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مقدمه
در میانه سده هجدهم الکساندر گوتلیب بومگارتن با انتشار کتاب استتیکا قلمرو جدیدی از
معرفت را معرفی کرد که امروزه آن را به نام زیبایی شنا سی می شنا سیم .هدف او از طرح این
مبحث پر کردن خألیی بود که مانع عقالنیتگرایی در آن سده بر سر راه معرفت شنا سی قرار
داده بود؛ او کوشییید علمی نوین پایهگذاری کند که بر شییالوده قوانین روانشییناسییی قرار گرفته
باشد ،علمی که به مطالعه آن گونه از معرفت بپردازد که به واسطه ادراکات حسی و احساسات
ک سب می شوند ،معرفتی که چون به محک عقل سنجشناپذیر است در کیش عقالنیتگرایی
مغفول واقع شده بود –بومگارتن در نخ ستین کتاب مهم خود متافیییییزیکا که به سال 1739
منتشر شد از اس یتتیکا به مثابه علم دان یستن و پیشنهادن آنچه انسان به واسطه حواس بدان
معرفت دارد ،یاد میکند( .)Barnouw, 2008, 76از همین رو ست که بی شتر ک سانی که
درباره تاریخ زیباییشن یاسی مدرن مینویسند از بومگ یارتن به عنوان پدر این رشته نام میبرند
–هرچند برخی معتییییییقدند که این عنوان میبایسییت به کریسییتیییییییان ولف داده شییود
(ر.ک .1)Beiser, 2010, 45-71.اما در این میان ک سی ه ست که حق مطلب در مورد او
به جا آورده ن شده ا ست ،مردی که قوت زیبایی شنا سیگرایی نوین()neo-aestheticism
در چند دهه اخیر حاصییل بازشییناسییی ارزا آثار اوسییت(ر.ک ،)Nemoianu 1985 .و او
کسییی نیسییت جز گوتفرید ویلهلم الیبنیتس –البته بازگشییت به الیبنیتس بدوا از مجرای
زیبایی شناسی نبوده بلکه توجه به او از جهت منطق محض و ریاضی و مسائل معرفت شناختی
معطوف شده است ،چنانکه در «پژوهشهای منطقی» ادموند هو سرل یا تفا سیر برتراند راسل
از او ،و در دهه های اخیر در آثار سول کریپکی میبینیم.
قصد ما در این مقاله البته بررسی تاثیر الیبنیتس بر فلسفه و زیبایی شناسی جدید نیست،
بلکه میخواهیم نقش او را در شییکلگیری این رشییته در سییرچشییمههای آن مورد توجه قرار
دهیم ،نقشی که آنقدر اهمیت دارد که برخی شارحان معاصر را بر آن داشته است تا وی را پدر

بزرگ زیباییشناسی بدانند(ر.ک.)Beiser 2010, Brown 1967, Barnouw 2008 .
بومگارتن نزد کریسیییتیان ولف پرورا یافته که خود شیییاگرد و وارث مسیییتقیم مکتب
الیبنیتس بوده ا ست .اما نقش اندی شه الیبنیتس در بومگارتن به تاثیر صرف خال صه نمی
شود و حتی میتوان گفت بومگارتن در برخی موارد پیرو محض او بوده ا ست .این الیبنیتس
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است که برای نخستین بار در واکنش به تاثیر فزاینده سوبژکتیویسم فلسفه دکارت نظرها را به
سییوی معرفت حواس و ناخودآگاه میگرداند( ،)Simmons 2001و بدینترتیب راه را برای
امکان وجود معرفت زیباشییناختی باز میکند .در سییده هفدهم که تحت تاثیر متفکرانی چون
هابز ،اسییپینوزا و دکارت امر زیبا چیزی ذهنی و غیرعینی تلقی میشیید ،الیبنیتس به تقویت
جریانی پرداخت که مدعی بود امر زیبا را نمیتوان به صورت عقالنی دریافت؛ او مدعی شد که
ما نمیتوانیم به زیبایی معرفت عقالنی پیدا کنیم اما این بدان معنا نیسیییت که به طور کلی
معرفت به زیبایی ناممکن ا ست( .)Tatarkiewicz, 2005, 371د ستهبندی الیبنیتس
از انواع و شدتهای شناخت 2عینا در رساله تامالتی درباره شعر بومگارتن تکرار می شود(ر.ک.
 ،3)Brown 1967, Ahlberg 2003همچنین ایدهای که وی را وا میدارد واژه استتیک
را به مثابه یک قطب معرفت پیش کشیید –تمایزی که وی آن را در قالب تقابل  aisthetaو
 noetoisدر فلسییفه یونانی بیان میدارد -مسییتقیما از تمایزی که الیبنیتس میان بازنمایی
های متمایز و نامتییییمایز قرار میدهد ریشه میگیرد .در واقع آنچه در این موارد ،و در مسئله
ادراک حسییی به طور کلی ،در آثار بومگارتن صییورت منظم و روشیین به خود میگیرد به طور
پراکنده و در مقام های مختلییییییف در آثار الیبنیتس وجود دارد ،و از آن مهمتر اینکه آنچه
بومگارتن به مثابه یک کل بدان روی آورده و طرحی کلی از آن پرداخته ا ست با رجوع به آثار
الیبنیتس محتوایی غنیتر و شییالودهای ژرفتر و وسیییعتر مییابد( Barnouw, 2008,
 .)82به طور کلی میتوان گفت که الیبنیتس روان شنا سی ،معرفت شنا سی و ا صطالحات
زیبایی شنا سیای را که بومگارتن و ولف بنیان نهادهاند صورتبندی کرده ا ست ،تا آنجا که به
بیان بیزر میتوان بدون اغراق گفت تمام سنت عقلگرایی زیباشیییناختی پیش از کانت با ابتنا
بر فلسفه الیبنیتس ساخته شده است ( .)Beiser, 2010, 31هرچند زیبایی شناسی خود
کانت هم ،با وجود اینکه سییرسییختانه منتقد الیبنیتس بوده اسییت ،از تاثیر وی بر کنار نبوده
است.4
 .1زیبایی و کمال
الیبنیتس برای حفظ اعتبار قلمرو زیبایی در برابر تاثیر منفی االهیات پروتسیییتان 5به
فلسیییفه افالطونی و توماسیییی رجوع میکند( .)Beiser, 2010, 34بدینترتیب مفاهیمی
چون عشیییق به م ثا به غا یت زی بایی ،زی بایی همچون شیییهود عقالنی صیییورت ها و
هماهنگی( )Harmonyدر زیبایی شنا سی او اهمیت مییابند .الیبنیتس در ر ساله «درباره
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خرد» درباره رابطه میان هماهنگی ،زیبایی و عشق مینویسد« :وحدت در کثرت چیزی نیست
مگر هماهنگی و از آنجا که هر موجود[یا چیز] بخصیییوا با برخی موجودات [یا چیزِ] دیگر
بیش از دیگران موافقت دارد ،از این هماهنگی نظمی جریان می یابد که زیبایی از آن برمی
خیزد و زیبایی عشییق را بیدار میکند» ( .)Leibniz, 2000, 235بدینترتیب الیبنیتس
زیبایی را به تمایل ذاتی چیزها به همنشیییینی با یکدیگر ،به شییییوهای خاا که برای آنها بر
دیگر شییییوهها مرجح اسیییت ،بازمیگرداند .لذا تقارن ،نظم و هماهنگیای که مثال در طبیعت
وجود دارد نه حاصییل بخت و حادثه بلکه ناشییی از این تمایل طبیعی چیزهاسییت که به نحوی
خاا در موافقت با یکدیگر همن شینی کنند ،و زیبایی آن ا ست که چیزها این تمایل طبیعی را
متحقق سازند .اما این شیوه مرجح آن شیوهای ا ست که به سوی وحدت میل میکند و امور
متکثر را به وحدت فرامیخواند .بنابراین زیبا همان اسییت که از تحقق وحدت در کثرت ناشییی
میشود و از آنرو که نفس نیز ،همچون دیگر چیزها ،فطرتا به این وحدت در کثرت ،این شیوه
مرجح همن شینی چیزها با یکدیگر ،نفس با چیزها و نیز با دیگر نفوس ،گرایش دارد از دریافت
آن به وجد میآید و ع شق در او بیدار می شود .بنابراین ری شه زیبایی را نزد الیبنیتس باید در
وحدت در کثرت جست.
