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Abstract

Kant believes providing objectivity is one of the most essential functions of 

imagination. The role of imagination in establishing objectivity includes both the 

epistemic determinant judgment related to understanding, and the aesthetic 

reflective judgment. Kant constantly places imagination in connection with 

matters such as understanding, self-consciousness and/or pure intuition, or 

common sense, and reflective judgment. Imagination has always maintained a 

core role in relation to other faculties of cognition. This role could be simply 

regarded as the possibility of constituting objectivity. This paper seeks, in the first 

step, to critique pure reason by addressing how imagination in relation with 

understanding serves as a source of objectivity and then provides answers as to 

how imagination in its unity with common sense and the operation of reflection 

presented in the critique of the faculty of judgment, provides an objective 

reference to them, without which, the common validity for aesthetic-taste 

judgment will be lost. Hence, in Kant’s view, imagination has a requisite role in 

providing objectivity. 
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Introduction 

Imagination in Kantian philosophy has an important role. In this essay we try 

determine the role of imagination. Kant claims the imagination plays essential role in 

constitution of objectivity. We can find the constitutive role of imagination in the 

Critique of Pure Reason and the Critique of Judgment. Kant believes providing 

objectivity is one of the most essential functions of imagination. The role of 

imagination in establishing objectivity includes both the epistemic determinant 

judgment, and the aesthetic reflective judgment. Kant constantly places imagination 

in connection with matters such as understanding, self-consciousness and/or pure 

intuition, or common sense, and reflective judgment. Imagination has always 

maintained a central role in relation to other faculties of cognition. This role can be 

simply considered as the possibility of constituting objectivity. 

The role of Imagination in the Critique of Pure Reason 

In the Critique of Pure Reason imagination serves understanding and has some 

essential functions without which objectivity is impossible. The first of these 

functions is that the imagination produces a transcendental formation which forms 

a connection between sensation and understanding in order to provide the 

possibility of applying categories of understanding. However, apart from this 

function, it is also considered as the origin of every kind of unity. For example, it 

creates unity in simple perceptions and creates the possibility of the formation of 

unity in sensory multiplicity; hence it can provide the condition for unity in 

manifold. Moreover, in relation to pure sensory intuitions, the imagination 

provides the possibility of their embodiment in time and space as a whole. 

Similarly, the imagination is the source of the unity of self-consciousness which 

is necessary for all our cognition. If we look at this collection of functions of 

imagination we will notice its essential role in the constitution of objectivity. 

The role of imagination in the critique of power of judgment 

In the critique of power of judgment, Kant doesn’t take imagination to be in service 

of understanding; rather he regards it in its freedom. Here, imagination makes a 

connection with understanding as a whole. Although, this relation between them is 

not a conceptual one, rather, it is a type of harmony which Kant calls “the free game 

of imagination and understanding”. The free game has an epistemological function 

and is evaluated in two parts: the analysis of something beautiful and transcendental 

deduction. In other words, Kant wants to demonstrate the communicability of 

cognition in human beings through this coordinated game; because if this kind of 

communicability is not possible, the objectivity of knowledge is impossible as whole. 

Kant, however, evaluates imagination in relation with pure reflective judgment and 

the common sense (sensis communis) as well. In this case, imagination first 
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supplies the material for reflective judgment and then discovers “non-subjective 

others”, in its relation with the common sense. In fact, the reason for the universal 

validity of taste judgments is the possibility for comparing actual subjective 

judgment with the possible judgments of these objective others. 

Conclusion 

The role of imagination in the Critique of Pure Reason is so essential that without 

taking it into consideration, we cannot achieve any objectivity for the empirical 

rules gained through understanding and intuition and even experience itself loses 

its possibility as a judgment. Therefore, one can understand how imagination 

provides objectivity for judgments related to understanding. 

Kant’s main concern in the Critique of Judgment, in which he addresses 

understanding and imagination in relation to each other, is an epistemological 

concern which cannot be explained through taste-aesthetic judgment. From this 

view, taste-aesthetic judgments come under cognitive judgments and Kant tries to 

provide a cognitive foundation based on the universal communicability of our 

cognitive faculties for the conformity of judgment with the object. On the other 

hand, in the transcendental deduction for the aesthetic judgments, Kant has 

another approach to imagination. In this approach, imagination combines with the 

act of reflection and sensus communis. By combining with the act of reflection, 

the imagination provides an represented form of perception which is necessary 

data for applying reflective judgment. From another aspect, by the eliminating 

specific condition of the subject and by creating the possibility for the comparison 

of subjective judgment with the possible judgments of others, the imagination 

provides the condition for the communicability of taste-aesthetic judgments based 

on the sensus communis which is in fact, providing the possibility of necessity for 

it. However, through the sensus communis, the imagination gains access to a non-

objective and objective matter that is others. If others were not considered as 

objective persons that have possible judgments, valid universal communicability, 

and as a result, the necessity of taste-aesthetic judgments would not be achieved. 

By what has been discussed so far, it is clear that the function of imagination is 

essential for the constitution of objectivity in both critiques. 
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از منظر کانت  تینیع میکارکرد تخی ل در تقو

لکارکرد   تینیع میدر تقو تخی 
 از منظر کانت
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 ۱۵/۳۱/۳۱۸۹تاریخ پذیرش:            |          1۸/1۹/۳۱۸۱تاریخ دریافت:  

 چکیده
ل،ت یکارکردها نیتریاز اسحاسح یکیمعتقد اسحت که  کانت لاسحت. نقش  تینیفراهم آوردن ع خی  هم  تینیع میدر تقو تخی 

ن  شامل احکام ل. او همواره یشناختییبایز یتأمل شناختی مربوط به فاهمه است و هم شامل احکاممتعی  اط با را در ارتب تخی 
ل. دهدیقرار م یتأمل مشححترک و حکم حس    ایمحض،  یاو شححهوده ینفسححان یهمیون فاهمه و خودادراک یامور در  تخی 

دانست.  تینیع میامکان تقو توانیم یسادگ نقش را به نی. اداشته است یهمواره نقش محور ییشناسا یارتباط با دیگر قوا
ل یاز سو تینیتأمین ع یچگونگ ۀبه مسئل نخست،نوشتار در گام  نیا  - ضعقل مح ددر  ق - با فاهمه اشیدر همکار تخی 

مطرو شده در  تأمل مشترک و عمل حاد با حسچگونه در ات   تخی لسلال خواهد پرداخت که  نیخواهد پرداخت و سپس به ا
  ۔یاحکام ذوق یبرا یکه بدون آن امکان اعتبار همگان یاآنهاسححت؛ به گونه یبرا ینیع یآورندۀ مرجعفراهم  قد قوۀ حکم
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 مقدمه
لکانت نقش ممتازی برای  لبیند. اش تدارک میدر منظومۀ فکری تخی  اط در اندیشۀ او همواره در ارتب تخی 

ل  قد عقل محضگیرد. در شححناختی ما قرار می با دیگر قوای اگرچه از فاهمه مسححتقل اسححت، اما  تخی 
لآید. کانت در آنجا ساب میحگزار آن بهخدمت ولید واسطۀ تگیرد که بهای در نظر میهقو   عنوان را به تخی 

ی  استعالیی میان شهود ۀشاکل زند و از این طریق امکان اطالق مقوالت را بر و فاهمۀ محض پل میحس 
ی  شهود لاما کارکرد  ،کندایجاد میحس   بر ونبلکه افزسازی نیست، در آنجا صرفًا محدود به شاکله تخی 

لکار اصححلی  به اعتقاد کانت،آن، منشححأ هر وحدت تألیفی اسححت.  ی ایجاد وحدت در کثرت تخی    حسحح 
لاست. پس  در ارتباط  لتخی   افزون بر این،تواند همینین با کثرت ادراکات ساده در ارتباط باشد. می تخی 

مثابه کل، ود زمان و مکان را بهگیرد و حتی خبا شححهودهای محض زمان و مکان نیز در ارتباط قرار می
یت م  قابل لبخشحححد. نقش میتجسحح  ی  قل محضدر  تخ قد ع با خود   باط  ادراکی نفسحححانی و  در ارت

شمهماناینساختن  فراهم صورتی آن نیز چ ست. در هر  ل ،گیر ا شرط امکان   قد عقل محضدر  تخی 
 عینیت تجربه و قوانین تجربی مربوط به قواعد فاهمه است. 

