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ﻣﺠﯿﺪ اﮐﺒﺮی
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ﭼﮑﯿﺪه
ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﺷﯿﻠّﺮ در ﻃﺮح اﻧﺪﯾﺸﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ از ﻧﻘﺪ ﻗﻮه ﺣﮑﻢ ﮐﺎﻧﺖ و ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎدیِ
آن آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ او ﻧﺰد ﻋﻤﻮم اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣّﺎ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
آﺷﻨﺎﯾﯽاش ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ از ورﻃﻪی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﻗﻠﻤﺮوی ﺿﺮورت و آزادی ،و از ﺳﺘﯿﺰ ﻣﯿﺎن
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی دروﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ ﮔﺸﺖ و ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎﻧﺖ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ ،او در زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬر از دوﮔﺎﻧﻪاﻧﮕﺎری ﮐﺎﻧﺘﯽ و ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ و
ﺳﺘﯿﺰ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی دروﻧﯽ اﻧﺴﺎن ،درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ اﺑﺰاری ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺒﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ روی ،ﭘﺲ از
ﺗﺄﻣﻞ در اﺳﺘﻨﺘﺎج اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ،ادراک زﯾﺒﺎﯾﯽ را ادراﮐﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﻬﺎد آدﻣﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ،ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻣﻼً
ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ از زﯾﺒﺎﯾﯽ )آزادی در ﭘﺪﯾﺪار( اراﺋﻪ داد.
ﺳﭙﺲﺗﺮ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﺎﻧﺘﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻗﻠﻤﺮو زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺧﻼق ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای
اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری آﻣﻮزش زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .دﺳﺘﺎورد او ﻧﺰدﯾﮏﺳﺎزی دﮔﺮﺑﺎرهی دو ﻗﻠﻤﺮوی ﺗﺠﺮﺑﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺧﻼق ﺑﻮد.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ
ﮐﺎﻧﺖ ،ﺷﯿﻠّﺮ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻧﻘﺪ ،زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﯿﻠّﺮ ﻧﻘﺪ ﻗﻮهی ﺣﮑﻢ ﮐﺎﻧﺖ را آﻏﺎزﮔﺎه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮﯾﺶ درﺑﺎرهی ﻫﻨﺮ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﺮار داد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﮐﺎﻧﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ آراء
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ او در آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺷﯿﻠّﺮ را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ
واداﺷﺖ و اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازیﻫﺎی ﺑﻌﺪیاش ﺷﺪ ﮔﺬر از »دوﮔﺎﻧﻪاﻧﮕﺎری« ﮐﺎﻧﺘﯽ
در ﺧﺼﻮص »ﺿﺮورت و آزادی« و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ» ،ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ« ﺑﻮد .ﺷﯿﻠّﺮ اﯾﻦ
»دوﮔﺎﻧﻪاﻧﮕﺎری« را ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎرهای از ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﻧﺴﺎن
ﻣﺪرن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽﻫﺎ و ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺴﺎن از ﻃﺒﯿﻌﺖ،
ﺷﯿﻠّﺮ را ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺖﻫﺎ و ﺷﮑﺎفﻫﺎی دروﻧﯽ و ﻧﻬﺎدی اﻧﺴﺎن رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎﺧﺖ.
از اﯾﻦ روی ،او ﺑﻪ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در روﺷﻨﮕﺮی و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻧﻘﺪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .از ﺧﻼل اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶﮔﺮی و ﻧﻘﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ادراک ﻣﻨﺴﺠﻢ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دروﻧﯽ اﻧﺴﺎنِ ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﻮﻧﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ .او روﺷﻨﮕﺮی و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را
ﺳﺒﺐﺳﺎز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮا و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و وﺣﺪت ﻗﻮای
دروﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ آدﻣﯿﺎن در ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﻮﻧﺎن از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ را
از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﺎﻋﺪ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻠّﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻘﺪ روﺷﻨﮕﺮی و ﻧﻘﺪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺰرگ روﺷﻨﮕﺮی ،ﮐﺎﻧﺖ ،ﺳﻮق
داد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻗﻠﻤﺮو ﻃﺒﯿﻌﺖ )ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده( در ﺑﻨﺪ
ﺿﺮورتﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ او اﻣﺮی ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ او
ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺮﺳﻨﺪی اﻧﺴﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﯽآوَرَد .از اﯾﻦ روی ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺎﯾﺖﻫﺎی اﺻﯿﻞ دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ آزادی و
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای او آرﻣﺎﻧﯽ دور از
دﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .آدﻣﯽ ﺑﺮای ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی ﻧﯿﺎز
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ﺑﻪ واﺳﻄﻪ و ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ دارد ،زﯾﺮا آزادی ،زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﻃﺒﺎﯾﻊ
ﻣﺘﻀﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ( در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﺿﺮورتﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﮑﺮ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﯿﻠّﺮ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اوﺿﺎع را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻧﻤﯽدﯾﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،او از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ روﺷﻨﮕﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ارزش و
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺲ داده و ﺑﺎ رواج ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﺷﻨﺪهی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن دو ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺘﻀﺎد ﺣﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﺧﻮد و
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﺮ دو اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻠّﺮ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺮوان ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ،
ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی او ﺑﻪ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ،ﺑﻪ زﻋﻢ
ﺧﻮد ،ﮐﺎر ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮐﺎﻧﺖ را در ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ )و ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ( و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ »دوﮔﺎﻧﻪاﻧﮕﺎری« اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی او ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ.
ﻧﻘﺪ ﺷﯿﻠّﺮ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد (1) :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ
ﮐﺎﻧﺖ از زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻧﺤﻮهی ادراک زﯾﺒﺎ (2) ،ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺎﻧﺘﯽ (3) ،راﺑﻄﻪی
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺧﻼق در ﻧﻈﺮﯾﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎﻧﺖ .او ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪی
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ،وﺟﻪ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻧﺖ از زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺗﺎ اﻧﺪازهای
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ او ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻔﻬﻮمِ ﺗﻤﺎﻣﺎً اﻧﺴﺎن ﺑﻮدنِ ﺗﻮأم ﺑﺎ آزادی و
اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن ،او را ﺑﺮ آن ﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﻣﻨﻈﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻨﮕﺮد و
آن را اﺑﺰاری ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل و ﺳﺮﻓﺮازی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎری
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺎﻧﺘﯽ ﻫﻨﺮ را ﻧﯿﺰ اﺑﺰاری ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ اﺻﻼﺣﺎت اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ
ﻋﻤﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ روی ،دﮔﺮﺑﺎره ،در ﻧﻈﺮ او ﻫﻨﺮ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﺟﻬﺖدار ﻣﯽﺷﻮد؛
ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زاوﯾﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن و ﺗﺎرﯾﮏ روح و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ
روﺷﻨﮕﺮی ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﻫﻨﺮی ﮐﻪ او ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ
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اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺿﺮورت اﻋﺘﻨﺎی ﺑﺪانﻫﺎ را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎﻧﺖ ﺣﺪّ اﻋﻼﯾﯽ از اﺳﺘﻘﻼل و آزادی را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﻨﺮ داده ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻠﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺮای ﺷﯿﻠّﺮ ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
اﺳﺘﻘﻼل ،ﺑﻪ ﯾﺎری ﻗﻮهی ﺣﮑﻢ و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺣﯿﻄﻪی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی و
ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ دﻏﺪﻏﻪی ﮐﺎﻧﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻘﺪ
ﻗﻮه ﺣﮑﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی و ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،و اﯾﺠﺎد ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﻣﯿﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ و آزادی ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺷﺮح او از ﺗﺠﺮﺑﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺬر از ورﻃﻪی
ﻣﯿﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻧﺴﺎن ﯾﺎ آزادی و ﺿﺮورت ،ﺷﯿﻠّﺮ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﮑﺮد؛ زﯾﺮا ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞِ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬر از ورﻃﻪ و ﭘﺮ ﮐﺮدنِ ﺷﮑﺎف ،ﺑﺮ ژرﻓﺎی آن اﻓﺰوده اﺳﺖ.
آزردﮔﯽ ﺷﯿﻠّﺮ از دوﮔﺎﻧﮕﯽﻫﺎ ،ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺗﻔﺎرقﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در آراءِ
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﻮاره در ﭘﯽ وﺣﺪت ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻫﻤﻮاره در
اراﺋﻪی ﻧﻈﺮات ﺧﻮﯾﺶ از اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺳﻪ ﻟﻤﺤﻪای ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ او ﺟﺴﺘﺠﻮی وﺣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .از
اﯾﻦ روی ،ادراکِ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ادراک آن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
وﺣﺪت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽِ دروﻧﯽ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزِ آزادی و ﺷﺮطِ ﺗﺤﻘﻖِ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪ زﻋﻢ
او ،ﺗﺠﺮﺑﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ واﺟﺪ ﻗﺪرﺗﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش اﻧﺴﺎن ،او را
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد ،و ﺗﻌﺎدل روﺣﯽ -رواﻧﯽ او را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺧﻮاﻧﺶ ﺷﯿﻠّﺮ از ﻓﻠﺴﻔﻪی اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﮐﺎﻧﺖ ،اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ و داوری ذوﻗﯽ ﮔﺮدﯾﺪه؛ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻧﺖ ،اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﺪرن از ﺟﻤﻠﻪ
رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪرن و
ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﯿﻢ رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ وامدار زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﯿﻠّﺮ از آن اﺳﺖ .ﺣﺎل
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ او در ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎرآﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﺪد آن اﺳﺖ ﺗﺎ راﺑﻄﻪی اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺷﯿﻠّﺮ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﮐﺎﻧﺖ و اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ
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ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی ﮐﺎﻧﺖ وارد آورده اﺳﺖ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ روی،
ﭘﺮﺳﺶِ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎدی ﺷﯿﻠّﺮ از زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از دل ﺿﺮورت ﺑﻪ آزادی رﺳﯿﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ از دﺳﺖ
رﻓﺘﻪی اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن را دﮔﺮﺑﺎر ﺑﻪ او ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ؟ و ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ؟ ﺑﺮای
دادنِ ﭘﺎﺳﺨﯽ درﺧﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪی
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎﻧﺖ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﻧﺶ ﺷﯿﻠّﺮ از آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮوری ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺖ
اﻧﻘﻼب ﮐﭙﺮﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﻧﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺻﺮﻓﺎً در »ﮐﺸﻒ ﮐﺮدن«
واﻗﻌﯿﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﺑﺠﺎی آن ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻃﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن »ﻣﻘﻮّم« واﻗﻌﯿﺖ
اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 1.ﮐﺎﻧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای را ﺑﻪ ذﻫﻦ
اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ادراک و واﻗﻌﯿﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺧﺘﺼﺎص داد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ذﻫﻦ،
ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺧﻼق ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ
ﺑﺮای رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ ﻫﻤﺎن »ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ« و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ »ﺳﻮژه« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻌﯿﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﯿﻞ ﺧﻼق را در ﭘﯽ داﺷﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ از اﺻﻮل ﻋﻤﺪهی رﻣﺎﻧﺘﯿﮏﻫﺎ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﺳﻪ اﺛﺮ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮانﺷﺎن واژه »ﻧﻘﺪ« آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺳﻮژهی ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪی دﮐﺎرﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﻘﺪ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﮐﺎﻧﺖ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ در ﻣﻔﻬﻮم
»ﺧﻮد« ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﺧﻮدِ ﻣﻨﻔﻌﻞ ،ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖِ ﺧﻮدِ ﻓﻌﺎل درآﻣﺪ .زﯾﺮا دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ
ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ادراک ﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻦ ﺻﻮر اﺷﯿﺎﺳﺖ ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﻧﻘﺪ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎن اﺧﻼق ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪهی اﺻﻞ اﺧﻼق و
ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﺮدار اﺧﻼﻗﯽ ،ﮐﺮداری ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺴﺘﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .در ﻧﻘﺪ دوم ،ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻧﻘﺪ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪهای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و از
_____________________________________________________
 .١ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن ،راﺑﺮت ک ،ﻓﻠﺴﻔﻪی اروﭘﺎﯾﯽ )از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺗﺎ واﭘﺴﯿﻦ دﻫﻪی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ:
ﻃﻠﻮع و اﻓﻮل ﺧﻮد( ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﺼﯿﺪه ،1379 ،ﺻﺺ .64-65
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ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺮوری ﻃﺒﯿﻌﺖ ،آزاد ﮔﺮدد .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺑﻂ دادن اﯾﻦ دو ﺣﻮزه )ﺿﺮورت
و آزادی( ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﯾﮑﯽ ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ ،دﻏﺪﻏﻪ و اﻧﮕﯿﺰهی ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻧﻘﺪ ﻗﻮه ﺣﮑﻢ ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ در زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪرن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﮐﺎﻧﺖ در ﻧﻘﺪ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ و ﻧﻘﺪ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ
ﻧﻈﺮی ﺿﺮورت دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورتﺷﺎن ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ذاتﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮل ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد و او ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯿﺎن دو ﻗﻠﻤﺮو آزادی و ﺿﺮورت ﻃﺒﯿﻌﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﮐﺮد .از اﯾﻦ روی ،ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻧﻘﺪ ﻗﻮه ﺣﮑﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط و
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﯾﻦ دو ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ در ﻧﻘﺪ ﻗﻮه ﺣﮑﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن
ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻮه ﺣﮑﻢ )ﺗﺄﻣﻠﯽ( اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ دارد؛ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﻣﯿﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ و آزادی اﺳﺖ 1.او ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و آن را ﺣﮑﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﯾﺎ ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﻏﺎﯾﺖ و ﻏﺮﺿﯽ ﺻﺎدر
ﺷﻮد؛ در ﺻﺪور آن ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪای دﺧﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺒﻮل ﻋﺎم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻧﺖ ،در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﮑﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﻮد  ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ذﯾﻞ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪی ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﻤﯿﺖ ،ﺟﻬﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد» .ﺣﮑﻢ
درﺑﺎرهی زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﺣﯿﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺧﻮد ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﻗﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪی ﺧﺎﺻﯽ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از ﺣﯿﺚ ﮐﻤﯿﺖ ،ﻣﻮﺟﺪ رﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﻠﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺗﮑﺎ ﻧﺪارد .ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ﮐﻠﯿﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ،اﻣﺎ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ 2«.ﺑﻪ زﻋﻢ او ،داوری ذوﻗﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از زﻣﯿﻨﻪای ﺣﺴﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻔﮑﺮ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺑﺎﺷﺪ .در اﺻﻞ ،ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢﻫﺎی ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮی ﺟﻨﺒﻪی ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و آﻧﻬﺎ را از داوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ
زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺄﺛﺮات ﺣﺴﯽ ﺻﺮف در ﺧﺼﻮص اﻣﺮ ﻣﻄﺒﻮع ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
_____________________________________________________
 .١ﮐﻮرﻧﺮ ،اﺷﺘﻔﺎن ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺎﻧﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﺰت اﷲ ﻓﻮﻻدوﻧﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﺧﻮارزﻣﯽ ،1380 ،ص.332
 .٢ﮐﺎﻧﺖ ،اﯾﻤﺎﻧﻮﺋﻞ ،ﻧﻘﺪ ﻗﻮهی ﺣﮑﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ رﺷﯿﺪﯾﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﯽ ،1383 ،ص.22
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اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻠﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و
اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﻧﺒﻮده و رﯾﺸﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎنﻫﺎ دارد 1.از ﺟﻨﺒﻪی ﻧﺴﺒﺖ،
»ﺣﮑﻢ ذوﻗﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮد را در ﺻﻮرت ﻏﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﯾﮏ ﻋﯿﻦ]= اﺑﮋه[ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪون ﺗﺼﻮر ﻏﺎﯾﺘﯽ در ﻋﯿﻦ ]= اﺑﮋه[ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد 2«.از اﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ روی،
ﮐﺎﻧﺖ در داوری ذوﻗﯽ و ﻧﮕﺮش زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻧﮕﺎه از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و
ﺳﻮدﻣﻨﺪی را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﺆﮐﺪاً ﻣﻔﻬﻮم زﯾﺒﺎﯾﯽ را از ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻤﺎل ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد؛
زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮآورد ﻧﻔﻊ داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم و ﻏﺎﯾﺖ آن ﺷﯽء را
در ﻧﻈﺮ ﻣﯽآورﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در داوری در ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﺷﯽء ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﭼﯿﺴﺘﯽ
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻊ آن ﺑﺪاﻧﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در داوری ذوﻗﯽ و ﺣﮑﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎب
ﻫﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪای از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ 3.از ﺟﻨﺒﻪی ﺟﻬﺖ ،ﮐﺎﻧﺖ ،ﺿﺮورت
ﺣﮑﻢ ذوﻗﯽ و ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎلﭘﺬﯾﺮی آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد؛ »ﺿﺮورﺗﯽ ﻣﺸﺮوط ﮐﻪ ﺷﺮط آن
ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﯾﮏ »ﺣﺲ ﻣﺸﺘﺮک« اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺲ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ذوﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻊ ﺷﻮد 4«.ﺑﻪ ﺑﺎور او ،در ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ذوﻗﯽ
آﻧﭽﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮای ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﺑﮋهی
زﯾﺒﺎ ،اﺑﮋهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮازن ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﻮای ﺧﯿﺎل ]= ﺗﺨﯿﻞ[ و ﻓﻬﻢ ]= ﻓﺎﻫﻤﻪ[
ﻣﯽﮔﺮدد .او ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻮازنﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﯿﻦ ،از واژهی »ﺑﺎزی« اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزادِ ﻗﻮهی ﺧﯿﺎل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آن ﺑﺎ ﻗﻮهی ﻓﻬﻢ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﻮهی ﺧﯿﺎل و ﻗﻮهی ﻓﻬﻢ
5
)ﺷﻨﺎﺧﺖ( ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﮐﺎﻧﺖ ﭘﺲ از اراﺋﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی دو ﻗﻄﺒﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزهی
ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎ )ﻧﻤﻮدﻫﺎ( ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪد ﺣﻮاس و ﻓﻬﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻧﺎﺋﻞ
_____________________________________________________

