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We argue in this paper on art as the fine art in architectonic of system of Kant's 

philosophy. Here be shown that Kant had unitary image from his architectonic of 

system of philosophy as unitary statue. He thought the unitary statue as a whole. 

Therefore, his critical thought is metaphysics. Kant passed traditional metaphysics 

and he disclosed subjectivity that is ground of critical metaphysics and it rises from 

critical reason. All of elements of his philosophy is based on the ground. on the 

other hand, in modern time art be realized as fine art; Since art before modern time 

includes sense of more general it. Thus, it had functional, educative, cognitive role 

and for understanding this attitude from philosophical view we need to back to Kant. 

Therefore, be shown that fine art as product of genius in modern time and in Kant's 

thought is based on subjectivity as its condition of possibility. 
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Extended Abstract 

Introduction 

We know the process of philosophy changed by Kant from the 18th century.in modern time, Descartes's 

philosophy caused dualism the world and thought. the dualism caused a hidden form from skepticism that 

appeared in the long run in Hume's philosophy. Kant tried to consider reason in the correct direction. Kant 

tried to obtain the ground of metaphysics and thereby the ground all of elements of his philosophy. 

Subjectivity is the ground all of elements of his philosophy also art in Kant's philosophy is based on 

subjectivity. in this paper, my main problem is the ground of art in Kant's philosophy and modern time. The 

problem is caused we understand that why art turned to fine art because fine art is a modern attitude. Since 

art had already (before modern time) contained large meaning with different basis for explanation of art. In 

other words, in this paper, I seek relation between art and beauty in respect of Kant's philosophy.  

Subjectivity as the ground of architectonic of a whole system 

Usually, Kant is known as an epistemologist who his work is about foundations of empirical sciences but 

Kant's problem is related a system of the whole of science "the system is characterized by an "organized 

unity" which is the end to which the parts of the science relate, and in which they relate to each 

other"(Caygill, 1995: 84). For Kant Critique of Pure Reason has a strategic role. He affirms it in first 

introduction of Critique of the power of Judgment" if philosophy is the system of rational cognition through 

concepts, it is thereby already sufficiently distinguished from a Critique a Pure Reason, which, although it 

contains a philosophical investigation of the possibility of such cognition, does not belong to such a system 

as a part, but rather outlines and examines the very idea of it in the first place" (Kant,  2002: 3). Therefore, 

Critique of Pure Reason has a strategic role and it is not all of philosophy but it is only a part of Kant's 

philosophy unlike the current opinions Kant's philosophy is not only epistemology. Kant's problem is 

problem of metaphysics. Therefore, Kant deals with "idea of the whole" and philosophy as architectonic. 

But what is the ground of this philosophy as architectonic? Although Kant does not speak explicitly of 

subjectivity. But the ground of Kant's philosophy as the architectonic is subjectivity. 

The role of reflecting power of judgment in transcendental system 

Kant tries to complete his transcendental system with Critique of the power of judgment. Kant observes that 

there is a gap in his philosophy. On the one hand understanding is nomothetic of its realm namely nature on 

the other hand reason is nomothetic of its realm namely freedom. Kant wants to fill the gap with the principle 

of reflecting power of judgment namely the principle of purposiveness (zweckmässigkeit). The principle of 

purposiveness is important in Kant's system because it has the function of unify to the whole of Kant's 

philosophy. On the one hand it unifies to empirical laws and also it provides possibility of aesthetic and 

teleological comprehension on the other hand the principle of purposiveness provides possibility of passing 

from nature to freedom. 

Imitation as the common basis of explanation of art before Kant 

The semantic roots of art (techne, ars (die) kunst) before Kant are not related to beauty thus art has more 

large senses and roles than fine art. Almost all of philosophers before Kant explain art with the common 
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basis of imitation. Even Charles Batteux and A.G Baumgarten are known as thinkers of aesthetic explain 

art with the basis of imitation. 

Genius as possibility of fine art 

Kant differs between fine art and handicrafts. According to Kant standard of fine art is reflecting power of 

judgment. Fine art is possible through genius. It is an innate talent originality is the main point of genius. 

Conclusion 

Genius as possibility of fine art in Kant's philosophy the architectonic of system of metaphysics is based on 

subjectivity and in the architectonic, genius is possible because humanity is understood as subject and it is 

linked to freedom. Therefor in Kant's philosophy art is changed to fine art. 
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   ها: واژهکلید

ز  ته، یویسوبژکت هنر    با،ینبوغ، 

 . اصالت

 

 

 
  ی که کانت در ابتدا  شود ینشان داده م نجایدر ا .نظام کانت است ی در معمار بای مقاله درباره هنر به مثابه هنر ز ن یبحث ا

که او به آن    یواحد کره یداشته است؛ پ  یواحد کره ینظام فلسفه خود همچون پ  ی از معمار یواحد یکار خود تصور و تلق
  اد یبن  ،یسنت  کیزیاو با عبور از متاف  .است  ک یزیمتاف  ک یاو    یانتقاد  فکررو ت  نیاز ا  .است  دهیشاندییکل م  ک یهمچون  

  ته یویسوبژکت  اد یهمه عناصر فلسفه او بر بن  .را آشکار کرد  تهیویسوبژکت  ؛یعنی  ی برآمده از خرد انتقاد  یانتقاد  کیزیمتاف
  ی از دوره مدرن معنا  شیچرا که هنر پ  شود؛یم  دهیفهم   بایهنر همچون هنر ز  دی در دوره جد  گرید  یاز سو  .ردگییشکل م

به هنر از منظر    دیجد  کردیرو   فهم  یداشته اما برا  ...و   یو معرفت  یتیترب  ،ینقش کارکرد  نیبنابرا  .ردگییرا در بر م  تریعام
و در    دیبه مثابه محصول نبوغ در دوره جد  بایکه هنر ز  شودی رو نشان داده م  نیاز ا  .میبه کانت برگرد  ستباییفلسفه م

 . شودیچونان شرط امکان آن بنا م تهیویسوبژکت  ادیکانت بر بن شهیدان
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 مقدمه 
  ند یفرآ  دیدر دوره جد  .به خود گرفت  گریبه واسطه کانت صورت د  که فلسفه در قرن هجدهم  مدانیی بارها و بارها بحث شده است و م

  سم یویسوبژکت  نیدر ا  زین  دی( برآمده از دوره جدسمی)دوئال  یدکارت آغاز شده بود و دوگانگ  سمیویکه به نحو پنهان با سوبژکت  ایشکاکانه
دکارت    سمیوینهفته در سوبژکت  تیصورت پنهان شکاک  تیگرفت و در نهابه خود    یدر قرن هجدهم صورت حادتر  شت،دا  شهیر  یدکارت 

آشکار   تیشکاک  یعنیموجود    تیبر وضع  توانیدرست اش م  ریعقل در مس  یوارس  قیدر نظر کانت از طر  .آشکار شد  ومیبه واسطه ه
 که   کندیم دیاو تأک .اساسا با عقل است لسوفیشده، غلبه کرد در نظر او کار ف

خرد    هیشناخت بر پا  .ینیآرو  هایاصل  هیبر پا  یشناخت خرد   ایخرد ناب است    ه یشناخت بر پا  ای»هرگونه فلسفه:  
م خوانده  ناب  فلسفه  پا  شود،یناب،  بر  شناخت  آرو  ،ی نیآرو  هایاصل  ه یو   :1362)کانت،    «ینیفلسفه 

   .(868ب/840الف

  ر یناگز  زیکار کانت ن  .آشکار شد  ومیتفکر دکارت پا گرفت و در تفکر ه  یریگاساسا در بطن شکل  شد،که مطرح    ایشکاکانه  ندیفرآ
فلسفه   ت،یوضع  ن یدر برابر ا  .بود  تیاجازه دادن به ظهور شکاک  یبه معنا  یوضع  ن یموجود بود چراکه ادامه چن  تیسامان دادن به وضع

 چیرو ه  نیاز ا  .بود  تیشکاک  نیعبور از ا  یخود از آن، قوام بخش تالش برا  یندببا صورت   تهیویسوبژکت  نیادیبن  دهیکانت با ا  ینقاد
است تا هنر را    یقرن هجدهم آغاز تالش  گر، ید  یاز سو  .از جمله هنر  ستیاو ن  شه یاند  ن یادیبن  ده یا  نی ارتباط با ا  یاو ب  شهیاز اند  یوجه

به   دیاز دوره جد  شیچرا که پ  دارد؟   ییبایبا ز  ین است که هنر چه نسبت یا  یله اصل در واقع مسأ  .کند  ف یبا فلسفه باز تعر  دیجد  یدر نسبت
 توانسته یهم م  ییبایکه محمل ظهور ز  نینداشته است بلکه عالوه بر ا  ییبایعرضه ز  یبرا  یکه هنر فقط شأن و کارکرد  رسدینظر م

  نکه یعالوه بر ا  ییتوانا  ایفن، مهارت    ک یمقام    درکه هنر    یمعن  نیداشته؛ بد  ییبایمقدم بر عرضه ز  یگرید  یباشد، به نظر کارکردها
  ی کارکردها  نیو همچن  یزندگ  ی عمل   یازها یداشته، از جمله رفع ن  یعمل  یرا در بطن زندگ  ییکارکردها  شود؛یرا شامل م  یامور مختلف

 گر یدوره جدا از علم و د  نیدر ا هنراست و    ییبایکار و شأن هنر صرفا ظهور ز  دیاما در دوره جد  ...و  ی و معرفت  یبیو تهذ  یت یترب  یاخالق 
آغاز شده است، کانت در چرخش   دیکه در دوره جد  یبر بستر  رونیاز ا  .مورد فهم قرار گرفته است  بایبه مثابه هنر ز  ،یشئون معرفت

