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مقدمه
درون هجدهم قرن آلمانی فلسفة در باومگارتن
»عقلگرایی را آن مورخان که میگیرد قرار جریانی
ازآنزیباییشناسی نامیدهاندومقصود زیباشناختی«
اینقرنتاپیشازکانتاست.ایندورهپیشازاینبا
است: گرفته قرار مطالعه مورد مختلفی رویكردهای
برخیآنرافقطدورةگذاریبهسویزیباییشناسی
پیچیدهترکانتمیدانندودیگرانآنرابدوناینمقصد
کانتیبهخودیخودشایستةپژوهششمردهاند.مثاَل
پلگایردرشرحیکهبرایندورهداردعموماًهرمتفكر
رابرحسبفاصلةایدههایشاز»بازیمتخیلهوفاهمة«
هر بایزر فردریک حالیکه در میکند، ارزیابی کانت
متفكررابهطورمستقلبررسیکردهودرانتهااصاًلبه
کانتفصلیاختصاصندادهاست.1همچنیندرمطالعة
شكوفایی اصوالً گروت سیمون توسط دیگری
معلول آلمان( در فقط )نه قرن این در زیباییشناسی
مباحثاتدربارةزیربنایاخالقدانستهشدهوپیشزمینة
الیبنیتسیبحثباومگارتننقشبالنسبهکمرنگتری
بهعهدهگرفتهاست.2مادراینجانهبهکلعقلگرایی
زیباشناختیبلكهتنهابهباومگارتنوازمیانآثاراوهم
موضوعات دربارة فلسفی تأمالت آنها، نخستین به
مرتبطباماهیتشعر3)1735(میپردازیمکهنخستین
بار»استتیک«درآنمعرفیشدهوبابررسیخودآن
بهترمیتواننیروهایدستاندرکاردرشكلگیریشرا
شناخت.استفادهازاصطالح»زیباییشناسی«درگفتار
امامعموالًچنداناز ونوشتارفارسیامررایجیاست
بروزش محل به آن فهم برای اگر نیست. خالی ابهام

رجوعکنیمباعباراتزیرمواجهمیشویم:
»فیلسوفانیونانیوآباءکلیساپیشازاینبهدقت
تمایز ]نوئتا[5 معقوالت و ]آیستتا[۴ حسیات میان
نهادهاند...معقوالتبهوسیلةقوةعالیوبهعنوانمتعلق
نازل قوة ]توسط حسیات و میشود شناخته منطق
شناختهمیشودو[موضوععلمادراکحسییااستتیک

است«)§116(.
در و باومگارتن اثر پایانی بندهای در اینجمالت
ادامةتوضیحاتاودربارة»آنچهبهکمالشعرمیافزاید«
افزوده اوهنگامی آمدهاستوبرکمالشعربهگفتة

در و اضافهشود آن توسیعی« بر»وضوح میشودکه
برشمردنآنچهبروضوحتوسیعیمیافزایدارجاعات
فراوانبهرسالة»هنرشاعری«اثرهوراسازقرنیكم
ق.م.دادهشدهاست.بهعالوهباومگارتنکتابخودرابه
شكلگزارههاییمنطقینوشتهوکارخودراباتعاریف
آغازکردهوسپسازارجاعبهاینتعاریفدربندهای
منوال همین به را کار انتها تا و گرفته نتایجی بعد
پیشبردهاست.اماچرامعرفیشاخهایباعنوان»علم
شعر« »کمال دربارة رسالهای در باید حسی« ادراک
صورتبپذیرد؟وازطرفیچرامتنیدربارةسرودنشعر
با و عواطف گرفتن کار به و تخیل بر که تأکیدی با
ارجاعاتیکهبههوراسداردبایدباروشریاضیبهشكل
بندهایمبتنیبرتعاریفدرآید؟ودرنهایتاصاًلاین
سویی چه به را استتیک از باومگارتن تعریف موارد
خواهدبرد؟برایپاسخبهاینسواالتمنشاءاصطالحات
اورانزدالیبنیتس)وپیشترازاودکارت(میبینیمو
هنرشاعریهوراسراازحیثاشتراکاتیکهبااینمتن
دارد،بررسیمیکنیمبهعالوهتاثیرکریستیانولفدر
روشباومگارتنراازنظرمیگذرانیموبامالحظةخود
تاثیر و »استتیک« اصطالح  پیشینة به رساله متن

پیتیسمدرتأکیدباومگارتنبرعواطفمیپردازیم.

۱. باومگارتن و مکتب الیب نیتس و ولف
۱. ۱. مراتـب شـناخت نـزد الیب نیتـس و دگرگونـی آن 

نسبت به دکارت 
فلسفة مختلف بخشهای پیوستگی« »اصل
الیبنیتسرابههممرتبطمیکندوشناختهمازاین
قاعدهمستثنینیست.ایناصلکهالیبنیتسسختبه
آنباورداشتعبارتبودازاینكهدرعالمهیچتغییر
ناگهانینمیتواندوجودداشتهباشد.اگرالفبخواهدبه
بتغییریابد،بیشماررابطمیانالفوبباتغییراتی
اگرشناخت مبنا این بر میکنند. ممكن را آن ناچیز
نمیتواند باشیم، داشته چیزی از متمایزی و واضح
ناگهانازهیچپدیدارشدهباشد،یاناگهانبهشناخت
که هم را »مرز«هایی بالعكس. یا و شود بدل مبهم
با است شده قائل شناخت درجات برای الیبنیتس
اغماضبایدپذیرفتزیرامیانشناختمبهموواضحنیز
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الیبنیتس نزد باشد.6 موجود میتواند حالت بیشمار
یا واضح واضح،8شناخت یا و است مبهم7 یا شناخت
مغشوش9استویامتمایز،10شناختمتمایزیاناکافی11
استویاکافیونیزیانمادین12استویاشهودی.13
»یکمفهومهنگامیمبهماستکهبرایتشخیصآنچه
بازمینمایدکافی1۴نباشد؛مانندوقتیکهمنصرفاًگلی
یاحیوانیراکهزمانیدیدهامبهیادمیآورمامانهچنان
باز خوبکهآنراهنگامیکهپیشرویمقراربگیرد
ازآنروکهتشخیص ...شناختواضحاست بشناسم
آنچهبازنمودهشدهرابرایمنممكنمیسازد.شناخت
واضحبهنوبةخودیامغشوشاستیامتمایز.مغشوش
استهنگامیکهنمیتوانمیکبهیکنشانههاییراکه
برایتشخیصیکچیزازدیگرانکافیاستبرشمرم،
حتیاگرآنچیزبهواقعچناننشانههاوچنانحدود
تجزیه آنها به بتواند مفهومش که باشد داشته ذاتی

