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مقدمه
گادامر، گئورگ - هانس هرمنوتیک شیوۀ به اگر
تاریخفلسفهراسیریازگفتوشنودوپرسشوپاسِخ
بدانیم، اندیشندگان یا اندیشهها میان نهان و آشكار
چهبسابتوانیمبگوییمکهطریقیمناسببرایراهیافتن
دورنمای در را آن که است این کانت ذوق نظریة به
در انگلیسی زیباشناسی سنت با او که گفتوشنودی
قرنهجدهم)بهویژهآرایهیوم(داردبنگریمو،چنانکه
تالشی اعتباری، به را، نظریه این داد، خواهیم شرح
بدانیمبرایگذارازتنشوتنگناییکهبهزعمکانتدر
رویكرداینسنتوجودداشت.زیباییدراینرویكرد،
حسگرایانه1 رویكردی زیبایی معرفتشناسی در که
خواندهمیشود،ازیکسو،سوبژکتیوبود؛یعنیوابسته
بر عمدتاً که میشد محسوب احساسی تشخیصی به
اساسلذتآنیفردازمتعلقداوریصورتمیگرفت،و
ازسویدیگر،حكمناظربهآنبهنحویازانحاازتراز
نمایندگان از برخی نزد حتی و میرفت فراتر فردی
و پررنگ همگانی اعتبار رویكرد، این برجستة
هیوم، نظر در چنانکه داشت؛ خود در انكارناپذیری
هم انتزاعی« فلسفی »نظریههای کلیت از آن  کلیت
هیچ که است شده ثابت تجربه »به میگرفت: پیشی
اینقضاوتهایظاهریعلمدرمعرض از امریبیش
بازیهایزمانهنیست.اینامردربابزیباییهایخطابه
افالطون، ارسطو، است ممكن نیست... صادق شعر و
اما کنند، نقض را دیگری پیهم، از دکارت و اپیكور
ترنسوویرژیلهمچنانبهحاکمیتبیچونوچرای
سیسرو انتزاعی فلسفة میدهند. ادامه اذهان بر خود
اعتبارخودراازدستداده،اماشورخطابةاوهمچنان
موردتحسیناست«.)هیوم،34:1385(ازآنجاکه
نمیشد را زیباشناختی تشخیصهای همگانی اعتبار
نادیدهگرفتوبدونتبیینرهاکرد،رویكردزیباشناسی
بهعنوانقوۀتشخیصزیباییکه را حسگرایانهذوق2
گفتمان وارد دارد، مشترک انسانی طبیعت در ریشه
در سوژهها همصدایی تبیین برای و کرد زیباشناسی
داوریهایاینقوهبهدنبالمعرفیاصلیامعیاریبرای
مهم ویژگی دو کلی، بهطور معیاری، چنین بود. آن
داشت:اولاینکهناظربهقواعدعامیبرایزیباییبود

که»ازنمونههایتثبیتشدهومشاهدۀامورخوشایندو
عبارت به باشند. )24 )همان، شده« اخذ ناخوشایند
دیگر،عموماًحاصلانتزاعآنکیفیاتخاصیدراعیان
بودکه»طبیعتمقررکردهاست«احساساتخاصیرا
ایجادکنند.دوم-وبنابرویژگیاول-معیاریتجربی
بود؛یعنیصرفاًبهتوصیفوتبیینآنچهبودهوهست
میپرداختوبنابرماهیتتجربهگرایانةخوداینامكان
رانداشتکهبرایاحكامشدرموردزیباییضرورتیرا
یكسانهمة واکنش کند،ضرورتیکهضامن تضمین
بنابراین، باشد. زیبا عین یا ابژه مقابل در سوژهها
میکند، یاد آن از هیوم که شگفتانگیزی همصدایی
علیرغمتمامتبیینهاوشروطیکهبرایشطرحمیشد
نمیتوانستبهمبناییتعیینکنندهدستیابدکههم
این به باشد. کلیت دارای هم و باشد درست ضرورتاً
مبسوط شرح از پس ذوق«، »معیار در هیوم ترتیب،
شروطموردنظرشمینویسد:»علیرغمتمامتالشهای
مابرایاثباتمعیارذوق،ویكدستنمودنفهموادراک
دارد. وجود اختالف منبع دو هنوز انسانها، ناسازگار
اگرچهایندومنبعنمیتوانندتماممرزهایامحدودههای
زیباییوزشتیرادرهمبریزند،اغلبمراتبمتفاوتیاز
تحسینیانكوهشراسببمیشوند.منبعاول،خلقو
خویمتفاوتهرشخصومنبعدومآدابورسومو

عقایدمختلفعصروممالکاست«.)همان،35(
دادندووجهحكم تجربهگرایاندرآشتی ناتوانی
آنها زیباشناختی نظریة از کانت انتقاد مبنای ذوقی،
شد.)Pluhar, 1987: iii(اواوالً،معتقدبودکهزیباشناسی
تجربهگرایانهحتینتوانستهمیانامرزیباودیگرامور
همین اساساً وی چراکه شود؛ قائل مرزی لذتبخش
ادعایاعتبارهمگانیراوجهممیزامرزیباازدیگرامور
لذتبخشمیدانست.اودرنقدقوۀحكمچنینآورده
به ذاتی بهطرزیچنان اعتبارکلی ادعای »این است:
حكمیکهتوسطآنچیزیرازیباوصفمیکنیمتعلق
داردکهاگراین]اعتبارکلی[رابرایشقائلنبودیم،به
کاربردنایناصطالح]زیبا[هرگزبهاندیشةماخطور
نمیکرد،بلكههرچیزیکهبدونمفهومی،خوشایندبود
مطبوعبهحسابمیآمد«3)113، 8§(ثانیاً،کانتنقد
تجربهگرایانةذوقرانوعینقضغرضمیدانست؛چراکه
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بهعقیدۀاو،ذوقاگربناستتمییزیبیواسطهبراساس
لذتآنیشخصباشددیگرنبایدبرایآناصلیتعیین
کنیمکهابژهراباآنمقایسهوبرایناساس،استدالل
کنیمآیاعینموردنظرزیباهستیانیست،زیرادراین
صورتنفسبیواسطگیتشخیصذوقازمیانمیرود.
ناممكن مطلقاً را اصلی چنین ارائة کانت بنابراین،
میدانستومعتقدبودکه»منبایدازتصورعینمزبور
نمیتواند لذت این و کنم لذت احساس بیواسطه
 ،214( برایمحاصلشود« اثباتی مبنای بهوسیلةهیچ

)§34

بادرنظرداشتنایندونكته،مقالةحاضربهدو
پرسشاصلیمیپردازد:نخستاینکهکانتبانظربه
دلیل به تجربهگرایانه زیباشناسی نظریة بر که نقدی
عدمتواناییآندربرقرارینسبتیمیاندووجهمتباین
زیباییواردمیداند،خودچهنسبتیمیانایندووجه،
برقرار آن، همگانی اعتبار و سوبژکتیو حیث یعنی
این اول پرسش،موضوعبخش این به پاسخ میکند؟
مقالهخواهدبود.براینمبنا،دراینبخشضمنبررسی
ویژگیهایمنطقیحكمذوقینشاندادهمیشودکه
اینحكمازسویی،نوعیحكماستتیكیاستکهصدور
آندرآزادیوخودآیینیکاملسوژهصورتمیگیردو
ازسویدیگر،نوعخاصیازاعتبارکلیرادرمحتوای
ازآنجاکه اعتبارکلی، از نوعخاص این دارد. خود
تمام میان مشترک و استعالیی ساختارهای بر صرفاً
سوژههایحكمکنندهاستواراست،اعتباریبیناسوبژکتیو
بهشمارمیآیدکهکانتآنرابهنامهایکلیتسوبژکتیو،

کلیتاستتیكیواعتبارهمگانیمیخواند.
نقد بر که ایرادی به نظر با کانت اینکه دوم
اعتبار از تبیینش نحوۀ دلیل به ذوق تجربهگرایانة
میان چگونه خود میداند، وارد ذوقی احكام همگانی
حیثسوبژکتیوواعتبارهمگانییابیناسوبژکتیوآنها
نسبتبرقرارمیکند؟اوعقیدهداردنقدذوقیکهقصد
در تنها بیابد را ذوقی احكام همصدایی بنیان دارد
صورتیموفقواساساًممكنخواهدبودکهتوجهخود
راازاشتراکاتلذتانگیزمیانمتعلقاتیاابژههایحكم
برگیردوبهاشتراکاتلذتیابمیانسوژههایداوری
معطوفسازد.بهعبارتدیگر،بایدشروطامكاندرک

لذتوحكمذوقیراجستجوکند،شروطیکهبتوان
موجود مثابة به ممكنی سوژۀ هر در را آنها وجود
دامنة کانت ترتیب، بهاین دانست. مسلم شناسنده
انقالبکپرنیكیاشرابهقلمروزیباییوذوقهمبسط
میدهدوسعیمیکندنقدیاستعالییازاحكامذوقی
بهدستدهدچراکهتنهاچنیننقدیکهبه»پژوهش
قوایشناختیوطرزعملآنهادرایناحكام«میپردازد
میتواندتوجیهحیثبیناسوبژکتیوایناحكامراتضمین
کند.براینمبنا،دربخشدومنشاندادهمیشودکه
کانت،اگرچهقائلبهسوبژکتیوبودنحكمذوقیاست،
که میداند خاص نوعی از را سوبژکتیویته این
بیناسوبژکتیویته،وجهدیگرآناست.برایاینمنظور،
شرح را ذوقی حكم خاص سوبژکتیویتة معنای ابتدا
میدهیموسپسسویةبیناسوبژکتیواینمعنایخاص

راروشنمیکنیم.
پیشازورودبهبحث،نكتهبسیارمهمیرابایددر
موردنقداستعالییکانتازذوقدرنظرداشت،وآناین
و حواس شدن متأثر فرایند توصیف به نقد این که
عواطفسوژهازابژهیاعینزیباوعواملاینتأثرمعطوف
و تجربهگرایانه تحلیلی صورت این در چراکه نیست
نمیتوانست و میبود زیبایی تجربة از روانشناختی
مدعیضرورتوکلیتادعاهایخوددرمورداینتجربه
و ذوقی حكم تحلیل اساس، در کانت دغدغة باشد.
نمایشعناصرومبانیپیشینیاستکهدرآنوجود
دارندوامكانایناحكامرابرایهرسوژۀممكنیفراهم

میکنند.

بیناسوبژکتیو  حیث  و  سوبژکتیو  حیث  نسبت 
حکم ذوقی نزد کانت 

1. 1. حکم ذوقی به مثابة حکمی سوبژکتیو
کانتدرنقداستعالییذوق،حكمذوقیبهمعنای
حكمناظربهزیباییمحضراازانواعاحكاماستتیكی
معرفیمیکند؛یعنیاحكامیکهصرفاًمبیناحساس
سوژهونحوۀتأثراوازچیزیهستندوبرهمینمبنا،
احكامیسوبژکتیودانستهمیشوند.بنابراین،حكم»الف
حكمی اوالً، است ذوقی حكم نمونة که زیباست«،
سوبژکتیواست،چراکهمحمولآن،یعنیزیبایی،نهبه
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عنصریاکیفیتیدرابژهبلكه،برعنصریداللتداردکه
صرفاًمتعلقبهسوژهاست،یعنیاحساسلذتاو.ثانیاً،
نوعیحكمترکیبیاست،چراکهمحمولآندرمفهوم

موضوعگنجاندهنیست.
لذتیکهحكمذوقیناظربهآناست،بنابرماهیت
یاواکنشیاصیلوبیواسطه بایداحساس خودذوق،
باشد.بنابراین،ایجادآن،ازنظرکانت،منوطبهدوشرط
بنیادیاست:اولاینکهحاصلتجربةشخصیودست
اولخودسوژهازمتعلقحكمباشد،نهحاصلآگاهی
یا تقلید و متعلق این مورد در دیگران آرای از قبلی
مبنای هیچگونه از اینکه دوم آرا. این از تأثیرپذیری
ایجابیای،اعمازمبانیایجابیتجربی،کهمبینسلیقة
عمومیورایجیکجامعهدربابزیباییاند،یامبانی
دست به وضعشده قواعد مبین که پیشین، ایجابی
ناقداندربابزیباییاند،استنتاجنشدهنباشد.بنابراین،
حكمذوقیبایدتشخیصیباشدکهخود،مرجعوآیین
خوداستوسوژۀاینتشخیصبایدسوژهایآزادباشد.
ابژه، با شدن مواجه لحظة در است ممكن سوژه این
علیرغمتمامآرایمنفیایکهراجعبهآنازدیگران
مختلف وجوه از ابژه اینکه علیرغم یا است شنیده
رازیبا ناقضقواعدزیباییوسلیقةعمومیاست،آن
بیابد.دراینصورت،ممكناستبهذوقخودشککند
ویادیگرانرابهداشتنذوقیکاذبمتهمکندیادر
نهایتبرایاینکهازسویدیگرانبیذوقخواندهنشود
رأیخودراازآنهاپنهانکند،اماباطناًمیداندکههیچ
احتجاجواستنتاجیقادربهتغییرآننیستچراکه،به
گفتهکانت،»ذوقصرفاًمدعیخودآیینیاست.احكام
دیگرانرامبنایایجابیحكمخودساختن،دیگرآیینی

است«)210، 32§(
حكم خاص منطقی ویژگی ایجابی، شرط دو این
باشد قرار اگر اینترتیبکه به رقممیزنند را ذوقی
و ندهد قرار رامالک عمومی اوالً،سلیقة ذوقی حكم
ثانیاً،هیچقاعدۀکلیایبهآنناظرنباشد،آنگاهاین
ابژهای از سوژه اکنونی و اینجا تجربة به صرفاً حكم
حكمی منطقی، کمیت لحاظ به و است راجع منفرد
شخصیخواهدبود.اینامربهاینمعناستکهمتعلق
و است نظر مد خود یكتایی در همیشه ذوقی حكم

زیباشناختی کیفیات وجود دلیل به هرگز آن زیبایی
خاصیدرساختارآنیابراساساینکهسوژههایدیگر
ابژههایهمنوعومشابهآنرازیبادانستهاند،بهکلنوع
اینصورت در چراکه نمیشود، داده تعمیم ابژه آن
به حكم این و میرود کف از حكم استتیكی ماهیت
طریق از که میشود بدل شناختی یا منطقی حكمی
استنتاجیااستقراحاصلشدهاست.برایمثال،اگرمن
براساسترکیبرنگخاصیکسهرهیابراساساینکه
که کنم حكم یافتهاند زیبا را سهره معموالً دیگران
حكمی من حكم آنگاه است«، زیبایی پرندۀ »سهره
اینسهرۀ نه استتیكینخواهدبود،چراکهمتعلقآن،
جزئیوانضمامیکهدراینجاواکنوننزدآگاهیمن
پدیدارشدهبلكه»مفهوم«سهرهاست.کانتمینویسد:
»اگردربارۀاعیانصرفاًبرحسبمفاهیمحكمکنیمدر
اینصورتهرتصوریاززیباییازکفمیرود«)116، 

 )§8

ایندیدگاهکانت،البتهمنتقدانخاصخودرادارد.
برایمثال،نیکزنگویلدرمقالة»دواصلجزمیدر
زیباشناسیکانتی«درمقامنقدخودآیینیذوقکانتی
مینویسدکهنمیتوانمنكراینواقعیتشدکهمادر
اعتماد دیگران گواهی به اغلب زیباشناختی امور باب
ذوقش به ما که دوستی از اگر مثال، برای میکنیم.
اعتمادداریم،شنیدهباشیمکهگكوهایباغوحشلندن
زیباهستنددرصورتیکهدیگراندرمورداینمارمولکها
ازمابپرسند،بااینکهآنهاراباچشمخودندیدهایم،
 Zangwill, 1990:(.خواهیمگفتکهآنهازیباهستند
5 (درپاسخزنگویلوبرمبنایتفكرزیباشناختیکانت
بایدگفتصورتکاملتروصحیحتراینپاسخآناست
زیبا گكوها این که شنیدهام یا »میدانم بگوییم که
هستند«وبهسادگیمیبینیمکهاینحكم،شناختی
استچراکهنهبرپاسخاحساسیبیواسطةمابلكهبر

معلوماتمااستواراست.4
بهعالوهنكتةبسیارمهمیکهدرمورداحكامذوقی
ـواساساًکلمسئلةذوقـموردنظرکانتاستوبه
نظرمیرسدمنتقدانیچونزنگویلبهآنتوجهندارند
مسئلة»اصالتامرجزئی«درتفكرزیباشناختیکانت
کانت نزد زیبا امر مورد در آنچه مبنا، برهمین است.
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اولویتدارداصالتتجربهایشخصیازابژهایجزئیو
انضمامیاستکهحضورسوژۀحكمکنندهواحساساو
بهعهدۀدیگران الزامیاستوهرگزنمیتواند درآن
گذاشتهشود.اما،چنانکهخواهیمدید،نكتةاساسیاین
تفكرزیباشناختیآناستکهاصالتامرجزئیمنجربه
جداماندگیوانفكاکآنازامرکلینمیشود.کاسیرر
مسئلةرابطةمیانامرجزئیوامرکلیرامسئلةمحوری
)Cassirer, 1938: 106( میداند. استعالیی فلسفة
میتوانگفتکهدرنقدذوقمسئلةاینارتباطبهاوج
معمول برخالفسنت اینجا در خودمیرسد،چراکه
فلسفةکالسیکدیگرسعیبرآننیستکهامرجزئی،
ازطریقتجریدوبرکشاندنبهسطحیکمفهوموقانون
کلی،بهامرکلیفروکاستهونادیدهانگاشتهشود،بلكه
درنقدذوقتمامسعیکانتبرآناستکهباتأکیدبر
یكتاییوتكرارناپذیریابژۀزیبا)Atalay, 2007: 50(و
باحفظ امرجزئیرا ازآن، اینجاواکنونیسوژه تجربة
تمامیتشبهنسبتیبدیعباامرکلیبرساند.اماپیشاز
درکاینرابطه،الزماستمفهومروشنیازامرجزئیو
امرکلیدرنقدذوقداشتهباشیم.درادامهسعیمیشود
ضمنتعریفوتدقیقایندومفهومبهرابطهونسبت
برقرار دو این میان کانت که شود پرداخته بدیعی

میکند.

