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آن پیامدهای و نتیسم شناسیزیبایی فلسفه

جوانبخت ترانه دکتر :نویسنده

 بنا بر درخواست سردبیر مجله فلسفه نو که قبل از شروع انتشلار ایلن مجلله

هههایم را برای انتشار در مجله فلسفه نلو خواسلته  از طریق ایمیل از من مقال

هههای من در سال    در این مجله چاپ شد و قللرار بللود۱۳۹۰بود تعدادی از مقال

 که این مقاله نیز در این مجله چاپ شلود املا بله دلیلل ملوردی کله پیلش آملد

 ترجیح دادم به همکاری با اعضاء این مجللله اداملله نللدهم. بنللابراین از سللردبیر

هتام "فلسلفه شلناخت ههام دربلاره فلسلفه شلناخ  این مجله خواستم کله مقلال

هیشناسلی نتیسلم" را از هیام "فلسلفه زیبای هیشناسل  نتیسلم" و  فلسلفه زیبای

 مجله فلسفه نو حذف کند و نام مرا از فهرسللت اعضللای هیللات تحریریلله ایللن

 مجله و نیز سایت فلسفه نو حذف کند. متلن ایلن مقلاله را در سلایتم منتشلر

هیشناسلی ملن "فلسلفه هیکنم تا علقمندان به فلسفه بتوانند فلسلفه زیبای  م

هیشناسی نتیسم" و فلسلفه شلناخت ملن "فلسلفه شلناخت نتیسلم" که  زیبای

ههرگرایی یلا نتیسلم" هشهایی از سیسلتم فلسلفی ابلداعی ملن بلا نلام "شلبک  بخ

است را مطالعه کنند.

 مرتبسسط آن بسسه آنچسسه و زیبسسایی دربسساره اسسست فلسفی دیدرگاهی شامل شناسیزیبایی فلسفه

 چگسسونه خیسسر؟ یسسا اسسست ذاتسسی زیبسسایی آیسسا  چیسسست؟ زیبسسایی کسسه این درباره هاپرسش .است

 آیسسا است؟ مرتبط عقل به چگونه زیبایی دو؟ هر یا نتیجه یا است عامل آیا یابد؟می رگسترش

 اسسساس بسسر زیبایی آیا خیر؟ یا است اراده یک از رگرفته نشات یعنی است اراده یک براساس

 اثسسر یسسک زیبسسایی باشسسد؟ زیبسسا تواندمی نیز ندارد هماهنگی آنچه یا است هماهنگی یا هارمونی

 و ابژکسستیو یسسا است افراد سلیقه ذهن و به محدود و سوبژکتیو آیا است؟ مبنایی چه بر هنری

 حوزه در … و دارد؟ یکدیگر با هاییتفاوت چه و چیست زیبایی انواع است؟ شیء به محدود

.است بررسی قابل شناسیزیبایی فلسفه

 امشسسناخت فلسسسفه بخسسش در آن به رسیدن روش و شناخت مفهوم بررسی به مقاله این در

 "نتیسسسم شناسی"زیبایی امشناسیزیبایی آن براساس و پردازممی "نتیسم شناخت "فلسفه

 را زیبسسایی هسسایویژرگی و مفهسسوم نتیسسسم امشناسسسیزیبایی فلسسسفه در .کنسسممی مطسسرح را

 دو از نتیسسسم کلمسسه .کنسسممی بررسسسی "نتیسسسم یسسا رگرایی"شبکه امفلسفی سیستم براساس

 ایسسسم و اسسست شسسبکه معنسای بسسه انگلیسسسی در نسست کلمسسه .شسده تشسسکیل ایسسسم و نست کلمه
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 معنسسای بسسه نتیسسسم کلمسسه بنسسابراین .رودمی کسسار بسسه فلسفی هاینحله برای که است پسوندی

.است رگراییشبکه

 ذاتسسی موجودیتی زیبایی .کندمی پیدا نمود هستی اجزاء در که است درونی عنصر یک زیبایی

 بسسا بلکسسه ندارد منافات است عقل محدودکننده تکرار به رگرایش که هستی مبنای با اما است

 هاپدیسسده نتیجه صورت به رگاهی اما باشد هاپدیده عامل تواندمی زیبایی .یابدمی رگسترش آن

 زیباپسسسند عقسسل .نسستیجه مسسوارد برخسسی در و است عامل موارد برخی در بنابراین کندمی بروز

 را آن بلکسسه بپسسسندد را زیبسسایی کسسه نیسسست ایسسن عقسسل کسسار یعنسسی اسسست زیباپسسذیر بلکه نیست

 کسسه آنجسسایی از امسسا اسسست حکسسم کسسردن صسسادر عقسسل کار ارگرچه .است آن پذیرای و پذیردمی

 عقسسل اسسست بشسسر ذهسسن بسسه انتقسسال قابسسل حسیات طریق از و دارد ارتباط حسیات به زیبایی

 فیلسستر از سسسپس کننسسدمی دریافت را زیبایی حسیات .کند صادر حکم زیبایی درباره تواندنمی

 کسسه آن وجسسود با - زیبایی که آنجا بنابراین .پذیردمی را آن عقل و شودمی رد ادراک یا فاهمه

 آورنسسده وجسسود بسسه عقسسل حالت این در ندارد. حضور عقل شودنمی پذیرفته -کندمی پیدا بروز

 کسسه نسسدارد وجسسود زیبسسایی پذیرنسسده عقسسل امسسا اسسست یافته بروز زیبایی چون دارد وجود زیبایی

 آن پدیدآورنسسده در عقسسل داشسستن وجود تاییدکننده زیبایی بروز یعنی .شودنمی پذیرفته زیبایی

 را زیبسسایی ایسسن کسسه اسسست کسی در عقل نداشتن وجود تاییدکننده آن پذیرفتن عدم اما است

 آن رگرفتسسن معنسسای بسسه زیبسسایی پسسذیرفتن از من منظور مقاله از بخش این در .است نپذیرفته

 نکنسسد تاییسسد یسسافته بسسروز کسسه را زیبسسایی کسسه کسی و است آن تاییدکردن معنای به بلکه نیست

.است کرده تایید را خودش عقلیبی درواقع

 از خودشسسان آمسسدن وجسسود بسسه مسسورد در و کنندمی انکار هستی جهان در را زیبایی که کسانی

 اعتنسسابی اسسست هسسستی در زیبسسایی بسسروز شسسکل ترینمفهوم که هستی عالم به نیستی سرای

ٔوتفاهم یک زیبایی که کنندمی ادعا و هستند  خودشسسان در عقل وجود است جهان زشتی از س

 جهسسان در نظمسسیبی وجسسود و کسسرد انکسسار شسسودنمی را یسسافته بسسروز آنچه زیرا کنندمی انکار را

 نظمسسیبی بسسا چنسسد هسسر هستی در زیبایی و نیست آن در زیبایی بروز کننده انکار کامل هستی

.کندمی پیدا بروز و دارد وجود اما است

 :از است عبارت زیبایی انواع

بازیافتنی زیبایی .۱

خودیافتنی زیبایی .۲

انحصاری زیبایی .۳

 از رگسسونیهم و یسسافت خود در را آن تواننمی ارگرچه که است زیبایی نوع آن بازیافتنی زیبایی

 را آن توانسسدمی آن کننسسده شناسایی سوژه و نیست ابژه در منحصر اما ندارد سوژه به *ابژه

 شسباهت و دادنسش ارتبسساط واسسطه بسسه و یکسسدیگر در هسسابژه اتکسسرار بسسه ذاتی رگرایش دلیل به
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 آن خودیسسافتنی زیبسسایی .دهد تشخیص و کند حسی دریافت هابژه اسایر به ابژه یک از دادنش

  کسسهتکسسرار بسسه ذاتسسی رگرایش دلیل به تواندمی اشکننده شناسایی سوژه که است زیبایی نوع

 نسسوع ایسسن کننسسده شناسسایی سوژه بنابراین .بیابد خود در و نیز در خودش است آن را ابژهدر 

 تشسسخیص و کنسد حسسی دریسافت خسودش بسه دادنش ارتباط واسطه به را آن تواندمی زیبایی

 کسسه دلیسسل ایسسن بسسه و اسسست ابسسژه در منحصر که است زیبایی سوم نوع انحصاری زیبایی .دهد

 توانسسدنمی نیسسز و و دهد شباهت ذهنش در دیگر هایبژه ابه ابژه یک از را آن تواندنمی سوژه

 بنابراین و نیست او طرف از حسی دریافت قابل دهد شباهت خودش درون به ابژه از را آن

 کسسه نیسسست طسسوراین بنابراین .دهد تشخیص و کند حسی دریافت را زیبایی نوع این تواندنمی

 اول نوع فقط و دهد تشخیص را بژه ادر موجود هایزیبایی همه بتواند کنندهشناسایی سوژه

 از بسسسیاری پس .دهد تشخیص تواندنمی را آن سوم نوع و دهدمی تشخیص را زیبایی دوم و

گتها کسسه دارنسسد وجسود بشسسر اطسراف هایزیبایی  ناشسناخته و رسسسندنمی بشسسر درک بسسه تسسا مسسد

 .مانندمی

 دارد هرمسسی ساختاری زیبایی چیست؟ زیبایی یکننده ایجاد عناصر و چیست؟ زیبایی ساختار

 (یسسا هسسارمونی زیبسسایی هسسرم قاعده .هستند اشایجادکننده عناصر آن راس و آن وجه چهار که

 هرچقسسدر .هسسستند معنادهنسسدرگی و کنندرگیادغام و تاثیردهندرگی آن دیگر وجه سه و )هماهنگی

 بیشسستر اشزیبسسایی مقدار باشد بیشتر چیز یک در معنادهندرگی و کنندرگیادغام و تاثیردهندرگی

 آنچسسه .اسسست جسسذابیت همسسان ویژرگسسی ایسسن و دارد وجسسود هسسرم این راس در ویژرگی یک .است

.نیست برخوردار زیبایی از نکند ایجاد خود به نسبت کشش و نباشد جذاب

 هااحساس و یکدیگر با فکرها کنندهادغام زیبایی کند؟می ادغام دیگری با را چیزی چه زیبایی

