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جایگاه "دیگری" در نظریه زیباشناختی کانت
دکتر رضا ماحوزی
عضو هيأت علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

چکیده:
طبق يك قاعده در نظريه زيباييشناختي کانت  ،احساس ذوقي معتبر ،اعتبار خود را از مشارکت ديگران در اين احساس و درنتيجه
تأييد آن توسط آنها اخذ مي کند .به اين معنا ،امر زيبا و حكم ذوقي ،حقيقتي اجتماعپذير است که در آن ،بهدليل رعايت دقايق
چهارگانه و خارج نمودن تأمل زيباشناختي فرد از مطالبات شخصي و جزئي و يا حتي ارزشهای اخالقي و عقلي« ،توافق ديگران» با
داوری خود را بهمثابه حقي مقرر و مشروع ،مطالبه ميکند .اين مطالبه و به مشارکت طلبيدن ديگران ،برای کانت نمادی از کليت و
ضرورت حكم اخالقي است زيرا در دستورها و تكاليف اخالقي نيز همواره بر کنار نهادن خواستهها و منافع و غايات شخصي و
درنتيجه ،نيل به کليت رفتار تأکيد شده است .عالوهبراين در نظريه اخالق« ،حقيقت انسان» غايتي است که هيچگاه نبايد بهمنظور
رسيدن به برخي از اهداف و غايات جزئي و شخصي ،همچون وسيله لحاظ گردد .اين همانندی در طلب کليت و مشارکت ديگران،
هم در داوری زيباشناختي و هم در حكم اخالقي ،سبب ميشود ذوق نيز همچون قاعده رفتار ،به سطح حس مشترك ترفيع يافته و
به بنيادی برای مشارکت اجتماعي تبديل شود .اين مشارکت اجتماعي« ،من» را از ساحت فردی و خلوت خود به ساحت جمعي و
اجتماعي فرا ميبرد تا بدين طريق» ،من» ،خود را در آيينه داوری و قضاوت «ديگری» بهنظاره نشيند و از طريق «ديگری» هويت
خود را بدست آورد .اين نوشتار با تشريح اصول و ضوابط حاکم بر تأمالت زيباشناختي موردنظر کانت و برمبنای شرح آليسون،
درصدد است چگونگي پيوند تأمل فردی و غايت بودن ديگری و سهم ديگری در بازشناسي من را تشريح نمايد.
واژگان کلیدی:
احساس زيباشناختي ،تأمل ،ذوق ،من ،ديگری.
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مقدمه
مسئله «ديگری» در هنر از زوايای متعددی قابل طرح است .برکنار از مباحثي چوون ديودن خوود در تصووير ديگوران و يوا
بالعكس و همچنين نسبت ميان محتوای هنر و نمايش فرهنگ ديگر تمودنها ،وجوه ديگوری از ايون مسوئله ،سوهم «ديگوری» در
اعتباريابي داوریهای زيباشناختي از يكسو و محتوادار نمودن اين داوریها از سوی ديگور اسوت .در اينجوا بوا دو مسوئله جودا و در
عينحال مرتبط با هم روبرو هستيم .اولي درخصوص مشارکت ديگران در داوری زيباشناختي ما و بنابراين نوعي مشارکت اجتمواعي
برای رسيدن به توافق و ديگری درخصوص حضور مفهوم «انسانيت» و ارزشهای متعالي عقلي و اخالقوي در مالحظوات و توليودات
هنری است.
تبيين دو مسئله فوق مستلزم پيوند خيال و عقل است .اين پيونود در موورد نخسوت يعنوي درخصووص اعتبوار داوریهوای
زيباشناختي ناظر به الگوگيری خيال از عقل در تأمالت زيباشناختي خود و در مورد دوم ناظر به ورود غايوات و ارزشهوای عقلوي و
اخالقي در آثار و داوریهای زيباشناختي و تجسم يافتن آنها در توليدات هنری است .بوهمنظور تشوريح ايون موضووعات و تودقيق

بحث الزم است نخست دو وجه حضور «ديگری» در مالحظات عقلي و اخالقي عقل عملي محض ،آنگونه کوه کانوت در کتوا نقود
عقل عملي و بنيادهای مابعدالطبيعه اخالق آورده است ،ذکر و بررسي شود و آنگاه رويكرد تطبيقي و اقتباسي اين فيلسووف آلمواني
دربا فلسفه هنر و مسئله «ديگری» در کتا نقد قوه حكم تبيين گردد.

دیگری در نظریه اخالق و عقل عملی محض
کانت بهمنظور تبيين اراده آزاد و نجات آن از سلطه تعينگرايوي 1علّوي و عرصوه فيزيوك تجربوي ،کوه در قورون هفودهم و
هجدهم سودای تسلط بر همه عرصهها را داشت ،اخالق را به حوزه عقول عملوي منتقول کورد ،زيورا بنابوه فلسوفه نقودی ،ايودهها و
مفهوم های عقل عملي ،بيرون از عرصه قوه فاهمه و معرفت پديداری قرار دارند و بنابراين از زمان و در نتيجه تعويّن زمواني و حتوي
مكاني مقوله عليت و ديگر مفاهيم پيشيني ذهن ،که محتوای معرفت را شاکلهمند و بهعبارت ديگر در حوزه تجربه و ادراك نفسواني
ذهن محدود ميسازند ،آزاد هستند( see Kant 1965, A236-260/ B295-316و همچنين کانت  ،1831مقدمه ، Vص .)83با
اين مالحظه قوه عق ل عملي مسئول وضع قوانين و تكاليف اخالقي برخاسته از اراده آزاد است .اين مسئله وجه انسانانگارانه 2نظريوه
اخالق کانت را برجسته مي کند ،اما چنين تفويضي نبايد به فرديت و جزئيت احكام اخالقوي خوتم شوود بلكوه بورعكس ميبايسوت
عالوهبر وجه خودآيين 8اين فعاليت ،کليت و ضرورت آن نيز تأمين گردد.
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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
وضع تكاليف کلي و ضروری هستند را معرفي کرده است 4.طبق اين اصول ،عقل ميبايست در وضع تكاليف اخالقي و قواعود رفتوار
خود ،هرگونه عاليق شخصي و يا فوايد و غايات و نتايج مترتب بر افعال را کنار نهد و با کسب توافق کلي ديگران ،فعلي را وضع کنود
که اگر ديگران نيز انتخا ميکردند چنين انتخا ميشد .بنابراين اين امر مطلق(تنجيزی) ،محصول خوودآييني 5و خوود-

