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چکیده
کانت در نقد اول اص ول متافيزیک طبيدت را و در نقد دوم اص ول متافيزیک اخالق را ترس يم
کرد .چون این دو نوع اصول از هم متمایز بودند ميان طبيدت و اخالق گسستی پدید آمد که کانت از
آن به خليج یا مغاک تدبير کرد و تأکيد ورزید که ناپيمودنی اس ت یدنی اگر فقط نقدهای اول و دوم
را لحاظ کنيم باید به نویت یا دوپارگیِ مطلقِ س وبژکتيویته گردن بنهيم .اما در نقد س وم این وظيفه
را بر عهده میگيرد که امکان گذار ميان این دو پاره را تبيين کند و سوژه را به وحدت برساند.
در این مقاله میکوش يم مدنای این س خن را که ميان طبيدت و اخالق گذار رخ میدهد تبيين
کنيم و در وهل ة دوم نش ان میدهيم ک ه این گ ذار چگون ه رخ میده د .ام ا قب ل از آن ،ب ای د تد ابير
اس تداری عخليج .یا عمغاک .را به تدابير منطقی برگردانيم تا ص ورتبندی مس ئله به ش کل درس ت
خود درآید .به محض انتام این کار عمدنا.ی گذار و چيس تی آن روش ن میش ود .برای ترس يم نحوة
تحقق آن باید مفاهيم زیبا و واال را پيش بکشيم .گذار در امر زیبا در س ه پدیده انتام میشود :عالقة
عقلی به زیبا ،پدیدة نبوغ و نمادبودن زیبا برای اخالق که هر س ه بر اس اس ذایتمندی ص ورت
طبيدت انتام میش وند .اما در امر واال که بیص ورت اس ت باید از این ذایتمندی فراتر رفت .مدلوم
خواهد شد که واال از دو جنبه امکان گذار را نمایش میدهد :با پيش آوردن ایدة انسانيت و اخالق و
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دیگر ب ا ب ازنمود زیب اش ن اختی قوة عق ل عب هعنوان هم نظری و هم عملی .ک ه چيزی جز وح دت
نيست.
واژگان کلیدی :کانت ،قوة داوری ،گذار ،طبيدت ،اخالق ،زیبا و واال.
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مقدمه و صورتبندی مسئله
درست است که حيات فکری کانت را بهطور کلی به دو دورة پيشاانتقادی و انتقادی
تقسيم میکنند اما میتوان دورة انتقادی او را به سه زیردوره تقسيم کرد که با اینکه هر
سه در عرصة انتقادی و استدالیی انتام گرفته و در هر سه به پژوهش در اصول پيشين و
ترکيبی مربوط میپردازد و بهگفتة ژیل دلوز در هر سه به پژوهش در عصورتِ برتر .قوای
رهن یدنی شناخت و ميل و احساس میپردازد (دلوز )65 :1394 ،اما مسئلههای کالنی که
کانت در هر یک از این سه زیردوره به آنها مشغول بوده از نوع کامالً متمایزی است.
کانت در نقد اول انگيزه و دذدذهای دارد که کامالً متمایز است با انگيزه و دذدذهی او در
نقد دوم و اینها نيز کامالً از انگيزه و دذدذة او در نقد سوم متمایزند .وی در نقد اول
میخواهد به تهدیدی که متوجه متافيزیک بهمدنای اعم است پاس گوید و ببيند آیا
متافيزیک هم میتواند عراه مطمئن .خود را چون منطق و ریاضی و علوم طبيدی بيابد یا
اصالً چنين راهی برای متافيزیک وجود ندارد .در نقد دوم میخواهد با توجه به نتایج و
لوازمی که از نقد اول برآمدهاند و نيز با توجه به اینکه تبيين مکانيستی عرصه را بر اخالق
و اختيار تنگ کرده ،عجا را برای ایمان .باز کند و تکلي ِ اختيار و اخالق را مدلوم کند.
میبينيم که این دذدذه با دذدذة تهدید متافيزیک هيچ سنخيتی ندارد .اما بدد از اینکه
کار به اینتا رسيد و البته مطابق با اصول فلسفی کانت گریزی هم از آن نبود با عخليتی
ناپيمودنی .مواجه میشود که ميان جهان طبيدت و جهان اختيار جدایی انداخته است.
کانت این بار یدنی در نقد سوم ،مسئله را در این میبيند که اگر ممکن است گذار ميان
این دو جهان را تبيين کند و چگونگی آن را نشان دهد.
با ترسيم مشخصات این خليج و تبدیل این اصطالحِ استداری به واژگان منطقی ،در
ایضاح مدنای گذار میکوشيم و سپ به صورتبندی اصلی مسئله میپردازیم.
در بند دوم از مقدمة چاپشده اینطور میخوانيم که تا هر جا که مفاهيمِ پيشين بُرد
داشته باشند قوای شناختی ما هم تا همانجا برد دارد و فلسفه هم تا همانجا امتداد مییابد.
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اما این مفاهيم با اشيایی مرتبط میشوند تا شناخت آن اشيا حاصل شود .کانت متموعة
این اشيا را بسته به کفایتی که قوای شناختی در تحصيل شناخت آنها دارند تقسيمبندی
میکند .بدین ترتيب ،وقتی این کفایت لحاظ نشود ،همة اشيا با هم و یکجا تدقل میشوند
که ميدان سراسریِ اشيای ممکن را شکل میدهند اما وقتی کفایت قوا در تحصيل شناخت
اشيا لحاظ شود ،ميدانِ سراسری نيز تقسيمبندی میشود .عآن بخش از این ميدان 1که
شناخت برای ما ممکن است سرزمينِ ( )territoryآن مفاهيم ناميده میشود و نيز سرزمينِ
قوة شناختیِ الزم .)Kant, 2000: 61-2( .بدد از این ،سرزمين هم به قلمرو 2و ناقلمرو
تقسيم میشود .عآن بخش از سرزمين که این مفاهيم در آن قانونگذارند قلمروِ آنها و
قلمروِ قوة شناختیِ مربوط نام دارد .)ibid( .پ تقسيمبندی اشيا و مفاهيمِ متناظر با آنها
اینطور شد که اول متموعة کل اشيای ممکن را در نظر میگيریم که عرصه یا ميدان
ناميده میشود ،بدد آنتا که شناختپذیر است سرزمين و آن بخش از سرزمين که مفهومِ
موردنظر قانونگذار است قلمرو نام میگيرد .در فلسفة کانت فقط مفاهيم استدالیی و نا
میتوانند قانونگذار باشند پ مفاهيم تتربی هرچند در تحصيل شناخت نقش دارند یدنی
برای خود سرزمين دارند اما چون قانونگذار نيستند قلمرویی ندارند .بدین ترتيب ،اصطالح
قلمرو یک اصطالح مختص فلسفة استدالیی است که باید آن را به مدنای قابليت یک
مفهوم در قانونگذاری تدبير کرد.
کانت در بند اول از مقدمه هم فقط دو نوع مفهوم را تشخيص داده بود که بر اساس
اصولِ متمایز میتوانند اشيای خاص خود را داشته باشند .عفقط دو نوع مفهوم وجود دارد
که اصول متمایزی برای امکانِ اشيای خود را متاز میکنند .مفاهيم طبيدت و مفهوم
آزادی .)ibid: 59( ..چرا فقط دو نوع مفهوم؟ چون مطابق با استدالل کانت وقتی اصول
را بررسی میکنيم ،میبينيم فقط دو نوع اصول متمایز وجود دارد که دیگر قابل تحویل به
همدیگر نيست و امکان اشيای مربوط به خود را از دو طریق کامالً متمایز به دست میدهند.
