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Abstract 

In this research, we intend to examine Immanuel Kant's definition of nature 
in his critique of judgment in both parts, i.e., aesthetics and teleology. Then, 
we will evaluate these definitions of nature with the criteria of different trends 
of tourism such as nature tourism. Then we answer the question: Do Kant's 
definitions of nature in teleology and the relationship of nature with beauty 
and sublimity and the examples mentioned in this book, provide a proper 
Criteria for the goals, aspirations, and scopes of nature tourism? Do tourists 
of nature take us for a walk in the nature that Kant defines or sometimes 
describes?  Supposedly, both have a lot in common with emphasis on human 
ends and the importance of morality in praising beauty of nature. We search 
with a descriptive-analytical method to answer this question: How can a 
framework for aesthetics of tourism be provided from Kant's third critique? 
Research studies show that in order to organize the framework of aesthetics 
of tourism based on Kant's third critique, it is better to first outline the basic 
rubrics of the critique of the teleological judgment. In the second part of the 
third critique, considering the organic position of nature and its purpose and 
also the mechanistic expansion of nature under the supersensible principle, 
while eliminating the contradiction of this duality, the role of the purpose of 
nature and human as the ultimate purpose are discussed. In this part, an 
expansive view is seen for the relationship between man and nature with 
regard to the ultimate purpose and final purpose. According to the general 
point of view, human being, from the purposes and recognizing his/her 
position as the ultimate purpose and paying attention to the final purpose, will 
reach to a more detailed point of view. Human being, reflects on natural 
effects and charms and free and dependent beauties based on nature, artifacts 
and artworks. As a result, the role of beauty and sublimity of nature in 
cultivating the moral dimension and the promotion of human culture is 
considered as one of the basic foundations of aesthetics of tourism, especially 
nature tourism.  
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Introduction 

The Critique of Judgment  (“Kritik der Urteilskraft”) is the foundational treatise 

in modern philosophical aesthetics.  In this research, we intend to examine 

Immanuel Kant's definitions of nature in Critique of Judgment  in both parts, 

i.e., critique of aesthetic judgment and critique of teleological judgement. 

Through the research sections, we examine both Kant's view in the third 

critique and the goals of tourism of nature.  Research sections include 1. 

Nature and types of purpose, 2. Natural purpose, Organized Nature, 

Organism, 3. The teleological system and teleology, 4. System of nature 

and collections of nature, 5.  Beautiful effects and natural charm, 6. The 

beauty of nature and art 7. Aesthetics of tourism.  

Aesthetics has the wide ranges and according to this research, it has 

provided one of its facilities to tourism. The facilities such as proposing 

ways based on experience and an aesthetic common sense for a more 

effective relationship between man and nature in the world. In this study, 

with such a basis, the intention is to analyze the definitions of nature and 

attitude of one of the thinkers of the German Enlightenment, Kant, in the 

third critique. His view will be a way of expressing the Romantics' attitude 

to nature; The view that by looking at nature as an organism, due to the 

hierarchal relationship between subject and object, soul and body, 

promotes the position of nature. In his Critique of Judgment, Kant goes 

through the mechanistic and teleological contradiction, and organic view 

relying on the common supersensible principle as the common basis of 

the mechanism and teleology (ultimate purpose). He considers the idea of 

organism and the purposiveness of nature to be a necessary idea of reason. 

It also makes purposiveness a central issue in aesthetics. In addition to 

expressing the similarity between the concept of organism and the work 

of art, it goes beyond expressing the aspects of the idea of organism. 

Accordingly, he reflects on the systems of nature, natural charms, natural 

free beauty, dependent beauty and the sublime in nature and connection 

with morality, the theoretical domain of nature and the practical domain 

of freedom. Tourism offers the purpose of recognizing the beauties of 

nature, the reason for loving nature, preserving and respecting its 

greatness. Tourism, by showing the beauty of the contemplative forms of 

the mountains, the animals, the birds, the starry sky beyond the effects of 
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beauty of forms, along with the utilities of nature, reminds us of its grace 

and gift. Tourism also pays attention to the aesthetic and pleasurable 

aspects of nature. In addition, it justifies the preservation of nature. 

Increasing the mental capacity of individuals in the face of awful forces, 

the greatness of nature and the practice of coping with its fear and terror. 

In addition to nature, it focuses on the local and indigenous works of art 

and artifacts and traditions. It is hypothesized that the goals of nature 

tourism (and ecotourism) can be closely related to Kant's teleological and 

aesthetic issues in his attitude to nature in the Third Critique. Based on 

this introduction, the research questions are as follows: 

− What is Kant's attitude to nature in two parts of Critique of judgment? 

− What are the common components of Kant's attitude towards 

nature in the third critique and tourism? 

− How can the aesthetic framework of tourism be proposed in the 

third critique? 

To answer the questions, the research path begins with Kant's attitude 

to nature and the types of ends and purposes  and then discusses aesthetics. 

No article has been written in Persian with this title and goals. Mirza 

Rahmanita has lectured the essay entitled “The Aesthetics of Nature 

Tourism Through the Philosophical Perspective of Immanuel Kant”, 

2018, in 2nd International on Tourism, Gastronomy, and Tourist 

Destination (ICTGTD 2018). This article differs from our research in 

aims, scopes and the results. In this article we refer to that essay, if 

necessary. 

The method of the study is qualitative content analysis. Descriptive-

analytical method has been applied to data gathering and introducing 

Kant's attitude to nature and nature tourism, and if necessary, also, the 

comparison has been used. 

Conclusion 

Aesthetics of Tourism invites people to appreciate natural beauty, admire 

artistic beauty and the beauty of artifacts. In this way, human beings more 

and more appreciate the beauties of nature, art, artifacts, indigenous, local 

and ethnic traditions and favorite folklores from different countries of the 

world. The study of the Critique of Judgment teaches us that we can enjoy 
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the natural beauties of the geographical areas, and expect a common 

aesthetic experience. It is possible to reach a consensus point by relying 

on a common sense for the aesthetic purposes of tourism regionally and 

globally. The beauty and pleasure of nature provides an opportunity for 

reflection and promotion of human culture, a way for human beings to 

live morally as the ultimate purpose, to approach happiness 

(glückseligkeit). Human beings of the 21st century, due to the 

consequences of exploiting nature or the environment by reducing the 

volume of glaciers, reducing groundwater reserves, increasing earth 

temperature, extinction of plant and animal species, impoverishing soil, 

need to understand kantian happiness more than any time.  According to 

this study, if we want to organize Kant's third critique based on the goals 

of  tourism, we must first start with second part, that is, the critique of 

teleological judgment and after formulating the teleological attitude within 

it by understanding human interaction with nature, we explain the 

aesthetic attitude. It seems that the achievement of this research, after 

classifying the purposes and ends, is to determinate the place of human as 

the ultimate purpose,  to distinguish his/her attitude to nature in relation 

to the final purpose. From this general point of view, after considering 

his/her position, s/he achieves a more detailed attitude to the free and 

dependent beauties of nature and art, artistic and cultural heritage, that is, 

indigenous, local and ethnic traditions. In addition, the moral role of 

beauty and sublime in cultivating the human, is considered as the basis of 

aesthetics of tourism.  
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 چکیده 

  طبیعي   گردشگري  گرایش  هاي مولفه  اساسِ  بر   سوم   نقد  در   طبیعت  به   كانت   نگرش  مطالعه  مقاله  هدف
  چه   براساس  و  چگونه :  دهیم  پاسخ  پرسش  این  به  تحلیلي،-توصیفي  روش  با   است   این  قصد.  است
  مطالعات .  كرد؟   فراهم  گردشگري  زیباشناسي   براي  چارچوبي   كانت   سوم   نقد  از   توانمي   هایي مولفه 

  كانت   نقدسوم  براساس   گردشگري  زیباشناسي  چارچوب  به  دادنترتیب   براي  دهدمي   نشان  پژوهش
  نقد   دوم  بخش  در.  كرد   طرح  ابتدا  را  شناختيغایت   حکم  قوه  نقد  بخش  اساسي  هايمولفه  است  بهتر
  اصل   تحت  طبیعت  مکانیستي  بسط نیز و  آن  مندي غایت   و   طبیعت  ارگانیستي  جایگاه   به توجه  با  سوم
  غایت   عنوان  به  انسان  و  طبیعت  غایات  نقش  درباره  دوگانه،  این  تناقض  رفع  ضمن  محسوس   فوق

  به   توجه  با  طبیعت  و  انسان  رابطه  براي  ايگسترده   دید  زاویه  بخش  این  در.  است   شده  بحث  واپسین
  شناخت   و  هاغایت   بخش  از   كلي، دید زاویه به توجه  با   انسان.  شودمي   دیده  فرجامین  و  واپسین  غایت 

  بر  تأمل   در   ترجزیي  دید   زاویه  به   فرجامین،  غایت   به   عنایت   و   واپسین  غایت  عنوان  به   خود   جایگاه 
  دست   هنري  آثار  و  مصنوعات  طبیعت،  به  متکي  وابسته  و  آزاد  هايزیبایي   و  طبیعي  هايجاذبه   و  هاجلوه 
  به   انسان   فرهنگ  اعتالي   و  اخالقي  بعد  پرورش  در  طبیعت  واالیي  و  زیبایي   نقش  نتیجه  در.  یابدمي 

 .  شودمي   مطرح  طبیعي ویژهبه   گردشگري زیباشناسي اساسي هايپایه  از  یکي  منزلة

 .  گردشگري  زیباشناسي شناسي،غایت  طبیعي، گردشگري كانت، طبیعت، :هاواژهکلید 
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 مقدّمه .1

 گردشگري به را خود خدمات  از یکي پژوهش، این نظر از و دارد ايگسترده هايشاخه زیباشناسي

  زیباشناختي   مشترك  حس  و  تجربه  بر  متکي  هایيراه   پیشنهادِ   طرح   چون  خدماتي.  است  داده   ارائه

 است  این  قصد  مبنایي  چنین با   پژوهش  این   در.  جهان  در  طبیعت  با   انسان   بین   موثرتر  ارتباط  براي

. شود  واكاوي  سوم  نقد  در  كانت  یعني  آلمان  روشنگري  اصحاب  از  یکي  نگرش   و  طبیعت  تعاریف

 طبیعت  به  نگاه   با كه دیدگاهي است؛ طبیعت به هارمانتیک نگرِش بیان  براي گشایيراه  او، دیدگاه

  ارتقا   را  طبیعت  جایگاه  جسم،  و  روح  ابژه،  و  سوژه  بین  تشکیکي  رابطه  واسطه  به   ارگانیسم،  منزله  به

  مشترك  مبناي  عنوان   به  محسوس  فوق  مشترك اصل   به  تکیه با  حکم،ه  قو  نقد  در  كانت.  دهدمي

 در   شناختيغایت  و  مکانیستي  نزاع  از(  غایي  قصدي)  شناختيغایت  [تکنیک  فن]  و  مکانیسم

. داندمي  عقل  ضروري  ایدة  را   طبیعت  منديغایت  و  ارگانیسم  ایده   او.  گذردمي  محوري  ارگانیسم

  اینکه   بر  عالوه.  كندمي   تبدیل  زیباشناسي  در   محوري  امري  به  را(  غایتبي)  منديغایت  همچنین

.  رود مي   فراتر  ارگانیسم  ایده  وجوه  بیان  در  كندمي  بیان  را  هنري  اثر   و  ارگانیسم  مفهوم  میان  شباهت

  زیبایي   طبیعي،  هايجاذبه  ها،مجموعه  طبیعت،  هاينظام  و  هاجلوه  در  تأمل  با  وي  اساس،  این   بر

 نظري  حیطه  اخالقي  خیر  با   ارتباط  و  طبیعت  در  واالیي  و  وابسته  زییایي  آزاد،  صورت  به  طبیعي

 هاي زیبایي  شناسایي  هدف  با   گردشگري.  زندمي  پیوند  هم  به  را  آزادي  عملي  حیطه  و  طبیعت

. كندمي  پیشنهاد   راآن  عظمت  به  احترام  و  حفظ  طبیعت،  داشتندوست  علت  مخلوق،  طبیعت

 پرستاره  آسمان  پرندگان،  دریاها،  ها، اقیانوس   ها،كوه  تأملي  هايفرم  زیبایي  نمایش  با  گردشگري،

  یادآوري   راآن   موهبت  و  لطف  طبیعت،  هايسودمندي  كنار  در  ظاهري،  زیبایي  و  جلوه  از  فراتر

 حفظ   عالوهبه.  كندمي  توجه  طبیعت   بخشلذت  و  زیباشناختي  وجوه  به  گردشگري  همچنین.  كندمي

 عظمت  شگرف،  نیروهاي  با  مقابله  در  افراد  روحي  توان  افزایشِ.  نمایدمي  توجیه  را  طبیعت  بقاي