الزاموي6

فاعل اخالقي است که در وضع آن ،از هرگونه انگيزه و غايتي صرفنظر شده و بنابراين نتيجه نيّتي صرف است که بر مبنوای انگيوزه
انجام تكاليف شكل گرفته است؛ « ارزش اخالقي عملي که از روی وظيفه انجام گرفته باشد ،نه در مقصودی[ 8نهفته است] که به آن
بايد رسيد بلكه در آيين رفتاری است که آن را معين ميکند ،و از اينرو نه به تحقق هدف آن عمل بلكوه فقوط بوه اصول نيّوت [يوا
خواستي] که عمل به موجب آن صورت گرفته است ،صرفنظر از هر چيزی که خواسته شوده باشود ،وابسوته اسوت»(کانوت ،1861
 ،811ص .)28با اين مالحظه ،تكليف يا همان "ضرورت عمل کردن از سر احترام به قانون"(همان ،444 ،ص ،)24بر ضرورت عينوي
خود فعل اخالقي تأکيد دارد که کليت آن همچون امری مشارکتپذير و اجتماعي ،توسط همگان پذيرفته ميشود(ببينيد همان).
کانت در صورت بندی اول اصل پيشني عقل عملي ،بر اين خصيصه تأکيد ورزيده و چنين بيان داشته است؛ «تنها بر پاية آن
آييني رفتار کن که در عينحال بخواهي که [آن آيين] قانون عام شود»(هموان ،421،ص .)64ايون کليوت و مشوارکت پوذيری امور
اخالقي ،مبنای مشارکتپذيری اجتماعي انسانها در رويكردی آزادانه است.
از آنجا که تكاليف وضع شده و انتخا های آزادانه فاعل اخالقي ،بايد برای همگان معتبور و قابول احتورام باشود ،کانوت در
صورتبندی سوم اصل پيشيني اخالق با نفي وسيله لحاظ کردن برخي از انسانها به نفع برخوي ديگور از يكسوو و لحواظ انسوانيت
بهعنوان عاليترين و نهاييترين غايت ارزشمند برای انسانها ،بر خصيصه انسانيت و جايگواه آن در توأمين کليوت احكوام اخالقوي و
محتوای اصلي و حقيقي اين احكام تأکيد ورزيده است؛ «چنان رفتار کن توا بشوريت (انسوانيت) را چوه در شوخ
شخ

خوود و چوه در

ديگری ،هميشه بهعنوان يك غايت به شمار آوری و نه هرگز تنها همچون وسيلهای»(همان ،421 ،ص.)84
صورتبندی فوق بسيار حائز اهميت است زيرا عالوهبر آنكه بر خصلت کليت قانون اخالقوي از طريوق مخالفوت بوا مالحظوه

منافع شخصي و وسيله ديدن ديگران تأکيد ميکند در يك رويكرد عميق و دورانگارانه رسيدن به انسانيت بهعنوان غايوت نهوايي را
به عنوان مقصدی معرفي کرده است که تمامي تكاليف و قواعد رفتاری بايد در نسبت با آن و با نظور بودان تنظويم گردنود .ايون امور
غايي ،مطابق با اصل غائيت ،تصوری است که بلحاظ زماني در واپسين گام حاصل ميآيد اموا بلحواظ جنبوه فاعليوت ،عامول تنظويم
تمامي افعال است و بنابراين افعال و قواعد رفتاری به شوق رسيدن بدان تنظيم ميشوند.

4

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

اين اصل ميباشند .بنابراين ذكر عبارت «اصول پيشيني» در اينجا ناظر به همين تقريرهاي متعدد است(ببينيد كانت  ،434 ،1331ص.)34
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با نظر به دو اصل فوق ارادۀ خودآيين(خود قانونگذار) ،با آزادی از تمايالت و انگيزشهای شخصي ،به قانوني که خود وضوع
کرده است و برای همگان معتبر است احترام ميگذارد و با عمل بدان 3گام بهگام به شرافت انساني و مقوام آزادی نزديوك ميشوود.
اين وضعيت که نتيجه عقالنيت همگاني است زمينه فعاليت اجتماعي مشترك انسانهای خردمند را فراهم آورده و تحقوق مملكوت
غايات ،يعني وضعيتي که در آن خواستههای کلي و ضروری عقل توسط همگان وضع ميگردد و توسط آنها اجرا ميشود را فوراهم
ميآورد .کانت تصوير عرضه شده از چنين جامعه ای که در آن هر عضوی هم واضع قوانون و هوم توابع آن اسوت را در صوورتبندی
پنجم ،در قالب مملكت(کشور) غايات 1چنين بيان کرده است؛ «هر ذات خردمند هنگامي عضو مملكت غايات است که اگرچه در آن
واضع قوانين عام است ،خود تابع اين قوانين باشد»(همان ،488 ،ص .)32تصور عضويت در مملكت غايوات ،کوه در آن عقول عملوي
همه انسانهای عضو به حد کمال رسيده و درواقع به مقام انسانيت يا همان خير اعال 14و تقودس رسويدهاند ،عالوهبور آنكوه مبنوای
تبيين خودآييني و خودالزامي است ،در ما عالقه ای برای ايجاد آن و تقويوت آن در دنيوايي کوه عليوت مكوانيكي عرصوه فيزيوك و
دانشهای تجربي از هر سو عرصه را تنگ ميکنند و بنابراين شوق تحقق آن را تضعيف ميکنند فراهم ميآورد.
بهعقيده کانت برای تحقق اين مهم ،عالوهبر فراهم کردن عرصه ای مستقل از عرصه فيزيك تجربي بورای تحقوق افعوال آزاد
اخالقي ،الزم است با ملموس کردن ايدهها و ارزشهای عقلي و اخالقي و تجسم آنها در ساحت عيني و انضمامي زندگي ،احسواس
اخالقي در وضع و عمل به تكاليف اخالقي( )see Allison 2001, pp. 208 & 219و بوهعبارت ديگور خوودآييني و خوود-
الزامي تكاليف اخالقي را تقويت کرد .اين وظيفه بر عهده قوه خيال در داوریهای زيباشناختي و مصونوعات هنوری آن نهواده شوده
است تا بدينطريق ،عالوهبر تأمين فضايي گسترده برای تحقق تكاليف اخالقي -که ميبايست به اقتضوای ذات آزادشوان در فضوايي
آزاد از تعينهای طبيعت مكانيكي متحقق شوند -ارزشهای عقلي و اخالقي را نيز تجسم بخشيده و با تلطيف عرصه زيسوت عملوي
به احساس مذکور کمك کنند .الزمه اين همراهي آن است که خيال در عين آزادی از عقل ،بر سوياق آن حرکوت نمايود و الزامواتي
چون کليت و محتوا را رعايت کند .بر همين مبنا خواهيم ديد چگونه کانت مسئله ديگری را در داوریهای زيباشوناختي خوود وارد
کرده و آن را پايهای برای فعاليت تأملي و آزادانه قوه خيال قرار داده است.