وحدت در کثرت و هماهنگی در فلسفه الیبنیتس اهمیت خاصی دارند ،تا آنجا که از نظر
وی هر ادراکی درجهای اسیییت از تحقق هماهنگی کلی ،هماهنگیای که از وحدت در کثرت
حا صل می شود؛ و به گمان الیبنیتس ابزار این وحدت در کثرت نزد ان سان هنر ترکیبکردن
( )ars combinatoriaاست( .)Brown 1967, 73هنر ترکیبکردن رویک یردی است
کیفی« ،نظریییییهای که به صورت نظم ،تشابه ،روابط و  ...به طور کلی» میپردازد ،و به بیان
هوسیییییییرل «علم کلی کیفییییییات اسییت در برابر علم کلی کمیات یا ریاضیییات محض»
( .)Husserl, 2001, 139بدین ترتیب آنجا که الیبنیتس در رساله «مبادی طبییییعت و
فییض الهیی» ،افسون موسیقی را با تناسب عددی آن در کنار یکیدیگر میگیذارد ،بر خیالف
نظر تییاتییارکیوی کییه این گفتییه را ادعییایی متحجرانییه در ظییاهری جییدییید میخوانیید
( ،)Tatarkiewicz, 2005, 371با استناد به کارکرد این مفهوم کیفی است که از نظریه
ریا ضیوار فیثاغوری فا صله میگیرد .امر زیبا نزد فیثاغوریان سرا سر ریا ضیوار و واب سته به
کمیت است ،اما نزد الیبنیتس چنین نیست .او در سومین مقدمه «رسالهای درباره هنر ترکیب
کردن» در مورد حاالت میگوید« :حالت یک موجود ،یا چیزی اسییت مطلق ،که به آن کیفیت
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میگویند ،یا حالت چیزی است ن سبی ،که در این صورت یا عرض نسبت به اجزایش است که
آن را کمیت میخوانیم ،یا حالت چیزی اسیییت نسیییبت به چیزی دیگر که نسیییبت اسیییت»
( .)Leibniz, 1666, 76بدینترتیب انفعاالت برخاسیته از موسییقی –و دیگر ادراکات ،به
مثابه اعراض وجودی آنها -دارای دو جنبه کمی و کیفی هسییتند .در همان رسییاله الیبنیتس
اشییاره میکند که وحدت از آنجا حاصییل میشییود که ما «نسییبت» اجزاء متکثر را با یک فعل
عقالنی ،یا به یکباره ،دریابیم و این هنر ترکیب ا ست .اما او معتقد ا ست که معرفت به انواع و
خواا آنها –معرفت منطقی و عقالنی -تنها از تحلیل صییفات مرکب (– )Complexion
تحلیل تفاوت در ماده -یا تحلیل توزیع مکانی –تحییییلیل صورت -حا صل می شود ،و برای
اینکه مثالی آورده باشد از چگونگی این تحلیل در تعیین حدود گامهای موسییییقایی ساز ارگ،
و اینکه نوازن یده چگ یونه میتواند از این حدود بهره ببرد میگوی ید(.)Leibniz, 1666, 81
اما بازگردیم به رساله «مبادی طبیییییعت و فیض الهی» ،در آنجا پیش از آنکه الیبنیتییییس
درباره موسی ییقی سخن بگوید ادعا میکند که «حتی لذت حسی قابل تحویی یل به لذتی است
عقالنی یی که به طور مبی یهم دریافته میشود» و سپس درباره موسی ییقی چنین میگویی ید که
«مو سیییییقی ما را اف سون میکند ،اگرچه زیبایی آن تنها در تنا سب اعداد و شمارا ا ست»
( ،)Leibniz, 1714, 641بدینترتیب از دریافت مرکب مو سیقی –وحدت در کثرت نواها
و گامها -انفعال مطلق حاصییل میشییود که لذتی حسییی اسییت؛ و اما لذتی عقالنی نیز در آن
وجود دارد که از تحلیل توزیع مکانی ریاضییی -اگرچه در ناخودآگاه و به طور مبهم -به دسیت
میآید؛ لذا زیباییای که الیبنیتس در این جمله بدان اشییاره میکند از جنس زیبایی حاصییل
شهود صورتهاست که نزد افالطون دیده میشود ،اما به هی وجه نافی زیبایی حسی موسیقی
نیست.
مفهوم مهم دیگر ،مفهوم کمال نزد الیبنیتس اسیییت .از نظر وی لذت از ادراک کمال
نا شی می شود .او در ر ساله «درباره خرد» میگوید« :لذت ،اح ساس کردن کمال یا ف ضیلت
( )Excellenceاسییت ،چه در خود ما و چه در چیزی دیگر .چراکه کمال چیزهای دیگر نیز
دلپذیر ا ست ،چیزهایی همچون تفاهم ،شجاعت و علیالخ صوا زیبایی در ان سانی دیگر ،در
یک حیوان ،و حتی در مصنوعی بیجان مانند یک نقاشی [ ]...و این از آن رو است که تصویر
چنین کمالی که بر ما منطبع شده ا ست باعث می شود که این کمال در درون ما القاء شده و
برانگیخته گردد»( .)Leibniz, 2000, 234کمال برای الیبنیتس امری اسیییت عینی
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چراکه درجاتی از حقیقت محقق و ذات چیزها را فارغ از محدودیتهایشیییان بازمینمایاند و از
آن رو لذتبخش اسییت که ادراک کمال ،یا وحدت در کثرت ،در یک چیز حس تحقق آن را در
ما بیدار میکند .لذت برای الیبنیتس تنها یک احساس نیست بلکه حالتی شناختی است و از
این رو اهمیت ویژهای دارد ،چنان که در «پژوهشهای جدید درباره فاهمه ان سانی» ا شاره می
کند که همه لذتها نا شی از ادراک کمال ه ستند اما برخی از کمالها موجب پدید آمدن عیب
ها و ناکاملیهای دیگری میشوند( .)Leibniz, 2008, 90الی یبنیتس در اینجا مشخصا
میان کمالها و بالتبع لذتهی یای واالتر و دونتر تمایز قائل میشود و واضح است که کمال و
لذت واالتر نزد او کمال و لذت فکییییری( )Intellectual pleasuresا ست و کمالها و
لذتهای حسییی در مرتبه پایینتر قرار میگیرند ،و بنابراین برای تحقق کمال بیشییتر در خود
باید به سراغ لذتهای واالتر رفت .اینجا سییییت که اهمیت زیبایی شنا سی و هنر در دیدگاه
الیبنتز آ شکارتر می شود .او در ر ساله « شادمانی» صراحتا میگوید« :آن لذتهای ح سی که
بیش از همه به لذتهای ذهنی نزدیکاند و نابترین و متقنترین آنها نیز هسیییتند ،لذتهای
نا شی از مو سیقی و تقارناند؛ یکی لذت گواها ست و دیگری لذت چ شمهاLeibniz, ( »...

