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استاديار گروه فلسفه ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده
کانت در نقد قوه حکم که سومین کتاب اصلی وی است ،تالش دارد داوری زيباشناختی را به قوه حکم
تأملی اختصاص داده و آن را از احکام معرفتی فاهمه در نقد اول و احکام اخالقی عقل در نقد دوم متمايز
سازد .با اين حال از آنجا که نقد سوم میبايست شکاف بین دو نقد نخست را پر کرده و بنابراين ارتباط
بین دو قلمرو فلسفه را امکان پذير سازد ،قوه حکم تأملی میبايست در مواضع متعدد ،پیوند قوای فاهمه،
خیال و عقل را خواه در تأمالت زيباشناختی و يا غايتشناختی برقرار کند .اين نوشتار درصدد است پس از
تقرير اصول کلی حاکم بر قوه حکم زيباشناختی و بازی آزاد خیال و فاهمه جهت نیل به صورت محض و
غايی اعیان ،چگونگی پیوند اين قوه با عقل در زيبايی هنری و دو قسم برجسته آن ،يعنی هنر مکانیکی و
هنر زيبا (نبوغ) را نشان دهد.
واژههای کلیدی :قوه حکم تأملی ،زيبايی هنری ،هنر آزاد ،نبوغ ،زيبايیشناسی.

 - 1تاريخ وصول26/6/62 :

تأيید نهايی29/8/41 :
-E-mail: r.mahoozi@scu.ac.ir

2

فلس
 / 478ژپوهشاهی فی ،سال  ،2بهار و تابستان  ،21شماره 42
مقدمه
کانت در نیمه نخست نقد قوه حکم -که به بررسی قوه حکم زيباشناختی در سه ساحت زيبايی
طبیعی ،زيبايی هنری و واال اختصاص يافته است -احکام مربوط به زيبا و واال را از احکام
معرفتی فاهمه و اخالقی عقل تفکیک کرده و بر استقالل حکم ذوقی از هر دو تأکید ورزيده
است(رک .کانت ،4984 ،ب .)907 ،92اين استقالل الزمه ذاتی حکم ذوقی است .زيرا اوالً حکم
ذوقی -که ناظر بر لذت و احساس زيباشناختی است -نتیجه تأمالت آزاد (غیرمعرفتی و
غیرمتعیّن) قوه خیال (قوه حکم تأملی) است و در ثانی ،گذر از طبیعت به آزادی و پرکردن شکاف
بین فاهمه و عقل ،و به عبارت ديگر ،قوه معرفتی و رفتاری انسان مستلزم چنین استقاللی است
(رک .ماحوزی 441-49 ،4988 ،و  .)Allison, 2001, p.222نکته اخیر که کانت خود در
ديباچه نقد قوه حکم بر آن تأکید ورزيده است (رک .کانت ،4984 ،ديباچه  IIو  ،IIIصص-76
 )29هم بنیادهای مابعدالطبیعة شناخت ،اعم از بنیادهای استقراء در اصل يکنواختی طبیعت (رک.
ماحوزی )91-9 ،4987 ،و تبیین فعالیت غايتمندانه انداموارهها و هماهنگی قوای خیال و فهم
جهت پیوند مفاهیم فاهمه و شهودهای تجربی و محسوس را فراهم میآورد و هم با تبیین
فضايی غیرپديداری (نومنال) جهت تحقق افعال و تکالیف اخالقی از يکسو و صدور نشانههايی از
طبیعت غايتمند برای تقويت احساس اخالقی در عمل به تکالیف کلی و ضروری عقل و در
سطحی برتر ،تجسم ايدههای فوق محسوس عقل در قالبهای مجسم و محسوس از سوی
ديگر ،بنیادهای مابعدالطبیعی نظريه اخالق را فراهم میآورد و بدين ترتیب همچون پلی واسطه،
شکاف بین اين دو ساحت را پر کرده و بین قوای بهظاهر پراکنده ذهن ،ارتباطی انداموار و
ارگانیک برقرار میسازد (رک .ماحوزی4982 ،ب 419 ،و ماحوزی 462 ،4988 ،و
.)Freydberg, 2005, p.3
در اين طرحواره ،حکم ذوقی جهت استقالل بايد از يکسو هم از غايتمندی عینی عقل عملی
و هم از غايتمندی عینی حکم تأملیِ غايت شناختی -که در نیمه دوم نقد قوه حکم معرفی و
تبیین گرديده است -برکنار باشد و بنابراين در يک تأمل آزاد و بیعالقه به وجود عین ،صورت
محض و غايی اعیان را طبق اصل غايت مندی بدون غايت حاصل آورد 6و هم از ديگر سو،
بدلیل خصلت ذاتاً غايتمند اين صورتهای محض ،بگونهای ظريف که نافی استقالل اين حکم
نباشد ،با قوه عقل مرتبط گرديده و پیوند زيبايی و اخالق را به نمايش بگذارد 2.اين پیوند در عین
استقالل ،مسئله بسیار مهمی است که کانت در نقد سوم همواره بدان توجه دارد .در اين نوشتار
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اين مسأله معماگونه را در ساحت زيبايی هنری که ناظر به زيبايیهای ساخته شده توسط انسان
است ،بررسی خواهیم کرد .به منظور بررسی چگونگی اين پیوند ،پیش از فهم ماهیت هنر و
چگونگی برقراری ارتباط هنر با اخالق ،الزم است نخست ماهیت بیعالقگی احکام ذوقی و
نحوه فعالیت قوه خیال در حصول صورتهای محض غايتمند در انديشه کانت را معرفی کنیم.
غايتمندی قوه حکم زيباشناختي
کانت در دقیقه اول حکم ذوقی که بر مبنای مقوله کیفیت تنظیم شده است ،رضايت ناشی از
لذت زيباشناختی را اينچنین از رضايت برخاسته از «عالقه» به وجود عین تفکیک کرده است؛
رضايتی که به تصور وجود يک عین پیوند میزنیم «عالقه» نامیده
میشود .چنین رضايتی همیشه با قوه میل [عقل] نسبت دارد ،خواه
بهمثابه مبنای ايجابی آن خواه بهمثابه [امری] ضرورتاً پیوسته به مبنای
ايجابی آن .لیکن وقتی سئوال اين است که آيا چیزی زيباست
نمیخواهیم بدانیم آيا من يا هر کس ديگری عالقهای به وجود آن داريم
يا میتوانیم داشته باشیم بلکه [میخواهیم بدانیم] چگونه دربارة آن به
کمک مشاهده ( )Observationصرف (شهود يا تأمل) داوری میکنیم
(کانت  ،4984ب.)400-404 ،6
طبق اين عبارت ،در حکم زيباشناختی اساساً با تصور عین در ذهن و نه «وجود متعلق اين
تصور» در عالم واقع کار داريم .بنابراين متعلق عالقه به وجود عین ،نه صورت ،بلکه ماده موجود
در اعیان است .کانت بر اين اساس رضايت برخاسته از توجه به صورت محض عین ،بدون ابراز
هرگونه عالقهای را «رضايت فاقد هر عالقه» نامیده و بیعالقگی را رکنی از غايتمندی بدون
غايت لحاظ کرده است.
