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Abstract  
Immanuel Kant in Critique of the Power of Judgment has formulated logical 

function of the judgment of taste according to moments of quality, quantity, 

relation and modality. In explaining the quality of the judgment of taste, he 

introduces disinterested satisfaction and dissatisfaction as the object of the 

faculy of taste, and in this respect distinguishes the beautiful and its related 

judgment from the interested pleasure of the agreeable and the good. Despite 

the fact that Kant has explained the meaning of the interest in the field of 

practical criticism, he defines the interest as a satisfaction with “the 

existence of an object” in third critique. Such a definition denies any 

possibility of connection between satisfaction with the beautiful and faculty 

of desire. However, in §41 and §42 of third critique, he discusses the 

Possibility of “an empirical and intellectual interest in the beautiful”. The 

inclination to repeat the encounter with the artistic matter as well as the 

beauty of nature on the one hand and the feeling of disinterested satisfaction 

with the existence of the object on the other hand, creates an apparent 

contradiction in the relationship between interest and the beautiful. The 

present essay intends to eliminate or at least reveal the probable complexity 

of reading Kant's definition about interest and possibility of linking it with 

the beautiful in his aesthetics. 
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یبا نزد کانت« علقه»معنای  /2  و نسبت آن با امر ز

 

یبا و نسبت« علقه»معنای   نزد کانت آن با امر ز
 ارسالن آقاخانی
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 22/9/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 9/6/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
ت، نسبت و ت، کمی  های کیفی   مؤلفهعملکرد منطقی حکم ذوقی را بر حسب حکم  نیروینقد ایمانوئل کانت در 

ذوق  قوۀعلقه را متعلق  بی خرسندی  نات حکم ذوقی، خرسندی و ده است. وی در تبیین کیفی  کربندی  جهت صورت
متمایز مند حاصل از مطبوع و خیر  علقه خوشایندیبه آن را از مربوط کند و از این حیث امر زیبا و حکم  معرفی می

علقه را  ،مدر نقد سولیکن ده است، کرتبیین در حوزۀ نقد عملی  معنای علقه رابا وجود اینکه کانت . سازد می
 قوۀل از امر زیبا با . چنین تعریفی هرگونه امکان ارتباط خرسندی حاصنماید می تعریف« متعلق دی از وجودخرسن»

مطرح  را «تجربی و ذهنی به امر زیبا علقۀ»امکان  ،سومنقد  42و  41وی در بندهای  ،کند. با این حال می میل را نفی
علقه نسبت به  و احساس خرسندی بی ،و نیز زیبایی طبیعت از سویی هنری. تمایل به تکرار مواجهه با امر سازد می

پژوهش پیش رو در نظر دارد با  آورد. تناقضی ظاهری در نسبت علقه با امر زیبا پدید می از سوی دیگر، وجود متعلق
و « قهعل»از  پیچیدگی احتمالی در قرائت تعریف کانت ،داوری حکم ذوقی فرآیندتشریح معنای علقه و توجه به 

 .تر سازد کم روشن دستیا  کندرفع را  در زیباشناسی ویامکان پیوند آن با امر زیبا 
 

 . ، حکم ذوقیمیل قوۀعلقه،  کیفیت، ،، امر زیباسیزیباشناکانت،  کلیدی: های واژه
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 مقدمه  .1
 حسبلکردهای منطقی حکم برحکم ذوقی را برمبنای عم ،در بخش تحلیل حکم ۀقونقد کانت در 
تبیین  (Modalität) و جهت (Relation) ، نسبت(Quantität) ت، کمی  (Qualität) تکیفی   1ۀلفچهار مؤ

 ۀلسفف ۀشده در نقد اول که دربردارند بخش تحلیل با جدول احکام تبیین مؤلفۀد. این چهار کن می
که  پردازد میچیزی های منطقی حکم ذوقی به تحلیل  لفه. این مؤنظری کانت است، مطابقت دارد

تبیین کیفی حکم ذوقی نوعی کنیم.  به یک متعلق مراد می «زیبایی»ما به هنگام اطالق لفظ 
کند. تبیین  میل را معرفی می قوۀعلقه و مستقل از تمایالت برخاسته از  بی (Wohlgefallen) خرسندی

ت حکم ذوقی و همگانی ی به کلی  پردازد، تبیین  میبودن خرسندی حاصل از داوری امر زیبا  کم 
کید دارد أو ت کند بر خصوصیات صوری معرفی می مبتنی آن را صرفا   ،حکم ذوقی از حیث نسبت

تصرف به هیچ غایتی غیر از  ،زیباست آنچه که دارای دو  (Form der Zweckmäßigkeit) صورت غائی 
نهایی، حکم  مؤلفۀ. در توجه نداردانسان است،  ۀدر طبیعت و قوای متصور درونیو  بیرونیوجه 

پردازد. چنین ضرورتی بر  حاصل از ادراک امر زیبا می خوشایندیذوقی از حیث جهت به ضرورت 
م درک ضروری  ۀمبنایی مشترک میان هم از امر زیبا در بین  خوشایندیافراد داللت دارد که مقو 

آدمی تکیه  ۀمتصوراین مبنا بر ساختار مشترک قوای  (.Gaut & Lopes, 2005: 56-61) ستها انسان
 شود و کانت آن را حس مشترک ان میمشترک در میان آدمی خرسندیدارد که موجب ایجاب 

(Sensus Communis )خواند. می 
رخالف حکم ذوقی ب ،بندی عملکردهای منطقی توجه به این نکته ضروریست که در طبقه

ل،  لین مؤ عنوان بهت کیفی   مؤلفۀجدول احکام در نقد او  ل کمی   می تعریفلفه او  ت شود. در نقد او 
در احکام کند.  میوجه اندراجی آن تکیه  بر و ارجاع دارد ت متعلق شناختعینی   ی بهحکم شناخت

ی ارجاع حکم به متعلق شناخت آن را به نحو ضروری و کل   (bestimmende Urteile: )اندراجینظری 
ل داشتن اعتبار عینی، احکام به دلی بخشد. احکام شناختی اعتبار می ،دهکرنزد همگان تصدیق 

به مفاهیم محض  ،جهت که عالوه بر شهودات حسی و تصورات ناشی از آن بدان ؛هستند تجربی
در مطابقت )مقوالت( فاهمه نیاز دارند تا به احکام نظری اعتبار عینی ببخشند. این مفاهیم محض 

 :توان چنین گفت می بنابراین ؛شوند بندی می طبقه ،با عملکردهای منطقی حکم نظری
ی  ضروری آن داللت نمی

لیکن  ؛کند اعتبار عینی یک حکم تجربی بر هیچ چیز غیر از اعتبار کل 
، اگر ما  ی است تی جهت تلق  عل  به همچنین متقابال  ی حکمی که به نحو ضروری دارای اعتبار کل 

ست که  ی مطلق فاهمه تحت ادراکی)که هرگز بر ادراک مبتنی نیست، بلکه مبتنی بر معنا ببریم پی
بیان نه صرفا  نسبتی میان ادراک و  ۀمثاب یعنی به ؛شود(، الجرم باید آن را عینی بپنداریم فرض می

 2.(Prol, 4: 298)تلقی کنیم  ابژهای از  بیان داشته ۀمثاب سوژه، بلکه به
 ؛اندراجی نیستشناختی محض حکم به عینیت متعلق ارجاع ندارد و ، در حکم زیبادر مقابل

ت حکم ذوقی و اعتبار عام آن ۀبرای تأمین زمین ،رو از این تمهید دیگری الزم است. کانت خود  ،کلی 
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 ۀهای چهارگان لفهبندی مؤ بر تفاوت صورت ،سومر نقد در ابتدای بخش تحلیل حکم ذوقی د
  اذعان دارد:اندراجی ذوقی در مقایسه با احکام  عملکردهای منطقی حکم

کند، از طریق  لش ]به آنها[ مراجعه میم  هایی که این نیروی حکم در تأ لفهؤویش ممن در پ
ام )زیرا همیشه حتی در داوری ذوقی ارتباطی با  شده  کارکردهای منطقی برای داوری راهنمایی

ه دارد، ت توج  کیفی   مؤلفۀزیبا ابتدا به  ۀفاهمه موجود است(. از آنجایی که حکم ذوقی دربار
 (.CJ, 5: 203) ام مالحظه قرار دادهآن را مورد  نخست

 بهبخشی  عام یقینا  به اعتبار ،حکمی دارای مبنای پیشینی مثابۀ به ،تبیین حکم ذوقیکانت برای 
ت ل، این کلی  بودن حکم ناشی از تأم   ن به دلیل غیر اندراجییکزیبا نیاز دارد. ل دربارۀحکم 

 ،لی از متعلق حس تجربیتفکیک حکم ذوقی تأم   برای اولذا  ؛تواند بر عینیت  متعلق تکیه کند نمی
را مبنایی  بودن هعلق یعنی خیر اخالقی، بی ،مرجع عقل عملیو نیز از متعلق کاربرد  ،یعنی مطبوع

تواند توافق  فاعل داوری می ،اساس آندهد که بر  بخشی به حکم ذوقی قرار می تبرای امکان کلی  
 دیگران با حکم ذوقی را مطالبه کند. 

