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 چکیده

تالش دارد داوری زيباشناختی را به قوه حکم  ،که سومین کتاب اصلی وی است نقد قوه حکمکانت در 
تأملی اختصاص داده و آن را از احکام معرفتی فاهمه در نقد اول و احکام اخالقی عقل در نقد دوم متمايز 
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 مقدمه

که به بررسی قوه حکم زيباشناختی در سه ساحت زيبايی  -نقد قوه حکمکانت در نیمه نخست 

احکام مربوط به زيبا و واال را از احکام  -طبیعی، زيبايی هنری و واال اختصاص يافته است

معرفتی فاهمه و اخالقی عقل تفکیک کرده و بر استقالل حکم ذوقی از هر دو تأکید ورزيده 

زيرا اوالً حکم  .(. اين استقالل الزمه ذاتی حکم ذوقی است907، 92، ب4984 ،کانت رک.است)

نتیجه تأمالت آزاد )غیرمعرفتی و  -که ناظر بر لذت و احساس زيباشناختی است -ذوقی

ثانی، گذر از طبیعت به آزادی و پرکردن شکاف  غیرمتعیّن( قوه خیال )قوه حکم تأملی( است و در

 استمستلزم چنین استقاللی عبارت ديگر، قوه معرفتی و رفتاری انسان  بین فاهمه و عقل، و به

(. نکته اخیر که کانت خود در Allison, 2001, p.222  و 441-49، 4988 ،ماحوزیرک. )

-76، صصIIIو  II ديباچه ،4984 ،کانت رک.) بر آن تأکید ورزيده است نقد قوه حکمديباچه 

 رک.) شناخت، اعم از بنیادهای استقراء در اصل يکنواختی طبیعت ة( هم بنیادهای مابعدالطبیع29

فهم و و هماهنگی قوای خیال ها وارهو تبیین فعالیت غايتمندانه اندام( 91-9، 4987 ،ماحوزی

آورد و هم با تبیین جهت پیوند مفاهیم فاهمه و شهودهای تجربی و محسوس را فراهم می

هايی از و صدور نشانه و تکالیف اخالقی از يکسو افعال فضايی غیرپديداری )نومنال( جهت تحقق

در عمل به تکالیف کلی و ضروری عقل و در  طبیعت غايتمند برای تقويت احساس اخالقی

از سوی  های مجسم و محسوسهای فوق محسوس عقل در قالبسطحی برتر، تجسم ايده

طه، و بدين ترتیب همچون پلی واس آوردبیعی نظريه اخالق را فراهم می، بنیادهای مابعدالطديگر

وار و ظاهر پراکنده ذهن، ارتباطی اندامشکاف بین اين دو ساحت را پر کرده و بین قوای به

و  462، 4988 ،و ماحوزی 419، ب4982 ،ماحوزیرک. ) ازدسارگانیک برقرار می

Freydberg, 2005, p.3.) 

يکسو هم از غايتمندی عینی عقل عملی بايد از در اين طرحواره، حکم ذوقی جهت استقالل 

معرفی و  نقد قوه حکمکه در نیمه دوم  -غايت شناختی و هم از غايتمندی عینی حکم تأملیِ

عالقه به وجود عین، صورت برکنار باشد و بنابراين در يک تأمل آزاد و بی -تبیین گرديده است

سو،  هم از ديگرو  6ردحاصل آو اصل غايت مندی بدون غايتمحض و غايی اعیان را طبق 

ای ظريف که نافی استقالل اين حکم های محض، بگونهبدلیل خصلت ذاتاً غايتمند اين صورت

در عین  اين پیوند 2نباشد، با قوه عقل مرتبط گرديده و پیوند زيبايی و اخالق را به نمايش بگذارد.

ار استقالل، مسئله بسیار مهمی است که کانت در نقد سوم همواره بدان توجه دارد. در اين نوشت
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های ساخته شده توسط انسان له معماگونه را در ساحت زيبايی هنری که ناظر به زيبايیأاين مس

و  منظور بررسی چگونگی اين پیوند، پیش از فهم ماهیت هنر بررسی خواهیم کرد. به ،است

عالقگی احکام ذوقی و است نخست ماهیت بی مالز ،چگونگی برقراری ارتباط هنر با اخالق

 های محض غايتمند در انديشه کانت را معرفی کنیم.نحوه فعالیت قوه خیال در حصول صورت

 غايتمندی قوه حکم زيباشناختي

رضايت ناشی از مبنای مقوله کیفیت تنظیم شده است،  کانت در دقیقه اول حکم ذوقی که بر

 به وجود عین تفکیک کرده است؛« عالقه»از رضايت برخاسته از چنین لذت زيباشناختی را اين

نامیده « عالقه»زنیم رضايتی که به تصور وجود يک عین پیوند می

شود. چنین رضايتی همیشه با قوه میل ]عقل[ نسبت دارد، خواه می

مثابه ]امری[ ضرورتاً پیوسته به مبنای مثابه مبنای ايجابی آن خواه بهبه

ايجابی آن. لیکن وقتی سئوال اين است که آيا چیزی زيباست 

ای به وجود آن داريم خواهیم بدانیم آيا من يا هر کس ديگری عالقهنمی

خواهیم بدانیم[ چگونه دربارة آن به توانیم داشته باشیم بلکه ]میيا می

 کنیمود يا تأمل( داوری میصرف )شه (Observation) هکمک مشاهد

 (.400-404، 6، ب4984کانت )

وجود متعلق اين »طبق اين عبارت، در حکم زيباشناختی اساساً با تصور عین در ذهن و نه 

در عالم واقع کار داريم. بنابراين متعلق عالقه به وجود عین، نه صورت، بلکه ماده موجود « تصور

برخاسته از توجه به صورت محض عین، بدون ابراز  در اعیان است. کانت بر اين اساس رضايت

عالقگی را رکنی از غايتمندی بدون نامیده و بی« رضايت فاقد هر عالقه»ای را هرگونه عالقه

 غايت لحاظ کرده است.

