
 
 
 
 
 

 *هنر و اخالق
 

 پرويز ناتل خانلريدكتر 

 
 جواب اسكاروايلد

كردند. بهه بيان انگليسي را محاكمه مياسكار وايلد شاعر و نويسندة شيرين

او  او تهمت زده بودند كه آثارش منافي اخالق اجتماعي است. قاضي براي آنكهه

 اسهكار آيا آقاي را به گناه خود معترف كند نوشتة ديگري را مثال زد و پرسيد كه

 ا منهافيروايلد در فالن روزنامه فالن داستان را خوانده است؟ و آيا ايهن داسهتان 

 شمارد؟اخالق نمي

 گوييد زيرا انشاي آن بد است.شاعر گفت: بدتر از آن است كه مي

هاي شهما خواننهدگان را بهه اخهالق دانيد كه نوشهتهقاضي پرسيد: آيا نمي

 كند؟نكوهيده متمايل مي

ي تا ايد شما از اين جواب تعجب كنيد و حق داريد. از آغاز ادبيات فارسش

 وهمين روزگار ما هرجا در نظم و نثر از ادب سخني رفته آن را خهاد  حكمهت 

شمار اسهت و از معارهران اند. شاهد اين قول در آثار گذشتگان بياخالق شمرده

 ما نيز سخنوري گفته است:

                                                           

  .299ه 293، ص 1322مجلة سخن، سال اول، شمارة ششم، آبان * 
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 آميزدشاعري كو نه به حكمت سخني   

 به كه سوزيده بود دفتر و ديوانش
 

 هنر خدمتگر اخالق است؟

اند. ايهن عييهده تنها اديبان ما نيستند كه هنر را به خدمت اخهالق گماشهته

جا وجود داشته است. كنفوسيوس چينهي كهه شهش قهرن پهيش از هميشه و همه

 دانست. افالطون يونانيزيست ارزش هنر را در خدمت به حكومت ميمسيح مي

اي هم چهار قرن پيش از ميالد دربارة هنر خاره شهعر و موسهييي چنهين عييهده

ار ارسطو در اين باب تفصيلي داده و گفتهه اسهت كهه كه واظهار كرده و پس از ا

 بايد باشد.« تصفية شهوات»مايش نموسييي و 

تر نيز بعضي از نويسندگان مشهور بر ايهن عييهده بهوده و تازه در زمانهاي

انهد. ديهدرو فرانسهوي نقهرن ة خهويش بحثهي در ايهن بهاب كردههريك به شيو

گيهرد بايهد همهت بهر آن هر آزادمردي كه قلم به دسهت مي»گويد هيجدهم( مي

 «بگمارد كه عفاف را محبوب و فسق را منفور سازد.

اي اخالقي و مذهبي است هنر تولستوي روسي نقرن نوزدهم( كه نويسنده

شمارد و عييده دارد كه غايت هنهر نيهل بهه مي را مروج تعليمات ديني و اخالقي

شهود نيسهت. همانهان كهه غهر  از زيبايي و لذتي كه از ادراك آن حارهل مي

وان عواطفي را بهه ديگهران اليها  تباشد. به وسيلة هنر ميخوردن لذت ذائيه نمي

كننهد و كرد. خوبي و بدي آثار هنري بسته به نهو  عهواطفي اسهت كهه اليها  مي

و بدي عواطف حس مذهبي خير و شر است كه در هر زمان همه  مشخص خوبي

توان خصال عالي اخالقي را كهه مردمان در آن اتفاق دارند. پس به وسيلة هنر مي
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شود در همة افراد جامعه ايجاد كرد و آنگاه هنر مايه ترقي ندرت ديده ميامروز به

 بشر خواهد شد.