.)Leibniz, 1969: 291(»شود
اینمراتبنوعاًمتفاوتنیستند؛بلكهتفاوتآنهادر
ادراک که معناست بدین این است. آنها وضوح درجة

هر است، شناختبخش کماکان مغشوش یا نامتمایز
چندنسبتبهشناختحاصلازادراکاتمتمایزفروتر
است،امانزدالیبنیتسبهرسمیتشناختهشدهاست،
حالآنكهنزددکارتصدقادراکاتبهشرط»وضوحو
تمایز«آنهامعلوماستونمیتوانبهصدقادراکات
حسی،کهواضحامانامتمایزند،یقینداشت.دکارتدر
اصولفلسفهبیانمیکندکهادراکواضحآناستکه
نزدذهنحاضروبارزباشدوهنگامیمتمایزاستکه
چنانازهرچیزدیگرمجزاودارایحدودمشخصباشد
کهجزآنچهکاماًلواضحاستچیزیرادربرنگیرد
سعی بنابراین الیبنیتس .)Descartes, 1982: 20(

و »واضح ادراکات از کاملتری صورتبندی میکند
بنیادهای با را دکارت مغشوش« و »واضح و متمایز«
فلسفةخود،ازجملهمونادهایپیوستهایکههمهواجد
بازنموداند،سازگارکند.بهعالوهوجهاشتراکتمامآنچه
دکارتتحتعنوان»فكر«جایمیدهدایناستکهما
هموارهازمحتوایفكرخودآگاهیمدرحالیکهبهزعم
بیان به نیستند. آگاهانه همواره ادراکات الیبنیتس

مراتبشناختنزدالیبنیتس
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دیگرفكروخودآگاهینزددکارتقرینانددرحالیکه
نزدالیبنیتسبازنمودناآگاهانهکماکانحاصلفعالیت
ذهناست.مرزقویمیانمفاهیمواضحومتمایزودیگر
اواجازهنمیدهدارزشچندانی مفاهیمدردکارتبه
برایادراکمغشوشقائلشود.اماقائلشدنبهمراتب
پیوستةادراک،بهادراکواضحومغشوشدرچهارچوب
این به نگاه در که میبخشد ارزشی الیبنیتس فلسفة
ادراکاتبهعنوانفریبیکهبایددرآنشککردوجود
نزد مغشوش و واضح ادراک دیگر عبارت به ندارد.
الیبنیتسبااینكهکماکاننوعفروتریازادراکاست،
برخالفعقیدةدکارت،شناختبخشاست.ازطرفینزد
الیبنیتسشناخت،کمال،نظم،زیباییولذتباهم
به عالی لذت که معنا این به دارند؛ مستقیم نسبتی
مبنا این بر بالعكس. و است وابسته عالی شناخت
نمیتوانتوجیهآوردکهچیزیغیرقابلشناختبتواند
در ببخشد، لذت و دانستهشود زیبایی و کمال واجد
حالیكهخودالیبنیتساذعانمیکندکهچنینلذتی
کمال که نمیکنیم مشاهده »همواره دارد: وجود
اینحال با ... است نهفته کجا در لذتبخش چیزهای
احساساتمانآنرادرمییابد،گرچهبهفهمماندرنیاید.
ماغالباًمیگوییم»چیزیهست،نمیدانمچه،15کهدر
اینموردخرسندممیکند«...اماآنانکهجویندةعلل
هستند،اساسیبرایآنمییابندومیدانندکهچیزی
نامحسوس،مارا بِنمسئلهوجودداردکههرچند در
خوشمیآید«)Leibniz, 1969: 425(یعنیالیبنیتس
سوژه بر آن علت که میکند اشاره لذتی به جا این
نامعلوماستوسوژهتنهامیتواندبداندکهعلتونظمی
و واضح اماشناخت باشد بوده موجود آن بن در باید
متمایزیازآنعلتندارد.بهعالوهاگرهرمرتبهایاز
به باشد، باالتر مراتب به ارتقاء قابل مغشوش ادراک
نحویمیتوانآنراجایگزینکردوباوضوحبیشتری
دارد اذعان خود الیبنیتس حالیكه در داد، شرح
پدیدههاییهستندکهچیزینمیتواندجایگزینتجربة
بیواسطةآنهاشود:»چنیناستکهمارنگها،بوها،
طعمهاودیگرمتعلقاتویژةحواسراباوضوحکافی
میشناسیموآنهاراازیكدیگرتمیزمیدهیم،اماتنهابه
به بتوان که عالئمی با نه و حواسمان سادة گواهی

روشنیبیانکرد.لذانمیتوانیمبهمردینابیناتوضیح
دهیمکهقرمزچیست؛وایضاًنمیتوانیمکیفیتیازاین
سنخرابهدیگرانتوضیحدهیممگرآنکهآنانرابه
حضورآنچیزبیاوریمتاخودببینند،ببویندوبچشند،
گذشته در که مشابه تجربهای یادآوری با الاقل یا
داشتهاند«)Ibid: 291(.باومگارتندرقدمبعدازاین
ادراکاتمغشوش کند بیان تا بهرهمیبرد راهگشوده
کمالووضوحیازآنخوددارندکهنهفروتربلكهاز

سنخیدیگراست.

