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چکیده
از ابتدا تاریخ فلساه تراکنون دیردگاه هرا مدتلاری دربراره هسرلا ارزش
اخالقی و ارزش زیلاشناختی ارر هنر ارائه شده اسای گوهه شناسی دیدگاهها
در این زمینه اهمیا بسیایی در مطالعات هنر و اخالق داردی در این هوشتار با
روش گردآور کتابداهها و تحلیل محتوا ،مام ترین دیدگاه ها موجرود در
باب هسلا هنر و اخالق در بستر فلساه غرب تحلیل و دستهبند مریشرودی
هتایج این جووهش هنان میدهد که دیدگاههرا را مریتروان ذیرل سره عنروان
«خودآیینیگرایی»« ،هااخالقگرایی» و «اخالقگرایی» دستهبند کرد که هرر
کدام دو گروه افراسی و میاههرو دارهدی مناسبتررین تقسریمبنرد برر ملنرا
 - دانشجوج دکتراج جامعه شناسی فرهنگی ،دانشگاه علوم و تحریرات تهران.
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«ارتلاط زیلاشناختی» اسای بررسی دیدگاه ها هنان می دهد که در میان آن ها
دیدگاهها میاههرو و در میان دیدگاهها میاههرو« ،اخالقگرایی میاهرهرو» و
در میان اخالقگرایان میاههرو ،دیدگاه گات (اصالا اخالق) مقلولتر اسای
واژههای کلیدی
ارزش اخالقرری ،ارزش زیلاشررناختی ،خررودآیینیگرایرری ،هررااخالقگرایرری،
اخالقگراییی
مقدّمه
از منظر فلسای ،در وهله هدسرا ممکرن اسرا اخرالق 1و زیلاشناسری 2دو
وزه کامالً جردا تصرور شروهد امرا ارتلراط زیلاشناسری و اخرالق زمراهی
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باتر آشکار می شود که مال ظه می کنیم ارزیابی اخالقری و هنرر از ماراهیم
منترکی همچون «خوب» و «بد» و «ارزشمند» و «بیارزش» سود میجویند
و هر دو در شراخها برههرام «هظریره ارزش» 3یرا «ارزششناسری» 4جرا
می گیرهدی از سو دیگر ،همین امر مری تواهرد وجره تمرایی هرم باشرد زیررا
جایگاه ارزیابی و قضاوت 5در این دو با یکدیگر متااوت اسرای قضراوت در
اخالق امر تردیدهاجذیر و در هنر در خور تردید و تی هاممکن شمرده شده
اسررای (تنررر )22 :1387 ،درهررر ررال از دوران یوهرران باسررتان تررا کنررون،
1-ethics.
2-aesthetics.
3-value theory.
4-axiology.
5-judgement.

هوعی جریان فلسای قائل بدان بوده اسا که میان کیایا اخالقی آرار هنر و
ارزش زیلاشررناختی 1آنهررا جیوهررد هیدیررك و متقابررل برقرررار اسررای
گوههشناسی دیدگاه ها در این زمینه اهمیا بسیایی در مطالعات هنر و اخرالق
داردی بااین ال در جینینه داخلی دراین باره ارر تألیای وجود هرداردی در میران
آهچه به عنوان جینینه خارجی این موضوع وجود دارد هیی ارر هیسا کره بره
تمام دیدگاه ها بهردازدی در این هوشتار با روش گردآور کتابداهها و تحلیل
محتوا مام ترین دیدگاه ها موجود در براب هسرلا هنرر و اخرالق در بسرتر

دستهبندی دیدگاهها
به دو صورت می توان دیدگاه ها موجود در باب هسلا جنله اخالقی و جنله
زیلاشناختی ارر هنر را دستهبند کرد:
 .1ارتباط زیباشناختی

در این دستهبند با توجه به هوع ارتلاط میران سرن (قرلح) اخالقری برا
ارزش (هق

) زیلاشناختی ،دیدگاهها تقسیم مریشروهدی از ایرن منظرر ،گرروه

هدسا قائل به هلود ارتلاط سن (قلح) اخالقی با ارزش (هق

) زیلاشناختی

هستند که خود دارا دو زیرگروه اسا :زیرگروه هدسا ،هقد اخالقی را هرم
جایی همی داهندی ایرن زیرگرروه برا هرام هرا «خرودآیینیگرایری افراسری»،

2
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فلساه غرب تحلیل و دستهبند میشودی

1-aesthetic value.
2-radical autonomism.
191

«خودآیینی گرایی هامحدود» 1یا «زیلاگرایی» 2خواهده می شودی زیرگرروه دوم
ارتلاط میان ارزش اخالقی و ارزش زیلاشرناختی را هاری مری کنرد امرا هقرد
اخالقی را جایی می داهد کره برا هرامهرا «خرودآیینیگرایری میاهرهرو» 3یرا
«زیلاگرایی جیچیده» 4خواهده میشودی
گروه دوم قائل به ارتلاط میان سرن (قرلح) اخالقری برا ارزش (هقر

)

زیلاشناختی هستندی این گروه هیی دارا دو زیرگروه اسا :زیرگرروه هدسرا
ارتلاط میان سن (قلح) اخالقی برا ارزش (هقر

) زیلاشرناختی را در تمرام

موارد جار می داهد و دارا دو شاخه اسرا :شراخه هدسرا سرن (قرلح)
اخالقی را در تمام موارد ارزش (هق
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) زیلاشناختی می شمارهد که با هامهرا

«اخالق گرایی»« 5،اخالق گرایری افراسری» 6یرا «اخرالقگرایری هامحردود»

7

خواهررده مرری شررودی ایررن شرراخه برره سرره زیرشرراخه «افالسررونگرایرری»،

8

«آرمان شارباور » 9و «اخالق گرایی متغیر جامع» 10تقسیم می شود که شررح
آن ها در بدشها بعد میآیدی شاخه دوم از زیرگروه هدسرا گرروه دوم،
قررلح اخالقرری را در تمررام مرروارد ارزش زیلاشررناختی مرریشررمارد کرره
«هااخالقگرایی» 11یا «هااخالقگرایی هامحدود» 12هام داردی اما زیرگرروه دوم
1-extreme autonomism.
2-aestheticism.
3-moderate autonomism.
4-sophisticated aestheticism.
5-moralism, ethicism.
6-radical moralism.
7-extreme moralism, unqualified moralism.
8-platonism.
9-utopianism.
10-comprehensive variable moralism.
11-immoralism.
12-extreme immoralism.