پ اگر قرار باشد مفاهيمی مترای قانونگذاری بر قلمرویی از اشيا باشند نيز به تبديت از
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اصول دوگانه از دو نوع خواهند بود.
بنابراین ،تقسيمبندیِ قلمروها فقط میتواند یک تقسيمبندی دوگانه باشد .عقوة
شناختی ما بهمثابة یک کل دو قلمرو دارد ،یکی قلمرو مفاهيم طبيدت و دیگری قلمرو
مفهوم آزادی .)ibid: 62( .قلمرو مفاهيم طبيدت یدنی آنتا که مفاهيم طبيدت بر اشيا
قانونگذاری میکنند ،یا بهتدبير دیگر این اشيا بر طبق آن مفاهيم ،ممکن میشوند .قلمرو
مفهوم آزادی نيز بههمين ترتيب ،یدنی شناخت و امکان وجودیِ آن اشيا وابسته به مفهوم
آزادی است( .از اینتا مدلوم میشود که عبارتی مثل عقلمرو طبيدت .خالی از نقص نيست
بلکه باید گفته شود عقلمروِ مفهومِ طبيدت .یا عقلمرو مفاهيم طبيدت .چون مفهوم است
که قلمرو دارد نه خود طبيدت).
از سوی دیگر ،در نقد اول دیدیم که کانت مصدر مفاهيم طبيدت را فهم و
خودانگيختگیِ آن و مصدر و سرچشمة مفهوم آزادی را عقل میداند .تمایز اشيای این دو
قلمرو نيز مدلوم است .فهم بر پدیدارها و عقل بر اشيای فینفسه قانونگذاری میکند .بدین
ترتيب است که آن خليج ناپيمودنی شکل میگيرد .آن خليج ،ورطهای در ميان دو نوع
قانونگذاری متمایز بر دو نوع اشيای متمایز به کمک دو نوع از مفاهيم متمایز و از دو مصدر
متمایز است.
از اینتا درمییابيم که مفهومِ گذار ،در دل خود یک استلزام مهم دارد و آن اینکه آن
سوی خليج و این سوی خليج نباید مرزهای خود را از دست بدهند .گذار بر حفظ مرزهای
هر دو قلمرو داللت دارد .به عبارت دیگر ،اگر کانت از گذار ميان این دو قلمرو سخن
میگوید نباید این تفسير را داشته باشيم که او میخواهد ميان آنها را پل بزند و آن مغاک
ميانی را پر کند .چون پرکردن خليج برابر خواهد بود با پنبه کردن هرآنچه در نقدهای اول
و دوم رشته بود.
اکنون فقرة مدروف کانت در این باره را میآوریم و سپ توضيح میدهيم که به چه
مدنا گذار ميان این دو قلمرو ممکن نيست ،هرچند موضوع تا اندازهای روشن شده است.

12

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،15شمارة  ،59پایيز 1398

عاکنون ،هرچند خليتی ناپيمودنی ميان قلمروِ مفهوم طبيدت یدنی امر محسوس ،و
قلمروِ مفهوم آزادی ،یدنی امر فرامحسوس ،چنان متصلب شده که هيچ گذاری از اولی به
سوی دومی (به توسط کاربرد نظری عقل) ممکن نيست ،انگار که این دو قلمرو دو جهان
متفاوت هستند که اولی هيچ تأ ير و نفوری بر دومی نمیتواند داشته باشد اما دومی میباید
به نحوی بر اولی تأ ير و نفور داشته باشد ،به این ترتيب که مفهوم آزادی باید ذایتِ
دادهشده از سوی قوانينِ خود را در جهان محسوس واقديت بخشد و طبيدت نيز باید به تبع
آن چنان اندیشيده تواند شد که قانونمندیِ صورتش دستکم با امکانِ ذایاتِ در طبيدت
واقديتیابنده ،مطابق با قوانين آزادی ،هماهنگ باشد.)Kant, 1790: B xx( .
وقتی کانت میگوید گذار از طبيدت به اخالق ممکن نيست قيدی را در پرانتز میآورد
که مفهوم سخنش را روشن میکند .عگذار از اولی (بهتوسط کاربرد نظریِ عقل) به دومی
ممکن نيست .)ibid: 63( .کاربرد نظری عقل کدام است؟ قانونگذاریِ فهم .کار فهم
چيست؟ شناخت .گذار از طبيدت به اخالق یدنی قانونگذاری فهم بر اشيای فینفسه .آیا
میتوان به شناختپذیربودن اشيای فینفسه قائل بود؟ پاس کانت منفی است .پ گذار
از اولی به دومی ممکن نيست .اما گذار از اخالق به طبيدت چطور؟ از متن کانت برمیآید
که در اینتا هم گذار ممکن نيست یدنی مفهوم آزادی نمیتواند امکانِ اشيای پدیداری را
توضيح دهد و یا بر آنها قانوگذاری کند ،اما کانت از نوعی تأ يرگذاری سخن میگوید و
امکان آن را منتفی نمیداند .در واقع آن را ضروری هم میشمارد .عدومی میباید به نحوی
بر اولی تأ ير و نفور داشته باشد ،به این ترتيب که مفهوم آزادی باید ذایتِ دادهشده از
سوی قوانينِ خود را در جهان محسوس واقديت بخشد.)ibid( .
درست از همينجاست که ضرورتِ وجودِ یک عنصر ميانتی احساس میشود چون
گذار عمستقيم .ممکن نيست .همينجاست که مدنای ميانتیگربودنِ قوة حکم را بهتر
درمییابيم .اما این قوه باید حائز شرایطی باشد تا بتواند چنين کاری را انتام دهد .از جمله
اینکه باید از برای خود اصلی پيشين داشته باشد که همان مفهوم ذایتمندی صوری طبيدت
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است :عمفهومی ميانتی بين مفاهيم طبيدت و مفهوم آزادی است.)ibid: 81( .
در توضيح بيشتر مفهوم گذار میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
اگر ریشه و بنياد پيدایش خليج ميان قلمرو طبيدت و قلمرو آزادی را به گفتة هنری
اليسون در دو نوع عليت بدانيم و بگویيم چون عليتِ طبيدت یک عليتِ مکانيستی و کور
است اما عليتِ اختيار نوعی عليت ذایی و بينا است و به همين دليل این دو عليت
بنابرتدری یکدیگر را طرد میکنند و با هم جمع نمیشوند ( ،)Allison, 2012: 15نتيته
این خواهد بود که گذار نمیتواند مستقيم باشد .چون گذار مستقيم چيزی جز این نيست
که فهم بر قلمرو عقل یا عقل بر قلمرو فهم دخالت کند .کار فهم چيست؟ شناخت .آیا
کانت به شناختپذیربودن قلمرو عقل قائل بوده است؟ پاس منفی است .قلمرو عقل قلمرو
ایمان است نه شناخت .از سوی دیگر باید پرسيد ،کار عقل چيست؟ ایمان .آیا کانت به
ایمان و اعتقاد در قلمرو فهم که قلمرو طبيدت و قوانين مکانيستی است قائل بوده است؟
پاس باز هم منفی است.
