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تطبیق زيبايیشناسی در فلسفه افالطون و دکارت
سیمین اسفندیاری* -استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
(تاریخ دریافت مقاله14/41/44 :؛ تاریخ پذیرش مقاله)11/1/5 :

چکیده
تصور مطلقانگارانه دکارت نسبت به شناخت عقلي موجب فاصله گررفتن انسراب برا عرالي بی رت ،ادراک
حسي و سرانجام پدید آمدب شکاف میاب عقل و حس شد .سئوال این است آیا ميتواب در مرذبب اصرالت
عقل دکارت جایي برای زیبایيشناسي یافت؟ بدین منظور با توجه به جایگاه ادراک حسي در نظرام فلسرفي
دکارت ابتداء به جایگاه زیبایيشناسي در مذبب اصالت عقل او ميپردازیي و اینکره آیرا برر ننرین مبنرایي
ميتواب م رفتي قابل اعتماد از زیبایي داشت؟
سپس ب د از تبیین زیبایيشناسي نزد افال وب و زیبایيشناسري در عرصره «سوبژکتیویسري» دکرارت ،مقالره
حاضر با رویکردی تطبیقي به این بدف ربنموب است که در حقیقت دکارت با تفسیری متفاوت از بسرتي،
حقیقت و م رفت زمینه دگرگوني فلسفه بنر و زیبایيشناسي کالسیک را که متأثر از افال روب برود ،فررابي
کرد .لذا ميتواب او را بنیابگذار فلسفه بنر و زیبایيشناسي جدید دانست.
واژههاي کلیدي :ادراک حسي ،زیبایيشناسي دکارت ،زیبایيشناسي افال وب ،سوبژکتیویسي
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مقدمه
زیبایي خاصیت وجود انساب و تمایل به آب از مختصات آدمي است .البته زیبایي ،یا زیبرایي
و جمال ظابری است که مجموعهای از تناسب ،ت ادل و م یاربایي اسرت کره م مرو برر
مبنای مشترکات انساني در داوری نسبت به زیبایي شکل ميگیرند و مجموعا عالي بی رت
را در بسیاری از صورتبا و شکلبایش در نشي انساب زیبا و جذاب جلوه مريدبنرد؛ یرا
زیبایي دروني و با ني است که از آب به خوبي و نیکویي ت بیر ميشرود.آنگراه کره زیبرایي
محسوس و ظابری به عمق جاب آدمي راه ميیابد و لذت بصر به رضرایت بصریرت منجرر
ميشود ،به وری که عالوه بر نشيِ سر ،نشريِ دل نیرز آرام مريگیررد ،سرخن از زیبرایي
دروني است .در نظام عقلگرای 4دکارت بحث پیرامروب زیبرایي ،از نرو اول اسرت .نروب
دکارت «زیبا» را جزء اوصافي از اشیاء نميداند که به مدد عقل بتواب آب را شهود کرد.
در سنت افال وني با نیزی به نام م ني 1زیبا یا زیبایي م قول مواجه بستیي که بماننرد
سایر م اني به مدد عقل درک ميشود و درواقر شرناخت زیبرا بماننرد شرناخت خروب و
عدالت در زمره برترین شناختبای عقلي است .در سدهبای میانه نیز نزد برخي فیلسروفاب
«زیبا» بي ردیف سایر اوصاف وجودی موجود یا دست کي نیزی شبیه یرک م قرول ثراني
فلسفي است .بهنظر آناب این عالي بهخا ر انساب آفریده شده است.خدا غایت بمه غایات و
نخستین محرک ،رفی ترین مرتبه نردباب خلقت است که به بمه نیز حیات ميبخشرد و بره
عالي حرکت ميدبد .انساب در ننین عالمي که برای او آفریده شده ،ميتواند تجلیات عقرل
و زیبایي را ببیند.
به ور کلي تفکرات فلسفي درباره زیبایي و بنر از زماب افال وب بره ب رد در سرتاسرر
اندیشه مغرب زمین وجود داشته اسرت .البتره زیبرایي در عهرد باسرتاب و سردهبرای میانره
خصوصیتي عیني برای شيء زیبا بود و قائي به فاعل شناسا نبود .امرا فیلسروف عقرلگرایري
نوب دکارت نميتواند براساس مباني م رفتشناسي خود جایي برای شناخت زیبا در میراب
–––––––––––––––––––––––––––––
1. rationalisme
2. idea
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سایر شناختبای عقلي و کیفیات اولیه یا ثانویه پیردا کنرد .بررای دکرارت زیبرایيشناسري
نميتواند یک علي باشد؛ زیرا نميتواب آب را به روش عقلي فهي کررد .مقرارب اواسرق قررب
نوزدبي است که عقیده به حوزه جداگانهای از فلسفه موسوم به «زیبایيشناسي» در اروپا بره
ظهور ميرسد .رشته تازه زیبایيشناسي که بخشري از فلسرفه اسرت و بره بررسري حرواس
مربوط ميشود ،لزوما با زیبایي سروکار ندارد.
البته برنند تجربه زیبایيشرناختي برا حرواس آغراز مريشرود ،امرا برگرز برا آب پایراب
نميپذیرد؛ زیرا مثال ما از ریق مشابده صورتبا ،خطوط ،رنگبرا ،فضرابا و بافرتبرای
یک اثر نقاشي به تجربه زیبایيشناختي آب نایل ميشویي و البته بمرراه برا مشرابده عناصرر
مزبور در آب ،نیزبایي از قبیل سرزندگي یا آرامرش ،سرردی و مرالل ،تحررک یرا سرکوب،
وضوح و شفافیت ،احساسات رقیق یا شوخ ب ي ،بهجت آفرینري یرا اضرطراب را تجربره
ميکنیي؛ پس این بداب م نا نیست که تجربه زیباشناختي مريتوانرد یکسرره بره سراب امرری
حسي متمایز گردد .بلکه از فرایندبای جسماني به سوی م راني و از فراینردبای احساسري
به ذبني حرکت ميکنیي .بنابراین بنر و زیبایي بدوب صورت حسي نميتواند وجود داشرته
باشد.از سوی دیگر در سیر اعتالی خویش باید از قلمرو حس خرار و بره حروزه م نرایي
وارد شود.
اصطالح و تاريخچه زيبايیشناسی
زیبایيشناسي 4از ریشه یوناني ( )iahtsinahtsiaگرفته شده است که به م ني ادراک حسري
است) .بووی (410 :4885 ،این واژه بي بر احساس و بي بر ادراک حسي د لت دارد و بره
ور کلي«ادراک از ریق حواس » م نا ميدبد .بنرابراین اصرطالح «اسرتتیک» مخرت