  و   هنري  آثار  مخلوق  طبیعت  بر  افزون.  كند مي  تقویت  را  آن  از  ترس   بر  مقابله  تمرینِ  و  طبیعت

 گردشگري   اهداف  كه  است  این  فرض.  دهدمي  قرار  توجه  مركز  در  را  بومي  و  محلي  قومي،  مصنوعات

  طبیعت  به  نگرش   در  كانتي  زیباشناسي   و  شناختيغایت  مباحث  با  تنگاتنگي  پیوند  تواندمي  طبیعي،

 :است زیر قرار از پژوهش هايپرسش مقدمه، این اساس  بر. باشد داشته نقدسوم در
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 حکم  قوه  نقد  در  زیباشناسي   و  شناسيغایت  بخش  دو   در  طبیعت  درباره  كانت  نگرش  .1

 چیست؟

 ویژهبه  گردشگري و  سوم نقد  در  طبیعت  به  كانت  نگرش   مشترك  هايدغدغه  و  هامولفه .2

 چیست؟ طبیعي

   است؟  طرح قابل سوم نقد در نحوي چه به گردشگري زیباشناسي چارچوب .3

  نقد  در   غایات   انواع   و  طبیعت  به   كانت   نگرش   نحوة   از  پژوهش  مسیر   ها،پرسش   به   پاسخ  براي

 هايمولفه  پژوهش  این  در.  گرددمي  طرح  مباحثي  زیباشناسي  دربارة  سپس  و  شودمي  شروع  سوم

  اهداف   با  كانت  سوم  نقد  از  مباحثي  چه  دهد  نشان  تا  شودمي  سنجیده  گردشگري  اهداف  با  كانتي

  با .  شودمي   طرح   گردشگري  زیباشناسي   مسائل   منظر   این   از  نهایت  در.  است  همخوان  گردشگري،

 زیباشناسي»  مقاله  با  رحمانیتا  میرزا.  است  نشده  نگارش   فارسي  زبان  به  ايمقاله  اهداف،  و  عنوان   این

  المللي بین  كنفرانس  دومین  در(  2018)«كانت  ایمانوئل  فلسفي  اندازچشم  از  طبیعت  گردشگري

 و  عزیمت  مسیر   نظر  از  مقاله  این.  است  كرده  سخنراني  گردشگري  مقصد  و  تغذیه  گردشگري،

. است  شده  ارجاع  مقاله   این   به  هایيبخش   در.  است  متفاوت  روپیش  پژوهش  با   نتایج  به  رسیدن

  هايمولفه  معرفي  و  اطالعات  گردآوري  براي.  است  كیفي  محتواي  تحلیلِ  حاضر،  پژوهش  روش 

 لزوم  صورت  در  و  شده   استفاده  تحلیلي-توصیفي  روش   از  طبیعي  ویژه   به   گردشگري  و  كانتي  نگرش 

 . است شده داده هم تطبیق

 مندی غایت  انواع و طبیعت .2

 بر  فاهمه  قوانین  كه  حیث  آن  از  شناخت  متعلق(  1:  گیردمي  نظر  در  طبیعت  براي  معني  سه  كانت

  با   تقابل  در  طبیعت(  3  چیزها،  بنیادي  هايمولفه   یا  ذات  منزله  به  طبیعت(  2  دارد،  سیطره  آن

 دربردارد،   را  تأمل  و  تعقل  بعد  انسان،  طبیعت  معناي  اینکه  ذكر  با.  1( 172:  1398  برنهام،)تمدن

 در   سوم  كتاب  در  كانت.  كرد  بررسي  انسان  طبیعت  با  ارتباط  در  اي جنبه  از  را  طبیعت  معاني  توانمي

 علیت   بر  افزون  باوري،ارگانیسم  امکان  و  غایات  با  ارتباط  دلیل  به  شناختيغایت  حاكمه  قوه  نقد

-170:  1398  بیزر،)بردمي   بهره  هاپدیده   ارگانیک  نظریه   در  غایي  علت  از  باوري،مکانیسم   در  فاعلي

  فوق   اصل   از   دیگر،  سوي   از  شناختي غایت  استنتاج   در  و   سو  یک  از   مکانیکي  استنتاج  در  او.  (171

 كانت،)شود  لحاظ   پدیده  چون  طبیعت  تا   داد   قرار  طبیعت،  بنیان  در  راآن   باید   كه  برد مي  نام  محسوس 
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 و  بنگریم  صرف  پدیدار  منزلهبه  را  مادي  جهان  توانیممي  محسوس   فوق  اصل  با.  (384:  1393

  آنجا  از.  2(380:  همان)كنیم  تعقل (  نیست  شناخت  قابل  كه)  نفسه  في  شيء  همچون  را  اش فروالیه

:  همان)بود  نخواهند  طبیعي  محصوالت  مکانیسم  بدون  طبیعت  غایات  منزله  به  سازمند  موجودات  كه

  علل   و  فیزیکي  فاعلي  علل  یعني  همساز  قوانین  از   نوع  دو  با  مطابق  را  طبیعت  تصویر  توانمي(  396

. پذیرفت  انسان  طبیعت  محسوس   فوقه  فروالی  در  محسوس فوق  اصل  مبناي  بر  شناختيغایت  غائي

  این   بتوان  اغماض  اندكي  با  رسدمي  نظر  به  اما  كند،مي  تالش   دو  این  وفاق  براي  كانت  چند  هر

. ( 170:همان  بیزر،)دانست  ارگانیک  نظریه  به  مکانیک  فیزیک  از  پارادایمي  جایيجابه  یک  را  تغییر

 حکم  قوه  كنش  و  منديغایت  اصل  بر   منطبق  آن  تصویر  یا  طبیعت  شودمي   مشخص  بحث،  ادامه  در

.  كند  ایفا  مهمي  فرهنگ  اعتالي  و  انسان  پرورش   در  تواندمي  واالیي،   و  زیبایي  مواجهه   در  تأملي

 :  گویدمي اول بخش در. دهدمي ارائه غایت از مختلفي تعاریف حکم قوه نقد در كانت

  آن   علت  مثابه  به  مفهوم  آن  كهجایي  تا  است  مفهوم  یک  متعلق  از  عبارت  غایت»

  صورت)  منديغایت  همان  اش متعلق  قبال  در  مفهوم  یک  علیت  و  شود  لحاظ

 . (122: 1393 كانت،)«است آن 3(غایي

 اند،مرتبط  تعاریف  این  با  كه  بردمي  كاربه  اشکالي  به  را  منديغایت  و  غایت  اصطالح  غالباً  او

  و   شودمي  اطالق  آن  با  متناظر  متعلق  یا  مفهوم  به  گاهي  غایت.  نیستند  منطبق  هاآن  بر  كامالً  ولي

 به   غایت  ویژگي  این  واسطه  به  آن،  متعلق  یا  ابژه  كه  دارد  داللت  ویژگي  این  بر  هم  منديغایت

 یک.  كندمي   توصیف  بماهوهو  ممکن  امر  قانونمندي  را  منديغایت  كانت  مجموع  در.  آیدمي  حساب

 جایي  تا   فقط  را  امکانش   كه  شودمي   نامیده   مندغایت   دلیل   اینبه   ذهني  حالت  یا   كنش  یک   عین،

 غایت،  این  الگوي.  دهیم  قرار  آن  مبناي  را  غایات  با  موافق  علیتي   كه  كنیممي  درك  و  تبیین

  دارد   ذهن  در  كه  را  طرحي  صنعتگر  كه  شوندمي  ساخته  زماني  مصنوعات .  است  انساني  مصنوعات

 كردنتقسیم  با  كانت.  (78-79:  1395  گینزبورگ،)كند  تبدیل  عین  به  راآن  و  رسانده  ظهور  منصه  به

 را  ذهني  منديغایت   از  مفهومي(  عین  كمال)  دروني  و(  سودمندي)  بیروني  نوع  دو  به  منديغایت

.  دارد  اعیان دیگر  با  عین كه است خارجي نسبت بیروني منديغایت گویدمي او. كندمي  مطرح هم

  در  كمال  همچنین.  دارد  عین  چیستي  از  مفهومي  با  اجزا  كه  است  دروني  نسبت  دروني  منديغایت

  كیفي  توافق  معني  به  كیفي  كمال   كند؛مي  تقسیم  كمي  و  كیفي  كمال  به  نیز  را  دروني  منديغایت
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 عین   سیستمي  مفهوم   با  اجزا  كمي  توافق  معني  به  كمي  كمال  و  آن  چیستي  مفهوم   با  عین  اجزاي

 خود   كه  كندمي  تقسیم  واقعي  یا  مادي  و  صوري  نوع  دو  به  را  مندي غایت  دو  هر  همچنین.  است

  منديغایت  از  عبارتند  كانت  نظر  از  هامنديغایت  ترینمهم.  دارد  ابژكتیو  و  سوبژكتیو  وجوه

 منديغایت  با  متناظر  سوبژكتیو  صوري  منديغایت .  ابژكتیو  مادي  منديغایت  و  سوبژكتیو ِصوري

 حواس   براي   مطبوع   عیني  كه  افتدمي  اتفاق  زماني  سوبژكتیو  مادي  منديغایت.  است  زیباشناختي

  این از نمودي هستند، مفید ریاضي مسائل  حل در اینکه دلیل به هندسي اشکال. باشد خوشایند ما

 قابل  هم  زیبا  امر  از  واال   تمایز  درباره  سوبژكتیو  صورتبه  دروني  منديغایت.  است  منديغایت  نوع

 .  است طرح

.  رودمي  كاربه  طبیعي  غایات  مثابه  به  هاارگانیسم  منديغایت  درباره  ابژكتیو  مادي  منديغایت

  صورت   به  هاارگانیسم  به  مربوط  منديغایت.  هستند  4طبیعي  غایتي  دروني،  صورت  واسطه  به  آنها

 دربارة  مندي،غایت  این.  است  مطرح  دیگري  با  وسیله- هدف  نسبت  در  بیروني  منديغایت  و دروني

 نظام  باب  در  كانت.  شودمي  برقرار   آنها  بین  «هدف-وسیله»  هاينسبت  كه  رودمي  كاربه  چیزهایي

 : كندمي بیان سازمند موجودات بیروني نسبت در شناختيغایت

  طبیعت   در  شيء  یک  كه  است  غایتمندي  نوع  آن  بیروني  منديغایت  از  من  منظور»

 نظیر  اشیایي.  كندمي  رسانيخدمت  دیگر  شيء  به  غایتي  براي  ايوسیله  عنوانبه

  مستلزم   وجودشان  براي  یا  و  ندارند  دروني  منديغایت  هیچ  كه. .  .  و  آب  هوا،  زمین،

  سایر   به  بالنسبه  و  بیروني  حیث  از  است  ممکن  حال  عین  در  نیستند،  منديغایت

 . ( 399: 1393 كانت،)«باشند مندغایت  بسیار موجودات

  كل   یک  مثابه   به  طبیعت  از  نیز  و  طبیعي  چیزهاي  فرآیندها،  دیگر  از  شناختيغایت  درك  ما

  آن   براي  غیرارگانیک  هم  و  ارگانیک   هم  زنده؛  چیزي  زیست  محیطِ  هايویژگي  نمونه  براي.  داریم

  خاك  حاصلخیزي  موجب  گذاردمي  جابه  كه  رسوباتي  و  رودخانه.  اندضروري  واقع  در  یا  مفید  چیز

 مطلب   همین.  مفیدند  هاانسان  براي  غیرمستقیم  صورتبه  لذا  و  گیاهان   رشد  براي  رودخانه.  شودمي

  و   سگ  اسب،  گاو،  شتر،  نظیر  حیواناتي  دربارة  و  خود  لذات  یا  حوائج  براي  انسان  كه  گیاهاني  دربارة

  مندي غایت.  (338:  همان)است  صادق  گیرد،مي  كار  به  خود  به  خدمت  براي  و  خوراك  براي  غیره

 كانت.  است  درك  قابل  هاانسان  براي  كه  شودمي  نمودار  جایي  تا  كل  یک   مثابةبه  طبیعت  در  منطقي
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  هم  را  7فرجامین  غایت  و  6واپسین  غایت  ،5طبیعت  غایت  ها،مثال  ذكر  با  طبیعي  غایت  بر  عالوه

 طبیعي  غایتي  هم  ممکن  غایت.  است  ممکن  غایتي  مفهوم  نیازمند  طبیعت  غایت.  كندمي  معرفي

 . است وابسته فرجامین غایت به طبیعت غایت. دیگري براي ايوسیله هم و است

 خاطر  به  طبیعت  درون  دیگر  چیزهاي  همه  و  است  طبیعت  درون   چیزي  طبیعت  واپسینِ  غایت