خصلت دیگر گذار آن است که به تدبير کریستينه پری  ،مکان ندارد .وساطتی که قوة
حکم ميان قوة فهم و قوة عقل انتام میدهد یک وساطت مکانی نيست ،چون قوة حکم
هيچ قلمرو مستقلی آنطور که قوای فهم و عقل قلمروهایی دارند ندارد .قوة حکم تأملی
باید دو پارة فلسفه را به هم پيوند بزند اما به نحوی که خودش به پارة سوم تبدیل نشود
( .)Pries, 1995: 78به قول کانت فلسفه عبه مثابة نظام فقط دوبخشی میتواند باشد.
( .)Kant, 2001: 8بنابراین باید عنصری سوبژکتيو در کار باشد که به هيچ بخشی تدلق
نداشته ،مستقل بوده و درصدد ایفای این نقش برآید که بخش عملی فلسفه بتواند بر بخش
نظری تأ ير بگذارد .کانت میگوید ،باید:
عبنيادِ وحدتی وجود داشته باشد ميان آن امر فرامحسوس که در شالودة طبيدت قرار
دارد و آنچه که مفهوم آزادی بهنحو عملی شامل میشود و هرچند مفهوم این بنياد وحدت
نه در ساحت عملی و نه در ساحت نظری به شناخت آن بنياد دست نمییابد و در نتيته
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هيچ قلمرو مختص به خودی ندارد ،اما گذار از شيوة اندیشيدن مطابق با اصول یکی به
سوی شيوة اندیشيدن مطابق با اصول دیگری را ممکن میسازد.)Kant, 1790: B xx( .
کانت توضيح میدهد که این بنياد وحدت همان قوة حکم تأملی است که باز به تدبير
پری یک فراقوه نيست که بتواند هر دو قانونگذاری را دربربگيرد ،بلکه به فراخور موقديت
یکبار در خدمت این قانونگذاری و بار دیگر در خدمت آن قانونگذاری قرار میگيرد تا
همسایگیِ آن دو قلمرو برقرار شود (.)Pries, 1995: 78
اینک که مدنای مفهوم گذار روشنتر شد ،به نحوة تحقق آن میپردازیم و در بندهای
جداگانه ابتدا در سپهر امر زیبا و بدد در سپهر امر واال چگونگی تحقق آن را توضيح
میدهيم.
نحوة تحقق گذار در زیباشناسی کانت

شک نيست که امر زیبا و عتحليل .آن از نظر کانت مهمترین بخش از نقد قوة داوری
است .کانت امر زیبا را احساسکردنِ هماهنگی ميان خيال و فهم میداند که از اصلِ
پيشينِ ذایتمندیِ صوری برمیخيزد و در این ميان ،آن را از امر مطبوع و نيز از امر نيک
متمایز میکند .اگر بپذیریم که تحليل زیبا مهمترین بحث در زیباشناسی کانت است و از
سوی دیگر تکلي زیباشناسی در گذار از طبيدت به اخالق (عرصة عقل) تديين شده اما
قوة عقل در عرصة زیبا نقشی ندارد به این ترتيب مسئلة گذار با شکل و شمایل دیگری
رخ مینماید .کانت چگونه میخواهد به واسطة امر زیبا که عقل نقشی در آن ندارد گذار از
جهان طبيدت با ریاست فهم به جهان اخالق با ریاست عقل را به تصویر بکشد؟
تنها گزینة مدقول آن است که مدتقد باشيم این کار فقط با واسطه صورت میگيرد و
کانت پ از عاستنتاج .و بهطرز روشنتر حتی پ از عدیالکتيک .و عآموزة روش.
میتواند از سوی زیبا به سوی اخالق گذار را ترتيب دهد .اگر چنين باشد ،پ میتوان
مدعی بود که گذار در مورد امر واال واسطهای نياز ندارد چون امر واال ارتباط و يق و درونی
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با اخالق دارد .این موضوع را در بند آینده بحث میکنيم .اما اکنون به مسئلة گذار و نحوة
تحقق آن در عرصة زیبا میپردازیم.
نحوة تحقق گذار در زیبا
گذار از امر محسوس به امر فرامحسوس در عرصة زیبایی ،چنانکه کانت به تصویر
میکشد ،در سه مورد رخ میدهد ،یا به عبارتدیگر سه مصداق دارد:
یک) عالقة عقلی به زیبا که در بند چهلودوم از نقد سوم بسط داده میشود
دو) نبوغ که بهویژه در بند چهلونهم توضيح داده میشود،
و سه) نمادِ اخالق بودنِ زیبا که در بند پنتاهونه و شصت ترسيم میشود.
یک) عالقة عقلی به زیبا
اگر بخواهيم از ظاهر همين عبارتِ ععالقه به زیبا .قضاوت کنيم ،باید بگویيم کانت
با خودش دچار تناقض شده چون در قسمت عتحليل زیبا .نتيته گرفته بود که زیبا عمتدلَقِ
آن خوشایندی است که کامالً بیعالقه باشد .اما در بندهای چهلویک و چهلودو
بهیکباره مدعی میشود که ما به زیبا عالقه داریم ،هم عالقة تتربی و هم عالقة عقلی.
کانت این ظاهرِ تناقضآلود را در همان جملة اولِ بند چهلویک توضيح میدهد و با ایتاد
تمایزی مطلب را روشن میکند .عالقه از دید کانت دو نوع است .یکی آن است که مبنای
ایتابیِ داوری روق میشود یدنی مقوم داوریِ روق است ،که بنا بر نظر کانت فقط در
مورد مطبوع و نيک اتفاق میافتد و اما دیگری آن است که عپ از داوریِ روقی .میآید
و میتواند با داوریِ روقی متحد و پيوسته باشد .عالقة تتربی به زیبایی را کانت در گرو
3
جنبة خاصی از سرشت و طبيدتِ ما انسانها میداند که تمایل به عمداشرت با دیگران.
است و خوش داریم از هرچه لذت میبریم با دیگران نيز در ميان بگذاریم .میگوید در این
ساحتِ تتربی ،روق عبارت است از قوة داوری دربارة هر چيزی که بتوانيم به وسيلة آن
احساس خود را به دیگران انتقال دهيم و البته منظورش جاربهها یا جذابيتهای عمدتاً
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مادی در طبيدت مثل رنگ و نور است .کانت بالفاصله به عدم موضوعيتِ این عالقه برای
پژوهش استدالیی تذکر میدهد و در ادامه میگوید که اگر قرار باشد عالقهای به زیبا را
عکش کنيم ،روق برای قوهی داوری ما انتقال [گذار] از لذت حسی به احساس اخالقی
را کش میکند( .کانت )§41 :1393 ،و بدین ترتيب عحلقة واسطی در زنتيرة قوای پيشين
آشکار خواهد شد که هر قانونگذاری باید به آن وابسته باشد( .همان) .این اشارة مستقيمی
است که کانت به نقشِ ععالقه به زیبا .در وساطت ميان دو قلمرو جداافتاده میکند .اما
در بند چهلودوم که ععالقة عقلی به زیبا .است مدعی میشود که ما عالوه بر عالقة
تتربی به جذابيتهای مادی طبيدت میتوانيم به صورتهای طبيدت نيز عالقه داشته
باشيم که هم بیواسطه است و هم عقلی .بیواسطه است چون برخالف عالقة تتربی به
یک عنصر دیگر در طبيدت ما که تمایل به مداشرت بود نياز ندارد و شخص بدون عبور از
فيلتر جامده یا دیگران به طبيدت عالقه دارد .عکسی که در تنهایی شکل زیبای یک گل
وحشی  ...را نظاره میکند تا آن را بستاید  ...عالقهای بیواسطه و بهویژه عقلی به زیبایی
طبيدت دارد( .کانت .)§42 :1393 ،اما عقلی است چون نهفقط صورت شیء طبيدی بلکه
وجودِ آن شیء نيز برای ما خوشایند است .کانت دو نوع قوة داوری را در همين بند توضيح
میدهد و خویشاوندی آن دو را بنيادی میداند که گذار از طبيدتِ زیبا به قلمرو اخالق را
ممکن میکند.