2. 1. حکم ذوقی به مثابة حکمی بیناسوبژکتیو
امرجزئیدرنقدذوقنهسوژۀجزئیحكماستو
نهابژۀجزئیآنبلكهعبارتاستازبرآیندمواجهةاین
ترکیبِی حكم این زیباست«. »الف حكم قالب در دو
کانت نزد که است جزئی امر همان به ناظر پیشین
و زیبایی مفهوم تعیینکنندۀ کلی، امری با پیوندش
نظام به ورودش مبنای آن، امكان شروط جستجوی
فلسفةاستعالییاست؛چراکهاگرکانتچیزیبیشاز
ایننگفتهباشدکه»الفزیباست«حكمیسوبژکتیوو
شخصیاست،همچناننتوانستهازنظریةزیباشناختی
تجربهگرایانهکهموردانتقادشبودفراتررودوزیباییرا

ازمطبوعیتصرفمتمایزکند.
گویی که گونهای به را حكم قوۀ نقد 8 فقرۀ او
سرآغازیمجددبرایاینکتاباستبادعوتخواننده

به ناظر آغازمیکندکهحكم واقعیت این پذیرش به
زیباییذاتاًوبهطورپیشینمدعیاعتبارهمگانیاست.
یعنیسوژهایکهچنینحكمیمیدهدپیشازآنکه
ازآرایدیگرانپرسوجوکردهباشدوبهطورتجربیبر
او با نیز دیگران که دارد »باور« باشد، شده معلوم او
قانع کاماًل باید اومینویسد:»نخست همرأیهستند.
شدهباشیمکهدریکحكمذوقی)دربارۀزیبا(رضایت
ازعینبههرکسنسبتدادهمیشود...اینادعایاعتبار
کلیبهطرزی...ذاتیبهحكمیکهتوسطآنچیزیرا
زیباوصفمیکنیمتعلقدارد...«)113، 8§(اینعبارت
نشانمیدهدکهادعایاعتبارهمگانیدراحكامناظربه
زیبایی،نزدکانت،امریواقعومسلماستونیازیبه
اثباتندارد.5اوبرایاینکهنشاندهدامرزیبا،بهعنوان
اعتبار ادعای داشتن لحاظ به استتیكی، پدیدهای
همگانی،پدیدهایمنحصربهفرددرمیانپدیدههاییاز
اینجنساستآنراباامرمطبوعمقایسهمیکندکه
آننیزپدیدهایاستتیكیاستاماهرگزچنینادعایی
ندارد:هرکساذعانداردکهامرمطبوعصرفاً»ازنظر
مطبوع »درخصوص مینویسد: کانت است. چنین او«
هرکسعقیدهخاصخویشراداردوهیچکستوافق
نمیگیرد،درحالیکه رافرض باحكمخویش دیگران
دربارۀ ذوقی یکحكم در را[ توافقی ]چنین همیشه
زیباییفرضمیگیرد«)همان(بنابراین،نسبتامرزیبا
بهعنوانامریسوبژکتیووجزئیبااعتبارهمگانیبه
عنوانامریبیناسوبژکتیووکلی،نزدکانت،وجهتمایز
امر ذاتی چنان نسبت این است. مطبوعیت و زیبایی
را کلی[ ]اعتبار این »اگر دارد عقیده او  که زیباست
]زیبایی[ اصطالح این بردن بهکار نبودیم قائل برایش
بلكههرچیزیکه اندیشةماخطورنمیکرد، به هرگز
بدونمفهومی،خوشایندبودمطبوعبهحسابمیآمد«
)همان(کانتبرایتأکیدبراینتمایز،قوۀتشخیصامر
راذوق امرمطبوع قوۀتشخیص و تأملی راذوق زیبا
برای تأملی وجهی نامگذاری این با و مینامد حسی
تشخیصامرزیباقائلمیشودکهباتشخیصمنفعالنه

وصرفاًحسیامرمطبوعتفاوتدارد.
کانتدرادامةفقرۀ8وبهدنبالآنچهدرفقرۀ7
گفتهاستسعیمیکندخصلت»پیشین«ادعایاعتبار
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کلیحكمذوقیراپررنگکندبهاینترتیبکهاگرچه
تجربهبهمانشانمیدهدکهادعایاعتبارکلیایکهدر
حكمماندربارۀزیباملحوظاستغالباًردمیشودوبا
عدمتأییددیگرانروبهرومیشویم،امابازهمنهتنها
صدورچنیناحكامیرا»ممكن«میدانیمبلكهدرعمل
سخن همه جانب از گویی که را احكامی چنین نیز
مطالبه را توافقی چنین هم باز و صادر میگویند،
میکنیم؛واگراینمطالبهازسویدیگرانردشودو
حكمماراتأییدنكنندخودرامحقمیدانیمکهآنهارا
سرزنشوذوقشانراانكارکنیم.بنابراین،مطالبةموافقت
چنان زیباست« الف « کلی اعتبار ادعای یا دیگران
مضمردراینحكمومتصلبهآناستکهگوییدر
معنای»زیبا«نهفتهاست.کانتبرایتأکیدبراینامر
مینویسد:»...درحكمذوقیهیچچیزاصلموضوعقرار
نمیگیردجزهمینرأیکلی...وبنابراینامكانحكمی
زیباشناختی]استتیكی[کهمیتوانددرعینحالبرای
همهمعتبردانستهشود«)117، 8§(بالعكس،درمورد
امرمطبوعاگرچهبازهمتجربهبهمانشانمیدهدکه
اغلباتفاقرأیوسیعیدراینموردبادیگرانداریم،اما
درصورتعدمموافقتآنهاباحكممانهرگزخودرا
محقنمیدانیمکهبرایدرستیرأیخودویانادرستی
آنانمناقشهکنیمودرواقعچنینمناقشهایرا رأی
»این مطبوع امر مورد در بنابراین میدانیم. احمقانه
قضیةبنیادیمعتبراستکه:هرکسذوق)ذوقحسی(
مخصوصخودرادارد«)111، 7§( بهاینترتیب،بنابر
آنچهتااینجاگفتهشدمشخصمیشودکهامرکلی
درنقدذوق،عبارتاستازاتفاقنظروهمرأییسوژهها
درموردحكم»الفزیباست«کهدرقالبادعایاعتبار
کلیاینحكم،درآنملحوظاست.امااینادعایاعتبار
احكام باکلیتدیگر مقایسه یا»کلیت«،همدر کلی
استتیكیوهمدرمقایسهباکلیتاحكامشناختی،از

نوعویژهومنحصربهفردیاست.
درمورداحكاماستتیكی،بانظربهآنچهدرمورددو
امرمطبوعگفتهشد، و زیبا امر به ناظر احكام دستة
شاهدوجوددونوعمتفاوتازکلیتهستیم:1.کلیت
مربوطبهاحكامناظربهامرمطبوع،کهبراساستجربه
یابهنحومقایسهاییااستقراییحاصلمیشود.کانت

 Kant,( ایننوعکلیترانسبییامقایسهای6میخواند
B4: 134 ,[1781] 1998(احكامیکهچنینکلیتیدارند

ممكناستبهقواعدعمومیبدلشونداماهمیشهبه
عنوانقواعدیباقیمیمانندکهامكاناستثنادرآنها
»تا میگوییم: همیشه آنها مورد در و نیست منتفی
آنجاکهمیدانیمچنیناند«.2.کلیتمربوطبهاحكام
ناظربهامرزیباکهطبقآنچهگفتهشد،کلیتیاستکه
بههیچوجهبهتجربهوابستهنیست،بلكهدرخودحكم
ملحوظودرمفهومزیباییمندرجاستـهمانطورکه
هیچ و ـ است مندرج »بهنظرمن« مطبوع مفهوم در
استثناییرابرنمیتابد.کانتچنینکلیتیراکلیتبه

معنایدقیقآن7مینامد.
سنت در گفت باید نیز شناختی احكام مورد در
اوالً، که است حائز حكمی را کلیت ویژگی منطق،
تمام به آن محمول ثانیاً، و باشد کلی آن موضوع
برای باشد. اطالق قابل موضوع آن مصداقهایجزئی
بگوییمحكم»کالغسیاهاست«کلیتدارد اگر مثال
اوالً،منظورازکالغ،کالغبهطورکلیاستنهیککالغ
جزئیانضمامیوثانیاً،محمولسیاهبهتماماعضایردۀ
کالغهاتسریمییابد.اماپیشتردیدیمکهحكمذوقی
ـمثاًل»اینکالغزیباست«ـیکحكمشخصیاست،
جزئی کالغ یک است آن موضوع که کالغی یعنی
انضمامیاستکههرگزبهمفهوم-امرکلی-فروکاسته
نمیشود.بهعالوه،محمولزیبایینیزمختصبههمان
کالغواحداستوبهکلکالغهاتسرینمییابد.بااین
حال،دیدیمکهسوژههنگامصدورحكمزیباشناختی
چنانسخنمیگویدکهگوییازجانبهمةسوژههای
حكمکنندۀممكنسخنمیگویدواعتباریهمگانیرا
برایحكمخودمدعیمیشود.بهعبارتدیگر،سوژهدر
حكمذوقیآنلذتیراکهخودازابژهاحساسکردهو
درقالبمفهومزیباییمتمثلمیکندبهتمامسوژههای
حكمکنندۀممكنتسریمیدهد.بنابراین،کلیتحكم
ذوقینهبهابژههابلكهبهاحساسلذتسوژههایممكن
نزدهمة اینحكم بهطوریکهگویی تسریمییابد
بیناسوبژکتیو کلیتی معنا این به و است؛ معتبر آنها
استکهکانتآنراکلیتسوبژکتیو،کلیتاستتیكی
واعتبارهمگانی]یاکلی[مینامد.اواینکلیتراچنین
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تعریفمیکند:»کلیتیکهبرمفاهیماعیان)حتیفقط
اعیانتجربی(متكینباشدنهمنطقیبلكهزیباشناختی
]استتیكی[استیعنیحاویهیچکمیتعینیازحكم
]سوبژکتیو[ ذهنی ]کمیتی[ حاوی فقط بلكه نیست
بهکار برایش را همگانی اعتبار اصطالح من که است
میبرمکهبهمعنیاعتبارنسبتیکتصور،نهبهقوۀ
برایهرذهنی الم و لذت بهاحساس بلكه شناسایی،

]شخصی[است«)15-114، 8§(
بهمعنایدقیقآن،یک اماویژگیمنطقیکلیت
جفتجداییناپذیرداردکهویژگیضرورتاست؛بهاین
معناکهاگرحكم»الفباست«دارایکلیتبهمعنای
دقیقآنباشد،آنگاه»الفضرورتاًباست«.پسحكم
»الفزیباست«،کهدیدیمدارایکلیتبهمعنایدقیق
آناست،معادلاستبا»الفضرورتاًزیباست«وازآن
جاکهزیباییحاکیازنسبتتصورالفبااحساسلذت
سوژهاستاینحكمدراصلچنیناست:»الفضرورتاً
چهارم دقیقة در را نكته این کانت است«. لذتبخش
تحلیلامرزیباکهبهبررسیجهتحكمذوقیاختصاص
تصورات میان رابطة او میکند. بیان است شده داده
قسم سه بر کلی طور به را لذت احساس و مختلف
میداندومینویسد:»دربارۀهرتصوریمیتوانمبگویم
بالذتی )بهمثابهیکشناخت( کهالاقلممكناست
پیوستهباشد.دربارۀتصوریکهآنرامطبوعمینامم
میگویمکهبالفعلدرمنلذتبرمیانگیزد.امازیبارا
داشته رضایت با ضروری نسبتی که میدانیم چیزی
الف « حكم ضرورت بهاینترتیب، )§18  ،145( باشد«
زیباست«بهضرورتبرانگیختهشدنیکاحساسراجع
هر که معنا این به است؛ سوبژکتیو ضرورتی و است
احساس ابژه تصور از را لذت سوژهای،ضرورتاً،همین

خواهدکردوآنرازیباخواهدخواند.
اماهرجاسخنازضرورتباشد،بایدرابطهایبایک
و کلیت دارای خود که اصلی یعنی ـ پیشین اصل
 Kant, 2000 [1790],(ضرورتاستـوجودداشتهباشد
ویژگی که معنا این به )First Introduction, X: 134

با ازراهقیاسآن ضرورتبرایحكمترکیبیپیشین
چنیناصلیاحرازمیشود.امادرموردحكمذوقیاوالً،
هیچدانشیااصلپیشینیدردستنداریمکهبااستناد

برانگیختهشدنیکاحساسدر بتوانضرورت بهآن
این البتهاصولروانشناختیدر همهراتضمینکرد.
بابممكناستبسیارباشند،اماایناصولتجربیاندنه
ما به »تجربه میگوید ما به کانت چنانکه و پیشین
میآموزدکهچیزیچنینیاچنانهست.امانمیگوید
 Kant, 1998 [1781],(»کهطوردیگرینمیتواندباشد
اختیار در هم اصلی چنین اگر حتی ثانیاً، )B4: 137

داشتیمبرمفاهیممبتنیبودوکانتبهمامیگویدکه
وجود الم و لذت احساس به مفاهیم از گذاری »هیچ

ندارد«)110، 6§(
پساینضرورتبایدازنوعویژهایباشد،ضرورتی
کهاوالً،نهبرمبناییکاصلعینیوتقویمیـاصلی
باشدـ براساسمفاهیم،مقوموجودواقعیچیزی که
بلكهبرمبناییکاصلایدئالوتنظیمیـیعنیاصلی
کهصرفاًبهعنوانقاعدهایوحدتبخشوجودچیزیرا
استوارباشد.بهاینترتیب،کانتنتیجه فرضمیگیردـ
میگیردکهچنیناصلیبایدصرفاًبهواسطةاحساسیا
واکنش،خوشایندییاناخوشایندیچیزیراتعیینکند
وبنابراین،اصلیسوبژکتیوباشدکهدرعینحالدارای
اعتباریکلیاست.کانتچنیناصلیرا،کهصرفاًباید
فرضشود،نوعیحسمشترکمیخواندومینویسد:
»فقطباپیشفرضوجودیکحسمشترک...استکه
حكمذوقیمیتواندوضعشود«)147، 20§(ودرادامه،
آنراقابلیتادراکیااحساسیدرسوژهمعرفیمیکند
کهبهوسیلةآنمیتواندازنوعیحسدرونییاازاثر
حالتخاصیدرقوایشناختیخودآگاهشود؛وازآن
قوای است، شناسنده که مادام سوژهای، هر که جا
این دارد سوژهها دیگر با یكسانی ادراکی و شناختی
حسیاقابلیت،امریمشترکاست.8ثانیاً،ضرورتمورد
نظرنبایدازراهقیاسحكمبایکاصلکلیاحرازشده
باشد،چراکهاینضرورت،ضرورتحكماستتیكیاست
نهمنطقی.بنابراین،حكممابایدصرفاًنمونهیاموردی
ازایناصلکلییاحسمشترکباشد.کانتایننوع
مینویسد: و میخواند نمونهوار ضرورت را ضرورت
]استتیكی[ زیباشناختی حكم یک در که »ضرورتی
تعقلمیشودفقطمیتواندنمونهوارخواندهشود،یعنی
ضرورتموافقتهمگانباحكمیکهنمونهایازقاعدهای
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کلی...تلقیمیشود« )146، 18§(بهاینترتیب،کانت
سوبژکتیو اصل پیشفرض با میتوان که است مدعی
مشترک همه در که مبنایی عنوان به مشترک حس
است،ضرورتحكم»الفزیباست«را»بهشرطآنکه
به ماست منظور که موردی باشیم مطمئن همیشه
درستیتحتاینمعنابهمثابهمالکتوافققرارگرفته