گروه دوم ،دیدگاهی اسا که ارتلاط میران سرن (قرلح) اخالقری برا ارزش
) زیلاشناختی را فقط در برخی موارد جار می داهدی این زیرگرروه هیری

(هق

دو شاخه دارد :شاخه هدسا ،سن (قلح) اخالقی را در برخی مروارد ارزش
) زیلاشناختی می شمارد که با هامها «اصالا اخالق»« 1،اخالقگرایری

(هق

میاههرو»« 2،میاهه روترین اخالق گرایی» 3خواهده مری شرودی شراخه دوم قرلح
اخالقی را در برخی موارد ارزش زیلاشناختی می شمارد که «هرااخالقگرایری
این هامگذار ها براسام منابعی اسا که از آنها در این جووهش اسرتااده
شده اسا و به همین جاا ،گاهی در هام گذار با یکدیگر تداخل دارهدی اللته
این دستهبند بهاین شکل در هیچ کدام از این منابع یافا همریشرودی همرودار
شماره یك ،به سور مدتصر ،وضعیا دیدگاه ها را براسام دستهبند هدسرا
مند

میکندی

1-ethicism.
2-moderate moralism.
3-most moderate moralism.
4-moderate immoralism.
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میاههرو» 4هام داردی
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 .2نسبت ارزشی

این دسته بند با آهکه تا دود به دستهبنرد جینرین شرلاها دارد ،از
جنله دیگر دیدگاهها را دستهبند میکندی این دستهبند که برریس گرات

1

آن را مطرح کرده اسا ( ،)Gaut, 2007: 52-56براسام چند مااوم کلیرد
در زمینه هسلا میان سن (قلح) اخالقی با ارزش (هق

) زیلاشناختی شرکل

گرفته اسای این مااهیم اقسامی از «هسلا ر ارزش» 2به شرمار مریآینردی در
این دسته بند هسلا میان دو ارزش یا برقرار اسرا یرا برقررار هیسرای اگرر
1-Berys Gaut.
2-value-relation.
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هسلا برقرار باشد ،بر اسام این دستهبند  ،هسلا میان سن (قلح) اخالقری
با ارزش (هق

) زیلاشناختی از دو منظر لحراظ مریشرود :از منظرر هدسرا،

هسلا میران سرن (قرلح) اخالقری برا ارزش (هقر ) زیلاشرناختی ،رابرا

1

(یکنواخا) 2یا جیچیده( 3چندهواخا) 4اسای در دیردگاهی کره هسرلا رابرا
اسا ،همواره میان سن (قلح) اخالقی با ارزش (هق

) زیلاشرناختی هسرلا

برقرار اسا و همواره سن (قلح) اخالقری ،ارزش (هقر

) زیلاشرناختی یرا

هسلا ،جیچیده اسا ،تناا در بعضی مثال ها میان سن (قلح) اخالقی با ارزش
(هق

) ز یلاشناختی هسلا برقرار اسا و فقط گاهی و در برخی موارد سرن

(قلح) اخالقی ،ارزش (هق

) زیلاشناختی یا گراهی و در برخری مروارد قرلح

اخالقی ،ارزش زیلاشناختی به شمار میرودی
این دستهبند به همینجا ختم همی شود ،بلکه جاا دیگر را هیی در هظر
می گیردی از منظر دوم ،هسلا میان سرن (قرلح) اخالقری برا ارزش (هقر

)

زیلاشناختی ،مثلا( 5متناسب) 6یا منای( 7معکوم) 8اسرای در دیردگاهی کره
هسلا مثلا اسا ،سن اخالقی ارزش زیلاشرناختی و قرلح اخالقری ،هقر
زیلاشناختی درهظر گرفته می شودی همچنین در دیدگاهی که هسلا منای اسا،
قلح اخالقی ،ارزش زیلاشناختی تلقی میشودی
1-invariant.
2-monotonic.
3-complex.
4-polytonic.
5-positive.
6-symmetrical.
7-negative.
8-inverted.
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همواره قلح اخالقی ،ارزش زیلاشناختی به شمار میرود اما در دیدگاهی کره
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اکنون براسام این دستهبند می توان جایگاه هر دیدگاه را در اقسام زیرر
مند

کرد:

1ی هسلا وجود هدارد :خودآیینیگرایی افراسی و خودآیینیگرایی میاههرو
2ی هسلا رابا و مثلا :اخالق گرایری افراسری (شرامل :افالسرونگرایری،
آرمانشارباور و اخرالقگرایری متغیرر جرامع) و اصرالا اخرالق (دیردگاه
میاههرو گات)
3ی هسلا رابا و منای :هااخالقگرایی افراسی
4ی هسررلا جیچیررده و مثلررا :اخررالقگرایرری میاهررهرو و میاهررهروترررین
اخالقگرایی
5ی هسلا جیچیده و منای :هااخالقگرایی میاههرو
این اقسام جنج گاهه براسام ملاهی گات اسا اما خودِ او براسام وجود/عدم
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هسلا و مؤلاه ها رابا/جیچیده و مثلا/منای ،تمام دیدگاهها را به سه گرروه
اصلی اخالقگرایی ،بافامحور  1و خودآیینیگرایی تقسیم میکندی او توضیح
میدهد که ( )3از اقسام جنجگاهه باال مدافعی هدارد و ذف مریشرودی ( )2برا
تمام اقسامش ذیل اخالقگرایی قرار میگیرد و ( )1هیری برا دو قسرمش ذیرل
خرررودآیینیگرایررری قررررار مررریگیررررد امرررا ( )4و ( )5هرررر دو ذیرررل
بافا محرور قررار مری گیرهردی گرات در جرا دیگرر بافرامحرور را
تنارررا معرررادل هرررااخالقگرایررری میاهرررهرو تعریررر

کررررده اسرررای

( )Gaut, 2005: 432 and 435-438امررا در اینجررا تعری ر جدیررد از
بافا محور ارائه می دهد بهصورتی که شرامل هرر دو گرروه اخرالقگرایری

196

1-contextualism.