لکارکرد  قوۀ حکم  قددر  لیابد. در اینجا دیگر نقش ممتازتری می تخی  ت، در خدمت فاهمه نیس تخی 
لبلکه  سئله را عنوان می  قد قوۀ حکمشود. کانت در اش لحاظ میدر آزادی تخی  لکند که این م آزاد  تخی 

روشن است که  گیرد. البته، طور کلی در ارتباط قرارباید با فاهمه به ،که تبدیل به امری آشفته نشودبرای آن
لبازی آزاد میان »عنوان با ای مبتنی بر مفهوم نیسححت، بلکه کانت از آن این رابطه، رابطه نام  «فاهمه و تخی 

لبرد. کارکرد می سمت از  تخی  سط می  قد قوۀ حکمدر بازی آزاد با فاهمه را کانت در دو ق ل دهد: تحلیب
لکه کانت نقش توان گفت میذوقی. در کل امر زیبا و استنتاج استعالیی حکم  آزاد در هر  را در بازی تخی 

. اغلب گیردشناختی است در نظر می شناسانه وامری که دارای کارکردی صرفًا معرفت عنوان دو بخش به
لمفسححران کانت بر این باور هسححتند که بازی آزاد  و فاهمه در هر دو بخش تحلیل امر زیبا و اسححتنتاج  تخی 

بندی شححناختی طبقه الیی ربط چندانی به حکم ذوقی ندارد و باید کارکرد آن را ذیل کارکرد احکاماسححتع
لاما کانت کارکرد دیگری را نیز در اسححتنتاج اسححتعالیی برای  ،کرد ی تأمل کمگیرد که با حدر نظر می تخی 

لاسححت. مت حد  1محض و حس مشححترک کند و اهم میی را فرتأمل در این رابطه نخسححت دادۀ حکم تخی 
این  یابد که عبارت است از دیگران. بدونسپس در اتحاد با حس مشترک امری غیرسوبژکتیو و عینی را می

رو، این شححناختی و اززیبایی احکام ممکن آنها اعتبار همگانی حکم ذوقی۔ کردن دیگران عینی و لحاظ
لشود. پس ضرورت آن ممکن نمی نی برای اعتبار کلی و ضرورت کاشف مرجع عی  قد قوۀ حکمدر  تخی 

ست. زیبایی حکم ذوقی۔ ست  رو،از همینشناختی ا شته بر آن ا لکارکردهای تا این نو قویم را در ت تخی 

1. sensus communis
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ه حکمو   قد عقل محضعینیت در  ار در ارتباط با آث لتخی   که اسححت ذکر به الزم. کندبررسححی   قد قو 
 یهادهیآن را در ارتباط با ا کندیکانت تالش مو  دارد ییبسزا تی، اهمحکم ۀ قد قوآنها در  دیو تول یهنر
 1.ستیمقاله ن نیمعنا مورد نظر ا نیدر ا لی  تخ ؛دهد  یتوض ییو نمادگرا یشناختییبایز یهادهیا ،یعقل

ل. نقش 1  اساس نقد عقل محض در تقویم عینیت بر تخی 
لهیوم از  برد. از دید او نام می ،طبیعت اسححتامری که دارای قابلیت ایجاد ضححرورت در  عنوان به تخی 

لتواسطۀ امری موهوم است، اما طبیعت ذهن بنا بر کاربرد طبیعی خویش آن را به اگرچه این ضرورت    خی 
لاز نظر او،  .(Guyer, 2008, p. 84) کندایجاد می سط  تخی  شده تو صل  به نحو طبیعی از انطباعات حا

  شححودکند و مابین آنها قا ل به وجود ضححرورت مییک نوع به سححمت انطباعات نوع دیگر حرکت می
(Guyer, 2008) ل، اما هیوم خطری در این نوع فعالیت لبیند. از نظر او، نمی تخی  هر گاه به سححمت  تخی 

ت  تأسیس ضرورت برای شود. او معتقد است آمیز میکاربرد آن خطرآفرین و مغالطه ،آغاز وجود رودعل 
از  ترهیچ چیز برای عقل خطرناک»اند: ز خیال اسححت که به خطا افتادهخاطر همین پرواکه فالسححفه به

لجهش   .(Guyer, 2008, p. 84) «نیست، این همان امری است که فالسفه را به خطا انداخته است تخی 
لاما  شۀ کانت جلوۀ دیگری می تخی  را  کند که خیالتالش می محض عقل  قدیابد. کانت در در اندی

ستقل از فاهمه و حس، دارای چنان قدرتی تبیین کند که میاهقو   عنوان به سی م ازد. تواند عینیت جهان را ب
ل»از نظر او،  ست حتی بدون آن تخی  شهود ا ساختن یک ابژه در  ضر  ضر  قوۀ حا شهود حا که آن ابژه در 

ارتباط  تواند درشححهود صححرفًا می ،از نظر کانت ،دانیمطور که میهمان. (Kant, 1998, B151) «باشححد
 که داده شححده اسححت، عینی را در اختیار ما قرار دهد، اما هنگامی که عین از دایرۀ ادراک چهمسححتقیم با آن

ی  فًا شهود و حس صردیگر،  بیان تواند صورت عین را بازنمایی کند. بهخارج شد، شهود دیگر نمیحس 
لکه در حالی ،هستند 2پذیرتعین آن  4ساختن به دوباره حاضررو، این و ازباشد  3تواند خودانگیختهمی تخی 

 .((Kant, 1998, B152 عین برای آگاهی بپردازد
کارکرد تجربی و اسححتعالیی قوۀ  یان  نت م کا که  جه داشحححت  ید تو با ما  لا ی  مایز تخ هدمی ت  و ن

ل، برای توضححی  این تمایز لرا به  تخی  (.  (Kant, 1998, B152 کندتولیدی و بازتولیدی تقسححیم می تخی 
ل ۀقو نظر او، از به  ،منحصرًا تابع قوانین تجربی، یعنی قوانین تداعی است و به همین دلیل»بازتولیدی  تخی 

ل در ارتباط با آثار هنری، نک: ماحوزی، . 1 .0890برای آگاهی از نقش تخی 

2. determinable

3. spontaneity 

4. represent
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شین کمک نمی شناخت پی ضی  امکان  ست، ب ،کند و به این دلیلتو ستعالیی متعلق نی سفۀ ا لکه به به فل
 (.012B ،0890 کانت،) «ی تعلق داردشناسروان

لاما قوۀ  ت حس به نحو پیشین صور»تواند خودانگیختگی است و در نتیجه می تولیدی که عین تخی 
سانی تعیین کند ست. در اینجا  (همان)« را مطابق با وحدت ادراک نف ستعالیی متعلق ا سفۀ ا به حوزۀ فل

لباید تالش کنیم که کارکردهای قوۀ  لتتولیدی را توضحی  دهیم و از آن طریق نشحان دهیم که قوۀ  تخی   خی 
 کند. ه حوزۀ عینیت را تقویم میتولیدی چگون

لنخستین کارکرد قوۀ  ،از نظر کانت  .(Kant, 1998, A 121) ادراک از طریق تصویر است 1تولیدی تخی 

توسححط  چهیگر، آند بیان این ادراک عبارت اسححت از وحدت دادن به کثرت موجود در امور پدیداری. به
ی  ادراک امور  صححورت خود دارای نوعی کثرت اسححت و بهبا آگاهی ارتباط برقرار کرده اسححت در حسحح 
در اینجا به نوعی تألیف نیاز داریم تا این قطعات رو، این شود. ازشده و منفرد در آگاهی یافت می تجزیه

لمنفرد را با یکدیگر وحدت دهیم. از نظر کانت این وحدت توسححط قوۀ  لشححود. حاصححل می تخی   تخی 
شده در آگاهی را به صل  سط کثرت حا صویروا سیله آنها را درک میدهد و بدینوحدت می 2ۀ ت کند: و

لپس قوۀ » صویر انتقال دهد وجود دارد؛ بنا براینبرای آن تخی  شهود را به یک ت لتقوۀ  ،که کثرت  باید  خی 
ی  از قبل تأثرات  (.Kant, 1998, A 121) «را در فعالیت خود بپذیرد، یعنی آنها را ادراک کندحس 

لن کارکرد قوۀ ای ،از نظر کانت سترو، این تولیدی و از تخی  ستعالیی ا تی در تنها چنین وحدنه؛زیرا ا
امکان  سازد و بدون آنخود تجربه قابل یافت نیست، بلکه این وحدت امکان کل تجربۀ پدیداری را برمی

