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مقدمه: موزس مندلسزون و فلسفه اش
موزسمندلسزون)17۲۹-1786(ازچهرههایمهم
والبتهکمترشناختهشدةاندیشةآلمانیدرنیمةنخست
ویلهلم کنار در که اندیشمندی است، هجدهم قرن
الیبنیتسوکریستیانُولفمساهمتهایشدرشاخهای
میشناسیم زیباییشناسی نام با امروزه که فلسفه از
اغلبدرپرتِوفیلسوفبزرگقرنهجدهمآلمانایمانوئل
کانت،یانادیدهگرفتهشدهیاکماهمیتپنداشتهشده
است.بااینحال،دقتوعمقاندیشةفلسفیدرکنار
مندلسزون از زیباییشناختی فوقالعادة حساسیت
فیلسوفیدرخورتوجهومتمایزازهمعصرانشساخته
این دالیل از دیگر یكی .)Beiser, 2009: 196( است
شاخههای دیگر در مندلسزون اهمیت کمتوجهی،
متونشدر اهمیت و ُولفی فلسفة از تأسیاش فلسفه،
امتداداینفلسفهوسهمبزرگشدرآشتیدادناندیشهها
واالهیاتیهودیبااندیشةآلمانیقرنهجدهممیتواند
باشد.بااینحال،نهتنهامسائلمربوطبهزیباییشناسی
هموارهدرمرکزاندیشةفلسفیمندلسزونقرارداشت،
بهگونهایکهاوازابتداتاانتهایکارفلسفیاشبهآنها
پرداختوحداقلسهرسالهازمیانرسالههایمتعددش
راصرفاًبهزیباییشناسیاختصاصداد؛بلكهدریافتاو
اززیباییشناسیتأثیریانكارناپذیربرشكلگیریرسالة
الئوکوئونلسینگواندیشةزیباییشناختیاوگذارد.در
هجدهم قرن نخست نیمة آلمانی اندیشمندان میان
مهم رسالة دو که بود اندیشمندی اولین مندلسزون
مهمترین آنها از یكی در و نوشت واال امر دربارهی
رسالةقرنهجدهمدربارةامرواالیعنیکاوشیفلسفی
درمنشأتصوراتماندربارةامرواالوامرزیبا1اثرادموند
برک،اندیشمندوسیاستمداربریتانیاییرابراینخستین
باربهجهانآلمانیمعرفیکرد.درپژوهشحاضرنشان
خواهیمدادکهازیکسومندلسزونبااینکارچهسهم
مهمیدرشكلگیریوبسطمفهومامرواالدراندیشة
آلمانیداشتهاست،وازسویدیگرنظریةامرواالیخود

اوچهویژگیهاووجوهبدیعیدارد.
یادآورمیشویمکهظاهراًدرزبانفارسیهیچمقاله،
رسالهیامتنیدربارةزیباییشناسییانظریةامرواالی
پژوهش بدینترتیب است. نشده نوشته مندلسزون

حاضرازدومنظرمیتواندحائزاهمیتباشد:نخست،
معرفیایناندیشمندمهمسنتعقلگرایزیباییشناسی
آلمانیبهمخاطبانفارسیزبانودوم،عرضةشرحیاز
روشنشدن به بتواند که مندلسزون واالی امر نظریة
و کانت زیباییشناسی درشكلگیری او کلیدی نقش
پژوهش اساس، این بر کند. کمک واالیش امر نظریة
گام در است. شده تقسیم اصلی بخش دو به حاضر
نخست،طرحیکلیازنظریةزیباییشناسیمندلسزون
ورسالههایشدراینموضوععرضهخواهیمکرد؛درگام
دوم،نظریةمندلسزوندربارةامرواالراشرحخواهیم
دادودرعینحالبهتأثیرمواجهةمندلسزونبارسالة
برکخواهیمپرداختونهایتاًنشانخواهیمدادکهاین
خوِد واالی امر نظریة ازچهجهاتی و مواجههچگونه
مندلسزونراتحتتأثیرقرارداد.همچنین،درضمن
بحثازامرواالنشانخواهیمدادکهریشههایُولفی
مرکز تا کرد کمک وی به چگونه مندلسزون اندیشة
عقلگراینظریةامرواالیشراپسازمواجههبارسالة

برکحفظکند.

 1. مفاهیم کلیدی زیبایی شناسی مندلسزون 
      1. 1. مفاهیم کلی: عقل گرایی آلمانی، زیبایی و کمال

مندلسزونازسال1755تا1763باتمرکزیویژه
از را عقلگرایی سنت تا پرداخت زیباییشناسی به
و طوفان جنبش تجربهگرایان، تهدیدهای و حمالت
طغیان۲وهرآنچهمبنایعقلگرایانةاندیشةُولفیرابه
مندلسزون آثار مهمترین کند. میانداختحفظ خطر
دربارةموضوعاتمربوطبهزیباییشناسیعبارتانداز:
نامههاییدربارةادراکاتحسی،3راپسودی،یاافزودههایی
بهنامههاییدربارةادراکاتحسی،4دربارةاصولاساسی
هنرهاوعلومزیبا،5ودرنهایتمهمترینمتنمندلسزون
برایپژوهشحاضریعنی»دربارةامرواالوامربیآالیش
درعلومزیبا«.6دراینآثارودیگررسالههاییکهپساز
مرگمندلسزوندربارةنظریةزیباییشناسیاشانتشار
نظریة یا منظر با که است آن دشواری یک یافتند
بلكه نیستیم مواجه یكدستی و واحد زیباییشناسی
هموارهبامجموعهایازمفاهیمومضامینروبهروهستیم
کهاوهرباربهشكلینووازمنظریجدیدبهسراغشان
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میرود)Pollock in Mendelssohn, 2006: XIV(.ازاین
الزم مندلسزون زیباییشناختی دیدگاه فهم برای رو،
استبهاینرفتوبرگشتهایفكریوبازاندیشیهادر

