــش 

ً
بازگشــت می کننــد. ماننــد اینکــه اگــر مخاطــب واقعــا

سادیســتی یــک فیلــم لــذت ببــرد، او شایســتٔه نکوهــش اســت.
را می تــوان  اثــر هنــری  کــه  گرفــت  اینجــا می تــوان نتیجــه  تــا   .6

کــرد. اخالقــی  ارزیابــی 
بــا پاســخ  کنــد، امــا  اثــر هنــری، واکنشــی را تجویــز  7. اگــر یــک 
ــی اش  ــدف درون ــود، در ه ــه نش ــب مواج ــوی مخاط ــور از س درخ

بــا شکســت روبــرو می شــود و ایــن یــک نقــص اســت.
8. اگر واکنش ها به خاطر غیراخالقی بودن درخور نبود، مخاطب 

دلیلی برای واکنش نشان دادن مطابق تجویز اثر ندارد.
ــبت  ــور نس ــش درخ ــان دادن واکن ــرای نش ــل ب ــتن دلی 9. نداش
، یــک شکســت بــرای اثــر اســت و ایــن یــک نقــص  بــه تجویــز اثــر

ــمار مــی رود. زیباشــناختی بــه ش
 معیوب یک نقص زیباشناختی است.

ً
10. پس ویژگی اخالقا

و  می کنــد  ارائــه  موقعیت هایــی  کمــدی  یــک  نمونــه،  بــرای 
پیشــنهاد می کنــد کــه بــه آن هــا بخندیــم، امــا ایــن موقعیــت 
مــا  می شــود،  نیــز  سادیســتی  رفتــار  بــا  شــدن  ســرگرم  شــامل 
شــویم.   ) اثــر بــا  شــدن  )ســرگرم  اثــر  جــذب  کــه  نداریــم  دلیــل 
بنابــر ایــن، جنبــٔه طنــز اثــر دارای نقــص اســت و ایــن یــک نقــص 
موقعیتــی  کمــدی  یــک  اگــر  همچنیــن  اســت.  زیباشــناختی 
همــراه بــا تجویــز واکنــش خنــده آور دارد و صورتــی پدیــد می آیــد 
 جــذب اثــر می شــویم، مــا بــرای واکنــش درخــور 

ً
کــه مــا اخالقــا

بــه  اثــر  زیباشــناختی  موفقیــت  ایــن  و  داریــم  دلیــل  داشــتن 
می آیــد. شــمار 

مقایسٔه دو دیدگاه
دو دیــدگاه در نقاطــی بــا یکدیگــر اشــتراک و افتــراق دارنــد. در 
این جــا بــه نکته هایــی اشــاره می شــود کــه در بخــش بعــدی و 

الگوســازی کاربــرد دارنــد:
ارزیابـی  دو  هـر  گات  و  کـرول  اخالقـی:  ارزیابـی  مجـاز  محـدودٔه   .1
شـمول  در  امـا  نمی داننـد،  جایـز  را  هنـری  آثـار  تمـام  اخالقـی 
مصادیـق بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد. از منظـر کـرول هـر اثـری کـه 
جنبـٔه اخالقـی آن بـا جـذب مخاطـب به اثر هنری نسـبت داشـته 
آن  بـارز  مصـداق  کـه  می گیـرد  قـرار  مصادیـق  زمـرٔه  در  باشـد، 
برخـی از آثـار روایـی اسـت )Carroll, 1998: 281(، امـا در دیـدگاه 
گات، هـر اثـری کـه جنبـٔه اخالقـی مرتبـط بـا توصیه هـای اثـر دارد، 
مصداقـی درسـت بـرای ارزیابـی اخالقـی اسـت و ایـن امر شـمول 

.)Gaut, 2001: 193( می کنـد  ایجـاد  را  بیشـتری  مصادیـق 
: در هــر دو دیــدگاه، یــک اثــر می توانــد  2. چنــد ارزشــی بــودن هنــر
ارزش  دارای  می توانــد  اثــر  هــر  یعنــی  باشــد.  ارزش  چنــد  دارای 
امــر  ایــن  اخالقــی و ارزش زیباشــناختی باشــد. نکتــٔه مهــم در 
ایــن اســت کــه یــک اثــر می توانــد دارای قبــح اخالقــی و هم زمــان 
 )Gaut, 2001: 183 and باشــد  زیباشــناختی  حســن  دارای 

.Idem, 2007: 66(
حصــول  از  پــس  »همــواره«:  یــا  »گاهــی«  قیــد  از  اســتفاده   .3
اخالقــی،  قبــح   / حســن  »همــواره«،  گات  دیــدگاه  در  شــرایط، 
ــدگاه  ــا در دی ــی رود، ام ــمار م ــه ش ــناختی ب ــص زیباش ــن / نق حس
نقــص   / حســن  اخالقــی،  قبــح   / حســن  »گاهــی«،  کــرول 
را  امــر  ایــن  جایــی  در  گات  مــی رود.  شــمار  بــه  زیباشــناختی 
 )Gaut, ــد ــود می دان ــدگاه خ ــت دی ــرول و مزی ــدگاه ک ــکال دی اش

.2007: 51-55(
4. اســتفاده از اصــول »تــا آن جــا کــه«25 و »از تمــام جهــات«26: در 
ــب گزاره هایــی  ــت در قال ــی در نهای ــی اخالق ــر دو دیــدگاه ارزیاب ه
 )Carroll, می برنــد  بهــره  اصــل  دو  ایــن  از  کــه  می شــود  بیــان 
 2004: 145; Idem, 2005: 362-363; Gaut, 2001: 182;
)Idem, 2005: 437 and Idem, 2007: 57-66. توضیــح ایــن 

اصــول در ادامــه بیــان می شــود.

