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مقدمه و بیان مسئله
صنایعدستی1کهسابقاًتحتعنوانصنایعمستظرفه
ازآننامبردهميشد،ازمنظرزبانیواژهایدوگانهبه
نظرمیرسدکهداللتهايمتفاوتيرادربرمیگیرد.از
طرفی»صنایع«یاصنعتبرمدرنبودن،صنعتيبودن
ودوربودنازتولیددستيداللتداردوازطرفدیگر
»دستي«واژهاياستکهبرکنشتولیدیغیرصنعتي،
تعریف در عبارتي به دارد. داللت سنتي و غیرمدرن
واژگانيآنبادوانتخابکاماًلمتفاوتسنتيومدرن
مواجههستیم.درتعریفصنایعدستینیزبادورویكرد
بر سنتگرایانه رویكرد در هستیم. روبرو متفاوت
ارزشهاينمادین،درمتجليساختناعتقاداتمعنوي
ارزشهاي مدرن، رویكرد در اما میشود، تأکید
آن تزئیني کارکردهاي و رنگ و طرح زیبایيشناسانة
موردتوجهاست.ازطرفدیگرامروزهصنایعدستیبه
عنوانرشتهایازهنردرمقاطعتحصیليکارشناسيو
کارشناسيارشددردانشگاههایهنرتدریسمیشودو
ایندرحالیاستکهجایگاهاینهنردرمیانهنرها
هنوزدرپردةابهامقراردارد.گاهصنایعدستيدرگروه
هنرهايکاربردی2قرارگرفتهومعیارهايمدرنرامورد
توجهقرارميدهدوگاهدرگروههنرهايسنتيقرار
فضاي در دارد. هنر در معنویت بر تكیه و گرفته
و تجسمي هنرهاي مباني واحدهاي نیز دانشگاهي
داده آموزش سنتي مهارتهاي کنار در پایه طراحي
پایه بر دستي صنایع ارزشیابي همچنین ميشود.
بامشكالتوموانعيروبرو نقدهمواره و زیباشناسي3
بودهاست.ابهامدرجایگاهاینهنرزمانيافزایشميیابد
کهدریابیمصنایعدستيطیفبزرگيازاشیاءکاربردي
وغیرکاربرديدرسطوحمتفاوتازتولیدانبوهکارگاهی
دارای که گیرد دربرمی را فردی به منحصر اشیاء تا
ارزشهایزیباییشناسیهستند.بااینتوضیح،تعیین
دربارة بحث مستلزم صنایعدستی مرزهاي و حدود
نظامهاي اساس بر آن متفاوت حیطههاي جداسازي
ارزشيخاصومتناسببااهدافهریکازحیطههاست.
باتوجهبهابهاماتبیانشده،پژوهشدربارهصنایعدستی
در تنها زیرا است. کلیدي امري هنر عنوانحیطة به
مثابه به ابهاماتصنایعدستي بنیادي، قالببحثهاي

معین هنر دنیاي در آن جایگاه شده، برطرف هنر
ميگردد.دراینپژوهشسعينگارندگانبرایناست
و هنري جنبههاي از صرفاً را صنایعدستی که
تئوري بدینمنظور و قراردهند زیباشناختيمدنظر
زیباشناسيکانترامبنايتحلیلخودقراردادهاند.الزم
موضوع کانت زیبایيشناسي تاکنون که است ذکر به
بسیاريازکتابهاومقاالتقرارگرفتهاستاماغالباً
بحث موضوع صنایعدستي مخصوصاً و هنرها، حدود
نبودهاست.بهمنظورتحلیلدقیقصنایعدستیازمنظر
کانتوبرپایةدیدگاهاودرکتابنقدقوةحكم،ضرورتاً
ازمفاهیمکانتدردربارةزیبایی،قضاوتزیباییشناسانه،
هنروحدودهنرهاآغازمیکنیموسپسبراساساین
مفاهیم،وبهواسطةتعاریففلسفيکانتبهتحلیلو
پرداخت. خواهیم هنرها سایر با صنایعدستی مقایسه
توضیحمهماینكهباتوجهبهآنکهکانتبهطورواضح
توضیحیدربارهحیطةصنایعدستیدرمیانهنرهاارائه
کردن روشن برای تا مینمود ضروری است، نداده
کانت سوم نقد متن خود به صنایعدستی محدودة
ازمیانتوضیحاتکانتدربارةهنرها مراجعهکنیمو
موضوعرادنبالکنیم.بااینتوضیحهرچندکهمرجع
ما و است کانت نقدسوم کتاب پژوهشحاضر اصلی
میبایستاینکتابرامدنظرقرارمیدادیم،ولیمقاله
حاضر،پژوهشیمرورینبودهوتالشماگسترشدامنه
زیباییشناسیکانتبهبخشیازهنرهاستکهازمنظر
پژوهش این اصلیدر است.سؤال مانده کانتمغفول
عبارتازآناستکهدرنظامزیباییشناسیکانتودر
تقسیمبندياوازهنرها،صنایعدستيدرچهجایگاهی
ازهنرهامیتواندقرارگیرد؟برایورودبهبحثودرک
دربارهصنایعدستیالزم زیباییشناسانه قضاوت دقیق

استاجماالبهتئوریزیباشناختیکانتاشارهکنیم.

قضاوت درباره زیبا4 
که ميدهد نشان خود شناخت تئوري در کانت
بر که است قابلشناخت انسان براي جایي تا جهان
اساسشرایطپیشینذهنتنظیمشودونتیجتااشیاءو
پدیدارهاراآنگونهکهدرخودهستندوبدوندرنظرگرفتن
قوانیننظمدهندةذهنواجدخصوصیاتذاتينميداند.



9

����������������������������������������������������������������������������� آیا صنایع دستی هنر است؟ جستجوی جایگاه صنایع دستی در بین هنرها بر اسا  زیبایی شناسی کانت