عینحفظدغدغههایمرکزیتوجهداشتهباشیم.
و مضامین ایدهها، برخی به بخش این ادامة در
مفاهیمبنیادینزیباییشناسیمندلسزونبراساساین
آثارمیپردازیمتادربخشبعدینظریةامرواالیوی
کههدفاصلیاینپژوهشاستدرایندورنماروشنو
دو از یكی باومگارتن کنار در مندلسزون تبیینشود.
چهرةاصلیزیباییشناسیآلمانیتاپیشازکانتاست.
الیبنیتسی- عقلگرایی پیرو باومگارتن مانند نیز او
برای سلسلهمراتبی میتوان آن براساس که بود ُولفی
دستاوردهایشناختیممكندرنظرگرفت.مطابقاین
ارزش کمترین ادراکحسی و حسانّیت سلسلهمراتب
شناختیراداردوشناختعقلیبیشترینارزشرا.بر
ایناساس،زیبایی،کهدرحوزةادراکحسیقراردارد،
بلكه شود متمایز و واضح شناخت به منجر نمیتواند
مطابقباورُولفوباومگارتن،شناختناشیازآنواضح
را زیبایی مندلسزون این، بر افزون است. نامتمایز اما
پدیدهایحسیمیدانستکهبههمیناعتباردرمعرض
تغییراستو»درموردآننمیتوانگزارههایبنیادین
مؤدیبهحقیقتصادرکرد«وازاینمنظربایدآنرااز
شناختعقلیمتمایزدانست؛بهبیاندیگرودرقالب
صورتبندیکانت-»حكمدربارةزیباییحكمینیست
بتواند عقل انكارناپذیر اصول با پیوندش سبب به که
به .)Hammermeister, 2002: 14( باشد« کلیتداشته
سببهمینماهیتموقتیوگذرااستکهناچارباید
قائل عقالنی شناخت و زیبا امر میان دقیق تمایزی
شویم.اماآنچهدرهرحالتجربةزیباییشناختیرابه
قلمروعقلپیوندمیزندتعریفهمچنانُولفیمندلسزون
ازاینتجربهاستکهمطابقآناینتجربهعبارتاست
ازادراکحسِیساختاریعقالنی.بهبیاندیگرتجربة
مندلسزون اندیشة دورههای تمام در زیباییشناختی
پیوندشبامفهومکمالراازدستندادوهموارهبنیانی
اندیشهورزیاش دورةدوم در اوحتی داشت. درعقل
بود، برک با آشنایی از پس که زیباییشناسی، دربارة
همچنانبهنقشبنیادینکمالدرادراکزیباییشناختی

باورداشت.
زیبایی و ادراکحسی وجهشناختی اینحال، با
لذتی بر او تأکید و نیست، مندلسزون اساسی دغدغة
استکهدرککمالهنروامرزیبادرماایجادمیکند.
ازدرکوحدِتکثرات زیباییعبارتاست او، باور به
ادراکحسیودرککمالموجوددرآن.بااینحال،
مندلسزونبرخالفپیشینیانشدرسنتزیباییشناسی
برای درک قابل ابعاد به را زیبایی آلمانی عقلگرایانة
انسانمحدودمیکندونهتنهاهرکمالیرازیبانمیداند
حس بیولوژیک موجودی مقام در »انسان
بلكهدیگرزیبایی زیباییشناختیمانراارضانمیکند«ـ
راقابلاطالقبهجهانوکیهاننیزنمیبیندزیرااین
منظر از .)ibid: 16( بیکراناند و نامحدود پدیدهها
که میآفریند لذتی کمال، حسِی ادراک مندلسزون
و اعصاب در آرامش راحتی، احساس از است عبارت
خوشی.افزونبراین،لذتحسیهمبرسالمتجسمی
تمام میان آزادی بازِی ایجاد موجب هم و دارد تأثیر
قوایمانمیشود.7دربنتأمالتمندلسزوندربارةلذت
ونسبتآنباادراکحسی،دغدغةاونسبتبهمفهوم
بیاندیگر، به یانیکقراردارد؛ اخالقیزندگیخوب
مندلسزونباپرداختنبهمفهومادراکحسیولذتبر
تا»ازاخالقوزیباییشناسیعقلگرایانهدر آناست
برابرتهدیدهایجدیدوروبهفزونی،بهخصوصاخالق
 Beiser, 2009:(»وزیباییشناسیتجربهگرایاندفاعکند
تجربة خالصه طور به اخیر گروه این نظر از .)200

یكسره ماهیتی دارای اخالقی و زیباییشناختی
غیرشناختیومشتملبراحساساتیاادراکاتحسی8
با تجارب این دوی هر اعتبار همین به است. صرف
نتیجه، در و ندارند خاصی نسبت حكم یا داوری
 ibid:(نمیتوانندموضوعتأملعقالنییانقدقراربگیرند
یعنی زیباییشناسی در مندلسزون مهم اثر دو .)201

رویكرد این به پاسخی بهواقع را راپسودی و نامهها
میتوانتلقیکرد.بهطورخالصه،مندلسزون،اززبان
تجربة عقالنی وجه اهمیت بر تئوکلس شخصیت
زیباییشناختیدرکناروجهحسانیآنتأکیدمیکند
امادرعینحالحدیازابهاموعدمتمایزرانیزدراین
تجربهمیپذیرد؛یعنیدرتجربةزیباییشناختیعقلبا
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دیگر بیان به میشود. مواجه خود محدودیتهای
که ُولفی نتیجهگیری این از میخواهد مندلسزون
»تجربةزیباییشناختییكسرهعقالنیاست«پرهیزکند
ودرعینحالبروجهحسیاینتجربهنیزتأکیدبورزد
از متفاوتی دریافت عرضة با مندلسزون .)ibid: 202(

لذتبرایناستداللتأکیدکردهوبراینباوراستکه
یا ادراکیحسی نوعیکمال،صرفاً یعنیشهوِد لذت،
نوعیاحساسنیستبلكه»همچنیننوعیشناختو
 .)ibid( است« داوری ضمنِی عمل نوعی بر مشتمل
بنابراین،نزدمندلسزونلذتعبارتاستازنوعیحكم

کردنبرکمالچیزی.
کنیم، درنگ کمال مفهوم بر اندکی باشد بنا اگر
مندلسزون نزد که بگوییم خالصه طور به میتوانیم
که حالی در و بالعكس، نه و است لذت بنیان کمال
ابژهها یا اعیان در صرفاً را کمال ابتدا در مندلسزون
نداشت، چندانی توجه سوژه در کمال به و میجست
رویاروییاوباسنتتجربهگراییوپیوندیکهمیانلذت
نظریة با مواجهه و ازیکسو برساخت اخالقی امر و
زیباییشناسیادموندبرکازسویدیگرموجبشداو
لذت توجیه حال عین در و کمال مفهوم حفظ برای
ناشیازمواجههبااعیانبهظاهرالمآفرینوناخوشایند
برای بنابراین، نیزتوجهکند. بهوجهسوبژکتیوکمال
نشاندادنتفاوتدریافتمندلسزونازکمالنسبتبه
او برای که شد یادآور میتوان آلمانیاش پیشینیان
کماِلعینباکمالبازنماییآننزدسوژهتفاوتداردو
مندلسزون زیباییشناسی چارچوب در ترتیب بدین
میتوانیمبهاعیاننازیبا،بهشكلعینیناکاملیادارای
نقصیازشتیبیندیشیمکهدربازنماییهنری،یعنیدر
قلمرواثرهنری،مفهومخاصیازکمالرابرمیانگیزند
کهعبارتاستازدریافتکمالسوبژکتیویاآگاهیاز
یافتن فزونی و عین از بردن لذت در قوایمان کمال
ممكن را کمال دسته چهار مندلسزون آنها. پویایی
تجربة متعلق در »کمال از، عبارتاند که میداند
در بشر ادراکی ظرفیتهای »کمال زیباییشناسانه«،
تجربةعین«یعنیکمالشناختحسی،»کمالوضعیت
جسمانیبشروسرانجامکمالهنرمندیکهبهآفرینش
عینپرداختهاست«)گایر،87:13۹4(.هریکازاین