بره

ادراک آثار بنری و زیبایي نیست ،بلکه بر بر نو ادراک مبتني بر حواس د لرت مريکنرد.
البته تفکر در زمینه زیبایي شناسي بدین م نرا بره بریج وجره مسرتلزم احیرای اندیشرهبرای
افال وب درباره زیبایي به منزله نماد نیکي نیست .لذا با توجه به ریشه و کاربرد استتیک باید
–––––––––––––––––––––––––––––
1. ahtsatae
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بهخا ر داشت که تجربه زیبایيشناختي بیشتر در بستر تجربه حسي پدید مريآیرد یرا از آب
ناشي ميشود.
زیبایيشناسي اولین بار توسق الکساندر گاتلیب باوم گارتن 4در کتابى که به زباب ترین
به نام ( )Aestheticaاست ،به کار رفت.نقش عمده او در این مسیر توصیف زیبایي شناسري
به عنواب یکي از علوم خیال آفرین بود تا سلیقه و احساس را بره عنرواب م یراری از کمرال
قرار دبد .گارتن برای نقد بنری و مباني نظری فربنگي درس نامهای در رابطره برا زیبرایي
شناسي به عنواب شاخهای از فلسفه تدوین کرد.
بوم گارتن فیلسوفى دکارتى است ،ی نى وارث تفکرى است که از دکارت به او رسریده
است.البته دکارت به جز اشارات اندکى در رسراله مختصررى کره در مرورد موسریقى دارد،
نیزى درباره زیبایىشناسى و بنر ندارد ولى نرو نگرشرى کره دکرارت در دوره مردرب از
بستى و عالي بنیاب نهاده است در حقیقت منجر به این شود که علي زیبایىشناسرى تأسریس
شود .در عرف کسانى که تاریخ فلسفه بنر و زیبایىشناسى را مىنویسرند از ایرن تلقرى بره
تلقى دکارتي 1ت بیر مىکنند.
این تلقي بماب نیزى است که مؤدى به تأسیس زیبایىشناسى جدید شده اسرت؛ ی نري
بماب سوبژکتیویسري یرا خرود بنیاداندیشرى اسرت کره بنیراد تفکرر جدیرد اسرت کره اگرر
سوبژکتیویسي دکارت نبود و تحول در نگرش نسبت به بسرتى و عرالي پیردا نمرىشرد ،در
نتیجه بنر و زیبایى جدیرد کره اکنروب مرا از آب سرخن مرىگروییي ،پرا بره عرصره وجرود
نميگذاشت .در تفکر دکارت براى اولین بار بنیاد تفکر جدید نهاد شرده اسرت .ترا قبرل از
تفکر جدید اساسا زیبایىشناسى موضوعیت نداشت ،ی نى از بستيشناسي و م رفتشناسي
جدا نبود و لذا شأنى وجودى و م رفتى داشت و از این رو نزد بیج یک از فیلسوفاب یوناب
یا قروب وسطى حتى در عالي اسالم که بحث زیبایى رح مىشد ،زیبایى به عنواب یک امرر
سوبژکتیو ی نى امررى که حاصل درک و فهي و احساس انساب به عنواب سروژه باشد ،نبود.
–––––––––––––––––––––––––––––
1. Alexander Gottleb Baumgarten
2. Cartesian conception
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افالطون و زيبايیشناسی
افال وب در بیشتر آثار خود از زباب سقراط درباره زیبایي سخن ميگوید ،از میاب نوشتهبای
افال وب سه اثر عمدتا اختصاص به بررسي مفهوم زیبایي دارد .اولرین آنهرا بیپیراس برزر
است که موضو آب جستوجوی حقیقت و ذات زیبایي است .در این رساله مناظرهای بین
سقراط و بیپیاس در ميگیرد و سقراط زیبایي را ت ریرف مريکنرد .بیپیراس برزر

ی نري

جستجوی بماب حقیقت و ذات زندگي که در جستجوی زیبایي فينفسه است .البته زیبرایي
غیر از نیزبای زیبا و سودمند است ،لذا فرق زیبایي و سودمندی اساسي است.
دومین رساله میهماني است؛ موضو آب عشق و زیبایي اسرت کره زیبرایي در رابطره برا
عشق مطرح ميشود .سومین رساله فایدروس است که موضرو یرا حرداقل قسرمت عمردۀ
موضو آب حقیقت و زیبایي است .در اینجا زیبایي در رابطه با مفهوم حقیقت بیاب ميشود؛
ی ني زیبایي نیست؟ در دو رساله میهمراني و فایردروس ،افال روب بیشرتر دربرارۀ مفهروم
کندوکاو ميکند .در رسالة میهماني از ابتردای مکالمره ،زیبرایي حضرور دارد .وجره تسرمیه
میهماني نیز به این علت است که گفتوگرو در منرزل آگراتوب از ترراژدینویسراب آب دوره
برگزار شده بود و او جایزهبایي برای اولین اثرتراژیک خود برده بود و بهخا ر بمرین امرر
میهماني داده بود .آپلو داستاب را روایت کرده ،ميگوید:
در راه رفتن به میهماني آگاتوب ،سقراط را دیدم که برخالف بمیشه تمیز و مرتب است و کفش به
پا دارد .آپلو با ت جب ميپرسد :به کجا ننین زیبا ميروی؟ سقراط ميگوید ،بررای شرام بره خانره
آگاتوب دعوت دارم ،از اینرو خود را آراستي ،زیرا باید زیبا نزد زیبا رفت (افال وب.)178 :4864 ،