۲. ۱. کریستیان ولف و روش باومگارتن
کریستیانولف)1679-175۴(شاگردالیبنیتسو
بهواسطةانبوهکتابهاییکهنگاشتاستادباومگارتن
بود.اورامعموالًسازماندهندةافكارالیبنیتسمیدانند
بااینكهدربنیانباالیبنیتساختالفاتیهرچندجزئی
و بود ریاضیدان هم ولف الیبنیتس، مانند داشت.
قانع را او عصر این در ریاضیات بزرگ دستاوردهای
به مشابه روشی با بتواند باید فلسفه که بود ساخته
اطمینانویقینیکهدرریاضیاتوجوددارددستیابد
اولیة اصول مبنای بر ریاضیدانان .)Corr, 1972: 326(

یقینیوموردتوافقهمگانبهروشیکهدرهرمرحله
استخراج را نتایجی بهروشنیمیتواندپیگرفتهشود
میکنند.ولفبهاینترتیبدرکتابهایخودگزارههایی
رابنیانقرارمیدهدومیکوشدبرمبنایآنهامرحله
بهمرحلهبحثراپیشببرد.16سهنوعازقضایادراین
معنای که تعاریفی17 میشوند: گرفته کار به روش
قضایای میکنند؛ روشن را متن درون اصطالحات
و نشدهاند؛ حاصل دیگری مقدمات از که بدیهی18
نزد میشوند. نتیجه دیگر گروه دو از که قضایایی19
از کار شعر دربارة رساله این در مثاًل هم باومگارتن
معرفی»بازنمودحسی«یاهمانبازنمودمغشوشآغاز
ارائه تعریفی چیست شعر اینكه از سپس و میشود
میشودوتاانتهایمتنهربندتازهبهعنوانیکنتیجه
بهمقدماتخودارجاعمیدهد.اینكهاینروشروشنی
ووضوحموردنظرراحاصلمیکندیانهمسئلةمورد
بحثیاستچراکهتمامفیلسوفانیکهدرطولتاریخ
اینروشرابهکاربستهانددربنیاننهباعباراتریاضی
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بلكهباواحدهایزبانکهبهخودیخوددچارابهامند
درگیربودهاند.امابههرحالباومگارتننیزدرونمكتب

ولفیازهمینروشاستفادهمیکند.

۱. 3. باومگارتن و شکل تازة »وضوح«
که میکند بیان تأمالت مقدمة در باومگارتن
به شاید که است برگزیده پژوهش برای را موضوعی
چشمفیلسوف،پیشپاافتادهبیایدامادرادامهباشرح
برنامةخوددررسالهاضافهمیکندکهدربخشیازآن
قصدداردبهتبییننوعیشناختحاصلازشعربپردازد
با باومگارتن بحث .)Baumgarten, 1954: 36(
کامل« حسی »گفتار شعر میشود. آغاز تعاریف
واسطة به که حسی بازنمودهای یعنی است)9§(.
رابطهایکهباهمدارندوحدتیافتهاند.پسشعرساخته
و آنها، میان رابطة حسی، بازنمودهای از است شده
کلماتیکهظرفآنهاقرارمیگیرند.بازنمودهاباتوجه
میتوانند دادیم توضیح الیبنیتس دربارة چه آن به
دهند. پوشش را کامل وضوح تا کامل ابهام از طیفی
مسئلةباومگارتنایناستکه»مادةشعر«کدامیکاز
اینبازنمودهابایدباشند؟وپاسخمیدهدخطامیکنند
کسانیکهمیپندارندهرچهدراثرخودابهامبیشتری
ایجادکنندآنراشاعرانهترکردهاند،چراکهبازنمودهای
حال عین در بازمیمانند. ارتباط برقراری از »مبهم«
قالب به متمایز« و »واضح کاماًل  بازنمودهای وقتی
تفاوتی منطق با دیگر میشوند، ریخته شعر صوری
ندارند.اماشعردرواقعمحملبازنمودهای»واضح«و
»مغشوش«است،کهمیانایندوجایدارند.حالدو
یكی که بگیرید نظر در را مغشوش و واضح بازنمود
اجزای تعداد یا و بیشتر وضوح یا دیگری به نسبت
که میگوید باومگارتن صورت این در دارد، بیشتری
  .)16§( است بیشتری توسیعی« »وضوح دارای
بازنمودهایدارایوضوحتوسیعیخاصشعرند.شاید
نزد باوضوحاشتدادی21 تقابل وضوحتوسیعی20رادر
باومگارتنباذکرمثالیبتوانتوضیحداد:وقتیچیزیرا
از میکنیم، بررسی متمایز و واضح شناخت قصد به
جنبةخاصیبرآنمتمرکزمیشویموآنرااززمینة
خودخارجوازهرنوعبارارزشیوعاطفییاغیرمرتبط

باآنجنبةخاصتهیمیکنیم،بهعالوهبندبندآنرا
حدودی و مرزها اجزایش میان و کرده جدا هم از
مشخصتعیینمیکنیم.حالآنکهمقصودازوضوح
و جزئیات با همراه چیز آن گرفتن نظر در توسیعی
ویژگیهایاجزاوزمینةآندریککلیتمنسجمواجد
»شاعرانه« باومگارتن گفتة به و اخالقی و عاطفی بار
است.ابتكارباومگارتندربحثهایالیبنیتسبیاناین
بودکهشناختیکهبهاینشیوهحاصلمیشودمتفاوت
دنبال را متمرکز وضوح وقتی نیست. فروتر اما است
میکنیمتصویرپیشرویماجزئیترمیشوداماوقتی
ما روی پیش تصویر داریم نظر مد را توسیعی وضوح

غنیترمیشود.
تالشباومگارتنسپسمعطوفبهایناستکهاین
وضوحتوسیعیراچهعواملیبهبودمیبخشندوافزایش
این برشمردن در و میزنند لطمه آن به یا میدهند

عواملاستکهازهوراسیاریمیگیرد.