اعظ ون همان وظيفة مبلّغ و دابرحسب اين عييده شاعر و نياش و موسييي

  را به عهده دارند و ميان آنان و اينان فرقي نيست. آيا چنين است؟
 

 اشكال اول

ش آثهار اگر اين نظر را دربارة هنر بپذيريم ناچار بايد معتيد شويم كهه ارز

رار هنري بسته به موضو  آنهاست يعني استادي و مهارت هنرمند در درجه دو  ق

  را كشهيده باشهد بهر مايه و بازاري كه شهمايل يكهي از اوليهاگيرد. نياشي بيمي

ي كه در يهايابد. مرتبههنرمندي كه با تصوير زيبا شاهكاري ايجاد كرده برتري مي

ترين مزه اسهت بهازار عهاليمضامين و تركيب عبارت و قواعد شعري پست و بي

ان شهاهنامه خوانهاي گهدايان و نوحههنامههشهكند و تعزيهغزلهاي سهعدي را مي

 گيرد.فردوسي را به مسخره مي
 

 اشكال ديگر

ديگر آنكه موضوعهاي هنر به اندازة زندگي وسيع و گوناگون اسهت. اگهر 

اررار داشته باشيم كه آثار هنري همان مروج اخالق باشند بايد بسياري از نكات 

روي و مطالب را كه نه منافي و نه موافق اخالق است كنار بگذاريم. در اين حال 

بسا شاهگارها كه خط بطالن بايد كشيد. منظرة غروب آفتاب يا تالطهم دريها كهه 

اي نهدارد. آن را بهه دست در تصوير آن اعجاز كرده با اخهالق رابطههنياشي چيره

لرزاند حاوي اندرزي دور بايد انداخت. زير و بم آهنگي زيبا كه تارهاي دل را مي

ماند؟ سهرود نيكوكهاري كهه بها يانه چه مينيست. آن را نبايد شنيد. پس در اين م



 74 42/   ذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايرانگ

آموزند و تصوير جوان نيكوكهار كهه گانه به كودك دبستان ميمعاني و الحان باه

كند و داستان پسر بداخالق كه پند پدر نشهنيد دست كوري را گرفته راهنمايي مي

 و كارش به رسوايي كشيد.
 

 بازهم اشكال

يهن غييرناپذير اسهت. بيشهتر امعدودي از قوانين اخالقي است كه ثابت و ت

شودزيرا با آداب و رسو  اجتمهاعي ارتبها  قوانين در زمان و مكان ديگرگون مي

و  اه ترقهيردارد كه خود امور ثابتي نيستند. اگر هنر را تابع اين امور قهرار دههيم 

هنهران بهه زور حكومهت كهه پرسهتان و بيبنديم زيرا هميشهه كهنهارالح را مي

ند شد كه به چشم ايشان است مانع پيشروان و نوكنندگاني خواه شبهه طرفداربي

 نگرند.انتياد در آداب مندرس ناپسند مي

از اين گذشته بيشهتر مهدعيان تهرويخ اخهالق رياكارنهد و بهه ايهن بهانهه 

خواهند مورد پسند جامعه واقع شوند و به جاه و مال برسهند و چهون غهر  مي

خيزند و كساني خود به ضد مخالفان برمي شخصي و نفساني دارند با همة نيروي

 را كه ممكن است به وسيلة قريحهه و اسهتعداد فطهري از ايشهان برتهر شهوند بها

 افكنند.دستاويزهاي پليد فرو مي
 

 عيب آثار اخالقي

ترين آثهار هنهري را بهه اين گروه چون كارشان ريائي است اغلهب پسهت

ر بها حيييهت واقهع متهت كهه كگونه آثار آن اسوجود مي آورند. عيب بزرگ اين

رسهد و نيكوكهار مطابيت دارد. در داستانهاي اخالقي هميشه بهدكار بهه سهزا مي

دانيم كهه در زنهدگاني هميشهه چنهين نيسهت. يابد و همهه خهوب مهيپاداش مي
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ميدار و نشهانة اند بيشتر پست و بيثار ورف كردهآگونه پاداشهايي هم كه در اين

لي پول سهياهي را كهه بهراي خريهد شهيريني در حرص مادي نويسنده است. طف

كنهد. جهواني اي پيدا ميدهد و چند قد  دورتر سكة نيرهدست دارد به گدايي مي

رساند و رهگهذر، كهر  پولي را كه از جيب رهگذري افتاده است به راحبش مي

شود و ترياك بخشد! جواني ترياكي از پند مالمتگري بيدار ميكرده آن را به او مي

گردد. خاره عشق، در داسهتانهاي اخالقهي، ترك كرده عضو مفيدن!( جامعه مي را

كند. ناداني به نيروي عشق دانشهمند، هاي لوس و احميانه بسيار مياز اين معجزه

 شود.دزدي پارسا و ابلهي خردمند مي

ها كه در زندگي واقعي از آنها نشاني نيست مولهود ذههن خها  اين معجزه

رضهي است كه از اين آثار جز گرمي بازار خود و پسند عهوا  غفرومايگان ريايي 

 ندارند.

بسها كتابههاي اخالقهي كهه »به قول يكي از نويسهندگان هنرمنهد اروپهايي 

 «سازد.و به فساد متمايل مي كندخواننده را از هرچه رالح است بيزار مي
 

 هنر هميشه نسبت به اخالق ياغي است

ان هنرمند ر تاريخ هنر نادر اتفاق افتاده كهاين نكته را هم بايد دانست كه د

ه گوش بحلية بندگي اخالق را به گوش بياويزند و فرمان مدعيان تبليغ اخالق را 

مهين هبياويزند و فرمان مدعيان تبليهغ اخهالق را بپذيرنهد. از زمانههاي كههن تها 

ه گويم كاند و در اين كشمكش، نميروزگار ما هميشه هنر و اخالق باهم كوشيده

 اخالق شكست يافته، اما هنر پيروز شده است.
 