میاههرو و هااخالقگرایی میاههرو شودی ( )Gaut, 2007:53-54او بافامحور
را در این معنا بیان می کند که ارر هنر  ،گاهی از منظر زیلاشناختی معیروب
اسا تاآهجاکه دیدگاه اخالقیم معیوبم مررتلط برا ارزش زیلاشرناختی داشرته
باشد و گاهی از منظر زیلاشناختی ارزشمند اسا تاآهجاکره دیردگاه اخالقریم
معیرررروبم مرررررتلط بررررا ارزش زیلاشررررناختی داشررررته باشرررردی ارررررر
هنر گاهی از منظر زیلاشناختی ارزشمند اسرا تاآهجاکره دیردگاه اخالقری
شایسررته ا مرررتلط بررا ارزش زیلاشررناختی داشررته باشررد و گرراهی از منظررر
زیلاشناختی داشته باشدی
در این دیدگاه ،چگوهگی هسلا ،به بافا ارر بستگی دارد و بافا اسا که
تعیین می کند این هسلا چگوهه برقرار اسای ازآهجاییکه در این دیدگاه ممکن
اسا گراهی قرلح اخالقری ،هقر

زیلاشرناختی بره شرمار آیرد ،برا دیردگاه

اخالقگرایی میاههرو همخواهی دارد و ازآهجاییکه در این دیدگاه ممکن اسرا
گاهی قلح اخالقی ،ارزش زیلاشناختی باشد ،با دیدگاه هااخالقگرایی میاهرهرو
همدواهی داردی بافامحور  ،خود هه اخالقگرایی اسا و هه هرااخالقگرایری
اما هر دو را در خود جا میدهدی دسرتهبنرد دوم برهصرورت خالصره در
همودار شماره دو آمده اسای
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زیلاشناختی هق

دارد تاآهجاکه دیدگاه اخالقی شایسرتها مررتلط برا ارزش
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 .3تحلیل و بررسی

تااوت اصلی دو دستهبند در این اسا که اخالقگرایی یا اصالا اخرالق
گات که هوعی از اخالقگرایی میاههرو بهشمار میرود ،در تقسیمبند هدسرا
در جایی قرار میگیرد که در آن دیدگاه هایی وجود دارد که تناا گراهی قائرل
به ارتلاط سن (قلح) با ارزش (هق

) زیلاشناختی هستند اما در دستهبنرد

دوم ذیل هسلا رابا و مثلا قرار میگیرد که بیانگر هسرلا همینرگی میران
سن (قلح) با ارزش (هق

) زیلاشناختی اسای این امر با آهکه هوعی تناقض

به هظر می رسد اما در واقع تناقض هیسا زیرا دیدگاه گات هم هسلا اخالقی
را در برخی موارد جار میداهد و هرم ایرن هسرلا را همینرگی مریداهردی

198

توضیح اینکه سلق دیدگاه گات ،همرانسورکره در بدرشهرا بعرد تلیرین
می شود ،هسلا میان سن (قلح) با ارزش (هق

) زیلاشناختی همواره برقررار

اسای این همان چیی اسا که از آن به عنوان هسلا رابا و مثلا یراد شرد
اما در همین دیدگاه ،تحلیل اخالقی و این هسلا فقرط در براره برخری آررار
هنر صادق اسا و شامل تمام آهاا همی شود زیرا برخی آرار همچون هقاشی
اهتیاعی 1اصالً چنین تحلیلی را همی جذیرهد تا هسلتی برقرار باشد یرا هلاشرد و
ازاینرو در دیدگاه گات در این آرار هسلا برقرار هیسرای ایرن برهمعنرا آن
اسا که هسلا تناا در برخی موارد جار اسا بنابراین شاید بتوان گاا دو
دستهبند  ،آنگوهه که گات دومی را برتر میداهد ( ،)Gaut, 2005: 52تااوت
در واقع با آهکه با اضرافهکرردن مؤلاره هرا رابا/جیچیرده و مثلرا/منای،
دستهبند دوم تصویر روشن تر از اختالف دیدگاهها ارائه میدهد اما بههظر
میرسد بینتر با هدف هقد دیدگاه اخالقگرایی میاههرو ازجاهب گات سرا ری
شده اسا زیرا در این دستهبند «اخالقگرایی میاههرو» ذیل شراخها قررار
می گیرد که هااخالق گرایی میاههرو را هیی در خرود داردی دلیرل ایرن امرر قیرد
«گاهی» 2در صورتبند دیدگاه اخالقگرایی میاههرو اسا کره تنارا هسرلا
سن (قلح) با ارزش (هق

) زیلاشناختی را گاهی جار می داهد و این بردان

معنا اسا که دیدگاه او هه تناا فقط در برخی از آرار (آرار که چنین تحلیلری
بهذیرهد) جار اسا ،در همین آرار هم تناا «گراهی» هسرلا برقررار اسرای
هتیجه این دیدگاه ایرن اسرا کره در برخری آررار هیری قرلح اخالقری ،ارزش
زیلاشناختی تلقی شود و این ،مطابق دیدگاه هااخالقگرایی میاههرو اسای
1-abstract painting.
2-sometimes.
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بااین ال باید توجه داشا که دسته بند گات اشکالی اساسری دارد و آن
اینکه در هقد دیدگاه اخالقگرایی میاههرو ،این دیدگاه را از زمره اخالقگرایری
در تقسیم سه گاهه خودآیینی گرایی ،اخالقگرایی و بافامحور خارج میکند
و این امر می تواهد منکلی اساسی باشد زیرا در اخالقگرایی میاههرو ،جس از
جار بودن تمام شرایط ر آنگوههکه در بدشها بعد بیران خواهرد شرد ر
هسلا رابا برقرار اسا و موارد که از این هسلا خارج هسرتند ،بره دلیرل
دیگر از موضوع تحلیل اخالقی خارج میشروهدی همچنرین در دسرتهبنرد
دوم ،جایگاه جواز هقرد اخالقری یرا ممنوعیرا آن ،کره باعرث تمرایی میران
خودآیینی گرایی میاههرو و خودآیینیگرایی افراسی می شود ،ذف شده اسرا
و این سلب می شود که این اختالف اساسی (جواز هقد اخالقی) در دستهبنرد
هادیده اهگاشته شود و دو جریان خودآیینیگرا با هرم در یرك جایگراه قررار
گیرهدی همین اشکال درباره اخالق گرایی افراسی و اصرالا اخرالق کره خرود
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هوعی از اخالقگرایی میاههرو اسا ،دیده میشود و سلق دستهبنرد دوم ایرن
دو جریان با وجود اختالف ها فراواهی که با یکدیگر دارهد ،در یك جایگراه
قرار گرفتهاهدی
در مجموع بههظر میرسد ،دسرتهبنرد هدسرا براآهکره در هریچ منلعری
بهاین صورت و کامل بیان هنده و استدراج این مقاله اسا ،تمایی دقیرقترر
میان دیدگاه ها موجود برقرار می کند و ترداخل دیردگاههرا هراهمگون برا
یکدیگر را هیی در خود هداردی
مروری بر دیدگاهها
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دراین بدش دیدگاه هایی که در دستهبند هرا جایگراه آنهرا منرد
تعری