 .)2006, 168بنابراین در میان لذتهای ح سی تامل در هنرهای تج سییییمی و مو سیقی و
زیبایی طبیعت واالترین لذتهایی هستند که انسان میتواند به آنها بپردازد ،اگرچه الیبنیتس
در همان جا ه شدار میدهد که نباید در آنها افراط کرد و از لذتهای فکری غافل شد .اما در
همه اینها آنچه بیش از همه متعلق به الیبنیتس و محور اصلی زیبایی شناسی پس از او است
م سئله ادراک ح سی ا ست .به عقیده بارنو نیز فهم مفهوم ادراک ح سی نزد الیبنیتس برای
شناخت معنا و ق صد آغازین و ا صیل زیبایی شنا سی ضرورتی انکارناپذیر دارد( Barnouw,
.)2008, 82
 .2ادراک حسی و معرفت حواس
دکارت و پیروان او ذهن را جوهری بسییییط و غیر مادی میدانسیییتند که ویژگی ذاتی آن
اندیشییییدن( )cogitationاسیییت .ویژگی مهم اندیشیییهها نزد دکارت این اسیییت که اینها
آگاهانهاند ،یعنی اگر من اندی شهای دارم الجرم از آن آگاه ه ستم؛ و این بنیان استدالل دکارت
است آنجا که میگوید «میاندیشم پس هستم» ،چراکه دکارت مدعی نیست که «من» دارای
وجود ضروری است بلکه میگوید اندیشیدن – شک کردن -به گزاره «من هستم» صدق این
گزاره را پی شاپیش ت ضمین میکند و این حا صل نمی شود مگر اندی شه «من ه ستم» آگاهانه
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باشد .بدینترتیب آگاهی صفت ممیز اندیشه است ،و این چیزی است که الیبنیتس ا ساسا با
آن مخالفت میکند .دیدگاه دکارت مشیییکالتی ایجاد میکند از جمله این که چون ذهن غیر
مادی و المکانی است چگونه میتواند با ادراکات حسی رابطه علی داشته باشد –گرچه دکارت
میکوشید با مفهوم روح حیوی میانجیای میان اینها برقرار کند -و دیگر آنکه تکلیف اندیشیه
های مبهم و نامتمایز–غیر آگاهانه -چه میشیییود .الیبنیتس خالف این نظر را ابراز میدارد؛
به عقیده او ذات جوهر ذهن ادراک ا ست ،و آن ذات شامل ادراکات ناخودآگاه نیز می شود ،او
در «مونادولوژی» درباره ادراک مینویسد« :حالت گذرانی که شامل و

نمودار(6)Represent

کثرتی در وحدت یا در گوهر سییاده اسییت جز آنچه ادراک مینامند ،نیسییت ،که باید آن را از
ادراک با وقوف( )Apperceptionیا از شییعور تمییز داد [ ]...و این امر اسییت که دکارتیان
ازآن غافل بودند و مدرکاتی را که بر آنها وقوف حا صل نمیآید به هی شمردند»(الیبنیتس،
 .)106 ،1375بدینترتیب صیییفت ممیز جوهر ذهن نه آگاهی ،چنان که نزد دکارت بوده ،بلکه
نحوهای از بازنمایی است .سادهترین ادراکها متعلق به مونادهای عریان است که هی آگاهی
نسییی بت به محتوای آن ادراک ها ندار ند ،و ا ما نزد نفس این ادراک ها مت مایزتر و همراه با
حافظها ند .بدینترتیب ادراکات در انسیییان نقش معرفتی دارند ،چه از نامتمایزترین آنها تا
متمایزترینشییان در حافظه مندرجاند و تا آنجا که تحلیل اجازه دهد «نسییبت» آنها با یکدیگر
معلوم میشییود و به بیان خود الیبنیتس –در «مونادولوژی» -همچون انسییانی که از خواب
برخاسییته و نسییبت به ادراکات مبهمش در زمان خواب وقوف مییابد ،میتوان به آنها وقوف
یافت.
کییانییت در نقیید خود بر الیییب ن ی تس در سییی ن جش خرد نییاب( Kant, 2000,

) )372(A271/B327میگو ید که او نمود ها را عقالنی کرده و به جای این که فاه مه و
احساس ،دو سرمنشأ تصورات و بازنماییها ،را جمعا در نظر آورد تنها فاهمه را مسئول برآوردن
احکام متمایز و روشن دانسته است؛ بدینترتیب از نظر الیبنیتس حسیات تنها میتوانند منشأ
مفاهیم نامتمایز و مبهم باشییند؛ او در رسییاله «درباره ترکیب و تحلیل کلی ،یا هنر اکتشییاف و
داوری» میگو ید« :م فاهیم نخسیییتین که از ترک یب آن ها م فاهیم دیگر به وجود میآی ند یا
متمایزند یا مبهم .متمایزاند اگر به واسطه خودشان به فهم آیند ،مانند وجود .و مبهم اما واضح
اند اگر به وا سطه خود شان به ادراک آیند ،مانند رنگ»( .)Leibniz, 1679, 230از اینرو
وی الزم میبیند که ت صورات و معرفت به آنها را بر ا ساس میزان تمایز و و ضوح آنها د سته
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بندی کند ،و این کار را پنج سال بعد از این ر ساله در سال  1684در «تامالتی درباره معرفت،
حقیقت و تصورات» انجام میدهد« :معرفت یا واضح است یا تاریک ،و معرفت واضح یا مبهم
ا ست یا متمایز ،معرفت متمایز یا کافی ا ست یا ناکافی و میتواند یا نمادین با شد یا شهودی.
کاملترین معرفت ،معرفتی است که هم کافی باشد و هم شهودی» و در توضیح آن ادامه می
دهد که «مفهومی تاریک ا ست که برای باز شناختن چیز بازنموده شده کافی نبا شد» همانند
خاطرات چیزهایی که قابل تمییز از چیزهای م شابه خود نی ستند ،و مفاهیم وا ضح برعکس به
روشنی بازشناخته می شوند؛ اما این معرفت واضح مبهم است اگر «نتوانیم تمام ویژگیهایی را
که برای تمایز آن بازنموده از دیگران کافی ه ستند بر شماریم ،در حالی که آن چیز در حقیقت
دارای چنین ویژگی ها و مقو ماتی اسیییت که میتوان مفهوم آن را به واسییی طه آن ها تبیین
کرد»( .)Leibniz, 1684, 291این معرفت و مفاهیم مبهم ،آن د ستهای ه ستند که برای
ما اهمیت دارند ،چه از یک سو ،همانطور که گفته شد حسیات برای الیبنیتس تنها برآورنده
معرفتی مبهم ه ستند ،و از سوی دیگر به بیان ویل سون یکی از اهداف الیبنیتس در پرداختن
به آنها مسییئله زیباییشییناسییی بوده اسییت :ویلسییون اشییاره میکند که انگیزه الیبنیتس در
پرداخت نظریه منطقی-معرفت شناختی ادراکات مبهم سه م سئله بوده ا ست؛ نخ ست م سئله
تجربه حسی نزد دکارت ،سپس توزیع و درجات آگاهی –به این دو مسئله پیشتر اشاره شد -و
نهایتا مسئله زیباییشناسی و شالوده احکام ناظر به زیبایی( ،)Wilson, 2005, 77-88که
از این پس مد نظر ما قرار خواهد گرفت .نخست به برخی پیامدهای معرفتشناسی الیبنیتس
برای زیبایی شناسی اشاره میکنیم و سپس آنچه را خود الیبنیتس درباره مسئله زیبایی گفته
است خواهیم آورد.