کانت در دقیقه سوم که برحسب مقوله نسبت ،تنظیم شده است ،اين صورت محضِ عاری از
هرگونه عالقه را صورت غايتمند عین معرفی نموده و بر مبنای اصل غايتمندی بدون غايت،
عالوه بر نفی هرگونه عالقه به وجود عین -که میتواند در خدمت غايت يا غايات معینی قرار
گیرد -هرگونه غايتمندی متعین ،که از قبل چیستی و کارايی عین را مشخص میسازد نیز کنار
نهاده است؛
هر غايتی ،اگر بهمثابه مبنای رضايت لحاظ شود ،همواره حامل
عالقهای -بهمثابه مبنای ايجاب حکم -به متعلق لذت است .بنابراين
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هیچ غايت ذهنی نمیتواند بنیاد حکم ذوقی قرار گیرد .اما همچنین،
حکم ذوقی نمیتواند بهوسیلة هیچ تصوری از غايتی عینی ،يعنی از
امکان خود عین برطبق اصول پیوند غايی و نتیجتاً توسط هیچ مفهومی
از خیر ،ايجاب شود .زيرا حکمی زيباشناختی است و نه شناختی و
بنابراين کاری با هیچ مفهومی از سرشت و امکان درونی يا بیرونی عین
بهوسیله اين يا آن علت ندارد بلکه صرفاً با نسبت قوای مصوره با
يکديگر تا جايی که بهوسیله تصوری ايجاب میشوند سروکار دارد
(همان ،ب.)469-61 ،44
عبارت فوق ،حاوی چند نکته بسیار اساسی است؛ نخست آنکه صورتِ محض تأمل شده
توسط قوه حکم تأملی ،ذاتاً غايتمند است؛ هرچند اين غايت متعیّن و بهعبارت ديگر از قبل
مشخص نیست .از اينرو غايتِ مورد نظر در اين غايتمندی ،نامتعیّن است .به منظور فهم اين
ادعا بايد مفهوم غايت را تعريف کرد .به عقیده کانت طبق تعريف علت غايی ،غايت «متعلق يک
مفهوم است تا جايی که مفهوم به مثابه علت آن (مبنای واقعی امکان آن) لحاظ شود و [بنابراين]
علیت يک مفهوم در قبال متعلقاش همان غايتمندی (صورت غايی) آن است .پس جايی که نه
صرفاً شناخت يک متعلق بلکه خود متعلق (صورت و وجود آن) بهمثابه معلولی انديشیده شود که
فقط به کمک مفهومش ممکن است ،غايتی را تعقل کردهايم .تصور معلول در اينجا مبنای
ايجابی علتش و مقدم بر آن است» (همان ،ب 466 ،40و رک .ماحوزی 4982الف.)416 ،
نظر به تعريف فوق ،اگر ذهن (قوه حکم تأملی) بدون هرگونه چشمداشتی به وجود عین که
ناظر بر سودمندی ،کمال و يا وسیله بودن آن عین است ،تالش کند نسبت کثرات با وحدتی از
قبل نامعیّن يا همان صورتِ صرف و غايی عین را حاصل آورد ،میتواند به لذت و رضايتی
زيباشناختی دست يابد (رک .راجر اسکروتن  499 ،4989و .)Kraft, 1996, p.82
نکته ديگر آنکه اين صورت محضِ غايتمند ،که از هرگونه مالحظات معرفتی اعم از
صورتهای محض و پیشینی حس (زمان و مکان) و فاهمه (مقوالت و اصول) و مالحظات
اخالقی (غايات ناظر به خیر اخالقی) آزاد است ،نتیجه بازی آزاد ( )Free playقوای خیال و
فاهمه است ( .)see: Allison, 2001, p.178اين بازی آزاد قوای خیال (قوه شهودها) و
فاهمه (قوه مفاهیم) همان چیزی است که فعالیت قوه حکم (خیال) تأملی را از فعالیت تعینی اين
قوه (قوه حکم تعینی) که در نقد عقل محض تبیین شده و درصدد است شهودها و مفاهیم را در
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جريان شاکله استعاليی با هم هماهنگ سازد متمايز میکند(ببینید ماحوزی 4924ب ،ص.)499
برمبنای اين تفکیک ،در قوه حکم تأملی ،هماهنگی (هارمونی) قوای شهودها و مفاهیم و نه خود
شهودها و مفاهیم در يک فعالیت آزادانه و نه تعینی قوه خیال منجر به انتزاع صورت محض
اعیان مورد تأمل میشود .کانت اين نکته را چنین بیان داشته است؛
چون در اينجا حکم مبتنی بر هیچ مفهومی از عین نیست ،فقط میتواند
عبارت باشد از قرار گرفتن خودِ قوه متخیله (در مورد تصوری که بهوسیله
آن عینی داده می شود) تحت شروطی که فاهمه بهطور کلی برای گذار
از شهودها به مفاهیم نیاز دارد .يعنی چون آزادی قوه متخیله در اين است
که بدون مفاهیم شکلواره 9میسازد ،حکم ذوقی بايد بر احساس صرف
کنش متقابل میان قوه متخیله در آزادی اش و فاهمه در قانون مندیاش
استوار باشد .بنابراين بايد مبتنی بر احساس باشد که بهواسطه غايتمندی
تصور (که بهوسیله آن عینی داده میشود) با تحريک فعالیت قوه شناخت
در بازی آزاد آن موجب داوری ما دربارة عین میشود .ذوق بهمثابه قوه
حاکمه ذهنی حاوی يک اصل متابعت ( )subsumptionاست ،اما نه
متابعت شهودها از مفاهیم ،بلکه متابعت قوه شهودها يا تصورات (يعنی
قوه متخیله) از قوه مفاهیم (يعنی قوه فاهمه) تا جايی که اولی در
آزادیاش با دومی در قانونمندیاش هماهنگ است (کانت،4984 ،
ب.)642 ،99
به اين معنا« ،تمايل غايتمندانه قوه متخیله برای هماهنگی با قوه مفاهیم بهطور کلی» ،که
منجر به انتزاع صورتهای محض و غايی اعیان ،صرف نظر از وجود (ماده) آنها میشود ،بنیاد
داوریهای زيباشناختی ما است .با نظر به اين مالحظه است که قوه حکم تأملی با رعايت دقايق
چهارگانه (رک .همان ،ب ب )499-22 ،4-66به احساس ذوقی و زيباشناختی در هر دو عرصه
زيبايی طبیعی و هنری دست میيابد؛ هرچند حصول اين صورت و احساس ذوقی برخاسته از آن
در زيبايی هنری به لحاظ پیوندی که با غايتمندی عقل دارد ،تا حدودی متفاوت از زيبايی طبیعی
است.