ارزیابی اخالقی اثر هنری
حــال بایــد بــر اســاس مبانــی نظــری، الگویــی بــرای ارزیابــی اثــر 
ــدا  ــی، ابت ــوی ارزیاب ــه الگ ــیدن ب ــرای رس ــود. ب ــتخراج ش ــری اس هن
نیــاز اســت کــه چگونگــی انتخــاب اثــر بــرای ارزیابــی را تبییــن 
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کنیــم، زیــرا هــر دو دیــدگاه در ایــن امــر اشــتراک نظــر دارنــد کــه 
داد.  قــرار  اخالقــی  ارزیابــی  مــورد  نمی شــود  را  آثــار  تمــام   

ً
الزامــا

پــس از آن الگــوی ارزیابــی بــر اســاس مبانــی دو دیــدگاه تبییــن 
 . د می شــو

1. مالک انتخاب اثر
در انتخــاب اثــر بــرای ارزیابــی اخالقــی، نخســتین مؤلفــه، داشــتن 
قابلیــت ارزیابــی اخالقــی اســت. اگــر بخواهیــم بــه ترتیــب نزولــی 
میــزان گســتردگی دیــدگاه و شــمول مصادیــق را دســته بندی 
کنیــم، در جایــگاه نخســت »اصالــت اخــالق« گات قــرار می گیــرد، 
زیــرا بــا آن کــه او از آثــار روایــی و بازنمودی ســخن به میــان می آورد، 
بــر ایــن بــاور اســت کــه هــر اثــری کــه ارزیابــی اخالقــی بطلبــد، 
بــا  یعنــی بیان گــر دیــدگاه اخالقــی باشــد و پاســخ های مرتبــط 
ــرار  ــی ق ــی اخالق ــورد ارزیاب ــد م ــد، می توان ــب بطلب ــالق از مخاط اخ
ــی  ــت اخالق ــوان موقعی ــر بت ــه اگ ــد ک ــاره می کن ــی او اش ــرد. حت گی
 دیــدگاه 

ً
کــرد و دقیقــا را به خوبــی تبییــن  موســیقی ارکســتری 

و پاســخ های تجویــزی آن را بیــرون کشــید، می تــوان ایــن نــوع 
ایــن نکتــه  ارزیابــی اخالقــی قــرار داد.  را نیــز مــورد  از موســیقی 
برخــالف دیگــر دیدگاه هــای میانــه رو اســت کــه دســت کم ایــن 
از  همچنیــن  می داننــد.  خــارج  به طورقطــع  را  موســیقی  از  نــوع 
ــرار  ــی برق ــی اخالق ــرایط ارزیاب ــه ش ــی ک ــه گات، در حالت ــی ک آن جای
باشــد، همــواره میــان قبح اخالقــی و ارزش زیباشــناختی نســبت 
برقــرار می کنــد، از دیگــر دیدگاه هــای میانــه رو جــدا می شــود و 
گســتردگی بیشــتری می یابــد. از منظــر اصالــت اخــالق، اثــری را 
کــه دارای پاســخ های  ارزیابــی اخالقــی قــرار داد  می تــوان مــورد 
تجویــزی اخالقــی داشــته باشــد. در ایــن امــر تفاوتــی نمی کنــد 
کــرده  معیــن  را  پاســخ ها  ایــن  هنــری اش  طــرح  در  مؤلــف  کــه 
« از مخاطــب  اســت یــا این کــه ایــن پاســخ ها از »جایگاهــی باالتــر
یــک  »تولــد  همچــون  فیلمــی  نمونــه،  بــرای  شــود.  خواســته 
ملــت«27 )1925( کــه در طــرح اصلــی اش از مخاطــب می خواهــد 
ــر  ــخی مبنی ب ــد و پاس ــح بدان ــی و صحی ــری اخالق ــتی را ام نژادپرس
همدلــی بــا نژادپرســتی از مخاطــب می طلبــد از منظــر گات مــورد 
ارزیابــی اخالقــی قــرار می گیــرد؛ همچنیــن اثــری کــه پاســخ اخالقــی 
ــم »دختــر  در طــرح اثــر خــود نــدارد، امــا اثــر بیان گــر آن اســت. فیل
همســایه«28 )2007( ســاختٔه ویلســن29 را در نظــر بگیریــد. ایــن 
فیلــم کــه اقتباســی از رمانــی بــا همیــن نــام اســت،30 داســتان 
در  پســر  چنــد  و  عمــه اش  توســط  کــه  اســت  نوجوانــی  دختــر 

ــدید  ــکنجٔه ش ــاوز و ش ــورد تج ــود و م ــوس می ش ــی محب زیرزمین
اســتیون  می میــرد.  نهایــت  در  به طوری کــه  می گیــرد،  قــرار 
ســوی  از  او  آثــار  از  بســیاری  کــه  امریکایــی  نویســندٔه  کینــگ31 
ــم  ــن فیل ــت، ای ــه اس ــرار گرفت ــاس ق ــورد اقتب ــزرگ م ــان ب کارگردان
را - بــا آن کــه اثــر شــاخصی در ســینما بــه شــمار نمی آیــد - بهتریــن 
بــه  می دانــد.  اخیــر  دهــٔه  چنــد  در  امریکایــی  تکان دهنــدٔه  اثــر 
، بــه دنبــال تجویــز پاســخ هایی  نظــر می رســد طــرح مؤلــف اثــر
 همذات پنــداری بــا قربانیــان تجــاوز یــا 

ً
از قبیــل تــرس و نهایتــا

کــودک آزاری بــوده اســت. امــا اثــر تنهــا بیان گــر ایــن امــر نیســت، 
ــر  ــه تصوی ــر را ب ــن دخت ــکنجٔه ای ــای ش ــه ای صحنه ه ــم به گون فیل
اعمــال  ایــن  از  مخاطــب  بــردن  لــذت  بیان گــر  کــه  می کشــد 
سادیســتی نیــز هســت. در واقــع از منظــر گات، پاســخ و واکنــش 
اول )تــرس، همذات پنــداری بــا قربانیــان تجــاوز یــا کــودک آزاری( 
از ســوی اثــر تجویــز می شــود، امــا واکنــش دومــی نیــز هســت 
کــه اعتــراض بــه لــذت بــردن مخاطــب از ایــن اعمــال سادیســتی 
اســت کــه از ســوی جایگاهــی باالتــر و اخالقــی صــورت می گیــرد. 
براین اســاس ایــن فیلــم نیــز مــورد ارزیابــی اخالقــی قــرار می گیــرد.

