آیا صنایع دستی هنر است؟ جستجوی جایگاه صنایع دستی در بین
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مهدی خبازیکناری
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صفا سبطی
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تاریخ دریافت1395/10/2 :
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چكيده

به نظر «كانت» زيبايي امري عيني و متكي بر مفاهيم نيست ،بلکه ذهن واضع حكم زيباشناختي در ابژۀ هنر است .كانت
احساس رضايتمندي در حكم ذوقي را ناشي از قضاوت تأملي به واسطة ذهن قضاوتكننده ميداند .او هنر را از طبيعت ،علم
و پيشهوري متمايز دانسته و هنرها را به مكانيكي ،مطبوع و زيبا تقسيم ميكند .به زعم کانت هنرمطبوع هنری است كه غايت
آن صرف ًا لذت است ،در حالي كه معيار قضاوت در هنر زيبا قوة حاكمه تأملي بوده و اثر محصول نبوغ خالق به مدد صورت يا
فرم است .كانت هنرهاي زيبا را از منظر بيان ايدهها به سه قسم تقسيم ميكند  :هنرهاي سخنوري ،هنرهاي تجسمي (شامل هنر
پالستیک و هنر نقاشی) و هنر زيباي تأثرات حسي .کانت به طور واضح صنایعدسنی را در طبقه بندی خود جای نداده است اما
با توضیحاتی که در مورد استفادة معين از شيء به مثابه شرط محدودكنندة ايدههاي زيباشناختي ارائه میدهد ،بنظر میرسد که
میتوان صنایعدستی را اگر تابع معیارهای زیباییشناسی باشد ،زیر مجموعۀ معماری و در گروه هنر پالستیک قرار دارد .اما با
توجه به طیف گستردۀ تولیدات صنایعدستی از تولید انبوه گرفته تا اشیاء منحصر به فرد با ویژگیهای زیباییشناختی ،و از
کاربردی گرفته تا تزیینی ،نمیتوان همۀ آثار صنایع دستی را به طور یکسان مورد قضاوت قرار داد .پژوهش حاضر میکوشد تا
بر اساس مفاهیم ذکر شده در کتاب «نقد قوة حکم» طیف صنایعدستی را از جنبۀ زیباییشناختی تحلیل کند .بدين وسيله حيطة
هنر و غيرهنر را در صنايعدستي متمايز كرده ،مرزهاي هنر مطبوع و هنر زيبا در آن را معرفي ميكند  .

كليد واژهها :زيباييشناسي ،صنایعدستی ،کانت ،هنر

* .استادیار فلسفه جدید و معاصر غرب .گروه فلسفه دانشگاه مازندرانEmail: mkenari@yahoo.com                                            .
** .دانش آموختة دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه الزهراEmail: safasebti@yahoo.com                                                                        .

فصلنـامۀ علمی پژوهشی

8

سال ششم ،شامرۀ  ،22بهار ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1396

مقدمه و بیان مسئله
صنايع دستی 1كه سابقاً تحت عنوان صنايع مستظرفه
از آن نام برده ميشد ،از منظر زبانی واژهای دوگانه به
نظر میرسد که داللتهاي متفاوتي را دربر میگیرد .از
طرفی «صنايع» یا صنعت بر مدرن بودن ،صنعتي بودن
و دور بودن از توليد دستي داللت دارد و از طرف دیگر
«دستي» واژهاي است كه بر كنش تولیدی غيرصنعتي،
غيرمدرن و سنتي داللت دارد .به عبارتي در تعريف
واژگاني آن با دو انتخاب كام ً
ال متفاوت سنتي و مدرن
مواجه هستیم .در تعریف صنایعدستی نیز با دو رويكرد
متفاوت روبرو هستیم .در رویکرد سنتگرايانه بر
ارزشهاي نمادين ،در متجليساختن اعتقادات معنوي
تأکید میشود ،اما در رویکرد مدرن ،ارزشهاي
زيباييشناسانۀ  طرح و رنگ و كاركردهاي تزئيني آن
مورد توجه است .از طرف دیگر امروزه صنایعدستی به
عنوان رشتهای از هنر در مقاطع تحصيلي كارشناسي و
كارشناسي ارشد در دانشگاه های هنر تدریس میشود و
این در حالی است که جايگاه اين هنر در میان هنرها
هنوز در پردة ابهام قرار دارد .گاه صنايعدستي در گروه
هنرهاي كاربردی  2قرار گرفته و معيارهاي مدرن را مورد
يدهد و گاه در گروه هنرهاي سنتي قرار
توجه قرار م 
گرفته و تكيه بر معنويت در هنر دارد .در فضاي
دانشگاهي نيز واحدهاي مباني هنرهاي تجسمي و
طراحي پايه در كنار مهارتهاي سنتي آموزش داده
ميشود .همچنین ارزشيابي صنايع دستي بر پايه
زيباشناسي 3و نقد همواره با مشكالت و موانعي روبرو
بوده است .ابهام در جایگاه این هنر زماني افزايش مييابد
كه دريابيم صنايع دستي طيف بزرگي از اشياء كاربردي
و غيركاربردي در سطوح متفاوت از تولید انبوه کارگاهی
تا اشیاء منحصر به فردی را دربر می گیرد که دارای
ارزشهای زیباییشناسی هستند .با این توضیح ،تعيين
حدود و مرزهاي صنایعدستی مستلزم بحث دربارة
جداسازي حيطههاي متفاوت آن بر اساس نظامهاي
ارزشي خاص و متناسب با اهداف هر يك از حيطههاست.
با توجه به ابهامات بیان شده  ،پژوهش درباره صنایعدستی
به عنوان حیطة هنر امري كليدي است .زيرا تنها در
قالب بحثهاي بنيادي ،ابهامات صنايعدستي به مثابه

هنر برطرف شده ،جايگاه آن در دنياي هنر معين
ميگردد .در اين پژوهش سعي نگارندگان بر اين است
كه صنایعدستی را صرفاً از جنبههاي هنري و
زيباشناختي مد نظر قرار دهند و بدين منظور تئوري
زيباشناسي كانت را مبناي تحلیل خود قرار دادهاند .الزم
به ذكر است كه تاكنون زيباييشناسي كانت موضوع
بسياري از كتابها و مقاالت قرار گرفته است اما غالباً
حدود هنرها ،و مخصوصاً صنايعدستي موضوع بحث
نبوده است .به منظور تحلیل دقیق صنایعدستی از منظر
کانت و بر پایة دیدگاه او در کتاب نقد قوة حکم ،ضرورتاً
از مفاهیم کانت در دربارة زیبایی ،قضاوت زیباییشناسانه،
هنر و حدود هنرها آغاز میکنیم و سپس بر اساس این
مفاهیم ،و به واسطة تعاريف فلسفي كانت به تحلیل و
مقایسه صنایعدستی با سایر هنرها خواهیم پرداخت.
توضیح مهم اینکه با توجه به آن که کانت به طور واضح
توضیحی درباره حیطۀ صنایعدستی در میان هنرها ارائه
نداده است ،ضروری مینمود تا برای روشن کردن
محدودۀ  صنایعدستی به خود متن نقد سوم کانت
مراجعه کنیم و از میان توضیحات کانت دربارۀ هنرها
موضوع را دنبال کنیم .با این توضیح هرچند که مرجع
اصلی پژوهش حاضر کتاب نقد سوم کانت است و ما
میبایست این کتاب را مد نظر قرار میدادیم ،ولی مقاله
حاضر ،پژوهشی مروری نبوده و تالش ما گسترش دامنه
زیباییشناسی کانت به بخشی از هنرهاست که از منظر
کانت مغفول مانده است .سؤال اصلی در این پژوهش
عبارت از آن است که در نظام زیباییشناسی کانت و در
تقسيمبندي او از هنرها ،صنايعدستي در چه جایگاهی
از هنرها میتواند قرار گیرد؟ برای ورود به بحث و درک
دقیق قضاوت زیباییشناسانه درباره صنایعدستی الزم
است اجماال به تئوری زیباشناختی کانت اشاره کنیم.

