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Abstract 

The epistemological discussions are directed to identify human’s mental abilities in modern 
time. Kant’s description and explanation on the cognitive and ethical judgments is completed 
with the description of the cognitive faculties including sense, imagination, understanding and 

reason. But the mental abilities of human beings aren’t limited to understanding and reason. 
Kant talks about genius and taste in the third critique. In the paper, Kant’s works and their 
interpretations are being analyzed in order to achieve an acceptable result about relationship 

between taste and genius With an emphasis on aesthetic experience in the formalistic 

approach. In this approach, the subject and object are involved in the production and 

perception of the artworks. Taste is essential in The perception and judgment of the artworks, 

that is, it strengthens objectivity, and genius is essential in their production, that is, it 

strengthens subjectivity. In the other words, taste is for the selection and genius is for the 

change of a thing. This reminds the fundamental assumption that sensory experiences without 

conceptions are blind and conceptions without sensory experience are empty. Accordingly, 

they are co-present in the evolutionary process in social and cultural contexts. The method of 

the research is analysis of the data derived from textual study of Kant’s works and his 
commentators. 
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 چکیده

 ۀمثابر قررار دارد و بره   تیاز حساس یا در حوزه ینیو ع یو اعتبار شناخت تینظرِ کانت، نبوغ دور از هرگونه مشروعبه

 یِرشناختیدر موضع غ یذهن یرویدو ن نیا یبستگ ذوق را الزم دارد. هم یئال همراهدیهنر ا دیتول یبرا یعیطب یآزاد

بحر    تروان  یم یباشناختیز ۀدر تجرب یبستگ هم نیتحقق ا تیفیک ۀ. دربارباستیسوژه در برابرِ ابژه شرط الزم هنر ز

 سرگذشرت  ۀ. در مطالعر ردیر گ یهنر را م یِسنت یِکیزیمتاف یها هینظر یهنر جا یباشناختیز یۀنظر یوقت از ژهیو؛ بهکرد

 ویسروبژکت  یریر گ ( به جانب جهتینی)ع ویابژکت یریگ از جهت یباشناختیز ۀتجرب شود یتجربه مالحظه م نیا تطوری

و  ویو سروبژکت  ویر امرر ابژکت  یتالقر  یسرو  هب سمیفرمال در گرید یو زمان سمیونیو اکسپرس سمیدر رمانت ی( فردی)ذهن

 یسرت یفرمال چررخ   تطرور،  نیر در حال حرکت اسرت. در ا  یجمع ویبا نظر به سوبژکت ینهاد یها هیسرانجام در نظر

 بره  ذوق تأییرد  با نبوغ ؛کند یعمل م ذوق مدرن تمایل یراستا در که است ینبوغ ۀحاصل غلب و کانت دگاهید از متأثر

 ترال   نوشرتار  ایرن  در. اسرت  مفهروم  و حسری  تجربۀ رابطۀ مثل آنها رابطۀ چنین،این و شود می وارد فنومن ساحت

 نبروغ  و ذوق ارتبراط  چگرونگی  فرمالیسم، و کانت نظر مطالعۀ از شدهگردآوری های داده تحلیل و توصیف با شود می

 . شود بیان

 

 .سمی، فرمالیباشناسیز ، کانت،عتیطب نبوغ، ذوق، :یدیواژگان کل
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 مقدمه

 الزمری  شررط  تأییرد،  نیروی منزلۀبه را ذوق کانت

 نبروغ  یعنری  کنرد؛  مری  تکمیرل  را نبوغ کار که دانست

 ازنظررِ  رسد می نظر به. کند عمل ذوق بدون تواند نمی

 دو هر زیرا است؛ یکی دو هر نبوغ و ذوق منبع کانت

 ترأثیر  برا  سوبژکتیویسرم  این اما اند؛ ذهنی یا سوبژکتیو

 البتره . شرود  مری  تعدیل ارتباطات و اجتماعی تحوالت

 علمری،  تحروالت  تمرام  شرامل  اجتماعی تحوالت این

 انسرانی  پدیردۀ  هیچ زیرا شوند؛ می فرهنگی و سیاسی

 ذوق تا گرفته انسان علم از نباشد؛ اجتماعی که نیست

 تحرول  دچرار  اجتمراعی  تطرور  ترأثیر  تحرت   او نبوغ و

 هنرر  برخری،  اعتقراد  بره  دلیل همین به شاید. شوند می

 و کنرد  مری  پیدا را علم و فلسفه جدیت آرام آرام مدرن

 یوصرف جرا   نیر برا ا  .کند می طرح پرس  حتی گاه

و  عرت یاگر نگراه هنرمنرد مردرن بره طب     ستیتعجب ن

که خرود   ردیگبفرهنگ صورت  ایعلم  منظرِزا تیواقع

 .  طلبد یهنر را م خیمتفاوت از تار یخوانش

کره   برود برزر    یلسروف یفلسفه کانرت ف  خیدر تار

و  یبرراور دو مسررلك تجربرره  انیررتررال  داشررت م 

 از را كیررزید و متافکنرربرقرررار  یونرردیپ یبرراور عقررل

براوران، بره   تجربره  تینجات دهد که شکاک یسرنوشت

هرد  او   نی. با همبودند زده رقم آن یبرا وم،یه ژهیو

 لیررانسرران و تحل یذهنرر یهررا ییتوانررا یبرره بازشناسرر

ك از آنها در قالب سه نقد اقدام کررد. برا   یِعملکرد هر

 ،یگانه، کانت حساب احکرام شرناخت   سه یقوا كیتفک

بره  ینر عی کررد؛  جردا  هم از را یباشناختیز و یاخالق

( و هنرر از  یسه ساحت علم، اخالق )عقل عمل ینوع

 بره  توجره  برا  کانت یاصل هد  اما شدند؛ زیهم متما

 نقد سروم  دررو  نیاز ا فصل؛ نه بود وصل کرد یرو

خوی  تال  کرد امکران جمرع هرر سره سراحت را      

کانت هنر را از اخرالق جردا    شود ینشان دهد. گفته م

مجردد رابطره و    فیر تعر یاقردام او بررا   نیاما ا ؛کرد

 لسرروفانیاز ف یاریسرربب بسرر نیبرره همرر ؛تعامررل بررود

نجرات   ۀواسرط  و یانجیر م چشرمِ به هنر بره  یپساکانت

ماننرد   کننرد؛  یانسان نگراه مر   یو اجتماع یروان اتیح

شررط الزم   ۀمثابر بره  هنرر  و ییبرا یز ادراک از که لریش

تعرادل   یحس و عقل، و شرط الزم بررا  ۀاتحاد عادالن

همچون هگل که هنرر   ای آورد یم انیسخن به م یروان

 .  کند یم ییشناسا یاز خودآگاه یا را مرحله

راه  ،علم و هنر ۀحوز انیم كیتفک ،کانت گمان به

بره   ینگراه  میتعامل هنر و علم را هموارتر کررد. برا نر   

کانت به  ۀتوصی برخال  در هنر که  یستیجنب  فرمال

از هنرر   تیتال  در حذ  لذت سودمند، مفهوم و غا

آرام شرکل گرفرت و    آرام ،یعر یطب ییبایاز ز تیبه تبع

نمونره   یاست. بررا  یشدن عامل درک نیا افت،یبسط 

 سرم یکه منظرور آبسرتره و کوب   یستیبه دو سبك فرمال

در  یسراز  ساده و انتزاع تی. هوشود یم یا است اشاره

 ریپذ لیتحل عقلْ و منطق زبان با سمیهنر آبستره و کوب

 عملکرد دیبا آنها یوجود شأن شناخت یبرا و ستین

 .شود لیذوق و نبوغ تحل یروین دو

را  یذهنر  یکانت، مشارکت تمام قوا حکم ۀنقد قو

 ال،یر و در آن افزون بر موارد حرس، خ  ردیگ یدر بر م

 شرود  ینام برده م یذهن گریفاهمه و عقل از دو توان د

 ییبرا یدر ادراک ز یا نام ذوق و نبوغ که سهم عمده با

 ین دو تروان ذهنر  یا یشناخت یو هنر دارند. علت هست

قواسرت و شرأن    ریکرردن سرا  هماهنگ عمرل  در گروِ

 ،یباشرناخت یآنهرا در صردور احکرام ز    یشناخت معرفت

 است.   یباشناختیحس و لذت ز

 کانرت،  از قبرل  ترا  غررب  متافیزیکی های نظریه در

 عینری  یرا  ابژکتیرو  امری آن تولید و هنر ادراک فعالیت

 انسران  از بیررون  حقیقتی همواره یعنی شد؛ می قلمداد

 شرناخته  زیباشرناختی  واکرن   ایجراد  عامرل  عنروانِ به
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. شرود  مری  گفتره  زیباشرناختی  تجربرۀ  آن به که شد می

 و( معقرول  ذات) نومن ساحت تفکیك با کانت، ازنظرِ

 احکام صدور در حوزه دو هر اهمیت( پدیدار) فنومن

 و دارد تعلق ساحت دو هر به انسان زیرا شود؛ می بیان

 . است شدنی درک تر انضمامی صورت به هنر در این

 رویکررد  برا  زیباشرناختی  های نظریه کانت، با پس

 دو تالقری  شرط پذیر  سمت به چرخشی فرمالیستی

 کره  برخروردی  دادنرد؛  انجرام  سوبژکتیو و ابژکتیو امر

. دهد می رخ شناخت از پی  و نیست شناخت هدف 

 تأییرد  در ذوق کره  ای عمرده  نقر   بره  توجه با اکنون

 تولید در نبوغ و زیباشناختی تجربۀ تعبیریبه یا زیبایی

 هنرری  تجربرۀ  تعبیرری بره  و زیبرا  هنر یا هنری زیبایی

 یرا  وابسرتگی  و دو ایرن  میران  ارتبراط  چگونگی دارد،

 گذاشرته  بحر   بره  دیگرری  برر  یکری  احتمرالی  تقدم

 .شود می

 

