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Absract
Baumgarten maintains that he introduces aesthetics as a science or a branch of philosophy.
There is no doubt that being a science requires requirements such as distinction from other
realms, enjoying particular legitimacy, having specific laws and principles and universal
claims. In other words, to introduce aesthetic as a science he should first explains the unique
characteristics of this discipline and its subordination to special rules; so that he could
distinguish it from other branches and disciplines. Mentioning the fundamental principle of
this branch is important because it causes the universality claim for its judgments. This study
tries to deal with Baumgarten’s desire i.e. (establishment of aesthetics) and to answer the
question that how he differentiates this new branch from other realm of philosophy and also
how he attempts to justify and specify universality of the aesthetics judgments? Baumgarten
succeeds in his above mentioned goals by exclusively relating aesthetic to perception and
specifying the main feature of this perception i.e. “extensive clarity.” He aims at justifying the
universality of aesthetic judgments by introducing aesthetic experience as some cognition-like
experience and also introducing general principles. Unfortunately, appealing to general
principles which are gained only through experience and general principles of psychology can
not specify the universality of aesthetics judgments because the only result of these principles
is some psychological and empirical generalization and not logical univers.
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چکیده
بومگارتن مدعی است که زیباشناسی ،یک علم یا شاخهای از فلسفه است .بدون شک علمبودن مستلزم لوازمی چون
تمایز از سایر حوزهها ،بهرهمندی از قانونمندی ویژه ،حاکمیت اصول و ادعای کلیت است .به عبارت دیگر،
بومگارتن باید برای معرفی زیباشناسی بهعنوان علم ،نخست خصوصیات منحصربهفرد این حوزه و تبعیتِ آن از
قوانین خاص را توضیح دهد تا بدین وسیله آن را از سایر شاخهها و حوزهها متمایز کند .اشاره به اصول بنیادی این
شاخه ،از این حیث مهم است که سبب ادعای کلیت برای احکامِ آن میشود .نوشتار حاضر تالش میکند تا به آرمان
بومگارتن (تأسیس زیباشناسی) بپردازد و به این سؤال پاسخ دهد که او چگونه این شاخۀ جدید را از سایر حوزههای
فلسفه متمایز می کند و چگونه در صدد توجیه و تبیین کلیت احکام زیباشناختی برمیآید؟ بومگارتن با مرتبطکردن
انحصاری زیباشناسی با ا دراک حسی و تبیین خصوصیت اصلی این نوع ادراک ،یعنی «وضوح توسیعی» ،موفق به
متمایزکردن زیباشناسی میشود .او با معرفی تجربۀ زیباشناختی بهعنوان نوعی تجربۀ شبیه به شناخت و همچنین
معرفی اصول عام ،در صدد توجیه کلیت احکام زیباشناختی است .متأسفانه توسل به اصول عام که تنها از طریق
تجربه و اصول کلی روانشناسی به دست میآیند ،نمیتواند کلیت احکام زیباشناختی را تبیین کند؛ زیرا تنها دستاورد
این اصول نوعی تعمیم تجربی و روانشناختی است و نه کلیت منطقی.
واژگان کلیدی :بومگارتن ،زیباشناسی ،وضوح توسیعی ،اصول عام ،کلیت.
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مدعی است که در صدد اعتبار مضاعف بخشییدن بیه

مقدمه
زیباشناسییی از همییان بییدو تأسیسییا ارتبییا

ادراک حسی و تأسیس منطقی نوین اسیت .از همیین

تنگاتنگی بیا ادراک حسیی داشیته اسیت .بومگیارتن

رو او زیباشناسی را کامالً در ارتبا بیا ادراک حسیی

به عنوان مؤسیس ایین علیم ،همیین محورییت ادراک

معرفی میکند و تالش میکند تا با تحلیل نوع تجربیۀ

حسی را مالک تمیایز زیباشناسیی قیرار داده اسیت و

دخیییل در ارزیییابی زیباشییناختی و تعریییف زیبییایی

سعی میکند آن را ارتقا دهد تا به علمی تبیدیل شیود

بییهعنییوان کمییالی کییه از طریییق ادراک حسییی درک

که اصول آن روشن و واضح اسیت .همیانگونیه کیه

میشود ،در راسیتای چنیین آرمیانی حرکیت کنید .او

میدانیم فیلسوفانی چون افالطیون ،ارسیطو ،دکیارت،

برخالف افرادی چون هیوم و دوبو مباحیث خیود را

الیب نیتس و ولف (که بومگارتن شاگرد او بیود) در

قیل علم جدیدی با عنوان زیباشناسی معرفی میکنید.

مقایسه با ادراک عقالنی اعتبیار چنیدان زییادی بیرای

اگر هیوم و دوبو بیشتر از نقید صیحبت مییکننید تیا

ادراک حسی قائل نبودهانید7؛ زییرا معتقید بودنید کیه

زیباشناسی ،به این دلیل است که آنها معتقدند کیه بیا

نتییایح حاصییل از اییین نییوع ادراک عییالوه بییر امکییان

محوریییتبخشیییدن بییه ادراک حسییی ،احسییا

و

خطاپذیری ،فاقد کلیت و یا همان اعتبار کلیی اسیت.

تجربه هیای پیشیین ،نتیایجی کیه از مباحیث حاصیل

فیلسییوفان تجربییهگییرا نیییز اگییر بییرای ادراک حسییی

خواهد شد ،شاید بتواند ادعای عمومیت داشیته باشید

اعتباری قائل بودند ،همواره بر این امر واقیف بودنید

(شییاقول و مییاحوزی ،)29-18 :7981 ،امییا بیییشییک

که نتایح حاصل از این نوع ادراک میتواند عمومییت

نمی تواند ادعای اعتبار کلی داشته باشد .مسیلمم اسیت

داشته باشد و نه کلیت .فیلسوفان تجربهگراییی چیون

کییه هییر شییاخه و بحییث جدیییدی تنهییا در صییورتی

هیوم در بحث از مباحیث مربیو بیه زیباشناسیی بیا

میتواند ادعای علم بودن داشته باشد که بتوانید نتیایح

محوریییتبخشیییدین بییه حییس و ادراک حسییی در

خود را بهصورت کلی معتبر بداند.

تجربه های زیباشناختی ،صریحاً اعتراف کیردهانید کیه

بومگارتن همانند هیوم و دوبو نقا بییبیدیلی را

تنها امیدوار به کشف اصول تجربیی -اصیولی کیه از

برای حس و ادراک حسی قائل میشود؛ اما بیرخالف

بررسی تجربه هیای گذشیته بیه دسیت آمیدهاندیی در

آنها مباحث خود را قیل علمی جدید معرفی میکنید.

مباحث نقدی هستند و این اصیول آنهیا را بیه نیوعی

همین امر نشان میدهد که از نظیر وی ادعاهیای ایین

عمومیت رهنمون می شود تا کلیت .البتیه شیاید بهتیر

علم جدید می تواند از اعتبار کلی برخوردار باشید .از

باشد از عبارت نقد به جای زیباشناسی استفاده کنییم؛

همین رو ،او بر آن است تا قانونمندی حوزۀ ادراکات

معییار قو »

حسی و نیز اصول حاکم بر این حیوزه را اثبیات کنید

هنوز ایین اصیطالح بیه صیورت صیریح و روشین و

تا از این طریق بتواند ادعای کلیت این نیوع ادراکیات

به صورت علمی مستقل طیرح نشیده بیود (سیلمانی،

را مطرح کند .این مقاله تالش میکنید تیا بیه تیالش

 )781 :7935بومگارتن بهعنیوان مؤسیس زیباشناسیی

بومگارتن برای طرح علم جدید زیباشناسی و راهحیل

زیرا تا زمان نگارش اثر هییوم «در بیا

پیشنهادی او برای مسیللۀ کلییت احکیام زیباشیناختی
 7برای مثال در این با

می توان به ایین آثیار اشیاره کیرد (:دکیارت،

 )522-2 :7911و ()Leibniz, 1989: 186

بپییردازد و درنهایییت موفقیییت و عییدمموفقیییت آن را
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ارزیابی کند .رسیدن به این هدف ممکن نیست؛ مگیر

یا قوانین قوقی تنها از طربق بررسی نمونههای موفیق

آنکه برخی از مهمترین مفاهیم او بررسی شود.

و تجربههای خوشایند قبلی ما به دست میآید .اصول
عامی که از طریق تجربه به آن دست میییابیم ممکین

تقابل نقد و استتیک

است بعدها نقض شوند و یا جیرح و تعیدیل شیوند.

باومگییارتن رسییالت خییود را (تأسیییس اسییتتیک)

بومگارتن در مقابیل ،معتقید اسیت کیه اگیر اسیتتیک

متفاوت از رسالت منتقد می داند .بر همین اسیا  ،او

فعالیت خود را فقط بیه ارائیۀ قواعید تکنیکیی بیرای

در پاراگراف های آغیازین اسیتتیکا معتقید اسیت کیه

آفرینا آثار هنری یا مشاهدات روان شناختیِ تأثیر اثر

مشکل عام نقد این است که منتقدان بیر پاییۀ اصیولی

بر مخاطب منحصر کند ،چنانکه تجربهگراییان چنیین

داوری میکنند که غالباً قادر به کاربست درسیت آنهیا

رؤیایی داشتند ،هرگز نمیتواند تبیدیل بیه ییک علیم

نیستند و لذا اغلب دچار اشتباه می شوند .خودِ نقید از

شود .حداقل در نگاه اول رؤیای بومگیارتن دسیتیابی

روشن سیازی اصیول موردِاسیتفاده اش نیاتوان اسیت.