در این جمله ،به نوعي ارتباط و پیوند عشق و زیبایي ،زیبایي و فلسفه را ميبینیي .نوب
فیلسوف در جستوجو است و عشق بي در جستوجو است .پرس پیونرد میراب عشرق و
زیبایي با یکدیگر از سویي و با فلسفه از سوی دیگر ،بره خروبي از ایرن فلسرفه بره دسرت
مرريآیررد .فلسررفیدب و عشررق ورزیرردب بررر دو یکرري اسررت و برردف فیلسرروف یررا عاشررق
جستوجوی زیبایي است .اینجاست که مفهوم وجود که موضو فلسفه اسرت ،برا زیبرایي
یکي ميشود؛ زیرا زیبایي و خیر برتر با وجود مطلق یکي ميشود .خیر برین بماب موجرود
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مطلق است .پس زیبایي با خروبي پیونرد دارد؛ زیررا انسراببرا خروبي را دوسرت دارنرد و
ميخوابند که خوبي بمیشه از آب ایشاب باشد .پس زیبایي از آب نیزی است که فلسرفه در
پي آب است.
حال که دانستیي فلسفه یا عشق بماب تالش برای تملک زیبایي یرا خروبي اسرت ،بایرد
بدانیي این تملک شدني است و کسي که زیبایي و خوبي را در تملک خود دارد ،به م نرای
افال وني کلمه فیلسوف است .حال برای رسیدب به نهایيترین مرحله و دیدب زیبرایي بایرد
از زیبایي محسوس آغاز کند و س ي نماید که زیبایي مطلق را فقق در یک نیز نبیند ،بلکره
در نیزبای مختلف ببیند .در این صورت یک پله به زیبایي مطلق نزدیک شده؛ زیرا زیبایي
را در یک شيء محدود و محصور نکرده ،بلکه آب را در حوزهبای مختلف دیده است.
دیدگاه افال وب زابدانه نیست و اگر در این مورد سختگیری ميکند ،برای ایرن اسرت
که نفس زیبایي برای او مطرح است .کسي که در راه عشق بمه آب مراحرل را ري کررد و
زیبایيبای فراواب را بدابترتیب که برشمردیي ،مشرابده نمرود ،در پایراب راه یرک براره برا
زیبایي حیرتانگیزی روبرو ميگردد و آب زیبایي ،بماب نیزی است که بمه آب کوششبرا
برای رسیدب به آب صورت گرفته است .در اینجا افال وب کلمه «یک باره» را به کار ميبررد.
انساب پلهپله و به تدریج پیش ميرود لیکن ،زیبایي خود را یک باره نشاب ميدبد .افال روب
این واژه را در نامه بفتي که در مورد حقیقت است ،به کار ميبرد و ميگوید حقیقرت یرک
باره خود را نشاب ميدبد و «یک باره» درواق به نروعي گذشرت از سروژه اسرت .دراینجرا
افال وب بار دیگر برابمیت زیبایي تأکید ميکنرد؛ زیررا زیبرایي محسروس در زیبرایي عقرل
مشارکت دارد که نشانه و اثر آب در بستي و در میاب آدمیاب است.
در رسالة فایدروس مسئلة زیبایي در رابطه برا عشرق مطررح مريشرود .در ایرن رسراله
افسانهای است که به افسانة «ارابه بالدار» م روف است که بماب تجسي سهگانه نفس اسرت.
این سه ،ارابه راب و دو اسبش است .بر اساس این افسانه ،نفسبای آدمیاب پیش از ورود به
تن و آمدب روی زمین بي گام و بي رکاب نفسبای خردایاب بسرتند و بمرراه ایشراب بره
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ورای آسماب ميروند و به حقیقت نزدیک ميشوند .کاپلستن نظر کلي افال روب را پیرامروب
زیبایي این ننین بیاب ميکند:
بمه نیزبای زیبا بر حسب بهرهمندیشاب از زیبایي کلي ،زیبایند .زیبایي کلي ریشره و منبر اصرلي
بمه زیبایيباست و نوب زیبایي اعلي مطلق و سرنشمه بر زیبایي است ،نمريتوانرد یرک شريء
زیبا و بنابراین مادی باشد؛ باید فوق محسوس و غیر مادی باشرد .پرس اگرر زیبرایي حقیقري فروق
محسوس است ،برای درک آب باید به عقل متوسل شد (.)847 :4861