 تحقیق پیشینۀ

در قالررب مقالرره و   ییهررا پررژوه  ،ذوق بررارۀدر

 ۀطور خاص دربرار اما به ؛است رفتهیانجام پذ نامه انیپا

 همرراه   هارتباط آن برا ذوق بر   یچگونگ حینبوغ و توض

مالحظره   یجسرتار  ،یباشناختیز ۀتطور تجرب ۀمالحظ

نظر کانرت   یساز شفا  بسا چه  یح نیاز ا شود؛ ینم

 هنرر  مرتالطم  خیترار  انیر تر جر خوان  متفاوت یبرا

 باشد. سودمندمعاصر بتواند 

 

 و ذوق فعالیتت  الزم شرط: فاهمه و خیال هماهنگی

 نبوغ

 قروای  عملکررد  و چیستی از بح  مدرن، دورۀ از

 داشرته  مشروول  خود به را فیلسوفان فکر انسان، ذهنی

 رفرت  می سخن عقل و حس قوای از تنها زمانی. است

 و حرس  افالطونْ برای. داشت واالتری جایگاه عقل و

 راه در حتی و بود گذر شایستۀ ای مرحله صرفاً تجربه

 امرا  آمرد؛  نمی شمار به نیز مقدماتی ای مرحله شناخت،

 شرناخت  الزم مقردمات  از تجربه و حس ارسطو برای

 ذهرن  ساختار به اندیشمندان پیشامدرن، دورۀ در. بود

 دکرارت  برا  امرا  نداشرتند؛  التفرات  آن عملکرد نحوۀ و

 هررای توانررایی بررسرری ناحیررۀ از معرفترری هررای بحرر 

 در کانرت  آن، از پرس  و یافرت  اهمیت انسان شناختی

 حرس،  قوای از هریِك برای عینی معرفت امکان شرح

 یکی. گرفت نظر در خاصی نق  عقلْ و فاهمه خیال،

 نقر   مردرن،  زیباشناسی گفتمان در مهم های مؤلفه از

 کانرت  از پی . است گذشته به نسبت خیال تر پررنگ

 ادیسرون  جروز   و دوبرو  باپتیست ژان مثل متفکرانی

لرذت  بررای  امکان چندین خیال نیروی اند کرده تأکید

 و شناختی قوای هرگونه از دور که کند می فراهم بردن

 بار نخستین اساس این بر کند؛ می عمل معرفتی عالیق

 امرا  کررد؛  مری  اشراره  خیرال  اهمیرت  به کسی که نبود

 برای که است مهمی نق  سببِ به کانت نظریۀ اهمیت

 قائرل  زیباشرناختی  و شرناختی  احکام صدور در خیال

 کررده  معرفی بازتولیدکننده و تولیدکننده را آن و شده

 ذهنی جدید نیروی دو ۀآزاد آن با فاهم بازی که است

 خیرال  قوۀ همچنین. کند می فعال را نبوغ و ذوق نامِبه

 کره  کنرد  می بازی را میانجی نق  فاهمه و حس میان

 سازد می ذهنی صورت و گیرد می بر در را ها وارهشکل

 (.722: 8912 کاپلستون،)

 مفراهیم  با شهودات ترکیب امکان خیال، که زمانی

 میران  را ضروری میانجی یك نق  سازد، می فراهم را

 بازتولیدکنندگی شأن همان این و دارد فاهمه و ادراک

 مقرروالت تررأثیرِ تحررت  خیررال، اینجررا در. اسررت آن

 دیگرر،  عبرارت  بره  و کنرد  مری  عمل فاهمه گانۀ دوازده

 کانرت » اساس همین بر کند؛ می دنبال را فاهمه قوانین

 ایرن  بره  است؛ فاهمه کار ترکیب، تمام گیرد می نتیجه

 «است فاهمه تابع ترکیب، تحقق زمان تا خیال که معنا
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(Makkreel, 1990: 42)لحررا  بررا نقرر  ایررن امررا ؛ 

 زیباشرناختی  تجربۀ در که خیال تولیدکنندگی خاصیت

 دیگری احکام در همچنان را خود تأثیر افتد، می اتفاق

 زیباشرناختی،  حکرم  در خیرال  فعالیرت . »دهد می ادامه

 صرورت  داوطلرب  سرازندۀ  مقام در و خودکوشا آزاد،

 ایرن  .(Ibid.: 46)« شرود  می توصیف ممکن شهودهای

بره شررایط    محر   عقرل  نقرد  در کره  است حالی در

 .(.Ibid)شناخت عین و به قوانین فاهمه گرفتار است 

 شرناختی  احکرام  شررح  و توضیح کار کانت، برای

 ترکیبری  وحردت  و خیرال  سرازی  وارهشرکل  شررح  با

 صردور  نحوۀ بیان با فاهمه پیشین مقوالت ذیل کثرات

 صردور  نحروۀ  بیران  کرار  امرا  پذیرد؛ می خاتمه احکام

 ذهنری  هرای  توانایی شرح به منوط زیباشناختی احکام

 کانت پروژۀ مبنای. است نبوغ و ذوق ازجمله دیگری،

 سره  میران  بَرقرارکردن پیوند برای که است بوده چنین

 بگویرد  سرخن  ذهنری  هرای  توان عملکرد نحوۀ از نقد

 (.  992: 8912 کورنر،)

 تفصریل به کسی که نداشت سابقه کانت از پی  تا 

 و زیباشرناختی  اخالقری،  شرناختی،  احکام تفکیكبه و

 بحر   به درگیر ذهنی قوای براساسِ را شناختی غایت

 و وظررایف شرررح بررا کرررد تررال  کانررت. گررذارد

 قروه  هرر  و فرونگذارد را ای نکته قوه، هر عملکردهای

 یرك  ترال   نهایت  این. بداند قدر خود جایگاه در را

 ذهنی قوای میان مراتبسلسله برداشتن برای فیلسو 

 و آنهاسرت  میران  ارتبراط  بیان کار، مهم قسمت. است

 در. اسرت  گانه سه نقدهای گیری شکل دلیل همان این

 و فهرم  وحرس   ،، در ادراک امرر زیبرا و واال  سوم نقد

 نقر   ترر  مهرم  امرا  دارنرد؛  نقشی هریِك خیال و عقل

 یعنری  آنهرا،  هماهنرگ  عملکرد از حاصل های توانایی

 بره  را زیباشرناختی  تجربۀ بح  که است نبوغ و ذوق

 کانرت  نظریۀ اعجابِ این. دهند می پیوند هنری تجربۀ

، تمرام قروا در   سوم نقد در آمده شرح مطابق که است

: »... کانرت  بیرانِ به. کنند می همکاری حکم قوۀ قلمروِ

 و عردالت  یرا  زیبایی تناسب، حقیقت، از تصوری هیچ

 فراسروی  بره  اگرر  کررد  نمی خطور اندیشه به آن نظایر

« کرردیم  نمری  صعود شناخت، تر عالی قوای به حواس،

 کره  اسرت  کانت بزر   کار این(. 772: 8919 کانت،)

 ماند نمی متوقف آن در اما آورد، می حساب به را حس

 دو کره  آنها هماهنگی و فاهمه و خیال تا را حرکت و

. دهرد  مری  ادامره  کنرد،  مری  فعال را نبوغ و ذوق نیروی

 آزاد برازی  میران  در نبوغ و ذوق نق  دید باید اکنون

 شود؟ می تعریف چگونه فاهمه و خیال

 

 هنری آفرینش الزم شرط: نبوغ

 تروان  نمی که است استعدادی یا هو  همان نبوغ 

 نبوغ شاید اینکه یا شد قائل حدومَرزی آن ظهور برای

بره  بررای  انسران  کره  است ششم حس به شبیه چیزی

 مثرل  بکنرد؛  خاصری  تال  نیست الزم آن کارانداختن

 برا  درخت زیر که زمان آن افتاد نیوتن برای که اتفاقی

 کانرت،  البتره . افتراد  جاذبره  نیروی فکر به سیب افتادن

 و کند می جدا هم از را دانشمندان و هنرمندان حساب

 همچرون  دانشرمندانی  علمریِ  اسرتعداد  شررح  بنابراین

 هنرری  نابوۀ از تنها و نیست پژوه  این مدنظرِ نیوتن

 .آید می میان به سخن

 زیررا  اسرت؛  تکرارناپرذیر  هنری نابوۀ کانت، نظرِبه

 کسری  کره  نردارد  را علم تاریخ خطی روند هنر تاریخ

 یرك  همرواره . کند تمام را دیگری تمامنیمه کار بتواند

 کره  شرود  مری  ظاهر انقالبی فرد یك مانند هنری نابوۀ

. کنررد جبررران توانررد نمرری دیگررری کررس را فقرردان 

 از تنهرا  و است دشوار نبوغ، این بینی پی  و شناسایی

 بره  آن از نسبی شناخت توان می آن دستاوردهای روی

 .آورد دست
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 زیباشناختی و هنری های تجربه نبوغ، دستاوردهای

