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 در نظریه زیباشناختی کانت "دیگری"جایگاه 

 دکتر رضا ماحوزی

 عضو هيأت علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

 چکیده:

، احساس ذوقي معتبر، اعتبار خود را از مشارکت ديگران در اين احساس و درنتيجه شناختي کانتدر نظريه زيبايي طبق يك قاعده

دليل رعايت دقايق بهپذير است که در آن، کند. به اين معنا، امر زيبا و حكم ذوقي، حقيقتي اجتماعها اخذ ميتأييد آن توسط آن

با « توافق ديگران»، های اخالقي و عقليو يا حتي ارزش شخصي و جزئيمطالبات از تأمل زيباشناختي فرد خارج نمودن چهارگانه و 

و  تنمادی از کليبرای کانت  ،ديگرانمطالبه و به مشارکت طلبيدن اين  کند.ميحقي مقرر و مشروع، مطالبه مثابه را بهداوری خود 

ها و منافع و غايات شخصي و کنار نهادن خواستهاست زيرا در دستورها و تكاليف اخالقي نيز همواره بر  ياخالق ت حكمضرور

منظور گاه نبايد بهاست که هيچ يغايت« حقيقت انسان»براين در نظريه اخالق، . عالوهده استتأکيد شرفتار کليت درنتيجه، نيل به 

در طلب کليت و مشارکت ديگران، اين همانندی گردد. لحاظ  وسيله رسيدن به برخي از اهداف و غايات جزئي و شخصي، همچون

يافته و به سطح حس مشترك ترفيع همچون قاعده رفتار، شود ذوق نيز سبب مي، حكم اخالقيهم در در داوری زيباشناختي و  هم

را از ساحت فردی و خلوت خود به ساحت جمعي و « من»به بنيادی برای مشارکت اجتماعي تبديل شود. اين مشارکت اجتماعي، 

هويت « ديگری»طريق و از  نظاره نشيندبه «یديگر»خود را در آيينه داوری و قضاوت ، «من«برد تا بدين طريق، مياجتماعي فرا 

آليسون،  برمبنای شرحو  موردنظر کانت . اين نوشتار با تشريح اصول و ضوابط حاکم بر تأمالت زيباشناختيخود را بدست آورد

 را تشريح نمايد. مندر بازشناسي  ديگریو سهم  ديگریبودن  غايتپيوند تأمل فردی و درصدد است چگونگي 

 واژگان کلیدی: 

 تأمل، ذوق، من، ديگری. احساس زيباشناختي،
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 مقدمه

و يوا  اندر هنر از زوايای متعددی قابل طرح است. برکنار از مباحثي چوون ديودن خوود در تصووير ديگور« ديگری»مسئله 

در « ديگوری»ها، وجوه ديگوری از ايون مسوئله، سوهم بالعكس و همچنين نسبت ميان محتوای هنر و نمايش فرهنگ ديگر تمودن

ها از سوی ديگور اسوت. در اينجوا بوا دو مسوئله جودا و در های زيباشناختي از يكسو و محتوادار نمودن اين داوریاعتباريابي داوری

يم. اولي درخصوص مشارکت ديگران در داوری زيباشناختي ما و بنابراين نوعي مشارکت اجتمواعي حال مرتبط با هم روبرو هستعين

های متعالي عقلي و اخالقوي در مالحظوات و توليودات و ارزش« انسانيت»برای رسيدن به توافق و ديگری درخصوص حضور مفهوم 

 هنری است.

هوای يونود در موورد نخسوت يعنوي درخصووص اعتبوار داوریمستلزم پيوند خيال و عقل است. اين پتبيين دو مسئله فوق 

هوای عقلوي و زيباشناختي ناظر به الگوگيری خيال از عقل در تأمالت زيباشناختي خود و در مورد دوم ناظر به ورود غايوات و ارزش

ايون موضووعات و تودقيق منظور تشوريح . بوهاستها در توليدات هنری های زيباشناختي و تجسم يافتن آناخالقي در آثار و داوری

نقود در مالحظات عقلي و اخالقي عقل عملي محض، آنگونه کوه کانوت در کتوا  « ديگری»بحث الزم است نخست دو وجه حضور 

آورده است، ذکر و بررسي شود و آنگاه رويكرد تطبيقي و اقتباسي اين فيلسووف آلمواني  بنيادهای مابعدالطبيعه اخالقو  عقل عملي

 تبيين گردد. نقد قوه حكمدر کتا  « ديگری»و مسئله دربا  فلسفه هنر 

 

 دیگری در نظریه اخالق و عقل عملی محض

علّوي و عرصوه فيزيوك تجربوي، کوه در قورون هفودهم و  1گرايويمنظور تبيين اراده آزاد و نجات آن از سلطه تعينکانت به

ها و ها را داشت، اخالق را به حوزه عقول عملوي منتقول کورد، زيورا بنابوه فلسوفه نقودی، ايودههجدهم سودای تسلط بر همه عرصه

تعويّن زمواني و حتوي  های عقل عملي، بيرون از عرصه قوه فاهمه و معرفت پديداری قرار دارند و بنابراين از زمان و در نتيجهمفهوم

عبارت ديگر در حوزه تجربه و ادراك نفسواني مند و بهمكاني مقوله عليت و ديگر مفاهيم پيشيني ذهن، که محتوای معرفت را شاکله

(. با 83،ص V، مقدمه 1831کانت و همچنين  B260-236see Kant 1965, A /295-316سازند، آزاد هستند)ذهن محدود مي

نظريوه  2انگارانهل عملي مسئول وضع قوانين و تكاليف اخالقي برخاسته از اراده آزاد است. اين مسئله وجه انساناين مالحظه قوه عق

بايسوت کند، اما چنين تفويضي نبايد به فرديت و جزئيت احكام اخالقوي خوتم شوود بلكوه بورعكس مياخالق کانت را برجسته مي

 رت آن نيز تأمين گردد.اين فعاليت، کليت و ضرو 8بر وجه خودآيينعالوه

                                                           
1 - determinism 

2 - humanistic 

3 - autonomy 
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کانت جهت تبيين اين دو وجه يعني خودآييني و کليت احكام اخالقي اصول پيشيني عقل که مبنا و راهنمای ايون قووه در 

بايست در وضع تكاليف اخالقي  و قواعود رفتوار طبق اين اصول، عقل مي 4وضع تكاليف کلي و ضروری هستند را معرفي کرده است.