 جهسسان در آنچسسه هسسر نیسسز و نوعسسانشهم به نسبت انسان در تواندمی زیبایی .است همدیگر با

 پیونسسد نیسسز خسسودش درون دنیسسای بسسا را او تواندمی .کند ایجاد همبستگی دارد وجود پیرامونش

 .دهد

 از خسسارج دنیسسای مسسدل طبسسق که ذهنی یا آبستره نقاشی مثل هنرهایی که کنندمی فکر برخی

ًل و شوندنمی خلق نقاش ذهن  پیدا معنایی تواننمی هاآن در و ندارند معنا هستند ذهنی کام

 را معنا و ندارند معنادهندرگی آیا ندارند؟ معنا آیا هستند؟ زیبایی دارای هنرهایی چنین آیا .کرد

 و پسسسندندمی را رگرایسسیواقع نقاشسسی فقسسط کسسه نیسسز برخی کنند؟نمی منتقل مخاطب ذهن به

 تسسواننمی آن در و نسسدارد معنا ذهنی نقاشی که پندارندمی چنین پسندندنمی را ذهنی نقاشی

 کنسسممی مطسسرح را نکتسسه ایسسن است لزم .شودنمی محسوب هنر پس کرد پیدا معناداری چیز

 عنصسسر دارای کسسه هنسسری اثسسری عنسسوان بسسه و شسسودمی محسوب زیبا هنری اثر که آنچه هر که

 زیسسرا باشسسدمی نیسسز معنادهنسسدرگی دارای اسسست مخاطبسسان بسسه عرضسسه قابسسل اسسست زیبسسایی

ًا اثری چنین باید و است زیبایی عناصر از معنادهندرگی  باشسسد معنادهنده که باشد معنادار حتم
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  محسوبهنر همانند سایر انواع نقاشی ذهنی یا آبستره نقاشی .باشد معنا فاقد تواندنمی و

گیشود   مخسساطب ارگرچسسه هستند معنا دارای که شده خلق حوزه این در زیبایی هاینقاشی وم

 آن کسسه نقاشسسی نیز ارگرچسسه و دارد وجود چیزی چه تابلو در که ندهد تشخیص نخست وهله در

 . باشسسدنیندیشسسیده معنسساداری چیز به اشهنری اثر خلق زمان در کرده خلق را آبستره تابلوی

 هنگسسام آنهسسا ارگسسر حسستی کسسرد شناسسسایی را مختلف چیزهای توانمی عموما تابلوهایی چنین در

 زیبسسایی از آبسسستره هاینقاشسسی زیبسسایی .باشسسد نرسسسیده نقسساش ذهسسن بسسه تابلوهسسا ایسسن خلسسق

 نگرنسسدمی را آبستره هاینقاشی که مخاطبانی زیرا است بیشتر حتی رگراییواقع هاینقاشی

 از مخاطبسسان کسسه تفسیرهایی همه که درحالی دارند هاآن محتوای درباره مختلفی تفسیرهای

.ندارد تنوعی و است یکسان دارند رگراییواقع سبک هاینقاشی

 بسسسه انحصاری زیبایی زمانی چه تا خیر؟ یا هستند یکدیگر به شدن تبدیل قابل زیبایی انواع آیا

 یکسسدیگر بسسه شدن تبدیل قابل زیبایی دوم و اول نوع ماند؟می باقی ابژه در انحصاری صورت

 نسسوع یسسا و اول نسسوع بسسه شدن تبدیل قابل انحصاری زیبایی یعنی سوم نوع از زیبایی اما است

 باشسسد داشسسته وجسسود همدیگر کنار در زیبایی عناصر همه تنها نه اینکه مگر نیست زیبایی دوم

 کننسسد تقویت را همدیگر بلکه )ابژه در دوم و اول نوع زیبایی وجود برای کافی و لزم (شرط

 زیبسسایی هسسرم عناصر ارگر زیرا - ابژه در انحصاری غیر زیبایی وجود برای کافی و لزم (شرط

ًا باشند نداشته وجود  کننسسدرگیتقویت ویژرگسسی و کنند تقویت را یکدیگر توانست نخواهند مسلم

 از و کنسسدمی پیسسدا بسسروز زیبسسایی ایسسن حسسالت این در که )است داشتنشان وجود نتیجه هاآن در

 تنهسسا و شسسودمی دوم نوع از یا و اول نوع از زیبایی به تبدیل و شودمی خارج انحصاری حالت

 نخواهد ابژه به منحصر دیگر یعنی بود نخواهد انحصاری دیگر زیبایی که است صورت این در

.شد خواهد دریافت و تشخیص قابل است زیبایی این شناسنده سوژه که بشر برای و بود

 قسسدرت .اسسست آن نسستیجه بلکسسه نیسسست زیبسسایی هدف قدرت اما دهدمی قدرت زیبایی داشتن

 نسستیجه اسسست همسسراه هسسستی در عقلنیسست افزایسسش و تکسسرار بسسه هارگرایش کاهش با که بارور

 است هستی عامل که تکرار به هارگرایش یعنی .است شده منددرون زیبایی یا درونی زیبایی

 هستی در تکرار به هارگرایش مقدار اما رسندمی خود کاهش به درونی زیبایی با همراهی در

 منسسددرون زیبسسایی ایجسساد در تکسسرار به هارگرایش مقدار که طورهمان رسدنمی صفر به هررگز

 زیبسسایی دارای ابسسژه در نیز و هستی در تکرار به ها رگرایش همواره و رسدنمی صفر به هررگز

 شسسرط اسسست نسساممکن مسسوردی کسسه تکرار به هارگرایش رسیدن صفر به بنابراین .دارند وجود

.نیست هستی در زیبایی بروز برای لزم

 عامل تواندمی زیبایی ثانویه؟ یا است اولیه عامل آيا است عامل ارگر است؟ عامل زیبایی آیا

 منفسسی هایپدیسسده عامسسل رگاهی و مثبت هایپدیده عامل رگاهی تواندمی زیبایی .باشد هاپدیده

ًل .باشد  ایسسن در زیبسسایی چسسون امسسا باشسسد خانمانسوزی و جنگ ایجاد عامل تواندمی زیبایی مث
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ًا است یافته بروز منفی پدیده یک در مورد  بسسوده منفی پدیده این عامل که زیبایی این مسلم

 هررگسسز باشسسد شسسده منددرون ارگر زیبایی .است بوده ظاهری زیبایی بلکه نبوده درونی زیبایی

 زیبایی است منفی ایپدیده عامل زیبایی که آنجایی بنابراین شودنمی ختم منفی ایپدیده به

 هسسایزیبایی همسسه کسسه نیسست معنسسی ایسسن بسسه مسسورد ایسسن البته .درونی زیبایی نه است ظاهری

 دهسسدمی رخ منفسسی ایپدیسسده کسسه آنجسسایی امسسا هسسستند منفسسی هایپدیده عامل همیشه ظاهری

ًا باشد بوده زیبایی ارگر آن عامل  زیسسرا درونسسی زیبسسایی نسسه و اسسست بسسوده ظسساهری زیبایی حتم

 اثسسر در خانمانسسسوزی و جنسسگ و اسسست مرتبسسط تکسسرار بسسه هسسارگرایش کسساهش به درونی زیبایی

 زیبایی بنابراین .باشد دومی عامل تواندنمی اولی و است رساندن ضرر در تکرار به رگرایش

.اولیه نه است ثانویه عامل

 اجسسزاء یسسا و جسسزء بسسه هسسستی جسسزء یک از انتقال قابل زیبایی آیا است؟ پذیرتقسیم زیبایی آیا

 زببسسایی شسسود؟می کسسم آن مقسسدار از آن انتقسسال یسسا و پذیریتقسسسیم بسسا آیا است؟ هستی دیگر

 فسسرم در کسسه درونسسی زیبایی اما است پذیرتقسیم هستی اجزاء بین است فرم در که ظاهری

  یعنیرساندن ضرر در تکرار به هارگرایش کاهش و مندیدرون با است محتوا در بلکه نیست

 ایسسن بسسه .است پذیراشتراک بلکه نیست پذیرتقسیم وبا عامل بروز یافتن عقل مرتبط است 

 منتقسسل هسسستی دیگسسر اجسسزاء یسسا و جزء به هستی جزء یک از تواندمی ظاهری زیبایی که معنا

 کسسه هسسستی اجزاء سایر به زیبایی دهنده جزء از آن یافتن کاهش امکان حالت این در و شود

 قسسرار اشسستراک بسسا و نیسسست انتقسسال قابسسل درونسسی زیبسسایی امسسا دارد وجسسود هسسستند آن رگیرنده

 چنیسسن نیسسز هاانسسسان مسسورد در .شسسودمی نیسسز افزوده آن مقدار بر هستی اجزاء بین رگرفتنش

 زیبسسایی از آنچسسه امسسا اسسست حصسسول قابسسل زیبسسایی نسسوع دو هسسر از مندیرضایت ارگرچه .است

 مندیرضسسایت و اسسست آن دارای کسسه است فردی مندیرضایت بیشتر شودمی نتیجه ظاهری

 مسسورد در کسسه درحسسالی اسسست آن دارنسسده فسسرد از کمسستر هسسستند آن کننسسدهدریافت کسسه دیگران

 آن اشسستراک از کسسه افسسرادی هسسم و آن دارای فسسرد هسسم درونسسی زیبایی از حاصل مندیرضایت

 درونسسی زیبسسایی اشسستراک ایسسن از که افرادی رضایت و رسندمی رضایت به شوندمی مندبهره

.باشد زیبایی نوع این رگذارندهاشتراک فرد از بیشتر حتی تواندمی شودمی مندبهره اول فرد

 یسسک ارگسسر بنسسابراین اسسست پسندیده عمل یک بخشش چون که کنند تصور ایعده است ممکن

 مقسسدار بسسه نسسسبت رضسسایتش مقسسدار پسسس بکوشسسد دیگر افراد در ظاهری زیبایی ایجاد در نفر