اوبهتوصیفویژگیهاییبرایابژةزیبانمیپردازد،بلكه
که کند توصیف را ما قضاوت از نوع آن میخواهد
میگوییم»چیزیزیباست«.کانتدرواقعدرصددبیان
شاخصهاییبرایقضاوتاستونهشاخصهاییبرای
است گرفته قرار قضاوت مورد آن از پیش که ابژهای
)Loesberg, 2011: 82( کانتدرتمایزقوةحكمشناختی
ازقوةحكمتأملی)قضاوتزیباییشناسانه(مينویسد:
به را جزئي5 که است قوهاي کلي طور به حكم »قوه
تعقل است کلي6 در داخل در مندرج اینكه عنوان
قانونداده و قاعده،اصل )یعني امرکلي اگر ميکند.
شدهباشد،قوهايکهامرجزئيرازیرآنقرارميدهد
قوةحكمتعینياست.لیكناگرفقطجزئيدادهشده
تأملياست«. باشدوبناستکليآنپیداشود،صرفاً
)کورنر،330،1380-331(قضاوتشناختی،بههدف
به مفهوميمعینختمميشودوچونهدفرسیدن
تخیل7 بوسیله بازسازيشده تصورات است، مفهوم
نميتواندآزادباشد،بلكهاینتصوراتازطریقفاهمه
بازشناسي و شده متمرکز بنیادین( مفاهیم )بواسطة
ميشودوذهنبهشناختازابژهنائلمیشودبهعبارتي
تخیلتحتنفوذوسلطهعقلقرارميگیرد.»اماابژة
قوة روی پیش دیگِر ابژههای همانند زیباییشناختی
شناختینیست،بلكهبهمثابهابژهایاستکهموردتأمل
سوژةقضاوتکنندهقرارمیگیرد،یعنیابژةقوةحكم
قضاوت در )O'Farrell, 1976: 414( است« تاملی
هدف، ندارد. نیاز مفهومساز نیروي به ذهن متأمالنه،
شناختتجربيیامفاهیممعیننیست.تخیلآزاداست
وارتباطفهموتخیل،ارتباطيهماهنگبودهودربازي
آزاد8قوايذهنياستکهاحساسلذتایجادميشود.
برایکانتحكمزیباییشناختیباتواناییتخیلنسبت
مهمیداردچراکهبازیآزادقوایذهنیدرجاییبین
فهم/خیالرخمیدهد)Mandoki, 2000: 70(.درحكم
تأمليپدیدهايمتصورميشودوذهنبهدنبالیافتن
قانونعاماست.درنتیجهنهتنهابهیکمفهومختم
بهطورکلي بهمفاهیم امكاندستیابي بلكه نميشود

فراهمميشود.
کانتتحلیلقضاوتزیباشناختيراباتحلیلزیبا
احساس رابطة که است آن دنبال به و ميکند آغاز

باشئزیبا،بجایقواعدیبرای لذتمندیدرسوژهرا
شئزیبا،نشاندهد.چراکهبهزعماواینتواناییذوقی
و قرارمیدهد قضاوت مورد را زیبایی که است سوژه
بنابراین»قضاوتذوقی«شایستةآشكارکردنزیبایی
درشئزیبااست.)O'Farrell, 1976: 423-424( بههمین
این او دلیلبهتحلیلقضاوتزیباشناختیمیپردازد.
قضاوتراازچهارجنبهکیفیت،9کمیت،10نسبت11و
تعریف چهار به و ميدهد قرار بررسي مورد جهت12
چنین متعلق و ميرسد زیباشناختي حكم از جزئي
حكميرازیباميخواند.درتحلیلقضاوتزیباشناختي
از حاصل تصورات بین ابتدا کانت کیفیت، جنبة از
نوع سه ذهن، در لذت احساس و حسی دریافتهای
و مطبوع،13خیر14 از: عبارتند که ذکرميکند ارتباط
زیبا.دررضایتمندیازامرزیباشخصنسبتبهوجود
ابژهبیعالقهاست،درامرمطبوعشخصمنفعالنهازآن
تأثرمیپذیردواحساسلذتمندیبهوجودابژهوابستگی
داردودرامرخیرشخصبهوجودابژهبهواسطةمفاهیم
وابستهاست)Wenzel, 2009: 383(.کانتدرتوضیحامر
در استکه وخیرمينویسد:»مطبوعچیزي مطبوع
)کانت، شود« واقع حواس خوشایند حسي دریافت
102:1381(وخیر»چیزياستکهبهوسیلةعقلاز
طریقمفهومصرفخوشایندباشد«)همان،104(.در
وجود از رضایت دو هر خیر، و مطبوع درباره قضاوت
امري)شيءیافعل(حاصلميشودواساسآنبرعالقه
است.اماقضاوتزیباشناختي،حكمياستکهنسبتبه
احساس تنها یعنی است. بیتفاوت پدیده وجود
رضایتمنديراميسنجدوفقطرضایتحاصلاززیبایي
از زیبایي تحلیل در است. آزاد و بيعالقه15 رضایتي
قضاوت در کانت نقادانه پرسش کمیت، جنبه
زیباییشناسانهایناستکهماچگونهمیتوانیمکلیتو
همگانیبودنقضاوتزیباییشناسانهراتوجیهکنیمدر
حالتیکهذوقامریسوبژکتیوبودهونمیتوانبرایآن
استانداردیتعریفکرد)Rachel, 2007: 443(.بهعبارتی
کانتبهدنبالیافتناعتبارکليوتعمیمپذیريقضاوت
بر ناظر همگان16 رأي او، زعم به است. زیباشناختي
را کلي17 اعتبار امكان مفاهیم، دخالت بدون رضایت،
فراهمميکند.پسبایداعتبارکليآنرادرحالتياز
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ذهنوارتباطقوايذهندرحالتبازيآزادبینخیال
وفهمجستجوکرد،بهطوريکهتصورحاصلازپدیده
امكان همواره بلكه نرسد، معین مفهوم به هرگز زیبا
ارتباط همین و ميیابد فراهم را مفاهیم به دستیابي
بهطورکلياستکهميتواند امكانشناخت با حكم
حكمزیباشناختيراازاعتباربرخوردارکند.درتحلیل
قضاوت وی نسبت، جنبة از زیباشناختي قضاوت
زیباشناختيرادارايهدفمندي18بدونهدفمعینمی
داند.وازاینتعریفچنیننتیجهميگیرد:»زیبایيفرم
هدفمندشيءاستچنانكهبدونتصورهدفدریافت
مكانیسم تئوري در وی )Kant, 1987: 84( گردد«
و نظمدهنده فهم قوة که ميدهد نشان شناخت
وحدتدهندهادراکاتحسياستوعملوحدتبخش
قوهفهمناشيازسهعملهمزماناینقوهاست.اینسه
عملادراک،بازسازيوبازشناسیاستکهدرمرحله
بازشناسيبااطالقیكيازمقوالتفاهمه،پدیدهمتعین
ميگردد.امادرقضاوتزیباشناختيمرحلهسومانجام
نميپذیرد.یعنيدادههايحسيدریافتشدهبهوسیلة
ادراک،همراهباسایرتخیالتدرجهتمندیبهسوی
مفاهیمبازسازيميشود.درتحلیلقضاوتزیباشناختي
از فارغ را زیباشناختي قضاوت کانت جهت جنبة از
مفهوموضروري19برپایهاصلحسمشترکمیداندو
اینكهبوسیلةآن اینحسمشترکچیزينیستجز
تأثیرحاصلازبازيآزادقوايشناختيخودمانرادرک
حكم ضرورت شرط خود مشترک، حس این کنیم.
زیباشناختيمحسوبميشود.اوچنیننتیجهمیگیرد:
رضایت متعلق لزوماً مفهوم، بدون که آنچه »زیباست
شناختهشود«)Kant, 1987: 90(.درنهایتکانتباارائة
چهارتعریفجزئيازقضاوتزیباشناختي،متعلقاین
رضایتیعنيامرزیباراتحلیلميکند.براساساین
تعاریفميتوانگفت:»زیباآناستکهلذتيبیافریند
رهاازبهرهوسود،بيمفهوم،همگانيکهچونغایتي

بيهدفباشد«)احمدی،81:1382(.