 ،دیگریا به عبارت  3(Interesse) «علقه»نسبتی با ست که حکم ذوقی هیچ ا  عیکانت مد  
علقه است. وی  خرسندی  محض و بی ،ندارد و رضایت ناشی از امر زیبا ابژهخرسندی از وجود 

عی توان مد   در این صورت چگونه می ؛داند و نه حامل آن زیبا را نه مبتنی بر علقه می دربارۀحکم 
ادراک خرسندی تحریک  برایل زیبایی به هیچ عنوان تمایلی را بود که خرسندی حاصل از تأم  

رو در نظر   سازد؟ پژوهش پیش برقرار نمی (Begehrungsvermögen) میل قوۀکند و هیچ نسبتی با  نمی
 .کندمیل با امر زیبا را بررسی  قوۀدارد ضمن شرح معنای علقه نزد کانت، امکان پیوند 

 

 کاربرد عملی مرجع عقل  حوزۀمعنای علقه در  .2
 ،کاربرد عملی عقل حوزۀتعاریفی از علقه در  ،اش نقادی ۀگان سه سوم ۀمرحل کانت پیش از ورود به

سازد  مطرح می نقد عقل عملیدر  و هم متعاقبا   اخالق ۀمابعدالطبیع گذاری برای پایه ۀهم در رسال
. وی کند تعریف می ،یید شودتأ ه عقال  ای برای فعلی ک که بر مبنای آن علقه را دلیل و در واقع انگیزه

بر این اساس کند که  تعریف می« میل به احساسات قوۀوابستگی » ۀمثاب را به (Neigung) «تمایل»
 به  اراده عقل وابستگی  عملی حوزۀگاه کانت در ددهد. نیز علقه از دی نیازی را نشان میهمواره 

در پاورقی  اخالق ۀمابعدالطبیع گذاری برای پایه در وی .(Alison, 2001: 87) اصول عقل است
، خردمندر قانون در موجودی تصو   مثابۀ بهمربوط به شرح چگونگی حضور پیشین خیر اخالقی 

 4کند: عقلی را چنین تبیین می علقۀنسبت احترام و 
ن گاهی  مستقیم اراده   تعی  که آخری باید  طوری به ؛شود احترام خوانده می ،آن براز طریق قانون و آ

  طرز صحیح، احترام تصور ارزشی علت آن. به مثابۀ بهمعلول قانون مالحظه گردد و نه  مثابۀ به
اخالقی صرفا  در احترام  علقۀامری مصطلح به هر کند. ]...[  نفس من را نقض می  ست که حبا

 .(GW, 4: 401) گیرد به قانون شکل می
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عمل اخالقی را  سوبژکتیو  اصل پایبندی به  مزبور ۀرسالدیگر از  جاییهمچنین کانت در 
یک اخالقی  (Imperativ) «امر»وی از دیدگاه داند. در واقع  کارگیری علقه در آن می هب مشروط به

دارای  مندیخردای که برای هر ذات  ؛ ارادهاست خردمندمشترک میان ذوات  (Wille) «خواست»
ست ا علقه چیزی»به شرط اینکه عقل بدون هیچ منعی عملی باشد. و از آنجایی که  ،اعتبار است

ن صورت علت  یعنی به ؛شود که عقل از طریق آن عملی می ( ibid, 4: 459) «آید میاراده در تعی 
های احساس را حس  و با موجودات فاقد عقل که تنها محرکاست  مندخردمخصوص ذوات 

 . ، نسبتی نداردکنند می
ت از ای برای تبعی   احساس احترام به قانون اخالقی را مسبب ایجاد علقه ،کانت در نقد دوم

ناخالقی مبنایی برای  ۀناشی از انگیز علقۀ. داند قانون اخالقی می  (Vorschrift) «دستور»مفهوم  تعی 
 ،ای صرف برای عمل به قانون اخالقی مبتنی باشد دستور اگر بر علقه ،رو شود و از این واقع می

ۀ ست که دستور اخالقی را به انگیزا ای مقبولیت و مشروعیت دارد. در حقیقت علقه واسطه
(Antrieb)  علقه،  شود. این سه مفهوم آن تلقی می توجیهمبنایی برای  وانعن بهو  دهد پیوند میاراده(

دوم وی مانعی برای عمل به  ۀست که سویحس ا دارایو  مندخرد موجود فانی   ۀویژ اراده، دستور(
دهد و این مفاهیم مستلزم فرض چیزی هستند که این موجود را  قانون اخالقی پیش رویش قرار می

 تا به قانون عمل کند.  دارد میبر آن 
در غیر  ؛قانون ۀبه صورت قانون اخالقی توجه دارد و نه به ماد ا  صرف و عمل به قانون احترام این

به مفهوم قانون معنای منفعت  ،ی داشته باشددومهی را به اگر این احساس چنین توج   ،این صورت
از ابتدا محکوم به  ،تناهیم مندخردتالش برای تبیین مفهوم آزادی در موجود یابد و عمال   راه می

 نیگسستنا، پیوندی حد و حصر به قانون اخالقی ام بیاحساس احتر ،در نتیجه ؛شکست خواهد بود
را به اطاعت از قانون محض  یمندخردهر موجود متناهی  علقۀبا تصور قانون اخالقی دارد که 

اخالق پیوسته با  حوزۀه داشت که مفهوم علقه در باید توج   ؛ بنابراین،آورد به وجود میاخالقی 
پس احترام به قانون اخالقی یا پیوند پیشین آن با تصور  ،شود پیروی از قانون اخالقی ایجاد می

 .(CPrR, 5: 79-80) است (interessant) برانگیز  قانون اخالقی در حقیقت علقه
 کسبای را  علقه یید عقلی  تأ ۀواسطبه بلکه  ،نیستند علقه دارای صرفا   خردمندموجودات 

یعنی دلیلی برای انجام فعل  ؛شود تبدیل می  به علقه میل یا گرایش صرفا  نسبی، یک  طور کنند. به می
 ءعملی جز  ۀمفهوم علقه در حوز ،تایید شود. بر این اساستا جایی که عقال   ،قی برای آنشو  یا م

ست که وی خودانگیختگی  ا هایی نزد کانت است و یکی از روش بودنخردمندمفهوم  ضروری  
عملی  حوزۀدهد. از توضیحات کانت در  در برابر قانون اخالقی را به آن ارجاع می خردمندموجود 

های حسی  چه به تحریکات و تکانهاگر ؛ای ندارند آید که موجودات فاقد عقل علقه می چنین بر
ز موجود واسطی که هم به نحو  ۀمثاب ، او را به«انسان بودن علقه دارای» توانایی   ،بنابراین ؛هستند مجه 

کند. چنین  و هم به نحو عقلی، میان وجود حیوانی و وجود الهی تبیین می شود متأثر میحسی 
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صرف و نیز ادراک خیر اخالقی و احترام به آن بودن  جایگاهی انسان را مستعد ادراک مطبوع
تجربی که مبتنی بر امیال یا تمایالت قبلی انسان  علقۀ مهم است که بین کانت بسیارسازد. برای  می

مربوط به یا دلیل   واقع انگیزه می دردو   .شودتمایز قائل  (reine) «محض»یا « عملی» علقۀاست و 
ای  علقه، محض علقۀ پس ؛کند ایجاب میمیل یا نیاز ناشی از طبیعت حسی از را مستقل  فعلهر 

ست و ا بخش دالیل یک عمل اخالقی اخالقی در حقیقت قوام علقۀآید.  اخالقی به حساب می
را تحریک کند، معنا  خردمندبدون آن هیچ تصوری از انگیزه برای فعل اخالقی که موجودی 

احکام  (Allgemeinheit) تکلی  حال باید توجه کرد که دومی  (.Alison, 2001: 88) نخواهد داشت
 ،که به هیچ عنوان دارای مبنای عقلی نیستلی به دلیل این، در صورتی که او  کند را تصدیق میعملی 

 ۀمثاب به ،فریندات از قانون اخالقی بیای را برای تبعی   یعنی اصل پیشینی که بتواند از درون  خود علقه
تجربی حکم را   علقۀلذا ؛ شود بر مبنای امیال قبلی می خوشایندیای تجربی، موجب ادراک  علقه

 دهد.  تقلیل میبه حکمی جزئی، بدون مبنای پیشین 
 ،مرتبط با میلخوشایندی  عملی یا  خوشایندی   ورزد که اساسا   اخالق اصرار می حوزۀکانت در 

خوشایندی علت میل است یا معلول آن.  خوشایندیبسته به اینکه آیا  ؛به دو صورت ممکن است
 وار باشد گرایش حسی عادی است و متعاقب آن اگر عادتامر تا جایی که علت میل است یک 

(Neigung) ذهنی خوشایندیباشد، پس خوشایندی ت عل   ،میل قوۀو اگر میل یا بهتر بگوییم  ؛است 
(intellektuell) میل یا خود  قوۀم این است که از در حالت دو خوشایندیبودن  است. علت ذهنی

میل پیوند دارند و تنها دو  قوۀها با  علقهکه تمام  اصلی این است ۀنکت گیرد. ت میئعقالنی نش ۀاراد
مربوط باشد: خردمند میل موجود  قوۀتواند به  می خوشایندیروش متفاوت وجود دارد که در آن 