است«)146، 19§(بهطورمشروطتضمینکرد.
اثباتدوویژگیکلیتوضرورتبرایحكمذوقِی
»الفزیباست«متضمندوویژگیبسیارمهمبرایاین
حكماست:ویژگیاولاینکهکلیتوضرورتیکحكم
معیارپیشینبودنآنحكماست.امااظهاراینکهحكم
که است پرسش این برانگیزانندۀ است پیشین ذوقی
چگونهممكناستحكمیکهتااینحدبرتجربةواقعی
سوژهازابژه،یعنینخستمواجهةمستقیمباابژهودوم
احساسلذتاوازابژهاستواراست،حكمیپیشاتجربی
در بنیادینی و مهم بسیار نكتة به پرسش این باشد.
نظریةزیباشناختیکانتاشارهمیکند:آنچهدرمحتوای
حكمذوقیادعاییپیشینمحسوبمیشودتجربةلذت
هرگز لذتی هر بیواسطة و واقعی تجربة زیرا نیست؛
بلكه لذت نه بنابراین، باشد. پیشین امری نمیتواند
»ادعایاعتبارکلی«برایاینلذتاستکهدرحكم
در ما اینکه میشود: محسوب پیشین ادعایی ذوقی
همانلحظةبیانحكموپیشازاطالعازنظردیگران،
بهنحوپیشین،توافقدیگرانباحكممانرامانندیک
قانون،ضروریمیدانیموبهآنباورداریم.کانتدراین
موردمینویسد:»اگربگویم:“عینیرابالذتادراکو
دربارهاشداوریمیکنم”حكمیتجربیاست،امااگر
بگویم:“آنرازیبامییابم”،یعنیچنینرضایتیرابه
نحوضروریبههرکسنسبتمیدهم،حكمیپیشین
است«)219، 37§(9اینگفتهیکباردیگرنشانمیدهد
کهزیبایی،نزدکانت،پدیدۀحسیمنحصربهفردیاست
کهادعایاعتبارکلیرادرذاتو»محتوا«یخودبه

همراهدارد.
ویژگیدوماینکهحكمسوبژکتیِو»الفزیباست«به
واسطةکلیتبیناسوبژکتیووضرورتنمونهواریکهدارد
حكمیبیناسوبژکتیواست.بهاینمعناکهسوژۀحكم
در اینکه عین در منفرد، و جزئی سوژهای بهعنوان

آزادیوخودآیینیکاملحكمخودراصورتمیدهد
بهنحوپیشینبههمصداییواتفاقنظرسوژههایدیگر
باحكمخودباورداردوحكمخودرادارایاعتبارکلی
میداند.بهاینترتیب،یکمنجزئیبهواسطةتجربة
قالبحكم در که زیبا، امر از وسوبژکتیوش شخصی
»الفزیباست«متمثلمیشود،بایک»مایجمعی«
همصدامیشودوازاینطریقامرجزئیباحفظاصالت
اتحاد، میرسد. اتحاد به کلی امر با خود محوریت و
همانرابطةبدیعیاستکهدرنقدذوقمیانامرجزئی

.)Atalay, 2007: 50(وامرکلیبرقرارمیشود
پسازمشخصشدناینویژگیاخیر،اکنونمسئلة
اصلیایناستکهچنینحكمیچگونهممكناست.
یافتنپاسخاینپرسش،دردرجةاولمستلزمآناست
کهبدانیمدومفهوم»سوبژکتیویته«و»بیناسوبژکتیویته«
دارند. همپوشانی و سازگاری هم با شرایطی چه در
بایدببینیمکهکانتوقتیادعامیکند ابتدا بنابراین،
حكمذوقی،حكمیسوبژکتیواست،اصطالحسوبژکتیو
رابهچهمعنایامعانیایبهکارمیبردوحكمذوقیرا
بهچهاعتباریسوبژکتیومیداند.سپسبایدارتباطاین
معنایامعانیموردنظرکانترابامفهومبیناسوبژکتیویته
روشنکنیم.برایاینمنظوردرادامهنشانمیدهیمکه
کانتدرنقدذوق،مفهومسوبژکتیورابهچهارمعنای
مختلفدرموردحكمبهکارمیبردوازاینچهارمعنا،
یكیراازحكمذوقیسلبوسهمعنایدیگررابهنحو
ایجابیبرآناطالقمیکند.سپسنشانخواهیمدادکه
مفهوم که هستند نحوی به ایجابی معنای سه این
بیناسوبژکتیوسویةدیگرآنهاست.بهاینترتیب،روشن
سوبژکتیویتة نوعی حائز ذوقی حكم که شد خواهد

خاصاستکهبیناسوبژکتیویتهسویةدیگرآناست.

چگونگی برقراری نسبت میان حیث سوبژکتیو و 
حیث بیناسوبژکتیو حکم ذوقی نزد کانت 

1. 2. واکاوی معنای اصطالح »سوبژکتیو« در نقد ذوق 
چهار به را سوبژکتیو اصطالح ذوق نقد در کانت

معنایمتفاوتدرموردحكمبهکارمیبرد:10
معنایاول:ازآنچهکانتدرفقرۀ1میآوردچنین
برداشتمیشودکهبرایسوبژکتیوخواندنیکحكم
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در دادهشده تصور یعنی نیستکهموضوعحكم مهم
این ایناستکه بلكهمهم باشد، ازچهجنسی ذهن
تصوربهچهچیزینسبتدادهشودودراینانتسابچه
قوهایشرکتداشتهباشد.اگرتصوربهابژهنسبتداده
بهسوژهو ابژکتیووشناختیواگرصرفاً شود،حكم،
احساسشنسبتدادهشودسوبژکتیوواستتیكیاست.
یک در دادهشده »تصورات مینویسد: مورد این در او
حكمممكناستتجربی...باشند،اماحكمیکهتوسط
آنهاساختهمیشودمنطقی]شناختی[استبهشرط
آنكهدرحكمباعیننسبتداشتهباشد.برعكس،اگر
تصوراتدادهشدهعقلیباشند،امادریکحكممنحصراً
باذهن]سوژه[)بااحساسش(نسبتداشتهباشند،حكم
همهمیشهتاهمانجازیباشناختی]استتیكی[است«
)100، 1§(ازسویدیگر،کانتتحلیلحكمذوقیرابا

اینکهچیزی اینجملهآغازمیکند:»برایتشخیص
زیباستیانه،تصوررانهبهکمکفاهمهبهعینبرای
با متحد )شاید متخیله قوۀ کمک به بلكه شناخت،
فاهمه(بهذهن]سوژه[واحساسلذتوالمآننسبت
هر برای کانت جمله، این بر بنا )§1  ،99( میدهیم«
تصوردادهشدهساختندوگونهحكمراممكنمیداند:
1.حكمیشناختیکهماحصلنسبتدادنتصوربهابژه
توسطفعالیتقوۀفاهمهاستکهدراینصورت،حكم
داّلبرعنصریواقعیدرتصوریتجربیاست.2.حكمی
ذوقیکهماحصلنسبتدادنتصوردادهشدهبهسوژهو
حالتاوتوسطفعالیتمشترکومتحددوقوۀفاهمهو
متخیلهاستکهدراینصورت،حكممبینتأثرسوژهو
احساساوستوبههیچچیزیدرعیناشارهنمیکند.
بهاینترتیب،تماماحكاماستتیكی،ازجملهحكمذوقی،
بهاعتباراینکهصرفاًبااحساسلذتسوژهپیونددارند

احكامیسوبژکتیوهستند.
نكتةمهمیکهاینمعنای»سوبژکتیو«باخودبه
همراهداردایناستکهحكمذوقیتهیازمفهومتصور
متعلقحكماست؛بهعبارتدیگر،چیستیابژۀزیبانزد
اساساً چراکه است، تعلیق در کاماًل حكمکننده سوژۀ
برایتشخیصزیبایینیازیبهآنندارد.سوژهدراین
حالت،تصورابژهرا»درک«نمیکند،بلكهصرفاًهمرابا
احساسیازلذتازآن»آگاه«میشودودررخداداین

آگاهی،قوهایکاماًلمجزاازقوۀشناختدخیلاست؛
قوهایکهکانتآنراقوۀتمییزوداوریتوسطاحساس
شناخت به چیزی هیچ »که میخواند الم و لذت
قوۀ کل با را ذهن در دادهشده تصور بلكه نمیافزاید
احساس در ]سوژه[ ذهن و میکند مقایسه تصورات

حالتخودازآنآگاهمیشود«)100، 1§(
معنایدوم:سوبژکتیودراینمعنابهحكمیاطالق
میشودکهصرفاًبرایشخصسوژۀحكمکنندهمعتبر
باشدوهیچکلیتوضرورتیرانتوانبهآننسبتداد.
چنینحكمیـچنانکهکانتتعریفمیکندـحاوی
نسبتمیانتصور»وجود«ابژهبالذتسوژهاست.اودر
پیوند ابژه وجود به که را لذتی فقرۀ2چنین ابتدای
از حاصل حكم مبنا براین مینامد؛ عالقه میخورد،
خصوصی و شخصی عالقة یک مبّین پیوندی چنین
مربوطبهسوژهاست.کانتمتعلقاینحكمرامطبوع
مینامدوبهدودلیلعمده،مصرانهقائلبهتمایزپررنگ

چنینحكمیباحكمذوقیاست:
امرمطبوعبه امرزیباو به اگرچه،احكاممربوط
اعتباراینکهناظربراحساسلذتسوژههستند،هردو
احكامیاستتیكیبهشمارمیآیندکهازهر»داوریای
دربارۀسرشتعین«تهیاند،اماجنسلذتیکههریک
متفاوت کاماًل دیگری با است آن به ناظر دوحكم از
است.لذتازامرمطبوعنوعیالتذاذحسیوتأثری)یا
پاتولوژیک(استکهقوۀمیلآنراایجابمیکند.سوژه
درتجربةاینلذتدرگیرشرایطخصوصیوشخصیای
نحوی به و است وابسته آنها به خود کهصرفاً است
خودکامانهمعطوفبهبرآوردننیازیاتمایلیمنحصربه
خوداست.بههمیندلیل،بهموجودیمنفعلوپذیرنده
بدلمیشودکهابژهگوییوجودخودرابهاوتحمیل
میکند.امالذتاززیبانوعیلذتفاعالنهو،بهتعبیر
گینزبورگ،»داورانه«11استکهقوۀحكمآنراایجاب
شرایط و خود از سوژه آن، تجربة در و میکند
باتبدیل خصوصیاشفاصلهمیگیردوفرامیرودو
شدنبهناظریبیطرفوآزاد،تصورمحضابژهرابه
واسطةآگاهیازتهییجقوایشناختیاشداوریمیکند.
ازآنجاکهطبقتعریف،عالقهباوجودابژهنسبت
مستقیموضروریداردیعنی»]مستلزم[نسبتوجود
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آن]ابژه[باحالمناستتاجاییکهتوسطاینعین
متأثرشدهباشد« )104، 3§(،حكمناظربهآننیزکاماًل
واقعی محتوای یعنی ابژه، از تأثرحسی یا دریافت بر
میشود، داده موجودی چیز آن واسطة به که تصور
بهمثابهقوۀپذیرندۀ متكیاستکهازطریققوۀحسـ
سوژه در را ابژه به میل و میشود دریافت ـ شناخت
احكامی احكام، این مبنا، همین بر میکند. تحریک
خصوصیهستندزیراتنهاوقتیمیتوانآنهاراواجد
کلیتدانستکهکارکردحواسرادرهمةافرادکاماًل
یكسانفرضکنیم.چنینفرضیهمغیرمعقولاستو
همخالفواقع.کانتدراینموردمینویسد:»...ویژگی
دارای میتوان وقتی فقط را ]تأثرحسی[ آن کیفیت
قابلیتانتقالکلییكسانتصورکردکهبپذیریمهرکس
حسیشبیهحسمادارد.امااینراابداًنمیتوانبرای
یکتأثرحسی]منفرد[پیشفرضگرفت«)221، 39§(؛
امری بهواسطةلذت، زیبایی درصورتیکهتشخیص
کاماًلغیرتأثریاستکهازطریقمشاهدۀصرفصورت
نیز آن نام از چنانکه صرف، مشاهدۀ در و میگیرد
برای اساساً بهآن ابژهوعالقه پیداست،مسئلةوجود
به نه او اینتشخیص، در نیست،چراکه سوژهمطرح
ابژه به را او عالقة که حواس، محرک حسی تأثرات
برمیانگیزند،بلكهصرفاًبهتصورمحضابژهیا»چیزی
کهازاینتصورنزدخود«میسازدمعطوفاست.کانت
تصور این آیا بدانیم میخواهیم فقط »ما مینویسد:
هرچند است، رضایت با همراه من در عین از صرف
نسبتبهوجودمتعلقاینتصوربیتفاوتباشم«)101، 
فاقد داوریای زیبایی تشخیص بهاینترتیب،  )§2

عالقهاستوازهمیننظرباتشخیصامرمطبوعکه
است. تقابل در است عالقهمندی و تأثر نوعی شامل
کانتاینویژگیداوریذوقیرا»حائزاهمیتیعظیم«
میداندوآنرا،دستکمبهعنوانیکپیششرط،به
بدل ذوقی احكام کلیت استنتاج برای اتكایی نقطة
میکند)palmer, 2008: 7(اومینویسد:»زیراهرکس
بداندرضایتحاصلازیکعینبرایاوفاقدهرعالقهای
است،جزایننمیتواندداوریکندکهعینمزبورحاوی
رضایتیبرایهمگاناست.زیراچونبرهیچتمایلیاز
در داوریکننده شخص بلكه نیست مبتنی شخص...

قبالرضایتیکهبهعیننسبتمیدهدخودراکاماًل
آزاداحساسمیکندنمیتواندمبنایاینرضایترادر
هیچگونهشرایطخصوصیکهفقطشخصاوبهآنها
وابستهباشدپیداکند...درنتیجه،بایدباورداشتهباشد
کهمحقاسترضایتیمشابهرابههرکسنسبتدهد«
)110، 6§(بنابرایندودلیل،حكمذوقیکاماًلمتفاوت

ویژگی اگر و است شخصی عالقة به ناظر حكم با
سوبژکتیودرمعنای»خصوصیوفردی«مدنظرباشد،
حكمذوقیسوبژکتیونیستومعنایدومبهنحوسلبی

بهحكمذوقیاطالقمیشود.12
به معنا این در سوبژکتیو اصطالح سوم: معنای
حكمیاطالقمیشودکهحاکیاز»یکاصلپیشین
سوبژکتیو«باشد،یعنیاصلیکهنهبرایتعیینطبیعت
واعیانشچنانکههستندبلكهبهمثابهدستوریاقانونی
استصرفاًبراینحوۀتأملسوژهدربارۀطبیعتواعیان
یاذهنیطبیعتچنیناصلی آن.اصلغائیتصوری
است.بهاینمعناکهدستورالعملیاستکهسوژهبرای
اینکهکثرتوگونهگونیبیشمارصورتهاوپدیدارهای
به نسبت خود نگرش نسازد سرگردان را او طبیعت
طبیعترابرآنمبتنیمیکندتابتواندراهخودرادر
اصل، این مبنای بر بیابد. گونهگونیصورتهایش دل
طبیعت در را سیستماتیک وحدت نوعی وجود سوژه
میپذیردوآنرابهشكلنظامغایتمندیمیبیندکه
صورتهایآندرعینتعددوتفاوت،باهمدرارتباطاند.
بهاینترتیب،میتواندمیانپدیدارهایطبیعتپیوندی
فراگیربرقرارکند.اگرچهایناصلصرفاًبهنحوۀنگرش
بهطبیعتراجعاستونهبهخودآن،ولیازآنجاکه
میکند تأیید را اصل این وجود نیز طبیعت مشاهدۀ
چنینبهنظرمیرسدکهگوییطبیعتنیزخودرابا
قوای به و است کرده هماهنگ آن از ما درک نحوۀ
شناختیماعنایتیداشتهاست.کانتدرقسمتهشتم
مقدمةکتابش،زیباییطبیعیرا»نمایش«اصلغائیت
صوریطبیعتوذوقراقوۀداوریدربارۀغائیتصور
طبیعتبهکمکاحساسلذتمعرفیمیکند.بهاین
ترتیب،احكامذوقیکهحاکیازغائیتصوریطبیعت
نیز معنا این در هستند، سوبژکتیو اصلی عنوان به
برهمین میآیند.کانت شمار به سوبژکتیو احكامی
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را اینهماهنگی و بایكدیگرمعرفیمیکند فاهمه و
شرطسوبژکتیوشناختمیداندکهشناختمعلولآن
استوبدونآننمیتواندایجادشود.ازسویدیگر،در
چنین ایجاد نتیجة را زیبایی از حاصل لذت 9 فقرۀ
کلی« بهطور »شناخت را آن جا این در که ـ حالتی
مینامدـمیخواند.بهعبارتدیگر،سوژهدرحكمناظر
ایجادشرطکلیوسوبژکتیوشناخترادر بهزیبایی
متمثل ذوقی حكم قالب در را آن و احساس خود
نیز معنا این به ذوقی حكم ترتیب، بهاین میکند.
اینکه حكمیسوبژکتیواست:یعنیحكمیکهبدون
خودشناختیباشدنمایشسازوکاروشرطپیشینو

سوبژکتیوهرشناختی،بهواسطةاحساسآناست.
تااینجامشخصشدکهحكمذوقیبهسهمعنای
.2 بودن، سوژه« لذت احساس بر »مبتنی .1 ایجابِی
.3 و بودن ابژه« از سوژه سوبژکتیو درک بر »مبتنی
»حاکیازشروطسوبژکتیووغیرقابلشناختسوژه«
سویة به ادامه در است. سوبژکتیو حكمی بودن،
بیناسوبژکتیواینسهمعنایسوبژکتیوپرداختهمیشود.