تنظیم شده است، اين صورت محضِ عاری از  ،کانت در دقیقه سوم که برحسب مقوله نسبت

، اصل غايتمندی بدون غايتمبنای  هرگونه عالقه را صورت غايتمند عین معرفی نموده و بر

تواند در خدمت غايت يا غايات معینی قرار که می -عالوه بر نفی هرگونه عالقه به وجود عین

سازد نیز کنار عین را مشخص میهرگونه غايتمندی متعین، که از قبل چیستی و کارايی  -گیرد

 نهاده است؛

مثابه مبنای رضايت لحاظ شود، همواره حامل هر غايتی، اگر به

به متعلق لذت است. بنابراين  -مثابه مبنای ايجاب حکمبه -ایعالقه
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تواند بنیاد حکم ذوقی قرار گیرد. اما همچنین، هیچ غايت ذهنی نمی

وری از غايتی عینی، يعنی از وسیلة هیچ تصتواند بهحکم ذوقی نمی

امکان خود عین برطبق اصول پیوند غايی و نتیجتاً توسط هیچ مفهومی 

زيرا حکمی زيباشناختی است و نه شناختی و  .از خیر، ايجاب شود

بنابراين کاری با هیچ مفهومی از سرشت و امکان درونی يا بیرونی عین 

وره با صنسبت قوای موسیله اين يا آن علت ندارد بلکه صرفاً با به

 شوند سروکار داردوسیله تصوری ايجاب میيکديگر تا جايی که به

 (.469-61، 44)همان، ب

حاوی چند نکته بسیار اساسی است؛ نخست آنکه صورتِ محض تأمل شده  ،عبارت فوق

از قبل عبارت ديگر متعیّن و بهتوسط قوه حکم تأملی، ذاتاً غايتمند است؛ هرچند اين غايت 

منظور فهم اين  است. بهنامتعیّن اين غايتمندی، نظر در  موردرو غايتِ اين ص نیست. ازمشخ

متعلق يک »غايت  ،طبق تعريف علت غايیعقیده کانت  ادعا بايد مفهوم غايت را تعريف کرد. به

مثابه علت آن )مبنای واقعی امکان آن( لحاظ شود و ]بنابراين[  مفهوم است تا جايی که مفهوم به

اش همان غايتمندی )صورت غايی( آن است. پس جايی که نه متعلقدر قبال  مفهومعلیت يک 

مثابه معلولی انديشیده شود که صرفاً شناخت يک متعلق بلکه خود متعلق )صورت و وجود آن( به

ايم. تصور معلول در اينجا مبنای را تعقل کردهفقط به کمک مفهومش ممکن است، غايتی 

 (.416، الف4982ماحوزی رک.  و  466، 40)همان، ب «ايجابی علتش و مقدم بر آن است

داشتی به وجود عین که )قوه حکم تأملی( بدون هرگونه چشماگر ذهن  نظر به تعريف فوق،

و يا وسیله بودن آن عین است، تالش کند نسبت کثرات با وحدتی از  ، کمالناظر بر سودمندی

تواند به لذت و رضايتی قبل نامعیّن يا همان صورتِ صرف و غايی عین را حاصل آورد، می

 (. Kraft, 1996, p.82و 499 ،4989راجر اسکروتن  رک.) زيباشناختی دست يابد

ظات معرفتی اعم از از هرگونه مالح نکته ديگر آنکه اين صورت محضِ غايتمند، که

مه )مقوالت و اصول( و مالحظات های محض و پیشینی حس )زمان و مکان( و فاهصورت

قوای خیال و  (Free play) د)غايات ناظر به خیر اخالقی( آزاد است، نتیجه بازی آزااخالقی 

(. اين بازی آزاد قوای خیال )قوه شهودها( و see: Allison, 2001, p.178) مه استفاه

فعالیت تعینی اين  فاهمه )قوه مفاهیم( همان چیزی است که فعالیت قوه حکم )خیال( تأملی را از

تبیین شده و درصدد است شهودها و مفاهیم را در  نقد عقل محضقوه )قوه حکم تعینی( که در 
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(. 499، صب4924کند)ببینید ماحوزی می جريان شاکله استعاليی با هم هماهنگ سازد متمايز

برمبنای اين تفکیک، در قوه حکم تأملی، هماهنگی )هارمونی( قوای شهودها و مفاهیم و نه خود 

شهودها و مفاهیم در يک فعالیت آزادانه و نه تعینی قوه خیال منجر به انتزاع صورت محض 

 ته است؛شود. کانت اين نکته را چنین بیان داشاعیان مورد تأمل می

تواند چون در اينجا حکم مبتنی بر هیچ مفهومی از عین نیست، فقط می

وسیله عبارت باشد از قرار گرفتن خودِ قوه متخیله )در مورد تصوری که به

طور کلی برای گذار آن عینی داده می شود( تحت شروطی که فاهمه به

در اين است  يعنی چون آزادی قوه متخیله .از شهودها به مفاهیم نیاز دارد

سازد، حکم ذوقی بايد بر احساس صرف می 9وارهکه بدون مفاهیم شکل

اش کنش متقابل میان قوه متخیله در آزادی اش و فاهمه در قانون مندی

مندی واسطه غايتبر احساس باشد که به استوار باشد. بنابراين بايد مبتنی

عالیت قوه شناخت شود( با تحريک فوسیله آن عینی داده میتصور )که به

مثابه قوه شود. ذوق بهدر بازی آزاد آن موجب داوری ما دربارة عین می

است، اما نه  (subsumption) حاکمه ذهنی حاوی يک اصل متابعت

متابعت شهودها از مفاهیم، بلکه متابعت قوه شهودها يا تصورات )يعنی 

ولی در قوه متخیله( از قوه مفاهیم )يعنی قوه فاهمه( تا جايی که ا

، 4984 ،کانت) اش هماهنگ استمندیاش با دومی در قانونآزادی

 (.642، 99ب

، که «طور کلیتمايل غايتمندانه قوه متخیله برای هماهنگی با قوه مفاهیم به»به اين معنا، 

شود، بنیاد ها مینظر از وجود )ماده( آن های محض و غايی اعیان، صرفمنجر به انتزاع صورت

نظر به اين مالحظه است که قوه حکم تأملی با رعايت دقايق  زيباشناختی ما است. باهای داوری

( به احساس ذوقی و زيباشناختی در هر دو عرصه 499-22، 4-66ب بهمان،  رک.) چهارگانه

اين صورت و احساس ذوقی برخاسته از آن  ليابد؛ هرچند حصوزيبايی طبیعی و هنری دست می

پیوندی که با غايتمندی عقل دارد، تا حدودی متفاوت از زيبايی طبیعی  در زيبايی هنری به لحاظ

 است.

بندی کانت به باب پای اين اتصال زيبايی هنری به خیر اخالقی، مسايل بسیار زيادی در

کند. از آنجا که کانت به صراحت از خويشاوندی و پیوند زيبايی ضوابط و دقايق امر زيبا طرح می



 42، شماره 21، بهار و تابستان 2سال  ،اهی فلسفیژپوهش/  486 

بايد اين نکته روشن گردد که آيا متعلق عالقه عقل به زيبايی  1گفته استهنری با اخالق سخن 

هنری، عالقه تجربی )عالقه معطوف به ماده و وجود عین( است يا عالقه عقلی )عالقه معطوف 

رو است که از به صورت عین( و يا هر دو عالقه در اين عرصه حضور دارند؟ اين پیچیدگی از آن

عی و خواه هنری، بايد بدون التفات به هرگونه قصد معینی انديشیده سو، زيبايی خواه طبی يک

(. 616، 19)همان، ب «ايجاد چیزی داردهمیشه قصد معینی برای  ،هنر»سوی ديگر  شود، و از

مندی در حصول صورت زيبا و رعايت دقايق ی اين ديدگاه، يعنی هم نفی عالقهحفظ هر دو سو

مندی در ايجاد چیزی معین، که اين اعیان، و هم لحاظ عالقهعنوان شرط زيبا بودن چهارگانه، به

(، معمايی see: Ginsborg, 2005, p.10) چیز همواره خواسته عقل و خیر اخالقی است

است که کانت خود تالش دارد با تفکیک اقسام چندگانه هنر و دو نوع عالقه تجربی و عقلی، 

راه حل الزم است ابتدا تعريف هنر و اقسام آن از منظور فهم اين  حلی برای آن ارائه دهد. بهراه

 نظر کانت را ذکر کنیم.