۲. باومگارتن، هنر شاعری و معرفی »استتیک«
هنرشاعریاثرهوراسازمتونیاستکهازهنگام
امروز تا میالد از پیش یكم قرن در شدنش پدیدار
پیوستهموردشرحومطالعهقرارگرفتهاست.درزمانة
باومگارتنهمشروحبسیاریبرآننگاشتهشدوهمراه
بیشتر بود. ادبیانعصر توجه مورد ارسطو بافنشعر
اشاراتهوراسخطاببهشاعرمعطوفبهاصلوحدت
ودربارةقوانینیاستکهبهشاعرکمکمیکننداثری
یكپارچهبیافریندکهاجزایآنبنابهضرورتکنارهم
قرارگرفتهباشندودرخدمتتأثیرگذاریبیشترشعر
باشندوآناجزایتازهایکهازتخیلونوآوریشاعر
شعر کلی قوانین به بهشكلی آن در میگیرند نشأت
پدید ناهماهنگ و باورناپذیر چیزی که بنهند گردن
است: ضروری شعر اجزای تمام میان تناسب نیاورند.
شاعرانمیتوانندبرایخلقتصاویرتازهتخیلخودرابه
کارببندنداماتاجاییکهنتیجةمضحكیبهبارنیاید.
را پیكرهای یا منظره بخواهد نقاش اگر که همانطور
خلقکند،کافینیستکهتنهاکشیدنجزئیازتصویر
راآموختهباشد،شاعربایددرنظرداشتهباشدکههرچه
میسرایدبناستدرنهایتاثریمنسجموواحدپدید
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و عادت خارق امور ،)Horace, 19BC: §§1-20( آورد
شگفتدرشعرمجازندبهشرطیکهلطمهایبهداستان
واردنیاورندوضرورتآنهاقابلتوجیهباشد)190§(.به
عالوهتناسبوزیباییشعرکافینیستبلكهشعرباید
.)§99( کند اثر شنونده عواطف بر و ببخشد لذت
با و میگیرد را هوراس اشارة مورد موارد باومگارتن
توسیعی وضوح مؤید عوامل قالب در آنها گسترش
شرحشانمیدهد:استفادةازتصاویروابداعاتخیالی
کهباومگارتنآنهاراذیلاصطالح Phantasmata جای
هم را رؤیاها و )Baungarten, 1954: §28( میدهد
دربرمیگیرندبرکمالشعرمیافزاید.امااینبازنمودهای
تناقض22خارج امتناع اصل ازچهارچوب نباید خیالی
شوندبهاینمعناکهالزمنیستدرجهانواقعباشند،
بلكهدرجهانممكنشعر،بایدباهمسازگارباشند.به
یا واقعی دنیای در خیالی »بازنمودهای او گفتة
ممكناند23یاغیرممكن.2۴خیاالتغیرممكنیاتنهادر
مطلقاً جهانها تمام در یا غیرممكناند25 جهان این
ناممكناند.26بازنمودهایخیالیممكندراینجهانیا
دردیگرجهانهاشاعرانهاند«)53-51§§()بهاینمعنا
کهبههمراهدیگراجزایآنجهانممكنتصورکلیتی
بازنمودهایمطلقاً اما برایآنهاممكناست منسجم
ناممكنباخودناسازگارندمثلبازنمودخدایانزناکار(.
استفادهازعنصر»شگفتی«نیزبهکمالشعرمیافزاید.
آمیخته آن با بازنمودمبهمی چیزیشگفتاستکه
باشدواستفادهازابهامدرشعردرحالتکلیمطلوب
آمیختهگردد باآن آشنا امری اماهنگامیکه نیست
وضوحتوسیعیراافزایشمیدهد)49-43§§(.بهعالوه
شگفتیوتخیلدرواقعدرخدمتبرانگیختنعواطف
باومگارتنبرآناهمیتبسیاردارد: هستندکهتأکید
با که مییابد در بیشتر وضوح با را چیزی آن انسان
عواطفقویتریآمیختهباشد)27-25§§(وبرانگیختن
عواطفازطریقبازنمودنچیزیبهعنوانبسیارنیکیا
بسیاربدممكنمیگرددیابهعبارتیبارکاماًلاخالقی
عواطف اخالقی کارکرد این به دوباره ادامه در دارد.
برمیگردیمامادراینجااینسوالمهممطرحمیشود
کهاینمواردبا»علمادراکحسی«چهارتباطیداردیا
باومگارتنازچهراهاستداللیبعدازپنددادنشاعردر

بابسرودنشعربناستنتیجهبگیردکهعلمتازهایبه
نام»استتیک«تأسیسکردهاست؟

که همانطور کلی طور به باومگارتن و هوراس
شعر ارزیابی و آفرینش برای که متفقاند پیداست
از شعر که موضوع این پذیرش دارند. وجود قوانینی
ارتباطیکهبرقرارمیکندقابلارزیابی حیثمحتواو
است،بهاینمعناستکهنوعی»علمشناختحسی«
بایدوجودداشتهباشدکهبهآنپرداختهنشدهاست.به
بیاندیگر،شعرواجدوضوحعلمییافلسفینیستو
هم زبان قیود پایبند گاهی حتی خود اثر در شاعر
نمیماند.پسدریافتماازشعرواینواقعیتکهآنرا
فهممیکنیمنتیجةچیست؟خالقشعراگرازبازنمودهای
و واضح بازنمودهای نمیگیرد، کمک متمایز و واضح
قوة بلكه نمیبندد، کار به تصادفی هم را مغشوش
شناختیبرایدریافتآنهاوقوانینیبرایهدایتآنها
بهحدنهاییکمالشانوجوددارد.بهعبارتدیگراگر
ارتباطیحقیقیبهواسطةشعربرقرارمیشودکهعدم
وجوداحتمالیاشرامیتواننشانداد،بایدبهموازات
منطقشاخهایهمبرایهدایتآنوجودداشتهباشد،
و الزمه این مینامد. »استتیک« را آن باومگارتن که
پیشفرضمطرحکردنهرنوعقانونبرایخلقشعر،و
اگرشعررانمایندةهنرهادرنظربگیریم،برایخلقهنر