م  یانقالب آغازگر محسوب  مبدأ و  او فضاشود؛  یخود  بدون فهم  از و  یچنانکه  و   یگذارر یأثت  نیا  .کندیو مبهم جلوه م  ره یت  یپس 
ناظر    نجا یپرسش مورد نظر در ا  .ییبایهنر و ز  هاست از جمله بحث و نظر او دربار  دایو مبدأ بودن در همه عناصر فلسفه او هو  یآغازگر

 یاست برا  یمقاله در باب هنر تالش  ن یو تأمل ا  یبررس  نیبنابرا  .کانت  شهی در اند  بایاست به امکان و شرط امکان هنر به مثابه هنر ز
  م یرمستقیو چه غ  میچه مستق  یاست که او در موارد  یمیمفهوم از جمله مفاه  نیا  .نظام فلسفه کانت  1ی آن در چهارچوب معمار  دنیفهم

 ی محل تأمل قرار گرفته است بحث از امکان )نبوغ( و شرط امکان هنر در معمار  نجایآنچه در ا  رونیاز ا  .آن پرداخته است  حیبه توض
 م یاز مفاه  یکیبه مثابه ساخت نظام کل در مقام    یمعمار  دهیا  یعنیمفهوم    نیا  درباره  یابتدا بحث  نیبنابرا  .کانت است  ینظام فلسف

کانت به بحث در هنر و هنر   یینقد قوه حکم در نظام استعال  گاهیگذرا به جا  یو سپس ضمن نگاه  ردگییکانت صورت م  شهیاند  یادیبن
 .پرداخت میو مسائل و مباحث مرتبط با آن خواه یو نسبت آن با حکم ذوق بایهنر ز اننبوغ به مثابه امک یادیو مفهوم بن بایز

 نظام کل  یمعمار ادیدر مقام بن تهیویسوبژکت. 1
کند؛ چنانکه در    بندیعلم را صورت  ینیو ع  ینظر  یادهاینبوده است که بن  نیلزوما و تنها ا  دیدوره جد  لسوف یسأله کانت در مقام فم

نقد عقل محض جستجو و    یعن یاز نقد نخست    هاییاو را در پرتو بخش  شهیجانبه از فلسفه کانت تمام اند  کی  یها یاز بررس   یبرخ
 :دگوی یمقدمه نخست نقد قوه حکم م یابتدا درکانت  .کنندیخالصه م

 
   .ده است.ساختمان معمارانه[ برگردان ت، ی ]معمار کیآن را به مهراز یسلطان بیبه کار رفته که دکتر اد Architektonikواژه  یبرا  یمعمار نجایدر ا . 1



 

 

  

 

 

 
 ... )ساختار معمارانه( مثابه شرط امکان و امکان هنر زیبا در معماری سوبژکتیویته و نبوغ به       
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 شود یم  ز یاز نقد عقل محض متما  شیشاپی سان پ  ن یاست، بد  میبه واسطه مفاه  ی»اگر فلسفه، نظام شناخت عقل
 ن یبخش ]جدا[ به چن  کی]اما[ همچون    ردگییرا در بر م  یشناخت   نیامکان چن  یکه اگرچه آن پژوهش فلسف

تا    ینظام بلکه  ندارد  جا  یحدودتعلق  کل  گاهیدر  خطوط  ترس  ینخست،  را  آن  بررس  میدرست   « کندیم  یو 
(Kant, 2002: 3 .) 

 یرگینقد عقل محض در شکل  میو شأن قوام بخش مفاه  گاهی جا  زیدارد و ن  یو   ینقد نخست برا  گاهیکانت نشان از جا  دیتأک  نیا
و نقد نخست    ستی او ن  ینظام کل از سو  یمعمار  در  فلسفه  بندیجستجو و پژوهش و صورت  یناف  دیتأک  ن یاما ا  .ویو ابژکت  یمعرفت نظر

شناخت نه   یکل ناظر به تمام قوا  نیبه واقع ا  .ندبییکل م  نیدر ا  زیآن قائل است ن  یکه برا  اییراهبرد   گاهیو جا  تیرا با همه اهم
تحت نام   یروز  دیبا   ینظام  نیاست؛ چرا که »اگر چن  یتفکر انتقاد  ه یبر پا  ک یزینظام متاف  ییبلکه برپا  کیزیفهم امکان متاف  یفقط در پ

 نیچن  نیواال برخوردار است(، زم  یتیکاربرد عقل از اهم  یبرا  ثی شود )که انجام آن کامال ممکن و از هر ح  لیتکم  کیزیمتاف  یعموم
بنا نشست    نیجزء ا  چیه  تاشود    دهیوه اصول مستقل از تجربه قرار دارد کاوشالوده ق  نیکه نخست  یینقد تا همان ژرفا  لهیبه وس  دیبا  ییبنا

نظام کل )عقل و فهم( ناظر به    یمعمار  نیا  یالبته قلمروها   .(67  :1388  به سقوط کل آن منجر خواهد شد« )کانت،  ر یناگز  راینکند، ز
آن    رحداتهم بر اساس قلمرو هر کدام با توجه به سکه    یشئون  .ابندییم  یآنها وضع کرده شئون متفاوت  یکه کانت برا  یمرزها و حدود

نظام   یخود از معمار  حیصر  یکانت در تلق   .فراخ قابل درک تر است  یدینظام کل در د  یقلمرو و هم در قلمرو فلسفه به مثابه معمار
نظام    کیهم به هنر ساختن    یکه »معمار  کندیم  دیتأک  د،یان را د  شهیتوان رمی  زیسو در مباحث بومگارتن و لمبرت ن  کیخود که از  

  (Caygill, 1995: 84)«آن ارجاع دارد یخطوط کل ای ی[ طرح کلیعنی] دهیکل و هم به خود ا دهیا اد یعلم بر بن
 تی]=معمار  کیمن از مهراز  ستهی: »نگردگوییاو م  .روش مورد بحث قرار داده است  یینظام کل را در آموزه استعال  دهیکانت البته ا

در    ز ین  ن یگفته شد ا  شتر یهمانطور که پ  .1( 860ب  /832الف:  1362)کانت،    ها«ه =ساختمان معمارانه[، عبارت است از هنر صنع دستگا
ساختن و بنا کردن    کندیم  دیکانت همانجا تأک  .آمده است  دیاز نقد سوم فرا د  ش یبر دانش نقد پ  یمبتن  کیزیافافکندن نظام مت  یجهت پ

  یدرون  یبلکه در صورت  ست؛یهمچون انبوه جمع شده از دانش ن  یعقل   ده یا  اد یبر بن  یدر مقام نظام کل به مثابه آموزه علم  ینظام  نیچن
  :دگوییم  رونیاز ا .مورد نظر است تمندیو غا

عضو است  یبند»کل،  ]=متمفصل[  باشدتمفصل([articulatiu)=   شده  شده  انبوه  آنکه  نه   ،)]  = 

coacervatio] ]از درون تواندیکل البته م .تجمعper intus] =susceptionem  یاز راه عمل داخل] 
جسم   کی  مانندکل    نسانیبد  .[یاز راه نزد هم گذار  =  [per appositionem  رونینه از ب  یرشد کند، ول 

از   کیبل همانا بدون دگرگون ساختن تناسب، هر    د،افزاییعضو تازه را نم  چی آن، ه  شیکه رو  د،روییم  یجانور
  .( 861ب  /833الف: همان) گرداند«یو موثر تر م تر یقو شیهدف خو یرا برا هاعضو

  یشناس وجوه آن متعلق و مربوط به روش   انبی  که  داندیآن م  ی نظام را منوط به فهم معمار   کیبه مثابه    یشناخت  نیچن  نییکانت تب
سازمان   یکه »با وحدت   ینظام  .داندیم  کرهیپ  کی  هایهمه بخش  ی ع یاز دانش را در وحدت و اتحاد طب  ینظام  نیچن  گیریاو شکل  .است

    (Caygill,1995: 84). «شوندیمرتبط م گریکدیعلم با آن و در آن با   هایاست که بخش یتیکه غا شودیمشخص م افتهی

 
1. Ich verstehe unter einer Architektonik die Kunst der Systeme. 

هم   و الن وود  ریگا  یس ی. در ترجمه انگلاندنماییساختن و صنعت کردن که در کانت حفظ شده است را م   یکه همان معنا die Kunst واژه  یقسمت از متن آلمان  نیدر ا 
 از عبارت die Kunst یسمپث که برا   مپجان، مولر و ک  کلیکه به تبع م  دهدیم   ح ی توض  ینوشت ترجمه فارس  یدر پ   یسلطان  بی به کار رفته است. دکتر اد art عبارت

the art of constructing ی است مستتر بودن معنا  دیمورد تأک   نجاای  آنچه  شد  اشاره  که  همانطور.  اندهنر صنع را قرار داده  یاضاف  بی ترک  زین  شانای  اند، هاستفاده کرد  
به شکلواره    . »در نقد عقل محضبردیبکار م  یمفهوم را در شکلواره ساز    نیچنانکه کانت ا   است art آن  یس یو ترجمه انگل die Kunst واژه  یساختن و صنعت کردن در معنا

 .(Caygill, 1995: 86) سازدمی  را   ها است که شکلواره تیفعال  ای  مهارت  کیآن   A141/B181)) شودیگفته م   "روح انسان  یپنهان شده در ژرفا  یهنر" همچون  یساز
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از  یدارد که بر اساس آن فلسفه آلمان شه یر روانشیولف و پ شهی کل در فلسفه آلمان در اند کیبه فلسفه همچون  تمندانهینگاه غا 
 ده یا  نجایاما ا  ؛(Ibid: 85)  کندیدفاع م  یو پزشک   یشناسزدانینوظهور،   یعیمثل علوم طب  یعلوم  یعلوم در برابر گسستگ  یکپارچگ ی
 .شودیم  ریهمه قوا امکانپذ  یبرا  یع یوحدت طب  یادگذاریبن  رونیدارد و از ا  اد یکانت در خود عقل انسان بن  یفلسفه نقاد  ر ب  یکل مبتن  کی