بدف فیلسوف جستجوی نفس زیبایي است .بره عبرارت دیگرر زیبرایي مربروط بره آب
نیزی است که فلسفه در پي آب است .فلسفه تالش برای نیل به زیبرایي یرا خروبي اسرت.
اینجا است که در ول تاریخ غرب تا قبل از عصر جدید ،زیبایيشناسي کالسیک نه جزئري
از فلسفه که با آب یکي است .در زیبایيشناسي کالسیک ،زیبایي فقرق خراص بنرر نیسرت،
بلکه در بمه جا و فراگیر است .آنچه را که زیبایيشناسي کالسیک نامیدند -نره در م نرای
عام آب و نه در زماب حال و گذشته -به لحاظي افال وب بنیرابگرذار آب بروده اسرت .البتره
زیبایيشناسي محردود بره افال روب و یونراب نمريشرود ،بلکره خراص دنیرای قردیي برود.
زیبایيشناسي کالسیک دارای مباني بستيشناسانه 4ميباشد و ریشه در مفهوم «وجود» دارد.
در این صورت وقتي که از زیبایيشناسي افال وب سخن ميگوییي ،اگر از وجود یاد نکنریي،
سخن ما ناتمام خوابد ماند و یا برعکس اگر از وجود صحبت کنیي و از زیبایي یاد نکنریي،
حق مطلب را به جا نیاوردهایي.
عمدۀ رساله فایدروس در این مورد است که نطور برخورد با زیبایي محسروس مقدمره
حرکت ميشود و کسي که این را ميبیند ،س ي ميکند مثل خودش را بیافریند ،مثل شراگرد
و استاد .زیبایي محسوس سرآغاز فلسفیدب است .رساله فایدروس در مورد نفس نیز گویای
پیوند میاب حقیقت و زیبایي و نقش زیبایي محسوس در اندیشة فلسفي است.
پس به این ترتیب زیبایي محسوس و م قول نیز دارای بار و م نای بستيشناسانه است و
بدوب وجود حقیقت ،بيم نا و تهي از محتوا ميگرردد .نکتره دیگرر اینکره زیبرایي در نرزد
–––––––––––––––––––––––––––––
1. ontological
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افال وب تنها در بنر نیست .این اشتباه است که زیبایي را فقق بنر بدانیي ،بلکه در بمه جرا
است و بمه جا بودب زیبایي از جمله ویژگي بای زیبایيشناسي کالسیک است؛ پس زیبایي
فقق در بنربای زیبا نیست و در بمه جا است.
بیاعتمادي دکارت نسبت به ادراکات حسی
بحث قوای ظابری و با ني انساب یکي از مباحرث مهري فلسرفي اسرت .انسراب دارای پرنج
نیروی ظابری و پنج قوه با ني است .نیروبرای ظرابری و بیرونري انسراب بمراب حرواس
پنجگانة او است .در با ن نیز انساب دارای قروایي اسرت کره بره رور مختصرر عبارتنرد از:
 .4حس مشترک :که جام دریافتبای حواس ظابری به شمار ميرود .ی ني صرورتبرای
گوناگوني که از ریق بر یک از حواس ظابری نقش ميپذیرند ،در پایگابي به نرام حرس
مشترک با بي آشنایي ،ارتباط و پیوند پیدا ميکنند و نهایتا با ف الیت حرس مشرترک حالرت
درک انساني و احساس حقیقي ایجاد ميشود .1 .خیال :نیروی ثبت و حفظ صور جزئیه در
انساب قوه خیال است .8 .وبي :نیروی درک م اني جزئیه در انسراب وبري نامیرده مريشرود.
 .4حافظه :نیروی ثبت و حفظ م اني جزئیه و درواقر خزانره نیرروی وبري اسرت .5 .قروه
متصرفه :انساب به کمک این نیرو صور و م اني جزئیه ،دریافتبای پیشین و کنوني و بمره
آنچه از راه حواس بیروني و دروني دریافت شده و ميشود را تحلیل و با یکردیگر ترکیرب
ميکند و به رد یا قبول آنها ميپردازد.
دکارت نیز قوای شناخته شده را بهترتیب ،فابمه محض ،تخیل ،حافظه و حس ميدانرد
)دکارت .(487 :4874 ،فابمه مستقال و بدوب توسل به قوای دیگر ،اوّلیات و امور بسریق را
درميیابد.اصول فابمه بیج جنبه جسماني ندارد و کرامال مسرتقل از مسرئله اتحراد نفرس و
جسي ف الیت ميکند .ولي تخیل ،حافظه و به ریق اولي حرس ،مبتنري برر نفرس و جسري
بستند و به آب وابستگي تام دارند .البته تخیل تصاویری دراختیار فابمه قررار مريدبرد کره
گابي مورد استفاده آب است ،ولي کال فابمه قادر است امور را بدوب کمک ایرن تصراویر و
بر نو داده حسي به نحو محض لحاظ کند و درباره آنها به تأمل بپردازد .حافظه نیز گرابي
فابمه و تخیل را بمرابي ميکند ،ولي خود آب در بر صورت نیازمند دادهبای حسي است
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و در مرتبة آخرِ احساس قرار ميگیرد که صرفا جسماني است و درواقر نتیجره ترأثیر یرک
شيءِ خارجي بر عصب حسي است مانند مهری که بر روی موم اثر ميگذرد.
در نظام فکری دکارت فقق فابمه محض قرادر اسرت شرناخت م قرول یقینري حاصرل
نماید ،در صورتي که تخیل و حافظه و حس اگر گابي عمال حصول این شناخت را آسراب
مينمایند ،ولي در عوض بیشتر اوقات آب را مشکل و منحرف مريسرازند؛ زیررا مرثال ذات
خداوندی بدوب تخیل و حس ،تصور ميشود؛ خداوند و بمچنین نفس روحراني انسراب را
نميتواب تخیل کرد ،نوب در این موارد بریج تصرویر و داده حسري دخالرت نردارد .امرا از
رف دیگر فابمه امتداد و شکل را به مدد تخیل و حس آسابتر درميیابد .این مورد ی نري
امتداد ،در میاب کل دادهبای حسي تنها امری است که فابمه به رور عقالنري مريتوانرد در
یابد وگرنه برای فابمه غیر ممکن است که بتواند احساس حرارت ،نور ،لرذت و یرا درد و
غیره را به نحو مستقل و بدوب توسل به تصور و یا حتي تصویر اشیاء بهنظر آورد.
به عالوه دکارت در تأمل اول از کتاب تأمالت این اصل را پذیرفته است که بر نیرز را
که با وضوح و تمایز کامرل ادراک نمرایي ،کرامال حقیقرت دارد .او درواقر  ،اولرین دسرتور
حصول م رفت یقینى را دورى جستن از برگونه سبق ذبرن و پریش داورى مرىدانرد و آب
نیزى را که بدابتش بر او مسلي گردد ،حقیقى م رفى مىکنرد .نرزد دکرارت صرورتبراى
علمى بماب تصورات واضح و متمایزند که به بردابت متصرف بسرتند .دکرارت در کتراب
اصول فلسفه نیز بره اصرل وضروح و تمرایز پرداختره اسرت .او در ت ریرف تصرور واضرح
مىگوید« :نیزى که برای ذبن دقیق ،حاضر و واضح باشد؛ درست بره گونرهاى کره وقتري
اشیاءِ درست در برابر دیدگاب ما قرار مرىگیررد و برا قروت فرراواب برر آب اثرر مرىگرذارد،
مىگوییي آببا را به روشنى و وضوح مىبینیي» (دکارت  :4874،اصل .)47
پس از بیاب این اصل به ت ریف اصل تمایز مىپردازد و آب را ننین ت ریف مىکنرد« :آب
نیزى است که نناب دقیق و از اشیاى دیگر متفاوت است کره فقرق بیرانگر بمراب نیرزى
است که آشکارا بر بیننده دقیق ظابر مىشود» (بماب ،اصل .)48
از گفتار دکارت ،ننین بررمىآید که تصور ممکن است واضح و روشن باشد ،امّا متمایز
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نباشد؛ ی نى تصورات روشن و واضح شر ى زم براى تصورات متمایز است ،در حالى که
تصورات متمایز شرط زم و کافى براى تصورات واضح است؛ ی نرى حصرول م رفرت برا
تصور واضح صورت مىبندد و با تصور متمایز از بي باز شناخته مىشرود .دکرارت تصرور
وضوح و بدابت را در کنار بي مىگذارد و به عبارت دیگر ،از آب جا کره تصرور واضرح و
متمایز متصف به بردابت اسرت و تصرور بردابت خرویش ،از شرهود 4در فلسرفه دکرارت
انفکاکناپذیر است.

