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چكيده
در وهلۀ اول به نظر می رسد که کانت درصدد تمایزگذاری جدی میان زیبایی و اخالق است .این نکته را می توان
از آنجا استنباط کرد که او در تحلیل امر زیبا بر حسب کیفیت ،میان امر مطبوع ،امر خیر یا اخالقی و امرر زیبرا تمرایز
قائل می شود و اعالم می کند که لذت ناشی از امر زیبا نه برای ارضای تمایالت جسمانی ماست (مطبوع) و نره بررای
رسیدن به هدفی اخالقی .از سوی دیگر کانت در برخی از فقرات نقد قرو حکر از نروعی ارتبراط میران زیبرایی و
اخالق سخن میراند .این نوشتار بر آن است تا با بررسی فقراتی که کانت در آنها از ارتباط میران زیبرایی و اخرالق
بحث میکند ،روشن سازد که چگونه میتوان ه زیباشناسی را از اخالق متمایز کرد و ه به رابطۀ زیبایی و اخرالق
روشنسازی نحو ارتباط ،به این پرسش خواهی پرداخت که چرا کانت چنین ارتباطی را ضروری

معتقد بود .پس از
انگاشته است .بعد از بررسی روشن می شود که زیبایی و اخالق میتوانند به صورت غیر مستقی با همردیگر مررتب
باشند .اصلیترین دغدغۀ کانت در مرتب ساختن زیبایی با اخالق ،ایجاد پیوند میان آزادی و احساس است.
واژگان کليدي :کانت ،زیباشناسی ،خیر ،زیبایی ،واالیی.
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برای ارضای تمایالت جسمانی ماست (مطبوع) و نره

 -1مقدمه
زیبایی و اخالق همرواره در سرنت فلسرفی ،یرل

برای رسیدن به هدفی اخالقی (خیر) .به عبارت دیگر

شرراخۀ واحررد ارزششناسرری بررسرری شرردهانررد .ایررن

ما ااری را زیبا نمی دانری بره ایرن دلیرل کره یکری از

همراهی اوالً به سبب آن است که احکامِ هر دوی این

تمایالت جسمانی مان را ارضا کرده و یا اینکه ما را به

حوزهها احکام ارزشیانرد و حکایرت از لرذتبخرش

سوی انجام دادن عمل یا هردفی اخالقری سروق داده

بودن (امر زیبا) ،دردناک بودن (امر زشرت) و خرو

است .به همین سبب ،کانت ادعرا مریکنرد کره لرذت

بودن (فضیلت) و بد بودن (ر یلرت) مری کننرد اانیراً

زیباشناختی لذتی بی علقه است .توجه داشته باشی که

احکررام هررر دو حرروزه ن ایتراً برره احساسررات انسررانی

مراد او از علقه ه شامل علقه های شخصی می شود و

بازمی گردند زیرا فضیلت و زیبایی احساس لرذت ،و

ه شامل علقه های همگانی یا اخالقی .اگر ما ااری را

ر یلت و زشتی احساس رنج و درد را برای شرخ

زیبا بدانی  ،صرفاً به سبب آنکه هدفی اخالقی (بررای

به همراه دارند.

مثال مصرلحت همگرانی) را دنبرال مریکنرد ،در ایرن

رابطررۀ اخررالق و زیباشناسرری در میرران فیلسرروفان

صورت لذت ایجادشرده لرذتی زیباشرناختی نیسرت،

انداختره

بلکه تن ا بر لذتی اخالقری داللرت مریکنرد .(Kant,

همانند دیگر گروه هرای اجتمراعی اخرتال

است .جمعی از اندیشمندان که پیوند اخالق و هنر را

همانگونه که بیان شرد ممکرن اسرت

)2000:90-95

تنگاتنگ و نراگزیر مری داننرد بره افالطرون ،فلروطین،

برخی با خواندن مطالب بیانشده بالفاصله اعالم کنند

شافتسبری 3و شیلر 1استناد می کنند ،درحالیکه گرروه

که کانت به طور قطع زیباشناسری را از اخرالق جردا

دیگری از اندیشمندان که به استقالل هنر و تمرایز آن

کرده و به هی وجه ارتباط میان حروز زیباشناسری و

از اخالق معتقدند و امروزه جریان غالرب را تشرکیل

اخالق مورد تأیید او نیست .از سوی دیگر کانرت در

می دهند ،اسکار وایلد 1و راجر فرای 1و کالیو بل 5را

برخی از فقرات نقد قو حک از نوعی ارتباط زیبایی

بهعنوان مثال کر میکننرد ) .(Savile, 2003: 185در

و اخالق صحبت می کند .همین امر سبب می شود کره

وهلۀ اول به نظر میرسد کانت درصردد تمایزگرذاری

از قضاوت عجوالنه دربار ارتبراط زیبرایی و اخرالق

جدی میان زیبایی و اخالق است .این نکته را میتوان

بپرهیزی  .آنتونی ساویل معتقد است اگر عجوالنره برا

از آنجا استنباط کرد که وی صریحاً اعالم می کنرد کره

استناد به تمایز صریح زیبایی و اخالق از سوی کانت

در داوری های وقری هری مف رومی اعر از مفراهی

برره جرردایی تررام و مطلر آنهررا حکر نمررایی  ،تن ررا

فاهمه و عقلی نمی تواند دخیل باشد .به یراد بیراوری

تصویری کاریکاتورگونه از دیدگاه کانت ارائه دادهای

که کانت در تحلیل امر زیبا بر حسرب کیفیرت ،میران

).(Savile, 2003:185-186بدین ترتیب روشن است

امر مطبوع ،امر خیر یا اخالقی و امر زیبا تمرایز قائرل

که برای تبیین ارتباط زیبایی و اخالق باید بره تمرامی

میشود و اعالم میکند که لذت ناشی از امر زیبرا نره

فقراتی که در آنها از ارتباط زیبایی و اخرالق بحرث
میکند مراجعه کنی تا با بررسی دقیر آنهرا مرراد از

1. Shaftesbury
2.Schiller
3. Oscar Wield
4. Roger Fry
5. Clive Bell

تمایز زیبایی و اخالق و در عین حرال نحرو ارتبراط
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آن ها با همدیگر و هد

آنها مشخ
کانت از طرح 

گردد.

باشد .به یاد بیاوری کره کانرت در دقیقره سروم یرل
بحث نسبت ،زیبرایی را بره نروعی غایتمنردی بردون
غایت تعریف کرد .از نظر او داوری یرک شری زیبرا
هی ارتباطی با غایات عینری (سرودمندی) و درونری

 -2زیبایی و اخالق
همانگونه که در مقدمه بیان شد کانت در تحلیرل


(کمال) ندارد و تن ا با نسبت قوای مصوره با یکدیگر

امر زیبا بر حسب کیفیت ،میان امر مطبوع ،امر خیر یرا

سررروکار دارد .مررراد از نسرربت قرروای مصرروره همرران

اخالقی و امر زیبا تمایز قائل می شود و اعالم می کنرد

حالت هنی یا هماهنگی آزاد قروای شرناختی اسرت.