حیث بیناسوبژکتیو در سوبژکتیویتة حکم ذوقی
2. 2. 1. حیث بیناسوبژکتیو در معنای ایجابی اول 

دربیانمعنایایجابیاولگفتهشدکهحكمذوقی
بهاینمعناسوبژکتیواستکهسوژهبرمبنایاحساس
لذتخود،دربارهابژهحكممیکند.اکنونپرسشاصلی
احساسی مبناییچنین برچه و استکهچگونه این
به باشد. همگانی یا بیناسوبژکتیو احساسی میتواند
عبارتدیگر،برچهمبناییمیتوانگفتابژهایکهدر
یکسوژهلذتزیباشناختیرابرانگیخته،اینلذترادر
کرد. خواهد برانگیخته نیز دیگری ممكن سوژۀ هر
همانطورکهقباًلگفتهشد،کانتباطرحفاقدعالقه
ادعا این برای مبنایی بدواً بودنلذتدراحكامذوقی
فراهمکردهاست،امااینمبناصرفاًمیتواندیکمقدمه
اگرچهشرطیالزماست،کافینیست؛چراکه باشدو
دارای عالقهای فاقد لذت هر کرد ادعا نمیتوان
انتقالپذیریکلیاست.برایمثال،لذتیکهازیکبازی
صرفحاصلمیشودمیتواندفاقدعالقهمحسوبشود
از را لذت همان هرکس لزوماً که گفت نمیتوان اما

اساسبررسیقوۀحكمتأملیزیباشناختییاقوۀذوقرا
این »فقط زیرا میداند حكم قوۀ نقد اساسی مسئلة
]جزء[حاویاصلیاستکهقوۀحاکمهبهنحوکاماًل
پیشینآنرازیربنایتأملشدربارۀطبیعتقرارمیدهد،
طبیعت...برای صوری ]غائیت[ غایتمندی اصل یعنی
قوۀشناساییما،کهبدونآنفاهمهنمیتوانستخودرا

)VIII، 91(»درطبیعتپیداکند
به معنا، این در ذوقی احكام بودن سوبژکتیو
خودآیینیوآزادیایناحكامربطوثیقیدارد،چراکه
درحكمذوقی،سوژهنهتنهابرمبنایلذتشخصیخود
بلكههمچنینبرمبنایدرکیکهخودازطبیعتدارد،
چنانکهسوبژکتیوبودناصلحاکمبرایندرکاقتضا
میکند،ویژگیزیباییرابهابژهفرامیافكند.اگرتصور
شودکهطبیعتبانمایشابژههایزیبابهسوژهاحساس
لذترابراوتحمیلوالقامیکند،حكمذوقینهحكمی
کانت بود. خواهد دگرآیین بلكه خودآیین و آزاد
مینویسد:»درداوریدربارۀزیبایی،معیارزیباییرابه
نحوپیشیندرخودمانجستوجومیکنیموخودقوای
حاکمةزیباشناختیماستکهدراینحكمکهآیاچیزی

زیباستیانهقانونگذاراست«)301، 58§(
معنا این در را سوبژکتیو اصطالح چهارم: معنای
میتوانبرحكمیقابلاطالقدانستکهبدوناینکه
خودحكمیشناختیباشدتمثلوبازتابشروطپیشین
شناخت، سوبژکتیو شروط باشد. شناخت سوبژکتیو و
زمینههاولوازمیدرسوژههستندکهامكانشناخترا
امابهدلیلاینکهخودهرگز اوفراهممیکنند، برای
نمیتوانندمتعلقشهودباشند،نمیتوانندمتعلقهیچ
شناختینیزواقعشوند.برایمثال»من«اندیشندهیا
در کانت که است شروط این از یكی »میاندیشم«
مغالطةدومنقداولازآنبهعنوانشرطپیشینیاییاد
میکندکهاگرچهالزمةهرشناختیاستاماخودبه
 Kant, 1998 [1781], A350:(ابژۀشناختبدلنمیشود

)416

حال،ادعایکانتایناستکهحكمذوقیحاکیاز
حالتیازذهناستکهخودشرطسوبژکتیوشناخت
است.اودرفقرۀ21شرطاولیةحصولهرشناختیرا
صرف»مرتبطوهماهنگشدِن«ابتداییدوقوۀمتخیله
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همانبازیخواهدبرد.کانتدرفقرۀ9سعیمیکندبه
مبنایجامعترومحكمتریبرایاثباتکلیتاینحالت
مسئلهای دل در را اثبات این او شود. متوسل ذهنی

میگنجاندکهحلآنراکلیدنقدذوقمیخواند.
مسئلهایناستکهآیالذتحاصلازابژهاستکه
بایدکلیتوانتقالپذیریاشاثباتشودیاخودحكمیا
حالتذهندرحالحكمکردناستکهلذتازعینرا
بهمثابةنتیجةخودداردوکلیتاینحالتاستکهباید
اثباتشود.اواینمسئلهرابهاینشكلصورتبندی
میکندکه»آیادرحكمذوقیاحساسلذتمقدمبر
داوریدربارۀعیناستیامؤخرازآن«وپاسخمیدهد
که»اگرلذتازیکعیِندادهشدهمقدم]برحكم[باشد
وفقطانتقالپذیریکلیآنبایددرحكمذوقیدربارۀ
صورت، این در شود، شناخته رسمیت به عین تصور
چنینروشیباخودمتناقضخواهدبود«)118، 9§(زیرا
مبین صرفاً باشد، استوار شخص لذت بر حكم اگر
مطبوعیتیحسیبرایشخصخواهدبودوبرهمین
از آن کلیت اثبات و شخصی اعتبار دارای صرفاً مبنا
همانابتداباطلاست.طرحاینمسئلهدربدوامرتأکید
نوعی صرفاً ذوقی حكم در ملحوظ لذت که میکند
یا متناظر بلكه نیست، سوژه منفعالنة برانگیختگی
همگامباحالتذهنیدیگرییا،چنانکهدرمتنآمده،

مبتنیبرآناست.
اینحالتطبقگفتةکانتهمانانتقالپذیریکلی
حالتذهنیدرلحظةحكمکردناست.اومینویسد:
دادهشده تصوِر در »...انتقالپذیریکلیحالتذهنی
حكم ذهنی]سوبژکتیو[ شرط مثابه به باید، که است
ذوقی،دربنیادآنباشدولذتازعینرابهمثابهنتیجة
خودداشتهباشد«)همان(اینجملهکهکانتاستدالل
خودراباآنآغازمیکندبسیارپرسشبرانگیزاستوبه
نظرمیرسدمهمترینپرسشهااینهاهستند:نخست،
چراکانتحالتذهندرحكمذوقیرا،کهلذتنتیجة
آناست،»انتقالپذیریکلیحالتذهنی]سوبژکتیو[«
خطابمیکند؟دوم،اینحالتذهنچهحالتیاست؟
سوم،چرااینحالتبایدمنجربهلذتشودیا،بهبیان

دقیقتر،اینحالتچهارتباطیبالذتدارد؟
برایپاسخبهپرسشاولبایدتوجهکردکهمسئلة

توجیه است کانت روی پیش 9 فقرۀ در که اصلیای
نحوۀامكانانتقالپذیریحكمسوبژکتیو،یعنیحكمی
عبارت و است شخصی، لذت احساس بر مبتنی
»انتقالپذیریکلیحالتذهنی«عالوهبراینکه،بنابر
ساختارش،گویاینوعیقابلیتبرایحالتذهنیاست،
یک»نام«13نیزهستکهکانتآنرابهیکحالتیا
حالت آن بودن انتقالپذیر بر تا میدهد ذهن صورت
تأکیدکند.بهعبارتدقیقتر،منظوراینجملهبیشاز
حالت در ذهن باشد، ذهن حالت انتقالپذیری آنکه
انتقالپذیریآناست.بند4ازفقرۀ9نیزاینخوانش
راتأییدمیکند.کانتمینویسد:»انتقالپذیریکلی...
هیچچیزدیگرینمیتواندباشدجزحالتذهندربازی
آزادقوۀمتخیلهوفاهمه)تاجاییکهباهمهماهنگاند،
چنانکهبرایشناختبهطورکلیالزماست(«)119، 

)§9

واماپرسشدوم:حالت»انتقالپذیریکلیحالت
است: این سادگی به پاسخ است؟ حالتی چه ذهنی«
حالتیازذهنکهبدوناستثنادرتمامانتقالپذیرهایا
بالفاصله کانت یافتمیشود؛ انتقالپذیر احكام همان
پسازجملةمذکور،بهطوریکهگوییبهاینپرسش
مستترکه»انتقالپذیرها«چههستندپاسخدادهباشد،
انتقال مینویسد:»اماهیچچیزنمیتواندبهنحوکلی
یابدمگرشناختوتصور،تاجاییکهبهشناختتعلق
دارد.زیرافقطتاهمینجاستکهتصورمیتواندعینی
باشدوفقطازاینطریقداراینقطةارجاعیکلیاست
کهقوۀمصورههرکسناچارازهماهنگیباآناست«
)118، 9§(کانتدراینجمالتبهدونكتهاشارهمیکند:

نخستاینکهبرایتأکیدبربنیانامرانتقالپذیری،
یكیازاصولکپرنیكینظریةشناختخودرایادآوری
میکند:اینکهاگرعینیتیا،بهبیانکلیتر،اعتبارکلی
بهیکنقطةارجاعمشترکنیازداشتهباشد،آننقطة
مشترکنهابژهبلكهقوایشناختیمشترکیاستکه
امكانشناختآنابژهرافراهممیکنند.البتهکانتخود
دراینجامستقیماًازقوایشناختینامینمیبرداما
مشخصاستکهمنظوراواز»شناخت«امكانشناخت

استکهشناختحاصلآناست.
انتقالپذیر حكمی ذوقی، حكم چون اینکه دوم
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است،پسحالتذهندرهنگامصورتدادنآنباید
حالتیباشدکهدرتمامشناختهاوجودداردوحالت
انتقالپذیری حالت همان یا شناختها تمام در ذهن
کلیهمانحالتیاآرایشیدرقوایشناختیمتخیلهو
فاهمهاستکهایندوقوههرگاهابژهایدرحسداده
میشودبهخودمیگیرند.کانتبیانجامعومانعاین
حالترادرفقرۀ21میآوردوآنراشرطسوبژکتیو
که میخواند  انتقالپذیر- امری عنوان به - شناخت
شناختمعلولآناست.اومینویسد:»اینامرهمیشه
بالفعل،وقتیکهعینیدادهشدهدرحس،قوۀمتخیله
رابهتجمیعکثراتبرمیانگیزدوقوۀمتخیلهنیزبهنوبة
خودفاهمهراتحریکمیکندتااین]روندتجمیع[رادر
قالبمفاهیموحدتبخشد،انجاممیشود«)148، 21§(
بنابراین،دراینجابهحالت»رابطهیادرگیرشدندوقوۀ
شناختیبایكدیگر«میرسیمکهاوالً،انتقالپذیراست
چراکههرسوژۀشناسندهایدرآنمشترکاستوثانیاً،
تمام در ذهن بنیادین صوری حالت یا صورت
حكم صدور گونه هر صورت یعنی شناختهاست
شناختییاصدورحكمبهطورکلی.برهمینمبنا،کانت
دیگری نام حالت این به 9 فقرۀ دوم بند انتهای در
میدهد:حالت»شناختبهطورکلی«.ذکرعبارت»به
آرایش این بودن صوری بر تأکید برای کلی« طور
قرار ذوقی، حكم که آنجا از زیرا، قواست. شناختی
نیستبهشناختابژهبینجامد،پسنیازیهمنیستکه
متخیله در دادهشده تصور بر فاهمه از معینی مفهوم
را قوه ایندو رابطة قیدی بنابراین،هیچ اطالقشود.
محدودومتوقفنمیکندودوقوهبراثراینتصوردر
رابطهایآزادوبهتعبیرکانتبازیوارقرارمیگیرند،و
رابطه این به کانت که است سومی نام مبنای این
نهایت، در مصوره«. قوای آزاد بازی »رابطة میدهد:
کانتفقرۀ9راچنینجمعبندیمیکندکه»اینتصور
]تصورابژۀحكمذوقی[...قوایشناختیرادرهماهنگی
متناسبیقرارمیدهدکهبرایهرشناختیالزممیدانیم
وبنابراینبرایهرکسیکهبناستتوسطفاهمهوحس
دراتحادبایكدیگرداوریکند)یعنیبرایهرانسانی(

معتبرمیشناسیم«)121، 9§(
اکنونمیتوانبهپرسشسومپرداخت.آیااینکه

کانتبهطورابهامانگیزیمینویسد:»انتقالپذیریکلی
حالتذهنی...باید...لذتازعینرابهمثابهنتیجةخود
داشتهباشد«)118، 9§(بهاینمعناستکهلذتمعلول
روشنی پاسخ بخواهیم اگر است؟ اینحالت وحاصل
برایاینپرسشبیابیم،الزماستفقرات9و12رادر

کنارهمببینیم:
کانتدربندپنجمفقرۀ9،پسازشرححالتذهن
درحكم،بهرابطةمیانایندورویدادیعنیحكمولذت
بازمیگرددونحوۀبیانشبهگونهایاستکهگوییبه
اینپرسشاخیر،پاسخمثبتمیدهدوایندورا،دو
رویدادمجزامیداندکهیكیبردیگریتقدمزمانیدارد.
)زیباشناختی( ذهنی صرفاً داورِی »این مینویسد: او
]استتیكی[دربارۀعین،...مقدمبراحساسلذتازآن
قوای هماهنگی از حاصل لذِت این مبنای و است
این در کانت اگرچه )§9  ،20-119( است« شناختی
قسمتمتنمسئلهرابیشتربسطنمیدهدوصریحاًبه
میتوان روشنی به اما نمیدهد، پاسخ پرسش این
گفتهاش، ظاهر برخالف او، پاسخ که داشت اطمینان
برمبنایاصولنقداستعالییکاماًلمنفیاست؛چراکه
»هماهنگی ذهنی حالت معلول لذت، باشیم قائل اگر
قوایشناختی«است)وایننامچهارمیاستکهکانت
آگاهی در که تصوری آنگاه میگذارد( حالت این بر
سوژهدادهشده،علتیکحالتذهنیخواهدبودواین
حالتهمبهنوبةخودعلتلذتشدهاستواینگفته
علت اگرچه - علت ابژه، تصور که است آن با برابر
غیرمستقیم-لذتانگاشتهمیشود.چنینخوانشیاز
متنکانتبادومشكلاساسیمواجهخواهدبود:نخست
لذت با ابژه، یک معلول مثابة به لذتی، چنین اینکه
تأثری)یاپاتولوژیک(حاصلازامرمطبوعتفاوتچندانی
عنوان به ـ آن انتقالپذیری مسئلة و داشت نخواهد
مشكلی با ـ ذهن انتقالپذیر حالت از مجزا رویدادی
اساسیمواجهخواهدبود.دوماینکهبهیادداریمکه
کانتدرپیبهدستدادنتحلیلیاستعالییوپیشین
بیان تحلیلی چنین در و است ذوقی حكم کلیت از
گزارشیروانشناختیازروابطعلتومعلولیمیاندو
رویدادتجربی،یعنیتجربةابژهوتجربةلذتازآن،که
آشكار غرضی نقض است ممكن پسین نحو به فقط
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خواهدبود.کانتخوددرابتدایفقرۀ12کهعنوانآن
استوار پیشین مبانی بر ذوقی »حكم تأکید، برای را
است«میگذارد،صریحاًچنینخوانشیازمتنشرارد
میکندومینویسد:»برقرارکردنپیوندپیشینمیان
تصوری هر با معلول، بهمثابه الم، یا لذت احساس
)دریافتحسییامفهوم(بهمثابهعلتآنمطلقاًناممكن
است،زیرادراینصورتبانسبتعلّی]خاصی[)دربین
متعلقاتتجربه(روبهروبودیمکههمیشهفقطبهنحو
پسینوبهتوسطخودتجربهشناختهشود«)124، 12§(
وسپسدرادامه،برایروشنشدننفساینرابطهبه
لذت که میدهد توضیح و میشود متوسل تشبیهی
احترام احساس یا اخالقی لذت به معنا، بهیک ذوق،
بهطور اخالق، ایدۀ معلول که همانطور است؛ شبیه
مستقیم،تعیینارادهاستنهاحساساحترام،واحساس
محسوسی وجه یا لذت احساس یک فینفسه احترام
استکه»همراهباهرایجاباراده...ویكسانباآناست
وبنابراینبهمثابهمعلولازآننتیجهنمیشود«)125، 
حالت مرئی و محسوس وجه هم ذوق لذت ،)§12