ما رنگها ،بوها ،و دیگر خاصههای عینهای حسی را بهخوبی درک میکنیم و از یکدیگر
متمایز می سازیم چراکه معرفت ما به آنها وا ضح ا ست .عمده کیفیات زیبا شناختی نیز از این
دست هستند؛ ما به گرمی و سردی رنگهای یک تابلوی نقاشی ،شادمانی و غم در یک قطعه
موسیقی ،حاالت روانی بازتاب یافته در چهرهنگارهها و از این دست معرفتی واضح داریم .کسی
نیست که پس از دیدن تابلوی «تاب» اثر فراگونار بگوید «چه تابلوی غمگینی »،اما همان فرد
نمیتواند در کسیییی که آن تابلو را ندیده شیییادی موجود در آن را برانگیزاند ،و این به بیان
الیبنیتس از آنروست که معرفت ما به این کیفیات مبهم است« :ما نمیتوانیم به مردی کور
تو ضیح دهیم رنگ قرمز چی ست ،و همینطور نمیتوانیم چنین کیفیاتی را برای دیگران شرح

الیبنیتز :رستنگاه زیباییشناسی مدرن165 /

دهیم مگر آنکه آنان را به ح ضور آن کیفیات آوریم و بگذاریم خود شان آنها را ببینند ،ببویند یا
مزه کنند»( .)Leibniz, 1684, 291اهمیتی که به واسیییطه ابهام کیفیات حسیییی به
«ح ضور» داده می شود تا امروز نیز در نظریههای ادراک زیبا شناختی به قوت باقیمانده ا ست.
باید توجه داشییت که این وابسییتگی به حضییور مدرِک به معنای ذهنی بودن کیفیات حسییی
نی ست؛ از نظر الیبنیتس کیفیات ح سی خواا خود اعیان ه ستند و نه خواا تجربههای ما
و یا به عبارت بهتر این کیفیات پدیدار هسیییتند ،پدیدارهایی که اگرچه چگونگی ظهور آنها
وابسییته به کارکرد حواس ماسییت اما علتهای خود را «بروز میدهند»( .)Expressمقصییود
الیبنیتس از این ا صطالح –که آن را در نامهای خطاب به آرنو( )Arnauldبه سال 1687
بیان میدارد -این اسییت که رابطهای دائمی و منظم میان آنچه درباره کیفیات حسییی و آنچه
درباره علتهای آنها میتوان گفت وجود دارد(.)Beiser, 2010, 39
بدین ترتیب کیفیات ح سی دارای ساختارهای صوریای ه ستند که به اجزاء و علتهای
آنها که تنها بهواسیییطه تحلیل عقالنی قابل فهماند شیییباهت دارند .این چنین اسیییت که این
کیفیات هرچند مبهم باشییند صییورتی از شییناخت حقیقت را ممکن میسییازند ،و آن معرفت به
حقیقت بهوا سطه «ت شابه صوری میان آنها و علت های شان ا ست»(.)Beiser, 2010, 39
الیبنیتس اشاره میکند که کیفیییییات حسی مرکب هسییییتند چراکه در هر حال شامل این
علیییتها میشوند ،برخی را میتوان تا حدی به اجزای آنها تحلیل کرد ،مانند رنگ سبز که از
زرد و آبی تشییییکیل شده است ،اما این کار به مدد حواس ممکن نیست چون این ادراکییییات
چنان پیچ ییده و ظریف هستند که حواس تنها میتوانن ید آنها را به صورت یک کل دریاف یت
کنند .بنا به نظر الیبنیتس در برخورد نخسییت با آنها ،یا ادراک مرتبه اول ،بازنماییای از آنها
در نفس شیییکل میگیرد (او وجه ممیز بازنمایی ادراکی را بروز چیزهای بسییییار در یک چیز
میداند) اما در مرتبه دوم ما بهمیانجی ادراک انعکا سی در این بازنماییها مفاهیم را می سازیم
( .)Leibniz, 1714, 638-639این مفاهیم اگر کیفیت محسییوس بسیییط باشیید مبهم
هستند ،مانند مفهوم رنگهای بسیط همچون آبی ،و اگر کیفیت محسوس مرکب باشد به مدد
تحلیل صورت و ماده –که پی شتر در مبحث هنر ترکیب از آن صحبت کردیم -و بر ساختن
تعریفی برای آنها میتوان از آنها معرفتی متمایزتر به دسییت آورد .این رویکرد تعریفی برای ما
اهمیت خاصی دارد –و بعدتر از آن سخن خواهیم گفت -چراکه بسیاری از کیفیات زیباشناختی
از این د سته دوم ه ستند .از اینجا میتوان بهتر و بی شتر به دلیل رجحانی که الیبنیتس برای
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ادراک زیباشییناختی نسییبت به دیگر انواع ادراک حسییی قائل اسییت پی برد .البته ابهام ذاتی
کیفیات حسی باعث می شود که ما هرگز نتوانیم نسبت به آنها معرفت متمایز و کافی به دست
آوریم اما این امر من شأ زیان و ح سرت در آدمی نی ست :اندی شههای مبهم ما کلهایی را می
سازند که از نظر زیبایی شنا سی و عملی سودمنداند .این ابهام از یک سو بهگونهای چیزها را
سادهتر میکند که فهم انسانی توان تحمل آنها را داشته باشد .الیبنیتس خود به این موضوع
چنین ا شاره میکند که «تاکنون چند نفر را دیدهاید که به سبب دا شتن حس بویایی قوی در
رنج و نارحتی هستند ،و چه چیزهای نفرتآوری میدیدیم اگر حس بینایی ما بیش از آن است
که هسییت تیز بود»( .)Leibniz, 2008, 69از سییوی دیگر اندیشییههای مبهم ما را به
تحرک وا میدار ند و میل به فهم را در ما بر میانگیزان ند؛ و البته موجب تحدید اختیار ما نیز
می شوند که به بیان الیبنیتس مقوم ناکاملی ما ست( )Barnouw, 2008, 89و میتوان
گفت منشأ فایده و شوق به تامل در کمال نیز میتواند باشد.
 .3معرفت زیباشناختی
به دشیییواری میتوان گفت الیبنیتس تا چه حد تجربه زیباشیییناختی را واجد معرفتی
خودآیین میداند ،اما قدر مسیییلم نزد وی خارج از تمایز مفهومی معرفت علمی جایی برای
معرفت زیباشییناختی وجود دارد .البته باید توجه داشییت که برای الیبنیتس هنرهای زیبا آن
چنان که برای اخالف وی شیییناخته شیییده بود دانسیییته نبود ،لذا او نمیتوانسیییت برخی از
دسییتاوردهایش را اگرچه قابل تعمیم به حوزه زیباییشییناسییی بودند –مثال آنچه درباره قابلیت
تحلیل برخی کیفیات زیبایی شناسی گفتیم -در آن چارچوب بهکار بندد .آنچه در زیبایی شناسی
الیبنیتس برای خود وی اهمیت دارد زیبایی و کمالی اسیییت که از تقارن و هماهنگی برمی
خیزند و نیز مسئله ذوق و احکام ذوقی.
زیبایی در نظر الیبنیتس امری اسیییت توامان ذهنی و عینی ،ذهنی اسیییت چون لذت را
برمیانگیزاند و عینی اسییت چون از ادراک ویژگیهای سییاختاری خود چیزها یعنی هماهنگی
حا صل می شود؛ لذا زیبایی کیفیتی ا ست مبتنی بر کیفیات ح سی و واکنش محور .به همین
ترتیب میتوان نتیجه گرفت که کیفیات زیبا شناختی دیگر نیز چنین ه ستند چراکه تجربه آنها
نیز برآورنده لذت اسیییت و همچنین دریافت آنها موقوف اسیییت به ادراک برخی ویژگیهای
ساختاری معین در چیزها .همین ا صل آخر باعث می شود که هرچند در برخورد اول تجربه ما
از کمال زیبا شناختی لذتی مبهم با شد ،بتوان با تج سس و تدقیق در آن ،علل برانگیخته شدن
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آن لذت را دریافت .به نظر میر سد خود الیبنیتس این تحلیل را زیبا شناختی نمیداند ،چراکه
تجربه زیباشییناختی نزد او از ادراک کمال ،یعنی ادراک آگاهانه کل (کثرت در وحدت) حاصییل
می شود؛ مثال او درباره موسیقی میگوید آنچه آگاهانه ادراک می شود آهنگ موسیقی است و
اگر بخواهیم توجه خود را معطوف به نت های منفرد آن کنیم آهنگ را از دسیییت میدهیم
چراکه حس کل از میان میرود( .)Barnouw, 2008, 88میتوان چنین نتیجه گرفت که
کفایت ادراک کل مانع تحلیل اجزا ست ،و برای تجربه زیبا شناختی اگاهی به اجزا لزومی ندارد.