:  1395  گینزبورگ،)باشد  اخالقي  ايسویه   مقام  در  انسان   تواندمي  تنها   واپسین   غایت.  دارند  وجود  آن

  است،  طبیعي  غایات   زنجیره   در  ايحلقه  تنها   انسان،   كه  كندمي  اشاره  موضوع   این   به  كانت.  (103

  خود   و  نموده  مقرر  طبیعي  غایات  براي  استعدادش   واسطه  به  را  او  طبیعت،  كه  رسدمي  نظر  به  گرچه

  مکانیسم   در  منديغایت  حفظ  براي  ايوسیله  این،   وجود   با  دارد،  خود  از   را  تلقي  همین   نیز  انسان

 كه   است  موجودي  تنها  انسان.  (407:  1393  كانت،)رود مي  شمار  به  نیز  طبیعت  هايحلقه  باقي

  هاي خواست  با  طبیعت  هماهنگي  و  همراهي  به  او.  كند  پرسش  طبیعت  و  اعیان   غایات  از  تواندمي

 ,Allison)شودمي  لحاظ  طبیعت  مندغایت  تصویر  علت  و  است  نیازمند  خود  اخالقي  و  عقلي

 خوشبختي  اول  را  طبیعت  غایت  كانت،  است،  انسان  واپسین  غایت  آنجاكه.  (211-212 :2001

  طبیعت،   فرجامینِ  غایت  ایدة.  (406:  1393  كانت،)بردمي  نام  او   8(فرهنگ)  پرورش   دوم  و  انسان

 محسوس   فوق  امري  غایت،  این.  دارد  وجود  آن   خاطر  به  طبیعت  كل  كه  است  طبیعت  از  بیرون  چیزي

 . (338: همان  كانت،) است طبیعت فراسوي در و

  پیدایش   و  جهان  بیرون  در  ذاتي  به   جهان  وابستگي  اثبات  براي  معتبر  منبع  یگانه   و  دلیل  بهترین

 كانت، )دریابیم  ممکن  غایت  منزلهبه  فقط  را  طبیعت  عناصر  كه  است  این  فرازمیني  موجودي  توسط  آن

  هنر  و زیبایي با . شودمي برقرار ارتباط فرهنگ و طبیعت بین  اخالق و آزادي با. (365-366: همان

  برقرار  ارتباط  آزادي  عملي  حیطه  و  طبیعت  نظري  حوزه  بین  عملي  و  نظري  غایت  بین  كه  است  زیبا

 مخلوق،  طبیعت  واسطه  به  انسان   تا  كندمي  كمک  سوژه  تأملي  طبیعت  و  حکم  قوه.  شودمي

  اعتالي   و  اخالقي  پرورش   جهت  در  9بیلدونگ  مفهوم  طریق  از  آن،  از   استفاده   نحوه  و  آن  هايزیبایي

 . گیرد قرار فرهنگ

 تجربه  در.  باشد   آزادي  عملي  قلمروي  به  طبیعت  نظري  حیطه  رابط  تواندمي  حکم  قوه  تعبیري  به

  قدرت   مواجهه  در  روح  شگفتي  تولد  یابد،مي  وحدت  هم  با  نقد  سه  هر  اینکه  بر  عالوه  زیباشناختي

  اندام   عرض  براي  فرصتي  كه  شودمي  منجر  شناختيباستان  خاصیتي  به  واال   امر  در  طبیعت  مطلق

  با  توضیح  این (.Vandewalle, 2000-2001) آورد  فراهم طبیعت جزمي و شدهفراموش  فلسفه
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 بسیار   كولتور  و  بیلدونگ  مفهوم  رابطه.  شودمي  تردقیق  فرهنگ  و  پرورش   معني  به  بیلدونگ  واژه

  اصطالح   این  از  او.  است  برده  كار به  هم  جاي  به  را  فرهنگ  و  بیلدونگ  بارها  كانت  و  است  مشهور

  10بخشي صورت-  ساختن  و  اخالقي  تربیت  پرورش،  و  تربیت  معني  به  ترتیب  به   خود  نقد  سه  در

  اخالقي،   تربیت  و  پرورش   در  كه  توضیحاتي  به  توجه  با.  (5-4:  1399  اردبیلي،)است  كرده  استفاده

  نیروي   بخشيصورت  استعداد  با  ما  ذهن  است،  ذكرشدني  طبیعت  مهارناپذیر  نیروي  با  مواجهه  هنگام

  به  عقل قوه حمایت و سوژه  خاطر تسالي با تصویري. كندمي تبدیل  امن تصویر یک به را واالیي

 و   زیبایي  یعني  واسط  حلقه  این  نقش  كنیممي  تالش   ادامه  در.  انجامدمي  اخالقي  استعداد  پرورش 

 .  كنیم ترشفاف نقد دو رابط منزلهبه را طبیعت در واالیي

  ارگانیسم سازمند؛ طبیعت طبیعی، غایت. 2. 1

 درباره.  پردازیممي  طبیعي  غایت  یعني  هاغایت  از  یکي  درباره  كانت  نگرش   شرح  به  مرحله  این  در

  طبیعت كانت گفتةبه. پردازیممي كانت نظر توضیح به طبیعي غایتِ منزلهبه سازمندي یا ارگانیسم

  طبق   بر   سازمند  محصوالت  و  هافرآورده   از  نوع   هر  در   عمل   این  و  دهدمي  سازمان   خودش   به   خود

 معناي   به  طبیعت  از  بخشي  انسان،.  پذیردمي  انجام(  نفس  صیانت  اساس   بر  تعدیل)   كلي  الگویي

 موجودات  دروني  طبیعتي  كمال  با  تواننمي  را  او  هنر  یا  مصنوع  محصوالت  و  است  كلمه  وسیع

  ناپذیريِجدایي  و  كل  از  جز  یتعتب   در  هایيمشابهت  چند  هر  ،(333  :1393  كانت،)كرد  مقایسه  سازمند

 یا  ماشین  طبیعت  نیست،  12هنر  یا  11صناعت  با  مماثل  طبیعت.  دارد   وجود  آن،  اجزاي  از  كل  هویت

 هاارگان   تعامل  به  كه  دارد  پویایي  حیات  ارگانیسم،.  كند  حركت  محركه  نیروي  با  كه  نیست  مکانیسم

  طبیعت   مماثل  در  كانت  قول به.  كند  تکثیر  را  خود  تواندمي  13سازمند  طبیعت. شودمي  منتهي  هم  با

 با  طوركاملبه  سازمند  طبیعت  اما  دارد،  وجود  اشتراكي  نقاط  صناعت،   و  زندگي  هنر،  با  سازمند

  شناسیم، مي  كه  علیتي  هر  با   مماثلتي  هیچ  طبیعت  سازمان».  نیست  همپوشان  آنها  از  كدامهیچ

 ايماده   به  را  صورت  این   كه  دارد  بخشصورت  نیروي  خود  درون  سازمند  موجود.  (334:  همان)«ندارد

  در  موجودات  تنها.  كندمي  منتشر  را  خود  بخشصورت  نیروي  این  بخشد،مي  است  آن  فاقد  كه

 سازمند   موجودات  هستند،  ممکن  طبیعتِ  غایات  دیگر  چیزهاي  با  نسبت  بدون  و  نفسهفي  كه  طبیعت

  هر   به  كند،مي  فراهم  را  طبیعي  محصول   امکان   كه  مطلق  وحدت  ایده  پایه  بر  طبیعت  غایت.  هستند

 (. 336: همان)یابدمي تسري شود،مي یافت آن محصول در كه چیزي
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 موقعیت   با   را  ارگانیسم  بودنطبیعي  خصوصیت  توانمي   چگونه  اینکه  شودمي   مطرح  كه  پرسشي

 عیني  چگونه.  شود  حفظ  طبیعي  غایت  مفهوم  انسجام  كهنحوي  به  كرد،  سازگار  غایت  مقام  در  آن

  پرسش   این   به   پاسخ  براي .  كرد  لحاظ  طبیعي  امري  مثابهبه   هم  و  غایت   منزلهبه   هم  توانمي  را  واحد

 یعني   سازمند  موجودات.  كنیممي  ترشفاف  را  سوم  نقد  65-64  فقرات  در  طبیعي  غایت  مفهوم

. هستند  چنین  كه  اندطبیعي  موجودات  یگانه  این  و  اندطبیعي  غایت  مفهوم  مصداق  گیاهان  و  حیوانات

  مثال   64  فقره  در  كانت.  شوند  اندیشیده  غایت  منزلهبه  باید  و  هستند  غایت  ارگانیک  موجودات

 شده  لحاظ  آن  در  علي  نسبت  جنبه  سه  كه  شودمي  محسوب  طبیعي  غایت  ارگانیسمي  كه  آوردمي

 را  غذا  ثانیاً،.  كندمي  تولید  نوع،  عنوانِ  به  را  خود  خودش،  شبیه  دیگر  درختي  ایجاد  با  درخت،.  باشد

 عنوان  به  را  خود  ساخته،  خودش   كه  ارگانیکي  ماده  آن  تبدیل  مرحلة   در.  كند مي  دریافت  بیرون  از

  حفظ   را  یکدیگر  وجود  متقابل  صورت  به  توانندمي  درخت  یک  مختلف  اجزاي.  كندمي  حفظ  فرد

  را   خود   دیده   آسیب  اجزاي  تواندمي ارگانیسم.  است  خودش   معلول و  علت ارگانیسم  رو  این   از.  كنند

 توانایي   و  اجزا  متقابل  وابستگي  خود،  تغذیه  توانایي  مثل،  تولید:  دارد  توانایي  چهار  ارگانیسم.  كند  تولید

 .  (328-327:1393كانت،)بیفزاییم  آن  بر  باید  را  هاارگانیسم   بودنِطبیعي  خصوصیت  كه  خود  بازسازي

  شناختي، غایت  حاكمة  قوة  دیالکتیک  مبحث  براساس   را  ارگانیسم  گینزبورگ  استدالل  طبق

 معیارها   این  اساس   بر  پیشیني  طراحي  به  آنکهبي  كرد،  بررسي  هنجاري  معیارهاي  تابع  توانمي

: 1395  گینزبورگ،)گرفت  نظر  در  متفاوت  مصنوعات،  از  توانمي  را  هاارگانیسم  رواین   از.  باشد  نیازي

  به  طبیعي  غایت  دادنِنسبت   و  شناسيغایت   حاكمه  قوه   تحلیل  دیگر   محققانِ  استدالل  به   بنا.  (95

.  بگیریم  نظر   در  عقل  قصدي  فعالیت  با  قیاس   قابل  فعالیتي  كه  است  آن  معناي  به  هاارگانیسم

 تحقیقات   در آن   از  تا  كندمي استفاده  اكتشافي  ابزاري  منزلهبه  شناختي،غایت  مالحظات  از   برایتنباخ

  هایي بخش. بگیرد كمک ارگانیسم هايبخش  عِلي نقشهاي یا ارگانیسم هايویژگي  تکامليِ تاریخ

-Breitenbach, 2014: 145) كنندمي  بازي  نقش  كل  یک  منزله  به  ارگانیک  نظامي  درون  كه

  طبیعت   منديغایت  اصل  یعني  سوبژكتیو  تماماً  اصل  از  برآمده  صرفاً   را  طبیعت  قصد  كانت.  (146

  طبیعت،   عیني  غایت  هم  قوه  این  و  اصل  این.  (345:  1393  كانت،) داندمي  تأملي  حکمه  قو  از  ناشي  و

 سیطره  تحت  را  غایتبي  منديغایت  یعني   زیبایي  هم  و  طبیعت  منديغایت  هم  و  هاارگانیسم  هم

 .  گیردمي
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 شناسیغایت  و مندغایت  نظام .3

  اجزايِ   همه  كانت،  نظر  از.  شودمي  ممکن  طبیعي  غایات   بزرگ  نظام  ایده  با  طبیعت  منديغایت  درك

 دروني   منديغایت  درباره  داوري  اصل.  هستند  غایت  داراي  طبیعت  در  منظم  و  یافتهسازمان  محصول

 :  است صورت بدین سازمند موجودات در

  وسیله   متقابالً  و  غایت  چیز  هر  آن  در  كه  است  محصولي  طبیعت  سازمند  محصول»

  یک   به  انتساب  قابل  یا  غایت  بدون  عبث،  كه  نیست  چیزهیچ  محصول   این  در.  است

 ( 335: 1393 كانت، «).باشد كور طبیعي مکانیسم

  به  را عقل شناختي،غایت بنیاديه قضی. كندمي تعریف را سازمند موجودات اصل این همچنین

  صرفاً  طبیعت  براي.  است  طبیعت  صرف  مکانیسم  از  فراتر  كه  كندمي  رهنمون  چیزها  از  نظمي