گســتردگی دیــدگاه و شــمول مصادیــق،  از  در مرتبــٔه دوم 
ــرول در  ــرد. ک ــرار می گی ــرول ق ــه رو« ک ــی میان ــدگاه »اخالق گرای دی
نوشــتارهایش همــواره از آثــار روایــی به عنــوان نمونــه اســتفاده 
آثــار  می کنــد و در بحث هــای نظــری نیــز جایــگاه ویــژه ای بــرای 
روایــی قایــل اســت، البتــه بررســی دیــدگاه او نشــان می دهــد 
کــه نظریــٔه او تنهــا دررابطه بــا آثــار روایــی صــرف نیســت و ممکــن 
ــد -  ــته باش ــی داش ــدگاه او همخوان ــا دی ــی ب ــر مصداق ــت - اگ اس
ــدم  ــند. ع ــته باش ــی داش ــی اخالق ــگاه ارزیاب ــز جای ــری نی ــار دیگ آث
از  آثــار غیــر روایــی و مصداق یابــی  ارزیابــی اخالقــی  بــه  تصریــح 
صــرف آثــار روایــی از یــک ســو و آوردن قیــد »گاهــی« بــرای برقــراری 
ســوی  از  زیباشــناختی  جنبــٔه  و  اخالقــی  جنبــٔه  میــان  نســبت 
ــت  ــر از »اصال ــدگاه او ضیق ت ــمول دی ــود ش ــث می ش ، باع ــر دیگ
اخــالق« باشــد، امــا بــا ایــن حــال، آثــار بســیار زیــادی را ذیــل خــود 
قایــل  اخالقــی  ارزیابــی  قابلیــت  آن هــا  بــرای  و  می دهــد  جــای 
اســت. معیــار او بــرای امــکان ارزیابــی اخالقــی ایــن اســت کــه 
جنبــٔه اخالقــی اثــر بــا جنبــٔه زیباشــناختی آن به واســطٔه ســهولت 
بخشــیدن بــه جــذب یــا مانــع شــدن از آن نقــش داشــته باشــد. 
یعنــی زمانــی می تــوان یــک اثــر را مــورد ارزیابــی اخالقــی قــرار داد و 
ــت  ــناختی اش دانس ــٔه زیباش ــا جنب ــط ب ــی آن را مرتب ــٔه اخالق جنب
پاســخ  ارائــٔه  و  اثــر  بــه  مخاطــب  جــذب  مانــع  اخالقــی  قبــح  کــه 
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درخــور یــا ســهولت بخش جــذب مخاطــب بــه اثــر و ارائــٔه پاســخ 
ــت«،  ــک مل ــد ی ــم »تول ــه، در فیل ــرای نمون ــد. ب ــه آن باش ــور ب درخ
قبــح اخالقــی فیلــم )تجویــز نژادپرســتی و تحســین آن( نقــش 
اساســی در شــکل گیری پیچیدگــی و انســجام اثــر دارد و همیــن 
امــر ســبب می شــود مخاطــب جــذب فیلــم شــود، ازایــن رو ایــن 

اثــر را می تــوان مــورد ارزیابــی اخالقــی قــرار داد.
را  اثــری  مالک هــا،  ایــن  بــه  توجــه  بــا  تنهــا  نمی تــوان  البتــه 
ــن  ــای حس ــی در معن ــرد فرااخالق ــد رویک ــه بای ــرد، بلک ــاب ک انتخ
دیــدگاه  درنظرداشــتن  داشــت.  نظــر  در  نیــز  را  اخالقــی  قبــح  و 
از  را  از نمونه هــا  اتخــاذ شــده، ممکــن اســت برخــی  فرااخالقــی 
شــمول ارزیابــی اخالقــی خــارج کنــد و همچنیــن برخــی دیگــر را بــه 
ایــن مجموعــه اضافــه کنــد. بــرای نمونــه، درنظرداشــتن رویکــرد 
فرااخالقــی اســالمی در معنــای حســن و قبــح، اثــری در جهــت 
تجویــز پاســخی مبتنــی بــر گرایــش دادن بــه همجنس گرایــی در 
مجموعــه ای کــه قابلیــت ارزیابــی اخالقــی دارنــد، اضافــه می شــود 
کــه در  کــه طبــق دیدگاه هــای میانــه رو  ایــن در حالــی اســت  و 
بســتر فرهنــگ غــرب زیســت می کننــد، معمــواًل امــری قبیــح 
فــرض نمی شــود و بــه همیــن جهــت ممکــن اســت از دایــرٔه 
، اثــری کــه  ارزیابــی اخالقــی خــارج شــود. همچنیــن از ســوی دیگــر
در جهــت تجویــز پاســخی مبتنــی بــر زیــر ســؤال بــردن رباخــواری 
را  می تــوان  و  نیســت  اخالقــی  قبــح  دارای  اثــری  دیگــر  اســت، 
دارای حســن اخالقــی بــه شــمار آورد. ایــن در حالــی اســت کــه 
در دیدگاهــی دیگــر کــه رباخــواری را امــری غیراخالقــی نمی دانــد، 

چنیــن اثــری را فاقــد قبــح اخالقــی می دانــد.

2. الگوی ارزیابی اخالقی اثر
داشــتن  اخالقــی  ارزیابــی  قابلیــت  معیــار  گرفتــن  نظــر  در  بــا 
یــا  ویژگــی  دارای  کــه  اثــری  اخالقــی،  قبــح  و  حســن  معنــای  و 
ویژگی هــای اخالقــی اســت، انتخــاب می شــود. پــس از آن بایــد بــا 
الگویــی کــه از دیدگاه هــای میانــه رو بــه دســت می آیــد، بــه ســراغ 
ــر  ــی ب ــی اخالق ــوی ارزیاب ــاس الگ ــن اس ــر ای ــت. ب ــا رف ــل آن ه تحلی
اســاس دیدگاه هــای میانــه رو دارای دو بخــش اســت: بخشــی 
کــه مشــترک بیــن تمــام دیدگاه هــا اســت و بخشــی کــه مختــص 

ــت. ــدگاه اس ــر دی ه
دو  هــر  کــه  اســت  ایــن  مهــم  و  مشــترک  امــر  نخســتین 
دیــدگاه در ایــن امــر اتفاق نظــر دارنــد کــه این گونــه ارزیابــی در 
بــارٔه تمــام اثر هــا نمی توانــد صــادق باشــد و فقــط در بــارٔه برخــی از 

آثــار می تــوان از آن بهــره بــرد؛ آثــاری کــه چنیــن ارزیابــی ای بطلبنــد. 
ــد. ــان ش ــی بی ــش قبل ــر در بخ ــاب اث ــی انتخ چگونگ