 نکتسسه دو است لزم مورد این در .باشد بیشتر تواندمی زیبایی این دریافت از دیگران رضایت

 آرگاهسسانه کسساهش بسسا کسسه زمانی تا اخلقی پسندیده هایویژرگی سایر و بخشش .کنم مطرح را

ًل نباشسسد همسسراه دیگسسران و خسسود بسسه رسسساندن ضسسرر در تکسسرار به هارگرایش  صسسورت بسسه کسسام

 آرگاهسسانه کاهش که صورتی در دیگران یا خود به رساندن ضرر امکان زیرا آیددرنمی پسندیده

 زمسسانی اینکه دیگر نکته .دارد وجود نشود نهادینه فرد در رساندن ضرر در تکرار به هارگرایش
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 یسسا ایجسساد کنسسدمی تلش دیگسسر افسسراد یسسا فسسرد در ظاهری زیبایی افرایش یا ایجاد در فردی که

ًا دیگر افراد یا فرد آن در ظاهری زیبایی افزایش  بلکسسه نیسسست ظسساهری زیبایی افزایش صرف

 بسسا بسسوده همسسراه اشانسسرژی و وقسست و هسساتوانایی در اول فسسرد بخشسسش بسسا عمسسل ایسسن چسسون

 بسسه هسسارگرایش کاهش که زمانی تا اما است همراه نیز اول فرد درونی زیبایی رگذاریاشتراک

 اشستراک حستی نشسود نهسادینه بشسسر افسراد میان در آرگاهانه صورت به رساندن ضرر در تکرار

ًل مندیدرون یا درونی زیبایی  بسسه هارگرایش آرگاهانه کاهش که زمانی .نیست رسانفایده کام

 بسسر علوه هسساآن و )اول (شرط درآید نهادینه صورت به بشر افراد در رساندن ضرر در تکرار

 بسسه رسساندن ضسرر بسسه هساعادت ایسسن و دارند خود در ذاتی صورت به که هاییعادت از آرگاهی

 اشستراک بسسه خودشسان بیسسن را شساندرونی هسایزیبایی شسودمی منجسر دیگسران یسا خودشسان

 «مرحلسسه را آن مسسن کسسه شسسودمی جدیسسدی مرحلسسه وارد درونسسی زیبسسایی )دوم (شسسرط بگذارند

اشسستراک بسسه بسسارهیک فقسسط نسسه زیبسسایی کسسه اسسست بعسسد بسسه مرحله این از .نامممی »باررگیبی

 هسساذهن در بسساره چنسسد فقسسط نسسه و رسسسدمی هاانسسسان یسساد بسسه دوباره فقط نه شودمی رگذارده

 وجسسود در یسسافتنش انعکسساس هسسایدفعه تعسسداد در شسسدن محسسدود جای به بلکه شودمی مجسم

 زیبایی دیگر اینکه یعنی زیبایی )باررگی(بی بودن بارهبی .آیددرمی بارهبی صورت به هاانسان

 زیبسسایی بر مبتنی ایحادثه ارگر و شود دور هاانسان ذهن از بارهیک که نیست رگذرا صورت به

 در بسسارهبی بلکسسه شسسود مجسسسم آنهسسا ذهن در دوباره شود ظاهر ایپدیده در یا دهد رخ درونی

 اسسست نشسسده حاصسل بساررگیبی مرحلسسه کسه زمانی تا .رسدمی پایداری به و ماندمی ذهنشان

 دیگسسران و خسسود بسسه نسسسبت رسساندن ضرر در تکرار به هارگرایش از آرگاهانه ذهنیت بشر افراد

 دوم شسرط یکدیگر با شاندرونی زیبای رگذاشتن اشتراک به آرگاهی این داشتن بدون و ندارند

 در و نیسسست پایسسدار شسساندرونی زیبسسای پسسس نشده حاصل اول شرط چون و کندمی ایجاد را

 بسسه هسسارگرایش کسساهش بسسر آرگاهی یعنی اول شرط که زمانی اما است رگذرا شانزندرگی طول

 ایسسن اسسست شسسده حاصسسل شسسرط دو هسسر چسسون بیاید وجود به هاآن در رساندن ضرر در تکرار

 اسسست ایآینه زیبسسایی .آیسسددرمی پایدار صورت به شانزندرگی طول در هاآن در درونی زیبایی

 یعنسسی آید وجود به کردم مطرح که شرطی دو که زمانی و شودمی منعکس آن از قدرت که

 در رسسساندن ضسسرر در تکسسرار بسسه خسسود هسسایرگرایش از کسسه رگیرند قرار شرایطی در بشر افراد

 پایسسدار قسسدرت به بگذارند اشتراک به را شاندرونی زیبایی و یابند آرگاهی دیگران و خود مورد

 هسسارگرایش کسساهش صسسورت این در زیرا شودنمی ایجاد قدرت این از ضرر هررگز که رسندمی

 سسسایر امسسا اسسست شسسده نهسسادینه آرگاهسسانه صسسورت بسسه بشر افراد در رساندن ضرر در تکرار به

 طریسسق از رسسانی ضسسرر امکسسان بسسر آرگاهی داشتن حتی و است رسان ضرر همواره هاقدرت

 بسسه رسسسانی ضسسرر ایسسن از مانع ) …و سیاسی قدرت جسمی، (قدرت بشری هایقدرت سایر

 کساهش لسسزوم بسسر آرگسساهی بسا کسه درونی زیبایی از حاصل قدرت فقط و نیست دیگران یا خود
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 نخواهد رسان ضرر هررگز باشد همراه دیگران و خود به رساندن ضرر در تکرار به هارگرایش

 بشری هایقدرت سایر با زیبایی از حاصل قدرت بین مهم تفاوت دو از یکی تفاوت این .بود

 این در بشری هایقدرت سایر با درونی زیبایی از حاصل قدرت بین دیگر مهم تفاوت .است

 نسستیجه قسسدرت امسسا رونسسدمی بیسسن از و شسسوندمی تمام انسان مرگ با هاقدرت سایر که است

 آثسسار کسسه است دلیل همین به .ماندمی باقی نیز او مرگ از پس انسان درونی زیبایی از شده

 دیگسسران بر را مثبتش تأثیر هاآن مرگ از پس بشر افراد ذهنی هایخلقیت از حاصل ماندرگار

.یابدمی ادامه همچنان  و شودنمی تمام اشخاص آن مرگ از پس تأثیر این و دارد همچنان

 بسسا هااحساس و هم با فکرها کنندهادغام زیبایی که کردم مطرح مقاله این در بالتر بخش در

 پیرامونش جهان در آنچه هر نیز و نوعانشهم به نسبت انسان در تواندمی زیبایی .است هم

 در آیسسا .دهسسد پیونسسد خسسودش درون دنیای با را او تواندمی نیز .کند ایجاد همبستگی دارد وجود

 در زیبسسایی .اسسست مثبسست پرسش این به من پاسخ است؟ ثانویه عامل زیبایی موارد این همه

 مسسوارد ایسسن عامل آنچه .نیست پیوند و همبستگی و ادغام اولیه عامل موارد این از کدام هیچ

 مخاطب یک وقتی .دارد وجود بشر افراد در ذاتی صورت به که است تکرار به رگرایش است

گیکنسسد دریافت حسیاتش با را هنری اثر آن هنری اثر ًا کنسسدمی درک سسسپس و م  زیبسسایی صسسرف

 خلسسسق را هنری اثر آن که هنرمندی ذهنیت با کردنش پیدا پیوند باعث هنری اثر آن در موجود

 اثسسر یسسک مخسساطب .اسسست پیونسسد ایسسن ایجاد باعث او در تکرار به رگرایش بلکه شودنمی کرده

 رگسسذاردمی هنرمند فکر و حسیات جای به را حسیاتش و فکر اثر هنری آن درک از پس هنری

 آن چطسسور و داشته حسی چه و ذهنیت چه هنری اثر آن خلق زمان در او که کند درک بهتر تا

 از هنرمنسسد آن حسیات و ذهنیت با حسیاتش و ذهنیت دادن پیوند از تا است کرده خلق را اثر

 بسساعث کسسه اسسست ثانویه عامل هنری اثر آن در زیبایی .ببرد لذت هنری اثر آن حسی دریافت

.شودمی هنرمند با مخاطب حسی و ذهنی پیوند این شدن بیشتر

 پرسش این به پاسخ در میشود؟ حاصل چگونه و زمانی چه آن برعکس و نازیبا به زیبا تبدیل

 اینجسسا در را کسسردم مطسسرح نتیسسسم" یسسا رگراییشبکه "متافیزیکم درباره اممقاله در که مطلبی

 را هسسستی شسسبکه تکسسرار بسسه هسسارگرایش کسسه دادم توضیح مقاله آن در .**دهممی شرح بیشتر

 در و اسسست شسسناور آن در بلکسسه نسسدارد کامسسل حضسسوری شبکه این در عقل و دهندمی تشکیل

ًل هستی شبکه از هاییبخش  برعکسسس و نازیبسسا بسسه زیبا تبدیل .ندارد حضور و است غایب اص

 عامسسل عقسسل ارگرچسسه .کرد توجیه هستی هایبخش همه در عقل حضور عدم با توانمی را آن

 نسسه اسسست حسسسی زیبسسایی زیسسرا شسسناخت عقسسل با تواننمی را زیبایی و نیست زیبایی شناخت

 در و شسسودمی یسسافت زیبسسایی دارد حضسسور عقل که هستی شبکه از هاییبخش در اما عقلنی

 نازیبسسایی بسسه را خسسود جسسای و ندارد وجود زیبایی است غایب عقل که شبکه این از هاییبخش

 شبکه از هاییبخش در نازیبایی به زیبایی تبدیل باعث هستی در عقل شناوری یعنی .دهدمی
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ًل عقل که شودمی هستی  شسسدن تبسسدیل بسساعث و ندارد حضور دیگر سپس و داشته حضور قب

ًل عقل که شودمی  هستی شبکه از هاییبخش در زیبایی به نازیبایی  امسسا نداشسسته حضسسور قب

