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 چکیده

کند. او در دقیقة  سةوم بةر    امر زیبا را در چهار دقیقه متناظر با احکام منطقی بررسی می ،«نقد قوة حکم»کانت در 

منةدی بةدون غایةت    محةور از زیبةایی یرنةی غایةت    ، بةه ترریفةی فةرم   «مندیغایت»مبنای تحلیل مفهوم کلیدی 

نیة  مطةر    « اییآل زیبة ایةده »و « زیبةایی وابسةته  »رسد. در ذیل همین دقیقه، دو مفهوم مندی ذهنی( می)غایت

 و عین چیستی بر دال مندی عینی است و مفهومیها بر مبنای غایتشود که داوری زیباشناختی در هر دوی آنمی

فرض در زیبایی وابسته، کمال عةین و در  شود. این پیشگرفته می فرضبرای داوری پیش آن با موافق عین کمال

ایدة مترارف زیباشناختی است؛ اما این دیدگاه مترةارض بةا ایةن     آل زیبایی، مفهوم حاصل از جمع ایدة عقلی وایده

است. این نوشةتار بةا    ذهنی متکی مندیغایت یک صرفاً بر امر زیبا دربارة اصل زیباشناختی کانت است که داوری

آل زیبةایی، درصةدد تبیةین چگةونگی     مندی عینی در زیبایی وابسته و ایةده مندی و نوع غایتبررسی مفهوم غایت

باشد تا جایگاه این ها با یکدیگر میرزش زیباشناختی این دو مفهوم و در نهایت بررسی نقاط اختالف و اشتراک آنا

 دو مفهوم در فلسف  کانت مشخص شود.

منةدی  منةدی ذهنةی، غایةت   آل زیبایی، زیبایی وابسته، داوری زیباشناختی، غایتایده های کلیدی:واژه

 عینی.
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 مقدمه

که حکم ذوقی کند. با آنرا در ذیل دقایق چهارگان  حکم ذوقی تج یه و تحلیل میکانت امر زیبا 

اما این دقایق چهارگانه متضایف با چهار صورت منطقةی احکةام یرنةی     خود حکم منطقی نیست،

را ارائه « زیبا»شود. کانت در هر دقیقه بخشی از ترریف کیفیت، کمیت، نسبت و جهت مطر  می

امةر   (purposiveness) منةدی دیگرند. دقیق  سوم با شر  مفهوم غایتدهد که مکمل یکمی

مندی یک عین، تا جایی که این صورت بدون تصور غةایتی در عةین   زیبایی را صورت غایتزیبا، 

نکت  حائ  اهمیت در این دقیقه، ترریةف   (.641، 61، ب6911کانت، )کند دریافت شود، ترریف می

 یةک  بةر  زیبةا  دربةارة  داوری زیباشناختی است. از منظر وی، داوریمندی در کانت از انواع غایت

 بةدون  مندیغایت ( یرنیsubjective purposiveness) (ذهنی) صوری صرفاً مندیغایت

 objective) بیرونی عینی مندیغایت گونه هر از امر زیبا ،اساس همین بر است. متکی غایت،

purposiveness)، است خالی عین، کمالِ یرنی ،عینی درونیمندی غایت و ؛سودمندی یرنی 

 به نحو را اعیان محض صورت مندی،غایت اصل مبنای تأملی بر حکم قوة (.696 ،61ب همان،)

 تةوان مةی  که یابدمی دست لذتی احساس به ها،صورت این انت اع با و داده قرار تأمل مورد ذهنی

او در ابتةدای  همچنةین  . (VII، 39-34 دیباچةه  همةان، ) نامیةد  زیباشةناختی  لذت احساس را آن

 ( را از زیبةةایی وابسةةته free beauty) بخةةش شةةان دهم در همةةین دقیقةةه، زیبةةایی آزاد   

(dependent beauty) مفهومی دال بر چیستی  ،زیبایی آزاددر این تفکیک،  .کندتفکیک می

ن را گیرد، اما زیبایی وابسته چنةین مفهةومی و کمةال عةین موافةق بةا آ      فرض نمیعین را پیش

شود و دومی که وابسةته  زیبایی قائم به ذاتِ این یا آن شیء خوانده می ،گیرد. اوّلیفرض میپیش

است کةه تحةت یةک مفهةوم )غایةت       وابسته به مفهوم است )زیبایی مشروط(، به زیبایی اعیانی

هةا، بسةیاری از پرنةدگان، بسةیاری از     اموری همچةون گةل  بر این اساس، گیرند. خاص( قرار می

اغذهای دیواری، موسةیقی  ها، کهای ت یینی حاشیههای دریایی، نقوش یونانی، شاخ و برگفصد

هةا،  زیرا در شالودة حکةم بةه زیبةایی آن    .گیرندمی در زمرة مصادیق زیبایی آزاد قراربدون کالم، 

مندی عینی درونی( که تجمیع کثرات به آن نسبت داده شود، وجود نةدارد.  هیچ نوع کمالی )غایت

به شمار  های زیبایی وابستهر مقابل اموری چون زیبایی انسان، اسب و عمارت را به عنوان نمونهد

کند شیء چه باید باشةد یةا بةه    ها، مفهوم غایتی که مرین می. زیرا در حکم به زیبایی آنروندمی

 .(691-691، 61ب)همان،  شودفرض گرفته میمفهومی از کمال آن، پیش ،عبارت دیگر

اما در این میان یةک   .داندگشای بسیاری از مناقشات زیباشناختی میاین تفکیک را راهکانت 
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اش وارد کنةد. کانةت   سازد تا مفهومی دیگر در نظام زیباشناسیمصمم میرا اساسی کانت ل  مسأ

هیچ نوع قانون عینی ارائه دهد. زیرا ارائ  هر نوع قانون عینةی مسةتل م بةه     ،تواند برای ذوقنمی

یری مفاهیم است و به کارگیری مفةاهیم، حکةم زیباشةناختی را تبةدیل بةه حکةم شةناختی        کارگ

کند. از همین رو، با تکیه بر وجود مبةانی انسةانی مشةترک و توافةق مطةر  شةده در احکةام        می

زیباشناختی به جای مررفی قانون یا قوانین ذوقةی و زیباشةناختی، سرمشةق قةرار دادن برخةی از      

کند و این مثل اعالی ذوق را که آشکارا بر ایدة نةامترین عقةل از   نهاد میمحصوالت ذوق را پیش

نامةد  ( مةی The ideal of beauty) «آل زیبةایی ایةده »یک حداکثر )ماک یمم( متکی است، 

 عینةی  مندیغایت یک از عقلی مفهومی زیبایی آلجایی که ایده(. از آن692-693، 61، ب)همان

هةا مطةر    مندی عینی است، ایةن پرسةش  حاکی از نوعی غایت است و داوری زیبایی وابسته هم

تةوان  مندی ذهنةی سةروکار دارنةد، چگونةه مةی     شود که اگر احکام زیباشناختی صرفاً با غایتمی

هةا را  مندی عینی ترریف کةرد و همچنةان آن  آل زیبایی و زیبایی وابسته را در نسبت با غایتایده

آل زیبایی چه نسبتی با زیبایی وابسته دارد؟ این نوشةتار بةر   دارای ارزش زیباشناختی دانست؟ ایده

ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر و  آل زیبایی و زیبایی وابسته،مندی ایدهآن است تا با تبیین غایت