 هنر و اقسام آن

( از opusعبارت ديگر، تفکیک اثر) کانت با تفکیک زيبايی هنری از زيبايی طبیعی و به

 ( بر وجه اختیار انسان در تولید آثار هنری تأکید ورزيده است؛effectusمعلول)

ای که عقل طريق اراده طريق اختیار، يعنی از تولید ازدرستی فقط بايد به

شود. زيرا اگر دهد، هنر نامیده میهای خود قرار میرا مبنای فعالیت

های مومی( را اثر دوست داريم محصول زنبوران )ساختمان منتظم سلول

محض اين که هنری بنامیم اما اين فقط بر سبیل تمثیل با هنر است؛ به

درنگ بی ،شان بر هیچ تعمق عقلی مبتنی نیستاحساس کنیم کار

را فقط  عنوان هنر آنگويیم محصولی از طبیعت )از غريزه( است، و بهمی

در اين  697-98، 19)همان، ب یمدهشان ]خدا[ نسبت میبه خالق

 (.Schaper, 1996, p.392خصوص همچنین ببینید 

عنوان صورت آثار هنری و قصد هنرمند در به نمايش کانت همچنین با لحاظ غايت به

صرف دانستن، »که در آن  -علمگذاشتن اين صورت، هنر را از دو خويشاوند غايتمند آن، يعنی 

آور( است که نفسه ناخوشايند )رنجای فیکه مشغله -وریپیشهو  -(698همان، ) «توانستن است

تواند به شخص تحمیل نتیجه فقط به اجبار می و دريابد واسطه معلولش )مثالً مزد( جذابیت میبه
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ها، هنر ها و تعريفتفکیک کرده است. البته بايد توجه داشت که هرچند بنابه اين تفکیک -شود

طور که گفته ... در همه هنرهای آزاد باز هم چیزی اجباری يا همان» خصلتی آزاد دارد، اما

باشد و فقط  آزادکه بايد در هنر  روحت که بدون آن، ]مکانیسمی[ مورد نیاز اس ایشیوه ، شودمی

 همان(. با اين«)تبخیر خواهد شدبخشد، جسمی نخواهد داشت و بکلی اوست که به اثر حیات می

بايی هنری با عقل حال اين ادعا، يعنی نمايش غايتی معین در آثار هنری، گويای ارتباط وثیق زي

(. اين مسئله Buchdahl, 1996, pp.13&15) های( متعین عقل استو مفاهیم )ايده

 گويد؛ترين وجه تمايز زيبايی هنری از زيبايی طبیعی است. کانت خود در اين باره چنین میاصلی

از هنر داده شده باشد و بدين اعتبار بايد  صولیعنوان مح... اگر عین به

زيبا اعالم شود، در اين صورت، چون هنر همیشه غايتی را در علت )و در 

هومی از آنچه که شیء بايد گیرد، بايد قبالً مفش فرض میعلیتش( پی

الودة آن موجود باشد. و چون هماهنگی کثرات در چیزی با باشد در ش

دهد، بايد ه غايت، کمال آن چیز را تشکیل میمثابتعین درونی از آن به

نظر قرار  عین حل کمال شیء نیز مد در داوری دربارة زيبايی هنری در

عنوان زيبايی عی )بهبايی طبیکه در داوری دربارة زي حالی گیرد؛ در

در اين  612، 18)همان، ب یعی( اين مسئله به هیچ وجه مطرح نیستطب

 & Kemal, 1996, pp. 108-110همچنین ببینید خصوص 

Allison, 2001, p.215.) 

باب نسبت هرکدام با عقل  با اين مالحظه کانت دو نوع هنر را از هم تفکیک کرده و در

توان گفت طبق دعاوی کانت اگر قوه حکم تأملی پس از مالحظات ذکر سخن گفته است. می

آنکه غايت، صورت محض عین را بیی بدون مبنای اصل غايتمند شده در دقايق چهارگانه و بر

که ناظر بر کمال  را ای عقلیاز قبل معین باشد اين صورت چه باشد، حاصل آورد و آنگاه عالقه

زيبايی »به صورت مذکور الحاق کند، زيبايی از حالت  ،يا همان غايتمندی عینی درونی است

ج، 4982 ،ماحوزی رک.) شودخطاب می« زيبايی مقید»عنوان خارج گرديده و بنابراين به« آزاد

29-426.) 

شیء را شناخته و با هدف نمايش و فعلیت بخشیدن به آن اعمالی را  کمالحال اگر هنر نیز 

اش صرفاً احساس لذت واسطهو اگر صرفنظر از اين رويه، مقصود بی مکانیکیانجام دهد اين هنر 

تی صرفاً حصول لذت با تصورات نام دارد. حال اگر غايت هنر زيباشناخ زيباشناختی هنرباشد، 

قبیل شوخی و خنده و مزاح در مجالس و يا چینش میز غذا و غیره  صرف از تأثرات حسیمثابه به
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 شناختهای نحوهمثابه ، و اگر غايت آن حصول لذت با تصورات بههنر مطبوعهمراه باشد، 

(modes of cognition) نام دارد. از اين میان، آنچه متناسب با نوشتار  هنر زيباباشد،  همراه

 است. زيباحاضر حائز اهمیت است هنر مکانیکی و هنر 

 هنر مکانیکي و سیطره عقل بر آن

مثابه بخشی از امر زيبا چیزی است که در داوری صرف خوشايند همانگونه که ذکر شد، هنر به

اگر اين چیز تأثر حسی »دارد. حال  چیزیبر آن، همیشه قصد معینی برای ايجاد  است و عالوه

صرف )چیزی صرفاً ذهنی( باشد، که بايد قرين لذت باشد، محصول مزبور در عمل داوری فقط 

و نیز اگر قصد متوجه  شود.واقع می خوشايند( sensible feeling) یحستوسط احساس به

اين صورت، عین مزبور فقط وسیله هنر تحقق يابد در ايجاد عینی معین باشد و اگر اين عین به

خوشايند  عمل صرف داوریشود. اما در هر دو مورد هنر در ازطريق مفاهیم خوشايند واقع می

کانت ) «شود، يعنی نه به مثابه هنر زيبا بلکه به مثابه هنر مکانیکی خوشايند استواقع نمی

ايش آگاهانه غايتی (. طبق اين ادعا، اگر برکنار از دعاوی معرفتی، هدف نم616، ص19، ب4984

 معین که ناظر به کمال عین است باشد، اثر هنری ساخته شده، اثری مکانیکی است.