ست می لکه بتوانیم کارکرد تألیفی رود. در اینجا برای آنتجربه از د ه کثرت دادن برا در مورد وحدت  تخی 
ی  ادراک س  صور کنیمح شیم که  ،ت ست بیندی شهود در زمان »کافی ا شهود0ما از متعلق  ی  ،  س  و در  0ح
ی  ، شهود2زمان  ی  اما وقتی ما از شهود ،را داریم… ، 2حس   شویم، شهودبرخوردار می 2در زمان  2حس 

ی  ی داشته باشد که کثرات شهود شود مگرآنکه در ماستعدادی وجود، در ما زایل می0در زمان  0حس    حس 
 .(270 ص ،0890عبدالکریمی، ) «های کثیر را حفظ کنددر زمان

لقوۀ »نخستین کارکرد  ،از نظر کانت بنابراین، توان آن تألیف کثرت توسط تصویر است که می «تخی 
 شود. منسجم ممکن می صورت نامید. از طریق این تألیف، تجربه به «ادراک»را 

لکرد اسححتعالیی قوۀ دومین کار ی  تألیف کثرات ،از نظر کانت تخی   زمان و مکان و از این طریقحسحح 
ل به اعتقاد او،امکان تصححور خود زمان و مکان اسححت.  واسححطۀ تألیف محض انجام این کار را به تخی 

ست از می شکلی مداوم با تألیف بازتولید»دهد. تألیف محض عبارت ا ساده به  کانت، ) «تألیف ادراک 
0890 ،002A).  که عبارت است از ادراک کثرت توسط تصویر و فراهم  -ادراک ساده  تر،دقیقبه عبارت

1. apprehension

2. image
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لتواند با کارکرد بازتولیدی قوۀ می -آوردن وحدت از دل آن  همراه شححود و از این طریق زمان و مکان  تخی 
لرا تقویم کند. قوۀ  م  کل قابل نوانع کند که خود زمان و مکان بهای عمل میگونهبه تخی  ند و شححوتجسحح 

صور پیدا کنند و از اینجا ابژه سترۀ حدودسپس قطعات مختلف زمان و مکان قابلیت ت آنها  هایی که در گ
ضی  این مطلب در. کانت شوندشوند، ممکن واقع می سم  دگوید اگر ما خطی را در ذهن خومی ،تو ر

موفق به انجام  تنها زمانی ،ر دیگر در نظر آوریمعد از ظهر خاص تا بعد از ظهکنیم یا زمانی را از یک بَ 
شدۀ زمان را در ذهن خویش کماکان داشته  شویم که قطعات اولیۀ خط و لحظات سپریچنین کاری می

شیم. به شددیگر،  بیان با شته با ضور ندا شده، دیگر در ذهن ما ح سپری   ،اگر قطعات خط یا لحظات 
های اولیۀ خط، قسمت)اما اگر تصورات گذشته »هد بود: معنا خواتصور خط یا یک دور خورشیدی بی

همیشه از فکرم خارج شوند و  (اندطور مقدماتی تصور شدههای گذشتۀ زمان، یا واحدهایی که بهقسمت
تصورات آینده، تصورات گذشته را تولید نکنم، آن وقت هرگز یک تصور کل.. و حتی  سوی در پیشرفت به

 .(همان) «وجود آیدتواند بهاولیۀ مکان و زمان نمیتصورات اساسی بسیار محض و 
عه که  ،آلیسححون در توضححی  این قط قد اسحححت  مان»معت کل ز تا  ید بتوانم  با کهمن   هایی را 

آن زمان کلی و منفرد را که هر زمان انضححمامی دیگری صححرفًا جز ی از آن نهایت،  نیسححتند و در« اکنون»
لاسححت، در  لواسححطۀ قوۀ همان امری اسححت که من بهخود به تصححور درآورم، این  تخی  توانم آن را می تخی 
 .(Allison, 1983, p. 161) «انجام دهم

ست که به سطۀ این تألیف محض نهکانت معتقد ا شهودوا ی  تنها کثرت  س  یدا وحدت پ (زمان و مکان)ح
م  کل قابل عنوان کند، بلکه خود زمان و مکان بهمی  شود. ه نیز تقویم میشوند و از این طریق تجربمیتجس 

لسححومین کارکردی که کانت برای قوۀ  گیرد، کارکرد آن به مثابه شححرط پیشححین امکان در نظر می تخی 
شححیم که قادر بابرای آن ،مبنای وحدت ادراک نفسححانی اسححت. از دید کانت عنوان هرگونه تألیف کثرت به

، وندشمتعلق شناخت بر ما پدیدار  عنوان و اعیان به شویمفاعل شناسا دارای شناخت از اعیان  عنوان به
ی خود یا من هماناینالزم اسححت که در ابتدا نسححبت به خود آگاه باشححیم. کانت این آگاهی را آگاهی به 

اسححتعالیی که همان  هماناینداند. او به این مسححئله اشححاره دارد که بدون در نظر گرفتن یک وحدت می
به مثابه  -توانیم تصوری از آگاهی به ابژه نمی ،است« انی اصلیآگاهی خویشتن من به مثابه ادراک نفس»

 ،امکان صورت منطقی هر نوع شناخت»رو، این از (003A  ،0890کانت، ) پیدا کنیم - متعلق شناخت
ناسا برای فاعل ش ،تربه عبارت ساده (همان) «ضرورتًا مبتنی است بر این ادراک نفسانی به مثابه یک قوه

صورتکه بتواند آن شد که جریان  واجد هر نوع  شته با سئله آگاهی دا سبت به این م شود باید ن شناختی 
گاهی خود   گاهی، بلکه در آ گاهی که حاوی متعلق شححناخت اسححت نه در هر آ او در جریان اسححت.  آ

شناخترو، این از صورتتمام  سوژه از این طریق که آنها  سایی متفاوت برای های ممکن برای  شنا های 
وانند های متفاوت شناسایی بتای وجود داشته باشد تا صورتباید چنین سوژهواقع،  ه هستند و دریک سوژ
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ستعالیی هرهماناینیابند. پس بنا بر قاعدۀ در جایی ظهور کنند وحدت می سانی ا اختی شن ی ادراک نف
انت از اما ک ،ندوحدت پیدا ک« اندیشممن می»واسطۀ یک شود که بهصرفًا هنگامی تبدیل به شناخت می

لواسححطۀ قوۀ آنجا که به نحو پیشححین امکان هر نوع وحدتی را به که  گیردداند، نتیجه میممکن می تخی 
سانی باید توسط قوۀ هماناین لی ادراک نف ستعالیی وحدت پیدا کند:  تخی  ستعالیی وحدت ا ،بنابراین»ا

 به شححرط پیشححین امکان هر نوع ترکیبشححود به ترکیب محض قوۀ خیال، به مثاادراک نفسححانی مربوط می
شناخت ضروری ترکیب . … کثرت در یک  صل وحدت   محض قوۀ خیال پیش از (تولیدی)بنا براین، ا

 .(003A همان،) «دهدتجربه را تشکیل می هویژادراک نفسانی، مبنای امکان هر نوع شناخت، به
ست که کانت برای قوۀ شاید این یکی از مهم لتترین کارکردهایی ا  ،تشود. از دید کانقا ل می خی 

لآنجا که تألیف قوۀ  از  ترین نوع تألیف است و ادراک نفسانی استعالیی تألیفی است که کثراتمتقدم تخی 
سایی را وحدت می شنا ور  ست که تجربه را ممکن میدهد و بهص  لقوۀ رو، این کند، ازعالوه امری ا  تخی 

گاهی نفسحححانی را فراهم می که قوۀ ورد. از این مطلب میآتألیف خودآ ی  توان چنین نتیجه گرفت   لتخ
که خود مبنای  -آورد دهد و وحدت ادراک نفسححانی را فراهم میواسححطۀ تألیف محضححی که انجام میبه

 کند. امکان تجربه را فراهم می ،واقع در –تجربه است 
لچهارمین کارکردی که کانت برای قوۀ  ت. تولید شاکله اس ،گیرددر نظر می محض عقل  قددر  تخی 

ای اعدهق… له است در ایجاد صورتی خیالی برای یک مفهومتصور روش کلی مخی  »شاکله  ،از نظر کانت
لاسححت برای ترکیب در م ن که به برکت ای… شححاکله چیزی اسححت بین مفهوم و ادراک»رو، این از« هتخی 