بنابراین ،تصور واضح و متمایز دف تا حاصل مىشود و ابقاى آب بمیشگى و درجه یقین
آب به بماب درجه تصورات شناخته شده واضرح و متمرایز اسرت .نرزد دکرارت ،تصرورات
واضح و متمایز برگز حاصل مشابدات تجربى و ادراک حسى نیست ،بلکه ایرن تصرورات
را خداوند در ذبن قرار داده و یا بر حسب آب نره در ابترداى تأمرل ششري آورده« ،نروب
بدوب تردید خداوند قادر است ،بر نیزى را که من بترواني متمرایز ادراک کرني ،بره وجرود
آورد» (دکارت.)444 :4884،
بدینترتیب از دیدگاه دکارت یقین لمي نميتواند از مت لقات شناخت تجربه حسي ،بره
ویژه مت لقات ادراک حسي بیروني ما به دست آیرد .او ایرن برياعتمرادی خرود نسربت بره
ادراکات حسي را در تأمل دوم کتاب تأمالت با توسل به مثال موم آشکارا بیاب کرده است.
حواس بر بار به ظابر ،شيء دیگری را در اختیار ما قرار ميدبد .نیزی کره در بمره ایرن احروال
متغیر پابرجا ميماند ،ی ني بماب نیزی که ما موم مينامیي ،تنها در ذبن ادراک ميشود (.)54:4884
حال نه بگوییي خداوند این تصورات را در من نهاده است ،یا ذبن مرن قرادر اسرت آببرا را بره
وجود آورد ،به بر حال انساب است داد با نى خاصى براى این گونه تصورات دارد.
دکارت ميگوید :برای اینکه به درستي بفهمیي که حس از نه میزاب یقیني برخوردار است ،باید سه
درجه از ادراک حسي را از بي متمایز کنیي .درجة اول ،تأثیر بي واسطه اشریای خرارجي برر انردام
جسماني است و این نیزی غیر از حرکت اندامبای حسي و تغییر شکل و وضر یتي کره ناشري از
این حرکت است ،نميتواند باشد.
درجة دوم ،عبارت از نتیجه ذبني بيواسطهایي که حاصل اتحاد نفس با عضرو مادی متأثر شده است.
–––––––––––––––––––––––––––––
1. intution
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ادراکاتي مانند درد ،تحریکات لذتبخش ،تشنگي ،گرسنگي ،رنگبا ،صدا ،مزه ،بو ،سرما و گرمرا
از این قبیل بستند و بماب ور که در تأمل ششي گفته شده ،ناشي از اتحاد و درواق ترکیب نفرس
و بدب ميباشند.
درجة سوم نیز شامل بمه آب احکامي است که از دیرینترین سالبای زندگي خود عادت کردهایري
که بنگام به وجود آمدب حرکاتي در عضو مادی ،درباره اشیای خار از خودماب صادر کنریي .مرثال
وقتي نوبي را ميبینیي نباید فکر کنیي که صور ذبني از آب جدا ميشروند و بره نشري مريرسرند،
بلکه فقق ش ا بای نور من کس شده از نوب موجب حرکات خاصي در عصب بینایي مريشروند
).( Ross, 1967: 241-255