 ها را بررسی نماید.ارزش زیباشناختی آن

 مندی عینیمندی ذهنی و غایتغایت

منةدی و انةواع آن را در نظةام    ابتدا باید مفهوم غایةت های مطر  شده، جهت پرداختن به پرسش

قوة خیال در تأمالت و احکام زیباشناختی خود، صرفاً بر  ،فلسفی کانت بررسی کرد. از منظر کانت

مندی عینی کند. کانت با تقسیم غایتصورت محض اعیان را تأمل می ،مندی ذهنیمبنای غایت

منةدی  تةر از غایةت  کند تا مفهومی روشن(، تالش میبه بیرونی )سودمندی( و درونی )کمال عین

مندی عینی بیرونی به نسبت خةارجی عةین بةا دیگةر اعیةان و بةا کةل، و        ذهنی ارائه دهد. غایت

مندی عینی درونی به نسبت درونی اج اء کثیر با مفهومی از چیستی عین توجه دارد. کمةال  غایت

رنی توافق کیفی اج اء عین با مفهوم چیسةتی  ی« کمال کیفی»مندی عینی درونی نی  به در غایت

 همةان، گةردد ) یرنی توافق کمی کثرات با مفهوم چیستی عةین تقسةیم مةی   « کمال کمی»آن و 

در احکام  «حکم» از او حکم ذوقی محض از تمامی این غایات خالی است. مقصود و (699 ،61ب

 حتةی  یةا  چی ی، دربارة نظر یا ادعا بیان به منجر نهایت در که است ایتجربه زیباشناختی، صرفاً

در  (.Crawford, 2001, 52) شةود مةی  ،اسةت  چنةین  چی ی کهاین به آگاهی آن، از ترکلی

نظةر   بارة زیبةایی شةیء اظهةار   اشناختی فرد است که در آن فرد درواقع، حکم نوعی از تجرب  زیب
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ای برسد و چه نوع ع تجربهکه فرد در مواجهه با شیء یا اثر هنری به چه نوکند. بر اساس اینمی

 شود.ای کسب کند، ادعا یا نظر او )حکم( متفاوت میآگاهی

 از تجربةی  هةای حة   ،عاطفةه  و هیجان از ناشی لذت بر متکیتواند نمی ذوقی محض حکم

 هایویژگی بر متکی صرفاً بلکهباشد،  خاص مفهومیبا  و نشیندل اصوات یا زیبا هایرنگ قبیل

کاربردهای  و اعیان خارجی به وجود هاصورت انت اع در تأملی حکم قوة اگر .)ذهنی( است صوری

 در و( ذهنةی  منةدی غایةت ) غایةت  بةدون  منةدی غایةت  مبنای بر تنها و نکند توجه مورد نظر آن

 بةه  اعیةان،  غةایی  و محةض  هایصورت انت اع نتیج  ورزد، در فرالیت قوة فهمبا  آزاد هماهنگی

نامیةد   زیباشةناختی  لةذت  احسةاس  را آن تةوان مةی  کةه  یابةد مةی  دست رضایتی و لذت احساس

(Allison, 2001, 215). 

: شةود می خود متوسل خاص اصول به ذوقی از چند جهت تأملی حکمدر دیدگاه کانت، 

 محتةوا  بةه عنةوان   احساس قوة به ؛(صوری علت) حکم این بنیان به عنوان قوا آزاد هماهنگی به

 کند؛می تریین برتر حالت یک به عنوان را خاص لذت یک آن با رابطه در حکم که ،مادی( )علت

 )علةت  زیبةا  امةر  بةه  خةاص  تمایل به باالخره و ؛غایی( )علتغایت  بدون مندیغایت صورت به

  (.Deleuze, 1984, 65) آیدمی به وجود آن از زیبا امر احساس که تامه(،

 مةدرک،  کثةرات  بةه  بخشیدن وحدت و دادن نظم کانت، اساسی هایفرض از یکی به موجب

 ریحتش (Critique of Pure Reason) «محض عقل نقد» این فرآیند در. است فهم قوة کار

بةه   کثةرات  آوریعجمة  ده،داده ش راتر  است. ادراک کثسه گام مط ند مذکوراست. در فرآی شده

 ،طریةق  ایةن  بةه  رات تجمیع شةده کةه  به کث والتمق از یکی سرانجام اطالق و یالخ قوة وسیل 

 لحةا   بةه  کةه  غائیةت  بةه  مقةرون  کةل  یةک  وحةدت  یابند.داللتی تجربی و عینی می ،مقوالت

 وحةدت  واجةد  شود، جمع خیال در چه هر. نیست سوم گام نیازمند است، داوری مورد زیباشناختی

 و کنةد یمة  داللت (indeterminate concepts) «نامترین مفاهیم» بر که هست، وحدتی نی 

رةین(  هومی خةاص و مت رات( و قوة فهم )البته نه به سمت مفمیع کثت قوة خیال )تجفرالیحاصل 

 آیةا  کةه ایةن  دادن ی تمی یرنی قواعد، تحت دادن قرار از است بارتع ،محک وةع کار قدر واق .است

 Kant, 1964, B 104-105 and) گیردنمی یا گیردمی قرار شده داده دةقاع یک تحت چی ی

B 130-131, A 132/ B 171). مندی ذهنی، قوة حکم تأملی بایةد اجة ای   این در غایتبنابر

کثیر را در جهت یافتن صورت غایی آن مورد توجه قرار دهد و این کثرات را تحت وحدتی ذهنی، 

تصور از طریق ادراک صرف صةورت یةک مترلةق    که از ابتدا چیستی آن مرلوم نیست، قرار دهد. 

که از یک سو، با یک مفهوم مرین همراه نباشد و از سوی دیگر، لذت به همراه  در حالتی ةشهود  
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از تواند حاکی از چی  دیگری باشد. داشته باشد ة تنها با ذهن نسبت دارد و لذت حاصل از آن نمی 

هةای زیباشةناختی خةار     منةدی عینةی را از داوری  که کانت هر گونه غایتتوان گفت رو میاین

کند که حکم زیباشةناختی، حکمةی محةض و بةدون عالقةه و      ادعا میهمین مبنا  برسازد و و می

زیةرا   .مندی عینی استبدون توجه به مفهوم عینی شیء و یا مفهوم اخالقی و به طور کلی غایت

 ،VIIدیباچةه   :6911، کانت) برداش را از بین میطرفیای حکم ذوقی را تخریب و بیهر عالقه

 (.691، 69بو  31

 وابسته زیبایی

و  گیةرد فةرض مةی  زیبایی وابسته مفهومی دال بر چیستی عین و کمال عین موافق با آن را پیش

 چیة ی  دهنةدة نشةان  کهة  یک تصویر وقتیبرای نمونه، . است شیء از قبلی سازیمفهوم نیازمند

 بةا  یرنةی ةة   باشیم داده قرار مفاهیم اگر آن را تحت کنیم،می مشاهده را ساختمان یک یا ة است

 مفسةران،  از باشیم. برخةی  داشته زیبایی احساس هیچ توانیمنمیة لحا  شود آن کارکرد به رجوع

 و داده نسبت اخالق و عقل به را زیبایی این عین،کمال  مفهوم با وابسته زیبایی همراهی دلیل به

انةد؛ از  دانسةته  عقل دخالت اعمال نتیج  را زیبایی این حصول آن، اصالت انکار با اساس، همین بر

 فاقد عقل، دخالت به دلیل را وابسته زیبایی و دانسته آزاد زیبایی به منحصر را زیبایی اساساً ،همین رو

 شةده  داوری وابسةته  زیبایی به عنوان که ایاند. به باور این مفسران، شیانگاشته زیباشناختی ارزش

 بةا  متفةاوت  کةه  را زیبةایی  از خاصةی  نوع مریارها، این که است عین کمال از مریارهایی واجد است،

 آزادند هایمتفاوت از زیبایی اند،وابسته زیبایی واجد که دارند. پ  اعیانیمی عرضه است، آزاد زیبایی

(Scarre, 1992, 322; Zimmerman, 1992, 172.)    اما این تفسیر به دالیلةی کةه در

توان ادعا کرد که زیبایی وابسته هةم واجةد   ادامه بیان خواهد شد، نادرست است و از همین رو می

 ارزش زیباشناختی است.