اين اتصال زيبايی هنری به خیر اخالقی ،مسايل بسیار زيادی در باب پایبندی کانت به
ضوابط و دقايق امر زيبا طرح میکند .از آنجا که کانت به صراحت از خويشاوندی و پیوند زيبايی
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هنری با اخالق سخن گفته است 1بايد اين نکته روشن گردد که آيا متعلق عالقه عقل به زيبايی
هنری ،عالقه تجربی (عالقه معطوف به ماده و وجود عین) است يا عالقه عقلی (عالقه معطوف
به صورت عین) و يا هر دو عالقه در اين عرصه حضور دارند؟ اين پیچیدگی از آنرو است که از
يک سو ،زيبايی خواه طبی عی و خواه هنری ،بايد بدون التفات به هرگونه قصد معینی انديشیده
شود ،و از سوی ديگر «هنر ،همیشه قصد معینی برای ايجاد چیزی دارد» (همان ،ب.)616 ،19
حفظ هر دو سوی اين ديدگاه ،يعنی هم نفی عالقهمندی در حصول صورت زيبا و رعايت دقايق
چهارگانه ،بهعنوان شرط زيبا بودن اعیان ،و هم لحاظ عالقهمندی در ايجاد چیزی معین ،که اين
چیز همواره خواسته عقل و خیر اخالقی است ( ،)see: Ginsborg, 2005, p.10معمايی
است که کانت خود تالش دارد با تفکیک اقسام چندگانه هنر و دو نوع عالقه تجربی و عقلی،
راهحلی برای آن ارائه دهد .به منظور فهم اين راه حل الزم است ابتدا تعريف هنر و اقسام آن از
نظر کانت را ذکر کنیم.
هنر و اقسام آن
کانت با تفکیک زيبايی هنری از زيبايی طبیعی و به عبارت ديگر ،تفکیک اثر( )opusاز
معلول( )effectusبر وجه اختیار انسان در تولید آثار هنری تأکید ورزيده است؛
بهدرستی فقط بايد تولید از طريق اختیار ،يعنی از طريق ارادهای که عقل
را مبنای فعالیتهای خود قرار میدهد ،هنر نامیده میشود .زيرا اگر
دوست داريم محصول زنبوران (ساختمان منتظم سلولهای مومی) را اثر
هنری بنامیم اما اين فقط بر سبیل تمثیل با هنر است؛ بهمحض اين که
احساس کنیم کارشان بر هیچ تعمق عقلی مبتنی نیست ،بیدرنگ
میگويیم محصولی از طبیعت (از غريزه) است ،و بهعنوان هنر آن را فقط
به خالقشان [خدا] نسبت میدهیم (همان ،ب 697-98 ،19در اين
خصوص همچنین ببینید .)Schaper, 1996, p.392
کانت همچنین با لحاظ غايت بهعنوان صورت آثار هنری و قصد هنرمند در به نمايش
گذاشتن اين صورت ،هنر را از دو خويشاوند غايتمند آن ،يعنی علم -که در آن «صرف دانستن،
توانستن است» (همان -)698 ،و پیشهوری -که مشغلهای فینفسه ناخوشايند (رنجآور) است که
بهواسطه معلولش (مثالً مزد) جذابیت میيابد و در نتیجه فقط به اجبار میتواند به شخص تحمیل
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شود -تفکیک کرده است .البته بايد توجه داشت که هرچند بنابه اين تفکیکها و تعريفها ،هنر
خصلتی آزاد دارد ،اما « ...در همه هنرهای آزاد باز هم چیزی اجباری يا همانطور که گفته
میشود ،شیوهای [مکانیسمی] مورد نیاز است که بدون آن ،روح که بايد در هنر آزاد باشد و فقط
اوست که به اثر حیات میبخشد ،جسمی نخواهد داشت و بکلی تبخیر خواهد شد»(همان) .با اين
حال اين ادعا ،يعنی نمايش غايتی معین در آثار هنری ،گويای ارتباط وثیق زيبايی هنری با عقل
و مفاهیم (ايدههای) متعین عقل است ( .)Buchdahl, 1996, pp.13&15اين مسئله
اصلیترين وجه تمايز زيبايی هنری از زيبايی طبیعی است .کانت خود در اين باره چنین میگويد؛
 ...اگر عین بهعنوان محصولی از هنر داده شده باشد و بدين اعتبار بايد
زيبا اعالم شود ،در اين صورت ،چون هنر همیشه غايتی را در علت (و در
علیتش) پیش فرض میگیرد ،بايد قبالً مفهومی از آنچه که شیء بايد
باشد در شالودة آن موجود باشد .و چون هماهنگی کثرات در چیزی با
تعین درونی از آن بهمثابه غايت ،کمال آن چیز را تشکیل میدهد ،بايد
در داوری دربارة زيبايی هنری در عین حل کمال شیء نیز مد نظر قرار
گیرد؛ در حالی که در داوری دربارة زيبايی طبیعی (بهعنوان زيبايی
طبیعی) اين مسئله به هیچ وجه مطرح نیست (همان ،ب 612 ،18در اين
خصوص همچنین ببینید & Kemal, 1996, pp. 108-110
.)Allison, 2001, p.215
با اين مالحظه کانت دو نوع هنر را از هم تفکیک کرده و در باب نسبت هرکدام با عقل
سخن گفته است .میتوان گفت طبق دعاوی کانت اگر قوه حکم تأملی پس از مالحظات ذکر
شده در دقايق چهارگانه و بر مبنای اصل غايتمندی بدون غايت ،صورت محض عین را بیآنکه
از قبل معین باشد اين صورت چه باشد ،حاصل آورد و آنگاه عالقهای عقلی را که ناظر بر کمال
يا همان غايتمندی عینی درونی است ،به صورت مذکور الحاق کند ،زيبايی از حالت «زيبايی
آزاد» خارج گرديده و بنابراين بهعنوان «زيبايی مقید» خطاب میشود (رک .ماحوزی4982 ،ج،
.)426-29
حال اگر هنر نیز کمال شیء را شناخته و با هدف نمايش و فعلیت بخشیدن به آن اعمالی را
انجام دهد اين هنر مکانیکی و اگر صرفنظر از اين رويه ،مقصود بیواسطهاش صرفاً احساس لذت
باشد ،هنر زيباشناختی نام دارد .حال اگر غايت هنر زيباشناختی صرفاً حصول لذت با تصورات
بهمثابه تأثرات حسی صرف از قبیل شوخی و خنده و مزاح در مجالس و يا چینش میز غذا و غیره
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همراه باشد ،هنر مطبوع ،و اگر غايت آن حصول لذت با تصورات بهمثابه نحوههای شناخت
( )modes of cognitionهمراه باشد ،هنر زيبا نام دارد .از اين میان ،آنچه متناسب با نوشتار
حاضر حائز اهمیت است هنر مکانیکی و هنر زيبا است.