(. اين 617، ص17)همان، ب دادنی است عقیده کانت، هنر مکانیکی هنری تعلیمی و يادبه

شود. اين خصلت سبب ماده طرح می هم درخصوص صورت وخصوص  هم دروجه تعلیمی 

عنوان نیز بخواند. بايد توجه داشت که سودمندی به هنر سودمندگرديده کانت اين سنخ هنر را 

ناظر به عالقه به وجود يا همان ماده عین در خدمت خیری برتر و يا  غايتمندی عینی بیرونی

( و Allison, 2001, p.223و  668، ص14)همان، ب خیری نهايی )خیر اعال اخالقی( است

گردد اين هنر حتی از خصلت ترکیب غايتمندی عینی درونی و بیرونی در هنر مکانیکی سبب می

خدمت عقل و غايات اخالقی جلوه کند.  ای درزيبايی مقید نیز فروتر آمده و همچون وسیله

به شکل مارس، محتوا  روح جنگاوریای زيبا و به شکل فرشته مرگعنوان مثال در نمايش به

ای تعريف شده با هم ترکیب گونهه و ماده اثر هنری طبق قواعد مدرسی و تعلیمی ب)صورت( 

کانت بر اين نکته تأکید  شود.ای موسیقی تولید میای و يا قطعهگرديده و بدين ترتیب مجسمه

شود و بنابراين ای به بازی آزاد قوای متخیله و فاهمه وارد نمیورزد که در اين جريان لطمهمی

اين سنخ هنر نیز همچنان تابع قواعد قوه ذوق و دقايق چهارگانه است اما واقعیت اين است گويی 

توان از صرافت و اولیه بودن خصلت زيبايی سخن گفت زيرا در که در اين خصوص به راحتی نمی

اينجا عالقه به وجود عین يا همان سودمندی برای خیری برتر و نهايی و شناخت غايتی مشخص 
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همان آغازِ تأمل قوه حکم حضور دارند و بنابراين گويی عامدانه غايتمندی عینی بیرونی  از عقل از

کند. اين نکته را کنار غايتمندی ذهنی )غايتمندی بدون غايت( ايفای نقش می و درونی در

 مشاهده کرد؛نیز ين عبارت مختصر کانت توان در امی

فقط صورت همین قدر برای تصور زيبا از يک عین، که درحقیقت 

طور کلی قابل انتقال می کند، نمايش يک مفهوم است، که مفهوم را به

کافی است. اما برای دادن اين صورت به محصول هنر زيبا صرفاً ذوق 

های متعددی الزم است و هنرمند پس از اينکه ذوقش را به کمک نمونه

از هنر يا طبیعت پرورش داد و تصحیح کرد برای اثر خويش، پس از 

های بسیار و اغلب پرمشقت برای ارضای خود، صورتی را که کوشش

کند؛ از اينرو اين صورت نه محصول الهام يا کند پیدا میاش میراضی

نتیجه جهش آزادانه قوای ذهنی، بلکه حاصل روندی کُند و حتی پررنج 

از بهسازی برای متناسب ساختن اين صورت با انديشه، بدون لطمه زدن 

اما ذوق فقط يک قوه داوری  ازیِ قوایِ ]ذهنی[ خويش است.به آزادیِ ب

ای مولد؛ بنابراين چیزی که متناسب با آن است ... ممکن است نه قوه

است محصولی متعلق به هنرهای سودمند و مکانیکی يا حتی مربوط به 

توان آموخت و دقیقاً بايد مراعات کرد علم، مطابق با قواعد معیّنی که می

شود فقط محمل انتقال و صورت خوشايندی که به آن داده میباشد. اما 

ای برای نمايش آن است که ما تا حدود معینی نسبت به آن آزاد شیوه

 ،کانت) مانیم، گرچه از جهت ديگر با غايت معینی پیوسته استمی

 (.694، ص18، ب4984

مذهبی، اشعار های ها و نقاشیهنرهايی چون موسیقی کلیساها و اماکن مذهبی، تنديس

گر پیوند عقل و خیال در نمايش اخالقی و تعلیمی و ديگر هنرهای اينچنینی همگی جلوه

ها هم عالقه ای ملموس و محسوس است که در آنهای عقلی و اخالقی در ماده و بدنهايده

( و see: Allison, 2001, p.223) عقلیِ ناظر به صورت يا همان عالقه به خیر اخالقی

ای پیچیده و عالقگی زيباشناختی، بگونهتجربی ناظر به ماده عین هنری درکنار بیهم عالقه 

اند. بنابراين در مورد اين سنخ دهمتاحدی ناسازگار با مبانی زيباشناختی موردنظر کانت گردهم آ

توان گفت نخست عین مذکور طبق اصول و دقايق های مقید نمیهنر به سهولتِ زيبايی

مضمون کمال )غايتمندی عینی درونی( که ناظر به  آنرديده و سپس به زيباشناختی تأمل گ
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های مذهبی اضافه گرديده ( و يا آرايه424، صج4982 :)ببینید ماحوزی چیستی نهايی عین است

بر اين، اين هنر برکنار از ضابطه مطرح در زيبايی مقید، به غايتمندی عینی بیرونی است. عالوه

تر از هنرهای اين سنخ هنر را به لحاظ صرافت زيباشناختی متنازلنیز مجهز است که اين امر 

 کند.مقید معرفی می

 های زيباشناختي نابغههنرهای زيبا و ايده

مثابه هنر زيبا، هنری است که معیارش قوه حاکمه هنر زيباشناختی، به»برخالف هنر مکانیکی، 

ازاينرو هرچند در تولید اين هنر نیز (، 614، ص11ب، 4984 ،)کانت «تأملی است و نه تأثر حسی

نبايد قصدی جلوه کند، يعنی هنر زيبا بايد مثل »نظر هنرمند باشد اما اين غايت  بايد غايتی مورد

 (.616، ص19)همان، ب «، گرچه از هنر بودن آن مطمئنیمبه نظر آيدطبیعت 

است که از يکسو هنر زيبا رو کانت هنر زيبا را صرفاً هنر نبوغ دانسته است. اين انحصار از آن

تواند تحت قاعده و مفهومی معین تولید گردد و ازسوی ديگر، هنر بدون بنابه آزادی متخیله نمی

 غنبوعقیده کانت راه حل اين پارادوکس آن است که طبیعت، ازطريق قاعده معنا ندارد. به

(genius) از « يحه ای برای تولیدقر»مثابه به هنر زيبا قاعده ببخشد. خصلت معماگونه نبوغ به

توان با است به اين معنا که نمی اصالتيکسو از هرگونه قاعده معینی فارغ است و بنابراين واجد 

ها يا تقلید به نبوغ دست يافت، و ازسوی ديگر، به لحاظ همین اصالت و نوآوری، آموختن قاعده

معیار و قاعده داوری برای مبنا،  ،(exemplary) هو نمون (model) وابه الگمثبهتولیدات وی 