شرد،

و تلیین می شودی در هر دیدگاه تمام قائالن آن بیران همریشرود زیررا

هدف این هوشتار تماییبدنی به دیدگاهها اسا و جساوجو تمرام قرائالن
برا هر دیدگاه ضرور هیسای
 .1خودآیینیگرایی

«خودآیینیگرایی» جریاهی اسا که هسلا و ارتلراط میران سرن (قرلح)
بررا ارزش (هق ر

) زیلاشررناختی را همرریجررذیردی ایررن جریرران برره دو گررروه

تقسیم میشود:

زیلاگرایی (خودآیینیگرایی افراسی) هدستینبار در قرن هوزدهم بهاینمعنرا
ظاور یافا و بیان می کند که هنر فقط هنر اسرا و هره چیری دیگرر و اینکره
ارزش هنر را باید در تجربه بی واسطه آن دریافا و هه در تأریرها و جیامدها
ادعایی آن بر هحوه رفتار مردمی (جاهسرون 3 :1390 ،و 11رر )12از ایرنرو
مالك ارزیابی یك ارر ،لذت زیلاشناختی 1بیواسطها اسا که از آرار هنرر
اصل می شودی اینکه هنر ارزش ذاتی دارد از کاها 2شرروع شرد و یکری از
مامترین مؤلاههایش این بود که لذت باید به شریوها خرا

ادراك شرود و

برا آن هام لذت زیلاشناختی در هظر گرفای (کاها :1377 ،دیلاچه 86 ،VII
و ب)126 ،13
از منظر زیلاگرایی ،سن یا قلح اخالقی آرار هنر بههیچوجه برهمعنرا
سن یا قلح زیلاشناختی آن ها هیسا و هقد اخالقی ،ارتلاسی به هقد هنرر و
1-aesthetic pleasure.
2-Immanuel Kant.
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 .1.1زیباگرایی
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زیلاشرناختی اررر هرداردی ()Graham, 2006: 339 and Guyer, 2006: 68
تی برخی از زیلاگرایان می گویند کره هقرد اخالقری آررار هنرر از لحراظ
هستیشناختی هامعقول اسا زیرا تناا فاعالن را می توان چنین هقرد کررد و
آرار هنر بهمعنا دقیق خود فاعل هیستندی (کرول ،1392 ،ال )14 :
 .2.1خودآیینیگرایی میانهرو

اهدرسون 1و دین 2هدستینبار خودآیینیگرایری میاهرهرو را صرورتبنرد
کردهدی در این دیدگاه بیان می شود که برخی از آرار را که قابلیا هقد اخالقری
داشته باشند ،می توان هقد اخالقی کرد اما سن (قلح) اخالقی هریچ ارتلراسی
با ارزش (هق

3

) اخالقی هدارد و از لحاظ مااومی جدایندی ( Anderson and

 )Dean, 1998: 152این دیدگاه شله فرمالیستی 4بیان مریکنرد کره ویوگری
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اخالقی ارر هنر  ،به شیوه غیرمستقیمی بر ارزش هنر آن تراریر مری گرذاردی
این تاریر فقط در صورتی اسا که ویوگری هرا زیلاشرناختی ارزشرمند اررر
هنر همچون اهسجام ،جیچیدگی ،شدت یا کیایا گسترش دراماتیك را ضایع
کند یا ارتقا دهدی برایناسام ،هقدکردن اررر هنرر بررملنرا ایرن دلیرل کره
توصی

ویوگی ها اخالقی آن ارر منطلق با قیقا هیسا ،ربطری بره ارزش

آن ارر در مقام هنر هدارد اما اگر مضمون اخالقاً معیوب بههحرو هاخوشرایند
و هامسنجم شکل گرفته باشد کره ایرن هرر دو ممکرن اسرا هاشری از ترأریر
1-James C. Anderson.
2-Jeffrey T. Dean.
3-conceptually.
4-quasi-formalist.

غیرمستقیم سرشا اخالقی ارر هنر باشد ،آن گاه ارزش آن ارر در مقام هنرر
تا د درخورتوجای کاهش مییابدی (کییران239 :1387 ،ر)240
در واقع تااوت این هوع از خودآیینی گرایی هسلا به زیلاگرایی ایرن اسرا
که در زیلراگرایی ،هقرد اخالقری بره کلری مرردود شرمرده مری شرود امرا در
خودآیینی گرایی میاهه رو ،در آرار که شرط الزم را دارهد ،هقد اخالقی جرایی
اسای اللته هردو دیدگاه در این امر که جنله اخالقی و جنله زیلاشناختی هریچ
ارتلاط مااومی با یکدیگر هدارهد ،اشتراك دارهدی

«هااخالقگرایی» بیانگر هسلا جنله اخالقری و زیلاشرناختی بره صرورت
منای اسا یعنی وجود قلح اخالقی در ارر ر به همانگوهها که بیانگر قرلح و
تجوییکننده جاسدی اخالقاً معیوب باشد ر باعث افریایش ارزش زیلاشرناختی
ارر میشودی این دیدگاهها به دو گروه تقسیم میشوهد:
 .1.2نااخالقگرایی افراطی

از منظر «هااخالقگرایی افراسی» آرار هنر همواره برهدلیرل وجرود قرلح
اخالقیشان از لحاظ زیلاشناختی ارزشمندهدی برایرناسرام ،اررر غیراخالقری
به دلیل داشتن دیدگاه اخالقاً معیروب ،اررر ارزشرمند از منظرر زیلاشرناختی
به شمار میرودی در این دیدگاه تی اخالقیبودن ارر هق

زیلاشرناختی آن

بهشمار میرودی این دیدگاه در واقع با جریان اهحطراط اخالقری 1هیری ارتلراط
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1-Decadent movement.
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داردی (جاهسون )181 :1390 ،اللته این دیدگاه هیچ سرفدار و مردافعی هردارد
( )Gaut, 2005: 53و در اینجا صرفاً بهمنظور تلیرین ایرن دیردگاه و تکمیرل
دستهبند دیدگاهها به آن اشاره شدی
 .2.2نااخالقگرایی میانهرو

هوع جیچیده هااخالق گرایی با عنوان «هااخالق گرایی میاهرهرو» برر خرالف
دیدگاه افراسی ،قلح اخالقی را همواره سن زیلاشناختی یا سن اخالقری را
همواره هق