قضاوت درباره زيبا
كانت در تئوري شناخت خود نشان ميدهد كه
جهان تا جايي براي انسان قابلشناخت است كه بر
اساس شرايط پيشين ذهن تنظيم شود و نتیجتا اشياء و
پديدارها را آنگونه كه در خود هستند و بدون درنظرگرفتن
قوانين نظمدهندة ذهن واجد خصوصيات ذاتي نميداند.
4
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او به توصیف ویژگیهایی برای ابژۀ زیبا نمیپردازد ،بلکه
میخواهد آن نوع از قضاوت ما را توصیف کند که
میگوییم «چیزی زیباست» .کانت در واقع در صدد بیان
شاخص هایی برای قضاوت است و نه شاخصهایی برای
ابژهای که پیش از آن مورد قضاوت قرار گرفته است
( )Loesberg, 2011: 82كانت در تمایز قوة حكم شناختی
از قوۀ حکم تأملی (قضاوت زیباییشناسانه) مينويسد:
«قوه حكم به طور كلي قوهاي است كه جزئي 5را به
عنوان اينكه مندرج در داخل در كلي 6است تعقل
ميكند .اگر امر كلي (يعني قاعده ،اصل و قانون داده
شده باشد ،قوهاي كه امر جزئي را زير آن قرار ميدهد
قوة حكم تعيني است .ليكن اگر فقط جزئي داده شده
باشد و بناست كلي آن پيدا شود ،صرفاً تأملي است».
(کورنر )331-330 ،1380 ،قضاوت شناختی ،به هدف
مفهومي معين ختم ميشود و چون هدف رسيدن به
7
مفهوم است ،تصورات بازسازيشده بوسيله تخيل
نميتواند آزاد باشد ،بلكه اين تصورات از طريق فاهمه
(بواسطة مفاهيم بنيادين) متمركز شده و بازشناسي
ميشود و ذهن به شناخت از ابژه نائل می شود به عبارتي
تخيل تحت نفوذ و سلطه عقل قرار ميگيرد« .اما ابژۀ 
زیباییشناختی همانند ابژههای دیگ ِر پیش روی قوۀ 
شناختی نیست ،بلکه به مثابه ابژهای است که مورد تأمل
سوژۀ قضاوت کننده قرار میگیرد ،یعنی ابژۀ قوۀ حکم
تاملی است» ( )O'Farrell, 1976: 414در قضاوت
متأمالنه ،ذهن به نيروي مفهومساز نياز ندارد .هدف،
شناخت تجربي يا مفاهيم معين نيست .تخيل آزاد است
و ارتباط فهم و تخيل ،ارتباطي هماهنگ بوده و در بازي
آزاد 8قواي ذهني است كه احساس لذت ايجاد ميشود.
برای کانت حکم زیباییشناختی با توانایی تخیل نسبت
مهمی دارد چرا که بازی آزاد قوای ذهنی در جایی بین
فهم /خیال رخ میدهد ( .)Mandoki, 2000: 70در حكم
تأملي پديدهاي متصور ميشود و ذهن به دنبال يافتن
قانون عام است .در نتيجه نه تنها به يك مفهوم ختم
نميشود بلكه امكان دستيابي به مفاهيم به طور كلي
فراهم ميشود.
كانت تحليل قضاوت زيباشناختي را با تحليل زيبا
آغاز ميكند و به دنبال آن است که رابطۀ  احساس

لذتمندی در سوژه را با شئ زیبا ،بجای قواعدی برای
شئ زیبا ،نشان دهد .چرا که به زعم او این توانایی ذوقی
سوژه است که زیبایی را مورد قضاوت قرار میدهد و
بنابر این «قضاوت ذوقی» شایستۀ آشکار کردن زیبایی
در شئ زیبا است )O'Farrell, 1976: 423-424( .به همین
دلیل به تحلیل قضاوت زیباشناختی میپردازد .او این
قضاوت را از چهار جنبه كيفيت 9،كميت 10،نسبت 11و
جهت 12مورد بررسي قرار ميدهد و به چهار تعريف
جزئي از حكم زيباشناختي ميرسد و متعلق چنين
حكمي را زيبا ميخواند .در تحليل قضاوت زيباشناختي
از جنبة كيفيت ،كانت ابتدا بين تصورات حاصل از
دریافتهای حسی و احساس لذت در ذهن ،سه نوع
ارتباط ذكر ميكند كه عبارتند از :مطبوع 13،خير 14و
زيبا .در رضایتمندی از امر زیبا شخص نسبت به وجود
ابژه بی عالقه است ،در امر مطبوع شخص منفعالنه از آن
تأثر میپذیرد و احساس لذتمندی به وجود ابژه وابستگی
دارد و در امر خیر شخص به وجود ابژه به واسطۀ مفاهیم
وابسته است ( .)Wenzel, 2009: 383كانت در توضيح امر
مطبوع و خير مينويسد« :مطبوع چيزي است كه در
دريافت حسي خوشايند حواس واقع شود» (کانت،
 )102 :1381و خير «چيزي است كه به وسيلة عقل از
طريق مفهوم صرف خوشايند باشد» (همان .)104 ،در
قضاوت درباره مطبوع و خير ،هر دو رضايت از وجود
امري (شيء يا فعل) حاصل ميشود و اساس آن بر عالقه
است .اما قضاوت زيباشناختي ،حكمي است که نسبت به
وجود پديده بیتفاوت است .یعنی تنها احساس
رضايتمندي را ميسنجد و فقط رضايت حاصل از زيبايي
رضايتي بيعالقه 15و آزاد است .در تحليل زيبايي از
جنبه كميت ،پرسش نقادانه کانت در قضاوت
زیباییشناسانه این است که ما چگونه میتوانیم کلیت و
همگانی بودن قضاوت زیباییشناسانه را توجیه کنیم در
حالتی که ذوق امری سوبژکتیو بوده و نمیتوان برای آن
استانداردی تعریف کرد ( .)Rachel, 2007: 443به عبارتی
کانت به دنبال يافتن اعتبار كلي و تعميمپذيري قضاوت
زيباشناختي است .به زعم او ،رأي همگان 16ناظر بر
رضايت ،بدون دخالت مفاهيم ،امكان اعتبار كلي 17را
فراهم ميكند .پس بايد اعتبار كلي آن را در حالتي از
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ذهن و ارتباط قواي ذهن در حالت بازي آزاد بين خيال
و فهم جستجو كرد ،به طوري كه تصور حاصل از پديده
زيبا هرگز به مفهوم معين نرسد ،بلكه همواره امكان
دستيابي به مفاهيم را فراهم مييابد و همين ارتباط
حكم با امكان شناخت به طور كلي است كه ميتواند
حكم زيباشناختي را از اعتبار برخوردار كند .درتحليل
قضاوت زيباشناختي از جنبة نسبت ،وی قضاوت
زيباشناختي را داراي هدفمندي 18بدون هدف معين می
داند .و از اين تعريف چنين نتيجه ميگیرد« :زيبايي فرم
هدفمند شيء است چنانكه بدون تصور هدف دریافت
گردد» ( )Kant, 1987: 84وی در تئوري مکانیسم
شناخت نشان ميدهد كه قوة فهم نظمدهنده و
وحدتدهنده ادراكات حسي است و عمل وحدت بخش
قوه فهم ناشي از سه عمل همزمان اين قوه است .این سه
عمل ادراك ،بازسازي و بازشناسی است که در مرحله
بازشناسي با اطالق يكي از مقوالت فاهمه ،پديده متعين
ميگردد .اما در قضاوت زيباشناختي مرحله سوم انجام
نميپذيرد .يعني دادههاي حسي دريافت شده به وسيلة
ادراك ،همراه با ساير تخيالت در جهتمندی به سوی
مفاهیم بازسازي ميشود .درتحليل قضاوت زيباشناختي
از جنبة جهت کانت قضاوت زيباشناختي را فارغ از
مفهوم و ضروري 19بر پايه اصل حس مشترک میداند و
اين حس مشترك چيزي نيست جز اينكه بوسيلة آن
تأثیر حاصل از بازي آزاد قواي شناختي خودمان را درك 
كنيم .اين حس مشترك ،خود شرط ضرورت حكم
زيباشناختي محسوب ميشود .او چنین نتیجه می گیرد:
«زيباست آنچه كه بدون مفهوم ،لزوماً متعلق رضايت
شناخته شود» ( .)Kant, 1987: 90در نهايت كانت با ارائة
چهار تعريف جزئي از قضاوت زيباشناختي ،متعلق اين
رضايت يعني امر زيبا را تحليل ميكند .بر اساس اين
تعاريف ميتوان گفت « :زيبا آن است كه لذتي بيافريند
رها از بهره و سود ،بيمفهوم ،همگاني كه چون غايتي
بيهدف باشد» (احمدی.)81 :1382 ،