  نیز   و  تنظیمي  حتي  پیشین  اصلي  نیازمند  طبیعي  غایات   بلکه  نیست،  كافي  بیروني  منديغایت

  مندي غایت  در  اش كلیت  در  طبیعت.  (336:  همان)هستند  داوري  فاعلِه  اید  در  غایات  قرارگیري

 . است آن از عضوي انسان كه است نظامي مثابه به عیني،

 كند   داوري  طبیعي  غایاته  وسیل  به  طبیعت  سازمند  موجودات  درباره  تواندمي  درصورتي  انسان

 زیبایي،  سودبخشي  بر  عالوه  طبیعت  اینکه.  باشد  موجه  او  براي  طبیعي  غایات  از  بزرگي  نظامه  اید  كه

  هاي فرم   و  اشکال  نقش.  كندمي  برقرار  نسبتي  غایات،  عنوان   به  ما   با  كند،مي  بذل  التذاذ  و  جاذبه

 به.  است  طبیعت ِجانب  از  لطفي  خود  غایات،  منزلهبه   ما  پرورش   در  طبیعت  آزادِ  زیبایي  یعني  زیبا؛

 شرافت   حس  آن،  به  نگریستن  و  است  برانگیزاحترام  آن  عظمت.  داریم   دوست  را  طبیعت  خاطر  همین

 بنابراین   و  كنیممي  تعقل  غایي  عللِ  مفهوم  با  موافق  طبیعت  در  ما.  (341-342:  همان)دهدمي   ما  به

  این   درباره.  هستند  مفهوم   این  با  موافق  و  مطابق  كه  دانیممي  محصوالتيه  كنندفراهم  را  آن

  به   صورت  این   در.  كنیممي  داوري   غایات،   از  نظامي   متعلقاتِ  منزله  به   غایي،  نسبت  و  محصوالت

  طبیعت  كل  براي  را  محسوس   فوق  اصل  وحدت  كه  شویممي  هدایت  محسوس   جهان  فراسوي

 غایت.  دهد نمي  تشکیل  را  طبیعت  علم  از  خاصي  جز  شناسيغایت.  ( 342:  همان )كند مي  تلقي  معتبر

  شناسي غایت.  برویم  فراتر  صناعت  وسیله  به  آن  نمایش  از  باید  كه  است  سازمان  طبیعت،  دروني

 بیروني  ترتیبات  نسبت  كوشدمي  و  كندمي  بررسي  را  غایات  با  طبیعت  ترتیبات  نسبت  یا  غایي  نسبت
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 معرفي  ما   مفاهیم  به   پیوسته  راآن   تا  دهد  نشان  علت  به   متعلقِ  ضرورتاً  شرطي  را  غایات  با  طبیعت

 . )346: همان)كند

 مثابهبه  عالم  درك  موجب  طبیعت  مندِغایت  مندينظام:  گویدمي  كانت  مباحث  توضیح  در  دیکي

  تمام   است،  طبیعت  ساختار  و  علم  قوانین  شامل  اینکه  بر  عالوه  طبیعت  نظام.  شودمي  كل  یک

. شودمي   یاد  «طبیعي  پرشمار  هاي فرآورده »  به  آن   از  كه   گیرددربرمي  نیز  را  طبیعت  در   منفرد  هايابژه 

 حاكمة   قوه  با  همسو  كه  گیرندمي   قرار  علم  ساختار  و  قوانین  دامان  در  طبیعي  هايفرآورده  تمام

 منديغایت  ذیل  طبیعت  نظام  از  بخشي  منزلهبه   و  هستند  پذیرشناخت  او  توسط  و  بوده  انسان

 نحوه  بررسي  سازمند،  محصوالت  منديغایت.  ( 201:  1396  دیکي،)گیرندمي  جاي  سوبژكتیو

 آن   نقش  و  طبیعت  آزادِ  زیبایي  منديغایت.  كندمي  ممکن  را  طبیعت  هایيزیبایي  به  كانت  نگریستن

 . است طبیعت ِجانب از لطفي خود واپسین، غایات  عنوان به ما پرورش  در

  طبیعت هایمجموعه و نظام. 4

  طبیعت   هايمجموعه  را  طبیعت  از  هایيجنبه.  داندمي  خداوند  صناعت  را  طبیعت  نظام  كل  انتك

  به   نیز  طبیعت  هايمجموعه   صورت .  (203:  1396  دیکي،)داندمي  نظام  از  عاري  را   آنها  و  خواندمي

  از   شناختي  به  توانیممي  كه  است   صورت  بدین  تنها  زیرا  دارند،  تناسب   ما  حاكمة  قوه  با  كفایت  قدر

 به  هم  ها،مجموعه   بودنِ  نظام  از  عاري  شناخت  حتي.  (206-207:  1393  كانت،)یابیم  دست  هاآن

 با  طبیعت  نظام  زیباي  صور  تناسب  درجه  اما.  دارد  تناسب  ما  حاكمهه  قو  با  حداقلي  یا  كفایت  قدرت

 . است آشکارتر و بیشتر  ماه حاكم قوه

  و   بوده  متناسب  انسان  حاكمة  قوة  با  متفاوت  هايدرجه  با  دو  هر  طبیعت  هايمجموعه  و  نظام

  و   اندگرفته   شکل   سال  هامیلیون  طي  كه  غارهایي  كانت  نظر  از.  پذیرندشناخت  قوه،   این ه  وسیل  به

  آنها   بودگينظام  از  فارغ  و  شوندمي  بنديطبقه  طبیعت  هايمجموعه  جزء  نیستند،  خاصي  نظم  داراي

  براي.  است  متفاوت  هم  از  بودن،  نظام  از  فارغ  درك  و  شناخت  طرق  البته.  هستند  تشخیص  قابل

 حاكمه، ه  قو   با  تناسب  میزان   همین  از   گردشگري  منظوربه  طبیعت  هايمجموعه   و  هانظام  انتخاب

 قوه   با  زیبا  صور  این  تنها  و  هستند  طبیعت  نظام  هايصورت  فقط  زیبا  صور.  كرد  استفاده  توانمي

  توان مي را نازیبا هايمجموعه و طبیعت نظام در زیبا صور. (208: همان)هستند متناسب ما حاكمة

  نزدیکتر   واال   امر   به   دومي  رسدمي   نظربه  كهدرحالي.  نمود  انتخاب  طبیعي  گردشگري  آماج   براي
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 در  را  واالیي  با  مواجهه   نحوه.  انگیزندبرمي  را  واالیي  ایده   بیشتر  نامنظم  هايمجموعه  یعني  است؛

 .  كنیممي بررسي دیگر بخشي

 های طبیعت ها و جاذبه جلوه  .5

گونه ميكانت جلوه دو  را  قواي  داند؛ جلوه هاي طبیعت  و  داراي صورت خاصي هستند  هایي كه 

طبیعت، ظاهرِ ه  خواند. جلوهاي طبیعت ميكنند، یعني صور زیبا و آنها را نظامذهني را تقویت مي

زیبایي طبیعي است. در واقع، زیبایي طبیعي غایت طبیعت نیست، بلکه بیشتر مرتبط با ذهن انسان  

منزلة مصادیق زیبایي مورد توجه هستند، نه به دلیل مفیدبودنِ  هاي زیبا بهراي مثال گل است. ب

ها با آسمان و محیط، رنگ آسمان باالي ها؛ به دلیل اینکه ذهن انسان ساختار و هارموني آنگل 

   .كندآن و .. را درك مي

كند كه صورت معیني ندارند، یعني صور هایي در طبیعت اشاره ميهنگامي كه كانت به جلوه  

بنابراین آنها را از جرگه صور زیبا    (.202:  1396ها در طبیعت است)دیکي، نازیبا، منظور او مجموعه

مي جاذبهبیرون  كه  گذارد.  زیبا  طبیعت  در  ها 

هم در  زیبا  صورت  با  به آمیختهاغلب  اند، 

اصوات  هاغییرات رنگت مربوط   و  اند. )الحان( 

برانگیزند حسه  اینها  كه یگانه  هستند  هایي 

دربار تأمل  تغییرات ه  متضمن  این  صورت 

هستند)كانت،   بنابراین  236:  1393حسي   .)

از جاذبهتعییرات اصوات و رنگ هاي مهم ها 

آیند كه همراه صور زیبا حواس و شمار ميبه

 مرغ بهشتي ویلسون : 1تصویر  كند.  تحریک مي سایر قواي ما را 
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و ساخته ارگانیک  طبیعتِ  زیباي  هاي 

ایده  تولید زیبا،  بنیانِ  اي از زیبا در  سازمند در 

علتِ مولده یعني غایتي موافق با قوه متخیله  

ها، حتي اشکال گیاهان  ها، غنچهقرار دارد. گل

ساخت كه  كامل،  رقم،  همه  از  حیواني  هاي 

گویي   اما  غیرضروري  آنها  استفاده خود  براي 

اند )براي براي خوشایندي ذوق ما انتخاب شده

هاي روي  هاي بدن گورخر، یا نقطهنمونه خط

 ها، در حشراتپوستر قرقاول و نیز سختها د((، تنوع آرایش موزون رنگ2پوست زرافه، ... )تصویر

ها كه صرفاً محدود به سطح خارجي بدن آنهاست و نه مرتبط به  ترین گل( و نیز معمولي3)تصویر  

رسد اند. به نظر ميشکل آنها به تمامي براي خوشایندي ذوق و تناسب با قوه حاكمة ما طراحي شده

سب  اند و از طرف دیگر شیوه تبییني مناها به منزله غایاتي بالفعل از طبیعتاز طرفي این زیبایي

(. بنابراین درست است كه اصل عیني  298:  1393كنند)كانت،  قوه حاكمه زیباشناختي ما را عیان مي

به كار ميهاي غایتزیبایيه  دربار اما نميمند طبیعي  به اصل  رود،  بنا  انکار كرد كه كانت  توان 

چیزي وجود دارد   عتطبی درباره آفرین یاد كرده است. در داوريهاي زیبا و لذتذهني از این نمونه 

ها و قوه شناخت كند. اگر موفق شود میان آن مندي براي فاهمه جلب ميكه توجه ما را به غایت 

كند )كانت،  دانیم، احساس لذت درون ما ایجاد ميرا امکاني مياي به وجود آورد، كه آنهماهنگي

را با اعضاي بیروني كه براي ما  بتوانیم آن(. هرچه طبیعت را بیشتر از درون بشناسیم و  84همان:  

رویم، بیابیم. هرچه جلوتر مي  راتوانیم اصول آنتري مياند مقایسه كنیم، به صورت سادهناشناخته

یابیم. زیرا این فرمان قوة  تر ميـ هماهنگ  طبیعت را از خالل ناهمگوني ظاهري قوانین تجربي

كند، صل هماهنگي طبیعت و قوه شناخت خود عمل ميحاكمة ماست كه تا جاي ممکن موافق با ا

 (.  84-85بدون آنکه از پیش تعیین كنیم كه این اصل داراي محدودیت است یا نه؟)همان: 

و اشاره كانت به خطوطي كه براي ذوق  : گورخر2 تصویر
 اند. ما خلق شده 
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مي آن،  با  همراستا  است.  كانت  توجه  مورد  پرندگان  و  گیاهان  جانوران،  طبیعيِ  توان حیات 

نمونه این  به دیدن  را  باغها در حیات طبیعي در جنگلگردشگران طبیعت  ها، حتي در وحشها، 

ها و نیز تماشاي آنها در مستندهاي  پارك

جلوه   چند  هر  كرد،  دعوت  وحش  حیات 

ها براي كانت از حالت  تمامي نمونه  طبیعي

آواي  ما  دارد.  بیشتري  اهمیت  مصنوعي 

و   سرخوشي  اعالم  را  رضایت پرندگان 

كنیم. این عالقه فقط به زیبایي تعبیر مي

مصنوعي)كانت،   زیبایي  نه  است  طبیعت 

1393 :236 .) 