 .است یافته حضور اکنون

 و رگسسستردرگی قسسابلیت نیسسرو اعمسسال بسسا کسسه کنسسممی تشسسبیه مسسوم یک یا و خمیر یک به را عقل

 و آن سسسطح افزایسسش بسساعث مسسوم یسسا و خمیسسر کشیدن که طورهمان .دارد را سطح افزایش

 داد رگسترش هستی در نیز را عقلنیت توانمی شودمی آن رگستردرگی افزایش و شکل تغییر

 آن حضسسور عسسدم دلیل شبکه این از هاییبخش در آن حضور و هستی شبکه در آن شناوری و

 پدیسسده یسسا رفتسسار یا کنش یک در عقلنیت که است ممکن یعنی .نیست آن هایبخش سایر در

 حضور و یابدمی افزایش آن کشیدرگی با خمیر یا و موم سطح که طورهمان شود تررگسترده

 دیگسسر پدیسسده یسسا رفتسسار یا کنش در آن حضور عدم بر دلیل پدیده یا رفتار یا کتش یک در عقل

 بسسا تواننسسدمی بشسسر افراد اما ندارد حضور هستی از هاییبخش در ذاتی طور به عقل .نیست

 وجسسود بسسه کسسه )هاییپدیسسده یسسا (رفتارها آثاری در نیز و خودشان در تکرار به هارگرایش کاهش

 .باشسسند فعسسال زیبایی به نازیبایی تبدیل حتی و زیبایی بروز نیز و عقل رگستردرگی بر آورندمی

 بسسا کسسه اسسست او درونی زیبایی بلکه نیست فرد ظاهری زیبایی زیبایی این از من منظور البته

 بسسر اثررگسسذار زیبسسایی بسسه تبسسدیل او از آمسسده پدیسسده آثسسار در و او در تکسسرار به هارگرایش کاهش

 کنسسار دلیل به رگرفتن الگو این رگیرندمی الگو شخصی چنین از دیگران وقتی .شودمی دیگران

 فسسرد ایسسن کسسه دلیسسل این به یعنی نیست ذهنشان در فرد این ذهنی هایاولویت دادن قرار هم

 کسسه متنسسوعی آثسسار و رفتارهسسایش و وجودش در تکرار به هارگرایش کاهش برای خودش دلیل

 نداشسسته اطلع او دلیسسل از اسسست ممکن زیرا رگیرندنمی الگو او از هاآن دارد را آوردمی پدید

 الگسسو او از و شوندمی او زندرگی روش زیبایی جذب و بینندمی را او وجودی زیبایی اما باشند

 کسسسه زمانی تنها و است حسی تاثیرپذیری یک نخست وهله در تاثیرپذیری این یعنی .رگیرندمی

 رسندمی خود دلیل به کنند تجربه زندرگیشان در را تکرار به هارگرایش کاهش خودشان هاآن

.یابدمی بروز هاآن در شخص آن از پذیریالگو این در عقلنیت و

 آیسسا و ثانویه؟ یا است اولیه هدف آیا باشد هدف تواندمی ارگر باشد؟ هدف تواندمی زیبایی آیا

 رگسسسترش که صورتی در اما باشد هدف تواندمی زیبایی خیر؟ یا است همراه ماهیتی تغییر با

 باشسسد فسسرد هسسدف آن از وریبهسسره یسسا و -ظاهری زیبایی چه و درونی زیبایی چه – خود در آن

 زیسسرا .نباشد آرگاه مورد این از ارگرچه است او ثانویه هدف بلکه باشد تواندنمی او اولیه هدف

 و آرگاهسسانه  رگسساهی هسسدف و شسسودمی حاصسسل پدیسسده یک از نهایت در که است چیزی آن هدف

 و کندمی پیدا بروز شودمی حاصل پدیده  یک از که اینتیجه در هدف و است ناآرگاهانه رگاهی

 و (نسستیجه) بارور قدرت به که است خود در تکرار به هارگرایش کاهش در درونی زیبایی چون

 بسسه نیسسز ظسساهری زیبسسایی و انجامسسدمی خسسودش از شسسخص واقعسسی مندیرضسسایت بسسه سسسپس
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 و تکسسرار به هارگرایش با چون مندیرضایت این البته که انجامدمی خودش از او مندیرضایت

ًا است همراه رگیروزمره  دنبسسال فسسرد چسسه حسالت دو هسسر در پسس اسسست مندیرضسایت ظساهر

 در باشد خودش در ظاهری زیبایی رگسترش دنبال چه و برود خود در درونی زیبایی رگسترش

 رسدمی ظاهری مندیرضایت به دوم حالت در و رسدمی واقعی مندیرضایت به اول حالت

 او منسسدی رضسسایت بلکسسه نیسسست فسسرد هدف حالت دو این از یک هیچ در آن رگسترش و زیبایی

 در چسسون بدانسسد خسسود هسسدف را ظسساهری زیبسسایی ناآرگاهسسانه صسسورت به فرد ارگر و است هدفش

 اولیسسه هدف و است او ثانویه هدف ظاهری زیبایی پس رسدمی مندیرضایت به آن از نهایت

 ظساهری زیبسسایی بسا درونسی زیبسایی البته .است اشمندیرضایت است ناخودآرگاهش در که او

 هسسر به تواندمی فرد بلکه باشد نباید دومی باشد اولی ارگر که نیست رگونهاین و ندارد منافات

.بپردازد خود در دو

 ارگسسر بلکسسه نیست نهایی نتیجه اما باشد نتیجه تواندمی زیبایی باشد؟ نتیجه تواندمی زیبایی آیا

ًا شود نتیجه ایپدیده یا چیزی از .انجامدمی دیگری نتایج به حتم

 .دهسسدنمی تغییسسر را چیزهسسا مسساهیت آن بسسه پرداختسسن زیرا نیست همراه ماهیتی تغییر با زیبایی

 آنهسسا وجسسودی ماهیت -ظاهری زیبایی چه و درونی زیبایی چه – زیبایی به بشر افراد پرداختن

 توسسسط )هاپدیسسده و (اشسسیاء چیزهسسا در زیبسسایی کسسردن صسسرف کسسه طورهمان دهدنمی تغییر را

 و خودشان بر رگذاریتاثیر در را هاانسان قدرت بلکه دهدنمی تغییر را چیزها ماهیت هاانسان

 .دهدمی افزایش چیزها بر

 درواقسسع کنسسد تغییسسر پدیسسده یسسک از حاصسسل نتیجه یا شیء یک کاربرد از حاصل عمل که زمانی

 نسستیجه و عمسسل تغییسسر بسسه آن مسساهیت تغییر و است کرده تغییر پدیده آن یا و شیء آن ماهیت

 یسسک یا شیء یک در نازیبایی یا و زیبایی به پرداختن ارگر بنابراین .است انجامیده آن از حاصل

 پدیسسده آن از حاصسسل نسستیجه در تغییسسر یسسا و شسسیء آن کاربرد از حاصل عمل در تغییر به پدیده

 تغییسسر بسسا زیبسسایی چون .است کرده تغییر پدیده آن و شیء آن ماهیت صورت این در بینجامد

 نبسسوده مسسورد دو ایسسن در اولیسسه هدف نازیبایی یا زیبایی به پرداختن پس نیست همراه ماهیتی

 در تغییسسر نیز و شیء یک کاربرد از حاصل عمل در تغییر و است بوده ثانویه هدف بلکه است

 یسسا و شسسیء آن مسساهیت در تغییسسر به که است بوده اولیه هدف پدیده یک بروز از حاصل نتیجه

 (یسسک چیسسزی ارگر و نیست چیزها ماهیت در تغییر عامل زیبایی یعنی .است انجامیده پدیده آن

 کسساهش امسسا است نبوده تغییر این عامل زیبایی کند ماهیتی تغییر زمانی )پدیده یک یا و شیء

 ایجسساد ذاتسسی تغییسسر ارگرچسسه دارد اثسسر تغییسسر ایسسن در منسسدیدرون افزایش و تکرار به هارگرایش

 خودشان در تکرار به هارگرایش کاهش با بشر افراد .کندمی ایجاد ماهیتی تغییر بلکه کندنمی

 مسساهیت کسسه شسسوندمی جدیسسدی افسسراد بسسه تبسسدیل بسسارور قسسدرت افزایسسش و شسسانزندرگی در و

 و اسسست مسساهیتی تغییری تغییر این پس است ثابت ذاتشان اما است کرده تغییر شانوجودی



10 جوانبخت ترانه دکتر نویسنده: گهرگرایی یا نتیسم شبک

 صفر به هاآن در تکرار به هارگرایش که کندمی تغییر زمانی تنها بشر افراد ذات زیرا ذاتی نه

 اسسساس و دارند وجود هستی کل در تکرار به هارگرایش زیرا است ناممکن مورد این و برسد

.اندداده شکل را هستی

 و همسساهنگی یعنسسی - زیبایی عنصر چهار که چیزی آن عمل و کار که زمانی تا دیگر عبارت به

 چیسسز آن مسساهیت نکنسسد تغییسسر کسسرده تسسأثیر آن بر - معنادهندرگی و کنندرگیادغام و تاثیردهندرگی

 ایسسن عامل زیبایی اما کندمی تغییر ماهیتش کند تغییر چیز آن عمل و کار ارگر و کندنمی تغییر

 کسساهش و اسسست مسساهیتی تغییسسر ایسسن عامسسل تکسسرار بسسه هسسارگرایش کسساهش بلکسسه نیسسست تغییر

 بسسه هسسارگرایش کسساهش پیسسدایش عامسسل زیبایی و شودمی منجر عقلنیت از تکرار به هارگرایش

 -هسسستی در عقسسل رگسسسترش – عقلنسسی رشسسد پسسس است آن نتیجه بلکه باشد تواندنمی تکرار

 زیبسسایی بسسه منجسسر تکسسرار بسسه هسسارگرایش کسساهش و دهدمی نتیجه را تکرار به هارگرایش کاهش

.شودمی

 یکسسسان یکسسدیگر بسسا وجسسه چهسسار ایسسن امسسا دارد وجود زیبایی هرم ساختار در وجه چهار ارگرچه