تقسيمبندي «هنرها» بر مبنای قضاوت زیبایی
شناختی
به نظر کانت اثر هنری آن چیزی است که ساختۀ 

دست انسان از طريق اختيار 20بر مبناي اراده و عقل   21
انسانی [وجه تمايز هنر از طبيعت] است؛ چیزی که ما
آن را زیبا مییابیم و این زیبایی مستقل از هر قاعدهای
است ( .)Wenzel, 2005: 98وی و خصلتی ذاتي براي اثر
هنري زيبا دا رد میکند و این قواعد را در خالق اثر
هنری جستجو میکند .وی در صدد است شرايط ذهني
ايجاد اثر هنري را مورد بررسي قرار دهد .کانت استعداد
آزادی قوای ذهنی را وديعهاي از سوی طبيعت در فرد
نابغه دانسته و نام آن را نبوغ ميگذارد (Peters, 2004:
 .)39به نظركانت نبوغ دارای اصالت 22است یعنی قابليتي
نيست كه بتوان قواعد آن را فراگرفت .همچنین نبوغ
محصول تقليد نيست و فرد نابغه دستورالعملی برای ایده
های خود ندارد و نمیتواند چگونگي توليد محصولش را
توضيح دهد .کانت تالش میکند تا نبوغ را درون قلمرو
زیباییشناسی زیبا شرح دهد نه فقط برای آن که روح
قواعد ذهنی نابغه را با مادیت اثر هنری پیوند بزند بلکه
با ارائه مفهوم ایده زیباییشناسانه و شرحی برای غیر
عقالنی بودن محصول  تخیل از مخدوش شدن آن با
مفهوم خیر که با قلمرو عقالنی در ارتباط است ،اجتناب
کند (   .)Peters, 2004: 39
اما در تقسیمبندی هنرها کانت موضع خود را از
خالق هنر به دریافتگر هنر و چگونگی ایدههای
زیباییشناسی در برانگیخته شدن ذهن مخاطب تغییر
میدهد .به نظرژیل دولوز تغییر نظرگاه از قضاوت زیبایی
توسط بیننده تا خلق زیبایی توسط هنرمند نابغه از
اشکاالت آشکار زیباییشناسی کانت است .او در مقاله
ای تحت عنوان «ایده تکوین در زیباییشناسی کانت»
زیباییشناسی کانت را از جهات مختلفی به نقد میکشد.
از جمله اینکه به نظر او کانت در نقد سوم دائماً نظرگاه
خود را تغییر میدهد .گاه زیباییشناسی قضاوت و ذوق
را طرح میکند که محور آن بیننده زیبایی است ،گاه از
زیباییشناسی خالق اثر با تکیه بر مفهوم نبوغ خلق
کننده سخن به میان میآورد و گاه نیز از زیباییشناسی
برای تحلیل هنر و نیز تحلیل ایده در هنر استفاده
میکند (.)Deleuze, 2000: 59
صرف نظر از انتقاداتی که به زیباییشناسی کانت
وارد است ،به نظر او وقتي مخاطب به اثر هنري مينگرد،
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آنچه در اين حالت ذهن او را برميانگيزد ،ايدههاي
زيباشناختي و برانگيختهشدن ذهن بوسيلة بازي آزاد
خيال و فهم است ،بدون اينكه اين انديشهها به تعين
مفهومي برسند .ایدۀ  زیبایی شناختی امری شناختی
نیست .این بدان معناست که هیچ مفهوم معین زیبایی
شناختیای وجود ندارد ( .)Mandoki, 2000: 68به نظر
كانت ايدههاي زيباشناختي برخالف ايدههاي عقلي
است كه در آن خيال بوسيلة قوة فهم محدود ميشود و
با اطالق مفهوم ،متعين ميشود.
بدینترتیب کانت با تکیه بر ایدۀ زیباییشناختی به
تقسیمبندی هنرها اقدام میکند .وی هنرها را به دو
دستة زيباشناختي و غير زيباشناختي تقسيم ميكند .او
هنر مكانيكي 23را از آن جهت كه با شناخت شيء جهت
فعليت بخشيدن به آن توأم است ،غير زيباشناختي
ميداند .بايد توجه داشت كه تا پيش از كانت ،مرز هنر
به معناي امروزي ،و ساير توليداتی كه از توانايي خاص
انساني سر ميزند ،متمايز نبوده است .به عبارتي منظور
كانت از هنرها و تقسيمبندي آن ،هنر به معناي عام
يناميم نظير نقاشي،
است كه شامل آنچه كه امروز هنر م 
مجسمهسازي و آنچه در قديم به عنوان هنر مورد قبول
بوده است ،میشود؛ نظير كفاشي ،ساعتسازي و  ...نظر
دارد .بدينترتيب كانت با اطالق هنر غير زيباشناختي و
هنر مكانيكي به چنين توليداتي كه محصول شناخت
انساني است ،مرزبندي هنر به معناي امروزي را رقم
ميزند .وی   هنرهاي زيباشناختي 24را به دو گروه
مطبوع 25و زيبا 26تقسيم ميكند .هنرهاي مطبوع آن
دسته از هنر است كه مبتني بر تأثرات حسي بوده ،لذا
غالباً جنبة حسي شخصي دارد .معيار قضاوت دربارة اين
هنرها قوة ذوق و بر اساس مطبوعيت حسي است و قابل
تعمیم به همگان نیست .در حالي كه معيار قضاوت در
هنر زيبا ،قوة حاكمه تأملي است .هنرهاي زيبا به طور
كلي بر هيچ مفهوم معين وابسته نبوده و معيار آن
تأثرات حسي شخصي نيست .در هنر زيبا ،رضايت تنها
بر اساس تأمل در مفاهيم نامتعيني رخ میدهدكه قوة
خيال در بازي آزاد با فاهمه ،امكان دستيابي به آنها را
فراهم مييابد« .هنر زيباست اگر غايتش اين است كه
لذت با تصورات به مثابه نحوههاي شناخت همراه باشد»