به علمی با اصول مشخص است کیه بیه داوریهیای

فایدۀ بزرگ علم استتیک ،به زعم او ،این است کیه بیه

معتبرِ کلی خواهید انجامیید .او ایین علیم را اسیتتیک

این اصول ،وضوح و تمایز می بخشد؛ طوری که منتقد

مینامد.

با دقت و صحت بیشتر می توانند آنها را به کار ببنیدد
و بدین ترتیب می توان به منازعات قوقی بر پاییۀ ایین
اصول عام فیصله داد ( Baumgarten, 2007: 63, 78,

استتیک و منطق
باومگارتن در میان شاگردان ولف یگانه کسی بود

 .)99 [§§11-12, 57, 62-3]pp.بنییابراین ،وظیفییۀ

که به تکنیک منطقی تسلط یافت که به وسیلۀ آن ولف

استتیک همانا فراهم کیردن مبنیایی بیرای نقید ییا بیه

برای نخستین بار به فلسیفۀ آلمیانی شیکلی نظیام منید

عبارتی ،پی ریزی اصول راهنمایی اسیت کیه پشیتیبان

بخشید .او نه تنها منطق دان برجستۀ مدرسی بود که بیه

هرگونه حکم نقدی باشد .او بیهصیراحت در بنید 19

همییۀ جوانییب اییین رشییته تسییلط داشییت و آن را تییا

اعالم می کند که نمی توان [همچون تجربه گرایان] تنها

عالی ترین درجۀ کمیال صیوری اش متحیول سیاخت،

بر پایۀ تجربه ،قواعد عیام را شیکل داد ( ibid: p. 89

بلکه دستاورد واقعی او در این است که براثیر تسیلط

] .)[§73تجربه صرفاً می توانید نمونیه هیا و مصیادیق

بییر منطییق مدرسییی از محییدودیتهییای بییاطنی و

معیّنی از زیبایی را در اختیار قرار دهد ،که به زعیم او،

سیستماتیک منطق صوری آگاهی یافیت .نتیجیۀ ایین

مطملن یاً مبنییایی ناکییافی بییرای تأسیییس قاعییدۀ کلییی،

وقوف آن بود که توانست به دستاورد اصیل خیود در

به عنوان مبنایی برای توافق همگان با ارزش اسیتتیکی

تاریخ اندیشه دست یابد و شالودۀ فلسفی اسیتتیک را

نمونه ها و مصادیق گفته شده ،ییا همیان حکیم قوقیی

بنیان نهد و در تاریخ استتیک ،نام مؤسس ایین رشیتۀ

است .بدین ترتیب ،روشن است که هدف بومگیارتن

جدید را به خود اختصاص دهد .درواقی باومگیارتنِ

از استتیک وضوح بخشیدن به اصیول ییا قواعید عیام

منطق دان ضمن پژوها قلمرو ویژۀ خود ،از تکلیفیی

برای داوری های زیباشیناختی اسیت .تجربیه گراییانی

نو آگاه می شیود .او ایین وظیفیه را بنیا بیر مقیدمات

چون دوبو و هیوم معتقد بودند که دستیابی به اصیول

اندیشییۀ خییود بییر عهییده میییگیییرد و طییی آن،
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محدودیت های این مقدمات برایا آشکار میی شیود.

تازه مقرر میکند؛ اما طبق تیذکر کاسییرر ،ایین کمیال

بدین ترتیب ،استتیک از دل منطق تکوین می یابد .طیی

مقیّد به این شر اسیت کیه آن را بیه منزلیۀ امتییازی

این تکوین ،ضعفهای باطنی منطیق سینتی مدرسیی،

درون باش ،یعنی «کمال پدییداری» بفهمییم؛ امیا ایین

و دریافت حسی

«کمال پدیداری» به هی وجه همان کمیالی نیسیت کیه

که همانا نادیده گرفتن حوزۀ احسا

باشد ،برمال میشوند (کاسیرر :7983 ،ص.)215 .

منطق و ریاضیات می کوشند تا برای «مفاهیم متمیایز»

از نظر باومگارتن ،استتیکْ «علیم شیناخت حسیی

به دست آورنید« .کمیال پدییداری» خیود را در کنیار

است که باید علم شناخت عقلی ییا منطیق را تکمییل

کمال منطق جای می دهد و عنصری تحوییل ناپیذیر و

کند» ( .)Guter, 2010: p. 30-1شناخت حسی ،بنا بر

مستقل باقی می ماند (کاسیرر .)212 :7983 ،جایگاه و

اصطالحاتی که او با نظر به سنت الیب نیتسیی ی ولفیی

اهمیت باومگارتن در تاریخ استتیک مدرن بهنحو عیام

پذیرفتییه اسییت ،متعلییق بییه قلمییروی مغشییوش و

و استتیکِ آلمان به طور اخص در این اسیت کیه رنیح

نامتمایزی در تقابل با قلمرو شناخت نظری ییا عقلییِ

بسیار می برد تا هم ارزی «کمال پدیداری» را بیا کمیال

واضح و متمایز اسیت .اگیر امیر محسیو

از لحیا

منطقی مستقر کند .صد البته ،او در بیان اندیشیۀ خیود

محتوای محض تاریک باشد ،آیا نباید صورتی کیه در

در قالب اصطالحاتی که آفرییدۀ خیود نیسیت ،بلکیه

را میییشناسیییم و آن را بییه امییری

بیشتر آن را از فلسفۀ باسیتان و مدرسیی بیه عارییت

معقول تبدیل می کنیم نیز تاریک و میبهم بمانید؟ آییا

گرفتییه ،همییواره بییه بیییان مبتنییی بییر طبقییهبنییدی و

این صورتِ شناخت ،شیوه ای نو و پایدار بیرای درک

سلسه مراتبیی درمیی غلتید کیه اسیالف بیی واسیطه و

عرضه نمی کند؟ شیوه ای که شاید تیا

باواسطۀ او ،یعنی ولف و الیب نییتس ،هیم بیه نیوعی

آن زمان مغفول یا «بایر» مانیده باشید؟ باومگیارتن بیا

بدان ملتزم بودند .لذا ،اصطالحات فلسیفۀ مدرسیی او

همین پرسا ،پژوها خود را در استتیک می آغازد و

را وامی دارد تا سلسه مراتبی از رتبه برای شناخت قائل

به این سیؤال بیی هیی قیید و شیرطی پاسیخ مثبیت

شییود و بییر پایییۀ همییین نردبییان ارزشیییِ شییناخت،

میدهد .او معیار تازهای برای حسیت ییا محسوسییت

«پایین ترین رتبه را به استتیک به مثابۀ شیناخت جهیان

را تباه

اختصاص می دهد ...و به نظر میی آیید

آن امییر محسییو

جهان محسو

به دست می آورد که نه تنها اعتبار امر محسو

امور محسو

نمیکند ،بلکه بیر اعتبیار آن نییز مییافزایید .ریتیر در

مرحلییۀ آمییادگی محییض باشیید :تنهییا از دروازههییای

اشاره ای درخشان معتقد اسیت گیویی باومگیارتن بیا

سییپیدهدم زیباسییت کییه بییه سییرزمین شییناخت وارد

طرح دانا استتیک ،شناخت حسیِ غیرقابل تحویل به

می شوی» (همان) .می بینییم کیه در اینجیا باومگیارتنِ

منطق را وارد فلسفه می کنید و درنتیجیه بیه خواسیتۀ

متافیزیسین هم چنان بیر ایین نظیر اسیت کیه عقیل و

بیلفینگر جامۀ عمل می پوشیاند .بیلفینگیر معتقید بیود

فاهمییه ...راهبییر تمییامی شییناختهییای زیبییا هسییتند

باید افرادی بیایند و همانند ارسطو که با ارغنون خیود

(] .)Baumgarten, 2007: p. 80 [§74این بدان دلییل

«به منطق به مثابۀ قیوه ای بیرای اسیتدالل سروسیامانی

است که در روان شناسی سنت مدرسی ،حس ی همانند

داد» ،برای شناخت حسی نیز ارغنیونی تیدوین کننید

فلق که فاصل میان شب و روز است ی در حید فاصیل

(ریتر .)22 :7983 ،به واق  ،او برای امر حسیی کمیالی

«ژرفای تارییکِ نفیس» و بلنیدای شیناخت واضیح و
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متمایز جای دارد؛ اما اهمیت باومگارتن در این اسیت

(] ،)ibid: [§3یعنی قوۀ حیس در مقابیل قیوۀ فاهمیه

که می گوید این سیطره دیگر نمیتواند جبارانیه باشید

دریافت می شوند .بدین ترتیب ،مشاهده می شیود کیه

(].)ibid: p. 63 [§12

بومگارتن شیعر را بیه عنیوان نماینیدۀ هنرهیا ،نیوعی
شناخت اشیا از طریق بازنمودهیای حسیی میی دانید.
هدف شعر صرفاً انتقال حقیقت نیست؛ بلکه انتقال آن

صورتبندیهای استتیک
باومگییارتن اولییین صییورتبنییدی ،و بییهواقیی
خالصه ای از کل طرحِ علم استتیک را در رساله ای بیا

به وسیلۀ «بازنمودهای حسی» یا صور خیالی است کیه
از حوا

گرفته شدهاند.