از  کــه بســیار حایــز اهمیــت اســت، اســتفاده  مؤلفــٔه دوم 
اصــول »تــا آن جــا کــه« و »از تمــام جهــات« اســت. از منظــر هــر 
گــزاره می تــوان صــادر  اثــر دو نــوع  ارزیابــی یــک  دو دیــدگاه، در 
ــالق  ــر اخ ــل از منظ ــق و کام ــور دقی ــه ط ــر ب ــه اث ــس از آن ک ــرد. پ ک
بررســی شــد و اثــر دارای قبــح اخالقــی بــود، بــر اســاس هــر دیــدگاه 
نســبت آن بــا جنبــٔه زیباشــناختی اثــر ســنجیده می شــود. پــس 
از ایــن مرحلــه اســت کــه می تــوان گزاره هایــی در ارزیابــی ایــن اثــر 
ــط  ــی مرتب ــٔه اخالق ــط جنب ــا فق ــه در آن ه ــی ک ــرد. گزاره های ــان ک بی
بــا جنبــٔه زیباشــناختی لحــاظ شــده اســت، بایــد به واســطٔه اصــل 
»تــا آن جــا کــه« صورت بنــدی شــوند و گزاره هایــی کــه در آن هــا 
تمــام جنبه هــای اثــر لحــاظ شــده اســت، بایــد بــا توجــه بــه اصــل 
»از تمــام جهــات« صورت بنــدی شــوند. ازایــن رو دربــارٔه اثــر الــف 
کــه ممکــن اســت دارای ویژگی هــای ب )قبــح اخالقــی مرتبــط 
جنبــٔه  بــا  مرتبــط  اخالقــی  )حســن  ج  زیباشــناختی(،  جنبــٔه  بــا 
زیباشــناختی(، د )یــک ارزش زیباشــناختی همچــون انســجام 
ــت  ــون روای ــناختی همچ ــص زیباش ــک نق ــی( و هـــ )ی ــا پیچیدگ ی
و  حســن ها  بــرای  نام گــذاری  ایــن  اســاس  بــر  باشــد.  ناقــص( 
نقص هــا، فــرض می گیریــم کــه در یــک اثــر یکــی از حــاالت زیــر 

وجــود دارد:
1ـ الف فقط دارای د است. 
2ـ الف فقط داری هـ است.

3ـ الف فقط دارای ب و د است.
4ـ الف فقط دارای ب و هـ است.

5ـ الف فقط دارای ج و د است.
6ـ الف فقط دارای ج و هـ است.

اخالقــی  ارزیابــی  دایــرٔه  از   )2( و   )1( تقســیم بندی  ایــن  در 
ارزیابــی  تــا مــورد  خــارج می شــوند، زیــرا ویژگــی اخالقــی ندارنــد 
اخالقــی قــرار گیرنــد و )3( تــا )6( قابلیــت ارزیابــی اخالقــی را دارنــد. 
ممکــن اســت گفتــه شــود کــه حالت هــای محتمــل فقــط بــه 
ایــن شــش حالــت خالصــه نمی شــوند و می تــوان حالت هــای 

دیگــر را همچــون مــوارد زیــر اضافــه کــرد:
7ـ الف فقط دارای د و هـ است.

8ـ الف فقط دارای ب، د و هـ است.
9ـ الف فقط دارای ج، د و هـ است.

10ـ الف فقط دارای ب، ج و د است.
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
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11ـ الف فقط دارای ب، ج و هـ است.
12ـ الف فقط دارای ب، ج، د و هـ است.

و ماننــد ایــن ســه حالــت کــه می تواننــد افزایــش یابنــد بــه 
ایــن صــورت کــه تعــداد یــک ویژگــی بیشــتر شــود. ماننــد این کــه 
در حالتــی )13( الــف فقــط دارای 2ب و 3د باشــد یــا کیفیــت یــک 
ویژگــی بیشــتر باشــد. ماننــد حالتــی کــه )14( الــف دارای ب قــوی 
و د ضعیــف باشــد. ایــن حالت هــا را می تــوان ادامــه داد، البتــه 
بــه شــرطی کــه بپذیریــم حســن و قبــح اخالقــی یــا حســن و نقــص 
زیباشــناختی می تواننــد بــا هــم در یــک اثــر جمــع شــوند، زیــرا 
ممکــن اســت در همین جــا نیــز جمع بنــدی شــود و بگوییــم 
ــا  ــی را ب ــای اخالق ــت و ویژگی ه ــن اس ــا حس ــح ی ــر دارای قب ــک اث ی
هــم جمــع بزنیــم. از آن جایــی کــه پرداختــن بــه تمــام حالت هــا 
ممکــن اســت ثمــرٔه خاصــی نداشــته باشــد و بــا بررســی چنــد 
حالــت دیــدگاه میانــه رو کامــاًل تبییــن شــود، فقــط توجــه را بــه )1( 

تــا )6( معطــوف می کنیــم.
حــال اگــر بخواهیــم گــزاره ای بــا اصــل »تــا آن جــا کــه« بــرای 

الــف در نظــر بگیریــم، بــه ایــن صورت هــا صــادق اســت:
ـ الــف تــا آن جــا کــه دارای ب اســت، دارای نقص زیباشــناختی 
الــف  کــه  یــا )4(، زمانــی  بــه شــمار مــی رود )در حالت هــای )3( 

فقــط بــا توجــه بــه ب ارزیابــی شــده اســت(.
ـ الــف تــا آن جــا کــه دارای ج اســت، دارای حســن زیباشــناختی 
الــف  کــه  یــا )6(، زمانــی  بــه شــمار مــی رود )در حالت هــای )5( 

ــی شــده اســت(. فقــط بــا توجــه بــه ج ارزیاب
ـ الــف تــا آن جــا کــه دارای د اســت، دارای حســن زیباشــناختی 
کــه الــف  بــه شــمار مــی رود )در حالت هــای )3( یــا )5(، زمانــی 

فقــط بــا توجــه بــه د ارزیابــی شــده اســت(.
نقــص  دارای  اســت،  هـــ  دارای  کــه  آن جــا  تــا  الــف  4ـ 
زیباشــناختی بــه شــمار مــی رود )در حالت هــای )4( یــا )6(، زمانــی 

اســت(. شــده  ارزیابــی  هـــ  بــه  توجــه  بــا  فقــط  الــف  کــه 
از  تنهــا  اثــر  هســتند،  صــادق  همگــی  کــه  گزاره هــا  ایــن  در 
یــک منظــر بررســی شــده اســت و ازایــن رو بــا اصــل »تــا آن جــا کــه« 
صورت بنــدی شــده اســت. همان طــور کــه پیش تــر ذکــر شــد، 
ــرد.  ــی ک ــورت بررس ــن ص ــه همی ــز ب ــا را نی ــر حالت ه ــوان دیگ می ت
حــال اگــر بخواهیــم گــزاره ای بــا اصــل »از تمــام جهــات« بــرای الــف 