است.
اینموضوعکهاستتیکدرخودمفهومیازقانون
برایهدایتوتمیزدادن،همانطورکهباومگارتناشاره
میکندبهموازاتمنطق،داردوقتیبهترآشكارمیشود
بگیریم پی دیگری درجهت را بحث این پیشینة که

یعنیارتباطآنباپیتیسمومتونمسیحی.

3. »استتیک«، »آیستسیس« و جنبش پِیتیسم
شهرتحصیلومحلفعالیتباومگارتن»هاله«عالوه
از یكی بود، آلمانی روشنگری برای مقری که این بر
مراکزثقل»پِیتیسم«محسوبمیشد:جریانیدراواخر
از میالدیکهپس قرنهجدهم اوایل و قرنهفدهم
جنگهایمذهبیسیسالهازدلپروتستانتیسمبرآمد
وبهجایتصدیقنظری،براحساسقلبیتاکیدمینهاد.
سردمدارانپیتیسمازجملهاسپنسر27وفرانكه28نوعی
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تجدیدحیاتاخالقیرادرجامعةنابسامانپسازجنگ
تبلیغمیکردندومعتقدبودندبرایتحققبخشیدنبه
هدفلوتردربدنةکلیسایپروتستانهمبهاصالحاتی
نیازاست.پیتیسمجنبشییكسرهاصیلنبودوردپای
آموزههایآنرامیتوانتاقروناولیةمسیحیتبهویژهدر
مسیحیتشرقینزدکسانیچون»ماکاریوس«،29درقرن
.)Golitzin, 1999, 129( گرفت پی میالدی چهارم
تأکیدپیتیستهابرتجربةشخصیمذهبیومطالعةکتاب
مقدس،نهفقطدرخاللبرنامةرسمیمذهبیوازسوی
روحانیت،بلکهتوسطفردفردمردمبرایایجادارتباطی
ازعرفانمسیحی بامتنمقدس،عناصری بیواسطه
سدههایگذشتهدرخوددارند.دراینمیانبعیداست
کهباومگارتنکهسالهادردانشگاههالهبهتحصیلو
تدریسمشغولبود،30بیخبرازسنتپیشینعلممورد
که چرا باشد نامیده »استتیک« تصادفاً را خود نظر
داللتهایاینواژههمنزدپیتیستهاوهمپیشتراز

آنهانادیدهگرفتنینیست.
فعل از شده گرفته و اسم »آیستسیس«،31 واژة
کردن، حس معنی به ]aisthanomai[ ایستانومای
دریافتن،آگاهشدناستکهدرمعنیخاصاشارهبه
کاربستنوعی»بینش«درونیبرایتشخیصاخالقیاز
راهیغیرازاستداللمنطقیونوعیشهودعاطفیدارد.
مثاًلدرخودکتابمقدس،32درعهدجدیددررسالة
پولسبهفیلیپیانمیخوانیم:»وبرایایندعامیکنمتا
paesei aisthe- ]محبتشمادرمعرفتوکمالفهم
sei[بسیارافزونترشودتاچیزهایبهتررابرگزینیدو
.)1:9،10( باشید« بیلغزش و بیغش مسیح روز در
همچنیندررسالهبهعبرانیان:»...زیراکههرچندبااین
باز باشید، معلمان ]که[ میباید را شما زمان، طول
به را الهاماتخدا مبادی و اصول محتاجیدکهکسی
اما قوی... غذای نه شدید شیر محتاج و بیاموزد شما
]aistheteria[غذایقویازآنبالغاناستکهحواس
خودرابهموجبعادتریاضتدادهاندتاتمیزنیکوبد

رابكند«33)5:12،1۴(.
درهرمسئلهایباغیابروشروشن،تشخیصاگر
نهناممكنالاقلدشوارمیشود؛سالكانمسیحیکهدر
راهی میشدند، کشفی یا دریافت دچار خود مسیر