یکی قوة داوریِ زیباشناختی است که به کمک آن دربارة صورتها داوری میکنيم و
از داوریِ خود خوشایندی حاصل میکنيم و این خوشایندی را قاعدهای برای همگان
میدانيم .دومی قوة داوریِ عقلی یا اخالقی است که خوشایندیِ پيشين از صورتِ
دستورهای عملی را موجب میشود و خوش داریم آن دستورها به قوانينی برای همگان
تبدیل شوند .کانت در ادامه میگوید خوشایندی و ناخوشایندی در داوریِ نوع اول
خوشایندی و ناخوشایندیِ روقی است و در داوریِ نوع دوم اخالقی است .او به عمما لت
ميان داوری روقی و داوری اخالقی قائل است .و مدعی است که عقل که عالقه دارد
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ایدهها از واقديت برخوردار شوند یدنی عالقه دارد ردپا یا عایما و اشارهای .از سوی طبيدت
ببيند دال بر اینکه طبيدت بهخودیخود مبنایی دارد که بر اساس آن مبنا توافق ميان
قانونمندی محصوالت طبيدت با خوشایندیِ بیعالقة ما ممتنع نيست به هر بيانی از جانب
طبيدت دربارة چنين توافقی عالقهمند است:
عولی از آنتا که عقل عالقه دارد ایدهها (که در احساس اخالقی ،عالقهای بیميانتی
برای آنها برمیانگيزد) واقديت ابژکتيو نيز داشته باشند یدنی طبيدت دستکم ردپایی
نشان دهد یا ایماواشارهای بدهد مبنی بر اینکه در خود بنيادی دارد که بر اساس آن
هماهنگیِ قانونمندِ محصوالتش با خوشایندیِ بیعالقة ما فرض میشود پ عقل باید
به هر بيان و بروزی در طبيدت عالقه یابد که بویی از این هماهنگی برده باشد .در نتيته
رهن نمیتواند دربارة زیبایی طبيدت تأمل کند و در آن هنگام خود را گرفتار عالقه نبيند.
ولی به دليل قرابت و خویشی ،این عالقه عالقهای اخالقی است و کسی که این عالقه را
به زیبایی طبيدت بيابد فقط تا آنتا میتواند به آن زیبایی عالقهمند باشد که پيشتر عالقة
خود به نيک اخالقی را خو استوار کرده باشد .بنابراین اگر زیبایی طبيدت کسی را
بیميانتی عالقهمند کند ،دليل است بر این گمان که او دستکم استدداد رویکرد نيک
اخالقی را دارد( .کانت.)§42 :1393 ،
نکتة اساسی دیگری که در بند چهلودوم به آن اشاره میشود و در مسئلة گذار میتواند
ایفای نقش کند آن است که کانت تحسين طبيدت را هرچند در گرو زیبایی آن میداند اما
اضافه میکند که این زیبایی چنان است که گویی زیباییِ هنری است یدنی هنرمندی در
کار بوده و از روی قصد و ذایتی طبيدت را چنين آراسته اما چون بهعينه هيچ قصد و
ذایتی را بيرون از خود در طبيدت نمیبينيم آن را در خود جستتو میکنيم و وجودِ ما هيچ
قصد و ذایتی نمیتواند داشته باشد مگر ذایت اخالقی .در این مطلب نيز گذار از طبيدتِ
بيرونی به طبيدتِ درونی رخ میدهد یا دستکم این است که برگهای برای گذار صادر
میشود.

18

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،15شمارة  ،59پایيز 1398

دو) نبوغ
کانت مبحث نبوغ در نقد سوم را از بند چهلوششم آذاز میکند و از آن تدریفی به
دست میدهد :عنبوغ قریحه یا موهبتی طبيدی است که به هنر قاعده میدهد .و دوباره
با بيان دیگری آن را تدری میکند :عنبوغ آن استدداد فطریِ رهن است که طبيدت
بهوسيلة آن به هنر قاعده میدهد( .کانت.)§46 :1393 ،
ا ر هنری که با نبوغ هنرمند آفریده میشود یک شیء طبيدی نيست ،ساختة دست و
تحت قواعدی خاص ساخته شده است که مهارتها و ذایتها و عملِ هنرمندانه را جهت
میدهند .از سوی دیگر ،ا ر هنری را زیبا میخوانيم و این زیباخواندن باید مستقل از قواعد
باشد یدنی در توليد ا ر هنری قواعدی در کار است و در زیبا داوریکردنِ همان ا ر هنری
قواعد باید ناپدید شوند .گویا در اینتا نيز مثل مورد قبل که ععالقة عقلی به زیبا .بود،
نوعی تناقض در ميان است .کریستيان ونتسل که به این تناقض ظاهری توجه میدهد،
میگوید :عراهحل این تناقض در نظریهی نبوغ است( .ونتسل .)159 :1395 ،در ادامه هم
نظریة نبوغ را توضيح میدهيم تا این تناقض ظاهری منحل شود و هم با مدرفی ایدههای
زیباشناختی که در پی نظریة نبوغ میآیند به مسئلة گذار میپردازیم.