قوه خیال و حضور دیگری در تأمالت زیباشناختی این قوه

 - 3كانت اين ويژگي را خود-الزامي ( )self- obligationناميده و آن را ركن مكمل خودآييني دانسته است.
- kingdom of ends

9

 -10كانت مضمون خير اعال( )highest goodرا برمبناي نزاع دائم ميان دو بعد وجود آدمي ،يعني اراده آزاد عقلي و اراده مكانيكي مربوط به تن (طبيعت
درون) و محيط (طبيعت بيرون) توضيح داده است .به عقيده وي آزادي حقيقي انسان هنگامي متحقق ميشود كه ارادة معطوف به تكليف(فضيلت) ،با ارادة
معطوف به تمايالت(سعادت) ناسازگاري نداشته باشد .زيرا همراهي كامل فضيلت و سعادت شرط اصلي تحقق خير اعال بهعنوان عاليترين غايت انسان و
عقل عملي محض است .بهعبارت ديگر ،تنها در اينصورت است كه اراده ميتواند بدون هرگونه مانعي تحت قانون كلي اخالق قرار گيرد و همچون
موجودي معقول نمايان شود و عضوي از مملكت غايات گردد(كانت  ،1111-23 ،1331صص.)134-210
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کانت قوه خيال از آن جهت که به داوریهای زيباشناختي ميپردازد را تحت عنوان قوه حكم تأملي معرفي کرده است .ايون
قوه برمبنای اصل پيشيني خود يعني «اصل غايتمندی بدون غايت» با تأمل بر اعيان ،بيآنكه درصدد شناخت آنهوا باشود ،صوورت
محض و غايي آنها را انتزاع کرده و درنتيجوه حصوول ايون صوورتهای محوض و نومنوال بوه احسواس لوذت زيباشوناختي دسوت
مييابد( .)Allison 2001, p.41 & Zimmerman 1996, pp.163-68با اين مالحظوه ،قووۀ خيوال بوا بوهنمايش گذاشوتن
آزادی و خودآييني خود در انتزاع صورتهای محض اعيان درجريان هارموني آزاد با فاهمه ،بوه احسواس لوذت زيباشوناختي دسوت
مييابد .بدينترتيب که هرگاه قوۀ خيال در بازی آزاد با فاهمه و بطور غيرقصدی صورتهای محض اعيان را انتزاع کند بوه احسواس
لذتي دست مييابد که همواره با غايتمندی عين برای قوۀ حكم همراه است؛ «بنابراين عين فقط وقتي غايتمنود خوانوده ميشوود
که تصور آن بي واسطه با احساس لذت قرين باشد و خود همين تصور ،يك تصور زيباشناختي از غايتمنودی اسوت»(کانوت ،1831
ديباچه  ،VIIص.)36
اين قوه با تأمل بيشتر روی صورتهای محض انتزاع شده ،صورتهای کلي و کليتر آنها را يافته و با تنظيم سلسله مراتبوي
از اين صورتها تحت قالب انواع و اجناس ،تصويری ارگانيك و انوداموار از جهوان خوارج عرضوه ميدارد(ببينيود مواحوزی 1811ج،
صو  )81-34و از آن چنووان سووخن ميگويوود "کووهگويي" طبيعووت بهنحوفينفسووه چنووين اسووت(ماحوزی  ،1838ص .)64انتووزاع
صورتهای محض اعيان و وحدت آنها در نظامي غايتمندانه(ارگانيكي) ،احساس لذتي در ذهن ايجاد ميکند زيرا «کشوف قابليوت
توحيد دو يا چند قانون طبيعي تجربي ناهمگون تحت اصلي جامع هر دوی آنها ،مبنای لذتي کوامال آشوكار و اغلوب حتوي مبنوای
اعجا و شگفتي است»(کانت  ،1831مقدمه  ،VIص.)38
حصول اين تصوير عالوهبر اينكه قوه ذوق و لذت زيباشناختي انسان را به عاليترين سطح ممكن ميرساند ،بدليل آزادی اين
تصوير از تعينات مكانيكي فيزيك تجربي ،ميتوان از آن بهعنوان عرصه غيرپديداری و مناسبي برای تحقوق افعوال کلوي و ضوروری
عقل عملي استفاده کرد(.)see Ginsborg 2005, pp.3-4
نكته بسيار مهمي که بايد بدان توجه داشت آن است که حصول صورت محض اعيان طبيعوي و درنتيجوه احسواس لوذت و
ذوق زيباشناختي ناشي از آن نتيجه "بازی آزاد" 11خيال و فاهمه است .اين هماهنگي و هارموني ،يك هماهنگي و هوارموني متعويّن
تحت مفاهيم و اصول پيشيني فاهمه نيست ،بلكه نوعي هماهنگي آزادانه برای حصول صورت محض اعيان است .دقيقا بدليل همين
نامتعيّن بودن و آزادی از مفاهيم متعين کننده فاهمه است که کانت احكام مربوط به غايتمندی اعيان که همراه با احسواس لوذت
است را احكام زيباشناختي دانسته و قوۀ حكوم کوردن دربواره چنوين لوذتي را ذوق 12خوانوده اسوت؛ «چنوين حكموي يوك حكوم
زيباشناختي دربارۀ غايت مندی عين است که بر هيچ مفهوم موجودی از عين اتكوا نميکنود و چنوين مفهوومي از آنرا نيوز فوراهم
نميکند .در مورد عيني که صورتش (نه مادۀ تصور آن يا دريافت حسوي) بوههنگام تأمول صورف دربوارۀ آن (بودون قصود اکتسوا
مفهومي از عين) مبنای لذتي از تصور اين عين داوری ميشود ،اين لذت ضرورتا قرين با تصور عين مزبوور دانسوته ميشوود اموا نوه
فقط برای ذهني که اين صورت را ادراك ميکند بلكه برای هر موجود داوری کننده بوهطور کلوي .دراينصوورت ،عوين مزبوور زيبوا
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ناميده ميشود و قوۀ حكم کردن توسط چنين لذتي (و نتيجتا دارای اعتبار کلي) ،ذوق خوانده ميشود»(کانت  ،1831ديباچه ،VII
ص.)38
اين ذوق هم سوبژکتيو است ،زيرا از احساسي ذهني سخن ميگويد و هم دارای کليت و ضرورت اسوت .کانوت ،ذهنوي و در
عينحال کلي و ضروری بودن آن را به تفصيل در چهار دقيقه 18مورد بحث قرار داده و ويژگيهای ضروری و غيرضروری امر زيبوا را
ذکر کرده است(ببينيد همان ،بندهای  1الي ،22ص

.)11-155

آنچه از ميان اين چهار دقيقه مناسب نوشتار حاضر است مضامين دقيقههای دوم و چهارم است .در اين دو دقيقوه موافقوت
«ديگری» شرط اعتبار حكم ذوقي است زيرا يكي از مالكهای حصول صورت محض اعيان و درنتيجوه صوحت حكوم زيباشوناختي
ناظر بر آن ،تأييد آن توسط ديگران است .البته بايد توجه داشت که اين تأييد نه امری بيروني ،بلكه ناشي از صوحت عملكورد تأمول
کننده برطبق مجموع دقايق زيباشناختي است .از همينرو است که کسي که به تأمول زيباشوناختي دسوت يازيوده اسوت موافقوت
ديگران را طلب ميکند(ببينيد ماحوزی  ، 1811ص.)156
به عقيده کانت ،طبق دقيقه دوم ،احساس لذت مذکور نه تنها برای شخ