عنوان تأمالتی فلسفی دربا پاره ای موضوعات نیاظر

دانا جدید باومگارتن در پیاراگراف هیای پاییانی

بر شعر ( )7192عرضه کرد .اثر مفصّل بعدی او به نیامِ

جلوه میکند .او پس از پاییهرییزی شیالودۀ بوطیقیای

استتیکا صرفاً صیورت پیالودۀ تیأمالت و بیه عبیارتی

فلسفی خیود در چییزی حیدود صید بنید کوتیاه ،در

تحقق این طرح محسیو

میی شیود .بیه قیول بیایزر،

تأمالت با وجود حجم اندکا (حدود چهل صیفحه)
اثری بهغاییت جیاهطلبانیه اسیت ( Beiser, 2009: p.

 .)124باومگارتن در این اثر به چیزی کمتر از بوطیقیا
در مقام یک علم راضیی نمییشیود ( Baumgarten,

] )1954: p. 39 [§9و رسالت این علم عبیارت اسیت
از مقررداشتن «بدنۀ قواعیدی کیه شیعر از آن پییروی
می کند» ( .)ibidاین بوطیقا باید به معنای ولفی علمیی
باشد؛ یعنی باید طابق النعیل بالنعیل روش ریاضیی را
دنبال کند :از اصول متعارف و تعاریف روشن بیاغازد

انتهای کار اقدام به صورت بندی نوع جدیدی از منطق
یا دانا می کند که می تواند «معطیوف بیه قیوۀ نیازل
شییناخت در شناسییایی حسییی اشیییا» ( ibid: p. 78

] )[§115باشد .او قوۀ عالی شناخت را کیه چیزهیا را
به تمایز از طریق عقل میشناسد ،در مقابل قیوۀ دانیی
شناخت قرار می دهد که چیزها را به طور مغشیوش از
طریق حوا

میشناسد .در حالی که علمی که با قیوۀ

عالی شناخت سروکار دارد همانا منطق اسیت ،علمیی
را که به قوۀ دانی شناخت مربو میی شیود ،اسیتتیک
مینامد (] .)]ibid: p. 77-8 §115-6بیایزر بیهدرسیتی
بیان می کند که همین امر حیاکی از تهیور مثیال زدنیی

و قواعد شعرسرایی را همچون قضایا از آنها اسیتنتا

باومگارتن در تأسیس دانشی جدید اسیت کیه تیا آن

کند .او ابتدا شعر را «گفتار حسی کامل» ( ibid: p. 39

زمان کسی بر خود نمی دید این چنین حوا ِ جزئی را

روش ریاضیی

داخل در قلمرو فسیلفه ای کنید کیه همیواره سیودای

خود تعاریفی از هریک از این اصطالحات بیه دسیت

شیناخت کلییهیا را داشیته اسیت ( Beiser, 2009:

میییدهیید :گفتییار «مجموعییهای از کلمییات اسییت کییه

)p.132؛ زیییرا باومگییارتن ،بییرخالف ولییف ،اظهییار

بازنمودهای مرتبط را به قهن متبادر میکنید» ( ibid:

می داشت که منطق همانا نه ارغنونی برای همۀ صیور

])p. 37 [§1؛ گفتیییار حسیییی «گفتیییاری دربیییارۀ

شییناخت ،بلکییه صییرفاً بییرای یکییی از صییورتهییای

بازنمودهییای حسییی اسییت» (])ibid: p. 38 [§4؛

شناخت است که بر قیوۀ عیالی شیناخت ابتنیا دارد.

بازنمودهای حسی ،دریافت های حسی یا بازنمودهایی

شناختِ حاصل از حواسمان مسیتلزم ارغنیونی کیامالً

پنح گانه ،یا به قول باومگیارتن

متفاوت است؛ ارغنونی که نه دانا منطق ،بلکه دانا

] )[§7تعریف می کند؛ سپس براسیا

هستند که از راه حوا

به پیروی از ولف ،از راه «جیز ِ نیازل قیوۀ شیناخت»

استتیک خواهد بود.
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وضوح توسیعی

1

تمام بیر آنهیا تیأثیر میی گذارنید ،میی گیوییم آنهیا را

استتیک بهواسطۀ ارتبا بسیار نیزدیکا بیا ادراک

به وضوح می بینیم؛ اما متمایز چیزی اسیت کیه چنیان

حسییی بییا نییوعِ خاصییی از بازنمودهییا سییروکار دارد.

دقیق است و متمایز از اشیا دیگر ،که فقیط بییان گیر

بهطور کلی میتوان گفت بازنمودهای خاصِ اسیتتیک

همان چیزی است که آشکارا بیر بیننیدۀ دقییق ظیاهر

آنهایی اند که از وضوح توسییعی برخوردارنید .بیرای

میشود» (دکارت.)522 :7911 ،

درک این اصطالح باید به سابقۀ این مفهوم در فلسیفۀ

او برای توضیح بیشتر مثیالی از درد مییزنید .درد

دکارت و الیب نیتس اشاره کیرد .دکیارت در فلسیفۀ

برای ما همواره کامالً روشن و آشکار است؛ اما اغلب

خود مالک حقیقت را بداهت میداند و معتقید اسیت

ما در تشخیص علت و محل دقییق آن در مییمیانیم.

که مفهوم بدیهی هم واضیح اسیت و هیم متمیایز .او

دکارت از این مثال برای نشاندادن ابهیام و پیچییدگی

بییرای توضیییح اییین دو مفهییوم چنییدان دقیییق عمییل

ارتبا

قهن و بدن اسیتفاده مییکنید ( Cottingham,

نمیکند .او ادعا میکند که:

 .)1993: p. 33همین اصطالح را الیب نیتس بیهطیور

«من چیزی را واضح می نامم که برای ییک قهینِ

خاص برای توضیح ادراک حسی به کیار میی بیرد .از

دقیق ،حاضر و واضح باشد .درسیت بیه گونیه ای کیه

نظر الیب نیتس ادراک عقلی واضح و متمایز اسیت و

چون اشیا در برابر دیدگانمان قرار می گیرند و با قوت

در مقابل ادراک حسی واضح و نامتنایز است .بهاعتقاد
او استفادۀ ما از حوا

 7در اینجییا الزم اسییت مالحظییۀ واژهشییناختی روشیینگرانهای دربییارۀ
به کاربردن اصطالح  extensiveاز سوی باومگارتن داشته باشیم .دلیل
انتخا

این واژه از سوی او برای توصیفِ «اغتشیاش» ()confusion

عصای خود است .حوا
ابییژههییا را براسییا

بیرونی همانند استفادۀ نابینا از
بیرونی کمکمیان میی کننید
الییوان ،اصییوات و روایییح و

به ریشۀ واژۀ التینِ  confusبرمی گردد .این واژه از فعیل confunder

طعم هایشان از هم تمیز دهیم؛ ولی ما را بیه کنیه قات

مشتق می شود که ترکیبی است از پیشوند « ،»- conبه معنای «بیا هیم»

این کیفیات نمی رسانند؛ زیرا این کیفییات دربردارنیدۀ

یا «با» ،و فعل  funderبهمعنای جاریشدن ،جریانیافتن ،فورانکیردن،
گستریدن و امتدادیافتن .بنابراین ،اغتشاش عبارت است از گستردن یا

عناصر و اجزا ِ غیرمحسوسی ،نظیر ارتعاشات هوا ییا

توسی انبوهی از اشیا ِ بسیار متفاوت با هم در ییک زمیان ( Beiser,

حرکییات قرات هسییتند کییه از طریییق خییود حییوا

 .)2009: p. 127بیا وجیود ایین ،بیه نظیر مییرسید اسیتفاده از واژۀ

تشخیص دادنی نیستند .تنها به مدد اسیتنبا و اسیتنتا

« »confusedعمق توصییفِ شیناخت برآمیده از وضیوح توسییعی را

می توان ره به ایین عناصیر و اجیزا بیرد؛ ولیی اینکیه

می کاهد »confusus« .در التین همچون « »confusedدر انگلیسی بار
معنایی منفی دارد؛ زیرا  confunderبیه معنیای بیی نظمیی ،شیلختگی،

فعالیت این عناصر و اجزا چگونه این کیفیات خیاص

آشفتگی ،تباهی و ابهام نیز هست ( Glare, 1982: p. 403 [Oxford

حسی را ایجاد می کند ،بر ما پوشیده می ماند .کیفییات

] .)Latin Dictionaryاین درواق به این دلیل اسیت کیه باومگیارتن

حسی به واق بسیار مرموز و مبهماند و به همین خاطر

می گوید شناخت حسی به «قیوۀ نیازل شیناخت» تعلیق دارد .ولیی از
آنجایی که عقل گرایی او بسیار معتدل تر از الیب نیتس و ولیف اسیت،
به نظر می رسد قصد دارد شأن متهوارنۀ جدییدی ،بیا داللیت معنیایی
مثبت بیشتری ،نیز به این واژه اعطا کند و به واق کاری را به سیرانجام
برساند که تصور می کرد الیب نیتس یا ولف در انجام آن قصور کردند.
به نظر می رسد همین امر تمام نکته ای باشد که در تعریف باومگیارتن
از  confusionبر حسب وضوح توسیعی نهفته است.