(کانت .)240 :1381 ،تنها در هنر زيباست كه حكم به
زيبايي فارغ از هرگونه عالقه حسي و عقلي ،بدون مفهوم
معين ،همگاني و عاري از هدف معين اما هدفمند است.
اما الزم به توضيح است كه كانت در گروه هنرهاي زيبا،
هنرهايي را قرار ميدهد كه از عالقه عقلي برخوردار بوده
(نظير معماري) و استفاده معين از شيء را به عنوان
شرط (شرطي كه ايدههاي زيباشناختي را محدود
ل ميداند .در حالي كه بر اساس
ميكند) ،قابلقبو 
تعاريفي كه در تحليل زيبا ارائه ميدهد ،متعلق حكم
زيباشناختي را «بدون مفهوم» عنوان ميكند .اين تلقي
متضاد كانت از حكم زيباشناختي محض و دستهاي از
هنرهاي زيبا كه مشروط به مفهوم معين هستند ،از نظر
بسياري از كانتشناسان دور نبوده و مورد انتقاد قرار
گرفته است .به عقيدة برخي از ناقدان كانت ،حکم
زیباییشناختی محض نقطة ضعف زيباييشناسي كانت
محسوب ميشود 27.از جمله برنشتین متذکر میشود که
بازنمایی زیبایی یک
بر اساس تحلیل کانت زیبای هنری،
ِ
ابژه است و اگر بازنمایی «هدف» یک اثر هنری باشد،
ِ
موفقیت آن در به پایان رساندن اثر به عنوان هدف
خواهد بود و این معیاری برای ارزشگذاری ما بر آن به
مثابه اثر زیبا تلقی میشود .بنابر این ،اثر بازنمایانه
نمیتواند زیبایی محض باشد و اثر هنری نمیتواند ابژۀ 
قضاوت زیباییشناسانه محض باشد (Bernstein, 1992:
 .)33اما به هر حال قضاوت دربارة زيبايي اثر هنري زیبا،
اعم از محض و یا وابسته به مفاهیم ،در نظر كانت
قضاوتي دربارة خصوصيات شيء نيست بلكه اثر هنري به
عنوان متعلق حكم زيباشناختي است .اين ذهن مخاطب
است كه در حالت بازي آزاد فهم و تخيل از تصور آن
احساس خوشايندي ميكند .در نتيجه هيچ قاعدة عيني
براي خصوصيات ذاتي زيبايي در اثر هنري نميتوان
يافت .زيرا در اين صورت با قوة فاهمه و شناخت روبرو
هستيم.كانت هنرهاي زيبا را از منظر بيان ايدههاي
زیباییشناختی به سه قسم تقسيم ميكند :هنرهاي
سخنوري 28،هنرهاي تجسمي 29،هنر زيباي تأثرات
حسي 30هنر سخنوري شامل خطابه 31و شعر 32است.
«خطابه عبارت است از هنر انجام وظيفهاي جدي از
فاهمه ،چنان كه گويي بازي آزاد از قوة مخيله است.
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شعر عبارت است از هنر هدايت بازي آزاد قوة مخيله
چنان كه گويي مشغلهاي جدي از فاهمه است (کانت،
 .)262 :1381هنرهاي تجسمي که كانت آن را هنر بيان
ايدهها در شهود محسوس 33میداند ،شامل «هنر حقيقت
36
محسوس» 34يا هنر پالستيك 35و «هنر نمود محسوس»
يا نقاشي 37است و هنر پالستيك شامل دو گروه معماري
و پيكرتراشي است .در پيكرتراشي مفاهيم اشياء مطابق
با آنچه ميتواند در طبيعت باشد ،به ظهور ميرسد .اما
اين تقليد از طبيعت تنها تا جايي امكان دارد كه محصول
را از جلوة هنري خارج نكند .در اين هنر ،هدف بيان
ايدههاي زيباشناختي است كه بصورت جسماني نمايش
داده ميشود .اما در معماری استفادة معين از شيء
هنري ب ه عنوان امري اساسي ايدههاي زيباشناختي را
محدود ميكند .كانت نقاشي را در گروه ديگري از
هنرهاي تجسمي قرار میدهد و آن را شامل نقاشي به
معناي اخص ،يا هنر ترسيم طبيعت ،و بوستانآرايي يا
آرايش زيباي فرآوردههاي طبيعت معرفی میکند .او
دکوراسیون داخلی را زير مجموعه نقاشي قرار میدهد و
دربارۀ  چیدمان اتاق به مثابه نقاشی چنین توضیح
میدهد« :تزئين اتاق به كمك قالي ،اشياء عتيقه و اثاثيه
زيبايي كه صرفاً جهت نگاهكردن باشد» (همان .)266 ،و
دليل اين امر را چنين بيان ميكند« :زيرا باغچهاي با
گلهاي متنوع ،اطاقي پر از تزئينات مختلف (حتي
زيورآالت زنان) در يك  جشن ،نوعي تصوير بوجود
ميآورد كه نظير تصاوير به معناي اخص كلمه ،هدفش
فقط سرگرمي قوة مخيله در بازي آزاد با ايدهها و مشغول
ساختن قوة حكم بدون غايت معين است» (همان،
  .)266به نظر ميرسد كانت فرمهاي هدفمند يا اجزاء
هماهنگ در یک کلیت نقاشی یا چیدمان یا لند
اسکیپ( 38بوستان آرایی) را به عنوان تصویری در نظر
گرفته است که لذتمندی از قضاوت تأملی را بر
میانگیزد و قوة خيال را در بازي آزاد با فاهمه قرار
میدهد و این تصوير را مبنايی برای هنر نقاشي میداند.
برای توضیح هنر زيباي تأثرات حسي ،كانت در بياني
نسبتاً پيچيده اين هنر را وابسته به تأثرات حسي ميداند.
اما تأثير آن را بر مبناي رضايت از مطبوع ندانسته ،داراي
نوع ديگري از تأثير بر حس شنوايي و بينايي ميداند كه

رضايتی تعميمپذير و زيباشناختي را به همراه دارد .او
اين تأثير را ناشي از تركيب رنگها 39هر چند رنگهاي
مطبوع باشد و تركيببندي اصوات( 40ضرباهنگ) در
موسیقی میشمارد.