میجستندتابدانندمنشاءدریافتشانخیراستیاشر
یابهعبارتیدرراهصحیحقدمبرمیدارندیادرتاریكی
اوهامخودگماننادرستیبردهاند.ماکاریوساینگونهبه
قصد به ابلیس اگر »...حتی میدهد: پاسخ سوال این
... بهاشكالخیرهکنندهایدرآورد را فریبروح،خود
تو در را برادرانت به یا خدا به عشق که ندارد توان
برانگیزدبیآنکهبالفاصلهتكبروخودبینیدرپیآورد
...اینچنینازفعالیتآندردرونتوستکهمیتوان
دانست،نوریکهتابشآنرادرروحخودادراککردهای
وسیلة به )یعنی آنخداوند« از یا است ابلیس آن از
کارکرددرونیعواطف(واینتجربهبا»ادراکروحانی«
یا»آیستسیس«حاصلمیشودکهکشفراازوهمجدا
مادة از را شراب بالفاصله ذائقه که همانطور کند،
 cited in: Golitzin,( میدهد تشخیص مشابهش
136 ,1999(.پرسشیمشابه،الهیدانانرادرخصوص
تشخیصتفسیرصحیحازکتابمقدسبهخودمشغول
کردهبود.آگوستهرمانفرانكه،استاددانشگاههالهدر
راهنمایمطالعةمتونمقدس3۴روشهای کتابخود
فهملفظوبطنمتنمقدسراازهممتمایزمیکندو
یكیازروشهاییکهبرایفهممعنایبطنیمتنپیش
رومیگذارد،درکعواطفنویسندهازخاللمتناست.
برایاثباتاهمیتعواطفاوشرحمیدهدکهاوالًخود
نویسندگانمتنمقدسدرجایجایآنعواطفخود
الهاماتشان بودن ناب با اینمنافاتی و ابرازکردهاند را
ندارد،ثانیاًحتیآزمودنزبانروزمرههمآشكارمیکند
کهالفاظیكساندرپرتوعواطفمختلفمعناییدگرگون
دارندومتنمقدسنیزبدونتجربةعواطفیکهروح
نویسندگانشرامتاثرساختهبودبهدرستیفهمیدهیا
کسی تنها این، وجود با شد. نخواهد عملی یا تفسیر
میتواندبهاینمرحلهواردشودکهمراحلپیشینزبانی
ومنطقیراگذراندهباشد.دردریافتاینعواطفازمتن
بایدعناصرینیزموردتوجهقرارگیرندکهدربررسی
یا معنا بدون اصوات مثاًل نداشتند اهمیتی منطقی
اصواتطبیعیدرمتن.اماعواطفنیزمیتوانندروحانی
تازةروحانی باشندو»آنکسکهحیات یاجسمانی
درکی مادی و طبیعی احساسات از جز است،  نیافته
ندارد.اوچنانازعواطفروحانیسخنمیگویدکهمرد
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.)Francke, 1819: 162( رنگها« تماشای از کور
تشخیصوتجربةاینعواطفاحتیاجبه»ادراکدرونی«
دیگر بیان به .)Ibid:163( دارد »آیستسیس« یا
عواطفرادرفهموتجربهوتفسیرمتنمقدسنمیتوان
نادیدهگرفتامانسبتدادنآنهابهمتنامریتصادفی
نیست.بایدخودمتنموردتوجهدقیققرارگیردونیز
مفسرحساسیتالزمرانسبتبهآنهاداشتهباشدتا
تفسیرصحیحرابهواسطةادراکدرونیتشخیصدهد.
و زبانی و منطقی لحاظ از متن اندازه هر آن، بدون
نتیجهجزتفسیری قرارگیرد تاریخیموردموشكافی

بیروحنخواهدبود.
عواطفازاینجهتهماهمیتدارندکهباتجربة
متن،مادردرونخودعواطفنویسندگانآنرا»تقلید«
میکنیموبهاینواسطهسعیمیکنیمکژیروحخود
رااصالحکنیم.سعیمیکنیمعواطفاینقدیسانرابر
روحخودبارکنیمواجازهدهیمدرونماجریانیافتهو
 )Ibid:185(نهازسربلكهازراهدلماراتعالیدهند
بهاینترتیبتجربةعواطفدرونمتنعملیاستبرای

اعتالیاخالقیازطریقادراکدرونی.
به باومگارتن اشارة هم پیشینه این اینكه خالصه
مطرحشدناینموضوعازسویمتفكرانقبلیراروشن
میکندوهماینراکهاستتیکبهچهمعنامیتواندبه
موازاتمنطقعملکند.درمتنباومگارتناتصالمیان
معرفی بخش و شعر آفرینش دربارة نخست بخش
بدون و گرفته صورت کوتاه بند دو یكی با استتیک
نباشد. اوآسان اینپیشینهشایدفهممنظور دانستن
نكتةدیگراینکهنهدرمتوننامبردهونهدراینرسالة
باومگارتندرجاییسخنیاززیباییبهمیاننمیآید.در
متونباالآیستسیسپیششرطتشخیصخوبوبد،و
همبستة بیشتر استتیک تأمالت، در باومگارتن نزد

وضوحتوسیعیو»کمالشعر«بودتازیبایی.

نتیجه 
دربسترتاریخیمعرفیآنچهکهامروزبااصطالح
مختلفی نیروهای میشناسیم »زیباییشناسی«
و الیبنیتسی عقلگرایی طرف یک در دستاندکارند:
ولفیباابتنایبرسیستمپیوستةادراکاتمتمایز،واضح

طرف از و ادراکحسی( شمردن نازل )و مغشوش و
دیگرمكتبسنتتفسیرپیتیستیباتأکیدشبرعواطف
وادراکدرونییاآیستسیس.معموالًاینموضوعازیک
سوموردبررسیقرارمیگیردچراکهاگرباومگارتنرا
پیروفیلسوفعقلگراییمثلولفبدانیم،دشوارمیشود
توجیهکردکهعواطفبتوانندکارکردیاخالقیبهعهده
بگیرند،واگراورابالكلمتأثرازپیتیستهابدانیماین
باومگارتندر برایمثالچرا سوالمطرحمیشودکه
متنیکهاستتیکرادرآنمعرفیکردهاست،بهجای
اشارهبهیکمنبعمذهبیاغلبهوراسراموردارجاع
قراردادهوبحثخودرامعطوفبهشعرکردهاست؟اما
که باشد شده روشن باید شد داده که توضیحاتی با
ترسیمزمینةمعرفیاستتیکبدونهریکازایندوسو
نظر مد ناهمگون بهظاهر آمیزش این است. ناقص
ما نه، چه باشد رسیده خود هدف به چه باومگارتن
ازدوجهت بایدالاقل هنگامبهکاربردن»استتیک«
معنایاولیةآنراهنگامظهورشدرتأمالتدربارةشعر

نظرداشتهباشیم.