حتی نمی توان تعاریفی اسیمی از آنهیا بیه دسیت داد
( .)Leibniz, 1989: p. 186پیییافییر

تحلیییل

الیب نیتس از کیفیات حسیی همانیا طبقیه بنیدی او از
ایده هاست که به پیروی از دکارت ،در مقالۀ «تیأمالتی
در بییا

شییناخت ،حقیقییت و ایییدههییا» ()7182
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ایین طبقیه بنیدی ،هیر

بازنمودهییای واضییح و مغشییوش ایجییاد میییکنیید:

صورت بندی می شود .براسا

شناختی یا مبهم است یا واضح .یک ایده ،زمانی مبهم

بازنمودهییای مغشییوش بییه جییای آنکییه منتقییلکننییدۀ

است که برای بازشناسیی چییزی و تمییز آن از سیایر

بازنمودهای کمتری باشند که با ظرافیت از هیم جیدا

چیزها کافی نباشد .یک ایده به شرطی واضح است که

میشوند ،منتقلکنندۀ بازنمودهای بیشتری هسیتند کیه

بیرای بازشناسییی چییزی و تمیییز آن از سیایر چیزهییا

روی هم انباشته مییشیوند (Beiser, 2009: p. 127؛

تکافو کند .پس تمام ایده های واضح ،ییا متمایزنید ییا

)Guyer, 2014: p. 323؛ پس وضوح توسیعی نسیبت

مغشوش (نامتمایز) ( .)ibid: p. 24ییک اییدۀ واضیح

مستقیمی با اغتشاش دارد .آثار هنری به جای وضیوح

زمانی مغشوش است که برشیمردن یکاییک عالئیم و

اشتدادی در جست وجوی وضیوح توسییعی هسیتند؛

ویژگی های متمایزکنندۀ آن از سایر اییده هیا نیاممکن

یعنی به جای اطالعات کم اطالعات بیشتری را منتقل

باشیید .یییک ایییدۀ واضییح زمییانی متمییایز اسییت کییه

می کنند؛ اما بی آنکه تصیاویر را از هیم متمیایز کننید؛

برشمردن یکایک عالئم و ویژگی های متمایزکنندۀ آن

آن چنان که در گفتار علمی ییا منطقیی میدنظر اسیت.

از سایر ایدههیا ممکین باشید ( .)ibid: p. 23-4تمیام

بدین ترتیب او همان چیزی را که در قلمرو شیناخت

ایده های متمایز یی کیه قطعیاً واضیح هیم هسیتند ی ییا

علمی یا منطقی نوعی نقص تلقی می شود ،یعنی اشاره

کافی اند یا ناکافی .ایده های واضح و متمایز به شیرطی

به انبوهی از ایده ها بدون تمیزنهادن بین آنها ،بدل بیه

کافی انید کیه تبییین چیسیتی و چگیونگی هرییک از

مزیت سرمشق وار هنر به طیور کلیی و شیعر بیهطیور

ویژگیهای آنها ممکن باشد و زمیانی ناکیافیانید کیه

خاص میکند ( .)Guyer, 2014: p. 323پس میتیوان

چنین کاری ممکن نباشد« .خودِ شناخت یا اییدههیای

گفت هرچه وضوح توسیعی بیشتر باشد ،یعنی هرچه

واضح و متمایزِ کافی بر دو نوع اند :یا سمبلیک انید ییا

بییازنمود جزئیییتییر باشیید و چیزهییای بیشییتری را در

شهودی .شناخت واضح و متمایزی که هم زمان کیافی

تجربۀ حسی میا بازنمیایی کنید و روی هیم بینبیارد،

و شییهودی باشیید شییناختی مطلقییاً کامییل اسییت»

شاعرانگی آن نیز بیشتر است.

( .)ibid: p.23بنییابراین ،شییناخت کییافی متضییمن
شناخت متمیایز هرییک از ویژگییهیای متمایزکننیده
است (.)ibid: p. 24

وضوح توسیعی در مقابل وضوح اشتدادی
وضوح توسیعی در مقابل وضیوح اشیتدادی قیرار

بومگارتن به أسی از ولیف و الییب نییتس بیرای

می گیرد .در حالی که وضوح توسییعی بیر انباشیتگی

توضیح بازنمودهای اسیتتیکی از همیین اصیطالحات

شییماری از عالئییم و نشییانههییا تکیییه دارد ،وضییوح

استفاده میکند .همانگونه که بیان شد او معتقد اسیت

اشتدادی مبتنی بر وضوح هریک از نشان هیای منفیرد

که زیبایی از طریق ادراک حسیی دریافیت مییشیود.

است .وضوح توسیعی از بازنمایی انبوهی از اشییا بیا

پییس ادراک زیبییایی نییوعی ادراک واضییح و نامتمییایز

هم در آنِ واحد ناشی می شیود؛ حیال آنکیه وضیوح

است .باومگارتن برای توصیف این نوع بازنمودها در

اشتدادی نتیجۀ تجزیۀ ییک بیازنمود بیه عناصیر آن و

هنر از اصطالح وضوح توسیعی استفاده میکنید .هنیر

بازنمایی مجزای هریک از آنها در لحظات مختلف ییا

بییه جییای ارائییۀ بازنمودهییای واضییح و متمییایز تنهییا

نییاهمزمییان اسییت .در حییالی کییه وضییوح توسیییعی

 /95متافیزیک ،سال دهم ،شماره  ،52بهار و تابستان 7931

مشخصییۀ حساسیییت یییا بازنمودهییای حسییی اسییت،

را دارد که فالسیفه بیرای رسییدن بیه اصیول هرچیه

وضوح اشتدادی بارزۀ فاهمیه ییا بازنمودهیای عقلیی

کلیتر ،با طیبخاطر از آن صرفنظر میکنند.

است که عملکرد ویژۀ آنهیا تجرییه و تحلییل ،یعنیی

بومگارتن برخالف الیب نیتس خصوصیت تجربۀ

تشییریح یییک بییازنمود بییه عناصییر مجییزای آن اسییت

استتیکی را نهتنها نقص نمیداند ،بلکیه آن را امتییازی

(.)Beiser, 2009: p. 127-8

برای این تجربه معرفیی مییکنید .درواقی در تجربیۀ

باومگارتن با پیا کشیدن این دو مفهوم ،معیارهای

اسییتتیکی ،مییا بییا اطالعییات تفصیییلی کثییرِ حییاکی از

کامالً جدیدی را درون سنت الیب نیتسی ی ولفی مطرح

فردانیت مواجهیم؛ بدون اینکه تالش کنییم برخیی از

می کند .اکنون با دو معییار بسییار متفیاوت میواجهیم:

آنها را بیرای وصیول بیه خصوصییتی مشیترک کنیار

وضوح اشتدادیِ فاهمه و وضوح توسیعیِ حوا  .در

بگذاریم .آگاهی حاصل از این تجربه ارزشمند اسیت؛

حالی که اشیا ِ معقول انتزاعی (کلی) از طریق وضوح

زیرا صورتهایی ضمنی ،خام و مغشوش از شیناخت

اشیتدادی بیه شیناخت درمییآینید ،اشییا ِ محسیو

عقلی هستند .بومگارتن بیا توصییف ادراک اسیتتیکی

انضییمامی (جزئییی) را از طریییق وضییوح توسیییعی

بهعنوان وضوح توسیعی اصطالح «امر بیاننشدنی» je

می شناسیم .به قول بایزر ،این دو معیار ،دو نیوع پرتیو

 ne sais quoiرا که برخی از متفکران برای توصییف

هسییتند کییه هریییک وجهییی از هییدف روشیینگری را

تجربۀ زیبایی به کار میبردند ،بهصورت فلسفی تنظیم

روشن می کنند :یکی عمیق است و دیگیری عیریض؛

مییکنید ( .)Beiser, 2009: p. 129تجربیۀ اسیتتیکی

یکی به زوایای درونی اشیا نفیوق میی کنید و دیگیری

واضح و نامتمایز داللت بر تجربهای میکند کیه میا از

خود را بر فراز سراسر محیطشان میگسترد ( ibid: p.

آن اطمینان داریم؛ اما نمیتوانیم شرحا دهیم.