جایگاه صنایعدستی در بین هنرها
با نگاهی به زیباییشناسی کانت ،اینک تالش
میکنیم بر اساس آنچه گفته شد ،جایگاه صنایعدستی
را در میان هنرها جستجو کرده و نشان دهیم که آیا
میتوان بر اساس زیباییشناسی کانت آن را هنر نامید و
در حیطۀ  هنر زیبا قرار داد؟ برای یافتن جایگاه
صنایعدستی در میان هنرها از منظر کانت ذکر این نکته
مهم است که کانت به طور مشخص توضیح یا طبقهبندی
مشخصی را از صنایعدستی در میان هنرها ارائه نداده
است و ما تالش میکنیم که این جایگاه را از میان
توضیحات کانت در مورد سایر هنرها جستجو و معین
کنیم.
كانت در تقسيمبندي هنرهای زیبا ،هنر پالستيك را
شامل پيكرتراشي و معماري ميداند و اشاره ميكند:
«معابد ،ابنيه باشكوه براي گردهماييهاي عمومي ،حتي
منازل ،طاقهاي پيروزي ،ستونها ،قبور سربازان گمنام و
نظاير آنها كه براي يادبود ساخته ميشود به هنر
معماري تعلق دارد .البته كليه اثاث منزل (كارهاي
نجاري ،اشياء مصرفي و امثال آنها) ميتواند در زمره
اين هنر شمرده شود ،زيرا مناسبت يك محصول براي
استفادة معين امري اساسي در اثر معماري است»
(کانت.)265 :1381 ،
در صورتی که بتوانیم اثبات کنیم که صنایعدستی
دارای شاخصۀ  هنرهای زیبا است ،ميتوان چنین
استنباط کرد كه كانت صنايعدستي را حتی اگر دارای
کاربرد باشد ،زير مجموعة بخشي از هنر زیبا قرار
میدهد .چرا که او در اين دسته از هنرهای زیبا ،استفادة
معين از شيء را به مثابه شرط محدودكنندة ايدههاي
زيباشناختي ميداند ولی در عین حال حكم ذوقي
كاربردي( 41و نه محض) را براي آن قابل صدور ميداند.
اما  ما تنها در حالتی میتوانیم صنایعدستی را هنر زیبا
تلقی کنیم و حكم به زيبايي صنايعدستي (هر چند
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حكم ذوقي كاربردي) 42فقط میتواند به این شرط  
صادق باشد كه اثر محصول نبوغ هنرمند بوده و ايدههاي
زيباشناختي به عنوان مبنای ايجابي آن ضروري باشد.
كانت نبوغ را توانايي ذهني نابغه ميداند و اين
توانايي را حاصل وحدت و هماهنگي قواي ذهني فهم و
خيال ميداند«.نبوغ به درستي عبارت است از نسبتي
خجسته [ميان قواي فهم و خيال] كه هيچ علمي
نميتواند آن را ياد دهد و هيچ كوششي آن را بياموزد
(کانت .)257 :1381 ،نبوغ مستلزم نسبتي ميان خيال
و فاهمه در ارائه ايدههاي زيباشناختي است ،تا قوة خيال
را براي نمايش مفاهيم نامتعين برانگيزد .اين نسبت
همان هماهنگي آزاد قوة خيال و فهم در ذهن خالق اثر
هنر زيباست و نابغه بهعنوان برگزيده طبيعت قادر است
آزادي قواي ذهني خود را در جهت ايجاد محصول
هنري( ،مدد صورت اثر يا  فرم) به كار گرفته و اثر هنري
زيبا خلق كند.
اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا صنایعدستی
حاصل نبوغ سازندۀ  آن است؟ اگر صنايعدستي را در
سطح توليد انبوه( 43براي مثال توليدات يك كارگاه
شيشهگري سنتي) مورد نظر قرار دهيم ،به زعم کانت،
بدليل عدم آزادي در مرحل ة توليد ،نميتوان آن را در
گروه هنرهاي زيبا قرار داد .كانت در تمايز هنر از
پيشهوري تصريح ميكند كه :هنر متمايز از پيشهوري
است؛ «ميتوان اولي را آزاد و دومي را مزدورانه 44ناميد.
اولي را چنان مينگريم كه گويي فقط به مثابه بازي
يعني مشغله فينفسه خوشايند است و ميتواند غايتمند
باشد ،اما دومي را به مثابه كار يعني مشغلهاي رنجآور
مينگريم كه فينفسه ،ناخوشايند (رنجآور) است و فقط
به واسطة معلولش (مث ً
ال مزد) جذاب است» (کانت،
 .)239 :1381در اين تعريف هر چند مسئله آزادي در
مراحل توليد مورد توجه قرار گرفته ،اما مسئله مهمتري
را در بر دارد و آن این است که عمل توليد براي مزد،
مسئله اختيار را نفي ميكند و اين خارج از حوزه هنر
است .در تولید انبوه صنایعدستی ،توليد براي مزد بوده،
ضرورتاً هم بايد بر مبناي سفارش باشد و هم بر اساس
دستوري معين برای تولید شیای خاص که از پیش
میدانیم چیست ،چگونه باید باشد و چگونه باید ساخته