که لذت زیباشرناختی نره ناشری از ارضرای تمرایالت

به عبارت دیگر وقتی یک شی طبیعی زیبرا را بردون

یا غایتی

توجه به عالی  ،سودمندی آن (غایت بیرونی) و نحو

جسمانی (مطبوع) است و نه مرتب با هد

اخالقی .ازآنجاکه ایرن لرذت بره واسرطۀ مف روم نیرز

محق ساختن نوع متعل به آن (کمال یا همان غایرت

حاصل نمی شود ،نمی توان حیث شناختی نیز برای آن

درونی) مد نظر قرار می دهری  ،خیرال و عقرل مرا در

قائل شد .پس اگر ما چیزی را به سبب تمایل طبیعری

نوعی نسبت آزاد با ه قرار می گیرنرد کره نتیجرۀ آن

صرورتگرفتره

و جسمانی خود زیبرا بردانی  ،داوری

انتقالپذیر است .همین احساس لرذت ناشری از

لذتی

داوری امررر مطبرروع اسررت .اگررر چیررزی را برره سرربب

هماهنگی آزاد ،حکایرت از نروعی غایتمنردی بردون

برآورده ساختن انتظار یا غرایتی عملری زیبرا ارزیرابی

غایت در شی مورد نظر دارد). (Ibid:11-115

کنی  ،ارزیابی ما اخالقی خواهد بود .و اگر چیرزی را

در تجربررۀ امررر زیبررا خیررال بررا تمررام ترروان کلیررۀ

به سبب القای مف ومی از کمال یا تحق نوعی کره آن

نمودهای کثیرحسری موجرود در شری را بره فاهمره

شرری برره آن تعلرر دارد زیبررا برردانی  ،حکرر مررا

مقولرهبنردی یرا

عرضه می دارد .ترالش فاهمره بررای

زیباشناختی خواهد بود.

گنجاندن آن نمودهای متکثر در یل مفراهی تجربری

این عبارات حکایت از نوعی جدایی مبنایی میران

ومقولی بی نتیجه می ماند .این به کار افترادن خیرال و

زیبایی و اخالق دارند اما همانگونه که بیان شد ،بره

فاهمه با تمام توان (البته به صورت کلی) ،همان بازی

رغ این تمایز بنیادی صریح ،کانت در بخش هرایی از

آزاد قوای شناختی است .در واقع در مواج ه با شری

نقد قو حک از نوعی ارتباط زیبایی با اخالق سرخن

طبیعی زیبا ،خیال نمودهای متکثر حسی رابره فاهمره

می راند .به طور کلی کانت در بخش های یل ارتبراط

عرضه می کند فاهمه با تمرام مفراهی و تروانش وارد

زیبایی با اخالق را مطرح میسازد:

بازی می شود و بره رغر اینکره نمری توانرد مف رومی
مشخ

 -1-2زیبایی مقيد

و خاص را به نمودهای کثیر حسری عرضره

شده از سوی خیال بدهرد ،امرا آن شری را همچنران

کانت نخستین بار در بحث از زیبایی آزاد و مقیرد

برای خود غایتمند احساس می کند .ارتبراط ایرن قروا

به ارتباط زیبایی و اخالق اشاره مریکنرد .البتره بایرد

آزاد ،ولی درعین حال معقرول و معنرادار اسرت «ترا

توجه داشت در این بخش تن ا زیبایی مقید است کره

جایی که با ه هماهنگاند ،چنانکه برای شناخت بره

می تواند به واسطۀ ماهیتش برا اخرالق ارتبراط داشرته

طور کلی الزم است .این همان غایتمندی بدون غایت
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است») . (Wenzel, 2005: 49برخی از شارحان کانت

معتقد است که اگرر صرحبت از تعیرین ایردئال بررای

غایتمندی بدون غایت را همان همراهنگی آزاد قروای

زیبایی باشد ،زیبایی مورد نظر مقید است .امور طبیعی

شناختی میداننرد (Rogerson, Allison, 2001: 127

گزینۀ مناسبی برای ایدئال زیبایی نیستند ،زیررا هرد

 .)2008: 7-25ظراهراً دلیرل ایرن ادعرا آن اسرت کره

و غایررت آنهررا مررب

غایتمند خواندن برخی اشریای طبیعری نره بره سربب

دستساز نیز نمی توانند گزینۀ مناسبی باشند زیرا بره


غایات عینی و نه به دلیل شناخت مف ومی آن شری ،

رغ مشخ

بودن غایرت سراخت آن هرا ،مری تروان

بلکه بره علرت آن اسرت کره قروای شرناختی مرا در

بینیشده برای آن ها در نظرر
پیش 

غایاتی غیر از غایات

برخورد با آن و به عبارت دقی ترر در «شریو تصرور

گرفت پس غایات آن ها نیز همانند زیبایی های مرب

اسررت و نامشررخ

 .اشرریای

آن» نوعی غایتمندی را در خود احساس می کنرد کره

چنرردان مشررخ

متفرراوت بررا غایتمنرردیهررای شررناختهشررده اسررت و

غایتمنررد زیبررا هسررتند برره شرررط آنکرره نقیصررهای در

لذتبخش نیز هست .پرس غایتمنردی بردون غایرت


غایتمندی آن ها نباشد .به این ترتیب کلیسرا زیباسرت

اصوالً نوعی غایتمندی قوای شناختی است و بره تبرع

به شرط آنکه ایرادی در طراحی آن مانع از ستایش ما

آنکه دربرخورد برا برخری از اشریا بررای مرا حاصرل

نشود .کانت دربار انسران تصرور مری کنرد کره هری

میشود ،به صورت عارضی وبالتبع میتروان آن را بره

آنگونره کره
نقیصۀ فاحشی نمی تواند لحظات زیبرا را 

آن اشیا نسبت داد .از نظر کانت زیبایی آزاد داللت بر

کمال اخالقی فرد در عمل ،رفتار چ ره و مانند این ها

غایتمندی بدون غایت دارد و در مقابل زمانی میتوان

خدشرهدار کنرد .(Savile, 2003:

آشکار مریشرود،

از زیبایی مقید صحبت کرد که در داوری یرک چیرز،

) 194از نظر کانت تن ا موجودی که غایت وجرودش

را مبنرای داوری خرود قررار دهری .

را در خود داراست ،انسان است .انسان می تواند ایرن

کردن اینکه تفاوت زیبایی آزاد

غایات را با کمرک عقرل تعیرین کنرد .پرس در میران

با زیبایی مقید نوعی تفاوت در نگاه و رویکرد اسرت

اشیای موجود در ج ان ،تن ا انسان مستعد یک ایدئال

و نه در متعل آن نوع زیبرایی هرا ،اعرالم مری کنرد در

زیبایی است ).(Kant, 2000: 117-118

غایتی مشرخ

کانت پس از مشخ

و محرردود نیسررت .همررۀ چیزهررای

وقی دربار زیبایی یرک شری بره

بدینترتیب کانت معتقد است زیبایی مقید به دلیل


وقی

لحاظ داشرتن غایرت در فراینرد داوری مری توانرد برا

آزاد و محض نیست .برای این نوع زیبرایی مری تروان

اخالق ارتباط یابد .درست است که زیبرایی مقیرد در

صورتی که حک

غایات موجود در کثرات آن وابسته باشد ،حک
قواعدی را مشخ

کرد ،اما:

مقابل زیبایی آزاد از خلوص کمتری برخوردار است،

«این قواعد قواعد وق نیستند بلکه صرفاً قواعدی

نمیتوان این نوع زیبایی را از دایر وق بیرون رانرد.