، فعلي را وضع کنود توافق کلي ديگرانشخصي و يا فوايد و غايات و نتايج مترتب بر افعال را کنار نهد و با کسب  خود، هرگونه عاليق

 6الزاموي -و خوود 5شد. بنابراين اين امر مطلق)تنجيزی(، محصول خوودآيينيکردند چنين انتخا  ميکه اگر ديگران نيز انتخا  مي

نظر شده و بنابراين نتيجه نيّتي صرف است که بر مبنوای انگيوزه ه انگيزه و غايتي صرففاعل اخالقي است که در وضع آن، از هرگون

]نهفته است[ که به آن  8ارزش اخالقي عملي که از روی وظيفه انجام گرفته باشد، نه در مقصودی»انجام تكاليف شكل گرفته است؛ 

رو نه به تحقق هدف آن عمل بلكوه فقوط بوه اصول نيّوت ]يوا ينکند، و از ابايد رسيد بلكه در آيين رفتاری است که آن را معين مي

، 1861کانوت «)نظر از هر چيزی که خواسته شوده باشود، وابسوته اسوتخواستي[ که عمل به موجب آن صورت گرفته است، صرف

ضرورت عينوي  (، بر 24، ص444)همان، "ضرورت عمل کردن از سر احترام به قانون"(. با اين مالحظه، تكليف يا همان 28، ص811

 شود)ببينيد همان(.پذير و اجتماعي، توسط همگان پذيرفته ميخود فعل اخالقي تأکيد دارد که کليت آن همچون امری مشارکت

تنها بر پاية آن »بندی اول اصل پيشني عقل عملي، بر اين خصيصه تأکيد ورزيده و چنين بيان داشته است؛ کانت در صورت

(. ايون کليوت و مشوارکت پوذيری امور 64، ص421هموان،«)حال بخواهي که ]آن آيين[ قانون عام شودآييني رفتار کن که در عين

 ها در رويكردی آزادانه است.پذيری اجتماعي انساناخالقي، مبنای مشارکت

نوت در های آزادانه فاعل اخالقي، بايد برای همگان معتبور و قابول احتورام باشود، کاجا که تكاليف وضع شده و انتخا از آن

ها به نفع برخوي ديگور از يكسوو و لحواظ انسوانيت برخي از انسانلحاظ کردن بندی سوم اصل پيشيني اخالق با نفي وسيله صورت

و جايگواه آن در توأمين کليوت احكوام اخالقوي و  انسانيتها، بر خصيصه ترين غايت ارزشمند برای انسانترين و نهاييعنوان عاليبه

چنان رفتار کن توا بشوريت )انسوانيت( را چوه در شوخ  خوود و چوه در »ين احكام تأکيد ورزيده است؛ محتوای اصلي و حقيقي ا

 (.84، ص421همان، «)ایعنوان يك غايت به شمار آوری و نه هرگز تنها همچون وسيلهشخ  ديگری، هميشه به

خالقوي از طريوق مخالفوت بوا مالحظوه بر آنكه بر خصلت کليت قانون ابندی فوق بسيار حائز اهميت است زيرا عالوهصورت

عنوان غايوت نهوايي را به انسانيتکند در يك رويكرد عميق و دورانگارانه رسيدن به منافع شخصي و وسيله ديدن ديگران تأکيد مي

ن امور عنوان مقصدی معرفي کرده است که تمامي تكاليف و قواعد رفتاری بايد در نسبت با آن و با نظور بودان تنظويم گردنود. ايوبه

عامول تنظويم  آيد اموا بلحواظ جنبوه فاعليوت،، تصوری است که بلحاظ زماني در واپسين گام حاصل ميغايي، مطابق با اصل غائيت

 شوند.تمامي افعال است و بنابراين افعال و قواعد رفتاری به شوق رسيدن بدان تنظيم مي

                                                           
تقريرهاي ديگري از محتواي واحد  عنوان اصل پيشيني عقل عملي معرفي كرده است و اصول ديگر،بايد توجه داشت كه كانت درواقع يك اصل را به - 4

 (.34، ص434، 1331كانت در اينجا ناظر به همين تقريرهاي متعدد است)ببينيد « اصول پيشيني»باشند. بنابراين ذكر عبارت اين اصل مي
1 - autonomy 

4 - self-obligation 

7 - purpose 
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های شخصي، به قانوني که خود وضوع آزادی از تمايالت و انگيزشگذار(، با با نظر به دو اصل فوق ارادۀ خودآيين)خود قانون

شوود. نزديوك ميو مقوام آزادی گام به شرافت انساني گام به 3گذارد و با عمل بدانکرده است و برای همگان معتبر است احترام مي

را فراهم آورده و تحقوق مملكوت های خردمند اين وضعيت که نتيجه عقالنيت همگاني است زمينه فعاليت اجتماعي مشترك انسان

شود را فوراهم ها اجرا ميگردد و توسط آنهای کلي و ضروری عقل توسط همگان وضع ميغايات، يعني وضعيتي که در آن خواسته

بندی ای که در آن هر عضوی هم واضع قوانون و هوم توابع آن اسوت را در صوورتآورد. کانت تصوير عرضه شده از چنين جامعهمي

هر ذات خردمند هنگامي عضو مملكت غايات است که اگرچه در آن »چنين بيان کرده است؛  1در قالب مملكت)کشور( غاياتپنجم، 

(. تصور عضويت در مملكت غايوات، کوه در آن عقول عملوي 32، ص488همان، «)واضع قوانين عام است، خود تابع اين قوانين باشد

بور آنكوه مبنوای اند، عالوهو تقودس رسويده 14به مقام انسانيت يا همان خير اعال های عضو به حد کمال رسيده و درواقعهمه انسان

ای برای ايجاد آن و تقويوت آن در دنيوايي کوه عليوت مكوانيكي عرصوه فيزيوك و تبيين خودآييني و خودالزامي است، در ما عالقه

 آورد.کنند فراهم ميعيف ميکنند و بنابراين شوق تحقق آن را تضهای تجربي از هر سو عرصه را تنگ ميدانش

ای مستقل از عرصه فيزيك تجربي بورای تحقوق افعوال آزاد بر فراهم کردن عرصهعقيده کانت برای تحقق اين مهم، عالوهبه

ها در ساحت عيني و انضمامي زندگي، احسواس های عقلي و اخالقي و تجسم آنها و ارزشاخالقي، الزم است با ملموس کردن ايده

-عبارت ديگور خوودآييني و خوود( و بوهsee Allison 2001, pp. 208 & 219ر وضع و عمل به تكاليف اخالقي)اخالقي د

های زيباشناختي و مصونوعات هنوری آن نهواده شوده در داوریقوه خيال الزامي تكاليف اخالقي را تقويت کرد. اين وظيفه بر عهده 

بايست به اقتضوای ذات آزادشوان در فضوايي که مي -ی تحقق تكاليف اخالقيبر تأمين فضايي گسترده براطريق، عالوهاست تا بدين

های عقلي و اخالقي را نيز تجسم بخشيده و با تلطيف عرصه زيسوت عملوي ارزش -های طبيعت مكانيكي متحقق شوندآزاد از تعين

سوياق آن حرکوت نمايود و الزامواتي  زادی از عقل، برآبه احساس مذکور کمك کنند. الزمه اين همراهي آن است که خيال در عين 

های زيباشوناختي خوود وارد را در داوری ديگریچون کليت و محتوا را رعايت کند. بر همين مبنا خواهيم ديد چگونه کانت مسئله 

 .داده استای برای فعاليت تأملي و آزادانه قوه خيال قرار کرده و آن را پايه

 

 ناختی این قوهقوه خیال و حضور دیگری در تأمالت زیباش

                                                           
 ( ناميده و آن را ركن مكمل خودآييني دانسته است.obligation -selfالزامي )-كانت اين ويژگي را خود - 3

9 - kingdom of ends 

عقلي و اراده مكانيكي مربوط به تن )طبيعت ( را برمبناي نزاع دائم ميان دو بعد وجود آدمي، يعني اراده آزاد highest goodكانت مضمون خير اعال) -10

شود كه ارادة معطوف به تكليف)فضيلت(، با ارادة عقيده وي آزادي حقيقي انسان هنگامي متحقق ميدرون( و محيط )طبيعت بيرون( توضيح داده است. به