و باشند خود لذتخاص موجد میتوانند کمال انواع
بدینترتیبخلقکمالهنریازاعیانناکاملنیزممكن

ومنشألذتاست.
شایدبهدرستیبتوانگفتمندلسزونتالشداشت
در اما درآمیزد، باومگارتن کار با را بریتانیایی فلسفة
حالیکهمیتوانباومگارتنرازیباییشناسعقلگرای
نیمةنخستقرنهجدهمآلماندانست،مندلسزونرا
میتواننمایندةتمرکزبروجهعاطفِیزیباییشناسیدر
ایندورهبهشمارآورد.تأمالتاودربارةزیباییشناسی
بریتانیاییمنجربهمعرفیسهمفهومکلیدیاینرویكرد
بهجهاناندیشةآلمانیشد:احساس)عاطفه(،نبوغو
امرواال.مندلسزونمفهومنبوغو»اثرهنریبهمثابةیک
کِلارگانیکیاانداموار«۹راازشفتسبریالهامگرفتاما
کنار را وی اخالقگرایانة »گرایشهای حال عین در
نهاد«)Hammermeister, 2002: 15(.همچنینمتأثراز
کانتی زیباییشناسی پیامآور مقاِم در و شفتسبری
مندلسزونبهسراغمفهومبیعالقگی10رفتوتوجهبه
اینمفهومبهاومجالدادتاقوةجدیدیبراینفسدر
نظربگیردوآنراقوةرضایت11بنامد.بدینترتیبسه
قوةنفسانینزدمندلسزونعبارتانداز:قوةشناخت،قوة
میلوقوةادراکحسیکهاواز1785بهبعدآنراقوة
رضایتنامید،قوهایکهعهدهدارادراکزیباییشناختی
استوحاکیازاستقاللتجربةزیباییشناختیواهمیت
لذتفاقدمیلیاعالقه)ibid: 19(.اینتالشمندلسزون
موجبشداومباحثزیباییشناسیدرآلمانراجهتی
باومگارتن مسیر از و ببخشد تجربی و روانشناختی

.)ibid(اندکیدورکند

نزد  تراژدی  و  هنرها  تقسیم بندی   .1  .2
مندلسزون

مندلسزونصرفاً زیباییشناختی دغدغههای نهایتاً
محدودبهکندوکاووجوهگوناگونتجربةزیباییشناختی،
ازطریقمفاهیمومضامیناصلیایکهشرحدادهشد،
ومعرفیوبسطسهعنصرمهمدرهرتأملزیباییشناختی
نبود؛بلكهمندلسزونبهسیاقبسیاریازفالسفةپیش
ازخودهمدستبهقسمیتقسیمبندیهنرهامیزندو
همتأمالتیدرخورتوجهدربارةتراژدیداردـتأمالتی
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کهآنهارامیتواندرپیوندیمعنیداربانظریةامرواال
نزدوینیزدانست.بنابراین،پیشازپرداختنبهنظریة
دیگر مهم وجه دو این به مندلسزون نزد واال امر

زیباییشناسیاونیزنظرمیکنیم.
مندلسزوندرمقالة»دربارةاصولاساسیهنرهاو
راهنمای مفهوم دو براساس را هنرها زیبا« علوم
نشانههایطبیعی1۲ونشانههایقراردادی13تقسیمبندی
میکند.دریافتمندلسزونازتقسیمبندیهنرهامطابق

مقالةمذکورازاینقراراست:
میان پیوند که طبیعیاند زمانی نشانهها
در است شده داده نشان آنچه با نشانهها
ویژگیهایخودآنچیزیکهنشاندادهشده
بنیادداشتهباشد.انفعاالت،بنابرماهیتشان،با
برخیحرکاتوجنبشهایمشخصدراعضاو
جوارحمانوهمچنینبابرخیاصواتوحاالت
که آنکس هر پس، مرتبطاند. بدن مشخص
عاطفهواحساسیراازطریقاصواتوحاالت
از کند، بیان آنها با متناسب حرکات و بدن
ازدیگر نشانههایطبیعیاستفادهکردهاست.
هیچ ماهیتشان بر بنا که نشانههایی آن سو،
اشتراکیباموضوِعنشاندادهشدهندارند،امادر
چیز آن نشانة قراردادی شكلی به حال، عین
دارند. نام قراردادی نشانههای میشوند، فرض
صداهایشمردهومشخصتمامزبانها،حروف
الفبا،عالئمهیروگلیِفمردمانباستانوبرخی
تصاویرتمثیلی،کهبهدرستیمیتواندراین
زمرهآوردشان،ازجملهنشانههایقراردادیاند.

 )Mendelssohn, 2006: 199(

برهمیناساس،مندلسزونشعروخطابهراهنرهایی
میداندکهمحتوایشانراازطریقنشانههایقراردادی
منتقلمیکنندونقاشی،مجسمهسازی،رقص،موسیقی
انتقال را بیانی و معنا که تاجایی البته را معماری و
میدهندهنرهاییمیداندکهازنشانههایطبیعیبهره
میبرند،یعنیهمارجاعبهمحتوارامنتقلمیکنندو
همعواطفراازطریقایننشانههامنتقلمیکنندو
درآیند فهم به اینکه برای را قراردادیای امر »هیچ
روش، همین بر بنا .)ibid: 200( نمیگیرند« فرض

تمایز زیبا15 علوم و زیبا14 هنرهای میان مندلسزون
دست به نیز را تمیزگذاری این »مبنای و میگذارد
میدهد:هنرهایزیباازنشانههایطبیعیبهرهمیبرند
وعلومزیباازنشانههایقراردادی«)گایر،۹۲:13۹4(.