تقسیم بندي »هنرها« بر مبنای قضاوت زیبایی 
شناختی

بهنظرکانتاثرهنریآنچیزیاستکهساختة

دستانسانازطریقاختیار20برمبنايارادهوعقل21
انسانی]وجهتمایزهنرازطبیعت[است؛چیزیکهما
آنرازیبامییابیمواینزیباییمستقلازهرقاعدهای
است)Wenzel, 2005: 98(.ویوخصلتیذاتيبراياثر
اثر خالق در را قواعد این و میکند رد دا زیبا هنري
هنریجستجومیکند.ویدرصدداستشرایطذهني
ایجاداثرهنريراموردبررسيقراردهد.کانتاستعداد
آزادیقوایذهنیراودیعهايازسویطبیعتدرفرد
 Peters, 2004:(نابغهدانستهونامآنرانبوغميگذارد
39(.بهنظرکانتنبوغدارایاصالت22استیعنیقابلیتي

نبوغ فراگرفت.همچنین را قواعدآن بتوان نیستکه
محصولتقلیدنیستوفردنابغهدستورالعملیبرایایده
هایخودنداردونمیتواندچگونگيتولیدمحصولشرا
توضیحدهد.کانتتالشمیکندتانبوغرادرونقلمرو
زیباییشناسیزیباشرحدهدنهفقطبرایآنکهروح
قواعدذهنینابغهرابامادیتاثرهنریپیوندبزندبلكه
غیر برای زیباییشناسانهوشرحی ایده مفهوم ارائه با
با ازمخدوششدنآن تخیل بودنمحصول عقالنی
مفهومخیرکهباقلمروعقالنیدرارتباطاست،اجتناب

 .)Peters, 2004: 39(کند
از را خود موضع کانت هنرها تقسیمبندی در اما
ایدههای چگونگی و هنر دریافتگر به هنر خالق
زیباییشناسیدربرانگیختهشدنذهنمخاطبتغییر
میدهد.بهنظرژیلدولوزتغییرنظرگاهازقضاوتزیبایی
از نابغه هنرمند توسط زیبایی خلق تا بیننده توسط
اشكاالتآشكارزیباییشناسیکانتاست.اودرمقاله
ایتحتعنوان»ایدهتكویندرزیباییشناسیکانت«
زیباییشناسیکانتراازجهاتمختلفیبهنقدمیکشد.
ازجملهاینكهبهنظراوکانتدرنقدسومدائماًنظرگاه
خودراتغییرمیدهد.گاهزیباییشناسیقضاوتوذوق
راطرحمیکندکهمحورآنبینندهزیباییاست،گاهاز
خلق نبوغ مفهوم بر تكیه با اثر خالق زیباییشناسی
کنندهسخنبهمیانمیآوردوگاهنیزاززیباییشناسی
استفاده هنر در ایده تحلیل نیز و هنر تحلیل برای

.)Deleuze, 2000: 59(میکند
کانت زیباییشناسی به که انتقاداتی از نظر صرف
وارداست،بهنظراووقتيمخاطببهاثرهنريمينگرد،
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ایدههاي برميانگیزد، را او ذهن حالت این در آنچه
آزاد بازي بوسیلة ذهن برانگیختهشدن و زیباشناختي
اندیشههابهتعین اینكهاین خیالوفهماست،بدون
شناختی امری شناختی زیبایی ایدة برسند. مفهومي
نیست.اینبدانمعناستکههیچمفهوممعینزیبایی
شناختیایوجودندارد)Mandoki, 2000: 68(.بهنظر
عقلي ایدههاي برخالف زیباشناختي ایدههاي کانت
استکهدرآنخیالبوسیلةقوةفهممحدودميشودو

بااطالقمفهوم،متعینميشود.
بدینترتیبکانتباتكیهبرایدةزیباییشناختیبه
دو به را هنرها وی میکند. اقدام هنرها تقسیمبندی
دستةزیباشناختيوغیرزیباشناختيتقسیمميکند.او
هنرمكانیكي23راازآنجهتکهباشناختشيءجهت
زیباشناختي غیر است، توأم آن به فعلیتبخشیدن
ميداند.بایدتوجهداشتکهتاپیشازکانت،مرزهنر
بهمعنايامروزي،وسایرتولیداتیکهازتوانایيخاص
انسانيسرميزند،متمایزنبودهاست.بهعبارتيمنظور
عام معناي به هنر آن، تقسیمبندي و هنرها از کانت
استکهشاملآنچهکهامروزهنرمينامیمنظیرنقاشي،
مجسمهسازيوآنچهدرقدیمبهعنوانهنرموردقبول
بودهاست،میشود؛نظیرکفاشي،ساعتسازيو...نظر
دارد.بدینترتیبکانتبااطالقهنرغیرزیباشناختيو
تولیداتيکهمحصولشناخت بهچنین هنرمكانیكي
رقم را امروزي معناي به هنر مرزبندي است، انساني
گروه دو به را زیباشناختي24 هنرهاي  وی ميزند.
آن مطبوع هنرهاي ميکند. تقسیم زیبا26 و مطبوع25
دستهازهنراستکهمبتنيبرتأثراتحسيبوده،لذا
غالباًجنبةحسيشخصيدارد.معیارقضاوتدربارةاین
هنرهاقوةذوقوبراساسمطبوعیتحسياستوقابل
تعمیمبههمگاننیست.درحاليکهمعیارقضاوتدر
هنرزیبا،قوةحاکمهتأملياست.هنرهايزیبابهطور
آن معیار و نبوده وابسته معین مفهوم هیچ بر کلي
تأثراتحسيشخصينیست.درهنرزیبا،رضایتتنها
براساستأملدرمفاهیمنامتعینيرخمیدهدکهقوة
خیالدربازيآزادبافاهمه،امكاندستیابيبهآنهارا
فراهمميیابد.»هنرزیباستاگرغایتشایناستکه
لذتباتصوراتبهمثابهنحوههايشناختهمراهباشد«