در تدری نبوغ توسط کانت سه نکته نهفته است .یک) نبوغ نوعی موهبت است ،پ
آموختنی نيست .دو) نبوغ وسيلهای است که طبيدت از طریق آن قاعده میدهد .سه) قواعد
به هنر داده میشوند .کانت میگوید توليد آ ار هنری قاعدهبردار نيست یدنی نمیتوان
برای آنها قاعدهای داد و اگر از نابغه بپرسيم که چگونه توانسته چنين و چنان ا ری خلق
کند از توضيح کار خود درمیماند .بنابراین محصولِ کار او فقط تابع مهارتها نيست .از
سوی دیگر آ ار هنری اصيل میتوانند سرمشق و الگو قرار بگيرند یدنی آ ار اصيل در حکم
قاعده ظاهر میشوند نه اینکه بر اساس قواعدی ساخته شده باشند .قواعد پ از آنها
میآید ،نه پيش از آنها .در مورد نکتة دوم که گفتيم طبيدت به وسيلة نبوغ به هنر قاعده
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میدهد باید پرسيد که این طبيدت چه طبيدتی است و کانت پاس میدهد طبيدتِ درون
سوژه و منظورش از این تدبير آن است که عاستددادِ قوای سوژه هستند که نبوغ را ممکن
میکنند( .همان) .جالب است که کانت از عقوای سوژه .سخن میگوید .در بحث روق
همين قوا یدنی فهم و خيال بودند که در بازی آزاد و هماهنگ وارد میشدند و اینک یدنی
در بحث نبوغ نيز قوای سوژه اهميت اساسی مییابند .اگر استدداد و قریحة نبوغ بر اساس
همين قوا شکل میگيرند پ چه تفاوتی با استدداد و قوة روق دارد؟ پاس این است که
در هر دو ما با قوای فهم و خيال روبرو هستيم اما در مورد روق ،اصل ذایتمندی سوبژکتيو
مدخليت مییابد و در مورد نبوغ ایدههای زیباشناختی وارد میشوند .نابغه باید روق داشته
باشد اما روق به تنهایی کافی نيست عباید روح نيز داشته باشد( .کانت)§49 :1393 ،
یدنی آنچه نابغه میآفریند فقط زیبا نيست بلکه قوای ما را جان میبخشد و تصورهای ما
را میگستراند .اما ایدة زیباشناختی چيست؟ عتصوری از خيال است که اندیشههای فراوانی
را برمیانگيزد ،هرچند ممکن نيست هيچ اندیشة متدينی (یدنی هيچ مفهومی) همسنگِ
آن تصور یافت شود ،در نتيته هيچ زبانی نمیتواند بهتمامی بدان دست یابد یا آن را مدقول
گرداند( .همان) .پ آنچه در یک ا ر هنری اصيل با آن روبرو میشویم یا آنچه ا ر هنری
اصيل به ما عرضه میکند ،تصوری از خيال است که اموری را به تصویر میکشد که
هرچند نمونههایی از آن در تتربه یافت میشود ولی ما را به فراسوی تتربه میبرد و آن
تصویرها را به کاملتر وجهی به ما نشان میدهد چنانکه هيچ مابهازایی در تتربه برایش
یافت نمیشود .ایدة زیباشناختی این کار را با کمک عتصورهای جانبی .و عصفات
زیباشناختی .انتام میدهد (همان) .هنرمند میتواند یک شیء تتربی را چنان به ما عرضه
کند که ایدههای عقلی مشخصی را در ما برانگيزد همينکه کانت ایدههای زیباشناختی را
در بحث نبوغ وارد کرده ،زیبایی و نبوغ را از زمينة زیباشناسیِ محض فراتر برده و به وادی
عقل میکشاند در این نکته کریستيان ونتسل نيز تصریح دارد (ونتسل.)166 :1395 ،
کانت ميان ایدة زیباشناختی و ایدة عقل ،تناظر برقرار میداند .میگوید عبهسادگی میتوان
دید که ایدة زیباشناختی قرینة ایدة عقل است زیرا ایدة عقل ،مفهومی است که هيچ
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شهودی (تصوری از خيال) همسنگ او نيست( .کانت .)§49 :1393 ،هر یک فاقد چيزی
است که دیگری سرشار از آن است .هر دو ناکاملاند و ما را وامیدارند در پی کاملبودن
باشيم و هرچند اندک ،به فروالیة فراحسی توسل جویيم .امر فراحسی را میتوان اندیشيد
اما هرگز نمیتوان به چنگ آورد پ هيچ شناخت نظری از آن وجود ندارد .نقد اول
عفروالیة فراحسیِ همة پدیدارها( .کانت)§57 :1393 ،را به ما نشان داد ،نقد دوم عفروالیة
فراحسیِ انسانيت .و عایدهی نامتدينِ فراحسی در ما .و عایدة آزادیِ استدالیی .را و حاال
در نقد سوم اتفاقی که میافتد این است که هنر و طبيدت ،که در نابغه جمع آمدهاند ،از
طبيدت فرامیرود و به واقديتبخشيدن به ایدههای عقل میکوشد یا دستکم این برگه و
نشانه را به دست میدهد که امکان چنين واقديتیافتنی بديد نيست .میتوان مدعی بود
که زیباشناسی کانت بدین ترتيب به نقدهای اول و دوم پيوند میخورد و گذار ميان آنها
را ممکن میکند چون ایدههای عقل یا همان ایدههای خدا ،آزادی ،ناميرایی و اخالق ،در
پيشفرضِ متافيزیک طبيدت و متافيزیکِ اخالق قرار دارند .یک نابغه از امر فيزیکی
فرامیرود و عگویی طبيدتی دیگر .میآفریند (ونتسل .)166 :1395 ،البته باید متذکر شد
که این پيوندها هيچ نقش تقویمی در ساخت داوری روقی ندارند و بيشتر خصلت نگرورزانه
دارند .این دومين نحوة تحقق گذار بود.
سه) زیبا ،نماد اخالق
کانت زیبایی و اخالق را در چندین فقره از نقد سوم به هم ربط میدهد ،یک مورد در
پایان بند هفدهم است ،مورد دیگر در بند چهلودوم است ،مورد سوم در بند پنتاهونهم
است .اما مقصود کانت از این پيونددادن چيست؟ کانت نمیخواهد ما این دو مقوله را با
هم درآميزیم بلکه باید آن دو را بهعنوان دو پدیدة کامالً متمایز بفهميم چون هر یک
بنيادهای توجيهیِ متفاوتی دارند .اما نکته اینتا است که در برخی از بنيادهای توجيهیاشان
مما لت و آنالوژی دیده میشود و آن آنالوژی ،تأمل ( )reflexionاست (ونتسل:1395 ،
 .)181این آنالوژی را باید در شيوههای خاصی از تأمل یافت که شالودة داوری زیباشناختی

گذار از خلیج ناپیمودنی میان قلمرو( ...علیاکبر احمد افرمتانی و عبداهلل ساالروند)

21

و داوری اخالقی را میسازند .عاین یک سطح بنيادی ولی ذيرتدينی است ،یدنی سطح
داوری در کارکرد تأملیِ عمومیاش است ،و در اصل به دليل همانندی در این سطح است
که خویشاوندی ميان زیبایی و اخالق وجود دارد( .همان).
کانت در بند چهلم به نکتة دیگری اشاره میکند که متوجه پيشفرض مشترکِ داوری
اخالقی و داوری روقی است .میگوید هر دو یک عشيوة اندیشيدنِ گسترده .را در
پيشفرض دارند (کانت .)§40 :1393 ،او مدتقد است که این دو نوع داوری ،توانایی ما در
عاندیشيدن از چشمانداز و جایگاه هر ک دیگری .را تقویت میکنند و این امر یکی از
دستورهای فهم مشترک انسانی و عکانون روشنگری .است .اما باید پرسيد چيست که در
داوریهای اخالقی و روقی مشترک است .پاس این است :تأمل ،توانایی تأمل دربارة
جایگاه و چشمانداز دیگران در مقایسه با خود و توانایی تأمل دربارة صورتهای گوناگون
ذایتمند .در اینتا کانت بيش از آنکه به محتوای تأمل نظر داشته باشد به صورت تأمل
نظر دارد و مدعی است که صورت تأمل یدنی روند تأمل در این دو نوع داوری یکی است.
باز هم به تدبير دیگر ،وقتی چيزی را زیبا مییابيم ،دربارة آن چيز به نحوی تأمل میکنيم
که با شيوة تأمل در ایدههای اخالقی مشابه و همریخت است .بهتر است سخن کانت در
این موضوع را اندکی باز کنيم تا مدنای همریختی و مما لت در صورتِ تأمل آشکارتر شود.