 .(201ص  ،0830کورنر، ) «تواند مفهوم را به مصداق ربط دهدویژگی می
لقوۀ  ،از نظر کانت دون کند و بواسححطۀ ایجاد شححاکله بین فاهمه و حسححاسححیت پیوند ایجاد میبه تخی 

ه اگر نتوانیم نشححان دهیم که چگونواقع،  شححود. درر نمیچنین پیوندی اسححتنتاج اسححتعالیی مقوالت میسحح  
ود. شححپیشححین منتفی میامکان احکام تألیفی  ،توان مفاهیم محض فاهمه را بر حسححیات اطالق کردمی

انس از یک طرف با مقوالت تج ،واسحطۀ ویژگی بینابینی که دارندها بهکانت بر این باور اسحت که شحاکله
که میان مقوالت »کوشححد ها کانت میکنند و از طرف دیگر، با حسححیات. پس در بحث شححاکلهپیدا می

شححود، پیوند برقرار کند تا به این ه میدر شححهود تجربی داد چهبا تجربه، یعنی آن (مفاهیم محض فاهمه)
 .(279 ص ،0890عبدالکریمی، ) «ترتیب واقعیت عینی مقوالت را اثبات نماید

یدۀ افالطونی به ا یه  نت امری شححب کا له از نظر  که شحححاک قاد اسحححت  نت بر این اعت نا آر  ها
که صححرفًا در فک»پس . (Arendt, 1992, p. 82) اسحححت مابین فکر و حس   رشحححاکله امری اسحححت 

ستیافت می صویر ا ست و از آنجا که همانند ت شه ا ست مربوط به اندی به  ،شود و تا جایی که نادیدنی ا
ی  از آنجا که در ادراک و  (Arendt, 1992, p. 82) «حس تعلق دارد این »هر امر انضححمامی مانند حسحح 

ند « میز مان ی  ادراکرو، این دخالت دارد، از« میز بماهو»یک امر کلی  لبدون حسحح  که منشحححأ  تخی 
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 (.Arendt, 1992, p. 82) شودهاست، ممکن نمیشاکله
ی  و شهود (مقوالت)تواند میان فاهمه اما شاکله چگونه می این  شاکلهواقع،  رابطه برقرار کند؟ درحس 

ن  شاکلۀ هر مقوله یک»نویسد: دهد. کانت میواسطۀ زمان انجام میکار را به ن  زمان را در خودتعی  متعی 
یرمی بل تصحححو قا ند و  نت، )« …سحححازدمی کردن ک  ،پس شحححاکحلحه .(001A، 0830کا

ناتای که توسححط چیزی نیسححت جز مقولهواقع،  در  یعنی مقید به تعین ،شححودزمان مشححخص می تعی 
ن  شود. ایناستعالیی زمان می دهد. می تدس استعالیی زمان به نوعی قواعد پیشین توالی  زمانی را بهتعی 

ل اسححت که« عدد»شححاکلۀ محض کمیت  ،از نظر کانت   ی اسححت متشححکل از آحاد متجانس توالیتمث 
ی  عبارت اسححت از ترکیب احسححاس یا ادراک ،شححاکلۀ کیفیت .(33ص ،0837هارتناک، )  لتمث   باحسحح 

 .(37 ص همان،) زمان است کردن زمان؛ پس این شاکله، پر
و سرانجام ذیل  (همان) واقع در زمانعبارت است از دوام امر  ،ذیل مقولۀ نسبت، شاکلۀ مقولۀ جوهر

ناتعبارت اسححت از همبودی  ،مقولۀ جهت، شححاکلۀ مقولۀ مشححارکت ناتیک جوهر با  تعی  جوهری  تعی 
 (همان) دیگر، بر طبق یک قاعدۀ کلی

لشود که قوۀ روشن می ،آمد چهبا توجه به آن ن  ها کهوسیلۀ شاکلهاستعالیی به تخی  هستند  زمانتعی 
ی  و امور میان مقوالت س  ست که فاهمه بهوحدت ایجاد میح صور کانت این ا سطۀ تألیف قوۀ کنند. ت وا

ل وسیلۀ حس درونی یا زمان است به نحو غیرمستقیم به استعالیی که صرفًا وحدت کثرات شهود به تخی 
 (002A، 0890کانت، ) انجامدوحدت ادراک نفسانی که خود شرط امکان تجربه و شناخت است، می

لتوان تصور کرد که چگونه قوۀ اینجا می از  کند. امکان تجربه را فراهم می تخی 
لپس چهار کارکرد قوۀ  ی  ادراک از طریق تصححویر که به کثرات (0اسححتعالیی عبارتند از:  تخی  حسحح 

حدت می جاد میو یه و سحححاده ای تألیفی اول ها  هد و برای آن ندد کان و  (2 ؛ک مان و م تألیف کثرات ز
تألیف ادراک نفسححانی اسححتعالیی و فراهم آوردن  (8 ؛مجسححم سححاختن خود زمان و مکان ،قطری این از

ناتواسطۀ تولید شاکله و تشخص مقوالت به (0 ؛ی خودهماناینوحدت   .  (زمان)حس درونی  تعی 
لباید به این چهار کارکرد قوۀ  ستعالیی به تخی  شد که از نظر کانتا بدون  ،خوبی توجه کرد تا متوجه 

ل قوۀ  اممکننتوانیم وحدتی برای شححناخت ایجاد کنیم، بلکه تجربه بماهو نیز تنها نمیاسححتعالیی نه تخی 
لتوان قوۀ خواهد شححد. از این جهت می اسححتعالیی را شححرط امکان تجربۀ عینی در نظر گرفت.  تخی 

لاگر قوۀ ، ترعبارت دقیق به را همیون کل دهد زمان و مکان اسححتعالیی اسححت که به ما امکان می تخی 
قوۀ ، رواین از .سازیم و نیز وحدت خودآگاهی نفسانی سرچشمه گرفته از تألیف ماتقدم آن است ممجس  
ل ان داده توانند داشته باشند. چنانکه نشاستعالیی امکان تصور هرگونه عینیتی است که مقوالت می تخی 
ن  ص آنها توسححطعینیت مقوالت در گرو تشححخ   ،شححد للۀ قوۀ وسححیزمانی بهتعی  . اسححتعالیی اسححت تخی 

ی  شهودات عنوان زمان و مکان بهرو، این از س  سطۀ قواعد طبیعت تنها به عنوان و مقوالت بهح لوا  تخی 
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استعالیی قابلیت انطباق بر یکدیگر را پیدا خواهند کرد تا از این طریق تجربه عینی ممکن شود. 

ل. نقش 2  براساس نقد قوۀ حکمشناختی در تقویم عینیت حکم زیبایی تخی 
ل دربارهدیدگاه کانت  دیدیم، کاماًل متفاوت اسححت. در  محض لعق  قددر  چهبا آن حکم قوۀ  قددر  تخی 

سبت به  تاکند اینجا کانت تالش می لموقعیت فاهمه را ن ضعیف کند تخی   .(Goudeli, 2002, p. 47) ت
ضوع رو، این از لفاهمه تبدیل به مو لشود؛ می تخی  شاکلهی کتخی  سته بدون مفاهیم در حال    سازی ا
(Goudeli, 2002, p. 47).  ارزیابی ابژه به مثابه امر زیباسححت و این کار باید  حکم قوۀ  قداز آنجا که در

لتوسط قوۀ حکم انجام گیرد، کانت  ه در خدمت قوۀ حکم میاساسی عنوان را به تخی  و در  گذاردترین قو 
 کانت معتقد است: .(Goudeli, 2002, p. 47) بیندتدارک می لتخی  نقش جدیدی را برای  ،نتیجه

لمندی آزاد  قوۀ مذوق یک قوۀ داوری است دربارۀ عینی در نسبت با قانون…   گر ه. پس اتخی 
لدر حکم ذوقی، قوۀ م پیش از هر  ،اش لحاظ شححود، بنا براینه باید در ]حالت[ آزادیتخی 

ودانگیز تابع قوانین تداعی، بلکه به مثابه تولیدکننده و خ چیز نه به مثابه بازتولیدکننده، یعنی
ور دلخواه  شهودهای ممکن)  .(010 ص ،0833کانت، )لحاظ شود  (به مثابه خالق ص 

ناتتمام  حکم قوۀ  قدکانت در  اعتقاد  نهد و بر اینشححناختی را به کناری میمفهومی برای حکم زیبایی تعی 
ناتکنار گذاشتن »ورزد که اصرار می محض  بودن واسطهشناختی صرفًا بر بیمفهومی در حکم زیبایی تعی 