)کانت،240:1381(.تنهادرهنرزیباستکهحكمبه
زیبایيفارغازهرگونهعالقهحسيوعقلي،بدونمفهوم
معین،همگانيوعاريازهدفمعیناماهدفمنداست.
اماالزمبهتوضیحاستکهکانتدرگروههنرهايزیبا،
هنرهایيراقرارميدهدکهازعالقهعقليبرخورداربوده
عنوان به را ازشيء معین استفاده و معماري( )نظیر
محدود را زیباشناختي ایدههاي که )شرطي شرط
اساس بر که حالي در ميداند. قابلقبول ميکند(،
ارائهميدهد،متعلقحكم تعاریفيکهدرتحلیلزیبا
زیباشناختيرا»بدونمفهوم«عنوانميکند.اینتلقي
متضادکانتازحكمزیباشناختيمحضودستهاياز
هنرهايزیباکهمشروطبهمفهوممعینهستند،ازنظر
قرار انتقاد مورد و نبوده دور کانتشناسان از بسیاري
حكم کانت، ناقدان از برخي عقیدة به است. گرفته
زیباییشناختیمحضنقطةضعفزیبایيشناسيکانت
محسوبميشود.27ازجملهبرنشتینمتذکرمیشودکه
براساستحلیلکانتزیبایهنری،بازنمایِیزیبایییک
ابژهاستواگربازنمایی»هدف«یکاثرهنریباشد،
هدف عنوان به اثر رساندن پایان به در آن موفقیِت
خواهدبودواینمعیاریبرایارزشگذاریمابرآنبه
بازنمایانه اثر این، بنابر میشود. تلقی زیبا اثر مثابه
نمیتواندزیباییمحضباشدواثرهنرینمیتواندابژة
 Bernstein, 1992:(قضاوتزیباییشناسانهمحضباشد
33(.امابههرحالقضاوتدربارةزیبایياثرهنريزیبا،

کانت نظر در مفاهیم، به وابسته یا و محض از اعم
قضاوتيدربارةخصوصیاتشيءنیستبلكهاثرهنريبه
عنوانمتعلقحكمزیباشناختياست.اینذهنمخاطب
استکهدرحالتبازيآزادفهموتخیلازتصورآن
احساسخوشاینديميکند.درنتیجههیچقاعدةعیني
نميتوان هنري اثر در زیبایي ذاتي خصوصیات براي
یافت.زیرادراینصورتباقوةفاهمهوشناختروبرو
ایدههاي بیان منظر از را زیبا هنرهاي هستیم.کانت
هنرهاي ميکند: تقسیم قسم سه به زیباییشناختی
تأثرات زیباي هنر تجسمي،29 هنرهاي سخنوري،28
است. شعر32 و شاملخطابه31 هنرسخنوري حسي30
از جدي وظیفهاي انجام هنر از است عبارت »خطابه
است. مخیله قوة از آزاد بازي گویي که فاهمه،چنان
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قوةمخیله آزاد بازي ازهنرهدایت است شعرعبارت
چنانکهگویيمشغلهايجديازفاهمهاست)کانت،
262:1381(.هنرهايتجسميکهکانتآنراهنربیان
ایدههادرشهودمحسوس33میداند،شامل»هنرحقیقت
محسوس«34یاهنرپالستیک35و»هنرنمودمحسوس«36
یانقاشي37استوهنرپالستیکشاملدوگروهمعماري
وپیكرتراشياست.درپیكرتراشيمفاهیماشیاءمطابق
باآنچهميتوانددرطبیعتباشد،بهظهورميرسد.اما
اینتقلیدازطبیعتتنهاتاجایيامكانداردکهمحصول
بیان اینهنر،هدف نكند.در ازجلوةهنريخارج را
ایدههايزیباشناختياستکهبصورتجسمانينمایش
شيء از معین استفادة معماری در اما ميشود. داده
ایدههايزیباشناختيرا هنريبهعنوانامرياساسي
از دیگري گروه در را نقاشي کانت ميکند. محدود
هنرهايتجسميقرارمیدهدوآنراشاملنقاشيبه
معناياخص،یاهنرترسیمطبیعت،وبوستانآرایيیا
او میکند. معرفی طبیعت فرآوردههاي زیباي آرایش
دکوراسیونداخلیرازیرمجموعهنقاشيقرارمیدهدو
توضیح چنین نقاشی مثابه به اتاق چیدمان دربارة
میدهد:»تزئیناتاقبهکمکقالي،اشیاءعتیقهواثاثیه
زیبایيکهصرفاًجهتنگاهکردنباشد«)همان،266(.و
با دلیلاینامرراچنینبیانميکند:»زیراباغچهاي
)حتي مختلف تزئینات از پر اطاقي متنوع، گلهاي
بوجود تصویر نوعي جشن، یک در زنان( زیورآالت
ميآوردکهنظیرتصاویربهمعناياخصکلمه،هدفش
فقطسرگرميقوةمخیلهدربازيآزادباایدههاومشغول
)همان، است« معین غایت بدون حكم قوة ساختن
266(.بهنظرميرسدکانتفرمهايهدفمندیااجزاء
لند یا چیدمان یا نقاشی کلیت یک در هماهنگ
اسكیپ38)بوستانآرایی(رابهعنوانتصویریدرنظر
بر را تأملی قضاوت از لذتمندی که است گرفته
قرار فاهمه با آزاد بازي در را خیال قوة و میانگیزد
میدهدواینتصویررامبناییبرایهنرنقاشيمیداند.
بیاني تأثراتحسي،کانتدر برایتوضیحهنرزیباي
نسبتاًپیچیدهاینهنرراوابستهبهتأثراتحسيميداند.
اماتأثیرآنرابرمبنايرضایتازمطبوعندانسته،داراي
نوعدیگريازتأثیربرحسشنوایيوبینایيميداندکه

رضایتیتعمیمپذیروزیباشناختيرابههمراهدارد.او
اینتأثیرراناشيازترکیبرنگها39هرچندرنگهاي
در )ضرباهنگ( اصوات40 ترکیببندي و باشد مطبوع

موسیقیمیشمارد.

جایگاه صنایع دستی در بین هنرها 
تالش اینک کانت، زیباییشناسی به نگاهی با
میکنیمبراساسآنچهگفتهشد،جایگاهصنایعدستی
آیا رادرمیانهنرهاجستجوکردهونشاندهیمکه
میتوانبراساسزیباییشناسیکانتآنراهنرنامیدو
جایگاه یافتن برای داد؟ قرار زیبا هنر حیطة در
صنایعدستیدرمیانهنرهاازمنظرکانتذکرایننكته
مهماستکهکانتبهطورمشخصتوضیحیاطبقهبندی
مشخصیراازصنایعدستیدرمیانهنرهاارائهنداده
میان از را جایگاه این که میکنیم تالش ما و است
توضیحاتکانتدرموردسایرهنرهاجستجوومعین

کنیم.
کانتدرتقسیمبنديهنرهایزیبا،هنرپالستیکرا
ميکند: اشاره و ميداند معماري و پیكرتراشي شامل
»معابد،ابنیهباشكوهبرايگردهمایيهايعمومي،حتي
منازل،طاقهايپیروزي،ستونها،قبورسربازانگمنامو
هنر به ميشود ساخته یادبود براي که آنها نظایر
)کارهاي منزل اثاث کلیه البته دارد. تعلق معماري
نجاري،اشیاءمصرفيوامثالآنها(ميتوانددرزمره
اینهنرشمردهشود،زیرامناسبتیکمحصولبراي
است« معماري اثر در اساسي امري معین استفادة