)نسةبت   بیرونةی  عینةی  غایةات  بةه  وابسةته  زیبایی در توان گفت که کانتدر گام نخست می

بةه عنةوان   ةة   یک کلیسا زیبایی نمونه، برای. ندارد خارجی عین با دیگر اعیان یا سودمندی( نظر

 و سةودمندی  بةا  نسةبت  در نةه ة ط کانت برای زیبایی وابسةته    های ارائه شده توسیکی از نمونه

 ،(بیرونةی  عینةی  مندیغایت) آن اخالقی و دینی کردعمل و آیینی مراسم برگ اری در آن کارکرد

در ایةن داوری،   .گیةرد مةی  قرار داوری مورد( کلیسا چیستی) آن کل با اج اء نسبت به لحا  بلکه

شةود. بةر   فرض گرفتةه مةی  کند شیء چه باید باشد )کمال شیء( پیشمفهوم غایتی که مرین می

همین اساس، این زیبایی، فقط زیبایی وابسته است که نسبت به زیبایی آزاد بةه واسةط  در نظةر    

توان آن را همچةون  و نمی( 691، 61ب، 6911کانت، )دارای خلوص کمتری است  ،داشتن کمال
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 مربةوط  (، از دایرة ذوق خار  کرد. زیرا احکةام Coleman, 1974, 154) نظر برخی مفسران

 داوری عین، کمال با نسبت در کهآن با و نیستند عقل یا فهم از صادره احکامی وابسته، زیبایی به

 مفهةوم  انضةمام . شةوند مةی  داوری زیبةا  امةر  به مثاب  همچنان اما نیستند، آزاد زیبایی و شوندمی

 آن زیباشناختی ارزش ولی برد،می بین از را زیباشناختی حکم خلوص چند هر زیبا، عین به ،کمال

ایةن امةر    .دارد وجود وابسته زیبایی در آزاد زیبایی از عضوی و عنصر همواره زیرا .کندمی حفظ را

 شةود. از منظةر او، قةوة   تر میکانت روشن قوای فهم، عقل و حکم در نظام فلسفی با درک رابط 

 قلمةرو : است گذارقانون پیشین به طور هاآن دوی هر در قوه این که دارد قلمرو دو انسان شناخت

 قةرار  عملةی  عقةل  و نظةری  عقةل  حوزة دو با ارتباط در که اختیار مفهوم قلمرو و طبیری مفاهیم

. اسةت  نظةری  و گیةرد مةی  صةورت  فهةم  کمةک به  طبیری، مفاهیم به وسیل  گذاریقانون. دارند

 این رو از. است عملی صرفاً و گیردمی صورت عقل به کمک اختیار، مفهوم به وسیل  گذاریقانون

 اعمةال  تجربةه  واحةد  سةرزمین  بر یکدیگر، با ت احم بدون را مختلف گذاریقانون دو عقل و فهم

 هةای سةاحت  میان همچنین و عقل و فهم قوای میان ب رگ شکافی تفکیک، این به بنا. کنندمی

 چنةین  اگةر  زیةرا  .شةود  پةر  تاس الزم که دآیمی ودبه وج ضمح قلع نظام در ملیع و ناختیش

 تهداشة  وجةود  یةار اخت هوممف محسوس فوق قلمرو و رتطبی مفهوم محسوس مروقل میان شکافی

 ،6911 ،کانةت ) کنةد  متحقةق  طبیرةت  در را خود شده وضع فرامین باید عملی عقل هم باز باشد،

 (.13ةII ،11 دیباچه

 آن از و دارد قةرار  طبیرةت  علیةت  تحةت  است، طبیرت اعیان از عینی که لحا  این از انسان

 دو از کةدام  هةر  اگرچةه . کنةد مةی  عمل عقل علیت تحت است، آزاد ارادة و عقل دارای که جهت

 عقةل  آزاد ارادة خواسةت  که سرادت حصول اما کنند،می گذاریقانون خود ویژة ساحت در علیت،

 حاصةل  انسةان  بةدن  طبیرةی  تمایالت و هاانگی ش علیت بر اراده علیت تسلط به مدد تنها است،

در اینجا نقش قوة حکم به عنوان واسط  دو قوة دیگر آغةاز  (. Kant, 1998, 57-58) آیدمی

 عملی عقل غایات وفق بر آنچه به مثاب  طبیرت عالم به که سازدمی قادر را ما قوة حکم شود.می

  .کنیم نظر یافته، تطبیق تجربی عالم از ما شناخت بر آنچه به عنوان عملی عقل به و است

 کةه  شةود مةی  خوانده زیبا جهت آن از وشود ناشی می فهم و خیال آزاد هماهنگیاز  زیبا امر

 و کنةد نمةی  عمةل  عقل یا فهم مترین مفهوم و اصل گونههیچ تحت خود، ذهنی فرالیت در خیال

 تةوازن  موجةب  کةه  اسةت  عینی زیبا، عین اساس، این بر .دهدنمی قرار خود غایت را مفاهیم این

 فهةم،  قةوة  بةا  آن همةاهنگی  و خیال قوة آزاد فرالیت البته. گرددمی فهم و خیال قوای میان کلی

 مربةوط  فهم قوة و خیال قوة میان هماهنگی امکان به صرفاً بلکه نیست، شناختی مقتضیات تابع
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 مطلةوب  و کةارکرد  سةودمندی،  بةه  ناظر که عین وجود به ایعالقه بدون تأملی حکم قوة .است

 امةر  بةا  متفةاوت  زیبةا  امةر  ،این رو از. دارد توجه عین آن محض صورت به صرفاً است، آن بودن

 اسةت،  اخالقةی  غایات به ناظر که خیر امر و است شخصی عالیق و هاانگی ه به ناظر که مطبوع

 .(614، 9ب :6911 ،کانت) دارند توجه شیء وجود به همواره که باشدمی

 دو ایةن  اسةتقالل  در زیبایی وابسته بةر  کمال مفهوم و ذوقی حکم همکاری به اشاره با کانت

برند، امةا در عةین حةال،    ای از یکدیگر نمیکه کمال و زیبایی هیچ کدام بهره. با آنکندمی کیدتأ

شةود،  زمانی که به واسط  مفهومی، تصور عین با عین ة از حیث آنچه که باید باشد ة مقایسه می  

رضةایت   ،از منظر کانةت توان از همراهی این مفهوم با دریافت حسی در ذهن خودداری کرد. نمی