 .١ﻧﻘﯿﺐزاده ،ﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺎﻧﺖ :ﺑﯿﺪاری از ﺧﻮاب دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ،ﺗﻬﺮان ،آﮔﺎه ،1364 ،ﺻﺺ.350-351
 .٢ﻫﻤﺎن ،ص.145

 .٣ﻫﺎرﺗﻨﺎک ،ﯾﻮﺳﺘﻮس ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻧﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﻠﯽ ﺣﻘﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،1387 ،ص.269
 .٤ﮐﺎﻧﺖ ،ﻧﻘﺪ ﻗﻮهی ﺣﮑﻢ ، 1383 ،ص.147
 .٥ﺷﻔﺮ ،ژان ﻣﺎری ،ﻫﻨﺮ دوران ﻣﺪرن ،ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﺮج ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،آﮔﺎه ،1385 ،ص.69
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ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺣﻮزهی آزادی اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ در دﺳﺘﺮس اﻧﺴﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻫﻨﺮ را ﻣﻘﻮﻟﻪای و ﺣﻮزهای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن اﻣﮑﺎن ﭘﻞ زدن ﻣﯿﺎن دو
ﺣﯿﻄﻪی ﺿﺮورت و آزادی وﺟﻮد دارد .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،او ﻗﺼﺪ داﺷﺖ آن ﭼﻬﺮه از ﻫﻨﺮ را
1
ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐﻪ وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﮐﻞ و ﺟﺰء ،ﺷﻬﻮد و ﻓﮑﺮ ،ﺧﯿﺎل و ﺧﺮد را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻠّﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺖ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎ ﯾﮏ
اﻧﺪﯾﺸﻪی وﺣﺪتﺧﻮاه و ﺗﻮازنﮔﺮا ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﮑﺎفﻫﺎ و دوﮔﺎﻧﮕﯽﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮدارد .اﻣﺎ ،ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺪ او ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺗﺎ
اﻧﺪازهای آراءِ اﻓﻼﻃﻮن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻓﻼﻃﻮن-ﮔﺮاﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻓﯿﻠﺴﻮف ﯾﮑﯽ از
وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک اﻧﺪﯾﺸﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ را
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ – ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻓﻼﻃﻮنﮔﺮاﯾﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪی آن دو روﺷﻦ
ﮔﺮدد.
اﻓﻼﻃﻮنﮔﺮاﯾﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی ﮐﺎﻧﺖ
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺖ ،ﺟﺪاﯾﯽ ﻟﺬت زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از
ﻟﺬتﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﺻﺮف و اﺧﻼﻗﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﺰ زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﺳﺖ .ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس» ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در آراءِ ﮐﺎﻧﺖ ،از زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﯿﻄﻪای
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺮبﻫﺎی اﺻﺎﻟﺖ ﺣﺲ ،و اﺻﺎﻟﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻣﺸﺮب ﭘﻨﺪآﻣﻮزی ،دﻓﺎع
ﺷﺪه اﺳﺖ 2«.ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺖ ،ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ از اﻣﺮ ﻣﻄﺒﻮع و ﺧﯿﺮ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﺑﮋه،
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﺎﻧﺘﯽ ،ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎن زﯾﺒﺎی ﺣﺴﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺑﺘﻨﺎ دارد .ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی و ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﺑﮋه واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺎده )و ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺴﺎﻧﯽ( اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ از ﺳﻪ ﻧﻮع ﻟﺬت )ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی( ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد،
3
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯿﺎن ﻟﺬت ﺣﺎﺻﻞ از اﻣﺮ ﻣﻄﺒﻮع و ﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺖ.
_____________________________________________________

 .١وﻟﮏ ،رﻧﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ ج ،1ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺳﻌﯿﺪ ارﺑﺎﺑﯽ ﺷﯿﺮاﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ،1383،ص.293
 .٢ﻫﻤﺎن.
3.
Pugh, David, Dialectic of Love: Platonism in Schiller's Aesthetics, McgillQueen's University Press, 1996, pp.114-115 .
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دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ و ﻣﺸﺨﺼﻪی اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺖ ،ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ :ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﻏﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﺎﯾﺖﻣﻨﺪی .ﻏﺎﯾﺖﻣﻨﺪی
ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﻫﺪف و ﻏﺎﯾﺖ ﯾﮏ اﻣﺮ اﻃﻼع دارد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن
ﻏﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽورزد؛ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،از ﻗﺪر و ﻗﯿﻤﺖ داوری زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،داوری در ﻣﻮرد ﯾﮏ اﻣﺮ زﯾﺒﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﺻﻮری در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺎن در داوری ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻠﻘﻪ
ﺑﻮده و ﺑﯽﻏﺮض ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺎﻧﺖ از داوری ذوﻗﯽِ ﻣﺤﺾ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻏﺎﯾﺖﻣﻨﺪی
ﺻﻮری ،ﺧﻮد ،ﮔﻮاه ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ »دوﮔﺎﻧﻪاﻧﮕﺎری« دﯾﺮﯾﻨﻪی ﻣﺎده
و ﺻﻮرت ،ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻮاره ﻧﻈﺮﯾﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﻫﻨﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ
را ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﻧﺖ ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ اﻗﺒﺎل اﻓﻼﻃﻮن ﺑﻪ ﻓﺮمﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﺾ ﺑﺮ
ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اﻓﻼﻃﻮنﮔﺮاﯾﯽ ،ﮐﺎرﮐﺮد
اﺑﮋهی زﯾﺒﺎ در اﺷﺎرهای اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ورای ﺧﻮد )ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی( دارد .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر
ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﻫﻢ ﻧﺤﻮهی ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ از ادراک را و ﻫﻢ ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺎصِ اﻣﺮ زﯾﺒﺎ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ 1.ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ در ﻧﻘﺪ ﺳﻮم ﺗﺎ اﻧﺪازهای اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﺧﺼﯿﺼﻪای ﮐﻪ
در ﺗﻔﮑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﯿﻠّﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