)کانت،265:1381(.
درصورتیکهبتوانیماثباتکنیمکهصنایعدستی
چنین ميتوان است، زیبا هنرهای شاخصة دارای
استنباطکردکهکانتصنایعدستيراحتیاگردارای
قرار زیبا هنر از بخشي مجموعة زیر باشد، کاربرد
میدهد.چراکهاودرایندستهازهنرهایزیبا،استفادة
معینازشيءرابهمثابهشرطمحدودکنندةایدههاي
ذوقي حكم حال عین در ولی ميداند زیباشناختي
کاربردي41)ونهمحض(رابرايآنقابلصدورميداند.
اماماتنهادرحالتیمیتوانیمصنایعدستیراهنرزیبا
چند )هر صنایعدستي زیبایي به حكم و کنیم تلقی
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شرط این به میتواند فقط کاربردي(42 ذوقي حكم
صادقباشدکهاثرمحصولنبوغهنرمندبودهوایدههاي
زیباشناختيبهعنوانمبنایایجابيآنضروريباشد.

این و ميداند نابغه ذهني توانایي را نبوغ کانت
توانایيراحاصلوحدتوهماهنگيقوايذهنيفهمو
ازنسبتي خیالميداند.»نبوغبهدرستيعبارتاست
علمي هیچ که خیال[ و فهم قواي ]میان خجسته
نميتواندآنرایاددهدوهیچکوششيآنرابیاموزد
)کانت،257:1381(.نبوغمستلزمنسبتيمیانخیال
وفاهمهدرارائهایدههايزیباشناختياست،تاقوةخیال
نسبت این برانگیزد. نامتعین مفاهیم نمایش براي را
همانهماهنگيآزادقوةخیالوفهمدرذهنخالقاثر
هنرزیباستونابغهبهعنوانبرگزیدهطبیعتقادراست
محصول ایجاد جهت در را خود ذهني قواي آزادي
هنري،)مددصورتاثریافرم(بهکارگرفتهواثرهنري

زیباخلقکند.
اکنوناینپرسشمطرحمیشودکهآیاصنایعدستی
در را صنایعدستي اگر است؟ آن سازندة نبوغ حاصل
کارگاه یک تولیدات مثال )براي انبوه43 تولید سطح
شیشهگريسنتي(موردنظرقراردهیم،بهزعمکانت،
بدلیلعدمآزاديدرمرحلةتولید،نميتوانآنرادر
از هنر تمایز در کانت داد. قرار زیبا هنرهاي گروه
پیشهوريتصریحميکندکه:هنرمتمایزازپیشهوري
است؛»ميتواناوليراآزادودوميرامزدورانه44نامید.
بازي مثابه به فقط گویي که مينگریم چنان را اولي
یعنيمشغلهفينفسهخوشاینداستوميتواندغایتمند
باشد،امادوميرابهمثابهکاریعنيمشغلهايرنجآور
مينگریمکهفينفسه،ناخوشایند)رنجآور(استوفقط
)کانت، است« جذاب مزد( )مثاًل معلولش واسطة به
239:1381(.دراینتعریفهرچندمسئلهآزاديدر
مراحلتولیدموردتوجهقرارگرفته،امامسئلهمهمتري
رادربرداردوآنایناستکهعملتولیدبرايمزد،
مسئلهاختیاررانفيميکندواینخارجازحوزههنر
است.درتولیدانبوهصنایعدستی،تولیدبرايمزدبوده،
ضرورتاًهمبایدبرمبنايسفارشباشدوهمبراساس
پیش از که خاص شیای تولید برای معین دستوري
میدانیمچیست،چگونهبایدباشدوچگونهبایدساخته

شود.اماکانتحیطةهنررابهمنزلةتوانستنوعلمرا
بهمنزلةدانستنازهممتمایزميداند.بهعبارتيهدفی
تصریح و نیست قائل هنری اثر برای معین پیش از
ميکند:»بهمحضاینكهبدانیمچهکاريانجامدادهو
بنابراینمعلولمطلوبرابهقدرکافيبشناسیمدیگر
حساب این با .)238 )همان، نميشود« نامیده هنر
با و سفارش اساس بر که صنایعدستی انبوه تولیدات
هدفمزدگرفتنساختهشدهاند،درحیطةتعریفشدة
کانتازهنرقرارنمیگیرند.درایندستهازتولیدات،
ایدههاي بیان قوايذهنيدر آزادي و اثر نقشخالق
زیباشناختيبهحداقلميرسد،وبراساسنظرکانت،

اثرهنريمحسوبنميگردد.
امااگرشیئصنایعدستيمحصولتولیدانبوهنباشد،
ممكناستهنرمطبوعباشدویاهنرزیبا.هنرمطبوع
هدفشصرفاًلذتاستدرحاليکههنرزیباهدفش
هدفمنديشیوةتصوربدونهدفمعیناست.براساس
توضیحاتکانتدربارهقضاوتزیباشناختي،شرطاینكه
اثریازصنایعدستیدرحیطةهنرزیباقرارگیرداین
قواي آزاد بازي در را خود تصورات هنرمند که است
شناختيدراثرازطریقارائةفرمیهدفمندبهنمایش
درآورد؛بهطوریکهاثربرخوردارازایدههایزیباشناختي
باشد.برايمثال،هنرمنديکهبااستفادهازمصالح45و
آنكهدر براساسخالقیتخودبدون بافت،46 تكنیک
صددتقلیدازالگویي47خاصباشد،طرحيخاصرابا
ميتوان ميبافد، خود نظر مورد رنگي( )الیاف رنگها
هنرزیباتلقیکرد.کانتنمونههایيازایندستراذیل
گروهنقاشي48قرارميدهد.چنانچهدرمثالهاياوبراي
اثر ارائه براي ... و قلم و بوم از استفاده نقاشي گروه
ضرورينبودهومثاًلبوستانآرایيودکوراسیونداخلي
اتاق49بهکمکقالي،اشیاءعتیقهواثاثیهزیبارادراین
را هنرها نوع این از هدف او ميدهد. قرار گروه
حكم قوة مشغولساختن و خیال سرگرمکردن
غایتي بدون زیبا فرمهاي هدفمندي و زیباشناختي