 .)128اگر امتیاز وضیوح اشیتدادی تجزییه و تحلییل
اسییت ،حسیین وضییوح توسیییعی ترکیییب اسییت؛
متحییدکردن امییوری کییه عقییل آنهییا را تقسیییم و
بخابندی میکند.
پس باومگارتن ،عقیده دارد قلمرو حوا

عامل دریافت وضوح توسیعی
بومگارتن در بند  121متافیزیک خود بیهییکبیاره
توصیییف جدیییدی درمییورد قییوۀ دریافییت ادراکییات

متضمن

واضح ،اما نامتمایز ارائه میدهد .به نظیر مییرسید تیا

اشیا ِ جزئی و منفردی است که از هر جهیت امیوری

پیا از این ،او قوای حسی را عامل دریافت این نیوع

کامالً متعیّناند (].)Baumgarten, 1954: p. 43 [§19

ادراکات معرفی میکرد .در بنید یادشیده او از قیوهای

در چنین صورتی ،تصاویر انضمامی هنر و شعر ،ایین

نظیر عقل صحبت میکند که محصول فعالیت مشترک

اشیا را بهتر از مفاهیم انضمامی فلسفه نمایا خواهند

چندین قوۀ دیگر است:

داد .بنییابراین ،رأی باومگییارتن اییین اسییت :وضییوح

«من ارتبا متقابیل برخیی چیزهیا را بیه تمیایز و

توسیعی تعیّن اشیا ِ تجربۀ حسی را بهتیر و کامیل تیر

برخی دیگر را به طرز نامتمایز میی شناسیم ،پیس قیوۀ

بازنمیایی مییکنید (] .)ibid: p. 43 [§18درحقیقیت

[شیناختِ] هیر دو را دارم .بنییابراین ،فاهمیهای بییرای

حرف او این است که شعر به تنهایی توانایی بازنمیایی

حصول بصیرت [متمایز] نسبت به ارتباطیات چیزهیا

وفور و کثرت جهان محسو  ،یعنی همان قلمروییی

دارم ،و آن عقل ( )ratioاست؛ و قوهای برای حصیول

بررسی انتقادی کلیت احکام استتیکی در اندیشۀ بومگارتن99/

بصیرت نامتمایز نسبت به ارتباطات چیزها که مشتمل

عقل فر دارد .او با این کار ،بیر کلییت ایین احکیام

است بر .7 :قوۀ حسی برای حصول بصییرت نسیبت

صحه می گذارد؛ زیرا احکام قوقی همچنیان احکیامی

به هماهنگی های اشیا ،لذا لطافت طبی حسیی [دارم]؛

شناختی دربارۀ تجربیۀ حسییانید کیه همچیون همیۀ

 .5قوۀ حسی برای شناخت اختالفات میان چیزها ،لذا

احکام شناختی ،قابلیت انتقال و کلییت بخشیی دارنید

فراست حسی [دارم]؛  .9حافظۀ حسی؛  .2قوۀ ابتکار؛

( .)Beiser, 2009: p. 129بیر ایین اسیا  ،واکینا

 .2قوۀ حکم حسی و قو به همیراه حکیم نیاظر بیر

استتیکی ،دیگر موردی سرراست از شناخت نخواهید

حوا ؛  .1پیا نگری نسبت به موارد مشابه؛ و  .1قوۀ

بود که حامیل وضیوح و تمیایز و مسیتلزم تجزییه و

تعیین حسی .کلیۀ این قوای نازل شیناخت ،تیا جیایی

تحلیل است؛ بلکه نوع خاصی از شیناخت اسیت کیه

که ارتباطات میان چیزها را بازنمیایی میی کننید -و از

اگرچه وضوح دارد ،ولی متمایز نیست؛ بلکه مغشوش

این حیث شیبیه عقیلاندیی تشیکیلدهنیدۀ آن چییزی

است و لذا مستلزم ترکیب است و نه تجریه.

هسییتند کییه نظیییر عقییل ( ،)analogon rationisیییا
سرجم کل قوای شناختی ای است که ارتباطات میان
چیزهییا را بییهطییرز نامتمییایز بازنمییایی میییکننیید»
(].)Baumgarten, 2013: p. 233 [§640

نظریۀ زیبایی در استتیک باومگارتن
با درنظرگرفتن دیدگاه بومگارتن درمیورد ماهییت
و هیییدف اسیییتتیک و نییییز تحلییییل وی از تجربیییۀ

پس بومگارتن معتقد اسیت میا عیالوه بیر قیوای

منحصربه فرد استتیکی ،روشن است که زیبیایی بیرای

حسی پینحگانیۀ ظیاهری دارای قیوای حسیی بیاطنی

وی در ارتبا مسیتقیم بیا حیوا

ظیاهری و بیاطنی

هستیم که بهصورت واضح اما نامتمایز میا را در درک

است .بهطور کلی دو دیدگاه دربارۀ تعریف زیبایی در

هماهنگی ،اختالف ،ثبت صور حسی ،ابداع ،داوری و

آثار بومگارتن وجود دارد:

همچنین در ایجاد نوعی توق و انتظار نسبت به موارد

 -مطابق دیدگاه اول زیبیایی وصیف کلییِ ادراک

مشابه و تعیین حسی یاری می رسانند .گویی او معتقد

واضح اما نامتمایزی است که حوا

دریافت میکنید

اسییت اییین قییوای حسییی بییاطنی عهییدهدار نییاقص

و با لذت و الم همراه است (Baumgerten, 2013: p.

فعالیت های فاهمه و عقل هسیتند .بیه نظیر مییرسید

] .)240 [§662باومگارتن در کتیا

متافیزییک خیود

آنچه سبب این تغییر لحین در بییان بومگیارتن شیده

معنقد است که «زیبایی» آن کمالی است [و زشیتی آن

است دغدغۀ کلیت احکام اسیتتیکی اسیت .اگیر ایین

نقصانی است] که از راه حوا

دریافت می شیود ،نیه

احکام با ادراکات کثیرِ واضیح امیا نامتمیایز سیروکار

از راه عقل محض (] ،)ibid: p. 240 [§662و به لذت

داشته باشد ،فرایند انتقالپذیری آنها با مشیکل مواجیه

[و الم] میانجامد (].)ibid: [§665

خواهد شد .بومگارتن با معرفیی قیوۀ نظییر عقیل در

 -از طرفی دیگیر ،زیبیایی در اسیتتیکا ایین گونیه

صدد توصیف استتیک بهعنوان نوعی شیاخۀ شیناختی

تعریف می شود :هدف استتیک همانا کمیال شیناخت

جدید است که شباهت آن به عقل شاید بتواند مشکل

حسی بماهو هو ،یعنی زیبایی ،است؛ حال آنکه نقص

کلیت آن را حل کند .وضوح توسیعی ،بهواق  ،قابلیتی

بماهو هو ،یعنی زشتی ،چییزی اسیت کیه بایید از آن

عقلی است که فقط نوعاً با وضوح اشتدادی فاهمه ییا

کیرد)Baumgarten, 2007: p. 64 [§14]( .

اجتنیا
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باومگارتن در استتیکا ،به پیروی از ارسطو در اخیال

از وحدت ویژگیهای کثییر ( ibid: pp. 108, 117-8

نیکومییاخو  ،معتقیید اسییت کییه کمییال هییر فعالییتِ

] .)[§§40, 94, 99همچنییین ،کمییال بییرای سییاختار

بهخصوصی منجر به لذت میشود؛ لذتی کیه بیهواقی

کیهانی به وجه عام حیثی بنیادی دارد؛ چرا که متضمن

تکمیل چنین فعالیتی است ( Aristotle, 1984: Book

وحدت اشیا ِ کثیر در یک کل هماهنگ اسیت ( ibid:

.)X, ch. 4

.)pp. 167 [§§357, 360

چیزی که از هر دو تعریف زیبایی برمی آیید ،ایین

تز اصلی باومگارتن ،به پیروی از ولف ،این اسیت

است که تلقی عام او از استتیک جایگاه رفیعیی را بیه

که زیبایی عبارت است از «شهود کمال» .نکتیۀ بسییار

لذت اعطا می کند :هدف اصیلی زیبیایی همانیا ایجیاد

مهم آنکه چنین تزی می کوشد هر دو جنبۀ ابژکتییو و

لذت در مدرِک است .لذا او در سخنرانی هایا مکیرر

سوبژکتیو زیبایی را تبیین کند .ضیرورت کمیال بیرای

در مکرر اعالم می کند« :اصیل ترین هیدف زیبیایی آن

زیبایی ،تا حدودی حاکی از ابژکتیویتۀ زیبیایی اسیت:

است که میخواهد خوشایند باشید» ( Guyer, 2014:

اگر هی وحدت در کثرتی در ابژه وجود نمی داشیت،

 .)p. 323نکتۀ بسیار مهم آنکه باومگیارتن ،بیرخالف

هی زیبایی ای هم در کار نبیود .در مقابیل ،ضیرورت

کانت ،از نقا بنیادی لذت در تجربۀ استتیکی هرگیز

شهود برای زیبایی ،سوبژکتیویتۀ آن را مؤکد میی کنید:

به این نتیجه نمی رسد که حکم اسیتتیکی بایید صیرفاً

اگر هی ادراک حسی ای از کمال وجود نداشته باشد،

سوبژکتیو باشد؛ بلکه با توجه به صبغۀ شناخت باورانۀ

زیباییای هم در کار نخواهد بود ( Beiser, 2009: p.