زیلاشناختی تلقی همیکندی این دیدگاه بیان میکند که گاهی قرلح

اخالقی ارر ،سن زیلاشناختی را افیایش می دهد ،تا آهجا که دیدگاه اخالقری
مرتلط با ارزش زیلاشناختی ارر باشدی اللته این امر همینره جرار هیسرا و
جار شدن آن بستگی به شرایط ارر داردی هدسرتینبرار هرااخالقگرایری میاهرهرو
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توسط جیکوبسن 1صورتبند شرد ( )Jacobson, 1997 and 2006و جرس از
او کییران 2هیی باآهکه هوشتارهایی در دفاع از هوعی اخالقگرایی میاههرو بره هرام
«میاههروترین اخالقگرایری» دارد ( )Kieran, 2001از هرااخالقگرایری میاهرهرو
دفاع کرده اسای( کییران ،1387 ،ال 79 :ر 91و  ،1387ب253 :ر)274
 .3اخالقگرایی

گروه سوم از دیدگاهها مربوط به هسلا هنر و اخالق ،بره رابطره مثلرا
میان جنله اخالقی و جنله زیلاشناختی ارر قائل هستند یعنی قلح اخالقی اررر
باعررث ضررع زیلاشررناختی آن و سررن اخالقرری باعررث افرریایش ارزش
1-Daniel Jacobson.
2-Matthew Kieran.

زیلاشناختی ارر می شودی اخالق گرایی خود دو زیرگروه دارد که در ادامره بره
آنها اشاره میشود:
 .1.3اخالقگرایی افراطی

از این منظر ،میان سن و قلح اخالقی و سن و قرلح زیلاشرناختی اررر
هنر ارتلاط وجود دارد و آرار هنر بره دلیرل قرلح اخالقری شران از منظرر
زیلاشناختی بد بهشمار میروهردی ( )Gaut, 2005: 432وجره منرترك تمرام
دیدگاه ها ادعا می شود هنر وجای از اخالق اسا و لذا هنگرام ارزیرابی بایرد
هقش اخالقی آن را لحاظ کردی ( )Carroll, 1998: 279این دیدگاه خرود بره
چند گروه تقسیم میشود:
 .1.1.3افالطونگرایی

از منظر افالسون ،هظمی مابعدالطلیعی و اخالقی بر جاان راکم اسرا کره
فیلسوف باید آن را از سریق تاکر عقالهی کن

کند و هنر تناا زمراهی ارزش

قیقی دارد که این هظم را دقیقاً هنان دهد یا به ما کمك کند که در جریان آن
قرار گیریمی ( )Janaway, 2005: 3باآهکه افالسون به موسیقی هظر ویروه دارد
و آمرروزش آن را از دوران جنینرری الزم مرریداهررد (افالسررون،4 :1367 ،
2228ر )2231اما شاعران را از آرمانشار خود میراهد به دالیلری همچرون
بی داهنی ،هداشتن تواهایی در تنردی

خروب و برد ،هداشرتن علرم قیقری،

درو گویی آن ها و همچنین وجود اباام در زبان شعر و ارائة تلیین هادرسا از
قایق همچون روایا اشتلاه شاعران درباره سرشا الاری ،زهردگی خردایان،
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هام گذار و توصی جاان دیگر ،داور هادرسرا دربراره اهسران هرا ،ارائره
تصویر هادرسا از قارماهان و بیه کار هنان دادن آن ها و مدردوش هنران دادن
تصویر اهسان هرا بریرگی (افالسرون941 ،2 17 ،1 :1367 ،رر،947 ،943
951ررر 959 ،955و  1255و 2152 ،4ررر 2153و  )2244برررا افالسررون
بازهمایی ارزش ها اخالقی واالتر از بازهمایی واقع اسای برر همرین اسرام،
برخی از داستان ها اسطوره ا که تصویرگر خنوهااهرد ،قیقرا هدارهرد و
تی اگر هم قیقا داشرته باشرند ،هلایرد آن هرا را بره جروان هرا بازگارای
()Janaway, 2005: 4 and 7
بر ملنا دیدگاه افالسون ،جریاهی بههام «افالسونباور » در زمینه هسرلا
اخالق با هنر به وجود آمد که یکی از دیدگاهها اخالقگرایی افراسی بهشمار
می رود و مدعی اسا که هنر را باید بهاعتلار اخرالق ارزیرابی کرردی از منظرر
افالسونگرایی همه هنرها از لحاظ اخالقی زیانمند برهشرمار مریآینردی ایرن
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دیدگاه با قدر تسامح ،بر اسام این هگرش افالسون شکل گرفتره اسرا کره
شعر به لحاظ ماهیا تقلید اش چیی فاقد اعتلار به شمار می رودی شکل هایی
از افالسون گرایی تا این زمان باقی ماهده اسا چنان که منتقدان وسایل ارتلاط
جمعی ،هگراهی منابای را هسلا به تلویییون ،سینما و موسیقی به دلیل تررویج
خنوها ابراز کردهاهدی ()Carroll, 1998: 279
 .2.1.3آرمانشهرباوری

در الیکه افالسونگرایی تمام هنرها را اخالقاً به چنم تردیرد مریهگررد،
«آرمان شارباور » هنر را مایه ارتقا اخالق به شرمار مریآوردی هموهرها از
سنا آرمانشارباور را میتوان در زیلاشناسی مرارکوزه 1یافرا کره عقیرده
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1-Herbert Marcuse.

داشا هنر بهدلیل هستیشناسریاش ،همینره مردافع فرشرتگان اسرا یعنری
ویوگی ها اساسی هنر همچون داستان گویی و بازهمایی ،میتواهند هنان دهند
که جاان میتواهد بهگوهها دیگر باشد و بهاینترتیب این براور را بره ارمغران
میآورد که دسا کم می توان مسیر چییها را عو

کردی این امر هنان از عمل

اخالقی و جارسایی اخالقی اسای از منظر او ،هنرمند یا در جامعها بهسرامان
و یكدسا زهدگی می کند که هنرش بازتاب رویکرد اخالق اجتماعی خواهرد
بود یا در جامعها هابهسامان بهسر میبرد که دراینصورت هنرش همریتواهرد
زیلاشناختی را بیان میدارد که در آن زیلایی همراد اخرالق اسرای (ا مرد ،
 247 :1391و  )251باور به اینکه آرار هنر از اشیاپ واقعی صررف ،تمرایی
دارهد ،تأیید اسا بر امکان وجود قلمرویی از اهرداف و در هتیجره جرذیرش
آزاد اخالقی فعلی در هنری امرروزه بدرش عمرده شرعارها ا ساسراتی و
متدصصان آموزش وجرورش و همچنین اصالحسللاهی که برا براور بره کیایرا
اخالقی هنر از گسترش موزه ها و آموزش هنر دفراع مری کننرد ،از ایرن دسرا
بهشمار میروهدی ()Carroll, 1998: 279
 .3.1.3اخالقگرایی متغیر جامع