شود، رضایتی در نسبت با غایت درونی که امکان آن چی  را موجب می ،ثرت در چی یحاصل از ک

فرض رضایتی است که هیچ مفهومی را پیش ،متکی بر مفهوم است، اما رضایت حاصل از زیبایی

پیوسته است. حال اگر حکةم   ،شودواسطه به تصوری که عین از طریق آن داده میگیرد و بینمی

این محةدود  موجود در کثرات آن مقید و بنابر شیء همانند حکم عقلی به غایاتبارة یک ذوقی در

در زیبةایی وابسةته، رضةایت     ،باشد، دیگةر یةک حکةم ذوقةی آزاد و محةض نیسةت. از ایةن رو       

کننةد. در  مییابند و در عین حال استقالل خود را نی  حفظ پیوند می ،زیباشناختی و رضایت عقلی

. محض بةودن  مترلق داوری است بارة عینِخاسته از نوع آگاهی ما دررواقع میان آن دو تفکیکی ب

کننده هیچ مفهومی از غایت بارة یک عین، منوط به این امر است که شخص حکمدر حکم ذوقی

 (.691ة691 :61همان، ب) کم آن را در حکم خود در نظر نگیرددرونی نداشته باشد یا دست

 از خاصةی  غایت و مقصود که است به شرطی زیباییوابسته بودن که توان گفت در واقع، می

 لحةا   را هةایی تجربةه  امکةان  تقسیم این با کانت. است آزاد ،نباشد چنین اگر و باشد نظر در آن

 عةین  در و خةاص  مقصةودی  حصول وسیل  به عنوان را غائیت با مقرون کل هاآن در که کندمی

 دو ایةن  بین گذاشتن تمیی باید به این امر توجه داشت که  .کنیممی مقصود درک آن از جدا حال

 به مقرون کل از مختلف درک قسم دو بین تمای ی بلکه نیست، اشیاء بندیرده برای ،زیبایی نوع

 بر عین یک بلکه ندارد، وجود ذاتی به نحو وابسته و آزاد زیبای اعیان نام به چی یو  غائیت است

 وابسته زیبایی به عنوان هم و آزاد زیبایی به عنوان هم تواندمی متن و متأمل سوژة آگاهی مبنای

که داوری با آن ،از منظر کانتالبته باید توجه داشت که  .(Guyer, 1997, 222) شود داوری

مایةل اسةت اعیةان را بةر مبنةای       ،کنندة نوع زیبایی اعیان است، امةا مرمةوالً ذهةن   تریین ،ذهن

زیرا قوة خیال در مواجه  اولیةه بةا عةین در تأمةل زیباشةناختی،       .طرحشان مورد داوری قرار دهد

این توجه ذهن به کمال ضمیمه شده به شود. بنابررت محض( عین مواجه مینخست با طر  )صو
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گیةرد.  عین زیبا در زیبایی وابسته، همواره پ  از توجه به عنصر صوری موجود در عین انجام می

 آزاد زیبةایی  حکةم  نسةبت بةه   کمتری خلوص وابسته، اییزیب حکمشود که این امر سبب آن می

 مشةاهده  آنچةه  کارکرد یا مرنا از کهاست  و خالص این حکم برای کسی محضزیرا  .داشته باشد

بر مبنای نقةش محةوری   توان گفت که نوع زیبایی در نتیجه می .باشد نداشته ادراکی هیچ ،کرده

؛ به این صورت که اگر سوژه متأمل صرفاً به احساس لذت ذهنی خود شودتریین می ،سوژة متأمل

زیبایی آزاد، و اگر این احساس را با مفهوم کمال عین همةراه سةازد، زیبةایی وابسةته      بسنده کند،

 شود. داوری می

 آل زیباییایده

 (sufficient condition) (یکاف رطش) یانیب قابل عمومی یارمر هر یابغ در ت،کانر منظاز 

 کةرد  شناسایی را جنجال از به دور و بارز هاینمونه از شماری باید ،مفهوم یک به کارگیری برای

بةر ایةن   دهةیم.   دخالةت  داوری و بةرآورد  ارزیابی، در و کرده تلقی پایانی حد به عنوان را هاآن و

ای شخصةی باشةد و در   قوهگیریم. ذوق باید ها را به عنوان الگو در نظر میاساس، برخی از نمونه

شةود کةه ذوق بةا تقلیةد از دیگةران      نظر گرفتن این الگو برای داوری زیباشناختی سبب آن نمةی 

ی در برد، باید مهةارت کةاف  اکتساب شود. کسی که در داوری زیباشناختی خود از الگویی بهره می

، ذوق نشان داده است. بر کندهمین الگو داوری می دربارةتا جایی که  این امر داشته باشد و البته

 و باشةد  صرف ایایده باید ذوق (archetype) اعالی گیرد که مثلاین اساس، کانت نتیجه می

 ذوق، بةر اسةاس آن راجةع بةه مترلةق      و کنةد  ایجاد خودش در را آن کسی ضروری است که هر

با در نظر گرفتن این  (.692، 61، ب6911کانت، )داوری کند  خود ذوق حتی و ذوق توسط داوری

 آلایةده  امةر  بةه  خةاص  شیء یا رویداد آیا که شودمی مطر  پرسش این تأملی احکام درمطلب، 

 دهیم. یةک  انجام هاگ اره صدق ارزیابی هنگام باید ما که است کاری این و خیر، یا است ن دیک

 .اسةت  نیةافتنی تحقق قول یا سخن نوعی مفهوم از عام مورد نوعی بازنمود کانت، منظر از آلایده

 عقةل  نقةد » در ،نمونةه  بةرای  .بخشةد  تحقةق  را کامةل  مفهةومی  نیست قادر واقری چی هیچ زیرا

 محةض  عقل استرالیی آلایده خدا یا است حکمت آلایده نمون  ،سقراطی فرزان  انسان ،«محض

 6(.A 589/ B 608 /A 569/ B 597, Kant, 1964) است

وجةو  آل زیبایی، نوعی از زیبایی را شایسةت  جسةت  رسیدن به ایدهکانت در رابطه با چگونگی 

مندی عینی ثبوت یافته باشد. در نتیجه، ایةن  داند که مبهم نباشد و بر اساس مفهومی از غایتمی

 عقلةی  قسماً ذوقی حکم یک مترلق به بلکه محض، کامالً ذوقی حکم یک مترلَق به زیبایی نباید
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 شةود،  یافةت  آن در آلیایده باید که داوری مبنای نوع هر شالودة در یرنی. باشد داشته ترلق ،شده

 کةه  را غةایتی  پیشةین،  بةه نحةو   که باشد داشته قرار مرین مفاهیم با موافق عقلی ایدة نوعی باید

آل برای غیر انسان را از این رو، او تصور ایده کند.می تریین است متکی آن بر عینی درونی امکان

شان به قدر کافی بةه  های زیبا یا مسکنی زیبا، غایتدر اموری همچون گل زیرا. داندناممکن می

ها تقریبةاً هماننةد زیبةایی    مندی در مورد آنوسیل  مفاهیم تریین و تثبیت نشده و در نتیجه غایت

مبهم، غیرپیشین و آزاد است. در دیدگاه او، تنها موجودی که غایةت وجةودش را در خةودش دارا    

تواند این غایات را با کمک عقل تریین کند. همچنین این توانایی را ت. انسان میاست، انسان اس