برای اتحاد وق با عقل یعنی زیبایی با خیرر هسرتند»

توجه به توضیحاتی که کانت در بحث از زیبایی مقید

 (Kant, 2000: 117).کانت در این عبرارات صرریحاً

و ایدئال زیبایی ارائه داده است ،مؤید دغدغرۀ کانرت

ادعا می کند که زیبایی مقید می تواند مرتب با عقرل و

در برقرررای ارتبرراط زیبررایی و اخررالق اسررت .کانررت

خیر باشد .او همین نکتره را در ادامرۀ بحرث زیبرایی

متمایل به برقرای ارتباط اسرت امرا ارتبراطی کره بره

مقید ،یل بحث ایدئال زیبایی دنبال مری کنرد .کانرت

خدشهای وارد نکند.

خودآیینی وق
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 -2-2زیبایی آزاد و اخالق
کانت در بخش  13و یل بحث «در برا

 -3-2عالقۀ عقلی و اخالق
کانت در یل بحث «عالقۀ عقلی به امرر زیبرا» از

ج رت

حک دربار واال در طبیعت» ماحصل نترایج خرود را

ارتباط زیبایی طبیعی و اخالق صحبت می کنرد .او در

در دقای چ ارگانه ،این بار در مقایسه با امر واال بیان

این بخش صریحاً زیبایی های طبیعی را برتر از زیبایی

میکند و به طور خاص بر روی این نتیجۀ دقیقرۀ بری

هنری می داند و اعالم میکنرد کره عالقره بره زیبرایی

علقگی (تحلیرل امرر زیبرا بره لحراظ کیفیرت) تأکیرد

نیکنفسی شخ

طبیعت همیشه نشانۀ

مریورزد کره چگرونگی داوری امرر زیبرا داللرت بررر

کسی که به زیبایی های طبیعی عالقه مند اسرت ،دارای

احساس اخالقی غایتمند میکند:

نفس سلی است .به عبارت دیگر می توان گفت چنین

زیبا با واال به مثابه داوری زیباشناختی کالً معتبر با

شخصی به لحاظ اخالقی نیز حساس است:

مبانی هنی نسبت دارند .در یک مورد برا حساسریت
تا جایی که به ف

مشاهدهای کمک میکند .در مرورد


اسرت یعنری

قائل که عالقۀ بی واسطه بره زیبرایی طبیعرت (نره
داشتن وق برای داوری آن) همیشه نشرانه ای

صر

دیگر در ضدیت با حساسیت و به سود غایرات عقرل

نیکنفسی به صورت

نیکنفسی است و وقتی این

از

عملی .با اینحال هر دو در موضوع واحدی متحدند و

عالقه درآید ،دستک دال بر استعدادی از هن برای

در نسبت با احساس اخالقی غایتمنرد نرد (Ibid:150-

احساس اخالقی است ،اگر به میل خود برا تعمر در

).151

طبیعت متحد باشد ).(Ibid: 78

در واقع کانت در این عبرارات ادعرا مریکنرد کره

کانت معتقد است که ترجیح زیباییهای طبیعی برا

پرداخت به امر زیبا و واال 6میتواند سبب شود که مرا

منش بیآالیش و بنیادی همۀ مردمرانی کره احسراس

در داوری های خود از عالی و خواسته های شخصری

اخالقی خویش را پرورش دادهانرد ،هماهنرگ اسرت.

پریشداوری و

خود فاصله بگیری و بدون هی گونره

وی در ادامۀ همرین بخرش بررای توضریح عقیرده اش

تعصب به قضاوت دربار امر زیبا و واال بپردازی  .بره

دربار رابطۀ زیباشناسی و اخالق بیان می کند که اگرر

یاد داشته باشی که کانت معتقد است که خرود کلمرۀ

شخصررری کررره دارای وق خرررو

بررررای داوری

بهکارگیری آن داللت بر آن دارد که مرا چیرزی
زیبا و 

زیبایی های هنری است ،این نوع زیبایی ها را به حرال

را مد نظر داری که شخصی نیست و دیگرران نیرز آن

خودشان رها کند و به سروی زیبرایی هرای طبیعری و

را زیبا می دانند .اگرر مرا در داوری زیبرایی تمرایالت

لذت بردن از آن ها روی بیراورد ،مرا بره او بره دیرد

شخصی خود را دخالت دهی  ،دیگر موضروع داوری

احترام نگاه میکنی :

ما زیبایی نیست.

اگر مردی که دارای وق کافی برای داوری دقیر
و ظریف دربار محصوالت هنرهای زیباست ،به میرل

 .6بحث از واال خارج از موضوع نوشتار حاضر است اما باید توجه

خود اطاقی را که مملو از این زیبرایی هرای حراکی از

داشت که کانت در بخش واال نیز به ارتباط میان اخالق و تجربۀ

تفاخر ...است ترک گوید و بره زیبرایی طبیعرت روی

زیباشناختی اشاره میکند .ادعای اصلی او در این بخش آن است که
احساس واالیی در طبیعت احترام به رسالت خود ماست که این امر
برتری عالیترین توانایی ما یعنی ،همان عقل را بر بر قو حسیت ما
مش ود میسازد (.)Kant, 2000:140

بیاورد تا در آن برای خرود لرذتی بیابرد ،مرا بره ایرن
انتخا

او به دید احترام می نگرری و بره او روحری
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زیبا نسبت می دهی که هی هنرشناس یا دوستدار هنر

توجیهپذیر میشود چگونه پرداختن به زیبایی طبیعی


به خاطر عالقه ای که به اعیانش دارد ،نمی تواند مدعی

میتواند حاکی از نیکنفسی یا اخالقی بودن شرخ

داشتن آن باشد ).(Ibid: 179

باشد

کانت در این بخش تن ا پرداختن بره زیبراییهرای

برای پاسخ دادن به این پرسشها باید بره عبرارات

طبیعی (و نه زیباییهای هنری) را نشانۀ نیکنفسری و

بعدی کانرت در همرین بخرش توجره کنری  .او بیران

مریدانرد .بره

می کند که عقل مایل است کره بره تصرور هرای خرود

طور کلی می توان گفت که پرداخت بره زیبرایی هرای

واقعیتی عینی ببخشد .در واقع کانت معتقد اسرت کره

 ،انسررانی

عقررل انسررانی بررر آن اسررت تررا تجسررمی عینرری از

اخالقی است و هنر به واسطۀ آنکه تقلیدی از طبیعت

تصورهای اخالقی خود داشته باشد .از همرین رو وی

است که قصد فریفتن ما را دارد ،نمی تواند همان تأایر

نشرراندهنررد

محصرروالت طبیعرری را نمایشررگر یررا

زیبایی طبیعی را داشته باشد .او برای توضریح بیشرتر

تصورات خود تلقی میکند:

یا به عبارت دیگر اخالقی بودن شخ

نشراندهنررد آن اسرت کرره شرخ

طبیعری

ازاینرو به نظر می رسد رنرگ سرفید زنبر هرا در


مطلب مثالی را بیان میکند:
شرراعران چرره چیررزی را برریش از آواز زیبررا و

هن تصور ی معصومیت و هفت رنگ بره ترتیرب از

سررحرانگیز بلبررل در بوسررتانی خلرروت در شررامگاهی

قرمرز بره برنفش ،تصرور  .3واالیری .1 ،جسرارت.1 ،

ستایش کررده انرد برا

صررراحت .1 ،دوسررتی .5 ،فروتنرری .6 ،ابررات و .6

این وجود برخی از میزبانران ِزیررک در مرواردی کره

عطوفررت را القررا مرریکنررد .آوای پرنرردگان اعررالم

چنین آوازخوانی پیدا نمی شد ،بررای جلرب حرداکثر

سرخوشی و رضایت از وجود است .الاقل ما طبیعرت

رضایت می مانانی که برای اسرتفاده از هروای روسرتا

اینگونه تعبیر می کنی  .خواه چنین قصد و غرضری
را 

نزد آنان آمده بودند کودکی زرنگ را که مری توانسرت

داشته باشد خواه نه ).(Ibid: 181

تابستانی زیر پرتو مالی م تا

به وسیلۀ نی یا جگنی در دهان این صدا را دقیقاً مثرل

از نظر کانت انسانها طبیعرت را تجسر و ظ رور

طبیعت تقلید کند در بوته ای مخفی می کردند امرا بره

تصورات عقرل عملری مریداننرد و بره همرین دلیرل،

محض آگاهی از ترفند و فریبی که در کار بوده است،

پرداختن به زیبایی های آن تن ا بررای کسرانی ممکرن

دیگر کسی حوصلۀ گوش دادن به چنین نوایی را کره

میشود که پیشتر خیرر اخالقری را مریشناسرند و از

قبالً دلنواز به نظرر مریرسرید ،نداشرت(Ibid: 181-

ظ ررور و تجسرر هررر چنررد ناکررافی آن در قالررب

).182

صورتهای زیبا لذت میبرند.