 پژوهشرگران  برخری . هسرتند  هنرر  تاریخ در شدهثبت

 بررای  نابوه رفتاری های ویژگی روی از کنند می تال 

 اینکره  مثرل  دهند؛ دست به معیارهایی نبوغ، شناسایی

 نظررر در آن اجررزای از بیشررتر چیررزی را کررل نابورره

 یرا . فهمد می بیشتری چیز جزء و کل از یعنی گیرد؛ می

 و اسرت  مشکل و دشواری فقط برخی برای که جایی

 فرراهم  ایردئال  فرصتی تواند می نابوه برای هیچ، دیگر

 عمرق  و تمامیت به نابوه اینکه دیگر ای نمونه یا. باشد

 بره  ظراهری  و سرطحی  نگاه یعنی کند؛ می نظر زندگی

 هرم  از مجرزا  صرورت  بره  هرم  آن زندگی رویدادهای

 را آنهرا  میران  ارتبراط  و متضراد  امور او اینکه یا. ندارد

 درک هماننرد  شناسرد؛  مری  قردر  و یابرد  درمی خوبی به

 نفررت،  و عشرق  همکراری،  و رقابت نظیر هایی تقابل

 اثرری  مایرۀ  بن را اینها تواند می نابوه. فرصت و بحران

 قبیررل ایررن در. بنویسررد داسررتانی و کنررد ادبرری مررثالً

 عوام معمول و متعار  درک سطح از او که کارهاست

 و جدا ظاهربه های واقعیت میان روابط و رود می فراتر

 . (Slaus & Jacobs, 2012: 1-5) یابد درمی را ربط بی

 دیگرر  هرای  انسان که جایی از علمی و هنری نوابغ

 انگیرز  شرگفت  نترایجی  کنند، نمی هم را تصور  حتی

 و گویند می آن از برخی که علمی، نبوغ البته. گیرند می

 مطالعره  با و است پذیر آموز  پذیرد، نمی را آن کانت

 هرای  ایرده  برا  هنرری  نبوغ اما شود؛ می بارور تحقیق و

 در محیطرری و اجتمرراعی تحرروالت رونررد از برآمررده

 تمرامی  درواقرع . شرود  می شکوفا پذیری جامعه جریان

 و ارتبررراطی اطالعررراتی، آموزشررری، هرررای پیشرررفت 

 علمری  نبروغ  دسرتاورد  علرم،  تراریخ  در تکنولوژیکی

 آثرار  از شررحی  نیرز  هنرر  تراریخ  که طورهمان است؛

 .  است نوابغ اثربخ 

 بسرته  نقر   کانت زیباشناسی تارک بر نبوغ مفهوم

 را حکرم  قوۀ نقد از مختصری بخ  تنها کانت. است

 نیرز  انردک  همرین . اسرت  داده اختصراص  آن شرح به

 قوۀ است گفتنی. باشد تفسیرپذیر و تأملقابل تواند می

 و عقرل  قروای  میران  واسرط  حد  را آن کانت که حکم

 هریِرك  کره  دیگرر  قروای  بررخال    کرد، اعالم فاهمه

 قلمرروی  هریچ  دارنرد،  را خرود  بره  مخصوص قلمرو

 پری   را آن امرور  کره  دارد پیشرینی  اصرلی  امرا  ندارد؛

 است طبیعت غایتمندی همان پیشین اصلِ این. برد می

 تعیّنری  نه و است تأملی قابلیتی با توأم آن عملکرد که

(Allison, 2001: 13-14) .کره  است فرضی همان این 

 ممکرن  را ذوقی احکام صدور یا طبیعی زیبایی ادراک

 بررای  و نیسرت  کافی اما است الزم شرط، این. کند می

 .است الزم دیگری های توانایی زیبایی، تولید و ادراک

 تراریخ  اصلی های محرک از یکی عنوانِبه را نبوغ 

 زمینرۀ  در کره  هیل ناپلئون. گرفت نادیده توان نمی هنر

 کررده  کرار  تروانگری  و موفقیرت  فلسرفۀ  و مبانی بیان

 تخیرل  همران  را توانرایی  و آگراهی  از نروع  این است،

 دسرتگاه  یرك  بره  شربیه  چیرزی  یعنری . داند می خالق

 ناگهران  افکرار  و ها طرح ها، ایده آن ازطریقِ که گیرنده

 همران  ناگهرانی  های بارقه این. کنند می خطور ذهن به

 مجرال  نبروغ،  مجررای  از کره  هستند الهاماتی و ها رانه

 در. (Hill,2000: 217) کننرد  مری  پیردا  برروز  و ظهرور 

 خالقیرت  عامل عنوانِبه نبوغ زیباشناسی، و هنر فلسفۀ

 آیرا  اکنرون . اسرت  هنری آفرین  الزم شروط از یکی

 طبیعت یا است مربوط عام طورِبه طبیعت به نبوغ این

 هستند؟ مند بهره آن از کسانی چه و انسان

 نیرروی  دو برر  ابتنرا  با زیباشناختی و هنری تجربۀ

 کره  آنجرا  از. شرود  مری  دریافرت  و تولید نبوغ، و ذوق

 فرم و قاعده هر ورای که گشاید می فضایی هنر، تولید

 آدمری  فاهمۀ و خیال قوای آزاد بازی امکان آکادمیك،
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 فعالیرت  و پدیرده  یرك  هنرر  تولیرد  کنرد،  می فراهم را

 مشخصری  و مرنظم  رویرۀ  البته. شود می قلمداد خاص

 هنرمنرد  کره  اثرری . نردارد  وجود فضا این ایجاد برای

 فراترر  او مهرارت  حتری  و فهرم  مرزهرای  از آفریند می

 کره  معناسرت  بردان  ایرن . (Wenzel,2005: 96) است

 کانرت . کنرد  می کار ناب و ناآزموده قواعدی با هنرمند

 متمسرك  نبروغ  مفهروم  بره  توانرایی  این توضیح برای

 ذاتری  و روانری  مروهبتی  نبروغْ  کانرت  ازنظررِ . شود می

 آمروز   ازطریقِ کسی که نیست اکتسابی یعنی است؛

 آمرروز  از گیررری بهررره بررا هنرمنررد. فرابگیرررد را آن

 معیارهرای  و قواعرد  زیرا بیافریند؛ زیبا اثری تواند نمی

 و شرردهتعریررف پرری  از زیبررایی( ذهنرری) سرروبژکتیو

 اسرت  نیرویری  همان وی ازنظرِ نبوغ. نیستند مشخص

 او. آفرینررد مرری را چیررزی آن اتکررایبرره هنرمنررد کرره

 کره  اسرت ( طبیعی موهبتی) ای قریحه نبوغ،: »گوید می

 ایرن (. 729: 8919 کانرت، « )بخشرد  مری  قاعده هنر به

 از برآمرده  حر   اما نیست؛ دادنی انتقال طبیعی موهبت

 .است دادنیانتقال آن محصول

 شرود  داده پرور  باید پس است؛ تطورپذیر نبوغ،

 از برری  آزادی زیرررا گیرررد؛ قرررار تعلرریم فراینررد در و

 جررز چیررزی آن وپرگرررفتنبررال و تخیررل حدواَنرردازۀ

 اگرر  کره  اسرت  این کانت فرض. آفریند نمی معنایی بی

 دارنرد،  فعالیرت  حاکمره  قوۀ و تخیل هنر، آفرین  در

 درصررورت  زیرررا اسررت؛ تخیررل محرردودکردن برررای

 کره  زیباشرناختی  هرای  ایرده  بیران  تخیل، محدودنشدن

 & Gaut) شرود  نمری  ممکرن  اسرت  هنر نهایی هد 

Lopes, 2001: 62) .عرصررۀ برره آزادی نرروع ایررن 

 عرصرۀ  در کانرت . نیسرت  منحصرر  هنرر  و زیباشناسی

 میسّرر  قرانون  پرتو در را آزادی نیز سیاسی و اجتماعی

 .  است دانسته مقبول و

 محصول و عملکرد شرح و توصیف کانت، نظرِبه 

 ایرن  کانت اما نیست؛ میسّر نیز هنرمند برای حتی نبوغ

 برحسربِ  نبروغ  ایرن  کره  کنرد  مری  بیان صراحت به را

 موجودیرت  کره  خالق، تخیل آزادبودن مانند شرایطی

. دارد شکوفاشردن  قابلیرت  اسرت،  آن به بسته زیبا هنر

 هنرمنردان  نبروغ  تروان  نمری  کره  است دلیلی خود، این

 سرپس  و مقایسره  را پیشامدرن و مدرن مثالً های دوره

 دیگررری از هنرمنررد فررالن گفررت و کرررد داوری ارز 

 و شرکوفایی  در متعددی شرایط شك بی. است تر نابوه

 بردانیم  کره  اسرت  مهرم  این. هستند دخیل آن پرور 

 حتری  یرا  کالسریك  قواعرد  از عدول جواز و نوآوری

 کره  شرد  داده هنرمنردان  به مشخصی زمان از واقعیت،

 فوکرو  میشرل  قولِبه گفتارها یا ها پارادایم توییر آن در

 خراص  دورۀ یرك  هنرمندان میان در اما اند؛ بوده مؤثر

 مراتبیسلسله توان می آنها نبوغ بروز و ظهور به نسبت

 یرا  سربك  گذار پایه که هنرمندانی آن شك بی. شد قائل

 نبروغ  ندارنرد،  تقلیرد  روحیۀ و هستند خاص گرایشی

 این هنرها بندی دسته در کانت. دارند تری یافته پرور 

 داده قررار  مقسرم  را برودن وغایرت غرض بی و نوآوری

 .است

 مکرانیکی  و زیبا هنرهای گروه دو در را هنر کانت

 خرود   برای که است هنری همان زیبا هنر. داد قرار

 را غرایتی  و سرودمندی  هریچ  تکافوی و شود می خلق

 «اسرت  نبروغ  هنرر  زیبرا  هنرر : »گویرد  مری  او. کند نمی

 اسرت  ایرن  هنربرودن  شرط البته(. 729: 8919 کانت،)