تأمل کننده بلكه برای همگان معتبر اسوت ،زيورا

تجربه کننده زيبايي ،با کنار نهادن هرگونه عالقهای« ،از زيبايي چنان سخن ميگويد که گوويي خاصويتي از اشوياء اسوت .از ايونرو
ميگويد "فالن شيء زيباست" و منتظر توافق ديگران با حكم خود دربارۀ رضايت نميماند ،زيرا پيش از آن ،بارها با اين توافق روبرو
شده است ،بلكه اين [توافق] را از آنان مطالبه ميکند و اگر بهنحو ديگری قضاوت کنند ،آنان را سورزنش و ذوقشوان را ،کوه متوقوع
است داشته باشند ،انكار ميکند»(کانت  ،8 ،1831ص .)112اين خصلت کليت ،صرفا ذهني است زيرا «اگور دربوارۀ اعيوان صورفا
برحسب مفاهيم حكم کنيم ،در اينصورت هر تصوری از زيبايي از کف ميرود .بنابراين هيچ قاعدهای که برطبق آن هرکس مجبوور
باشد چيزی را بهمثابه زيبا به رسميت بشناسد نميتواند موجود باشد»(همان ، 3 ،ص.)116
عالوهبر اين ،طبق دقيقة چهارم ،صورت ذهني بدست آمده در جريان بازی آزاد قوه خيال ،ضرورتا توافوق کلوي را از همگوان
طلب ميکند؛ « ما طالب توافق همگان هستيم ،زيرا مبنايي داريم که در همه مشترك است و ميتوانيم روی اين توافق حسا کنيم
بهشرط آنکه هميشه مطمئن باشيم موردی که منظور موا اسوت بهدرسوتي تحوت ايون معنوا ،بهمثابوه موالك توافوق قورار گرفتوه
است»(همان ،11 ،ص 146و ببينيد  ،44ص .)224-26
کانت ضرورت مورد انتظار حكم ذوقي را ايدهای از يك حس مشترك 14دانسته است(ببينيد همان) .بايود توجوه داشوت کوه
اين حس مشترك ،متفاوت از فهم مشترك( 15عقل سليم )16است زيرا مورد اخير بر مفاهيم مبتني است اما حس مشترك برخاسته
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از حكم ذوقي ،محصول بازی آزاد خيال و فاهمه است؛ «از حس مشترك بايد ايدۀ يك حس مشوترك همگواني ،18يعنوي يوك قووه
داوری(حكم) را فهميد که در تأملش ،طرز تصورهای همه انسانهای ديگر را (بهنحو پيشين) در انديشه بهحسا ميآورد توا حكوم،
خويش را با عقل جمعي انساني سازگار کند و از توهم برخاسته از شرايط خصوصي ذهني که به سهولت ميتواننود عينوي پنداشوته
شوند و بر حكم تأثيری زيانبار مينهند بگريزد .اين کار بيشتر ازطريق مقايسه حكم ما با احكام ممكون ديگوران صوورت ميگيورد....
اين کار هم فقط وقتي ميسر است که شخ

تا حد ممكن مادۀ حالت تصوری خود يعنوي توأثر حسوي را کنوار بگوذارد و فقوط بوه

ويژگيهای صوری تصور يا حالت تصوری خود عنايت کند»(همان ،ص.)225
با توجه به گفتار فوق ميتوان گفت رعايوت دقوايق چهارگانوه در رويكوردی پديدارشناسوانه – بورای کنوار نهوادن عاليوق و
انگيزههای شخصي ،سودمندیها و منفعتهای ناظر به وجود عين ،و مفهومها و مقوّمهای متعيّن -تأمين کننده کليت حكم ذوقي و
احساس زيباشناختي و بنابراين خصلت انتقالپذيری آن اسوت؛ «بنوابراين کسوي کوه بوا ذوق داوری ميکنود (بوه فورن آنکوه در
تشخي

به خطا نرود و ماده را با صورت يا جذابيت را با زيبايي اشتباه نكند) ميتواند غايتمندی ذهني يعني رضايت از عوين را بوه