در واقع از نظر کانت حکایت هنر همان حکایرت
پسرک زرنگی است کره قصرد فرریفتن مرا را دارد و
تالش می کند تا با رنگ و لعا

خرود طبیعرت را بره

 -4-2هنرهاي زیبا و اخالق

عمد مباحث کانت تا پیش از بخش  11نقد قرو

نحوی خاص برای ما حاضر سازد .اکنون بجاست که

حک معطو

این پرسشها مطرح شوند :نظریۀ کانت دربار ارتباط

میرسد که از بخرش  11بره بعرد تیییرر واضرحی در

احسرراس زیبررایی طبیعرری بررا حرروز اخررالق چگونرره

دیدگاه کانت دربار برترری زیبراییهرای طبیعری ر

به تحلیل زیبایی طبیعی است .بره نظرر

رابطۀ زیبایی با اخالق در زیباشناسی کانت 63/

میدهد .همانگونره کره از عنروان بخرش  11روشرن

ناخودآگاه و از طری نبو ،صورت می پذیرد .از همین

به زیبایی هنرر

روست که در مواج ه با اار هنری نیرز حالرت هنری

می شود .البته در میان شارحان کانرت دربرار برترری

هماهنگی آزاد قروای شرناختی ر مری دهرد .از نظرر

است ،بحث کانت از این پس معطو
یکی از اقسام زیبایی اختال

وجود دارد .برای مثرال

کانت فرم محض اارر هنرری مری توانرد نیراز وق را

آلیسون و باکسلی از جمله شارحانی اند کره معتقدنرد

برآورده بسازد ،اما همچنرین انتظرار مری رود کره اارر

کانررت زیبررایی طبیعرری را بررر زیبررایی هنررری ترررجیح

هنری «روح» داشته باشد .مرراد از روح ،همران اصرل

میدهرد .(Allison, 2001: 227; baxley, 2005: 23-

برانگیزاننررده در هررن اسررت .کانررت ایررن اصررل

) 45در مقابل ،سلی کمال معتقرد اسرت کره دغدغرۀ

برانگیزاننده را قو ایده های زیباشناختی می داند .ایرد

اصلی کانت در نقد قرو حکر زیبرایی هنرر اسرت

زیباشررناختی تصرروری از قررو متخیلرره اسررت کرره

) .(Kemal, 2014: 225-228جدا از دیدگاه شارحان،

اندیشه های بسیاری را موجب می شود بی آنکره هری

کانت همۀ تالش خود را در راسرتای نزدیرک سرازی

اندیشره یرا مف روم معینری برا آن تکرافو کنرد .چنرین

هنر و طبیعت انجام میدهد ،آنجا که بیان میکند:

ایده هایی ممانعت از آن می کند کره ابرۀ زیباشرناختی

طبیعت زیباست زیرا شبیه هنر به نظر می رسرد و

تمام شود و خسرتگی و مرالل ایجراد کنرد .(Guyer,

هنر وقتی میتواند زیبا خوانرده شرود کره مرا از هنرر

) 1990: 142از نظر کانت خیال به ایدههای عقلی که

بودن آن آگاه باشی  ،بااینهمه شبیه طبیعت جلوه کند

نمرریتواننررد مسررتقیماً بیرران شرروند ،لبرراس ملمرروس

زیرا ه دربار زیبایی طبیعی و ه در مرورد زیبرایی

می پوشاند و در اصطالح آن ها را تبدیل به ایرده هرای

هنر میتوان به طور کلی گفت زیبا چیرزی اسرت کره

زیباشناختی می کنرد .در واقرع تصرورات خیرال ایرده

در داوری صر

خوشایند است(kant, 2000: 185).

نامیده میشوند زیرا آن سروی محردودههرای تجربره

با اتکا بر این نقل قول میتوان ادعا کرد که زیبایی

قرار دارند و تمرام تالششران نزدیکری بره ایرده هرای

هنری همانند زیبایی طبیعی میتواند آزادانه خوشرایند

عقالنی است« :شاعران جرئت می کنند تا به ایده هرای

باشد .کانت تالش می کند تا با توسل به مف وم نبرو،،

عقلی از موجودات نرامرئی ،قلمررو مقدسران ،دوز ،

بیشتر از پریش زیبرایی هنرری را بره زیبرایی طبیعری

ابدیت و خلقت صورت محسوس ببخشرند» (Kant,

نزدیک بسازد .نبو ،استعداد هنری فطرری اسرت کره

2000: 192).

طبیعت از طری آن به هنر قاعده می بخشد .نبرو ،بره
گونررهای تجس ر رابطررۀ میرران طبیعررت و هنررر اسررت
(سوانه .)366 :3163 ،از نظر کانت نبو ،برا خلر اارر
هنری سروکار دارد و وق با داوری آن .درست است
که اار هنری قصرد یرا ایرده ای را در خرود داراسرت،
هنرمند یقیناً آگاهانه برای خل ااری کره بیرانگر ایرده

در واقع از نظر کانت ایده های زیباشناختی مفاهی
اخالقی را برای حساسیت قابل دسترس می سازند .او
محسروسسرازی

معتقد است هر توضیحی در ج ت

6

تصور ها و مفاهی به دو صورت انجام میپذیرد .ایرن
محسوسسازی یا به صورت شکلواره ای 6است و یا

3

به شکل نمادین .در محسوسسازی شکلوارهای مرا

برنامهریزی نمریکنرد). (Rogerson, 2008: 30

است
در واقع بیان ایده یا غایت در اار هنرری بره صرورت

7 Sensible Illustration
8 Schematic
9 Symbolic
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دارای مف ومی هستی که به صورت پیشرین بررای آن

نمادین ،متمثل می شود زیررا گرچره میران حکرومتی

ش ودی پیشین وجود دارد .به عبرارت دیگرر در ایرن

خودکامه و آسیا

دستی مطمئناً تشاب ی وجود ندارد،

نوع محسوسسازی ما برای خرود مفراهی  ،شر ودات

میان قواعدی که ما طب آنها دربرار ایرن دو چیرز و

محسوسی سرا ،داری  .کانت این نوع محسوسسازی

علیتشان تأمل میکنی  ،تشاب ی وجود دارد .(Kant,

را منحصررر برره مفرراهی تجربرری (برررای مثررال مف رروم

)2000: 226

درخت) و مفاهی عقل محض (یعنی همان مقروالت)
محسوسسازی برای مف ومی کره

می داند .در این نوع
فاهمه درک می کند ،شر ودی پیشرین مطراب آن داده
محسروسسرازی حراوی