اﻓﻼﻃﻮنﮔﺮاﯾﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی ﺷﯿﻠّﺮ
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻧﺪاران و ﻫﺴﺘﻨﺪﮔﺎن ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻗﺮار دارد ،ﯾﮏ
دﯾﺪﮔﺎه اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ،آﻧﭽﻪ در ﻣﺘﻮن اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،اﮔﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻣﺮز ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﺎﺣﺖ و اﺳﺘﻌﺪادی ﻋﻘﻼﻧﯽ
_____________________________________________________
Pugh, pp.115-116.
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اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﻃﺮﯾﻘﯽ را ﭘﯿﺶ روی ﺷﯿﻠّﺮ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ در رﺳﺎﻟﻪی ﺣﺴﻦ و
ﮐﺮاﻣﺖ ،1در زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﭽﻮن وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
2
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺷﺮط ﺿﺮوری اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺪاﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻈﺎم زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﯿﻠّﺮ ﺑﺎ ﭘﺎرهای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ و ﺟﺪاﻧﮕﺮیﻫﺎ
در ﺧﺼﻮص اﻣﺮ زﯾﺒﺎ و اﻣﺮ ﺑﺎﺷﮑﻮه ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻓﻼﻃﻮن در ﺧﺼﻮص
زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم و ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ از اﻣﺮ ﺑﺎﺷﮑﻮه وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮّت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ رأی را اﺑﻄﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﺗﻔﮑﺮ
اﻓﻼﻃﻮن ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺣﺴﺎﻧﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی اﺻﻼح و ﺟﺒﺮان ﻣﺎدی ﺑﻮدن
ﺧﻮﯾﺶ ،اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﯿﻠّﺮ در ﻧﻈﺮﯾﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽ و ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻠﺒﯽ از
ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد .در ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد
ﺣﻮاس ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﺪهی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ .در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻠﺒﯽ ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻨﺪهی
ﺣﻘﯿﻘﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺟﺴﻢ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ ٣.اﻣّﺎ ،ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺷﯿﻠّﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻢ و روح ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽِ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دﻫﻪی .1790
در ﺑﺮﺧﯽ اﺷﻌﺎر ﺷﯿﻠّﺮ» ،آﻧﺘﯽﺗﺰ«ی ﻣﺴﺘﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻗﻠﻤﺮو ﻧﺎب اﻟﻬﯽ و
ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ ادﻧﯽﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ
ﻣﺎدی دارد ﮐﻪ زﯾﺴﺖﮔﺎه اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ در اﯾﻦ
ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢِ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺮزﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدی را در ﻧﻮردد و ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ واﻻ ﻣﺮﺗﺒﻪﺗﺮ راه ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
_____________________________________________________
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on grace and dignity
2.
Ibid, pp.112-116.
3.
Ibid, p.117.
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ﻋﺎﻟﻢ ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﻮﻋﯽ دوﮔﺎﻧﻪاﻧﮕﺎری دارد ،ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ
اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻠّﺮ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از اﻓﻼﻃﻮن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﯿﻠّﺮ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻓﻼﻃﻮنﮔﺮاﯾﯽ را از ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪی
ﻻﯾﺐﻧﯿﺘﺲ ﺑﻪ اﻓﻼﻃﻮن ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﺗﻔﮑﺮ وﯾﻨﮑﻠﻤﺎن ،اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻓﻼﻃﻮنﮔﺮاﯾﯽ در داﺳﺘﺎن و رﻣﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪی ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ داده ﻣﯽﺷﺪ ،آراء ﺷﺎﻓﺘﺰﺑﺮی و
ﻣﻮزس ﻣﻨﺪﻟﺰون ،و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺎﻧﺖ از اﻓﻼﻃﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮو در اراﺋﻪی
ﻧﻈﺮﯾﻪی اﯾﺪهﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻓﻼﻃﻮنﮔﺮاﯾﯽ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ در آﻟﻤﺎن
1
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪی اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ،رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﯿﻠّﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﯾﮏ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﮔﻔﺘﻤﺎن دروﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯿﺎن دو
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﻫﻤﻮاره از ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺳﻪ ﻟﻤﺤﻪای در ﻣﻘﺎﻻتاش ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﭘﺲ از ﻗﺮاردادن دو ﻟﻤﺤﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪهآل )و
آرﻣﺎﻧﯽ( از آن ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﻨﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎ  -ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺰ
و آﻧﺘﯽﺗﺰ  -از ﻫﻤﯿﻦ دﻏﺪﻏﻪی ﺷﯿﻠّﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺸﺘﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای روشﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﭘﺲ از او ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺷﯿﻠّﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻠّﺮ
ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ )در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد .در اداﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺷﯿﻠّﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺖ در
ﺟﺰﺋﯿﺎت آورده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻈﺮﯾﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ او ﻧﯿﺰ ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد.

_____________________________________________________
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ﺗﻌﺮﯾﻒ زﯾﺒﺎ و ادراک زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻠّﺮ
ﺑﯽﺷﮏ ﮐﺎﻧﺖ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺾ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد ،ﻃﺮﺣﯽ
ﻧﻮ در ﺗﺎرﯾﺦ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ دراﻧﺪاﺧﺖ .در زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺾ ،اﻣﯿﺎل و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﯾﺪ .آﻧﮕﺎه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ »اﺑﮋه« ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮدش در ادراک ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ،آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ از »ﻧﮕﺮش و ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯽﻏﺮض« ﻣﺮاد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣّﺎ ،ﺷﺮح ﮐﺎﻧﺖ از ﺗﺠﺮﺑﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺷﺮﺣﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﻌﺪی ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه و ﺧﺮﺳﻨﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﯿﻠّﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﮐﺎﻧﺖ ،ﺳﺮ درﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺴﻂ و
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺮح ﮐﺎﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺄن اﺑﮋهی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،اﺛﺮ ﻫﻨﺮی و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻼق را ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ 1.او در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳﺖاش ﮐﻮرﻧﺮ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ  -ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگاش در ﺳﺎل ) (1847ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژهی ﮐﺎﻟﯿﺎس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -آﻫﻨﮓ آن
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪی ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ،از ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﮐﺎﻧﺘﯽ ﮔﺬر ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﺷﯿﻠّﺮ ،ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﺗﺎ آن زﻣﺎن در ﺧﺼﻮص زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﮕﯽ
ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ اﺻﻞ اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺮﯾﺎت ادﻣﻮﻧﺪ ﺑﺮک ،ﮐﺎﻧﺖ ،ﻣﻮزس ﻣﻨﺪﻟﺰون ،و ﺑﺎوم
ﮔﺎرﺗﻦ( .او آن ﻧﻈﺮات را ﻧﻘﺪ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن »ﺷﺮه« ﯾﺎ
ﺗﻤﻨﺎﺳﺖ :ﺗﻤﻨﺎی آزادی .اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﻈﺮ ،در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﺶ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﯿﻠّﺮ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺎﻧﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ آزاد و واﺑﺴﺘﻪ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻠّﺮ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﻓﺮﻣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ آزاد ،ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ زﻋﻢ او ،ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ،ﻣﺘﻀﻤﻦ
روﯾﮑﺮدی ﺳﺨﺖ ﻋﻘﻞﺑﺎوراﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﮑﺲ ،او زﯾﺒﺎﯾﯽ را اﻣﺮی اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﺮد؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺑﮋهﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺪﯾﺪار وﺟﻮد
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دارﻧﺪ .از اﯾﻦ روی ،زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻮاس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻟﺬت ذﻫﻨﯽ
1
و ﻋﻘﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻠّﺮ ،در ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ذوﻗﯽ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﯾﺪ ارزش ﻧﻈﺮی ﯾﺎ ارزش ﻋﻤﻠﯽ
را از اﺑﮋهی زﯾﺒﺎ اﻧﺘﺰاع ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎده و ﻏﺎﯾﺖ آن ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮد؛ او در ﭘﺮوژه ﮐﺎﻟﯿﺎس ﮔﻔﺘﻪ
2
اﺳﺖ» :ﻓﺮﻣﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون واﺳﻄﻪی ﻣﻔﻬﻮم و ﻏﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،او از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ را از ﻧﻈﻢ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﻤﺎل و  ،...اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ
و اوﺻﺎف اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎدهی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣّﺎ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﻓﺮم اﺳﺖ 3«.در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﯿﻠّﺮ ،ﻫﻤﭽﻮن
ﮐﺎﻧﺖ ،ﺑﺮ ﻓﺮم ﯾﺎ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ اﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽ،
از اﻗﺴﺎم داوریﻫﺎ و ﻗﻀﺎوتﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد» .ﻗﻀﺎوتﻫﺎ و اﺣﮑﺎم ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻏﺎﯾﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﯾﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ در ﻣﻮرد
ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ .و اﮔﺮ در
ﻣﻮرد ﺷﻬﻮدات در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺧﺖ داوری ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﮑﻢ ﻏﺎﯾﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺻﻮرت
ارادهی آزاد ،داوری ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﮑﻢ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﮑﻢ ،در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﺮاﺗﯽ ﮐﻪ آزاد
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺻﻮرت ارادهی آزاد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﮑﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ در ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ و در ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻏﺎﯾﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛ در ﺣﮑﻢ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ارادهی
ﻣﺤﺾ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،و در ﺣﮑﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪار ﺑﺎ ارادهی ﻣﺤﺾ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﮐﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ .زﯾﺒﺎ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻮاس ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻮاس آن را ﻧﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
ﻣﺎدهی آن و ﻧﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻏﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎص ،در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .از اﯾﻦ روی ،ﺑﻪ ارادهی ﻣﺤﺾ
_____________________________________________________
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Boos, 2002, pp.43-45.
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ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد؛ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ارادهی ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﮕﺮ )آزادی در ﭘﺪﯾﺪار(« 1.اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻠّﺮ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻣ ً
ﻼ
ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﻧﺖ اراﺋﻪ داد ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﻮر ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا آزادی در ﭘﺪﯾﺪار،
ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ آزادی در ﺗﺄﺛﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ در
ذﻫﻦ ﻧﺎﻇﺮ آن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯽﻏﺮض ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن اﺑﮋه؟
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ آزادی ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯽﻏﺮض ﻧﺎﻇﺮ آن؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮح و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﯿﻠّﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ادراک زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ )ﺗﻌﺮﯾﻒ( ﺧﻮد
زﯾﺒﺎ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ادراک زﯾﺒﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﻠّﺮ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ادراک زﯾﺒﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ آن را از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﺴﯽ -ﻋﻘﻠﯽ اﻧﺴﺎن
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﯾﺪهﺑﺎوری اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﮐﺎﻧﺖ
ﺑﺮود ،اﻣّﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻣﯿﻨﻪی اﺳﺘﻨﺘﺎج اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .او ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎدوام )ﺷﺨﺼﯿﺖ( و دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮ )وﺿﻌﯿﺖ(
اﺳﺖ ،از دو راﻧﻪی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ »ﻣﺎدی« ) (Stoff Triebو »ﺷﮑﻞ« ) (Form Triebﻧﯿﺰ ﻧﺎم
ﻣﯽﺑﺮد :راﻧﻪی ﻣﺎدی ﺑﺮآﻣﺪه از ﻫﺴﺘﯽِ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻧﺴﺎن و راﻧﻪی ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮآﻣﺪه از
ﻫﺴﺘﯽِ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﻋﻬﺪهدار وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﺎ
ﺑﺎدوام ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎناﻧﺪ.
روش ﻣﻌﻤﻮل و ﻋﺎدت ذﻫﻦ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل »ﺣﺪ ﺳﻮم«
ﺑﮕﺮدد؛ ﺣﺪ ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﺎرزی از
اﯾﻦ ﺣﺪ ﺳﻮم ،اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن راﻧﻪی »ﺑﺎزی« ) (Spiel Triebاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﺷﺘﯽ دادن
دو راﻧﻪی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ »ﻣﺎدی« و »ﺷﮑﻞ« اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و
اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ 2.درک و ﺗﺼﻮر او از ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺟﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻨﻪ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯽ
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1.