هرکس نسبت دهد و احساس خويش را ،آنهم بدون واسوطة مفواهيم ،بوهنحو کلوي قابول انتقوال بدانود»(هموان ،81 ،ص 228و
.)Zimmerman 1996, p.161
با اين مالحظه ،با ورود «ديگری» ،حكم ذوقي بهمثابه يك "حس مشترك" ارتقا مي يابد و بنابراين با تأمين مشارکتپذيری
ذوق و ادراكهای زيباشناختي ،ديگران در تأمين کليت مورد انتظار حكم ذوقي وارد ميشوند .از اين لحاظ عالوهبر آنكه حكم ذوقوي
در حصول کليت خود مطابق الگوی حكم اخالقي عمل کرده است ،خود اين مشارکتپذيری کلي ذوق ،سمبل اخالق نيز هست .زيرا
در اينجا نيز حكم تأملي با کنار گذاشتن انگيزشهای شخصي و غايات عيني ناظر به وجود عين ،بنابه "حس مشترك" ،ديگوران را
غايت قرار داده و مشارکتپذيری آنها در حكوم مزبوور را طلوب ميکند(ببينيود کانوت  ،51 ،1831صو  848-848و مواحوزی
1812الف و .)Allison 2001, p.219 & Kemal 1996, p.123
عالوهبر شكل فوق ،حكم ذوقي از جهت محتوای خود نيز «انسانيت» را -که همانا غايت نهايي نظريه اخالق اسوت -در نظور
دارد و بنابراين اين مفهوم را بهمثابه يك کلي طبيعي در تنظيم مسير تأمالت زيباشناختي خود وارد ميکنود .ايون نتيجوه در نگواه
نخست مولود رعايت ضابطههای حصول احساس لذت زيباشناختي ،و غايت قورار دادن توافوق ديگوران در تجربوههای زيباشوناختي
است زيرا اين مالحظات ،همچون تالشي مستمر در گذر از تمايالت بشری و شخصي و تنظيم آنها در راستای حصوول يوك غايوت
نهايي که همان غايت نهايي اخالق است ،نگريسته ميشود( .)see Allison 2001, pp.212-13بوه ايون معنوا ،مشوارکتپذيری
کلي ذوق ،سمبلي از مشارکت پذيری کلي تكاليف اخالقي است زيرا در اين دو الگو ،ذهن بر آن است توا بوا نظور بوه غوايتي نهوايي،
انديشهها و تأمالت جزئي و شخصي خود را سامان بخشيده و درنهايت در هيأت يك کل منسجم -کوه همگوي رو بوه سوويي معوين
دارند -هدايت کند .از همين رو ذهن با گذر از انديشه حسي ،تعالي يافته و مجال حصول شرافت انساني را در خود فوراهم مويآورد؛
«غايتمندی بدون غايت يا همان بيعالقگي موردنظر حكم تأملي ،صورت محوض يوك عوين را بودون توجوه بوه وجوود آن عوين و
سودمندی و کمال آن وجهه نظر قرار ميدهد و بدينطريق ،با کنار گذاشتن هرگونه عالقهای ،ذهن را از انديشه صرفا حسوي ترفيوع
- a sense common to all
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داده و احساس لذتي نزديك به احساس رضايت اخالقي ايجاد ميکند»(ماحوزی 1812الف) .البته بايد توجه داشت که در اين تقارن
رويكردی و بعضا محتوايي خيال (حكم تأملي) و عقل ،ذوق هم بهلحاظ اصل ويژه خود و هم بهلحاظ قووۀ ادراك کننودۀ ذهنوياش،
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
تأمالت خود آزاد نيستند و نميتوانند به تأمل آزاد از مفاهيم دست يابند ،بلكوه ملزوموات و سواحت غيرمكوانيكي و نومنوال تحقوق
تكاليف اخالقي نيز که ميبايد توسط حكم تأملي تأمين گردد حاصل نميآيد .اين عدم امكان از آنروسوت کوه عقول هموواره تحوت
مفهومها و اصل متعيّن ويژه خود ميانديشد و قانونگذاری ميکند(.)see Allison 2001, p.222
حضور مفهوم «انسانيت» و ارزشهای عقلي و اخالقي در تأمالت زيباشناختي و درنتيجه کسب محتوای آثار هنری و تأمالت
زيباشناختي عالوه بر وجه فوق ،از مجرای پيوند ذوق و اخالق نيز موورد توجوه کانوت قورار گرفتوه اسوت(ببينيد مواحوزی ، 1811
ص .)168کانت عليرغم تأکيد بر استقالل قوه حكم تأملي و رعايت اصل پيشيني غايتمندی بودون غايوت و تعريوف زيبوايي آزاد -از
هرگونه مفهوم متعين فاهمه و عقل (شامل خير و سودمندی و غيره) -و تفكيك آن از زيبايي مقيد( 13ببينيد ماحوزی 1831الوف)،
با اينحال توجه ويژه ای به پيوند ذوق و اخالق دارد .برای توضيح اين پيوند الزم است تقسيمات زيبايي از نظر کانوت را ذکور کنويم.
به عقيده کانت زيبايي يا طبيعي است و يا هنری .آنچه پيش از اين در خصوص تأمل آزاد بر اعيان طبيعي بيان داشوتيم مربووط بوه
زيبايي طبيعي است .عالوهبر اين ،در زيبايي هنری ،هنرمند به خلق يك اثر هنری اهتمام ميورزد .حال اين اثر هنری توليد شده يا
مكانيكي است و يا زيباشناختي؛ که اين نيز يا هنر مطبوع است و يا هنر زيبا .عالوهبر اين اقسام ،احساس ذوق گاهي به امر واال نيوز
اطالق ميشود.
درخصوص پيوند زيبايي طبيعي و اخالق ،چنانكه پيش از اين اشاره شد از سه وجه ميتوان سخن گفت .نخست آنكه عرصه
طبيعت نومنال و جهان غير مكانيكي متصور شده توسط قوه حكم تأملي ،مجالي برای تحقق تكاليف و اوامر کلي و ضروری اخالقوي
است .ديگر آنكه تصوير سازمند و ارگانيكي اين جهان رو بسوی همان غايتي دارد که افعال اخالقي بدانسوو نظور دارنود .بوهعقيوده
کانت ،اين احساس همسويي کيهان شناختي عالوهبر اينكه نمادی از حرکت بسوی خير اخالقي و نيل به مقام تقدس اسوت ،فاعول
اخالق را در عمل به تكاليفي که عقل خود آنها را وضع کرده است تشويق ميکند و در نتيجه با تقويت احسواس اخالقوي ،سورعت
نيل به مقام انسانيت و تقدس يا همان عقل عملي محض را بيشوتر مويکنود( Allison 2001, pp.195-96 & Kraft 1996,
 .) pp.77-81بنابه وجه سوم ،چون انسان شهروند دو جهان است و درنتيجه همواره فضيلت و سعادت بهمثابه دو رکن اصلي تحقوق
خير اعال در تقابل و نزاع با هم بسر مي برند ،همراهي غايتمندانه طبيعت و جهان با خواست عقالني و اخالقي انسان بورای نيول بوه
مقام انسانيت ،زمينه ختم اين نزاع را فراهم ميآورد و درنتيجه امتناع نظری آشتي و اجتماع اين دو را برطرف ميکنود .ايون غايوت
 - 18بهعقيده كانت  ،زيبايي نه خصلتي ذاتي در اعيان ،بلكه احساس رضايت و لذتي در ذهن است كه فاعل تأملگر اين احساس را درقالب حكم و
بهصورت "اين زيباست" بيان ميدارد؛ هرچند متخيله ،در تأمل آزاد بر اعيان و انتزاع صورتهاي محض (غايي) آنها ،از زيبايي آنها چنان سخن ميگويد
كه گويي اين زيبايي از خود اعيان است و بنابراين ضرورتاً موافقت ديگران در تأييد داوري خود را طلب ميكند .حال اگر فعل متأمل صرفاً به احساس لذت
ذهني خود ،كه محصول بازي و تأمل آزاد متخيله است ،بسنده كند داوري وي ناظر به زيبايي آزاد ،و اگر اين احساس را با مفهوم فعليت و كمال عين همراه
سازد ،زيبايي مقيّد عرضه ميدارد .بنابراين در زيبايي مقيّد نيز همواره عضوي و اسكلتي از زيبايي آزاد -كه همان بازي آزاد متخيله و احساس لذت ذهني
است -وجود دارد.
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نهايي همان «انسان» در مقام فاعل اخالق است که هم غايت نهايي عقل و اخالق و هم غايت نهايي حرکت غايمندانه جهان و حتوي
انگيزه خلق جهان است؛ «قضيهای بنيادی وجود دارد که حتي عادیترين عقل انساني ناگزير از اعالم موافقت فووری بوا آن اسوت ،و
آن اين است که اگر بهطور کلي بايد غايتي نهايي وجود داشته باشد که عقل آنرا بهنحو پيشين فوراهم ميکنود ايون غايوت نهوايي
نميتواند چيزی جز انسان (هر موجود ذیعقل از جهان) تحت قوانين اخالقي باشد .زيرا (و هر کس چنين حكم ميکند) اگر جهان
فقط از موجودات بي جان يا قسما از موجودات زنده اما فاقد عقل تشكيل شده بود ،وجود چنين جهواني هويچ ارزشوي نداشوت زيورا
موجودی در آن نبوود کوه کمتورين مفهوومي از ارزش داشوته باشود»(کانوت  ،38 ،1831صو  481-82و کانوت ،458 ،1861
ص .)126-28
کانت اين آگاهي و اختيار انسان بهعنوان موجودی فينفسه (فوق محسوس) و بيرون از طبيعت که تالش ميکند بوا کنتورل
اميال برخاسوته از طبيعوت جسوماني و حيوواني (شورّ بنيوادی) ،بوه آزادی از تقيّودات طبيعوت نائول شوود و بوه اخالقيوت کامول
(فضيلتمندی) دست يابد را "فرهنگ انضباط" 11ناميده است؛ «ايجاد قابليت در موجود ذیعقل برای تعيين غايات دلخوواه بوهطور
کلي (که در نتيجه توأم با اختيار اوست) همان فرهنگ است .بنابراين ،فقط فرهنگ ميتواند آن غايت واپسيني باشد که دليلي برای
انتسا آن به طبيعت بالنسبه به نوع بشر در دست داريم ...اين شرط قابليت [برای غايات] ،که ميتوان آنرا فرهنگ انضوباط ناميود
سلبي است و عبارت است از آزاد ساختن اراده از خودکامگي اميال که با وابسته کردنمان به بعضي اعيان طبيعوت موا را از انتخوا
ارادی ناتوان ميسازند»(کانت  ،38 ،1831ص  443-441و ماحوزی  ، 1831ص .)24-3
در تمامي سه وجه فوق ،زيبايي طبيعي زمينهها و بنيادهای مورد نياز عقل عملي و حكم اخالقي را فراهم ميکند .اموا عقول
عملي نيز با تثبيت طبيعت و جهان نومنالي که توسط حكم تأملي انديشيده شده است و با تعيّن بخشيدن به آن ،ايون قووه را بورای
تأمالت بيشتر تشويق ميکند(ببينيد کانت  ،41 ،1831ص .)288-85
برخالف وجه استقاللي زيبايي طبيعي ،24ماهيت زيبايي هنری در پيوند با عقل و مفاهيم (ايدههای) متعين عقل شكل گرفته
است( .)Buchdahl 1996, pp.13&15اين مسئله اصليترين وجه تمايز زيبايي هنری از زيبايي طبيعي است .کانت در اين باره
چنين گفته است؛ « ...اگر عين به عنوان محصولي از هنر داده شده باشد و بدين اعتبار بايد زيبا اعالم شود ،در اين صورت ،چون هنر
هميشه غايتي را در علت (و در عليتش) پيشفرن مي گيرد ،بايد قبال مفهومي از آنچه که شيء بايد باشد در شالودۀ آن موجود
باشد .و چون هماهنگي کثرات در چيزی با تعين دروني از آن بهمثابه غايت ،کمال آن چيز را تشكيل ميدهد ،بايد در داوری دربارۀ
زيبايي هنری درعين حال کمال شيء نيز مدنظر قرار گيرد؛ درحالي که در داوری دربارۀ زيبايي طبيعي (بهعنوان زيبايي طبيعي)
اين مسئله به هيچ وجه مطرح نيست(کانت ،1831

