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Abstract
The notion of free harmony of faculties is very important in Kant's aesthetic. Kant puts this
notion for reply to this question how we can believe in universality in aesthetic judgment, if
we perceive it subjectively. Kant claims that pleasure in aesthetic judgment arises from
subjective statue which is called free play or harmony of faculties. Since Kant believes that
only cognition is communicable, his efforts to bring in cognitive faculties in aesthetic
evaluation, justifies universal validity of aesthetic judgment. Kant cannot clearly explain the
notion of free harmony, then some his interpreters effort, by separating this judgment from
any concept, and by considering natural and unconscious characteristic for the aesthetic
experience, connect the area of cognition with aesthetic and by this justify universality of
aesthetic judgment (Precognitive interpretation). Second, interpretation believes in
interference conception in aesthetic evaluation. They make efforts to provide direct similarity
between cognition and aesthetic. There is no valid document in supporting of tow
interpretations. First, interpretation by believing to unconscious characteristic for aesthetic
experience cannot depict the distinction between usual objects and aesthetic objects. Second,
interpretation by believing to interference of indeterminate conception in aesthetic
experience, not only cannot eliminate interest of universality but also generally neglect it.
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نقد و بررسی دیدگاه پیششناختی و چندشناختی در بحث از هماهنگی آزاد خیال و فاهمه
علی سلمانی
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استادیار گرافیک ،دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

چکیده
علت اصلی طرح مفهوم هماهنگی آزاد از سوی کانت ،تبیین کلیت احکام ذوقی است .او مدعی استت کت احستا
سوبژکتیو دخیل در داوری زیباشناختی ،خود ناشی از حالتی ذهنی ب نام بتازی آزاد یتا همتان همتاهنگی آزاد قتوای
شناختی است .از آن رو ک او معتقد است تنها شناختْ انتقالپذیر است ،میکوشد تا با دخالتتدادن قتوای شتناختی
در داوری ذوقی ،ادعای اعتبار کلیِ آن را توجی و تبیین کند .تالش کانت برای روشنکردن مفهتوم همتاهنگی آزاد و
نسبت آن با شناخت چندان قانعکننده نیست؛ از همین رو برخی از شارحان تتالش متیکننتد تتا بتا زدودن قاطعانتۀ
داوری ذوقی از هرگون مفهوم و لحاظ کردن خصوصیت طبیعی و ناآگاهان برای تجربتۀ زیباشتناختی ،بت نتوعی بت
شباهت این حوزه با حتوزۀ شتناخت ،اذعتان و از ایتن طریت  ،کلیتت احکتام زیباشتناختی را تبیتین کننتد (تفستیر
پیششناختی) .تفسیر دوم (تفسیر چندشناختی) با اعتقاد ب دخالت مفاهیم (و ن مفهوم متعیّن) درصدد ارائۀ شتباهتی
سرْراست میان حوزۀ شناخت و زیباشناسی است تا از این محمل دغدغ ای برای کلیت احکام زیباشتناختی احستا
نشود .نبودِ دالیل استنادی کافی نقص مشترکِ هردو دیدگاه محسوب میشود .دیدگاه اول با اعتقاد ب نتوعی تجربتۀ
ناخودآگاه در داوری زیباشناختی تمایز دقیقی میان اعیان معمولی و زیباشناختی ترسیم نمیکند .تفسیر دوم با اعتقتاد
ب دخالت مفاهیم نامتعیّن در داوری زیباشناختی ،دغدغتۀ کلیتت احکتام زیباشتناختی را از بتین نمتیبترد و نادیتده
میانگارد.
واژگان کلیدی :کانت ،اعتبار کلی ،هماهنگی آزاد ،تفسیر پیششناختی ،تفسیر چندشناختی
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مقدمه

طرح مفهوم هماهنگی آزاد در نقد قوۀ حکم پرداختت

مفهوم هماهنگی آزاد ک در زیر دقیقۀ سوم نقتد قتوۀ

و در گام بعد با اشاره ب مشکل برقراری نسبت میتان

حکتتم هتتاهر متتیشتتود ،یکتتی از مفتتاهیم کلیتتدی

زیباشناسی و شناخت (در عین اعتقاد ب تمتایز آنهتا)،

زیباشناسی کانت است .علت اصلی طرح ایتن مفهتوم

ب تتالش شتارحان کانتت در تفستیر همتاهنگی آزاد

پاستتوگویی ب ت ایتتن مس تئل استتت ک ت در صتتور

بپردازد .درنهایت داشتن یتا نداشتتنِ کفایتت تفاستیر

مبتنیکردن داوری زیباشناختی ب احستا

ستوبژکتیو

چگون میتوان از کلیت احکام ذوقتی ستون گفتت.
کانت مدعی است ک احسا

موردنظر خود ناشی از

حالتی ذهنی ب نام بازی آزاد یا همتان همتاهنگی آزاد
قوای شناختی است .در مواجه با اعیتان زیبتا قتوای
شناختی ما با تمام توان ختود حا تر شتده و درگیتر
نتتوعی بتتازی آزاد متیشتتوند .نتیجتتۀ ایتتن بتتازی آزاد
ر ایت و خشنودی است ک حتاکی از زیبتایی عتین
موردنظر است .از آن رو ک کانت معتقتد استت تنهتا
شناخت از خاصیت انتقالپذیری بهتره منتد استت ،او
تالش میکند تا با قائلشدن نقش برای قوای شناختی
در داوری ذوقتتی ،اعتبتتار کلتتی آن را توجی ت کنتتد و
درنتیج از نسبیتی (البت ب لحاظ اعتبتار) کت پتیش از
این با تفکرا

اشواصی چون هیوم گریبتانگیتر ایتن

نوع داوریها شده بتود ،رهتایی بیابتد .داوری ذوقتی
میتواند ادعای اعتبار کلی داشتت باشتد؛ زیترا شتر
روری آن ایجاد نتوعی بتازی آزاد قتوای شتناختی
استتت .از آن رو کتت همتتۀ افتتراد از قتتوای شتتناختی
یکسانی برخوردارند؛ پس می توان ب اعتبار کلتی ایتن
احکام امیدوار بود .تالش کانتت بترای روشتنکتردن
مفهوم هماهنگی آزاد و نسبت آن با شتناخت چنتدان
قتتانعکننتتده نیستتت .از همتتین رو برختتی از شتتارحان
زیباشناسی او تالش کردهاند تا با تکیت بتر برختی از
عبارا

و نظام زیباشناسی او تصتویر روشتنی از ایتن

مفهوم ارائ دهند این مقال بتر آن استت تتا بتا طترح
دغدغۀ کلیت احکام زیباشناختی ،نوست ب چگونگی

ارائ شده بررسی خواهد شد.
حکم ذوقی سوبژکتیو اما کلی
از نظر کانت احکتام زیباشتناختی ستوبژکتیو هستتند؛
یعنی مبنای تعیّنبوش آن چیزی جز احستا

لتذ

یا الم نیست .حکم ذوقی ،حکم شتناختی و درنتیجت
منطقی نیست؛ بلکت حکمتی زیباشتناختی استت کت
مبنای ایجابی آن تنها مبنایی سوبژکتیو است .احستا
لذ

و الم ب عنوان مبنای ایجابی حکتم زیباشتناختی

دال بتتر هتتیز چیتتزی در عتتین نیستتت(کانت:1381 ،
 .)99-100کانت معتقتد استت کت زیبتایی و زشتتی
خصوصیا

عینی امور نیست؛ بلک صرفاً شتیوهای را

نشان می دهد ک ما ب امور واکنش نشان میدهتیم .از
سوی دیگر او معتقد است ک احکام ذوقی مبتنتی بتر
مفهومی از عین نیستت؛ بلکت ایتن احکتام در مقابتل
احکتتام شتتناختیانتتد .بتت طتتور کلتتی حکتتم ذوقتتی
غیرمفهومی است؛ ب این معنا ک ایتن حکتم بتا هتیز
مفهومی از عین متعیّن نمیشود؛ بلک همانگونت کت
بیان شد ،صرفاً با یک احسا

مشوص میشود .پس

هیز قانونی وجود ندارد ک بتوان براسا

آن زیبتایی

و زشتی شیء را ارزیابی کترد؛ در حتالی کت احکتام
شناختی بر مفهومی خاص از یک شتیء مبتنتیانتد و
این مفهوم حکایت از ب کارگیری نوعی قاعده استت.
پتتس هتتیز قاعتتدهای در داوری زیباشتتناختی وجتتود
ندارد(راجرستتون .)17 :1394،احکتتام زیبتتایی احکتتام
تجربی معین نیستند؛ زیترا در اندیشتۀ کانتت زیبتایی
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نمیتواند مفهتوم طبقت ای از اشتیا باشتد .بت عبتار

کانت برای حل مشکل بیانشده تالش میکنتد تتا در

شکلبندی خصوصیا

بوش  9نقد قوۀ حکم روشن کند ک در حکم ذوقتی

دیگر ،زیبایی صرفاً ب صور

تجربی توصیف نمیشود؛ زیرا داوری چیزی ب عنتوان

داوری عین مقدم بر احسا

زیبا ،تا حدی باید همان لذ بردن از آن شیء باشتد.