ل مربوط به  .(Ibid: 93) محصول وابسته به آن ۀمثاب یا به مبنا مثابۀ به حسی  خوشایندیمورد او 
  .مربوط به احترام به قانون اخالق است دومست و مورد  ا تجربی

 

یباشناختی  حوزۀمعنای علقه در  .3  ز
باید توجه  ،رو از این ؛استت کلی   مؤلفۀت مقدم بر کیفی   مؤلفۀ سومدر نقد  ،طور که گفته شد همان

نسبت به ت را بر سلب علقه برای حکم ذوقی برحسب کلی   )کلی(داشت که کانت اعتبار همگانی 
با حال فاعل داوری و خرسندی برخاسته از  بژهایا بر سلب علقه از تصور مبتنی بر نسبت وجود  بژها

 خیرناشی از علقه در مطبوع و  خوشایندینهد. وی پیوسته از تمایز احساس  می بناداوری برای او 
متناقضی از احساس بعضا  و هایی متنوع  گوید و مثال با خرسندی ناشی از زیبا سخن می

های احتمالی را از حکم  سازد تا بتواند تمام علقه در دریافت حسی از مطبوع مطرح می خوشایندی
 (.CJ, 5: 204-14) ذوقی محض سلب کند

کانت در جهت نیل به تبیین کلیت احکام زیباشناختی محض در نخستین گام به تشریح 
ها را یا تجربی  وی علقه ،که گفته شد طور همانپردازد.  ای پیوند دارد، می  که با علقه ای خوشایندی



 7/ 1400 پاییز و زمستان ،2 شمارۀ ،49 سال فلسفه،

م ا را مقو  نه نبودن پیوند دارد و یا آ بودن و نامطبوع با احکام مطبوع ،داند که در این صورت می
هم تنیده  در اخالقی خیربه با احکام مربوط  ،کند که در این صورت ی میهای اخالقی تلق   انگیزه

نامیده  (gut) «خوب»ی دوم  م دستهو احکا (angenehm) «مطبوع»اول  ۀپس احکام دست ود.ش می
ه یک ای ب کند که بدون نسبتی با هر علقه لفه، کانت احکامی را تبیین میشوند. در برآیند این مؤ می

ست که بر شهود فاعل ا ل صرف در صورت  متعلقیم  د که صرفا  ناشی از تأشو خرسندی منجر می
شود. کانت برای ایجاد تفاوت  می (Kontemplation) تعمق فرآیندموجب آغاز  و اثر گذاشته حکم

دوم  ۀ آید که دست درصدد برمی ،با احکام مربوط به زیبا خوبضروری بین احکام مربوط به مطبوع و 
 کند.  امبر  ای  را از هرگونه علقه

م وی از لفظ مزبور پرداخت. های متقد   و نیز قرائت سومحال باید به تعریف کانت از علقه در نقد 
و ابتدا و انتهای  2)در ابتدای بند دهد  علقه تعریف ارائه می دربارۀامر زیبا سه مرتبه  تحلیلوی در بخش 

 اند از: که عبارت (4بند 
 .(Ibid: 205) زنیم علقه آن خرسندی است که با تصور وجود متعلق پیوند می (الف

 .(Ibid: 207) خرسندی برای وجود یک متعلق یا فعل (ب
 .(Ibid: 209) یکسان استای به آن  خواستن چیزی و خرسندی از وجود آن، یعنی ]با[ داشتن علقه (ج

در هم تنیده است. خرسندی از وجود  خوشایندیو  پس مفهوم علقه همواره با حس خرسندی
از  خشنودیخرسندی از خیر نیز در نقد سوم به همین مناسبت  .حاصل علقه به متعلق است ،بژها

مبنایی برای ایجاد علقه به یک  ۀمثاب شود. مفهوم یک غایت عقلی باید به وجود یک فعل معرفی می
پس  ؛از وجود یک فعل حاصل آید خرسندیفعل اخالقی که متعلق اراده است لحاظ شود تا 

مبنای ایجابی آن و  ۀمثاب میل دارد، هم به قوۀای با  رابطه زمان هم»ای  خرسندی پیوسته با هر علقه
 .(Ibid: 205) «روری پیوسته به مبنای ایجابی آن]چیزی[ به نحو ض ۀمثاب هم به

یک میل است و « مبنای ایجابی» ۀناشی از علق خرسندیرسندی از امر مطبوع باشد، اگر خ
ل، ما در مورد او   ؛با یک میل است« پیوستهالزاما  »آن خرسندی اگر خرسندی از امر خیر باشد، 

ما طالب خیر اخالقی  ،دومدر مورد  ؛مطلوب ماست ،آنچه مطبوع است را دوست داریم و بنابراین
شود. در هر دو مورد نسبت به  ما از آن می خرسندیهای عقلی سبب  هستیم و این در پیوند با بینش
  بودن، ناب ای وجود دارد که از آزاد ت، و عالقهای از اهداف و غایا وجود متعلق، میلی، مالحظه

 .(Wenzel, 2005: 21)کند  جلوگیری میبودن خرسندی  (self-contained)اتکاء بودن و خود
 خوشایندی رب است کهدریافت  فرآیند م برحسی متقد   ،التذاد و خوشایندی ،مطبوع در پس

ر تذک   9 بندجهت تمیز مطبوع از زیبا در  بهواسطه و مستقیم داللت دارد. کانت این مسئله را  بی
در حکم  خوشایندیبودن  واسطه بر این باور است که بی ،امر زیبا بند تحلیل البته وی در ؛دهد می
همیشه بر چیزی  [)مطبوع(این لفظ ]» :سترد که نقطه اشتراک مطبوع و زیبازیبا نیز وجود دابه 
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 ,CJ)« گونه است( خوانم نیز دقیقا  همان آنچه من زیبا می )در موردواسطه خوشایند است  یداللت دارد که ب
5: 208.) 
مربوط به عمل  خوشایندیدر  ،طور که در تشریح علقه در بخش قبل گفته شد همان، مقابل در

نمیل است که توسط عقل  قوۀمتعلق  ،)خیر(اخالقی میل زمانی که توسط عقل  قوۀو  یابد می تعی 
ن یابد، از  ؛شود فراخوانده می نسبت به امر اخالقی متعاقبا    علقهآن پس  ؛همان اراده است تعی 

 ؛استبرانگیز  علقه ،بلکه حامل و همراه علقه یا به عبارت دیگر ،خیر نه مبتنی بر علقه ،رو  این
مطبوع شامل خرسندی انفعالی و مربوط به  یابند. میل نسبت می ۀدو با قو هرو خیر  مطبوع ،بنابراین

نعبارت است از خرسندی عملی که حاصل  است و خیرادراک حسی  ست که میان  ارتباطی ا تعی 
 شود.  تصور می ابژهذهن و وجود 

 

یبای .4  ها با علقه ینسبت ز
کند.  معرفی می «قتعم  »داند و آن را  ای نمی هیچ علقه اب میختهامر زیبا آ دربارۀرا کانت حکم ذوقی 

نسبت به متعلق و موجودیت آن داللت دارد. این گونه بودن حکم به نوعی بر استقالل حکم  تعمقی
ل تأم  از حیث احساس خوشایندی یا ناخوشایندی صرفا   را بلکه صورت آن ،خود  متعلق حکم نه

ل این است که حکم ذوقی محض مؤلفۀ. تمام هدف کند می را که  (reinen Geschmacksurteile) او 
ناز هر گونه  ،محمول زیبایی متعلق به آن است  و نیز هر خوشایندیمیل از طریق احساس  قوۀ تعی 
ق در متعلق از سوی فاعل ا سازد. تنها در این صورت است که تعم  گونه مفهوم معطوف به غایت مبر  

ل این محض مؤلفۀدر  تواند محض باشد. ادراک می یعنی  ؛شود بودن به روش سلبی محقق می او 
 ،به عبارت دیگر ؛شوند از حکم ذوقی سلب می ،ها علقه یعنی ،تمام مالحظات مفهومی و حسی

 مبنایی ،حکم نیرویتبیین تمایز جنس خرسندی از امر زیبا با احکام مربوط به مطبوع و خیر در نقد 
 دوم مؤلفۀشود. از  می بیینت« زیبا چه چیزی نیست؟»یعنی با پرداختن به پرسش  ؛سلبی دارد
در واقع کانت  کند. بودن حکم ذوقی را تبیین می محضست که کانت به نحو ایجابی زیبا تحلیل امر

از یعنی  ،آید تا امر زیبا و خرسندی ناشی از آن را از حیث ایجابی صدد برمیهای بعدی در لفهؤدر م
احساس خرسندی را  ،کانت در جهت تبیین کیفیت حکم ذوقیتوضیح دهد. « آنچه هست»حیث 

کند. قرائت کانت از  تلقی می «خوب»داند و نه آن را پیوسته با  می «مطبوع»با  نه مجاز به پیوند
 حاصل از زیبا چنین است: خرسندی

که هیچ علقه و آزاد است؛ برای این خرسندی بی ،فقط خرسندی  ذوق برای ]تحقق[ امر زیبا
تواند بیان شود که خرسندی  می ،بنابراین ؛ستاند ای، نه حسی و نه عقلی، از ما تصدیق نمی علقه