 ،43ص 241و همچنين ببينيد & Kemal 1996, pp.108-110

.)Allison 2001, p.215

- culture of discipline
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با نظر به نسبت حقيقي هنر با عقل و حصول محتوای خود از ارزشها و ايدههای عقلي ،کانت دو نوع هنر را از هم تفكيك
کرده و نسبت هرکدام با عقل را تشريح کرده است .مي توان گفت طبق دعاوی کانت اگر قوه حكم تأملي پس از مالحظات ذکر شده
در دقايق چهارگانه و برمبنای اصل غايتمندی بدون غايت ،صورت محض عين را بيآنكه از قبل معين باشد اين صورت چه باشد،
حاصل آورد و آنگاه عالقه ای عقلي که ناظر بر کمال يا همان غايتمندی عيني دروني است را به صورت مذکور الحاق کند ،زيبايي از
حالت «زيبايي آزاد» خارج گرديده و بنابراين به عنوان «زيبايي مقيد» خطا مي شود(ببينيد ماحوزی 1831الف ،ص .)162-68
حال اگر هنر نيز کمال شيء را شناخته و با هدف نمايش و فعليت بخشيدن به آن اعمالي را انجام دهد اين هنر مكانيكي و اگر
صرفنظر از اين رويه ،مقصود بي واسطهاش صرفا احساس لذت باشد ،هنر زيباشناختي نام دارد .حال اگر غايت هنر زيباشناختي
صرفا حصول لذت با تصورات بهمثابه تأثرات حسي صرف ازقبيل شوخي و خنده و مزاح در مجالس و يا چينش ميز غذا و غيره
همراه باشد ،هنر مطبوع ،و اگر غايت آن حصول لذت با تصورات بهمثابه نحوههای شناخت 21همراه باشد ،هنر زيبا نام دارد.
ترکيب غايتمندی عيني دروني (کمال و غايت متعيّن عين) و بيروني (سودمندی) در هنر مكانيكي سبب ميگردد اين هنر
حتي از خصلت زيبايي مقيد نيز فروتر آمده و همچون وسيلهای درخدمت عقل و غايات اخالقي جلوه کند .بهعنوان مثال در نمايش
مرگ به شكل فرشتهای زيبا و روح جنگاوری به شكل مارس ،محتوا (صورت) و ماده اثر هنری طبق قواعد مدرسي و تعليمي
بگونهای تعريف شده با هم ترکيب گرديده و بدين ترتيب مجسمهای و يا قطعهای موسيقي توليد ميشود .در اينجا عالقه به وجود
عين يا همان سودمندی برای خيری برتر و نهايي و شناخت غايتي مشخ