ـ اسـتتیک بـه عنـوان راه حلی بـرای حل تنـش میان 
فلسفه و شعر به وسیلة »قانون«

ازنظرفیلسوفچیزییابهروشنیمیتواندبیان
شودوبراساسمعیارصدقوکذبموردداوریقرار
گیردیادرلفافابهامپوشیدهشدهوقابلفهمنیست.
شاعرانازچگونگیالهامبهخودوخلقآثارشانآگاه
نیستندوحتیکمترازآنمیتوانتأثیریرابررسی
استتیک میآورند. پدید خود مخاطبان در که کرد
حاصلنگاهیمیانهبهایندوقطباست،)کهدرواقع
بهواسطةدستگاهفكریالیبنیتسیممكنشدهاست(
باگفتناینکهاینواقعیتکهازطریقشعر)یاهنر(
ارتباطاتیبرقرارمیشودکهدرابهامووضوحباهمقابل
مقایسهاند،نشانمیدهدکهراهیبرایهدایتشعریا
وجود بیشتر وضوح حصول برای »قانونی« عبارتی به
در باشد، الهی« »جذبة دچار شاعر اگر حتی دارد.
چگونگیخلقووضوحو»کمال«حاصلآن،بهعقیدة
حیطة این و کرد چرا و چون میتوان باومگارتن

»استتیک«است.
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ـ اسـتتیک به عنوان دفـاع از کارکرد اخالقی شـعر  به 
وسیلة »عواطف«

که دلیل این به و شعر، ابهام دلیل به فیلسوف
به است، منطقی وضوح مستلزم بد و خوب شناخت
هرگونهکارکرداخالقیشعریاهنربهچشمسوءظن
)و وضوحی اصل در اگر باومگارتن نزد اما مینگرد.
باشیم، متصور شعر برای کمالی( و قانونی، متعاقباً
عواطفدرحصولآنوضوحنقشیکلیدیدارند.عواطف
هنررا»باروح«میکنندوتجربةآنها،درواقعتقلیداز
آنها،بهواسطةادراکدرونیاستو)همانگونهکهدر
روشتفسیرپیتیستهادرمتونمقدسدیدیم(هراندازه
تفسیر،برایروشنکردنمعنایشعر،بدوناینادراک
طریق این به شعر است. ناسودمند و بیروح درونی
کارکردیاخالقیداردوهرچهباوضوحبیشتریهمراه
باشداینکارکردقوتبیشتریخواهدداشتووجود

ایننوعازوضوحپیشفرضوجود»استتیک«است.

پی نوشت ها
قرن در آلمانی زیباییشناسی ،139۴ گایر، پل ن.ک: .1
انتشاراتققنوس، هجدهم،ترجمةسیدمسعودحسینی،

تهرانو
Frederick C.Beiser )2009(, Diotima’s Children: 

German Aesthetic Rationalism from Leibniz to-
Lessing, Oxford University Press, New York.

2. ن.ک: 
Simon Grote. )2017(, The Emergence of Modern 

Aesthetic Theory, Cambridge University Press.
3. Meditationesphilosophicae de nonnullisadpoe-

mapertinentibus
4. things perceived
5. things known
6.اینموضوعسازگارباتبیینالیبنیتسازجوهراستچراکه
بهعقیدةاوزیربنایعالمراجوهرهاییغیرمادی،بیشمار
وبسیط)موناد(تشكیلدادهاندودومونادیكساننمیتوانند
وجودداشتهباشند.بهگفتةاو»موناد،فینفسهودریک
ازموناددیگریتنهابهواسطةکیفیاتورخدادهای آن،
درونیاشمتمایزمیشود،کهچیزینیستندجزادراکات
چه آن یا مرکب، امر از موناد درون بازنمودهای )یعنی
از گذشتن برای موناد میل )یعنی شوق و است( بیرونی

هستند« آن تحوالت مبانی که دیگر( ادراک به ادراکی
)Leibniz, 1989: 207(وهرمونادازنظرگاهخودعالمی
راکهادراکمیکند»بازمینماید«.اینتغییراتدردرجات
ادراکوشوقنهدراختیارمونادهاونهبراثرکنشمیان
آنهاست،بلكه»هماهنگیپیشینبنیاد«میانآنهاست
کهآنهاراپیوستهبهپیشمیبردبهطوریکهباوجود
اینكهتغییرمیپذیرند،هرگزباهمهمساننمیشوند.بااین
توضیحاتمیتواندرککردکهمراتبپیوستةشناختاز
مبهمتاتام،بهانضمام»خردهادراکاتی«کهایندرجاترا
بههمپیوندمیدهند،درسیستمفلسفیالیبنیتسچه
هم اجسام میکند ترسیم او که عالمی در دارند. نقشی
سوی از که )موضوعی هستند مبهم بازنمودهایی واجد
فیلسوفانیمثلراسلوکانتبهقصههایپریانودنیایی