)Allison, 2001: 130(است شناختی قوای هماهنگ
کانتدرفقرۀ12اینحالترابایکنامجدیدیعنی
»غائیتصرفاًصوری«قوایشناختیخطابمیکندو
لذت همان را شناختی قوای حالت این از آگاهی
میخواند.اومینویسد:»آگاهیازغایتمندِی]غائیت[
صرفاًصوریدربازیقوایشناختیذهندرتصوریکه
است« لذت همان میشود، داده عین آن واسطة به
)همان(توضیحاتکانتدرانتهایفقرۀ9ایننكتهرا
روشنترمیکند.اوتوضیحمیدهدکهرابطةمتحدقوای
شناختی،یعنیاتحادوهماهنگشدندوقوۀمتخیلهو
فاهمه،شرطاساسیهرشناختیاست.درحالتعادی،
یعنیهنگامیکهشناختیکابژهموردنظرباشد،این
رابطهایهماهنگ وارد ایجادشناخت باهدف قوه دو
شهودی دادههای )کثرات یكی محتویات تا میشوند
وحدتبخش )مفاهیم دیگری محتویات با متخیله(
فاهمه(جفتوجورشوند.دراینحالتاینرابطهمتعین
نمایش و بروز را خود ابژه شناخت طریق از و است
میدهد.امادرموردحكمذوقی،اینرابطةمتحدمیان
دوقوهایجادمیشودآنچنانکهگوییقراراستغایت

شناخترادرپیداشتهباشد،اما،ازآنجاکهرویكرد
سوژهبهابژهرویكردیشناختینیستوصرفمشاهدۀ
ابژهصورتمیگیرد،اینرابطهدرهمانحالتمقرونبه
صوری« »غائیت را آن کانت که بیغایت، اما غایت
گونهای به و میماند باقی نامتعین طور به مینامد،
این میکند. تشدید و حفظ را خود خودانگیخته
تشحیذ14وتحرکقوایشناختی،کهکانتآنرا»بازی
یک طریق از میتواند تنها میخواند، قوا روانتر«
به و کند، نمایان سوژه آگاهی در را خود احساس15
عبارتدقیقتر،بهشكلاحساسلذتمرئیومتجلی
رابطة با همسان و برابر که لذت احساس این شود.
هماهنگقوایاحالتذهنیشناختبهطورکلیاست،
را انتقالپذیریآن همانچیزیاستکهحكمذوقی
ادعامیکند.کانتسپس اصلموضوعقرارمیدهدو
اینتوضیحرانیزمیافزایدکهاینرابطهازآنجاکهیک
شرطسوبژکتیوشناختیاستخودهرگزنمیتواندبه
نهایت در و ریخته مفاهیم قالب در و درآید شهود
ازآنمیسر براینمبناهیچآگاهیای شناختهشودو
نیستجزازطریقتأثیرمحسوسیکهبهشكللذتبر
ذهندارد.اومینویسد:»...ازنسبتیکهبرهیچمفهومی
مگر نیست میسر آگاهی هیچگونه نیست... متكی
]آگاهی[ازطریقحسکردنتأثیرکهعبارتاستاز
بازیروانترهردوقوۀذهنی)متخیلهوفاهمه(کهدر
)§9  ،121( شدهاند« برانگیخته متقابل هماهنگی اثر
چنینتبیینیازلذت،بهعنوان»وجهمحسوستحرک
از باتعریفیکهدرفقرۀ1 وتشحیذقوایشناختی«
لذتبهعنوان»احساسذهناززندگی«میآورد،اگر
مفهومکلیکانتازلذترابهمثابة»تشدیدقوۀحیات«
درنظرداشتهباشیم،کاماًلهمخواناست.مفهومکلی
کانتازلذترامیتوانازجملةاودرفقرۀ29دریافت:
»...زندگیبدوناحساِساندامهایبدنصرفاًآگاهیاز
وجوداستبدونهیچگونهاحساسخوشییاناخوشی
یعنیاحساستقویتیاتوقفقوایحیاتی«)203، 29§(
اگرچهتااینجابهسهپرسشمطرحشدهپاسخداده
شد،همچنانممكناستایرادیبهذهنبرسدمبنیبر
اینکهباوجودوحدتیکهکانتمیانحكمکردنولذت
برقرارکردهاست،بازهموجودرابطهایعلّیمیانابژهو
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لذتقابلمشاهدهاست؛بهاینصورتکهاگرابژه،علت
این محسوس سویة لذت و شناختی قوای هماهنگی
معلول میتواند همچنان لذت آنگاه باشد، هماهنگی
ابژهدرنظرگرفتهشود.درپاسخبایدبهدونكتهاشاره
کرد:نخستاینکهدرتحلیلکانتازحكمذوقی،میان
ابژهومشاهدۀابژهتفاوتبسیارظریفیوجوددارد.این
دو،هرکدام،لذتیمختصبهخودراایجادمیکنند.ابژه،
لذتیتأثری)یاپاتولوژیک(رابرمیانگیزدکهحاصلتأثر
حسیازآناستوبهحكمناظربهامرمطبوعمیانجامد،
را داورانه و متأمالنه لذتی ابژه، مشاهدۀ که حالی در
حاصل بیطرفانه مشاهدۀ صرف از که برمیانگیزد
میشود.کانتبارهاتأکیدمیکندکهلذتازامرزیبا
لذتیمشاهدتیاست.اومینویسد:»مابرمشاهدۀزیبا
درنگمیکنیم،زیرااینمشاهدهخودراتقویتوتجدید
مشاهدۀ ترتیب، این به )§12  ،126( میکند...« تولید
لذت موجد که است ابژه متأمالنة و بیطرفانه خاص
است،نهابژه.دوماینکهکانتبرخالفخوانشمعمول،
مدلعلّیلذتراکاماًلردنمیکند،بلكهصرفاًمراقب
تجربی امور با رابطه این دوسر علّی عناصر که است
از خلطنشوندوهریک،یعنیهمعلتوهممعلول،
با ...« مینویسد: او نروند. فراتر پیشین امور محدودۀ
وجوداین]لذتاززیبا[حاویعلیتیاستکهعبارت
قوای مشغلة و تصور حالت همان خود ازحفظ است
شناختیبدونغرضدیگری«)همان(بههمیندلیل
بهطور قوایشناختی در روانتر بازی حالت که است
دیگر، عبارت به تشدیدمیشود. و خودانگیختهحفظ
اینلذتخودشخودراحفظوتقویتمیکندوبه
عقیدۀکانت،بههمیندلیلاستکهمابرمشاهدۀزیبا

درنگمیکنیم.

2. 2 .2 حیث بیناسوبژکتیو در معنای ایجابی دوم 
دربیانمعنایایجابیدومگفتهشدکهحكمذوقی
دراینمعناسوبژکتیواست،چراکهسوژهدراینحكم
نسبتزیباییرابهواسطةدرکیکهخودازابژهداردبه
آنفرامیافكند.اکنونمیخواهیمببینیمکهچگونهوبر
اینکه عین در میتواند، ِاسنادی چنین مبنایی چه
ِاسنادیسوبژکتیواست،بیناسوبژکتیوهمباشد.یعنی

ابژه، همان مشاهدۀ با لزوماً حكمکنندهای سوژۀ هر
همیننسبترابهآنبدهد.برایپاسخبهاینپرسش
در سوژه کنیم: صورتبندی چنین را آن میتوانیم
رویكردیاستتیكی-بنابراولینمعنایایجابیحیث
سوبژکتیودرحكمذوقی-وفاقدعالقه-بنابرمعنای
چه ابژه، به ذوقی- حكم در سوبژکتیو حیث سلبی
چیزیرادرآنمشاهدهمیکندکهموجببرانگیخته
شدنلذتیابازیآزاددرقوایشناختیاومیشود؟

ابژه تصور از استتیكی، رویكرد در که دیدیم قباًل
مفهومآنودررویكردفاقدعالقه،تماممحتویاتواقعی
وحسیآنحذفمیشوند؛بنابراین،پاسخاینپرسش
درایننهفتهاستکهببینیمپسازحذفاینعناصر
چهچیزیازتصورابژهباقیمیماندوآنچهباقیمانده

چراموجبانگیزشلذتمیشود؟
کانتپیشتردرنقدعقلمحضتوضیحدادهاست
دو این میشود داده آگاهی در که تصوری از اگر که
عنصرراحذفکنیم،آنچهباقیمیماندساختاریاست
کهدرقالبصورتهایپیشینحساسیت،یعنیمكانو
زمان،ریختهیاچیدهشدهاست،کهپیشازهرشهودی
ازابژهدرذهنبالقوهحاضرندتاهردریافتیازآنرابه
قالبخوددرآورند.اومینویسد:»اگرازتصوریکجسم
را آنچه نیز و ... میاندیشد دربارهاش فاهمه را آنچه
متعلقبهدریافتحسیاست...جداکنم،ازاینشهود
تجربیبازهمچیزیبرایمنباقیمیماند،یعنیامتداد
بهطور بهشهودمحضاندکه اینهامتعلق وصورت.
پیشین،حتیبدونوجودمتعلقواقعیحواسیادریافت
حسی،بهعنوانصورتصرفحساسیتدرذهن،واقع

)Kant, 1998 [1790], B35 A21: 156(»است
ازاینقطعهمیتواناستنباطکردکهمتعلقحكم
ذوقیمتعلقبه»شهودمحض«استوبرهمینمبنا،
تنهامیتواندآرایشیازامتدادهاییدرمكانیاتوالیهایی
درزمانباشد،یعنیصورتیمكانی-زمانی،واینتنها
عنصردرتصورابژهاستکهبااطمینانمیتوانگفت
همةسوژههاازآنادراکیكسانیخواهندداشت،چراکه
دارای است ابژه شهود به قادر که آنجا تا سوژه هر
شروطپیشیناینشهود،یعنیصورتهایمحضمكان
وزمان،نیزهست.کانتمینویسد:»مادۀهرپدیداری16



22

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال چهارم، شامرۀ 16، پاییز �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1394

تنهابهطورپسینبهمادادهمیشوداماصورتآنباید
تماماًدرذهنبهطورپیشین،ازپیشآمادهبرایآنقرار
داشتهباشد...«)ibid., B34 A20: 156(بنابراین،بازهم
و نهفته ذوقی حكم بطن در آنچه ببینیم میتوانیم
مبنایآنرامیسازدشروطاستعالییشناختاستکه
وجودآنرادرهرسوژهای-بهاعتبارشناسندهبودنش

-بااطمینانمیتوانپیشفرضگرفت.
البتهاینمطلبراکهمتعلقحكمذوقی،صورتی
مكانیـزمانیاست،تنهاازفحوایکالمکانتمیتوان
دریافت،زیرااوخودبهطورمشخصذکریازآنبهمیان
ازنقدقوۀحكمکهبهشكل نمیآورد،جزدرفقرۀ3
بااصطالحیمشابهبهآناشارهمیکند: کاماًلگذراو
»انطباعاتحسیکهتمایلمارا،وقضایایبنیادیعقل
کهارادۀمارا،وصورتأملیمحضشهودکهقوۀحاکمة
ماراایجابمیکنند...«)102 ،3§(ونیزدرفقرۀ14،در
دریافت اصواتکهعموماً و آیارنگها اینکه از بحث
محدود قلمرو به ورود مجوز میآیند بهشمار حسی
»دریافتهای مینویسد: دارند، را کانتی زیباییهای
زیبا دارند تاجاییحق فقط نیزصوت و رنگ حسی
دانستهشوندکههردومحضباشندواینتعینیاست
کهبهصورتآنهامربوطمیشود«)128 ،14§(اگرچه
کانتدراینجامنظورشاز»محضبودن«تصوریک
نقد در پیشتر اما نمیدهد، توضیح را دریافتحسی
)به محض را »تصوری که است نوشته محض عقل
که چیزی هیچ آن در که مینامم استعالیی( معنای
باشد. نداشته وجود باشد حسی دریافت به متعلق
بنابراین،صورتمحضشهودهایحسیبهطورکلی،
 ibid.,(»بایدبهطورپیشیندرذهنوجودداشتهباشد
B35 A21: 156(ایندوجملةاخیردرکنارهممیتوانند

متناقضبهنظرآیند:چگونهدادۀحسیایمانندرنگ
اما باشد؟ »محض« یا دریافتحسی از تهی میتواند
دریافت هر که است این واضح طور به کانت منظور
حسیخودداراییکصورتنیزهست:وصورتاست
کهمتعلقحكمذوقیاست.جملةکانتدرفقرۀ14،هم
این خاص نوع هم و میگذارد صحه برداشت این بر
صورتمكانی-زمانیرامشخصمیکند.اومینویسد:
»هرصورتیازمتعلقاتحس)همازحواسبیرونیوهم

باواسطهازحسدرونی(یاشكلاستیابازی.درمورد
و پانتومیم نظیر فضا، )در شكلهاست بازی یا اخیر
زمان(« )در حسی دریافتهای صرف بازی یا رقص(
)130، 14§(بهوضوحمیتواندانستکهمنظورکانتاز

شكل،صورتیسادهازامتدادیدرمكانومنظورشاز
بازی،ترکیبیپیچیدهترازچندشكلاستکهعالوهبر
شامل هم را زمان، یعنی توالی، فضا، یعنی امتداد،

میشود.
بههرصورت،کانتترجیحمیدهدکهوجهتسمیة
متعلقحكمذوقی،ویژگیخاصآنباشدتاجنسآن.
بههمیندلیلدرفقرۀ11کهآنرابهطورخاصبه
»صورت نام است داده اختصاص متعلق این معرفی
صرفغایتمندی]غائیت[یکعینیاشیوۀتصورآن«
رابرایمتعلقاینحكمبهکارمیبردکهمنظورازآن
است ابژه فرم در منظم و سیستماتیک آرایش نوعی
چنانکهگوییارادهایآنراازرویقصدبرایغایتی
معینطراحیکردهاست.بهعبارتدیگر،متعلقحكم
ذوقیبهلحاظویژگیخاصآن،صورتیمقرونبهغایت
استکه،خصوصاً،دررویكرداستتیكیبهابژه،نمیتوان
غایتیمتعینرابرایآنمتصورشدچراکهدرکغایت،
مستلزمادراکمفهومابژهیامحتوایحسیآناستو
دراینرویكردخاص،کهکنشسوژهصرفاًمشاهدهای
فاقدتأثروتفكراست،هردویاینعواملحذفشدهاند
واساساًآنچهباقیماندهاستادراکیکساختارمنتظم
اخیر نقلشدۀ قطعة ادامة در او است. ابژه از صرف
و ]شكل[ اول مورد در طرح اما ...« مینویسد:
کمپوزیسیون]بازی[درمورددوممتعلقحقیقیحكم
ذوقیمحضراتشكیلمیدهند«)همان(بهاینترتیب،
و انتظام نوعی درک که میشود مشخص اینجا تا
ابژه،متعلقحكم هماهنگیدرصورتمكانیـزمانی

ذوقیوهمانموجدلذتدرسوژهاست.
اکنونمسئلهبهاینصورتدرمیآیدکهچهرابطهای
سوژه در لذت ایجاد و ابژه در هماهنگی وجود میان
این مبناییمیتوانتصورکردکه برچه و دارد وجود
رابطه،رابطهایضروریاستکهبرایهرسوژهایبرقرار