Ibid, pp.152-154.
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ﻣﯽﺑﺮد 1.ﺷﯿﻠّﺮ ﻟﻔﻆ ﺑﺎزی را از ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی ﮐﺎﻧﺖ و ﺑﺎزی آزاد ﻗﻮای
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ او ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣّﺎ ،ﺑﺎزی در اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻠّﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ،دﺳﺘﺎورد ﺧﺎص او ﺑﻮد
2
و ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺮاد ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻮد ﺗﻔﺎوت دارد.
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮای ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺖ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﮐﺎﻧﺖ ،اﺑﮋهی زﯾﺒﺎ،
اﺑﮋهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮازن »ﮐﻠﯽ« ﻣﯿﺎن ﻗﻮای ﺧﯿﺎل و ﻓﻬﻢ ﻣﯽﺷﺪ .او ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻮازنﮔﺮاﯾﯽ ) (Homeostasisﻧﺎﻣﺘﻌﯿّﻦ از واژهی »ﺑﺎزی« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد.

3

اﻣّﺎ ﺷﯿﻠّﺮ ﻣﺮادش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزی ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻤﻖ درﺑﺎرهی زﯾﺒﺎﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ،ﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی ﺧﻮﯾﺶ را ارﺿﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻫﺪف و ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دو ﺟﻨﺒﻪی ﻣﺘﻀﺎد ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت،
4
ﻣﺘﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺷﯿﻠّﺮ ،از ﭘﯽ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ادراک آن ،ﻟﺬت ﺑﺮآﻣﺪه از
زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ »ﻋﺸﻖ« ﺧﻮاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺑﺎور او ،ﻋﺸﻖ آن ﺣﺪّی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ را ﺑﺎ ﺣﺲ
در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﯿﺶ از ﺷﯿﻠّﺮ ،ﮐﺎرل ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻣﻮرﯾﺘﺲ ) (1756-1793ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻟﻤﺤﻪی ﻋﺸﻖ در زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮدیاش ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و در ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯽ واﻻﺗﺮی اﻧﺒﺎز ﺷﻮد» :ﺧﺮﺳﻨﺪی در
5
زﯾﺒﺎﯾﯽ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺷﻮد«.
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ﺷﯿﻠّﺮ و دوﮔﺎﻧﻪاﻧﮕﺎری ﮐﺎﻧﺖ
در آﻏﺎز آﻧﭽﻪ ﺷﯿﻠّﺮ از ﮐﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺖ  -و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ او ﺳﭙﺲﺗﺮ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﮐﺎﻧﺖ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ  -ﺑﯿﻨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﭘﮋوﻫﺶِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل 1787در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻮﺗﺎهِ ﮐﺎﻧﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ 1.اﺻﻞ ﻣﺤﻮری ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﯿﻠّﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .ﻋﺎﻟﻢ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و
ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺻﺮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﯿﻠّﺮ از
ﯾﻮﻧﺎن ،ﮐﺎﻧﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ؛ زﯾﺮا ﺷﯿﻠّﺮ ﯾﮏ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓزﯾﺴﺘﯽ را ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﺖ و
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن درک ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎداﻣﯽﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را در ﭘﺮﺗﻮِ اﯾﺪهآلﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯽ ﺷﺮح
ﻣﯽداد ،ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺸﺮی ،از
»دوﮔﺎﻧﻪاﻧﮕﺎری« ﮐﺎﻧﺖ ﮔﺬر ﮐﻨﺪ 2.ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﺷﯿﻠّﺮ ﺗﻠﻘﯽ روﺷﻨﮕﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ را رﻫﺎ
ﮐﺮد و ﺑﺠﺎی آن اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ :اﺑﺘﺪا وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه )ﻋﺼﺮ
ﻃﻼﯾﯽ ﯾﻮﻧﺎن( ،ﺳﭙﺲ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺟﺪاﯾﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ )دوره ﻣﺪرن( و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﯿﺪ ﺑﺮای
ﺗﺮﮐﯿﺐ آﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
دروﻧﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻧﻬﺎد از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪی اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن در آﯾﻨﺪه .او در ﺿﻤﻦ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آرﻣﺎنِ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ آرﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺤﻘﻖ
3
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ،ﺗﻠﻘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﻠّﺮ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ آورده ﺷﺪ ،اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺤﻮری ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﭘﺲ از ﮐﺎﻧﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻠﺮ ،ﺑﻮد .ﺷﯿﻠّﺮ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ
در ﺗﺮﺑﯿﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ادراک زﯾﺒﺎ
ﺑﺮﺳﺪ؛ ادراﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی او ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮای دروﻧﯽ او در
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ و در ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،در واﻗﻊ ،آن ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﮐﻠﯿﺖ دروﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ
را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،از اﯾﻦ روی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺴﺘﯽ و ﺑﯽﺟﻨﺒﺸﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﭼﺎر
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اﻧﺤﻄﺎط )اﺧﻼﻗﯽ( ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﺑﺎور ﺷﯿﻠّﺮ ،ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮدن
ﺷﻘﺎقﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎ را داده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺮورش داده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺪای ﯾﮏ راﻧﻪی ﺧﻮد ﮔﻮش ﻓﺮا دادهاﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﮏﺳﺎﺣﺘﯽ
ﺷﺪن ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻓﺮﺻﺖ آزاد ﺑﻮدن و ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را از اﻧﺴﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 1.ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺷﯿﻠّﺮ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﺷﮑﺎف و ﺟﺪاﯾﯽِ
ﺗﻠﻔﯿﻖﻧﺎﭘﺬﯾﺮِ ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻧﺘﯽ ،ﻣﯿﺎن )ﻣﻨﺸﺄ( آزادی اﺧﻼﻗﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖِ ﺟﺎﻧﻮری اﻧﺴﺎن ﺑﻮد .او
رﻫﻨﻤﻮد ﮐﺎﻧﺖ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺳﺘﯿﺰ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺎﻧﻮری و ﺟﻨﺒﻪی
اﺧﻼﻗﯽ در اﻧﺴﺎن را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺗﺮی و ﺳﻠﻄﻪی ﺟﻨﺒﻪی اﺧﻼﻗﯽ )و ﻋﻘﻼﻧﯽ( اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور او ﺷﺮح ﮐﺎﻧﺖ از ﺗﺠﺮﺑﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺬر از
اﯾﻦ ﺷﮑﺎفﻫﺎ و اﻓﺘﺮاقﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺪا ﺷﺪهی اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺤﻮری
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﯿﻠّﺮ اﺳﺖ .او ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎﯾﺶ را در ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﻼش و ﻋﻼﻗﻪ ،در ﺗﻀﺎد و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻧﻘﺪ
ﺳﻮم ﮐﺎﻧﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽِ واﻗﻌﯽِ ﻃﺒﯿﻌﺖِ
دوﮔﺎﻧﻪی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺷﯿﻠّﺮ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
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اﯾﻦ ﮐﺎر را رﻫﺎ ﻧﮑﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻠّﺮ ،ﻫﻤﻪی ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ و دوﮔﺎﻧﮕﯽﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ
و ﻋﻘﻞ از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی داﻧﺶ و ارزش ﺑﺸﺮی ﺳﺎﯾﻪ
اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺖ درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ؛ اﻣّﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﭘﺲ از او ﭼﻨﺪﭘﺎره ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ او رأی
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی وﺣﺪت ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد؛
اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﻬﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرن را ﺑﻪ دو ﺳﺎﺣﺖ ،روح
و ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮورت و آزادی را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد .اﯾﻦ
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اﺑﻬﺎم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آزادی را ﺑﻪ اﻧﺴﺎنِ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه در ﺳﺎﺣﺖِ ﺿﺮورتِ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻧﺴﺒﺖ داد ،در ﻧﺰد ﺷﯿﻠّﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺪد »ارادهی آزاد« روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﺑﺎور او ،آﻧﭽﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ آزادی را از اﻧﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺻﺎﻟﺖ دادن ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺣﺲ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﯾﻪی ارادهی ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬارد و ﺑﻪ آزادی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .آﻧﭽﻪ ارادهی اﻧﺴﺎن را ﻣﺘﺤﻘﻖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ روی ،ﮔﻮﻧﻪای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن آزادی و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در وﺿﻊ ﭘﯿﺶ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺮار دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻠّﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺷﺮط
1
وﺻﻮل ﺑﻪ آزادی ﻗﺮار داد.
ﺧﻮاﻧﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﯿﻠّﺮ از ﮐﺎﻧﺖ ،اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺖ را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ
آزادی را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻋﻘﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﺗﻪ آن را در ﺣﺲ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮد 2.او ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﺲ ﯾﺎ ﻋﻘﻞ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ ،ﻧﻘﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻗﻠﻤﺮو
ﻃﺒﯿﻌﺖ )ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده( در ﺑﻨﺪ ﺿﺮورتﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دارد .و آزادی ،زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ راﻧﻪﻫﺎ و ﻃﺒﯿﻌﺖﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد
اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ( در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﺿﺮورتﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری »ﺣﺎﻟﺖ
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و
ﺿﺮورتﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺿﺮورت ﺑﻪ آزادی راﻫﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
راﺑﻄﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺧﻼق ﻧﺰد ﮐﺎﻧﺖ و ﺷﯿﻠّﺮ
ﺷﯿﻠّﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺖ در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﻬﺎدن ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮای
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ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ادراﮐﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ره ﺑﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ از
ﻗﻠﻤﺮو اﺧﻼق و ﻗﻠﻤﺮو ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎدی ،ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ و واﻓﯽ  -و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی
ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪهی آزادی اﺧﻼﻗﯽ  -ﻧﺪاده اﺳﺖ .او ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و
اﺧﻼق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ روی ،ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﻋﺪولِ دﯾﮕﺮِ
ﺷﯿﻠّﺮ از ﻧﻈﺮﯾﻪی ﮐﺎﻧﺖ ،از ﻓﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﺶ از ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺧﻼق
ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،او اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض را ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺖ وارد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖِ ﺑﺸﺮ را ﭼﯿﺰی ﺛﺎﺑﺖ
و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ رأی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﯾﻮﻧﺎن
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد 1.ﮐﺎﻧﺖ ،ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪ،
وﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ادﻋﺎ ﮐﺮد ،آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهی ﮐﺎر ﻫﻨﺮی ،ﻧﺎﺑﻐﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻓﺮﯾﻨﺸﮕﺮی ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﭼﯿﺰی را ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖِ ﺑﺎ آن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﯿﺎل را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺎﺑﻐﻪای ﺑﺨﺸﺶ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی او در ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ،ﻗﺎﻧﻮن را
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن و اﯾﺪهی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎﻧﺖ در ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ و آزادی را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻨﺮ وﺳﯿﻠﻪ
2
و اﺑﺰاری ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﺎ آن ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ دادن ﺣﺪّ اﻋﻼﯾﯽ از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﻨﺮ آن
را از اﺧﻼق ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮد .زﯾﺮا ﻟﺬت زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎب ﺑﺮای او ﻟﺬﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮِ
زﯾﺒﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ،ﻏﺎﯾﺖ ،ﻏﺮض و ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮ زﯾﺒﺎ در
ﺷﻬﻮد ﻓﮑﺮی و اﻣﺮ ﺧﯿﺮ )ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ( در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﻠﯽ ﻟﺬت ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد .اﻣﺮ اﺧﻼﻗﯽ،
در واﻗﻊ ،ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﻏﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه آن اﺳﺖ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ
ﻫﻢ ﻣﯿﺎن اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ و ذوﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﺒﺐ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ ،در ﻧﻘﺪ ﻗﻮه ﺣﮑﻢ ،زﯾﺒﺎ را ﻧﻤﺎد و ﻋﻼﻣﺖ ﺧﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺴﺘﻪ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮادش اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ذوﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻮﻧﺎن
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ﺣﻠﻘﻪی اﺗﺼﺎل و راﺑﻄﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس ادراک ﺷﺪه در ﺷﻨﺎﺧﺖِ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻮق
ﺣﺴﯽ ادراک ﺷﺪه در ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ 1.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دﯾﺪن ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻟﺬت ﺑﺮدن از آﻧﻬﺎ و ﺗﺼﺪﯾﻖ زﯾﺒﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .اﯾﻦ
ﻟﺬت در اﻧﺴﺎن اﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ آزادی و اﺧﻼقﻣﻨﺪی.
اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﻨﺪ
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرتِ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ روی ،ﻧﻈﺎرهی زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن و ﻋﻼﻣﺖ ﺧﯿﺮِ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﻮﯾﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻣﯿﺎن آزادی و ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .زﯾﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎی
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ
٢
ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺮای اﯾﺪهﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ذوﻗﯽ و ﻫﻨﺮی داد ،ﺷﯿﻠّﺮ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻧﮑﺮد؛ زﯾﺮا ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺷﯿﻠّﺮ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺷﺪن راﺑﻄﻪی اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺟﻬﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ او ﻧﯿﺰ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺤﺘﻮای ﻫﻨﺮ را اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی او ،ﻫﻨﺮ،
ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﺮِ دراﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻗﺪرتِ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎد ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮار دادن ﺟﻬﺎﻧﯽ آرﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﻧﻘﺺﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن
و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ روﺷﻨﮕﺮ و ﺑﯿﺪارﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻠّﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ رأیِ ﮐﺎﻧﺖ در ﺧﺼﻮص
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎد اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺴﻂ دﻫﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،و ﻧﯿﺰ
ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻧﺖ وﻗﺘﯽ زﯾﺒﺎ را ﻧﻤﺎدِ ﺧﯿﺮِ اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺗﺄﮐﯿﺪش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮی و اﺧﻼق وﺟﻮد دارد ،دﺷﻮار
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای او زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮی از ﻧﻮع زﯾﺒﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا واﮐﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن
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 .1ﮐﺎﭘﻠﺴﺘﻮن ،ﻓﺮدرﯾﮏ ،ﮐﺎﻧﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ ،ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ،1360 ،ص.245
2.
Wenzel, C. H., An Introduction to Kant's Aesthetics, Massachusetts, Blackwell
Publishing, 2005, pp.114-115.
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ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و در ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻨﺮ ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﯽء را ﺑﯽﻏﺮض ﺑﺒﯿﻨﺪ و در داوری در ﺧﺼﻮص آن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﻏﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎص را
در ﻧﻈﺮ دارد .ﺑﻪ ﺑﺎور او ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ داوری ﻣﺤﺾ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺑﺎزﻧﻤﻮدی و ﮐﺎرﺑﺮدی را از ﻧﻮع زﯾﺒﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶِ ﺻﺮفِ ﻓﺮمِ زﯾﺒﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺿﺎﻓﯽ و زاﺋﺪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ روی ،ﺷﯿﻠّﺮ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ
1
ﺑﻪ ﻣﺪد ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽِ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺎﻧﺘﯽ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﺧﻮاﻧﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎﻧﺖ در ﻣﻮاردی
ﺗﺄﺛﯿﺮات آﺷﮑﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﯿﻠّﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷﯿﻠّﺮ ﺑﻪ ﺳﺎل  1791ﻣﻘﺎﻟﻪای در
ﺑﺎب »ﻣﺒﻨﺎی ﻟﺬت ﺗﺮاژﯾﮏ« ﻧﻮﺷﺖ ،و در آن ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﻫﻨﺮ و اﺧﻼق ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﯿﻠّﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﮑﻮه را ﻧﯿﺰ از ﮐﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺑﺤﺚ از ﺗﺮاژدی
آن را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد» .در ﺑﺤﺚ از ﺗﺮاژدی وﺟﻮد اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از »ﻫﺴﺘﯽ ﺣﺴﯽ« ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .در ﻧﻈﺮ او ،ﻟﺬت ﺗﺮاژدی ﺻﺮﻓﺎً در ﭘﯿﺮوزی
اﺧﻼﻗﯿﺎت و ﻧﻔﯽ اﻣﻮر ﺑﯽارزش ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ در اﺣﺴﺎس ﻣﺒﻬﻢ ،اﻣّﺎ
ﻟﺬتﺑﺨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ در ﺧﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ 2«.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻟﺬت
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد و اﻟﺰاﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد در اﯾﻨﮑﻪ
ﯾﮏ اﺛﺮ ادﺑﯽ از آﻣﻮزهﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﻨﺪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻧﺖ اﺧﻼق را ﺑﻪ
اﺣﺴﺎس ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪی ﮔﺮه زده ﺑﻮد .اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪن ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻃﺒﺎﯾﻊ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺧﻮﯾﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ دﻫﺪ  -ﺑﻪ وﯾﮋه
در ﺗﺮاژدی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪی اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺖ اﻣﺮ
ﺑﺎﺷﮑﻮه را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪی آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﺮاژدی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﮑﺮد .اﻣّﺎ
_____________________________________________________

1.