هنر مکانیکي و سیطره عقل بر آن
همانگونه که ذکر شد ،هنر بهمثابه بخشی از امر زيبا چیزی است که در داوری صرف خوشايند
است و عالوه بر آن ،همیشه قصد معینی برای ايجاد چیزی دارد .حال «اگر اين چیز تأثر حسی
صرف (چیزی صرفاً ذهنی) باشد ،که بايد قرين لذت باشد ،محصول مزبور در عمل داوری فقط
بهتوسط احساس حسی ( )sensible feelingخوشايند واقع میشود .و نیز اگر قصد متوجه
ايجاد عینی معین باشد و اگر اين عین بهوسیله هنر تحقق يابد در اين صورت ،عین مزبور فقط
ازطريق مفاهیم خوشايند واقع میشود .اما در هر دو مورد هنر در عمل صرف داوری خوشايند
واقع نمیشود ،يعنی نه به مثابه هنر زيبا بلکه به مثابه هنر مکانیکی خوشايند است» (کانت
 ،4984ب ،19ص .)616طبق اين ادعا ،اگر برکنار از دعاوی معرفتی ،هدف نمايش آگاهانه غايتی
معین که ناظر به کمال عین است باشد ،اثر هنری ساخته شده ،اثری مکانیکی است.
بهعقیده کانت ،هنر مکانیکی هنری تعلیمی و ياد دادنی است (همان ،ب ،17ص .)617اين
وجه تعلیمی هم در خصوص صورت و هم درخصوص ماده طرح میشود .اين خصلت سبب
گرديده کانت اين سنخ هنر را هنر سودمند نیز بخواند .بايد توجه داشت که سودمندی بهعنوان
غايتمندی عینی بیرونی ناظر به عالقه به وجود يا همان ماده عین در خدمت خیری برتر و يا
خیری نهايی (خیر اعال اخالقی) است (همان ،ب ،14ص 668و  )Allison, 2001, p.223و
ترکیب غايتمندی عینی درونی و بیرونی در هنر مکانیکی سبب میگردد اين هنر حتی از خصلت
زيبايی مقید نیز فروتر آمده و همچون وسیلهای در خدمت عقل و غايات اخالقی جلوه کند.
بهعنوان مثال در نمايش مرگ به شکل فرشتهای زيبا و روح جنگاوری به شکل مارس ،محتوا
(صورت) و ماده اثر هنری طبق قواعد مدرسی و تعلیمی به گونهای تعريف شده با هم ترکیب
گرديده و بدين ترتیب مجسمهای و يا قطعهای موسیقی تولید میشود .کانت بر اين نکته تأکید
میورزد که در اين جريان لطمهای به بازی آزاد قوای متخیله و فاهمه وارد نمیشود و بنابراين
گويی اين سنخ هنر نیز همچنان تابع قواعد قوه ذوق و دقايق چهارگانه است اما واقعیت اين است
که در اين خصوص به راحتی نمی توان از صرافت و اولیه بودن خصلت زيبايی سخن گفت زيرا در
اينجا عالقه به وجود عین يا همان سودمندی برای خیری برتر و نهايی و شناخت غايتی مشخص
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از عقل از همان آغازِ تأمل قوه حکم حضور دارند و بنابراين گويی عامدانه غايتمندی عینی بیرونی
و درونی در کنار غايتمندی ذهنی (غايتمندی بدون غايت) ايفای نقش میکند .اين نکته را
میتوان در اين عبارت مختصر کانت نیز مشاهده کرد؛
همین قدر برای تصور زيبا از يک عین ،که درحقیقت فقط صورت
نمايش يک مفهوم است ،که مفهوم را بهطور کلی قابل انتقال می کند،
کافی است .اما برای دادن اين صورت به محصول هنر زيبا صرفاً ذوق
الزم است و هنرمند پس از اينکه ذوقش را به کمک نمونههای متعددی
از هنر يا طبیعت پرورش داد و تصحیح کرد برای اثر خويش ،پس از
کوششهای بسیار و اغلب پرمشقت برای ارضای خود ،صورتی را که
راضیاش میکند پیدا میکند؛ از اينرو اين صورت نه محصول الهام يا
نتیجه جهش آزادانه قوای ذهنی ،بلکه حاصل روندی کُند و حتی پررنج
از بهسازی برای متناسب ساختن اين صورت با انديشه ،بدون لطمه زدن
به آزادیِ بازیِ قوایِ [ذهنی] خويش است .اما ذوق فقط يک قوه داوری
است نه قوهای مولد؛ بنابراين چیزی که متناسب با آن است  ...ممکن
است محصولی متعلق به هنرهای سودمند و مکانیکی يا حتی مربوط به
علم ،مطابق با قواعد معیّنی که میتوان آموخت و دقیقاً بايد مراعات کرد
باشد .اما صورت خوشايندی که به آن داده میشود فقط محمل انتقال و
شیوهای برای نمايش آن است که ما تا حدود معینی نسبت به آن آزاد
میمانیم ،گرچه از جهت ديگر با غايت معینی پیوسته است (کانت،
 ،4984ب ،18ص.)694
هنرهايی چون موسیقی کلیساها و اماکن مذهبی ،تنديسها و نقاشیهای مذهبی ،اشعار
اخالقی و تعلیمی و ديگر هنرهای اينچنینی همگی جلوهگر پیوند عقل و خیال در نمايش
ايدههای عقلی و اخالقی در ماده و بدنهای ملموس و محسوس است که در آنها هم عالقه
عقلیِ ناظر به صورت يا همان عالقه به خیر اخالقی ( )see: Allison, 2001, p.223و
هم عالقه تجربی ناظر به ماده عین هنری درکنار بیعالقگی زيباشناختی ،بگونهای پیچیده و
تاحدی ناسازگار با مبانی زيباشناختی موردنظر کانت گردهم آمدهاند .بنابراين در مورد اين سنخ
هنر به سهولتِ زيبايیهای مقید نمیتوان گفت نخست عین مذکور طبق اصول و دقايق
زيباشناختی تأمل گرديده و سپس به آن مضمون کمال (غايتمندی عینی درونی) که ناظر به
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چیستی نهايی عین است (ببینید ماحوزی4982 :ج ،ص )424و يا آرايههای مذهبی اضافه گرديده
است .عالوه بر اين ،اين هنر برکنار از ضابطه مطرح در زيبايی مقید ،به غايتمندی عینی بیرونی
نیز مجهز است که اين امر اين سنخ هنر را به لحاظ صرافت زيباشناختی متنازلتر از هنرهای
مقید معرفی میکند.