است.
برایپاسخبهاینپرسشابتدابایدگفتکهمسئلة
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رابطهمیانهماهنگیابژهولذتسوژه،نزدکانت،در
میگیرد؛ قرار اساسیتر و کلیتر رابطهای مسئلة دل
یعنیرابطهایکهاوسعیمیکندمیانسوژهبهعنوان
شناسندهوابژهبهعنوانمتعلقشناساییبرقرارکند.در
شرحمعنایسومحیثسوبژکتیودرحكمذوقیگفته
شدکهسوژهدرعینِاسنادغائیتصوریبهطبیعت،
باقوایشناختی نوعیهماهنگیوهمدستیطبیعت
خودرانیزبهآننسبتمیدهدچنانکهگوییطبیعت
عنایتیبهقوایشناساییسوژهداشتهاست.ونیزگفته
شدکهزیباییهمچونلحظهایبرایبروزونمایشاین
هماهنگی،وصدورحكمذوقیتشخیصاینهماهنگی
خاصیت این کانت است. لذت احساس واسطة به
را سوژه شناسایی قوای با ابژه هماهنگی و همدستی
هشتم بخش در و مینامد ابژه سوبژکتیو« »غائیت
تعریفمیکند:»... راچنین نقدقوۀحكمآن مقدمة
appre-( هماهنگیصورتآن]ابژه[-درادراکصرف
hensio(آنمقدمبرهرنوعمفهوم-باقوایشناختی

بهقصدمتحدساختنشهودبامفاهیمبرای]حصول[
شناختیبهطورکلی«)VIII، 89(بهاینترتیبوبادر
نظرداشتنمفهومغائیتسوبژکتیوماباسههماهنگی
با ابژه مواجهیم:1.هماهنگیصورت مرتبط اما مجزا
تصورآن،2.هماهنگیابژهباقوایشناختیسوژه،و3.
هماهنگیفاهمهومخیلهبرایایجادهرشناختیازابژه؛
ایجاد را سوم هماهنگی دوم، و اول هماهنگیهای
میکنندواینهماهنگیسومبهشكللذت،کهوجه
نمایان سوژه آگاهی در را خود است، آن محسوس
میکند.ایندقیقاًباتعریفیمنطبقاستکهکانتدر
فقرۀ1ازحكمناظربهزیباییبهدستمیدهد:»در
اینجاتصوریكسرهباذهنوبااحساساشاززندگی،
المنسبتداردکهیکقوۀ یا ناماحساسلذت تحت
کاماًلمخصوصتمیزوداوریرابنیادمینهدکههیچ
چیزیبهشناختنمیافزایدبلكهفقطتصوردادهشده
درذهنراباکلقوۀتصوراتمقایسهمیکندوذهندر

احساسحالتخودازآنآگاهمیشود«)100، 1§(
نكتةمهمیکهدراینجامطرحاستایناستکه
طریق از اینکه جز ابژه سوبژکتیو غائیت خاصیت
احساسادراکشودراهدیگریبرایادراکشدنندارد.

بدل مفهومی یا شناخت به نمیتواند خاصیتی چنین
شود،چراکهاوالً،»غائیتیکچیز«نمیتواندبهشكل
»دریافتحسیازابژه«دادهشود.ثانیاً،مفهومیمتناظر
باآندرفاهمهوجودنداردزیرا،همانگونهکهپیشتر
گفتهشد،مفهومغائیتنهیکمفهومعینیقوۀفاهمه،
بلكهاصلسوبژکتیوقوۀحاکمهاست.کانتمینویسد:
»غایتمندی]غائیت[یکچیز،تاجاییکهدرادراک
باشد[ مربوط حسی ادراک به ]و شود متصور حسی
]خصلتی[ چنین )زیرا نیست عین خود از خصلتی
نمیتواندادراکشود(گرچهمیتواندازشناختیازاشیا
بر که ]غائیت[ غایتمندی بنابراین، شود. استنتاج
که بیآن حتی و میشود مقدم عین یک شناخت
در کنیم، استفاده شناخت برای آن تصور از بخواهیم
عینحالبیواسطهباآنپیوستهاست،همان]عنصر[
ذهنی]سوبژکتیو[استکهنمیتواندجزءمتشكلهایاز

)VII، 86(»شناختباشد
ایننكتهکهدرکچنینویژگیایدرابژهتنهابه
که نكته این کنار در احساسممكنمیشود، واسطة
درکشرطپیشینشناختنیزتنهابهواسطةاحساس
که میگذارد صّحه ویژهای جایگاه بر است، ممكن
»احساس«وامكانادراکیایکهازطریقآنبرایسوژه
قطعة در او دارد. کانت فلسفة کل در میشود فراهم
اخیریکهازفقرۀ1نقلشد،احساسراتاحدیکقوۀ
مخصوصبرایتمییزوحكمکردنارتقامیدهد؛نوعی
به نیست، اینکهشناختی ازحكمکهعلیرغم خاص
هماناندازهجدیوتعیینکنندهوالبتهدارایقابلیت
کلیاست.بادرنظرداشتنایننكات،گزافنیستاگر
بگوییمنزدکانت،احساسبهمثابةعنصریذهنیکه
»نمیتواند هیچگاه و میماند باقی سوبژکتیو همیشه
ابژهباشد«بدلبهقابلیتی جزءمتشكلهایازشناخت
فراشناختیمیشود؛یعنیقابلیتیکهسوژهازطریقآن
نهابژهبلكهخودوامكانهایخودرابرایمواجههباابژه
ادراکمیکند.گفتةکانتدرتمهیدات،درجاییکهبه
نحوۀادراک»من«17،یعنیمنمحضیکهشالودۀهر
سوژهایاست،اشارهمیکند،دراینموردبسیارروشنگر
است.اومعتقداستکهتصورمااز»من«»چیزیبیش
ازاحساسیازوجودنیستبدوناینکهکمترینمفهومی
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18 )Kant, 2004 [1783], §46, p. 86(»درآنباشد
چه بر بازگردیم: دوم پرسش به میتوانیم اکنون
ممكن سوژۀ هر که داشت اطمینان میتوان مبنایی
ویژگیمقرونبهغایتبودنیاصورتغائیترادرابژه
ایجاد صورتی در اساساً پرسش، این میکند؟ درک
ابژه از غائیت،خصلتی ویژگی شود تصور که میشود
سوژۀ هر که داشت انتظار نمیتوان بنابراین و است
نیز کانت بیان نحوۀ البته دریابد. را آن قطعاً ممكنی
قوت را تصوری چنین که است گونهای به گاهی
میبخشد.برایمثال،کانتدرفقرۀ31مینویسد:»...
به فقط نامیدنشیء زیبا از است عبارت حكمذوقی
با را بهواسطةآنخود دلیلخصلتیکهشیءمزبور
اما )§31  ،209( میکند« سازگار آن از ما درک نحوۀ
با ابژه پنداشتن هماهنگ نفس که است این واقعیت
نحوۀدرکماازآن،حاصلقانونپیشینوسوبژکتیو
به که است غائیتصوریطبیعت بر مبنی قوۀحكم
مثابةیکاصلاستعالییمیتوانوجودآنرادرذهن
هرسوژۀممكنیپیشفرضگرفت.بنابراین،لذتحاصل
مزبور عین تصور با قرین »ضرورتاً هماهنگی این از
دانستهمیشودامانهفقطبرایذهنیکهاینصورترا
داوریکننده موجود هر برای بلكه میکند ادراک

)VII، 87(»بهطورکلی

ایجابی  معنای  در  بیناسوبژکتیو  حیث   .3  .2  .2
سوم 

دربیانمعنایایجابیسومگفتهشدکهحكمذوقی
بهایندلیلسوبژکتیواستکهبدوناینکهخودحكمی
شناختیباشدتمثِلاحساِسشرِطسوبژکتیِوشناختاز
کهحكم ببینیم میخواهیم اکنون است. سوژه جانب
ذوقیدراینمعنایسوبژکتیوچگونهمیتواندحكمی
بیناسوبژکتیونیزباشد.بهعبارتدیگر،برچهمبنایی
میتوانادعاکردکههرسوژۀممكنیبهواسطةتصور
خود در را شناخت سوبژکتیو شرط رخداد ابژه، یک
احساسخواهدکرد.درواقعمسئلةاصلیاینپرسش،
بهوجودمبناییمشترکدرتمامسوژههابرایامكان
احساسهماهنگیقوایشناختیشان-بهشكللذت

-بازمیگردد.

تااینجانشاندادهشدکهدرحكمذوقیمیتوان
ایجادهماهنگیسهگانةبههمپیوستهایرابهطورمعقول
آنچه اکنون گرفت. پیشفرض ممكنی هرسوژۀ برای
باقیمیماندپیشفرضوجودامكانیمشترکدرمیان
تمامسوژههابرایتضمینضرورتاحساسهماهنگی
خواهیم چهارمی هماهنگی ترتیب این به است. سوم
تمام قابلیتحسیمشترک، مبناییک بر که داشت
سوژههارابههمپیوندمیزند.کانتاینامكانراکه
حس است احساس انتقالپذیری برای پیشفرضی

مشترکمینامد.
امابایددیدآیامبناییمعرفتشناسانه،ونهتجربی،
حس یک وجود بتوان آن اساس بر که دارد وجود
مشترکراضرورتاًپیشفرضگرفت؟کانتمعتقداست
هرنظریةشناختیکهقائلبهشكاکیتنباشدازآنجا
کهشناختراامریضرورتاًانتقالپذیرمیداندمبنایی
برایپذیرفتناینحسنیزدردستدارد.اودرفقرۀ21
فراهم اینحس برایپذیرش استداللی سعیمیکند
و مبهم حدی تا بیانش نحوۀ که آنجا از اما کند
این از روشنی درک حصول برای ناچاریم نارساست،
اودرنقدعقلمحضهم استداللبهگفتههایقبلی
مراجعهکنیم.مسیراستداللیکانتبهاینصورتاست:
ترتیبممكنمیشود این به حصولهرشناختی

که:
از بایدتحتمفهومی 1.کثراتشهوددرمتخیله

مفاهیمفاهمهکهباآنهامتناظراستقرارگیرند.
2.قوهایکهایناندراجرابهعهدهداردقوۀحكم
استکهاینعملرابراساستناسبومطابقتیک
دستهازکثراتشهودبایکمفهوم،بدوناینکهقانون
یادستورالعملیبرایتشخیصاینمطابقتداشتهباشد،
انجاممیدهد.کانتدرنقدعقلمحضاینقابلیتقوۀ
نوعی بیواسطه داوری و تشخیص این برای را حكم
 Kant,( میخواند ویژه19 استعدادی و شعور یا هوش
B172 A133: 269 ,[1790] 1998(ودرفقرۀ21نقدقوۀ

بهواسطةاحساس ادراک نوعی را اینتشخیص حكم
بیانمیکند.اومینویسد:»...بایدتناسبیوجودداشته
باشدکهدرآناینرابطةدرونی]میانفاهمهومتخیله[
کهسببتحریکیکقوۀذهنیتوسطقوۀدیگرمیشود
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برایهردوقوهازنظرشناخت)اعیاندادهشده(بهطور
وسیلة به میتواند فقط توافق این باشد؛ نافعتر کلی

احساس...ایجابشود«)148، 21§(
انتقالپذیر امری ابژهای هر شناخت که آنجا از
است،پساینمطابقتشهودهابامفاهیمواحساسآن

نیزبایدامریانتقالپذیرباشد.
ازآنجاکهپیشفرضانتقالپذیریاحساس،وجود
مالحظات پایة بر پس است، مشترک حس یک
معرفتشناختی،ضرورتاً،میتوانیکحسمشترکرا
بهمثابةشرطضروریانتقالپذیریشناختپیشفرض

گرفت.
هماهنگی ایجاد برای مبنایی میتوان بهاینترتیب
چهارمدراختیارداشتکهاینبارمیانتمامسوژههای
حكمکنندهممكنمیشودوازاینطریقهمةآنهارا

باهمهماهنگوهمصدامیکند.
حس این که است مطرح پرسش این اکنون   
مشترککهمیتواندانتقالپذیریوکلیتیکاحساس
حكم و دارد ذوق با ارتباطی چه کند تضمین را
زیباشناختی،چگونهبهواسطةاینکهموردیانمونهایاز
آناست،میتواندضرورتخودراتضمینکند؟درک
مشترک مفهومحس دقیق درک مستلزم ارتباط این
است.اینمفهومنزدکانتدرنگاهاولبسیارپیچیدهو
مبهماست.چنینابهامیعالوهبرپیچیدگیذاتیخود
اینمفهوم،ازسبکوسیاقهمیشگیکانتدرتعریف
مفاهیمنیزریشهمیگیردکهمعموالًبرایتعریفیک
مفهوم،آنراهربارازیکوجهةنظرمینگردوازهمان
وجههنیزتعریفیبرایآنمیآوردوچهبساباتوجهبه
حس مفهوم بدهد.20 آن به هم تازه نامی تعریف، آن
کانت است. تعاریف تعدد نیزمشمولهمین مشترک
حدوداًهفتتوصیفیاتعریفبهظاهرنامنسجمازآنبه
دستمیدهدکهدرطیآنهاحسمشترکهرباربه
یکصورتظاهرمیشود:بهصورتیکاصل،قوهای
در و تأملی حكم قوۀ خود هنجار، نوعی حكم، برای
صورت، هر به ذوق. یا زیباشناختی حكم قوۀ نهایت،
ازمفهومحسمشترکمستلزم حصولدرکروشنی

برقرارینسبتواجماعیمیاناینتعاریفاست:
اصلیسوبژکتیو عنوان به مفهوم این فقرۀ20 در

معرفیمیشود،چراکهبهگونهایآنیوصرفاًبهواسطة
احساس،یعنیبدوناینکهحاویدستورالعملیمفهومی
باشد،تعیینمیکندچهچیزیخوشایندیاناخوشایند
است.درعینحالایناصلدارایاعتبارکلیمحسوب

میشود.
دوم تعریف به 20 فقرۀ همان در پایینتر کمی
برمیخوریمکهظاهراًاینباربهجنبةسازوکاریمفهوم
نظرداردوبهاینپرسشمستترپاسخمیدهدکهاین
اصلاگرحاویمفاهیموقوانیننیست،خوشایندییا
ناخوشایندیراچگونهتعیینمیکند.پاسخایناست
قوای آزاد بازی از حاصل »اثر احساس طریق از که
فقرۀ40 در تأملصرف،چنانکه یاهمان شناختی«

آمدهاست.
درفقرۀ21حسمشترک،»پیشفرِضانتقالپذیرِی

یکاحساس«تعریفمیشود.
درفقرۀ22تعریفاولبابیانیمتفاوتوباتأکیدبر
کلیتایناصلدوبارهتكرارمیشودوکانتبامعرفیآن
بهعنوانایدۀ»اصل]ذهنی[مربوطبهتوافقاشخاص
داوریکنندۀمختلف«حسمشترکرابدلبهقاعدهیا
هنجاریضروریمیکندکهنزدهرشخصحكمکنندهای
را، خود حكم هرکس و است معتبر پیشین بهطور
بهعنواننمونهایازایناصل،واجدالزامیبرایموافقت
دیگرانمیداند.بهعبارتدیگر،ایناصل،بهیکمعنا
با 40 فقرۀ در مییابد.21 شباهت اخالقی قاعدهای به
تعریفیدیگرروبهروییمکهگویینحوۀامكانکلیتاین
مفهومراتبیینمیکند.اینبارحسمشترکبهقوهای
برایحكمبدلمیشودکه»درتأملشطرزتصورهای
همةانسانهایدیگررا)بهنحوپیشین(دراندیشهبه
حسابمیآوردتاحكمخویشراباعقلجمعیانسانی
خصوصی شرایط از برخاسته توهم از و کند سازگار
بگریزد« مینهند زیانبار تأثیری حكم بر که... ذهنی

)§40 ،224(

بازهمدرفقرۀ40وباایناستداللکهاگرقوۀحكم
راازمنظرنتیجةتأملصرفآنبنگریم)کهیکحس
کانت بنامیم، راحس قوه این میتوانیم آنگاه است(
حسمشترکراهمانقوۀحكمدرحالتتأملصرف
تأملصرف،احساس این نتیجة و تعریفمیکند، آن
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بیواسطةنوعیحقیقتاست.
شش منسجم درک مستلزم هفتم تعریف درک
تعریفاولاست.بنابراین،پیشازبیانآنبهتجمیع
اینتعاریفمیپردازیم:ازمیاناینتعاریف،تعریفهای
اولوسوموچهارم،ازآنجاکههراصلیمیتوانددر
عینحالیکپیشفرضنیزباشدونیزبهعنوانیک
قاعدهیاهنجارعملکند،تعاریفیهمخواناند.همین
طورتعاریفدوموپنجموششمنیزکههرسه،حس
مشترکرااحساسیاقوهایبرایحكممعرفیمیکنند
نیزباهمسازگارند،چراکهاحساسمیتواندبهمثابهیک
قوهیاقابلیتنگریستهشود.امادشواریاصلیدرپیوند
قوه یک چگونه اینکه است: تعاریف از دسته دو این
میتوانددرعینحال،خودیکاصلهمباشد؟چراکه
مرتبط اما مجزا امر دو قوه، و اصل معمول طور به
محسوبمیشوند؛بهاینترتیبکهاصل،دستورالعملی
خاص مورد این در اما است. قوه یک کارکرد برای
میبینیمکهقوهبااصلخودیكیشدهاست.اینمسئله
و»اصل بودن« »قوه تعبیرکردکه رامیتوانچنین
بودن«دووجهمتفاوتیکمفهوماند؛بهاینصورتکه
و بالفعل که عملگراست صرفاً قوهای مشترک، حس
بیواسطهعملمیکندونفِسعمِلآناستکهبدلبه
قانونیاقاعدهایکلیبرایهرکسمیشود.نحوۀعمل
اینقوهرانمیتوانازپیشتعیینیاحتیپیشبینی
کرد،چراکهدریکآنصرفاًعمل،یا،بهعبارتدقیقتر،
همین اما میدهد. نشان واکنش و میکند احساس
واجد هنجاری به بدل خود پیشبینینشده، واکنش
ضرورتمیشودبهطوریکهمیتوانگفتهرسوژهای
ضرورت کانت که ـ قوه این داشتن صرف واسطة به
پیشفرضآنرابرایهرسوژۀشناسندۀممكنیپیشتر
اثباتکردهاستـیعنیبهواسطةاینکهتواناحساس
اثرحاصلازهماهنگیقوایشناختییاصورتمحض
خواهد احساس شیوه همین به ضرورتاً دارد، را حكم
قانون خود، قوه، این که گفت میتوان بنابراین، کرد.