ــت: ــادق اس ــا ص ــن صورت ه ــه ای ــم، ب ــر بگیری در نظ
ـ الــف از تمــام جهــات، اثــری بــد از منظــر زیباشــناختی اســت 
)در )3( زمانــی کــه ب قوی تــر از د باشــد؛ در )4(؛ در )6( زمانــی کــه 

هـــ قوی تــر از ج باشــد(.
از منظــر زیباشــناختی  اثــری خــوب  از تمــام جهــات،  الــف  ـ 
اســت )در )3( زمانــی کــه د قوی تــر از ب باشــد؛ در )5(؛ در )6( 

زمانــی کــه ج قوی تــر از هـــ باشــد(.
در ایــن گزاره هــا الــف از تمــام جهــات بررســی می شــود و در 
ــدی  ــود ـ جمع بن ــه ب ــی ک ــر حالت ــان ب، ج، د و هـــ ـ در ه ــت می نهای
بــه  می شــود.  داوری  الــف  بــارٔه  در  ترتیــب  ایــن  بــا  و  می شــود 
همیــن ترتیــب در هــر حالتــی کــه فــرض کنیــم می تــوان این گونــه 

ــرد. ــل ک عم
ممکــن اســت در این جــا اشــکالی بــه ایــن صــورت مطــرح 
ــا  ــع زدن« ویژگی ه ــی و »جم ــودن یــک ویژگ « ب ــر ــه »قوی ت ــود ک ش
چــه معنایــی دارد؟ و چگونــه می تــوان چنیــن ارزیابــی ای صــورت 
پذیــرد؟ زیــرا در ارزیابــی اثــر بــا ویژگی هــای کیفــی روبــرو هســتیم و 
نــه ویژگی هــای کمــی. ازایــن رو به راحتــی نمی تــوان تعییــن کــرد 
کــه کــدام ویژگــی قوی تــر )همچــون بیشــتر در کمی هــا( اســت و 

ــری دارد. ــگاه باالت ــدام جای ــدی ک در جمع بن
ــدی  ــن جمع بن ــه ای ــت ک ــد گف ــکال بای ــن اش ــه ای ــخ ب در پاس
مؤلفــه،  یــک  بــرای  پایین تــر  یــا  باالتــر  جایــگاه  شــدن  قایــل  و 
چیــزی اســت کــه همــواره در هــر تحلیلــی صــورت می پذیــرد. یــک 
منتقــد کــه تنهــا بــه جنبــٔه زیباشــناختی صــرف اثــر توجــه دارد، 
بــا ویژگی هــای مختلــف منفــی و مثبــت زیباشــناختی در یــک 
ــان  ــه می ــرد ک ــم می گی ــت تصمی ــا در نهای ــود، ام ــرو می ش ــر روب اث
در  و  اســت  بقیــه  از  مهم تــر  آن هــا  از  کدام یــک  ویژگی هــا  ایــن 
طــرح کلــی اثــر از جایــگاه باالتــری برخــوردار اســت و به این ترتیــب 
داوری خــود را بیــان می کنــد. منتقــد بــر اســاس دیــدگاه میانــه رو، 
ویژگی هــای  کــه  کــرد  نخواهــد  عمــل  این گونــه  بــه  همیشــه 
اخالقــی را رتبــٔه باالتــری از ویژگی هــای زیباشــناختی قــرار دهــد، 
زیــرا در ایــن صــورت ایــن دیــدگاه »اخالق گرایــی افراطــی« خواهــد 
»پیــروزی  در  نمونــه،  بــرای  میانــه رو،  دیــدگاه  در  ازایــن رو،  بــود. 
زیباشــناختی  ویژگی هــای  گفــت  می تــوان   )1935( اراده«32 
جایــگاه باالتــری دارنــد و ایــن فیلــم تــا آن جــا کــه دیــدگاه نازیســم 
را تجویــز می کنــد، دارای نقــص زیباشــناختی اســت و تــا آن جــا 
کــه انســجام دارد، دارای حســن زیباشــناختی اســت و از تمــام 
، در فیلــم  جهــات ایــن فیلــم، اثــری خــوب اســت. از ســوی دیگــر
»ســالو، یــا صــد و بیســت روز ســدوم«33 )1975( جنبــٔه اخالقــی 
ــی  ــش جنس ــه گرای ــا ک ــا آن ج ــم ت ــن فیل ــری دارد و ای ــگاه باالت جای
ــا  ــا آن ج ــناختی دارد و ت ــص زیباش ــد، نق ــز می کن ــی را تجوی منحرف
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زیباشــناختی  ارزش  دارای  اســت،  روایــی  پیچیدگــی  دارای  کــه 
ــد. ــمار می آی ــه ش ــد ب ــری ب ــات اث ــام جه ــا از تم ــت، ام اس

کــه اگــر فــردی همچــون یــک  گفتــه شــود  ممکــن اســت 
کنــد،  تحلیــل  را  اراده«  »پیــروزی  فیلــم  نازیســم  ضــد  یهــودی 
اثــر  اخالقــی  جنبــٔه  از  باالتــر  را  زیباشــناختی  جنبــٔه  هیــچ گاه 
نمی دانــد و بــر همیــن اســاس فیلــم را از تمــام جهــات بــد ارزیابــی 
خواهــد کــرد و ازاین جهــت این گونــه ارزیابــی فیلــم منــوط بــه 
بــرای  اشــکالی  ایــن  امــا  می شــود.  منتقــد  شــخصی  باورهــای 
شــیؤه ارزیابــی از تمــام جهــات نمی شــود، زیــرا تفســیر یــک اثــر 
کوشــیدن بــرای فهــم و ارزیابــی اثــر هنــری یــا افزایــش ســطح درک 
و ارزیابــی خــود اســت. بــر همیــن اســاس، ســعی می شــود در اثــر 
هنــری معنایــی بیابیــم یــا حداقــل طبــق موازینــی، معنایــی بــه 
ــا  ــه معن ــری چ ــر هن ــم آن اث ــخیص دهی ــا تش ــم ی ــبت دهی آن نس
و داللتــی بــرای مــا دارد  )Stecker, 2005: 321(و نیــازی نیســت 
باشــیم  وحدت گــرا34   