نکتۀ بیانشده کلید نقد ذوق است .برای اینکت لتذ

لذ

خصوصیت عینی شتیء نیستت؛ بلکت واکتنش

ذهنی یا زیباشناختی ب آن است (همان.)17:
با اینک احکام زیباشناختی مبتنی بر احسا

و عتاری

از مفهوم است ،کانت معتقد است کت ایتن احکتام از
نوعی اعتبار کلی برخوردارند .درست است ک احکام
ذوقی ب لحاظ کمیت منطقی احکام شوصتیانتد؛ امتا
مدعی اعتبار کلیاند .در یک حکم ذوقتی ر تایت از
عین ب هر کسی نستبت داده متیشتود؛ بتیآنکت بتر
مفهتتومی متکتتی باشتتد(کانت .)113 :1381،متتا در
زیباخواندن یک شیء منتطر تواف دیگران نمیمتانیم؛
زیرا پیش از این بارها با این تواف روب رو شدهایم .از
همین رو این تواف را از آنان مطالب میکنیم .ب دلیتل
دخالتنداشتن مفهوم در حکم ذوقی کلیت این حکم
نمی تواند کلیتی منطقی باشتد؛ زیترا هتیز گتذاری از
مفاهیم ب احسا

لذ

و الم وجود ندارد .پتس ایتن

نوع کلیت کلیت منطقتی نیستت و بایتد آن را کلیتت
سوبژکتیو یا زیباشناختی نامید (همان.)114 :

لتذ

استت .از نظتر او

حاصل از حکم ذوقی قابلت انتقالپذیری داشت باشد،
باید مبتنی بر و عیتی از قوای شناختی باشتد کت در
همتتتتۀ موجتتتتودا

انستتتتانی مشتتتتترک استتتتت

) .(2Guyer,2006:162از آن رو کت ت حکتتتم ذوقتتتی
ب واسطۀ انتدرا عتین زیتر مفهتومی ختاص متعتیّن
زیباشناختی نمتیتوانتد محصتول

نمیشود ،پس لذ

شناخت معمولی عین باشد؛ بلک باید از نوعی نسبت
و رابطۀ خیال و فاهم ایجاد شود ک مبتنی بتر چنتین
اندراجی نیست ) .(Ibidاین نسبت ،نسبت آزاد استت
و کانت آن را بازی آزاد و هماهنت

قتوای شتناختی

مینامد .این نسبت آزاد یا حالت ذهنی (عمل داوری)
هم مسئول لذ

و هم مسئول ادعای اعتبتار کلتی آن
3

است ).( Ginsborg,1991:291
طرح مفهوم بازی آزاد هماهنگ در نقد قوۀ حکم
 کانت اولین بار از این مفهوم در مقدمۀ اول نقد قوۀحکم استفاده میکند .او در این مقدمت در حتالی کت

حال چگون ممکن است حکمی ک صرفاً برگرفت از
احسا

لذ بوش نسبت ب یک شیء است و عاری

از مفهوم ،احسا

لذ

خود را ب صتور

پیشتین از

هر سوژۀ دیگر نیز مطالب کنتد؟ پتس کانتت بایتد در
صتتدد آشتتتیدادن و ستتازگارکردن دو خصوصتتیت
ستتوبژکتیو بتتودن و کلیتتت احکتتام ذوقتتی باشتتد
).(1Kuplen,2013:18-19
 1موجکا کتاپلن ،استتاد فلستف دانشتگاه فتدرال بوداپستت ،یکتی از
محققان حوزۀ کانتشناسی است .مهمترین اثر ایشان در حوزۀ کانتت
پژوهی عبار

است از:

Beauty, Ugliness and the Free Play of Imagination,
Springer,2015

 2پتتل گتتایر از معتترو تتترین شتتارحان کانتتت و متوصتتص تتتاری
زیباشناسی در دانشگاه بران آمریکا است .از جمل آثار ایشان می تتوان
ب موارد زیر اشاره کرد:
Kant and the Claims of Taste ,Cambridge, Mass: Harvard
University Press, 1979
Kant and the Claims of Knowledge ,Cambridge:
Cambridge University Press, 1987
Kant on Freedom, Law and Happiness ,Cambridge:
Cambridge University Press, 2000
Knowledge, Reason and Taste: Kant's Response to Hume
,Princeton: Princeton University Press, 2008
A History of Modern Aesthetics, 3 volumes ,Cambridge:
Cambridge University Press, 2014

 3هانا گینسبورگ ،استاد فلسف دانشگاه برکلی ،یکی از کانتتپژوهتان
معاصر است .از مهمترین آثار ایشان میتوان ب مورد زیر اشاره کرد:
The Role of Taste in Kant’s Theory of Cognition. New
York: Garland Publishing, 1990
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حکم زیباشناختی حسی را ک صرفاً ب دلیل احساستی

چیزی نمی تواند ب شکل کلی انتقال یابد مگر شناخت

ک در شهود تجربی حاصل میشود خوشتایند استت،

و تصور تا جایی ک ب شناخت تعلت دارد .از همتین

از حکم زیباشتناختی تتأملی متمتایز متیکنتد .اعتالم

رو احسا

لذتی ک مبنای حکتم ذوقتی استت ،اگتر

می کند ک حکم دوم میتواند ادعای اعتبتار همگتانی

قرار است ب صور

داشت باشد؛ زیرا مبنای آن احستا
«بازی هماهن

لتذتی استت کت

دو قوۀ شناخت (خیتال و فاهمت ) در

کلی معتبر باشتد ،ختودش بایتد

محصول شکلی از داوری یا همان حالت ذهنتی بیتان
شده باشد .در صور

مواجهت بتا عینتی زیبتا یتا بت

قوۀ حکم برای سوژه ایجاد میکنتد» (Kant,f1, viii,

عبار

).20: 224

بازی آزاد با یکدیگر قرار میگیرنتد .ایتن بتازی قتوا،

 کانت در نسوۀ چاپشده از مقدمت نیتز اعتالممی کند ک «لتذ

دیگر تصتوری مشتوص ،قتوای شتناختی در

آزاد است از آن حیث ک هیز مفهوم معیّنی آنها را بت

زیباشتناختی نمتی توانتد حتاکی از

قاعدۀ خاصی از شناخت محدود نمیکند .پس مراد از

چیزی غیر از هماهنگی عین مزبور با قتوای شتناختی

استت آن

باشد ک در قوۀ حاکمتۀ متا مشتلول بتازی هستتند...
ادراک صتتر
نمیتواند صور

صتتور هتتا در قتتوۀ متویلتت هرگتتز

حالت ذهنی کت مقتدم بتر احستا
احسا

لتذ

بازی آزاد قوای مصتوّره در تصتوری معتیّن

برای شناخت ب طور کلی است .کانت معتقد است ک

بگیرد بدون اینک قوۀ حکم تتأملی،

حالت ذهن در بازی آزاد بهرهمند از انتقالپذیری کلی

البت ن از روی قصد ،حداقل آنها را با قوۀ خویش در

است .این بازی آزاد یا نستبت ذهنتی بترای شتناخت

مربتتو کتتردن شتتهودها بتتا مفتتاهیم مقایستت کنتتد

ب طور کلی مناسب است؛ از همین رو باید بترای هتر

(کانت.)86 :1381،

کس معتبر باشد؛ چنان ک گویی شناخت عینی استت

 -اصتتلیتتترین بوشتتی ک ت کانتتت در آن مفهتتوم

(همان .)119 :عتین زیباشتناختی متویلت و فاهمت را

هماهنگی آزاد را با تو یح بیشتتری طترح متیکنتد،

برای فعالیتی برمیانگیتزد کت نتامتعین امتا هماهنت

بوش تحلیل زیبا زیر عنوان «کلید نقد ذوق» است .از

است؛ یعنی فعالیتی ک ب طور کلی برای هتر شتناختی

نظر او «شناختی ک در اثر ایتن تصتور (تصتور عتین

الزم است .تنها از طری حسکردن تأثیر بازی بستیار

زیبا) ب بازی در میآیند ،در اینجا در یتک بتازی آزاد

روان دو قوه از هماهنگی آزاد آگاه میشتویم (همتان:

قرار دارند؛ زیرا هیز مفهوم متعتیّن آنهتا را بت قاعتدۀ

.)121

خاصی از شناخت مقیّد نمیکند .بنابراین حالت ذهنی

 -در بوش تذکر کلی ک بعد از بحث تحلیل امر

بتازی آزاد قتوای

زیبا بیان میشود ،دوباره صحبت از مفهوم هماهنگی

مصوره در تصوری معیّن برای شناخت بت طتور کلتی

آزاد ب میان میآید .از نظر کانت «ذوق یک قوۀ

باشد» (همان .)118-119 :او در همین بوتش اعتالم

داوری دربارۀ عینی در نسبت با قانونمندی آزاد قوۀ

میکند ک در حکم ذوقی داوری مقتدم بتر احستا

متویل است ...اگر قوۀ متویل آزاد باشد ،میتواند

در این تصور باید حالتت احستا

لذ

است .مراد از داوری نوعی حالت ذهنتی استت

ک ب عنوان شر ذهنی حکم ذوقی ،انتقالپذیر استت
و موجب لذ

از عین میشتود .از نظتر کانتت هتیز

هماهن

با قانونمندی فاهم ب طور کلی ،عمل کند»

(همان .)151:لحن کانت در این عبارا
با عبارا

پیشین متفاو

در مقایس

است .او در اینجا بازی آزاد
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را در داخل خیال و ن رابطۀ میان خیال و فاهم

و اخالقی متمایز کند و در عین حال مقتدما

مطرح میکند و اعالم میکند ک این بازی آزاد در

اعتبار کلی احکام ناهر بر این تجربۀ خاص را فتراهم

داخل خیال تا حدی با قانونمندی ک مشوصۀ فاهم

بسازد .ب یاد بیاوریم ک ختود کانتت صتریحاً اعتالم

است سازگار است ) .(Guyer,2006:164در ادامۀ

کرده بود ک تنها شناخت میتواند انتقالپذیر و مدعی

بوش گفت شده هیز تو یحی در راستای روشنکردن

اعتبار کلی باشد .پس در نگاه اول متا بتا یتک نتیجتۀ

ماهیت بازی ارائ نمیشود.

پارادوکسیکال مواجهیم :تجربۀ زیباشناختی متمتایز از

 -آخرین بوشی ک در آن مفهتوم همتاهنگی آزاد

اثبتا

شناخت است؛ اما اعتبار کلی دارد .کانتت بترای رفتع

تکرار میشود فقترۀ  35استت کت یکتی از مقتدما

این پارادوکس اعالم میکند ک ذوق میتوانتد توافت

استنتا محسوب می شود .از نظر کانت حکم ذوقتی،

دیگران را طلب کند تا آنجا ک مبنای آن حالت ذهنی

قابل ایجاب ب وسیلۀ مفاهیم نیست .بنابراین فقت بتر

روری برای شناخت ب طور کلی باشد .ایتن حالتت

شر صوری ذهنی یتک حکتم بت طتور کلتی مبتنتی

ذهنی رابطۀ قوای تصتوری ماستت .ایتن ادعتا بت آن

است .شر ذهنی همۀ احکام همان قوۀ حاکم است.

معناست ک داوری ذوق مدعی اعتبار کلی است؛ زیرا

این قوه برای تصتوری کت بت واستطۀ آن عینتی داده

مبنای آن نسبت میان قوایی استت کت در درجتۀ اول

میشود ب هماهنگی دو قتوۀ مصتوّره نیازمنتد استت؛

شناخت را ممکن متیکنتد .پتس حکتم زیباشتناختی

یعنی قوۀ متویل (برای شهود و تجمیتع کرترا

ایتن

اگرچ متمایز از حکم شناختی است ،ب نحوی مترتب

شهود) و قتوۀ فاهمت (بترای مفهتوم بت مرابتۀ تصتور

با شناخت نیز هست و همین ارتبا است کت کلیتت

این تجمیع) .اما چون حکم در اینجا مبتنی بر

آن را تضمین میکند ) .(1Hughes,2010:45این نتوع

هیز مفهومی از عین نیست ،فق میتواند قرارگترفتن

برقراری ارتبا برای کانت مشکالتی را ایجتاد کترده

خود قوۀ متویل باشد با شروطی کت فاهمت بت طتور

است .همانگون ک بیان شد او تالش متیکنتد تتا بتا

کلتتی بتترای گتتذر از شتتهود بتت مفتتاهیم نیتتاز دارد

بیان این امر ک در تجربۀ زیباشناختی فاهم با شرای

وحد

اذعتتان

«شناخت ب طور کلی» وارد بازی متیشتود بت نتوعی

(کانتتت .)216 :1381،کانتتت در ایتتن عبتتارا

میکند ک ذوق نیز بهرهمنتد از اصتل انتدرا استت،

ارتبا این تجرب بتا شتناخت اشتاره کنتد .مشتوص

البت ن اندرا شهودا
قوۀ شهودا

کریر زیر مفاهیم ،بلک اندرا

نیست ک مراد او از این اصطالح چیست .آیتا منظتور

زیر قوۀ مفاهیم .همین تعابیر بر ابهاما

شتتناخت در معنتتای قتتدیمی آن استتت ک ت هتتر نتتوع

بحث هماهنگی آزاد میافزاید؛ زیرا کانت پیش از این

شناختی را پوشش میدهد یا شرای کلتی شتناخت؟

فق از اندرا شهود زیر مفاهیم بحث کرده است.

)(Ibid,46

هد

از ذکر فقرا

گفت شده اشاره ب نحوۀ طرح

 1فیونا هیوز ،استاد دانشگاه ایسکس از کانتپژوهانی استت کت آثتار

این مفهوم از سوی خود کانتت استت .بتا توجت بت

مهمی دربارۀ زیباشناسی کانت منتشر کرده است:

مطالب بیانشده میتوان گفت او با طرح ایتن مفهتوم

The Reader's Guide to Kant's Critique of Judgement,
Continuum Press, 2009.

بر آن است تا تجربۀ زیباشناختی را از تجربۀ شناختی

Kant's Aesthetic Epistemology: Form and World,
Edinburgh University Press, 2007.
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مرتب کردن حالت ذهنی (همتاهنگی آزاد) دخیتل در

تفسیر پیششناختی

تجربۀ زیباشناختی با شناخت در عین اعتقاد ب تمتایز

مطتتاب بتتا اولتتین تفستتیر همتتاهنگی آزاد خیتتال و

آنها با یکتدیگر ،چنتدان ستهل و ستاده نیستت .اگتر

فاهم حالتی ذهنی است ک در آن همتۀ شترای الزم

هماهنگی آزاد ب معنای دقی کلمت ختالی از مفتاهیم

برای شناخت فراهم است؛ اال شر نهایی کت همتان

نمی توانتد چنتدان ارتبتاطی بتا

موردنظتر

باشد ،در این صور

شتتناخت داشتتت باشتتد .از ستتوی دیگتتر اگتتر تجرب تۀ
زیباشناختی برای نزدیکشدن ب شتناخت از مفتاهیم
استفاده کند ،احسا