Gracyk, T., Philosophy of Art, Hume and Kant: Summary and Comparison,
vailable at: http://www.mnstate.edu/gracyk/courses/philosophyofart/2006.
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ﺷﯿﻠّﺮ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ درآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎ اﻣﺮ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ،واﮐﻨﺸﯽ
1
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻟﺬت و اﻟﻢ اﺳﺖ و از آن در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮاژدی ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺎﻧﺖ ﻫﻤﻮاره در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮاﻧﻪای ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻗﻮهی ﺣﮑﻢ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ رأی او ،اﻣﺮِ زﯾﺒﺎ اﻧﺴﺎن را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی از
ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد و اﻣﺮ »ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ« ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎن را واﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﻪ دﯾﺪهی ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮد .اﯾﻦ رأی ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣ ّﺪ
اﻋﻼﯾﯽ از اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ را در اﺧﻼق اﻧﮑﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﺎﻧﺖ ،و ﺷﯿﻠﺮ  -ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﻫﻨﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪی
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺴﺎن را ﻣﻬﯿﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ  -ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎورِ ﺷﯿﻠّﺮ ﮐﻪ ﻟﺬت زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ زﻋﻢ او ،اﺻﻮﻻً ﻫﺪف ﻫﻨﺮ ﻟﺬت ﺑﺮدن و اﯾﺠﺎد
ﺧﺮﺳﻨﺪی اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺶ و آزادی اﺧﻼﻗﯽ واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ روی ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل» ،ﮐﺎرلﻣﻮر« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ »راﻫﺰﻧﺎن« اﺳﺖ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺒﻬﮑﺎر ﺑﻮدن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎرش ﻟﺬت زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﺮﺳﭙﺮده ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺶ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ارﺟﺤﯿﺖ دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﯿﻠّﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﺧﻼق و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺸﺘﺮک زﯾﺒﺎﯾﯽ و اﺧﻼق اﺳﺖ .ﺷﯿﻠّﺮ در رﺳﺎﻟﻪی
ﺣُﺴﻦ و ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎل  ،1792اﺗﺤﺎد و ﺗﻠﻔﯿﻖ اﻣﺮ »ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ« و اﻣﺮ
»زﯾﺒﺎ« را در اﯾﺪهآﻟﯽ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻢ ﮐﻤﺎل ﻫﻨﺮی ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺣُﺴﻦ« ،ﺻﻮرت ﺧﺎﺻﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ »زﯾﺒﺎﯾﯽ در
ﺗﺤﺮک« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﺮﺗﻮ آزادی »ﺣُﺴﻦ«
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Sharp, Freidrich Schiller, p.125.
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ﻧﺎم دارد» 1.ﺣُﺴﻦ و ﮐﺮاﻣﺖ« دو واﮐﻨﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دو وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی او در ﺳﺎزﮔﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺎص ﺧﻮﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺮار
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و آزاداﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ زده و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،آن واﮐﻨﺶ و ﻋﻤﻞ ،درﺧﻮر
آن اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺣُﺴﻦ« ﻧﺎم ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ» ،آزادی در ﻃﺒﯿﻌﺖ« ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دارد.
اﻣّﺎ ،اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﭘﯿﺶآﻣﺪ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﺟﺒﻬﻪ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در ﺳﺘﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ او ﻓﺸﺎر آورﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ
راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻓﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ »آزادی از ﻃﺒﯿﻌﺖ« ،ﻣﺪ
2

ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻧﺴﺎن از روی ﻣﯿﻞ و اﺣﺴﺎس رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺳﻌﯽ
دارد ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻼت و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت
دروﻧﯽ ﺧﻮد ﭼﯿﺮه ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻠّﺮ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺪهآل اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر او از ﻫﺮ دو
وﯾﮋﮔﯽ »ﺣﺴﻦ و ﮐﺮاﻣﺖ« ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ
اﺧﻼﻗﯽ را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً از روی وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،رﻓﺘﺎر
اﯾﺪهآل را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ،رﻓﺘﺎری ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ وﺣﺪت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ »وﻇﯿﻔﻪ و
ﻣﯿﻞ« ،از اﻧﺴﺎن ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ .او در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از »روح زﯾﺒﺎ« )(Schöne Seele
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد .ﺷﯿﻠّﺮ» ،ﻣﺎﮐﺲ« -ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪی
»واﻟﻨﺸﺘﺎﯾﻦ«  -را ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن »روح زﯾﺒﺎ« ﻣﯽداﻧﺪ .او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺟﻮدش
3

وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﯿﻞ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽِ ﻏﺮﯾﺰی دارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺷﯿﻠّﺮ ،رﻓﺘﺎر اﯾﺪهآل

و اﺧﻼﻗﯽ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ »وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﯿﻞ« از اﻧﺴﺎن ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺷﯿﻠّﺮ رﺳﺎﻟﻪی ﺣﺴﻦ و
_____________________________________________________
 .١ﺿﯿﻤﺮان ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪیﻫﺎی آن ،ص.284
 .٣ﺳﻤﻮﻧﺰ ،ص.59

Reed, Schiller, P.527.
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ﮐﺮاﻣﺖ را  -ﮐﻪ واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪی اﺧﻼقِ ﮐﺎﻧﺖ  -ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن
ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮح ﮐﺎﻧﺖ از اﯾﺪهآل زﯾﺒﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ او اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﺷﺮﺣﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺪن وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﺣﯽ
از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در آﻏﺎز ،ﮐﺎﻧﺖ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮی ،وﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺪهآل زﯾﺒﺎﯾﯽ او ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
از زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﻫﻨﺮی آن .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﯿﻠّﺮ از ﻫﺮ
دو وﺿﻌﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﺣﺴﻦ و ﮐﺮاﻣﺖ« ،ﺑﻪ ادراﮐﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﺷﺎره دارد
ﺗﺎ ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﻫﻨﺮی از آﻧﻬﺎ ،اﻣﺎ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢاش ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﻧﺖ از
اﯾﺪهآل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻠّﺮ اﻇﻬﺎر ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﮐﺎﻧﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮕﺎﻧﻪ اﯾﺪهآل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺠﺪداً ﭘﺎی
1
ﮐﻤﺎل را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮐﺸﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﺷﯿﻠّﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای از اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ادﺑﯿﺎت اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ در آﺛﺎر ادﺑﯽ او ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺷﺎﻋﺮی ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت
رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی وی ﺗﻮﺳﻂ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏﻫﺎ ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ روی ،ﺷﯿﻠّﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ او اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ
و ﮔﺮاﯾﺸﺎت اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎد .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
ﻧﻈﺮﯾﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽاش ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎﻧﺖ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهای از ﻧﻘﺪﻫﺎی او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎنِ ﭘﺲ از ﮐﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آن ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ ﻫﻤﺎن دوﮔﺎﻧﻪاﻧﮕﺎری ﮐﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ آن ،اﻧﮕﯿﺰهی اﺻﻠﯽ و
_____________________________________________________

1.