 یشناخت  نیچن  کیکانت    .است  ری امکانپذ  نیشیکل به نحو پ  کی  هایهمه بخش  ایوحدت همه قوا    یعنی  یامر  نیکه چن  داستیناگفته پ
آموخته شده را   یخیتار  هایشناخت برآمده از داده  نیاو ا  .ستهاکه برآمده از داده   یخیدر برابر شناخت تار  داندیم  یرا شناخت عقل

 نیکه همچن-خرد،    یکل   هایاست بر »سرچشمه   یکه شناختش از آن خود است مبتن  یاما شناخت تعقل  داندیم  گانه یبر عقل ب  یمبتن
  : 1362  کانت،)  شوند«  دهبرآفری ها،از اصل  یعن ی  -تواند شد،  یاز آنجا ناش  زیسنجش و حتا همانا به دور افکندن آنچه آموخته شده است ن

باشد اما به    یاز فلسفه آلمان  ایدانشنامه  یکانت برآمده از تلق  یتلق  نیا  رسدیهمانطور که اشاره شد اگرچه به نظر م  .(865ب  /837الف
مفهوم    نجا،یاز آنچه بوده گذر کند؛ چرا که در نظر او »تا ا  ن یشیکل برآمده از عقل، به نحو پ  دهیا  گذاریانیبا بن  خواهدیواقع کانت م
 ی زیآنکه چ  یب  شود،یت، که فقط چونان دانش جستجو مدستگاه شناخ  کیاز    یمفهوم  یعنیبوده است،    یمفهوم مدرس  کیفلسفه فقط  

 /838الف:  همان)  خود داشته باشد«  دفشناخت را به منزله ه  یکمال منطق  جهیدانستن، و در نت  نیدستگاه مندانه ا  یگانگیاز    شیب
»عبارت است از: دانش رابطه هر گونه    ادش یدر بن  1یجهان  یمحض از دانش در مقام مفهوم  ده یکار فلسفه به مثابه ا  نیبنابرا  .(866ب

با هدف  آدم  نیگوهر  هایشناخت  انسان  شناسی تیغا [teleologia rationis humanae =یخرد    / 839الف :همان)  [یعقل 
در تفاوت با   داندیعقل م  گذاریکارش قرار دارد قانون  ادیکه در بن  یبر مفهوم جهان  یرا مبتن  لسوفیرو کانت کار ف  نیاز ا  .(867ب

گفت که در واقع ساختن و صنعت کردن سطح   توانیم  .داندیم  دانیاضری  و  دانو منطق  شناس عتیعقل که او آن را کار طب  یصنعتگر
از  .سازدیم  رپذیاست که نحوه ساختن و صنعت کردن را امکان گذاریو قانون ن یادیبن  نیقوان گریاست؛ به عبارت د یرگذاقانون نییرو
  ن یگوهر  هایتا هدف  ردگییرا چونان افزارها به کار م  شانیو ا  کندیم  نییتع  هاییفیتکل  شانیهمه ا  ی»برا  گذاریرو کار قانون  نیا

  ت یو غا  کندیم  میمادون ]وابسته[ تقس  اتیو غا  یینها  تیرا به دو دسته غا  یذات  اتیغا  نیکانت ا  .(همانبرد«)    شیرا به پ  یخرد آدم
در واقع »در    .اخالق است  کندیم  یامر را بررس  ن یکه ا  ایو فلسفه  ستی ن  2یکل سرنوشت آدم  ا یکامل انسان    نیجز تع  یزیچ  یینها

دو    رونیا  زا  .)Smith,Kemp 2003: (581  «کندیم  داپی  را  اش الزم  4کمال  ،یانسان به تمام  لعق  3اخالق، پرورش  کیزیمتاف
 انسان مشخص شده است؛  گذاریقلمرو قانون

و هم قانون   یع یهم قانون طب نیو بنابرا  ؛یو آزاد  عت، یدارد: طب ستای)فلسفه(، دو برابر ا یخرد آدم گذاری»قانون
در    گانه،یواحد و    یدستگاه فلسف  کیسرانجام در    یجداگانه ول  یدر آغاز در دو دستگاه فلسف  را،  یاخالق   هاینییآ

فقط به   ، یاخالق  هاینییکه بر جا هست؛ فلسفه آ  شودیمربوط م  یزیبه هر آن چ  عتی فلسفه طب  .گنجاندیخود م
 ). 868ب  /840الف: 1362 کانت،) بر جا باشد« یستباییکه م یزیچ

مثل   گرید  هایدر نقد دوم و کتاب   یدر قلمرو آزاد  گذاریمربوط است و قانون  عتی طب  گذاریعمده نقد نخست به قانون  نیبنابرا 
  ن یمطلب آغاز ا  نکیا  .نقد سوم هموار شده است  یراه به سو  بیترت  ن یبد  .ردگییقرار م  یاخالق مورد بررس  کیزیمتاف  یگذار  ادیبن

 
مربوط شود که هر کس    یزی که به چ  یعبارت است از مفهوم   نجایدر ا   یکه »مفهوم جهان  دهدیم  حیگونه توض  نیبد  ینوشت  یمفهوم را در نقد عقل محض در پ  نیکانت ا   .1

  هایشود، من آهنگ آن دانش را بر طبق مفهوم  آورده دلخواه به نگر    یهاهدف  ایپاره  یبرا   یی هااز مهارت  یفقط چونان دانش  یبه ضرورت بدان عالقه دارد. حال آنکه اگر دانش
 . ن استدر خرد انسا نیشیبه نحو پ یمفهوم نیچن کی نی(. بنابرا A840/B868) کنم«ی م نییتع  یمدرس

2. Der erstere ist kein anderer, als die ganze Bestimmung des Menschen, und die Philosophie über dieselbe heißt Moral. 

معموال به   Bestimmung ترجمه کرده است البته  یرا به صورت کل سرنوشت آدم  die ganze Bestimmung des Menschen  عبارت  یسلطان  بیدکتر اد 
کامل ]اراده[    نیگفت تع   وانتمی  احتماال  بحث از اخالق است و  نجایترجمه کرد؛ چرا که در ا   زیکامل انسان ن  نیبه تع  توانی عبارت را م  نی. ا شودیهم ترجمه م  نیصورت تع 

 . شده است دهبرگردان the entire vocation of human beings به صورتو الن وود  ریانسان. در ترجمه گا
3. kultur   
4. completion 



 

 

  

 

 

 
 ... )ساختار معمارانه( مثابه شرط امکان و امکان هنر زیبا در معماری سوبژکتیویته و نبوغ به       
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نظام کل توجه داشته است،   دهی کانت از همان نقد نخست به ا  نیبنابرا  .رسدمی  نظر  به  ترکل روشن  ظام ن  کی  ده یمسئله ا  یعنیبخش  
  .کل است  دهیا  ادیبخش تالش شد تا نشان داده شود، آشکار شدن بن  نیآنچه در ا  .دارد  ادیجامع که در عقل و خرد انسان بن  ینظام
صراحتا    گر یبه عبارت د  .دارد  شهی بنا بر نظر کانت در عقل و خرد انسان ر  دهدیم  حققکل اجازه ت  دهی بر ا  یمبتن  یآنچه به نظام  نیبنابرا

اخالق به   گذارینظام و قانون کی به مثابه  عتیطب گذاریکه قانون  گرداندیامر را ممکن م نیاست که ا ته یویگفت که سوبژکت توانیم
  و ی در برابر امر ابژکت  ویامر سوبژکت  یمعنا اعم از معنا  نی در ا  تهیویسوبژکت  که  داستیناگفته پ  .ابندی  وندینظام کل پ   کیدر    گر یمثابه نظام د

  یی باینظام کل را با توجه به نقش هنر و ز  نیصورت جامع ا  کندیشد، کانت تالش م  یالبته همانطور که در آغاز به نقد سوم اشارت  .است
در بخش بعد   رونیاز ا .نشان بدهد یقوه حکم تامل یمرکز نقطهدر مقام  مندیتیغا ییبر اصل استعال یمبتن شناسیتیغا نیو همچن

  شتهیف  هایکه »نظام معمارانه بعد از کانت در نظام  میاشاره کن  نجایا  دیبا  نیهمچن  .داشت  میخواه  بندیصورت  نیبه ا  یاجمال   ینگاه
 ی ستیدئالیا  هایچگونه نظام  میاب یکه در  نیا  یبرا  (Caygill, 1995: 85). «افتی( رشد  1830( و هگل )1800)  نگی( شل1794)

که به واسطه او در مقام    میشیندیب  ته یویسوبژکت  یعنیامکان فلسفه کانت    اد یآن است که به بن  ازمندیناظر به فلسفه کانت شکل گرفت ن 
که   ییحد ومرزها ونظام فلسفه کانت  یپس از او با چون و چرا کردن در معمار ستیدئالیا لسوفانیف اگرچه .آشکار شد دیدوره جد ادیبن

آن    اد یآن کنند اما همانطور که گفته شد، آشکار شدن بن  نیگزیخود را جا  معماری  نظام  کردند  تالش   کرد،   مقرر  اش او در نظام فلسفه
 . توسط کانت صورت گرفت

 ییدر نظام استعال 1یأملنقش قوه حکم ت. 2
  عتی قلمرو طب  یک یکه    گذاریبه بحث درباره دو قلمرو قانون  ییاستعال  یشناس اشاره شد، کانت از نقد نخست در روش   شتریکه پ  همانطور

اما آنچه    .دارد  ادیکل در عقل انسان بن  دهیا  کی  ادیواحد بر بن  ینظام معمار  کیدو در    نیا  نکهیو ا  پردازدیاست م  یقلمرو آزاد   یگریو د
  ای  ی)درباره جهان ضرورت نظر  اش یفلسفه نظر  نینقطه عبور بود »ب  ای  انهیحلقه م  کینقد سوم سوق داد، فقدان    یکانت را به سو