دیدگاه دیگر «اخالقگرایی متغیر جامع» اسا که بهگوهها  ،جرذیرفتنیترر
به هظر میرسدی این هگرش که تولستو  1آن را صورتبند کرده اسرا ،همره
آرار را شایسته ارزیابی اخالقی می داهد اما این ارزیابی ،متغیر 2اسا زیرا در
1-Leo Tolstoy.
2-variable.
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دیدگاه جامعی ارائه کند که همان ایده اخالقی جامعه باشدی او هوعی از اخالق
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این دیدگاه هنر هه یکسره خوب اسا و هه بردی بلکره برخری آررار از لحراظ
اخالقی خوب اهد و برخی بد و مصادیق هنر بد و خوب را برا هر ارر تعیرین
میکندی ( )Carroll, 1998: 279-280در ایرن دیردگاه ،هنرر وسریله ارتلراط
اهسان ها اسا و برا زهدگی و سعادت فرد و جامعه اهساهی ضررور اسرای
(تولسررتو  ) 57 :1372 ،تولسررتو تمررام آرررار هنررر را واجررد صررال یا
برا ارزیابی اخالقی قرار می دهد و تی سلق باور او باید ارر هنر براسام
برترین معیارها دینی زماهش قضراوت شرودی ( )Beardsley, 2006: 57برر
همین اسام اسا کره او باتررین هنرر را هنرر کره در راسرتا اخرالق و
زهدگی اخالقی اسا ،می داهد که هموهه بارز آن هنرر مسریحی اسرای (سرارل،
40 :1390ر)41
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 .2.3دیدگاههای میانهرو

اخالقگرایان معاصر گوهة جدید از اخالقگرایی را جیننااد کردهاهرد کره
فاقد اشکاالت وارد بر اخالقگرایی افراسی اسای دیردگاه هرا میاهرهرو سره
جریان اصلی دارهد:
 .1.2.3اخالقگرایی میانهرو

هدسررتین صررورتبنررد م دیرردگاه میاهررهرو ،دیرردگاه کرررول 1بررا عنرروان
«اخالقگرایی میاههرو» اسا که هه تناا ارزیابی اخالقی آررار هنرر را جرایی
می شمارد ،بلکه در جی ارلات هسلا میان جنله اخالقی برا جنلره زیلاشرناختی
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1-Noël Carroll.

ارر هنر اسای ( )Carroll, 2001در دیدگاه کرول ،ارزیرابی اخالقری بررا
تمام گوهه ها هنر جایی هیسا و این امر منوط به ویوگریهرا ذاتری اررر
خواهد بود قلح اخالقی ممکن اسا هق

زیلاشناختی شمرده شود و سرن

اخالقی ممکن اسا سن زیلاشناختی به شمار آیرد ،زمراهی کره در آن اررر
جاسخ ها عاسای که ارر تجویی می کند تا به مقاصدش دسا یابرد ،بره سرلب
ویوگی اخالقی ،مداسب به آن جاسخ شایسرته و درخرور همریدهردی در ایرن
الا آن ارر هنر که در دسا یافتن به مقاصدش (جاسخ درخور مداسب در
میآیدی در هتیجه قلح اخالقی ،هق

زیلاشناختی به شمار میرودی

 .2.2.3اصالت اخالق

دیدگاه «اصالا اخالق» یکی دیگر از دیدگاهها میاههرو اسا که توسط
گرات صرورتبنرد شرده اسرای () Gaut, 2001 and 2007: 227-233
«اخالقگرایی میاههرو» و «اصالا اخالق» درایرنامرر کره ارزیرابی اخالقری
درباره تمام آرار هنر جار هیسا و باید سرا آرار رفا که این ارزیابی
را بهذیرهد ،با هم اشرتراك دارهردی از منظرر «اصرالا اخرالق» ،اررر از منظرر
زیلاشناختی دارا هق

اسا ،تاآهجاکه بیان گر قلح اخالقی مررتلط برا جنلره

زیلاشناختی اسا و از منظر زیلاشناختی دارا

سن اسا ،تاآهجاکه بیان گرر

سن اخالقی مرتلط با جنله زیلاشناختی اسای گات بر این باور اسا که اگر
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مقابل آهچه تجویی می کند) هاکام بماهد ،از هظر زیلاشناختی شکسا بره شرمار

شرایط کافی برا ارزیابی اخالقی محقق شد« ،همواره» عیب اخالقری هقر
زیلاشناختی به شمار می رود ولی کرول با وجود شرایط هیی میگوید «گاهی»
عیب اخالقی هق

زیلاشناختی به شمار میرودی
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 .3.2.3میانهروترین اخالق

آخرین دیدگاه میاهره رو از میران سره دیردگاه برجسرته« ،میاهرهروتررین
اخرررالق» اسرررا کررره برررهوسررریله کرررییرررران صرررورتبنرررد شرررده
اسای ( )Kieran, 1996 and 2001همانگوههکره جریشترر هرم اشراره شرد،
کی یران با توجه به برخی مقاالتش ذیل هااخالقگرایان میاههرو قرار میگیررد
اما برخی مقاالت هیی او را ذیل دیدگاههرا میاهرهرو در اخرالقگرایری قررار
می دهندی کی یران دیدگاه منابه کررول دارد و تری از کررول دایرره شرمول
مصادیق جایی برا ارزیابی اخالقی را محدودتر میکندی
از منظر کی یران ،معیار ارتلاط با توجره بره ارزش اررر روایری بره عنروان
هنر ،مربروط بره باورجرذیر تجربره تدیلری آن اررر مرورد هظرر اسرای در
برخرری از آرررار موجررود ،میرران ویوگرریهررا اخالقرری و باورجررذیر ارررر
ارتلرراط زیرراد برره چنررم مرریخرروردی زمرراهی کرره ارررر ،دارا هگرررشهررا،
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دیدگاه ها و ویوگی ها اخالقی اسا ،مال ظات اخالقی با باورجذیر آن ارر
ارتلاط تنگاتنگی داردی با این ال ،هاق