از عقل از همان آغاز تأمل قوه حكم حضور دارند و

بنابراين گويي عامدانه غايتمندی عيني بيروني و دروني درکنار غايتمندی ذهني (غايتمندی بدون غايت) ايفای نقش ميکند(ببينيد
ماحوزی  .) 1812اين نكته را ميتوان در اين عبارت کانت نيز مشاهده کرد؛ «همين قدر برای تصور زيبا از يك عين ،که
درحقيقت فقط صورت نمايش يك مفهوم است ،که مفهوم را بهطور کلي قابل انتقال ميکند ،کافي است .اما برای دادن اين صورت
به محصول هنر زيبا صرفا ذوق الزم است و هنرمند پس از اينكه ذوقش را به کمك نمونههای متعددی از هنر يا طبيعت پرورش
داد و تصحيح کرد برای اثر خويش ،پس از کوشش های بسيار و اغلب پرمشقت برای ارضای خود ،صورتي را که راضياش مي کند
پيدا مي کند؛ از اينرو اين صورت نه محصول الهام يا نتيجه جهش آزادانه قوای ذهني ،بلكه حاصل روندی کُند و حتي پررنج از
بهسازی برای متناسب ساختن اين صورت با انديشه ،بدون لطمه زدن به آزادی بازی قوای [ذهني] خويش است .اما ذوق فقط يك
قوه داوری است نه قوه ای مولد؛ بنابراين چيزی که متناسب با آن است  ...ممكن است محصولي متعلق به هنرهای سودمند و
مكانيكي يا حتي مربوط به علم ،مطابق با قواعد معيّني که ميتوان آموخت و دقيقا بايد مراعات کرد باشد .اما صورت خوشايندی که
به آن داده ميشود فقط محمل انتقال و شيوه ای برای نمايش آن است که ما تا حدود معيني نسبت به آن آزاد ميمانيم ،گرچه از
جهت ديگر با غايت معيني پيوسته است»(کانت  ،43 ،1831ص.)251
هنرهايي چون موسيقي کليساها و اماکن مذهبي ،تنديسها و نقاشيهای مذهبي ،اشعار اخالقي و تعليمي و ديگر هنرهای
اينچنيني همگي جلوهگر پيوند عقل و خيال در نمايش ايدههای عقلي و اخالقي در ماده و بدنهای ملموس و محسوس است که در
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آن ها هم عالقه عقلي ناظر به صورت يا همان عالقه به خير اخالقي( )see Allison 2001, p.223و هم عالقه تجربي ناظر به
ماده عين هنری درکنار بيعالقگي زيباشناختي گردهم آمدهاند.
برخالف هنر مكانيكي که ذاتا با وساطت عقل توليد ميشود ...« ،هنر زيبا بايد مثل طبيعت به نظر آيد ،گرچه از هنر بودن آن
مطمئنيم»(کانت  ،45 ،1831ص ،)242يعني محصول ذوق باشد .عالوهبراين ،اين هنر بايد کامال بديع باشد از اينرو کانت هنر
زيبا را صرفا هنر نبوغ دانسته است .بهعقيده کانت ،اثر توليد شده توسط نبوغ دارای روح 22است« .روح ،به معنای زيباشناختي،
نامي است برای اصل برانگيزاننده 28در ذهن»(همان ،41 ،ص .)252اين اصل ازطريق ايدههای زيباشناختي 24قوای ذهن را در
بازيي آزاد و غايتمندانه قرار داده و آنها را تقويت ميکند .به اين معنا ،روح همان قوه نمايش ايدههای زيباشناختي است .ايدههای
زيباشناختي ،تصوراتي از قوه متخيلهاند که بدليل پيوند با ايدههای عقل ،انديشههای بسياری را طرح ميکنند(ببينيد ماحوزی
.) 1812
کانت در توصيف چيستي ايدههای زيباشناختي به چند نكته نظر دارد؛ مورد نخست آنكه ايدههای زيباشناختي عليرغم تفاوت
با ايدههای عقل(کانت  ،41 ،1831ص 252و  ،58تذکر  ،1ص 214و همچنين  ،)Schaper 1996, p.391بدانها متصلاند.
بايد توجه داشت که ايدههای زيباشناختي تصورات قوه متخيلهاند و هيچ مفهومي و زباني با آنها تكافو نميکند اما ايدههای عقل،
همانگونه که از نام آنها برميآيد ،از آن عقل بوده و بنابراين از سنخ مفاهيمياند که هيچ شهودی (تصوری از قوه متخيله)
نميتواند با آن تكافو کند(ببينيد کانت  ،41 ،1831ص .)252اينكه تصورات قوه متخيله نيز ايدهها خوانده ميشوند از آنرو است
که اين تصورات تالش ميکنند از مرزهای تجربه فراتر رفته و درنتيجه مفاهيم (ايدههای) عقل ،ازقبيل شجاعت ،موجودات نامرعي،
قلمرو مقدسان ،دوزخ ،ابديت ،خلقت و غيره را در قالب اثر هنری نمايش دهند ،بيآنكه هيچ نمونه منفرد و شخصيي بهازای آنها
در طبيعت وجود داشته باشد .به عقيده کانت ،شعر از ميان هنرهای زيبا در اين خصلت برجستهترين هنر است(ببينيد همان،
ص 258و راجر اسكروتن  ،1838ص.)154
بهعقيده کانت پيوند ايدههای زيباشناختي با ايده های عقلي چنان جدی است که حتي اصل حاکم بر ايدههای زيباشناختي نيز
در عقل قرار دارد؛ « همان طور که در يك ايده عقلي قوه متخيله با شهودهايش به مفهوم داده شده دسترسي نمييابد ،همان طور
نيز در يك ايده زيباشناختي فاهمه ازطريق مفاهيمش هرگز کامال به شهود دروني قوه متخيله که اين قوه آن را با تصوری معين
پيوند ميزند دست نمي يابد .ليكن چون تحويل تصوری از قوه متخيله به مفاهيم [عقل] به معني توضيح آن است ،ايده زيباشناختي
را ميتوان يك تصور توضيح ناپذير 25قوه متخيله (در بازی آزاد آن) ناميد ....اين هر دو نوع ايده ،يعني عقلي و زيباشناختي ،بايد
اصول خود را داشته باشند ،آن هم در عقل؛ ايدههای عقلي در اصول عيني کاربرد عقل ،و ايدههای زيباشناختي در اصول ذهني
کاربرد آن»(کانت  ،58 ،1831ص.)218
22 - spirit
23- animating principle
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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
بهمثابه قوه ايدههای عقلي را به جنبش واداشته و انديشه های بيشتری را بيش از آنچه که مفهوم مذکور درصدد بيان آن باشد،
توليد کرده و بهمثابه نتايج و تصورات ثانوی قوه متخيله يا همان صفات زيباشناختي 26يك عين عرضه ميدارد(همان ،ص 254و
همچنين ماحوزی  .) 1812بنابراين ميتوان گفت ايدههای زيباشناختي تأليفي از جمع صفات زيباشناختي و نمايش ايدههای
عقلي است که در نتيجه بازی آزاد قوای متخيله و فاهمه و بگونهای غايتمند اما غيرقصدی ،ناخواسته و توضيحناپذير توليد ميشوند.
با نظر به مالحظات فوق ميتوان گفت اگر هنر بگونهای نمادين 28و بنابراين غيرمستقيم ،شهودی از متخيله را برای نمايش
ايدههای عقل مبنا قرار دهد وظيفهای دوگانه انجام ميدهد؛ بدينگونه که «نخست مفهوم [ايدههای عقل] را به متعلق شهودی
محسوس اطالق ميکند و سپس قاعدۀ صرف تأمل دربارۀ آن شهود را به متعلقي کامال متفاوت که اولي فقط نماد آن است اطالق
مينمايد»(کانت  ،51 ،1831ص  .) 844-845به اين معنا زيبا نماد خير اخالقي است زيرا ما را از تأمل دربارۀ متعلقي از شهود
به مفهومي کامال متفاوت که هيچ شهودی نميتواند با آن مطابقت داشته باشد منتقل ميکند( & Elliot 1996, pp.302-304
 .)Ginsborg 2005, pp.13-14اين نماد بودن تا حدی نيز از آن رو است که قوه حكم در زيبايي طبيعي و بطور ويژه در زيبايي
هنری خود را با فوق محسوس متصل مييابد و « در اين مبنای فوق محسوس [است که] قوه نظری با قوه عملي ،به نحوی همگاني
اما ناشناخته ،يگانه و متحد ميشود»(کانت  ،58 ،1831تذکر  ،2ص 846و همچنين ببينيد ماحوزی 1811الف).
اين قبيل پيوندها ،خواه در قالب توجه به محتوا و غايت نهايي نظريه اخالق و خواه در نمايش اين غايت و ديگر ارزشها و
ايدههای بسته به آن در آثار هنری و داوریهای زيباشناختي ،چه در زيبايي هنری و چه در زيبايي طبيعي ،اجتماعپذيری ،عموميت
و بين االذهاني بودن احكام ذوقي را درپي دارد( see Ginsborg 2005, p.9 & Allison 2001, p.36 & Schaper
.)1996, p.385
اين مسئله درخصوص واال نيز چنين است .کانت واال را چيزی که "مطلقا بزرگ" باشد تعريف کرده است(ببينيد کانت ،1831
 ،25ص .)161کانت واال را از زيبا تفكيك کرده است .اصليترين مسئله مورد اختالف زيبا و واال ،بيصورتي امر واال است؛ زيرا واال
«در شيئي بيصورت يافت ميشود تا جاييکه در آن يا به سبب آن ،بيکرانگي تصور شود و با اينحال تماميت آن به انديشه
درآيد»(همان ،28 ،ص .)158امر واال برخالف امر زيبا ،با نظربه حصول تصوير بيکرانگي ،از مرزهای محدود طبيعت گذر کرده و
بنابراين بدون نظر به بازی آزاد خيال و فاهمه ،در انتزاع صورتهای محض اعيان ،تالش ميکند تصويری از بيکرانگي(تماميت
مطلق) بهمثابه ايده عقل حاصل آورد(ببينيد همان ،25 ،ص  16-61و ببينيد .)Schaper 1996, p.338
از سوی ديگر ،عقل نيز با ترغيب متخيله ،هيجاني در اين قوه ايجاد ميکند تا ايده نامتناهي را متصور سازد .اما درك امور نامتنواهي
بهمثابه يك کل ،مستلزم گذر از تمامي معيارهای حسي است .با اينحال ،متخيله نميتواند اين نامتناهي را ،بهعنوان صورت(ايدهای)
عقلي درك کند ،ازاينرو به احساس المي دست مييابد ،اين الم ناشي از آگاهي خيال از عدم کفايت خود در تكوافو بوا ايوده عقلوي
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نامتناهي است( see Ibid, p.12و ماحوزی  ،1814ص .)65-8اما در همانحال ،متخيله در تالشي ناموفق برای گوذر از معيارهوای
حسي و متصور ساختن ايده عقلي نامتناهي(تماميت مطلق) ،طبيعت پديداری را ،نمايش اين ايده بهمنزلة طبيعت فينفسه(نومنال)
بهحسا آورده و سعي مي کند قوای خود را برای دست يافتن به ايده عقلي نامتناهي گسترش دهد .متخيله در اين جريان ،در بازی
آزاد با عقل و ايدههای عقلي ،غايتمندی خود را در نسبت با عقل به نمايش ميگذارد و بدينترتيب به احساس لوذتي دسوتمييابد
که توأم با الم است(کانت  ،26 ،1831ص.)182
بدين ترتيب ،عقل با طرح ايده نامتناهي ،مقياسي از امر مطلقا بزرگ در مقابل خيال عرضه ميدارد .خيال که خود را در مقابول ايون
ايده ميبيند ،از يكسو خود را ناتوان از درك شهودی کامل آن مييابد و بنابراين "احساس الم" ميکند و از سوویديگر ،بوا عرضوه
طبيعت پديداری ،بهمثابه نمايش فروالية فوق محسوس(23ايده عقلي نامتناهي) و در تالش برای گذر از معيارهای حسي و رفتن بوه
سمت تعالي" ،احساس لذت" ميکند(  .)see Ginsborg 2005, p.118 & Allison 2001, p.202شاپر اشاره احسواس واال
به فروالية فوق محسوس(بنياد نومنال) جهان توسط کانت را ،نقطه نظری اخالقي و عقلي ميداند که در آن ،عامل اخالقي از دريچه
زيباشناختي ،خود را از محدودههای تنگ و باريك حساسيت فراتر ميبرد(.)see Schaper 1996, p.384
نظارۀ طبيعت هراسانگيز -ازقبيل آبشاری مهيب و يا اقيانوسي خروشان -از منظری امون ،قوتهوای روح را تعوالي بخشويده و قووۀ
مقاومت ذهن را ترفيع ميبخشد ،زيرا ذهن با پيبردن به محدوديت خويش و ادراك ناتواني جسماني خود در مقابل چنين طبيعتي،
بيکرانگي و عدم تناهي را همچون امری در خود حاضر آورده و آن را مقياس بزرگي قرار ميدهد .اما از آنجا که اين بيکرانگي را در
ذهن خود مييابيم ،ذهن اين بيکرانگي را از آن خود کرده و به برتری خود بر طبيعت دست مييابد(ماحوزی  ،1814ص .)66ذهون
با مالحظه خود در مقابل طبيعت عظيم و هراسانگيز و آگاهي از ناتواني جسمي خوود در غلبوه بور قودرت طبيعوت ،احسواس الوم
ميکند ،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
بنابراين به احساس لذتي دست مييابد(.)see Ginsborg 2005, p.12
کانت با معرفي ايجا پذيری ذهن بهعنوان احساس اخالقي در کنترل اميال و موانع و غلبه بر آنها ،نسبتي ميان واال و اخالق برقرار
مي کند ،زيرا در واال نيز رضايت و لذت زيباشناختي ،محصول ضديت با عالقة حسي و گذر از آن است .بنابه اين ويژگي« ،واال عينوي
(از طبيعت) است که تصورش ذهن را وادار ميکند دسترسناپذيری طبيعت را بهمثابه نموايش ايودهها تعقول کنود»(کانوت ،1831
 ،21ص .)133بنابه اين تعريف ،عقل ،متخيله را تحريك ميکند تا شهودی از طبيعت بهنحو کلي ،بهمثابه ايدۀ عقل عرضه بودارد.
اما متخيله در تالشي ناموفق ،صرفا طبيعت را بهمنزله نمايش ايدهها تعقول ميکنود .بودين ترتيوب عقول بوا سويطره بور حسويت و
فراخواندن متخيله ،طبيعت بشری را تعالي بخشيده و آن را با خير عقلي هماهنگ ميسازد .اين تعالي و هماهنگ شدن با خيور ،بوه
لطف اخالق و اصول بنيادی آن انجام ميگيرد ،زيرا متخيله هرگز بدون چنين لطفي نميتواند از تمامي معيارهای حسي گذر کند و
به آزادی گسترده دست يابد( ببينيد همان ،ص .)114اين محتوا همان مضمون کلوي و همگوانيي اسوت کوه موورد موافقوت اعضواء
مملكت غايات است و بنابراين توسط «ديگران» تأييد ميشود؛ «پس ضرورت توافوق حكوم ديگوران دربوارۀ واال بوا حكوم خودموان،
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ضرورتي که ما آنرا در حكم خويش مضمون ميگيريم ،بر اينپايه استواراست»(همان ،ص  .)135-36بنابه اين نكته ،کليوت حكوم
واال ازطريق عقل(اخالق) تأمين ميشود(.)see Ginsborg 2005, pp.12-13