ً
حتمــا  ، اثــر یــک  تفســیرپذیری  بــارٔه  در 

و تنهــا یــک تفســیر را مقبــول بدانیــم، بلکــه در ایــن دیــدگاه 
همان طــوری کــه اخالق گــرای میانــه رو بــه تکثــر ارزش هــای اثــر 
هنــری قایــل اســت، بــه کثرت گرایــی در تفســیر نیــز قایــل اســت 
هنــری  اثــر  یــک  مــورد  در  کــه  اســت  عقیــده  ایــن  بیان گــر  کــه 
ــود داشــته  ــی متعــددی وج ــت تفســیرهای پذیرفتن ــن اس ممک
باشــد به طوری کــه هیچ یــک از آن هــا بهتــر از دیگــری نباشــد.35 
 ، اثــر ارزیابــی  الگــوی  مشــترک  بخــش  جمع بنــدی  به عنــوان 
می تــوان گفــت کــه در ارزیابــی بایــد تمــام ارزش هــای اخالقــی و 
زیباشــناختی اثــر لحــاظ شــود و از اصــول »تــا آن جــا کــه« و »از تمــام 

جهــات« به خوبــی در جــای خــود بهــره بــرد.
امــا بــر اســاس هــر یــک از دو نظریــٔه میانــه رو می تــوان بخــش 
دیگــر الگــوی ارزیابــی اثــر را تبییــن کــرد. در واقــع هــر یــک از ایــن 
دو دیــدگاه، مؤلفه هــای مختــص بــه خــودی دارنــد کــه در الگــوی 
ارزیابــی اثــر مؤثــر اســت و در این جــا بــه تفکیــک بیــان می شــوند.

تمــام  روایــت  این کــه  اســاس  بــر  کــرول،  دیــدگاه  در 
ســاختارش کامــل نیســت، یکــی از چیزهایــی کــه آن را کامــل 
می کنــد، پاســخ اخالقــی مخاطبــان اســت. ایــن پاســخ بخشــی 
از طــرح اصلــی داســتان اســت و اگــر اثــر در ایــن امــر شکســت 
ازایــن رو،  اســت.  بــوده  نقــص  دارای  هنــری اش  طــرح  بخــورد، 
قبــح اخالقــی ممکــن اســت نقــص زیباشــناختی شــمرده شــود 
ــمار  و حســن اخالقــی ممکــن اســت حســن زیباشــناختی بــه ش
آیــد، زمانــی کــه در آن اثــر پاســخ های عاطفــی ای کــه اثــر تجویــز 

ویژگــی  ســبب  بــه  یابــد،  دســت  مقاصــدش  بــه  تــا  می کنــد 
اخالقــی، مخاطــب بــه آن پاســخ شایســته و درخــور نمی دهــد. 
در ایــن حالــت اثــر هنــری ای کــه در دســت یافتــن بــه مقاصــدش 
)پاســخ درخــور مخاطــب در مقابــل آن چــه تجویــز می کنــد( نــاکام 
در  می آیــد.  شــمار  بــه  شکســت  زیباشــناختی  حیــث  از  بمانــد 
مــی رود.  شــمار  بــه  زیباشــناختی  نقــص  اخالقــی،  قبــح  نتیجــه 
البتــه اگــر عیــب اخالقــی به قــدری ظریــف و پیچیــده باشــد کــه بــه 
ــی  ــد، اخالق گرای ــاس نیای ــی حس ــاظ اخالق ــب از لح ــم مخاط چش
التزامــی  و  نمی پــردازد  آن هــا  زیباشــناختی  نقــد  بــه  میانــه رو 
کــه هــر عیــب اخالقــی را عیــب زیباشــناختی بدانــد. بــر  نــدارد 
همیــن اســاس، پاســخ هایی تجویــز شــده ای کــه عیــب روشــنی 
نقــص  می کنــد،  درک  را  آن  حســاس   

ً
اخالقــا مخاطــب  و  دارنــد 

زیباشــناختی بــه شــمار می رونــد. این کــه بیــان شــد کــه گاهــی 
ــر  ــن ام ــل ای ــه دلی ــد، ب ــمار می آی ــه ش ــناختی ب ــص زیباش ــح، نق قب
اســت کــه در دیــدگاه کــرول جنبــٔه اخالقــی فقــط در جایــی بــه 
جنبــٔه زیباشــناختی مربــوط می شــود کــه ســدی در برابــر قابلیــت 
دادن  نشــان  واکنــش  یــا  هنــری  اثــر  بــه  شــدن  جــذب  بــه  مــا 
مطلــوب در برابــر آن باشــد. حــال بــا توجــه بــه ایــن مــالک الگــوی 
ارزیابــی اثــر از منظــر کــرول را می تــوان در مراحــل زیــر جمع بنــدی 

ــرد: ک
1. ابتــدا بایــد بــر اســاس مالک هایــی کــه در بخــش قبلــی 
گفتــه شــد، بررســی شــود کــه اثــر قابلیــت ارزیابــی اخالقــی دارد یــا 

نــه.
2. پاســخ هایی کــه اثــر بــه مخاطــب تجویــز می کنــد، اســتخراج 

شود.
 
ً
3. از میــان پاســخ ها، آن هایــی کــه از چشــم مخاطــب اخالقــا
پاســخ ها  ایــن  فهرســت  از  بایــد  می مانــد،  پوشــیده  حســاس 

ــوند. ــاظ نش ــی لح ــوند و در بررس ــذف ش ح
4. پاســخ های باقیمانــده از منظــر اخالقــی بررســی شــوند کــه 
آیــا دارای عیــب هســتند یــا نــه. همچنیــن بررســی شــوند کــه ایــن 

پاســخ ها از منظــر اخالقــی دارای حســن هســتند یــا نــه.
5. پاســخ هایی کــه در جــذب یــا دفــع مخاطــب نقــش دارنــد، 
 خــوب برگزیــده 

ً
 معیــوب یــا اخالقــا

ً
از میــان پاســخ های اخالقــا

ــوند. ش
6. پاســخ هایی برگزیــده شــده، به عنــوان نقــص زیباشــناختی 
 معیــوب هســتند و همچنیــن 

ً
اثــر بــه شــمار می رونــد، اگــر اخالقــا

 
ً
به عنــوان حســن زیباشــناختی بــه شــمار می رونــد، اگــر اخالقــا
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خــوب باشــند.
7. جنبه های زیباشناختی اثر تحلیل شود.