 مثرل  نره  رر  آگاهانره  یا و طرح اراده، روی از چیزی که

 امرا  شرود؛  خلرق  ر غریرزه  روی از عسل زنبور کندوی

 محر   طبیعرت  مثرل  که است این هنرِزیبابودن شرط

 نرام  شایسرتۀ  کره  چیرزی  هر وصف، این با. شود دیده

 مرثالً  باشرد؛  زیبرا  هنر نام شایستۀ تواند نمی است هنر

 برررای کرره ای موسرریقی یررا آرایرری سررفره آرایرری، برراغ
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. اسرت  شده ساخته فیلم یك صحنۀ بیشتر تأثیرگذاری

 زیباسرت؛  هنرر  خلرق  معمای حل راه  کانت برای نبوغ

 بره  علرم  وجود با که است محصولی گونهآن زیبا هنر

 محرر ، طبیعررت همچررون آن، بررودنمصررنوع و هنررر

 شدندیده طبیعت همچون این. شود می دیده غایت بی

 آن از بازنمررایی و وفادارانره  بررداری  نسررخه معنرای  بره 

 خودانگیختره،  کره  اسرت  چیزی معنایبه بلکه نیست؛

. است شده خلق غیرهدفمند و بررسی و مطالعه بدون

 مفهومی هیچ بر اما دارد؛ نیاز قواعدی به زیبا هنر البته

 قواعرد  توانرد  نمری  هنر خود که آنجا از. نیست استوار

 سرروژه طبیعرت  در مردبر  نیرویری  کنرد،  تردبیر  را الزم

 :Allison, 2001) اسرت  شرده  نهراده  ودیعره ( انسان)

 واضح و است نبوغ همان مدبر نیروی این. (273-280

 انسرانی  طبیعرت  بره  مربروط  اسرتعدای  نبوغ، که است

 پس است؛ استعداد یك نبوغ کانت، ازنظرِ چون است؛

 دارد؛ نیرراز شرررایطی برره شکوفاشرردن برررای نرراگزیر

بره  یا جهان از هنرمند تصور و درک همچون شرایطی

 دارد، حضرور  پرارادایمی  چه در او اینکه دیگر عبارتی

 امرری  نبروغ : اسرت  این سؤال اکنون. است مهم بسیار

 ؟(پدیداری) فنومنال یا است( معقول) نومنال

منحصرربه  طبیعت به نبوغ پساکانتی های اندیشه در

 که دارد تعلق واقعیت خود  و شناختی روان اندیشۀ فرد

 مستقل عالم، از هاانسان ساختگی تصاویر و ماهیت از

 است؛ هرچیز از تر واسطه بی عالم با آن ارتباط و است

 بره  وابسرته  وکمرال تمرام  طورِبه استعداد، که حالی در

 آن معنرای بره  ایرن . است انسان ادراکات و ها برداشت

 از ترری  عرالی  درجرۀ  حتری  توانرد  نمری  نبوغ که است

 دیگرر  عبرارت  به. نیست استعداد اصالً و باشد استعداد

 اسرت  فنومنرال  امرری  اسرتعداد  و نومنرال  امرری  نبوغ

(Suhendro, 2012: 1-4) . 

 حکایرت  اسرتعداد  به نسبت نبوغ آزادی از امر این

 نومنرال  سرهیك نه را نبوغ کانت، رسد می نظر به. دارد

 زیبرا  هنرر  زیررا  فنومنرال؛  سرره یرك  نه و است دانسته

 از بیشرتر  چیرزی  او البتره . اسرت  دو هر تالقی عرصۀ

 آن تعریررف در اسررت طبیعرری ای قریحرره نبرروغ اینکرره

 کره  اسرت  ضرروری  نکتره  این یادآوری. است نیاورده

 فنرومن  سراحت  دو بره  هسرتی  قلمررو  تقسیم با کانت

 گرزارۀ  هرگونره  ارائۀ ،(معقول ذات) نومن و( پدیدار)

. داد اختصراص  فنومن ساحت به را تعریف و شناختی

 ای نابوره  و هنرری  نبوغ به پرداختن با خاص طورِبه او

 نابوره  آفریند، می ماندگار اثری طبیعی نیروی مدد به که

 صردور  او و کرده معرفی طبیعت غرضی بی از ملهم را

 حکررم یررك صرردور برره منرروط را زیباشررناختی حکررم

 فررض  تنهرا  حاکمه قوۀ در البته که کرد شناختی غایت

 از او فرررض، ایررن بررا. کارگشاسررت غایررت، وجررود

. رسید طبیعی زیبایی تعریف به غایت بدون غایتمندی

 صورت زیبایی گوید می وقتی او دیکی جورج تعبیرِبه

 طبیعت از بخ  آن مراد  است، عین یك غایتمندی

 بره  شربیه  چیرزی  یا و ها ارگانیسم از صورتی که است

 ترری  عظریم  کرل  درون آنها جمع که دارد بر در را آنها

. اسرت  داده شرکل  را نظام یك کرده خلق خداوند که

 مخلوقرات  میران  در خداونرد  هنرمندی همان نظام این

 تعبیرر  ایرن  از(. 722: 8931 دیکری، ) اوسرت  شمار بی

 بنیرادین  پیونرد  کره  کرد استنباط را این توان می دیکی

 زیبرایی  بردون  هنرر  که دارد وجود زیبایی و هنر میان

 .ندارد شأنی

 تعریرف  رهسرپار  طبیعری  زیبرایی  تعریف از کانت

 غایرت،  و مفهوم از رهایی فقرۀ در و شد هنری زیبایی

 نظررر البترره. دانسررت هنررری زیبررایی از برتررر را آن

 زیبرایی  میران  بنیرادین  تمرایز  کره  است این راجرسون

 میان ارزشی تمایزی نباید کانت، ازنظرِ هنری و طبیعی
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 غایتمنردی  معیرار  کره  طورهمان زیرا شود؛ تفسیر آنها

 بررای  اسرت،  محرز طبیعی زیبایی برای غایت از فارغ

 تحلیرل . اسرت  فرراهم  آن بیان امکان نیز هنری زیبایی

 زیبایی میان تمایز که است مهم این به ناظر راجرسون

 تنهرا . داد تسرری  هنر و طبیعت به نباید را مقیّد و آزاد

 تأمل فقط طبیعت در زیبا دریافت که است این تفاوت

: 8932 راجرسرون، ) دارد الزم را مفهوم بدون شهود بر

 در قصدوغرضری  اینکه بدون طبیعی، پدیدۀ یك(. 28

 طبیعررت از بخشرری عنرروانِبرره و زیباسررت باشررد، کررار

 در نیز نبوغ. ندارد درونی و بیرونی غایت هیچ درواقع

 خرود  اصالت باید که دارد قرار طبیعی پدیدۀ یك مقام

 صرورت  ایرن  غیرر  در زیرا کند؛ حف  غرضی بی با را

 تواننرد  مری  نیرز  طبیعی های پدیده. بود نخواهد طبیعی

 هم ای طعنه شاید که کنند بیان را زیباشناختی های ایده

 عصمت نماد که زنبق سفید رنگ مثل بزنند؛ اخالق به

 پرس  نیستند؛ بازنمایی که حالی در ؛(27: همان) است

 چیرزی  تا است فرض نابوه بر که نیست معنا بدان این

 هنررر  در را طبیعرری پدیرردۀ یررك برره ماننررد و مثررل

 .کند بازنمایی

 آن تصرویر  کره  اسرت  طبیعری  ای پدیرده  گل، یك

 مصرنوع،  همرین  امرا  آید؛ می شمار به مصنوع ای پدیده

 ایرن . اسرت  نبروغ  اسرمِ به طبیعی نیروی یك از برآمده

: گویرد  مری  کانرت  نردارد؛  سرازگاری  سر تقلید با نیرو

 روحیرۀ  ضرد  تمامراً  نبروغ  که دارند نظر اتفاقِ همگان»

 تنهرا  نبروغ،  بررای (. 722: 8919 کانرت، ) «است تقلید

 شایستۀ نشده، هست هنوز و نداده انجام دیگری آنچه

. اسرت  هنرری  کرار  در نوآوری همان این و است نظر

 و بیافرینرد  خواهرد  می نبوغ که است چیزی همان این

 شرباهت  تنها یعنی نکوست؛ حی  این از شباهتی تنها

 کره  شرود  مری  گفتره . اسرت  نوبودن در شباهت مجاز،

 چرون  کنریم؛  تقلیرد  گذشرته  از نبایرد  مرا » کانت ازنظرِ

. (Kukla,2006: 283)« مرانیم  مری  آن روِ دنباله همواره

 بردو  در انسران  کره  نیسرت  ایرن  جز کالم این فحوای

 و اسرت  مند بهره خود ذهنی قوای وجود از تنها تولد،

 از دانرد؛  نمری  را آنها نادرست و درست عملکرد شیوۀ

 و هرا  آزمرون  یعنری  تراریخ،  برر  اسرت  مجبرور  رو این

 نباید این ؛ اما(.Ibid) کند ابتنا پی  های نسل خطاهای

 تقلیرد  زیررا  باشد؛ تقلید تداوم و آن در ماندن معنایبه

 مجردداً  آنهرا  خطرای  و آزمرون  شرود  می باع  ص ر 

 بلکره  نباشرد؛  مهرم  تراریخ  اینکره  نره  البته. شود تکرار

 بره  متصل بند نافی همچون گذشته زمانی افق در تاریخ

 نبایرد  گراه  هریچ  کره  رسد می نظر به و است حال زمان

 کنرد؛  توذیه را انسان ذهنی قوای همواره تا شود بریده

 و سرکون  نره  اسرت  تطرور  و رشد برای توذیه این اما

 تقلیرد  آن از و گرفرت  درس تاریخ از باید پس رکود؛

 برر  نیسرت؛  برکنرار  تاریخ تأثیر دامنۀ از چیزهیچ. نکرد

 تطررور رونررد از بشررری نبرروغ و ذوق اسرراس همررین

 پرور  تاریخ ظر  در دو هر نیستند؛ خارج تاریخی

 ماهیرت  برر  باشرد  گرواهی  توانرد  مری  ایرن  و یابند می

 .نبوغ و ذوق اجتماعی

 