گری قابل توضیح با اينحال اين تولید نه توسط نابغه و نه هیچ کس دي آورند.گران را فراهم میدي

 & Gotshalk, 1996, p.12 ینچنهم و 619، ص17ان، ب)هم و يا تعلیم علمی نیست

Schaper, 1996, pp.390-91نتیجه آموزش نظر نبوغ بیش از آنکه  های مورد( زيرا ايده

مثابه بهو يا تأمل باشند، نتیجه الهام طبیعت است تا بدين طريق، نبوغ برای هنر و نه علم، 

محصولی که آن را مديون نبوغ  (author) خالقست که ا رو اين از»، طبیعت قاعده بخشد

که چنین اند؛ و نیز قدرت آن را ندارد هايش چگونه در او پیدا شدهداند ايدهخويش است خود نمی

هايی به ديگران انتقال قالب دستورالعمل هايی را به میل و يا از روی نقشه تدبیر کند و درايده

(. بنابراين 611، ص12، ب4984 ،کانت) «دهد تا آنان را به تولید محصوالت مشابهی توانا سازد

)همان،  شودای که نبوغ به اثر هنری بخشیده است صرفاً از روی خود اثر هنری خوانش میقاعده

. (698، ص12)همان، ب دشوای ديگر گذاشته می( و به عنوان میراثی برای نابغه617، ص17ب



  487 کانت و خويشاوندی عقل و خیال در زيبايی هنری / 

معمای آزادی و توان دورنمايی از راه حل کانت برای حل میبا نظر به اين توضیحات، 

 حل را چنین بیان کرده است؛به اختصار اين راه وی. آورد لاصمندی هنرهای زيبا حقاعده

ها در وهله اول محصولی، مستلزم قواعدی است که بر پايه آن هر هنری

شود. اما مفهوم هنر زيبا اگر بناست هنری خوانده شود، ممکن تصور می

مشتق شود  ایدهد که حکم دربارة زيبايی محصولش از قاعدهاجازه نمی

که مبنای ايجابی آن يک مفهوم باشد و بنابراين متکی بر مفهومی از 

تواند نحوه امکان محصول مزبور باشد. بنابراين خود هنر زيبا نمی

طبق آن ايجاد کند تدبیر نمايد. اما در ای را که بايد محصولش را قاعده

هنر  ای قبلیتواند بدون قاعدهعین حال چون يک محصول هرگز نمی

طريق هماهنگی قوای آن(  نامیده شود طبیعت بايد در فاعل ]هنرمند[ )از

 مثابه محصول نبوغ ممکن استبه هنر قاعده بخشد، يعنی هنر زيبا به

 (.619-11، صص12)همان، ب

معنای روح، به»است.  (spirit) روحدارای عقیده کانت، اثر تولید شده توسط نبوغ به

همان، «)در ذهن (animating principle) هبرانگیزاننداصل زيباشناختی، نامی است برای 

قوای ذهن را در  (aesthetic ideas) زيباشناختی هایايده(. اين اصل ازطريق 696، ص12ب

کند. به اين معنا، روح همان قوه نمايش ها را تقويت میبازيی آزاد و غايتمندانه قرار داده و آن

 های زيباشناختی است.ايده

های های عقل، انديشهاند که بدلیل پیوند با ايدهزيباشناختی، تصوراتی از قوه متخیلههای ايده

های زيباشناختی را روح، ايدهکنند. کانت در تشريح فحوای يک شعر ذیبسیاری را طرح می

 چنین تشريح کرده است؛

در يک کالم، ايده زيباشناختی تصوری از قوه متخیله است پیوسته به 

رد آزادش ب، که با چنان کثرتی از تصورات جزئی در کارمفهومی معین

توان متحد است که هیچ بیانی حاکی از مفهومی معین برای آن نمی

ناپذير به يک های وصفيافت؛ و بنابراين چنین تصوری بسیاری انديشه

انگیزد و به ها قوه شناخت را برمیکند که احساسِ آنمفهوم اضافه می

 (.692، ص12)همان، ب افزايداست، روح میزبان که حروف صرف 
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مورد  ؛های زيباشناختی استتوصیف فوق حاوی چند کلید اساسی در فهم چیستی ايده

، 97و ب 696، ص12های عقل)همان، بهای زيباشناختی علیرغم تفاوت با ايدهنخست آنکه ايده

بايد توجه داشت اند. ها متصل(، بدانSchaper, 1996, p.391و همچنین  620، ص4تذکر 

کند ها تکافو نمیو زبانی با آن مفهومیاند و هیچ های زيباشناختی تصورات قوه متخیلهکه ايده

آيد، از آنِ عقل بوده و بنابراين از سنخ ها برمیگونه که از نام آنهای عقل، هماناما ايده

 ،کانت :)ببینید کافو کندتواند با آن ت)تصوری از قوه متخیله( نمی شهودیاند که هیچ مفاهیمی

رو است که شوند از آنخوانده می هاايده(. اينکه تصورات قوه متخیله نیز 696، ص12، ب4984

 های( عقل، ازکنند از مرزهای تجربه فراتر رفته و درنتیجه مفاهیم )ايدهاين تصورات تالش می

غیره را در قالب اثر  قبیل شجاعت، موجودات نامرعی، قلمرو مقدسان، دوزخ، ابديت، خلقت و

ها در طبیعت وجود داشته آنکه هیچ نمونه منفرد و شخصیی به ازای آنهنری نمايش دهند، بی

 :)ببینید ترين هنر استعقیده کانت، شعر از میان هنرهای زيبا در اين خصلت برجستهباشد. به

 (.491، ص4989 ،و راجر اسکروتن 699همان، ص

است که حتی اصل جدی های عقلی چنان ی زيباشناختی با ايدههاکانت پیوند ايدهعقیده به

 ؛قرار داردهای زيباشناختی نیز در عقل حاکم بر ايده

طور که در يک ايده عقلی قوه متخیله با شهودهايش به مفهوم همان

طور نیز در يک ايده زيباشناختی يابد، همانداده شده دسترسی نمی

کامالً به شهود درونی قوه متخیله که فاهمه ازطريق مفاهیمش هرگز 

يابد. لیکن چون زند دست نمیاين قوه آن را با تصوری معین پیوند می

تحويل تصوری از قوه متخیله به مفاهیم ]عقل[ به معنی توضیح آن 

 رناپذي توان يک تصور توضیحاست، ايده زيباشناختی را می

(inexponible) مید.... اين هر دو نوع قوه متخیله )در بازی آزاد آن( نا

ايده، يعنی عقلی و زيباشناختی، بايد اصول خود را داشته باشند، آن هم 

های عقلی در اصول عینی کاربرد عقل، و ايده های در عقل؛ ايده

 (.629، ص97، ب4984 ،کانت) زيباشناختی در اصول ذهنی کاربرد آن

 بلکه د مفهوم )ايده( عقل نیستنکته ديگر آنکه، ايده زيباشناختی صرفاً نمايش يک يا چن

های های عقلی را به جنبش واداشته و انديشهمثابه قوه ايدهمتخیله در بازی آزاد خود، عقل به