هنرهای زيبا و ايدههای زيباشناختي نابغه
برخالف هنر مکانیکی« ،هنر زيباشناختی ،بهمثابه هنر زيبا ،هنری است که معیارش قوه حاکمه
تأملی است و نه تأثر حسی» (کانت ،4984 ،ب ،11ص ،)614ازاينرو هرچند در تولید اين هنر نیز
بايد غايتی مورد نظر هنرمند باشد اما اين غايت «نبايد قصدی جلوه کند ،يعنی هنر زيبا بايد مثل
طبیعت به نظر آيد ،گرچه از هنر بودن آن مطمئنیم» (همان ،ب ،19ص.)616
کانت هنر زيبا را صرفاً هنر نبوغ دانسته است .اين انحصار از آنرو است که از يکسو هنر زيبا
بنابه آزادی متخیله نمیتواند تحت قاعده و مفهومی معین تولید گردد و ازسوی ديگر ،هنر بدون
قاعده معنا ندارد .بهعقیده کانت راه حل اين پارادوکس آن است که طبیعت ،ازطريق نبوغ
( )geniusبه هنر زيبا قاعده ببخشد .خصلت معماگونه نبوغ بهمثابه «قريحه ای برای تولید» از
يکسو از هرگونه قاعده معینی فارغ است و بنابراين واجد اصالت است به اين معنا که نمیتوان با
آموختن قاعدهها يا تقلید به نبوغ دست يافت ،و ازسوی ديگر ،به لحاظ همین اصالت و نوآوری،
تولیدات وی بهمثابه الگو ( )modelو نمونه ( ،)exemplaryمبنا ،معیار و قاعده داوری برای
ديگران را فراهم میآورند .با اينحال اين تولید نه توسط نابغه و نه هیچ کس ديگری قابل توضیح
و يا تعلیم علمی نیست (همان ،ب ،17ص 619و همچنین & Gotshalk, 1996, p.12
 )Schaper, 1996, pp.390-91زيرا ايدههای مورد نظر نبوغ بیش از آنکه نتیجه آموزش

و يا تأمل باشند ،نتیجه الهام طبیعت است تا بدين طريق ،نبوغ برای هنر و نه علم ،بهمثابه
طبیعت قاعده بخشد« ،از اين رو است که خالق ( )authorمحصولی که آن را مديون نبوغ
خويش است خود نمیداند ايدههايش چگونه در او پیدا شدهاند؛ و نیز قدرت آن را ندارد که چنین
ايدههايی را به میل و يا از روی نقشه تدبیر کند و در قالب دستورالعملهايی به ديگران انتقال
دهد تا آنان را به تولید محصوالت مشابهی توانا سازد» (کانت ،4984 ،ب ،12ص .)611بنابراين
قاعده ای که نبوغ به اثر هنری بخشیده است صرفاً از روی خود اثر هنری خوانش میشود (همان،
ب ،17ص )617و به عنوان میراثی برای نابغهای ديگر گذاشته میشود (همان ،ب ،12ص.)698
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با نظر به اين توضیحات ،میتوان دورنمايی از راه حل کانت برای حل معمای آزادی و
قاعدهمندی هنرهای زيبا حاصل آورد .وی به اختصار اين راهحل را چنین بیان کرده است؛
هر هنری مستلزم قواعدی است که بر پايه آنها در وهله اول محصولی،
اگر بناست هنری خوانده شود ،ممکن تصور میشود .اما مفهوم هنر زيبا
اجازه نمیدهد که حکم دربارة زيبايی محصولش از قاعدهای مشتق شود
که مبنای ايجابی آن يک مفهوم باشد و بنابراين متکی بر مفهومی از
نحوه امکان محصول مزبور باشد .بنابراين خود هنر زيبا نمیتواند
قاعدهای را که بايد محصولش را طبق آن ايجاد کند تدبیر نمايد .اما در
عین حال چون يک محصول هرگز نمیتواند بدون قاعدهای قبلی هنر
نامیده شود طبیعت بايد در فاعل [هنرمند] (از طريق هماهنگی قوای آن)
به هنر قاعده بخشد ،يعنی هنر زيبا بهمثابه محصول نبوغ ممکن است
(همان ،ب ،12صص.)619-11
بهعقیده کانت ،اثر تولید شده توسط نبوغ دارای روح ( )spiritاست« .روح ،بهمعنای
زيباشناختی ،نامی است برای اصل برانگیزاننده ( )animating principleدر ذهن»(همان،
ب ،12ص .)696اين اصل ازطريق ايدههای زيباشناختی ( )aesthetic ideasقوای ذهن را در
بازيی آزاد و غايتمندانه قرار داده و آنها را تقويت میکند .به اين معنا ،روح همان قوه نمايش
ايدههای زيباشناختی است.
ايدههای زيباشناختی ،تصوراتی از قوه متخیلهاند که بدلیل پیوند با ايدههای عقل ،انديشههای
بسیاری را طرح میکنند .کانت در تشريح فحوای يک شعر ذیروح ،ايدههای زيباشناختی را
چنین تشريح کرده است؛
در يک کالم ،ايده زيباشناختی تصوری از قوه متخیله است پیوسته به
مفهومی معین ،که با چنان کثرتی از تصورات جزئی در کاربرد آزادش
متحد است که هیچ بیانی حاکی از مفهومی معین برای آن نمیتوان
يافت؛ و بنابراين چنین تصوری بسیاری انديشههای وصفناپذير به يک
مفهوم اضافه میکند که احساسِ آنها قوه شناخت را برمیانگیزد و به
زبان که حروف صرف است ،روح میافزايد (همان ،ب ،12ص.)692
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توصیف فوق حاوی چند کلید اساسی در فهم چیستی ايدههای زيباشناختی است؛ مورد
نخست آنکه ايدههای زيباشناختی علیرغم تفاوت با ايدههای عقل(همان ،ب ،12ص 696و ب،97
تذکر  ،4ص 620و همچنین  ،)Schaper, 1996, p.391بدانها متصلاند .بايد توجه داشت
که ايدههای زيباشناختی تصورات قوه متخیلهاند و هیچ مفهومی و زبانی با آنها تکافو نمیکند
اما ايدههای عقل ،همانگونه که از نام آنها برمیآيد ،از آنِ عقل بوده و بنابراين از سنخ
مفاهیمیاند که هیچ شهودی (تصوری از قوه متخیله) نمیتواند با آن تکافو کند (ببینید :کانت،
 ،4984ب ،12ص .)696اينکه تصورات قوه متخیله نیز ايدهها خوانده میشوند از آنرو است که
اين تصورات تالش میکنند از مرزهای تجربه فراتر رفته و درنتیجه مفاهیم (ايدههای) عقل ،از
قبیل شجاعت ،موجودات نامرعی ،قلمرو مقدسان ،دوزخ ،ابديت ،خلقت و غیره را در قالب اثر
هنری نمايش دهند ،بیآنکه هیچ نمونه منفرد و شخصیی به ازای آنها در طبیعت وجود داشته
باشد .بهعقیده کانت ،شعر از میان هنرهای زيبا در اين خصلت برجستهترين هنر است (ببینید:
همان ،ص 699و راجر اسکروتن ،4989 ،ص.)491
بهعقیده کانت پیوند ايدههای زيباشناختی با ايدههای عقلی چنان جدی است که حتی اصل
حاکم بر ايدههای زيباشناختی نیز در عقل قرار دارد؛
همانطور که در يک ايده عقلی قوه متخیله با شهودهايش به مفهوم
داده شده دسترسی نمیيابد ،همانطور نیز در يک ايده زيباشناختی
فاهمه ازطريق مفاهیمش هرگز کامالً به شهود درونی قوه متخیله که
اين قوه آن را با تصوری معین پیوند میزند دست نمیيابد .لیکن چون
تحويل تصوری از قوه متخیله به مفاهیم [عقل] به معنی توضیح آن
است ،ايده زيباشناختی را میتوان يک تصور توضیح ناپذير
( )inexponibleقوه متخیله (در بازی آزاد آن) نامید ....اين هر دو نوع
ايده ،يعنی عقلی و زيباشناختی ،بايد اصول خود را داشته باشند ،آن هم
در عقل؛ ايدههای عقلی در اصول عینی کاربرد عقل ،و ايده های
زيباشناختی در اصول ذهنی کاربرد آن (کانت ،4984 ،ب ،97ص.)629