اما مثالی که وی در رساله «درباب سرمنشاء بنیادین چیزها» این گمان را برمیانگیزاند که این
تحلیل درباره کیفیات زیباشییناختی ممکن اسییت .الیبنیتس در این رسییاله میگوید «اگر به
نقاشییییای بسییییار زیبا نگاه کنیم اما جز بخش کوچکی از آن همه را بپوشیییانیم ،جز مخلوط
مبهمی از رنگها ،بدون زیبایی و بدون هنر ،چه به چشیییم ما خواهد آمد .اما اگر پوشیییش را
برداریم و به کل آن از مکانی که مناسییب آن باشیید نگاه کنیم ،آنگاه در مییابیم که آنچه به
نظر بومی میآمد که بیفکرانه آغ شته به رنگ شده ا ست در واقع اثر هنرورزی متعالی خالق
آن نقا شی ا ست»( .)Leibniz, 1967, 489از این پاره دو نتیجه میتوان گرفت؛ نخ ست
اینکه کفایت ادراک کل از آنجاسییت که اجزاء بهطور مجزا فاقد کیفیات زیباشییناختی هسییتند،
همانطور که در مبحث هنر ترکیب گفته شیید کل مجتمع کیفیت را میسییازد و روابط و اجزاء
کمیت را ،لذا تجربه زیباشیییناختی اثر هنری به مثابه یک کل مانع تحلیل کیفیات آن نیسیییت
بلکه صرفا مانع تحلیل کمیات آن –اجزاء ت شکیلدهنده آن ،هر یک صرف نظر از دیگران-
اسییت .دومین نتیجه این اسییت که میتوان تماشییا کردن یک نقاشییی از مکانی مناسییب را به
ا صلی تعمیم دهیم که شامل حال ادراک زیبا شناختی بهطور کلی شود .بدینترتیب پیدا کردن
مکان مناسب برای دیدن فرم (ادراک توزیع صوری) نقاشی ،یعنی«آن شیوه دیدن عین که به
فرد ویژگی های عقالنی آن را نشییان می دهد»( ،)Leibniz, 2008, 124کلید حل ابهام
آن ا ست .از این قرار الیبنیتس ساختار عین زیبایی شناختی را مورد توجه قرار میدهد و به
آن اهمیت میبخشد ،و این اهمیت ساختار در متفکران بعد از وی نقشی محوری مییابد.
الیبنیتس در شرحی که بر شافتزبری نو شته ا ست ،ذوق را از فاهمه جدا میکند و می
گوید که ذوق «از ادراکات مبهم تشیییکیل یافته که انسیییان نمیتواند برای آنها دلیل عقالنی
کافی بیاورد» ( .)Leibniz, 1712, 634بنابراین نمیتوان احکام ذوقی را بر مبنای هی
اصییل عقالنیای توجیه کرد .وی در همانجا ادامه میدهد که ذوق امری اسییت که طبیعت و
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عادت آن را میپرورند و برای اینکه ذوق پروردهای دا شته با شیم باید «لذت بردن از چیزهای
خوبی را که عقل و تجربه پیشیییتر مجاز کردهاند ،تمرین کنیم )Ibid(».از این پاره میتوان
چنین نتیجه گرفت که موضوع ذوق کیفیات ذهنی ()Knowledge by acquaintance
ه ستند که تنها به وا سطه ادراک دریافته می شوند اما این کیفیات محرکهای عینی دارند که
به مدد عقل میتوان آنها را صورتبندی و قانونمییییند کرد –و بدینترتیب آنها را به عنا صر
آموزشییی تبدیل کرد .پیشییتر هم گفتیم که زیبایی از آنرو که لذت میآفریند ذهنی و از آنرو
که از ادراک هماهنی یگی ناشی میشود عینی است ،این قطعه اخیر دلیلی بیشتر برای بسط آن
نظر به همه کیفیات زیباشییناختی و در کل به رویکرد زیباشییناختی 8فراهم میآورد .اکنون می
توانیم رویکرد زیبا شناختی را به دو سویه تقسیم کنیم :یک سویه تجربه آن کیفیییییات ذهنی
است که منجر به لذت میشود ،و سویه دیگر تحلیل ویژگییهای ساختاری است که به واسطه
ایجاد معرفت مت یمایز از کیفیات مبهم میتواند موجب پرورا یافت ین و عمق گرفتن رویک یرد
زیباشییناختییییییی شییود .سییویه اول را الیبنیتس تحت عنوان «آنچه نمیدانم چیسییت»
( )Nominal definitionبررسی میکند ،و به سویه دوم تحت عنوان poeographia
یا علم امور حسییی میپردازد که البته آن را وارد زیبایی شییناسییی نمی کند ،چراکه الیبنیتس
ا صوال عالقه ای به پرداختن نظریهای جامع درباره زیبایی شنا سی ندا شته و این علم را نیز به
جهت شناخت و متمایز کردن امور مح سوس آنجا که علم تجربی میتواند از آن بهره ببرد –
مانند علم مواد -مطرح کرده اسییت؛ اما به هر حال تصییور ما این اسییت که این یافته او برای

زیباییشناسی هم کاربرد دارد.
 .4جنبههای عینی و ذهنی رویکرد الیبنیتس به کیفیات حسی
« .4-1آنچه نمیدانم چیست»
همانطور که گفتیم ما در ادراک زیباشییناختی کیفیات ذهنیای را تجربه میکنیم که منجر
به لذت میشییوند اما بهواسییطه ابهام ذاتی حواس نمیتوانیم بگوییم دقیقا چه چیز برآورنده آن
لذت در ماست .الیبنیتس این شوق نامعلوم را «آنچه نمیدانم چیست» مینامد و معتقد است
ما از آنرو آن را تجر به میکنیم که نمیتوانیم کیف یات حسیییی آن را تعریف کنیم .رجوع
الیبنیتس به این مفهوم در امتداد سنتی ا ست که پیش از وی و در زمان وی در جریان بوده
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ا ست .در سطور آتی نخ ست به اخت صار از این سنت خواهیم گفت و سپس بر نقطه جدایی
الیبنیتس از آن سنت و تبعات زیباییشناختی آن تاکید خواهیم کرد.