هةا را بةا غایةات ذاتةی و کلةی      های خارجی دریافت کند، باز هم آنها را از ادراکدارد که اگر آن

ها را به نحو زیباشناختی مورد داوری قرار دهد. بر ایةن اسةاس، کانةت    قیاس کند و هماهنگی آن

توان نتیجه گرفت که در میان اشةیای موجةود در جهةان، تنهةا     کند که میرا بیان می این مطلب

 (.646-641 :6911)کانت،  آل زیبایی استایدهانسان مسترد یک 

 یةا  حةداکثر  یةا  کامةل  زیبةایی  نمایش برای آن قابلیت و انسان آلایده میان ایرابطه چه اما

 کةه  اسةت  نهفته وابسته زیبایی از او تلقی در کانت یافت؟ پاسخ توانمی زیبایی از بودن برخوردار

 اینقیصه کهآن به شرط هستند، زیبا( انسان طبیرتاً و کلیسا خانه، مانند) مندغایت چی های آن در

 آن طراحةی  در ایةرادی  کهآن به شرط است زیبا کلیسا ترتیب این به نباشد؛ هاآن مندیدر غایت

 توانةد نمةی  فاحشةی  نقیصة   هةیچ  که کندمی تصور کانت انسان، مورد در .نشود ما نیایش از مانع

 شةود، می آشکار هااین مانند و چهره رفتار، عمل، در فرد اخالقی کمال که گونهآن را زیبا لحظات

 بةدانیم  زیبةا  ال امةاً  اسةت،  اخةالق  اسةوة  کةه  فردی که نیست مرنا بدان البته این .کند دارخدشه

(Savile, 2003, 194.)        کانت در ادام  تبیةین مةالک داوری زیباشةناختی بةر اسةاس یةک

داند آل، عالوه بر ایدة عقلی، ایدة مترارف زیباشناختی را برای داوری زیباشناختی ضروری میایده

 کةه  (. ایدة مترارف زیباشناختی شهودی منفرد از قوة خیال اسةت 649ة646، 61ب ،6911 کانت،)

 ایةدة . کنةد می متصور را خاص حیوانی نوع به مترلق چی ی ه مثاب ب انسان دربارة ما داوری مریار

 در منةدی غایت ترینب رگ - شودمی استفاده زیباشناختی داوری کلی مریار عنوان به که - عقلی

 از - اسةت  تصور قابل موجودی هر برای کانت دیدگاه در که - مترارف ایدة و است شیء صورت

 توسةط  ،مترةارف  ایدة. شودمی استخرا  انسان همچون نوع یک خاص عناصر واسط  به و تجربه

نمونه، قةوة   برای. آیدمی پدید یکدیگر روی بر تصاویر دادن قرار با و ناآگاهانه شیوة به خیال قوة

دهد و حدّ وسط یا میةانگینی از آن را بةه دسةت    تصاویر ه ار مرد بالغ را روی هم قرار می ،خیال

شود و تحت هر شرایط تجربی متفاوتی به یک صورت حاصل می ،آورد. البته، این ایدة مترارفمی
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رسند. اما چگونه داوری بر ای به ایدة مترارف مختص به خود میدر این پروسه هر کشور یا جامره

رود. پاسخ در این مندی عینی دارد، داوری زیباشناختی به شمار میآل که نظر به غایتساس ایدها

ضروری است: ایةدة مترةارف زیباشةناختی و     ،آل زیباییامر نهفته است که دو چی  در نمایش ایده

نةای  جایی که ایدة مترارف محصول قوة خیال و بازی آزاد آن با قوة فهةم بةر مب  ایدة عقلی؛ از آن

رود. جمع میان این صورت ذوقی محض های تجربی است، صورت ذوقی محض به شمار میداده

 بةه  بایةد  آلکانت، ایده دیدگاه کند. درآل زیبایی را دارای ارزش زیباشناختی میو ایدة عقلی، ایده

 ایةن  و کند تریین مشخصاً ة داریم را آن زیبایی داوری قصد که ةرا   شیء کمال که باشد ایگونه

 شةود  سبب است ممکن که هاییدلبستگی ؛است آن به ما گذرای هایدلبستگی از مستقل تریین،

آل زیبایی برای کانت بةر اسةاس   اهمیت ایده .باشیم داشته شیء کمال دربارة متفاوتی هایداوری

ت های حسی شیء بةا رضةای  دهد جاذبهآل زیبایی اجازه نمیدرستی آن است؛ به این مرنا که ایده

شود، داوری مطابق بةا  مندی شیء لحا  نمیجایی که صرفاً غایتحاصل از آن درآمی د. اما از آن

گةاه داوری مطةابق بةا    این مریار هرگ  یک قضاوت زیباشناختی محض نیست و در نتیجةه هةیچ  

البته، این امر سةبب آن   (.644 ،61ب ،6911 کانت،)نیست آل زیبایی یک حکم ذوقی صرف ایده

ذوقی به شةمار نیایةد. از    آل داوری زیباشناختی نباشد یا حکمشود که داوری مطابق یک ایدهنمی

گشةةای یةافتن مةالک و مریةار مناسةب بةةرای داوری     راه ،آل زیبةایی رو داوری مطةابق ایةده  ایةن 

 زیباشناختی است.

 زیباشناسةی  نوعی دارجانب را کانت بتوان آل زیبایی، شایدایده دربارةبا توجه به دیدگاه کانت 

 نیست این حرف این از مراد. است غیرزیباشناختی عوامل دخالت نیازمند که دانست افالطونیشبه

 همچةون  انت اعةی  وجةودی  به مندعالقه یا زیباشناختی حد تا اخالقیات تقلیل دارجانب کانت که

 تجربة   در کانةت،  منظةر  از بلکةه  است، زیبایی مراتب سلهسل نوعی مدافع یا زیبایی اعالی مثال

 منظر از .شودمی حاصل متردد و منفرد اشیای از ما تجرب  در مستقیماً اخالقی خیر ما زیباشناختی

 قلمةرو  در کةه  آورد بةه شةمار   اشةیایی  اول تراز ویژگی یا صفت نوعی حکم در را زیبایی نباید او،

 ترازی به مترلق صفتی یا ویژگی را زیبایی است بهتر برعک  دارند؛ جای ایجداگانه زیباشناختی

 بةه  را اول تراز اخالقی ویژگی یا صفت که شودمی دیده چی هایی هم  در که کنیم قلمداد مترالی

 (.Savile, 2003, 201) دارند خود ظاهر در حداکثر

 آل زیبایی با زیبایی وابستهنسبت ایده

 را باید با زمین  دغدغ  اخالقی کانةت بررسةی کةرد. کانةت    آل زیبایی و زیبایی وابسته ارتباط ایده
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 از کةه  یابةد  دسةت  عةالم  بةا  انسةان  رابط  از تفسیری به خود زیبایی فلسف  طریق از تا کوشدمی

 دریافةت  بةه  را مةا  کةه  است زیباشناختی حکم این او، دیدگاه در. باشد آزاد نظرگاهش محدودیت

 تأییةد  و بخشةد مةی  محتةوا  دریافت این به عملی عقل کهحالی در .کندمی هدایت استرالیی عالم

 اسةت  خةدا  از آگةاهی  واقةع  در اشةیاء،  از نظرگةاه  فاقةد  بیةنش  یةک  از آگةاهی  ایةن  که کندمی