سحرآمیزوخیالیمانندشدهاست(.
7. obscure
8. clear
9. confused
10. distinct
11. inadequate
12. adequate
13. symbolic
14. intuitive
15.اصطالح»نمیدانمچه«یا»je-ne-sais-quoi«کهدرنیمة
تثبیت تعبیری عنوان به فرانسه در هفدهم قرن نخست
شدهدرزبانرواجیافت،اشارهبهامریتوضیحناپذیر،علتی
غیرقابل دافعهای و جاذبه یا همدلی و عاطفه و رازآمیز
توجیهنسبتبهچیزیداردکهبنابهذاتوهمانگونههم
کهازخودعبارتبرمیآیدمبهمباقیمیماند.»نمیدانم
چهچیزی،کیفیتی،رویدادیانیروییاستکهمتعلقتجربة
برای است. توضیح غیرقابل و میگیرد قرار مدرک سوژة
را تالشهایی رخدادنش چگونگی یا چیستی توضیح
سوژه میکند. بحران دچار را آنها تمام اما برمیانگیزد
نمیدانمچهراتنهاازتجربةاثراتآنمیفهمد.ایناثرات
)یا همدلی حیاتی نیروی با اغلب توصیفاند، قابل که
شخصی، سوی به را سوژه که میشوند قیاس بیزاری(
چیزی،ایدهایمیکشاندیاازآندورشمیکند.نمیدانم
چهدرشدیدترینحالتخودباآثارناگهانیومنقلبکنندة
)Scholar, 2002, 74( میدهد« رخ سوژه بر فاجعه
به نمیدانمچهایکهالیبنیتس که آورد توجیه میتوان
کارمیبرد،بااغماض،درجهایازادراکخردومغشوش
گرفتنی نادیده کاماًل گرچه آن از حاصل لذت و است
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نیست،بههیچوجهقابلمقایسهنیستبالذتیکهازکمال
و ادراکاتمتمایزتر یعنی بیشتر، یعنیهماهنگی بیشتر،
کثیریکهدریکجوهروحدتیافتهاند،حاصلمیشود.
مقدمة در چه« »نمیدانم و ادراکات« »خرده ارتباط
جستارهاینودربابفهمبشریبهاینشكلعیانشده
است:»برایآنكهمثالروشنتریازاینادراکاتخردکه
قادرنیستیمازازدحامشانجدایشانکنیمبزنم،مایلماز
مثالدریایخروشانبهرهبرمکهچوندرساحلایستاده
باشیمتأثیرخودرابرمامیگذارد.برایشنیدناینصدا
الزماستپارههاییکهکلآنراساختهاند،یعنیصدایهر
موجرابشنویم،اگرچههریکازاینصداهایاندکخودرا
دیگران با مغشوش شكلی به که میدهد نشان زمانی
آمیختهباشدوبهتنهاییقابلمالحظهنیست.میبایستما
ازحرکتاینموجاندکتأثیریپذیرفتهونوعیادراکاز
ازایناصوات،هرقدرهمکهضعیفباشندداشته هریک
داشت نخواهیم موج هزار صدها از ادراکی وگرنه باشیم
این ... نمیشود ازصدهاهزارهیچچیزیحاصل چراکه
ادراکاتخردبنابرایندرنتایجخودبیشازآنکهبرما
دانستهاستاثرگذارند.»نمیدانمچه«درشمولآنهاست«

.)Leibniz, 1996,§54(
16.جزدکارتوالیبنیتسمتفكرانمتعدددیگریدرسوق
نقش  سیستماتیک ریاضی روش سوی به ولف دادن

داشتند.برایجزئیاتبیشترن.ک:
Neveu, Sébastien. )2018(, “Secondary Authors’ In-

fuence on the Formation of the Wolfan “System 
Of Truths””, in: Handbuch Christian Wolff, ed-
ited by Robert Theis and Alexander Aichele, 
Springer VS, Wiesbaden.

17. definitions
18. axioms
19. theorems
20. extensive clarity
21. intensive clarity
با لزوماً میتواند هنری اثر تناقض امتناع اصل مطابق .22
واقعیتموجودانطباقنیابد،تاجاییکهدرونخودتناقضی
نام به داستانی دربارة الیبنیتس مثاًل باشد. نداشته
»حكایتآسترئا«باوقایعوشخصیتهایتخیلیمیگوید
که»ممكناست؛زیرامتضمنهیچتناقضینیستلیكن
برایآنكهوجودبالفعلیابدمیبایستباقیجهانکاماًلغیر
ازآنمیبودکهاکنوناستوبودنآنبهصورتیدیگر

امریاستممكن«)الیبنیتسبهنقلازلتا،91،138۴(.
23. true fictions
24. fictions
25. heterocosmic fictions
26. utopian fictions
نخستین از )1705-1635( اسپنسر یاکوب فیلیپ .27
الزم اصالحات درباب خود نظریات پیتیسم، سردمداران
میانمردمودرونبدنةپروتستانتیسمرادراثرمشهورخود 

Pia Desideriaشرحدادهاست.
28.آگوستهرمانفرانكه)1663-1727(الهیدانپیتیستو

استاددانشگاههاله،محلتحصیلباومگارتنبود.
29.ماکاریوسمصری،راهبقبطیدرقرنچهارممیزیست.
مخالفت مورد خود زمان در که عرفانی متون از برخی
دستگاهمذهبیحاکمبودهاندبرایمصونماندنازنابودی
بهماکاریوسمنسوبشدهانددرحالیکهامروزبااطمینان
گفتهمیشودکهازآناونیستندونگارندةحقیقیآنهانیز
ازهمین نیز تحقیق این در نقلشده متن است. گمنام

دستهاست.
30.باومگارتندرکودکیپدرخودراازدستدادوهمراهبا
برادرخودزیگموندیاکوبباومگارتندرنوجوانیبههاله
نقلمكانکردودردانشگاههالهمشغولبهتحصیلشد.
مشغول دانشگاه همین در تدریس به بعدها برادر هردو

شدند.
      αἰσθητικόςاسم،همریشهبا)aisthesis)  αἰσθήσεις.31

 αἰσθάνομαιوگرفتهشدهازفعل
بهمعنیاحساسکردنودریافتناست.

برایمطالعةکاملترواژهنگاهکنیدبه:
 Columba Stewart. )1991(, Working The Earth of 

The Heart, Clarendon Press, Oxford, P. 116
32.نسخةچاپیکتابمقدسدردسترسنگارندهبهترجمة
قابل آدرس این از آن آنالین نسخة و دارد قدیمشهرت

بازیابیاست:
https://www.stepbible.org/version.jsp?version=-

FarsiOPV
33.همچنیننگاهکنیدبهانجیللوقابابنهمآیة۴5

34. Manuductio ad lectionem scripturae sacrae 
)Guide to the reading of holy scriptures( 
)1693(

)aisthetikos(s
)aisthanomai(s 
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