بنابراین ادراک حسي بمین حرکت مغزی است که میاب ما و حیوانات مشترک است .اما
درجه دوم ادراک حسي نتیجه بمین حرکت مغزی است و فقق شامل ادراک رنرگ یرا نرور
من کس شده از نوب است و منشأ آب این است که نفس نناب پیوند محکمي با مغرز دارد
که حرکاتي که در مغز رخ ميدبند ،بر آب اثر ميگذارند.
از نگاه دکارت اگر بخوابیي دقیقا میاب حس و عقل فرق بگذاریي ،بیج نیرزی بریش از
این را نباید به حس نسبت دبیي .زیرا برنند این حکي که «نوبي در خرار وجرود دارد»
ناشي از احساس رنگي است که بر من اثر گذاشته است و از گسترش این رنگ و حردود و
وض یتي که نسبت به اجزای مغز من دارد اندازه ،شکل و فاصله آب را نتیجه ميگیررم .اینهرا
را عموما به حس نسبت ميدبیي ،ولي واضح است واق یت اشیاء نره پدیردار آببرا کره در
ادراک حسي دریافت ميشود ،بلکه بای بسیطي نروب امترداد ،جسري ،شرکل و نظرایر آب
است که واق یاتي متکي به عقل بستند.
اینجاست که دکارت در رساله مناظر و مرایا ثابت کرده است که اندازه ،فاصرله و شرکل
را فقق از ریق استد ل ميتواب ادراک کرد .احکامي که در سنین پختگري کامرل براسراس
مشابدات جدید ميسازیي یقینيتر از احکامي بستند که در سنین اولیه کودکي و بدوب نرام
صادر کردهایي و این یقینا درست است .دکارت عمال موفق شرد یقرین را از ضرابطه حسري
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جدا سازد ،او را ميتواب یکي از بنیاب گذاراب فیزیک نظری دانست .بري ننرین دکرارت در
پاسخ به یکي از اعتراضات ميگوید:
خطای نوب شکسته در آب ،نه بهوسیله حس مسه بلکه با کمک عقل تصرحیح مريشرود .زیررا
برنند به دلیل حس مسه است که حکي به راست بودب نوب ميکنیي ،ولي درواقر ایرن حرس
برای تصحیح خطا کافي نیست .بنابراین در این مورد فقق فابمه است که خطای حس را تصرحیح
ميکند ).)Ross, 1967:241-258

بدینساب ميتواب نتیجه گرفت که از نظر دکارت یقینري کره مريترواب از ریرق فابمره
بدست آورد ،از یقیني که به حواس مربوط است به مراتب بیشتر است.
به ورکلي دکارت به عنواب یک فیلسوف عقلگرا تحت تأثیر اسرتد ل ریاضري بروده و
ریاضیات برای او نمونهای از وضوح ،یقین و استنتا منظي را فرابي ميکررد .در ریاضریات
عنصر شخصي و عوامل ذبني مانند احساس ،حذف شده و مشتمل است بر مجموعرهای از
قضایا که صدقاشاب مسلي است .لذا فلسفه نیز واجد خصوصیت صدق ،کلري ،ضرروری و
غیر شخصي است؛ نیزی که ادراک حسي فاقد آب است.
به بمین دلیل دکارت بی یات قدیي را بر پایه محسوس بيواسطه و ادراک روزمرره مرا
از جهاني که در آب زندگي ميکنیي ،ساخته بود؛ جهاني که در بمه جرا ادراک آب بالضرروره
به کیفیت و نیرو وابستگي دارد .ب د از بی یات ،ریاضیات را جایگزین ميکند کره از عرالي
واق خود بر داده محسوسي را ميراند .درواق

بی یات دکارت ایرن عرالمي را کره بررای

انساب و در حد و مقیاس او آفریده شده ،عالمي که خانه اوست ویراب مريکنرد؛ برننرد او
ميتواند ننین عالمي را که در آب سراسر تجلیات عقل و زیبایي را ميبیند ،تحسین کند .در
صورتي که این کار را نميکند و ننین عرالمي را ویرراب مريکنرد و در حقیقرت عرالمي را
جایگزین آب نميکند؛ زیرا برای او بیج فرقري برین مراده و حرکرت برا امترداد نامحردود و
بيکراب یا با ماده نامتنابي و نامحدود نیست .حرکت ،حکمرت خاصري نردارد .بریج نیرز
دارای مکاب خاصي نیست و بمه مکانها از لحاظ مرتبه و ارزش با بي برابرند .بریج نیرزی
جز ماده و حرکت نميتواب یافت و زمین نیز در مرکز عالي قرار نگرفته است ،اصرال نظمري
ندارد؛ نه مرکزی وجود دارد و نه عالمي ،عالي حقیقي آب است که عقل در خود ميیابرد نره
آب که حواس گمراهکننده به ما مينمایاند .البته این برداب م نرا نیسرت کره در نظرام فکرری
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دکارت ادراک حسي فاقد بر گونه اعتبار است؛ زیرا در تأمل ششي ميخروانیي کره دکرارت
ميگوید:
واق ا گماب نميکني ناگزیر باشي تمام نیزبایي را که ظابرا حواس به ما ميآموزد ،بيپرروا بپرذیرم
ولي زم بي نميبیني که در سراسر آنها شک کني؛ زیرا نیزی صریحتر از این نیست که بدني دارم
که وقتي احساس درد ميکني ناخوش است و به بنگام احساس گرسنگي ،تشنگي به خروردني یرا
نوشیدني نیازمند است و بنابراین نباید شرک کرني کره در ایرنبرا حقیقتري وجرود دارد (دکرارت،
.)416:4884

به عالوه با این احساس گرسنگي و تشنگي و مانند اینبا درميیابیي که نفس و بدب آب
نناب به بي درآمیختهاند که با بي یک واحد تام را تشکیل ميدبند .بنابر این در تأمل ششي
ميگوید:
بی ت ،این ادراکات حسي را تنها به این منظور در من نهاده است که نفسي بداند بررای ایرن کرل
مرکبي که خود جزء آب است نه نیزی سودمند و نه نیزی زیاببار است و نوب ایرن ادراکبرا
تا این حد کامال واضح و متمایز است ،من آنها را بي نوب قواعدی مطلق و یقیني به کار ميبرم که
بترواني برره وسریله آنهررا مابیررت اجسرام بیررروب از خررویش را بريواسررطه م لرروم سرازم ،بررا آنکرره
ادراکات حسي ،درباره اجسام ،جز م رفتري بسریار مربهي و مغشروش نیرزی بره مرن نمريآمروزد
(دکارت.)411:4884 ،