ترين غايت انسان و عنوان عالياصلي تحقق خير اعال بهمعطوف به تمايالت)سعادت( ناسازگاري نداشته باشد. زيرا همراهي كامل فضيلت و سعادت شرط 

تواند بدون هرگونه مانعي تحت قانون كلي اخالق قرار گيرد و همچون صورت است كه اراده ميعبارت ديگر، تنها در اينعقل عملي محض است. به

 (.134-210، صص1111-23، 1331موجودي معقول نمايان شود و عضوي از مملكت غايات گردد)كانت 
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پردازد را تحت عنوان قوه حكم تأملي معرفي کرده است. ايون های زيباشناختي ميکانت قوه خيال از آن جهت که به داوری

هوا باشود، صوورت آنكه درصدد شناخت آنبا تأمل بر اعيان، بي« اصل غايتمندی بدون غايت»قوه برمبنای اصل پيشيني خود يعني 

های محوض و نومنوال بوه احسواس لوذت زيباشوناختي دسوت انتزاع کرده و درنتيجوه حصوول ايون صوورتها را محض و غايي آن

نمايش گذاشوتن (. با اين مالحظوه، قووۀ خيوال بوا بوهAllison 2001, p.41 & Zimmerman 1996, pp.163-68يابد)مي

اهمه، بوه احسواس لوذت زيباشوناختي دسوت های محض اعيان درجريان هارموني آزاد با فآزادی و خودآييني خود در انتزاع صورت

های محض اعيان را انتزاع کند بوه احسواس قصدی صورتترتيب که هرگاه قوۀ خيال در بازی آزاد با فاهمه و بطور غيريابد. بدينمي

شوود ده ميمنود خوانوبنابراين عين فقط وقتي غايت»مندی عين برای قوۀ حكم همراه است؛ يابد که همواره با غايتلذتي دست مي

، 1831کانوت «)منودی اسوتواسطه با احساس لذت قرين باشد و خود همين تصور، يك تصور زيباشناختي از غايتکه تصور آن بي

 (.36، صVIIديباچه 

ها را يافته و با تنظيم سلسله مراتبوي تر آنهای کلي و کليهای محض انتزاع شده، صورتاين قوه با تأمل بيشتر روی صورت

ج، 1811دارد)ببينيود مواحوزی وار از جهوان خوارج عرضوه ميها تحت قالب انواع و اجناس، تصويری ارگانيك و انودامورتاز اين ص

انتووزاع  .(64، ص1838نفسووه چنووين اسووت)ماحوزی نحوفيطبيعووت به "گوييکووه"گويوود ( و از آن چنووان سووخن مي81-34 صوو

کشوف قابليوت »کند زيرا )ارگانيكي(، احساس لذتي در ذهن ايجاد ميمندانهها در نظامي غايتهای محض اعيان و وحدت آنصورت

ها، مبنای لذتي کوامال  آشوكار و اغلوب حتوي مبنوای توحيد دو يا چند قانون طبيعي  تجربي  ناهمگون تحت اصلي جامع هر دوی آن

 (.38، صVI، مقدمه 1831کانت «)اعجا  و شگفتي است

رساند، بدليل آزادی اين ترين سطح ممكن ميو لذت زيباشناختي انسان را به عالي بر اينكه قوه ذوقحصول اين تصوير عالوه

عنوان عرصه غيرپديداری و مناسبي برای تحقوق افعوال کلوي و ضوروری توان از آن بهتصوير از تعينات مكانيكي فيزيك تجربي، مي

 (.see Ginsborg 2005, pp.3-4عقل عملي استفاده کرد)

بايد بدان توجه داشت آن است که حصول صورت محض اعيان طبيعوي و درنتيجوه احسواس لوذت و نكته بسيار مهمي که 

هوارموني متعويّن هماهنگي و خيال و فاهمه است. اين هماهنگي و هارموني، يك  11"بازی آزاد"ذوق زيباشناختي ناشي از آن نتيجه 

رای حصول صورت محض اعيان است. دقيقا  بدليل همين تحت مفاهيم و اصول پيشيني فاهمه نيست، بلكه نوعي هماهنگي آزادانه ب

مندی اعيان که همراه با احسواس لوذت نامتعيّن بودن و آزادی از مفاهيم متعين کننده فاهمه است که کانت احكام مربوط به غايت

يوك حكوم چنوين حكموي »خوانوده اسوت؛  12است را احكام زيباشناختي دانسته و قوۀ حكوم کوردن دربواره چنوين لوذتي را ذوق

را نيوز فوراهم کنود و چنوين مفهوومي از آنمندی عين است که بر هيچ مفهوم موجودی از عين اتكوا نميزيباشناختي دربارۀ غايت

هنگام تأمول صورف دربوارۀ آن )بودون قصود اکتسوا  کند. در مورد عيني که صورتش )نه مادۀ تصور آن يا دريافت حسوي( بوهنمي

شوود اموا نوه شود، اين لذت ضرورتا  قرين با تصور عين مزبوور دانسوته ميتصور اين عين داوری ميمفهومي از عين( مبنای لذتي از 

صوورت، عوين مزبوور زيبوا طور کلوي. دراينکند بلكه برای هر موجود داوری کننده بوهفقط برای ذهني که اين صورت را ادراك مي
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، VII، ديباچه 1831کانت «)شودرای اعتبار کلي(، ذوق خوانده ميشود و قوۀ حكم کردن توسط چنين لذتي )و نتيجتا  داناميده مي

 (.38ص

گويد و هم دارای کليت و ضرورت اسوت. کانوت، ذهنوي و در اين ذوق هم سوبژکتيو است، زيرا از احساسي ذهني سخن مي

وری و غيرضروری امر زيبوا را های ضرمورد بحث قرار داده و ويژگي 18را به تفصيل در چهار دقيقه حال کلي و ضروری بودن آنعين

 (.11-155، ص  22الي 1ذکر کرده است)ببينيد همان، بندهای 

های دوم و چهارم است. در اين دو دقيقوه موافقوت آنچه از ميان اين چهار دقيقه مناسب نوشتار حاضر است مضامين دقيقه

عيان و درنتيجوه صوحت حكوم زيباشوناختي های حصول صورت محض اشرط اعتبار حكم ذوقي است زيرا يكي از مالك« ديگری»

ناظر بر آن، تأييد آن توسط ديگران است. البته بايد توجه داشت که اين تأييد نه امری بيروني، بلكه ناشي از صوحت عملكورد تأمول 

 رو است که کسي که به تأمول زيباشوناختي دسوت يازيوده اسوت موافقوتکننده برطبق مجموع دقايق زيباشناختي است. از همين

 (.156 ، ص1811کند)ببينيد ماحوزی ديگران را طلب مي

عقيده کانت، طبق دقيقه دوم، احساس لذت مذکور نه تنها برای شخ  تأمل کننده بلكه برای همگان معتبر اسوت، زيورا به

رو اء اسوت. از ايونگويد که گوويي خاصويتي از اشوياز زيبايي چنان سخن مي»ای، تجربه کننده زيبايي، با کنار نهادن هرگونه عالقه

ماند، زيرا پيش از آن، بارها با اين توافق روبرو و منتظر توافق ديگران با حكم خود دربارۀ رضايت نمي "فالن شيء زيباست"گويد مي