شناختي و شیمیایي تشکیل هاي زمینطبیعت، وجهي دیگر از توجه كانت به جلوه   14تشکل آزادِ 

كند. او  كند. كانت در ادامه تشکل آزاد طبیعت را تعریف ميرا به خود جلب مي  هابلورها در كاني

گوید: منظور من از تشکل آزاد طبیعت، تشکلي است كه از یک سیالِ در حال سکون به وسیله مي

یابد. این پدیده تبخیر یا جدایي جزیي از باقیماندة آن در جریان انجماد، ساخت یا نسج معین مي

نمونه آب به  هاي مختلفي از یک ماده واحد به وجود آید. براي  تبلور نام دارد. ممکن است حالت

درجه به هم    60شود كه با زوایاي  هاي مستقیم یخي تبدیل ميواسطه تبلور و تشکل آزاد به سوزن 

(. در  299زند)همان:  شود و در نتیجه تمام آب یخ ميپیوندند، رئوس این زوایا به هم وصل ميمي

شناختي و شیمیایي  اي زمینهكند. ما را به دغدغه ها یاد ميها و سنگادامه او از اشکال بلورین نمک

بلورها سوق مي از شکل دهد. تشکیل  بلورین بسیاري از كانيبنديوي  ها، از جمله سولفید هاي 

كند. در مرحله بعد از نحوه تبلور و فرآیند از گرما به سرماي  مکعبي سرب و سولفور روي یاد مي

ه گفتة كانت این مواد فقط از  گیرد. بشان شکل ميبرد كه بافت معیني درونبرخي مواد نام مي 

گیرد. در مرحله بعد به  درون، بافت زیبایي دارند، اما سطح خارجي آنها آرایش و ساخت خاصي نمي

مانده فرآیند كردن مایع میاني، باقيكند كه با خارجشدن آنها اشاره ميو سخت  تبلور فلزات گداخته

 (. 300: 1393یابد)كانت، تبلور ادامه مي 

فلداسپاتتبلورها مانند  كاني  تصویر  ي  نمونه  )براي  آراگونیت  هماتیت،  (  10و    6،  5،  4ها، 

كند. به گفته منزله ساختارهاي بسیار زیباتر از هنر از آنها یاد مي هاي دیگري است كه او بهنمونه

 هاي روي بال او و خال پروانه: 3 تصویر
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( محصول آبراهي است كه مسیر  7پاروس )تصویر  هاي غارها براي نمونه غار آنتياو، استاالگیت

هاي زیباست. همچنین كند و البته نمونه دیگري از ساختمانهاي سنگ گچ باز ميخود را میان الیه

ها به  نمونه (. كانت در این301خواند)همان: العاده زیبا ميتبلور اشکال برفي را بسیار هنري و فوق

 پردازد.  كند و صرفاً به ساختارهاي زیباي آنها ميها اشاره نميهاي تبلورهاي كاني و استاالگیترنگ

 

برخي سازماننمونه  در  براي  الزم  مواد  آرایش  طریق  از  برطبق  ها  شیمیایي، دهي،  قوانین 

مي ایجاد  غایتساختاري  نیز  زیباشناختي  حیث  از  كه  بيشود  افزونمند  هستند.  این،    بر  غایت 

زیبایي جلوه كسي به  تنهایي خود  در  ...  كه  و  پرنده  هاي طبیعت همچون یک گل وحشي، یک 

این جلوه  حالي  مند است، درعالقه از  نميكه  او  به  به عالقهرسد،  هاي طبیعي سودي  اي عقلي 

»زیبایي   ها، بدون هیچ غرضي براي وي ارزشمند است.زیبایي طبیعت یافته و تنها وجود این جلوه 

مي جایي  در  را  غایتطبیعي  طبیعت  كه  یافت  ميتوان  وجود  به  را  غایت  بدون    آورد«مندي 

(Rahmanita, 2018: 360) ن اصلي هما  15مندي در زیبایي طبیعيآلي بودن غایت. اصل ایده

دهیم. هنگام داوري درباره زیبایي، را در شالوده حکم زیباشناختي قرار مياست كه ما همواره آن

گذار  كنیم و قوه حکم زیباشناختي را به صورت قانونوجو ميمعیار زیبایي را درون خودمان جست

مندي وابسته به غایتشناسیم كه تابع معیارهاي ذهني كاركرد عقل است. زیبایي طبیعي هم  مي

ماند، در این صورت دیگر این ما نبودیم كه  مندي ابژكتیو مي سوبژكتیو است، چه اگر در بند غایت

داد. این طبیعت پذیرفتیم، بلکه این طبیعت بود كه باید به ما عالقه نشان مي طبیعت را با عالقه مي 

نیم. در این صورت حکم ذوقي ما تابع اصول  داد كه كدام را زیبا و نازیبا بدابود كه به ما قاعده مي

زیبایي301شد )كانت، همان:  تجربي مي ما  این است كه  بنابراین مسئله مهم  را (.  هاي طبیعت 

مي درك  آنچگونه  طبیعت  اینکه  نه  مي كنیم،  عرضه  به  را چگونه  عقلي  نهایت، عالقه  در  كند. 

: سنگ آراگونیت 6تصویر   : هماتیت آهن 5تصویر     سنگ كلسیت: 4تصویر 
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بهزیبایي اشتراك همگاني  نوعي  است كه  زیبا د ميوجوهاي طبیعت  بر ساختارهاي  آورد. عالوه 

گذرد ها و صداها ميها و اصوات، براي كانت موجب جذابیت است. كانت از لذت از زیبایي رنگرنگ

توانند با نمادگرایي همراه شود. این نمادگرایي  خواند. این عالیق عقلي ميو آنها را عالیق عقلي مي

قرمز ایده واالیي،   ها نشانه معصومیت است ود زنبقراهي به بُعد اخالقي بیننده است. رنگ سفی

ثبات و بنفش  ه  فروتني، نیلي ایده  اید  دوستي، آبيه  صراحت، سبز ایده  نارنجي ایده جسارت، زرد اید

دهد  همراه نمادگرایي به گردشگر فرصت مي   16هاي متکي به مادهكند. جاذبهعطوفت را القا ميه  اید

 فرمال به زیبایي عقلي به همراه نمادگرایي اخالقي داشته باشد.  كه راهي از درك زیبایي صوري و

غایت اصول  براساس  تجربي  اصول  از  فراتر  طبیعت  به  عقلي  زیباشناختيِ عالقه  و  مندي 

كه   است  موجودي تنها كند. انسانهماهنگ است كه تداوم رابطه انسان با طبیعت را تضمین مي

و  پرسش طبیعت و اعیان غایات از تواندمي زیباشناختي  حیث  اهمیت  به  توجه  با  كانت  كند. 

هاي ذكرشده دعوت  غایت صور زیباي طبیعت، گردشگران طبیعت را به دیدن نمونه مندي بيغایت

خواهد بر اساس عالقة عقلي به دیدن آنها بروند. هنگام دیدن و تعامل با آنها  كند، اما از آنها ميمي

وجه كنند كه بین قواي انسان، مخصوصاً متخیله و فاهمه به وجود به توافق، هارموني و هماهنگي ت

آورند. »زیبایي طبیعت یعني توافق آن با بازي آزاد قواي شناختي ما در دریافت نمود و داوري مي

( كانت بر این باور است كه در طبیعت نوعي وحدت و هماهنگي 341:  1393.« )كانت،  …آن ه  دربار

ه با وحدت و هماهنگي هنري است و هماهنگي بازي آزاد بین فاهمه و  وجود دارد كه قابل مقایس

منديِ مندي زیاد و غایتتخیل هم حاكي از آن است. از این رو، آزادي تخیل نباید در بند قاعده

را  تواند آندر این صورت ذوق نمي  71پرتکلف محدود شود كه به این بازي هماهنگ قادر نباشد. 

هاي طبیعت كند، آزادي تخیل در مواجهه با جلوه كند. آنچه ذوق را تحریک ميامري خوشایند تلقي  

ها در عالقه عقلي با آن همراه  مندي صداها و رنگهاي طبیعت و غایتو صور زیبا است و جاذبه

با هماهنگي قواي ما با تأكید بر ایده نظام بزرگ غایاتِ   شود. هماهنگي صور سازمند، در توافقمي

یت واپسین در پرورِش انسان و سعادتِ وي، نقش دارد و خود لطفي از طبیعت است.  طبیعت و غا

گذاریم. از این رو، زیبایي طبیعي است اش احترام ميرا دوست داریم و به عظمتخاطر آنهمینبه

هایي هماهنگ باشد كه احساس  آالیش انسانواسطه برانگیزد و با منش بيتواند عالقه بيكه مي

مند باشد، به  واسطه به طبیعت عالقهاند. به گفته كانت، كسي كه بيخویش را پرورش داده اخالقي  

 234كند)كانت، همان:  جو ميورا در سرشت اخالقي جستنیت خیر اخالقي نیز تمایل دارد و آن
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 خواند. زیبایي هم خودمدار ميمند به زیبایي طبیعت را انساني اخالق(. كانت انسان عالقه231و

او  است.  خیراخالقي  نماد 

انسان  را  طبیعت  هایي گردشگران 

مي زیبا  روح  بدون داراي  كه  داند 

عشق چشم طبیعت  به  داشت 

غایات مي به  توجه  با  آنها  ورزند. 

سعادت،  در  آن  نقش  و  طبیعي 

انسان،  )فرهنگ(  پرورش 

و  حفظ  به  طبیعت،  درگردشگري 

ورزند كه توجه به چیزي همت مي

كند. وحدت، عالوه طبیعت اعطا مي

نظمي  از  حاكي  طبیعت  زیبایي  بر 

برهان   آشکار، وسیله  بدین  است. 

شناختي در جهت اثبات وجود غایت

 آید. مي  امري فوق محسوس به كار

 زیبایی طبیعت و هنر   .6

توان اولویت زیبایي طبیعي بر هنرهاي زیبا و مصنوعات را مشاهده  در آراي كانت در نقد سوم مي 

اقیانوس كرد. او گویي بر زیبایي پرندگان، كوه ها تأكید ها در قیاس زیبایي كلیساها یا نقاشيها، 

اي داوري  گوید انساني كه ذوق كافي، دقت و ظرافت بر(. او مي24:    1389بیشتري كند)پارسونز،  

محصوالت زیبا دارد، اگر بنا به تمایل خود خانه پر تفاخر خود را ترك گوید و به زیبایي طبیعت 

را به انتها برساند،  تواند آناي از افکار، كه هرگز نميروي آورد تا در آن براي روح خویش در رشته 

دهیم كه  ن روحي زیبا نسبت مينگریم و به او آلذتي بیابد؛ ما به این انتخاب او به دیدة احترام مي 

تواند مدعي آن باشد)كانت، اش دارد، نمياي كه به اعیان هنريهیچ هنرشناسي به خاطر عالقه

هاي  هاي صور زیبا به همراه جاذبهتوان گفت براي كانت دیدن تمام جلوهرو مي(. از این233:  1393

 دارد.  طبیعي نسبت به دیدن هنرهاي زیبا و سایر مصنوعات ارجحیت

 يونان   در  پاروس  آنتي  غار  هايآستاالگيت :  7  تصوير
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انگیزه همچون  طبیعت  زببایي  دیرباز  از  كه  آنجا  كرده  از  خدمت  هنر  به  نیرومند  اي 

برد كه عالوه بر ارتباط ممکنِ با  (، كانت هم از دو نوع زیبایي نام مي 98:    1352)روماننکو،  است

د. دو نوع تواند بستر ورود به بحث هنرها را فراهم كنجلوه و جاذبه، یعني صورت و ماده زیبایي، مي

شود و زیبایي عبارت است از زیبایي آزاد و زیبایي وابسته. اولي، زیبایي قائم به ذات اشیا نامیده مي 

داده مي  نسبت  اعیاني  به  وابسته  قرار ميزیبایي  غایتي خاص  مفهوم  گیرد)كانت، شود كه تحت 

یه به زیبایي صوري یا رسد عالوه بر ارتباط این دو نوع زیبایي را با تک(. به نظر مي135:  1393

مندي توضیح بیشتري داد. زیبایي  توان در ارتباط با غایتجلوه و همراهي با ماده یا جاذبه آن، مي

با غایت آزاد مرتبط  با مفهوم نوع خود است. زیبایي وابسته  غایت و بيمندي بيمحض و  ارتباط 

 مرتبط با كمال كمي یا كیفي است. 

تقسیم آزااینجا  زیبایي  برميبندي  در  را  هنر  هم  و  طبیعت  هم  وابسته  و  از د  بسیاري  گیرد. 