رو کانت با  نیااز  .,Healy) 1992 :(271 «2فوق محسوس  ت یدر واقع ی)درباره جهان آزاد  اش یمحسوس( و فلسفه عمل  تی واقع
شکاف   نیکه ا  کندیکانت تالش م  .شودیدو قلمرو مواجه م  نین ااینامعلوم م  ای  ریناپذ  شیمایپ  یجیخودش خل  ریبه تعب  میشکاف عظ

مجاز   زیکه او ن  میفرض کن  لیتمث  لیبر سب  میهمان قوه حاکمه است که درباره آن حق دار  نیرا به واسطه قوه حکم پر کند: »ا  میعظ
نه   اصل  گذاریقانون  کیاست در خودش، هرچند  بلکه  باشد« )کانت،  نیقوان  یجستجو   یابر  شیمخصوص خو  ی مخصوص   داشته 

در واقع »قوه    .کندیمطرح م  3ی نیبا قوه حکم تع  زیاست که کانت آن را در تما  یقوه حکم تأمل  کیمد نظر است    نجا یآنچه ا  .(69؛  1388
 ی کل  میو مفاه  نیقوان  یعنی  .(72  همان:دهد« )یداده شده توسط فهم قرار م  ییاستعال  یکل  ن یرا تحت قوان  اتیفقط جزئ  ین یحاکمه تع

صعود    یبه کل  عتیدر طب  ی»ناچار است از جزئ  یاما قوه حکم تأمل  ردیگیآن قرار م  لیذ  ینیبه واسطه قوه حکم تع  ی وجود دارد و جزئ
 یاصل  یآن است که دارا  ازمندین   یقوه حکم تأمل  رونیاز ا   .ابدیآن ب  ی را برا  یکل  دیوجود دارد اما با  یجزئ  یعنی  نیا  .( 73  همان:کند« )

  .است  عتیطب 4مندیتیاصل، اصل غا نیا .را به انجام برساند فهیوظ نیا باشد که

   . (74همان:قرار دارد« )  یاست که منشأ آن فقط در قوه حاکمه تأمل  نیشیمفهوم خاص پ  کی  عتی طب  مندیتی»غا

امر که    نی البته با توجه به ا  کندیرا فراهم م  یتجربه جزئ  نی به قوان  یاست که امکان وحدت بخش  ن یاصل ا  نیا  یاز کارکردها
از نظر فاهمه انسان    یتجربه جزئ  نی قوان  نای  دارد  بخشنظام  یبلکه کارکرد آن شأن  ستیقوام بخش ن  یکارکرد  ،یاصل  نیکارکرد چن

قوان  یامکان  یامر مقام  در  »آنها  کانت  نظر  در  و  ]امر  دیبا  نیهستند  دارایهمچون  ضر  ی[    « شوند  دهیفهم  ،یور منطق 
.(Buchdahl,1992: 44)  ن یدر قوه حکم ما که امکان ا  یاصل  نیضرورت را بشناسد در نظر کانت چن  نی چه فاهمه نتواند ااگر  

 
1. reflektierende Urteilskraft/ reflecting power of judgment 
2. ubersinnlich/ supersensible 
3. bestimmende Urteilskraft/determining power of judgment 
4. Zweckmäßigkeit/ purposiveness or finality 
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  ن ی را از نظر قوان   عتیفاهمه است که طب  ازین  نیا  .است  عتیطب  مندیتیغا  ییاصل استعال  کند،یرا فراهم م  یهماهنگ  زیو ن  بخشیوحدت
  محسوب   بخشبه نحو قوام  گذاریقوه حکم به مثابه قلمرو قانون  یبرا  عتیطب  نجایدر ا  .ابددری  بخش،اصل وحدت  کی  لذی  اش خاص
  :1388 )کانت، دارد«یمقرر م عتیتأمل درباره طب یبرا ی( قانونشیبر خو گذاریخودش )به مثابه قانون  یبلکه قوه حکم »برا شودنمی
  اییهماهنگ   نیچن  .فاهمه است  یکل  نیبا قوان  یدر هماهنگ  عتینظم طب  ای  یعینظم طب  کیحاصل کردن فهم    یاصل  نیکار چن  .(81

داشته است و بر عکس    وجود  یلذت  نیچن  یاما زمان  مکنی یرا احساس نم  یلذت  ن یما چن  گرید  دگوییاگرچه کانت م   شودیسبب لذت م
 .شودیما م زجارفاهمه سبب ان یکل نیبا قوان یدر هماهنگ ی جزئ نیقوان یبخشآن عدم وحدت

و    ال یخ  نیب  یدر هماهنگ  بایابژه ز  ک یمواجهه ما با    .ابدییدر م  مندیتیاصل غا  اد یرا بر بن  شناختیتیو غا  یباشناختیکانت فهم ز
 ق ی( از طرنیشیپ  ی)به عنوان قوه شهودها  لهیقوه متخ  سه یمقا  نیاگر در ا در واقع  .کندیلذت م  جادیا  مندیتیفاهمه به واسطه اصل غا

صورت،   ن یشود، در ا  داریب  یاحساس لذت  لهیوس  نیهماهنگ شود و بد  یقصد  ر یبه طور غ  م،یبا فاهمه، به عنوان قوه مفاه  نیمع  یتصور
 (. 86همان: لحاظ شود ) مندتیغا یقوه حاکمه تأمل یبرا دیبا نیع

 یی کردهایاساس به نقد رو  نی کانت بر ا  .است  مندیتیغا  نیشی بر اصل پ  یاست که مبتن  ویسوبژکت  مندیتیغا  ،ای یتمندیغا  نیچن
به   نیاو همچن  .هستند  یو سودمند  یندیبر خوشا  یمبتن  تایکه نها  دانندیم   یرونیب  مندی تیرا در غا  ییبایز  ادیکه اساس و بن  پردازدیم

بر اساس   بایدرباره امر ز  یبه داور  تیکه در نها  کندیانتقاد م  یدرون  ویابژکت  مندیتیغا  کیبر    یمبتن  ی باشناخت یبومگارتن از حکم ز  یتلق
  .داندیم یابژه را حکم ذوق کی ییبای کانت حکم به ز  (Caygill, 1995: 200).پردازدیکمال آن م

الزم است    یزیسازد که چه چ  انیع  دیبا  یذوق   هاییرداو   لیاما تحل  .بایدرباره ز  ی»ذوق عبارت است از قوه داور 
 . (99 :1388 شود« )کانت، دهینام بایز ءیش کیتا 

دهنده    وندی نظام کل فلسفه کانت، نقش پ  یکه در چارچوب معمار  یقوه حکم تأمل  یچونان نقطه مرکز  مندیتیاصل غا  یهر رو  به
است که ما   ری مس ن یاست و از ا بایو هنر ز یامکان حکم ذوق یفاهمه و عقل را دارد، مبنا گریبه عبارت د ا ی یو آزاد عتیطب یقلمروها 

داشت و سپس در باب امکان    میدر باب هنر خواه  یرو ابتدا بحث  نیاز ا  .میحرکت کن  بایبه مثابه هنر ز  هنربه سمت بحث از    متوانییم
  .پرداخت میبه بحث خواه بایهنر ز

 از کانت  شیهنر در ادوار پ حیمشترک توض یبه مثابه مبنا دیتقل. 3
که با    یدر نسبت  میکه شئون مفاه  یمعن  نیبد  ردگییم  یمتفاوت  هایکه از واژگان دارد، صورت  ییتأمالت انسان در نسبت معنا  عمدتا

  یجهان  ستیخود در ز  یقبل   یمعنا   انیواژگان ضمن ب  یبرخ   .کندی را القا م  یمتفاوت   یانسان دارد در مقاطع متفاوت، معان  ستینحوه ز
آنچه  .دآییدر نظر نم گریآن د نی شیپ یکه معنا کندیم رییواژه چنان تغ کی یمعنا یو اما گاه شوندیم زین یگرید یمعان یدارا گرید
باره آن   شناختیزبان  ریاز مس  متوانیی البته م  .شودیم   دهیاست که از هنر فهم  ییمورد تأمل قرار گرفته است معنا  نجایا به بحث در 

ن  میبپرداز آن  به  ا  مینظر کن  ز یاگرچه ممکن است  انگل art هنر معادل  .آن است  ییمعنا  ر یمراد ما س  نجا یاما در  است    یسیدر زبان 
 . است   نیالتars   برگرفته از art .معادل فن به کار رفته است  یتر در زبان فارسشیپ  .است  معادل هنر  یونانیدر   techne کههمچنان 

  ی ونان ی techne ( در اصل مثل ، توانا بودنتوانستن)können   از  نعتهنر، مهارت، ص Kunst(die) آن  یهمانطور که معادل آلمان
 . (Inwood, 1992: 40)  نداشته است شود،یشناخته م بایز یبا آنچه در قرن هجدهم به عنوان هنرها ای ییبایبا ز یارتباط خاص

 افالطون . 1-3

در   د؛گوییثابت سخن نم  یدر همه آثارش از موضع  گر یاز موضوعات د  یاریمثل بس  دگوییکه در باب هنر سخن م  یدر آثار  افالطون
خوب سخن    حهیقر  نی»ا  کندیم   ف یتوص  نیآن را چن  پردازدیکار او م  یستیبه بحث درباره چ  ونیکه سقراط با ا   یهنگام  ونیرساله ا

به آنها    1در واقع همانطور که هنر شاعران به واسطه الهه شعر   .)d533 1-2)  است«  ییآن قدرت خدا  ست،یگفتن تو درباره هومر هنر ن
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 ل یقا  زیتما  ی( و الهام الهیهنر )انسان  نیب  گریبه عبارت د  ایبه دو نحوه هنر قائل است    نجایافالطون در ا  رسدیبنظر م  شودیالهام م
 دهیکه[ الهام بخش  قیطر  نیرا از هنر ندارند بلکه ]آنان از ا  1[شانییتوانا  ای  یژگی]و  لشانکه »همه شاعران خوب کما  دگوییاو م  .شودمی