ع نحو ديگری قضاوت کنند، آنان را سورزنش و ذوقشوان را، کوه متوقوکند و اگر بهشده است، بلكه اين ]توافق[ را از آنان مطالبه مي

اگور دربوارۀ اعيوان صورفا  »(. اين خصلت کليت، صرفا  ذهني است زيرا 112، ص8،  1831کانت «)کنداست داشته باشند، انكار مي

ای که برطبق آن هرکس مجبوور رود. بنابراين هيچ قاعدهصورت هر تصوری از زيبايي از کف ميبرحسب مفاهيم حكم کنيم، در اين

 (.116، ص 3همان،  «)تواند موجود باشدرسميت بشناسد نمي مثابه زيبا بهباشد چيزی را به

توافوق کلوي را از همگوان  ضرورتا بر اين، طبق دقيقة چهارم، صورت  ذهني بدست آمده در جريان بازی آزاد قوه خيال، عالوه

توانيم روی اين توافق حسا  کنيم ما طالب توافق همگان هستيم، زيرا مبنايي داريم که در همه مشترك است و مي»کند؛ طلب مي

مثابوه موالك توافوق قورار گرفتوه درسوتي تحوت ايون معنوا، بهکه هميشه مطمئن باشيم موردی که منظور موا اسوت بهشرط آنبه

 (.224-26، ص 44و ببينيد   146، ص11 همان، «)است

دانسته است)ببينيد همان(. بايود توجوه داشوت کوه  14ای از يك حس مشتركکانت ضرورت مورد انتظار حكم ذوقي را ايده

( است زيرا مورد اخير بر مفاهيم مبتني است اما حس مشترك  برخاسته 16)عقل سليم 15اين حس مشترك، متفاوت از فهم مشترك
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، يعنوي يوك قووه 18مشوترك همگوانيبايد ايدۀ يك حس  حس مشتركاز »، محصول بازی آزاد خيال و فاهمه است؛ از حكم ذوقي

آورد توا حكوم، حسا  مينحو پيشين( در انديشه بههای ديگر را )بهداوری)حكم( را فهميد که در تأملش، طرز تصورهای همه انسان

تواننود عينوي پنداشوته برخاسته از شرايط خصوصي ذهني که به سهولت ميخويش را با عقل جمعي انساني سازگار کند و از توهم 

... .گيوردنهند بگريزد. اين کار بيشتر ازطريق مقايسه حكم ما با احكام ممكون ديگوران صوورت ميشوند و بر حكم تأثيری زيانبار مي

ر حسوي را کنوار بگوذارد و فقوط بوه اين کار هم فقط وقتي ميسر است که شخ  تا حد ممكن مادۀ حالت تصوری خود يعنوي توأث

 (.225همان، ص«)های صوری تصور يا حالت تصوری خود عنايت کندويژگي

بورای کنوار نهوادن عاليوق و  –توان گفت رعايوت دقوايق چهارگانوه در رويكوردی پديدارشناسوانه با توجه به گفتار فوق مي

تأمين کننده کليت حكم ذوقي و  -های متعيّنها و مقوّممفهوم های ناظر به وجود عين، وها و منفعتهای شخصي، سودمندیانگيزه

کوه در کنود )بوه فورن آنبنوابراين کسوي کوه بوا ذوق داوری مي»پذيری آن اسوت؛ احساس زيباشناختي و بنابراين خصلت انتقال

 ذهني يعني رضايت از عوين را بوه مندیتواند غايتخطا نرود و ماده را با صورت يا جذابيت را با زيبايي اشتباه نكند( ميتشخي  به

و  228، ص81هموان،  «)نحو کلوي قابول انتقوال بدانودهم بدون واسوطة مفواهيم، بوههرکس نسبت دهد و احساس خويش را، آن

1996, p.161 Zimmerman.) 

پذيری ن مشارکتراين با تأميبارتقا مي يابد و بنا "حس مشترك"مثابه يك به، حكم ذوقي «ديگری»با اين مالحظه، با ورود 

بر آنكه حكم ذوقوي شوند. از اين لحاظ عالوهد انتظار حكم ذوقي وارد ميرهای زيباشناختي، ديگران در تأمين کليت موذوق و ادراك

پذيری کلي ذوق، سمبل اخالق نيز هست. زيرا در حصول کليت خود مطابق الگوی حكم اخالقي عمل کرده است، خود اين مشارکت

، ديگوران را "حس مشترك"های شخصي و غايات عيني ناظر به وجود عين، بنابه حكم تأملي با کنار گذاشتن انگيزش جا نيزدر اين

و مواحوزی  848-848، صو 51،  1831کند)ببينيود کانوت ها در حكوم مزبوور را طلوب ميپذيری آنغايت قرار داده و مشارکت

 .(Allison 2001, p.219 & Kemal 1996, p.123 و الف1812

در نظور  -که همانا غايت نهايي نظريه اخالق اسوت -را« انسانيت»بر شكل فوق، حكم ذوقي از جهت محتوای خود نيز عالوه

کنود. ايون نتيجوه در نگواه در تنظيم مسير تأمالت زيباشناختي خود وارد مي کلي طبيعيمثابه يك دارد و بنابراين اين مفهوم را به

های زيباشوناختي حصول  احساس لذت  زيباشناختي، و غايت قورار دادن توافوق ديگوران در تجربوههای نخست مولود رعايت ضابطه

ها در راستای حصوول يوك غايوت است زيرا اين مالحظات، همچون تالشي مستمر در گذر از تمايالت بشری و شخصي و تنظيم آن

پذيری (. بوه ايون معنوا، مشوارکتsee Allison 2001, pp.212-13شود)نهايي که همان غايت نهايي اخالق است، نگريسته مي

پذيری کلي تكاليف اخالقي است زيرا در اين دو الگو، ذهن بر آن است توا بوا نظور بوه غوايتي نهوايي، کلي ذوق، سمبلي از مشارکت

معوين کوه همگوي رو بوه سوويي  -ها و تأمالت جزئي و شخصي خود را سامان بخشيده و درنهايت در هيأت يك کل منسجمانديشه

آورد؛ تعالي يافته و مجال حصول  شرافت انساني را در خود فوراهم موي ،هدايت کند. از همين رو ذهن با گذر از انديشه حسي -دارند

عالقگي موردنظر حكم تأملي، صورت محوض يوك عوين را بودون توجوه بوه وجوود آن عوين و مندی بدون غايت يا همان بيغايت»

ای، ذهن را از انديشه صرفا  حسوي ترفيوع طريق، با کنار گذاشتن هرگونه عالقهدهد و بدينار ميسودمندی و کمال آن وجهه نظر قر
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الف(. البته بايد توجه داشت که در اين تقارن 1812ماحوزی «)کندداده و احساس لذتي نزديك به احساس رضايت اخالقي ايجاد مي

اش، لحاظ قووۀ ادراك کننودۀ ذهنويلحاظ اصل ويژه خود و هم بهبه رويكردی و بعضا  محتوايي خيال )حكم تأملي( و عقل، ذوق هم

مستقل و متمايز از اخالق است. زيرا اگر ذوق تماما  متمايل به اخالق و يا نتيجه قوه عقل باشد، آنگاه نه تنهوا ذوق و قووه خيوال در 

ملزوموات و سواحت غيرمكوانيكي و نومنوال تحقوق  د، بلكوهند به تأمل آزاد از مفاهيم دست يابنتوانو نمي ندتأمالت خود آزاد نيست