 ذوقی حکم الزم شرط: ذوق

 انسررانی لررذت منررابع ترررین گسررترده از یکرری ذوق

 نراظر  کره  لذت گوناگون اقسام بررسی با کانت. است

 لرذت  زیباسرت،  و خیرر  مطبروع،  امرر  سره  تفکیك به

 واسطۀبه که برشمرد خاص لذت نوعی را زیباشناختی

 حاصرل  ذوق اسرمِ بره  انسرانی  قروای  از یکری  فعالیت

 دو هرر  واال و زیبرا  احساس و ادراک بنابراین شود؛ می

 . هستند ذوق به وابسته

 کانت، از پی  زیباشناختی های نظریه با مقایسه در

 حکرم  بره  ابرژه  از تمرکز جهت توییر با کانت رویکرد

 شرحی ارائۀ جایبه او. است شده مشخص آن دربارۀ
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 که چیزهایی) ها ابژه از معیّنی انواع کیفیت و ماهیت از

 حکرم  یعنری  حکم، از معیّنی نوع( داند می زیبا انسان،

 از دسته آن(. (Wenzel, 2005: 2 کرد تحلیل را ذوقی

 یرك  تصرور  نحوۀ زیبایی یا عین یك دربارۀ که احکام

 آینرد  مری  شرمار  بره  حقیقی ذوقی احکام هستند، عین

 نرام  زیبرا  حکمری  چنرین  متعلق(. 872: 8919 کانت،)

 ذوق بررای  عینری  قاعدۀ هیچ» که افزود باید البته. دارد

 هریچ . زیباسرت  چیرز  چره  کنرد  تعیین که ندارد وجود

 ترا  کنرد  مجبرور  را کسری  کره  نیست کار در ای قاعده

 درسرت  ؛(Wenzel, 2005: 38) «دریابد زیبا را چیزی

 کره  ذوق کلریِ  معیرار  برای وجو جست دلیل همین به

 حقیقرت  خرال   طبیعتاً باشد، مشخص مفهومی شامل

 دنبرال . کنرد  مری  رد را ذوقری  حکم خودآیینی و است

 عینری  غایتمنردیِ  از مفهومی به قائل یعنی بودن معیار

 ذوقری  نره  و سرازد  مری  عقالنری  را حکم این که شدن

(Ibid.)« . ایرن  بره  ذوقری  حکم دربارۀ نیز بودن مح 

 موضروع  مرادی  جنبرۀ  برا  توانرد  نمی لذت که معناست

 عالقره،  هرگونره . باشرد  مررتبط  آگراهی  بر شدهعرضه

 را آن طرفری  بری  و کنرد  مری  مخردو   را ذوقی حکم

 روی از داوری. (Zammito, 1992: 92)« ربایررد مرری

 محر   ذوقریِ  از را حکرم  ماهیرت  زیبایی ایدئال یك

برا دو نقرد    سروم  نقد تفاوت این. کند می خارج بودن

 جهران  بررای  بنیرادی  دنبرالِ پی  از آن اسرت کره بره   

 که حالی در است؛ غایت بی غایتمندی در زیباشناختی

 برتررین  ایردئال  در اخالقری  یا معقول جهان یك بنیاد

 و اخالقی ازنظرِ کامل ارادۀ دقیق نسبت در یعنی خیر،

 کانرت، ) اسرت  شرده  تعریرف  انسران  حقیقی سعادت

 زیبرا  امرر  شناسی هستیپای  سوم نقد در(. 212: 8931

 در ذوقری  حکم و زیباشناختی تجربۀ شناسی معرفت و

رخ  سروم  نقرد  در تنهرا  احکام بررسی البته. است میان

نیز ویژگی احکرام   مح  عقل نقد در تر پی  و هنداد

 کانرت  اما اند؛ شده بررسی آنها صدور نحوۀشناختی و 

 بره  توجره  برا  کره  داشرت  را شانس این زیباشناسی در

 از زیباشررناختی احکررام صرردور نحرروۀ بررر تمرکررز

 زیبرایی  بره  نسربت  عینری  و ذهنری  صرفاً رویکردهای

 هرر  نسبت در را زیباشناختی تجربۀ شرط و کند پرهیز

 مقردم  سروژه  زیبرایی،  بره  او نگاه در هرچند ببیند؛ دو

 شرود؛  مری  تلقی سوبژکتیویسم نوعی خود این و است

 امرا  نردارد؛  عینری  معیار هیچ ذوقْ که رو آن از ویژهبه

 عنروانِ  بره  زیبرایی » وی نگراه  از که کرد فرامو  نباید

 هرا  قطب این از یکی: دارد قطب دو غایتمندی صورت

 و دارد( شناسرایی  متعلقرات ) هرا  ابرژه  جهران  در ریشه

 دیکری، (« )شناسا های فاعل) ها سوژه جهان در دیگری

8931 :721.) 

 نروع  دو میران  ترازه  رویکررد  این بنگریم که ژر 

 و ذهنری  کیفیتری  صررفاً  را زیبرایی  یکی که رویکردی

 کیفیتی مثابۀبه و عینی کامالً دیگری و داند می شخصی

 لحظررۀ در ذوق. کنررد مرری ایجرراد تعرردیل شریء،  درون

 فعرال ( ابرژه  و سروژه ) عرین  و ذهن ارتباط یا برخورد

 اسرت  ذوقی حکم همان فعالیت این حاصل و شود می

 بره  ای ویژه التفات این البته. است رابطه این بیانگر که

 درخورتر، شأنی نیز زیباشناسی به که است زیباشناسی

 بخشریده  اخرالق  و نظری فلسفۀ سنگ هم شأنی یعنی

 قوت به ها فاصله هنوز اما ؛(Wenzel, 2005: 3) است

 کنرد  مری  صرادر  ذوق کره  حکمری . هسرتند  باقی خود

 شررط  ذوق، دهرد  مری  نشران  این و است زیباشناختی

 ایرن . اسرت  هنری و طبیعی زیبایی دریافت برای الزم

 احسراس  برا  انسران  سرروکارِ  زیرا است؛ روشن خیلی

 تقردم  یرك  در کره  اسرت  ناخوشرایندی  و خوشایندی

 حکررم صرردور از پررس تنهررا احسرراس ایررن رتبرری،

 برا  تروان  مری  وصرف  این با. داشت خواهد موجودیت

 تأییرد  و شرد  صردا  هرم  دیکی جورج ازجمله بسیاری،
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 سروبژکتیو  مبنرای  یرك  یرافتن  صردد   در کانت که کرد

 (.723: 8931 دیکی،) است بوده ذوق برای

 هنرری  اثر یك داوری نیروی کانت ازنظرِ که ذوق

 زیررا  اسرت؛  الزم شررط  زیبرا  هنرر  حیات برای است،

 مهمرل  از را نبروغ  تا کند می ا عمال را هایی محدودیت»

 بردون  رسد می نظر به. (Bruno, 2010: 131) «بازدارد

 هنررری اثررر کرره رود مرری آن برریم ذوق، مشررارکت

 سروی  از هنرر  در کانرت  نظرِبه. بماند باقی ناپذیر درک

بره  ایرن . دهرد  مری  رخ فراحسری  امر آشکارگی انسان

 سراحت  برا  انسران  فنومنرال  سراحت  همکراری  معنای

 نظرِبه. (Hounsokou,2009,112) است مح  نومنال

 یرا  نومنرال  قلمرروِ  از ترر  عینری  چیرز هریچ  درواقع» او

 واقعیرت   کره  چیرزی  ؛(Ibid.: 11) «نیسرت  فراحسی

 امرر  در نومنرال  امرر  تأثیر. است تجربی انسان از فراتر

 اسرت؛  شردنی  درک هنری اثر یك در خوبیبه فنومنال

بره  هرم  انسران،  بره  که است ای عرصه همان هنر زیرا

 از فراترر  چیزی عنوانِبه هم و طبیعت از بخشی عنوانِ

 درون. کنرد  مری  اشاره نومن عرصۀ به متعلق و طبیعت

 حراکم  نبروغ  و اراده عقل، همچون نومنال امور انسان

 به مربوط عقالنی ایدۀ سه از اول نقد در کانت. هستند

 انرد  عبارت که است آورده میان به سخن نومن ساحت

 کره  هستند هایی ایده اینها. نفس بقای و آزادی خدا، از

 ایررن اصررل، در. شرروند نمرری تجربرره و انررد نررامتعیّن

 تصروری  مثابرۀ بره  ایرده  خاص ویژگی ناپذیری تجربه

 بررخال    درسرت . دارد قررار  تجربره  ورای کره  است

 را آنهرا  تروان  مری  و هستند متعیّن تصوراتی که مفاهیم

 برا  عقلری  های ایده تمایز اکنون. داد قرار شناخت ابزار

 اولرری کرره اسررت ایررن در زیباشررناختی هررای ایررده

 راجرسرون، ) اسرت  ناپذیر توضیح دومی و ناپذیر اثبات

(. در یکی شهود ممکن نیست و در دیگری 22: 8932

 قالرب  در جرز  را عقالنی های ایدهمفهوم غایب است. 