(Scruton, 2001, 109-110 .)پیونةد  از اسةت  عبارت ،کانت برخی بر این باورند که هدف 

 در و طبیرةی  انگاریغایت مفهوم با طبیری اشیای ذوقی و حسی درک در نمایان هماهنگی دادن

 دربةارة  هةا آن به کمک که هاییراه با کلی به طور طبیرت غایی همبستگی ساختن آشکار نتیجه،

 خود قوت به همچنان مورد این در او ابهامالبته . کنیممی برقرار رابطه آن با و اندیشیممی طبیرت

 و سةازنده  جنب  عمالً است ممکن یا دارد کنندهتنظیم جنب  صرفاً پیوندی چنین آیا که است باقی

 وسةایلی  علةم  و هنر او، منظر از. است اول برداشت به بیشتر کانت تمایل و باشد داشته نی  دهندهقوام

 بةا  جةان،  آزادگةی  پرورنةدة  همچةون  هنر و( Bowie, 2003, 32 & 42) اندعقل پرورش برای

 پةذیرش  بةرای  ایزمینه مرنوی، بنیاد از ما آگاهاندن با و پروردمی را همدلی رو  زیبایی، دادن نشان

 ادراک یةک  زیبةایی  احساس است و خیر از نمادی خود زیبا گردد. از این رو، امرمی اخالقی هایایده

 دارد وجةود  ترکیبی ایرابطه بلکه ندارد، وجود زیبا و خیر میان تحلیلی ایرابطه و نیست خیر از عاری

 و( دهةیم  انجةام  خیةر  عمةل ) باشةیم  خوب که سازدمی مسترد را ما زیبا امر به تمایل آن طبق بر که

 (.Deleuze, 1984, 55-56; Körner, 1990, 193) سةازد مةی  مقةدر  برایمةان  را اخةالق 

. اسةت  او اخالقةی  کمةال  یا اعتال همانآل زیبایی، نوان تنها مصداق ایدهبه ع انسان مندیغایت

 در را آن بایةد  بلکةه  کنةیم،  تصةور  متت ع و مجرد چی ی نباید را مندیغایت این صورت یا شکل

 محةل  جسةم  عبارت دیگةر  به شود؛می ظاهر آن طریق از اخالقی کمال که بدانیم پوششی حکم

. شةاید  (Savile, 2003, 195, footnote 16) است اخالقی کمال محسوس ظهور و بروز

رد کردن مفهوم زیبایی وابسةته و در  بتوان از این مطالب چنین نتیجه گرفت که هدف کانت از وا

اند، پر کةردن خةن نظةام زیباشناسةی     مندی عینیآل زیبایی که هر دو مبتنی بر غایتپی آن ایده

مبتنی بر حکم ذوقی محض در جهت منتهی شدن به الگوی اخالقی در قالب آثار هنةری اسةت.   

 کنةد می بیان صریحاً ،(Critique of Judgment) «حکم قوة نقد» 12خش ب در خود کانت

 احکةام  میةان  شةباهت  همان یا مماثلت که است بر این باور او. است اخالقی خیر نماد زیبایی که

 آزادی و دارند کلیت ادعای دو هر نیستند، تمایالت بر مبتنی دو هر) اخالقی احکام و زیباشناختی

 اخالقةی  خیةر  نشةان   یةا  نماد را زیبایی که کندمی هدایت امر این به را ما( دو دخیل است هر در

 محةض  وجةه  هةیچ  بةه  عقیةده  این که داشت توجه باید .(913ة919، 12ب ،6911 بدانیم )کانت،



 61، شماره 24، بهار و تابستان 2سال  ،اهی فلسفیژپوهش/  14

 منةدی غایةت  و فرم لحا  به تنها ابتدا ما. سازدنمی دارخدشه را ذوقی حکم بودن علقهبی و بودن

 گربیان زیبا امر که شویممی متوجه داوری از پ  مرحل  در و دانیممی زیبا را چی ی غایت، بدون

 کنةیم، مةی  ارزیابی زیبا را زنبقی گل کهاین از پ  نمونه، برای. است اخالقی مفاهیم غیرمستقیم

 بةا  را هنةری  یةا  طبیرةی  زیبای دانیم. بر این مبنا، اشیاءمی مرصومیت ایدة از بیانی را آن سفیدی

 یةا  هةا ساختمان برخی. است شده گرفته اخالقی هایداوری از ظاهراً که کنیممی توصیف صفاتی

 . زیةرا دهةیم مةی  نام ،مالیم ای نجیبانه یا متین را هارنگ برخی حتینامیم؛ می آبرومند را درختان

 ذهن در اخالقی هایداوری نتیج  در که کیفیتی شبیه چی ی حاوی انگی ندبرمی ما در احساساتی

 کندمی واقریت این به اشاره ،امر این توجیه برای کانت (.Körner, 1990, 193) آیدمی پدید

 هنةر را  طبیرةت و  روی، همین از و ببخشد تجسم ،عالم در را خود هایایده دارد دوست عقل که

 .یابدمی خود هایایده مستقیم غیر بیان برای بستری

 آل زیبایی و زیبایی وابسته ة کةه هةر کةدام بةه    بر اساس آنچه گفته شد، میان دو مفهوم ایده

هةایی یافةت   ها و تفةاوت گذارند ة شباهت های عقلی( را به نمایش مینحوی غایات اخالقی )ایده

 مندی عینی درونی است و مفهةومی شود. در هر دو مفهوم، داوری زیباشناختی بر مبنای غایتمی

شةود. ایةن   گرفتةه مةی   فةرض بةرای داوری پةیش   آن با موافق عین کمال و عین چیستی بر دال

آل زیبایی، مفهوم حاصل از جمع ایدة عقلةی و  در زیبایی وابسته، کمال عین و در ایدهفرض پیش

 بیرونی عینی کدام از این دو مفهوم غایاتایدة مترارف زیباشناختی است. از همین جهت، در هیچ

هةر دو دارای ارزش   بنةابراین شةود.  داخةل نمةی   (سودمندی یا اعیان دیگر با عین خارجی نسبت)

ی هستند، اما با خلوص کمتر نسبت به زیبایی آزاد؛ زیرا در هر دو، یک بخش از شةالودة  زیباشناخت

رسد محض بةودن حکةم   مفهوم، حکم ذوقی محض و بخش دیگر غایات عقلی است. به نظر می

باشد. در زیبایی وابسته توجه زیباشناختی نوعی مفهوم مشکک است که دارای درجات مختلف می

جةایی کةه درک زیبةایی، حاصةل     کنةد، امةا از آن  لةوص آن را کةم مةی   به کمال ضمیمه شده، خ

آل زیبایی نی  از یک سو هماهنگی آزاد قوة خیال و فهم است، ارزش زیباشناختی نی  دارد. در ایده

 و خیةال  قةوة  کةه محصةول   مترارف کاهد و از سوی دیگر وجود ایدةایدة عقلی خلوص آن را می

رود، مةی  به شمار محض ذوقی صورت است و تجربی هایداده ایمبن بر فهم قوة با آن آزاد بازی

 دهد.به آن ارزش زیباشناختی می

تر اشةاره شةد،   طوری که پیشهای این دو مفهوم را برشمرد. همانتوان تفاوتجا میاز همین

کنندة آزاد بودن یا وابسته بودن زیبایی در داوری اعیةان مةورد   چگونگی لحا  سوژة متأمل تریین