آزادیِ خود را از دست خواهتد

ب کارگیری یک مفهوم مشوص برای کرر

است ) .(Guyer,2006:169کانتت معتقتد استت کت
شهودا

و مفاهیم عناصر مقوم شناختاند .ن شتهود

بدون مفهوم و ن مفهوم بتدون شتهود هتیزکتدام بت

داد (راجرسون .)24 :1394،اگر برقراری ارتبا میتان
هماهنگی آزاد با شتناخت مستتلزم آن باشتد کت هتر

دارد ک ت معتترو

ب ت دیتتدگاه فراشتتناختی استتت .براستتا

دیتتدگاه

چیزی ک ما میشناسیم باید از طریت همتاهنگی آزاد

فراشناختی ک دیدگاه خود گایر است ،متراد کانتت از همتاهنگی آزاد

قوا داوری شود ،پس بایتد بت ایتن دیتدگاه نتامعقول

نوعی هماهنگی خالی از مفهوم نیست؛ زیرا براسا

نقد عقل محض،

معتقد باشیم ک هرچیزی ک داوری میشود زیباستت

کانت نمی تواند ب تصور بدون مفهوم اعتقتادی داشتت باشتد .متراد از

) .(1Grodeisky,2011:417نکا

این نوع هماهنگی آن هماهنگی شناختی است ک در حد اعلی اعمتال

بیانشده حکایت از

شده استت؛ یعنتی آن همتاهنگی کت نظتم و وحتدتی را بت نمتایش

پیچیتتدگی ارتبتتا همتتاهنگی آزاد بتتا شتتناخت دارد.

می گذارد ک بیش از وحد

الزم بترای شتناخت عتین استت .بترای

تفاسیر و دیدگاههای موتلف دربارۀ هماهنگی آزاد بر

آشنایی بیشتر با این دیدگاه رک:

این پیچیدگی اذعان کردهاند و تالش میکنند تا تفسیر
روشن و سازگاری از این مفهوم ارائ دهند.

Guyer, Paul(2006), the Harmony of faculties revisited, in
the book: Aesthetic and cognition in Kant's Philosophy,
edited by Rebecca Kukla,2006,Cambridge university
press.pp.162-194

برای آشنایی با نقد این دیدگاه رک:

تفاسیر ارائهشده از هماهنگی آزاد

Kuplen, Mojca(2013),Guyer's interpretation of free
harmony in Kant, postgraduate journal of aesthetics,
vol.10,no.2,17-32

در یک تقسیمبندی کلی تفاسیر ارائ شده از هماهنگی

کرین گودسکی در مقالۀ ختود از یتک تقستیمبنتدی جدیتد صتحبت

آزاد ب دو تفسیر پیششناختی و چندشناختی تقسیم

میکند :تفسیر غیرزیباشناختی و تفستیر زیباشتناختی .او معتقتد استت

میشوند:2

تفاستتیر ارائ ت شتتدهای چتتون تفستتیر پتتیششتتناختی ،چندشتتناختی و
فراشناختی همگی در زیر تفسیر غیرزیباشناختی قرار می گیرنتد؛ زیترا
آنها در تبیین خود از همتاهنگی آزاد از اصتطالحا

1

کرن گرودیسکی استاد دانشگاه آبورن آمریکاست .از جمل آثار

استفاده میکردند و توجهی ب خصوصیا

غیرزیباشتناختی

خاص حتوزۀ زیباشناستی

ایشان دربارۀ زیباشناسی کانت میتوان ب موارد زیر اشاره کرد:

نداشتتت انتتد .براستتا

A New Look at Kant's Account of Testimony" (The
British Journal of Aesthetics, 50 (2010): 53-70
Schematizing without a Concept – Imagine that!” in Kant
and Philosophy in a Cosmopolitan Sense (Akten des XI.
Kant-Kongresses), eds. Stefano Bacin, Alfredo Ferrarin,
Claudio La Rocca, and Margi Ruffing (Berlin: Walter de
Gruyter, 2010): 59-70

بیهمتاست و شبی ب حکم شناختی نیست .شاهد این ادعا ترور

و)...در اثر مواجهیم ک با چینش خاصِ خود نوعی هماهنگی ذهنی را

 2البت باید توج داشت ک تقسیمبنتدی ارئت شتده تنهتا تقستیمبنتدی

ایجاد می کند ک از سن هماهنگی شناختی نیست و تنهتا موصتوصِ

ارائ شده نیست؛ بلک تقسیمبندیهای دیگر نیز ارائ شده است .بترای

مواجهۀ ما با آن اثر است و قابلیت تعمتیم بت اعیتان مشتاب را نتدارد.

مرال می توان ب تقسیمبندی س قسمی گایر اشاره کرد ک براستا

آن

عالوه بر دیدگاه پیششناختی و چندشناختی دیدگاه سومی نیز وجتود

تفستتیر زیباشتتناختی ،حکتتم ذوقتتی ،حکمتتی

نمون ای این احکام است .در مواجه با امر زیبا متا بتا مجموعت ای از
خصوصیا

زیباشتناختی خاصتی (نتور ،ستای  ،رنت  ،ارزش رنگتی

برای آشنایی با این دیدگاه رک:
Gorodeisky, Keren (2011),A Tale of faculties, British
Journal of Aesthetics,vol.51,no.4,octobr ,pp. 415-436
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شناخت منجر نمیشوند .مطاب با مباحتث نقتد عقتل

( .)1Henrich,1992:38زمانی کت متا بتا عینتی زیبتا

محتتض حساستتیت و فاهم ت هتتردو بتترای شتتناخت

متکرر آن عین را چنان متورد نظتر

روریاند؛ یعنی دادههای حسی یا شتهودها بایتد بتا
مفاهیمی ک قواعد کلتی بترای نظتم امتور محستو
هستند ،ترکیب شتوند تتا شتناخت حاصتل شتود .در
تجربۀ زیباشناختی خیال کرتر

تصتورا

را درستت

مواجهیم شهودا

قرار می دهیم ک گویی دارای وحتد

استت و بایتد

مفهومی برای آن ب کتار بترد؛ اگرچت هتیز مفهتومی
نمتیتوانتتد بتترای ایتتن وحتتد
( .)2Crawford,1974:90ب عبار

بت کتتار بتترده شتتود
دیگر در مواجهت

همانگون ک در فرایند شناخت حتاکم استت ،تلفیت

با امر زیبا چنان ب نظر می رسد ک شناخت با موفقیت

میکند؛ اما ایتن عمتل خیتال بت وستیلۀ هتیز مفهتوم

حاصل می شود؛ البت نتیج حتاکی از شتناخت معتین

خاصتتی از فاهم ت هتتدایت نم تیشتتود (Ginsborg,

مفهومی نیست (کرافورد.)43 :1384،

).1991:304
مطتتاب بتتا ایتتن تفستتیر ک ت معتترو

پس بدین ترتیب مطاب با دیتدگاه پتیششتناختی
ب ت تفستتیر

وقتی کانت ادعا میکند ک همتاهنگی آزاد همتاهنگی

پیششتناختی استت ،احکتام ذوقتی مبتنتی بتر هتیز

بدون قواعد است ،احتماالً منظور آن است ک کرتر

مفهومی اعم از تجربتی و مقتولی نیستت؛ بلکت تنهتا

واقعاً قاعده مند است؛ اما وقتتی متا مشتلول ارزیتابی

مبتنتتی بتتر فتترم محتتض عتتین یتتا تصتتور آن استتت

زیباشناختی میشویم متوج نیستیم ک کدام قاعده آن

) .(Kuplen,2013:22در این رویکرد ،همتاهنگی آزاد

را کنترل میکند .ما تنها ب کیفیت صوری قاعدهمنتدی

پیش از مفهومستازی واقعتیِ شتهود اتفتاق متیافتتد.