زيبايیشناسی و سوبژکتیويسم دکارت
سوبژکتیویسي به عنواب نتیجه کوگیتوی دکارت ،اندیشهای بردی در دل نظرام فلسرفي او و
نگرشي است در عرصهبای مختلف اعي از م رفتي ،اخالقي و زیبایيشناختي؛ که در عرصه
زیباشناختي و بنر مبنا را بر داور زیباشناختي و پدیدآورنده اثر بنری ميگرذارد .از ایرن رو
ارتباط سوبژکتیویسي بره عنرواب یکري از مباحرث مهري فلسرفه غررب در عصرر جدیرد برا
زیبایيشناسي ابمیت خاصي پیدا ميکند.
در حقیقت تفسیر جدید دکارت از حقیقت ،بستي و م رفت بر مبنای «سوبژکتیویسري»

4

و خودبنیادی است .سوژه در جهابِ دکارتي به م نای ذبن است؛ درست نقطه مقابل مفهروم
–––––––––––––––––––––––––––––
1. subjectivisme
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کهن آب که به بمه موجودات بی ي و انساب تا خدا ا الق ميشد« .ابژه» در دنیای قدیي به
م نای برابر ایستاده و سوژه به م نای امر ذبني بود؛ ی ني بر آب نه م تبر بره اعتبرار ذبرن
است .اما در عالي دکارتي انقالبي در حال وقو بود؛ سوژه به انساب ا الق مريیافرت؛ زیررا
نزد دکارت یقینيترین امور ،بماب «شيء متفکر» 4است و بمه اشیاء و امرور بره یقرینِ مرن
ی ني سوژه حقیقت پیدا ميکند؛ لذا ابژه بودب به نحوی ت لق پیردا کرردب بره سروژه اسرت.
ابژهبا دیگر موجود بمابو موجود نیستند؛ بلکه به اعتبار سوژه موجودنرد .برا ایرن مقردمات
نسبت بشر به موجودات و علي ما به آب مرج  ،بمین ش ور نفساني انساب بره خرود اسرت.
بدینترتیب در فلسفه دکارت انساب مدار و محورِ بستي تلقي ميشود که بمره موجرودات
ابژه اویند.
از منظر تفکر دکارتي بنر از خالقیت ذبني بشر بر آمده است .بنابراین بنر امرری دروب
ذبني است و نه امری عیني و مستقل از ذبن انساني .در روزگار دیرن و اسرطوره و فلسرفه
یوناني ،بنر یا گونهای ابدا و یا محاکات عالي وجود برود و یرا گونرهای الهرام و انکشراف
غیبي حقایق ،اما در عصر کنوني منشأ ابدا بنری نیز سروژه اسرت .انسراب در مقرام سروژه
«خالق مایشای بنری» است.
ژاب وال ميگوید« :از شناسایى به وجود رسیدب ،نتیجه خوبى است ،لریکن ایرن برداب م نرا
نیست که فکر آب گاه که واضح و متمایز است ،اشیاى موجود را بدابساب که بستند ،مرىبینرد»
( .)514 :4861این سخن بداب م ناست که ذبنِ منِ اندیشنده مبدأ شناسرایى اسرت کره ایرن را
ميتواب جنبه سوبژکتیو فلسفه دکارت نامید .به بر حال درنظر دکارت نفس نا قه کارش انترزا
کردب و بازنمودب اعیاب خارجى برآمده از ادراک حسى نیست و حواس تنها ضربهبایى از اشیاء
را دریافت نموده و بازنمایى آب ،حتى رنگ ،بو ،گرمى و سردى ،کار نفس نا قره اسرت .عرالوه
بر این نفس به لحاظ اعمال خود ،به حواس وابسته نیست؛ زیرا پیوند آب با بدب یک امر امکرانى
است ،نه ضرورى؛ مىتواب تصور کرد که نفس بدوب بدب نیز وجود داشته باشد.
بنابراین ،م یرار شناخت حسي فرردی برا بر زیبایي شناسانه حکایت از توانایي کامال
–––––––––––––––––––––––––––––
1. cognitive object
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سوبژکتیو انساب برای تمیز زشت از زیبا دارد .از این منظرر زیبرایي سروبژکتیو اسرت و برر
نیزی که سلیقه یا حساسیت ذبني ما را ارضاء کند ،زیبا است .زیبایي از ایرن نرو نیرزی
جز ادراک ذبني و لذت حاصل از آب است .موجرود زیبرا از تناسرب فیزیکري و یرا کمرال
روحي و م نوی نناب که پیشینیاب درک ميکردند ،بر نميآید.
دکارت در نامهای به دوستش مرسن مورخ  48مارس  4680مينویسد:
این پرسش شما که نه نیز را مي تواب دلیل آب دانست که نیزی زیباست ،بماب پرسشي است که
پیش از این مطرح ساخته بودید که نرا یک آوا مطبو تر از آوایي دیگر است ،با ایرن تفراوت کره
لفظ «زیبا» به ور خاص در مورد حس بینایي به کار ميرود .اما زیبا و مطبو جز بر نحروه داوری
ما درباره شيء مورد نظر د لت ندارند و نوب نحوه داوری انساببا متفاوت است ،نميتواب م یرار
م یني برای زیبا یا مطبو پیردا کررد .نیرزی را کره بررای اکثرر انسراببرا خوشرایند واقر شرود،
مرريتررواب «زیبرراترین» نامیررد ،امررا در ایررن صررورت برره درسررتي آب را ت ریررف نکررردهایرري
(.)Cottingham,1991:vol. III. 19