از دید کانت:
عهر نمایشی که قصد ملموسکردن چيزی را داشته باشد به دو شيوه انتام میگيرد
یا شکلوارهای است یدنی در ازای مفهومی که فهم آن را درمییابد یک شهودِ مطابقِ
پيشين داده میشود ،یا نمادین است یدنی در ازای مفهومی که فقط عقل میتواند آن را
بيندیشد و هيچ شهود محسوسی مطابق با آن وجود نتواند داشت ،چنان شهودی داده شود
که قوة داوری در پرداختن به آن شهود ،درست مثل وقتی رفتار میکند که در
شکلوارهسازی مشاهده میکنيم ،به عبارتدیگر شيوة رفتار و قاعدهی قوة داوری در هر
دو یکی است ،خودِ شهود یکی نيست یدنی محتوای تأمل متفاوت است اما صورتِ تأمل
همسان است( .کانت.)§59 :1393 ،
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سخن کانت روشن است .زیبا و نيک نمیتوانند در محتوا پيوندی داشته باشند ،فقط در
شيوة تأمل دربارة هر دو است که پيوند مییابند .در ادامه میگوید که همة شهودهایی که
در اختيار مفاهيم پيشين قرار میدهيم دو دستهاند یا شکلوارهاند یا نماد .دستة اول بهطور
مستقيم چيزی را نمایش میدهند و دستة دوم بهطور ذيرمستقيم .مستقيم یدنی ا بات و
ذيرمستقيم یدنی تمثيل .نقش قوة داوری در این ميان چيست؟ در حالت تمثيل ،وظيفة
قوة داوری یک وظيفة دوگانه است :عنخست مفهوم را بر ابژة شهود محسوس اطالق
میکند و سپ قاعدة صرفِ تأمل دربارة آن شهود را بر ابژة دیگر ،که ابژة شهود محسوس
فقط نمادِ آن است ،به کار میگيرد( .همان) .کانت حکومت پادشاهی را مثال میزند .اگر
این حکومت توسط قوانين مصو مردم اداره شود ،میتوان یک پيکر زنده را برایش نماد
قرار داد چون نوعی هماهنگی و توافق ميان اجزا و کل برقرار است و اگر حکومت پادشاهی
توسط شخص پادشاه و ارادة مطلقة او اداره شود ،میتوان یک ماشين مرده (آسيا دستی)
را برایش نماد گرفت چون هيچ هماهنگی و توافقی در کار نيست و همة قاعدهها و قوانين
یکسویه تديين میشود .کانت میگوید حکومت پادشاهیِ مردمی شباهتی با پيکر زنده
ندارد و حکومت پادشاهیِ مستبد نيز شباهتی با آسيا دستی ندارد اما عقاعدة تأمل دربارة
هر دو همسان است ..بنابراین پيکر زنده عنمادِ .حکومت پادشاهیِ مردمی است و آسيا
دستی عنمادِ .حکومتِ پادشاهیِ مستبد .کانت میگوید زیبایی بههمين طریق و بههمين
مدنا نمادِ خير اخالقی است (.)Kant, 2001: 226
نحوة تحقق گذار در واال
تا اینتا سه نحوة تحقق گذار یا نحوة امکان گذار از امر حسی (زیبا یا طبيدت زیبا) به
امر فراحسی را بررسی کردیم عالقة عقلی به زیبا ،نبوغ و نمادبودن زیبا برای اخالق .در
همة این کوششها امر زیبا در کانون بحث قرار دارد و میدانيم که اصلِ ذایتمندیِ
سوبژکتيو که اصل استدالییِ قوة داوری است فقط متوجهِ عصورتِ .اشيای زیبا است و
هيچ توجهی به محتوا یا وجود آنها ندارد یدنی ما عذایتمندیِ صورتِ طبيدت .را زیبا
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مییابيم ،نه کمتر و نه بيشتر .این نکتة حياتی در زیباشناسی کانت و در تحقق گذار ،یک
استلزام با خود دارد و آن اینکه در مورد امر واال که عبیصورت .است امکانِ گذار منطقاً
منتفی است .حال به کمک این مطلب یک استدالل ترتيب میدهيم .اگر کانت تکلي ِ نقد
سوم را در این میداند که گذار از آن خليج کذایی را پژوهش و امکان آن را نشان دهد و
اگر این تکلي در همان عآناليتيکِ زیبا .به انتام میرسد نتيته میشود که عآناليتيکِ
واال .را عفقط یک پيوست .به زیباشناسی کانت بدانيم.
اما بیدرنگ این پرسش مطرح میشود که اهميت آناليتيک واال در چيست و اصالً
گنتاندنِ امر واال در کنار امر زیبا در مقولهی زیباشناسی که نخستين بار خود کانت چنين
کرد چه ضرورتی داشت؟ علیاکبر احمدی ،که فلسفة استدالیی کانت را در چارچو و
پارادیم گستردة پروژة مدرنيته قرار میدهد و آن را با همين داللت یدنی بهمثابة فلسفهای
که ذایت و ایدهآل خود را تحقق جامدة مدنی (جامدة اخالقی) قرار میدهد خوانش میکند،
اولویت را به امر واال میدهد و در کتا خود ،دوران نقادی ( ،)1392زیباشناسی کانت را
از امر واال ابتدا میکند و امر زیبا را چنان در بحث میآورد که گویی نسبت به امر واال
انوی و در مرتبة دوم اولویت است .این خوانش البته با نقشی که واال در مفاهيم عآزادی.
و عشخصيت .و عانسانيت( .یدنی ارکانِ متافيزیک اخالق کانت) دارد توجيه کافی
مییابد .در بحث از واال ،احمدی مدتقد است که طبيدت بهوسيلة پدیدارهای واال عزمينه و
موقديتی برای مقایسهی ما با خود .فراهم میکند و عدر این مقایسه درمییابيم که ما برتر
از طبيدت هستيم .چون ما از اختيار و آزادی برخورداریم درحالیکه طبيدت چينن نيست
(احمدی .)100 :1392 ،در ادامه میافزاید که عواالی پدیداری ،محسوس و طبيدی
واسطهای میشود تا آدمی واالییِ درونی ،شخصيتی و اخالقی خود را به دست آورد و آن
را بپرورد( .همان) .اگر در این نقلقولها دقيق شویم ،درمییابيم که در این خوانش از امر
واال ،امکان گذار از طبيدت به اخالق به رسميت شناخته شده است و عواالی پدیداری،
محسوس و طبيدی واسطهای میشود .برای امکان اخالق.
چنين مینماید که به تناقض گرفتار آمدیم .از یک سو گفتيم که واال به دليل
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عبیصورتی .امکان گذار را به ما نشان نخواهد داد و از سوی دیگر نشان دادیم که واال
امکان گذار از طبيدت به اخالق را به تصویر میکشد .تکلي ما با این تناقض چيست؟
تکلي هر اندیشهای که به تناقض گرفتار میآید چيست؟ هگل که میتوان او را فيلسوفِ
تضادها و تناقضها ناميد ،این درس را به ما میدهد که تناقض چه نقش تديينکنندهای
میتواند در عرصة شناخت و در عرصة وجود داشته باشد (البته اگر تناقضی بنيادی و راتی
باشد و نه فقط یک تناقض صوری و عرضی) .اگر تناقض ميان اجزای یک کليت یا ساختارِ
یگانه ،تناقضی بنيادی و راتی باشد دو حالت ممکن است پيش بياید .یا آن ساختار و کليت
از هم فرومیپاشد و نابود میشود یا درصورتِ پویایی و تکاپوی اجزای آن کليت میتواند
در درون همان کليت عرفع شود .و اتفاقاً موجب تقویت و استحکام بيشتر آن کليت شود
چون ارتفاعِ تناقض فقط در سطحی برتر ممکن است .بنابراین در مورد امر واال ،که
ذایتمندیِ صورت در پدیدارهای طبيدی را پ میزند و در بند صورتها نيست اما
بااینحال همان پدیدارهای طبيدی را نقطة عزیمتِ آدمی برای گذار به اخالق میگيرد،
تکلي ما با تناقض پدیدآمده این خواهد بود که ببينيم آیا کانت هيچ راهی به ما نشان
میدهد که ذایتمندیِ طبيدت را نه در صورتِ پدیدارها بلکه در سطحی باالتر بيابيم؟
پاس مثبت است و میتوان ادعا کرد که چهبسا هگل اندیشة عبهرسميتشناختنِ.