عالق مندیم .ما عالقت ای بت آگتاهی از ایتن واقعیتت

می توان هماهنگی آزاد قوا را نوعی هماهنگی شبی ب

نداریم ک چ قاعدهای نظم کرر

هماهنگی موجود در شناخت تلقی کرد؛ البت بتا ایتن

(راجرستون .)20 :1394،داوری مبتنتتی بتتر همتتاهنگی

قید ک ما در تجربۀ زیباشناختی قاعده مندی مشتوص

آزاد درواقع همان جست وجوی قاعتدهمنتدی کرتر

عتتین را در یتتک فراینتتد طبیعتتی درک و یتتا دقیت تتتر

است اما از آن رو ک دغدغ های شناخت ما ب حالت

احسا

می کنیم؛ بدون اینکت نستبت بت آن آگتاهی

داشت باشیم .تنها بعد از فرایند مقایس  ،تأمل و انتتزاع
می توانیم ب قاعدۀ صریح نائل شویم ک همان مفهتوم

را مشوص میکند

تعلی در میآید ،ما با ب کتارگیری مفتاهیم بت هتد
1

دیتر هنریش استاد بازنشست دانشگاه مونی و یکی از معرو ترین

کانتشناسان آلمانی است .مهمترین اثر ایشان در حوزۀ زیباشناسی

آن عتتین استتت (همتتان.)Ginsborg,1991:167()30،

کانت عبار

پس در تجربۀ زیباشناختی ما با نوعی فرایند شتناختی

Aesthetic Judgment and Moral Image of the World,
Stanford University Press, 1992.

(شناختی ب معنای عام کلم و ن شتناختی -مفهتومی
ک متراد

با ادراک است) مواجهیم ک بسیار نزدیتک

و شبی ب فرایند ادراک است .این فرایند شب شتناختی

2

است از:

دونالد کرافورد ،استاد بازنشست دانشگاه سنت باربارا ،یکی از

کانتپژوهانی است ک در دانشنامۀ زیباشناسی( )1384منتشرشده ب
زبان فارسی در انتشارا

فرهنگستان هنر مدخلی با عنوان کانت از

او منتشر شده است .مهمترین اثر مستقل ایشان دربارۀ کانت عبار

مقدم بر فرایند شکل گیری مفهوم است (البتت ایتن دو

است از:

فراینتتتتد کتتتتامالً منطبتتتت بتتتتا هتتتتم هستتتتتند)

Kant's Aesthetic Theory. University of Wisconsin
Press,1974.

.
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خود نمیرسیم و قاعدهمندی یتک شتیء را بتا اشتیاء

مشوص ندارد .هر دوی این ادعاها گویتای آن استت

دیگتتر مقایستت نمتتیکنتتیم .تأمتتل زیباشتتناختی بتتا

ک هماهنگی آزاد قوا حالتی است ک ب لحاظ منطقتی

قاعدهمندی ب خودیِخود سروکار دارد؛ در حتالی کت

و حتی زمانی ،مقتدم بتر شتناخت معمتولی استت و

حکم شناختی بیشتتر عالقت منتد بت مشتوصکتردن

بنابراین باید بت عنتوان حتالتی درک شتود کت در آن

شتتتباهت یتتتک عتتتین بتتتا اعیتتتان دیگتتتر استتتت

وحد ِ کرر

پیش از ب کارگیری مفهوم برای آن (در

).(1Allison,2001,188

حتتالتی کتتامالً آگاهانتت ) ،در یتتک فراینتتد طبیعتتی و

دیتر هنریش ،دونالد کرافورد ،هانتا گینستبورگ و

شتود .شتر حیتاتی و ستوبژکتبو

ناآگاهان احستا

آلیسون از جملت معترو تترین شتارحان معتقتد بت

برای ب کارگیری قوۀ حاکم دقیقاً تحق همۀ شترای

دیدگاه پیششناختی محسوب میشوند .آنهتا بت طتور

الزم برای شناخت است؛ جتز بت کتارگیری مفهتومی

کلی برای تأیید ادعای خود ب متنتی از مقدمتۀ اول و

مشوص برای کرر .

چاپ نشده استناد متیکننتد کت کانتت در آن اعتالم
میکند:
«یک حکم صرفاً تتأملی در متورد عینتی منفترد و
مشوص ،تنها در صورتی زیباشناختی استت کت قتوۀ
حکم (پیش از مقایسۀ آن عتین بتا اعیتان دیگتر) کت
مفهومی برای شهود معین ندارد ،خیتال (صترفاً بترای
ادراک عین) و فاهم (برای ارائۀ مفهوم ب طتور کلتی)
را در اختیار داشت باشد و نسبت دو قتوۀ شتناختی را
درک کند .این نسبت شر حیاتی و ستوبژکتیو بترای
ب کارگیری عینی قوۀ حاکم بت طتور کلتی محستوب
میشود» ).(Kant,f1,VIII,20:223-4
بنا بر قرائت پیششناختی کانتت در ایتن عبتارا
ادعا میکند ک تنها خیال (و ن فاهم ) در ادراک عین
دخیل است و قوۀ حکم هتیز مفهتومی بترای شتهود
 1هنری آدیسون یکی از برجست ترین کانتشناستان معاصتر و استتاد
بازنشستۀ دانشگاه بوستون است .از مهمتترین آثتار وی متی تتوان بت
موارد زیر اشاره کرد:
Kant's Theory of Taste: A Reading of the Critique of
Aesthetic Judgment (Modern European Philosophy),
Cambridge,2001.
Kant's Transcendental Idealism: An Interpretation and
Defense, Yale University Press,2004
Kant's Groundwork for the Metaphysics of Morals: A
Commentary, Oxford University Press,2011
Kant's theory of freedom, Cambridge University
Press,2012

تفسیر چندشناختی
مطاب با تفسیر دوم ک معرو

ب تفسیر چندشناختی

است ،بازی آزاد قوای شتناختی همتۀ شترای احکتام
شناختی را دارد؛ البت ب یتک شتیوۀ نامشتوص .یتک
عین زیبا حتاکی از کررتتی گشتوده یتا نامشتوص از
کریر ارائ شده است ک ب ذهن

مفاهیم برای شهودا

اجازه میدهد تا در میان شیوههای متفاو
عین ب صتور

ادراک یک

بتازیوار و لتذ بوتش در حرکتت

باشد؛ بدون اینک مقید ب یک شیوۀ ختاص در ادراک
باشد ) .(Guyer,2006:166پس مطاب با این خوانش
بازی آزاد در میان کررتی از مفاهیم ممکن و درنتیجت
شناختهای عر

شده ب وسیلۀ عین زیبتا در جریتان

است .خیال در بازی آزاد ب واسطۀ اینک فاهمت را بتا
امکانا

مفهتوم تتازهای مشتلول متیستازد تحریتک

میکند ).( Allison,2001:171
ب طور کلی براسا

ایتن تفستیر نبایتد همتاهنگی

آزاد را نوعی هماهنگی جداشده از مفاهیم یا ب نحوی
عاری از هرگون مفهتوم در نظتر گرفتت؛ بلکت بایتد
ب گون ای کامالً متفاو

ادعا کرد کت در جریتان ایتن

هماهنگی میتوان برخی مفاهیم متفاو

را برای یتک
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کرر

ب کار بترد .رابطتۀ خیتال و فاهمت در تجربتۀ

زیباشناختی آزاد از مفاهیم است؛ ب ایتن معنتا کت در
این ارتبتا از هرگونت مفهتومی کت نظتم کرتر

مشوصی از عین الزم نیست و هیز مفهومی نیز از آن
حاصل نوواهد شد» ).(Ibid:220-1

را

در هردو متن گفتت شتده بت نتوعی ارائتۀ مفهتوم

ب دقت مشتوص متیکنتد آزاد استت .متا آزادانت در

(اگرچ نامشوص) اشاره میشود .طرفتداران دیتدگاه

کررتی از مفاهیم ممکن شناوریم .حکم ذوقی شبی ب

چندشناختی این عبار

احکام شناختی است از ایتن حیتث کت در ایتن نتوع

ک تجربۀ زیباشناختی متی توانتد حکایتت از مفتاهیم

حکم نیز از مفاهیم استفاده میشود .اما در حتالی کت

کریری داشت باشد ،بدون اینک مجبور باشتد یکتی از

را زیر یک مفهوم در میکنتد،

احکام شناختی کرر

را ب این معنا تعبیر کتردهانتد

آنها را انتواب کند ).(Guyer,2006:172

احکام ذوقی از یک مفهوم مشوص استفاده نمیکنتد؛

کروتر ب عنوان یکی از شارحان معتقتد بت دیگتاه

بلک با کررتی از آنها مشلول بازی میشود و از همین

چندشناختی صریحاً ادعا میکند ک حکم ذوقی نوعی

متفتتتاوتی از فتتترم ارئت ت مت تیدهتتتد

خاص از حکم شناختی است).(2Crowther,2010:73

رو ادراکتتتا

او ب عبارتی استتناد متیکنتد کت کانتت در آن بیتان

).(Kuplen,2013:22
طرفداران دیدگاه چندشناختی برای تأیید ختوانش

میکند کت برختی از فتراوردههتای پرشتمار طبیعتت

خود عمدتاً ب دو متن از مقدمۀ اولِ نقتد قتوۀ حکتم

ب واسطۀ تنوع و وحدتشان ب تقویت و حفت قتوای

استناد میکنند ): (1 Rush,2001:58

ذهنی (ک با ب کاربردن این قوه ب بتازی درمتیآینتد)