بنابراین با این نو نگرش به اشیاء در آثار بنری به خوبي آشکار ميشرود کره بیننرده و
نحوه نگرش او در اندیشه فلسفي دکارت جایگاه محوری دارد.
تأمالت دکارت پس از او مبنای فلسفه جدید شد؛ به وری که از کانت تا نیچه بمه در
مقام اثبات رأی دکارت بودند .البته در دوراب م اصر ،اگزیستانسیالیستبا در مقرام گریرز و
گذر از این خودبنیادی و بازگشت به حقیقت بودهاند.
اینجا زم است اشاره شود کانت نیز در فلسفه خود به شیوه نظاممندی به بررسي اراده
و ذوق به عنواب یک جنبه از آگابي انساب ميپرردازد .در نقرد قروۀ حکري ،برا ربیرافتي بره
موضو از ریق آنچه که خود کانت آب را «حکي ذوقي» مينامد ،به کندوکاو درباره آگابي
ما از امر زیبا ميپردازد.او سخن خود را با بحث از ایرن واق یرت آغراز مريکنرد کره آدمري
احکامي را از قبیل «این زیباست» صادر ميکند .کانت ميگوید :حکري بره ایرن کره نیرزی
زیباست از آگابي به حضور توأم با حس لذت ناشي ميشود ی ني حکي ذوقي صرفا امرری
تأملي است ،به عبارتي حکمي است که نسبت به وجودِ عین خارجي بيتفاوت ميماند کره
این غیر از لذت ناشي از امر مطبو و لذت ناشي از امر خیر است؛ زیررا ایرنبرا برا نروعي
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کشش به سمت عین خارجي توأماند .البته منظور کانت این نیست که کسي که فيالمثل بره
زیبا بودب فالب قالیچه شرقي حکي ميکنرد ،کرامال نسربت بره وجرود واق ري ایرن قالیچره
بيتفاوت است بلکه مقصودش صرفا این اسرت کره در حکري بره زیبرایي آب ،توجره فررد
مستقیما م طوف به کیفیات بصرری و ظرابری آب اسرت ،ترا وجرود آب نیرزی کره ننرین
ادراکاتي را میسر ميسازد .در این خصوص آنچه ما را به حکي ذوقي ميرساند لذتي اسرت
که در جریاب تأمل درباره زیبایي به وجود ميآید و متأثر از تحقق یا عدم تحقرق امرر مرورد
تأمل نیست .بدین ساب این خصیصهای برخاسته از واق یت ذبنري و «سروبژکتیو» احسراس
لذتي است که حکي ذوقري از آب نشرأت مريگیررد .درواقر انقرالب کپرنیکري کره کانرت
ميخواست در فلسفه ایجاد کند ،در بنر و زیبایي نیز دگرگوني بنیادیني به وجرود آورد کره
ميتواب از آب به انقالب در بنر یاد کرد و مباني پیشنهاد شده از سوی او جهتگیرری کلري
بنر و زیبایي را به نوعي برای بمیشه ت یین کرد و وجوه زیباشناسي و نقد بنری جدیرد را
نیز الزامي ساخت.
لذا از نتایج بسیار مهي تفکر سوبژکتیویستي دکارتيِ نظریرة بازنمرایي 4م رفرت و دانرش
بشری از واق یت است .براساس این نظریه علي بشری به جهاب و موجودات خرارجي اعري
از موجودات بی ي یا آثار بنری از ریق تصویر و نمرایش و ارائره آبباسرت.از ایرن جرا
ادراک اشیاء به مثابه ابژه به واسطه استحضار و به حضور خود لبیدب و نمایاندب آببرا بره
سوژه میسر ميشود .اشیاء بنگامي که در عالي واق ي خویشاند ،ابژه نميشوند ولري وقتري
بازنمود یافتند ابژه ميشوند.
نتیجه
فلسفة مبتني بر تصورات واضح و متمایز دکارتي ،بنر و زیبایي را یک م ضرل مريشرمارد؛
زیرا بقای بنر به اعتبار جزییت آب است که به ت میي عقلي قابل تحویل نیست و از ایرن رو
–––––––––––––––––––––––––––––
1. respresentative
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بر تصورات روشن تکیه ندارد .به عالوه تجربه و ادراک حسي براى ما کلیت و ضرورت را
به بار نميآورد؛ زیرا بر اکتسابى از حواس و تجربه ،مربوط به امرر جزئرى اسرت  .جزئرى
کلیت ندارد .بنابراین زیبایيشناسي از این لحاظ که از امری حسي آغاز شده ،امری فردی و
فاقد کلیت است و در فلسفه دکارت محلي بررای آب نیسرت؛ امرا از منظرر «سوبژکتیویسري»
زیبایيشناسي به عبارتي بماب فلسفه بنری است که امرروزه مطررح اسرت کره بنرا برر آب،
زیبایي محسوس واق یت خود را از دست ميدبد و پس از تصدیق اینکره زیبرایي حقیقتري
است ناشي از روح و نه از بی ت ،ميتواب بین سوبژکتیویسي دکارت با علي زیبایي شناسي
نسبتي تنگاتنگ قائل شد.
بنابراین در زیبایي شناسي کالسیک افال وب زیبایي محسوس سایه ،اثر یا تصویر زیبایي
م قول است؛ ولي با پیدایش دیدگاه جدید دکارتي یا کانتي م نرا تنهرا از آب مرنِ اندیشرنده
ميشود و امر محسوس از م نا و محتوی تهي مريگرردد .در نتیجره زیبرایي محسروس نیرز
واق یت خود را از دست ميدبد .محسوس به م نای دکارتي یا کانتي دیگر شرکوه حقیقرت
نیست ،به عالوه اصال با شرو تفکر فلسفي جدید ،بنر به فلسفة بنر تبدیل ميشود.
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