اهیم تواند پذیرای مفشناختی ذاتًا امری است که نمیدهد که حکم زیباییحکم داللت ندارد، بلکه نشان می
شد؛ پس نمی صرفًا به جهت منطقی مقدم بر هرتوان گفت که حکم زیباییبا ن  شناختی  ستمقتعی    «ولی ا

(Goudeli, 2002, p. 47 .) هواسححطۀ مقوالت فاهمتواند بهتنها نمیشححناختی نهحکم زیباییدیگر،  بیان به 
ن   هد. دپیدا کند، بلکه ذاتًا مقدم بر آنهاست و حتی مبنای اپیستمولوژیک آنها را تشکیل میتعی 

ناتتر حکم ذوقی مقدم بر شححناختی یا به عبارت کلیاما چگونه حکم زیبایی مقولی  هومی ومف تعی 
تواند مبنای اپیسححتمولوژیک احکام تعینی مربوط به فاهمه قرار بگیرد؟ و آیا این تنها حالتی اسححت که می
ل ی در نظر گرفت یا حاالت دیگری نیز برای آن قابتأمل شححناختی به مثابه حکمتوان برای حکم زیباییمی

سلاالت باید به نقش  سخ دادن به این  ست؟ برای پا صور ا شناختی در فرآیند تألیف حکم زیبایی لتخی  ت
واسححطۀ مد  نظر قرار دادن بخش تحلیل امر زیبا و اسححتنتاج اسححتعالیی امر زیبا در بپردازیم. ما این کار را به

 دهیم. انجام می حکم قوۀ  قد
شاره می سئله ا لکند که کانت در بخش تحلیل امر زیبا به این م سطۀ واردبه تخی  ا ابطه بدر ر شدن وا

لشود. از نظر او، این بازی آزاد میان فاهمه وارد نوعی بازی آزاد می شناختی ما  و فاهمه به مثابه قوای تخی 
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. کانت در اینجا برای نشححان دادن نوع رابطۀ انجامدیطور کل، همان امری اسححت که به ایجاد لذت مبه
ل شححود، از گر میی میان آنها جلوهشححناختی همیون بازو فاهمه که همواره در تألیف حکم زیبایی تخی 
ستفاده میغایت صورت ا شاره دارد به نوعی فعالیت قوایکند. غایتمندی  صورت ا ه شناختی کمندی 

ست، اما به هر جهت قاعده صی در کار نی ست و میاگرچه در آن مفهوم خا توان آن را به نحو ذهنی مند ا
   اعتقاد کانت:. به مندی بدون غایت در نظر گرفتواجد نوعی غایت

واسطۀ آن شناختی ذهن در تصوری که بهمندی  صرفًا صوری در بازی قوایآگاهی از غایت
زیرا حاوی مبنایی ایجابی برای فعالیت ذهن از ؛ شححود، همان لذت اسححتعینی داده می

تشححناختی آن و بنا براین حاوی جهت تحریک قوای ز ا (مند اسححتکه غایت)ی درونی علی 
ن محدود باشد و در که به هیچ شناخت معی  این طور کلی است، اما بدونجهت شناخت به

شحناختی مندی ذهنی یک تصحور در حکمی زیبایینتیجه حاوی صحورت صحرفی از غایت
 (.021 ص ،0833 کانت،) است

لشححود که با ورود از اینجا روشححن می کار  و در بازی آزاد با فاهمه، ما با واکنشححی همیون لذت سححر تخی 
ه در بلک ،مندی است که به سمت مفهوم یا اراده متمایل نیستیم داشت که معطوف به نوعی غایتخواه

د، به شوشناختی برای ورود به نوعی بازی هماهنگ می شدن قوای عوض از آن جهت که سبب برانگیخته
ست.  سوبژکتیو، قابل اعتبار ا ۀ درلحاظ  نه  و میمفاه شهودها و ی( قوای)هارمون یهماهنگ ،یحکم تأمل قو 

شهودها و مفاه صورت محض اع  ال،یخ ۀقو ینی  آزادانه و تع تیفعال کیدر  میخود   ،مورد تأمل انیبه انتزاع 
شححناختی که عبارت  پل گایر برای توضححی  رابطه میان قوای(. 030، ص 0890 ،ی)ماحوز شححودیمنجر م

لاسححت از بازی میان  ای گونهباور اسححت که ماهیت این بازی به و فاهمه در بخش تحلیل امر زیبا بر این تخی 
ته از یافیابد که مطابق با هیچ قاعدۀ انضححمامی و تعیناسححت که کثرت اعیان داده شححده به نحوی وحدت می

 .(20ص ،0890راجرسون، ) سمت فاهمه نیست و در عوض آن مطابق با کثرتی از قواعد  ممکن است
لاز نظر گایر بازی آزاد میان  اشد، ای بگونه نیست که عاری از هر گونه مفهوم یا قاعدهاین و فاهمه تخی 

پس در بازی . (همان) اذعان دارد ،بلکه آن به وجود مفاهیم متنوعی برای یک کثرت یا عین داده شححده
ل ن  و فاهمه یک مفهوم تخی  برای یک کثرت وجود ندارد، بلکه طیفی از مفاهیم و قواعد ممکن را متعی 

 ثرت خاص در نظر گرفت. توان برای یک کمی
شناختی گشودن فضایی بر روی امکانی از مفاهیم ممکن است  از منظر گایر بازی قوای رو،از همین

کم طور کل در حشححناختی ما به   نیسححتند. برای توضححی  رابطۀ میان قوایکه هیچ یک بر دیگری مرج  
ناختی مبتنی ششناختی و حکمکم زیباییورزد که میان حشناختی آلیسون بر این اعتقاد اصرار میزیبایی

اسححت به این مبتنی این شححباهت بر وحدت کثرات  .(23 ص همان،) بر مفاهیم شححباهت وجود دارد
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شف قاعدۀ به صورت که در حکم ست، اما در شناختی وحدت مبتنی بر ک صی در میان کثرات ا صو خ
بایی به نحو کلی و فیحکم زی قاعدۀ وحدت کثرات  شححود که از هر جهت داده مینفسحححه شححناختی 

 .(همان) سازی تقدم داردمنطقی بر مفهوم لحاظ است و به« شناختیپیش»
لکینسحبورگ نیز برای توضحی  رابطۀ میان  کتسححاب شحناختی را به پروسحۀ او فاهمه، حکم زیبایی تخی 

لگرداند و معتقد اسححت که با بازی آزاد میان مفهوم تجربی برمی بار  ی نخسححتینو فاهمه سححوژه برا تخی 
اگرچه در مرحلۀ حکم  ؛ای باشححددهد که یک کثرت خاص به نحو کلی باید تابع قاعدهتشححخیص می

 .(80 ص همان،) شناختی ماهیت آن قاعده هنوز مشخص نیستزیبایی
را ه شححده ا بایامر ز لیبا فاهمه در تحل لی  تخ ۀکه در مورد رابط یمتفاوت رتفاسححی  به توجه صححورت در
لشححویم که بازی آزاد میان این نکته می متوجه ،اسححت و فاهمه در تحلیل امر زیبا در خدمت حکم  تخی 

لماند و ذوقی قرار ندارد و در حوزۀ اپیستمولوژیک باقی می عادلش را ایی که باید توزنه عنوان صرفًا به تخی 
از آن جهت  شححناختیشححود. ماهیت این تعادل در حکم زیباییبا فاهمه حفظ کند در نظر گرفته می

ضمامی در نظر  ست یا امکان وجود مفاهیم متنوع را برای یک کثرت ان شأ لذت ا ضرورت دارد که یا من
ست که امکان وحدت کثرات را بهگیرد، یا نوعی پیشمی سه در نظر دارد و یا بفی صورت شناخت ا ه نف

توان رو، میاین اسححت. ازکند که ماهیت آن معلوم نشححده ای مینحو پیشححامفهومی کثرت را تابع قاعده
لگونه نتیجه گرفت که در تحلیل امر زیبا این مندی صححرفًا آن لحظه در فرآیند حکم اسححت که با قانون تخی 

 فاهمه به نحو کلی متحد شده است. 
لاما باید توجه داشححت که نقش  در بخش اسححتنتاج اسححتعالیی حکم ذوقی ماهیتی متفاوت از  تخی 