«با قوۀ حاکم ما غایتمنتدی را درک متیکنتیم تتا

خدمت می کنند (کانتت .)311 ،1381،از نظتر کروتتر

آنجایی ک بر یک عین مشوص تأمتل متیکنتیم ...تتا

اعیان زیبتا دارای تنتوعی (کررتتی) از اجتزا ،بافتت و

شتتهود تجربتتی آن عتتین را زیتتر مفهتتومی (اگرچتت

جزئیا

نامشوص) درک کنیم» ).(Kant,,f1,VII,20:220

نور) هستند و میتوان آنها را ب صور های موتلتف

«اگر فرم یک عین مشوص در شهود تجربی چنان
تقویمشده باشد ک متویل در ادراکِ کرر

یتا شتیوههتای انعکتا

هاهری (مانند رن

در ادراک زیباشناختی وحتد

بوشتید .قتانونمنتدی

آن با ارائۀ

فاهمتت تنهتتا و تنهتتا بتت معنتتای توانتتایی آن بتترای

یک مفهومی از فاهم منطب باشد (اگرچ این مفهتوم

مفهومسازی است .این مفهومسازی از طری وساطت

نامشتتوص باشتتد) ،پتتس فاهم ت و متویل ت در تأمتتل

تجربتی

محض ب صور

متقابل برای پیشبرد کارشان منطبت

خواهند بود و عین صرفاً برای قتوۀ حاکمت غایتمنتد
درک می شود .برای این نوع غایتمنتدی هتیز مفهتوم

مقوال

و طبق بندی بر حستب خصوصتیا

مرتب حاصل میشتود ) .(Crowther,2010:75حتتی
نمود اعیانی ک دارای فرم مشوصیانتد متیتوانتد بت
شیوههای موتلف وحد

بیابد .پس در حکتم تتأملی

 2پل کروتر استاد دانشگاه ملی ایرلند ،متوصصِ زیباشناسی بصری و
از کانتپژوهان معاصر است.از مهم ترین آثار ایشان میتوان ب آثار
1

فرد راش استاد فلسف دانشگاه نتردام است .مهمترین اثر فلسفی

ایشان عبار

است از:

Theory.

Critical

The Cambridge Companion to
Cambridge University Press, 2004

زیر اشاره کرد:
Phenomenology of the Visual Arts (even the frame).
Stanford, CA: Stanford University Press,2009
The Kantian Sublime: From Morality to Art. Oxford,
UK: Oxford University Press,1989
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زیباشناختی فرایند ادراک یک فرایند بتاز و بتیپایتان

حتی آنها را در یک فرایند مفهومسازی براسا

است .در این فرایند نوعی بازی درونی میتان مفتاهیم

ب شکل ادراکی بت متا داده شتده استت ،ایجتاد کنتیم

شاکل سازی گشوده شده بت وستیلۀ

(ونزل .)98-99 :1395 ،پس در تأمل زیباشتناختی متا

مقولی و امکانا
محستتو

کرتتر

(خصوصتتیا

تجربتتی عتتین) ،ر

می دهد .کروتر قتانونمنتدی فاهمت بت طتور کلتی را

با نوعی ادراک مواجهیم ک حتتی اگتر تتداعیکننتدۀ
امری مشوص ب نظر برسد ،بست و مسدود نیستت و

اینچنین تعبیتر متیکنتد ) .( Ibid:77فترم در تأمتل

کررا

زیباشتتناختی ب ت گون ت ای استتت ک ت در هتتر تتتوجهی

شوند ( .)Rush,2001:52

بیشتتتری از وحتتد

امکانتتا

در نمتتود آن آشتتکار

دیگر ،سرشتت آن بت عنتوان یتک

شناخت می داند ،تفسیر این هماهنگی ب عنوان نتوعی

زیباشتتناختی همتتواره بتتاز بتتاقی متتیمانتتد

مفهومی متعتدد متواجهیم،

) .(Ibid:78اگر بوواهیم ادعتای فتوق را بت صتور
ملو

آن میتوانند ب شتیوههتای دیگتری نیتز تلفیت

از آن رو ک کانت هماهنگی آزاد را محرکی بترای

میشود .ب عبار
وحتتد

آنچت

بیان کنیم ،باید بگوییم وقتی چیزی را مشتاهده

بازی ک در آن با امکانا

بستتتیار موجتتت و معقتتتول بتتت نظتتتر متتتیرستتتد
).(Guyer,2006:169

میکنیم ،این مشاهده سبب میشود ک توقف کنتیم و

جرارد سل ،پل کروتر ،فیونا هیتوز و فترد راش از

بیشتر ب آن نگاه کنیم .در عین حتال ایتن امتر ستبب

جمل معترو تترین شتارحان دیتدگاه چندشتناختی

میشود تا دربارۀ آنچت بت آن نگتاه متیکنتیم بیشتتر

محسوب میشوند.

بیندیشیم .آنچ ک از طریت چشتم (شتهود) حاصتل
میشود ،مرا ب تأمل بیشتر (ب سمت مفتاهیم ،اگرچت

نقد دیدگاه پیششناختی

مفاهیم نتامتعیّنی کت بت شتناخت منجتر نمتیشتود)

 -قبالً بیان شد ک طرفداران این دیتدگاه بترای تأییتد

وامت تیدارد و ستتتبب تتتتداوم مشتتتاهده مت تیشتتتود

ختوانش ختود از همتاهنگی آزاد قتوا بت عبتتاراتی از

) .(Hughes,2010:49مراد از مفاهیم موردتأمل طیتف

مقدمۀ اول و چتاپنشتدۀ کانتت متوستل متیشتوند.

گشتتودهای از چیزهتتای ممکتتن و ش تیوههتتای متعتتددِ

همانگون ک می دانیم کانتت ایتن مقدمت را پتیش از

ب کارگرفت شده برای مشاهدۀ شتیء متوردنظر استت.

چاپ اصالح و خالصت متیکنتد .در مقدمتۀ رستمیِ

ر ایت من از امر زیبا لذتی است ک در جریان تأمتل
و براسا

چاپشتده عبتارا

متوردِ استتناد گفتت شتده حتذ

این طیف گشتودۀ مفتاهیم و ارتبتا هتای

شدهاند .پس ب یقین استناد ب آن عبارا  ،چندان قوی

ممکن حاصل میشود .ایتن ر تایت را هتیز مفهتوم

و قابلدفاع ب نظر نمیرسد .من اینک در متن نقتد

متعیّنی محدود نمی کند؛ بلک ب شکل بازی گون ای در

قوۀ حکم نیز عبتاراتی شتبی بت عبتارا

مورداستتناد

پیوند با کل طیفی از مفاهیم ممکن (اشکال ،ستای هتا،

یافت نمیشود.

فیگورها ،ژستها و هر نتوع ختاطرا

و تتداعیهتا)

 -باید توج داشت ک در صور

پذیرش قرائتت

معتبر تلقتیکتردن مطالتب

است ک در اختیار داریم؛ یعنی مفاهیمی ک بت شتکل

پیششناختی و در صور

کموبیش روشن از پیش در ذهن ما حضتور دارنتد و

مندر در مقدمتۀ اول ،طرفتداران ایتن دیتدگاه بایتد

میتوانیم ب آنها و وح بیشتری ببوشتیم یتا احتمتاالً

پاراگرا هایی را (در همان مقدمۀ اول) کت کانتت در
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آنها اعالم می کند ک تجربۀ زیباشناختی ب یک مفهوم
(اگرچ نامشوص) منجر میشود (این عبارا

همتان

عباراتیاند ک طرفداران دیدگاه چندشتناختی بت آنهتا
استناد میکنند) ب گون ای کامالً متفاو
ب عبار

دیگر در صور

تفستیر کننتد.