 (Achtung) و یا احترام (Gunst)عنایت، (Neigung) در سه مورد اشاره شده مربوط به تمایل
 (.Ibid: 5: 210) تنها خرسندی آزاد است عنایتیرا ز ؛است

است که معنایی  بودن علقه بی یکی :شود کید میأدر اینجا بر دو صفت خرسندی حاصل از ذوق ت
ها و مصادیقی که کانت از  مثال. 1و دیگری آزادی حکم ذوقی در باب امر زیباست:  سلبی دارد
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پردازد که شامل  به ذائقه و بویایی می ،اول ۀدست :شود به دو دسته تقسیم می ،سازد ها مطرح می علقه
 ؛منش و خلقیات و صفات رفتاری اشاره دارد به ،دوم ۀرات شیمیایی و جسمانی است و دستث  أت

لی ق غایت نهایی را ی سبب قانونمندی که تحق  دومشود و  سبب انتفاع جسمانی می یبه نحو او 
گونه انتفاع  است که نه محصول هیچ خرسندینوعی  ،علقه از زیبا دهد. خرسندی بی نوید می

 نه مانند مطبوع با سلسله نیازها، به قانون اخالقی استجسمانی است و نه همراه با احترام 
(Bedürfnisse)   ای پس چنین خرسندی ؛یابد ت از قانون ربط میدر ارتباط است و نه با لزوم تبعی،  

حکم ذوقی .2 ؛قائم به ذات است و سروکار دارد خشنودیمحض است، تنها با احساس خرسندی  
از  ؛یعنی حکم توسط هیچ عامل خارجی برای فعل  تعمق در خویش مجبور نشود ؛باید آزاد باشد

 )ابژه یا همان متعلق(ای؛ چه حسی و چه عقلی. در مورد مطبوع، عامل خارجی   هیچ علقه جانب
یید أمندی طبیعت و در مورد خیر، قانون اخالقی است که تصدیق و ت طبیعت حسی ما و نهایتا  قانون

 (Autonomie) آوتونومی مبنای ،در احساس بودن هعلق بی ،بنابراین ؛)اگر نه اطاعت را(کند  را اجبار می
 است. «خرسندی آزاد»و  حکم ذوقی محض

ن ارزش زیباشناختی  در واقع این  ،وابستگی گونه هرزیرا  ؛علقه باشد که باید مستقل از استتعی 
ن را   پیراستگیو  گذاری قانونهر دو ویژگی خود ،در نتیجه ؛آورد درمیارزش دیگری  به خدمتتعی 

بودن حکم ذوقی  گذار خودقانونالبته در اینجا  ؛(Alison, 2001: 94-95) کند ذوق را تضعیف می
 ؛را برای تخیل صرف به کار می برد «آزاد»متخیله است. کانت اصطالح گذاری  خودقانونناشی از 

 ۀمثاب ذوق را به ،گیری تحلیل نتیجه ،بنابراین؛ و فاهمه هگونه که برای هماهنگی بین متخیل همان
 .(Guyer, 1992: 241) کند مندی آزاد متخیله توصیف می متعلق در رابطه با قانون برآورد  ای برای  قوه

ن نمیمیل ما  ۀقو ،در خرسندی آزاد که ویژگی حکم مربوط به زیباست گونه  و ما رها از هر پذیرد تعی 
 تمایالت حسی و اخالقی هستیم.

 

یبایی  ق خرسندی بیتعم   .5  «خوب»و  «مطبوع»پلی میان  مثابۀ بهعلقه در ز
حسی مطبوع و  خوشایندیبین  واسط و پلی ۀحلق عنوان بهزیبا  ق درخرسندی ذوقی حاصل تعم  

و  حس واجدموجودی  عنوان بهانسان که گونه  هماناست. )احترام به امر اخالقی( خرسندی عقلی 
ادراک زیبایی را  فاعل کانت ،ست ا حاد قانونمندی طبیعت و آزادیمشترک برای ات   کالبدی ،خردمند

در حالت ذهن خویش ادراک  (Reflexion) لداند؛ موجودی که زیبایی را با تأم   صرفا  انسان می
 :دکن می

یعنی  ،ها انسانتنها برای  «زیبایی»فاقد عقل معتبر است؛  ت  همچنین برای حیوانا «بودن مطبوع»
 عنوان به) یدوم ۀمثاب اما نه صرفا  به ،]که[ خردمند نیز ]هستند[، اعتبار دارد  برای موجودات حیوانی

هر  برای «خوب» ،با این حال .موجوداتی که هم زمان حیوان هستند مثابۀ بهبلکه  ،مثال ارواح(
 .(CJ,5: 210) در کل معتبر است خردمندموجود 
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از سویی درصدد است تا  ،متعلق دریافتی صرفا  انسانی عنوان بهزیبایی  ساختنمتمایزکانت با 
 رها سازد ،گرایی بود تجربه ۀاندیشخویش که ناشی از  ۀتبیین زیبایی را از اپیکوریسم مستقر در زمان

(Wenzel, 2005: 25). یوی سعادت و خوشبخت (eudaimonia/Glückseligkeit) گرایی  تجربه مورد نظر
 پذیرد: مطبوع مترادف است، نمی ۀباالترین مرتبرا که با 

)هرچقدر هم که ممکن است از  کند زندگی می خوشایندیلیکن این وجود انسانی که صرفا  برای 
  .(CJ, 5: 208) باشداین حیث مشغول باشد( باید در ذات خود ارزشی را دارا 

 دهد: باره ارائه می  این توضیحی در 4مربوط به بند  همچنین وی در پاورقی
التزام ادعایی در تمام اعمالی که      دربارۀ بایدامر  همیناست. واضح  پوچی    ،خوشایندیالتزام به 

[ ممکن است از لحاظ معنوی پالوده خوشایندیندارند، هرچند که ]این  خوشایندیهدفی غیر از 
 اشدعارفانه یا به اصطالح آسمانی ب ای خوشایندیحتی اگر  ؛)یا آراسته( شود هم صادق باشد

(Ibid: 209). 
باستان و  ۀتالش دارد زیبایی را از پیوند کالسیک آن با مفهوم خیر در اندیش از سوی دیگر، او

قصد دارد زیبایی و حکم مربوط به آن را  ویگرایی رها سازد.  نیز از مفهوم کمال در عقل و مدرسی
حکم  قوۀتبیین نماید تا بتواند اصل پیشینی  ،متعلق احساسی که دارای اصل پیشینی است عنوان به

ررا که غایتمندی در قوای  ها از طرفی در دریافت حسی با  احراز کند. انسان ،انسان است تصو 
فاقد حسیات در نظر به قوانین اخالقی و  معقولبا موجودات  ،و از سوی دیگراند  حیوانات مشترک

دات دو ویژگی حیوانات و موجو موجودی که هر عنوان بههای عقلی اشتراک دارند. انسان  ایده
 ذوق ۀو قو (Urteilskraft) حکم ۀقوتواند متعلق  حتی می ،واسط ۀحلق عنوان به رد،را دا خردمند

(Geschmacksvermögen) قوۀمتعلق  ،به عبارت دیگر ؛ادراک کند است،پیشینی  یرا که واجد مبنای 
صورت ویژه با  امر زیباست که ادراک آن به ،بین قلمرو شناخت و اخالق است ۀحاکمه که واسط

 سرشت انسانی در ارتباط است. 
ل تحلیل امر زیبا مؤلفۀدهد که  آنچه گفته شد نشان می سه قسم خرسندی متفاوت را از  ،او 

د تا با استدالل  آزادی  خرسندی  حاصل از داوری کن میل، تشریح و تبیین می قوۀحیث نسبت آنها با 
ت آن را فراهم شخصی، امکان تع علقۀامر زیبا از قید هرگونه  میم حکم به تمام افراد و احراز کلی 

های  ن قوه، متعاقبا  ویژگیمیل و استقالل امر زیبا از ای قوۀبا ایجاد نسبت میان علقه و  ،اینربناب ؛آورد
ل تحلیل می مؤلفۀخرسندی نیز در  سه قسم شود. برآیند خصوصیات این سه مفهوم و مجموع  او 

 توان چنین بیان کرد: تشابهات و تمایزات آنها را در یک نگاه می
م -1شماره جدول   خصوصیات اقسام خرسندی در نقد سو 

 اقسام خرسندی angenehmمطبوع schön زیبا gut خوب
 عقل

Vernunft 
 ذوق تاملی

Reflexionsgeschmack 
 حسی ذوق

Sinnesgeschmack 
 متعلق به

 با واسطه )خوب برای چیزی(
das Nützliche Gut 

 ویژگی ادراک واسطه بی واسطه بی
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 نسبت با علقه حسی علقۀآمیخته با  علقه آزاد و بی آمیخته با علقه به قانون اخالقی
ای را با خود  همراه با علقه و حامل آن )علقه

 نهد( کند و بنا می همراه می
 نوع نسبت با علقه مبتنی بر علقه برانگیز در جامعه صرفا  علقه

مشروط به تصور ارتباط میان سوژه و وجود 
 ی مفهوم است. متعلق یا فعل  صرفا  به واسطه

صرفا  تأملی است و نه به مفهوم 
 توجه دارد و نه به وجود متعلق.

مشروط به تصور متعلق و 
نسبت وجود آن با فاعل 

نیاز به مفهوم، ادراک، بدون 
 است.