 هنر مسقل است

گويند غر  هنر در خهود آن اسهت و هرگهز ههدف آن گروهي ديگر مي
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تبليغ اخالق نيست. هرچه آن عييده قديم بود اين نظر تازه و نهو اسهت. در قهرن 

پهس روز بهه از هنرمندان علم استيالل هنهر را برافراشهتند و از آن نوزدهم بعضي

گويند كه همت هنرمند بايد به ابدا  روز پيروان اين عييده قوت گرفتند. اينان مي

و ايجاد زيبايي ميصور شود و جز اين منظوري نداشته باشد يعني هرگهز در پهي 

ادبيهات گنهاه  آن نباشد كهه كهارش سهودمند يها مهروج اخهالق واقهع شهود. در

نابخشودني نيص بيان و سسهتي معهاني اسهت و جهز ايهن چيهزي گنهاه شهمرده 

خالف، عبارتي كه خوب ساخته و پرداخته شود ثهواب كهار خيهري شود و بهنمي

 دارد.

يشان ااين عييده ميان هنرمندان رد سال اخير پيرو بسيار دارد و بعضي از 

 تابع اخهالق نيسهت  از آن جداسهت امها اند. البته هنرها كردهدر اين معني مبالغه

 توان تأثير اين دو را در يكديگر از بُن انكار كرد.حيييت آن است كه نمي
 

 رابطه هنر و اخالق

كنهد آثار هنري زادة ذهن هنرمند است و هنرمند كه در جامعهه زيسهت مي

ناچار به حدود و قيود، و آداب و رسو  اجتماعي پابند است و اخالق خهود جهز 

رسند و آنجا حهد طلهب هم ميجا بهنها نيست. از اين گذشته هنر و اخالق يكاي

جويد و طلب زيبايي مسهتلز  تهرك پرستد و ميكمال است. هنرمند زيبايي را مي

اغرا  مادي و شهوات پست است. بنابراين ستايشگر و جويندة زيبهايي بايهد از 

ايهرة شههوات و لهذات خودپرستي بگذرد تا به طلب كمال كه امهري بيهرون از د

نفساني اوست بپردازد. مگر نه ارل همه دستورهاي اخالقي نيز همين است؟ پس 

هنر و اخالق باهم ارتباطي دارند و اين رابطه در هدف و غر  نهايي آنهاسهت. 

كمال اخالقي با كمال هنري يكي است. اگر آرزوي اخهالق آن اسهت كهه رابطهة 
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گذارد استوار شود هنر از اين حد نيز پا فراتر مي ايافراد در جامعه بر پاية عادالنه

و كمال معنوي فرد را منظور دارد كهه يكهي از نتهايخ آن نيكخهواهي نسهبت بهه 

 ديگران است.
 

 اخالق در هنر مؤثر  است

 هنرمند، يعني پرستندة زيبايي، جمال معنوي را نيهز ماننهد جمهال رهوري

نديدة اخالقهي اسهت. در آثهار وي همان رفات پسهستايد و مراد از جمال معنمي

 هنرمندان بزرگ هميشه مزاياي اخالقي به زيباترين رورتي ورهف و بيهان شهده

نامه است. در شاهنامه كدا  رفت عالي است كه به شيوايي ستوده نشده؟ اما شاه

يابهد و كتاب اخالق نيست. در داستانهاي دالويز آن هميشه نيكهويي پهاداش نمي

شود زيهرا فردوسهي دعهوي رهبهري نهدارد. دليهري را دليري ماية رستگاري نمي

بيند امها نهه بهدان ستايد از جهت زيبايي كه در اين رفت ميكند و ميورف مي

 سبب كه دليري را سودمند و موجب پيروزي بداند.
 

 هنر در اخالق مؤثر است

يم كهه اما تأثير هنر هم در اخالق كم نيست. اگر هنر را چندان خوار بشمار

كنهد را سرگرمي و بازيي بدانيم بازهم بزرگترين خدمت را به اخالق مهيفيط آن 

انگيز اسهت بهاز آور و مفسدههاي ديگري كه زيانزيرا طالبان خود را از سرگرمي

جاي ميخواري و قمار و دارد. چه بهتر از آن كه كسي اوقات فراغت خود را بهمي

نهون فاي بگذراند. شوق به ري يا شنيدن نغمههاي پست به خواندن شعشهوتراني

 هنر بهترين ضامن حفظ افراد از مفاسد و رذائل است.

بهرد و مسلم است كه انسان به لذت احتيهاج دارد. آنكهه از هنهر لهذت مي
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ربايد هرگز در پي لهذات پسهت تماشاي زيبايي طبيعي و رنعتي او را از خود مي

 نخواهد رفت.