8. حاصــل ارزیابی هــا در قالــب اصــول »تــا آن جــا کــه« و »از 
تمــام جهــات« بیــان شــوند.

روشــن اســت کــه ایــن مراحــل ممکــن اســت گاهــی جابه جــا 
همچنیــن  و  پذیــرد  صــورت  ابتــدا   )7( این کــه  ماننــد  شــوند، 
ممکــن اســت کــه برخــی از مراحــل در عمــل بــا یکدیگــر تلفیــق 
ــد.  ــورت پذیرن ــه ص ــه )2( و )3( در یــک مرحل ــد این ک ــوند، مانن ش
کــرول  دیــدگاه  در  شــفافیت  ایجــاد  مراحل ســازی،  از  هــدف 
ــی -  ــی اخالق ــو، تحلیل ــن الگ ــاس ای ــر اس ــوان ب ــال می ت ــت. ح اس

ــرد. ــه ک ــر ارائ ــک اث ــناختی از ی زیباش
بــر  عــالوه  هنــری  آثــار  اخــالق«،  »اصالــت  در  گات  منظــر  از 
همچنیــن  می کننــد،  تجویــز  را  خــاص  وقایــع  تخیــل  آن کــه 
پاســخ هایی نیــز بــرای ایــن وقایــع تخیلــی پیشــنهاد می کننــد. 
باشــد،  معیــوب   

ً
اخالقــا پاســخی  بــا  همــراه  اثــر  یــک  اگــر  حــال 

ــد  ــن رو بای ــد داد. ازای ــور نخواه ــخ درخ ــر پاس ــن اث ــه ای ــب ب مخاط
ــود.  ــوده ش ــد آزم ــه می ده ــر ارائ ــه یــک اث ــی ک ــوع توصیه های مجم
ایــن بررســی شــامل تفســیر وقایــع و جزئیــات داســتانی بــرای 
کشــف نگــرش اخالقــی آن می شــود. ایــن پاســخ ها بایــد درخــور 
شــده  طراحــی  اثــر  هنــری  طــرح  در  کــه  آن گونــه  یعنــی  باشــند، 
آن جایــی کــه ممکــن  اســت، از ســوی مخاطــب ابــراز شــود. از 
اســت ارزیابــی اثــر متهــم بــه ســوء فهــم باشــد، واکنــش توصیــه 
ارزیابــی شــود.  اثــر بایــد به واســطٔه یــک معیــار  شــده از ســوی 
برخــی از معیارهایــی کــه بتوانــد واکنش هــای توصیــه شــده در 
ــر  ــتند. اگ ــی هس ــای اخالق ــد، معیاره ــرار ده ــی ق ــورد ارزیاب ــر را م اث
ــد،  ــت باش ــه ناشایس ــد ک ــز کن ــی را تجوی ــری، واکنش ــر هن ــک اث ی
در هــدف درونــی اش بــا شکســت روبــرو می شــود و ایــن یــک 
ــتند.  ــناختی نیس ــر زیباش ــا در اث ــام نقص ه ــا تم ــت. ام ــص اس نق
، درپی داشــتن واکنــش اهمیــت دارد،  نه تنهــا بــرای یــک اثــر
ازایــن رو  اســت.  مهــم  نیــز  واکنــش  ایــن  کیفیــت  همچنیــن 
 
ً
ــا ــه حقیقت ــی ک ــودن واکنش ــب ب ــد مناس ــوب، بای ــی خ یــک ارزیاب
اثــر تجویــز می کنــد را بررســی کنــد. در نتیجــه، اگــر واکنش هــا 
دلیلــی  مخاطــب  نبــود،  شایســته  بــودن  غیراخالقــی  به خاطــر 
بــرای واکنــش نشــان دادن مطابــق تجویــز اثــر نــدارد. نداشــتن 
 ، دلیــل بــرای نشــان دادن واکنــش درخــور نســبت بــه تجویــز اثــر
یــک شکســت بــرای اثــر اســت و ایــن یــک نقــص زیباشــناختی 
نقــص  یــک  معیــوب   

ً
اخالقــا ویژگــی  پــس  مــی رود.  شــمار  بــه 

زیباشــناختی اســت. بــر همیــن اســاس الگــوی ارزیابــی از منظــر 
می شــود: زیــر  به صــورت  گات 

1. ابتــدا بررســی شــود کــه اثــر قابلیــت ارزیابــی اخالقــی دارد یــا 
نــه.

2. پاســخ هایی کــه اثــر بــه مخاطــب تجویــز می کنــد، اســتخراج 
شود.

دارای  آیــا  کــه  شــوند  بررســی  اخالقــی  منظــر  از  پاســخ ها   .3
عیــب هســتند یــا نــه. همچنیــن بررســی شــوند کــه ایــن پاســخ ها 

ــه. ــا ن ــتند ی ــن هس ــی دارای حس ــر اخالق از منظ
ــمار  ــه ش ــر ب ــناختی اث ــص زیباش ــوان نق ــخ هایی به عن 4. پاس
آن هایــی  همچنیــن  و  هســتند  معیــوب   

ً
اخالقــا کــه  می رونــد 

 
ً
کــه اخالقــا به عنــوان حســن زیباشــناختی بــه شــمار می رونــد 

خــوب باشــند.
5. جنبه های زیباشناختی اثر تحلیل شود.

6. حاصــل ارزیابی هــا در قالــب اصــول »تــا آن جــا کــه« و »از 
تمــام جهــات« بیــان شــوند.

تفــاوت الگــوی ارزیابــی کــرول و گات در ایــن امــر اســت کــه 
برخــی از مؤلفه هــا و به تبــع آن هــا مراحــل ارزیابــی، در »اصالــت 
یکدیگــر  بــا  اساســی  اصــول  در  امــا  می شــود.  حــذف  اخــالق« 

همســان هســتند.