 و دارنسسد تفسساوت یکسسدیگر بسسا معنادهنسسدرگی و کننسسدرگیادغام و تاثیردهندرگی و هماهنگی .نیستند

 ذهسسن بسسه بیشسستری معنسسای یعنسسی - باشد داشته بیشتری معنادهندرگی چیز یک زیبایی هرچقدر

.است بیشتر شودمی نتیجه زیبایی آن از که قدرتی - بدهد بشر

 جهسست در کسسه آهسسن ذرات مثل درست است شخص یک از افراد پذیریجهت همان الگورگیری

 افسسراد رگیسسریجهت در معنادهنسسدرگی ایسسن بنابراین .شوندمی آن جذب و رگیرندمی قرار رباآهن

 تغییسسر عامل شخص آن درونی زیبایی ارگرچه .کندمی پیدا بروز شانزندرگی روند تغییر و بشر

 افسسراد آن در تکرار به هارگرایش کاهش بلکه نیست اندتاثیررگرفته او از که افرادی در ماهیتی

 همسسراه شسسانزندرگی در رگسسیروزمره کاهش و هافعالیت تنوع برای هاآن عقلنی تصمیم با که

.است ماهیتی تغییر این عامل است بوده

 مفسساهیم براسسساس نتیسسسم شناسسسیزیبایی در هنر و زیبایی درباره تحلیلی مباحث کردن وارد

 در آن بسسه کسسه است فلسفی تحلیل نوعی درواقع ارجاعی" تحلیلی "فلسفه امتحلیلی فلسفه

 فلسسسفه نخسسست وهلسسه در مقسساله ایسسن ادامسسه در .پسسردازممی نتیسم" شناخت فلسفه "مبحث

 دیسسدرگاه طبسسق هنسسر و زیبسسایی شسسناخت فلسسسفه سسسپس و کنسسممی مطرح را نتیسم امشناخت

.دهممی شرح را نتیسم امفلسفی

نتیسم شناخت فلسفه

 شسسناخت بسسه نیسساز ابسسژه  شسسناخت در . استشناخت فلسفه مبحث در شناخت مبانی بررسی

 .کنیم مشخص را غیرعقلنی و عقلنی شناخت تفاوت است لزم بنابراین .داریم عقلنی

ًل آیسسا دارد؟ غیرعقلنسسی شسسناخت از تفسساوتی چسسه و چیسسست؟ عقلنسسی شسسناخت  شسسناخت اصسس

 یسسا اسسست عقلنسسی شسسناخت شود وارد عقل آن در که شناختی هر آیا دارد؟ امکان غیرعقلنی
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 وجسود غیرعقلنسی و عقلنی شناخت بین مرزی چه دارد؟ نیز دیگری شرایط عقلنی شناخت

 عقسسل کسسه شسسناخت نسسوعی دارد؟ وجسسود غیرعقلنسسی و عقلنسسی شناخت بین معیاری چه دارد؟

 نسسوع و (شسسرط لزم بسسرای شسسناخت عقلنسسی) اسسست عقلنسسی شسسناخت اسسست شناسنده عامل

 حسسسیات .اسسست غیرعقلنسسی شسسناخت نیسسست شسسناخت عامسسل عقسسل کسسه شسسناخت از دیگسسری

 از بشسسر در عقسسل از قبل حسیات که آنجایی از اما باشند غیرعقلنی شناخت عامل توانندمی

ًا کسسه شسسناختی پسسس کنندمی پیدا توسعه اشنوزادی دوران  یسسا و نسسداریم باشسسد عقلنسسی صسسرف

 همراه و شناخت اول نوع در حسیات که داریم -عقلیحسی شناخت یا داریم حسی شناخت

 باشد شناخت عامل تواندمی عقل یعنی .هستند شناسنده عامل شناخت دوم نوع در عقل با

 شسسناخت آن بسسه آنچسسه دربسساره حسسسیات چسسون البتسسه و حسسسیات کنسسار در بلکسسه تنهایی به نه اما

 در پسس کنسدمی صسادر را حکسم ایسن عقسل بلکسسه کننسد صادر حکم توانندنمی رگیردمی صورت

 شسسونده شناسایی مورد درباره حکم کننده صادر که است عقل این نیز -عقلیحسی شناخت

 نظسسم و کنسسدمی مشسسخص را غیرعقلنسسی و عقلنی شناخت بین مرز شناخت یک نتیجه .است

 شسسامل – شناخت علمی سیستم به نسبت شناخت یک که نظمی یعنی شناخت یک از حاصل

 عقلنسسی شناخت کننده تعیین معیار آوردمی وجود به – شده تأیید علم طریق از که آنچه همه

 بسسه علمسسی نتایج با شناخت آن از حاصل نتیجه و نیاید وجود به نظم شناخت یک از ارگر .است

 آن شسسود شناخت علمی سیستم در نظمیبی باعث بلکه باشد نداشته خوانیهم آمده دست

 علمسسی سیسسستم نتایسسج سسسایر بسسا کسسه شسسناخت آن نسستیجه و نیست عقلنی شناخت یک شناخت

 معیسسار نیسسز شسناخت فلسسسفی سیسستم در .شسود رگذاشسته کنسسار بایسسد نسدارد خوانیهم شناخت

 فلسسسفی سیستم نتایج با شناخت یک از حاصل نتیجه ارگر و است نظم همان عقلنی شناخت

 وارد کسسه زیرمفاهیم است لزم بنابراین .رگذاشت کنار را آن باید باشد داشته منافات شناخت

 بسسا ***شسسوند ادغسسام هم با سرانجام و نزدیک یکدیگر به تا کنیممی فلسفه مختلف هایحوزه

.نزنند هم به را فلسفی سیستم در موجود نظم و باشند داشته خوانیهم همدیگر

ًا را شناخت یعنی نیست عقلنی شناخت شود وارد عقل آن در که شناختی هر  ایسسن بسسه صرف

 بسسر علوه عقلنی شناخت در بلکه دانست عقلنی شناخت تواننمی شده وارد عقل که دلیل

 کنسسدمی صسسادر اسسست شناسایی مورد آنچه درباره عقل که حکمی که است لزم عقل حضور

 باشسسد عقلنسسی نیز شناخت این نتیجه که است لزم و باشد عقلنی یعنی عقل بر منطبق نیز

گطهای لزم و کسسافی بسسرای شسسناخت عقلنسسی)بدانیم عقلنی شناختی را آن تا  بنسسابراین . (شسسر

ًا  لزم آن بر علوه و شود سبب را عقلنی شناخت تواندنمی شناخت برای عقل حضور صرف

 بسسه عقلنسسی شسسناخت تسسا شسسود حاصسسل شسسناخت از عقلنی نتیجه نیز و عقلنی حکم که است

.آید دست
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 شسسناخت بسسه رسسسیدن هسسایراه شسود؟می منسسددرون و رسسسدمی عمسسق بسسه شسسناخت زمانی چه

چیست؟ منددرون

 تنسسوع طریسسق از پدیسسده یک بازشناسی و شناسایی در تنوع ایجاد و تکرار به هارگرایش کاهش

 از کسسه زمسسانی دیگسسر عبارت به .شودمی شناخت در مندیدرون افزایش سبب شناخت روش

 یکسسسانی نتایسسج بسسه شناسسسایی هسسایروش در تنسسوع ایجسساد و تکسسرار به هارگرایش کاهش طریق

.شودمی منددرون و رسدمی عمق به شناخت برسیم

 بسسه شسسناخت از شسسده حاصسسل نتایسسج که زمانی است؟ تایید قابل منددرون شناخت زمانی چه

 بسسا وقسستی یعنسسی .اسسست تأییسسد قابل منددرون شناخت کنند تأیید را یکدیگر رگونارگون هایروش

 .بسسود خواهسسد تاییسسد قابسسل منسسددرون شسسناخت برسسسیم یکسسسانی نتایسسج به پدیده یک بازشناسی

 جسسستجوی فلسسسفه در شسسناخت کسسردن منددرون چیست؟ فلسفه در شناخت کردن منددرون

 بهسسترین .اسسست یکسسدیگر با فلسفی مختلف هایحوزه مباحث کردن ادغام و کردن نزدیک راه

 اسسست فلسفه در شناسیفاصله مبحث به پرداختن فلسفه در شناخت کردن منددرون روش

ًل که ارجاعی تحلیلی فلسفه طبق که  اسسست لزم ***کسسردم مطرح را آن دیگرم مقاله در قب

 تعییسسن است هاآن کنندهتعریف مبانی شامل که را فلسفی هاینظریه هسته یا مرکزی بخش

 بسسا و کسسرد مشسسخص نیسسز را هاسسستآن نتایسسج تأثیر شامل که هاآن پوسته یا قشر بخش و کرد

 مبسسانی دربررگیرنسسده بخش تفاوت یعنی فلسفی هاینظریه مرکزی بخش تفاوت مقدار تعیین

 ادغام و کردن نزدیک با و پرداخت هم از هاآن فاصله تعیین به یکدیگر به نسبت هانظریه این

 نزدیسسک بسسه هاستنظریه این اثر درباره مباحثی شامل که هانظریه این پوسته یا قشر بخش

 تسسوانمی صسسورت ایسسن در .پرداخسست یکسسدیگر در هسساآن هسسسته یا مرکزی بخش ادغام و کردن

 بسسه را هسسستند مغسسایر یکسسدیگر بسسه نسبت رگاهی و متفاوت یکدیگر با که را فلسفی هاینظریه

 تحلیلسسی فلسسسفه اممقسساله در کسسه طورهمسسان و کرد ادغام همدیگر در سپس و نزدیک یکدیگر

 حسسوزه یسسک از زیرمفسساهیم کسسردن وارد کسسار ایسسن برای کارآمد روش تنها کردم مطرح ارجاعی

.است فلسفه هایحوزه سایر به فلسفه

 یسسا درسسستی تشسسخیص منظسسور بسسه هسسارگزاره نادرسسستی یسسا درسسستی تعییسسن بسسرای منطق اصول