نکته ديگر آنکه ،ايده زيباشناختی صرفاً نمايش يک يا چند مفهوم (ايده) عقل نیست بلکه
متخیله در بازی آزاد خود ،عقل بهمثابه قوه ايدههای عقلی را به جنبش واداشته و انديشههای
بیشتری را بیش از آنچه که مفهوم مذکور درصدد بیان آن باشد ،تولید کرده و بهمثابه نتايج و
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تصورات ثانوی قوه متخیله يا همان صفات زيباشناختی( )aesthetic attributeيک عین
عرضه میدارد .بیان کانت در اين خصوص روشنگر اين نکته است؛
اکنون اگر تصوری از قوه متخیله را تحت يک مفهوم قرار دهیم ،تصوری
که به نمايش آن تعلق دارد ،اما فینفسه بیش از آنچه که هرگز در يک
مفهوم معیّن میتوان فهمید مايه انديشه فراهم میکند و درنتیجه خود
مفهوم را از حیث زيباشناختی به طور نامحدود گسترش میدهد ،در اين
صورت قوه متخیله خالق است و قوه ايدههای عقلی (عقل) را به جنبش
درمیآورد ،يعنی به کمک يک تصور ،انديشهای بیش از آنچه می توان
در آن ادراک يا روشن ساخت (انديشهای که البته به مفهوم شیء تعلق
دارد) حاصل میشود .آن صوری که خودِ نمايش يک مفهوم معین را
تشکیل نداده بلکه فقط ،بهمثابه صورات ثانوی قوه متخیله ،بیانگر نتايج
مرتبط با آن [مفهوم] و خويشاوندی آن با مفاهیم ديگرند ،صفات
(زيباشناختی) يک عین ،که مفهوم آن بهمثابه ايدهای عقلی نمیتواند
بهنحو کافی نمايش داده شود ،نامیده میشوند(همان ،ص.)691
بنا به عبارت فوق میتوان گفت ايدههای زيباشناختی تألیفی از جمع صفات زيباشناختی و
نمايش ايدههای عقلی است که در نتیجه بازی آزاد قوای متخیله و فاهمه و بگونهای غايتمند اما

غیرقصدی ،ناخواسته و توضیح ناپذير تولید میشوند .از همینرو تولید اين دُردانه طبیعت و پديده
نادر بهمثابه يک مکتب معرفی میشود؛ تولیدی که ممکن است نقصها و کاستیهايی نیز داشته
باشد و توسط پیروان اين مکتب و سَبک برطرف گردد؛ هرچند شاگردان و مقلدان در اعمال
اصالحات کامالً آزاد نیستند و بنابراين حق ندارند در اصالح اين کاستیها همچون نابغه قواعد
رايج را تغییر داده و يا کامالً کنار نهند(همان ،ب ،12ص.)692
برکنار از ماده هنرهای زيبا ازقبیل سنگ برای يک مجسمه يا ملزومات يک نقاشی ،صورت
اين آثار ،ترکیبی از وجه روح و وجه مکانیکی است .همان گونه که اشاره شد ،وجه نخست،
پديدهای کامالً بديع و نوپديد در نمايش ايدههای زيباشناختی نبوغ است .از آنجا که اين ايدهها
ذاتاً نمايش ايده های عقلی و حتی بیش از آن هستند ،بنابراين هماهنگی (هارمونی) قوه متخیله
بدين لحاظ بگونهای لطیف و غیرتصنعی با عقل مرتبط است .درنتیجة هماهنگی آزاد و فارغ از
تعیّن قوای متخیله و فاهمه با هم و پیوند اين هماهنگی با عقل و بطورکلی هماهنگی قوای
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شناختی ،ذهن ترغیب و برانگیخته شده و حتی برای بهرهبرداری غیرمستقیم در عرصه شناخت،
سبب تقويت قوای معرفتی انسان میشود .کانت در اين باره مدعی است؛
بنابراين قوای ذهن که وحدت آنها (در نسبتی معیّن) نبوغ را میسازد
قوه متخیله و فاهمهاند[ ....در اينجا] ازنظر زيباشناختی ،قوه متخیله آزاد
است تا حتی ناخواسته ،فراسوی چنین توافقی با مفهوم ،مصالح غنی و
پرداخت نشدهای برای فاهمه فراهم کند که فاهمه در مفاهیمش التفاتی
به آنها ندارد ،اما آنها را ،گرچه نه بهنحو عینی برای شناخت بلکه
بهنحو ذهنی برای برانگیختن قوای شناختی ،و بنابراين بهطور
غیرمستقیم برای شناختها نیز ،بهکار میبرد .بنابراين نبوغ بدرستی
عبارت است از نسبتی خجسته [میان اين قوا] ،که هیچ علمی نمیتواند
آن را ياد دهد و هیچ کوششی آن را بیاموزد ،و بهوسیله آن برای مفهومی
معیّن ،ايدههايی ،و ازسوی ديگر ،برای اين ايدهها بیانی میيابیم که
میتوانند حالتی ذهنی از ذهن را که توسط آنها ايجاد شده ،بهمثابه
ضمیمه مفهوم ،به ديگران انتقال دهند .اين قريحه اخیر بهدرستی همانی
است که روح نامیده میشود (همان ،ب ،12ص.)697
عالوه بر وجه نخست ،از آنجا که «هنر همیشه قصد معینی برای ايجاد چیزی دارد» (همان،
ب ،19ص ،)916در هنرهای زيبا نیز آگاهانه وجهی مکانیکی که ناظر بر قواعدی مدرسی است
حضور دارد .به اين معنا ،در هنرهای زيبا ايدههای زيباشناختی و بهعبارت ديگر ،روح بهمثابه ماده
در هیأت و پوشش اين قواعد و ضوابط مدرسی قرار میگیرد تا بتواند بگونهای برجسته پیوند
خیال و عقل و خويشاوندی اين دو قوه در نمايش ايدههای عقلی را محقق سازد .بهعبارت اخری،
با وجود تفکیک دقیق هنر مکانیکی از هنر زيبا ،هنر اخیر بهمنظور دفع شائبه تصادفی بودن و يا
هرج و مرج احساسی از اصول و آموزه های هنر مکانیکی فارغ نیست؛
گرچه هنر مکانیکی و هنر زيبا ،اولی بهمثابه هنر صرف کوشش و
يادگیری و دومی بهمثابه هنر نبوغ بسیار متفاوتند ،معهذا هیچ هنر
زيبايی نیست که در آن عنصری مکانیکی ،که میتواند طبق قواعدی
درک و مراعات شود ،يعنی عنصری مدرسی( )scholasticکه شرط
ذاتی از هنر را تشکیل میدهد ،وجود نداشته باشد .زيرا [در هر هنری]
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بايد غايتی را تصور کرد ،در غیر اين صورت به هیچ وجه نمیتوان
محصولش را هنر بدانیم ،بلکه صرفاً محصول تصادف خواهد بود .لیکن
برای فعلیت بخشیدن به غايتی ،قواعد معینی که شخص قادر به عدول
از آن ها نیست ،الزم است .ولی چون اصالت قريحه ،جزء ذاتی (اما نه
يگانه جزء) خصلت نبوغ را تشکیل میدهد تهی مغزان چنین میپندارند
که بهترين شیوه برای جلوه دادن خود به عنوان نوابغ شکوفا ،رها ساختن
خود از قید و بند مدرسی همه قواعد است و تصور میکنند انسان با اسبی
لگام گسیخته بهتر از اسبی تربیت شده نمايش رژه میدهد .نبوغ فقط
میتواند مادهای غنی برای محصوالت هنرهای زيبا فراهم کند .پرداخت
ماده و صورت آن نیازمند قريحه است که در مدرسه شکل گرفته است تا
بتواند آن [ماده] را چنان به کار گیرد که قوه حاکمه را راضی کند (همان،
ب ،17صص .)617-18
کانت در دو فقره ديگر بر مسئله فوق تأکید ورزيده است؛ نخست در فقره  ،19بر لزوم رعايت
همه دقتهای الزم در مالحظه قواعدی که محصول فقط طبق آنها میتواند همان چیزی بشود
که بايد باشد ،تأکید شده است .ديگری در فقره  90نیز ،با طرح اين مسئله که «آيا در آثار هنر
زيبا ،جلوهگر شدن نبوغ مهمتر است يا ذوق؟» به نسبت میان ذوق و نبوغ اشاره شده است.