اندیشه اش ،حتی لذت را حالتی شناختی می داند؛ چرا

 .)14دو فایدۀ عمیده میی تیوان بیرای حییث ابژکتییو

کییه در بنیید  112متافیزیییک بیییان میییکنیید« :لییذت

زیبایی برشمرد )7 :توجیه حکیم اسیتتیکی را ممکین

( ،)voluptasحالتی از نفیس در نتیجیۀ شیهود کمیال

می کند؛ یعنی می شود دالیلی برای آن اقامیه کیرد کیه

اسییت» (] ،)Baumgarten, 2013: p. 237 [§655و

عمدتاً به ویژگی های ساختار صوری ابژه اشاره دارند؛

شهود هم عبارت است از شناخت مستقیم امر جزئیی

 )5می توان قو خو

از طریییق حییوا  ،در مقابییل شییناختِ غیرمسییتقیم

است که از کمال لذت ببیرد؛ حیال آنکیه قو بید از

بیهواسیطۀ صِیرف نشیانههیا (].)ibid: p. 227 [§620

نقصان لذت میبرد .فایدۀ مهم حییث ابژکتییو زیبیایی

میدرِک،

هم این است که نقا قاط لذت ،بیه واقی بیر نقیا

هنگام عملکرد درست و کامل آن نیست؛ بلکه چیزی

سازندۀ حوا

در زیبایی تأکید می کند :لذت همیواره

است که باومگارتن آن را کیفیتی «استعالیی» می نامید؛

آزمون نهیایی ارزش اسیتتیکی اسیت؛ یعنیی سینجا

یعنی کیفیتی که به خود قات اشیا تعلق دارد ( ibid: p.

اینکه آیا کمال ادراک شده است یا نه.

کمال هم صرفاً کیفیتی قابل اِسناد به حیوا

را از بد تمیز داد :قوقی خو

] ،)117-8 [§98بنابراین در بند  33اعالم میکنید هیر

تأکید باومگارتن بر شهود به مثابۀ صورت خاصیی

استعالیی کامیل اسیت ( ibid: p. 118

از جنبۀ سوبژکتیو زیبیایی ،تأکییدی راهبیردی اسیت؛

] .)[§99کمال منو است به هماهنگی کثرتی از اشییا

چرا که هدفِ آن این اسیت کیه تبیینیی بیرای پدییدۀ

در یک شی (].)ibid: pp. 117-8 [§§. 94, 99, 100

کییانونی  je ne sais quoiفییراهم کنیید ،کییه عنصییر

کمال قاتیِ هر شی منفردی است؛ زیرا عبارت اسیت

تبیین ناپذیر و غیرقابل توصیف تجربۀ اسیتتیکی اسیت:

چیزی بهلحا
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این پدیده زمانی بروز می کند که درمیی ییابیم ابیژه ای

(] .)Baumgarten, 2007: p. 67 [§§19-20تز کلی او

خوشایند است ،ولی نمی توانیم تشیخیص دهییم چیه

این است که این صیورت هیای کمیال الزم و ملیزوم

چیزی آن را تیا بیدین حید خوشیایند و لیذتبخیا

هم اند :ادراک کمال در ابژه ،کمال شیناخت حسیی را

ساخته است ( .)ibid: p. 145شهود ،بیهمثابیۀ آگیاهی

باعث می شود که عالی تیرین بییان و تجلیی آن لیذت

مستقیم از امر جزئی ،سرشار از سیرزندگی و وضیوح

ادراککننده اسیت ( .)Beiser, 2009: p. 146بیا ایین

توسیییعی اسییت ،کییه مبنییای تجربییۀ اسییتتیکی اسییت

حسا  ،ایدۀ مبنای این تز به نظر می رسد چنین باشد:

(.)Guyer, 2014: p. 325

تشییخیص همییاهنگی سییاختاری یییک ابییژه باعییث
برانگیزش فعالییت حیوا

میی شیود و آنهیا را وادار

ساازااری یاا ناساازااری تعااریم بومگاارتن از

می کند تا در فعالیت های خاصشان به نحوِ احسن عمل

زیبایی؟

کننییید ( .)Groger, 1983: 377بنیییابراین ،ادراک

حال که به تعاریف دوگانیۀ باومگیارتن از زیبیایی
در متافیزیک و استتیکا اشاره کردیم ،این سیؤال پییا

هماهنگی باعث میشود حیوا

بیهمراتیب قیویتیر،

سرزندهتر و حسا تر میشود.

می آید کیه آییا تعیاریف او سیازگار اسیت ییا خییر؟
تعریف او در متافیزیک زیبایی را ویژگی ابیژه ،یعنیی

استتیک بومگارتن و مسئلۀ کلیت

«وحدت در کثرت» معرفی می کند؛ حال آنکه تعرییف

بییا توجییه بییه بحییث بومگییارتن دربییارۀ اسییتتیک

او در اسییتتیکا آن را ویژگییی سییوژه ،یعنییی «کمییال

فهمیدیم که حوزۀ فعالیت این شاخه محدود به حوزۀ

شناخت حسیِ [مدرِک]» میداند .ناسیازگاری ایین دو

حوا

است و ادراکی که از آن حاصیل مییشیود از

صییورتبنییدی سییؤالهییایی را دربییارۀ انسییجام کلییی

وضوح توسیعی یا به عبارت دیگیر وضیوح نامتمیایز

اسییتتیک باومگییارتن ایجییاد میییکنیید .ولییی هییی

برخوردار است .از سیوی دیگیر ،مشیخص شید کیه

ناسازگاری ای در کار نیست؛ چیرا کیه ایین تعیاریف

زیبایی کمال مشهود اسیت .بیه عبیارت دیگیر میا در

متقابالً یکدیگر را تقویت می کنند ،و تفاوت بین آنهیا

استتیک کمال را از طریق حوا

بهصورت واضح ،اما

صییرفاً ناشییی از تفییاوت نظرگییاه باومگییارتن در دو

نامتمایز دریافت می کنیم .یعنی ما از دریافیت زیبیایی

تعریف است :در متافیزیکیا دغدغیۀ او نظیری اسیت،

مطملن هستیم؛ اما نمی توانیم بازنمودهایی کثیری کیه

یعنیی بیر آن اسیت چیسییتی چییزی را کیه از طریییق

آن را ایجاد کیرده اسیت ،متمیایز کنییم .از آن رو کیه

شناسیایی میی شیود تعییین کنید؛ حیال آنکیه

بومگارتن ادعا میکنید اسیتتیک علیم اسیت و بیر آن

دلمشییغولی او در اسییتتیکا عملییی اسییت ،یعنیییی

است تا قانون های حاکم بیر ایین حیوزه را کشیف و

را کمیال

تحلیییل کنیید و از آن رو کییه او تییالش متفکییران

بخشید .ولی او هرگز نمی خواهد این دو جنبۀ زیبایی

تجربی مسلک را به دلیلِ استناد به تجربیه در بحیث از

را از هم جدا کند :او به روشنیِ هرچیه تمیام تیر بییان

ادعای کلی قان کننده نمیداند ،پس باید او بهگونیهای

کرده است که شناخت حسی تنها به شرطی بیه کمیال

متفاوت کلیت احکام استتیکی را تبییین کنید .بیدیهی

می رسد که با کمال خود اشییا مطابقیت داشیته باشید

اسییت کییه بومگییارتن دغدغییۀ کلیییت بییرای احکییام

حوا

می خواهد دریابد چگونه میی تیوان حیوا
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زیباشیناختی را داشییته اسیت .از همییین رو او تییالش