مثابه نتايج و بیشتری را بیش از آنچه که مفهوم مذکور درصدد بیان آن باشد، تولید کرده و به
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يک عین  (aesthetic attribute)صفات زيباشناختیتصورات ثانوی قوه متخیله يا همان 

 دارد. بیان کانت در اين خصوص روشنگر اين نکته است؛عرضه می

اکنون اگر تصوری از قوه متخیله را تحت يک مفهوم قرار دهیم، تصوری 

نفسه بیش از آنچه که هرگز در يک که به نمايش آن تعلق دارد، اما فی

کند و درنتیجه خود میتوان فهمید مايه انديشه فراهم مفهوم معیّن می

دهد، در اين مفهوم را از حیث زيباشناختی به طور نامحدود گسترش می

های عقلی )عقل( را به جنبش صورت قوه متخیله خالق است و قوه ايده

ای بیش از آنچه می توان آورد، يعنی به کمک يک تصور، انديشهدرمی

مفهوم شیء تعلق ای که البته به در آن ادراک يا روشن ساخت )انديشه

آن صوری که خودِ نمايش يک مفهوم معین را  شود.دارد( حاصل می

صورات ثانوی قوه متخیله، بیانگر نتايج مثابه تشکیل نداده بلکه فقط، به

مرتبط با آن ]مفهوم[ و خويشاوندی آن با مفاهیم ديگرند، صفات 

تواند میای عقلی نمثابه ايده)زيباشناختی( يک عین، که مفهوم آن به

 (.691شوند)همان، صنحو کافی نمايش داده شود، نامیده میبه

های زيباشناختی تألیفی از جمع صفات زيباشناختی و توان گفت ايدهبه عبارت فوق می بنا

ای غايتمند اما های عقلی است که در نتیجه بازی آزاد قوای متخیله و فاهمه و بگونهنمايش ايده

پديده و  دُردانه طبیعترو تولید اين شوند. از همینضیح ناپذير تولید میغیرقصدی، ناخواسته و تو

هايی نیز داشته ها و کاستیشود؛ تولیدی که ممکن است نقصمثابه يک مکتب معرفی میبه نادر

بک برطرف گردد؛ هرچند شاگردان و مقلدان در اعمال باشد و توسط پیروان اين مکتب و سَ

ها همچون نابغه قواعد نیستند و بنابراين حق ندارند در اصالح اين کاستیاصالحات کامالً آزاد 

 (.692، ص12کامالً کنار نهند)همان، بتغییر داده و يا رايج را 

برکنار از ماده هنرهای زيبا ازقبیل سنگ برای يک مجسمه يا ملزومات يک نقاشی، صورت 

گونه که اشاره شد، وجه نخست،  است. همان مکانیکیو وجه  روحترکیبی از وجه  ،اين آثار

ها های زيباشناختی نبوغ است. از آنجا که اين ايدهای کامالً بديع و نوپديد در نمايش ايدهپديده

های عقلی و حتی بیش از آن هستند، بنابراين هماهنگی )هارمونی( قوه متخیله ذاتاً نمايش ايده

است. درنتیجة هماهنگی آزاد و فارغ از ای لطیف و غیرتصنعی با عقل مرتبط بدين لحاظ بگونه

تعیّن قوای متخیله و فاهمه با هم و پیوند اين هماهنگی با عقل و بطورکلی هماهنگی قوای 
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برداری غیرمستقیم در عرصه شناخت، شناختی، ذهن ترغیب و برانگیخته شده و حتی برای بهره

 مدعی است؛شود. کانت در اين باره سبب تقويت قوای معرفتی انسان می

سازد ها )در نسبتی معیّن( نبوغ را میبنابراين قوای ذهن که وحدت آن

اند.... ]در اينجا[ ازنظر زيباشناختی، قوه متخیله آزاد قوه متخیله و فاهمه

است تا حتی ناخواسته، فراسوی چنین توافقی با مفهوم، مصالح غنی و 

مفاهیمش التفاتی  ای برای فاهمه فراهم کند که فاهمه درپرداخت نشده

نحو عینی برای شناخت بلکه ها را، گرچه نه بهها ندارد، اما آنبه آن

طور نحو ذهنی برای برانگیختن قوای شناختی، و بنابراين بهبه

رد. بنابراين نبوغ بدرستی بکار میها نیز، بهغیرمستقیم برای شناخت

تواند می نمیعبارت است از نسبتی خجسته ]میان اين قوا[، که هیچ عل

وسیله آن برای مفهومی آن را ياد دهد و هیچ کوششی آن را بیاموزد، و به

يابیم که ها بیانی میهايی، و ازسوی ديگر، برای اين ايدهمعیّن، ايده

مثابه ها ايجاد شده، بهتوانند حالتی ذهنی از ذهن را که توسط آنمی

درستی همانی ه اخیر بهضمیمه مفهوم، به ديگران انتقال دهند. اين قريح

 (.697، ص12)همان، ب شوداست که روح نامیده می

)همان،  «هنر همیشه قصد معینی برای ايجاد چیزی دارد»عالوه بر وجه نخست، از آنجا که 

(، در هنرهای زيبا نیز آگاهانه وجهی مکانیکی که ناظر بر قواعدی مدرسی است 916، ص19ب

مثابه ماده عبارت ديگر، روح بههای زيباشناختی و بههنرهای زيبا ايدهحضور دارد. به اين معنا، در 

ای برجسته پیوند گیرد تا بتواند بگونهدر هیأت و پوشش اين قواعد و ضوابط مدرسی قرار می

عبارت اخری، های عقلی را محقق سازد. بهخیال و عقل و خويشاوندی اين دو قوه در نمايش ايده

منظور دفع شائبه تصادفی بودن و يا هنر مکانیکی از هنر زيبا، هنر اخیر بهبا وجود تفکیک دقیق 

 هرج و مرج احساسی از اصول و آموزه های هنر مکانیکی فارغ نیست؛

مثابه هنر صرف کوشش و گرچه هنر مکانیکی و هنر زيبا، اولی به

هذا هیچ هنر مثابه هنر نبوغ بسیار متفاوتند، معيادگیری و دومی به

تواند طبق قواعدی يی نیست که در آن عنصری مکانیکی، که میزيبا

که شرط  (scholastic)درک و مراعات شود، يعنی عنصری مدرسی

دهد، وجود نداشته باشد. زيرا ]در هر هنری[ ذاتی از هنر را تشکیل می
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توان بايد غايتی را تصور کرد، در غیر اين صورت به هیچ وجه نمی