پذیرش اعتبار مقدمتۀ اول

الزم است ،محق می کند (قاعدهمندی) بتدون تحقت
همۀ شترای الزم ،چترا متا نبایتد زیبتایی را در همتۀ
موارد شناختی تجرب کنیم؟ ).(Guyer,2006:172
پس ب طور کلی اگر بتوان هر شیئی را ب صتور
زیباشتتناختی در نظتتر گرفتتت ،مشتتوص نیستتت ک ت

کانتتت ،رویکتترد پتتیشش تناختی بتت انتتدازۀ رویکتترد

چگون می توان اعیان زیباشناختیِ ختوب را از اعیتان

چندشناختی معتبر است .هیزکدام از شتارحانِ معتقتد

معمولی متمایز کرد .اگر بتوان از لحاظ نوعی تمتایزی

بت رویکتترد پتتیششتتناختی بت نکتتۀ یادشتتده توجت

را میان اعیانی ک آزادانت هماهنت انتد و آنهتایی کت

نداشت اند.

چنین نیستند قائل شد ،پس تمایز اعیتان زیباشتناختی

 -همانگون ک بیان شتد ،دیتدگاه پتیششتناختی

از اعیان غیرزیباشناختی وا ح و روشن میشتود .امتا

معتقد است ما در داوری زیباشناختی نظم امور متکرتر

چنین چیزی براسا

رویکترد پتیششتناختی ممکتن

را در یک فرایند طبیعی درک میکنیم بتدون اینکت از

نیست (راجرسون.)28 :1394،

این درک و دریافت خودآگاهی داشت باشیم و یتا آن

 -همتتانگون ت ک ت بیتتان شتتد مطتتاب بتتا دیتتدگاه

را با اعیان دیگتر مقایست کنتیم (بتدون بت کتارگیری

پیش شناختی می توان اصل قاعده منتدی عتین زیبتا را

اعتقاد ب چنتین دیتدگاهی دیگتر

کترد .ایتن

قاعده) .در صور

بدون ب کارگیری قاعده ای خاص احسا

نم تیتتتوان ب ت تمتتایز میتتان اعیتتان معمتتولی و اعیتتان

نظری یکی از اعتقادا

زیباشناختی معتقد بود .اگر دریافتت زیبتایی برابتر بتا

نقض خواهد کرد ک کرر

دریافت یک عتین بتدون توجت بت مفهتوم و اعیتانِ

ب هم میپیوندند (همان.)23 :

مشاب باشد ،در این صور

کانت را در نقد عقتل محتض
تصورا

ب وسیلۀ قاعتده

میتوان در تمتامی اعیتان

موجود در عالم ب همین منوال تأمتل کترد .متیتتوان

نقد دیدگاه چندشناختی

همۀ اعیان متعل ب شناخت را ب گون ای مد نظر قرار

 -در نقد و بررسی دیدگاه چندشناختی نوستت بایتد

داد ک گویی برای اولتین بتار بتا آنهتا متواجهیم و از

ب این واقعیت اشاره کرد ک طرفتداران ایتن دیتدگاه

همین رو در صدد مقایسۀ آنها با اعیان مشاب نیستتیم.

برای تأیید خوانش ختود عمتدتاً بت دو پتاراگرا

از

ما میتوانیم درختت خاصتی ،مترالً بیتد ،را از حیتث

مقدمۀ اول یا همان مقدمۀ چتاپنشتدۀ کانتت استتناد

قاعدهمندی کررتش متورد توجت قترار دهتیم؛ بتدون

میکنند .همانگون ک می دانیم کانتت ایتن مقدمت را

آگاهی از مفهوم یا قاعدۀ آن و بدون توج بت اینکت

پیش از چاپ اصالح و خالص میکند .توج ب ایتن

آیا این قاعده در مصداق دیگری از تجربتۀ متا نشتان
داده شده است یا ن  .ب عبار
از زیبایی در یک کرر

دیگر اگر احسا

متا

امر جالب است کت دو پتاراگرا
نهایی مقدم حذ

یادشتده در نستوۀ

میشوند .از سوی دیگتر در بدنتۀ

متعیّن واکنشی است بت ایتن

اصلی نقد قوۀ حکم هیز شاهدی برای تأیید این ادعتا

واقعیت ک آن و عیتی را ک بترای شتناخت واقعتی

یافت نمیشود ک در تجربۀ زیباشناختی ما بتا کررتتی
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از مفاهیم مواج هستیم .کانت در جتایجتای اثترش

نقد قوۀ حکم است .همانگون ک در مقال بیتان شتد

صریحاً اعالم میکند ک دریافت زیبایی نیازمنتد هتیز

تمام چالشی ک بترای کانتت در بحتث از همتاهنگی

مفهومی (اعم از متعیّن و نتامتعیّن) نیستت .کانتت در

آزاد قوای شناختی ایجاد متیشتود ،مترتب بتا بحتث

بحث از آثار هنری نیز با اینک معتقتد استت کت اثتر

کلیت احکام زیباشناختی است .با اینکت او زیبتایی را

هنری دارای مضمون و محتوا (ایدههای زیباشتناختی)

سوبژکتیو می داند ،آن را بهرهمند از کلیت می دانتد .او

است؛ اما بت هتیز وجت بیتان نمتیکنتد کت تجربتۀ

احکتام نتاهر

زیباشناختی در هنر عبار

است از بازیِ میان کررتتی

از مفاهیم ممکن.

معتقد است احکام زیباشناختی برخال

ب امر مطبوع ،برای همگان معتبرند و از همین رو متا
تواف دیگران را مطالب میکنیم .در صتور

پتذیرش

 -از سوی دیگر کانت در هیزکتدام از مرتالهتای

دیدگاه چندشناختی متا بتا نتوعی رویکترد تفستیری

خود دربارۀ زیبتایی (اعتم از زیبتایی آزاد و مقیّتد) و

متتواجهیم کتت وصتتول بتت اعتبتتار کلتتی در آن اگتتر

تجربۀ ما از آنها اعالم نمیکند کت کررتتی از مفتاهیم

دستنیافتنی نباشد ،دستِ کتم بستیار دشتوار خواهتد

مفهومی در تجربۀ زیباشتناختی متا

دیگر اگر فکر کنیم ک منظور کانتت از

نامتعیّن یا امکانا

بود .ب عبار

درگیر و دخیل است .حتی وقتی او از نتوعی زیبتایی

همتتاهنگی آزاد خیتتال و فاهم ت آن باشتتد ک ت متتا در

(زیبایی مقیّد) بحث میکند کت در آن مفهتوم دخیتل

ارزیتتابی عتتین زیبتتا آزادیتتم کتت آن را بتت صتتور

است ،تنها از یک مفهوم و ن مفاهیم متعتدد صتحبت

نمایشدهندۀ نظم های موتلف (و ن یک نظم خاص)

میکند.