با   کند که ضححرورتبه آن دارد. کانت در بخش اسححتنتاج اسححتعالیی تالش میرویکرد تحلیل امر زی
ست به -و نه خود لذت را  -پذیری اعتبار کلی لذت انتقال سطۀ قابلیت انتقالنخ شناختی یپذیری قواوا
سپس برای چنین انتقالما به شترکطور کلی تبیین کند و  را فرض بگیرد و حتی اثبات  1پذیری قوۀ حس م
لا نقش ام ،کند شناختی قوای پذیریدر این دو فرآیند با یکدیگر متفاوت است. کانت در قابلیت انتقا تخی 

لدر تحلیل امر زیبا ارا ه داده است  چه ما به طور کل، همسو با آن را در نسبتی هماهنگ با فاهمه قرار  تخی 
عتبار کلی لحاظ کند. از این کند که این نسححبت هماهنگ را میان تمام افراد دارای ادهد و تالش میمی

لمنظر کارکرد  جا که اما آن ،همانند کارکرد آن در تحلیل امر زیبا، کارکردی اپیسححتمولوژیک اسححت تخی 
لکانت  شترک) Sensus communisرا در ارتباط با  تخی  لبرد، کار میبه (حس م صرفًا  تخی  دیگر ماهیتی 

  دیگران - کننده اصلی وجودی و کاماًل عینیرک کشفشناختی ندارد، بلکه در ارتباط با حس مشتمعرفت
نیم به این ککند. اکنون سعی میبرای حکم ذوقی است که ضرورت اعتبار کلی حکم ذوقی را تبیین می -

1. sensus communis
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لدو حالت مطرو شده برای   در استنتاج استعالیی حکم ذوقی بپردازیم.  تخی 
لتیابیم که اینجا نیز کانت از رابطۀ میاگر به بخش اسححتنتاج اسححتعالیی حکم ذوقی توجه کنیم، در و  خی 

لدربارۀ تناسححب میان  چه آورد و آنبحث به میان می طور کلشححناختی ما به فاهمه به مثابه قوای فاهمه  و تخی 
جه می مت و خد که در  مت حکم ذوقی نیسحححت، بل خد با در  یل امر زی ند تحل مان جا نیز ه ید در این گو

لی معتقد است که کانت در استنتاج استعالیی حکم ذوقی شناختی سو اپیستمولوژیک قوای ژه قرار دارد. گود 
مطابقت  ژهاحکامی که با اب عنوان طور کل، بلکه بهشناختی بهاحکام عنوان تنها بهشناختی را نهحکم زیبایی»

 .(Goudeli, 2002, p. 54) «گیرداند در نظر میشناختی که در تمهیدات توصیف شده دارند، یعنی احکام
ی هستند شناختاحکامی که زیرمجموعۀ احکام عنوان شناختی صرفًا بهاحکام زیبایی ،به عبارت بهتر

ضرورت پیپذیری مربوط به احکام زیباییگیرند و انتقالمد  نظر قرار می صرفًا از آن جهت  دا شناختی نیز 
 .(Goudeli, 2002, p. 54) کنند که بتوانند صورت مطابقت با ابژه را فراهم سازندمی

یان قوای ناسحححب م که ت قد اسحححت  بهآلیسححون نیز معت که منجر  تاج اسححتعالیی  ناختی در اسححتن  شحح
بهبازی آزاد می تبیین حکم ذوقی  فًا تالشححی اسحححت برای  لتشححود صححر طۀ خصحح  هایواسحح
و  طور کل استپذیری، معطوف به شناخت بهانتقالرو، این از(. Allison, 2002, p. 154) اپیستمولوژیک

  شود و ربطی به حکم ذوقی ندارددر مورد حاالت مختلف قوای ذهنی مطرو می
( 151-152 Allison, 2002, pp..) 

هدف استنتاج استعالیی هدفی اپیستمولوژیک است و حکم ذوقی به شرایط شناخت دیگران »پس 
ک با قرار دادن یدهد حتی اگر این حالت یابد. یعنی به آنها یک حالت ذهنی خاص نسححبت میتقلیل می

بخش اسححتنتاج  دراز همین رو،  (.p. 223  1997, .Guyer) «ابژه تحت مفهومی خاص مرتبط نباشححد
لاسححتعالیی حکم ذوقی، تناسححب میان  و فاهمه تناسححبی اسححت که کانت از آن برای مقاصححد  تخی 

 کند. آمده است، استفاده می تمهیداتو  قد عقل محض که در شناختی چنانمعرفت
لکه در مورد رابطۀ  چه توجه به آنبا  ستعالیی حکم ذوق  تخی  ستنتاج ا و فاهمه در تحلیل امر زیبا و ا

شد صولی متوجه می ،گفته  سب مو لشویم که تنا وژیک ستمولیو فاهمه در هر دو بخش ماهیتی اپ تخی 
لدارند و در آنها   قع شده است. امری که باید با فاهمه هماهنگ شود مد  نظر وا عنوان صرفًا به تخی 

لاما دیدگاه کانت نسححبت به  در آنجا که از قوۀ ذوق به مثابه نوعی حس مشححترک بحث به میان  تخی 
لآورد، کاماًل متفاوت اسححت. کانت در اینجا می واقع  1تأمل داند که در دل عملرا همیون امری می تخی 
  Sensus communisآن در  سحححازد و بعد ازشححود و تصححور مورد نیاز برای عمل حکم را فراهم میمی

1. operation of reflection
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 (.p. 68 , .Arendt ,1992) شود تا عملکرد آن را جهت بخشدادغام می (مشترک حس)
گذاری نام 1نقد قوۀ حکم را نقد ذوق 0737برای توضححی  این مسححئله باید توجه کنیم که کانت تا سححال 

 گاه تالشآمد. او هیچشححمار مینقد ذوق بهترین عنوان ممکن برای حوزۀ امور زیبا به ،کرد. از نظر کانتمی
سیار بیش نکرد که به جای ذوق و ذا قه صول توافق بر آنها ب شنوایی یا بینایی که اتفاقًا امکان ح  ذا قهتر از از 

ست ستفاده  ،ا شن میکند ا صی یا ا «ذا قه»شود که . از اینجا رو صو صی و خ شخ سیار  سی ب سا ح
ه در مورد کچنان -ها تصححاویر یا ملودی صححورت توان آن را بهتنها نمیسححوبژکتیو اسححت که نهدیگر،  بیان به

ست  صادق ا شنوایی  ست -بینایی و  سر آن نیز ناممکن ا ضر کرد، بلکه امکان توافق بر    دوباره در ذهن حا
(1992, p. 66 , .Arendt). ،ذوق، احساسی مطلقًا سوبژکتیو است که امکان هرگونه حکم کلی را  بنابراین

نیاز دارد. از نظر او، حکم ذوقی   قد قوۀ حکماما کانت دقیقًا به این نوع حس شخصی در  ،سازدمنتفی می
ه در آن ب»شحناختی در مرحلۀ اول باید کاماًل شحخصحی باشحد، پس حکم ذوقی حکمی اسحت که زیبایییا 

   .(203  ، ص0833 کانت،) «کنیمحکم می… احساس لذت شخصی خود از یک عین صرف  
 ،نمایدشرط شخصی بدون کامل را برای حکم ذوقی فراهم می ذا قهشود که ذوق و یاز اینجا روشن م

 تأثر صرفًا یک ،گذاردقه در اختیار ما می ذا یهاما نکتۀ مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اواًل آن
ی  این  ا ندارد. او درثانیًا، قابلیت اجماع و توافق با دیگران ر حکم نیسححت ورو، این مسححتقیم اسححت و ازحسحح 
لمرحله   p. 67 ,1992) آوردداند که تصححور مناسححب برای عمل حکم فراهم میرا نوعی عملکرد می تخی 

Arendt, .)ل ،واقع در قوۀ حاضححر سححاختن آن چیزی اسححت که دیگر در آگاهی حضححور »از آنجا که  تخی 
ستقیم ابژۀ مورد ادراک را زایل می« ندارد ستقیم ایجاد  2عی بازنماییسازد و از آن نوتأثیر م صور غیرم یا ت

  به آن نیازمند اسححت 3تأمل ی یا عملتأمل ای اسححت که حکمکند و این تصححور غیرمسححتقیم دقیقًا دادهمی
(1992, pp. 66-67 Arendt,.)   