تواند از لحاظی زیبایی وابسته باشد و به لحاظی دیگةر زیبةایی   تأمل است. از این رو یک عین می
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آل زیبایی وجود ندارد. البته ممکن است ایةن امةر را بةه    آزاد به شمار آید، اما چنین چی ی در ایده

آل زیبةایی  هتغییر شرایط تجربی و جغرافیایی در اید . زیراای دیگر به عنوان شباهت ذکر کردگونه

توانةد مرةادل تغییةر لحةا  در     آل زیبایی اسةت، مةی  که سبب تغییر ایدة مترارف و به تبع آن ایده

ماند. داوری زیبایی وابسته باشد. با این حال، همچنان یک تفاوت عمدة دیگر بین این دو باقی می

 همةراه  عینةی  دوجةو  گونةه  هةر  بةا  عقلی غایات و کمال مفهوم وابسته زیبایی در از منظر کانت،

همچنةین   .کنةد مةی  بسةنده  آن کانت بةه  و است انسان زیبایی، آلایده شوند، اما تنها مصداقمی

هةای عقةل نظةری مثةل     آلمانند ایده ،آل زیبایی )مثل اعالی ذوق( همچون زیباترین انسانایده

وابسةته  نیافتنی است و مصةداق خةارجی نةدارد، امةا بةرای زیبةایی       تحقق ،انسان فرزان  سقراطی

 شود.شماری یافت میمصادیق بی

 بندی کانتنقد و بررسی تقسیم

بنةدی  قسةیم پیش از اشاره به نتایج این نوشتار شایسته است که به برخةی از انتقةادات وارد بةر ت   

 زیبایی آزاد و مقید بپردازیم.

نقةد و  بندی زیبایی به آزاد و مقید از سوی بسةیاری از متفکرانةی مةورد    نخست اینکه تقسیم

بررسی قرار گرفته است که به طور کلی تفکر مدرن و به طور خاص تفکر و زیباشناسی کةانتی را  

 تمةامِ  مانندِ اند. یکی از این متفکران نیچه است که مرتقد است کانت،مورد نقد و بررسی قرار داده

 امةر  و هنر در بارة ،بنگرد( آفریننده یا) هنرمند تجرب  دیدگاه از لهمسأ به اینکه جای به فیلسوفان،

 مفهةومِ [ بةازیِ ] وارد را «تماشةاگر » نادانسته، در نتیجه و اندیشدمی «تماشاگر» چشمِ از تنها زیبا

او در ترریةف   . زیةرا کند. از نظر نیچه، دیدگاه کانتی به دور از واقریت تجربی استمی «زیبا امر»

زیبایی احساسات و هیجانات و انفراالت آدمی را که حاکی از ح  حیات و زندگی است در مقابل 

از دیگر منتقدانِ باور به زیبایی (. Nietzsche, 1976, 103-105) گیردزیبایی آزاد نادیده می

 نتیجةه  در و اجتمةاعی  کةارکردی  کةه  فرانکفورت اشةاره کةرد   مکتب توان به منتقدینآزاد کانتی می

 در داده رخ دگرگونی و مدرن هنر پیوند بر تأکید با بنیامین اند. والترقایل هنر برای مدارعُلقه ناگ یر،

 ةة  تةاریخی  ماهیةت  کةردن  برجسته آدورنو با تئودور مدرن؛ تجرب  ماهیت و حسی ادراکِ سرشت

هنری، زیبایی آزاد  آثار تاریخِ و جامره با اشدیالکتیکی رابط  و آن خودآیینی و هنری اثر اجتماعیِ

اندیشةانه اسةت کةه    ی از نظر این متفکران بسیار سادهدهند. به طور کلکانتی را مورد نقد قرار می

و  هنةر  زمین  اجتماعی و فرهنگی مد نظر قرار داد. فروکاسةتنِ  از رزیبایی را همانند کانت قطع نظ

 مکتةب  اصةلی  دغدغة   و لهمسةأ  همان یرنی) اصلی ل مسأ ما را از مطلق، فرمِ یا شکل زیبایی به
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 2(.Adorno, 1997, 4) داردبازمی هنر روییِ چه از و چرایی یرنی( فرانکفورت

گونه که بیان گردد. همانباز می اوی اصلی هاادعایکی از  بهبندی کانت انتقاد دیگر به تقسیم

حکایةت از نةوعی    ،مقیةد بندی زیبةایی بةه آزاد و   آن است که تقسیم ،شد یکی از ادعاهای کانت

تفاوت در رویکرد یا نگاه ما دارد و نه تفاوت در اعیان خارجی. اگر به یةک گةل رز از نگةاه یةک     

شناس نگاه کنیم، داوری ما دیگر محض نخواهد بود و زیبایی حاصل شده نی  زیبةایی مقیةد   گیاه

به فرم  آن گل صرفاً شدة از تمامی غایات عینی و شناختهنظر  اگر قطعخواهد بود و نه آزاد. حال 

صورت داوری ما آزاد و اگر آن گةل   و صورت آن بپردازیم و آن را مورد داوری قرار دهیم، در این

بندی کانتی سةبب  ینکه این نوع تمای  و تقسیمرغم ازیبایی آن آزاد خواهد بود. علی ،را زیبا بدانیم

امةا   ،اختالفات ذوقی موفق عمل کند شود که دیدگاه زیباشناختی او در حل و فصل بسیاری ازمی

کنةد. بةا در نظةر    رسد که مشکل بسیار عمیقی را برای دیدگاه زیباشناختی او ایجاد میبه نظر می

های تمةامی  توانیم فرمرا مطر  کرد که آیا نمی پرسشتوان این می ،گرفتن توضیحات بیان شده

مةل قةرار   مةورد تأ  هةا و شةناخته شةدة آن  نظر از غایات عینی  امور موجود در عالم طبیری را قطع

ممکن  این امر کامالً ،اگر تفاوت در نگاه و رویکرد باشد ؟بخش بیابیمها را زیبا و لذتبدهیم و آن

توان در نگاه بةه هةر چیة ی در    می . زیرااست و مرقول است. پ  باید بپذیریم که همه چی  زیبا

چنینةی  صورت آن را زیبا دانست. در شرایط این ر اینها را مد نظر قرار داد و دفرم آن صرفاً ،عالم

بنا بر  . زیراعبث و بیهوده خواهد بودامری  دیگران،صحبت از زیباتر بودن برخی از امور نسبت به 

مةل در  اهنگی آزاد قوای شناختی اسةت کةه تأ  هم ها به خاطرزیبا قلمداد نمودن آن ،ادعای کانت

 ،مل فرم تمامی ایةن امةور  هماهنگی حاصل از تأکه  ز آنجاییکند و اها برای ما ایجاد میفرم آن

که ة د. اگر کانت این نتیجه را نپذیرد ها به یک اندازه زیبا هستنآن د است و نه مقید، پ  هم آزا

پ  باید ادعا کند کةه تفةاوت زیبةایی     ة حاکی از این امر است «حکم ةنقد قو»شواهد موجود در 

بلکه به خصوصیتی در خةود اعیةان اشةاره     ،گرددنمیرویکرد و نگاه ما برتقاوت در آزاد و مقید به 

اگةر او زیبةایی را کیفیةت یةا      . زیراتواند بپذیردکانت این ادعا را نی  نمی ،نماید. از سوی دیگرمی

صةورت داوری   کیفیاتی در اعیان بداند، باید قائل به شناسایی آن کیفیت یا کیفیات باشد. در ایةن 

های شتاختی طر  شود و هیچ نیازی به فرض نوع جدیدی از حکم و اوریدباید ذیل  زیباشناختی

 نقد آن احساس نخواهد شد.