بلکه صرفاً محصول تصادف خواهد بود. لیکن محصولش را هنر بدانیم، 

برای فعلیت بخشیدن به غايتی، قواعد معینی که شخص قادر به عدول 

از آن ها نیست، الزم است. ولی چون اصالت قريحه، جزء ذاتی )اما نه 

پندارند دهد تهی مغزان چنین میيگانه جزء( خصلت نبوغ را تشکیل می

ود به عنوان نوابغ شکوفا، رها ساختن که بهترين شیوه برای جلوه دادن خ

کنند انسان با اسبی خود از قید و بند مدرسی همه قواعد است و تصور می

دهد. نبوغ فقط لگام گسیخته بهتر از اسبی تربیت شده نمايش رژه می

پرداخت  ای غنی برای محصوالت هنرهای زيبا فراهم کند.تواند مادهمی

است که در مدرسه شکل گرفته است تا ماده و صورت آن نیازمند قريحه 

)همان،  بتواند آن ]ماده[ را چنان به کار گیرد که قوه حاکمه را راضی کند

 (.617-18 ، صص17ب

رعايت لزوم بر  ،19در فقره ؛ نخست کانت در دو فقره ديگر بر مسئله فوق تأکید ورزيده است

تواند همان چیزی بشود ها میقواعدی که محصول فقط طبق آنمالحظه الزم در  هایدقتهمه 

آيا در آثار هنر »نیز، با طرح اين مسئله که  90در فقره ديگری است. شده که بايد باشد، تأکید 

به نسبت میان ذوق و نبوغ اشاره شده است. « گر شدن نبوغ مهمتر است يا ذوق؟زيبا، جلوه

است و تنها از بابت ذوق که  وحهنر با رمتصل است عقیده کانت، نبوغ که بیشتر با قوه متخیله به

مثابه شرط اجتناب ناپذير الاقل به»شود. مورد اخیر خوانده می هنر زيبابا قوه حاکمه مرتبط است، 

مثابه هنر زيبا درنظر داشته باشد. مهمترين چیزی است که شخص بايد در داوری درباره هنر به

اش دارد تا به هماهنگی قوه متخیله در آزادیها زيبايی نیاز ضروری کمتری به وفور و اصالت ايده

اش چیزی جز الطائل ايجاد قانونمندی فاهمه. زيرا همه وفور اولی ]متخیله[ در آزادی بیبا قانون

سازد. ]از اينرو[، ذوق همانند متوافق می همهکند؛ اما قوه حاکمه نیرويی است که آن را با فانمی

چیند، آن را پرورش و صیقل ربیت( نبوغ است؛ بالهايش را میقوه حاکمه بطور کلی، انضباط )يا ت

دهد که برای غايتمند ماندن در کدام جهت و تا کجا بايد دهد؛ در عین حال به آن رهنمود میمی

ها ثبات دهد به ايدهخود را گسترش دهد و درحالی که به انبوه افکار ]نابغه[ روشنی و نظم می

شان ها و قابلیت سرمشق قرار گرفتنو در عین حال کلی آن بخشیده، قابلیت پذيرش همیشگی

 (.620-24صص،90ب)همان، «سازدها را میسر میپیش رونده آنبرای ديگران و پرورش همواره 
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همه سوس فرواليه فوق مح»ان ی، همندی ذهننگی میان اين وجوه در قالب غايتمهماه

)آنتی  یاست که در عین حال، کلید حل معما مهفاه( super sensible substrate) «وایق

آزاد بطور خاص است. طبق اين معما، هنری و ايی نومی( قوه حکم بطور کلی و حکم زيبا و زيب

ناختی را انکار کنیم که اين خود به سلب در بنیاد حکم ذوقی زيباش ینیپیشيا بايد هرگونه اصل 

حکم ذوقی را بايد شود و يا ناختی منجر میزيباشهای گانی درباب داوریروری و همتوافق ض

اب آوريم که به کمال عین و يا نسبت کثرات با غايتی معین نظر دار به حسيک حکم عقلی نقاب

 (.see: Ginsborg, 2005, pp.10-11 & Allison, 2001, p.183-84) دارد

نهايی هنرمند و در اينجا نابغه، عقیده کانت هر دو سوی اين معما نادرست است زيرا غايتمندی به

سازد و نیاز میفرواليه فوق محسوسی است که هم حکم ذوقی را از اصل پیشینی و متعین بی

 (.621-22، صص6، تذکر97، ب4984 ،کانت) کندهم کلیت اين حکم را تأمین می

اين و بنابر (symbolic) ننماديای گونهه توان گفت اگر هنر ببا نظر به مالحظات فوق می

ای دوگانه های عقل مبنا قرار دهد وظیفهغیرمستقیم، شهودی از متخیله را برای نمايش ايده

های عقل[ را به متعلق شهودی محسوس نخست مفهوم ]ايده»گونه که ؛ بدينداده استانجام 

صرف تأمل دربارة آن شهود را به متعلقی کامالً متفاوت که اولی  قاعدةکند و سپس اطالق می

(. به اين معنا زيبا نماد خیر 901-909، صص92همان، ب«)نمايدفقط نماد آن است اطالق می

اخالقی است زيرا ما را از تأمل دربارة متعلقی از شهود به مفهومی کامالً متفاوت که هیچ شهودی 

 & Elliot, 1996, pp.302-304) کندته باشد منتقل میتواند با آن مطابقت داشنمی

Ginsborg, 2005, pp.13-14.) 

طور ويژه در ه رو است که قوه حکم در زيبايی طبیعی و باين نماد بودن تا حدی نیز از آن

در اين مبنای فوق محسوس ]است که[ »يابد و متصل می فوق محسوسزيبايی هنری خود را با 

، 4984 ،کانت) «شودنحوی همگانی اما ناشناخته، يگانه و متحد میعملی، بهقوه نظری با قوه 

. اين يگانگی در زيبايی هنری تا الف(4924 ،و همچنین ببینید ماحوزی 902ص، 6، تذکر 97ب

آن حد است که سلیم کِمال اين زيبايی را کامالً با اخالق متصل دانسته و استقالل احکام مربوط 

(. گوتشالک نیز see: Kemal, 1996, p.115) خالق را رد کرده استبه اين سنخ زيبا از ا

 دانسته استکامل نظريه اخالق يک های زيباشناختی کانت در هنرهای زيبا را ديدگاه

(Gotshalk, 1996, p.156). 