تناقض و امکان رفع آن در سطحی باالتر را از همين نظریة واال و نمایشِ امکانِ گذار
توسط آن اقتباس و آموخته است .دیوید جيمز بهخوبی نشان داده که هگل در زیباشناسی
خود ،بهویژه در بحث از هنر نمادین ،بهشدت تحت تأ ير نظریة واالی کانت بوده این نظریه
را بهخوبی مطالده و پژوهش کرده است البته دیوید جيمز به تناقضی که ما در اینتا مطرح
کردیم هيچ اشارهای ندارد و مدعی هم نيست که هگل تناقض و نحوة رفع آن را یدنی
ترسيم سطحی باالتر بهعنوان جایگاهی برای کنش متقابل دو پدیدة متناقض را از کانت
آموخته باشد (جيمز.)37-23 :1395 ،
به پرسش خود بازگردیم آیا کانت هيچ سطح باالتری به ما نشان میدهد که ذایتمندی
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طبيدت را در آن سطح جستتو کنيم؟ پاس مثبت است .او در بند بيستوسوم ،که گذار از
قوة داوری دربارة زیبا به قوة داوری دربارة واالست (موضوعِ اصلی در پژوهش ليوتار)،
استدالل میکند که برخی پدیدارهای طبيدت عقابليت نمایش نوعی واالیی .را دارند که
عفقط در سوژه یافت میشود .زیرا واالیی راستين نمیتواند در صورت محسوس باشد
بلکه در ایدههای عقالنی نهفته است .اگر واالیی راستين در صورت محسوس یافت
نمیشود و در ایدههای عقالنی یافت میشود پ رهن برای آگاهشدن به واالیی باید قوة
مصورة محسوس را ترک کند و به ایدههایی اشتغال یابد عکه از ذایتمندیِ برتری
برخوردارند( .کانت .)§23 :1393 ،این اولين اشارة کانت به ذایتمندی در سطحی برتر
است .در ادامة همان بند میگوید که ما در آنچه بهرسم عادت واال میخوانيم هيچ چيزی
که به اصول ابژکتيو و صورتهای طبيدی متناسب با آن اصول راهبر شود وجود ندارد و
عمیبينيم که مفهوم واال نه در خودِ طبيدت ،بلکه در کاربرد ممکن شهودهای طبيدت،
نوعی ذایتمندی را گزارش میکند و آن کاربرد این است که شهودها یک ذایتمندی کامالً
مستقل از طبيدت را در ما ملموس و احساسپذیر کنند( .همان) .این دومين باری است
که کانت به نوع دیگری از ذایتمندی اشاره میکند که نه در سطح طبيدت و صورتهای
مشهود آن بلکه در درون ما احساس میشود .کانت بالفاصله بدد از رکر این نکته میگوید
چون این ذایتمندیِ مخصوص به امر واال چيز ذایتمندی در طبيدت نشان نمیدهد آن را
عفقط یک پيوست .به زیباشناسی میداند .خودِ فيلسوف دليل آن توصي را بصراحت رکر
کرده و میگوید چون واال ذایتمندی طبيدت را نشان نمیدهد در زیباشناسی موضوعيت
ندارد پ نباید مثل برخی شارحان به دنبال دالیل دیگری رفت .در همانجا اشاره میکند
که داوریِ روقی یک اصل دارد و آن ذایتمندیِ سوبژکتيو و صوری است یدنی عذایتمندیِ
طبيدت .است و چون بهواسطة نظریة واال هيچ صورت خاصی از طبيدت متصور نمیشود
آن را پيوست یا ضميمه میداند.
اینکه این ذایتمندیِ برتر چيست و به چه مدناست ،خود را در سطور زیر بيشتر نشان
میدهد .اگر بحث از واال را بهقول نوکانتیها عپيگيرانه )konsequenz( .ادامه دهيم،
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باید بپرسيم که اگر واال به ذایتمندیِ متفاوت و برتری میپردازد که هيچ موضوعيتی در
زیباشناسی که به ذایتمندیِ طبيدت میپردازد ندارد ،پ چرا کانت آن را در زیباشناسی
خود آورده است؟ پاس ِ فوری این است که داوری دربارة واال یک داوریِ تأملی است و
بنابراین باید در کنار داوریِ زیبا قرار بگيرد .اما باز باید این مالحظه را پيش کشيد که
داوری تأملی بنابر تدریفش داوریی است که از جزئی به سوی کلی میرود یدنی برای یک
ابژة مشخص و دادهشده در طبيدت به دنبال یک مفهوم یا قاعده میگردد .آیا کانت امر
واال را یک ابژة دادهشده میداند؟ پاس چندان روشن نيست .عسخن درستی نيست که
بگویيم فالن ابژة طبيدت واال است .فقط میتوان گفت که این یا آن ابژه در خدمتِ
نمایشیافتنِ واالیی است که در رهن میتواند یافت شود( .کانت )§23 :1393 ،یا در جای
دیگر میگوید که امر واال عاحساسِ قوة فرامحسوس را در ما بيدار میکند( .همان)§25:
و نه هيچ مفهوم و قاعدهای را! این تدبيرها و توصي ها ربط چندانی به جستتوگری در
پی یک مفهوم برای امر جزئی نشان نمیدهند .از اینها گذشته ،اگر یک ابژة جزئی را با
فرم آن تدری کنيم ،اصالً گویی در واال هيچ امر جزئی در کار نيست .این پنچوتا دیگر
و شبهتناقضی است که در آناليتيک واال رخ مینماید و نيازمند پژوهش است اما چون
بهطور مستقيم به مسئلهی گذار و فهم آن کمکی نمیکند به کوتاهی آن را توضيح
میدهيم.