می شود .ش ودهای این نوع
نمایشررات مسررتقی مفرراهی انررد .در محسرروسسررازی
نمادین مفاهی ما دارای هی ش ود پیشرین نیسرتند و
برخی ش ودها تن ا می توانند بره صرورت غیرمسرتقی
آنهرررا (مفررراهی ) را نشررران دهنرررد .در ایرررن نررروع
محسوسسازی هی نوع ش ود محسوسی نمری توانرد

مطاب با مفاهی موجود باشد .کانت معتقد اسرت کره
ایرردههررای عقلرری از ایررن نرروع مفرراهی انررد .برررای
محسوسسازی این مفاهی تن ا می توان از ش ودهایی

استفاده کرد که شربیه بره شر ودهای حقیقری (و غیرر
ممکن) آن مفاهی اند ) .(Kant, 2000: 224-226پرس
کانت معتقد است ش ود های پیشرین یرا بره صرورت
مستقی نمایشگر مفاهی فاهمه اند که در این صرورت
شکلواره ای ظ ور مری کنرد و یرا بره

محسوس سازی
صورت غیرمستقی نمایشگر مفاهی عقرل انرد کره در
محسوسسازی نمادین ظراهر مری شرود.

این صورت
محسوسسازی نمرادین بره

کانت برای توضیح بیشتر
کر دو مثال میپردازد:
ازاینرو حکومت پادشاهی وقتی بر طبر قروانین

درونی مردمی اداره می شود ،توسر پیکرری زنرده و
وقتی به وسیلۀ اراد مطلر فرردی اداره مریشرود بره
وسیلۀ ماشینی صر

(هماننرد یرک آسریا

دسرتی)

نشان داده می شود اما در هر دو مورد فقر بره نحرو

در واقع کانت با کر این مثالها می خواهرد بیران
کند کره بررای محسروسسرازی حکومرت مردمری و
اسررتبدادی تن ررا مررا مرریترروانی از روی شررباهت و
به صورت نمادین صحبت کنری و در نتیجره از پیکرر
زنده و آسیا

دستی کمک بگیرری  .پرس ایردههرای

زیباشناختی ایدههای عقلی را به صورت غیرمستقی و
نمادین بیان میکنند .بیان غیرمستقی یرا شرکلوارهای
ایده های زیباشناختی در اار هنری به هی وجه داللت
بر آن نمی کند که داوری وقی ما مبتنی بر تشرخی
ایده های زیباشناختی در اار است .باید توجره داشرت
که بحث از نبو ،و ایده های زیباشناختی ناظر به خل
ااررر هنررری اسررت و نرره داوری آن .از سرروی دیگررر
همانگونه که اشاره شد ،خود کانت معتقد است حتی
در مقام خل اار هنری ،هنرمند نابیه آگاهانه ایده های
اخالقرری را در قالررب ایرردههررای زیباشررناختی بیرران
نمرریکنررد .ایررن فراینررد کررامالً ناخودآگرراه صررورت
می پذیرد .به همین سبب است که او در اواخر بخرش
اول نقد قو حک همچنان به صرورت صرریح اعرالم
مریکنرد کره زیبرا تن را در شر ود ترأملی بریواسررطه
خوشایند است و ایرن خوشرایندی مسرتقل از عالقره
است .به رغ اینکه کانرت در قسرمت پایرانی بخرش
اول کتررابش ،وق را قرروهای برررای داوری ایرردههررای
اخالقی محسوس شده معرفی کرده و پررورش آن را
منوط به پرداخت شخ

به شرناختهرای مقردماتی

انسانیت و تکامل ایدههای اخالقی مریدانرد (Kant,

) ،2000: 229همچنان آن را خود آیین میدانرد زیررا
داوری آن فقرر و فقرر مبتنرری بررر حالررت هنرری
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هماهنگی آزاد قوای شناختی در مواج ره برا فررم یرا

وقی ما نمی تواند وصول به غایتی اخالقی باشد زیرا

صورت اار هنری یا طبیعی است .اگر قرار بود بحرث

تصور غایتی اخالقی در فرایند داوری وقی ،محرض

از اید زیباشناختی این اعتقاد را در ما ایجاد کنرد کره

بودن و بیعلقگی حک

وقی را خدشه دار میسرازد.

اار هنری محتوایی صریحاً اخالقی دارد ،بردون شرک

پس تصرور یرا غایرت اخالقری از ایرن ج رت هری

کانت پیوند مزبور را عامل اصلی این ادعا می دانسرت

ارتباطی برا داوری وقری نردارد امرا پرس از داوری

که زیبایی نماد خیر است اما او در بخش  53زیبرایی

زیباشناختی و بعد از اینکه ما در فرایندی بری علقره و

را به این دلیل نماد خیر می داند کره رونرد داوری آن

تأملی زیبایی را دریافت کردی  ،می توانی نسبت به آن

تا حدودی شبیه رونرد داوری هرای اخالقری ماسرت.

زیبایی عالقه مند باشی  .کانت در بحث از عالقۀ عقلی

زیبایی و خیر هر دو خوشایند ند با ایرن تفراوت کره

به امر زیبا صریحاً به این نکته اشاره میکنرد کره ایرن

خوشایندی اول بی واسطه است و خوشایندی دوم بره

تعرینبخرش حکر مرا

نوع عالقه ،عالقهای نیست که

واسطۀ مف وم حاصل میشود .نه داوری زیبرایی و نره

باشد .می توان پس از اینکه یک شی یا اارر هنرری را

داوری خیر هی ارتباطی برا عالقرۀ مقردم برر داوری

زیبا ارزیابی کرد ،آن زیبایی را بیانگر ایده های عقالنی

ندارد .هر داوری زیبرا وهر داوری خیرر مبتنری برر

نیز دانست و یا نسبت به تملرک آن عالقره منرد شرد.

آزادی اند اگرچره آزادی قرو متخیلره در داوری امرر

وقتی کانت صرحبت از ارتبراط میران زیبرایی و خیرر

زیبا هماهنگ با قانونمندی فاهمه متصور می شود ،امرا

می کند ،این پیوند از سنخ پیوند بعد از داوری است و

در حک اخالقی آزادی اراده در نسبت با قوانین کلی

نه تعینبخش آن .در بحث از هنرهای زیبا نیز ارتبراط

عقل قرار دارد .هرر دو داوری ادعرای کلیرت دارنرد

زیبایی با خیر ارتباطی تعینبخش نیست .گرچره آارار

اگرچه داوری زیباشناختی بر اساس اصلی سروبۀکتیو،

هنری بیانگر ایده های اخالقی اند ،هنرمنرد نابیره ایرن

و داوری اخالقی برر اسراس تصرورات عقرل ادعرای

ایده ها را به مدد عطیۀ طبیعت و به صورت ناخودآگاه

کلیت مینمایند ).(Kant, 2000: 227-228

بیان می کند .تشخی

این ایرده هرا در فراینرد داوری

وقی دخالتی ندارد .وق در داوری آاار بره محتروای
 -3چگونگی ارتباط زیبایی و اخالق

آن ها (ایده های اخالقی) توج ی ندارد بلکره پرس از

همانگونه که بیان شد کانرت در چنردین فقرره از

ارزیابی این آارار بره عنروان زیبرا ،متوجره ایرده هرای

ارتباط زیبایی با اخرالق سرخن مریگویرد و ایرن در

بیانشده در فرم زیبا نیز مری شرود .بره همرین
اخالقی 

مقابل عباراتی از دقیقۀ اول قرار دارد که کانرت در آن

دلیل است که کانت زیبایی را در نسربت برا احسراس

لذت زیباشناختی را از لذت امر مطبوع و خیر متمرایز

اخالقرری غایتمنررد مرریدانررد .شررباهت فراینررد داوری

می سازد .پس ظاهراً با دوگزار متناقضنما مرواج ی .