آيد. اين عدم امكان از آنروسوت کوه عقول هموواره تحوت بايد توسط حكم تأملي تأمين گردد حاصل نميتكاليف اخالقي نيز که مي

 (.see Allison 2001, p.222کند)گذاری ميانديشد و قانونها و اصل متعيّن  ويژه خود ميمفهوم

های عقلي و اخالقي در تأمالت زيباشناختي و درنتيجه کسب محتوای آثار هنری و تأمالت و ارزش« انيتانس»حضور مفهوم 

 ، 1811بر وجه فوق، از مجرای پيوند ذوق و اخالق نيز موورد توجوه کانوت قورار گرفتوه اسوت)ببينيد مواحوزی زيباشناختي عالوه

از  -زيبوايي آزادعايت اصل پيشيني غايتمندی بودون غايوت و تعريوف (. کانت عليرغم تأکيد بر استقالل قوه حكم تأملي و ر168ص

الوف(، 1831)ببينيد ماحوزی  13و تفكيك آن از زيبايي مقيد -هرگونه مفهوم متعين فاهمه و عقل )شامل خير و سودمندی و غيره(

ات زيبايي از نظر کانوت را ذکور کنويم. ای به پيوند ذوق و اخالق دارد. برای توضيح اين پيوند الزم است تقسيمبا اينحال توجه ويژه

عقيده کانت زيبايي يا طبيعي است و يا هنری. آنچه پيش از اين در خصوص تأمل آزاد بر اعيان طبيعي بيان داشوتيم مربووط بوه به

توليد شده يا  ورزد. حال اين اثر هنریبر اين، در زيبايي هنری، هنرمند به خلق يك اثر هنری اهتمام ميزيبايي طبيعي است. عالوه

گاهي به امر واال نيوز احساس ذوق بر اين اقسام، مكانيكي است و يا زيباشناختي؛ که اين نيز يا هنر مطبوع است و يا هنر زيبا. عالوه

 شود.اطالق مي

توان سخن گفت. نخست آنكه عرصه درخصوص پيوند زيبايي طبيعي و اخالق، چنانكه پيش از اين اشاره شد از سه وجه مي

طبيعت نومنال و جهان غير مكانيكي متصور شده توسط قوه حكم تأملي، مجالي برای تحقق تكاليف و اوامر کلي و ضروری اخالقوي 

عقيوده سوو نظور دارنود. بوهاست. ديگر آنكه تصوير سازمند و ارگانيكي اين جهان رو بسوی همان غايتي دارد که افعال اخالقي بدان

بر اينكه نمادی از حرکت بسوی خير اخالقي و نيل به مقام تقدس اسوت، فاعول ن شناختي عالوهکانت،  اين احساس همسويي کيها

کند و در نتيجه با تقويت احسواس اخالقوي، سورعت ها را وضع کرده است تشويق مياخالق را در عمل به تكاليفي که عقل خود آن

 ,Allison 2001, pp.195-96 & Kraft 1996نود)کنيل به مقام انسانيت و تقدس يا همان عقل عملي محض را بيشوتر موي

pp.77-81مثابه دو رکن اصلي تحقوق (. بنابه وجه سوم، چون انسان شهروند دو جهان است و درنتيجه همواره فضيلت و سعادت به

ان بورای نيول بوه خير اعال در تقابل و نزاع با هم بسر مي برند، همراهي غايتمندانه طبيعت و جهان با خواست عقالني و اخالقي انس

کنود. ايون غايوت اين دو را برطرف مي و اجتماع آورد و درنتيجه امتناع نظری آشتي، زمينه ختم اين نزاع را فراهم ميانسانيتمقام 

                                                           
 گر اين احساس را درقالب حكم و، زيبايي نه خصلتي ذاتي در اعيان، بلكه احساس رضايت و لذتي در ذهن است كه فاعل تأملكانتعقيده به - 18

گويد ها چنان سخن ميها، از زيبايي آنهاي محض )غايي( آنمتخيله، در تأمل آزاد بر اعيان و انتزاع صورت؛ هرچند داردبيان مي "اين زيباست"صورت به

صرفاً به احساس لذت متأمل حال اگر فعل  كند.گويي اين زيبايي از خود اعيان است و بنابراين ضرورتاً موافقت ديگران در تأييد داوري خود را طلب ميكه

زيبايي آزاد، و اگر اين احساس را با مفهوم فعليت و كمال عين همراه داوري وي ناظر به ذهني خود، كه محصول بازي و تأمل آزاد متخيله است، بسنده كند 

كه همان بازي آزاد متخيله و احساس لذت ذهني  -آزاد در زيبايي مقيّد نيز همواره عضوي و اسكلتي از زيبايي بنابرايندارد. سازد، زيبايي مقّيد عرضه مي

 وجود دارد. -است
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در مقام فاعل اخالق است که هم غايت نهايي عقل و اخالق و هم غايت نهايي حرکت غايمندانه جهان و حتوي « انسان»نهايي همان 

ترين عقل انساني ناگزير از اعالم موافقت فووری بوا آن اسوت، و وجود دارد که حتي عادی ای بنيادیقضيه»ق جهان است؛ انگيزه خل

کنود ايون غايوت نهوايي فوراهم مي پيشيننحو را بهوجود داشته باشد که عقل آن غايتي نهاييطور کلي بايد آن اين است که اگر به

کند( اگر جهان باشد. زيرا )و هر کس چنين حكم مي تحت قوانين اخالقيعقل از جهان( ذی )هر موجود انسانتواند چيزی جز نمي

جان يا قسما  از موجودات زنده اما فاقد عقل تشكيل شده بود، وجود چنين جهواني هويچ ارزشوي نداشوت زيورا فقط از موجودات بي

، 458، 1861و کانوت  481-82، صو 38،  1831کانوت «)موجودی در آن نبوود کوه کمتورين مفهوومي از ارزش داشوته باشود

 (.126-28ص 

کند بوا کنتورل نفسه )فوق محسوس( و بيرون از طبيعت که تالش ميعنوان موجودی فيکانت اين آگاهي و اختيار انسان به

امول اميال  برخاسوته از طبيعوت جسوماني و حيوواني )شورّ بنيوادی(، بوه آزادی از تقيّودات طبيعوت نائول شوود و بوه اخالقيوت ک

طور عقل برای تعيين غايات دلخوواه بوهايجاد قابليت در موجود ذی»ناميده است؛  11"فرهنگ انضباط"مندی( دست يابد را )فضيلت

تواند آن غايت واپسيني باشد که دليلي برای است. بنابراين، فقط فرهنگ مي فرهنگکلي )که در نتيجه توأم با اختيار اوست( همان 

را فرهنگ انضوباط ناميود توان آنالنسبه به نوع بشر در دست داريم... اين شرط قابليت ]برای غايات[، که ميانتسا  آن به طبيعت ب

مان به بعضي اعيان طبيعوت موا را از انتخوا  سلبي است و عبارت است از آزاد ساختن اراده از خودکامگي اميال که با وابسته کردن

 (.24-3  ، ص1831و ماحوزی  443-441 ، ص38،  1831کانت «)سازندارادی ناتوان مي

کند. اموا عقول ها و بنيادهای مورد نياز عقل عملي و حكم اخالقي را فراهم ميدر تمامي سه وجه فوق، زيبايي طبيعي زمينه