این مسئله یک تناقض واقدی نيست و الزم نمیآید که عناصر مسئله را به سطحی
باالتر ترفيع دهيم بلکه همين ب که این عناصر ،بهویژه امر جزئی و امر کلی را به نحوی
تدبير و تفسير کنيم تا گره کار باز شود .پل گایر در کتا مقاالت انتقادی دربارة نقد قوة
داوری ( )2003که آن را ویراستاری کرده مقالهای دارد به نام عاصول داوری تأملی در
فلسفة کانت .و در این مقاله همين کار را انتام میدهد .او سه شيوة متفاوت برای حل
مسئلة ما ارائه میدهد ( .)Guyer, 2005: 40-42نخست اینکه از دید گایر ،کانت احساس
واال را واکنش و پاسخی به یک عتتربه .میداند که این تتربه توسط اشيای بيرونی
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برانگيخته میشود و عچهبسا تدری ِ داوریِ تأملی آنقدر انتزاعی باشد که بتوان یک
تتربهی جزئی را بهعنوان همان امر جزئی تلقی کرد که باید برایش یک کلی را جستتو
کنيم .)ibid( .وانگهی کانت اکراهی ندارد که برخی از اشيای طبيدی را واال بنامد .این را
چگونه باید فهميد؟ گایر توضيح میدهد که اگر علت تتربة خود را بتوانيم ابژة آن داوری
بدانيم که توسط همان تتربه در ما تزریق شده ،پ میتوان به خوبی ادعا کرد که این
اشيا به همان اندازه جزئی هستند که گلها یا پروانهها جزئیاند .دوم اینکه توضيح کانت
از چراییِ احساس خوشایندی ما در واال سرنخی به دست میدهد که میتوانيم از آن در
حل مسئلة خود استفاده کنيم .گایر حتی ادعا میکند که در این مورد عحتی آسانتر از
موردِ زیبایی .میتوان به آن مکانيسمِ عاز جزئی به کلی .داوری تأملی قائل شد .وقتی
ابژهی شهود ما بيشازاندازه بزرگ یا بيشازاندازه نيرومند است و قوة فهم نمیتواند مطابق
با مقادیر عددی یا مديارهای کمیِ دیگر آنچه را خيال به نمایش درآورده فراچنگ آورد
احساس ناخوشایندی به ما دست میدهد اما عقل مداخله میکند و انگار به مدد دیگر قوای
رهنی میآید و عتماميتِ .کمی یا کيفی را بهوسيلة یکی از ایدههای خود به دست میآورد
این ایدهها عبارتند از مفهومِ عبينهایتِ نظری .یا عقدرت بینهایتِ ارادهی نا ( .بنگرید
به :بند بيستوپنتم ( ،)5:250بند بيستوششم ( ،)5:253بند بيستوهفتم ( ،)5:257بند
بيستوهشتم( .)5:262بنابر این مطلب ،ما در تتربة امر واال در واقع به دنبال یک کلی
میگردیم که همان ایدة عقالنیِ امر بینهایت چه در عرصة نظری است و چه در عرصة
عملی و احساسی به ما دست میدهد که انگار آن ایدهها باموفقيت توسط خيال فدليت
یافتهاند ( .)Guyer, 2003: 41و طریق سوم در اینکه تتربة واال را نمونه و مصداقی از
داوری تأملی بدانيم آن است که کانت عالوه بر آنکه تتربة واال را جستتوی ایدة بینهایت
در عرصة نظری و در عرصة عملی میداند ،تتربة واال را بازنمودِ زیباشناختیِ قوة عقل
عبهمثابة هم نظری و هم عملی .بحسا میآورد .ععميقترین علتی که کانت تأکيد
میکند که صفت واال نه بر اشيای طبيدی بلکه بر رهن باید اطالق شود همين است چون
تتربهی واال را بازنمود زیباشناختیِ قوای رهن میداند .)ibid( .وقتی ناخوشایندیِ اوليه
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که ناشی از ناتوانی ما در فراچنگآوردن ابژهی شهود است جای خود را به خوشایندی
عقلی میدهد آنچه در واقع رخ میدهد این است که عمالکيت خودِ عقل .بر ما آشکار
میشود ،آنهم از طریق یک احساس .این در مورد واالی ریاضی رخ میدهد .اما در مورد
واالی پویا چطور؟ وقتی ترس اوليه از نيروهای سرکوبگر و سهمگين طبيدت جای خود را
به این آگاهی میدهد که ما دارای قوة عقل عملی هستيم و این قوه میتواند ما را بهرذم
هر تهدید و سرکو طبيدی موجوداتی اخالقمدار و فضيلتمند نگاه دارد ،در اینتا نيز دو
شاخة نظری و عملیِ خود قوة عقل بر ما متتلی میشوند .عاینکه ما در برابر قدرت طبيدت
تا مقاومت نداریم بیگمان ما را با لحاظ وجود طبيدیامان به این آگاه میکند که هيچ
قدرتی نداریم اما در عينحال قوهای برای داوریِ خودمان بهعنوان موجوداتی مستقل از
طبيدت و برتر از طبيدت آشکار میکند( .کانت .)§28 :1393 ،در این مورد که ما به کلِ
قوة عقل توجه مییابيم و تتربة واال به چنين قوة اشاره میکند ،میتوان گفت که تتربة
واال جستتویی است که میتوان قوای شناختی آدمی را بهعنوان اجزای یک نظام تصور
کرد (.)Guyer, 2005: 41
اکنون که به پایان مبحث واال رسيدیم باید نکتة دیگری بيفزایيم و آن اینکه عپيوست
زیباشناسی .بودن ،دليلی بر نکوهش یا فرودستبودنِ مبحث واال نيست برعک باید به
آن اهميت درخور داد زیرا ذایتمندی را در سطحی فراتر از طبيدت در ما بيدار میکند .به
تدبير ونتسل عاز آنتا که یارای برابریِ فيزیکی با نيروهای طبيدت را نداریم ،چشمانداز
خود را تغيير میدهيم و عنصری بسيار متفاوت و ناهمگن را در طبيدتِ درونی خود
میجویيم عنصری که گمان میکنيم از طبيدت پيرامونی بسی بزرگتر و نيرومندتر است.
این عنصر همان ایدة انسانيت و اخالق است( .ونتسل.)177 :1395 ،
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نتیجهگیری
در این مقاله کوشيدیم مدنای گذار از قلمرو طبيدت به قلمرو اخالق را تبيين کنيم و
در وهلة دوم نشان دهيم که این گذار چگونه رخ میدهد .در آذاز از طریق تبيين مفهوم
قلمرو ،تدابير استداری عخليج .یا عمغاک .را به تدابير منطقی برگرداندیم تا صورتبندی
مسئله به شکل درست خود درآید گفتيم که خليج مذکور ميان دو قلمرو واقع است.
مدلوم شد که مفاهيماند که قلمرو دارند نه خودِ طبيدت .هر نوع مفهومی که بر اشيا
قانونگذاری دارد برای خود قلمرویی دارد .در فلسفة کانت فقط دو نوع مفهوم وجود دارد
که چنين کارکردی دارند :مفاهيم طبيدت و مفهوم آزادی .چون این مفاهيم از اساس
متمایزند و از اصول متمایزی حکایت دارند و بر اشيای متمایزی قانونگذاری میکنند
تمایزیافتگیِ بسيار استواری ميان این دو نوع مفهوم شکل میگيرد که کانت از آن به خليج
ناپيمودنی تدبير میکند .در ادامه دریافتيم که به دليل همين تمایزیافتگی شدید ،هيچ گذار
مستقيمی از این به آن یا از آن به این ممکن نيست و فقط گذار ذيرمستقيم یدنی باميانتی
ممکن است .این ميانتیگری بر عهدهی مفهوم ذایتمندی صوری و سوبژکتيو طبيدت
بوده که از مفاهيم قوة داوری است .نتيته آن است که گذار مذکور در سپهر زیباشناختی
رخ میدهد و در پدیدههای بارز این سپهر یدنی امر زیبا و امر واال باید جستتو شود.
گذار در امر زیبا در سه مصداق انتام میشود :عالقة عقلی به زیبا ،پدیدة نبوغ و
نمادبودن زیبا برای اخالق.
اما در امر واال که بیصورت است باید از ذایتمندی صوری طبيدت فراتر رفت و امکان
تحقق گذار مذکور را در طبيدت درونی جستتو کرد .مدلوم شد که امر واال از دو جنبه
امکان گذار را نمایش میدهد :با پيش آوردن ایدهی انسانيت و اخالق و دیگر با بازنمود
زیباشناختی قوة عقل عبهعنوان هم نظری و هم عملی..بدین ترتيب ،کانت در نقد سوم
با ترسيم حلقهی ميانتی در نظامِ دوبخشی فلسفة خود یدنی بخش نظری و بخش عملی
به انستام و وحدت فلسفة خود میکوشد.
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پینوشتها
1. Field
2. Domain
3. Geselligkeit / sociability
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