زیباشناختی و اخالقی نیز تاییدیۀ مجددی است بررای

بیانشده روشن میشود که ایرن دو
با دقت در مطالب 

این نوع ارتبراط غیرمسرتقی  .البتره ایرن نروع ارتبراط

گزاره چندان ه متناقضنما نیستند .وقتری کانرت در

مخت

زیبایی آزاد و خیر است .همرانگونره کره در

دقیقررۀ اول اقرردام برره متمررایز نمررودن زیبررایی و خیررر

بخش زیبایی مقید بیان شد ،ارتباط این نوع زیبایی برا

می کند ،مررادش آن اسرت کره مبنرای پیشرین داوری

خیر مستقی است .وقتی ما ااری را به سربب نمرایش
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یک غایت یا مف وم اخالقی زیبرا ارزیرابی مری کنری ،

به وسیلۀ یک رابطۀ درونی خاص ممکن می شود .بره

تعینبخش داوری مرا همران غایرت یرا مف روم

مبنای

عبارت دیگر آن ها معتقدند که بررای انسران مشراهد

است.

همۀ امور ،این هماهنگی آزاد قوای شناختی را ایجراد
نمی کند .اگر کانت چنین اعتقادی داشرته باشرد ،پرس

 -1-3چرایی ارتباط زیبایی با خير

باید معتقد باشد که همه چیرز زیباسرت (Rogerson,

پس از بررسی چگونگی ارتباط ،شایسته است بره

) .2008: 122پس باید کیفیتی خاص موجرود باشرد

این پرسش بنیادین نیز پاسخ دهی که چرا کانت میان

تا این هماهنگی یا حالت هنی خاص را ایجاد کنرد.

زیبایی و خیر ارتباط برقرار می کند در پاسخ به ایرن

این اشراره بره منشرأ اعرالی لرذت ایجادشرده سربب

پرسش ،شماری از شارحان نقد قو حک معتقدند که

می شود تا ما آسوده تر بحث از کلیت احکام وقری را

اشار کانت به ارتباط میان زیبایی و خیرر در راسرتای

طرح کنی  .از نظر این شارحان ،توجیه ادعرای کلیرت

تکمیل استنتاج ناق

و نراموف کانرت در نقرد قرو

احکام وقی بر مبنای شررای صررفاً هنری و بردون

حک است .کانت در بخش استنتاج معتقد اسرت کره

توجه به کیفیتی عینری ،بحرث کلیرت را بره مخراطره

رضایت ناشی از احکام وقی ناظر به صورت است و

می اندازد .پس کانت باید برای تکمیل استنتاج خود به

این همان غایتمندی هنری شری بررای قرو حاکمره

منشأ اعالی احساس لرذت یرا همران همراهنگی آزاد

است .ازآنجاکه قو حاکمه به لحاظ قواعد صروری و

قوای شناختی توجه داشته باشد .او باید اعالم کند که

بهکارگیری حکر بره
داوری تن ا به شرای سوبۀکتیو 

لذتبخش از مشراهد امرری معقرول و

این احساس

طور کلی هدایت می شود ،پرس بره سرمت آن عامرل

وصفناپذیر در قالب محسوسات یا شر ودات متکثرر


سروبۀکتیو هردایت مرریشرود کره مرریتوانرد در همررۀ

حاصل می شود .در ایرن صرورت او مری توانرد بررای

بردینترتیرب لرذت یرا

انسان ها از پیش فرض شرود.

حک

وقی ادعای کلیت نمایرد(Elliot, 1968 :244-

غایتمندی هنی یک تصور برای نسبت قوای شناختی

245; Crowther, 1989: 41-77).

در داوری یک ابۀه به طور کلی ،می توانرد بره حر از
همگان طلب شود ).(Allison, 2001: 175

به طور کلی کانت در صدد آن است تا برا توسرل
به شرای صوری حک  ،حالت هنی و فرض وجرود
یکسران بررای همرۀ افرراد ،کلیرت
شرای سوبۀکتیو 
احکام زیباشناختی را توجیه کند .همانگونه کره بیران
قانعکننرده
شد ،برخی از شارحان این شیو استنتاج را 
نمی دانند و معتقدند که کانت برای آنکه استنتاج خود
روشنسازی ایرن حقیقرت

را کامل کند ،باید در صدد
باشد کره همراهنگی آزاد قروای شرناختی در انسران،
نوعی هماهنگی خاص و منحصر به فرد است که تن ا

برخی از شارحان یادشرده معتقدنرد کانرت بررای
اینکه نوعی اعتبار کلی و همگانی برای احکام وقری
فرض کند و برای اینکره بتوانرد برخری از اختالفرات
ایجادشده دربار زیباتر بودن برخی از آاار نسربت بره
آاار دیگر را رفع نماید ،باید به وجرود یرک معیراری
درونی معتقد بوده باشرد .اینکره بگرویی از مالحظرۀ
برخی کیفیات ،نوعی همراهنگی آزاد قروای شرناختی
برای ما حاصل می شود ،مشکالت مربروط بره اعتبرار
کلی و اختالفات ایجادشده از بین نمی رود .با فررض
اینکه همۀ انسان هرا تصرور مشرترکی از عرال دارنرد،
هنوز کامالً ح داری بپرسی که وقتی موتور معرفتی
در تأمل زیباشناختی از کار می افتد ،چررا مرن بایرد از
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شما انتظار داشته باش که حالتی مشابه به حالت مرن

برقراری ارتباط میان زیبرایی و خیرر بررای کانرت

را تجربه کنید و از آن لذت ببریرد .ترا زمرانی کره مرا

دلیل بسیار م تری داشته است .به یراد بیراوری کره

تصوری از ایدئال یا حد ن ایی زیبایی نداشرته باشری ،

کانت در مقدمۀ نقد قو حک در صدد برقرای ارتباط

نمی تروانی در بحرث از کلیرت امیردوار باشری  .ایرن

قلمرو طبیعت با قلمرو آزادی و اختیار به واسطۀ قرو

ایرردئال در درون هررر شخصرری وجررود دارد و همرران

حاکمه بود .او بیان میکند که قلمررو مف روم طبیعرت

آرمان انسانیت است .بر اساس این دیردگاه در داوری

تحت یک قانونگذاری و قلمرو مف وم اختیرار تحرت

آاار هنری زیبا میتروان رد پرای ارزشهرای اخالقری

یک قانونگذاری دیگر توس خلیج عظیمی که فروق

بیان شده توس هنرمند را دنبال کررد و برا توجره بره

محسوس را از پدیدارها جدا میکند ،از هر گونه تأایر

آن ها زیبایی آاار را سنجید امرا در آارار طبیعری زیبرا

متقابلی که ممکن است بر یکدیگر داشرته باشرند ،برر

بایرررد بررره دنبرررال نررروعی شرررباهت گشرررت

کنارنررد) . (Kant, 2000: 80-81قررو حکر مف رروم

).(Savile,2003:185-196
ارئرهشرده دامنرۀ بحرث اسرتنتاج را بسریار

تفسیر

واسطی را میان مفاهی طبیعت و مف وم اختیار فرراه

گسترده می داند و معتقد است کره ادامرۀ مبراحثی کره
پس از مبحث استنتاج در نقرد قرو حکر مری آیرد و
عمدتاً در پی برقرراری ارتبراط میران زیبرایی و خیرر
اسررت ،حرراکی از آن اسررت کرره کانررت هنرروز مسررائل
مطروحرره دربررار کلیرررت را تررا بخررش اسرررتنتاج
رضایتبخش نمی دانسته است .قطع نظرر از موفقیرت