 رفتسسهمی کسسار بسسه بشسسری شسسناخت هایموضسسوع بیان برای که فلسفی هایاستدلل نادرستی

 بسسا صسسرفا کلسسسیک منطسسق در رگسسزاره هسسر برای واقعی ارزش تعیین آیا .است شده ریزیپایه

 اشدرباره که است چیزی آن بیان برای مناسبی روش رگزاره آن دانستن نادرست یا درست

 کرد تعیین هارگزاره سایر از مستقل را رگزاره هر ارزش توانمی آیا کنیم؟می حاصل شناخت

دانست؟ نادرست یا درست را آن و

 کسسه ندارد وجود هستی در جزء هیچ که دلیل این به .است منفی پرسش دو این به من پاسخ

 بسسه وابسسسته هسسستی در جسسزء هسسر واقعیسست و باشد تعریف قابل هستی اجزاء سایر از مستقل
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 باشسسد نبایسسد منطق در ایرگزاره هیچ نیز است هستی اجزاء سایر یافتن واقعیت و شدن واقع

 باشسسد هسسارگزاره سسسایر از مسسستقل ندانسسستنش یا دانستن درست برای آن بر رگذاریارزش که

 بسسه هسسارگرایش ایسسن در محسسدود عقسسل و اسسست تکرار به هارگرایش در هستی اساس چون بلکه

 منطسسق در پس آیدنمی دست به دیگر هایشناخت از مستقل شناختی هیچ نیز و است تکرار

 مسسورد در تکسسرار بسسه هسسارگرایش اثسسر کسسردن وارد بسسدون تسسواننمی را ایرگسسزاره هیسسچ ارزش نیز

 کسسه آنجسسایی بنسسابراین .کرد تعیین هارگزاره سایر به رگزاره آن وابستگی تعیین بدون و هارگزاره

 رگسسزاره یک که آنجایی و دارد را بشری هایشناخت سایر از بودن مستقل ادعای شناخت یک

 نقسسد قابسسل و اشکال دارای شودمی ارزش تعیین کلسیک منطق در هارگزاره سایر از مستقل

.****است

 درجسسه شسسود؟می تعییسسن چگسسونه و چیست در هاشناخت سایر به شناخت یک وابستگی درجه

 تعییسسن آن طبسسق و اسسست تکسسرار بسسه هسسارگرایش در هاشسسناخت سسسایر به شناخت یک وابستگی

 یابسسدمی افزایسسش شسسناخت یک تکرار به هاشناخت سایر هایرگرایش که زمانی یعنی شودمی

 هسسایرگرایش کسسه اسسست زمانی از ترآسان آن تأیید و کندمی پیدا بیشتری واقعیت شناخت آن

 مقسسدار را شسسناخت یسسک واقعیسست زیسسرا .یابسسدمی کسساهش شناخت آن تکرار به هاشناخت سایر

 بیشتر هارگرایش این هرچقدر .کندمی تعیین شناخت آن تکرار به هاشناخت سایر هایرگرایش

 اصسسل همیسسن نیز منطق هایرگزاره مورد در .است بیشتر نیز شناخت آن واقعیت مقدار باشد

 باشسسد بیشسستر رگسسزاره یک تکرار به منطق هایرگزاره سایر هایرگرایش هرچقدر .است برقرار

 عبسسارت به .شودمی ترنزدیک واقعی مقدار به آن ارزش و یابدمی بیشتری واقعیت رگزاره آن

 و باشسسد بسسال آن تکسسرار بسسه هارگزاره سایر هایرگرایش که است درست رگزاره یک زمانی دیگر

 .باشسسد صسسفر حسسد در و پایین آن تکرار به هارگزاره سایر هایرگرایش که است نادرست زمانی

 نادرسسست یسسا درسسست و شسسود رگذاریارزش هارگزاره سایر از مستقل تواندنمی رگزاره یک پس

 سسسایر هسسایرگرایش مقدار به بستگی نامممی "رگرایشی منطق" را آن که منطق در آن بودن

.****دارد رگزاره آن تأیید به هارگزاره

 بسسسرای نهایی شرط یافتن تجربه یا است؟ شناخت پیداکردن برای لزم شرط یافتن تجریه آیا

 شسسرط امسسا است شناخت کردن پیدا برای لزم شرط یافتن تجربه است؟ شناخت کردن پیدا

 است لزم شناخت حصول برای که ایتجربه تکرار به رگرایش .نیست آن برای نهایی و کافی

 کسساهش امسسا کننسسدمی تکسسرار را تجربسسه ایسسن بنابراین دارد وجود بشر افراد در ذاتی صورت به

 اول تجربه نتایج حصول برای رگونارگون هایتجربه به پرداختن و تجربه آن در تکرار به رگرایش

.است شناخت آن کردن پیدا برای نهایی شرط

 رگسسسترش چگسسونه و شسسود؟می حاصسسل چگسسونه و زمسسانی چسسه از شسسناخت و تجربسسه رگریکنش

 تجربسسه بیسسن رگریکنش نرسد یکسان نتایج به رگونارگون هایراه از تجربه که زمانی تا یابد؟می
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 بسسه مختلسسف هسسایروش بسسا و رگونسسارگون هسسایراه از تجربسسه که زمانی اما ندارد وجود شناخت و

 رگریکنش رگسترش .شودمی حاصل شناخت و تجربه بین رگریکنش انجامدمی یکسانی نتایج

 بسسه دیگسران و خود در تکرار به هارگرایش کاهش به میل کردن نهادینه با شناخت و تجربه بین

 و خسسود کسسه زمسسانی تسسا یعنسسی .است آرگاهانه صورت به رگریکنش رگسترش این و آیدمی دست

 بسسه رگسسریکنش ایسسن رگسسسترش نکنیسسم راغب تکرار به هارگرایش این دادن کاهش به را دیگران

.آیدنمی دست

 یسسا دهدمی تغییر را دو این آیا دارد؟ شناخت وسعت یا و عمق در تاثیری چه فلسفی شناخت

 در که -آزمایشگاهیعلمی ابزارهای به دسترسی بدون فلسفی شناخت ندارد؟ هاآن بر تأثیر

 علمسسی ابزارهسسای بسسه دسترسسسی عسسدم ایسسن وجود با اما باشدمی هستند وریبهره مورد علوم

 اسسست لزم منظسسور ایسسن بسسرای .شسسود شسسناخت بخشسسیدن وسسسعت و عمسسق بسساعث توانسسدمی

 را دارند منافات یکدیگر با که فلسفه رگونارگون هایحوزه از فلسفی هاینظریه از هاییبخش

 نزدیکی و ارتباط هاآن بین فلسفه هایحوزه همه در زیرمفاهیم کردن وارد با و بگذاریم کنار

 یکسسدیگر در را دارنسسد همسساهنگی یکسسدیگر بسسا کسسه هسساحوزه آن از هاییبخش سپس و کنیم ایجاد

.کنیم ادغام

نتیسم متافیزیک از نتیسم شناسیزیبایی فلسفه بازتعریف

 امشناسسسیزیبایی فلسسسفه "نتیسسسم یسسا رگرایی"شسسبکه متافیزیکم از مقاله این از بخش این در

.کنممی بازتعریف را "نتیسم شناسیزیبایی "فلسفه

 در عقل محدودیت از **کردم مطرح را آن قبل که "نتیسم یا رگرایی"شبکه نام با اممقاله در

 بسسه قسسدیم شسسبکه تبسسدیل و شسسبکه این در عقل شناوری و هستی در تکرار به هارگرایش شبکه

 و تکسسرار بسسه هسسارگرایش شسسبکه یسسافتن وسسسعت و زمسسان رگذر با تکرار به هارگرایش جدید شبکه

 بحسسث شسسبکه هسسایبخش سسسایر در آن حضسسور عدم و شبکه این از هاییبخش در عقل حضور

 زیبسسایی بسسازتعریف بسسرای آن از رگیرینسستیجه هسسدف بسسا را مبحسسث ایسسن مقسساله ایسسن در .کسسردم

.شکافممی

 بسه هسارگرایش شسبکه یافتن وسعت با که دارد وجود تکرار به هارگرایش میان در تبدیل توع دو

 (در تکسسرار بسسه مشسسابه رگرایش به تکرار به رگرایش تبدیل .۱ :شودمی نمایان هستی در تکرار

 تکرار به متفاوت رگرایش به تکرار به رگرایش تبدیل .۲ و )عقل حضور عدم در یا عقل حضور

 حضسسور عدم یا حضور رگرفتن درنظر با درواقع پس ).عقل حضور عدم در یا عقل حضور (در

 .دارد وجود تکرار به هارگرایش برای تبدیل نوع چهار عقل

 مشابه رگرایش به تکرار به رگرایش تبدیل در بنابراین .دارد وجود عقل حضور در فقط زیبایی

 مشسسابه تکسسرار رگرایش تکرار به رگرایش یک از که زمانی (یعنی عقل حضور عدم در تکرار به

 به متفاوت رگرایش به تکرار به رگرایش تبدیل در نیز و )آیدمی وجود به عقل حضور بدون آن
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 آن متفاوت تکرار رگرایش تکرار به رگرایش یک از که زمانی (یعنی عقل حضور عدم در تکرار

 به هارگرایش دیگر تبدیل نوع دو دز اما ندارد وجود زیبایی )آیدمی وجود به عقل حضور بدون

 بسسه تکسسرار بسسه رگرایش که تبدیل این اول نوع در .دارد وجود زیبایی دارد حضور عقل که تکرار

 نسسوع در و منفعسسل یسسا بازیسسافته زیبسسایی شودمی تبدیل عقل حضور در تکرار به مشابه رگرایش

 تبسسدیل عقسسل حضسسور در تکسسرار بسسه متفسساوت رگرایسسش بسسه تکسسرار به رگرایش که تبدیل این دیگر

 "تبدیل یا "بازیافتنی "تبدیل را اول نوع تبدیل .دارد وجود رگرفعال یا خودیافته زیبایی شودمی

 موجسسود زیبسسایی زیسسرا نامممی "رگرفعال "تبدیل یا "خودیافتنی "تبدیل را دوم تبدیل و "منفعل