صهال هنردوستان را به ستايش خاما تأثير مهمتر هنر در اخالق آن است كه 

دارد. اين حس ستايش موجب اعتالي روح اسهت. خواننهدة شريف انساني وا مي

تر و بزرگهوارتر حهس شاهنامه به تأثير گفتار سهحرآميز اسهتاد، خهود را شهريف

كند. فردوسي بزرگواري خود را بهه اشهخاص داسهتاني بخشهيده و در ايشهان مي

كنهد. علهو طبهع و كرامهت به خواننده اليا  مي ورف كرده و به اين وسيله آن را

شود با آموختن طومارهها نفسي كه از ادراك شاهكارهاي بزرگ هنري حارل مي

آيد و كسي كه آن لطف طبهع را نهدارد كهه از قواعد خشك اخالق به دست نمي

 ا از بهرادراك زيبايي هنر دلش از لذت به لرزه درآيد اگرچه همة احكا  اخالقي ر

 توان كرد.اشد در استواري مباني اخالقش شك ميداشته ب
 

 فرق هنرمند و معلم اخالق

از آناه گفتيم اين نتيجه به دست آمد كه هنر و اخالق هريك فنهي ديگهر 

رنهد ازههم بكي اسهت اگرچهه وسهايلي كهه بهه كهار مياست. هدف اين هردو ي

ن قواعد به جداست. اخالق مجموعة قواعدي است كه جنبة الزامي دارد و البته اي

حدود ممكنات محدود است زيرا كه قهوانين اخهالق را از امهور واقعهي زنهدگي 

گونهه خالف، حهاوي دسهتوري نيسهت و هي اند. هنر بهاستنبا  و استخراج كرده

الزامي در آن وجود ندارد و با مكان محدود نيست بلكه جويا و شيفتة كمال است 

كنهد و پيهرو او علم اخالق حكهم مياگرچه در عمل رسيدن به آن ميسر نباشد. م

سهتايد و شهما را بهه چاره جز اطاعت ندارد. اما هنرمنهد زيبهايي خصهلتي را مي

كند. ستايش خود شامل لذتي اسهت. پهس دعهوت هنرمنهد ستايش آن دعوت مي
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دعوت به لذت است. همين كه شما از رفتي شريف لذت برديد خود طالهب آن 

 يست.خواهيد بود و ديگر اجبار الز  ن

ثهالي باز از شاهنامة استاد طوس مثال بياوريم كهه در فارسهي از آن بهتهر م

دارد كه دالوري رستم و عفهاف و وفهاداري نخواهيم يافت. فردوسي شما را وامي

آنكهه خهود متوجهه باشهيد منيژه و مردانگي بيژن و قيا  كاوه را براي دفع ستم بي

ما ايجهاد د چنين حس ستايشي در شتوانبستاييد. همة هنر او در اين است كه مي

ل بدهد. اندرزهاي مبتذل در بيان ارول مسلم اخالقي به شما تحويبا كند نه آنكه 

شايد يكي از نكاتي كه موجب برتري فردوسي بر اسدي است همهين باشهد كهه 

نامه بيشتر به سرودن مواعظ و حكم پرداختهه و جنبهة هنهري اسدي در گرشاسب

 است.داستان را فرو گذاشته 

يشهتر ببدبختانه ادباي ما كه هنوز به خطا يا به ريها جنبهة اخالقهي هنهر را 

اندرزهايي را كهه  دهند آنهمه زيبايي را كه در شاهنامه هست رها كردهاهميت مي

مبتذل است از در ضمن بيان حوادث داستاني آمده و جز در جاي خود خشك و 

فايده را به خورد ين داروي تلخ بيخواهند اكشند و ميآن كتاب گرانبها بيرون مي

 جوانان بدهند.
 

 هنر مكمل نفس انساني است

بخشد و آن را از شهوات پست و لذات پليهد هنر نفس انساني را اعتال مي

كند. پس هنر بهترين مربي روح بشر است. هريهك از افهراد جامعهه حهق دور مي

منهد باشهد. بهرهدارد و بايد از اين لذت بهزرگ كهه مايهة پهرورش روان اوسهت 

ذت هنر نيز مانند نعمهات لبدبختانه در اكثر اجتماعات بشري چنين نيست. يعني 

اند. اين اي محدود اختصاص يافته و بيشتر كسان از آن محرو  ماندهديگر به طبيه
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هاي ديگر اجتماعي از ميان بهرود. عدالتي روزي نابود خواهد شد كه ستمگريبي

تواند با هنر آشنا شهود و لطهايف و كارگر تا وزير، ميآن روز همه كس، از باربر 

وقت كه همه هنردان و هنرپرست شوند زمهين آن را ادراك كند و لذت ببرد و آن

 ها آلوده است بهشت خواهد شد.ما كه امروز به پليدي

 