 ادراک ۀنحو

 از حیث کمیت Einzelne شخصی Allgemeingültigکلی Allgemeingültigکلی

( و geschätztآنچه توسط شخص ارج نهاده)
 شود. ( میgebilligtیا روا دانسته)

( gefälltشخص را خرسند )
 کند. می

شخص را 
( vergnügt)مسرور

 کند. می
 ادراک ۀنتیج

 در ارتباط با Neigung تمایل Gunstعنایت Achtungاحترام

 ذوات خردمند
صرفا  متعلق ادراک انسانی )به 
اعتبار حیوان بودن و در عین 
 حال به اعتبار خردمند بودن(

 فاعالن ادراک حیوان فاقد عقل + انسان

 

 میل قوۀو امکان پیوند آن با علقه  بی حکم ذوقی .6
فرض   از آید. این پیچیدگی ادراک زیبایی پیش می بودن  علقه از بی کانتنوعی دشواری در تفسیر 

را  خوشایندداشتن به امر  علقه ویگیرد.  ت میئزیبایی طبیعی و هنری نش ادراک بودن  علقه بیامکان  
ل بر مؤلفۀو این در حالی است که در  ؛داند خرسندی از وجود متعلق حکم یا تصور وجود آن می  او 

قبلی به وجود  علقۀ نحو مستقل از هر تنها باید به لی نهزیباشناختی تأم  این باور است که احکام 
 ؛ننهند بنا در خودشانای را  طور کل هیچ علقه بلکه همچنین الزم است به ،شان شناخته شوندمتعلقات

تداوم خرسندی حاصل از زیبایی وجود نداشته باشد؟!  برای میلیلیکن آیا ممکن است که هیچ 
کنسرت موسیقی با صرف هزینه و به فرادادن  های هنری یا گوش پس گرایش به بازدید از نمایشگاه

 خرسندیآیا این  ،عبارت دیگر چگونه ممکن است؟! به یرویداد چنینزمان و انتظار قبلی برای 
ل در  مؤلفۀقرائت  کانون دشواریدر واقع  سازد؟ میل نسبتی برقرار نمی ۀهرگز با قو پیوند علقه با »او 

 یک متعلق   زیبایی   ظاهرا  شود.  که در تعاریف کانت از علقه برساخته می قرار دارد« وجود متعلق
ی پذیر تلق   را توجیه وجود آنعلقه به  فرضتواند باشد که ما  یکی از بهترین دالیلی می ،ادراک حسی

ها،  ها به منظور ادراک زیبایی از قبیل میل به تماشای موزه توسیعی از فعالی   ۀکنیم. پس پهن
ورود به چنین  ۀهایی برای دریافت اجاز مسافرت برای انجام چنین کاری و پرداخت هزینه

ای   علقه با حکم، احکام ذوقی را ۀقوسادگی با ارجاع به تعاریف کانت از علقه در نقد  ههایی ب مکان
 (. Guyer, 1992: 233) آمیزد درمی
 ؛دکن امر هنری را تهدید می دربارۀویژه  به ،ت حکم ذوقیهای کلی   ین پیچیدگی ضمنا  زمینها

 فراآوریاثر هنری توسط هنرمند، اگر نگوییم وی به تمایل حسی خود برای  آفرینش فرآیندچراکه در 
باید بپذیریم به غایتی مفهومی یا به عبارت دیگر دلیلی برای  کم دستکند، لیکن  ه میاثر توج  آن 
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البته مفسرانی چون آلیسون بر این باورند که نقد زیباشناختی کانت به تحلیل  ؛نظر دارد ،آن آفرینش
ا 5؛پردازد حکم مربوط به امر زیبا می اثر هنری و  فراآوری فرآیندباید توجه داشت که هنرمند در  ام 

و خود را مکررا  در  کند میبارها اثر هنری خود را از حیث صورت داوری  ،آندر جهت تکمیل 
 فرآیندتوان  نمی ،رو از این ؛پردازد های اثر خود می به بررسی ویژگی دهد و میجایگاه مخاطب قرار 

؛ داوری صورت امر زیبا و تأمل در آن دانست فرآینداثر هنری را به صورت مطلق منفک از  فراآوری
ا  گاه  فرآیندست که بر  ا طبیعی باید پذیرفت آدمی تنها در مواجهه با زیبایی  ام  تولید امر زیبا ناظر و آ

بخش آن بر قوای متصوره و مقام تأمل  ثیر آزادیأصرف صورت زیبا و ت ی  باره با تجل   یک و بهنیست 
آفرینش اثر هنری هم به  ،مخاطب-، در زیبایی هنری انسان در مقام نابغهدر مقابلآن مواجه است. 

ل در میل همراه است و هم پیوسته به تأم   قوۀدارد که با فرض یک غایت و احیانا  با تحرک اشتغال 
لذا در ؛ دکن مبادرت میش پی آن در جهت به سرانجام رساندن در صورت اثر هنری و داوری پی

ل، کارآمدی تمهید  مؤلفۀصورت بروز چنین مشکلی در قرائت  نیازی  پیش عنوان بهبودن  علقه بیاو 
زیبایی هنری محل تردید  دربارۀموافقت دیگران توسط فاعل ادراک،  (fordern)ۀ برای امکان مطالب

 گیرد. قرار می
باشد و نه ما  ژهابوابسته به وجود تواند  مینه  ،طور که اشاره شد احساس خرسندی از زیبا همان

 ؛عمل کنیم یابیم، باشیم و برای این منظور متعلقی که زیبا میخواستار تداوم وجود توانیم  می
میل را انکار  ۀی بر قودومثیر أوضوح ت با تفکیک علقه و واکنش زیباشناختی، کانت به ،بنابراین

 (.Ibid: 239) دکن می
ای  علقه»است و نه « علقه مبتنی بر»نه  ،زیبایی دربارۀرو به نزد کانت حکم ذوقی  از این

یک  (giving-rise-to) «برانگیختن»و  (being-based-on)«بودن بر مبتنی»این تمایز میان «. آفریند می
سلب هرگونه علقه از حکم ذوقی پیش رو قرار دهد. در واقع  دربارۀتواند مسائل ظریفی را  می ،علقه

 ۀآشکار که تجربحکم ذوقی هیچ استداللی برای انکار این واقعیت  بودن   علقه بیتبیین کانت از 
 ؛آورد فراهم نمی ،زیباشناختی ایجاد کند ۀای به تکرار تجرب تواند مکررا  انجام شود و علقه زیبایی می

تکرار آن  برای داشتن علقهو  خرسندیای از نسبت  کننده رسد وی تبیین اقناع به نظر می ،در نتیجه
 ۀنکت الزامی دردسرساز است. ،دآفرین ای نمی علقه ،که ذوقاین کند. احساس خرسندی عرضه نمی

تواند شرط  این موضوع است که ایجاد یک علقه نمی کید برتأمهم دلیل کانت برای چنین تبیینی 
قی ماهیت تعم   بود، اگر چنین میباشد.  ،گونه که در حکم اخالقی هست آن، خرسندی از خود زیبا

یافت، خلوص حکم ذوقی  رفت و از آنجایی که با خواست  اراده پیوند می حکم ذوقی از دست می
طور ضمنی  تمایزی بین حکمی که به برایشد. او چنین تمهیدی را برای ایجاد فضا  منتفی می

 ش وابسته به برساختن علقه به متعلق است، تدارکبا آن حکمی که ماهیت ،آورد ای را پدید می علقه
رود  گمان میکند.  تمایزی را ترسیم نمیچنین ی که کانت به طرز صریحبیند. باید اعتراف کرد  می

چنین امری ، او را در تحلیل کند نمی ایجادای را  قهحکم ذوقی هیچ علاصرار کانت بر این که  ۀنتیج
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 کند که زیبایی صرفا   باور  اشتباه خود است که اذعان می ۀگم کرده باشد و شاید در نتیجسردر عمیقا  
 .(Alison, 2001: 96) باشد برانگیز  تواند علقه در جامعه می

ای باشد حکم اخالقی محض است، لیکن حکم ذوقی در  به باور او حکمی که حامل هر علقه
 سازد: جامعه علقه می

این حال بسیار  باو ( uninteressiert) علقه تواند کامال  بی متعلق خرسندی می دربارۀیک حکم 
احکام  ۀ؛ همکندای را حاصل  لیکن علقه ،نباشدای مبتنی  یعنی بر هیچ علقه ؛باشد برانگیز علقه

ای را در خود بنا  حتی هیچ علقه ،اما احکام ذوقی محض ؛گونه هستند اخالقی محض این
 .(CJ,5: 205) است برانگیز لقهذوق ع داشتن   ،کنند. صرفا  در جامعه نمی

 ۀکانت با امکان پیوند خرسندی حاصل از حکم ذوقی محض و علقباید توجه داشت که 
حاد موافق است و لزوم آن را ات   (intellektuelles Interesse)ذهنیو  (empirisches Interesse) تجربی

 داند: انسان می ۀذوق با تمایلی در ذات انسان و قابلیت اراد
ای معطوف به مبنای  نباید هیچ علقه ،شود آن حکم ذوقی که به موجب آن چیزی زیبا اعالم می