طی در و 1750 دهة در همچنین مندلسزون
مباحثاتشبانیكوالیولسینگبهتأملدربارةتراژدی
پرداخت.دغدغةاوهمانمسئلةاصلیتراژدیبود،یعنی
ومداقهدر ازمشاهدةرخدادهایدردناک اینکهچرا
آنهالذتمیبریم،درحالیکهاگرایناتفاقاتبهواقع
برایخودمانمیافتادآزردهمیشدیم؟درمواجههبااین
مسئلهنیزمندلسزوندرمقاممدافععقلگراییبایدبه
زیباییشناسیمبتنیبرکمالوفادارمیماندودرعین
پاسخ را تراژیک لذت با رابطه در اصلی پرسش حال
احساس»ترحم«16در بر تكیه با ابتدا اودر میگفت.
مقاماحساساصلیذیمدخلدرلذتتراژیکبراین
باوربودکهترحم،تنهااحساسناخوشایندیاستکه
میتواندلذتبخشهمباشدزیرامبتنیاستبرنوعی
عالقهبهقهرماننگونبختیکهباتوجهبهکمالهایش
این با نیست. تراژیک فجایع و نگونبختیها مستحق
حال،اومدتکوتاهیپسازاینـوشایدتحتتأثیر
را »ستایش«17 و داد تغییر را دیدگاهش ـ نیكوالی
احساسیاعاطفةاصلیحاکمبرلذتتراژیکدانست.
با پیوند در را ستایش مندلسزون مرحله این در
میان او، باور به میداند. قهرمان اخالقی ویژگیهای
احساسستایشومفهومکمالسادهترمیتوانپیوند
برقرارکردتامیاناحساسترحموکمالوبدینترتیب،
بهنحومعنادارتریمیتوانبهزیباییشناسیمبتنیبر
کمالومطابقباسنتُولفیوفاداربود،زیرا»ستایش
مستلزموجودکمالدرموضوعاستدرحالیکهترحم
چنیننیست« )Besier, 2009: 209(.همچنینباکمک
وجه از میتوانست بهتر مندلسزون ستایش احساس
اخالقیتجربةزیباییشناسیـعمدتاًدربرابرحمالت
روسوـدفاعکندودرعینحالبهاصلاساسینظریة
لذتُولفییعنیوجودپیوندیناگسستنیمیانلذتو
فوق کلیات فرض با .)ibid: 210( بماند وفادار کمال
ایدههای و مندلسزون زیباییشناسی نظریة دربارة
مرکزیاو،دربخشبعدیایننوشتاربهنظریةامرواالی
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اغلب حال عین در و بدیع نظریهای میپردازیم، او
مغفولماندهازچشممفسران.

از  نو  خوانشی  مندلسزون:  واالی  امر  نظریة   .2
نظریة امر واال برج

مفهومامرواالبراینخستینباردردهة1740ودر
چارچوبمنازعةشاعرانواردآلمانشد،امانهتنهادر
هیچ مندلسزون از پیش تا بلكه ماند مباحث حاشیة
اندیشمندآلمانیایبهطورمشخصنظریهایدربابامر
به نامهای در بار نخستین مندلسزون نكرد. طرح واال
از لسینگ همفكرش و دوست به 1757 اوت تاریخ
مغفولماندناینمفهومکلیدیگالیهکرد.اوسپسدر
همانسالشروعکردبهنظریهپردازیدربارةامرواالکه
امر امرواالو رامیتواندرمقالة»دربارة ماحصلآن
بیآالیشدرعلومزیبا«)1758(سراغگرفت.مندلسزون
بههنگامتحریرنخستاینرسالههنوزرسالةبرکرا
نخواندهبود؛بااینحالویراستدوممقالهـکهمرجع
در و 1761 سال به ـ است نوشتار این در ما اصلی
تغییرات و شد منتشر فلسفی18 نوشتههای مجموعة
اساسیآنناشیازمواجهةمندلسزونبارسالهیبرک
بود.ازاینقرار،همبرایدرکدقیقتأثیرنظریةامرواال
نزدبرکبرمندلسزونوهمبرایدرکبهترتغییرو
تحولنظریةامرواالنزدخودمندلسزونالزماست1۹به

ویراستدوممقالةفوقبپردازیم.
یكیازجنبههایمهمنظریةمندلسزوندربارةامر
واالتأکیدبراحساساتآمیختهاست،واال»جذاباست
»سرگیجة نوعی و آزاردهنده« جهات بسیاری از اما
  .)Brady, 2013: 49f( میشود موجب را خوشایند«
مطابقدریافتمندلسزوناحساسیاعاطفةاصلیایکه
درمواجههباامرواالبرانگیختهمیشودستایشاست،و

مندلسزونتجربةآنراازاینقرارمیداند:
تمامیایناحساساتدرروحبایكدیگردرمیآمیزند
وبریكدیگرتأثیرمیگذارندومبدلبهیکپدیدةواحد
میشوند،کهماآنراستایشمینامیم.پساگربخواهیم
میتوانیم کنیم؛ توصیف تأثیرش براساس را واال امر
بگوییمامرواالکماِلحسیدرهنراستکهمیتواند

  ۲0.)Mendelssohn, 2006: 219(ستایشبرانگیزد

ستایش این منشأ مندلسزون، استدالل اساس بر
آگاهییافتِنناگهانیازکمالیدرعیناستکهانتظارش
رانداشتهایم.تجربةامرواالعبارتاستازلذتناشیاز
ستایشکمالیکهدرعینمییابیم.هرچندمندلسزون
از دریافتش واال امر دربارة تأمالتش دوم مرحلة در
هر در تغییرمیدهد، را کمال جایگاه و کمال مفهوم
حالستایشازکمالدرمرکزنظریةامرواالیاوباقی
میماند.مطابقدریافتاولیةمندلسزون،امرواالعبارت
استاز»بیانحسینوعیکماِلفوقالعاده«وهمچنین
حدچنانچشمگیروبرتریاززیباییکهنتوانآنرا
Hammer-( یکبارهویکجاتحِتادراکحسیدرآورد
meister, 2002: 17(.ازاینقرار،نزدمندلسزونامرواال

مفهومیمستقلنیستبلكهبرایآنکهعینواالباشد
بایدپیشاپیشاززیبایینیزبرخوردارباشدوبرخورداری
کمال نوعی از برخورداری مستلزم نیزخود زیبایی از
است.مندلسزونامرواالرانهمفهومیمتمایزازامرزیبا
بلكهصرفاًنوعیزیباییخارقالعادهوبرخوردارازکمالی
ابتدای در مندلسزون میداند. تصور حدود از خارج