مدعی عدم اصالت و آزادی کم و بیش که  -های انتقادی فوقبرکنار از تقريرها و داوری

 پیوند زيبايی طبیعی و اخالق و دربه ، 12کانت در فقره خود  -زيبايی هنری در تلقی کانت است
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ترين نمود زيبايی طبیعی که برجسته -)نومنال( زيبا ةنفسنتیجه همسويی جهان غايتمند فی

کرده و اين پیوند را اشاره ترين خیر ممکن يا همان خیر اعال )عقل عملی محض( با عالی -است

عنوان نفسه بهای از طبیعت فیزيرا فراهم نمودن عرصهاست.  تر از زيبايی هنری دانستهقوی

مجالی برای تحقق اراده آزاد و تکالیف عقل عملی توسط زيبايی طبیعی بسی بیش از ديگر 

های نشانه عقل بهغیرمستقیم التفات  کند؛ هرچندمالحظات زيباشناختی به قوه عقل خدمت می

احکام تقويت ذوق و کلیت نیز های اخالقی انسان اين طبیعت غايتمند در همراهی با خواسته

مکرر زيبايی  وقوعفريدبرگ . (699-99، صص12، ب4984 ،کانت :)ببینید پی دارد را درزيباشناختی 

معناداری برای تناسب جهان با غايات  هاینشانهدر هر دو عرصه زيبايی طبیعی و زيبايی هنری را 

بنیاد ها را زيبايی دانسته و توجه ما به اينتحقق امر اخالقی در جهان محسوس  اخالقی و امکان

، التفاتاين (. Freydberg 2005, p.165) 5وحدت قوای ذهن و تعالی اخالقی دانسته است

دو قسم زيبايی هنری نیز صادق تواند در مورد تر آن میحتی در صورت تقلیل يافته و ضعیف

های زيباشناختی درباب آن ؛ چنانکه در واال اين اتصال و التفات بنیاد تشکیل و فهم داوریباشد

فريدبرگ نیز متأثر از ديدگاه کلی هايدگر دربارة چگونگی  (.29، ص4920 ،ماحوزی :)ببینید است

و در نتیجه وحدت قوای ذهن بر اين باور است که در اينجا،  نقد عقل عملیعملکرد خیال در 

برندة عقل عملی باشد، اين عقل است که خیال را در راستای رفع بیش از آنکه خیال پیش

عقیده فريدبرگ، تالش ذهن برای هماهنگی میان قوا در گیرد. بهخوشايند نیاز خويش بکار می

مستقل از  اراده آزاد شخص مطابق با قانون اخالقیِ جريان بازی آزاد قوه خیال، چیزی جز تعین

اين پیوندها و نقش عقل در ترغیب  (.Freydberg, 2005, p.132) الزامات حسی نیست

االذهانی بودن احکام اجتماع پذيری، عمومیت و بینتعالی،  ،ديگر قوای ذهن و بويژه متخیله

 & see: Ginsborg, 2005, p.9) تمامی قوای مذکور را درپی خواهد داشتپیشینی 

Allison, 2001, 36 & M13f & Schaper, 1996, p.385). 

 نتیجه

توان گفت متخیله در اين دو هنر، به نظر به چگونگی پیوند هنر مکانیکی و هنر زيبا با عقل می با

آمده  نقد قوه حکم 66)مفاهیم( خود، آنگونه که در فقره  یهاعالقه عقل در عینیت يافتن ايده

بر های عقل باال کشد. اين امر عالوهکند خود را تا آستانه ايدهاست، پاسخ مثبت داده و تالش می

پیوند خیال، فاهمه و عقل و درنتیجه امکان ارتباط میان قلمروهای متعدد فلسفه، ظرفیت و 

 قابلیت هر سه قوه در هماهنگی با هم و يا فعالیت ويژه خود در سه عرصه داوری زيباشناختی،

هنر مکانیکی هم ماده و هم صورت اثر در دهد. با اينحال اگرچه شناخت و اخالق را افزايش می
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گیرد اما در هنر زيبا، های عقل قرار میهنری بنحوی متعین در خدمت نمايش و عینیت ايده

های مثابه عرصه نمايش ايدههای زيباشناختی است بهصرفاً صورت اثر هنری، که حاوی ايده

گردد. به اين معنا، هنر زيبا از آزادی یمحتی بیشتر از آن، يعنی صفات زيباشناختی عرضه عقل و 

بیشتری نسبت به هنر مکانیکی برخوردار است و بنابراين در اين زمینه به زيبايی طبیعی شباهت 

ینی شود، ناظر به غايتمندی عمثابه هنر نبوغ عرضه میدارد. بايد توجه داشت آنچه در هنر زيبا به

تواند بدلیل خصلت بديع بودن، در ايده درونی يا همان کمال عین نیست، بلکه نابغه می

های قبالً عرضه شده و يا قابل انتظار از نمايش ای کامالً متفاوت از جلوهزيباشناختی خود، جلوه

ضوابط های عقل را تجسم بخشیده و نمايش دهد؛ هرچند در کلیت کار بايد همواره قواعد و ايده

 ذوق و وجوه مدرسی و مکانیکی هنر را درنظر داشته باشد.

 هانوشتپي

نقد سوم  91کانت آزادی قوه حکم زيباشناختی از هرگونه مفهوم متعین از عین را در فقره  .4

چنین بیان داشته است؛  «هیچ اصل عیني برای ذوق ممکن نیست»تحت عنوان 

ه بتوانیم مفهوم يک عین را تحت شرط آن قرار ]برای[ ذوق اصلی است کمنظور از اصلی »
( نتیجه بگیريم که عین syllogismدهیم ]اخص از آن قرار دهیم[ سپس بوسیله قیاس )

واسطه مزبور زيباست. اما اين مطلقاً ناممکن است، زيرا من بايد از تصور عین مزبور بی
 ،)کانت «اثباتی برايم حاصل شودوسیله هیچ مبنای تواند بهاحساس لذت کنم و اين لذت نمی

 (.641، ص91، ب4984
در اين نوشتار صرفاً به پیوند قوه حکم تأملی و قوه عقل خواهیم پرداخت. درخصوص پیوند  .6

زيبايی و توان به نوشتار ديگری از نگارنده با عنوان قوه حکم تأملی و قوه شناخت )فاهمه( می
 رجوع کرد. استقراء در فلسفه نقدی کانت

واره در اين عبارت به اين معنا بکار رفته است که صورت غايی و محض انتزاع الح شکلاصط .9
شده اعیان، هرچند از هرگونه مفهوم متعین ذهنی آزاد است، اما چون مطابق با يک قاعده 
معین )غايتمندی قوه خیال برای هماهنگی با قوه مفاهیم( يعنی همان غايتمندی بدون غايت 

)در اين خصوص  کند( جلوه میschema-like) مانند -کلهشاحاصل آمده است، 
 (.Allison, 2001, p.49ببینید

 اين دعاوی در ادامه به تفصیل آمده است. .1
کانت و نمايش »و  «مفهوم فرهنگ در انديشه کانت»ن يوامقاله با عندو پیش از اين در  .9

های به اهتمام عقالنی انسان به نشانه «آل زيبايیمثابه ايدهغايت فرهنگ انضباط در زيبايی به
غايتمندانه موجود در طبیعت و جهان جهت نیل به کمال اخالقی اشاره شده است. اين اهتمام 

های ذوق و لذت زيباشناختی نیز مشاهده کرد. به اين معنا، خود زيبايیتوان در را میآگاهانه 
نه تنها فاعل متأمل را به ها ات بدانهايی از طبیعت هستند که التفطبیعی و هنری نیز نشانه
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مثابه فضايی مناسب برای همین طبیعت زيبا را بهکند بلکه انجام افعال اخالقی ترغیب می
 .الف( 4924د و 4982 ،)ببینید ماحوزی داردتحقق افعال اخالقی عرضه می

 نابعم
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