شود، از این   حکم زیباشناختی محض داده مثابۀ بهکه داشته باشد ]...[. لیکن پس از آناش  ایجابی
همواره  یختگیمکند. هرچند این آ پیروی نمی ،ه شودتواند با آن آمیخت ای نمی قاعده که هیچ علقه

با چیزی دیگر  آمیخته]امری[  ۀمثاب ل از همه ذوق باید بهیعنی او   ؛تواند غیرمستقیم باشد فقط می
 خوشایندی  متعلق را با  دربارۀل صرف م  اصل[ از تأکه بتواند خرسندی ]ح نتصور شود. برای ای

 (.Ibid: 296)دبیشتر از وجود آن پیوند زن
حکم ذوقی و خرسندی حاصل از  بودن ناآمیختهدر تناقض با تبیین  ،لاین قول کانت در نگاه او  

بودن  هعلق تنها ادعای کانت مبنی بر بی نه ،لذا این ادعای اخیر؛ رسد ای به نظر می آن با هر علقه
ل گرایش تأم  وی . (Guyer, 1992: 233) افزاید دهد، بلکه بر ابهام آن می کننده جلوه نمی را اقناع حکم

داند؛ چراکه زندگی اجتماعی در  انسان می (Geselligkeit)کردن  معاشرت رزیباشناختی را متکی ب
 توان گفت: می بنابراین ؛سرشت انسان وجود دارد

ای برای داوری هر چیزی  قوه ۀمثاب ه ذوق همچنین باید بهینکتواند در ا آدمی نمی معاشرتیسرشت 
 ،ش را به هر شخص دیگری منتقل کند و بنابراینی حس  تواند حت   ی شود که از طریق آن فرد میتلق  
شخصی مطالبه آنچه از طریق تمایل طبیعی نزد هر  (Beförderung)ارتقاءابزاری برای ۀ مثاب به

 (.CJ, 5: 298) بماندشود، ناکام  می
 خوشایندیی کل   قابلیت انتقالمتکی بر  ،شود ای که در جامعه توسط ذوق حاصل می علقه

مرور در تمدن بشری جای خود را به  ها به ه به جذابیتدارد که توج   است. کانت خود اظهار می
تمدن و در واقع زندگی اجتماعی  گیری شکلهای زیبا داده است و این خود حاصل  ه به صورتتوج  

و  با دیگران های زیبا حاصل از صورت خرسندی گذاشتن قابلیت درمیانپس  ؛انسان بوده است
 معاشرت خود از داوری ذوقی، پیوندی ضمنی و منوط به  احساسگذاری  تمایل انسان به اشتراک

ر آن وجود ندارد و فاقد د منفعتیده که هیچ ش خرسندیانسان دارد. چنین امری سبب ارزشمندی  
ست که بر منزلت چنین ا ل زیباشناختیم  تأ ۀنتیج قابلیت انتقالتنها شخصی است و  علقۀگونه  هر
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ای غیرمستقیم است.  به تکرار آن علقه میلافزاید. خوشایندی زیبایی در جامعه و  می احساسی
 علقۀ»ای را  شود. کانت چنین علقه ای به زیبایی می چنین علقه ۀتمایل انسان به جامعه واسط

و تنها مزیت آن را ایجاد امکان  چراکه مشروط به جامعه و باواسطه است ؛نامد به زیبا می «تجربی
تواند  داند که می ذوق می ۀوسیل حسی به احساس اخالقی به خوشایندیحاکمه از حالت  قوۀانتقال 

واسطه  ای بی به علقه کانت. واسطی به هم وصل سازد ۀانسان را چون حلق قوای حاوی مبنای پیشین
طرزی  ای را که به نیز نظر دارد. کانت علقه ،که بتواند با خرسندی حاصل زیبا پیوند داشته باشد

داند و این علقه از نظرگاه وی  می ذهنی ۀتواند با امر زیبا پیوسته و متحد شود، علق  مستقیم می
 ،لذا زیبای هنری نسبتی با ُخلق معطوف به امر خیر ندارد و بنابراین ؛معطوف به زیبای طبیعی است

 های عقلی مرتبط باشد: تواند با ایده نمی
بخشی از آنچه که من کاربرد هنرمندانه  ۀمثاب پذیرم که علقه به زیبا در هنر )به حال با کمال میل می

لین و بنابراین ئهای طبیعی برای تز از زیبایی آورم( هیچ گواهی را مبنی بر  به حساب می تجم 
روشی از اندیشیدن که به خیر اخالقی اختصاص یافته باشد و حتی صرفا  تمایل به آن را نیز فراهم 

)نه صرفا   یزیبای طبیع بهواسطه  ای بی دادن علقه کنم که نسبت آورد. در عوض، من ادعا می نمی
 .(Ibid: 5:298-299)است نفسی نیک( همواره نشانی از ذوق داشتن به منظور داوری آن

تمایل  .نزد کانت دخالت دارد بر زیبایی هنرینظری است که در برتری زیبای طبیعی  ۀاین وجه
و  متعلقات هنری علقهبه دوستی که انگیز است و هرگز هنرشناس یا هنربر احترام طبیعت به زیبایی

برتری زیبای طبیعی بر زیبای هنری تنها در این » چنین احترامی نیست. اساسا   ۀشایست ،توجه دارد
لحاظ صورت پیشی بگیرد،   لی بهاز او  ی دومحتی اگر  ،کند را بیدار می واسطه ای بی است که علقه
لی[ با تفک   در توافق  ،اند را پرورش داده هایی که احساس اخالقی خود ن ر  پالوده و مستدل  انسا]او 

 .(Ibid: 5:299) «است
ن  ،به زیبایی طبیعی داشته باشد ذهنیای  تواند علقه ه چرا فرد میینکا به تمایل عقل به تعی 
گذارد و از وجود آن  می گردد. عقل از این حیث به زیبای طبیعی احترام های خود برمی ایده

ما از  علقۀ بیند که به موجب آن خرسندی بی ذاته دارای مبنایی می خرسندی دارد که طبیعت را فی
به  ؛گیرد چون قانونی اخالقی به نحو پیشین مورد تصدیق و توافق افراد قرار می ،زیبای طبیعی
نوعی در خرسندی  به ،قوانین اخالقیتصدیق ( Intersubjektiv) االاذهانی خاصیت بین ،عبارت دیگر

از  .ی هیچ ردپایی از مفاهیم عقلی وجود ندارددوملیکن در  ؛شود هم دیده می دیگران انتقال بهقابل 
نی محسوس از ایده ۀمثاب عقل زیبایی طبیعت را به ،این حیث  .کند های عقلی خود تلقی می تعی 

ق در طبیعت به طبیعت را مبنای امکان تعم   ذهنی علقۀرود که  کانت حتی تا اینجا پیش می
 دربارۀصدور حکم  فرآیندخود و در طی  ۀرا در حیط ذهنیی ا قی علقهپندارد؛اگرچه چنین تعم   می

 :کند زیبا درک نمی
ل مند یابد، تأم   زمان نسبت به آن علقه ه خود را همینکزیبایی طبیعت بدون ا دربارۀتواند  ذهن نمی

ای به زیبایی در  ست و کسی که چنین علقها پیوستگی، همچنان این علقه اخالقیکند. به دلیل این 
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خیر  اش به طرزی استوار علقه تواند چنین کند که از پیش به طبیعت کسب کند تا جایی می
 .(Ibid: 5: 301) ر ساخته باشداخالقی را مقر  

است که ُخلق آنها در  به کسانی منحصر ،واسطه به زیبای طبیعی بی ای علقهچنین  ،بنابراین
جهت خیر اخالقی پرورش یافته باشد. کانت مشابهت میان حکم ذوقی و حکم اخالقی را دلیل 

اخالقی این است که  علقۀاما تفاوت این علقه به زیبایی با  ؛داند به زیبایی می ذهنی ۀواسط بی علقۀ
عملی به غایتی اخالقی نظر ندارد، بلکه  علقۀکه برخالف چرا ؛زیبایی در ذات خود آزاد است

ت در طبیعت است. حال آنکه چنین  گر صرفا  نظاره ای به زیبای هنری ممکن  واسطه بی علقۀغائی 
لی به قصد فریب فاعل ادراک  ،یدومکه چرا ؛نیست صدد ایجاد است. زیبایی هنری درتقلید از او 

دراک دارد. همچنین زیبای هنری غایتمند بوده ست که زیبایی طبیعی بر فاعل اا ثیرأهمان ت تصنعی  
به  نظرزیبای طبیعی در ذات خود بدون  ،برعکس .غایت آن خرسندی مخاطب خویش است و

 .(Ibid: 5: 301-302) استغایتی مشخص، غایتمند 
 ویسازد.  میل برقرار نمی قوۀزیبا هیچ ارتباطی با از دیدگاه کانت  ،طور که اشاره شد همان

گا»ت ی  ذوقی را در تفسیر معنای غائ ز حکمبرخاسته ا خوشایندی  که  زمانی ت یک هی از علی  آ
 (Ibid: 220) «آن در همان حالت پایدار نگهداشتنبرای  ]ذهنی[ سوژهبه حالت تصور با احترام 

هیچ نسبتی با نباید برای حفظ حالت  یتالشچنین  تواند مدعی باشد که می چگونهکند،  تعریف می
 ،و خرسندی خوشایندیماندن در حالت  میل به باقی دربارۀ  این پرسش؟ داشته باشدمیل  قوۀ