رسالهمینویسد:
دیدیمکهامرزیبایراستینحدودمخصوص
فراتررود. ازآنها نباید راداردکه بهخودش
آنگاهکهحدومرزهایعینیكبارهبهادراکدر
نتواندآید،عیندیگرزیبانیستوغولآسایابه
که احساسی است. عظیم اندازهناپذیر نحوی
بدینطریقبرانگیختهمیشودماهیتیآمیخته
امر را بزرگ شدت به امر کلی طور به دارد...
قدرتمند،وامرقدرتمنددرکمالشرابااصطالح
خاصامرواالمینامند.پسمیتوانبهطورکلی
کمالش، درجة لحاظ از که عینی آن گفت
یاچنینمینماید اندازهناپذیراست یا بیکران
 Mendelssohn, 2006:( میشود نامیده واال

 .)218ff

همانطورکهازنقلقولباالبرمیآید،مندلسزون
نمیخواهدونمیتواندزیباییشناسیعقلگرایانهاشرا
بیکرانی، با واال امر هم طرفی از بگذارد. کنار
اندازهناپذیریوبهفهموادراکدرنیامدنشدرمقابل
اصلاساسیزیباییشناسیمندلسزون،یعنیکمال،قرار
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میگیرد.درنتیجه،مندلسزونامرواالرادرچارچوب
زیباییشناسیعقلگرایانهدرمیآوردوآنرا»مبدلبه
صورتفوقالعادهایازلذتعقالنیمیکندکهتنهااز
 ,Beiser(»لحاظشدتودرجهباامرزیباتفاوتدارد
۲۲0:۲00۹(.افزونبراین،بایدیادآورشدکهمواجهة
مندلسزونبابرکهرچنددروفاداریاوبهزیباییشناسی
امر ننهاد،محدودیتتجربهی تأثیری برکمال مبتنی
واالبهلذتعقالنیراازمیانبردوازسادگیعاطفة

مرتبطبااینتجربهنزدمندلسزونکاست.
ایجاد برک واالی امر نظریة مهم وجوه از یكی 
تمایزیدقیقمیانامرواالوامرزیبااست؛بهبیاندیگر،
امرزیبامنظور برای یامكملی افزوده را امرواال برک
و یكدیگرمجزا از مفهوم دو این او نزد بلكه نمیکند
 Burke, 2015:(برخوردارازاستقاللهستیشناختیاند
و تأکید حال، این با .)100-104()Gasché,2012: 25

تجربة در کمال مفهوم بر مندلسزون تمرکز
یعنی برایش، هنر عملی کارکرد و زیباییشناختی
قابلیتشبرایسوقدادنانسانبهسویکمال،اورادر
 Hammermeister,( میدهد قرار برک منظر با تضاد
نه برک نظریة با مواجهه در مندلسزون .)2002: 20

مفهومکمالراکنارمیگذاردونهپیوستگیمیانامر
واالوامرزیبارا.اودرواقعدرخصوصچیستیتجربة
واالیی،عواطفبرانگیختهشدهدراینتجربهوجستجوی
کمالدرعین،تغییراتیاساسیدرنظریهاشایجادکرد.
فهِمنظریةامرواالیمندلسزوندرویراستدوممقالة
مذکوردرگروفهممواجهةاوبابرکاست،ونقطهی
آغازخوبیبرایدرکماهیتاینمواجهههمینتعارض
ازسه امرواالیبرک باشد.نظریة پیشگفتهمیتواند
مندلسزون واالی امر نظریة نخستین با اساسی جهت
تفاوتدارد؛اولاینکهبرک،همانطورکهگفتهشد،
ماهیتامرواالراباامرزیبایكسرهمتفاوتمیداند؛دوم،
هرگونهمفهومیازکمالراازتحلیلتجربةامرواالکنار
مینهد،وسوماینکههمتجربةامرواالوهمتجربهی
آنها به عاطفیمان واکنش براساس صرفاً را زیبا امر
 Burke,( ویژگیهایعینمدرک نه و توضیحمیدهد

.)2015: 33-44/88f

مندلسزونازطریقدوستشلسینگبارسالةبرک

آشناشدونهایتاًلسینگبودکه–باهمكاریگاروه– در
کرد. منتشر را رساله این آلمانی ترجمة 1773 سال
مندلسزونیکسالبعدازانتشارچاپاولرسالةبرک،
درسال1758مقالة»دربارةامرواالوامربیآالیشدر
در و این از پیش اما کرد، منتشر را زیبا« علوم
امر نظریة اولیة طرح منتشرنشدهاش یادداشتهای
واالیخودراریختهبود.اوپسازآشناییبارسالةبرک
مجدداًمتناولیهاشرامرورکردودرنسخةدومعالوه
برعرضةخالصهایازرسالةبرکبهنقدآننیزپرداخت.
یكیازوجوهاشتراکدریافتمندلسزونوبرکازامر
برک از ایدههاییکهمندلسزون از یكی ودرواقع واال
بر مشتمل واال امر تجربة که بود این گرفت الهام
منكوبشدنومتأثرشدنصرفحواساستونههم
حواسوهمتخیل.بهبیاندیگر،اوتجربهیامرواالرا
نوعیحیرتبیحدوحصرمیداندکهبراساسآنچنان
از را تفكر توانایی تكانمیخوریمکهذهنمانیكسره
دستمیدهد،تُهیمیشودودیگرقدرتتأملیامداقه