هاي دریایي داراي زیبایي  خوار بهشتي، صدف(، مگس1پرندگان مانند طوطي، مرغ بهشتي )تصویر  

هاي تزییني، كاغذ  وبرگنفسه هستند و آزادانه خوشایندند. كانت در ادامه، نقوش یوناني، شاخفي

افزاید؛ داوري دربارة زیبایي آزاد در صورتِ تأمل  را به این فهرست مي  كالمبدون    دیواري، موسیقي

صورت از  مفاهیم  حذف  كانت  براي  است.  محض  ذوقي  حکم  فرم صرف،  داوريدر  هاي بندي 

 :Dowling, 2010الزم است)   ]...[هایي،زیباشناختي آزاد، براي حفظ همگانیت چنین داوري

هاي ییالقي كه مفهومي  ارت، ساختماني مثل كلیسا، كاخ، خانه(. زیبایي یک انسان، اسب یا عم91

فرض چه باید باشد، زیبایي  شي به صورت پیش  كند،از كمال آن یعني مفهوم غایتي كه معین مي

تر از آن معنا  یافته(. زیبایي وابسته در مقایسه با چیز دیگر و یا كمال 136:  1393وابسته است)كانت،  

 كند. (. در اینجا كانت از زیبایي مطلق و نسبي هم بحث مي103-104: 1398یابد)آفرین، مي

هاي بندي زیبایي آثار هنري هم لحاظ شده است. اما كانت در باب هنرها از جنبه در این تقسیم

درباب هنرهاي   51به طور عام و در بخش    باب هنر   در  43كند. او در بخش  دیگري هم بحث مي

  19مزدورانهاز هنر    18هنر آزاد(  43گوید. در بخش »درباب هنر به طور عام«)بند شماره  زیبا سخن مي

)بند شماره    20بندي هنرهاي زیبا«(. دوم اینکه در »دربابِ تقسیم 237:  1393شود)كانت  جدا مي

خود را سرگرم كند، خود را بدون داشتن هرگونه    شود كه ذهن در هنرهاي زیبا باید( گفته مي 51

مانند    هنر زیبا(.  261نظري یا مستقل از هرگونه دستمزد به وجد آورد و راضي كند)همان:    غایت

كار هنرمند، (.  252كند)همان:  نیروهاي ذهن را تقویت مي   ورا تحریک    روح  صور زیباي طبیعت
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توافق با طبیعت یا حقیقت ذاتي اشیاي مخلوق كشف فرمي دروني است كه در هماهنگي كامل و  

رسد تقویت قواي ذهني به واسطه هنرهاي زیبا افزون (. به نظر مي487:  1389قرار دارد)كاسیرر،  

اي است كه كانت با اشاره به برانگیزندگي روح زیباشناختي و حفظ ذهن بر صور طبیعي زیبا نکته

ز نقاط مشترك زیباشناسي كانت با مقاصد گردشگري تواند اكند. این نکته ميدر بازي مطرح مي

 باشد. 

اي متروك، تنها باشد خویشتن و كانت به تجربه جمعي زیبایي باور دارد. انساني كه در جزیره 

رود و نه گیاهي خواهد كاشت. میل به آراستن خود  ها مياش را نخواهد آراست، نه دنبال گل كلبه

انسان خویشتن را آراسته ميدهد. تنه اش را از دست ميو خانه انسان ا در جامعه است كه  كند. 

احساس   آن  از  دیگران  با  اشتراك  در  نتواند  كه  شیئي  به  و  است  دیگران  به  خود  انتقال  مستعد 

نمي راضي  كند،  امر خرسندي  این  گویي  كه  دارد  لذت  انتقال  توقع  دیگري  از  هر كس  و  شود 

واسطه این نکته، گردشگري گروهي در طبیعت توصیه    (. به229:  1393قراردادي اولیه است)كانت،  

ميمي نظر  به  واقعشود.  یا  عیني  به صورت  طبیعت  زیباست. رسد  انسان هم  بدون  گرایي حتي 

ها را منتشر كرده كه حتي بدون ابزارهاي تکنولوژیک یا چشم طبیعت در جاهایي با سخاوت زیبایي

رحمي هم دارد، غیر از این روي زیبا وجه وحشي و بي  را ببیند. طبیعت بهتواند آنمسلح انسان نمي

اما انسان همواره كوشیده رابطه تکاملي و تکمیلي خود را بر طبیعت و در طبیعت بپیماید. انسان به 

هاي مصنوعي، هاي رز آبي، جنگلهاي طبیعت را براي نمونه در گل یاري كار اجتماعي تنوع زیبایي

كند. عالقه عقلي به طبیعت مخلوق، طبیعي رشد به آن كمک مي   دهد و در مراحل ... افزایش مي 

كشي از طبیعت تا بهتر است به هدف استثمار آن براساس ارزش ابزاري نباشد. ممکن است بهره 

یابد كه تعادل آب و هوایي آن به حدي به هم بخورد و چیزي جز شورش، غرش،  ادامه  جایي 

یا ترسالي،  تنگ اقیانوس چیزي جز تهينظري و خشکسالي  اعماق  از ماهيشدن  یا ها  هاي زیبا 

هاي طبیعي به انسان ندهد. درك انسان از طبیعت و هاي حیواني در چرخهچیزي جز انقراض گونه

هاي آن اهمیت دارد تا به پرورش طبیعت براي بهبود این رابطه بینجامد. كانت دربارة سیر  زیبایي

واسطه دارد و هاي طبیعي آزاد عالقه بي گوید انسان به زیبایييتکاملي رابطه انسان و طبیعت، م

كند، یعني زیبایي اشیا و مصنوعات كارآ طبق مفهوم نوعي آن. از  به زیبایي وابسته هم توجه مي

ها، پرندگان خوشرنگ مهم هستند، اما از منظري  ها، پوسته صدفیک منظر تركیب صوري گل 

ها و ... باتوجه به مفهوم كمال یا مفهوم نوع خود، در جامعه و در  دیگر، شکل و كاركرد بناها، قایق
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یابد. میل به تکمیل طبیعت در پیشرفت ابزارسازي و تنوع مصنوعات فرآیند ارتباط جمعي اهمیت مي

آید كه انسان در اجتماع براي تکمیل  هایي به میان ميشود، بنابراین بحث فن و تکنیکدیده مي 

 پردازد.  ب نیاز بدان ميهاي طبیعت و حسنقص

زیبایي انواع هنري و گوناگوني در یک هنر خاص گوناگوني  تنوع  به  را  انسان  هاي طبیعت، 

(. هنرهاي حقیقت محسوس چون معماري، مجسمه و هنر ِنمود 124:    1352دارد)روماننکو،  وامي

خشند. این هنرها  بكنند و لذت ميآرایي المسه و باصره را متأثر مي حسي چون نقاشي و بوستان

كنند تا را بازنمایي ميدهند، آنكنند، هم در آن تغییر ميهاي طبیعت را ثبت و ضبط ميهم زیبایي

آرایي از آن حیث  هاي طبیعي باشند. براي نمونه، نقاشي و بوستاندهنده تنوع همان زیبایينشان

بر قوه    كه از صور زیباي طبیعي هستند و  آرایشي  اثر مينمود و  توانند مورد  گذارند، ميمتخیله 

. بر اساس نظر كانت، هنر نقاشي بیشتر به تزیین اتاق با قالي، اشیا  استقبال گردشگران قرار گیرند

بوستان نیز هنر  و  پوشیدن  لباس  بانوان، هنر  زیورآالت  با سبزهعتیقه،  زمین  آرایش  به  ها،  آرایي 

شود. نقاشي از نظر كانت، توجه را به ها گفته ميها و درهها، پشتهها، درختان، بركهها، بوتهگل 

كند. این نمودهاي مختلف بومي، محلي و فرهنگي عالوه بر هنرهاي حقیقت محسوس جلب مي

مي  آشکار  را  گردشگري  اهداف  با  كانت  بحث  اشتراكات  سنتمسیر  به  كه  و كند  بومي  هاي 

اهمیت مي بدین طریق  اهداف مشترك  دهزیباشناسي قومي و محلي هم  د. در قسمت دیگري، 

 شود. تر بررسي ميكانت و گردشگري مبسوط 

 
 اندونزي، سوماترا   هاي طبيعيجلوه  :9تصوير       : آبشار آگوييان آكوادور8تصوير           

ترین قاعدهترین و بياگر صرفاً بزرگي و عظمت طبیعت مدنظر باشد، در اغلب موارد در وحشي

ایدهویرانگري و بي بُعد  هاي واال را برمينظمي در طبیعت است كه  انگیزد. در این مرحله صرفاً 

سوبژكتیو واالیي و نقش سوژه در رویارویي با آن اهمیت دارد. بر این اساس كانت سه جنبه از امر 
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همراه كند. واالي هراسناك، زماني كه احساس واالیي با وحشت و هراس  بندي ميواال را دسته

است، واالي اصیل، كه احساس واالیي با ستایشي خاموش همراه است و واالي شکوهمند، كه در  

حکم كانت ه  (. براین اساس نقد قو13:  1397)علیا و نریماني،  واالیي با زیبایي آمیخته شده استآن  

دوره آغاز  شکل  معرف  را  طبیعت  هولناك  جوانب  و  واال  به  ما  نگرش  نحوه  كه  است  اي 

. گردشگران در مواجهه با آبشاري غرنده و پرتگاهي عمیق )تصویر 21(33:    1393شیدیان،  )ر هددمي

دهند. امر  ، واالیي را به طبیعت نسبت مي22گرفته با فرسایشهاي مهیب طبیعي شکله(، صخر8

نیافتني است كه به واسطه شگفتي و  واال به مثابة مسئله اي عقالني دربرگیرنده »دیگر«ِ دست 

شود. نیروهاي مهیب و مخرب جهان از گذشته، سازنده امر واال مانند  ت عالم طبیعت ظاهر ميعظم

. كانت با تکیه به امر  شورنداند و بر انسان ميوحشت توفان، زلزله، آتشفشان، بهمن و جز آن بوده 

هاي  بخشد. از آنجاكه یکي از مولفهتري به این مفهوم مي واالي اصیل و شکوهمند بُعد اخالقي

توان نفود واالیي شکوهمند، اصیل )و حتي هراسناك(  اساسي تفکر رمانتیک همین واالیي است، مي

ویژه را در عالیق هنرمندان رمانتیک آلماني یافت. سیاحت، گشت و گذار در طبیعتي كه ایدة واال به 

كانت با حس تسالي هایي است كه  امر واالي شکوهمند و اصیل را در گردشگر برانگیزد، از میراث 

گذارد. از همین روست ها و گردشگري طبیعي به جاي ميخاطر و لذت همراه درد براي رمانتیک

كه در عصر بزرگ روشنگري نقطه عطف تکامل و پرمایگي احساس نسبت به طبیعت رقم خورده 

 (. 119: 1352است)روماننکو، 

تعاریف  

 طبیعت 

 بر آن سیطره دارد،  متعلق شناخت از آن حیث كه قوانین فاهمه -
 هاي بنیادي چیزها، طبیعت به منزله ذات یا مولفه -
 طبیعت در تقابل با تمدن -

وجوه 

 طبیعت 

 قد ن در

 قوه حکم 

 هاي طبیعت كه مشتمل بر صور زیبا است. جلوه - هاجلوه 
 ها است.صور نازیبا به وجود آورنده مجموعه  -

ها و  اند و به تغییرات رنگ صورت زیبا آمیخته ها در طبیعت زیبا، با  جاذبه - هاجاذبه
 صداها مرتبط هستند. 

 طبیعت 

 و

 زیبایی

زیبایی 

 آزاد

ها، هم از نظر ساخت و هم از  ها، پروبال پرندگان، یا صدفزیبایي گل-
 توان به طبیعت و قوه مولدة آن نسبت داد. نظر رنگ را مي 

 شود.زیبایي قائم به ذات اشیا نامیده مي -
مگس   - بهشتي،  مرغ  طوطي،  مانند  پرندگان  از  بهشتي، بسیاري  خوار 

آزادانه با  هاي دریایي داراي زیبایي فيصدف   خرچنگ و  نفسه هستند و 
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هاي تزییني،  برگ و   توجه به صورت خود، خوشایندند. نقوش یوناني، شاخ
 بدون كالم، هم اقالم به اصطالح هنري هستند.  كاغذ دیواري، موسیقي

د- ذوقي  داوري  فرم صرف، حکم  در  تأمل  در صورتِ  آزاد  زیبایي  ربارة 
 محض است.

از صورت - داوري براي كانت حذف مفاهیم  آزاد،  بندي  زیباشناختي  هاي 
 هایي الزم است. براي حفظ همگانیت چنین داوري 

اي از نیک فطرتي انسان است، واسطه به زیبایي طبیعت نشانهعالقه بي -
تواند زیبایي طبیعت را و پایبند به اخالق مي تنها یک ذهن پرورش یافته  

 درك نماید.