مفهوم «آنچه نمیدانم چی ست» در سرتا سر سده هفدهم میان متفکران آن دوران ب سیار
رایج بوده ا ست و آن را ح ساسترین اح ساس نفس میدان ستهاند(،7)Scholar, 2005, 21-70
اح سا سی که از یک سو چنان زنده ا ست که همچون ادراک نفس را برمیانگیزاند و از سوی
دیگر چنان لطیف و دسییتنیافتنی اسییت که به تصییوری مبهم میماند ،اما هی یک از اینها
نیسیییت چرا که نه همچون ادراک انطباعی اسیییتوار نزد حواس و حافظه ایجاد میکند و نه
همچون تصییور اسییت که بتوان در سییرمنشییأ آن کاوید .برای متفکران آن دوران این مفهوم
نمودار «امر تعریفناپذیر ،نامتعین و بهدستنیامدنی در خواست و میل بشری ،در ادراک زیبایی
در آثار هنری و طبیعت» بود(« )Russo, 2007 ,156آنچه نمیدانم چیسیییت» بیانگر
کیفیتی یا خاصییهای اسییت که در نفس لذتی و کشییشییی ایجاد میکند اما از قوای شییناخت
میگریزد و عقل هی کنترلی بر آن ندارد؛ بو-اور( ،)Bouhoursمتفکر سیییده هفدهم که
زیبایی را از حوزه رو شنی( )claritasبه قلمرو نامتمایز بودن آورد ،درباره آن میگوید[« :آنچه
نمیدانم چیست] چنان ظریف و فهمناپذیر است که از چنگ نافذترین و موشکافترین عقلها
نیز میگریزد»( .)Barnouw, 2008, 69این بدان معنا ست که «آنچه نمیدانم چی ست»
نه تنها برای ما شناخته نی ست بلکه ا سا سا نمیتوان آن را شناخت .این نتیجه همان رویکرد
دکارتی اسییت که در بخش دوم این مقاله توضیییح دادیم ،یعنی رابطه کوگیتو و آگاهی« .آنچه
نمیدانم چی ست» به تمامی از حوزه ادراک و شناخت بیرون گذا شته می شود و به اح سا سی
مبهم و دسترسناپذیر تحویل میشود زیرا دریافت آن اساسا آگاهانه نیست .اما چنان که اشاره
کردیم برای الیبنیتس ادراک اسیییت که محوریت دارد نه آگاهی .این رویکرد دو تفاوت در
نحوه رجوع ال یبنیتس به «آن چه نمیدانم چیسیییت» ای جاد میک ند :اوال «آن چه نمیدانم
چیسیییت» برای الیبنیتس در حوزه ادراک قرار میگیرد و ثانیا تعریفناپذیریش آن به تمامی
آن را از حوزه شناخت بیرون نمیگذارد .این مفهوم در پرداختن به زیبایی شناسی الیبنیتس از
چند جهت اهمیت دارد که در ادامه بدانها میپردازیم و در ضمن در بندهای ب و ج به ترتیب
نشان میدهیم که «آنچه نمیدانم چیست» چگونه وارد حوزه شناخت می شود و نیز رابطه آن
با ادراک چیست:
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الف) نخسییت اینکه وی از این مفهوم برای توصیییف تجربه آن کیفیات ذهنیای بهره می
گیرد که در احکام زیباشیناختی به کار میآیند؛ او در رساله «تامالت» میگوید« :گاهی نقاشان
و دیگر هنرمنییییدان را میبینیم که به در ستی درباره خوبی و بدی اثری ق ضاوت میکنند؛ با
وجود این اینان اغلب نمیتوانند برای حکمشیییان دلیلی بیاورند ،و اگر از آنها پرسییییده شیییود
خواهند گفت این اثر که ناخوشیییایند اسیییت آن «چیزی که نمیدانم چیسیییت» را ندارد»
(.)Leibniz, 1684, 291
ب) اهمیت دیگر این مفهوم نزد الیبنیتس از این پرسیییش بر میخیزد که ما چگونه این
مفهوم را در مییابیم .در واقع پرسش این است که رابطه ما با «آنچه نمیدانم چیست» چگونه
اسییت؟ عین زیباشییناختیای را فرض بگیرید –مثال یک قطعه موسیییقی -که من با آن رویارو
می شوم و از آن لذت میبرم ،این حس لذت چگونه به من منتقل می شود؟ پا سخ الیبنیتس
همدلی( )sympathyاسیییت؛ وی در رسیییاله درباره خرد میگوید« :اغلب میگوییم ،چیزی
ه ست که «نمیدانم چی ست» و در این مو ضوع به من لذت میبخ شد .این را ما همدلی می
نامیم .اما آنان که به دنبال علت چیزها هسییتند معموال زمینه این حس را مییابند و میفهمند
که چیزی در بطن آن مو ضوع قرار دارد که گرچه به چ شم نمیآید اما حقیقتا به کام ما خوا
میآید  .)Leibniz, 2000, 234(»...این پاره از دو جهت اهمیت دارد؛ نخسیییت رابطه
همدلی ا ست با «آنچه نمیدانم چی ست» .الیبنیتس همدلی را داللتگر بر هرچیزی میداند
که در بدنهای نامتحرک وجود داشییته باشیید و بتوان قیاسییی میان آن و غریزه حیوانی برای
گردهم آمدن و به حرکت آوردن اجزاء برقرار کرد( .)Leibniz, 2008, 174بنابراین «آنچه
نمیدانم چی ست» تحرکی ا ست در عین مو ضوع تجربه که به وا سطه غریزه دریافته می شود.
مسئله دیگر این است که در عین حال که دریافت زیبا شناختی بهواسطه قوای غریزی صورت
می گیرد اما عقل از تحلیل علل آن عاجز نیسیییت؛ بنابراین ،گرچه خود لذت حاصیییل از عین
زیباشناختی مبهم است ساختار آن عین را میتوان متمایزتر کرد.
ج) سومین مسئله با اهمیت درباره این مفهوم آن است که «آنچه نمیدانم چیست» از چه
چیزی تشکیل شده است .الیبنیتس معتقد است که جهان از مونادها تشکیل یافته است و نیز
معتقد است که همه مونادها دارای ادراک ه ستند هرچند ادراکات آنها کامال ناآگاهانه و تاریک
باشد .نفس نیز از این قاعده مستثنا نیست به جز اینکه ادراکات آن متمایزتر و همراه با حافظه
ا ست(الیبنیتس ،)112 ،1375 ،بدین ترتیب نفس هیأتی ا ست از مونادها و الیبنیتس مدعی
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است که هی هیأتی وجود ندارد که حرکت نداشته باشد چراکه هی جوهری نیست مگر اینکه
فعال باشد .این مدعا ،بهواسطه بیشماری مونادها و نیز لزوم فعالیت آنها –که در ادراک محقق
میگردد -کثرت ادراکات در نفس را الزم میآورد و لذا الیبنیتس در «رسیییاالت جدید» در
اینباره میگوید« :در هر لحظه بینهایت ادراک در ما وجود دارد –تغییراتی در خود نفس -که
ما از آنها آگاه نیستیم و از آنها متاثر نمی شویم .از آنرو از این ادراکات ناآگاهیم که اینها بسیار
ریز و پرشییمار یا بسیییار نامتغیر هسییتند»( .)Leibniz, 2008, 5این ادراکات ریز خود به
تنهایی بر ما اثری ندارند اما مجموع آنها دسیییت کم بهطور مبهم احسیییاس میشیییود .همین
ادراکات ریز درون نفس هستند که «آنچه نمیدانم چیست» را می سازند .الیبنیتس در همان
ر ساله چنین میگوید که «این ادراکات ریز مقوم «نچه نمیدانم چی ست» ه ستند ،سازنده آن
مزهها ،آن تصاویر کیفیات حسی که مجموع آنها بسیار واضح و روشن است ،اما از حیث جزئی
مبهم هستند»( .)Leibniz, 2008, 6چنین است که «آنچه نمیدانم چیست» –آگاهیای