.)Brady, 2013: 51(نداریم
بدینترتیب،مندلسزونوبرکهردوبراینباوراند
که مسحورکننده و فوقالعاده است امری واال امر که
موجبتعالیمانمیشود،مسحورومنكوبمانمیکندو
که تجربهای میرود، فراتر عادی تجربة حدود از
حیرتانگیزاستودرعینحالنوعیهراسولرزش
جسمانیایجادمیکند.بااینحال،تفاوتمیانمنظر
ایندوفیلسوفعمیقوجدیاست.مندلسزونازسنت
عقلگراییآلمانیبرآمدهاستودرپیتبیینتجربةامر
هرگونه نافی برک اما است، عین کمال اساس بر واال
نقشیبرایکمالدرتجربةواالییاست.افزونبراین،
همانطورکهدیدیم،برکاصاًلواساساًتجربةواالییرا
این که آنجا از و میداند هراس احساس به منحصر
و برابرخطر در نفس اصلصیانت با پیوند در تجربه
مرگقراردارد،برکآنراقدرتمندترینعواطفبشری
زیبا امر از برتر را واال امر ضمنی شكل به و میداند
حیرت بر هراس جای به تنها نه مندلسزون میداند.
ناشیازتجربةامرواالتأکیددارد،بلكهآنراتحلیلناپذیر
وچندانسادهکهبرکمیپنداشتنمیداندوعقلرا
چگونگی و چیستی تحلیل در کمال مفهوم براساس
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تجربةامرواالتوانامییابد.مندلسزونرویكردبرکرا
عقلگرایانة سنت به نسبت او ناآگاهی از ناشی
بالقوهبرایزیباییشناسی الیبنیتسی-ُولفیوخطری
نظر تشریح در کولر که چنان مییابد. عقلگرایانه
مندلسزونمیگوید:»نزدبرک،عمیقترینوعظیمترین
لذتهایمانازترس،تاریكی،ناسفتگیودردبرمیخیزند،
ازشهوِد است عبارت درد احساس ُولفی امادرسنت
نیز منفی عواطف دیگر و ترس نقص. یا کمال عدم
شناختی نقص نوعی تاریكی و دردند از صورتهایی
کار که مندلسزون پس .)Koller, 2011: 332( است«
برکراجذابوغنیمیداندبایدراهیپیداکندتاهم
راحفظ ُولفیاش برکمال مبتنی و منظرعقلگرایانه
سنت به را برک نظریة بداعتهای هم و کند
زیباییشناسیآلمانیونظریةامرواالواردکند.بسیاری
ازمفسرانبراینباورندکهمندلسزونمنظرُولفیاشرا
تقریباًبهنفعرویكردبرککنارمینهدوعناصرنظریة
امرواالیبرکرابراساسنظریةاحساساتآمیختةخود
مانند دقیقتر تفاسیر حال، این با میکند.۲1 تفسیر
تفسیربایزروکولراینمنظرراردوحفظمرکزُولفی
اندیشةمندلسزونراکهبرسازندةزیباییشناسیمبتنی
برکمالاستدرتماممتونزیباییشناختیاوردیابی

میکنند.
تفاوتهای با مواجهه نخستین در مندلسزون
پیشگفتةنظریةامرواالیخویشونظریهیبرکبه
ایننتیجهمیرسدکهارزشمالحظاتغنیوبینظیر
برکدرکاربردشانبرایبسطنظریةواالیِیکمالاست،
یعنیامرواالنزدخودشدرابتدایتأمالتش.بنابراین،
مثالهایمتعدد،تحلیلهایمبتنیبرتجربةگسترده،
در واال امر تجربة فیزیكی تأثیرات و عواطف بر تأکید
تاهم کرد فراهم مجالی مندلسزون برای برک نظریة
گستردگیقلمروتجربةامرواالرابهتروعمیقتردریابد
وهمتأکیدکندکهراهبسطنظریةامرواالیخودشاز
و وجامعیتش کلیت عین، بهخوِد توجهدادن مسیر
کمالیکهبازنماییمیکندمیگذرد)ibid: 334(.بنابر
خود خودِی به هراس و حیرت خاص، دریافت این
آنطورکهبرکتصورمیکردواالنیستند؛بهبیاندیگر،
الزم شرط نه عین حیرتانگیز یا هراسناک کیفیت

واالبودنآناستونهشرطکافیآن.درعوض،شرط
الزِمواالییحضورکمالدرعینیابازنماییآناستو
دوکیفیتپیشگفتهمیتوانندصرفاًامرواالرامؤکدیا
تشدیدکنند.افزونبراین،مندلسزونبرایرفعیكیاز
تعارضاتاصلینظریةبرکبانظریةامرواالیمبتنیبر
هراسناک تعارض برایحل یعنی عقلگراییخودش،
بودنودرنتیجهنقصداشتنبامفهومبنیادینکمال،
استدالل و تغییرمیدهد اندکی را کمال از دریافتش
میکندکه»عینواالالزمنیستبهمعناییواحدکامل
یاناقصباشد،یاشایدازاینهممهمتر،الزمنیستعین
واالبهنحویعرضهشودکهنقصراپیشچشمآورد«
)ibid: 336(.بنابراین،لذتناشیازتجربةامرواالمعلول

یادرخودعین اماکمالمیتواند ادراککمالاست،
استدالل شیوة آن. بازنمایی نحوة در یا و شود سراغ
مندلسزونبرایرفعتعارضنظریهاشبادیگرکیفیات
مولدتجربةامرواالنزدبرکمانندابهاموتاریكینیزاز
همینقراراست،یعنیامرواالرادرنهایتبایددرادراک
کمالُجستواینکیفیاتبامؤکدکردنوپُررنگکردن
ویژگیهایحیرتانگیزعین،درواقعمخاطبرابهدرک
بهتروتأملبیشتردرواالییعیِنمدرکبرمیانگیزند.
افزونبراین،تحتتأثیربرک،مندلسزونعقیدهبه
منشأمشترکهستیشناختیامرواالوامرزیباواین
که عواطفی درجة نظر از تنها واال امر که را باور
تاحدی است متفاوت زیبا امر با وکمال برمیانگیزد
تعدیلکردوازسال1761بهبعد،یعنیاززماننگارش
با امرواالرادرپیوندنزدیکتری بهتدریج راپسودی،
امریکهبهلحاظحسیاندازهناپذیر۲۲استقرارداد.با
اینحال،مندلسزونبراینباوراستکهگرچهمیتوانیم
اندازهناپذیر حسی لحاظ به که عینی ادراک از لذتی
استرادریافتکنیم،برایحصول»لذتوصفناپذیرِ«
امرواالعینبایدهمانقدرکهعظیماستکثرتداشته
ازکمالنیزبهرهمند باشدوهمانقدرکهکثرتدارد
این دادن آشتی مندلسزون اصلی چالش حال باشد.
اندازهناپذیریحسیباکمالحسیاست،یعنیمجدداً
آشتیدادنبرکباسنتُولفی.کولردرمقالةروشنگرش
سهدشوارِیشناختی،متافیزیكیوروانشناختیپیش
شناختی لحاظ به اوالً اینکه یعنی میبیند؛ او پای
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نمیتوانکلیتعیناندازهناپذیرراادراککرد،ثانیاًاز
از بهرهمندی برای اعیان از برخی متافیزیكی منظر
آسمان ـ ندارند حسی کمال به نیازی اصاًل واالیی
وثالثاًازمنظرروانشناختی پُرستارهازاینجملهاستـ
اندازهناپذیرینوعینقصمحسوب ناتوانیمانازدرک
دشواری حل برای کولر، خوانش براساس میشود.
تغییر اندکی را کمال از دریافتش مندلسزون نخست،
»به یا »باهمبودن« نوعی از شود عبارت تا میدهد
اندازهناپذیر. یكدیگرتعلقداشتن«اجزاوکثراتعین
بنابراین،درادراکعینیکهبهلحاظحسیاندازهناپذیر
کل یک برای را اصل نوعی نامتمایز شكلی به است
بهکثراتوحدتوهماهنگیمیبخشددر فرضیکه
نظرمیگیریماماهیچگونهتصورحسیدقیقیازکلیت
توافق نیازمند صرفاً کمال که آنجا از و نداریم عین
کثراتبرمبنایاصولحاکمبرکلعیناست،درک
چنیناعیانینیزممكنمیگردد)ibid: 344(.راهحل
برایدومشكلمتافیزیكیوروانشناختی مندلسزون
این با متافیزیكی مشكل است. ترتیب همین به نیز
توضیحبرطرفمیشودکهاوالًدراعیانطبیعی،اصولی
کهبهنظماجزادرقرارگرفتنکنارهمحاکماندغالباًبا
در ثانیاً بروحدتعینهمپوشانیدارند؛ اصولحاکم
آثارهنری،کمالاثرشاملچیدنوکنارهمقراردادن
خدمت در همگی درنهایت که است نحوی به اجزا
بازنماییحسییکعینواحدیعنیاثرهنریباشند.
بنابراین،واالییاعیانیکهظاهراًنیازیبهکمالحسی
ندارنددرگرودرکایناصلاستکهآنهابههرترتیب
نوعیقدرتقانونمندونظمطبیعتراآشكارمیکنند
ـآثارهنرینیزیاامرواالدرطبیعترابازنماییمیکنند
وبدینترتیب یابهواقعتقلیدطبیعتاندوشبیهبهآنـ
گرچههموارهوحدت،نظموکمالمترتببرآنهابه
ادراکحسیدرنمیآینددرپِسپردهبهنحویازانحا
برای مندلسزون راهحل نهایتاً .)ibid: 347( کارند در
مشكلروانشناختیـدرستبرخالفکارکانتدرنقد
قوةحكمـتوجهمانرامجدداًبهعینمعطوفمیکند.
به ناخوشایندیمربوط یا اواستداللمیکندکه»الم
به دارد؛ ریشه خودمان ضعف در واال اعیان در تأمل
ایجاد ما در لذتیوصفناپذیر اعیان این همینسبب