خودواصلخوداست.
اکنوناگرپنجتعریفاولرادرکنارتعریفششمدر
نظرآوریمکهمیگوید»نتیجةاینتأملصرف،احساس
که میشود مشخص است«، حقیقت نوعی بیواسطة

به یا، دانستن از نحوهای برای قابلیتی مشترک حس
عبارتدیگر،نوعیحسحقیقتیاباستکهبهحقیقت
عنوان به را آن که دارد اطمینان چنان خود دانستة
معیاراعالممیکند.چنینقابلیتیطبقتعریفپنجمبه
ازسوژهای را شرطیدرسوژهتحققمییابدکهخود
برده فرا متحد و جمعی سوژهای به منزوی و منفرد
باشد،یعنیازهرتمایل،تعصبوتوهمیکهاورابه
شرایطخصوصیاشوابستهمیکند،گسستهباشدوبا
اندیشیدنبهجایهرکسخودراباعقلجمعیانسانی

سازگارکردهباشد.
6 بر که بپردازیم هفتم تعریف به میتوانیم حال
مبتنیاستوازآننتیجهمیشود.کانتبااینمقدمه
کهاگرحسرانتیجةتأملصرفبدانیمواگرازحس،
چنین را هفتم تعریف فهمیدهشود، لذت احساس
حس میتواند ذوق... « آنگاه که میکند استنتاج
مشترکنامیدهشود،وقوۀحاکمةزیباشناختیبهتراز
]قوۀحاکمة[عقلیمیتواندنامحسمشترکیهمگانی
دربارۀ داوری قوۀ را ذوق میتوانیم حتی بگیرد... را
چیزیتعریفکنیمکهاحساسمادرتصوریمعینرا،
بدونواسطةمفهومی،بهنحوکلیقابلانتقالمیکند«
)227، 40§(نحوۀبیانکانتدراینجامبهماست.برای

روشنشدنآنناچاریمآنرادرکنار6بهاینصورت
تعبیرکنیمکهاگرلذترابهمعناییکلیوبهعنوان
نوعیاحساسخوشایندی،آرامشواطمینانیدرنظر
بگیریمکهازادراکبیواسطةحقیقتیحاصلمیشود،
آنگاهمیتوانایناحساسخوشایندرا،بهعنواناثراین
ادراکبیواسطةحقیقت،باخوداینادراکبرابردانست
وبراینمبناذوق،یعنیادراکبیواسطهودارایاعتبار
کلیلذت،برابرمیشودباحسمشترک،یعنیادراک

بیواسطهودارایاعتبارکلِیحقیقت.22
***

نتیجة چند به میتوانیم مقامجمعبندی در حال
مهماشارهکنیمکهازمجموعمباحثپیشینبرمیآید.
درابتداچنینبهنظرمیآمدکهقوۀذوقوتشخیص
زیباییچنانکهکانتدرفقرۀ22میآوردتنهانمونهای
ازحسمشترکباشد،امااکنونمیبینیمکهکانتآن
راباحسمشترکیكسانمیکندوبااینکارذوقرابه
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رتبةنحوهایازدانستنبامرجعیتیخاصفرامیبرد.
بهاینترتیبذوقنزدکانت،بهعنوانحسمشترکوبا
جمعبندیتمامویژگیهاییکهتاکنونبرایآنذکر
شد،شّمیتیزوقاطعاستکهسوژهبرایدستیابیبه
و عاطفی سازوکارهای تمام از را ازیکسو،خود آن
نظامهایفرهنگیوعقیدتیایکهقواعدخودرابرنگاه
اوتحمیلوآنرامشوبمیکنندرهامیکندوبهمرتبة
داوریمدعیعمومیتباصداییجمعیفرامیرودواز
سویدیگر،ابژهیاموقعیتویژۀپیشرویخویشرااز
شبكةوسیعمفاهیمیکهآنرااحاطهودرهالةیککل
محومیکنندبیرونمیکشدوآنرادرموقعیتویژهو
و عریان مواجهة همین درست مینگرد؛ انضمامیاش
بیواسطةسوژهوابژهاستکهبهبستریمشترکبرای
رأی به و میشود بدل یكدیگر با سوژهها همة اتحاد
حاصلازاینمواجههمرجعیتواعتباریبیناسوبژکتیو
میبخشد. همگانی ،8 فقرۀ در کانت اصطالح به یا،
سوبژکتیو »شرط بر بودنش استوار با اعتباری چنین
بنیانهرکلیت یاصورتمحضداوری،در شناخت«
عینییاابژکتیویبهطوربالفعلنهفتهاستوهمانطور
کهکانتدرفقرۀ8مینویسد:»اماحكمیبااعتبارکلی
نیز ]سوبژکتیو[ ذهنی اعتبار دارای همیشه عینی

هست«)115، 8§(
داوری برای عنوانحسی به ذوق، بهاینترتیب،
شناسایی قوۀ در خاصیتی همان همدالنه و مشترک
وعدۀ تحلیلش آغازین بخشهای در کانت که ماست
حكم در کلیت خاص تعین واسطة به را آن کشف
زیباشناختیدادهبود.اودرفقرۀ8مینویسداینتعین
است توجه »قابل زیباشناختی حكم در کلیت خاص
البتهنهبرایمنطقدانبلكهبرایفیلسوفاستعالیی.
کشفمنشأآنمستلزمزحمتیناچیزنیست،امابااین
کارخاصیتیازقوۀشناساییمانراکشفمیکنیمکه
بدوناینتحلیلناشناختهباقیمیماند«)113، 8§(این
قطعهبهطورخاص،نشانمیدهدکهپدیدۀزیباییو
کلیتملحوظدرحكمناظربهآنصرفاًبهمثابةسرنخی
برایکشفقوهایعالیترنزدکانتمطرحبودهاست؛
قوۀتمییزوحكمبهواسطةاحساسلذتیاالم،یاذوق،
کهمیتوانگفتحكمناظربهزیباییتنهانمونهایعالی

وبارزازکارکردآناست.
پرسشی موجد مطلب این اهمیت داشتن نظر در
مهمدربابنظریةذوقکانتاست:آیامیتوانباگادامر
دراینرأیهمعقیدهبودکهکانتمسئولفروکاستو
آن دنبال به و زیباشناسی، حوزۀ به ذوق تحدید
محرومیتعلومانسانیازتنهادستاویزخودبرایادعای
مفهومی بدواً را ذوق که گادامر است؟ بوده حقیقت،
اخالقیمیداندتازیباشناختی،معتقداستکهنقدقوۀ
حكمکانتبرایعلومانسانیپیامدعظیمیداشتهاست،
زیرااگرچهکانتبهواسطةایناثربرایزیباییبنیانی
فلسفیواستعالییفراهمکرد،امادرکنارآن،باانحصار
مفهومذوقبهحوزۀزیباشناسی،مفهومشناخترابه
کاربستنظریوعملیعقلمنحصرساخت.امكانیکه
ذوقوحكمذوقی،بهمثابةنوعیشناختفراهممیکرد
درحالیکهمیتوانستدراختیارکلحوزۀعلومانسانی
بهویژهحوزۀحقوقواخالققرارگیرد،بهدستکانت
این با زیباوواالمحدودشدوکانت امر بهتشخیص
تحدیدذوق»مفهومعامترتجربةذوقیوعملحكم]یا
داوری[استتیكیدرحوزۀحقوقواخالقرابهحاشیة

)Gadamer, 2004 [1975]: 36(.»فلسفهراند
براییافتنپاسخپرسشمذکور،نخستبایددیدکه
نزدگادامرمفهوماصیلوجامعذوقچهمفهومیبوده
استکهذوقکانتیگونةمحدودشدهوفروکاستةآن
است.گادامرایدۀاصیلوجامعذوقرانزدمبدعاین
مفهوم،گراسیان،ودرآرمانیمییابدکهاوازطرحآن
درسرداشت.براینمبنامقایسةذوقکانتیوگراسیانی
میتوانددریافتنپاسخراهگشاباشد.دغدغةگراسیان،
چنانکهگادامرنقلمیکند،یافتنمبناییبرایغلبهبر
جبرحاکمبرانسانبود،جبریکهازیکسو،بهواسطة
غرایزطبیعیوماهیتحیوانیانساناورابهبندمیکشد
حاکم گفتمان یا سنت واسطة به دیگر، سوی از و
عقالنیتوماهیتاجتماعیاو.اینجبر،انسانرابدون
داشتنتشخیصیبرآمدهازهوشوشعورخودبهپیش
میراندوتمامانتخابهایاوراملزمبهتبعیتازقواعد
در انسان که داشت عقیده گراسیان اما میکند. خود
از خویش وجود عقلی و غریزی سویة دو این میانة
مجالیبرایآزادیوبروزخویشنیزبرخورداراست.این
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مجال،حسیاشّمیدرونیاستکهصرفاً»میداند«و
تشخیصمیدهد. وجه بیواسطهترین و قاطعترین به
گراسیاناینحسدرونیراکهقابلیت»روحبخشیبه
حیوانیت«انسانراداردذوقمینامید.)ibid: 31( بااین
شرحوبانظربهآنچهتاکنوندرموردذوقکانتیگفته
شد،شباهتهایذوقکانتیوگراسیانیبسیارمشهود
بهنظرمیآیند؛خصوصاًاگربهیادآوریمکهکانتنیز
ذوقراحدواسطحسوعقلمیداند.ایننكتهبهطور
نیز کانت درجاییکه است، فقرۀ5مشهود در خاص
زیباییرا-کهگفتهشدحكمناظربهآننمونةاعالی
حكمذوقیاست-پدیدهایمختصبهانسانبهعنوان
را آن داوری و میداند ذیعقل اما حیوانی موجودی
بستریبرایبروزآزادیاوتوصیفمیکند،چراکهدر
او به را خود حس، از نیازی نه تشخیص این لحظة
مینویسد: او عقل. از قانونی نه و میکند تحمیل
»خوشایندی]یعنیلذتحاصلاززیبا[یگانهرضایت
آزادانهاست.متعلقتمایلومتعلقیکهتوسطقانونیاز
عقلبهماعرضهمیشودهرگونهآزادیرابرایتشكیل
میکند« سلب ما از خودمان برای لذت متعلق یک

)§5 ،108(

و کانت که گفت میتوان اینجا تا بهاینترتیب،
گراسیاندراینعقیدهاشتراکدارندکهذوق،بهعنوان
قوهایمیانحسوعقل،شّمیقاطعوبیواسطهبرای
تشخیصنزدانساناست.حالبایدبهتفاوتذوقکانتی
مثابة به ـ گراسیانی ذوق در پرداخت: گراسیانی و
 قابلیتیدرانسانبرایغلبهبرجبرورسیدنبهآزادیـ
وجهتربیتیوبنابرایناخالقیاینمفهوماستکهغلبه
دارد،درحالیکهدرذوقکانتیبهعنوانقدرتانتقال
هر از بیش کلی، نحو به سوژه احساسات درونیترین
چیز،وجهاجتماعیاینمفهوماستکهغلبهدارد،زیرا
اینمفهوم،باتأکیدیکهکانتبرکلیتملحوظدرآن
و همبستگی برای مبنایی عنوان به نهایت در دارد
هماهنگیسوژههابایكدیگر،یابهاصطالحهمدلیمیان
آنها،وبیرونکشیدنسوژهازانزواعملمیکند.نزد
کانتذوقشیوهایازدانستناستکهآزادیتنهایک
سویةآناست؛سویةبسیارمهمتروتوجهبرانگیزتراین
مفهومکهکانتتمامینقدذوقرابهاثباتآناختصاص

میدهدتقاضایفردبرایموافقتدیگرانبارأیآزادانة
خوداست،ونكتةمهمایناستکهاینتقاضایموافقت
به بلكه دیگران، بر تحكم و اقناع الزام، واسطة به نه
واسطةاصلنگرشوسعتیافته)یاتفكروسیع(،یعنی
گذاشتنخودبهجایدیگرانواندیشیدنازنظرگاهی
کلیاستکهصورتمیگیرد.اینتقاضاباوریاستکه
با اشتراکاتش عمیقترین احساس مبنای بر سوژه،
دیگران،بهاتحادباآنهاودرکمتقابلازسویآنها

دارد.
درواقعآنچهدرمفهومذوقکانتیمحوریتدارد
سنتز شدن پدیدار و قانونمندی و آزادی دیالكتیک
انتهای ازدلآناست.سخنعمیقکانتدر همدلی
فقرۀ40مبینهمینامراست.اومینویسد:»فقطوقتی
کهقوۀمتخیلهدرآزادیاشفاهمهرابیدارکندواین
یک،بدونکمکمفاهیم،قوۀمتخیلهرادربازیمنظمی
قراردهدتصورنهبهمثابهاندیشهبلكهبهمثابهاحساس
درونیحالتیغایتمندازذهنمنتقلمیشود«)227، 
40§(اگرسخنیراکهکاسیرربهطورکلیمیگویدبه

اینقطعهربطدهیم،میتوانیمبگوییمکهقطعهمذکور
که طور همان که است واقعیت این از نمادین بیانی
و آزادیبیچفت اگردر آزادی، نماد بهعنوان مخیله
بستخودرهاشودتنهابهسلسلةترکیبپایانناپذیرو
گم آن در و افتاد خواهد وصورتها اشكال نابسامان
خواهدشدوتنهادرهماهنگیبافاهمه،بهعنوانقوهای
پیشروی این که است قانونمندی، نماد و قانونگذار
متخیلهمیتواندبهدرکصورتینظاممنددرابژهمحدود
 Cassirer,( برسد زیبایی ادراک به نهایت در و شود
221 :1938(،سوژهنیزاگردرآزادیمطلقوبیقیدو

حصرخویشرهاشودتنهادرگیرپیشرویدرتوهمات
وتمایالتشخصیبیپایانخودخواهدبودوتنهادر
صورتمحدودکردناینپیشروی،بهواسطةهمبستگی
بانظامیاجماعتیازسوژههاستکهمیتواندبههمدلی
واتحادباآنهابرسدوانسانیترامحققکندچراکه
کلی همدلی احساس معنی به سو، یک از »انسانیت
استوازسویدیگر،بهمعنیقدرتانتقالدرونیترین
احساسهایمانبهنحوکلی«)309، 60§(بهاینترتیب،
ذوقکانتی،بهیکمعنا،بهعنوانباورپیشینبههمدلی
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وانتقالپذیریکلیاحساس،نزدکانتمبناییاستنه
نظر ـچنانکهمد انسانیت اعتالی و ارتقا برای صرفاً
گراسیانبودـبلكهافزونبرآن،برایتعریفانسانیت.از
با اگرهمسو که، نشانمیدهد مقایسه این قرار، این
گادامر،ذوقگراسیانیرابهمثابةنمونهایاصیلوجامع
ازاینمفهومدرنظرداشتهباشیم،ذوقکانتیبانقش
اساسیتریکهکانتدرتعریفانسانیتبهآنمیبخشد
نهتنهانمونهایمحدودوفروکاستهنسبتبهاصلآن
نیستبلكهدستکماحیایآرمانگراسیانرادرخود