بودن دیدگاه اخالقی موجرود در اررر

با باور جذیر آن ارتلاسی هرداردی اگرر اررر هنرر  ،غیرر قابرل فارم و براور
باشد ،معنا خود را از دسا خواهد دادی از این رو ،مداسب همی تواهد به خوبی
درگیر داستان مدهظر شودی بنابراین ،ویوگری هرا اخالقری اررر «گراهی» بره
افیایش یا کاهش ارزش هنر آن کمرك مری کننردی برخری از ویوگری هرا
اخالقی ارر از هظر باورجذیر و برخی دیگر از هظر مییان شایسرتگی بررسری
میشوهد و تناا هوع اول به جنله زیلاشناختی ارر مربوط اسای
 .4تحلیل و بررسی
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بررسی هر یك از دیدگاه ها باال هیراز بره هوشرتار جداگاهرها دارد امرا
میتوان در اینجا به چند هکته اشاره کرد:

1ی ُسن اصلی دیدگاهها خودآیینیگرا این اسا کره جاسرخگرو ایرن
جرسشاهد که چرا ارزش ارر هنر به جیام آن تقلیلجذیر هیسای ازایرنرو ،اررر
هنر خوب را همی توان جایگیین اررر کررد کره تنارا همران محتروا را در
چارچوب موعظه ،تاریخ ،جامعه شناسی یا فلساه بازساز مریکنرد زیررا آن
ارر واجد ویوگی ها زیلاشناختی اسا که ما هنگام درك هر اررر هنرر بره
آن ها توجه می کنیمی همچنین این دیدگاه به ما این امکان را مری دهرد کره برا
تأکید بر هیاز به تمایی جنله ها شناختی ،تدیلی و زیلاشناختی ،توضیح دهریم
دیدگاه هدف خا

و مستقل هنر ،ارتقرا ارزش هرا زیلاشرناختی اسرا

هدفی که هر موضوع دیگر در مقایسه با آن فرعی میهمایردی ازایرنرو ایرن
دیدگاه می تواهد تمایی را که اغلب میان هنرها فراخر یرا زیلرا و فرهنرگ
عامهجسند مطرح میشود ،با تأکید برر متمراییبرودن لرذتهرا زیلاشرناختی
توضیح دهدی با آهکه کی یران در جایی این ویوگی را سن خرودآیینیگرایری
میداهد ( )Kieran, 2005: 297-298اما درواقع با توجه به دیدگاهها دیگر
همچون اخرالق گرایری میاهره رو هیری مری تروان بره ایرن دسرتاوردها دسرا
یافا و همی توان این هکات را هکرات اختصاصری خرودآیینیگرایری قلمرداد
کرد زیرا عالوه بر آهکه اخالقگرایان میاههرو به تکثر ارزش هرا براور دارهرد
( )Gaut, 2001: 183 and 2007: 66و ارزشها دیگر همچون ارزشها
زیلاشناختی را هادیده همیگیرهد ،ارزش اخالقی را بهگوهها تلیین میکنند کره
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که چرا به تحسین آرار می جردازیم که با مضموهنان سدا مدالایمی در ایرن

با ارزش زیلاشناختی در ارتلاط اسا و این به معنا جداساز فرم و محتروا
هیسای همچنین برا دیردگاه اخرالقگرایری میاهرهرو تاسریر آررار براارزش و
غیراخالقی امکان جذیر اسای اللته اگر ،سلق آهچه در اخالقگرایی میاههرو بیان
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می شود ،بهذیریم که ارزش اخالقی ارر هنر گاهی همان ارزش زیلاشرناختی
اسا ،دیگر همی توان امر یاد شده را سن داهسای
2ی از جملرره اهتقادهررایی کرره برره خررودآیینیگرایرری وارد شررده اسررا
( )Kieran, 2005: 298-300اینکه دیدگاه اینران در زمینره اهمیرا تجربره
زیلاشناختی درباره برخی هنرها همچون هنر مااومی 1به منکل برمیخرورد
زیرا هنر مااومی غاللاً آشکارا فاقد ویوگی ها زیلاشناختی اسای در واقع ،در
اکثر آرار هنر مااومی ،همچون آرار دوشان 2،ظاهراً تجربه ارر به خود خرود
اغلب مسئله اصلی هیسرا زیررا هنرر ماارومی متوجره بازشناسری ماارومی
مند

اسای بر این اسام ،می توان ادعا کرد که تمام آرار هنر خوب ،توان

اهتقال تجربه زیلاشناختی الزم را هدارهدی اهتقاد مام تر زماهی آشکار می شود که
با آرار مواجه می شویم که ارزش آن ها فار از امتیازات زیلاشرناختی شران
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بهدلیل ضع

محتوایی کاهش مییابردی برهسرورمعمرول ،منتقردان رفرها و

همچنین هنردوستان عاد از اصطال اتی همچون جر سوز وگداز ،غیررمنطقری،
عمیق ،هنیاراهه ،خام ،کودکاهه ،هارتاهگیی ،بی اهسجام یا سادهاهگاراهه اسرتااده
می کنندی چنین ارزیابی هایی اغلب به سور مستقیم متوجه محتوا اررهد و شیوه
فام و درك آن ها را تجویی می کنندی همچنین بر اسام دیدگاه اینان ،توضریح
این مطلب دشوار اسا که چرا هنر از دیگر اهواع لذت هایی که کسب می کنیم،
خواه باز فوتلال باشد یا هوشیدن قاوه مام تر اسا زیرا اگر قرار باشد هنرر
با معیار لذت سنجیده شود ،در جایگاه واالیی همیایستدی
1-conceptual art.
2-Marcel Duchamp.
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 3ی اهتقرراد دیگررر کرره بایررد در ادامرره اهتقرراد جینررین دربرراره دیرردگاه
خودآیینی گرایی ذکر کرد ،این اسا که معمروالً در ایرن دیردگاه ،تری هروع
جیچیده و میاهه رو آن ،دو امر با اباام روبرو اسای ایرن دو امرر علرارتاهرد از
اینکه ارزش زیلاشناختی دقیقاً شامل چه یطها مری شرود و ماهیرا دقیرق
تعامل دو سرفه میان ارزش ها اخالقی و زیلاشناختی چیسا؟ بررا هموهره،
دین و اهدرسون که در یکی از مامترین مقاالت خود به اهتقاد از اخالقگرایری
میاههرو و تلیین دیدگاه خودآیینیگرایی میاههرو مریجردازهرد ،ایرن دو امرر را
اخالقی و ارزش زیلاشناختی ،برتر دیدگاه خودآیینیگرایری میاهرهرو بررا
تاسیر آرار خوب غیر اخالقی اسا و این مطلرب کره در برخری آررار ،قرلح
اخالقری باعررث افرریایش ارزش زیلاشررناختی مرریشررود ،معطرروف مرریکننرردی
( )Anderson and Dean, 1998: 150-166برخی همرین اهتقراد را یکری از
مامترین منکالت دیدگاه اینان میداهندی ()Todd, 2007: 217-218
4ی هااخالق گرایی افراسی اگر سرفدار هم میداشا ،همیتواهسا دیردگاه
مناسلی باشد و همی توان جذیرفا که ارزش زیلاشناختی آرار فررد همچرون
ساد 1به دلیل داشتن قلح اخالقی از آرار الیوت 2بهدلیل داشتن سرن اخالقری
بینتر باشدی همچنین کرول هنان میدهد که هااخالقگرایی میاههرو هیی صررفاً
توجیه مصلحا اهدیناهه هنر غیراخالقی اسا که با دغدغه رفع ممیری بیران
شده اسای (کرول ،1392 ،ب )129 :این دیدگاه می تواهد صرفاً دلیلری بررا
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تلیین همیکنند و به جا آن ،تمرکی خرود را برر تمرایی ماارومی میران ارزش