 . (533e 5-7) آورند«یرا بر زبان م یاشعار ستودن نیهمه ا نیکمال را [ به دست آورده و بنابرا نی]ا شوندیم
دار و مقلد است   نهیینقش هنرمند در نظر او نقش آ  .شودیم  اندهیمحاکات نما  ای  دیاز هنر در مفهوم تقل  یافالطون در جمهور   یتلق

 یی و آن را با خود به هر جا  یر یبگ  اینهییآ  ،ی»انتخاب کن  توانییکه تو م  شودیگفته م  یناظر به نقش هنرمند است که در جمهور
که   یزها یو همه چ  اهانیو گ  گری و ابزار د  واناتیو خود را و ح  نی]موجود[ در آسمان و زم  یزهایو همه چ  دی تو به سرعت، خورش  یببر

در    ن یمرتبط است بنابرا  ایاز ظاهر اش  یو ساختن تنها به وجه  ییبازنما  نیا  البته  .((596d10-e 1-3  «یبساز  م،ینون حرف زدما اک
  .و شأن هنرمند مقلد بودن است دیکار هنر تقل یجمهور

 ارسطو . 2-3

  های اصل  یعن یکند  یشناخت آنها و نحوه به دست آوردن و فهمشان بحث م  یو چگونگ   هاکه در منطق در باب اصل   یهنگام  زین  ارسطو
باور است   نیارسطو بر ا  .آرخه هنر پرداخته است  یعنیموضوع    نیبه ا  رند،گییبرهان و استدالل قرار م  یکه مبنا  واسطهیب  ای  یانجمییب

 یب  هایکه اصل ستیممکن ن  نرویو از ا  داندیباشند؛ چرا که نقطه آغاز تمام شناخت را تجربه م ینی شیو پ ینظر توانندنمی  هاکه اصل
: ب99  )منطق،  م«ی= قوه = استعداد[ داشته باشرویتوانش ]ن  ایاست که گونه  ی»ضرور  ن یبنابرا  .رندیخود به خود در ما شکل بگ   یانجیم

با   داندیتوانش را مختص همه جانداران م  ایقوه    نیارسطو ا  .میآنها را بشناس  متوانییم  قیطر  ناست که از آ  یحس  افتی( که همانادر34
آن    یو سپس کار جداسان  یحس  افتیبا تکرار در  یدار یآن پا  .است  داریپا  یو در برخ   داریناپا  یحس  افتیدر  نیا  ی تفاوت که در برخ  نیا

روان    ایدر ذهن    قیطر  نیبد  یامر کل  .دآییبه واسطه آن، تجربه به وجود م  سحافظه تکرار شونده و سپ  قیطر  ن یو از ا  ردگییشکل م
م ابژه  رد گییشکل  همه  در  دارد  یجزئ  هایو  ا  .حضور  مبتن  ندیفرآ  ن یاز  که  در  یتجربه  تشن  یحس  افتیبر  »اصل    ک یاست 

بوَدِش    رامون یو اگر پ  ک،یاصل تشن  اشد،[ بنیشَوِش ]=تکو  رامونی پ  نی: اگر آرودآیی]فن=هنر=صناعت[ و اصل دانش ]=علم[ بوجود م
( دانش«  اصل  باشد،  موجود[  و  ب  .(9-10  :الف100]=وجود  که  در  انیهمانطور  قوه  از  فرآ  یحس  افتیشد  اصل    ندیدر   ا یتجربه 

 . ردگییشکل م  techneآرخه
به جهت روشن شدن کارکرد دو   نیو ا  لیاحساس، عقل و م  یعنی  دگویینفس سخن م  یاز قوا  زین  کوماخوس یارسطو در اخالق ن

  قت یشناخت از جهت تطابق با حق  یرو کار عقل در حکمت نظر  ن یاز ا  .تر مطرح کرده است  شیعقل در نفس است که پ  یجزء دارا 
قوه انتخاب به    نیا  .شودیاست که به انتخاب منجر م  ل یتعقل و م  یهماهنگ   یعدم تطابق با آن است اما حکمت عمل  ای[ و  تی ]واقع

 ی به معن  نجایدر ا  تیاست اما غا  نیمع  یتیغا  ایاگرچه ناظر به ساختن    یعمل  ییخود است و اما توانا  تیعنوان مبدأ عمل ناظر به غا
  2« است  یزیچ  یو ابزار برا  یزیبلکه تنها مربوط به چ  ستین  شرطو    دیبدون ق  یتی[ غادیتول  جاد،ی»ساختن ]ا  در واقع  ست،یمطلق ن

3)-2 (Nicomachean Ethics II39b.  یعمل  یی»توانا  نیقائل شدن ب  زیارسطو با تما  )حکمت    ،4ی شناخت علم   3)هنر، فن
 .کندیم  دیتأک  کیبر کارکرد جداگانه هر    (22-23:  ب 1139  کوماخوس،ی)اخالق ن  7«یو عقل شهود  6)=فلسفه(  یحکمت نظر  ،5ی عمل

 
1. excellence 

  ی ابزار برا   یدر واقع به جا  ( است.b1139:  1385)ارسطو،    «یزیبه چ   یو شکل بخش  یزیبلکه در ارتباط با چ  ستیمطلق ن  یبه معنآمده است: »  نگونهیا   یر ترجمه فارس د  2

  تر،ی)ر است« تیبه آن غا دنیمعطوف به ابزار رس کهفن و هنر، بل تیگفت که »دستورالعمل درخور فن و هنر، نه معطوف به غا توانی اما م  .آمده یزیبه چ یشکل بخش یزیچ
1389:  89 .) 

3. skill 
4. scientific knowledge 
5. practical wisdom  
6. wisdom 
7. intellect 
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حاکم بر عمل کردن با    شهیاند  نرویاز ا  .کندیم  دیعقل تأک  ریپذ رییامور تغ  لیذ  2و ساختن  1عمل   زیوجوه نامبرده باز هم بر تما  نیاو از ا
فن ( با حالت متوجه به ساختن که تحت   ا ی  )هنر  یعمل  ییاست که توانا  یمعن  نیسخن بد  نیحاکم بر ساختن متفاوت است »ا  شهیاند
 . (10-12: الف1140سر و کار دارند«) “وجود آمدنبه ”همه هنرها )فنون( با  .است یک یتفکر درست قرار دارد،  یینماراه

امر که صورت   نیبا در نظر گرفتن ا  .اشاره کرده است  زیو ساختن ن  ییوجه توانا  ن یدر موارد گوناگون به ا  زین  کیزیدر متاف  ارسطو
  ؛یاز توانمند   ایگونه  ایهنر )فن( و    ایعقل است    ایساخته شده در خود سازنده است که    یزهایمبدأ چ  را »زی  است  آنها  سازنده  در  هاساخته

و مهارت به منظور به وجود آوردن و ساختن   یعمل  ییتوانا  نیا  . ( 21-22:  ب1025  لن،یاپس  ک،یزیدر کننده است« )متاف   اهمبدأ کرده
نفس است«  ایکه صورت آنها در روح  ندآییم دی پد ییزهایدر واقع »به واسطه هنر چ .شودیکار هنر ممکن م قیاست که از طر یزیچ

 .دگوییسخن م دیتقل همچوناز هنر  تیارسطو در نها .(1-2: ب 1032 )زتا،

  یو قرون وسط  نیفلوط . 3-3

گذاشته   ریبحث هنر تأث  نجایبعد از خود و در ا  شهیاند  خیبر تار  یبه نحو  کیمشترک و متفاوت بحث افالطون و ارسطو هر    هایجنبه
افالطون   مائوس ی ت  یی( خداورژی)به طور خاص صانع )دم  کندیم  سهیجهان مقا  نندهینخست هنرمند را با آفر  ن،ی»به طور خاص فلوط  .است

  . [کندیم دی]تقل عتیطب یدیتول یها تیلبلکه از فعا کندینم دیتقل عت یطب داتیهنرمند از تول ن ی( بنابرادهدیجسم م اده با م هادهیکه به ا
 . :Inwood, 1992) (41 «3بخشد می محسوس تحقق یرا در ]قالب[ ماد  دهیاو با کار هنر ا

و   وس یبوئت  مثال  .افالطون و ارسطو قرار گرفت  ریتحت تأث  یتفکر نوافالطون  ق یدرباره هنر از طر  زین  یتفکر قرون وسط   رونیاز ا
از    دیمفهوم تقل  نیو همچن  یو عقل هنرمند برتر است از فن و هنر در اثر هنر  شه یتفکر قائلند که فن و هنر در اند  ن یا  ل یذ  نیآگوست

توماس   نیهمچن  .(95 :1389، دیگران و تری)ر گرددیبرم عتیاز طرز عمل طب دیافالطون و ارسطو به تقل شهیمطرح شده در اند عتیطب
در    یقائل است که »عقل آدم  عت یکردن هنر از طب  دیبر تقل  دیدر نفس هنرمند است و با تأک  یاثر هنر  دهیمعتقد است که ا  ناس یآکو
 . (97 همان:است« ) عتیما تقدم فن و هنر، هنر فائق بر طب انیبن گرفتن با در نظر  .است یمتفرع بر عقل اله یهنر دیتول

 د یدوره جد. 4
از صانع    دیهنر را همچون تقل  ی کوزانوس و متأثر از افکار نوافالطون  هایشهی اند  ری در مس  نویچیچون ف  یکسان  ز ین  دیدر آغاز دوره جد

اما   ؛( 100  همان:)   کند«یاخذ م  یمورد نظر سنت نوافالطون   یرا به معنا  "دی تقل"  شهیاند  نویچی»ف  ترح یبه عبارت صر  .فهمند یم   عتیطب
از فنون    یبر وجه  د یفنون با تأک  یهابندیمیو تقس  دیاز ظهور دوره جد  نینخست  هاییو صورت بند  کن یب  یبه واسطه تلق  گرید  یاز سو