ستقیم ادراک برای حکم ستقیم یا حالت بازنمودۀ تأثیر م صور غیرم ست؟ ی مورد نیتأمل اما چرا ت از ا
 4ایندکند تنها امر خوشاز طریق تأثیر مستقیم ابژه رضایت ما را ایجاد می چه ین است که آنپاسخ کانت ا

بال آن در ق ،شود و بنا براینتوان این قبیل لذت را از آنجا که از طریق حواس به ذهن منتقل میمی»است: 
لسححمت  پس در اینجا به عملی از .(222ص ،0890 کانت،) «آمدن نامیدیم، لذت خوشامنفعل  تخی 

ی  نیاز داریم که ابژه را از حالت تأثیر مستقیم درآورد و به جای آن تصور یا بازنمودۀ تأثیر ستقیم ابژه محس 
از  شناختی که ما رای یا زیباییتأمل را در اختیار ما قرار دهد. تنها با وجود چنین امری است که عمل حکم

1. critigne of the taste

2. representution

3. operation of reflection

4. gratifying
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ی تأمل شححود. پس عمل حکمر میمیسحح   ،دهدمی کند و در موقعیت حکم قرارحالت انفعال خارج می
صوری خود یعنی تأثیر»شناختی زیبایی شخص تا حد ممکن مادۀ حالت ت ست که  سر ا  فقط وقتی می

ی    ،کانت) «های صححوری تصححور یا حالت تصححوری خود قناعت کندرا کنار بگذارد و تنها به ویژگیحسحح 
لگفتیم  چه با توجه به آن. (220ص ،0890 ی  طۀ حذف تأثیرواسححبه تخی  دن مسححتقیم ابژه و فرآورحسحح 

 آورد. محض را فراهم می تأمل دادۀ مورد نیاز برای -نامد که کانت آن را صورت می -بازنمودۀ تصوری آن 
شدهمان شد، یا به ،طور که گفته  سوبژکتیو با صی و  شخ دیگر،  یانب حکم ذوقی باید در ابتدا کاماًل 

 باید جز ی ،جا که در مورد احسححاس من در قبال یک ابژۀ خاص اسححتشححناختی از آنی زیباییتأمل حکم
شد، اما این حکم جز ی به مثابه نمونه سیم باید برای همۀ افراد معتبر و ای که آن را نمیای از قاعدهبا شنا

ضرورت یابدرو، این از شد و از این طریق  کانت معتقد  .(83:203 ص همان،) دارای اعتبار همگانی با
نیاز داریم.  sensus communisشناختی به آوردن اعتبار کلی حکم جز ی زیبایی دست برای بهاست که 

معادل مناسبی برای اصطالو التینی که ( common sence)در اینجا باید متذکر شویم که حس مشترک 
ستفاده می sensus communis کانت تحت عنوان ا ستاز آن صطالو »زیرا ؛ کند نی   common senceا

شکاکیت، دتًا بهعم سلیم در برابر  شت: فهم  صی دا سکاتلندی معنای خا سطۀ برکلی، هیوم و مکتب ا وا
  sensus communis یا gemeinsinnاما این اصححاًل آن معنایی نیسححت که کانت از  ،گویی و مهمالتیاوه

 .(070۔071 ص ،0891ونزل، ) «در نظر دارد
شت که  شترک) common Sence معادل sensus communisپس باید توجه دا تر که بیش (حس م

 sensusشود که عالوه کانت خود متذکر میشود، نیست. بهدر سنت فلسفۀ انگلیسی از آن استفاده می

communis هانسانمعادل فهم مشترک ا common understanding  نیز نیست؛ زیرا فهم مشترک انسانی
  ،از نظر کانت .(Arendt, 1992, p. 70) سازدو خدا جدا می شود و آنها را از حیوانمی هانسانشامل تمام ا

sensus communis بر دیگر حواس انسانی است که سوژه را تبدیل به موجودی اجتماعی  1یک حس اضافه
شود که سوژه بتواند احکام ممکن دیگران را نیز حس مشترک سبب می(. Arendt, 1992, p. 70) سازدمی

اما از حس مشترک باید ایدۀ یک »سازگار کند: « عقل جمعی انسانی»خود را با رو، این به حساب آورد و از
شترک همگانی یعنی یک قوۀ داوری را فهمید که در صورهای همۀ اتأمل حس م سانش طرز ت ی دیگر را هان

  کانت،) «آورد تا حکم خویش را با عقل جمعی انسانی سازگار کنددر اندیشه به حساب می (به نحو پیشین)
سخ کانتاین کار را چگونه انجام می sensus communis، اما (00:220 ، ص0833 ست  دهد؟ پا این ا

لواسطۀ اتحاد با چنین کاری را به sensus communisکه   .(Arendt, 1992, p. 72) دهدانجام می تخی 
حکم و، راین هماهنگ شححویم و از« عقل جمعی انسححانی»که بتوانیم با کانت معتقد اسححت برای آن

حکم عضححوی از  عنوان جز ی ما در مورد امر زیبا قابلیت اعتبار همگانی پیدا کند وهمواره حکم ما به

1. extra sense
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احکام  کردن جامعه پذیرفته شححود باید بتوانیم از شححرایط ذهنی  خصححوصححی خویش فراتر رویم و با لحاظ
در  .(Arendt, 1992, p. 72) میابیدست« نظرگاه کلی»دیگر افراد جامعه به نوعی  -و نه بالفعل  -ممکن 

لاینجا نیز به عملی از ناحیۀ  لنیازمندیم. درواقع تنها  تخی  ژه تواند چنین امکانی را در اختیار سححومی تخی 
بگذارد که شرایط ذهنی خصوصی خود را انتزاع کند و در همان حال احکام ممکن دیگران را مد  نظر قرار 

به عبارت بهتر  لدهد.  به  تخی  لواقع،  کند. درتبدیل می تأمل حاکمسححوژه را  این امکان را برای  تخی 
sensus communis سازگار »بتواند:  تأمل کند تا حاکمفراهم می سانی  حکم خویش را با عقل جمعی ان

م برخاسته از شرایط خصوصی ذهنی که به سهولت می م تواند عینی پنداشته شوند و بر حککند و از توه 
صورت نتأثیری زیانبار می سۀ حکم ما با احکام ممکن دیگران  شتر از طریق مقای هند بگریزد. این کار بی

هایی با قرار دادن خودمان به جای هر کس دیگر با تجرید از محدویت گیرد تا با احکام بالفعل آنان ومی
 (00:221 ص ،0833کانت، )« … اندطور عرضی به داوری ما پیوستهکه به

لپس  شود و امکان دسترسی به احکام ممکن دیگران را دربارۀ ادغام می sensus communisدر  تخی 
کند. معنای اعتبار کلی حکم ذوقی همین کارکردی است که فراهم می -در اینجا زیبایی  -یک ابژۀ خاص 

لواسطۀ تواند بهمی تأمل حاکم ضرورت حکمطور که میدریافت کند. همان تخی  نیز  یتأمل دانیم معنای 
وار حکم توان نتیجه گرفت که ضرورت نمونهدست آوردن همین اعتبار کلی حکم است. پس میبه دقیقاً 

لواسطۀ شناختی بهزیبایی  شود. فراهم می تخی 
لچنانکه گفتیم  ای از واسطۀ ابژۀ ادراک را به بازنمودهحضور بی تأمل اش با عملواسطۀ همکاریبه تخی 

کند و این بازنمودۀ صححوری همان امری اسححت که شححخص ل میآن ابژه که حامل صححورت آن اسححت تبدی
لعالقه در مورد آن حکم کند. از طرف دیگر، غرض و بیحاکم بی عنوان تواند بهمی رای ب این امکان را تخی 

آورد که شرایط شخصی و خصوصی خود را کنار بگذارد تا از طریق مقایسۀ حکم خود با شخص فراهم می
لواسطۀ توافق معتبری با آنها دست یابد. کانت به احکام ممکن دیگران به ن نکته اشاره در این فرآیند به ای تخی 

رین تبیش آید که یک حس بابه نظر می چه سححوبژکتیو و کاماًل عینی در آن امری غیر»کند که همواره می
 .(Arendt, 1992, p. 67) «قدرت سوبژکتیو و شخصی باشد وجود دارد که عبارت است از دیگران

ضرورت حکم زیباییهمان شد  ست که برای دیگران نیز دارای طور که گفته  شناختی از آن جهت ا
لگونه نتیجه گرفت که توان ایناعتبار یکسححان اسححت. پس می م عامل امکان ضححرورت حک عنوان به تخی 