معینميداند.50
براساستوضیحکانتدربارةغایتمندِیمعماريو
زیرگروههايآنميتوانگفتکهشيءصنایعدستي
اگردارايفرميهدفمندباشد؛بهطوریکهقوایزیبایی
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شناختیمارابرانگیزد،ميتوانددرگروههنرهايزیبا
قرارگیرد.امابسیارازاشیاصنایعدستیهستندکهبا
وجودآنکهمحصولتولیدانبوهنیستنداماشئتولید
اگرشيء مثاًل نمیباشد. دارا را زیبا هنر شدهشرایط
هنرمند ولي نباشد انبوه تولید محصول صنایعدستي
باهدفتأثیراتحسيمطبوعدستبهآفرینشاثربزند،
این رامهیاميکند.در ازجنبةحسي قضاوتذوقي،
حالتاستفادهازرنگهايجذاب،عواطفوجاذبههاي
حسيدیگر،حكمذوقيمحضراسلبميکند.براي
مثالميتوانبههنرمندياشارهکردکهبدونتوجهبه
فرم،ظرفیسفالي51ميسازدوبالعابهاي52رنگيآن
راتزئینميکند.اودرصددبیانایدهايزیباشناختي
نبودهوتنهابااستفادهازتأثیراتحسيرنگهابهتزئین
ایجاد جهت در تزیین از شیء این در ميپردازد. آن
تاثراتحسیاستفادهشدهاستواثرفاقدفرمیهدفمند
است.اماحكمذوقيمبنيبرمطبوعیتاثرکماکانباقي
اعتبار فاقد )که رضایتمندي احساس ميتواند و است
کلياست(رابرانگیزد.براساستعاریفکانتازحكم
مطبوع،اینحكمنميتواندازاعتبارهمگانيبرخوردار
اینحكم،هرچندکهذهندچارتحریكات باشد.در
هیجانيناشيازتأثراتحسيميگردد،امااینتأثرات
شخصیوگذرابوده،قوايشناختيرادرحالتتأملي

قرارنميدهد.
تقلید53 محصول دستي صنایع اثر اگر همچنین
در مهارت اساس بر آن معنيکهسازنده بدین باشد،
ساختوتكرارتولید،یکشئصنایعدستیراتولید
کند،درچنینحالتینهبیانایدههايزیباشناختيونه
بر تولیدکننده بلكه نبوده، او تأثرحسيمقصود ایجاد
اساسمفاهیمازپیشمعین،مبنيبراینكهتولیدچه
بایدباشدوچگونهبایدانجامشود،اقدامبهتولیدنموده
است.ایندستهازتولیداتخارجازحوزههنرزیباقرار
هنرهاي گروه در کانت تعاریف اساس بر و داشته
مكانیكيقرارميگیرد.54کانتمسئلهآموزشپذیريرا
ازتقلیدمتمایزميداندومعتقداستاگرمبنايایجاد
اثرهنريبرتقلیدباشدوبهترینقابلیتهادراینزمینه
ارائهشود،چنیناثريدرحوزههنرقرارنميگیرد.زیرا
اثرهنرياساساًمحصولنبوغاستنهمهارتوتقلید،و

چگونگي و شناخت به نسبت نبوغ واسطة به نابغه
ایدههایشناآگاهاست.55برايمثالمیتوانبهقالیبافي
با آماده، الگوي و معین اساسطرح بر اشارهکردکه
تارهايظریفومهارتزیادقاليميبافد.دراینحالت،
قوههايشناختياوفعالاستتاقاليرادرستبراساس
طرحپیشبینيشدهببافد.اونميتواندقوايتخیلوفهم
خودراچنانكهکانتمیگویددرآزادیوبدونتسلط
فهمقراردهد،زیراالزماستقوةشناختشفعاالنهبراي
شروعوپایانکارومراحلازپیشتعیینشده،درکار
باشدوشيءرابهشكلومفهومغایيخود،یعنیفرشی
باالگویبافِتازپیشآماده،برساند.بنابرایناگرشيء
صنایعدستيبراساستقلیدصرفتولیدشدهباشدـ
تولید لعابدار انبوهکوزههايسفالي تولید مثال براي
شدهدریککارگاهسفالگريـنميتوانددرجایگاههنر
صنایعدستي انبوه تولید در سازنده گیرد. قرار زیبا
درصددبازنمایيیاانتقالایدههایشنبودهوایناشیاءرا
با نتیجتاً ميکند. تولید تقلید و مهارت واسطة به
توضیحاتکانتاینبخشازصنایعدستیدرحیطةهنر
مكانیكیقرارمیگیرد.امااگرمولدشيءصنایعدستي
ازتقلیدبهمثابهشرطتعیناثرخودبهرهنبرد،واثررا
براساسایدههايشخصيوحاصلازنبوغبسازد،این
همانمرزياستکهکانتبینهنرزیباوهنرمكانیكي
قائلمیشود.اینبدانمعناستکهمثاًلاگربافندةقالی
طراحیوالگویفرشیراکهمیبافد،خودطراحیکند،

ازمنظرکانتکاراومیتوانددرزمرةهنرقرارگیرد.
ازطرفدیگر،صنایعدستيدررویكردکاربردي،بر
مفهوميمعینداللتدارد.اینمفهومبهعنوانهدف،
معینميکندکهشيءصنایعدستيچگونهشیايو
برايچهکاربردي56بایدباشد.بهعبارتيهرنوعهدف
کاربرديرضایتزیباشاختيرابهسودهدفکاربردي
)رضایتعقلي(کاهشميدهد.اندیشةهدفيازپیش
معینآزاديقوارامختلميکندوقوةخیالراتسلیم
هدفهايعقليومفاهیمميسازد.بهعقیدةکانتحكم
ذهني مباني بر متكي که است زیباشناختي»حكمي
استومبنايایجابيآننميتواندمفهومودرنتیجه
مفهومغایتيمعینباشد«)کانت،133:1381(.بنابراین
قضاوتزیباشناختيدربارهشيءصنایعدستيباهدف
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کاربرِدآنحكمذوقيآزادومحضنیست.کانتچنین
زیبایيرازیبایيمقیدمينامدوقضاوتدربارةآنرابر
نیز ميداند.58 ممكن کاربردي57 ذوقي حكم حسب
شیئ )ایجاد صرف، تزئیني59 رویكرد در صنایعدستي
مزین(بدونایدهايمشخص،کهصرفاًمحرکقوةمیل
ذوقي قضاوت صورت این در است. مطبوع هنر باشد
ازجنبةتأثرحسيوبهواسطهمطبوعیتشيء صرفاً
را حسي تأثیر محرکات کانت ميگیرد. صورت
»جذابیت«60و»عواطف«61مينامدومعتقداستکههر
را ذهن زیبا مشاهدة همانند محرکاتي چنین چند
بصورت ذهن زیبا، مشاهدة هنگام به اما برميانگیزد،
برانگیختهميشوددرصورتيکهدر هدفمندبهتأمل
مشاهدةجذابیتهاذهنحالتانفعالپیداميکند.اودر
نقدقوةحكم،بخش13اشارهميکندکه:»ذوقاگردر
باجذابیتوعاطفه رضایتمنديخودمحتاجآمیختن
باشد،بربراست؛فراترازآناگراینهارامالکموافقت
قضاوت چنانچه .)Kant, 1987: 240( دهد« قرار خود
به را همگاني پذیرش نميتواند نباشد محض ذوقي،
مثال، برای که معناست بدان این باشد. داشته دنبال
رنگهایيکهبهدلیلعالقةحسيشخصيویاتمایالت
قومينزدگروهيازمطبوعیتبرخورداربوده،میتواند
نزدگروهيدیگرفاقداینارزشباشد.نتیجهاینكهشيء
صنایعدستيرانميتوانتنهابهدلیلجذابیتحاصلاز
تزئینات62آنزیبانامیدبلكهميتوانآنرابهعنوانهنر