مد نظر قرار دهیم ،دیگر نمیتوان انتظتار داشتت کت

 -از قائلین ب دیدگاه چندشناختی میتوان پرستید

افراد دیگر باید همانندِ من نظمی مشوص را در یتک

پذیرفتن تجربۀ زیباشتناختی بت عنتوان

عین زیباشناختی تشویص دهند .انگیزۀ اصتلی کانتت

تجرب ای ک درگیرِ مفاهیم متعدد نامتعیّن استت ،چترا

در برقراری شباهت میان هماهنگی آزاد بتا شتناخت،

نتامتعیّن

ب نوعی تتأمین کلیتت احکتام زیباشتناختی استت .در

لذ بوش باشد؟ بت نظتر متیرستد ایتن تحترک در

اعتقاد ب تفسیر چندشناختی کلیت زیرِ ستؤال

ک در صور

باید نوسان و حرکت در الب الی این کرتر
کررا

مفهومی بیشتر شبی سردرگمی میان پاس هتای

متعددی است ک ب یک سؤال داده میشود و همگتی
موج ب نظر میرسند؛ اما در عین حال هیزکتدام بت
معنای دقی کلم صحیح نیستتند .ایتن حالتت نتوعی
سردرگمی و پریشتانی را ایجتاد متیکنتد .گتایر ایتن
سردرگمی را شبی ب بوتک و کابوسی میداند ک نت
تنها لذ بوش نیست ،بلک ممکتن استت آزاردهنتده
نیز باشد ).(Guyer,2006:177
 مشکل اصلی کت رویکترد چندشتناختی بتا آنمواج است ناسازگاری آن با دغدغۀ اصلی کانتت در

صور

خواهد رفت (راجرسون.)25 :1394،
نتیجهگیری:
 oکانت تجربتۀ زیباشتناختی را از تجربتۀ شتناختی و
اخالقی متمایز میکنتد .داوری امتر زیبتا عتاری از
هرگون مفهوم است و کامالً سوبژکتیو .ایتن داوری
حاوی نوعی اعتبار کلی زیباشناختی است.
 oکانت برای توجی و تبیین کلیت احکام ذوقی( کت
سوبژکتیوند) معتقتد استت کت لتذ

زیباشتناختی

مبتنی بر حالت ذهنی هماهنگی آزاد است .استتفاده

نقد و بررسی دیدگاه پیش شناختی و چندشناختی در بحث از هماهنگی آزاد خیال و فاهم 39 /

از مفهوم هماهنگی آزاد بت دلیتل برقترای شتباهت

باشیم ،توجی و تبیین همزمتان آزادی و کلیتت در

تجربۀ زیباشناختی با فرایند شناخت است ک مبتنی

حکام ذوقی بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود.

بتتر همتتاهنگی محتتدود قواستتت .ایتتن شتتباهت
انتقالپذیری احکام ذوقی را ممکن میکند.

 oب ت نظتتر م تیرستتد در صتتور

پتتذیرش دیتتدگاه

چندشناختی باید ب این دیتدگاه معتقتد باشتیم کت

 oکانت تو تیح چنتدان روشتن و وا تحی دربتارۀ

تنها اعیان و آثار پیچیده ای ک قابلیت تفستیرپذیری

مفهوم هماهنگی آزاد قوای شناختی و ارتبا آن بتا

دارند و می توان از زوایتای موتلتف آنهتا را متورد

شناخت ارائ نمی دهد .بت همتین دلیتل برختی از

توج قرار داد ،زیبتا محستوب متی شتوند .در ایتن

شارحان تالش کردهاند تا با ارائۀ تفاسیر منطبت بتا

صحبت از زیبایی آثارْ ساده ،پوچ و بیمعنا

کلیت فلسفۀ او ،مشکال
برطر

ناشتیِ از ایتن مفهتوم را

خواهد بود.
 oبت نظتتر متتیرستتد کت دلیتتل اصتتلی موفت نبتتودن

کنند.

 oهیز عبار

صور

مستندی در نقد قوۀ حکم برای توجی

تفسیرهای بیانشده در جست وجوی شباهت میتان

دیدگاه پیششناختی وجود ندارد .این تفسیر ب دلیل

شناخت مفهومی و تجربۀ زیباشناختی باشد .تفستیر

موف نبودن در تمایزگذاری میان اعیتان معمتولی و

پیششناختی با اینک تجربۀ زیباشناختی را شناختی

اعیان زیباشناختی ،نمتی توانتد بت صتور

معقتول

نمی داند؛ اما بر نوعی آگاهی طبیعی در این تجربت

مفهتتوم همتتاهنگی آزاد را تبیتتین کنتد .در صتتور

اذعان می کند .تفسیر چندشناختی نیتز صتراحتاً بتر

اعتقاد ب این دیدگاه متیتتوان همتۀ اعیتان را زیبتا

شناختی بتودن (البتت در حالتت چندگانت ) تجربتۀ

ارزیابی کرد.

زیباشناختی اصرار می کند .عنصتری چتون آگتاهی

 oهیز عبار

مستندی در نقد قوۀ حکم بترای تأییتد

طبیعی و پیشمفهومی در رویکرد اول سبب ایجتاد

دیدگاه چندشناختی وجود ندارد .این تفسیر ب دلیل

مشکلی چون «هم چیز میتواند چنین تجرب شود،

موف نبودن در تأمین کلیت حکتم ذوقتی عتاجز از

پس هم چیز زیباست» میشود .در رویکرد دوم نیز

توجی معقول مفهوم هماهنگی آزاد قوای شتناختی

دخالت فرایند شناخت در تجربۀ زیباشناختی سبب

است .رویکرد چندشناختی رویکرد تفسیری استت

ازدسترفتن کلیت احکام ذوقی می شود .اگر کانت

ک ت در آن ممکتتن استتت افتتراد موتلتتف کیفیتتا

تجربۀ هماهنگی آزاد را صریحاً ناهر ب خصوصیتی

زیباشناختی متفاوتی را مد نظر قرار دهند.

عینی در اعیان خارجی می دانست و ن خصوصیتی

 oاگر تفسیر پیششناختی را بپذیریم ،ترسیم شتباهت

ذهنتتی چتتون غایتمنتتدی بتتدون غایتتت ،شتتاید

هماهنگی آزاد با شتناخت و در عتین حتال تمتایز

می توانستیم مشکل کلیت احکام ذوقی را آسانتر از

دقی آنها با همدیگر بسیار دشوار خواهتد بتود .از

میان ببریم .شاید اشاره ب ایدههای زیباشناختی (ک

تفسیر چندشناختی ،معتقد

لزوماً ایده های اخالقی انتد) در بوتش هتای پایتانی

سوی دیگر اگر براسا

ب دخالت مفهوم یا مفتاهیم در داوری زیباشتناختی

بوش اول (نقد قوۀ حکم) ب دلیل اجتناب از همین
مشکل ا اف شده باشد .کانتت در ایتن بوتشهتا

1396  بهار و تابستان،23  شماره، سال نهم، متافيزيك/50

Allison, Henry (2001), Kant's Theory of
Taste: a Reading of the Critique of
Aesthetic Judgment, Cambridge.
Crowther, Paul (2010), the Kantian
Aesthetic: from Knowledge to AvantGarde, Oxford.
Crawford, Donald (1974), Kant's Aesthetic
Theory, Madison: University of
wisconcin Press.
Ginsborg, Hannah (1991), on the Key to
Kant's critique of taste, pacific
philosophical quarterly, no.72,290313.
Gorodeisky, Keren (2011), A Tale of
faculties, British Journal of Aesthetics,
vol.51,no.4,octobr ,pp. 415-436
Guyer, Paul (2006), the Harmony of
faculties revisited, in the book:
Aesthetic and cognition in Kant's
Philosophy, edited by Rebecca Kukla,
2006, Cambridge university press. pp.
162-194
Henrich,
Dieter
(1992),
Aesthetic
Judgment and Moral Image of the
World, Stanfrd University Press.
Hughes, Fiona (2010) Kant's Critique of
Aesthetic Judgment ,Continuums.
Kant, Immanuel (2000), Critique of the
Power of Judgment, translated by P.
Guyer and E. Matthews, Cambridge:
Cambridge University Press.
Kuplen,
Mojca
(2013),
Guyer
interpretation of free harmony in Kant,
postgraduate journal of aesthetics,
vol.10, no.2, 17-32
Rush, Fred (2001), the harmony of
faculties, Kant studien 92, no.1:38-61.

معتقتتد استتت آثتتار هنتتری ایتتدههتتای اخالقتتی را
غیرمستقیم و از طری تمریل بت نمتایش

ب صور

 ما در مواجه با آثار هنتری بت صتور.می گذارند
احساسی و شاید شهودی از این مفاهیم عقلی آگتاه
می شویم؛ اما این آگاهی ما از سن آگاهی مفهتومی
(فاهمت ) کت کانتتت معتقتتد استتت بایتتد از تجربتۀ
 پتس تجربتۀ. نیست،زیباشناختی بیرون رانده شود
زیباشتتناختی حکایتتت از نتتوعی شتتناخت دارد و
مستلزم نوعی هماهنگی آزاد قتوا استت و در عتین
حال شناختی ب معنای مطرحشده در عقتل محتض
.نیست
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