1-Marquis de Sade.
2-T. S. Eliot.
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رفع ممیی ارر اخالقاً معیوب باشد و رابا همی کند کره قرلح اخالقری باعرث
افیایش ُسن زیلاشناختی شودی
5ی هر سه جریان اخالق گرا افراسی با ایرن منرکل مواجره هسرتند کره
ارزیابی اخالقی را دارا شمول عام می داهند و تمام هنرهرا را در ایرن مقولره
جا می دهند اما برخی از هنرها همچون موسیقی هاب یرا هقاشری اهتیاعری،
وجه اخالقی هدارهد که بتوان آنهرا را ارزیرابی اخالقری کرردی ازایرنرو ،هرر
دیدگاهی که ارزیابی اخالقی را درباره تمام آررار هنرر و تمرام گوهره هرا
هنر جار بداهد ،همیتواهد دیدگاه درستی باشدی
6ی اهتقاد دیگر به اخالق گرایی افراسی این اسا که اگر ارزش اررر هنرر
(شامل تمام گوهه ها و مصادیق) کامالً برراسرام سرشرا اخالقری آن تعیرین
میشود ،جس چگوهه ما معموالً تصدیق میکنریم کره سرشرا اخالقری اررر
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هنر ممکرن اسرا اخالقراً مسرئلهآفررین باشرد و برا ایرن رال ،آن را اررر
هنر ارزشمند بداهیم؟ برا هموهه ،فیلم «جیروز اراده» ( )1935را در هظر
بگیریدی ازیك سرو ،ایرن فریلم تاکرر هازیسرم را مطررح و سرتایش مریکنرد
و از سو دیگر همیتوان جنله هرا زیلاشرناختی اررر را هادیرده اهگاشرای
( )See: Devereaux, 2001: 230-234در دیردگاه افراسری ،اگرر سررح و
ستایش هازیسم غیراخالقی باشد ،این ارر باید محکروم شرودی اخرالقگرایری
افراسی در هیچ کدام از رویکردهایش همیتواهد جاسخ درخور به این مسرئله
داده و ارزش زیلاشناختی ارر را به رغم وجود قلح اخالقیاش توضیح دهدی
7ی افالسون گرایی و آرمان شارباور هر دو به شکل افراسی ،هنر را با تمام
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گوهه ها و مصادیقش اخالقی یا هااخالقی توصی می کنند و این در الی اسا
که توجه به مصادیق همی تواهد چنین امر را هنان دهدی برا مقابله با هرر دو

دیدگاه آرار فراواهی یافرا مری شرود کره همری تواهنرد اخالقری باشرند (ضرد
آرمانشارباور ) یا همیتواهند غیراخالقی بهشمار آیند (ضد افالسونگرایی)ی
8ی مامترین هقاط افتراق دیدگاهها افراسری و میاهرهرو اخرالقگررا در
گستره جوشش ارزیابی اخالقی در گوهه ها هنر و مصادیق آن هرا ،اسرتااده
از اصول «تا آهجا که» و «از تمام جاات» و قائل برودن بره کثررت ارزش هرا
اسای این هقاط برتر دیدگاهها میاههرو به افراسی را هنان میدهدی
9ی دیدگاه ها میاههرو اخالق گرا در چند امر برا هرم اخرتالف دارهرد و
دیدگاه گات به واسطه محدوده شمول بینتر ،تالقی هداشتن برا هرااخالق گرایری
میاههرو ،همخواهی با دیدگاهها دیگر اخالقگرا ،بارههلردن از مداسب اخالقاً
سام ،استااده از قید «همواره» ،تأکید بینتر بر اصول «تا آهجا کره» و «از
تمام جاات» و همدواهی با دیدگاه ها بومی و اسالمی ،موجه تررین دیردگاه
میاههرو بهشمار میرودی
نتیجهگیری
1یمناسب ترین تقسیم بند برا دیدگاه ها مربوط به هسلا جنله اخالقی
با جنله زیلاشناختی ،تقسیم بند بر ملنا «ارتلراط زیلاشرناختی» اسرا کره
دیدگاه ها را ذیرل سره عنروان کلری «اخرالق گرایری»« ،هرااخالق گرایری» و
«خودآیینیگرایی» قرار میدهدی
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براین اسام از یکدیگر متمایی می شوهدی با توجه به این تااوتها می توان گاا

2ی بررسی دیدگاهها هنان میدهد کره دیردگاههرا میاهرهرو در هرر سره
جریان «خودآیینیگرایی»« ،هااخالقگرایی» و «اخالقگرایی» صرورتبنرد
دقیقتر و قابل قلولتر دارهدی
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3ی درمیان دیردگاههرا میاهرهرو« ،اخرالقگرایری میاهرهرو» و در میران
اخالقگرایان میاههرو ،دیدگاه گات (اصالا اخالق) موجهتر اسای
4ی ارلات و جذیرفتن هسلا میان جنله اخالقی و زیلاشناختی فیلم میتواهرد
زمینه ورود به موضوعات دیگر همچون توجیره یرا رد ممیری  ،چگروهگی
تأریر اخالقی ارر بر مداسب ،چگوهگی قاهونگذار ملتنی برر درهظررداشرتن
اخالق در هنر ،مییان قرابا دیدگاه ها یادشده برا دیردگاههرا موجرود در
فلساه و عرفان اسالمی شود که در اینجا بررسی هندهاهرد و برهعنروان آینرده
بحث این هوشتار به شمار میروهدی
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