بورای عملي نيز با تثبيت طبيعت و جهان نومنالي که توسط حكم تأملي انديشيده شده است و با تعيّن بخشيدن به آن، ايون قووه را 

 (.288-85، ص 41،  1831کند)ببينيد کانت تأمالت بيشتر تشويق مي

های( متعين عقل شكل گرفته ، ماهيت زيبايي هنری در پيوند با عقل و مفاهيم )ايده24برخالف وجه استقاللي زيبايي طبيعي

طبيعي است. کانت در اين باره ترين وجه تمايز زيبايي هنری از زيبايي (. اين مسئله اصليBuchdahl 1996, pp.13&15است)

عنوان محصولي از هنر داده شده باشد و بدين اعتبار بايد زيبا اعالم شود، در اين صورت، چون هنر اگر عين به»... چنين گفته است؛ 

موجود  گيرد، بايد قبال  مفهومي از آنچه که شيء بايد باشد در شالودۀ آنفرن ميهميشه غايتي را در علت )و در عليتش( پيش

دهد، بايد در داوری دربارۀ مثابه غايت، کمال آن چيز را تشكيل ميباشد. و چون هماهنگي کثرات در چيزی با تعين دروني از آن به

عنوان زيبايي طبيعي( حال کمال شيء نيز مدنظر قرار گيرد؛ درحالي که در داوری دربارۀ زيبايي طبيعي )بهزيبايي هنری درعين

 &  Kemal 1996, pp.108-110و همچنين ببينيد  241، ص43،  1831چ وجه مطرح نيست)کانت اين مسئله به هي

Allison 2001, p.215.) 

                                                           
19 - culture of discipline 

 در فلسفه هنر كانت، زيبايي طبيعي ماهيتي مستقل از عقل و ايده هاي عقل عملي دارد هرچند كامالً بدان مرتبط است. - 20

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

های عقلي، کانت دو نوع هنر را از هم تفكيك ها و ايدهبا نظر به نسبت حقيقي هنر با عقل و حصول محتوای خود از ارزش

توان گفت طبق دعاوی کانت اگر قوه حكم تأملي پس از مالحظات ذکر شده يکرده و نسبت هرکدام با عقل را تشريح کرده است. م

آنكه از قبل معين باشد اين صورت چه باشد، در دقايق چهارگانه و برمبنای اصل غايتمندی بدون غايت، صورت محض عين را بي

را به صورت مذکور الحاق کند، زيبايي از  ای عقلي که ناظر بر کمال يا همان غايتمندی عيني دروني استحاصل آورد و آنگاه عالقه

(. 162-68الف، ص 1831خطا  مي شود)ببينيد ماحوزی « زيبايي مقيد»خارج گرديده و بنابراين به عنوان « زيبايي آزاد»حالت 

و اگر  مكانيكيشيء را شناخته و با هدف نمايش و فعليت بخشيدن به آن اعمالي را انجام دهد اين هنر  کمالحال اگر هنر نيز 

نام دارد. حال اگر غايت هنر زيباشناختي  زيباشناختي هنراش صرفا  احساس لذت باشد، صرفنظر از اين رويه، مقصود بي واسطه

صرف ازقبيل شوخي و خنده و مزاح در مجالس و يا چينش ميز غذا و غيره  تأثرات حسيمثابه صرفا  حصول لذت با تصورات به

 نام دارد. هنر زيباهمراه باشد،  21های شناختنحوهمثابه اگر غايت آن حصول لذت با تصورات به، و هنر مطبوعهمراه باشد، 

گردد اين هنر در هنر مكانيكي سبب مي )سودمندی( و بيروني )کمال و غايت متعيّن عين( ترکيب غايتمندی عيني دروني

عنوان مثال در نمايش قل و غايات اخالقي جلوه کند. بهای درخدمت عحتي از خصلت زيبايي مقيد نيز فروتر آمده و همچون وسيله

به شكل مارس، محتوا )صورت( و ماده اثر هنری طبق قواعد مدرسي و تعليمي  روح جنگاوریای زيبا و به شكل فرشته مرگ

نجا عالقه به وجود شود. در ايای موسيقي توليد ميای و يا قطعهای تعريف شده با هم ترکيب گرديده و بدين ترتيب مجسمهبگونه

عين يا همان سودمندی برای خيری برتر و نهايي و شناخت غايتي مشخ  از عقل از همان آغاز  تأمل قوه حكم حضور دارند و 

کند)ببينيد بنابراين گويي عامدانه غايتمندی عيني بيروني و دروني درکنار غايتمندی ذهني )غايتمندی بدون غايت( ايفای نقش مي

همين قدر برای تصور زيبا از يك عين، که »توان در اين عبارت کانت نيز مشاهده کرد؛ (. اين نكته را مي 1812ماحوزی 

کند، کافي است. اما برای دادن اين صورت طور کلي قابل انتقال ميدرحقيقت فقط صورت نمايش يك مفهوم است، که مفهوم را به

های متعددی از هنر يا طبيعت پرورش س از اينكه ذوقش را به کمك نمونهبه محصول هنر زيبا صرفا  ذوق الزم است و هنرمند پ

اش مي کند های بسيار و اغلب پرمشقت برای ارضای خود، صورتي را که راضيداد و تصحيح کرد برای اثر خويش، پس از کوشش

حاصل روندی کُند و حتي پررنج از  کند؛ از اينرو اين صورت نه محصول الهام يا نتيجه جهش آزادانه قوای ذهني، بلكهپيدا مي

بهسازی برای متناسب ساختن اين صورت با انديشه، بدون لطمه زدن به آزادی  بازی  قوای  ]ذهني[ خويش است. اما ذوق فقط يك 

ای مولد؛ بنابراين چيزی که متناسب با آن است ... ممكن است محصولي متعلق به هنرهای سودمند و قوه داوری است نه قوه

توان آموخت و دقيقا  بايد مراعات کرد باشد. اما صورت خوشايندی که انيكي يا حتي مربوط به علم، مطابق با قواعد معيّني که ميمك

مانيم، گرچه از ای برای نمايش آن است که ما تا حدود معيني نسبت به آن آزاد ميشود فقط محمل انتقال و شيوهبه آن داده مي

 (.251، ص43،  1831کانت «)پيوسته است جهت ديگر با غايت معيني

های مذهبي، اشعار اخالقي و تعليمي و ديگر هنرهای ها و نقاشيهنرهايي چون موسيقي کليساها و اماکن مذهبي، تنديس

ای ملموس و محسوس است که در های عقلي و اخالقي در ماده و بدنهگر پيوند عقل و خيال در نمايش ايدهاينچنيني همگي جلوه
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( و هم عالقه تجربي ناظر به see Allison 2001, p.223ها هم عالقه عقلي  ناظر به صورت يا همان عالقه به خير اخالقي)نآ

 اند. عالقگي زيباشناختي گردهم آمدهماده عين هنری درکنار بي

، گرچه از هنر بودن آن نظر آيد بههنر زيبا بايد مثل طبيعت »... شود، برخالف هنر مكانيكي که ذاتا  با وساطت عقل توليد مي

براين، اين هنر بايد کامال  بديع باشد از اينرو کانت هنر (، يعني محصول ذوق باشد. عالوه242، ص45،  1831کانت «)مطمئنيم

ختي، روح، به معنای زيباشنا»است.  22روحعقيده کانت، اثر توليد شده توسط نبوغ دارای زيبا را صرفا  هنر نبوغ دانسته است. به

قوای ذهن را در  24زيباشناختي هایايده(. اين اصل ازطريق 252، ص41همان،  «)در ذهن 28اصل برانگيزانندهنامي است برای 

های های زيباشناختي است. ايدهکند. به اين معنا، روح همان قوه نمايش ايدهها را تقويت ميبازيي آزاد و غايتمندانه قرار داده و آن

کنند)ببينيد ماحوزی های بسياری را طرح ميهای عقل، انديشهاند که بدليل پيوند با ايدهتصوراتي از قوه متخيلهزيباشناختي، 

1812.)  