تاریک از علتها -از دید ما میگریزد اما بهوا سطه تاثیراتش شناخته می شود ،و این شناخت
تاثیرات معرفتی ا ست که از حکم ذوقی حا صل میگردد ،یعنی معرفت به انفعاالت که البته به
کار تمییز هم میآید .نکته دیگری نیز در سییخن الیبنیتس درباره ناآگاهی از این ادراکات بی
شیییمار وجود دارد و آن آنجاسیییت که وی یکی دیگر از دالیل ناآگاهی ما از آنها را «بسییییار
نامتغیر» بودن آنها میخواند .او درباره ادراکات نامتغیر میگوید «این انطباعات موجود در نفس
و بدن که فاقد تازگی هسیییتند ،آنقدر قدرتمند نیسیییتند که توجه و حافظه ما را به خود جلب
کنند»( .)Leibniz, 2008, 5ادراکاتی که تازگی ندارند نمیتوانند «آنچه نمیدانم چیست»
و بالتبع لذت را برانگیزانند؛ از اینرو ،هر عین می باید که از تازگی و تغییر بهرهمند باشییید تا
مو ضوع زیبایی شنا سی قرار گیرد ،و اگر غیر از این با شد ک سالت و فقدان لذت مانع از رویکرد
زیباشییناختی به آن میگردد .الیبنیتس در جای دیگر میگوید« :این قانون مطلق لذت بردن
اسیت که لذت مثبت از یکنواختی حاصیل نمیشیود ،چنین چیزهایی باعث بیزاری میگردند و

انسان را خسته میکنند نه شاد»(.)Leibniz, 1697, 490
 .4-2دانش امور حسی
تا اینجا درباره بیشتر مسائل مهمی که در زیباییشناسی الیبنیتس مطرح هستند صحبت
کردیم .اکنون به عنوان آخرین مبحث مختصیییری به  poeographiaمیپردازیم که گرچه
الیبنیتس صییراحتا از کارکرد زیباشییناختی آن سییخن نگفته اسییت اما به گمان ما -و آنچه
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تاکنون گفتیم به خصییوا نکتهای که در بند «ب» بخش قبل بدان اشییاره شیید این گمان را
تقویت میکنند -میتوان چنین کارکردی برای آن متصییور شیید .گفتیم که مفاهیم حاصییل از
ادراکات ح سی مبهم ه ستند ،نیز گفتییییییم که مفاهیم مبهم ب سیط ،مانند رنگهای ا صلی-
غیرقابل تحلیلاند و لذا نمیتوان از آنها تعریفی به دست آورد و تنها میتوان با تجربه مستیقیم
آن ها را تمییز داد؛ به ع بارتی معرفت آن ها به ب یان راسیییل معرفییییییت از طریق آشییی نایی
( )Knowledge by acquaintanceاست .اما الیبنیتس معتقد است که مفاهیم مبهم
مرکب را میتوان تا حدودی تحلیل کرد؛ سادهترین آنها مثال رنگ سبز است که میتوان گفت
از آبی و زرد تشکیل شده است .او معتقد است که گرچه کیفیات حسی مرکب ،مبهم هستند و
نمیتوان طبیعت آنها را معلوم سییاخت اما میتوان با پیدا کردن رابطه آنها با کیفیات متمایزی
که با آنها همراه ه ستند –مانند شمار ،شدت ،شکل ،حرکت -از آنها تحلیلی به د ست آورد
( .)Leduc, 2010, 804البته این امر بدین معنا نی ست که کیفیات ح سی به کیفیییییات
فیزیییییکی ،مکانیکی یا هندسی تحویل شوند( )reductioبلکه هدف این است که از رابطه
ضروری کیفی یات مبهم ثانویه با کیفیات مت یمایز برای ارائه تعریف یی از این کیفی یات که به کار
معرفت پدیییییداری بیاید بهره گرفته شود .بدینترتیییییب کلید تحلیل فیزیکی نزد الیبنیتس
ا حا له( )revocatioکیف یات مبهم به کیف یات متمییییییایز اسیییت که آن را در رسیییا له
" "Revocatio qualitatum confusarum ad distinctasمورد بررسییی قرار
میدهد( .)Aesthetic attitudeاو در این رساله نشان میدهد که ادراک کیفیات مبهییییم
توامان به موقعیییت اندام ما نسبت به عین پیش رو و ریزساختارهای()constitutionibus
آن عین وابییسته است و ابهییام آن از آنجا ناشی میشییود که این ریزساختییارها اوال بسیار
پیچ ییدهاند و ثانی یا نسبت به بدن ما بسیار موضعی ه یستند –یعنی امت یداد ملم یوس ندارن ید
( .)Bolton, 2011, 204اما به هر حال این ریزسییاختارها وجود دارند و موجب ظهور آن
کیفیات و همچنین ابهام ادراک آنها هسیییتند .لذا تحلیل این سیییاختارها و روابط آنها میتواند
منجر به تعاریفی راهگ شا و رو شنگر شود .الیبنیتس تعاریفی را که از چنین تحلیلی به د ست
میآیند تعریف اسیمی( )Je ne sais quoiمینامد .وی در رسییاله «درباره ترکیب و تحلیل
کلی یا هنر اکتشاف و داوری» میگوید« :تعریف اسمی ( )Nominal definitionتعریفی
اسییت که در آن نشییانهها یا عناصییر کافی برای تمییز نهادن میان یک چیز از چیزهای دیگر
بر شمرده شود ]...[ .در فن پرداختن به مفاهیم مبهم میباید مفاهیم متمایزی را که همراه آن
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مفاهیم مبهم ه ستند ک شف کرد ،چه این مفاهیم متمایز را بتوان بهوا سطه خود شان فهمید یا
اینکه د ستکم این مفاهیم را بتوان به مفاهیمی تحلیل کرد که مفهوم با شند ،چراکه به کمک
آن ها گاهی او قات میتوانیم به ع لت یک مفهوم مبهم یا تحلیلی از آن دسیییت یابیم»
( .)Leibniz, 1679, 230بدینترتیب در تعاریف اسییمی مفاهیم عقالنی به ما اجازه می
دهند که کیفیات حسی را به صورت گزارههای متمایز صورتبندی کنیم ،یا به عبارتی میتوان
با تسویر( )Quantifyکیفیات حسی با کیفیات متمایز آنها را بهطور متمایز تشریح کرد.
اکنون که م شخص شد به طریقی میتوان از کیفیات ح سی تعاریفی متمایز به د ست داد،
شای سته خواهد بود که دان شی تبیین کرد که تحلیل این کیفیات بهوا سطه این تعاریف در آن
ممکن با شد .الیبنیتس این کار را در ر ساله «دان شنامه و روا اکت شاف» انجام میدهد .در
این رسییاله او انواع علومی را که میبایسییت در دانش ینامه نوین(Encyclopedia

9)New

وجود دا شته با شند د ستهبندی میکند ،دهمین دان شی که وی از آن نام میبرد دانش کیفیات
ح سی ا ست؛ او در اینباره میگوید« :دهمین دانش ،دانش کیفیات ح سی ا ست که من آن را
 Poeographiaمینامم .این کیفیات ،تا آنجا که تعریف کردن آنها مد نظر باشد ،میباید به
وا سطه تنوع و درجات شان ،مو ضوعاتی که در آنها وجود دارند و آنهایی که این کیفیات را تولید
میکنند ،و نهایتا پیامدهایی که به دنبال آنها میآیند ،تمییز داده شییوند .این کیفیات یا بسیییط
هسییتند یا مرکب .آنها که بسیییطاند را نمیتوان تعریف کرد؛ برای اینکه اینها را شییناخت باید
ح س شان کرد ،که این شامل نور ،رنگ ،صدا ،بو ،مزه ،گرما و سرما می شود .آن کیفیاتی که
مرکب ه ستند را میتوان با تعریف ت شریح کرد ,ازاینرو اینان به نحوی فهمپذیر ه ستند »...