مطبوعپذیرفت.
همچنیندرصنایعدستيباتولیداتدیگريروبرو
هستیمکهنهبرخصلتکاربرديمعینتكیهداردونه
برتأثرحسيحاصلازمطبوعیترنگهاوتزیینصرف
تكیهدارد؛بلكهاساسآنخالقیتفرديهنرمندوبیان
ایدههایزیباشناختیاست.اماعلتاینكهچرااینگروه
ازتولیداترادرصنایعدستيدستهبنديميکنیماین
استکهموادومصالحساختازیکطرفوتكنیکهاي
بكارگیريازاینموادازطرفدیگر،چنینمحصوالتي
رادرحیطةصنایعدستيقرارميدهد.همانگونهکهبوم،
رنگوحرکتقلممودردستنقاشميتواندمنجربه
حدودي تا و ابزار مواد، گردد، زیبا هنري اثر خلق
تكنیکهايصنایعدستينیزميتوانددرحضورهنرمند

دربارهچنین داوري بیانجامد. زیبا اثرهنري ایجاد به
اثريتاجایيميتواندزیباشناختيباشدکهعینیتشي
)بهواسطةتأثراتحسيونیزهدفعقلينظیرکاربرد
ایدههاي از بلكه نگرفته، قرار قضاوت مورد شي(
زیباشناختيبرخوردارباشد.بهطوریکهذهنمخاطب
رابهتأملواداردوداورينهبراساسمطبوعیتحسي
)ناشيازتزئیناتصرف(بلكهبراساستصوريهدفدار
ازفرماثرصورتپذیرد.دنیایامروزصنایعدستیپراز
بهفردیاستکهتوسطهنرمندانخلق آثارمنحصر
میگرددکهصرفاًتزیینهدفاولایجادآنهانیست،
بلكههنرمندباابزارومصالحوتكنیکهایصنایعدستی
درصددبیانایدههایزیباییشناختیبودهواینآثاربه

گروههنرهایزیباتعلقدارند.

نتیجه
گستردگیتولیداتصنایعدستیازاشیاکاربردیتا
غیرکاربردیوازتولیداتانبوهکارگاهیتاگرفتهآثار
اشیا تزیین به که آثاری از همچنین فرد، به منحصر
بسندهمیکنندتاآثاریکهوجوهزیباییشناسانهاثررا
صنایعدستی از طیفی با را ما میدهند قرار نظر مد
ماهماننددیگر بدانمعناستکه این مواجهمیکند.
هنرهابانوعیكپارچهایازهنرمواجهنیستیمکهبتوانیم
پژوهش این در دهیم. قرار کلی قضاوتی مورد را آن
به باتوجه را اشیاصنایعدستی تاطیف تالشکردیم
وجوهزیباییشناسانهآنهادرحیطههایجداگانهمورد
و تحلیل اساس منظور این برای دهیم. قرار تحلیل
قضاوتمانرابرزیباییشناسیکانتقراردادیمونتایج

زیربدستآمد:
آثارصنایعدستيکه»داخلدرحیطةهنر«هستند
بهدوگروهتقسیمميشوند:الف.هنرهايمطبوع،ب.

هنرهايزیبا
چنانچهبخواهیم»داخلدرحیطةهنربودن«رابه
عنوانشرطصنایعدستيفرضکنیمالزماستابتدا
محصوالتهنرراازغیرهنرمتمایزکنیم.کانتتمایزهنر

ازغیرهنررادرسهامراساسيميداندکهعبارتنداز:
1.هنرآناستکهمحصولپیشهورينباشد.

2.هنرآناستکهبواسطةعقلواختیارباشد.
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نه و باشد توانستن بر متكي که است آن هنر .3
دانستن

انبوه تولیدات لزوماً شرایطي چنین اساس بر
کارگاهيدرگسترةهنرنميگنجدوبنابهدالیلزیر

نميتوانددرمرزبنديهنرگنجاندهشود:
محسوب پیشهوري محصول چون نیست هنر .1
ميشودزیرا:الف.تولیدبهواسطهمزدانجامميگیرد.
بـمشغلهايرنجآوراستوتنهابهواسطهمعلولش
یعنيمزدجذاباست.جـازروياجباراستزیرابه

واسطهسفارشتولیدميگردد.
زیرا نیست اختیار محصول چون نیست هنر .2
استادکاریاشاگردانبواسطةعالقةسفارشدهندهاعماز

بازاریاخریداردستبهتولیدميزند.
و است شناخت بر متكي چون نیست هنر .3
استادکاریاشاگردانبایدبهآنچهميسازندآگاهباشند.
تولیدموفق اینكهدر براي بدینمعنيکهشرطالزم
باشند،وقوفهرچهبیشتربهمراحلتولیدازابتداتا
انتهااست،درحاليکهبهنظرکانتاثرهنريازشناخت
یادانایينسبتبهشيحاصلنميشودبلكهازقدرت
توانستن)درهنرزیباازنبوغ(حاصلميشود.بنابراین
انبوهکارگاهي براساسزیبایيشناسيکانت،تولیدات
و ندارد هنر حیطة در قرارگرفتن براي را الزم شرط
هنري شيء باشد تولید نوع این محصول که شیئي
صنعت عرصة به محصولي چنین نميگردد. محسوب
تعلقداردوضرورتاًارزیابيآننیزبرحسبارزشهاي
ویژةهمانعرصهامكانپذیربودهواینارزشهااهداف
صراحتاً کانت که حالي در ميکند. توجیه را تولید
ميداند. عالقه هرگونه فاقد را زیباشناختي قضاوت
بنابراینميتوانمواردارزشيبسیاريرادرخصوصاین
صنعتموردتوجهقراردادکهخودجايبحثوبررسي
امابراساسزیبایيشناسيکانتنميتوانارزش دارد
تأیید هنري اثر مثابه به را تولیدات این زیباشناختي

کرد.
دربحثکانتازانواعهنرها،آنچهکهمحصولنبوغ
زیبا هنر باشد، زیباشناختي ایدة از برخوردار و بوده
محسوبميشود.برایناساسهرآنچهازصنایعدستي
ذهن و باشد هنرمند شخصي خالقیت محصول که