شود .اما كانت حيطة هنر را به منزلة توانستن و علم را
به منزلة دانستن از هم متمايز ميداند .به عبارتي هدفی
از پيش معين برای اثر هنری قائل نیست و تصريح
ميكند« :به محض اينكه بدانيم چه كاري انجام داده و
بنابراين معلول مطلوب را به قدر كافي بشناسيم ديگر
هنر ناميده نميشود» (همان .)238 ،با این حساب
تولیدات انبوه صنایعدستی که بر اساس سفارش و با
هدف مزدگرفتن ساخته شدهاند ،در حیطة تعریف شدۀ 
کانت از هنر قرار نمیگیرند .در اين دسته از توليدات،
نقش خالق اثر و آزادي قواي ذهني در بيان ايدههاي
زيباشناختي به حداقل ميرسد ،و بر اساس نظر كانت،
اثر هنري محسوب نميگردد.
اما اگر شيئ صنايعدستي محصول توليد انبوه نباشد،
ممكن است هنر مطبوع باشد و يا هنر زيبا .هنر مطبوع
هدفش صرفاً لذت است در حالي كه هنر زيبا هدفش
هدفمندي شيوة تصور بدون هدف معين است .بر اساس
توضیحات کانت درباره قضاوت زيباشناختي ،شرط اینکه
اثری از صنایعدستی در حیطة هنر زیبا قرار گیرد این
است که هنرمند تصورات خود را در بازي آزاد قواي
شناختي در اثر از طريق ارائة فرمی هدفمند به نمايش
درآورد؛ به طوری که اثر برخوردار از ایدههای زيباشناختي
باشد .براي مثال ،هنرمندي كه با استفاده از مصالح 45و
ن آنكه در
تكنيك بافت 46،بر اساس خالقيت خود بدو 
صدد تقليد از الگويي 47خاص باشد ،طرحي خاص را با
رنگها (الياف رنگي) مورد نظر خود ميبافد ،ميتوان
هنر زيبا تلقی کرد .كانت نمونههايي از اين دست را ذیل
گروه نقاشي 48قرار ميدهد .چنانچه در مثالهاي او براي
گروه نقاشي استفاده از بوم و قلم و  ...براي ارائه اثر
ضروري نبوده و مث ً
ال بوستانآرايي و دكوراسيون داخلي
اتاق 49به كمك قالي ،اشياء عتيقه و اثاثيه زيبا را در اين
گروه قرار ميدهد .او هدف از اين نوع هنرها را  
سرگرمكردن خيال و مشغولساختن قوة حكم
زيباشناختي و هدفمندي فرمهاي زيبا بدون غايتي
50
معين ميداند.
بر اساس توضیح كانت دربارة غایتمندیِ معماري و
زيرگروههاي آن ميتوان گفت كه شيء صنايع دستي
اگر داراي فرمي هدفمند باشد؛ به طوری که قوای زیبایی
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شناختی ما را بر انگیزد ،ميتواند در گروه هنرهاي زيبا
قرار گيرد .اما بسیار از اشیا صنایعدستی هستند که با
وجود آن که محصول تولید انبوه نیستند اما شئ تولید
شده شرایط هنر زیبا را دارا نمیباشد .مث ً
ال اگر شيء
صنايعدستي محصول توليد انبوه نباشد ولي هنرمند
باهدف تأثيرات حسي مطبوع دست به آفرينش اثر بزند،
قضاوت ذوقي ،از جنبۀ حسي را مهيا ميكند .در اين
حالت استفاده از رنگهاي جذاب ،عواطف و جاذبههاي
حسي ديگر ،حكم ذوقي محض را سلب ميكند .براي
مثال ميتوان به هنرمندي اشاره كرد كه بدون توجه به
فرم ،ظرفی سفالي 51ميسازد و با لعابهاي 52رنگي آن
را تزئين ميكند .او در صدد بيان ايدهاي زيباشناختي
نبوده و تنها با استفاده از تأثيرات حسي رنگها به تزئين
آن ميپردازد .در این شیء از تزیین در جهت ایجاد
تاثرات حسی استفاده شده است و اثر فاقد فرمی هدفمند
است .اما حكم ذوقي مبني بر مطبوعیت اثر كماكان باقي
است و ميتواند احساس رضايتمندي (كه فاقد اعتبار
كلي است) را برانگیزد .بر اساس تعاريف كانت از حكم
مطبوع ،اين حكم نميتواند از اعتبار همگاني برخوردار
باشد .در اين حكم ،هر چند كه ذهن دچار تحريكات
هيجاني ناشي از تأثرات حسي ميگردد ،اما اين تأثرات
شخصی و گذرا بوده ،قواي شناختي را در حالت تأملي
قرار نميدهد.
53
همچنین اگر اثر صنايع دستي محصول تقليد
باشد ،بدين معني كه سازنده آن بر اساس مهارت در
ساخت و تکرار تولید ،یک شئ  صنایعدستی را تولید
کند ،در چنین حالتی نه بيان ايدههاي زيباشناختي و نه
ايجاد تأثر حسي مقصود او نبوده ،بلكه تولیدکننده بر
اساس مفاهيم از پيش معين ،مبني بر اينكه توليد چه
بايد باشد و چگونه بايد انجام شود ،اقدام به توليد نموده
است .اين دسته از توليدات خارج از حوزه هنر زيبا قرار
داشته و بر اساس تعاريف كانت در گروه هنرهاي
مكانيكي قرار ميگيرد 54.كانت مسئله آموزشپذيري را
از تقليد متمايز ميداند و معتقد است اگر مبناي ايجاد
اثر هنري بر تقليد باشد و بهترين قابليتها در اين زمينه
ارائه شود ،چنين اثري در حوزه هنر قرار نميگيرد .زيرا
اثر هنري اساساً محصول نبوغ است نه مهارت و تقلید ،و

نابغه به واسطة نبوغ نسبت به شناخت و چگونگي
ايدههايش ناآگاه است 55.براي مثال میتوان به قاليبافي
اشاره كرد كه بر اساس طرح معين و الگوي آماده ،با
تارهاي ظريف و مهارت زياد قالي ميبافد .در اين حالت،
قوههاي شناختي او فعال است تا قالي را درست بر اساس
طرح پيشبينيشده ببافد .او نميتواند قواي تخيل و فهم
خود را چنانکه کانت میگوید در آزادی و بدون تسلط
فهم قرار دهد ،زيرا الزم است قوة شناختش فعاالنه براي
شروع و پايان كار و مراحل از پيش تعيين شده ،در كار
باشد و شيء را به شکل و مفهوم غايي خود ،یعنی فرشی
با الگوی ِ
بافت از پیش آماده ،برساند .بنابراين اگر شيء
صنايع دستي بر اساس تقليد صرف توليد شده باشد ـ
براي مثال تولید انبوه كوزههاي سفالي لعابدار توليد
شده در يك كارگاه سفالگري ـ نميتواند در جايگاه هنر
زيبا قرار گيرد .سازنده در توليد انبوه صنايعدستي
درصدد بازنمايي يا انتقال ايدههايش نبوده و اين اشياء را
به واسطة مهارت و تقليد توليد ميكند .نتیجتاً با
توضیحات کانت این بخش از صنایعدستی در حیطة هنر
مکانیکی قرار میگیرد .اما اگر مولد شيء صنايع دستي
از تقليد به مثابه شرط تعين اثر خود بهره نبرد ،و اثر را
بر اساس ايدههاي شخصي و حاصل از نبوغ بسازد ،اين
همان مرزي است كه كانت بين هنر زيبا و هنر مكانيكي
قائل می شود .این بدان معناست که مث ً
ال اگر بافندۀ قالی
طراحی و الگوی فرشی را که میبافد ،خود طراحی کند،
از منظر کانت کار او میتواند در زمرۀ هنر قرار گیرد.
از طرف دیگر ،صنايعدستي در رويكرد كاربردي ،بر
مفهومي معين داللت دارد .اين مفهوم به عنوان هدف،
معين ميكند كه شيء صنايع دستي چگونه شیاي و
براي چه كاربردي 56بايد باشد .به عبارتي هر نوع هدف
كاربردي رضايت زيباشاختي را به سود هدف كاربردي
(رضايت عقلي) كاهش ميدهد .انديشة هدفي از پيش
معين آزادي قوا را مختل ميكند و قوة خيال را تسليم
هدفهاي عقلي و مفاهيم ميسازد .به عقيدة كانت حكم
زيباشناختي «حكمي است كه متكي بر مباني ذهني
است و مبناي ايجابي آن نميتواند مفهوم و در نتيجه
مفهوم غايتي معين باشد» (کانت .)133 :1381 ،بنابراين
قضاوت زيباشناختي درباره شيء صنايعدستي با هدف
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كاربر ِد آن حكم ذوقي آزاد و محض نيست .كانت چنين
زيبايي را زيبايي مقيد مينامد و قضاوت دربارة آن را بر
حسب حكم ذوقي كاربردي 57ممكن ميداند 58.نيز
صنايعدستي در رويكرد تزئيني 59صرف( ،ايجاد شيئ
مزين) بدون ايدهاي مشخص ،که صرفاً محرك قوة ميل
باشد هنر مطبوع است .در اين صورت قضاوت ذوقي
صرفاً از جنبة تأثر حسي و به واسطه مطبوعيت شيء
صورت ميگيرد .كانت محركات تأثير حسي را
«جذابيت» 60و «عواطف» 61مينامد و معتقد است كه هر
چند چنين محركاتي همانند مشاهدة زيبا ذهن را
برميانگيزد ،اما به هنگام مشاهدة زيبا ،ذهن بصورت
هدفمند به تأمل برانگيخته ميشود در صورتي كه در
يكند .او در
مشاهدة جذابيتها ذهن حالت انفعال پيدا م 
نقد قوة حكم ،بخش  13اشاره ميكند كه« :ذوق اگر در
رضايتمندي خود محتاج آميختن با جذابيت و عاطفه
باشد ،بربر است؛ فراتر از آن اگر اينها را مالك موافقت
خود قرار دهد» ( .)Kant, 1987: 240چنانچه قضاوت
ذوقي ،محض نباشد نميتواند پذيرش همگاني را به
دنبال داشته باشد .این بدان معناست که برای مثال،
رنگهايي كه به دليل عالقة حسي شخصي و يا تمايالت
قومي نزد گروهي از مطبوعيت برخوردار بوده ،میتواند
نزد گروهي ديگر فاقد اين ارزش باشد .نتيجه اينكه شيء
صنايعدستي را نميتوان تنها به دليل جذابيت حاصل از
تزئينات 62آن زيبا ناميد بلكه ميتوان آن را به عنوان هنر
مطبوع پذيرفت.
همچنین در صنايعدستي با توليدات ديگري روبرو
هستيم كه نه بر خصلت كاربردي معین تكيه دارد و نه
بر تأثر حسي حاصل از مطبوعیت رنگها و تزیین صرف
تکیه دارد؛ بلكه اساس آن خالقيت فردي هنرمند و بیان
ایدههای زیباشناختی است .اما علت اينكه چرا اين گروه
از توليدات را در صنايعدستي دستهبندي ميكنيم اين
است كه مواد و مصالح ساخت از يك طرف و تكنيكهاي
بكارگيري از اين مواد از طرف ديگر ،چنين محصوالتي
را در حيطة صنايعدستي قرار ميدهد .همانگونه كه بوم،
رنگ و حركت قلممو در دست نقاش ميتواند منجر به
خلق اثر هنري زيبا گردد ،مواد ،ابزار و تا حدودي
تكنيكهاي صنايعدستي نيز ميتواند در حضور هنرمند