نمیشود« پُر آن از هرگز جانمان که میکنند
نخست واال عین گرچه .)Mendelssohn, 2006: 159(

عظیممینمایدامادرقیاسباضعفونقصما،عیندر
نهایت در و عظیمتر هم قبل از تأمل سوِم آِن
مسحورکنندهوواالمینماید.بهبیاندیگر،وقتیخود
آن دربارة ومجدداً عینهیچمییابیم با قیاس در را
باشكوهتروواالترمییابیم تأملمیکنیمآنراهرچه

.)Koller, 2011: 349(

و بدیع خود نوع در مندلسزون واالی امر نظریة
اما ازوجوهیغنیودرخورپژوهشاست. برخوردار
شایدمهمترینوجهآناینباشدکهمندلسزونبهپیوند
دادنسنتزیباییشناسیبریتانیایی،بهخصوصنظریة
امرواالیبرک،باسنتزیباییشناسیعقلگرایانةآلمان
میزان میورزد. اهتمام هجدهم قرن نخست نیمة در
توفیقمندلسزوندراینراههموابستهاستبهمنظری
کهنسبتبهنظریهاشاتخاذمیکنیموهمتحلیلآن
درپرتوتاریخ،کهالبتهدراینمجالنمیگنجد.بااین
حال،مكاتباتدائمکانتبااوازسال1763بهبعد،نقد
جدیکانتبهسنتُولفیوپیروانشازجملهمندلسزون،
مندلسزون زیباییشناسی بدیع وجوه حال عین در و
خصوصاًدرتحلیلامرواالبرایکانت،بازگشتبهاین
فیلسوفبزرگقرنهجدهمآلمانراضروریمینمایاند.

نتیجه گیری
درنوشتارحاضرتالشکردیمنخستطرحیکلیاز
تأثیرگذار فیلسوف مندلسزون، زیباییشناسی نظریة
نیمةنخستقرنهجدهمآلمان،عرضهکنیموسپس
بهاجمالوبراساسمهمترینرسالةاو،یعنی»دربارةامر
واالوامربیآالیشدرعلومزیبا«طرحیازنظریةامر
واالیاودرگامنخستوتأثیرمواجهةاوبارسالةادموند
برکدرگامدومعرضهکنیم.پرسشاصلیاینپژوهش
درواقععبارتبودازاینکهمندلسزوندرمقاممعرف
زیباییشناسیبریتانیاییبهجهانآلمانِیقرنهجدهمو
حلقةواسطیدرنظریههایامرواالمیانسنتبریتانیایی
وسنتآلمانیچهنقشیایفاکردهاست؛همچنین،در
که بود این از پرسش طبیعتاً نخست، پرسش ادامة
نظریة چه بریتانیایی سنت از استقالل به مندلسزون
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بدیعواصیلیازآنخوددارد.پاسخبهپرسشاولدر
گروآغازکارازپرسشدوماستوماتالشکردیمتاحد
امكانباآغازازنظریةخودمندلسزونچنینمسیریرا
طیکنیم.پژوهشحاضربراساسویراستسال1761
دیدگاه تحول حال عین در و شده انجام فوق رسالة
مندلسزونازویراست1758بهویراست1761رانیزمد

نظرقراردادهاست.
بهطورخالصهمیتوانگفتمندلسزون،فیلسوفی
کهدردیگرساحاتفلسفهپیروُولفوالیبنیتسبودو
بهاصولفلسفةعقلگرایانةآلمانیدرنیمةنخستقرن
هجدهمالتزامداشت،درتأمالتشدربارةزیباییشناسی
رسالت و کرد زیادیحفظ تاحد را منظر نیزهمین
برابر در عقلگرایانه زیباییشناسی از دفاع را خویش
رویكردهایتجربیوضدعقلگرایانهقرارداد.اودرتمام
متونشدربارةزیباییشناسیازاینمنظردفاعکردوبر
تأکید خویش کمال بر مبتنی زیباییشناختی نظریة
این مبنای بر زیباییشناختی تجربهی تحلیل کرد.
نظریهبادشواریخاصیمواجهنبود؛بااینحال،امرواال
و اندازهناپذیری بیکرانی، خصیصهاش مهمترین که
منظر این است، واحد ادراکی قالب به درنیامدن
مواجه متعددی دشواریهای با را زیباییشناختی
ساخت.مندلسزوننخستباقراردادنامرواالدرامتداد
امرزیباوتعریفآنبراساسامرزیبادرصددحلاین
دشواریبرآمد.سپسدرنتیجةآشناییبارسالةادموند
برکدربارةامرواالنظریهاشرابازنگریواصالحکردو
همدرعواطفدخیلدرتجربةزیباییشناختیوهمدر
مفهومکمالتجدیدنظرکرد.براساساینمواجهه،او
مفهومکمالراگسترشدادومحدودبهادراکوحدت
درعینکثرتندانست.مطابقبرداشتجدیدمندلسزون،
کمالراهمدرعینمدرکهمدربازنماییهنریاعیان
وهمدرسوژهمیتوانسراغگرفت.همچنین،برکاورا
بر مشتمل واال امر تجربة که رساند نتیجه این به
احساسیآمیختهاستوترکیبیاستازلذتوالم.در
نهایت،همانطورکهپیشازایننیزاشارهشد،درکنار
واال، امر دربارة مستقل نظریهای بسط به اهتمام
مندلسزونرامیتوانفیلسوفپیونددهندةزیباییشناسی
با ـ برک و شفتسبری آرای بهخصوص ـ بریتانیایی