مخاطبرادرقضاوتزیباشناختيبهتأملوادارد،بدون
اینكههدفمفهوميمعینيرابهنمایشگذارد،دراین
نميتوان کانت نگاه در است. دستهبندي قابل گروه
قوانینعینيمعینيبراياثرهنريزیبابهعنوانقاعده
وقانونومعیارآنفرضکرد،وتنهاميتوانشرایط
تولیدراتحتقانوننبوغقرارداد.یعنياگرخالقاثر
صنایعدستيباتكیهبرخالقیتشخصيدرصددبیان
قواي حالت این در )که باشد زیباشناختي ایدههاي
ذهنياودرحالتآزاديبازیگونهايقراردارد(ميتوان
امروز آثار از بسیار دانست. زیبا هنر را آن محصول
صنایعدستیکهدرآنهامهارتبهتنهاییتعیینکننده
اثرنبودهوهنرمندبااستفادهازمصالحوتكنیکهای
بیان را خود شخصی ایدههای صنایعدستی ساخت
و آموزش کانت میشود. محسوب زیبا هنر میکند،
کسبمهارترادرجایگاهپرورشذوق،حتيبراينابغه
بیان بجاي مهارت جایگزیني اما ميداند ضروري
ایدههايزیباشناختيرابهمعنيخروجازحوزةهنرزیبا
ميداند،زیراپایبنديبهقواعدعینيرابهمنزلةهدف
معینعقليميشماردوآنراخارجازحیطةهنرزیبا
بودهودرحیطةهنرمكانیكي)هنريکهقواعدشناختي
اثر اگر دلیل همین به ميشمارد. دارد( نظر مد را
صنایعدستيبهماهرانهترینوجهيساختهشدهباشداما
ازایدههايزیباشناختيبيبهرهباشد،هنرزیبانیست.
نیروي مسلط فعالیت نتیجة که مهارت حال این در
ایدههاي جایگزین هدف، عنوان به است، شناخت
زیباشناختيکهنتیجةبازيآزادقوايذهنياست،شده
است.بنابراینیکنگاره،یکشيءسفالي،ویایکشيء
فلزيقلمزنيميتوانداثريازهنرزیباباشد،اگرخالق
ایدههاي خالق بیان و ترکیببندي فرم، به آن

زیباشناختيازطریقفرمهاتكیهداشتهباشد.
براساسنظرکانتاگراثريازهنرزیبامشروطبه
استفادةمعینباشد،یعنيدرساختآنکاربردمعیني
آن دربارة زیباشناختي قضاوت باشد، مدنظر شيء از
محضنخواهدبود.زیرابازيآزادنیروهايذهني)خیال
وفهم(رابهدلیلهدفمعین،محدودکردهمشروطبه
از زیبا هنري آثار بنابراین ميکند. شيء کاربرد
صنایعدستي،اگرمشروطبهکاربردمعینباشند،شامل
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حكمزیباشناختيغیرمحضووابستهاست.
کانتداوريدربارةآندستهازهنرهاکهمعیارآن
قضاوتذوقيمبتنيبرلذتحسيباشدهنرهايمطبوع
مينامد.درایندستهازهنرهاخالقاثربهدنبالبیان
ایدههايخاصازطریقفرمنبوده،بلكهازتأثراتحسي
رنگبرايتولیداثربهرهميجوید.بسیاريازتولیدات
صنایعدستيبهگروههنرهايمطبوعتعلقدارند.دراین
تولیداتتزئینبهمنزلةتأثراتحسي،احساسلذتاز
رنگهاوسایرعناصرحسيبصريرابرميانگیزد.هدفاز
تزئیندراینهنرها،تحریکذوقوسلیقهوایجادلذت
آنهاست. داوري در تأمل ایجاد بدون غیرپایدار حسي
بنابرایندریکاثرصنایعدستِيمتكیبهتزیینصرف،
نقشدار، فلزي ظروف لعابدار، سفالي ظروف نظیر
جعبههايپاپیهماشه،پاچههايقلمكار،جواهرات،اشیاء
ومبلمانمعرقومنبتکاريو...مشروطبرآنكهسه
هنر باشند، دارا را غیرهنر از هنر تمایز اساسي شرط
مطبوعمحسوبميشوند.اماداوريدربارهاینهنرهابه
واسطهدریافتهايحسيمطبوعباسرگرمکردنحسها
وایجادهیجاناتپیوستهاستکهخودیكيازضروریات
و افسردگي و یكنواختي بر غلبه براي روزمره زندگي
ایجادحسعالقمنديورضایتمنديازاعیانواشیائي

استکهباآنهاسروکارداریم.

پی نوشت ها
1. handicraft
2. applied art 
3.زیبایيشناسي)Aesthetics(بهطورعام،اصطالحياست
واکنش و ميپردازد هنر و زیبایي مفاهیم شناخت به که
انساننسبتبهزیبایيوهنرنیزراههايتجربهانساندربرابر
شيزیبایااثرهنريراتوضیحميدهد.نخستینبارباومگارتن
اینواژهرادرکتابيباهمینعنوانبكاربرد.اماتبارآنواژه
واژة و حسي ادراک معناي به Aistheitikos  یوناني

Aistheta بهمعنيموردادراکميباشد.
4. beauty
5. particular
6. universal
7. imagination

8. free play
9. quality
10. quantity
11. relation
12. modality
13. pleasant
14. good
15. disinterested
16. general
17. universal validity
18. purposiveness
19. necessary
20. freedom of the will
21. reason
22. originality
23. mechanical art
24. aesthetic art
25. agreeable art 

26. fine art
27.رجوعشودبهکتابهاي:

The fate of art, esthetic alienation from Kant to 
Derrida and Adorno, J.M.Bernstein.

The aesthetic in Kant, James Kirwan.
28. arts of speech
29. visual arts
30. art of the beautiful play of sensations
31. oratory
32. poetry
33. sensible intuition
34. sensible truth
35. plastic art
36. sensible illusion 
37. painting
38. Landscape
39. composition of colors
40. composition of tones
41.کانتدرص38کتابنقدقوةحكمبهتوضیحدربارةاین

حكمميپردازد.
42. applied Judgment of taste
43. mass produce 
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44. mercenary
45. material
46. textile 
47. pattern
48. painting
49. Decoration of room
50.کانتدرص266نقدقوةحكمبهتوضیحدربارهاینمسئله

ميپردازد.
51. pottery 
52. glaze
53. imitation
54.کانتدرص240نقدقوةحكماینتمایزراتوضیحمیدهد.
توضیح را مسئله این حكم قوة نقد 244 درص کانت .55

میدهد.
56. applied aim
57. applied aim
توضیح مورد این در حكم قوة نقد 138 ص در کانت .58

ميدهد.
59. decorative
60. charm
61. emotion
62. decoration
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