به ايجاد اثر هنري زيبا بيانجامد .داوري درباره چنين
اثري تا جايي ميتواند زيباشناختي باشد كه عينيت شي
(به واسطة تأثرات حسي و نيز هدف عقلي نظير كاربرد
شي) مورد قضاوت قرار نگرفته ،بلكه از ايدههاي
زيباشناختي برخوردار باشد .به طوری كه ذهن مخاطب
را به تأمل وا دارد و داوري نه بر اساس مطبوعيت حسي
(ناشي از تزئينات صرف) بلكه بر اساس تصوري هدفدار
از فرم اثر صورت پذيرد .دنیای امروز صنایعدستی پر از
آثار منحصر به فردی است که توسط هنرمندان خلق
میگردد که صرفاً تزیین هدف اول ایجاد آنها نیست،
بلکه هنرمند با ابزار و مصالح و تکنیکهای صنایعدستی
در صدد بیان ایدههای زیباییشناختی بوده و این آثار به
گروه هنرهای زیبا تعلق دارند.

نتیجه
گستردگی تولیدات صنایعدستی از اشیا کاربردی تا
غیر کاربردی و از تولیدات انبوه کارگاهی تا گرفته آثار
منحصر به فرد ،همچنین از آثاری که به تزیین اشیا
بسنده میکنند تا آثاری که وجوه زیبایی شناسانه اثر را
مد نظر قرار میدهند ما را با طیفی از صنایعدستی
مواجه میکند .این بدان معناست که ما همانند دیگر
هنرها با نوع یکپارچهای از هنر مواجه نیستیم که بتوانیم
آن را مورد قضاوتی کلی قرار دهیم .در این پژوهش
تالش کردیم تا طیف اشیا صنایعدستی را با توجه به
وجوه زیباییشناسانه آنها در حیطههای جداگانه مورد
تحلیل قرار دهیم .برای این منظور اساس تحلیل و
قضاوتمان را بر زیباییشناسی کانت قرار دادیم و نتایج
زیر بدست آمد:
آثار صنايعدستي كه «داخل در حيطة هنر» هستند
به دو گروه تقسيم ميشوند :الف .هنرهاي مطبوع ،ب.
هنرهاي زيبا
چنانچه بخواهيم «داخل در حيطة هنر بودن» را به
عنوان شرط صنايع دستي فرض كنيم الزم است ابتدا
محصوالت هنر را از غيرهنر متمايز كنيم.كانت تمايز هنر
از غيرهنر را در سه امر اساسي ميداند كه عبارتند از:
 .1هنر آن است كه محصول پيشهوري نباشد.
 .2هنر آن است كه بواسطة عقل و اختيار باشد.
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 .3هنر آن است كه متكي بر توانستن باشد و نه
دانستن
بر اساس چنين شرايطي لزوماً توليدات انبوه
كارگاهي در گسترة هنر نميگنجد و بنا به داليل زير
نميتواند در مرزبندي هنر گنجانده شود:
 .1هنر نيست چون محصول پيشهوري محسوب
ميشود زيرا  :الف .توليد به واسطه مزد انجام ميگيرد   .
ب ـ مشغلهاي رنجآور است و تنها به واسطه معلولش
يعني مزد جذاب است .ج ـ از روي اجبار است زيرا به
واسطه سفارش توليد ميگردد.
 .2هنر نيست چون محصول اختيار نيست زيرا
استادكار يا شاگردان بواسطة عالق ة سفارشدهنده اعم از
بازار يا خريدار دست به توليد ميزند.
 .3هنر نيست چون متكي بر شناخت است و
استادكار يا شاگردان بايد به آنچه ميسازند آگاه باشند.
بدين معني كه شرط الزم براي اينكه در توليد موفق
باشند ،وقوف هر چه بيشتر به مراحل توليد از ابتدا تا
انتها است ،در حالي كه به نظر كانت اثر هنري از شناخت
يا دانايي نسبت به شي حاصل نميشود بلكه از قدرت
توانستن (در هنر زيبا از نبوغ) حاصل ميشود .بنابراين
بر اساس زيباييشناسي كانت ،توليدات انبوه كارگاهي
شرط الزم را براي قرارگرفتن در حيطة هنر ندارد و
شيئي كه محصول اين نوع توليد باشد شيء هنري
محسوب نميگردد .چنين محصولي به عرصة صنعت
تعلق دارد و ضرورتاً ارزيابي آن نيز بر حسب ارزشهاي
ويژة همان عرصه امكانپذير بوده و این ارزشها اهداف
توليد را توجيه ميكند .در حالي كه كانت صراحتاً
قضاوت زيباشناختي را فاقد هرگونه عالقه ميداند.
بنابراين ميتوان موارد ارزشي بسياري را در خصوص اين
صنعت مورد توجه قرار داد كه خود جاي بحث و بررسي
دارد اما بر اساس زيباييشناسي كانت نميتوان ارزش
زيباشناختي اين توليدات را به مثابه اثر هنري تأييد
كرد.
در بحث كانت از انواع هنرها ،آنچه كه محصول نبوغ
بوده و برخوردار از ايدة زيباشناختي باشد ،هنر زيبا
محسوب ميشود .بر اين اساس هر آنچه از صنايع دستي
كه محصول خالقيت شخصي هنرمند باشد و ذهن