  یتیو ترب  یم یتعل  یفنون و هنرها با قصد  نیب  انیونانیاز زمان    .شودی آشکار م  جیبه تدر  بایز  یمفهوم هنرها  د،یدوره جد  تیبه واسطه ماه
  م ی تقس نیا .(79 همان:دارد« ) عالی  آموزش  کردن مند نظام یبرا انییدر تالش سوفسطا شه یشد مثل فنون آزاد که »ر جامان یمات یتقس
  ی بند  میتقس  نیدر واقع ا  .ردگییقرار م  لیو مورد بحث و جرح و تعد  شودیم  یر یگیپ  یمختلف قرون وسط   هایتا دوره  انیونانیاز    یبند

  ی در برابر فنون  شودیاز فنون آزاد انجام م  ایدسته  یهنرها و فنون به قصد جدا ساز  یستیشده عالوه بر بحث در چ  ازآغ انیونانیکه از  
 ی همان صناعات   یعنیاشتغال دارند،    یآنها »به صناعات دست  .بردگانند  پردازندیفنون دون م  نیکه به ا  یکسان   .دارند  ترینییکه رتبه پا

 (. 79: همان بپردازند« ) لتینتواند به کسب فض گریجسم، نفس و روح آزادگان، د شودیکه موجب م
بز هامثال در نظر   ابندییم  یگر یفنون شأن د  د،یدر روند جد  .شودیروند متفاوت م  نیا  عتیو نگاه متفاوت انسان به طب  دیدر دوره جد

علم  انیوحدت م"بر اصل یگواه عت،یفن و هنر در برابر طب ی»استقالل و خودمختار یعنی خوردیعلم و قدرت گره م وندی امر به پ نیا
در    تیکه در نها  ردگییبا قدرت قرار م  وندی هنر در پ  ایفن    عت،یتسلط به طب  ده یا  اد یبر بن  کردیرو  نی ا  .(100  همان:است« )  "و قدرت

  . دارند   دیدر خدمت مفهوم قوام بخش دوره جد  یابزار  یاز فنون و هنرها، کارکرد   یشأن   نیچن  کی  .شودیآشکار م   دی جد  یمقام تکنولوژ
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بدان معنا که ما امروزه   بایز  یرا از هنرها   شیاست، جهت خو  دی علم دوره جد  خیتار  وممفهوم هنر که مق  نی»ا
 . )101  همان:است« )   یک یمکان  هنرهای  مندبه جانب نحوه عمل روش   کردش یبلکه رو  رد،گییبر نم  مکنییمراد م

  ی رها شدگ  کیبلکه در    یفلسف  بندیشکل گرفت اما نه در صورت  دیدر آغاز دوره جد  بایگفت اگرچه مفهوم هنر ز  توانیرو م  نیاز ا
  کن یچرا که همانطور که مطرح شد از جانب ب  د؛یدوره جد  نینخست  لسوفانیفنون همچون ابزار قدرت از جانب ف  ی به سو  کردیرو  رییو تغ

واضح و   ینهاده بود، هنر مفهوم  ادیکه بن  یسمیویدر نظر دکارت بر اساس سوبژکت  زیو ن  ابندییمعنا م  عتیطب  رتسلط ب  ده یا  لیفنون ذ
  یی ارسطو-یدر حال آشکار شدن بود، اما هنوز مفهوم افالطون  دیدر آغاز دوره جد  بایدر واقع اگرچه مفهوم هنر ز  .شدی قلمداد نم  زیمتما

و    میاساسا متفاوت با پارادا  دیبا آن در دوره جد  بایو هنر ز  عتیطب  یبود؛ حال آنکه معنا  بایهنر ز  حیتوض   یمبنا  دیتقل  ینوافالطون  یعنی
 .بود ینوافالطون  یفهم و تلق

در مقام   دیتقل  یدیتمرکز کردن بر مفهوم کل  قیبلکه؛ از طر  ستیاز هنر ن  لسوفانیف یهایاز تلق  ی خیلزوما ارائه تار نجایقصد ما در ا
  د یرو اگرچه خود مفهوم تقل نیاز ا .گرددیشکار مآمفهوم  ن یو تأمالت در باب هنر، نحوه چرخش از ا هابندیبسط صورت ینقطه مرکز

حال در مقام مفهوم وحدت بخش تحت نفوذ نگاه افالطون   نیندارد اما در ع  یکسانی  یشد، معنا   یمجمل اشارت   اریهمانطور که به نحو بس
 . است  یطوالن یخیو تأمالت در باب هنر در تار هایتلق یچگونگ حیتوض ی مبنا ینوافالطون یو ارسطو و تلق

  اد یشد اما همچنان بر بن  بندیمشخص به واسطه شارل باتو صورت  هایاز هنرها با مصداق  یدر مقام نظام  با یاگرچه مفهوم هنر ز
  شود یابداع مراد م  یاست و آنچه هم از معنا  عتیاز طب  دیمفهوم تقل  یعن ی  نیشیپ  هایمیپارادا  بندیصورت  یکه مبنا  ردگییشکل م  یاصل

 زهایچ  دن ی»ابداع در هنرها منوط به آفر  نجا یبلکه در ا  دیجد  ایبا قاعده  یزیچ  نش یآفر  ینه به معنا  یعنی  شود؛یاصل بنا م  نیبر هم
وجود    شترینوابغ تنها آنچه را که پ  نیبزرگتر  .هستند  هیاست ]که[ هستند و آنچه آنها ]به آن[ شب  ییزها یچ  یبلکه کشف چگونگ  ستین

 های با مصداق  بایز  ینظام هنرها  حیتوض  یمبنا  دیمفهوم تقل  نیا بنابر (Charles Batteux, 215: 5). «کنندیکشف م  ،داشته
  دی]بر تقل  یقیرقص و موس  ،یطور نقاش   نیاست هم  یمبتن  دیرو در نظر شارل باتو »شعر صرفا بر تقل  نیاز ا  ردگییمشخص آن قرار م

 (Ibid: 10).  «[ هستندیمبتن
بر پا کند    یباشناسیعلم ز  دیبومگارتن کوش  یتلق  نیهم  اد یبر بن  .افتیادامه    گر یدر هنر در متفکران د  د یمفهوم تقل  یِحیکارکرد توض

را به ادراک   تی ولف حساس  گراییعقل  .چاره کند  شده بودند  دایو هنر که با نظام ولف پ  تی را که در قلمرو حساس  یمشکالت  نکهیا  ی»برا
اگرچه کانت  (Caygill.1995: 53).   «نگذاشته بود  یهنر باق  یبرداشت فلسف  یبرا  ییداده بود و جا  لیتقل   یعقل  یل مبهم از کما

  شود یعلم در نظر گرفته م  کیبه مثابه    یباشناسیدر نظر بومگارتن هنر در نسبت با ز  یاما به هر رو  داند،یم  یرا منتف  یعلم  نیامکان چن
 ی بود، البته با تصور  یباشناس یعلم ز  یانگذاریبن  یدر واقع بومگارتن در پ  . قواعد خود را داشته باشد  یباشناسیبر آن نظام علم ز  یکه مبتن

  .قرار داشت قتیاز حق یتسین بیال - یولف  یصورت برتر شناخت با تلق لیکه همچنان ذ  ایکه از کمال حس داشت؛ مرتبه

 باینبوغ به مثابه امکان هنر ز. 5
  . دگوییاثر سخن م  کیاز عمل کردن از آن به مثابه    زیو متما  زندیدارد آن را با مفهوم ساختن گره م  عتیکه هنر با طب  یزیکانت در تما

   (Ibid: 85).«کندیرا دنبال م  زهایچ  دیتول  یآمادگ  ای»هنر همچون مهارت    یگفت، کانت متأثر از ارسطو معنا  توانیم  یبه عبارت
نام  یدات یولت  چنین هنر  که  طر  شوندیم  دهیرا  از  انتخاب    یآزاد  قیانسان  قوه  واسطه  با  ایبه  فعال  دیاراده  واقع  در  دهد   ا ی  تهایانجام 

متفاوت است به واسطه   یع یمحصول طب  ک یچرا که هنر با   ؛ant,(K 1922 :(43§1«آن است  ی است که عقل مبنا  ییعملکردها

 
1. Von Rechts wegen sollte man nur die Hervorbringung durch Freiheit, d. i. durch eine Willkür, die ihren Handlungen Vernunft 

zum Grunde legt, Kunst nennen. 

  وسیو مت  ریر ترجمه گاداراده آمده و    یدر ترجمه فارس  Willkür واژه  یاست که برا   نینقد سوم است که بدان ارجاع داده شده است اما مسئله ا   یاز متن آلمان  یبخش  نیا 
Mattehews   بیاز ترک  capacity for choice   در ترجمه    دیستند اما شاه  رشیمعنا قابل پذ  کی  بهقوه انتخاب استفاده شده است، گرچه مسامحتا هر دو    ای  ییتوانا  یعنی

 ینگاه کردم که برا   ثیدیبا ساختن در ارسطو همراه شده است. البته الزم به ذکر است که به ترجمه مر  یآن اشاره کرده باشد که به نحو  ییارسطو یبه معنا  خواهدیم   یسیانگل
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امر تنها مختص   نی( و ا238؛  1388آن است« )کانت،   ونیمزبور صورت خود را مد  ءیکه ش  اشتهرا منظور د  یتی»علت مولده آن غا  نکهیا
  .است یانسان است از آن جهت که انسان تنها موجود عقالن

او در جهت   .داندیم  زیمتما  یاز قوه نظر  یمهارت از علم همانطور که دانستن از توانستن و قوه عمل  کیکانت هنر را همچون  
 یو هنرها   شوندی م  دیقصد[ تول  ای]  تیکه بدون غا  یدست  عیصنابا »  بایز  یهنرها  نیب  شودیم  لیقا  زیتما  بایز  یهنرهابرجسته کردن  

منظور و قصدش از   نکهیا یکانت برا (Caygill, 1995: 85). «بخشندیقصد[ شان را تحقق م  ای] تیاکه بطور کامل غ یکیمکان
که هنر    یمعن  ن یبد  دهدیخود ادامه م  یگذارزیبه تما  اندیبنما  بایمشخص هنر را به مثابه هنر ز   یهنر را مشخص کند و منحصرا معنا