و ارتباط احتمالی چنین دریافتی  کشد به چالش میآن را  بودن هعلق ماهیت واکنش زیباشناختی و بی
همیل را  قوۀبا  وضعیتی که  مثابۀ بهزیباشناختی  اندیشیدن به خرسندی   ،دهد. به عبارتی جلوه می موج 

ن یابدمیل حداقل برای تداوم وجود آن وضعیت باید  قوۀ  رسد. به نظر می محتمل ،تعی 
 مؤلفۀباید  ،بر این باور است که برای رفع چنین تناقضاتی در نقد کانت از حکم ذوقی گایر  پل

 :دو حاصل دارل مورد توجه قرار داد. او بر این باور است که چنین رویکردی داو   مؤلفۀرا قبل از  دوم
و  ؛حکم ذوقی دفاع کنیمبودن  علقه بیتوانیم از لزوم  ترتیب مییکی این است که ما نخست به این 

ای  که چنین حکمی هیچ علقهخصی برای ادعای کانت مبنی بر اینشم ۀتوانیم محدود اینکه می دوم
 .(Guyer, 1992: 240) ترسیم کنیم ،کند ایجاد نمی

از جهت دیگری نیز حائز اهمیت است. راهکار حل چنین تناقض  دوم مؤلفۀه به قرائت توج  
این  دربارۀتحقیقی »تحت عنوان  این بنداست. کانت در  نقد ذوق 9بند غور و دقت در  ،ظاهری

لی ی بر او  دوممقدم بر داوری متعلق است یا اینکه  خوشایندی  پرسش: آیا در حکم ذوقی احساس 
 ؛کلید نقد ذوق است شاه ،کلید یا به عبارت بهتر ه،ه به این مسئلشود توج   عی میمد   «م است؟مقد  
ر چرا زیبا  بهکار صدور حکم ذوقی موجب تمایز حکم عاملی است که در سازو خوشایندیکه تأخ 

  :شود به مطبوع میبا حکم 
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 گذاشتن میان قابلیت درم باشد و تنها قرار باشد شده مقد    در متعلق داده خوشایندیاگر 
(Mitteilbarkeit)   چنین ،قی نسبت داده شود، بنابراینی آن جهت تصور متعلق به حکم ذوکل 

بودن صرف در  چیزی غیر از مطبوع ای خوشایندیزیرا چنین  ؛ای با خود متناقض خواهد بود رویه
تواند اعتبار شخصی داشته  تنها می ،و لذا از طریق همان طبیعتش ؛دریافت حسی نخواهد بود

 ,CJ) شود، بستگی دارد متعلق ارائه می طور مستقیم به تصوری که از طریق آن که به باشد؛ چندان
5: 217). 

ست، زیبا دربارۀت حکم ذوقی تحقق خرسندی زیباشناختی محض که ضامن کلی   9بند  در
پذیری کلی  ی را داراست و چنین انتقالکل    ی که قابلیت انتقالفرآیند؛ ستا داوری سازوکارحاصل 

گاهی از حالت ذهن در بازی آزاد قوای متخی   گاهی از علیت مبتنی بر آ له و فاهمه است. چنین آ
تتصور یا همان غا شود. بند مزبور در  صورت است که موجب احساس خرسندی از امر زیبا می ئی 

سازوکار صدور حکم ذوقی  جمالیدرک ابرای پردازد.  واقع به سازوکار صدور حکم ذوقی می
ارائه داده « کلید نقد ذوق»خود تحت عنوان  ۀزیر را در مقال نموداردنیل ویلسون  ،امر زیبا  دربارۀ
 :(Wilson, 2013:129) است

 
 نمودار سازوکار صدور حکم ذوقی – 1 نمودار

اشده که با دریافت حس داده فرآینددر  از طریق ادراک حسی و تبدیل آنها به شهودات  ت بیرونیی 
که ضامن احراز وجود چرا ؛و خرسندی حاصل از آن غایب است ابژهشود، وجود  میمتخیله آغاز 

  واره شکل فرآیند طی متخیله طریق از شده داده شهودات بر فاهمه محض مفاهیم اعمال ،ابژه
(schematisch)داوری و ادراک زیبایی فرآینداست که به دلیل غیبت مفاهیم محض فاهمه در  سازی، 

 ،به عبارتی ؛سازد تصور آن هیچ نسبتی با خرسندی حاصل از زیبا برقرار نمی ۀو شیو ابژهوجود 
و تصور وجود آن  ابژهراه را بر تصدیق موجودیت مادی  ،فرآیندغیبت مفاهیم محض فاهمه در این 
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گاهی سوژه از حالت ذهن خود که حاصل بازی آزاد قوای  ۀداوری تا لحظ فرآیندبندد.  می  متصورهآ
تصور این موجودیت مادی  ۀمتعلق و شیو ۀت صورت است، هیچ توجهی به مادی  غائ در مواجهه با

صدور  فرآینداست. اگر کل مربوط  فرآیندمراحل این  ۀندارد و خرسندی حاصل از داوری به هم
و  ابژهگونه توجه به وجود  در درون چنین کالبدی هیچ ،حکم ذوقی فرض کنیمحکم ذوقی را کالبد 

اد زیبایی با  ؛شود احیانا  خرسندی از وجود آن رصد نمی ا آنچه امکان پیوند و اتح  تجربی و  علقۀام 
به این معنا که زیبایی چیزی  ؛استداوری  فرآینددر واقع مربوط به بعد از  ،شود خوانده می ذهنی

گاهی از متعلق حکم ذوقی خاتمه یافته و اکنون حکم مربوط به زیبا  دربارۀداوری  فرآیندتصدیق و  )آ
 قوۀنیز با و  ،که امر زیبا هیچ مشارکتی در تاسیس آن ندارد و تجربی  حاضر ذهنی ۀبا علق حالت ذهن(

 ،طور که گفته شد خورد. همان پیوند می ،ه استواقع شددر فضایی خارج از داوری  ذوقی  ی کهمیل
در خود  و نه استای  نه مبتنی بر علقه «متعلق خرسندی» دربارۀکانت مدعی است که حکم 

گاهی از حالت ذهن است که از  می ایجادای را  علقه کند. متعلق خرسندی در واقع همان آ
 ای قهمبتنی بر عل نه ذهن ،وضعیتد و در این شو له و فاهمه حاصل میهماهنگی آزاد قوای متخی  

 فرآیند)داخل  در خودای را  ذهن مزبور علقه و نه حالت 6،نسبت داشته باشد ابژهاست که با وجود 
 ابژهشده در سازوکار داوری ذوقی، به خرسندی از وجود  ادراک خرسندینهد. در واقع  بنا میداوری( 

گاهی از حالت ذهن است ؛نظر ندارد  همان از ،به دیگر معنا، احساس خرسندی که محصول آ
اما چنین  ؛متعلق گسسته است ۀتصور ماد ۀو یا شیو متعلقاز وجود  ادراک زیبایی، فرآیندی ابتدا

 در جامعه یا تجربی ای تواند با علقه خود می ۀبیرون از محدود ،انجامد ی که به خرسندی میفرآیند
 پیوند یابد یا متحد شود. ذهنیای  علقه

 
 

 
 
 
 
 
 

 تجربی و ذهنی با امر زیبا ۀنمودار نسبت علق -2 نمودار
گوید که به  سخن می ای توجه به این نکته ضروری است که کانت در تعریف علقه از خرسندی

« تجربی به زیبا علقۀ دربارۀ)» 42و  41در عناوین بندهای  ،در عین حال .زنیم گره می ابژهتصور وجود 
که برد  بهره می (schön) به جای استفاده از عبارت حکم ذوقی از لفظ زیبا «(به زیبا ذهنی علقۀ دربارۀ»و 

 ،که بر اساس کلید نقد ذوقچرا ؛شدن امر زیبا دارد لداوری و مسج   فرآینداتمام  بیشتر داللت بر

به موجب فرآیند داوری 

 ۀحکم ذوقی که نتیج

نهایی آن ادراک ذهنی 

ست، حکم خرسندی ا

ذوقی صادر شده و امر 

 زیبا تصدیق شده است.