مخاطب را در قضاوت زيباشناختي به تأمل وادارد ،بدون
اينكه هدف مفهومي معيني را به نمايش گذارد ،در اين
ل دستهبندي است .در نگاه كانت نميتوان
گروه قاب 
قوانين عيني معيني براي اثر هنري زيبا به عنوان قاعده
و قانون و معيار آن فرض كرد ،و تنها ميتوان شرايط
توليد را تحت قانون نبوغ قرار داد .يعني اگر خالق اثر
صنايعدستي با تكيه بر خالقيت شخصي در صدد بيان
ايدههاي زيباشناختي باشد (كه در اين حالت قواي
ذهني او در حالت آزادي بازيگونهاي قرار دارد) ميتوان
محصول آن را هنر زيبا دانست .بسیار از آثار امروز
صنایعدستی که در آنها مهارت به تنهایی تعیین کننده
اثر نبوده و هنرمند با استفاده از مصالح و تکنیکهای
ساخت صنایعدستی ایدههای شخصی خود را بیان
میکند ،هنر زیبا محسوب میشود .كانت آموزش و
كسب مهارت را در جايگاه پرورش ذوق ،حتي براي نابغه
ت بجاي بيان
ضروري ميداند اما جايگزيني مهار 
ايدههاي زيباشناختي را به معني خروج از حوزۀ هنر زيبا
ميداند ،زيرا پايبندي به قواعد عيني را به منزلة هدف
معين عقلي ميشمارد و آن را خارج از حيطة هنر زيبا
بوده و در حيطة هنر مكانيكي (هنري كه قواعد شناختي
را مد نظر دارد) ميشمارد .به همين دليل اگر اثر
صنايعدستي به ماهرانهترين وجهي ساخته شده باشد اما
از ايدههاي زيباشناختي بيبهره باشد ،هنر زيبا نيست.
در اين حال مهارت كه نتيجة فعاليت مسلط نيروي
شناخت است ،به عنوان هدف ،جايگزين ايدههاي
زيباشناختي كه نتيج ة بازي آزاد قواي ذهني است ،شده
است .بنابراین يك نگاره ،يك شيء سفالي ،و يا يك شيء
فلزي قلمزني ميتواند اثري از هنر زيبا باشد ،اگر خالق
آن به فرم ،تركيببندي و بيان خالق ايدههاي
زيباشناختي از طريق فرمها تكيه داشته باشد.
بر اساس نظر كانت اگر اثري از هنر زيبا مشروط به
استفادة معين باشد ،يعني در ساخت آن كاربرد معيني
از شيء مدنظر باشد ،قضاوت زيباشناختي دربار ة آن
محض نخواهد بود .زيرا بازي آزاد نيروهاي ذهني (خيال
و فهم) را به دليل هدف معين ،محدودكرده مشروط به
كاربرد شي ء ميكند .بنابراين آثار هنري زيبا از
صنايعدستي ،اگر مشروط به كاربرد معين باشند ،شامل

���������������������������������������������������������������������������� � تناک یسانش ییابیز ساسا رب اهرنه نیب رد یتسد عیانص هاگیاج یوجتسج ؟تسا رنه یتسد عیانص ایآ

حكم زيباشناختي غيرمحض و وابسته است.
كانت داوري دربارة آن دسته از هنرها كه معيار آن
قضاوت ذوقي مبتني بر لذت حسي باشد هنرهاي مطبوع
مينامد .در اين دسته از هنرها خالق اثر به دنبال بيان
ايدههاي خاص از طريق فرم نبوده ،بلكه از تأثرات حسي
رنگ براي توليد اثر بهره ميجويد .بسياري از توليدات
صنايعدستي به گروه هنرهاي مطبوع تعلق دارند .در اين
توليدات تزئين به منزل ة تأثرات حسي ،احساس لذت از
رنگها و ساير عناصر حسي بصري را برميانگيزد .هدف از
تزئين در اين هنرها ،تحريك ذوق و سليقه و ايجاد لذت
حسي غيرپايدار بدون ايجاد تأمل در داوري آنهاست.
دستي متکی به تزیین صرف،
بنابراين در یک اثر صنايع
ِ
نظير ظروف سفالي لعابدار ،ظروف فلزي نقشدار،
جعبههاي پاپيه ماشه ،پاچههاي قلمكار ،جواهرات ،اشياء
و مبلمان معرق و  منبتكاري و ...مشروط بر آنكه سه
شرط اساسي تمايز هنر از غيرهنر را دارا باشند ،هنر
مطبوع محسوب ميشوند .اما داوري درباره اين هنرها به
واسطه دريافتهاي حسي مطبوع با سرگرمكردن حسها
و ايجاد هيجانات پيوسته است كه خود يكي از ضروريات
زندگي روزمره براي غلبه بر يكنواختي و افسردگي و
ايجاد حس عالقمندي و رضايتمندي از اعيان و اشيائي
است كه با آنها سروكار داريم.

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

 .27رجوع شود به كتابهاي:
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

پینوشتها

30. art of the beautiful play of sensations
1. handicraft
2. applied art

 .3زيباييشناسي ( )Aestheticsبه طور عام ،اصطالحي است
كه به شناخت مفاهيم زيبايي و هنر ميپردازد و واكنش
انسان نسبت به زيبايي و هنر نيز راههاي تجربه انسان در برابر
شي زيبا يا اثر هنري را توضيح ميدهد .نخستينبار باومگارتن
اين واژه را در كتابي با همين عنوان بكار برد .اما تبار آن واژه
يوناني    Aistheitikosبه معناي ادراك  حسي و واژة
 Aisthetaبه معني مورد ادراك ميباشد.
4. beauty
5. particular
6. universal
7. imagination

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

 .41كانت در ص  38كتاب نقد قوة حكم به توضيح دربارة اين
حكم ميپردازد.
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

 نقد قوة حكم به توضيح درباره اين مسئله266  كانت در ص.50
  .ميپردازد
51. pottery
52. glaze
53. imitation

  . نقد قوة حكم این تمایز را توضیح میدهد240  كانت در ص.54
 نقد قوة حكم این مسئله را توضیح244  كانت در ص.55
.میدهد
56. applied aim
57. applied aim

 نقد قوة حكم در اين مورد توضيح138  كانت در ص.58
.ميدهد
59. decorative
60. charm
61. emotion
62. decoration

کتابنامه
،6 چ، حقيقت و زيبايي،)1382( . بابك،احمدي
. نشر مركز:تهران
 ترجمه، نقد قو ة حكم،)1381( . امانوئل،كانت
. نشر ني: تهران،2 چ،عبدالكريم رشيديان
 ترجمه، فلسفه كانت،)1380( . اشتفان،كورنر
. انتشارات خوارزمي: تهران،2 چ،عزتاهلل فوالدوند

18