 بره  ایرن  البتره . سراخت  نزدیك شهود به توان نمی هنر

 البتره  گرردد؛  می باز بازنمایی از که هنر خاص سرشت

 پرس  بگیرریم؛  را آن داشرتن موضروع  معنایبه تنها اگر

 را خیرال  هنرری  اثر» که کرد استنباط گونهاین توان می

 محبروس  کره  بسرازد  را هایی تداعی تا کند می تحریك

« کررد  تجربه مستقیماً را آن توان نمی که اند مفهومی در

 وارد نرومن  ساحت از که عقلی های ایده(. 21: همان)

 هررای ایررده دیگررر شرروند، مرری زیباشررناختی سرراحت

 توانرد  می نبوغ فقط که شوند می محسوب زیباشناختی

 سرشتشران  بره  توجره  با البته که درآورد بیان به را آنها

 نظر به البته. نیستند شدنی عرضه نمادین صورت به جز

 باشرد  کرار  در زیبرایی  باید چون کانت، ازنظرِ رسد می

 زیررا  است؛ الزم ذوق مداخلۀ شود، هنر نام شایستۀ تا

 بردون  غایتمندی قالب در ارائه باید که است ذوق این

 چیرزی  اینکره  بررای  یعنری  دهرد؛  تشرخیص  را غایت

 ذوق، پرس  دارد؛ الزم را ذوق شرود  هنرر  نرام  شایستۀ

 دو ایرن (. 721: 8919)کانرت،   اسرت  اثر تأیید نیروی

 فعالیررت نتیجررۀ دو هررر نبرروغ، و ذوق یعنرری ترروان،

 آنهرا  میران  نسبتی پس هستند؛ فاهمه و خیال هماهنگ

 وسرطایی  قرون ذوق چرا کند می تبیین که دارد وجود

 .پسندد نمی را کوبیستی کار یك

 

   نبوغ و ذوق میان نسبت

 الزمری  شررط  تأیید، نیروی عنوانِبه را ذوق کانت

 نبروغ  یعنری  کنرد؛  مری  تکمیرل  را نبوغ کار که دانست

 ازنظررِ  رسد می نظر به. کند عمل ذوق بدون تواند نمی

 دو هر زیرا است؛ یکی دو هر نبوغ و ذوق منبع کانت

 سوبژکتیویسرم  این اما هستند؛ ذهنی یا سوبژکتیو امری

. شود می تعدیل ارتباطات و اجتماعی تحوالت تأثیر با

 و پدیرده  نبوغ، و ذوق گرچه که است آن معنایبه این

 هردایت  را آنهرا  آنچه روند، می شمار به انسانی قوایی
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 متأثر تواند می که است پدیدار دهد می جهت و کند می

 دورۀ بره  متعلرق  انسران  یك ذوقِ. باشد زمانه روح از

 انسران  برا  رنسانسری  مترأخرتر  انسان حتی یا و باستان

 هنرر  از معنا یك به آنها دوی هر نیست؛ یکسان مدرن

 برا  باسرتانیان  برخرورد  شرد  مری  اگرر . برنرد  نمری  لذت

 مثررل درسررت شرراید دیررد، را کوبیسررتی هررای نقاشرری

 و مسررائل در برونرو  و گالیلرره برا  کرره برود  برخروردی 

 کره  دهرد  مری  نشران  ایرن . داشرتند  علمری  موضوعات

 وسررعت را زیباشررناختی ادراک اجتمرراعی، تحرروالت

 .است بخشیده

 تحروالت،  تمرام  شامل اجتماعی تحوالت این البته

 علرم  از شرود؛  مری  فرهنگری  و سیاسی و علمی از اعم

 تطررور تررأثیر تحررت  او نبرروغ و ذوق تررا گرفترره انسرران

 برود  معتقرد  مرارکس . شروند  می تحول دچار اجتماعی

 تحروالت  و توییر تأثیر تحت  و اجتماعی ای پدیده نبوغ

 کره  نیسرت  طبیعری  موهبتی بنابراین و است اجتماعی

 فیلسروفان  از بسریاری . باشد داشته غیراجتماعی منشی

 از مترأثر  و خوی  زمانۀ فرزند هنرمند که داشتند باور

 در کانرت  سرهم  میران  ایرن  در. است اجتماعی شرایط

 برا  کره  اسرت  ایرن  اجتماعی تحوالت روند بردنپی 

 رفرتن پی  برای را نبوغ وپرپال ذوق، معیاری بی اعالم

 امرا  اسرت؛  گذاشرته  براز  اجتمراعی  تحروالت  پایپابه

 هنر ازطریقِ چیزی چه: که است مهم نکته این دانستن

 جامعه؟ یا فرد کند، عمل دارد سعی

 نظرر  یرادآوری  براال  پرس  به پاسخی یافتن برای

 زیررا  اسرت؛  الزم کانت نظر با مقایسه برای شوپنهاور

 هنرری  اثرر  یرك  خلرق  عامرل  که است این او مدعای

 حرالتی  ایجراد  باعر   که است استعداد و هو  نوعی

 این(. 73: 8917 یانگ،) شود می انسان در زیباشناختی

 نرزد  کره  آنجرا  از و است نبوغ همان استعداد و هو 

 نابوه است، خواست از دورشدن برای مفرّی هنر وی،

 زیباشرناختی  حالرت  بره  ترا  شرود  مری  دور خواست از

 غرضری  بری  برا  ضرمنی  قرابتی نظریه این. شود نزدیك

 فرردی  خواسرت  خواست، از دورشدن اما دارد؛ کانت

 قروت  بره  همچنران  جمعری  خواست و زند می کنار را

 خواست هنوز ها نظریه این تمام در. ماند می باقی خود

 . دارد تفوق نبوغ بر جمعی

 کانررت زیباشناسرری شررارحان از یکرری نظرررِبرره

« کند می عمل هنر ازطریقِ که است طبیعت درحقیقت»

(Wenzel, 2005: 98) .توضریح  در کانرت  عبارات او 

 و شراعرانه  اسرتعاری،  وجروه  واجرد  را نبروغ  عملکرد

. اسرت  تأمل شایستۀ و ارزیابی قابلِ که داند می انتزاعی

 ذوق برای معیاری داشت عقیده کانت که است واضح

 معیارهرایی  قردما  مثرل  تروان  نمری  یعنری  ندارد؛ وجود

 برررای را غیررره و تناسررب نظررم، همرراهنگی، ازقبیررلِ

 امرری  زیبرایی  زیررا  کررد؛  معرفری  چیرزی  زیبادانستن

نره  ایرن . است مخاطب دریافت به وابسته و سوبژکتیو

 هنرری  اثرر  تولیرد  دربارۀ هنری، اثر داوری دربارۀ تنها

 بررای  معیراری  و قاعده یعنی کند؛ می پیدا مصداق هم

 یرك  دلیل همین به درست. ندارد وجود هنر و زیبایی

 ارائره  تبیینری  خرود  کار جزئیات دربارۀ تواند نمی نابوه

 چیرزی  هنرمنرد  ونرزل،  نظررِ  به. کند دلیل اقامۀ و دهد

 از توانرد  نمری  ایرن  که آفریند می الهام و تقلید شایستۀ

 کرردن دنبرال  براثرِ یا و باشد پذیرفته صورت اتفاق سر

 کرار  کره  اندیشرید  می کانت. »باشد شده حاصل قواعد

 اسرت؛  الگرو  بلکه نیست؛[ مصداق] نمونه فقط هنری

. گویرد  می سخن ما با و دارد جان رسد می نظر به زیرا

« کنرد  نمی پیروی قواعد از و گشاید می جدید های افق

(Ibid.: 99) .وجود هنر برای قواعدی پندارد می انسان 

 هنرر  نکردنپیروی البته نیست؛ چنین اصل در اما دارد؛

 شاید. نیست اجتماعی امر از جدایی معنایبه قواعد از

 راه از طبیعرت  کره  نکته این بر کانت تأکید به توجه با



 

 8931بهار و تابستان ، 72، شماره یازدهممتافیزیك، سال / 35
 

 

 نخسرت  باشرد  تر مناسب بخشد، می قاعده هنر به نبوغ

 مقصرود  آیرا  اینکره  شود؛ بیان طبیعت از کانت مقصود

 خرود  طبیعرت  یرا  هاسرت،  انسران  پیرامون طبیعت وی

 .  انسان

 آمرد،  میران  بره  سخن آن از که طبیعتی شك بدون

 درسرت . گردد بازمی انسان به که است درونی طبیعتی

 قوای آزاد بازی به نیز این ذوق، یا 8مشترک حس مثل

 آزاد بررازی ایررن البترره. اسررت متکرری خیررال و فاهمرره

 نظرم  بری  و آشرفته  اما است؛ آزاد زیباشناختی وحدت»