بهعقیده کانت ،نبوغ که بیشتر با قوه متخیله متصل است هنر با روح است و تنها از بابت ذوق که
با قوه حاکمه مرتبط است ،هنر زيبا خوانده میشود .مورد اخیر «الاقل بهمثابه شرط اجتناب ناپذير
مهمترين چیزی است که شخص بايد در داوری درباره هنر بهمثابه هنر زيبا درنظر داشته باشد.
زيبايی نیاز ضروری کمتری به وفور و اصالت ايدهها دارد تا به هماهنگی قوه متخیله در آزادیاش
با قانونمندی فاهمه .زيرا همه وفور اولی [متخیله] در آزادی بیقانوناش چیزی جز الطائل ايجاد
نمیکند؛ اما قوه حاکمه نیرويی است که آن را با فاهمه متوافق میسازد[ .از اينرو] ،ذوق همانند
قوه حاکمه بطور کلی ،انضباط (يا تربیت) نبوغ است؛ بالهايش را میچیند ،آن را پرورش و صیقل
میدهد؛ در عین حال به آن رهنمود میدهد که برای غايتمند ماندن در کدام جهت و تا کجا بايد
خود را گسترش دهد و درحالی که به انبوه افکار [نابغه] روشنی و نظم میدهد به ايدهها ثبات
بخشیده ،قابلیت پذيرش همیشگی و در عین حال کلی آنها و قابلیت سرمشق قرار گرفتنشان
برای ديگران و پرورش همواره پیش رونده آنها را میسر میسازد» (همان،ب،90صص.)620-24
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هماهنگی میان اين وجوه در قالب غايتمندی ذهنی ،همان «فرواليه فوق محسوس همه
قوای» ( )super sensible substrateفاهمه است که در عین حال ،کلید حل معمای (آنتی
نومی) قوه حکم بطور کلی و حکم زيبا و زيبايی هنری و آزاد بطور خاص است .طبق اين معما،
يا بايد هرگونه اصل پیشینی در بنیاد حکم ذوقی زيباشناختی را انکار کنیم که اين خود به سلب
توافق ضروری و همگانی درباب داوریهای زيباشناختی منجر میشود و يا بايد حکم ذوقی را
يک حکم عقلی نقابدار به حساب آوريم که به کمال عین و يا نسبت کثرات با غايتی معین نظر
دارد (.)see: Ginsborg, 2005, pp.10-11 & Allison, 2001, p.183-84
بهعقیده کانت هر دو سوی اين معما نادرست است زيرا غايتمندی نهايی هنرمند و در اينجا نابغه،
فرواليه فوق محسوسی است که هم حکم ذوقی را از اصل پیشینی و متعین بینیاز میسازد و
هم کلیت اين حکم را تأمین میکند (کانت ،4984 ،ب ،97تذکر ،6صص.)621-22
با نظر به مالحظات فوق میتوان گفت اگر هنر به گونهای نمادين ( )symbolicو بنابراين
غیرمستقیم ،شهودی از متخیله را برای نمايش ايدههای عقل مبنا قرار دهد وظیفهای دوگانه
انجام داده است؛ بدينگونه که «نخست مفهوم [ايدههای عقل] را به متعلق شهودی محسوس
اطالق میکند و سپس قاعدة صرف تأمل دربارة آن شهود را به متعلقی کامالً متفاوت که اولی
فقط نماد آن است اطالق مینمايد»(همان ،ب ،92صص .)901-909به اين معنا زيبا نماد خیر
اخالقی است زيرا ما را از تأمل دربارة متعلقی از شهود به مفهومی کامالً متفاوت که هیچ شهودی
نمیتواند با آن مطابقت داشته باشد منتقل میکند ( & Elliot, 1996, pp.302-304
.)Ginsborg, 2005, pp.13-14
اين نماد بودن تا حدی نیز از آنرو است که قوه حکم در زيبايی طبیعی و به طور ويژه در
زيبايی هنری خود را با فوق محسوس متصل میيابد و «در اين مبنای فوق محسوس [است که]
قوه نظری با قوه عملی ،بهنحوی همگانی اما ناشناخته ،يگانه و متحد میشود» (کانت،4984 ،
ب ،97تذکر  ،6ص 902و همچنین ببینید ماحوزی4924 ،الف) .اين يگانگی در زيبايی هنری تا
آن حد است که سلیم کِمال اين زيبايی را کامالً با اخالق متصل دانسته و استقالل احکام مربوط
به اين سنخ زيبا از اخالق را رد کرده است ( .)see: Kemal, 1996, p.115گوتشالک نیز
ديدگاههای زيباشناختی کانت در هنرهای زيبا را يک نظريه اخالق کامل دانسته است
(.)Gotshalk, 1996, p.156
برکنار از تقريرها و داوریهای انتقادی فوق -که کم و بیش مدعی عدم اصالت و آزادی
زيبايی هنری در تلقی کانت است -خود کانت در فقره  ،12به پیوند زيبايی طبیعی و اخالق و در
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نتیجه همسويی جهان غايتمند فینفسة (نومنال) زيبا -که برجستهترين نمود زيبايی طبیعی
است -با عالیترين خیر ممکن يا همان خیر اعال (عقل عملی محض) اشاره کرده و اين پیوند را
قویتر از زيبايی هنری دانسته است .زيرا فراهم نمودن عرصهای از طبیعت فینفسه بهعنوان
مجالی برای تحقق اراده آزاد و تکالیف عقل عملی توسط زيبايی طبیعی بسی بیش از ديگر
مالحظات زيباشناختی به قوه عقل خدمت میکند؛ هرچند التفات غیرمستقیم عقل به نشانههای
اين طبیعت غايتمند در همراهی با خواستههای اخالقی انسان نیز تقويت ذوق و کلیت احکام
زيباشناختی را در پی دارد (ببینید :کانت ،4984 ،ب ،12صص .)699-99فريدبرگ وقوع مکرر زيبايی
در هر دو عرصه زيبايی طبیعی و زيبايی هنری را نشانههای معناداری برای تناسب جهان با غايات
اخالقی و امکان تحقق امر اخالقی در جهان محسوس دانسته و توجه ما به اين زيبايیها را بنیاد