برداشت مطابق ـ آلمانی عقلگرایانة زیباییشناسی
باومگارتنوُولفـدانست.همچنین،تبادلفكریاوبا
قرن دوم نیمة فیلسوف بزرگترین کانت، ایمانوئل
فلسفة مطالعة اهمیت بر خود نیز آلمان، هجدهم
مندلسزونبهطورکلیوزیباییشناسیاوبهطورخاص
میافزاید،موضوعیکهدرمجالاینپژوهشنگنجیدهو

خودپژوهشیمستقلمیطلبد.

پی نوشت ها
1. A Philosophical Enquiry into the Origin of 

Our Ideas of the Sublime and the Beautiful 
)1757/ 1759(

2. Sturm und Drang
3. Briefe über die Empfindungen (1755)
4. Rhapsodie, oder Zusätze zu den Briefen 

über die Empfindungen (1761)
5. Über die Hauptgrundsätze der schönen 

Künste und Wissenschaften )1757(
6. Über das Erhabene und Naïve in den 

schönen Wissenschaften )1758(
7.بایدتوجهداشتکهنظریةمندلسزوندربارةقواینفسو
بازیآزادقوادرحالیکهازبرخیجهاتبانظریةقوای
کانتومفهومبازیآزاددرنقدسوممشابهتهاییدارد،با
دارد. نیز اساسی تفاوتهایی اخیر مفهوم و نظریه این
براینفسدرنظرمیگیردکه مندلسزونسهقوةاصلی
حسی ادراک قوة و میل قوة شناخت، قوة از عبارتاند
)قوهایکهنامآنرابهقوةرضایتتغییرداد(.قوةسوماز
دوتایدیگرمتمایزاستزیراهممنجربهشناختعقالنی
نمیشودوهممبتنیاستبرلذتیفاقدعالقهوبههمین
است. زیباییشناختی لذت و تجربه قوة سوم قوة اعتبار
نظریةقوایکانتنیزازبرخیجهاتبانظریةمندلسزون
مشابهتداردوفیالمثلکانتنیزقوایمیلوشناخترا
درکنارقوةحكمتعریفمیکند.بااینحال،تقسیمبندی
کانتازاینفراترمیرود.کانتنظریةقوایشرابهنحوی
دقیقوبدیعبسطمیدهدکهمیتواندکلپروژةنقدیاش
رابراینتقسیمبندیبناکند.ازسویدیگر،بازیآزادقوا
عین که معنا این به است سوبژکتیو کاماًل سوم نقد در
موضوعتجربهصرفاًموجبمیشودقوایذهنیمانرابه
تقویتکنیم؛در و بریم کار به طریقیخاصومشخص
حالیکهدیدگاهمندلسزونوجهسوبژکتیومحضمنظر
کانترادربحثازبازیآزادندارد.مفسرانفلسفةآلمانی
قرنهجدهمدربارةتأثیرمندلسزونبرکانتدرصورتبندی
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نظریةقواوبازیآزاددیدگاههایمتفاوتیدارند.درحالی
کهبرخیمفسرانمانندفردریکبایزراینتأثیررانامحتمل
وقولبهآنرانامعتبرمیدانند،برخیمفسراندیگرمانند
هر به محتملمیشمارند. را تأثیر این بک وایت لوئیس
کانت بر بسیاریجهات از روشنی به مندلسزون ترتیب،
او نقد به نهاد،حالچهدرمقامفیلسوفیکهکانت تأثیر
میپرداختوخواهدرمقاممنبعالهامکانتـهرچندکانت
همان اغلب فالسفه دیگر چه مندلسزون مورد در چه
متفاوت بسیار قالبی در میگرفت الهام که را ایدههایی
درمیآوردوبهایناعتبارردیابیبسیاریازاینتأثیراتو
تأثراتدشواراست.مندلسزونبیتردیددرنظریةامرواالو
لذتفاقدعالقهمنبعالهامکانتبود.برایمطالعهدربارة
و کانت اندیشة نسبت )۲( کانت، نزد قوا نظریة )1(
آزاد بازی و قوا نظریة تأثیر )3( و یكدیگر، با مندلسزون

مندلسزونبرکانتبهترتیبن.ک:
)1( Falduto, Antonino )2014( The Faculties of 

the Human Mind and the Case of Moral 
Feeling in Kant’s Philosophy, De Gruyter 
Publication, Berlin, Germany

)2( Munk, Reiner )ed.( )2011( Moses Men-
delssohn’s Metaphysics and Aesthetics, 
Netherlands: Springer Publishing: Part II: 
Chapters 7,8 and 9

)3( Zammito, John H. )1992( The Genesis of 
Kant’s Critique of Judgement, The Univer-
sity of Chicago Press

     Beck, Lewis W. )1969( Early German Phi-
losophy: Kant and his Predecessors, Mas-
sachusetts: Harvard University Press

8. sensations
9. the work of art as an organic totality
10. Interesselosigkeit/ disinterestedness
11 Billigungsvermögen/ faculty of approba-

tion 
12. natürliche Zeichen /natural signs
13. willkürliche Zeichen /arbitrary signs 
14. beaux arts
15. belles lettres
16. Mitleid/Pity 
17. admiration
18. Philosophische Schriften
19. Bewunderung/admiration
20. das Sinnlichvollkommene in der Kunst, 

das Bewunderung zu erregen im Stande ist

۲1.برایمطالعهنظریةاحساساتآمیختهنزدمندلسزون
ن.ک:

Guyer, Paul )2011(, “Mendelssohn’s Theory 
of Mixed Sentiments” in Moses 
Mendelssohn’s Metaphysics and 
Aesthetics, Netherlands: Springer 
Publishing, Ch. 14: 259-278

22. The sensibly immeasurable
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