زیبایی 

 وابسته 

هاي  زیبایي یک انسان، اسب یا عمارت، ساختماني مثل كلیسا، كاخ، خانه -
كند شي  ییالقي كه مفهومي از كمال آن یعني مفهوم غایتي كه معین مي 

 فرض چه باید باشد، زیبایي وابسته است.به صورت پیش 

 طبیعت 

 و

 واالیی 

واالیی  

 هراسناك 

 احساس واالیي با وحشت و هراس همراه است.-
انتهایي  - واال  امر  براي  اما  دارد،  وجود  انتهایي  زیبایي  براي  در طبیعت، 

 وجود ندارد. 
 نگرد، گویي در جنبش است. ذهن هنگامي كه طبیعت را با تصور واال مي-

واالیی  

 اصیل 

 احساس واالیي با ستایشي خاموش همراه است.  -
از حکم  - بیش  و  دارد  وجود  انسان  نهاد  در  واالیي طبیعت  درباره  حکم 

 درباره زیبایي آن، به پرورش نیاز دارد.  
انتظار مي   - انسان  از  واالیي طبیعت  دربارة  رود كه تالشي در  در حکم 

 باشد.جهت پیشرفت احساس اخالقي در وجود خود كرده 

واالیی  

 شکوهمند  

 واالیي با زیبایي آمیخته شده است.  -
اندیشیدنمان    - شیوه  و  خویش  در  صرفاً  باید  را  طبیعت  واالیي  مبناي 

 كنیم. طبیعت داخل مي بجوییم كه واالیي را در تصور

احترام  

زیباشناختی  

 به طبیعت 

سودمند، جاذبه  از الطاف طبیعت به انسان این است كه عالوه بر چیزهاي  - 
نیز به وي ارائه نموده است و به این دلیل قابل احترام    و زیبایي فراواني را

 است.
 كند.انسان با نگریستن به طبیعت خود را شریف احساس مي -
 احساس واال در طبیعت احترام به تعین خود ماست.-
به  انسان اخالقي كه نگاهي به طبیعت دارد، احترام به انسانیت خویش را  -

 كند.احترام به طبیعت تبدیل مي 

 شناسي كانت. منبع: نگارندگان : تعاریف، وجوه طبیعت و نقش آن در زیباشناسي و غایت 1جدول 
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 . زیباشناسی گردشگری 7

برد، گرمایش بیش از حد زمین، فقر خاك به دلیل  با توجه به شرایطي كه زمین در آن به سر مي

هاي گیاهي و حیواني، كاهش  كشاندن برخي گونه زدایي، به انقراضرویه درختان، جنگلقطع بي

رویه ضایعات، نشدني زباله و افزایش بيمنابع طبیعي، مشکالت زیست محیطي چون حجم كنترل

ناپذیر رسد كه زمین را به جایي سکونتاي ميتدریج به نقطه كشي از زمین و طبیعت و ...بشر به بهره 

توان با هدف افزایش سود صرفاً از طبیعت،  به عنوان یک صنعت ميگردشگري   كند.تبدیل مي

اي با تأكید بر نقش رشتههاي بیندهد گردشگري با ارتباطها نشان ميكشي كند. اما مطالعهبهره 

كشي  تواند نقش بسزایي در كنترل حجم بهره زیبایيِ طبیعت در پرورش و اعتالي فرهنگ انسان مي

باش داشته  را  طبیعت  شاخهاز  گردشگري  گسترش صنعت  با  قبیل د.  از  توریسم  از  جدیدي  هاي 

گردشگري طبیعت )اكوتوریسم(، گردشگري گیاهي )اگروتوریسم( و زمین گردشگري )ژئوتوریسم(  

توجهي به طبیعت مخلوق، (. امروز به دلیلِ بي101:  1394شکل گرفته است)میرحسیني و همکاران،  

هاي مصنوعي( در جهت مقاصد  ها و دریاچهها، جنگله )پارككاري شدطبیعت بکر، یا طبیعت دست

سرمایه اهداف  و  ابزاري  طبیعتعقل  اكوتوریسم،  به  دیگري  زمان  هر  از  بیش  و  داري،  گردي 

نگري در بخش  عالوه، با توجه به تنوع و چندجانبهگردشگري با اهداف سبز پایدار نیاز داریم. به زمین

توان در اهداف صنعت گردشگري  و با اتکا به مفهوم بیلدونگ ميشناسي و زیباشناسي كانت  غایت

 بازنگري كرد. 

گردشگري طبیعي در قالبِ سفر به مناطق طبیعي نسبتاً بدون مزاحمت یا بدون ایجاد آلودگي 

بردن از مناظر، گیاهان و حیوانات وحشي آن و همچنین از هرگونه  با اهداف مطالعه، تحسین و لذت

 & Mondinoفرهنگي موجود )اعم از گذشته و حال( در مناطق به وجود آمده است)تظاهرات  

Beery, 2019: 108 در این نوع گردشگري انگیزه اصلي گردشگران، مشاهده و قدرداني از .)

. در این مسیر  (Nistoreanu, 2011: 35)هاي محلي مرتبط با طبیعت استطبیعت و سنت

ط زمان  طبیعت،  كشف  براي  ميگردشگران  طي  كیلومتر  هزاران  و  كرده  صرف  كنند. والني 

گردي  شوند كه اغلب با گردشگري سبز پایدار یا بومگردشگران كیلومترها سوار بر اسب یا قایق مي

مي نشان  مطالعات  است.  جهاني همراه  و  اجتماعي  عمیقاً  روندي  تدریجي  گردشگري  دهد 
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د(Selkani, 2020: 1)دارد مسافر  طبیعي  گردشگري  در  منطقه .  قلب  با ر  شده  حفاظت  اي 

 هاي كمیاب و رنگارنگ روبرو است. گونه 

در گردشگري سبز یا گردشگري پایدار سفرهایي مبتني بر استفاده خردمندانه از طبیعت ارائه 

هاي متنوع آن، عیان  ( و عالقه عقلي به طبیعت از طریق زیبایي47:  1389شود)درام و مور،  مي

مندي و به هدف بیعت و درك ذهني سوژه از آن منطبق بر اصل غایتشود. رویکرد كانت به طمي

در بخش انسان،  وپرورش  تربیت  با هدف  اهداف گردشگري طبیعي،  با  مقاله  این   هاي مختلف 

انسان از   پرورش  ارائه شده  تعاریف  به  با توجه  دارد.  او همخواني  بر اساس تحسین زیباشناختي 

شوند و برخي خیر. براي نمونه  شگري طبیعي محسوب ميها، گردگردشگري طبیعي برخي فعالیت

پیمایي، دیدار  العبور، كوهبازدید از غارهاي طبیعي، تماشاي حیوانات و پرندگان، عبور از مناطق صعب

به    جز گردشگري طبیعيهایي نیز  فعالیت  از روستاها و مزارع.... در زمره گردشگري طبیعي است.

نمي مو  روند  شمار  ماجراجویانه كه  تورهاي  و  اسکي  از شکار،  معبارتند  است  زیست مکن  حیط 

تخریبطبیعي   مي كنند  را  وجوداین  با  تمامي  .  با  طبیعي  گردشگري  بر  تمركز  با  صرفاً  توان 

هاي مشمول، به اشتراكات آن با نگرش زیباشناختي كانت به طبیعت اشاره كرد. گردشگران فعالیت

برند. كانت با این تأكید بر طبیعت بکر بیش از حد و افراطي لذت نمي منديطبیعت از دیدن قاعده

مندي بیش از حد به دلیل عدم تحریک روح زیباشناختي، جانبداري نخورده، از نظم و قاعده و دست

 كند. نظمي و نقش آن در زیبایي جا باز ميدهد او تا حدودي براي بيها نشان مي كند. مثالنمي

گانه زیبایي آزاد و وابسته ما را متوجه طبیعت مخلوق و نیز سایر هنرها و  كانت در تبیین دو

ها، ها، غنچهگیرد. به گفته كانت گل كند كه در مركز توجه گردشگري طبیعت قرار ميمصنوعاتي مي

اند. هاي حیواني از همه رقم، براي خوشایندي ذوق ما خلق شدهحتي اشکال گیاهان كامل، ساخت

هنگامي زیبایيككانت  از  كانيه  در  هنر  از  برتر  سنگهاي  استاالگیتها،  و  غارهاي ها  هاي 

بدون    كند، متوجه زیبایي آزاد آنها هست. در ادامه، نقوش یوناني و موسیقيپاروس بحث ميآنتي

هایي هنري براي افزایش افزاید و از نمونههاي گیاهي را به این فهرست ميكالم، شاخ و برگ

هاي ساختماني مثل كلیسا،  كند. او در توضیح زیبایي وابسته از زیبایيزاد استفاده ميدامنه زیبایي آ

ها ساخته بشر، با كمال كیفي و هاي ییالقي، كاخكند. كلیسا، خانههاي ییالقي یاد ميكاخ، خانه

 هاي محليكمي یا مفهوم آن و آنچه باید باشد مطابق هستند. كانت در كنار زیبایي طبیعي و سنت

)نمونه با طبیعت  و تکمیلمرتبط  قومي( همساز  و  بومي  واكنش  هاي محلي،  گرِ طبیعت مخلوق 
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تواند بحث را طور دیگري هم پیش دهد. او درباره سیر تکاملي میل به زیبایي ميمثبت نشان مي 

زیبایي جلوه  متوجه  زیبا  صورت  اساس  بر  انسان  درختان،  ببرد:  حیوانات،  مثل  آزاد  طبیعي  هاي 

شود. جاذبه هم كه متوجه غایات ماده یا رنگ و صدا در كنار  مي ان، پرندگان و مناظر زیبا و...گیاه

هاي صوري هست، بنابراین خود رنگ و صدا هم مثل صوت پرندگان و تنوع رنگ پروبال زیبایي

وند كنند. در هر دو حالت بحث، این رآنها، موادي براي جذابیت و ارتباط با مفاهیم عقلي فراهم مي

بر اساس اهداف   ها در جامعهغایت صور زیبا تا توجه به شکل و كاركرد بناها، قایقمندي بياز غایت

شناختي  هاي زمین، محیط، فرهنگ، میراث باستانیابد. در قیاس، افزون بر شگفتيو غایت ادامه مي

چشم زمین و  در  اصلي  و  تمركز  مورد  نقاط  از  (.  95:  1392هستند)مختاري،  گردشگري  انداز 

زیباشناسي گردشگري افراد را به قدرداني از زیبایي طبیعي، زیبایي هنري و زیبایي مصنوعات با به  

هاي كند؛ از این طریق ما هرچه بیشتر و بهتر به درك صحنهكارگیري اصول زیباشناسي دعوت مي

كشو از  دلخواه  فولکلورهاي  درك  همچنین  و  هنر  و  فرهنگ  جهان  طبیعي،  مختلف  رهاي 

 . (Rahmanita, 2018: 360)رسیممي

گردي هاي گردشگري در وجه اخالقي طبیعتمولفه این، نقاط مشترك آراي كانت و  بر افزون

دهد. واالیي در تضاد با زیبایي است. واالیي در مقایسه با زیبایي كه غایتمندي خود را نشان مي

هاي تخیل سوژه، مقاومتي ایجاد  واال در برابر محدوده  در امر غایت است، اصول متفاوتي دارد.بي

شود تا بتوانند ترس و تهدیدهاي خود را از طبیعت به لذت دردناك تبدیل كنند. همچنین بتوانند مي

طبیعت   رو  این  از  است.  اخالقي  خیر  نماد  واالیي  شوند.  رویارو  طبیعت  با  خاطر  تسلي  با  دوباره 

وسیله عقل و پرورش قوا براي در برابر نیروهاي مهارناپذیر به   فرصتي براي مقابله و تسلي خاطر

 كند. این مقابله فراهم مي

مي كانت  گردشگري  زیباشناسي  به  توجه  نقشبا  زیبا،  گیاهان  اهمیت  بدن    توان  ونگارهاي 

هاي زیبا، و نیروهاي مهارناپذیر طبیعت، آنگاه خودآگاهي در برابر طبیعت حیوانات، تشکل آزادِ كاني

آگاهي را بیابیم. در مرحله بعد زیبایي هنرهاي آزاد، هنرهاي زیباشناختي با توجه به تحریک  و طبیعت

كالم،  هاي اسلیمي، موسیقي بيح ها و مصنوعات انسان مثل طرساختهروح زیباشناختي و نیز دست

باغ زیبایي  ساختمانكاخ  ها،تا  و  بناها  ميها،  اهمیت  حقیقت  ها  هنرهاي  به  گردشگري  در  یابد. 

آرایي از آن حیث توجه محسوس چون معماري، مجسمه و هنرنمود حسي چون نقاشي و بوستان

بخشند. نکته جالب اینکه هنر نقاشي بیشتر  كنند و لذت ميشود كه المسه و باصره را متأثر ميمي
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آرایي گفته  به تزیین اتاق با قالي، اشیا عتیقه، زیورآالت بانوان، هنر لباس پوشیدن و نیز بوستان

ها گفته ها و درهها، پشتهها، درختان، بركهها، بوتهها، گلشود. آخري به آرایش زمین با سبزهمي

هاي بومي و محلي یا زیباشناسي قومي را  ر تمدن، یعني سنتتوانند نمود ه شود و هر دو مي مي

روند، بلکه هر تمدني بهتر نشان دهد. نه تنها آثار هنري نمودهاي عیني هر تمدني به شمار مي

هاي محلي و بومي نیز  هاي آثار هنري خواهد گذاشت و به تناسب منابع، سنتتأثیر خود را بر جلوه 

 آید.وجود مي تغییرات خاصي در این آثار به

 نتیجه  .8

شود برگرفته از ذهنیت روشنگري و میراث بخشي از توجهي كه در صنعت گردشگري به طبیعت مي

رمانتیک  براي  و آن  ارگانیسم  چون  طبیعت  و  مکانیسم  منزله  به  طبیعت  میان  چالشي  هاست. 