دارد.
نكتةآخراینکهکانتحیثسوبژکتیومطلقذوق
را،بهعنوانامریکهاحساسآزادانةیکسوژۀمنفرد
عنصرتعیینکنندۀآناست،بهواسطةقوانینوشروط
مشترکیکهمبنایامكانآناندبهامریبیناسوبژکتیو
بدلمیکند.بهعبارتدیگر،اوتالشمیکندتبیینی
بیناسوبژکتیوبرایامریمطلقاًسوبژکتیوبهدستدهد.
ایننحوۀتبیینوبرقرارینسبتمیانسوبژکتیویتهو
بیناسوبژکتیویته،بهنوعییادآورروشهوسرلدراین
با من رابطة یا بیناسوبژکتیویته هوسرل است. مورد
اگولوژیكی وابستگی نوعی دارای عمدتاً را، دیگری
میدانستوقائلبودبهاینکهتوضیحنحوۀامكانآن
من یا سوبژکتیویته ریشهای توضیح رهگذر از تنها
امكانپذیراست،چراکهبیناسوبژکتیویتةمنهمیشهاز
راهسوبژکتیویتةمنمیگذردویکمنمحوریضروری
 Zahavi,( دارد خود بنیان در پیشفرض عنوان به را
p. 233 ,1996(ایندرحالیاستکهاوکانت)بهتعبیر

به اعتنا عدم دلیل به را کانتی( سنت دقیقتر،
بیناسوبژکتیویتهوتعریفسوژهبهعنواناگوییمنزوی
»اگر مینویسد: هوسرل قول از زهوی میکند. نقد
تعبیر منزوی اگویی مثابة به استعالیی سوبژکتیویتة
شودو،بهسیاقسنتکانتی،تكلیفاستقراراجتماعی
ازسوژههابهتمامینادیدهانگاشتهشود،آنگاههرگونه
امكاندستیافتنبهشناختیاستعالییازخودوجهان

)ibid., p. 228(»ازدستمیرود
امابانظربهآنچهدراینمقالهنشاندادهشد،اکنون
تبیینی دادن دست به با کانت که گفت میتوان
بیناسوبژکتیوازامرمطلقاًسوبژکتیوذوق،بستریبرای

بر منفرد، اگوهای از بههمپیوسته اجتماعی استقرار
مبنایهمدلیوتوانانتقالدرونیتریناحساسهایشان
چنین استقرار تكلیف تا میکند فراهم کلی، بهنحو

اجتماعیرابهتمامینادیدهنگرفتهباشد.

پی نوشت ها
1. Sentimentalist
2.کورسمایرذوقرابدواًحسیبدنیومربوطبهقوۀچشایی
میداندوعلتوامگیریآنرادرزیباییشناسیویژگیهای
شخصیبودن،وجهتأثریآنوبیواسطگیودستاول
 Korsmeyer, 2005:(.بودنتجربةذوقیعنوانمیکند
کاربرد سابقة روش، و حقیقت در که گادامر اما )269
گراسیان بالتازار و قرنسیزدهم تا را مفهوم این فلسفی
میرساند،عقیدهداردکهذوقبدواًواساساًمفهومیاخالقی
بودهاست)Gadamer, 2004 [1975]: 31− 2(اوذوقرا،
ازقولگراسیان،»حسیدرونی«معرفیمیکندکهازسویی
بهزندهترینوبیواسطهترینوجهدرداوریانساندربارۀ
اشیاواموردخیلاست)ibid: 31(وازسویدیگر،»نه
از اجتماعی پدیدهای بلكه خصوصی و شخصی پدیدهای
و کلیت ادعای که )ibid: 32( است« نخست مرتبة
نتیجه بتوان شاید گادامر، گفتههای بنابر دارد. عمومیت
گرفتکهدلیلوامگیریاینمفهومدرگفتمانزیباشناسی
سوی از یادشده ویژگیهای بر عالوه هجدهم قرن
کورسمایر،ویژگیکلیتوعمومیتاحكامذوقینیزبوده

است.
3.ارجاعاتاینمقالهبهمتننقدقوۀحكم،بهاستثناییک
موردارجاعبهترجمةانگلیسیپاولگایرواریکماتیوز،بر
مبنایترجمةفارسیارزشمندعبدالكریمرشیدیانازاین
»زیباشناسی«، اصطالحات ترجمه، این در است. کتاب
»ذهن«و»ذهنی«بهترتیبمعادل»استتیک«،»سوژه«و
»سوبژکتیو«اختیارشدهاند.بهعقیدۀنگارندگان،معادلهای
فارسیایناصطالحات،اگرچهشایدازجهاتیبرپارهای
معادلهایدیگررجحانداشتهباشند،تنهابخشیازمفهوم
از اعم استتیک که گفت باید میگیرند. بر در را آنها
زیباشناسیاستوامرزیباتنهایكیازانواعاموراستتیكی
نزدکانتبهشمارمیآید.سوژهوسوبژکتیونیزدربسیاری
ازسیاقهااعمازذهنوذهنیاست.بههمیناعتبار،عموما

اصلایناصطالحاترانیزداخلقالبذکرکردهایم.
4.کانتدرمقدمةنقدقوۀحكمبهتمایزمشابهیمیاناحكام
فّنیعملیواحكاماخالقیعملیاشارهمیکندودرآنجا
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تمایزبنیادیمیانایندودستهازاحكامرادرمبنایایجابی
آنهامیداندکهدراحكامدستةاولدانشنظریودراحكام
)VII, 63-5(.وقانوناخالقاست)دستةدوماختیار)آزادی
5.لینداپالمردرمقالة»کلیتیکهبرمفاهیممتكینیست:کلید
کانتبراینقدذوق«بااستنادبهعبارتکانتدرابتدایفقرۀ
8مبتنیبراینکه»نخستبایدکاماًلقانعشدهباشیم...«به
تفصیلنشانمیدهدکهکانتادعایاعتبارهمگانیرادر
احكامناظربهزیباییبهمثابةامریمسلممینگردکهنیازی

)palmer, 2008 : 8−10(بهاثباتندارد
6. Comparative universality
7. Strict universality
8.اینمسئلهکهچگونهیکاصل،درعینحال،میتواندنوعی
داده شرح تفصیل به آخر بخش در آید، بهشمار قابلیت

میشود.
مالک که میدهد پاسخ چنین پرسش این به گینزبورگ .9
تجربییاپیشینبودنحكمشرایطینیستندکهماراقادربه
صدورحكممیکنند،بلكهنحوۀتوجیهآنحكمنزدماست.
اوبرهمینمبنا،نتیجهمیگیردکهمسلماستحكمناظربه
زیباییابژهرابدواًدرصورتیمیتوانصادرکردکهشرایط
تجربیادراکابژهمهیاباشند،امازمانیکهابژهرابهمثابة
ابژهایزیباادراککنیم،نهعقیدۀدیگرانونهماهیتتجربی
فراهم ما نظر تغییر برای دلیلی نمیتوانند کدام هیچ ابژه
کنند.بهعبارتدیگر،حكمماهیچمبنایایجابیوتوجیه
بهعقیدۀگینزبورگ،داوریذوقی ندارد،چراکه، تجربیای
نوعیکنشصوریتأملاستکهخودشمبنایایجابیخود
بر داّل که محتوایی هر از نیز آن به ناظر حكم و است
خصوصیتیتجربیوواقعیدرابژهباشدتهیوصرفاًبهخود
راجعاست.بهاینترتیب،اوخودتوجیهیوخودارجاعیحكم
 Ginsborg, 1990:(ذوقیرادلیلپیشینبودنآنمیداند
40−39( ایراداینپاسخ،چنانکهگینزبورگخودنیزاذعان
دارد،ایناستکهچنینتعبیریازحكمذوقیآنراازهر
ازهر بنابراین محتواییکهبهمتعلقحكمراجعباشدـو
نسبتیباآنـتهیمیکند.ایندرحالیاستکهکانت،که
درمقدمةنقدقوۀحكمابژۀزیبایازیباییطبیعیرانمایش
اصلغائیتصوریطبیعتوحائزغائیتسوبژکتیومیداند،
تااینمیزانبهمنفکبودنحكمذوقیازمتعلقآنقائل
نیست.بنابراین،بهنظرمیرسدکهبرایپاسخبهاینپرسش
نظرلوئیسوایتبک،دراینمورد،راهگشاترباشدکهعقیده
داردحكمذوقیایچون»ایناسلیمیزیباست«ممكناست
شاملاصولپیشینیباشد،اماخود،حكمیپیشیننیست

)ibid: 39(،چراکهدستکمعنوانفقرۀ37نقدقوۀحكم
بهنحو میتوان را چیز چه راستی به ذوقی حكمی )»در
صّحه عقیده این بر شد«(، قائل عین یک برای پیشین
عین یک تصور که را امر »این مینویسد: کانت میگذارد.
بیواسطهقرینلذتباشدفقطبهنحودرونیمیتواندرک
کردواگرنخواهیمچیزیبیشازاینرانشاندهیمحكمی
صرفاًتجربیحاصلمیشود،زیرامننمیتوانمبهنحوپیشین
احساسمعینی)لذتیاالم(راباهیچتصوریمتحدکنم«
اینفقرهمیگوید: )218، 37§(ودرنهایت،دربندآخر
»بنابراین،نهلذتبلكهاعتبارکلیاینلذت...استکهدر
قوۀ برای کلی قاعدۀ مثابه به پیشین بهنحو ذوقی حكم
حاکمه،ومعتبربرایهرکس،تصورمیشود«)219، 37§( 
10.کاسیرراصطالحسوبژکتیونزدکانترابهسهمعنامیداند،
کهبهطورخالصهازاینقرارند:1.آنچهبهسوژۀشناسنده
مربوطاست2.حكمیکهنتوانبهآنکلیتوضرورتیرا
نسبتدادوبرهیچاصلپیشینیاستوارنباشد3.حكمیکه
 Cassirer,( باشد استوار نامتعینی پیشین اصل برمبنای
را تقسیمبندی این میکوشیم اینجا در )1938: 154

دقیقتروگستردهترکنیم.
11. Ginsborg, 1990: 28. 
12.نزدکانتاحكامسوبژکتیو،درمعنایدوم،تنهابهاحكام
تمهیدات در او نمیشوند. محدود مطبوع امر به مربوط
ادراک احكام صرفاً ابتدا در ما احكام »تمامی مینویسد:
)perception(هستند:صرفاًبرایما،یعنیبرایسوژۀما،
اعتباردارند.تنهادرمرحلةبعداستکهبهآنهایکنسبت
نظر در چنین و میبخشیم ابژه، با نسبت یعنی جدید،
میگیریمکهحكمبایدبرایماوبرایهرکسدیگردرهر
زمانیمعتبرباشد«)Kant, 2004, §18: 50(اینجمله،در
عینحال،بهایننكتةقابلتوجهاشارهمیکندکهکانتدر
ابژهداشته با اینکهنسبتی رابدون نقدسوماحكامذوقی
کلی اعتبار داشتن یعنی میداند؛ کلی اعتبار دارای باشند
دیگرمنحصرومحدودبهداشتننسبتیباابژهنیست،بلكه
باشد معتبر تمامسوژههایحكمکننده نزد حكمهمینکه
دارایاعتبارکلیاست.بنابراین،بهنظرمیرسدکهکانتدر
نقدسوممعنایاعتبارکلیرابسطدادهومتوجهنوعجدیدی

ازاعتبار،یعنیاعتبارکلی-بیناسوبژکتیو،-شده-است.
13.دراینجامقصودازتأکیدبرواژۀ»نام«اشارهبهایننكته
استکهکانتبهعبارت»انتقالپذیریکلیحالتذهنی«
تایک»علت«برایرویداد ناممینگرد بهمثابهیک صرفاً
ذهنیلذت.نحوۀبیانکانتدرجملةنقلشدۀاخیربهگونهای
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� نسبت میان سوبژکتیویته و بیناسوبژکتیویته در نظریة ذوق کانت

»انتقالپذیر ایجادمیکندکهصرف را تصور این که است
بودنحالتذهنی«موجدلذتاست.ایندرحالیاستکه
کانتخودچنینبرداشتیراازمتنشردمیکند.اودرفقرۀ
حالت دادن انتقال قدرت که ]مطلب[ »این مینویسد: 9
ذهنیشخص،...لذتیبههمراهدارد،بهسهولتمیتوانداز
رویتمایلطبیعیانسانبهجامعهپذیری...روشنشود،اما
اینبرایماکافینیست«)120، 9§(آلیسونمعتقداست
کهاینجمله،بدونشک،یكیازمعماآمیزترینجمالتنقد
قوۀحكماست)Allison, 2001: 111(وبهعنوانیكیاز
که میدهد پیشنهاد ارائهشده، خوانشهای پذیرفتنیترین
جایگزین را کلی« انتقالپذیر ذهنی »حالت عبارت
اما  )ibid: 115( کنیم ذهنی« حالت کلی »انتقالپذیری
پیشنهاداینمقالهآناستکهبهجایتغییرعبارتکانت،
»انتقالپذیریکلیحالتذهنی«رایکنام،ویكیازنامهای
متعددی،بدانیمکهکانتبهاینحالتخاصذهنمیدهد.
وجملهراچنینبخوانیم:حالت»انتقالپذیریکلیحالت
ذهنی«...استکهباید،بهمثابةشرطذهنیحكمذوقی،در
بنیادآنباشدولذتازعینرابهمثابةنتیجةخودداشته

باشد.
14.-اینواژهدرترجمةپلوهارquickeningودرترجمةگایر

وماتیوزanimationآمدهاست.
اما است. آمده حسی دریافت یا sensation متن در .15
میدانیمکهکانتقباًلدرفقرۀ1صریحاًمیاندریافتحسی
فیزیكی واقعیومحتوای بهمعنایمادۀ )Empfindung(
تأثراتحسی،واحساس)Geful(بهعنوانمحتوایحسی
درونیسوژهوآنچههمیشهصرفاًذهنیباقیمیماندومطلقاً
نمیتواندهیچتصوریازیکعینبسازد،تمایزمینهد.در
اینجاکاماًلمشخصاستکهمنظورکانتازدریافتحسی

همانعنصرصرفاًذهنی،یعنیاحساس،بودهاست.
16.آندرهبویاینجملهرانشاندهندهنقشگریزناپذیروجوه
غیرمفهومیسوژهدربخشهایمحوریفلسفةکانتمیداند
حائز کانت زیباشناسی که است معتقد اساس همین بر و

)Bowie, 2003: 30(.اهمیتیقابلتوجهاست
17.آلیسونمعتقداستکهحسمشترِکنقدسومکانترا
میتوانهماناستعدادویژهایقلمدادکردکهدرنقداولبه

)Allison, 2001: 154(آناشارهکردهبود
18.کاسیرردرموردپرسشهاییکهکانتمطرحمیکندچنین
نظریدارد.اوناسازگاریظاهریبرخیازقطعاتمتنکانت
رانتیجةاینسیاقاومیداندوعقیدهداردکهاگربهاستدالل
ناپدید ناسازگار ظاهر این بنگریم، کل یک مثابة به کانت

میشود)Cassirer, 1938: 163(برهمینمبنا،درشرحو
روشنسازیمفهومحسمشترکاینتوصیةکاسیررمدنظر

بودهاست.
21.اینشباهتراآلیسونمتذکرمیشود؛ازاینمنظرکهاصل
سوبژکتیوحسمشترکپیشبینینمیکندکهسوژههادر
واقعامرچگونهداوریخواهندکرد،بلكهفرمانمیدهدکه
  )Allison, 2001: 156(سوژههاچگونه»باید«داوریکنند
چهار به را مشترک کانتحس که دارد عقیده آلیسون .22
صورِتنوعیاحساس،نوعیاصل،نوعیهنجار،ودرنهایت
بهعنوانقوۀذوقمعرفیکردهاستوسعیمیکنداجماعو
تألیفاینچهارمفهومرادرمفهومحسمشترکتبیینکند.
دو شدن برابر برای که است این در آلیسون تبیین ایراد
چندان دلیل مشترک حس مفهوم در قوه و اصل مفهوم
قانعکنندهایبهدستنمیدهد.دراینجاسعیشدهاست
Alli-( ضمنبسطتبیینآلیسون،اینایرادنیزبرطرفشود

)son, 2001: 156−7
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