 موجود زیبایی اما ماندمی ابژه در منفعل صورت به تکرار به هارگرایش  اول نوع از تبدیل در

 سسوژه بسسه ابسژه از و اسست رگرفعسال صسورت بسسه تکسسرار بسسه هسارگرایش دوم نسوع از  تبدیل در

.شودمی منتقل آن زیبایی شناسنده

 بسه آن در عقسل شسناوری و یسافتنش وسسعت و زمسان رگذشست بسا تکسرار بسه هسارگرایش شبکه

 دارای (که تکرار به هارگرایش قدیم شبکه تفاوت که آن برای .شودمی تبدیل جدید هایشبکه

 )اسسست بیشسستری زیبسسایی دارای (که تکرار به هارگرایش جدید شبکه یک به )است کمتر زیبایی

 بررسی را عقل شناوری با تکرار به هارگرایش تبدیل مختلف هایحالت است لزم دریابیم را

 برای اما رگرفت درنظر خاصی هندسی شکل تواننمی تکرار به هارگرایش و عقل برای .کنیم

 و شسسبکه از هسسایی بخسسش در آن حضسسور و عقسسل شناوری از حاصل مختلف هایحالت بررسی

 را لسوزی یسسک مسدل ایسن در .کنسممی ارائه مسدلی شسبکه هسایبخش سسایر در آن حضور عدم

 خسسالی کسسامل لسسوزی این یا :باشد داشته را حالت چهار این از یکی تواندمی که بگیریم درتظر

 پسر کسامل کسه ایسن بسسر علوه یا و باشد پر کامل یا ،باشد پر) آن از بخشی یا (پر نیمه یا ،باشد

 آن از بیسسرون در است لوزی این درون در آنچه یعنی باشد پر نیز آن از خارج از بخشی باشد

 و تکسسرار بسسه رگرایش همان (یا یک چندضلعی) لوزی که بگیریم نظر در .باشد داشته وجود نیز

 چندضلعی) یک (یا لوزی این کنار در حال .است عقل کندمی پر را آن و است آن درون آنچه

گشهای دیگر به تکسسرار بسسهدارد بودنش خالی یا پر مورد در را حالت چهار این از یکی که   رگرای

گعها و جمله از مختلف هایچندضلعیصورت  گیها و مرب  و هاضسسلعی شسسش و هاضلعی پنج لوز

 در (قبل هستند متصل یکدیگر به هایشانرگوشه از که بگیریم نظر در مختلف هایاندازه با… 

 همسسان شسسبکه در اتصسسال نقساط کسسه دادم توضسسیح **"نتیسسسم یا رگراییشبکه" متافیزیکم مقاله

 مسسدل در هسسستند. تکسسرار بسسه هسسارگرایش ایسسن نتایج همان شبکه در اضلع و تکرار به هارگرایش

 هسسر از زیسسرا رگیسسرممی نظسسر در تکسسرار بسسه رگرایسسش یسسک را چندضلعی هر مقاله این در فرضی

 تکسسرار بسسه جدیسسد هایرگرایش توانندمی آن نتایج و شودمی حاصل جدید نتایج تکرار به رگرایش

 بسسه شسسبکه در اتصسسال نقسساط رگرفتسسن نظسسر در فقسسط جای به توانمی بنابراین بیاورند وجود به

 در تکسسرار بسسه جدید هایرگرایش عنوان به نیز را هاچندضلعی اضلع تکرار به هارگرایش عنوان
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 عنسسوان بسسه انسسدداده تشسسکیل را هاچندضسسلعی کسسه را اضسسلع و نقسساط مجمسسوع و رگرفسست نظسسر

 بسسه هارگرایش که رسیممی ناهمگن و نامنظم شبکه یک به رگرفت) درنظر تکرار به هارگرایش

 یسسا (قدری پر یا نیمه پسسر یسسا کسسامل پسسر هسسستند) دارند دربر را عقل یا مختلف هایفرم با تکرار

 جسساییجابه و شسسناوری و شبکه این یافتن وسعت با .هستند) (خالی هستند عقل حضور بدون

 یسسک .۱ :آیسسدمی وجود به هستی کل در تکرار به هارگرایش میان در زیر هایتبدیل آن در عقل

 کسسامل یا و پر کامل یا پر )قدری (یا نیمه یا خالی ضلعی چند یک به تواندمی خالی ضلعی چند

 چند یک .۲ .شود تبدیل خود از خارج بخشی در و داخل در کندمی پر را آن آنچه دارای اما پر

 و پسسر کامل یا پر )قدری (یا نیمه یا خالی ضلعی چند یک به تواندمی پر )قدری (یا نیمه ضلعی

 .۳ .شود تبدیل خود از خارج بخشی در و داخل در کندمی پر را آن آنچه دارای اما پر کامل یا

 یا و پر کامل یا پر )قدری (یا نیمه یا خالی ضلعی چند یک به تواندمی پر کامل ضلعی چند یک

 .۴ .شسسود تبسسدیل خسسود از خارج بخشی در و داخل در کندمی پر را آن آنچه دارای اما پر کامل

 به تواندمی است پر است درونش آنچه از نیز آن از خارح بخشی که پر کامل ضلعی چند یک

 پسسر را آن آنچسسه دارای امسسا پسسر کامل یا و پر کامل یا پر )قدری (یا نیمه یا خالی ضلعی چند یک

 به هارگرایش واقع در هاچندضلعی این .شود تبدیل خود از خارج بخشی در و داخل در کندمی

 تکسسرار بسسه هسسارگرایش در محسسدود کسسه اسسست عقسسل همسسان است درونشان آنچه و هستند تکرار

.است

 نسسوع بسسه هاضسسلعی چنسسد سسسایر کنسسار در ضلعی چند یک تبدیل در رگانه چهار هایحالت این همه

 هسسارگرایش تبدیلی حالت چهار این از کدام هر و هستند ممکن شبکه در ضلعی چند از دیگری

  بنابراین چهسسار نسسوعهستند دارا بودنشان خالی یا پر به نسبت را محتمل حالت چهار تکرار به

 عقسسل که زمانی فقط اماتبدیل در چهار حالت یعنی به طور کلی شانزده حالت ممکن داریم 

 هسسر که زمانی فقط مدل این در بنابراین دارد وجود زیبایی دارد حضور تکرار به هارگرایش در

 چنسسد کسسه را هسساحالت سسسایر و شسسودمی پسسذیرفته اسسست پسسر )قسسدری (یسسا نیمسسه یا پر ضلعی چند

 تکسسرار بسسه رگرایسسش در عقسل هسساحالت ایسسن در زیسسرا رگیریسسمنمی نظر در هستند خالی هاضلعی

گیشوند (زیسسرا همگسسی ازبنابراین .ندارد حضور   همه چهار حالت در تبدیل از نوع اول حذف م

گهاند)  چندضلعی خالی یعنی از رگرایش به تکرار بدون حضور عقل و فاقد زیبایی به وجود آمد

گلهای نوع دوم و سوم و چهارم (که مربوط به تشسسکیل شسسدن  و یک حالت از هر کدام از تبدی

گش به تکرار بدون حضور عقل - از چندضلعی قدری (یا نیمسسه پسسر)  چندضلعی خالی یعنی رگرای

گیشسسود. بنسسابراین    تعسسدادازیا کامل پر یا کامل پر که خارج از آن نیز پر باشد- است) حسسذف م

گیشسسود و تکرار به هارگرایش تبدیل در ممکن حالت شانزده  حسسالت نسسه بسسه هفت حسسالت کسسم م

 یسسا قسسدری تکسسرار بسسه هسسارگرایش جدید شبکه در عقل که رسیممی شناسیزیبایی در پذیرفتنی

 کسسردن پیسسدا تنسسوع از تکسسرار به هارگرایش شبکه در زیبایی رگسترش با یعنی .دارد حضور کامل
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 بسرای حسسالت نسسه بسسه حسالت شسانزده از کسسه شسودمی کم تکرار به هارگرایش تبدیلی هایحالت

 مخاطبسسان بهتر درک برای و است فرضی مدل این البته .رسیممی تکرار به هارگرایش تبدیل

.نیستند خاصی فرم دارای عقل و تکرار به رگرایش و امکرده طرح را آن

 کسسه درحسسالی دارد وجود تکرار به هارگرایش بین تبدیلی حالت شانزده قدیم شبکه در بنابراین

 وجسسود تکسسرار بسسه هسسارگرایش بین تبدیلی حالت نه تنها با جدید شبکه بیابد رگسترش زیبایی ارگر

 تکسرار بسه هسارگرایش شسبکه جسای همسه در زیبسایی که است درحالی مورد این .داشت خواهد

 کسسم عقسسل حضسسور عسسدم دلیسسل به زیبایی مقدار از شبکه از هاییبخش در و یابدنمی رگسترش

 هستی کل در بیشتر زیبایی دارای شبکه به کمتر زیبایی دارای شبکه تبدیل بنابراین .شودمی

 هاپدیسسده برخسسی کنسسترل قابسسل غیر دادن رخ انسانی اراده بر علوه زیرا است کنترل غیرقابل

 انسسسانی اراده کسسردن اعمال با مطلوبی حد تا را آن توانمی بشری زندرگی در اما دارد وجود

 به هارگرایش شبکه رگسترش با همراه رگانه نه جدید تبدیلی هایحالت این همه .به وجود آورد

 ایسسن در عقسسل شسسناوری و اسسست عقل کننده محدود و دهدمی تشکیل را هستی کل که تکرار

.دهدمی رخ کندمی تغییر زمان با آن که از هاییبخش در آن حضور عدم و حضور و شبکه

 از پس فقط و شودنمی ارادی نباشد آرگاهانه زیبایی که زمانی تا اما است ارادی زیبایی بروز

 بنسسابراین .آیسسددرمی ارادی صسسورت بسسه آن رگسسسترش و زیبایی آوردن وجود به که است آرگاهی

 کاسسسته شسسبکه ایسسن در نسسدارد حضسسور آنها در عقل که تکرار به هارگرایش تعداد از که آن برای