 کره  ثبرات  از عناصرری  بایرد  نوسران  ایرن  در. نیسرت 

 «باشند کار در نیز سازند می ممکن را ادراکی شناسایی

(Crowther, 2010, 85) .زیبرا،  از بنردی  صرورت  این 

 دارد وضروح  فقط زیرا نیست؛ پایدار شناختی ازحی  

 نظر از نکته این به شده گفته آزاد بازی. ندارد مفهوم و

 خودفعرال  و خودانگیخته تخیل،» که گردد بازمی کانت

 هرای  فررم  برا  تخیرل  .(Makkreel, 1994: 46 )«اسرت 

 هرای  آزادی از برازی  ایرن  در امرا  کند؛ می بازی ممکن

 ای مقولره  چهارچوب زیرا نیست؛ خبری حدوحصر بی

 رود؛ نمری  فراترر  آن حرد  از و کند نمی نق  را فاهمه

 پیشرامفهومی  ترکیرب  یك زیباشناختی ادراک» بنابراین

 ترکیرب  پرای  یعنی این. (.Ibid) «است تخیل از ذهنی

 از انسران  ادراک بره  فقط این و نیست میان در تجربی

 ذوقری  حکرم  کانت ازنظرِ. است وابسته زیبا شیء یك

 حقیقتری  از همچنران  او اما نیست؛ شناختی حکم یك

 .دانست را آن چیستیِ باید که گوید می سخن هنر در

 شرود  مری  آشرکار  هنر در که حقیقتی کانت، ازنظرِ 

 حقیقرت  تجربره  خود [ هنر در] اینجا. »نیست ای گزاره

[ آن برا ] حقیقت نوع این که ندارد وجود چیزی. است

 ,Houkosou) اسرت  درسرت  کرامالً  و شرود  مقایسره 

 نادرسرتی  و درستی از فراتر حقیقتی این. (113 :2009

                                                           
1 Common Sense 

 ناپرذیر  بینری  پری   هرای  تجربره  مثرل  درسرت  که است

 آن برابرر  در دو هرر  مخاطرب  و نابوره  انسران،  زندگی

 تطرابق  دنبالِبه نباید انسان پس ؛(.Ibid) هستند منفعل

 کرره باشررد چیررزی بررا هنررر محترروای و صررورت

 یرك  کره  آن، متعلرق  برا  شرناخت  تطابق. نمایاند بازمی

 صرورت  کره  اسرت  شناختی معرفت کاری است، نمود

 تومیسرتی  های نظریه و ارسطو تطابق نظریۀ یافتۀ تحول

 .است

 نومنرال  امرر  یرك  بره  باید نیز اینجا رسد می نظر به

 حقیقتری  کره  آورد خراطر  بره  بایرد  یعنی شد؛ متوسل

 تردیرد  بردون . است آن از ملهم هنرمند که دارد وجود

 کررده  اسرتفاده  نبروغ  تعریف در فراحسی امر از کانت

 هنرر  بره  نبروغ  ازطریرقِ  که وی مدنظر طبیعت و است

 سروژه  مقرام  در انسران  طبیعت همان بخشد، می قاعده

 قصرد  از را نابوره  کره  اسرت  طریقری  تنهرا  ایرن . است

 شرود  می باع  و سازد می دور غرض همان یا آگاهانه

 مخاطرب  کره  هرچنرد  شود؛ دیده طبیعت مثل نیز هنر

 .  است هنر داند می

 بره  پیشاشرناختی  وضعیتی در نبوغ و ذوق هنر، در

 از قصدوغرض بدون نیز هنرمند زیرا اند؛ درآمیخته هم

 مخراطبی  حتری . کنرد  می رضایت احساس خوی  کار

 شراید  قروا،  هماهنرگ  برازی  برا  کند می درک را اثر که

 در نیز شیلر فریدری  که قوا میان توازی حالت همان

 و بارهرا  اسرت،  کررده  تأکید آن بر بازی انگیزۀ معرفی

 مشرترک  حس کانت، نظرِبه. سازد می نو از را اثر بارها

 آنهرا  وجرود  برا  کره  معنا این به پذیرند؛ جامعه ذوق و

 از مترونی  برا  و هافرهنگ سایر از مردمی با توانیم می»

 ,Kukla)« شرویم  وگرو  گفرت  وارد باسرتان  های دوره

 هنرر  تراریخ  در موجود گسست و تداوم. (282 :2006

 امور که اینجاست. باشد مدعا این بر شاهدی تواند می

 اجتمراعی  امرور  با نبوغ و ذوق اسمِبه روانی یا طبیعی
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 را خرود  رویردادی  هرم  و ارتبراط  و خورنرد  مری  پیوند

 مردرن  هرای  سربك  دلیرل  همرین  به کنند؛ می آشکارتر

 آفریرده  هنگرام  به درست کوبیسم و آبستره مثل هنری

 .اند شده

 تجربتتۀ در نبتتوغ و ذوق ارتبتتاط چگتتونگی

 فرمالیستی زیباشناختی

 میرران نوسرران و متعرردد هررای تعریررف سرگذشررت

 های نظریه در عمدتاً. است گیر چشم هنر های شاخصه

 و تقلیرد  پارادایم غلبۀ با عینی یا ابژکتیو پیشامدرن هنر

 رمانتیسرتی  رویکردهای در چرخشی با و بوده شباهت

 فرردی  ذهرن  یا سوبژکتیو جانب به اکسپرسیونیستی و

 رویکررد  در دیگرر  چرخشی در مجدداً و شده متمایل

 چرخیرده  سروژه  و ابژه گذریهم جانب به فرمالیستی

 مخاطب دریافت و صوری های ویژگی آن در که است

 بررخال    درنهایرت  ترا  هسرتند  مهرم  هرا  ویژگی آن از

 دانترو،  آرتور و دیکی جورج مثل کسانی نهادی نظریۀ

 عالم و شود می متمایل جمعی سوبژکتیو بدنۀ جانب به

 هنر چیز چه و است هنر چیز چه کند می مشخص هنر

 ایرن  چیرز  چره  اکنرون . (Fenner, 2003: 69) نیسرت 

 برا  را نبوغ و ذوق و زند می رقم را متالطم سرگذشت

بره  آفررین   اول، چررخ   برا  سرازد؟  می همراه خود

 اینکره  از هنرمنرد  و دهرد  می رخ هنر در واقعی معنای

 یرا  تقلید فقط او شگرد و باشد ابژکتیو امری به وابسته

 نقطرۀ  ایرن  در درسرت  و شرود  مری  رها باشد بازنمایی

 نمونرۀ  کره  شرود  مری  تلقری  مهم هنرمند ذهنیت بح 

 توییرر  این شاهد رمانتیستی و اکسپرسیونیستی کارهای

، در آفرین  هنرر و  سوم نقد در کانت نظر اما هستند؛

 زیباشرناختی  دیگرر  کره  داد رخ هنرر  بعدی های نظریه

 کره  مردرِکی  و صوری های ویژگی. شدند می توصیف

 دو هرر  پرس . شردند  قلمرداد  مهرم  یافت، درمی را آنها

 دیگرری  و است ابژه یکی که زیباشناختی تجربۀ سوی

 برا  را فررد  آنچره . دارنرد  عهرده  برر  مهرم  نقشی سوژه

 آنچره  و است ذوق دهد، می ارتباط ابژکتیو های ویژگی

 همران  کند، می فعال و واقف بودن سوژه به با را فرد

 چیسرتی  دیگر مدرن هنری های جنب  در. است نبوغ

 یورط ؛(Collard, 2014: 12) نداشت اهمیت موضوع

ترر و   مروارد سرخت   یموضروع در برخر   صیکه تشخ

آمد  یهنرمندان کمك انتزاع به قتیتر شد. درحق سخت

را آنطرور کره در عرالم واقرع      ایاشر  خواسرتند  یکه نمر 

هرا   با کمك رنگ خواستند یبدهند و م  ینما ،هستند

 نیا. (Ibid.: 23) رندیاز مخاطب بگ یها پاسخ و شکل

 .کنرد  یمر  عمرل  ذوق لیتما یراستا در که است ینبوغ

بره . دارد دوسرت  را خالقیرت  و نوبودگی مدرنْ ذوق

 نقاشری  مثرل  نه اما رود؛ می انتزاع و سازی ساده سمت 

 و اسرت  انتزاعی ناچاری سر از و ناآهاگانه که کودکی

 انترزاع  بره  اقدام شناخت، نیت به که دانشمندی مثل نه

 قصرد  بره  هنرر  فرمالیستی های جنب  در انتزاع. کند می

 که است ذوق تطور حاصل این. نیست شناخت ایجاد 

 بازنمرایی  در را لرذت  و جویرد  مری  را تر عمیق چیزی

 تحرول  از کوبیسم مثال برای. بیند میتر بر ساختارهای

بره  آن در زمرانی  عنصرر  نق  شاید. شد حاصل دیدن

 مسرائل  و مباحر   برا  اما نباشد؛ پیچیده فیزیك اندازۀ

 هرر  برراک  و پیکاسو. دارد قرابت مدرن فیزیك جدید

 فضرای  بتواننرد  ترا  شدند فضا چهارم بُعد مجذوب دو

 و نبروده  نمرا  بُعرد  سره  کره  کنند خلق جدید تصویری

 سورئالیسم در آن از بعد که همان یا است واقعی کمتر

-Bohn, 2002: 11) شرود  می واقعیت از فراتر واقعیتی

 در ای تررازه رو  جدیررد تصررویری فضررای ایررن. (13

 هنرری  نوابغ این. است داده دست به طبیعت بازنمایی

 و هندسرری اشررکال ماننررد فیگررور از جدیرردی قالررب

 هندسی چهارم بُعد به را رازورانه و فلسفی رویکردی

 پیچیرده  و جردی  درگیری همین درواقع. دادند توسعه
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 کوبیسرم  جانرب  به را همکاران  و پیکاسو هندسه، با

 پیکاسرو  تصراویر  .(Robbin, 2006: 28) کرد رهنمون

 کرامالً  بلکره  است؛ نشده گرفته بصری های واقعیت از

 ایردئالی  زیبرایی  خواست می ابداع این با. اوست ابداع

 هنرآفرینری  در. کنرد  خلرق  زیباشرناختی  لرذت  از جدا

 نظرم  شکسرتن  در پروایری  بری  نوعی پیکاسو کوبیستی

 نداشرت  سرابقه  او از پی  تا که شود می دیده طبیعت

(Guillme, Eimert & Podoksik, 2010: 16-26) .