( .)Leduc 2010, 809کیفیاتی که الیبنیتس از آنها بهعنوان کیفیات مرکب نام میبرد
نه از کیفیات اولیه هستند و نه از کیفیات ثانویه ،بلکه همه کیفیات ساختاری و صوری هستند
–مانند جماد ،همواری ،روانی ،شکنندگی ،ثبات .این کیفیات ساختاری و صوری تواناییهایی
ه ستند که چیزها به وا سطه کیفیات ثانویه شان آنها را بروز میدهند ،و به آنها کیفیات سومین
( )Tertiary qualitiesگفته می شود .اما رو شن ا ست که ب سیاری از کیفیات زیبا شناختی
–کیفیات گ شتالت ،کیفیات فیزیونومیک و از این د ست -در قلمرو کیفیات سومین قرار دارند،
بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که میتوان این کیفیات را به واسطه ت سویر آنها بر مبنای
کیفیات فیزیکی ،مکانیکی و هند سی ت شریح کرد -مثال میتوان کیفیت گ شتالتی تعادل را بر
ا ساس رابطه مو ضوع آن با توزیع هند سی فرم و ا صل حرکت تبیین کرد .این شیوه نگرا
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الیبنیتس ،گرچه مسییتقیما در زیباییشییناسییی خود او تاثیر نداشییته ،اما تدقیق در سییویه
پد یدارگرا یا نه ( )Phenomenalistآن میتوا ند نوری بر فهم نظر یه ها و سییی بک های
فرمالیستی –همچون کنستروکتیویسم ،اُپآرت ،و -...و پدیدارگرایی زیباشناختی نوین بیندازد.
همچنین این دیدگاه در مباحثات معاصییر نیز اهمیت بسیییار زیادی اسییت ،چه تا امروز مسییئله
ابتنای کیفیات زیبا شناختی بر کیفیات فیزیکی محل بحثهای بسیاری بوده است؛ مثال فرانک
سیبلی در مقاالت اثرگذارا درباره مفاهیم زیبا شناختی ا شاره میکند که این کیفیات گرچه با
کیفیات فیزیکی راب طه اتکایی دارند اما هی مجموعهای از کیفیات فیزیکی وجود ندارند که
شیییرایط الزم و کافی برای برآ مدن آن ها را فراهم ک ند .ما بیش از این این ب حث را ادا مه
نمیدهیم ،چراکه این مسئله خود میتواند موضوع پژوهشی مستقل باشد ،و تنها مجددا به این
نکته توجه میدهیم که توجه و تأکید الیبنیتس بر سیییاختار و فرم و تحلیل آن بیشیییک به
واسییطه اهمیت و پیشییگامیش درخور توجهی اسییت بسییی بیشییتر از آنچه تا کنون در تاریخ
زیباییشناسی به آن مبذول شده است.
نتیجه
از آنچه گفته شد برمیآید که الیبنیتس علیرغم اینکه در حوزه زیبایی شناسی مورد کم
توجهی قرار گرفته ا ست ،اما تاثیر ب سزایی در شکلگیری نظریههای پس از خود دا شته ا ست.
وی اهمیت معرفتی ادراک را مورد پژوهش قرار داد و با اعتبار بخشییییدن به ادراکات مبهم
امکان بذل توجه به اهمیت زیبایی شنا سی به مثابه یکی از انواع معرفت ب شری را فراهم آورد.
همچنین با احیای مفاهیم هماهنگی ،تنا سب و لذت به صورتی نوین وجهه زیبایی شنا سی را
که بهواسییطه تفکرات جزمی عقلگرایی و االهیات جدید مسیییحی از دسییت رفته بود به آن
بازگرداند .نیز با تدقیق در آرای الیبنیتس نشییان دادیم که اندیشییه او دسییتکم از دو جهت
برای زیباییشیییناسیییی پیامد های قابل توجهی در پی دارد :نخسیییت از جهت توجه به جنبه
ذهنی/درونی و مبهم مواجهه با کیفیات حسی در قالب مفهوم «آنچه نمیدانم چیست» ،و دوم
از جهت توجه به جنبه عینی/بیرونی این مواجهه در قالب تدقیق در صورت و ساختار اعیان.
گرچه در آثار الیبنیتس پارههای مربوط به زیبایی شنا سی پراکنده و نامن سجم ه ستند اما
اهمیتی که وی برای سییعادت بشییر از یک سییو و قابلیت لذتآوری «آنچه نمیدانم چیسییت»
برای برآوردن این سعادت از سوی دیگر قائل ا ست ن شان میدهد که تأمل زیبا شناختی برای
وی امری بوده ا ست مهم برای ر سیدن ب شر به کمال و سعادت .بنابراین اگرچه ممکن ا ست
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این ادعا که الیبنیتس پدر بزرگ زیبایی شناسی است اندکی اغراق آمیز باشد ،اما اهمیت وی
در شیییکلگیری این قلمرو معرفتی به هی وجه نباید نادیده گرفته شیییود ،چراکه نظام فکری
بسیاری از متفکران پس از او بر بنیانهایی بنا شده که او پیریخته است .از این روست که ما
معتقدیم هر مقدمهای بر زیبایی شناسی میباید به یافتهها و گفتههای الیبنیتس پیش از آنکه
از اخالفش یاد شود بپردازد.
پینوشتها
 .1بیزر در این ف صل از کتابش به طرح این م سئله میپردازد که ولف با انکار تمایز میان عمل و اندی شه از یک
سو ،رها ساختن تخیل هنرمند از اصل محاکات (به میانجی معرفت شناسی خاا ولف) از دیگر سو و در نهایت
جایگزین کردن اصل دلیل کافی به جای محاکات ،در سرآغازهای زیباییشناسی جای میگیرد.
 .2در رساله «تامالتی درباره معرفت ،حقیقت و تصورات» که در ادامه این مقاله شرحی از آن آورده خواهد شد.
 .3بخصوا آلبرگ در مقاله خود به بررسی یک به یک این موارد میپردازد.
 .4برای آگاهیییی از نسبتی که مییییان زیبیییاییشناسی کانیییت و الیبنیتیییس وجیییود دارد رجوع شیییود به
( Brown 1967و )Ahlberg 2003
 .5نامگرایی ،ر ستگاری ابدی ،تمایز شدید میان قلمرو آ سمانی و قلمرو زمینی و اموری از این د ست که باعث
فروکاسته شدن ارزا امر زیباشناختی هستند.
 .6این ترجمه از آقای یحیی مهدوی اسیییت که مسیییتقیما منتقل شیییده .اما پس از این در طول متن از فعل
بازنمایاندن و مشتقات آن استفاده خواهد شد.
 .7ریچارد ا سکالر در ف صل نخ ست این کتاب تاریخچه عبارت «آنچه نمیدانم چی ست» را از ری شههای آن در
عبارت التینی  nescio quidتا شکوفایی و رواج آن در سده هفدهم به د ست متفکرانی چون بواور و زوال
آن در دوران ظهور فرهنگنامههای بزرگ در آغاز سده هجدهم مورد بررسی قرار میدهد.
 .8این رسیییاله تنها به زبان التین موجود اسیییت و ارجاعات نگارنده به آن از طریق برگردان های درونمتنی
 Bolton,2011و  Leduc,2010بوده است.
 .9پروژهای است که الیبنیتس در سرتاسر عمر خود دنبال کرد .دانش ینامه افادهای است بر هنر کشف یا ars
 inveniendiچراکه الیبنیتس معتقد بود دانشنامهای کشف محور نهتنها برای امور دانشگاهی و علمی بلکه
برای خود زندگی ،یعنی برای رسیییدن به هدف غایی علوم که افزودن بر سییعادت بشییریت اسییت ،مفید اسییت.
برخالف رویکرد الیبنیتس به مسییائل در  ars combinatoriaکه عمدتا متوجه تحلیل و ترکیب صییورت
بود در دانشنامه رویکرد وی شامل جنبههای اکتشافی نیز می شود .رک.
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