  . مطرح کرد  یاست که او در باب حکم ذوق   یمالحظات  ادآوریامر    نیا  .کندیم  زیمطبوع متما  یو هنرها  یکیمکان  یرا از هنرها  بایز
  یکیبه آن اعمال الزم را انجام دهد هنر مکان  دنیبخش  تیفعل  یممکن مطابق باشد، صرفا برا  نیع  کی»اگر هنر، که با شناخت    نیبنابرا
قصد و   تحقق ان  یتنها برکوشش برا  نیمع  یبه واسطه به جا آوردن قصد   یکیهنر مکان  نکهیا  یعنی  نیا  .( 240  :1388  « )کانت،است

مطبوع بلکه »هنر    یهمچون هنرها  ی تأثر حس  کیبر    یاما نه صرفا مبتن  زد انگییاحساس لذت را برم  با یاما هنر ز  .است  یمبتن  تیغا
  ی برا  یذهن  یقواحال به پرورش    نی[ است، با اینی]مع  تیاز غا  یاست و گرچه عار  مندتینفسه غا  یاست که ف  ینحوه تصور  بایز

  ی در مقام عامل  یذهن  یپرورش قوا  قیاز طر  بایکه هنر ز  کندیم  دیتأک  نجایکانت در ا  .( 241  همان:)   رساند«یم  یار ی  یعارتباط اجتما
است که لذت   بایدر هنر ز  مندتی و مالک تصور غا  اریمع  نجایاما نکته قابل بحث ا  .نقش کند  یفایا  ی در ارتباطات اجتماع  تواندیمؤثر م

از هنر   بایهنر ز  یرو بطور کل  نیحاصل شده و از ا  یحس  یمطبوع به واسطه تأثر  یکه از هنرها   یاز لذت   شودیم  زیحاصل از آن متما
و مالک   اریمع  یروشن کردن معنا  یکانت برا  .باشد  یعامل مؤثر در ارتباط اجتماع  تواندیم  بایهنر ز  نکه یو ا  گرددیم  زیمطبوع متما

»هنر    دگوییم  شودیکه از آن حاصل م  یاست و لذت  مندتیغا  یتصور   یکه دارا  بایاز هنر به مثابه هنر ز  یشأن  نیو چن  یزیتما  نیچن
  نیکانت به واسطه ا  نیبنابرا  .(همان )  «ی است و نه تأثر حس  یقوه حاکمه تأمل  ارش یاست که مع  یهنر   با،یبه مثابه هنر ز  ،یباشناخت یز

 ی قوه حکم تأمل  قیاز طر  نیهمچن  گر؛ ید  یو از سو  زندیم  وند یپ  ی را به حکم ذوق  بایهنر ز  ،یقوه حکم تأمل  یعنیمشترک    اریمبنا و مع
  گر ید  بایهنر ز  یعنیاست    ریبه واسطه نبوغ امکانپذ  نیاما ا  شودینظام کل فلسفه کانت آشکار م  یدر معمار  بایهنر به مثابه هنر ز  گاهیجا

نوع از    نیا  یشده »بررس  نییتع  ش یقواعد از پ  ا ی  دیتقل  یهنر، ابداع است اما نه بر مبنا  ن یبنابرا  .ستی ن  یمبتن  دیتقل  یِحیتوض  یبر مبنا
  (Caygill, 1995: 85). «شودینبوغ کانت منجر م یهنر سازنده به تئور

است و    عتیاز طب  یمحصول  ییکه گو  شودیم   انینما  یاما طور  کندیم  جادیرا ا  یزیخاص چ  یدر نظر کانت هنر همواره با قصد 
امر به واسطه نبوغ    نیا  رسد،یبه نظر م   عتیچونان طب  تیبدون قصد و غا  ایمندیتیغا  بایهنر ز  مندی تیغا  یع یطب  ییبایهمچون ز

 1ی فطر  یاستعداد ذهن  کیدر نظر کانت »نبوغ    .شودیم  انینما  عتی چونان طب  قیطر  نیو از ا  بخشدیم   دهاست که به هنر قاع  رپذیامکان

از    یعنی  ندآییبه وجود م  یقواعد  هیهنرها معموال بر پا  .(243  :1388  بخشد« )کانت،یآن به هنر قاعده م  قی از طر  عتیاست که طب
قاعده   یقاعده خود را وضع کند اما از آن جهت که هنر ب تواندینم بایهنر ز کردیرو نیدر ا .ندشو انی که نما  ابندییقواعد اجازه م قیطر
فقط به مثابه   بایهنر ز  یعنیآن( به هنر قاعده بخشد،    یقوا   یهماهنگ  قیدر فاعل ]هنرمند[ )از طر  دی با  عتی»طب  ردیشکل بگ  تواندینم

  گر یآشکارا در صورت د  نیا  .بخشدیقوا به هنر قاعده م  یهماهنگ   قینبوغ از طر  نجایدر ا  .(244  :همانمحصول نبوغ ممکن است« )
او    .کند یرا حفظ م   نیو پس  نیشیامر پ  نیب  یبند   میکانت همواره تقس  .دهدیشرط امکانش را نشان م  ویسوبژکت  ادیخوردن به بن  وندیپ
مفهوم است   کیآن    جابیا  یباشد که مبنا   ایقاعده  قیطر  زا  تواندینم   یاثر هنر  کی  ییبایکرده بود که حکم در باب ز  دیتأک  شتریپ

کانت اصالت را   .است  لیاص  یرو محصول نبوغ امر  نیاز ا  .دآییبه وجود م  به مثابه شرط امکانش   نی شیپ  ادیبلکه به واسطه نبوغ بر بن
است    یزی]جنبه[ کشف چ  گریدو د  A)  30§) یدیتقلریغ  جادیاو »اصالت دو جنبه دارد: نخست ]جنبه[ ا  یبرا  .ندداینبوغ م  یعنصر اصل

  هایو نه از دست ساخته  کندیم  دیتقل  عتینبوغ نه از طب  یدر اول (AP.318, P.234). «آموخته شود  ایداده شود    میتعل  تواندیکه نم
 

مرتبط با ساختن    نجایاز اراده است که در ا   یکنش  یعن ی  ست؛یمطلق اراده ن  یبه معنا Willkür در واقع  کهگفت    دیاستفاده کرده است. با an act of will بیآن از ترک 
   .است

1. ingenium  
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توانا  .گرید را همچون  نبوغ  دوم  نظر[  ]وجهه  نم   ایییدر  نوع  ایداده شود    میتعل  تواند یکه  ب  گر ید  یبه   دشویم  رجستهمنتقل شود 
.(Caygill, 1995: 213)   بر مبنا    تواندیاستعداد نم  کیاست؛ چرا که نبوغ در مقام    دیجد  ایظهور قاعده  یاصالت به معن  نجایدر ا

 . ستین  یهنر  نشیو نحوه آفر  یریگشکل  یچگونگ  انیو ب  حینبوغ قادر به توض  نیو همچن  ندیافریرا ب  یزیشده چ  نییتع  شیاز پ  ایقاعده
  ن یخود آن را انتقال دهد؛ ا  لیبه م  تواندی نم  نکهیا  ایچگونه به وجود آمده و   شهایدهیکه ا  داندیکه شخص نابغه نم کندیم   دیأککانت ت

نبوغ انسان    نیبه کار روند »بنابرا  یداور  یبرا  یاریالگو در مقام مع  کیهمچون    تواندیاست اما محصوالت نبوغ م  دیضد تقل  نشیآفر
 ی عنیامکان آن    قیو از طر  بایهنر ز  ادیکانت با آشکار کردن بن(Kant, 2006: 120).   «وار[ استعدادش استنه]نمو  ییاصالت الگو

است«   دیتقل  هروحی  ضد  تماما  نبوغ  که  اندکه »همگان متفق  کندیم  دیاو تأک  .کندیم  رپذیرا امکان  دیتقل  یِحیتوض  ینبوغ گذر از مبنا
به قلمرو علم مربوط    نرویو از ا  بخشدیقاعده م  بایکه نبوغ تنها به هنر ز  یمعن  نیاست بد  بایتنها مختص هنر ز  نیا  .(245  :1388  )کانت،

 نطوریا  بایدارد و اما همانطور که اشاره شد در هنر ز  یریادگیانتقال و    ت یقابل  شودیچرا که آنچه به واسطه دانشمند کشف م  ست؛ین
  م« یاموزیباشند، ب  یآن عال   یو الگوها  ایگو  یهنر شاعر  هایسرودن اشعار نغز را، هر اندازه هم که دستورالعمل  متوانییچنانکه »نم  ست؛ین
تحقق هنر    یبرا  یبه عنوان عنصر  یریادگیبر    نکهیچه ا  .ستین  یر یادگی  یرفتن معنا  انیاز م  یسخن کانت به معنا  نیا  .(245:  همان)

کردن    دیتقل  یالگو برا  کیچونان    شودیم  انینما  باینبوغ در هنر ز  قیکه از طر  ایاما قاعده  کندیم  دیتأک  یتحت عنوان عنصر مدرس
 . کندیم  یرا باز زانندهیانگ یهمچون امر ی نوابغ نقش گر ید یبلکه برا ستین

 ی است برا  ینام  ،ی باشناختیز  یدر نظر او »روح، به معنا  .بحث کانت در باب نبوغ مفهوم روح است  یاصل  میاز مفاه  گرید  یکی 
 ی اصل جان بخش و زندگ نیا  گریبه عبارت د بخشد؛یم اتیو ح  یاصل به هنر سرزندگ نیا .(252 همان: در ذهن« ) زاننده یاصل برانگ