های زيباشناختي عليرغم تفاوت های زيباشناختي به چند نكته نظر دارد؛ مورد نخست آنكه ايدهکانت در توصيف چيستي ايده

اند. ها متصل(، بدانSchaper 1996, p.391و همچنين  214، ص1، تذکر 58و   252، ص41،  1831های عقل)کانت با ايده

های عقل، کند اما ايدهها تكافو نميو زباني با آن مفهومياند و هيچ های زيباشناختي تصورات قوه متخيلهبايد توجه داشت که ايده

)تصوری از قوه متخيله(  شهودیاند که هيچ بنابراين از سنخ مفاهيميآيد، از آن  عقل بوده و ها برميگونه که از نام آنهمان

رو است شوند از آنخوانده ميها ايده(. اينكه تصورات قوه متخيله نيز 252، ص41،  1831تواند با آن تكافو کند)ببينيد کانت نمي

های( عقل، ازقبيل شجاعت، موجودات نامرعي، يدهکنند از مرزهای تجربه فراتر رفته و درنتيجه مفاهيم )اکه اين تصورات تالش مي

ها ازای آنآنكه هيچ نمونه منفرد و شخصيي بهقلمرو مقدسان، دوزخ، ابديت، خلقت و غيره را در قالب اثر هنری نمايش دهند، بي

ت)ببينيد همان، ترين هنر اسعقيده کانت، شعر از ميان هنرهای زيبا در اين خصلت برجستهدر طبيعت وجود داشته باشد. به

 (.154، ص1838و راجر اسكروتن  258ص

های زيباشناختي نيز های عقلي چنان جدی است که حتي اصل حاکم بر ايدههای زيباشناختي با ايدهعقيده کانت پيوند ايدهبه

يابد، همان طور نميهمان طور که در يك ايده عقلي قوه متخيله با شهودهايش به مفهوم داده شده دسترسي »در عقل قرار دارد؛ 

نيز در يك ايده زيباشناختي فاهمه ازطريق مفاهيمش هرگز کامال  به شهود دروني قوه متخيله که اين قوه آن را با تصوری معين 

يابد. ليكن چون تحويل تصوری از قوه متخيله به مفاهيم ]عقل[ به معني توضيح آن است، ايده زيباشناختي زند دست نميپيوند مي

قوه متخيله )در بازی آزاد آن( ناميد.... اين هر دو نوع ايده، يعني عقلي و زيباشناختي، بايد  25توان يك تصور توضيح ناپذيررا مي

های زيباشناختي در اصول ذهني های عقلي در اصول عيني کاربرد عقل، و ايدهاصول خود را داشته باشند، آن هم در عقل؛ ايده

 (.218ص، 58،  1831کانت «)کاربرد آن
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نكته ديگر آنكه، ايده زيباشناختي صرفا  نمايش يك يا چند مفهوم )ايده( عقل نيست بلكه متخيله در بازی آزاد خود، عقل 

های بيشتری را بيش از آنچه که مفهوم مذکور درصدد بيان آن باشد، های عقلي را به جنبش واداشته و انديشهمثابه قوه ايدهبه

و  254دارد)همان، صيك عين عرضه مي 26صفات زيباشناختيتايج و تصورات ثانوی قوه متخيله يا همان مثابه نتوليد کرده و به

های های زيباشناختي تأليفي از جمع صفات زيباشناختي و نمايش ايدهتوان گفت ايده (. بنابراين مي1812همچنين ماحوزی 

 شوند.ناپذير توليد ميای غايتمند اما غيرقصدی، ناخواسته و توضيحهعقلي است که در نتيجه بازی آزاد قوای متخيله و فاهمه و بگون

و بنابراين غيرمستقيم، شهودی از متخيله را برای نمايش  28ای نمادينتوان گفت اگر هنر بگونهبا نظر به مالحظات فوق مي

های عقل[ را به متعلق شهودی مفهوم ]ايدهنخست »گونه که دهد؛ بدينای دوگانه انجام ميهای عقل مبنا قرار دهد وظيفهايده

صرف تأمل دربارۀ آن شهود را به متعلقي کامال  متفاوت که اولي فقط نماد آن است اطالق  قاعدۀکند و سپس محسوس اطالق مي

قي از شهود (. به اين معنا زيبا نماد خير اخالقي است زيرا ما را از تأمل دربارۀ متعل844-845، ص 51،  1831کانت «)نمايدمي

 & Elliot 1996, pp.302-304کند)تواند با آن مطابقت داشته باشد منتقل ميبه مفهومي کامال  متفاوت که هيچ شهودی نمي

Ginsborg 2005, pp.13-14رو است که قوه حكم در زيبايي طبيعي و بطور ويژه در زيبايي (. اين نماد بودن تا حدی نيز از آن

در اين مبنای فوق محسوس ]است که[ قوه نظری با قوه عملي، به نحوی همگاني »يابد و متصل مي وسفوق محسهنری خود را با 

 الف(.1811و همچنين ببينيد ماحوزی  846، ص2، تذکر 58،  1831کانت «)شوداما ناشناخته، يگانه و متحد مي

ها و خواه در نمايش اين غايت و ديگر ارزش اين قبيل پيوندها، خواه در قالب توجه به محتوا و غايت نهايي نظريه اخالق و

پذيری، عموميت های زيباشناختي، چه در زيبايي هنری و چه در زيبايي طبيعي، اجتماعهای بسته به آن در آثار هنری و داوریايده

 see Ginsborg 2005, p.9 & Allison 2001, p.36 & Schaperو بين االذهاني بودن احكام ذوقي را درپي دارد)

1996, p.385.) 