یا عردم موفقیرت اسرتنتاج کرانتی ،گنجانردن ارتبراط
زیبایی با خیر یل بحث استنتاج چندان معقول به نظر
نمی رسد .بدون شک اگر کانت چنین قصردی داشرته
است ،دلیلی برای پن ان ساختن آن نداشته و دستک
باید اشارهای ضمنی به این نکتره مریکررده اسرت .از
سوی دیگر در چارچو

زیباشناسی کانتی ،اعتقاد بره

اینکرره محترروای اخالقرری دادن برره آاررار هنررری و
جستوجوی نوعی شباهت در آاار طبیعی مری توانرد

کلیررت احکررام زیباشررناختی را فررراه آورد ،صررریحاً
خدشهدار میسازد .ایرن

خودآیینی وق و حک آن را
در حالی است که کانت تا پایان بخرش اول نقرد قرو
حک از خرودآیینی و مشرروط نبرودن وق حمایرت
کرده است.

میسازد که گذار از نظری محض بره عملری محرض،
گذار از قانونمندی مواف برا اولری بره غایرت ن رایی
مواف با دومی را میسر میسازد و این کار را به کمک
مف وم غایتمندی طبیعت انجام میدهد .حک  ،فروالیۀ
فرروق محسرروس را برره کمررک قررو عقلرری خررویش
تعینپذیر می کند و بنابراین قو حاکمه گذار از قلمرو

مف رروم طبیعرری برره قلمرررو مف رروم اختیررار را میسررر
می سازد .کانت در صدد مرتب ساختن چه چیرزی از
عال طبیعت با قلمرو اختیار و آزادی اسرت ممکرن
است بگویی کره او ترالش مریکنرد ترا میران علیرت
طبیعت و علیت آزادی که ظراهراً ناسرازگارند ارتبراط
برقرار کنرد امرا کانرت در نقرد عقرل عملری الگروی
سررازگاری از آزادی در حرروز نررومن و تعررینگرایرری
مطاب با قوانین طبیعی ارائه میدهد که برر اسراس آن
آزادی در حوز نومن به صورت تام و کامرل محقر
است به گونهای که حتی میتواند رویدادهای حروز
پدیداری را نیز کنترل کند .اگر نیاز باشد ،کرل تراریخ
حوز پدیداری ممکن است تیییر یابد ترا برا انتخرا
آزاد حوز نومن سازگار باشد ).(Guyer, 1990: 138

کانت معتقد است کره انجرام عمرل مطراب برا قرانون
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اخالقی در صورتی آزادانه محسو

می شرود کره بره

ادعاشده از سوی کانت ،شکا

میان علیت طبیعرت و

وسیلۀ قوانین فیزیکری و تعرینگرایانرۀ عرال طبیعرت

علیت آزادی نیسرت ) .(Guyer, 2006: 424-425برا

اداره نشود و با این همه در عال پدیرداری امرربخش

توجه به مطالب مذکور ،ارتباطی که کانرت در مقدمرۀ

باشد و بتواند عال طبیعی را بره عرال اخالقری بردل

نقد قو حک از آن یاد میکند ناظر به چیسرت ایرن

کند عالمی که غایات اخالقی در آن قابرل تشرخی

ارتباط ناظر به ارتباط احساس و عمل اخالقی اسرت.

است و مردم در آن مطراب برا قرانون اخالقری عمرل

کانت در نقد عقل عملی صریحاً نقرش احساسرات را

می کنند .اگرچه با توجه بره دسرتاوردهای نقرد عقرل

در تشررخی

و همراهرری فضررایل اخالقرری ،ویرانگررر

محض نمی توان از تعینگرایی طبیعت تخلف ورزیرد

می داند و مدعی است که عقل بهتن ایی میتواند برای

و هی شرناختی از آزادی اراد خرود در عرال نرومن

تشخی

و شناخت قانون عقلی کافی باشد .بعدها در

حاصل کرد ،با این همه از نقد عقل عملی میآمروزی

کتررا هررای دیررن در محرردود عقررل تن ررا و دکترررین

که می توان با اطمینان بردون هری تناقضری در اانرای

فصیلت ادعا میکند که انگیز وظیفه نبایرد مسرتقل از

انجام دادن اختیاری آنچه اخرالق از مرا مریطلبرد ،از

احساسات و یا در تضاد با آنها باشد ،بلکه در عوض

واقعیت آزادی خود آگاه شد البتره از طریر آگراهی

مررا بایررد بترروانی احساسرراتمان را بررا اراد آزاد خررود

درونی به التزام خود نسبت به قانون اخالقی (کانرت،

هماهنگ بسازی (کانت .)56-56 :3166 ،اشار کانت

 .)55 :3165نقد دوم همچنین غایرت اخرالق را خیرر

در کتررا

دیررن در محرردود عقررل تن ررا برره نقررد

اعال معرفی می کند که همان همراهری بیشرترین حرد

ناجوانمردانۀ شیلر ،شاید دلیل این تیییر موضع کرانتی

سعادت با باالترین حد فضیلت است .اگرچه واقعیت

باشد .او اخالق وظیفهمحور کانتی را صلب و خشرک

موجود در عال حاکی از دشواری تحق چنین معیتی

و در نتیجه ناپذیرفتنی میدانست .میتروان ادعرا کررد

است ،ما باید تحق آن را ممکن بردانی  .ایرن اعتقراد

که نقد قرو حکر شررح و بسر دیردگاه کانرت در

فق بر مبنای فرض یک موجود متعال و دارای علیتی

کتا های مذکور است .در واقرع نقرد قرو حکر در

هماهنگ با خصلت اخالقری در عرال ممکرن اسرت

صرردد تبیررین نقررش احسرراس در عمررل اخالقرری و

(همان .)126 :به عبارت دقی ترر مرا تن را بره واسرطۀ

حساسریت در ادراک مرا از اخرالق اسرت (Guyer,

عقل عملی محض می توانی مسل بگیری که قروانین

 1990: 139).کانت در نقد قو حکر مریکوشرد ترا

طبیعت با تقاضای اخالقری مرا سرازگار اسرت زیررا

دوپار از ه جدا شد احسراس و آزادی را در کنرار

علیت چه در قوانین طبیعت و چره در اخرالق یکری

ه ترسی کند و از ایرن طریر بره همراهنگی میران

(یک موجود متعال یا همان خدا) بیش نیست (همان:

وجررود طبیعرری و عقالنرری کمررک کنررد .او در کتررا

بدینترتیب روشن می شود که کانرت ترا

.)131-135

دکترین فضیلت صریحاً اعالم میکند که تن ا پررورش

پیش از نقرد قرو حکر چگرونگی ارتبراط آزادی برا

احساسات همدالنۀ ما نسربت بره طبیعرت غیرانسرانی

حوز پدیداری را شرح داده است .پس نیازی نیسرت

(حساسیت به ...دوست داشتن چیزی بدون توجه بره

تا با توسل به قو حاکمه در صدد تبیین مجدد همران

استفاد آن) تا انردازهای اخرالق را پریش مریبررد یرا

ارتباط باشد .پس میتوان نتیجره گرفرت کره شرکا

حداقل آن را برای ما آماده میسازد .(Kant, 1991:
)237

رابطۀ زیبایی با اخالق در زیباشناسی کانت 66/

کانت در نقد قو حک از احساسی تزکیرهشرده و

( کرشررده در بخررش عالقررۀ عقلرری برره امررر زیبررا) ،و

منقح در تأمل زیباشناختی بیعلقه صحبت میکند کره

پرداختن به زیبرایی هنرری بره واسرطۀ بیران مفراهی

ادعای کلیت دارد .او با معرفی انسان به عنوان عراملی

اخالقرری ( کرشررده در بخررش هنرهررای زیبررا و نمرراد

کامالً آزاد ،نشان میدهد کره همرۀ احساسرات آدمری

اخالقیت) انسان را بیشتر از پیش به سمت اخرالق و

نیستند ،بلکه احساساتی وجرود دارنرد کره برا

مفاهی اخالقی عالقهمند میسرازد و در ن ایرت میران

مخر

ادعای کلیت سازگارند .در فرایند تأمرل زیباشرناختی،

عقل عملی و احساس اخالقی ارتباط برقرار می کنرد.

احساسات انسانی پرورش مییابد.

به عبارت دیگر پرداختن به زیبرایی اعر از هنرری و

تجربۀ زیباشناختی به غایت اخالق کمک میکنرد

طبیعرری تصررویری ملمرروس از آزادی ،عقررل ،مفرراهی

به واسطۀ آنکه میل ما به احسراس اخالقری را ب برود

عقلی و ایدههای اخالقی ارائه میدهد و ایرن تصرویر

بیعلقه کره مشخصرۀ تجربره
می بخشد .حالت هنی 

زیبا ،انسان را به رسیدن بره خیرر اعرال و بررین (کره

زیبایی است ،ما را با نوعی شادمانی و لذت بری علقره

همرران هررد

اخررالق اسررت) عالقررهمنررد و امیرردوار

به طور کلی آشنا می سرازد و بررای وظیفرۀ دشروارترِ

میسازد .در قلمرو زیباشناسی انسان میتواند به مردد

زدودن عالئ شخصری در اخرالق آمراده مری سرازد.

آزادی خیال و ب ره گرفتن از مرواد موجرود در عرال

درسررت اسررت کرره وصررول برره یررک حالررت هنرری

طبیعی و آاار هنری ،عالمی را بررای خرود و دیگرران

مستقی عقل عملی نیسرت ،لرذت و

متصور شرود کره ظ رور و جلرو همران عرال کامرل

لذتبخش هد


بیعلقه مالزم و همرراه تعرین اخالقری اراده
شادمانی 
نشانهای از الترزام صرحیح بره اخرالق اسرت.

است و
تجربررۀ امررر زیبررا ایررن چررارچو

اخالقی است ).(Kneller, 2007: 39-60

کانت با اشاره به مشاب ت ساختار حکر

وقری و

هنرری را پرررورش

حک ر اخالقرری (در بخررش زیبررایی برره عنرروان نمرراد

میدهرد .احساسرات و تمرایالت از نظرر کانرت شرر

اخالقیت) نیرز در صردد ارئرۀ تصرویری ملمروس از

بنیادی اند و ریشۀ تمامی شرهای دیگر .آنها در تقابل

خودآیینی و هماهنگی عال عینی با آن اسرت (امرری

مستقی با تکالیف اخالقی اند و حصول به مقام آزادی

که شرط اولیۀ هر نظرام اخالقری اسرت) .بره عبرارت

را ناممکن می سازند .کانرت معتقرد اسرت کره بررای

دیگر با پرداختن به وق که کامالً خرودآیین اسرت و

مبارزه برا ایرن شرر بنیرادی ،بایرد آنهرا را از طریر

نامشروط ،و با مالحظۀ اینکه عرال و پدیردارهای آن

زیباشناسی اصالح و م ار کررد .کانرت ایرن پررورش

بدون توجه به سلسرلۀ روابر علری و معلرولی ،و در

احساسات درست طبیعی را در وظیفرۀ غیرر مسرتقی

تأملی بیعلقه ،محمل مناسربی بررای ظ رور ملمروس

آدمی میداند ).(Allison, 2001: 231-234

ایده های عقالنی ماست ،می توانی به صورت ملموس

پس پرداختن به زیبایی بره واسرطۀ ایجراد نروعی

خودآیینی و انطباق آن با عال را نیرز مشراهده کنری .

بریعلقگری) در توسرعۀ احسراس
هنری ( 

این تصویر ملموس از استقالل و خرودآیینی و انقیراد

اخالقی ما مؤار واقع مریشرود امرا ایرن تن را نتیجرۀ

کامل عال به آن ،ما را به نیررو و تروان انسرانی خرود

ارتباط مذکور نیست .پرداختن به زیبرایی طبیعری بره

آگاه (البته به صورت احساسی) میکند و دیگر جرای

واسررطۀ ارائررۀ تصررویری ملمرروس از مفرراهی عقلرری

هی هراسی را نسبت به تمرد سلسله روابر علری و

چارچو

 /66متافیزیک ،سال پنجاهویک  ،دور جدید ،سال هفت  ،شمار  ،12پاییز و زمستان 3131

معلولی از خواست و اراد ما باقی نمیگذارد و مرا را

 -1کانت در نقرد قرو حکر در صردد برقرراری

نسبت به تحق رسالت اخالقی خود مصم تر و البته

ارتباط میان احساس و آزادی اسرت .او معتقرد اسرت

خوشبرین ترر مریسرازد 32.کانرت بره همرۀ مطالرب

پرررداختن برره زیبررایی مرریتوان رد در فراینررد پرررورش

بیانشده دربار ارتباط زیبرایی و اخرالق در بحرث از


احساس اخالقی در ما نقشی انکارناپذیر داشته باشرد.

زیبایی مقید نیز اشاره میکند اما ازآنجاکره ایرن نروع

پرداختن به زیبایی طبیعی و زیبرایی هنرری بره دلیرل

زیبایی خودآیینی وق و داوریاش را ویران میسازد،

نمایش غیرمستقی ایدههای عقالنی و مفاهی اخالقی،

خود را به صرورت غیرمسرتقی و

احساسات آدمی را تزکیه مریکنرد (در قالرب تجربرۀ

در قالررب زیبررایی آزاد و واالیرری دنبررال نمایررد .او در

بیعلقره) و انسران را بره اخرالق و مفراهی اخالقری


بحث زیبایی مقید ،ایدئال زیبرایی و حتری غایتمنردی

عالقه مند می سازد و در ن ایت عقل عملی را با بخش

عینی طبیعت (که در بخش دوم نقد قو حک مطررح

احساسی و طبیعی (البته تزکیهشده) مرتب مریسرازد.

می شود و از موضوع این نوشتار خارج برود) نیرز در

پرداختن به زیبایی اع از هنرری و طبیعری تصرویری

صدد نمایش تقدم عقل عملی و بیهمتایی اخالق بره

ملموس از آزادی ،عقرل ،مفراهی عقلری و ایرده هرای

عنوان یک غایرت ضرروری عرال زیبرایی و طبیعرت

اخالقی ارائه می دهد و این تصویر زیبا ،انسران را بره

می کوشد تا اهدا

رسیدن به خیر اعال و برین (که همان هرد

است.

اخرالق

است) عالقهمند و امیدوار میکند.
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