  های دهیماده را با ا  نیکانت »ا  .آوردیبه حرکت درم  یباز  کیدر    مندیتیذهن را به نحو غا  یقوا  ایماده  قیبخش است که از طر
پ   داند،یم  یکی  یباشناخت یز )  ها،دهیا  ن یا  نکهیا  یرگییبا  ماد  ایمنشأ  علت  ارسطو،  اصطالح  ذوقیبه  لذت   «هستند  ی( 

.(Allison,2001: 282)  اما   .کندیم  یمعرف   یباشناخت یز  های دهیا  شینما  یبرا  ایقوه  زاننده،یبرانگ  یاو روح را در مقام اصل  نرویاز ا
به   ای  انندنماییرا نم  ینیهستند که اگرچه مفهوم مع  الیبلکه تنها تصورات قوه خ  ستندین  ینیمفهوم مع  چی ه  یدارا  یباشناختیز  هایدهیا

  .شوندیم   یادیز  میو مفاه  شهیاند  یرگیسبب شکل  یباشناخت یز  هایدهیا  نیاما ا  کندینم   تیآنها کفا  یبرا   ینیمفهوم مع  چیه  گریعبارت د
)از قوه    یشهود  را یشود ز  لیشناخت تبد  کیبه    تواندینم   یباشناختیز  دهیا  کی»  دگوییم  یباشناختیقوه حکم ز  کیالکتیکانت در د

  های دهیا  ای میدر برابر مفاه  رسدیمبنظر   نیا  .(291  :1388  شود« )کانت،  افتی  تواندیمطابق با آن نم  ی( است که هرگز مفهوملهیمتخ
  ی می مفاه  یباشناخت یز  هایدهیدر مقابل ا  رسدیکه بنظر م  هاییدهیکه کانت قبال از کارکرد آنها سخن گفته است؛ ا  هاییدهیباشد؛ ا  یعقل

 هایدهیجهت کارش از ا  دربخواهد    الیقوه خ  قیشاعر از طر  کیکه مثال    یاما هنگام  .کندی نم  تیآنها کفا  یبرا  یشهود  چیهستند که ه
  ق ی از طر  رونیتجربه معمول فرا رود و از ا  هایاست از محدوده  ریمحسوس به آنها بدهد ناگز  یصورت  بیترت  ن یاستفاده کند و بد  یعقل

با    تریبر طبق مثال کانت »عقاب ژوپ  .آن مفهوم بپردازد  انیابژه به ب  کیمربوط به    یباشناخت یصفات ز  یعنی  الیقوه خ  یتصورات ثانو
 ن یا  .(254  همان:با شکوه آسمان است« )  ی[ از شهبانویآسمانهاست و طاووس ]صفت  رومندیاز سلطان ن  یصفت  شیدر چنگالها  یآذرخش

بگستراند،    شاوندیاز تصورات خو  یخود را بر انبوه  دهدیامکان م  لهیبلکه »به قوه متخ  شوندیرهنمون نم  نیمع یصفات ما را به مفهوم
اند مفهوم  شیب  ایشهیکه  در  است  ممکن  که  را  آنچه  وس  نیمع  یاز  به  ب  لهیشده  برم  انیکلمات    هایدهی ا  .(همان)  زد«انگییشود 

  ی به واسطه مواد  الیقوه خ  .شوندیذهن م  ختنیو سبب برانگ  شوندیم  یعقل  هایدهیا  نیگزیجا  یباشناختیصفات ز  قیاز طر  یباشناخت یز
گفت که   توانیم  گریبه عبارت د  .آوردیرا به وجود م  گرید  عتیطب  یباشناختیز  هایدهیا  قیدارند از طر  اریدر اخت  یواقع   عتیکه از طب

 ی عت یطب   یلیتخ  نشیآفر  قیاز طر  یدهد، آن را بطور ثانو  شینما  عتیدر طب  میمستق  ر یرا به طور غ  دهیآنکه ا  یبه جا  یباشناخت ی»صورت ز
  نجا یا  گرید  الیکه قوه خ  یمعن  نیآزاد است بد  الیموضع کارکرد قوه خ  نیدر ا  مدانییم  بتهال  .(99  :1392)دلوز،    کند«یم  انیب  گرید

 ی چه کارکرد ویحال ابژکت نیو در ع  یدر چارچوب تجربه کل الیمقاله اشاره شد که خ  لیدر اوا شتریپ .ردگییتحت سلطه فاهمه قرار نم
 ی شناخت  بایز  هایدهیگفت »ا  توانیم  یبه عبارت  .ستیمحض ن  قاعدگییب  یبه معن  مگویییکه از کارکرد آزاد سخن م  یدارد اما هنگام

در     (Bruno, 2010;136).«د کننیم  بیترغ  دنیشیرو ]ما را[ به اند  نیهستند، از ا  ویابژکت  یتی واقع  ییچنانکه گو  شوندیعرضه م
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م   عتیدر طب  ویابژکت  تیو واقع  یینسبت چنانکه گو  نجایا معنا  به واسط  ابدییدوم  از طر  ال یخ  هکه  شکل   یباشناختیز  هایدهیا  قیو 
   .ردگییم

  ن ینبوغ امکان ا  قیهستند که از طر  یباشناختیز  هایدهیا  شود،یآزاد م  یباز  کیو فاهمه در    الیخ  یآنچه سبب هماهنگ   نیبنابرا
 ر پذینبوغ امکان قی از طر مندتی غا یو فاهمه همچون صورت  الیخ  نیب یهماهنگ  نیبه واسطه ا بایو هنر ز  کنندی را فراهم م یهماهنگ 

  دهد« یزنده نشان م  یوحدت فوق محسوس همه قواست و آن را به عنوان وحدت   انگریگفت »نبوغ ب  توانیم  گریبه عبارت د  شود؛یم
قاعده   یب   یکه ممکن است در آزاد  کندی م  انیب  یاو در مواضع  .کندیم  دیذوق و نبوغ تأک  وندیکانت بر پ  نیهمچن  .(100  :1392)دلوز،  

بر    بایاگرچه هنر ز  .ذوق قرار داد  قلیپرورش و ص  ،آن را تحت انضباط  دیرو با  نیاز ا  .انجامدیبه مهمالت ب  الیآثار خ  ای  الیو قانون، خ
  یدر نظر کانت »برا  روی  هر  به  .اندخورده  وندیپ  شیشاپیفوق محسوس پ  ادیرو ذوق و نبوغ بر بن  نیقرار دارد و از ا  یقوه حکم تأمل  یمبنا

 . (261: 1388 انت،فاهمه، روح و ذوق الزم است« )ک له،یقوه متخ بایهنر ز

 جهینت

نها ز  توانیم  تیدر  امکان هنر  مثابه  به  نبوغ  ا  بایگفت که  مرتبه  معمار  یچونان  تب  یاز  و  فهم  قابل  کانت  فلسفه  است؛    نیینظام 
بر    ک یزینظام متاف  نیو ا  کندیعرضه م  یانتقاد  شه یبر اند  یمبتن  کی زیکانت آن را به مثابه نظام متاف  شهیاند  بندیکه صورت  اییمعمار 

در    زین  عتی اوست و طب  یدر آزاد  ادش یکه بن  یادر مقام سوژه  یعن یشکل گرفته است؛    تهیویاو در سوبژکت  یو بودگ  سانان  شهیاند  ادیبن
در    ز ین  بایاست و هنر به مثابه هنر ز  دیسخن و وضع دوره جد  ویفهم سوبژکت   ن یا  .برآمده از سوژه است  زیآن ن  یو ضرور   یصورت کل

کل و نسخه کانت    ده یا  اد یبن  تهیویسوبژکت  نی بنابرا  .در مقام شرط امکانش بنا شده است  تهیویسوبژکت  ن یا  اد یمقام محصول نبوغ بر بن
 دیهمه مسائل دوره جد  یهمه امور و نقطه کانون  اد یاست و در مقام بن  دیدوره جد  سمیویآشکار شده در سوبژکت  تیگذر از شکاک  یبرا

  ی تنها امر  ادش یبدون تأمل در بن  بایرو فهم هنر به مثابه هنر ز  نیاز ا  ودشمی   دهیدر نسبت آن فهم  زیاست،که همه عناصر فلسفه کانت ن 
به عنوان  دی تقل یِح یتوض یاز مفهوم و مبنا کند،می آشکار را آن اش که کانت به واسطه فلسفه یادیبن  نیهنر بر ا .کندیجلوه م یصور

 .ردگییقرار م هممورد ف بایو چونان هنر ز .کندیاز خود عبور م شینقطه اشتراک ادوار پ

 منابع

 . نشر طرح نو ، تهران:چاپ دوم ،یحسن لطفترجمه محمد  ، کوماخوسیاخالق ن .(1385) .ارسطو

 . نشر گفتارتهران:    ،چاپ اولشرف،  یخراسان نیالد(، ترجمه شرف عهی )مابعدالطب کیزیمتاف .(1366) .ارسطو

 .موسسه انتشارات نگاهدوم، تهران: ویراست  ،یسلطان بیاد نیالدشمس ر ی(، ترجمه ممنطق ارسطو )ارگانون .(1390) .ارسطو

 . ینشر ن، تهران:  چاپ سوم  ،ی(، ترجمه اصغر واعظکانت )رابطه قوا یفلسفه نقاد(، 1392) .لیژ ،دلوز

حکمت و    یپژوهش  مؤسسهتهران:    ،یبهمن پازوک  ؛یبهشترضا  ، ترجمه محمدفلسفه  میمفاه  یخینامه تارفرهنگ(،  1389)  .و دیگران  میوآخی  ،تریر
 . ارغنون نو یپژوهش -یو مؤسسه فرهنگ رانیفلسفه ا

   . ینشر ن  ، تهران:چاپ پنجم ان،یدیرش می، ترجمه عبدالکرنقد قوه حکم(، 1388) . مانوئلیکانت، ا

 .ریرکبی انتشارات ام ، تهران: چاپ اول ،یسلطان بیاد نیالدشمس ر ی، ترجمه م،سنجش خرد ناب(. 1362) . مانوئلیکانت، ا
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