نتوان به این علت یا علیل اشیاره کیرد ،چگونیه بایید

می کند تا بازنمودهای این حوزه را شبیه بیه شیناخت

امیدوار بود که دیگران نیز با حکم ما موافق و همیراه

جلوه دهد .شاید ارتبا با شیناخت بتوانید بیه نیوعی

باشند؟

کلیت را برای احکام استتیکی تأمین کند .کانت بعدها

به نظر می رسد که بومگارتن از چنیین مشیکالتی

صریحاً به همین نکته اعتراف میی کنید ،وقتیی اعیالم

آگاه بوده اسیت؛ زییرا او در پیاراگرافهیای آغیازین

میکند که تنها شیناخت انتقیالدادنیی اسیت (کانیت،

استتیکا تالش میکند تیا اصیولی عیام بیرای اسیتتیک

 .)778 :7987همان گونه که پییا از ایین بییان شید،

فراهم کند تا بدین وسیله از دام نسبیت در این حیوزه

بومگارتن برای استتیک وظیفۀ شناختی قائیل اسیت و

رهایی بجوید .از نظر او اصولی که منتقدان برای حیل

معتقد است که این علیم نیوعی شیناخت و دریافیت

مناقشات قوقی از آن پیروی میکنند ،چندان روشن و

شهودی از کمال را برای ما به ارمغان میی آورد .او بیا

واضح نیست .فایدۀ بزرگ علم اسیتتیک ،بیه زعیم او،

صیحبت از قیوۀ نظییر عقیل کیه وظیفیهاش دریافییت

این است که به این اصول وضوح و تمایز می بخشید؛

کثییرات حسییی بییهصییورت نامتمییایز اسییت ،بییر

طوری که منتقد با دقت و صحت بیشتر می تواند آنهیا

شناختی بودن دریافت استتیکی تأکید می کنید .سیؤالی

را به کار ببندد و بدین ترتیب میی تیوان بیه منازعیات

که اکنون ممکن است طرح شود این است که آیا تنها

قوقیییی بیییر پاییییۀ ایییین اصیییول عیییام فیصیییله داد

نسبتدادن عملکیرد شیناختی بیه اسیتتیک مییتوانید

( Baumgarten, 2007: pp. 63, 78, 99 [§§11-12,

کلیت احکام این حوزه را تضیمین کنید؟ آنچیه قیوۀ

].)57, 62-3

ظیاهری و درونیی بیرای میا بیه

چرا باومگارتن تصور می کند منتقید بایید اصیولی

نظیر عقل یا حوا

دسییت میییآورد ،انبییوهی از اطالعییات مغشییوش و

عام در دست داشیته باشید؟ پاسیخ را بایید در التیزام

دستهبندی نشده است که تنها درمورد آن اثر طبیعی ییا

باومگارتن بیه اصیلی بنییادی تیر جسیت؛ اصیلی کیه

هنریِ خاص صاد است .ما حتی نمیتیوانیم آنهیا را

می کوشد آن را در متافیزیک خود اثبات کنید؛ اصیلی

از همدیگر متمایز کنیم .پس به راستی به دنبال کلییت

که برای کل عقلگرایی او بسیار بنییادی اسیت :اصیل

چه چیزی هستیم؟ ما در مواجهه با یک اثیر کمیال را

جهیت کیافی ( Baumgarten, 2013: pp. 102, 105

دریافت می کنیم؛ بدون اینکه علت این دریافت خیود

 .)][§§14, 21, 22گرچه باومگارتن در متافیزیک این

را از البهالی دریافت های حسی خود بازبشناسییم .از

نهادۀ کانتی را می پذیرد که احکام قوقیی مبییّن لیذتی

همین رو بومگارتن مدعی بود که دریافیت اسیتتیکی

هستند که از ابژه هایی معیّن دریافت کنیم؛ اما همچنان

نامتمایز است و بر نوعی تجربیۀ بییاننشیدنی داللیت

می اندیشد که ما باید بتوانیم این احکام را مدلل کنییم

میکنید .اگیر ایین تجربیه قابلییت توصییف دقییق و

و به این پرسا پاسخ دهیم که چرا از برخی ابژه های

بیانشدنی را ندارد ،به نظر میرسد صیحبت از کلییت

خاص لذت می بریم و از برخی دیگر نه .هیدف ییک

آن چندان معقول به نظر نمییرسید .بییشیک تصیور

اصل عام ،صورت بنیدی ایین دالییل و تیدارک دییدنِ

کمال ،علت یا علل خاصی در خود اثیر دارد ،وگرنیه

تبیینی بیرای آنهاسیت .از منظیر باومگیارتن ،مشیکل

باید در هر شی و اثری با آن مواجه میشدیم .وقتیی

اساسییی اسییتتیکِ تجربییهگییرا اییین اسییت کییه احکییام

بررسی انتقادی کلیت احکام استتیکی در اندیشۀ بومگارتن91/

استتیکی را مجاز میی کنید کیه از اصیل جهیت کیافی

ادعا شد .بومگارتن در بند  19استتیکا صیریحاً اعیالم

تخطی کنند؛ طبق موقف او در بند  2استتیکا ،استتیک

می کند که نمی توان [همچون تجربه گراییان] تنهیا بیر

تجربه گرا لذت را تبدیل به تنها آزمون ارزش استتیکی

پاییۀ تجربیه ،قواعید عیام را شیکل داد ( ibid: p. 89

میکند؛ بیآنکه ابداً دغدغۀ این پرسا را داشته باشید

] .)[§73تجربه صرفاً می توانید نمونیه هیا و مصیادیق

لیذت کنید؛ بیه

معیّنی از زیبایی را در اختیار قرار دهد ،که به زعیم او،

لذتِ شخص چیسیت

مطملناً مبنایی ناکافی برای تأسیس قاعدۀ کلی ،مبنیایی

(] .)Baumgarten, 2007: p. 58 [§5امیا ایین اصیول

برای توافیق همگیان بیا ارزش اسیتتیکی نمونیه هیا و

ِ نییهچنییدان

مصادیق گفته شده ،یا همان حکم قوقی است .به طیور

خوش بینانۀ باومگارتن ،هرگاه اقدام به صیورت بنیدی

کلی میتوان گفت از نظر بومگارتن اصول عام اصیول

دالیل نهفته در پیسِ احکیام اسیتتیکی میان میی کنییم،

تجربی متخذ از تجربه نیستند؛ امیا تنهیا راه آگیاهی از

شباهتهای بین دالیل یادشده برایمان آشکار میشود.

ماست .به عبارت دیگیر اصیول در

که چیرا کسیی اصیالً بایید احسیا
عبارتی ،دلیل و جهت احسا

عییام از کجییا برمیییآینیید؟ طبییق فییر

آنها همان تجار

این شباهت ها مبنایی برای اصیول عیام خواهنید بیود

تجار

(.)Beiser, 2009: p.136

بهییرهمنییدی از اییین اصییول ،ارزشییمند و قابییلاسییتناد

بهطور کلی بومگارتن مدعی است کیه علیی رغیم

ما مضمر هستند و اصالً این تجار

بهواسطۀ

هستند.

اینکه نمیتوان به علل ایجاد تصور واضح اما نامتمیایز

بومگارتن برای فراهمکیردن تاییدییۀ بیشیتر بیرای

کمال در مواجهه با برخی آثار اشاره کرد اما بیا تامیل

اصول عام استتیک مدعی میشود که ابن اصول میورد

در برخی از احکام میتوان به شباهتهای آثیاری کیه

تأیید روانشناسی نییز هسیت .او در بنید  71اسیتتیکا

به لحا ِ حسی واجد کمال شناخته شدهاند ،پیبرد .تیا

توضیح می دهد که استتیک می تواند علم باشید؛ زییرا

حدی از طریق همین شباهتهاست که مییتیوان بیه

روانشناسی با اصول عام به مدد آن میآید ( ibid: p.

اصول عام پی برد .باومگارتن معتقد است کیه تجربیۀ

] .)61-2 [§10البته این ادعا صبغۀ تجربی اصیول عیام

استیکی باید مقدم بر و مبنایی برای اصول قو باشد.

استتیکی را تقویت میکنید و تیا حیدودی بیا ادعیای

وظیفییۀ اسییتتیک همانییا روشیین ،متمییایز و خودآگییاه

تجربینبودن این اصول ناسازگار به نظر میرسد.

ساختنِ چییزی اسیت کیه در تجربیۀ روزمیره همانیا

بییا فییر

پییذیرش اسییتدالل بومگییارتن درمییورد

ضمنی ،مغشوش و ناخودآگاه است .طبق استدالل او،

تجربی نبودن اصیول عیام و تشیخیص آنهیا از طرییق

اگر این اصیول پیشیاپیا تیا حیدودی درون تجربیه

تجربه و اصول عام روانشناختی ،به نظر مییرسید او

مضمر نباشند ،مبنایی برای خود این اصول در دسیت

در راه تأسیس اصول عام موردنظرش در دور گرفتیار

نخواهیم داشیت (].)Baumgarten, 2007: p. 60 [§7

می شود :از سویی ادعا می کند ما اصول عام را با تأمل

ممکن است بالفاصله این سؤال به قهن متبیادر شیود

بر موارد خاصی در تجربه تعیین می کنییم و از سیوی

که این فرایند دقیقاً همان فرایندی است کیه متفکیران

دیگر مدعی می شود اعتبیار ایین میوارد خیاص را بیا

تجربه گرایی چون هیوم در بحث از نقد و معییار قو

توسل به این اصول ارزیابی میکنیم.

به آن اشاره کردهاند .بدون شک نمیتیوان منکیر ایین
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به نظر می رسد دورِ اطالقی به استدالل باومگارتن

علت یا علل مشخص زیباساز (منجر به درک شهودی

اجتنا ناپذیر باشد .حال سؤالی که پیا می آیید ایین

کمال) اشاره کرد ،چندان معقول به نظر نمییرسید .از

است که آیا این دور از نوع باطل است؟ بیرای پاسیخ

سوی دیگر معرفی اصول عام اسیتتیک تنهیا از طرییق

به این پرسا باید به آنچه در هرمنوتییک میی گیذرد

تجار

قبلی ما و دیگران و اصول عام روانشناسی -

متوسل شویم .به نظر مییرسید ایین دور از نیوع دورِ

که آن هم تجربی بهمعنیای دقییق کلمیه اسیتی قابیل

هرمنییوتیکی باشیید« :قییانون بنیییادی هرگونییه فهییم و

اشاره است و نمیی توانید کلییت احکیام اسیتتیکی را

شناخت همانا کشف روح کل در فرد و درک فرد بیر

تضمین کند .توسل به اصول متکی بر تجربه بیهطیور

حسب کل است» (گروندن .)771 :7937 ،ایین وضی ِ

طبیعی در ارزیابیهای استتیکی ما را تنها به نمونهها و

بغرنح ظاهری با حرکت مداومِ جلو و عقب بین جز

مصییادیق اسییتتیکی قبلییی محییدود میییکنیید و امکییان

و کل حل وفصل می شود :کاربست شناختی خاص تیر

دریافت زیبیایی آثیار بیدی و جدیید را از میا سیلب

از اجزا برای تشدید شناخت کل و شناخت بهتر کل

می کند .ضمن اینکه توجه به اصول عام بیانشده تنهیا

برای بهبود شناخت اجزا .همین روال را می توان برای

بهدلیل بهرهمندی آثار قبلیی کیه همگیان آنهیا را زیبیا

تجربۀ استتیکی هم پیاده کرد :طبق تصور باومگیارتن،

ارزیابی کرده اند ،هی تضیمینی فیراهم نمییکنید کیه

ما اصول عام استتیکی را به میدد تحلییل و تعمییم ،از

ظهور ایین اصیول در آثیار بعیدی هیم سیبب لیذت

موارد جزئی تجربه تأسیس می کنیم؛ سیپس کاربسیت

استتیکی در ما و درنتیجه زیبا ارزیابیکردن ایین آثیار

همین اصول به ما کمک میکنید میوارد گفتیهشیده را

خواهیید شیید .هییی یییک از اصییول عییام و یییا دالیییل

بفهمییم؛ درواقی خیود اییین میوارد جزئیی میا را بییه

ایجادشده بر مبنای این اصول نمیتوانند انتقالپیذیری

جرح وتعدیل و پاالیا این اصول رهنمون می شیوند.