 مرؤثر  نگراه  توییرر  ایرن  در متعددی عوامل شك بدون

 بیننردگانِ  اکتشرافات  فهرم  بره  آنچره  مثال برای بودند؛

 دانر   های پیشرفت معلول انجامید، فضا در قرارگرفته

 هرر  اثرر  یك خلق برای هنرمند. بود هندسه و ریاضی

 بروم  از. دهد می قرار کار  مخاطب را خود  لحظه

 دقیقراً  ایرن  و کنرد  می مشاهده را آن و گیرد می فاصله

. خورنرد  مری  پیونرد  هم به نبوغ و ذوق که است جایی

 کره  ذوقری . کنرد  مری  ادراک و تولیرد  را اثر  هنرمند

 برا  ا  تالقری  در و پرذیرد  می تأثیر جامعه از تردید بی

 .گذارد می تأثیر جامعه بر نبوغ

 فراترر  کنرد  می متمایز را مدرن هنرمندان نبوغ آنچه

 دیگری های اصل به و است فردی نبوغ های تفاوت از

 پیکاسرو  همچون مدرن هنرمندان نمای . است وابسته

 خالقانه کامالً بلکه نشده؛ گرفته بصری های واقعیت از

 گفتمران . مانرد  نمری  براقی  خالقیتری  تبعیت، در. است

 و چرخرد  مری  خالقیرت  محرور  برر  مردرن  زیباشناسی

 آزادی، خرودآیینی،  اصالت، های مؤلفه با تنها خالقیت

 هنرری  آفررین   اگرر . دارد خویشی نبوغ، و فردگرایی

 ایرن  از بری   تقلیرد  به ابتنا پس است، خالقیت نوعی

. نردارد  سرازگاری  تقلیرد  برا  خلرق  زیررا  نیست؛ جایز

 در خداوند شود می متذکر نیز کرول نوئل که همانطور

 افالطرون  نرزد . کنرد  نمی تقلید هرگز خلقت و آفرین 

 از خردایان  و دمیورژ خدای بود، تقلید با برابر هنر که

. آفریدنرد  مری  را محسوسات قلمرو ها ایده یا مُثُل روی

 برا  براور  ایرن  و نداشرتند  باور را عدم از خلق یونانیان

 خلرق  مفهروم  و شد گذاشته کنار مسیحیت دین رواج

 گونره  خردای  نیرز  هنرمنرد  پرس . کرد توییر آفرین  یا

 منبرع  از را خود تقلید، با هنرمندان» و آفریند می چیزی

 :Carroll, 2010)« سازند می بیگانه اصالت، و نبوغشان

 کنرد،  اکتفا تقلید شگرد به هنر اگر وصف، این با. (55

 خواهد مواجه پایان سپس و ایده و فکری فقر با آنگاه

 یرك  ذهرن  در و گذرد نمی تقلید از هنر تعالی راه. شد

 ذوق،. (.Ibid) شرود  نمری  متولرد  ای ایده گاه هیچ مقلد

 تقلید شگرد ترک و نوآوری جانب به را مدرن هنرمند 

 ناکجاآبراد  از سرر  نبروغ  گرذارد  نمی اما دهد؛ می سوق

 از نبروغ   تمایرل  و آزادی در کره  نابوه زیرا درآورد؛

 نکنرد  همراهری  را او ذوقر   اگر رهاست، عقل اجبار

 ,Zammito) ماند می ای دیوانه به بیشتر برخی اعتقاد به

 دارد؛ حکایت انسان طبیعت غلبۀ از این. (146 :1992

 نیرز  معیرار  بردون  ذوق نبروغ،  از غیرر  غلبه این در اما

 تطرابق  باعر   و کرده عمل متفاوت که دارد مدخلیت

 ریاضی جدید های نظریه با پیکاسو امثال نبوغ مبتکرانۀ

 مرؤثر  نبروغ  و ذوق بر آنچه وصف، این با. است شده

 در نیرررو دو ایررن و اسررت اجتمرراعی تحرروالت برروده

 .اند یافته تطور هم با انسانی طبیعتی

 

 گیری نتیجه

 قروای  میان توافق و هماهنگی از حکم قوۀ نقد در

 ظهور نبوغ و ذوق ذهنی توان دو فاهمه و خیال ذهنی

 قلمررو  حاکمه قوۀ دلیل همین به کنند؛ می پیدا بروز و

 شرردنبرچیررده و قرروا تمررام مشررارکت و حضررور

 نبروغ،  و ذوق از کانرت  تحلیل. آنهاست مراتب سلسله

 در سوبژکتیویسرم  دگربرارۀ  تأیید شناخت، مورد مانند

 و قصردوغرض  نبایرد  که آنجا از اما است؛ هنر عرصۀ
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 در دو ایرن  تالقری  باشرد،  کرار  در مفهرومی  درنهایت

دیرده  جرواز  این،. شود می میسّر پیشاشناختی وضعیتی

 شود می باع  و بخشد می هنر به را طبیعت مثل شدن

 ببررد  لذت فیلم یك یا نقاشی تابلوی تماشای از انسان

 یاد از را بودن تصنعی که طوری شود؛ غرق آن در و

 نبوغ و ذوق میان ارتباط دهد می نشان هنر تاریخ. ببرد

 سوبژکتیویسررم و خیررال فعالیررت تررأثیرِتحررت  دو هررر

 داشرته  تطروری  و تاریخی سیر و حرکت یك فلسفی،

 .  است

 عامرل  عنروانِ بره  نبوغ زیباشناسی، و هنر فلسفۀ در

 این. است هنری آفرین  الزم شروط از یکی خالقیت

 مباحر   برر  حراکم  پرارادایم  وقتری  که است حالی در

 برر  کره  کنریم  می مرور را باستان های دوره زیباشناختی

 هنرمنررد، کررار چرخررد، مرری بازنمررایی و تقلیررد محررور

 خردای  حتی. شود نمی قلمداد گونه خدای آفرینشگریِ

 معقرول  صور یا ها ایده نامِ به الگویی هم افالطون صانع

 کرار  نیرز  میانره  های دوره در و نوافالطونیان نزد. دارد

 دارد؛ تقلیرد  برای اعال ای نمونه یا الگو همواره هنرمند

 در خیرال  کره  قدرتی آمدنمیانبه با مدرن دورۀ در اما

 کره  طرور  همران  و باشرد  داشرته  توانرد  می آزادی سایۀ

 مثرل  هنرمنرد  ذهنیرت  کنرد،  مری  مطرح سوبژکتیویسم

 شرود  می تعریف خالق و تأثیرگذار رمانتیكْ هنرمندان

 هنرر  ادراک آن برا  تروأم  و تولیرد  پارادایم پس آن از و

 .کند می توییر

 قرردرتی نبرروغْ مرردرن، زیباشناسرری گفتمرران در

 توانرد  مری  آن برا  کره  بخشرد  می هنرمند به گونه خدای

 مثرل  نبروغ  امرا  کنرد؛  ایجاد نو زیباشناختی های تجربه

 سرر  ناکجاآبراد  از توانرد  مری  کره  اسرت  طبیعی آزادی

. ببینرد  تعلریم  دیگرری  نیروی تحت باید پس درآورد؛

 آزاد دیگرر  کره  آیرد  میران  بره  عقرل  و فاهمه پای اگر

 آن جرنس  از کره  نیرویری  باید رو این از بود؛ نخواهد

 دسرت  اسرت،  فاهمه و خیال هماهنگی حاصل و بوده

 کانرت  نظرر  برا  ایرن . بگیرد تطوری سیر این در را آن

 کردنعمل حدومرز بی معنایبه هرگز که آزادی دربارۀ

 .  است سازگار کامالً نیست رفتن و

 حکم در تطوری سیر در نبوغ و ذوق رویدادی هم

 زیبرا  هنرر  سربب  همرین  بره  اسرت؛  بدن و روح پیوند

 حاصرل  کره  هنرری . اسرت  دو هرر  مشرارکت  حاصل

 روح بردونِ  و مکانیکرال  باشرد  ص رر   ذوق عمکلررد 

 از مترأثر  بسریار  کره  زیباشرناختی  های تجربه در. است

 و ابرژه  میان تجربه تحقق شرایط هستند، کانت دیدگاه

 و ذوق همکاری همان یعنی این شود؛می تقسیم سوژه

 و اجتماعی شرایط با را نابوه که است ذوق زیرا نبوغ؛

 کرره هنررری آثررار در. دهررد مرری پیونررد زمانرره فرهنررگ

 یرا  انتزاعی هنرهای مثل شوند، می محسوب فرمالیستی

سراده  با. شوند می نزدیك هم به نبوغ و ذوق کوبیستی

 و تصرویر  از تنهرا  مخاطب تصویرشده، موضوعِ شدن

 از بلکره  بررد؛  نمری  لذت است، نامشخص که فیگوری

اسرت   الزم گراهی . بررد  می لذت زیبا نبوغ و زیبا ایدۀ

 انتزاعری  تنردیس  یرا  تصرویر  رویبر لحظاتی مخاطب

 در نیز او انگار که طوری کند؛ تأمل و درنگ( آبستره)

 ایرن  در. اسرت  شرده  گرام هرم  هنرمنرد  با تولید فرایند

 ادراک و تولیرد  زمرانی  فاصرلۀ  رسرد  می نظر به جریان

 هنرمنرد  نبروغ  بره  مخاطرب  ذوق و شود می کم خیلی

 حکرم  یرك  فقرط  کره  صرورتی  در شرود؛  مری  نزدیك

 و ذوق اسراس،  ایرن  بر است؛ شده صادر زیباشناختی

 تطرور  سریر  در کره  شروند  مری  تلقری  رویرداد  هم نبوغ

 آزادیِ ترأمین  محل. دارند هم دست در دست تاریخی

 کره  حال عین در است؛ ذوق معیاربودن بی همان نبوغ

 همران  نیرز  پدیدار عرصۀ تحوالت با نبوغ ارتباطی راه

 هرای  تجربه و هنری مدرنیسم تحقق آن شاهد و است

 ذوق میان رابطۀ بخواهیم اگر. است جدید زیباشناختی
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 درسرت  کنریم،  بیان تشبیهبه و کانتی تعبیر با را نبوغ و

 تجربرۀ  کره  اسرت  مفراهیم  و حسری  تجربۀ رابطۀ مثل

 تجربرۀ  بردون  مفهروم  و اسرت  کرور  مفهوم، بی حسی

 .است تهی حسی
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