ۀبدون واسط  

 به واسطۀ جامعه

ستایش زیبای طبیعی= ذهنی ۀعلق  

 ستایش زیبای طبیعی و هنری =تجربی ۀعلق
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ر ناشی از ، احساس خرسندی حاصل از زیبا وجود  ای داوری است. اگر خرسندی فرآیندآخرین تأث 
م برداشته باشد که  که وی  چندان ؛ودمعطوف به مطبوع حسی خواهد ب ،داوری تصدیق شود مقد 

 دارد: ه زیبا اظهار میتجربی ب علقۀ دربارۀ
 ،و بنابراین ؛اند ([ شامل خرسندی از وجود یک متعلقذهنی علقۀتجربی و  علقۀهردوی اینها ])

ای خوشایند بوده  ه به هیچ علقهذاته بدون توج   را در آنچه که از پیش فی  توانند مبنای یک علقه می
 .(Ibid, 5: 298) است، تشکیل دهند

خود   علقۀ به ماهیت بی خدشهتواند بدون  توان گفت فردی با ذوق می طور خالصه می پس به
لذت ببرد. آنچه مانع  ،آن از این واقعیت که متعلق زیبا موجود است بودن محضحکم ذوقی و 

ای  این است که هرعلقه ،شود حکم ذوقی می بودن هعلق بی دربارۀقرائت نامتناقض دیدگاه کانت 
لذا دقیقا  به این علت که  ؛خرسندی در حکم ذوقی تلقی شود ایجابی   جزئی از مبنای   مثابۀ بهذاته  فی

به  را نسبت ذهنی علقۀتجربی یا  علقۀ، ای( )جدا از هر علقهاست  خوشایندزیبایی به نحو ذاتی  ۀتجرب
یبایی ۀتجرب ۀنتیج ارتباط  آمیزد، با علقه میذوقی را  خوشایندیآنچه یک خرسندی یا  .انگیزد برمی ز

 ، نزد کانتدر نتیجه ؛(Alison, 2001: 96-97)آن با غرض یا میلی متمایز از خود خرسندی است 
 آمیخته با علقهخود این خرسندی را  ،ذهنی خوشایندماندن در حالت  قیتالش صرف برای با

 خوشایندکه نه این ،است خوشایندکه چرا ؛کنیم در یک حالت ذهنی بمانیم سازد. ما تالش می نمی
 .نیمکنیم در آن حالت باقی بما چون ما تالش می ؛است

 

  نتیجه .7
کانت معنای علقه را در تبیین چگونگی احترام به قانون اخالقی در کاربرد عملی مرجع عقل به کار 

شود. چنین سازوکاری  میایجاب داند که توسط اراده  اخالقی می ۀبه اید گیرد و آن را احترامی می
گاهی از قانون اخالقی که را میل قوۀاراده یا  و نه مبتنی بر آن  حامل علقه ،است شده  ایجاب توسط آ

شود و احساس  میل واقع می قوۀمبنای  مطبوع لیکن علقه در دریافت حسی  ؛ کند معرفی می
علقه  حکم نیروی نقدخواند. در  میل و تمایل به متعلق حس را فرامی قوۀاست که  خوشایندی

ن   خوشایندیو  دگرد خرسندی از وجود متعلق تبیین می
 زیباشناختی به دلیل عدم نسبت با تعی 

یعنی حکم ذوقی نه مبتنی بر علقه است و نه حامل  ؛شود به مطبوع و خیر متمایز میاز حکم  متعلق  
در  لیکن کانت ؛میل تلقی کرد قوۀپیوند با  هرگونهتوان حکم ذوقی را فاقد  می ،رو آن و از این

یا به عبارت  ،با امر زیبارا ذهنی  علقۀتجربی و نیز  علقۀامکان پیوند  سومنقد  42و  41بندهای 
ر  اینرفع کند.  تصدیق می ،زیبا دربارۀداوری  ۀنتیجبا دیگر  تناقض ظاهری صرفا  با تصدیق تأخ 

شود. در واقع کانت  خرسندی نسبت به داوری امر زیبا یا به دیگر معنا کلید نقد ذوق ممکن می
حاصل از امر  علقۀ بی داند که خرسندی   با امر زیبا تا جایی ممکن میرا میل و علقه  قوۀامکان پیوند 

ۀ مثاب ته باشد. خرسندی از امر زیبا و تصدیق آن بهای تحقق یاف زیبا قبال  بدون نظر به هیچ علقه
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ر پس از حکم ذوقی خاتمه یابد. متعاقبا   داوری و صدور فرآیندیابد که  زمانی تحقق می ،آخرین تأث 
 قوۀبا  ،رو ذهنی و از این علقۀتجربی و  علقۀتوان با  تأمل را می ۀامر زیبا نتیج دربارۀعلقه  داوری بی

، شود نمیحکم ذوقی در ذات خویش  بودن هعلق تناقضی با بی موجب میل پیوند زد و لذا این امر
 بخش تمایل اجتماعی و اخالقی انسان برای مواجهه با زیبایی است. بلکه قوام

 

 پی نوشت
ه واژاین بهره برده است. در زبان آلمانی  «Moment» برده در سیستم انتقادی خود از لفظ های نام لفهؤبرای مکانت . 1

که شکل مذکر آن است که به لحظه و معنای زمانی اشاره دارد و  «der Moment» شود: یکی اطالق می هبه دو شیو
 رود و د که در فیزیک به کار میهایی از واژه اشاره دار به جنبه وی لفظ است اکه شکل خنث «das Moment» دیگری
یا  (mark) لفهؤهایی چون م . همچنین در حالت خنثی، لفظ مزبور به واژهرا دارد یا نیروی پیشرانه «torque» معنای

گروه  :حامل دو دسته معناستاست که  «momentum»نیز اشاره دارد. صورت التینی این واژه نیز  (aspect) نمود
رساند. همچنین این  ثیر را میأنه، نفوذ یا تو گروه دوم، معنای تکا ؛اول بر حرکت، لحظه و بخشی از زمان داللت دارد

ای مشخص از زمان است و هم به معنای اثری که توسط نیروی فعلی با  واژه در زبان انگلیسی هم به معنای لحظه
دوم معانی را  ۀرسد کانت دست شود. نیز دارای ترادف معنی با ارزش و اهمیت است. به نظر می به جسم وارد می فاصله

های منطقی  لفهؤهای فاهمه یا م لفهؤاز موقتی  زیرا ؛خود پیش چشم داشته است سومل و نقد پیوسته در تدوین نقد او  
را چنین تعریف  «لفهؤم»ل کانت در نقد او   ،مثال ؛ برایتر است دوم نزدیک بسیار به معانی دسته ،گوید حکم سخن می

 :کند می
 که طوری به؛ آورد )به یک باره یا در یک لحظه( ر ناگهانی به عمل نمیطو این علت تغییرش را به

( a-bیابد، مقداری از واقعیت ) افزایش می bبه تکمیل آن در  aابتدایی  ۀزمان از لحظ وقتی
از  ؛شود لی و آخری شمول دارند، تولید میهمچنین از طریق تمام درجات کوچکی که در میان او  

که یکنواخت  تاجایی وت ممکن است، از طریق فعلی مداوم از علی   تمام تغییرات صرفا   ،رو این
 (.CPR, A:208-B254شود ) لفه نامیده میؤباشد، م

شود. برای تفکیک این ارجاعات از حروف مخفف استفاده شده  در این مقاله به پنج اثر از کانت ارجاع داده می. 2
 از حروف مخفف نقد عقل عملی، برای ارجاع به «CPR» از حروف مخفف نابنقد خرد لذا برای ارجاع به ؛ است

«CPrR» ، از حروف مخفف نقد نیروی حکمبرای ارجاع به «CJ» گذاری برای مابعدالطبیعه  پایه، برای ارجاع به
 «Prol» از حروف مخفف آینده ی در آمدی بر هر نوع مابعدالطبیعهو برای ارجاع به  «GW» از حروف مخفف اخالق

 ایم. بهره گرفته
ت . کانت مفهوم علقه را3 خود به کاار بارده  ۀهجده وام گرفته و در جهت اندیش ۀگرایی بریتانیایی در سد تجربه از سن 

ذوق  درباارۀدر تفکر . شافتسبری، هاچیسون، هیوم، آدیسون و جرارد از جمله متفکرانی بودند که از مفهوم علقه است
بیشاتر باه مادخل  ۀبارای مطالعا یافتاه اسات.مفهوم علقه با معنای انتفاع پیوند  اندیشمنداناند. در آثار این  بهره برده

 مراجعه شود. فوردفلسفی استن ۀدانشنام( 18TH Century British Aesthetics) «هجدهۀ سد بریتانیایی زیباشناسی»
داشاته  دومدر نقد  (Achtung) «احترام»اخالقی با  علقۀو ارجاعی به تبیین نسبت   نقد سوم اشاره 12کانت در بند  .4

 (. CJ, 5: 222) است
در این « کانتدرآمدی بر زیباشناسی » ل تحت عنواننتز کتابی از کریستین هلموت و ۀم. آلیسون همچنین در مقد   5

 دهد:  توضیح میچنین باب 



یبا نزد کانت« علقه»معنای  /20  و نسبت آن با امر ز

 برایمبانی و سندی یعنی به ؛ است ئل حکم زیباشناختیابه مسمعطوف زیباشناسی کانت بیشتر 
 ،، بیشتر از مسائل مربوط به ماهیت هنرست[واال یا]زیبا  ،که یک متعلق طبیعت یا هنرادعای این

تاثیرگذاری از  ۀنظریکار،  فرآیندمتمایل است. اگرچه کانت با آخری هم سروکار داشت و در طی 
؛ قرار داشت« نقد ذوق» دوم ۀکم در ذهن او، در درج آفرینش هنری و نبوغ را پیش کشید، دست

[ به نقد  طور خالصه،  تبدیل شد، اختصاص داد. به سومعنوان اصلی که کانت به اثری که ]بعدا 
 :Alison, 2005) «آفرینش»است تا زیباشناسی « دریافت»استتیک کانت بیشتر زیباشناسی 

VIII-IX.) 
تصور  ی هماد ی همثاب بهای در کار نیست که وجود ابژه را  طور که گفته شد هیچ مفهوم محض فاهمه همان. 6

 .ابژه اثبات عینی کند ی ه تصور ماد ۀو حتی شیو
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