، 1831باشد تعريف کرده است)ببينيد کانت  "مطلقا  بزرگ"اين مسئله درخصوص واال نيز چنين است. کانت واال را چيزی که 

صورتي  امر واال است؛ زيرا واال ترين مسئله مورد اختالف زيبا و واال، بي(. کانت واال را از زيبا تفكيك کرده است. اصلي161، ص25 

حال تماميت آن به انديشه کرانگي تصور شود و با اينکه در آن يا به سبب آن، بيشود تا جاييصورت يافت ميبي در شيئي»

کرانگي، از مرزهای محدود طبيعت گذر کرده و (. امر واال برخالف امر زيبا، با نظربه حصول تصوير بي158، ص28همان،  «)درآيد

کرانگي)تماميت کند تصويری از بيهای محض اعيان، تالش ميفاهمه، در انتزاع صورت بنابراين بدون نظر به بازی آزاد خيال و

 (.Schaper 1996, p.338 و ببينيد 16-61، ص 25مثابه ايده عقل حاصل آورد)ببينيد همان،  مطلق( به

متصور سازد. اما درك امور نامتنواهي  کند تا ايده نامتناهي رااز سوی ديگر، عقل نيز با ترغيب متخيله، هيجاني در اين قوه ايجاد مي

ای( عنوان صورت)ايدهتواند اين نامتناهي را، بهحال، متخيله نميهای حسي است. با اينمثابه يك کل، مستلزم گذر از تمامي معياربه

عقلوي  كوافو بوا ايودهيابد، اين الم ناشي از آگاهي خيال از عدم کفايت خود در ترو به احساس المي دست ميعقلي درك کند، ازاين
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حال، متخيله در تالشي ناموفق برای گوذر از معيارهوای (. اما در همان65-8، ص1814و ماحوزی  see Ibid, p.12نامتناهي است)

نفسه)نومنال( منزلة طبيعت  فيحسي و متصور ساختن ايده عقلي نامتناهي)تماميت مطلق(، طبيعت پديداری را، نمايش  اين ايده به

کند قوای خود را برای دست يافتن به ايده عقلي نامتناهي گسترش دهد. متخيله در اين جريان، در بازی آورده و سعي ميحسا  به

يابد ميترتيب به احساس لوذتي دسوتگذارد و بدينمندی خود را در نسبت با عقل به نمايش ميهای عقلي، غايتآزاد با عقل و ايده

 (.182، ص26  ،1831که توأم با الم است)کانت 

دارد. خيال که خود را در مقابول ايون ترتيب، عقل با طرح ايده نامتناهي، مقياسي از امر مطلقا  بزرگ در مقابل خيال عرضه ميبدين

ديگر، بوا عرضوه کند و از سوویمي "احساس الم"يابد و بنابراين سو خود را ناتوان از درك شهودی کامل آن ميبيند، از يكايده مي

های حسي و رفتن بوه )ايده عقلي نامتناهي( و در تالش برای گذر از معيار23مثابه نمايش فروالية فوق  محسوست پديداری، بهطبيع

اشاره احسواس واال  شاپر(.  see Ginsborg 2005, p.118 & Allison 2001, p.202کند)مي "احساس لذت"سمت تعالي، 

داند که در آن، عامل اخالقي از دريچه به فروالية فوق محسوس)بنياد نومنال( جهان توسط کانت را، نقطه نظری اخالقي و عقلي مي

 (.see Schaper 1996, p.384برد)های تنگ و باريك حساسيت فراتر ميزيباشناختي، خود را از محدوده

هوای روح را تعوالي بخشويده و قووۀ از منظری امون، قوت -ل آبشاری مهيب و يا اقيانوسي خروشانازقبي -انگيزنظارۀ طبيعت  هراس

بردن به محدوديت خويش و ادراك ناتواني جسماني خود در مقابل چنين طبيعتي، بخشد، زيرا ذهن با پيمقاومت ذهن را ترفيع مي

کرانگي را در دهد. اما از آنجا که اين بيرا مقياس بزرگي قرار مي کرانگي و عدم تناهي را همچون امری در خود حاضر آورده و آنبي

(. ذهون 66، ص1814يابد)ماحوزی کرانگي را از آن  خود کرده و به برتری خود بر طبيعت دست مييابيم، ذهن اين بيخود مي ذهن 

در غلبوه بور قودرت  طبيعوت، احسواس الوم انگيز و آگاهي از ناتواني جسمي خوود با مالحظه خود در مقابل طبيعت  عظيم و هراس

کند، اما در همان حال، با دروني کردن احساس تعالي و گذر از مرزها و معيارهای حسي، خود را برتر و مسلط بر طبيعت يافتوه و مي

 (.see Ginsborg 2005, p.12يابد)بنابراين به احساس لذتي دست مي

ها، نسبتي ميان واال و اخالق برقرار س اخالقي در کنترل اميال و موانع و غلبه بر آنعنوان احساپذيری ذهن بهکانت با معرفي ايجا 

واال عينوي »کند، زيرا در واال نيز رضايت و لذت زيباشناختي، محصول  ضديت با عالقة حسي و گذر از آن است. بنابه اين ويژگي، مي

، 1831کانوت «)ها تعقول کنودمثابه نموايش ايودهطبيعت را به یرناپذيکند دسترس)از طبيعت( است که تصورش ذهن را وادار مي

مثابه ايدۀ عقل عرضه بودارد. نحو کلي، بهکند تا شهودی از طبيعت به(. بنابه اين تعريف، عقل، متخيله را تحريك مي133، ص21 

رتيوب عقول بوا سويطره بور حسويت و کنود. بودين تها تعقول ميمنزله نمايش ايدهاما متخيله در تالشي ناموفق، صرفا  طبيعت را به

سازد. اين تعالي و هماهنگ شدن با خيور، بوه فراخواندن متخيله، طبيعت بشری را تعالي بخشيده و آن را با خير عقلي هماهنگ مي

د و های حسي گذر کنتواند از تمامي معيارگيرد، زيرا متخيله هرگز بدون چنين لطفي نميلطف اخالق و اصول بنيادی آن انجام مي

(. اين محتوا همان مضمون کلوي و همگوانيي اسوت کوه موورد موافقوت اعضواء 114به آزادی گسترده دست يابد) ببينيد همان، ص

پس ضرورت توافوق حكوم ديگوران دربوارۀ واال بوا حكوم خودموان، »شود؛ تأييد مي« ديگران»مملكت غايات است و بنابراين توسط 
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(. بنابه اين نكته، کليوت حكوم 135-36همان، ص «)پايه استواراستگيريم، بر اينميرا در حكم خويش مضمون ضرورتي که ما آن

 (.see Ginsborg 2005, pp.12-13شود)واال ازطريق عقل)اخالق( تأمين مي

 

 نتیجه

و هنور،  های زيباشناختي و هم برای غنا بخشيدن به محتوای زيباييکانت در فلسفه هنر خود هم برای تبيين کليت و اعتبار داوری

هوای های خود مورد توجه قرار داده است. حضوور ديگوران در محتووای آثوار هنوری و داوریرا درنظر گرفته و در تحليل« ديگران»

ها وجود های عقلي و اخالقيي است که بصورت نهفته و بالقوه در همه انسانهای زيباشناختي و ارزشزيباشناختي همانا نمايش ايده

ترين غايت جهان، يوك کلوي طبيعوي ترين و عاليعنوان نهاييعقالني و آزاد به« انسان»عبارت ديگر، يت برسد. بهدارد و بايد به فعل

را به منصه ظهور و تحقق رساند. بوه ها آنها قرار دارد و بايد با بيدار کردن استعداد عقالني نهفته در آناست که در ذات همه انسان

کنود و هوم بوا نموايش زيبا و واال هم ذهن را برای رفتن به سمت اين مطلو  تقويت و حمايت موياين معنا، پيوند خيال و عقل در 

هوا، فضوا و محيطوي مطلوو  و هوا و داوریهای عقلي و اخالقي در توليدات هنری و يا تغييور نگورشهای زيباشناختي و ارزشايده

طريق درکنار فضای مكانيكي و متعوين فيزيوك تجربوي و علّوي، نسازد تا بديسازگار با عقالنيت و قدسيت را برای همگان فراهم مي

 های معقول و انساني است وجود داشته باشد.فضايي آزاد و لطيف که آميخته از تخيل هنری و ارزش
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