و « آل زیبةایی ایةده »تر اشاره شد، اضافه کردن مفاهیمی همچون طوری که پیشهمانسوم، 

بةر اسةاس   شةود.  از سوی کانةت در راسةتای دغدغة  اخالقةی او ارزیةابی مةی      « زیبایی وابسته»

بندی کانةت در بةاب نسةبت ارزش    ه شده از سوی فیلسوفان تحلیلی، صورتهای ارائبندیسیمتق
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( قةرار  radical moralism) «گرایةی افراطةی  اخةالق »زیباشةناختی و ارزش اخالقةی ذیةل    

های افراطی در دیدگاه .(Carroll, 1998, 279-282; Gaut, 2007, 52-56) گیردمی

زیباشناختی آثار  -ها در داوری اخالقیکه نتیج  آن امر مشترکند باب نسبت هنر و اخالق، در این

 را هنرها تمام و دانندمی عام شمول دارای را اخالقی شود که ارزیابیهنری، منجر به این امر می

 یةا  نةاب  موسةیقی  همچةون  هنرهةا  از دهند و این در حالی است که برخیمی جای مقوله این در

 اسةت  این انتقاد دیگر. داد قرار اخالقی ارزیابی مورد بشود که ندارند اخالقی وجه انت اعی، نقاشی

 آن القةی اخ سرشةت  اساس بر امالًک( مصادیق و هاگونه تمام شامل) ریهن راث هر ارزش اگر که

مند است و در عةین  ای ارزشریاثر هن که کنیممی تصدیق والًمرم ما ونهچگ پ  ود،شمی تریین

ی چنةین حکمةی کةه    دهمنین ترمیهمچ باشد؟ آفرینلهمسأ است کنمم آن یاخالق تحال سرش

ادیق با اشةکال مهمةی روبةرو اسةت. از     یف مصن طظر گرفتاست، با در ن رخی از ادینم خود زیبا

 ( اثةر سةاد  Days of Sodom 120) «دومسة  صد و بیست روزِ»توان رمان ونه میجمله چگ

(Marquis de Sade را )نی  نماد خیر اخالقی بدانیم؟ 

 نتیجه

، داوری زیباشةةناختی بةةر مبنةةای «زیبةةایی وابسةةته»و  «آل زیبةةاییایةةده»در دو مفهةةوم  .6

و از آن جهت که قوة فهم در داوری )برخالف زیبایی آزاد( مندی عینی درونی است غایت

شود، داخل نمیزیباشناختی این دو مفهوم نقش دارد و غایات عینی بیرونی در این داوری 

نسبت به زیبایی  ،های عقلیهر دو ارزش زیباشناختی دارند. البته به واسط  ترکیب با ایده

 آزاد خلوص کمتری دارند.

منةدی و  از جهت نةوع غایةت   ،در مقایسه با یکدیگر «زیبایی وابسته»و  «آل زیباییایده» .9

تری نسبت به زیبةایی آزاد  ینخلوص زیباشناختی با یکدیگر اشتراک دارند و در جایگاه پای

هةای عقلةی،   فرض گرفتن ایةده این دو مفهوم در نوع پیش ،گیرند. از سوی دیگرقرار می

 ها با یکدیگر تفاوت دارند.چگونگی لحا  شدن در داوری زیباشناختی و مصداق

 با ضةوابط حکةم ذوقةی    «زیبایی وابسته»و  «آل زیباییایده»که جایگاه زیباشناختی با آن .9

محض کانت مبنی بر یافتن اصول داوری پیشینی و همگانی زیباشناختی، همگون نیست، 

توان این مفاهیم را در راستای دغدغ  اخالقی او در قالب قلمداد کردن زیبةایی بةه   اما می

هةای عقلةی در   عنوان ویژگی یا صفتی مترلق به تةرازی واال، قةرار داد و همراهةی ایةده    

 های فوق محسوس مالحظه کرد.ت محسوس ساختن ایدهآل زیبایی را در جهایده
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توجه به جایگاه تفکیک زیبایی آزاد و وابسته و همچنین وارد کةردن مفةاهیمی همچةون     .4

مند و جامع کانت در زیباشناسی است که تجربه و گر دیدگاه نظام، نشان«آل زیباییایده»

شناسةی،  م اساسةی مررفةت  هةای طبیرةی و هنةری را بةه مفةاهی     زیبةایی  دربارةاحکام ما 

هایی سبب آن شده است کةه میةراا او   دهد. چنین ویژگیمابردالطبیره و اخالق ربط می

توسط افرادی همچون شیلر، هگل، شوپنهاور، نیچه و بسیاری از نویسندگان قرن بیسةتم  

 نقد و دنبال شود.

 هانوشتیپ

 مثةل  بایةد  کسةی  هةر  گویدمی کانت کهاین . زیراتاس روبرو ابهام یک با کانت دیدگاه جااین در .6

 که خود برای الگویی خلق. الف: ردپذیمی متفاوت سیرتف دو کند، ایجاد خودش در را ذوق الیاع

 طبس. ب. داد قرار داوری و ابیارزی مورد دآینمی پیش ربهتج در که را مواردی بتوان آن کمک به

 باشند ترکمش کنند،می ادرص امیاحک چنین که هم دیگران برای که خود برای وییالگ ر توس و

(Savile, 2003, 191 .)زیةرا نیسةت  وارد اشةکال  این که شود بیان جااین در است ممکن . 

 آل،ایةده  مریار کمک به زشتی یا زیبایی سنجیدن کند،می بیان جایی در کانت خود که طورهمان

 بةا  . زیةرا کنیم گیریاندازه و بسنجیم را ناقص امر ایهنقص و مقدار تا که دهدمی را امکان این

 دلیةل،  ایةن  بةه  را هةا آن توانیمنمی شویم، قایل عینی وجود هاآلایده این برای توانیمنمی کهآن

 داوری مریةار  و مةالک  عقةل  برای هاآلایده این چراکه آوریم؛ حساب به هنذ پرداخت  و ساخته

 کیفیةت  و کمیةت  تةا  دهنةد می را امکان این آن به و بخشیده مفهوم عقل به که کنندمی تریین

 امةر  ایةن (. Kant, 1964, A 569) کند ارزیابی و بسنجد را ناقص امر در موجود هاینقص

 داوری مةورد  شیء با عقل ارتباط در مهمی نقش و بوده تام خود هاآلایده این که دهدمی نشان

 ممکةن  نیة   توضیح این با البته،. سازدمی دور ذهنی هایساخته از را هاآلایده امر همین و دارند

 بةه  قول صورت این در باشد، نیافتنیدست واقراً آلایده چهچنان که شود وارد ایرادی چنین است

 بگوییم که است نسنجیده قدرهمان ت،اس ترن دیک آلایده به «ب» شیء از «الف» شیء کهاین

 نةدارد  حلةی راه مةورد  ایةن  در کانةت  و است ترن دیک نهایتبی به «دو» عدد از «دویست» عدد

(Savile, 2003, 192, footnote 10 )گشةایی راه اثةر  ارزیابی برای آلایده یک تریین و 
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