نتیجه گیری
دارنــد  را  میانــه رو  دیدگاه هــای  مهم تریــن  گات  و  کــرول 
کــه الگــوی برآمــده از آن هــا می توانــد راهگشــای نــوی ارزیابــی 
اخالقــی آثــار هنــری بــا در نظــر گرفتــن جنبه هــای زیباشــناختی 
باشــد. ایــن پژوهــش نشــان داد کــه دو دیــدگاه در چنــد امــر بــا 
یکدیگــر اشــتراک دارنــد: الــف. جــاری نبــودن ارزیابــی اخالقــی 
ــام  ــه« و »از تم ــا ک ــا آنج ــول »ت ــتفاده از اص ــا؛ ب. اس ــام هنره در تم
د.  هنــری؛  اثــر  ارزش هــای  تکثــر  بــه  بــودن  قائــل  ج.  جهــات«؛ 
کنــار ارزش هــای  در نظــر داشــتن ارزش هــای زیباشــناختی در 
مخاطــب«.  درخــور  »پاســخ  پایــٔه  بــر  اســتدالل  هـــ.  اخالقــی؛ 
ــد:  ــالف دارن ــر اخت ــا یکدیگ ــر ب ــد ام ــدگاه، در چن ــن دو دی همچنی
الــف. از منظــر شــمول مصادیــق بــرای ارزیابــی اخالقــی، بــه ترتیب 
نزولــی، گات )هــر اثــری کــه جنبــٔه اخالقــی مرتبــط بــا توصیه هــای 
ــا  ــی آن ب ــٔه اخالق ــه جنب ــری ک ــر اث ــرول )ه ــس از آن ک ــر دارد( و پ اث
جــذب مخاطــب نســبت داشــته باشــد( قــرار می گیــرد؛ ب. پــس 
گات »همــواره«، حســن / قبــح  از حصــول شــرایط، در دیــدگاه 
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ــا در  ــی رود، ام ــمار م ــه ش ــص زیباشــناختی ب ــن / نق ــی، حس اخالق
دیــدگاه کــرول »گاهــی«، حســن / قبــح اخالقــی، حســن / نقــص 
 حســاس در 

ً
زیباشــناختی بــه شــمار مــی رود؛ ج. مخاطــب اخالقــا

دیــدگاه کــرول نقــش مهم تــری نســبت بــه دیــدگاه گات دارد.
شــد،  بیــان  پژوهــش  ایــن  در  کــه  نکاتــی  بــه  توجــه  بــا 
ــف.  ــت: ال ــرول اس ــوی ک ــر از الگ ــل برت ــد دلی ــه چن ــوی گات ب الگ
محــدودٔه شــمول بیشــتری دارد؛ ب. برخــالف دیــدگاه کــرول 
برخــالف  ج.  نــدارد؛  همخوانــی  میانــه رو«36  »نااخالق گرایــی  بــا 
میانــه رو  غیــر  اخالق گــرای  دیدگاه هــای  بــا  کــرول  دیــدگاه 
ــگاه  ــاس جای  حس

ً
ــا ــب اخالق ــتری دارد؛ د. مخاط ــی بیش همخوان

قیــد  از  صورت بنــدی  در  هـــ.  نــدارد؛  اســتدالل  در  کلیــدی 

»همــواره« به جــای »گاهــی« بهــره می بــرد؛ و. تأکیــد بیشــتری بــر 
ــای  ــا دیدگاه ه . ب ــات« دارد؛ ز ــام جه ــه« و »از تم ــا ک ــا آنج ــول »ت اص

دارد. بیشــتری  همخوانــی  بومــی 
و  اخالقــی  جنبــٔه  میــان  نســبت  پذیرفتــن  و  اثبــات 
ــری  ــات دیگ ــه موضوع ــٔه ورود ب ــد زمین ــر می توان ــناختی اث زیباش
همچــون توجیــه یــا رد ممیــزی، چگونگــی تأثیــر اخالقــی اثــر بــر 
مخاطــب، چگونگــی قانون گــذاری مبتنــی بــر در نظــر داشــتن 
بــا  میانــه رو  دیدگاه هــای  قرابــت  میــزان  و  هنــر  در  اخــالق 
ایــن  در  کــه  باشــد  عرفــان  و  فلســفه  در  موجــود  دیدگاه هــای 
نوشــتار بررســی نشــدند و به عنــوان آینــدٔه بحــث ایــن نوشــتار 

می رونــد. شــمار  بــه 

پی نوشت ها
 .)56-52 :2007 ,see: Gaut(  ،1. برای مطالعٔه بیشتر دربارٔه نسبت مثبت و منفی میان ارزش اخالقی و ارزش زیباشناختی

2. moral value.
3. aesthetic value.
4. moralism.
5. radical moralism.
6. extreme moralism, unqualified moralism.
7. moderate moralism.
8. Noël Carroll, (1947- ).
9. Berys Gaut, (1952- ).
10. ethicism.
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11. Matthew Kieran, (1968- ).
12. most moderate moralism.
13. soft-formalism.
14. moral excellence.
15. moderate autonomism.
16. James C. Anderson, (1982- ).
17. Jeffrey T. Dean, (1986- ).
18. conceptually.

ــت  ــان و طبیع ــاط انس ــه ارتب ــبت ب ــجم نس ــع و منس ــی جام ــگ، نگرش ــه نیبلون ــر در حلق ــه  واگن ــت ک ــان داده اس ــکروتن نش 19. اس
و چارچــوب اخالقــی حیــات انســان ـ  شــرایط فعلیــت بخشــیدن بــه امکانــات و شــکوفا کــردن اســتعدادها و قابلیت هــای فــرد، 
.)2003 ,see: Scruton( ماهیــت فــرد و سیاســت و ارزش هــای بنیادیــن متفــاوت ـ ارایــه می دهــد؛ ، همچنیــن خاســتگاه رذایــل بشــر
20. The merited response argument.
21. Aristotle, (384 BC-322 BC).
22. prescribe.

ــی  ــامل ارزیاب ــه رو ش ــای میان ــام دیدگاه ه ــر تم ــری از نظ ــب هن ــن قال ــرا ای ــود، زی ــاب می ش ــا انتخ ــا از فیلم ه ــه، نمونه ه ــن مقال 23. در ای
ــود. ــی می ش اخالق

24. higher-order.
25. a pro tanto principle, insofar as principle.
26. all-things-considered principle.
27. The Birth of a Nation.
28. The Girl Next Door.
29. Gregory M. Wilson, (1958- ).
30. The Girl Next Door, Jack Ketchum, 1989.
31. Stephen Edwin King, (1947- ).
32. Triumph of the Will.
33. Salò, or the 120 Days of Sodom.
34. monist.

 ,and Stecker 294-292 :2005 ,see: Currie)  ، 35. بــرای مطالعــٔه بیشــتر در بــارٔه وحدت گرایــی و کثرت گرایــی در تفســیر
 .(327  :2005

36. Moderate immoralism.
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