عبور كند. كند از آن  شناسي وجود دارد كه كانت بر اساس اصل فوق محسوس تالش ميغایت

شناسي و زیباشناسي  توان گفت بخشي از وجوه بحث كانت در نقد قوه حکم در قوه حکم غایتمي

خواه ناخواه، متوجه اهمیت طبیعت در گردشگري است. كانت توجه ما را به جاي مصنوعات به خود  

داند. عي مياي مصنوكند و لذت از یک دریاچه طبیعي را بیشتر از دریاچههاي طبیعي جلب ميپدیده

زیبایي طبیعت اگر چه ذهني است، اما شخصي نیست؛ به دلیل  ه  حال حکم زیباشناختي دربار در عین

ها از یک منظره، گیاهان زیبا، همگاني است. تمام انسانه  اینکه احساس لذت در ذهن انسان مسئل

یباشناسي گردشگري برند. زهاي زنده و جنگل با درختان سرسبز و... لذت ميپرندگان زیبا با رنگ

شود. زیبایي طبیعت به طبیعي، مبین ِشکل خاصي از لذت است كه در زیبایي طبیعت یافت مي

آموزد كه چیزي را بدون قید و شرط دوست داشته باشند. به عالوه كانت، توجه را به ها ميانسان

كند جلب مي  اي عظیم و شکوه آسمان پرستارههاي عظیم طبیعت چون آبشاري بلند، درهمصداق

انسان را   با این اطمینان كه عظمت، واالیي و تسالي خاطر در برابر واالیي اصیل و شکوهمند 

كند تا بر ترس خود از هجوم، سركشي، حمله و نافرماني طبیعت غلبه كند. كانت با اشاره آماده مي

زیبایي بکر در كنار مصنوعات و ساختهبه لذت  زیباهاي  هاي  به سنت  هاي سودمند، و هنرهاي 

دهد گردشگري طبیعي با هدف سبز پایدار  بومي، محلي و قومي هم توجه دارد. مطالعه نشان مي

 كند. به اكثر ظرایف زیباشناختي كانت توجه مي
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زیباشناسي گردشگري افراد را به قدرداني از زیبایي طبیعي، تحسین زیبایي هنري و زیبایي  

مي دعوت  انمصنوعات  این طریق  از  زیبایيسانكند.  بهتر  و  بیشتر  هرچه  هنر، ها  طبیعت،  هاي 

هاي بومي، محلي و قومي و فولکلورهاي دلخواه از كشورهاي مختلف جهان را  مصنوعات، سنت

هایي طبیعي  هاي طبیعت، زیبایيآموزد كه از زیبایي نهند. مطالعه نقد قوه حکم به ما ميارج مي

انتظار یک تجربه مشترك و جمعي را از آن داشت.   توان لذت برد و بومي مناطق جغرافیایي مي

اي و جهاني توان با تکیه به حس مشترك براي اهداف زیباشناسي گردشگري به صورت منطقه مي

به نقطه اجماعي رسید. زیبایي و لذت از طبیعت فرصتي براي تأمل و پرورش و ارتقاي فرهنگ 

غایت واپسین، تا به سعادت نزدیک  ه  ان به منزلكند، راهي براي اخالقي زیستن ِانسانسان فراهم مي

كشي از طبیعت یا محیط زیست  سعادتي كه انسان هزاره بیست و یکم با توجه به عواقب بهره   شود.

هاي آب زیر زمیني، افزایش دماي زمین، انقراض هاي طبیعي، كاهش ذخیرهبا كاهش حجم یخچال

را بیشتر از هر زمان دیگري حس   به درك آن  هاي گیاهي و جانوري، فقیر كردن خاك، نیازگونه 

 كند. مي

كه بخواهیم نقد سوم كانت را بر اساس اهداف گردشگري تنظیم  به نظر این پژوهش در صورتي

غایت حاكمه  قوه  نقد  از  ابتدا  باید  نگاه  كنیم،  تکوین  و  تدوین  از  بعد  و  كنیم  شروع  شناسي 

ان با طبیعت، نگرش زیباشناختي را تبیین كنیم. شناختي درون آن با درك رابطه تعاملي انسغایت

بندي غایات، جایگاه انسان به منزله غایت واپسین  رسد دستاورد این پژوهش بعد از دستهنظر مي به

و نگاه وي را نسبت به طبیعت، نظام طبیعت، غایات طبیعي و در نسبت با غایت فرجامین، تعین 

هاي مجموعه شده وبه غایت صوري، نظام سازماندهيكند. موضع و نگرش او را در این جهان مي

هاي آزاد  تري نسبت به زیبایيكند. بعد از این زاویه دید كلي، به نگرش جزیينامنظم مشخص مي

هم دست    هاي بومي، محلي و قوميو وابسته طبیعت و هنر، میراث هنري و فرهنگي یعني سنت

زیبایي و واالیي در پرورش انسان، براي ارتقا فرهنگ را به منزله  براین، نقش اخالقي  یابد. افزونمي

 گیرد.  اساس زیباشناسي گردشگري در نظر مي
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 : تبلورهاي كاني10صویر ت

 هانوشت پی

طبیعت در نقد اول همراستا با قوانین دیدگاه مکانیستي است. طبیعت متعلق شناخت تحت سلطه قوانین   .1
اي طبیعت به معناي سلطه طبیعت انسان بر عمل است و در نقد سوم دیدگاه چندگانه فاهمه است. در نقد دوم  

شود.  به طبیعت وجود دارد. طبیعت به معني طبیعت مخلوق یا طبیعت روسویي در تقابل با تمدن مطرح مي
اي به طبیعت دارد. گاهي طبیعت وحشي است و نیروهاي در این منظر كانت در بحث نبوغ نگاه همدالنه

مهارناپذیري دارد. طبیعت عقالني و طبیعت تأملي ذاتي انسان به منزله نوع است. سوژه كانتي خودآیین  
مي  احترام  )عملي(  عقل  قوانین  به  ذهني  آزادي  در  و  و  است  بنیاد  خود  عقالنیت  و  آزادي  اراده،  گذارد. 

ه به طبیعت عقالني خود تا  كند. سوژه خودآیین با تکی اي اخالقي پدیدار مي دهنده، او را چون سوژه شکل 
 (.33-31: 1386یابد)كانت، روشنایي و بلوغ فکري به منزله غایت هستي انسان اعتال مي 

از دیالکتیک قوه حاكمه غایت گرچه بخش  .2 این اساس  هایي  شناختي در نقد سوم و نیز رأي مفسراني بر 
و ارگانیستي به طبیعت وجود   گرفته كه در خود نقد سوم امکان طرح رفع تناقض دیدگاه مکانسیتيشکل 

هایي براي مسئله ثنویت  دارد، اما شلینگ در اثر نظام فلسفه طبیعت و نظام ایدئالیسم استعالیي راه حل 
رود. راه حل او برداشت ارگانیک  شناسي كانت فراتر  نهد كه بتواند از آموزه تنظیمي غایتكانتي پیش رو مي 

توان گفت تمایز میان امر ذهني و فیزیکي،  در نظر گرفته شود، مي  از طبیعت است. اگر طبیعت یک ارگانیسم
آل و رئال، تمایز در نوع نیست، بلکه در درجه است. در نتیجه این امور درجات  سوبژكتیو و ابژكتیو، ایده 

سان  شوند. بدیناي هستند كه در همه جاي طبیعت یافت مي متفاوتي از ساماندهي و رشد نیروي زنده یگانه 
مي قطب   این را  مخالف  درجه  هاي  واالترین  صرفاً  ذهني  امر  دید.  وابسته  هم  به  اموري  منزله  به  توان 

ترین درجه ساماندهي و رشد قواي زنده ذهن است  ساماندهي و رشد قواي زنده بدن است و بدن پایین
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ه آنها، دریافت شهودي  اند. دوم اینکها به ایدة ارگانیسم جایگاهي تقویمي داده (. رمانتیک 304:  1398)بیزر،  
 اند.ارگانیسم را ممکن دانسته  یا غیراستداللي از ایدة 

3. Forma finalis 
4. Naturezweck/natural purpose/fin naturelle 
5. Zweck der nature/purpose of nature/fin de la nature 
6. Letzter zweck/ultimate purpose/ fin dernière 
7. Endzweck/final purpose/fin dernière 
8. Kultur/culture/culture 

تواند ارتباط داشته باشد. رابطه مفهوم بیلدونگ  هم مي    bildungبه معاني كلمه  پرورش و فرهنگ یا كولتور .9
كار برده است. او از این اصطالح در سه  و كولتور بسیار مشهور است و كانت بارها این دو را به جاي هم به 

 بخشي استفاده كرده استصورت - ساختن   نقد خود به ترتیب به معني تربیت و پرورش، تربیت اخالقي و 

(. با توجه به توضیحاتي كه در پرورش بُعد اخالقي، هنگام مواجهه با نیروي مهارناپذیر 5-4  :1399)اردبیلي،  
این نیرو را به یک تصویر  (formative powerبخشي)طبیعت قابل ذكر است، ذهن ما با استعداد صورت 

الي خاطر  كند. تصویري كه هر چند در زمره تصورهاي مورد شناسایيِ فاهمه نیست، اما تس امن تبدیل مي 
 انجامد.  آن با حمایت قوه عقل به پرورش استعداد اخالقي مي

10. Analogon der kunst/analogon of art/analogon de l`art 
11. Kunst/art/art 
12. Organisiert/organized/organisè 
13. Bildende Kraft/formative power/force formatrice 
14. Erhabene/sublime/sublime 

ماده، صدا و رنگ با غایت ارتباط دارد. بر ماده قوانین مکانیستي حاكم است. ماده،    گویندبرخي مفسرین مي .15
كند كه مناسب براي تأمل باشد. غایت ماده همان تحققِ صورتي  صدا و رنگ صورت را به نحوي آماده مي 

 است كه قابل تأمل باشد. در این رابطه تناقضي نیست.  
16. Freien Bildung/free formation/libre formation 
17. Nature Schönheit/natural beauty/beauté naturelle 

مندي بیش از حد را كه به قصد شناخت نباشد، براي  كانت با ذكر گزارش مارِسدن در تاریخ سوماترا قاعده  .18
تکلف  كند. مگر اینکه با چیزي رویاروي شویم كه نیروي متخیلة ما بي آور ارزیابي مي ذوق ناخوشایند و مالل 

آمیز نیست، بلکه همیشه تازگي دارد. حتي  تنها ماللمندانه بتواند با آن بازي كند، در این صورت نه یتو غا
را تحت هیچ قاعده موسیقیایي درآوریم، آزادي بیشتر و در نتیجه چیزهاي  توان آن آواز پرندگان كه نمي

وسیقي هماهنگ است. زیرا آواز  بیشتري جهت عرضه به ذوق انسان دارد تا آواز انسان كه با تمام قواعد م
كه احتماالً عالقه ما به سرخوشي  انسان را اگر براي مدت طوالني بشنویم خسته خواهیم شد، در صورتي 

شود، اما اگر این آواز را دقیقاً انسان تقلید كند،  داشتني با زیبایي آوازش تركیب مي حیواني كوچک و دوست 
 (.154-155: 1393ت، آید)كاندر گوش ما فاقد ذوق به نظر مي 

كند، گوید درك احساس واالیي كه كانت در تماشاي قلل سر به فلک كشیده آلپ به آن اشاره مي برنارد مي  .19
یا عظمت زمین لرزه و نظایر آن؛ گرچه امروزه براي ما آشناست، اما در زمان این فیلسوف اینگونه نبود. در  

پذیرش این امر كه ذوق با احساس واال سروكار    اروپا نبود و هاي سوییس مركز تفریح  آن زمان هنوز كوه 
 .(33: 1393دارد، مقبولیت عام نیافته بود)رشیدیان، 
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  آسمان   ستون  را  آنها  كه  Zhangjizjie  ملي  پارك  در  چین  طبیعي  یافته  فرسایش  هايصخره   به  شده  اشاره .20
  ساالنه .  است  گرفته  الهام  آنها   از  پاندورا  سیاره  در  هللویا  هايكوه   خلق  براي  آواتار  در  دكامرون.  نامیدند  شرق

  بیدار   ما  در   را   دیگري  چیز  چه  شکوهمند  واالیي  جز   آنها  دیدن.  كنندمي   بازدید   آنجا   از  گردشگر  هزاران
   كند؟مي
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