واسححطۀ به مسححوبژکتیو و عینی را برای حکم فراهم کند تا حک شححناختی باید همواره مبنایی غیرزیبایی
ضرورت حکم زیبایی کردن لحاظ ضرورت پیدا کند. پس  سترش دهد و  ی که شناختآن بتواند خود را گ

امور عینی در  عنوان دیگران به شدن واسطۀ حاضروار نام دارد نوعی ضرورت است که بهضرورت نمونه
زیابی ممکن دیگران مورد ار شود تا حکم بتواند در ارتباط با احکامباید حاصل تأمل ارتباط با حکم حاکم

 شححناختی تنها در رویارویی بازیبایی-قرار گیرد. از نظر کانت جایگاه دیگران جامعه اسححت و حکم ذوقی
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ایی متروک، یکه و تنها رها شده انسانی که در جزیره»یابد: این دیگران اجتماعی است که مجال ظهور می
کند تنها در جامعه اسححت که به خاطرش خطور می… را اش را خواهد آراسححت نه خودشباشححد، نه کلبه

شدنه سته با سانی آرا سلیقه خود ان سان، بلکه به  سی (آغاز تمدن)تنها ان ست که او را ک . پس از این رو
دانیم که هم مایل، هم مسححتعد انتقال لذت خود به دیگران اسححت و به شححیئی که نتواند با اشححتراک با می

باید توجه داشت  (00:229 ص ،0833کانت، ) «شوددی کند راضی نمیدیگران از آن احساس خرسن
دهد. نخسححت دیگران در که کانت دیگران اجتماعی را در دو لحظه از حکم ذوقی مورد بررسححی قرار می

  وندشفرآیند صدور حکم ذوقی مورد نظر هستند و سپس دیگران بعد از صدور حکم، مورد توجه واقع می
صدور حکم از آنجا که حکم ذوقی باید بدون عالقه و بید(00:223 ص همان،) شد، ر جریان  غرض با

لبه مدد رو، این تواند دیگران را به شیوه ایی تجربی در جامعه لحاظ کند ازحکم ذوقی نمی تعالیی اس تخی 
ست آنها را به sensus communisکه با  ضور دارند فرض می عنوان متحد ا یرد گدیگرانی که در جامعه ح

شد. کند احکام ممکن آنها را در حکم ادغام سازد و از این طریق به حکم ذوقی ضرورت و تالش می بخ
ساده ضرورت حکم ذوقی بهبه عبارت  صول  سطۀ کارکرد تر، ح لوا ست درکه فراهم تخی   آورندۀ دیگران ا

صدور حکم ممکن می صدور حکم، ح ،شودفرایند  ست که بعد از  تواند واجد کم میاما کانت معتقد ا
ی ایشححود نباید دارای هیچ عالقهحکم ذوقی که توسححط آن چیزی زیبا اعالم می… »عالقه تجربی شححود:

م که به مثابه یک حکاین شححود که پس ازاما این نتیجه حاصححل نمی ،عنوان مبنای ایجابی خود باشححد به
از نظر کانت این عالقه  (همان)«حدشححودتواند با آن متای نمیزیباشححناختی محض داده شححد هیچ عالقه

صدور حکم با حکم ذوقی متحد می ست کهتجربی که بعد از  شایند »شود این ا زیبا تنها در جامعه خو
لتوان گفت بواسححطه پس می (همان) «اسححت  عنوان دیگرانی عینی برای حکم اسححتعالیی دیگران به تخی 

شححود. این رورت داشححتن آن اسححت فراهم میشححوند و از این طریق امکان صححدور حکم که ضححفرض می
شوند. دیگران اجتماعی بعد از صدور حکم به مثابۀ عالقه تجربی با حکم ذوقی محض متحد می

گیرینتیجه
لنقشححی که کانت برای  کند مبتنی اسححت بر وحدت دادن به کثرات از فراهم می  قد عقل محضدر  تخی 

م  طریق ادراک توسححط تصححویر،  یهماناینزمان و مکان به مثابه کل، فراهم آوردن وحدت دادن به تجسحح 
 خودادراکی نفسانی و تولید شاکله برای اعمال مقوالت. 

لتمام این کارکردهای  کنند تا امکان اطالق مقوالت فاهمه چنان عمل می  قد عقل محضدر  تخی 
ن  حاصل شود. از این طریق قوانین علمی تجربی ه کدام از مقوالت فاهمهیچ شوند. از نظر کانتمیمتعی 

شهود ی  قابلیت اطالق بر  س  شهودهایح شت اگر کثرت  ی  را نخواهند دا س  سط زمان و مکان ح قباًل تو
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سانی به سوژه شد و از با خود تعلق نگرفته با هماناینای وحدت نیافته باشد و در ارتباط با خودادراکی نف
شاکله شده باطرف دیگر، اگر مقوالت فاهمه  لشند. پس عملکرد بندی ن نان چ  قد عقل محضدر  تخی 

اساسی است که بدون در نظر گرفتن آن هیچ عینیتی برای قانون تجربی حاصل آمده توسط فاهمه و شهود 
قابل حصححول نخواهد بود و حتی خود تجربه به مثابه قانون امکانش را از دسححت خواهد داد. بدین ترتیب 

لتوان فهمید که می  سازد. احکام مربوط به فاهمه را فراهم می چگونه عینیت تخی 
ل در مجموع دو کارکرد اساسی را برای  قد قوۀ حکماز طرف دیگر، کانت در  . او گیرددر نظر می تخی 

سبت به  ستعالیی حکم ذوقی، دو رویکرد ن ستنتاج ا لدر تحلیل امر زیبا و ا ست در تخی  تحلیل  دارد. نخ
ساس انتقالپذیری حکم ذوقی امر زیبا و انتقال ستعالیی، پذیری قوایبرا ستنتاج ا لتشناختی در ا را با  خی 

بازی می مه وارد نوعی  یان فاه ماهنگی م بازی نوعی ه ند. براسحححاس این  لک ی  به تخ مه  فاه  عنوان و 
و  لتخی  شود که منشأ لذت است. دغدغۀ اساسی کانت در اینجا که طور کل ایجاد میشناختی ما بهقوای

ان با توای اپیسححتمولوژیک اسححت که ربط آن را نمیکند دغدغهناسححب با یکدیگر مطرو میفاهمه را در ت
شححناختی زیرمجموعۀ شححناختی تبیین سحححاخت. از این منظر احکام ذوقی۔زیباییحکم ذوقی۔زیبایی

شناختی وایپذیری کلی قشناختی را براساس انتقالگیرند و تالش دارند که مبناییشناختی قرار میاحکام
ما برای انطباق حکم با ابژه فراهم آورند. از طرف دیگر، در استنتاج استعالیی حکم ذوقی رویکرد دیگری 

لنسححبت به  لوجود دارد. در این رویکرد  تخی  شححود. متحد می sensus communisو  تأمل با عمل تخی 
ل ی تأمل زم برای اعمال حکمکند که دادۀ الصورت  بازنمودۀ ادراک را فراهم می تأمل در اتحاد با عمل تخی 

لاست. از طرف دیگر،  وجود آوردن امکان مقایسۀ حکم واسطۀ حذف شرایط خصوصی سوژه و بهبه تخی 
 sensusشححناختی را براسححاس زیبایی-پذیری حکم ذوقیسححوژه با احکام ممکن دیگران، شححرط انتقال

communis ای آن است. فراهم آوردن امکان ضرورت برواقع،  کند که درفراهم می 
لاما  سطۀ به تخی  ست می sensus communisوا ست از به امری غیرابژکتیو و عینی د یابد که عبارت ا

ستند در نظر گرفته نمی عنوان دیگران. اگر دیگران به اعتبار  شدند،افرادی عینی که دارای احکام ممکن ه
 ،رفتضرورت آن نیز از دست میو، راین آمد ازشناختی حاصل نمیکلی معتبر برای حکم ذوقی۔زیبایی

لاما   آورد. شناختی فراهم میعنصر دیگران را برای حکم ذوقی۔زیبایی تخی 
شد درمی چه با توجه به آن لیابیم که نقش گفته  ست به تخی  سی ا سا سیار ا ای که گونهدر نزد کانت ب

کرد و هم شرایط معین برای حصول واسطۀ آن فراهم توان بههم عینیت احکام تعینی مربوط به فاهمه را می
ساخت. از نظر کانت ضرورت حکم ذوقی۔زیبایی شتق  لشناختی را از آن م در  آورندۀ عینیتفراهم تخی 

هر دو حوزه است. 
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