Guyer, P.,"18th Century German Aesthetics", in: Stanford Encyclopedia of
Philosophy (ed.) E. Zalta, 2007. Available at:
http://plato.stanford.edu/entries/aesthetice-18th-german/, 2010.
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اوﻟﯿﻪ ﺷﯿﻠّﺮ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮی دو ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ از ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ
ﻣﯽداد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن دو ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺪا از ﻫﻢ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﻧﻬﺎد ،ﺑﺮای ﺷﯿﻠﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﻮد.
در ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻠّﺮ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪد اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن ﺟﻬﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎن اﺣﺴﺎس و ﺳﺎﺣﺖ اﺣﮑﺎم زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﻋﻤﻞ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،اﻣّﺎ او ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺟﻬﺎن و ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﺰء آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﺷﯿﻠّﺮ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را در
ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و روﺷﻨﮕﺮی ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ؛ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ -
ﺑﻪ زﻋﻢ او  -ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪی ﻋﻘﻼﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﻀﺎ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﻧﺖ رأی ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪی اﻧﺴﺎن در روزﮔﺎر ﻣﺪرن ﺷﺪ
و ﺑﻪ ﺗﮏ ﺳﺎﺣﺘﯽ ﺷﺪن او اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ و اﻓﺘﺮاق دروﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن ﻫﻢ ﺗﺴﺮّی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮔﺴﺴﺖ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن از
ﺧﻮدش ،از ﻃﺒﯿﻌﺖ و از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .او زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺖ را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﻂ داد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻪواﺳﻄﻪ
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﯿﻠّﺮ در ﻃﺮح آراء زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل راه ﺣﻠﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻪواﺳﻄﻪی
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم او ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ادراک زﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﻫﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور او ،زﯾﺒﺎﯾﯽ درک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ اﻧﺴﺎن در آﺷﺘﯽ و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ؛ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺪّ و
ﺣﺪود دﯾﮕﺮی راه ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﻫﺮ دو واﺟﺪ اﻋﺘﺒﺎر و اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ روی،
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی دﯾﮕﺮی ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺎدل ﻗﻮای
دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ درک ﻣﯽﺷﻮد و آزادی و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﺮدد .او
در ﻧﻈﺮﯾﺎت زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و در ﻫﻨﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﻮاره آرﻣﺎنِ وﺣﺪت ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و
ﺑﺮﭼﯿﺪن اﺳﺘﺒﺪاد ،از ﻧﻬﺎد آدﻣﯽ و از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﺟﺴﺖ و ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را
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ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﯿّﻨﯽ آزاد ،واﺳﻄﻪ و ﻣﯿﺎﻧﺠﯽِ ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﺎﻟﺖ اﺧﻼﻗﯽ
ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺳﺘﯿﺰﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻠّﺮ از ﻃﺒﻊ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎس و زﯾﺒﺎدوﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽآورد ،ﮐﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ اﻧﺴﺎن را ﻣﺮاد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ آن ﻃﺒﻌﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،و ﯾﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺴﯿﺎر و ﻫﯿﺠﺎن ﺣﺴﯽ
ﺷﺪﯾﺪ ،ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﻗﻮای ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ را
اﺣﺴﺎس و ادراک ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ،ﺑﻪ زﻋﻢ او ،زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ
ادراک ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻮای اﻧﺴﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﮐﺎﻧﺖ و ﺷﯿﻠّﺮ در زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮازن و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮا ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮا و ﻧﯿﺮوﻫﺎی دروﻧﯽ را ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط
ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮی و ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺒﻮغ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺷﯿﻠﺮ آن را ﺷﺮطِ ﺿﺮوریِ
ادراکِ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺷﺮوع ﮐﺎرِ ذوق ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،وﻗﺘﯽ ﺷﯿﻠﺮ ادراک زﯾﺒﺎ
را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪهی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،در اﺻﻞ ﺑﺮای آن ﺟﻨﺒﻪی ﮐﺎرﺑﺮدی در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻠّﺮ وارد آورد  -در ﺧﺼﻮص ادراک زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادراﮐﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽآور ﮐﻪ ﮔﺮهﮔﺸﺎی ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ
 اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ او ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮه ﮔﺸﺎﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪهآﻟﯽ)آرﻣﺎﻧﯽ( ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهی او ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری آﻣﻮزش زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ،در
ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ،آرﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ادراک زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﻨﺎی ﭼﯿﺰی )ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ( ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دوران
ﻣﺪرن ،اﻧﺴﺎن آن را از ﮐﻒ داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در راﺳﺘﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ آرای ﮐﺎﻧﺖ ،ﻧﮕﺎه ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺷﯿﻠّﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪی ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺎﻣﻼً ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ او از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ او ،زﯾﺒﺎﯾﯽ را آزادی در
ﭘﺪﯾﺪار ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺟﻨﺒﻪی اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﺑﺒﺨﺸﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ وارد
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺮﯾﻒ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی ادراک ﮐﺮدن زﯾﺒﺎ ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد زﯾﺒﺎ ،و
آنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ رﺑﻂ
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وﺛﯿﻘﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻧﺎﻇﺮ و ﻧﺤﻮهی ادراک ﮐﺮدن او ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮔﺮﭼﻪ ﺷﯿﻠّﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاﺳﻮی اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮود ،اﻣّﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﻓﺮم در زﯾﺒﺎﯾﯽ ،و ﻋﺪم ﻋﻠﻘﻪ داﺷﺘﻦ در ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ذوﻗﯽ دارد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ-
رﺳﺪ ﭼﻨﺪان از ﮐﺎﻧﺖ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ او از زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ او را ﺣﺪّ وﺳﻄﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﮐﺎﻧﺖ و اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ
ﻫﮕﻞ داﻧﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﺻﻠﯽ اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﮐﻪ از زﯾﺒﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﻪ آﻧﻘﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ
ﻫﮕﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ادراک زﯾﺒﺎﯾﯽ ،زﻣﯿﻨﻪی اﺳﺘﻨﺘﺎج اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ
ﮐﺎﻧﺘﯽاش را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻧﺪﯾﺸﻪی ﮐﺎﻧﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎب ﺷﺪن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آﻧﭽﻪ ﮐﺎﻧﺖ
در ﻧﻘﺪ ﺳﻮم ﺧﻮد آورد  -در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻟﺬت و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی
ﺑﺮآﻣﺪه از آن در ﻋﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدن دﻋﻮی ﮐﻠﯿﺖ دارد و ﺗﻮاﻓﻖ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن ﺣﺴﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ  -ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﺄﺛﯿﺮ اول ﮔﺬارد و ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ -
ﺷﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽِ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن از ﻧﮕﺎهِ دﯾﮕﺮان و در ﻧﻈﺮ آوردن آﻧﻬﺎ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در
ﻋﺮﺻﻪی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎص ﺷﯿﻠّﺮ از اﯾﻦ آﻣﻮزهی ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﻪ او در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در اروﭘﺎی آن زﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﯿﻠّﺮ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺪهی
ﺑﺎزیِ آزادِ ﻗﻮایِ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽِ اﻧﺴﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﻧﻬﺎ ،از ﮐﺎﻧﺖ و ﺗﺴﺮّی دادن آن ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮد و ﻧﻘﺶ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ را از
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺖ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺖ .زﯾﺮا ﺷﯿﻠّﺮ اﻣﺮ زﯾﺒﺎ را در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﭼﻨﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از آن ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮد و ﻧﻮع ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﺑﯿﺮوﻧﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺖ در ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن و ﺗﺒﻠﻮر
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﯿﻠّﺮ در ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ اﯾﻦ دو ﻓﯿﻠﺴﻮف را ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﯿﻠّﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻫﻨﺮی
ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪی ﻧﻔﻮذ آن از ﻓﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً
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ﺧﻮدِ او ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرده اﺳﺖ ،ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻌﻬﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﻧﺒﻮدن او
را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺷﺪن راﺑﻄﻪی اﻧﺴﺎن ﺑﺎ
ﺟﻬﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﻣﺤﺘﻮای آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه و ﻣﺸﻮق اﻧﺴﺎن در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور او،
ﻫﻨﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ را ﺟﺬاب ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺻﻼﺣﺎت ﻓﺮدی )و در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊﺗﺮ در ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺻﻼﺣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺖ ﮔﺮاﯾﺸﺎت اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻨﺮ رواج
داد؛ زﯾﺮا زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﺛﺮ ﻫﻨﺮی وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .او ﻫﻨﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
درﮔﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎ ﻏﺮض و ﻏﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎص ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﺴﺘﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎﯾﯽ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی
ﺳﺘﺎﯾﺶ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ را در ﺑﯽﻏﺮﺿﯽ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﺎﻧﺖ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪازی آرﻣﺎﻧﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻫﺪف آن ﻧﺠﺎت ﻫﻨﺮ از ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﯿﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ارزش و ﻏﺎﯾﺖ اﺛﺮ
ﻫﻨﺮی ﺻﺮﻓﺎً درون آن دﯾﺪه ﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ داﺷﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪﻫﺎ و اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﮐﺎﻧﺖ و ﺷﯿﻠّﺮ وارد
اﺳﺖ ،زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪرن واﻣﺪار ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی ﻫﺮ دو ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺳﺖ.
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺷﯿﻠّﺮ از ﻧﻈﺮﯾﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی ﮐﺎﻧﺖ ،زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ
رﻣﺎﻧﺘﯿﮏﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺑﺎ ﺗﻼش او اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ادﺑﯿﺎت و ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﺟﺪﯾﺪ ادﺑﯽ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎد .اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﺴﺎرت داد ﺗﺎ از ﻧﻈﺎمﻫﺎی
ﮐﻬﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ،دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و واﻗﻌﯿﺖ را از درﯾﭽﻪی ﻃﺒﻊ
ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎز دارد ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻫﻤﯿﺖ ﺷﯿﻠّﺮ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪن و ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮاغ آن ﻧﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
ﺷﻌﺎر او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻼش ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪان
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ﻧﯿﺎز دارد ،و ﻧﻪ آﻧﭽﻪ را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﮐﺴﺐ
ﺷﻬﺮت ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻨﺮی واﻻ و اﺻﯿﻞ و ﻓﺎﺧﺮ را از ﯾﺎد ﺑﺒﺮد ،زﯾﺮا ﺷﺄن واﻻی ﻫﻨﺮ در
اﻋﺘﻼی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺗﺤﻘﻖ آزادی اﺳﺖ.
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