حکممان یا بنا بیه واژگیان کانیت ،اعتبیار کلیی آن را

البته هی تضمین پیشیینی بیرای صیحت ایین اصیول

تضمین کنند؛ بلکه تنها کاری که می توانند انجام دهند

وجود نیدارد ( .)Beiser, 2009: p. 137پیس چطیور

تضمین امکان چنین توافقی است .یا به عبارت بهتیر،

می شود صید و کیذ  ،ییا صیحت و سیقم آنهیا را

تقویت امید رسیدن به (یا امکان) چنین توافقی اسیت.

تشخیص داد؟ به نظر می رسد آنها در صورتی معتبرند

وقتی طرف دیگر منازعه ،در پرتو مالحظات مطروحۀ

که با تجربه و عقیل سیلیم مطابقیت داشیته باشیند و

ما دربارۀ کمالی که در تیابلو تشیخیص داده اییم ،بیار

نامعتبرند اگر ما را به تأیید و تحسین آثیاری وادارنید

دیگر به تابلوی ونگوگ می نگرد ،امکان دارد (یا امییدِ

که بههی وجه لذتی از آنها کسب نمیکنیم.

آن می رود که) ترکیب بندی یا رنیگ بنیدی آن را (ییا،

بدین ترتیب مشاهده شد که بومگیارتن در بحیث

به عبارتی ،کمالِ آن را) همچون میا ببینید ،و بیه قیولی

از کلیییت احکییام اسییتتیکی نخسییت آنهییا را احکییام

«چشمانا بیاز شیود» ( .)Beiser, 2009: p. 135لیذا

شبه شناختی معرفی کرد و سیپس در صیدد توجییه و

بسیییار مهییم اسییت کییه بییدانیم اصییول عییام اصییالً

تبیین اصول عام استتیک برآمد .با توجه بیه توضییحی

نمی خواهنید مسیتقل از تجربیۀ میا کیار کننید؛ بلکیه

که ارائه شد ،صرف توصیف احکام استیتکی بهعنیوان

می کوشند آن را ژرفا ببخشند و پالوده کننید و تجربیه

احکام شناختی بدون اینکه بتیوان در ایین احکیام بیه

همواره امری امکانی است .اصول یادشیده راهنمیایی

بررسی انتقادی کلیت احکام استتیکی در اندیشۀ بومگارتن93/

برای نظارۀ دوبیارۀ میثالً نقاشیی و بررسیی دقییق تیر

مقابییل وضییوح اشییتدادی) در تمایزقائییلشییدن آن از

کیفیییات سییاختاری [و حتییی محتییوایی] آن هسییتند؛

حوزۀ شناخت عقالنیی موفیق عمیل مییکنید .بیدین

طوری که کمکمان میکنند شیروع کنییم بیه مشیاهدۀ

ترتیب ،تجربیۀ اسیتتیکی بیه شیناخت عقالنیی خیتم

دوبارۀ چیزهایی که در برخیورد نخسیت از نظیر دور

نخواهد شد؛ امیا همچنیان کیه بییان شید ،بومگیارتن

داشته ایم؛ آنها کمکمان می کنند «چشمانمان باز شود».

مدعی است که هدف نهایی ایین تجربیه ارائیۀ نیوعی

به نظر می رسید باومگیارتن ایین فراینید را فراینیدی

شناخت حسی از کمیال ییا زیبیایی اسیت .توصییف

متعارف در «ادارک هنر» می داند؛ فرایندی که رسیالت

تجربۀ استتیکی بهعنوان تجربهای شبیه به تجربۀ عقیل

آن واداشتن افراد به تجربه کردن آثار در پرتو معرفیت

(نظیییر عقییل) اقییدام نخسییتینِ بومگییارتن در راسییتای

حاصل از تجار

گذشته است؛ تجاربی کیه همیواره

قانون منید نشیان دادن ایین حیوزۀ جدیید اسیت؛ امیا

اصول عام را ،ولو به نحو میبهم و خیام ،بیه میدد آنهیا

همان گونه که بیان شد ،این توصییف چنیدان راهگشیا

صورت بندی می کنیم .با این اوصاف ،به نظر می رسید

نیست؛ زیرا تجربیهای کیه بیه ییک مفهیوم روشین و

عقل گرایی صلب ولف (و تا حدودی الییب نییتس)،

متمایز نینجامد ،اگرچه شبیه به تجربۀ واضح و متمایز

وقتی به دست باومگارتنی می رسد که با دستاوردهای

باشد ،به واق قانون منید نیسیت .اگیر هیم بومگیارتن

اسییتتیکی هاچسیین و خصوص یاً هیییوم آشیینایی دارد،

چنییین ادعییایی دارد ،نمیییتوانیید قییانونمنییدی آن را

وجوهی از تجربهگرایی را به خود میگییرد و تعیدیل

بهصورت موجه و معقول تبیین کند.

مییییشیییود و از ایییین بابیییت ،باومگیییارتن را بایییید
تجربهباورترین عقلگرا خطا

کنیم.

اشاره کرده اند البته با این قید که ایین قواعید تجربیی
نیستند اما از طریق تجربه آشکار میشوند ،نمیتوانید

نتیجهگیری
موفقیت بومگارتن در تأسییس اسیتتیک بیهعنیوان
شاخهای نظام مند از فلسفه که بیا تمرکیز بیر حیوا
پیا میرود ،منو به متمیایزکردن آن از حیوزههیای
دیگر ،تبیین قوانین مربو بیه ایین حیوزه و دفیاع از
کلیت احکام آن است؛ زیرا اگر شرو یادشده محقیق
نشوند ،برای طرح این شیاخه ییا علیم جدیید ،هیی
لزومی احسا

معرفی قواعد عامی که عمدتاً تجربهگرایان به آنهیا

نخواهد شد و نقد همچنان مییتوانید

کحدار و مریز به ارزیابیهای هنری خود ادامیه دهید.
پس اگر بومگارتن ادعای تأسیس چنین علم جدییدی
را دارد ،باید دو شر یادشده را محقق کند.
بومگییارتن بییا توصیییف بازنمودهییای اسییتتیکی
بهعنوان بازنمودهای بهرهمند از وضیوح توسییعی (در

دغدغییۀ بومگییارتن در تبیییین کلیییت و انتقییالپییذیری
احکام استتیکی را برطرف کند .اگر تجربه راه کشیف
این اصول باشد ،پس ما تنهیا بیا اصیول عیامی کیه از
طریق تجربه آشکار مییشیوند ،مییتیوانیم منازعیات
قوقی خود را فیصله دهیم .همانگونه کیه بییان شید،
این ادعا مان از نیوعی نگیاه ابیداعی در داوریهیای
استتیکی خواهد شد .طریق کشف قواعد ما را تنها بیه
تجربیات گذشته محیدود مییکنید و هرگونیه انتظیار
اقدامی انقالبی و جدید را که ممکن است زیبا باشید،
از بین خواهد برد .تنها کمکی که بهرهگیری از قواعید
یادشده به ما می کنند ،توجیه زیبیایی آثیار شیاهکار و
شناخته شدۀ قدیمی اسیت و نیه چییزی بیشیتر .البتیه
درمورد این آثار نییز قواعید عیام تنهیا نیوعی توافیق
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احتمالی را به بار خواهد آورد .ممکن است برخیی از

کاسیرر ،ارنست ،)7983( ،فلسفۀ روشنگری ،ترجمیۀ

افراد برخالف اقعان به زیبایی آثار یادشده ،به دالیلیی

یداهلل موقن ،تهران ،چاپ سوم ،تهران ،نیلوفر.

غیر از دالیل شناختهشده اشاره کننید .پیس مییتیوان

کانت ،ایمانوئل ،)7987( ،نقد قیوۀه حکیم ،ترجمیۀه

گفت اصیول عیام تنهیا نیوعی عمومییت را درمیورد

عبدالکریم رشیدیان ،تهران ،نی.

احکام استتیکی ناظر به آثار شیناختهشیده بیه ارمغیان

گروندن ،ژان ،)7937( ،درآمدی بیه علیم هرمنوتییک

می آورد و نه کلیت را .درواقی میراد از عمومییت در

فلسفی ،ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی ،تهران،

اینجا همان مقبولیت حداکثری است؛ در مقابل کلییت

مینوی خرد.

منطقی که استثنابردار نیست.
توسل به اصول عام روانشناسی برای پشیتیبانی از
اصول عام هنری رنیگوبیوی تجربیی ایین اصیول را
بیشییتر از پیییا تقویییت میییکنیید؛ زیییرا اصییول عییام
روانشناسییی ،خییود اصییولی اسییت کییه از مشییاهدۀ
مصادیق جزئی و نوعی فرایند تعمیم گرفته شیدهانید.
همین امر دسترسی به کلیت را دشوارتر میکند.
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