نتیجه
کانت در فلسفه هنر خود هم برای تبيين کليت و اعتبار داوریهای زيباشناختي و هم برای غنا بخشيدن به محتوای زيبايي و هنور،
«ديگران» را درنظر گرفته و در تحليل های خود مورد توجه قرار داده است .حضوور ديگوران در محتووای آثوار هنوری و داوریهوای
زيباشناختي همانا نمايش ايدههای زيباشناختي و ارزشهای عقلي و اخالقيي است که بصورت نهفته و بالقوه در همه انسانها وجود
دارد و بايد به فعليت برسد .بهعبارت ديگر« ،انسان» عقالني و آزاد بهعنوان نهاييترين و عاليترين غايت جهان ،يوك کلوي طبيعوي
است که در ذات همه انسانها قرار دارد و بايد با بيدار کردن استعداد عقالني نهفته در آنها آنرا به منصه ظهور و تحقق رساند .بوه
اين معنا ،پيوند خيال و عقل در زيبا و واال هم ذهن را برای رفتن به سمت اين مطلو تقويت و حمايت مويکنود و هوم بوا نموايش
ايدههای زيباشناختي و ارزشهای عقلي و اخالقي در توليدات هنری و يا تغييور نگورشهوا و داوریهوا ،فضوا و محيطوي مطلوو و
سازگار با عقالنيت و قدسيت را برای همگان فراهم ميسازد تا بدينطريق درکنار فضای مكانيكي و متعوين فيزيوك تجربوي و علّوي،
فضايي آزاد و لطيف که آميخته از تخيل هنری و ارزشهای معقول و انساني است وجود داشته باشد.
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