وحدت قوای ذهن و تعالی اخالقی دانسته است .)Freydberg 2005, p.165( 5اين التفات،
حتی در صورت تقلیل يافته و ضعیفتر آن میتواند در مورد دو قسم زيبايی هنری نیز صادق
باشد؛ چنانکه در واال اين اتصال و التفات بنیاد تشکیل و فهم داوریهای زيباشناختی درباب آن
است (ببینید :ماحوزی ،4920 ،ص .)29فريدبرگ نیز متأثر از ديدگاه کلی هايدگر دربارة چگونگی
عملکرد خیال در نقد عقل عملی و در نتیجه وحدت قوای ذهن بر اين باور است که در اينجا،
بیش از آنکه خیال پیشبرندة عقل عملی باشد ،اين عقل است که خیال را در راستای رفع
خوشايند نیاز خويش بکار میگیرد .بهعقیده فريدبرگ ،تالش ذهن برای هماهنگی میان قوا در
جريان بازی آزاد قوه خیال ،چیزی جز تعین اراده آزاد شخص مطابق با قانون اخالقیِ مستقل از
الزامات حسی نیست ( .)Freydberg, 2005, p.132اين پیوندها و نقش عقل در ترغیب
ديگر قوای ذهن و بويژه متخیله ،تعالی ،اجتماع پذيری ،عمومیت و بیناالذهانی بودن احکام
پیشینی تمامی قوای مذکور را درپی خواهد داشت & (see: Ginsborg, 2005, p.9
.)Allison, 2001, 36 & M13f & Schaper, 1996, p.385
نتیجه
با نظر به چگونگی پیوند هنر مکانیکی و هنر زيبا با عقل میتوان گفت متخیله در اين دو هنر ،به
عالقه عقل در عینیت يافتن ايدههای (مفاهیم) خود ،آنگونه که در فقره  66نقد قوه حکم آمده
است ،پاسخ مثبت داده و تالش میکند خود را تا آستانه ايدههای عقل باال کشد .اين امر عالوهبر
پیوند خیال ،فاهمه و عقل و درنتیجه امکان ارتباط میان قلمروهای متعدد فلسفه ،ظرفیت و
قابلیت هر سه قوه در هماهنگی با هم و يا فعالیت ويژه خود در سه عرصه داوری زيباشناختی،
شناخت و اخالق را افزايش میدهد .با اينحال اگرچه در هنر مکانیکی هم ماده و هم صورت اثر
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هنری بنحوی متعین در خدمت نمايش و عینیت ايدههای عقل قرار میگیرد اما در هنر زيبا،
صرفاً صورت اثر هنری ،که حاوی ايدههای زيباشناختی است بهمثابه عرصه نمايش ايدههای
عقل و حتی بیشتر از آن ،يعنی صفات زيباشناختی عرضه میگردد .به اين معنا ،هنر زيبا از آزادی
بیشتری نسبت به هنر مکانیکی برخوردار است و بنابراين در اين زمینه به زيبايی طبیعی شباهت
دارد .بايد توجه داشت آنچه در هنر زيبا بهمثابه هنر نبوغ عرضه میشود ،ناظر به غايتمندی عینی
درونی يا همان کمال عین نیست ،بلکه نابغه میتواند بدلیل خصلت بديع بودن ،در ايده
زيباشناختی خود ،جلوهای کامالً متفاوت از جلوههای قبالً عرضه شده و يا قابل انتظار از نمايش
ايدههای عقل را تجسم بخشیده و نمايش دهد؛ هرچند در کلیت کار بايد همواره قواعد و ضوابط
ذوق و وجوه مدرسی و مکانیکی هنر را درنظر داشته باشد.
پينوشتها
.4

.6

.9

.1
.9

کانت آزادی قوه حکم زيباشناختی از هرگونه مفهوم متعین از عین را در فقره  91نقد سوم
تحت عنوان «هیچ اصل عیني برای ذوق ممکن نیست» چنین بیان داشته است؛
«منظور از اصلی [برای] ذوق اصلی است که بتوانیم مفهوم يک عین را تحت شرط آن قرار
دهیم [اخص از آن قرار دهیم] سپس بوسیله قیاس ( )syllogismنتیجه بگیريم که عین
مزبور زيباست .اما اين مطلقاً ناممکن است ،زيرا من بايد از تصور عین مزبور بیواسطه
احساس لذت کنم و اين لذت نمیتواند بهوسیله هیچ مبنای اثباتی برايم حاصل شود» (کانت،
 ،4984ب ،91ص.)641
در اين نوشتار صرفاً به پیوند قوه حکم تأملی و قوه عقل خواهیم پرداخت .درخصوص پیوند
قوه حکم تأملی و قوه شناخت (فاهمه) میتوان به نوشتار ديگری از نگارنده با عنوان زيبايی و
استقراء در فلسفه نقدی کانت رجوع کرد.
اصطالح شکلواره در اين عبارت به اين معنا بکار رفته است که صورت غايی و محض انتزاع
شده اعیان ،هرچند از هرگونه مفهوم متعین ذهنی آزاد است ،اما چون مطابق با يک قاعده
معین (غايتمندی قوه خیال برای هماهنگی با قوه مفاهیم) يعنی همان غايتمندی بدون غايت
حاصل آمده است ،شاکله -مانند ( )schema-likeجلوه میکند (در اين خصوص
ببینید.)Allison, 2001, p.49
اين دعاوی در ادامه به تفصیل آمده است.
پیش از اين در دو مقاله با عناوين «مفهوم فرهنگ در انديشه کانت» و «کانت و نمايش
غايت فرهنگ انضباط در زيبايی بهمثابه ايدهآل زيبايی» به اهتمام عقالنی انسان به نشانههای
غايتمندانه موجود در طبیعت و جهان جهت نیل به کمال اخالقی اشاره شده است .اين اهتمام
آگاهانه را میتوان در ذوق و لذت زيباشناختی نیز مشاهده کرد .به اين معنا ،خود زيبايیهای
طبیعی و هنری نیز نشانههايی از طبیعت هستند که التفات بدانها نه تنها فاعل متأمل را به
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انجام افعال اخالقی ترغیب میکند بلکه همین طبیعت زيبا را بهمثابه فضايی مناسب برای
تحقق افعال اخالقی عرضه میدارد (ببینید ماحوزی4982 ،د و  4924الف).
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