 بتوانسسد عقسسل تسسا شسسود کاسسسته تکسسرار به هارگرایش تعداد از بهتر حالت در که این برای و شود

 عقسسل صورت به و شودنمی رها شبکه این از کامل عقل (ارگرچه بیاید یافتن بروز امکان بهتر

 وابسسستگی از بایسسد )مانسسدمی تکرار به هارگرایش در محدود حدی تا همواره و آیددرنمی محض

 شسسرط بسسا زیبسسایی بروز شرط .کرد کم ارادی و آرگاهانه صورت به تکرار به هارگرایش به عقل

 شسسده محسسدود عقسسل که است کافی تنها هستی در زیبایی بروز برای .کندمی فرق عقل بروز

 اسسست لزم هستی در عقل بروز برای که درحالی باشد. داشته حضور تکرار به هارگرایش در

  یعنسسی عقسسل.نیسسست یکسسی همسسدیگر با مورد دو این و شود کم تکرار به هارگرایش تعداد از که

گشها به تکرار حضور داشته باشد اما فقط در گیتواند به صورت محدود شده در شبکه رگرای  م

گشهسسایی از آن حضسسور دارد ولسسی بسسرای بسسروز پیسسدا کسسردن عقسسل لزم اسسست کسسه از تعسسداد  بخ

گشهسسا بسسه تکسسرار در گشها به تکرار در شبکه کم شود و حتی در این صورت بر تعداد رگرای  رگرای

گیشود بنابراین هررگز تعسسداد گشها به تکرار در کل هستی اضافه م گشهای شبکه رگرای  سایر بخ

گشها به تکرار یعنی بسسه عقسسل گیرسد و به عقل مستقل از رگرای گشها به تکرار به صفر نم  رگرای

گیرسیم. محض مورد نظر کانت نم

 . البته این مسسورد دربساره انسسان بسه ایسسنبروز زیبایی در هستی به حضور  عقل وابسته است

 معنا نیست که هر کسی زیبایی ظاهری بیشتری دارد لزوما عقلسسش بیشسستر اسسست امسسا بسسروز



18 جوانبخت ترانه دکتر نویسنده: گهرگرایی یا نتیسم شبک

گیهسای خلقسانه بسسه گهمنسدی از توانای گر گشها به تکرار و افزایش به  زیبایی درونی در کاهش رگرای

 عقل مرتبط است و نتبجه آن است و هر کسی زیبایی درونسسی بیشسستری دارد عقسسل بیشسستری

گیهای خلقانه خود پرداخته و عمر خود را صسسرف آنچسسه گهمندی از توانای گر  دارد زیرا افزایش به

گیباشد کرده است. گه م شایست

  در کتابش "نقد عقل محض" حسیاتو دانستمی عقل از جدا را حسیات که کانت برخلف

 عقسسل تسسا داد قرار بحث مورد استعلیی دیالکتیک در را عقل و استعلیی شناسیزیبایی در را

 از جدا زیبایی حسیات و نیز من فلسفه در کند بررسی ادراک و حسیات از مستقل را محض

  دردارد؟ بستگی عقل به زیبایی چگونه .است عقل به وابسته نتیجه زیبایی بلکه نیست عقل

گهام   دربساره سسپس و تکسسرار بسسه هسارگرایش شسبکه در اراده نقسش دربسارهایسن بخسش از مقسال

گیتوضیح عقل به زیبایی وابستگی چگونگی  هسسارگرایش شسسبکه هایبخش همه در اراده .دهم م

 نسستیجه نباشد عقل که جایی و است عقل بر مبتنی اراده زیرا ندارد وجود هستی در تکرار به

 تکرار به هارگرایش شبکه در شناور صورت به عقل چون و ندارد وجود نیز است اراده که آن

 حضسسور آن دیگسسر هسسایبخش در و دارد حضسسور شسسبکه این از هاییبخش در و است هستی در

گ) ندارد گیشود گینظمی م  از هسساییبخش در فقط و است چنین نیز اراده پس (که سبب بروز ب

  و بسسرنیسسست مبنسای عقسل اراده واقسسع در .باشد داشته حضور عقل که دارد حضور شبکه این

  اساس هستی اسسست وشودمی شامل را عقل که تکرار به هارگرایش بلکهعقل برتری ندارد 

گیشود   و اسسست اراده نسستیجه زیبسسایی ).رگرایسسیاراده و رگراییشبکه (تفاوتاراده از آن نتیجه م

 نتیجه مستقیم غیر طور به و اراده نتیجه مستقیم طور به زیبایی پس است عقل نتیجه اراده

 را عقسسل تکسسرار بسسه رگسسرایش رگیسسرد مسسی آغوش در را فرزندش که مادری همچون است. عقل

 قسسدرت دارد؟ جسسایی چسسه اراده بسسه نسسسبت تکسسرار بسسه هارگرایش شبکه در قدرت .رگیرددربرمی

 طور به قدرت پس است اراده نتیجه زیبایی چون و است آن نتیجه بلکه نیست زیبایی هدف

 .اسسست تکسسرار بسسه هسسارگرایش نسستیجه غیرمسسستقیم طور به نیز و است اراده نتیجه غیرمستقیم

گشهسسا بسسهو است هستی پیدایش عامل تکرار به هارگرایش گیتواند عقلنی باشد (البتسسه رگرای   م

گنهسسا  تکرار صرفا عقلنی نیست بلکه یا حسی است یا عقلنی-حسی است) یعنسسی عقسسل در آ

  واراده بسه اسست عقسل نستیجه کسه زیبایی و شودمی ناشی هاآن از عقلمحدودیت دارد پس 

 بسسه .دهسسد نسستیجه را اراده توانسسدمی هم و است اراده نتیجه هم زیبایی یعنی .انجامدمیقدرت 

 آنهسا در عقسل کسه هسستند تکسسرار بسسه هسارگرایش ابتسدا هسستی مراتسب سلسله در دیگر عبارت

 قسسدرت و اراده بسسه زیبسسایی و زیبایی به اراده و شودمی نتیجه اراده عقل از و دارد محدودیت

 و کنسسدمی ایجاد جدید اراده زیبایی و آوردمی وجود به را زیبایی اراده درواقع پس .انجامدمی

.است سوهم یکدیگر با دو هر رگسترش

نتیسم دیدرگاه از هنر در زیبایی شناخت فلسفه
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 مبحسسث این در .است هنر و زیبایی شناخت درباره بحث شامل هنر و زیبایی شناخت فلسفه

 تفسساوت .پسسردازممی نتیسسسم امفلسسسفی دیسسدرگاه طبسسق هنر و زیبایی شناخت مبانی بررسی به

 هسم کسه کسسی بسسا فیلسسوف یسسک بسا هنرمنسد یسسک توسسط هنسسری اثسر یسسک هایویژرگی شناخت

 ذهنسسی هسسایداده اسسستخراج توانسسایی عسسدم یسسا توانسسایی به بستگی هنرمند هم و است فیلسوف

 انجسسام توانسسدنمی )هنرمنسسد (فقسسط اول شخص را کار این .دارد هنری اثر یک زیبایی بر مبتنی

 رگسترش را هاداده این تواندمی نیز و دهد انجام تواندمی )فیلسوف (فقط دوم شخص .دهد

 و دهد رگسترش تواندمی هم را هاداده این )فیلسوف هم و هنرمند (هم سوم شخص اما دهد

.کند منطبق هنری اثر هر بر تواندمی هم

 نظسر تسا اسست تسرنزدیک واقعیست به زیبایی و هنر درباره باشد نیز هنرمند که فیلسوفی نظر

 اول شسسخص زیسسرا باشسسد نکسسرده خلق اثری هنری زمینه هیچ در و نباشد هنرمند که فیلسوفی

 شسسخص ارگسسر و نکسسرده را کسسار ایسسن دوم شسسخص که درحالی کرده تجربه اشزندرگی در را هنر

 وجسسود هسسستی در زیبسسایی کسسه دهسسد نظسسر چنین ندارد هنر در زیبایی و هنر از ایتجربه که دوم

.ندارد اعتباری نظرش ندارد

 اثسسر هسسر بسسر را آنهسسا تسسوانمی چگسسونه و کدامند؟ هنری اثر یک زیبایی بر مبتنی ذهنی هایداده

 .۲ و )هنری اثر (از تاثیرپذیری کیفیتی هایداده .۱ :از عبارتند هاداده این کرد؟ منطبق هنری

 ایسسن ):هنسسری اثسسر (از تاثیرپسسذیری کیفیتی هایداده ).هنری اثر (از تاثیرپذیری کمیتی هایداده

 تسساثیر زیبایی از تواندنمی عقل .هستند حسی رگریفعال و عقلی رگریفعال شامل هاداده نوع

 عقلنیسست توانسسدمی اسسست شده منعکس نیز هنرمند زندرگی در که هنری اثر یک زیبایی .پذیرد

 توانسسدمی بشسسر عقسسل .کنسسد ترفعسسال را او حسسسیات یا و دهد رشد هنری اثر آن مخاطب در را

 از هنسری اثسر یسک مخساطب .کنسد صسادر حکسم آن دربساره و کند بررسی را اشزندرگی کیفیت

 خلسق را هنسسری اثسسر آن کسسه هنرمندی زندرگی در درونی زیبایی و اثر آن محتوای زیبایی تطبیق

 ایجاد ماهیتی تحول و تغییر اشزندرگی در که برسد عقلنی نتیجه این به تواندمی است کرده

 حسسسی توانایی تواندمی یا و بدهد اشزندرگی به جدیدی معنای خود هایفعالیت تغییر با و کند

ًا .دهد رگسترش اطرافش هایزیبای دریافت در را خود  رگریفعسسال و عقلسسی رگریفعسسال مسلم

 بسسه محدود هنرمند یک هنری آثار زیبایی که است ممکن زمانی هنری آثار مخاطبان بر حسی

 نیسسز او زندرگی و باشند داشته تنوع آثار آن ارگر .شود منعکس نیز او زندرگی در و نماند آثار آن

 و شسسودمی اشزنسسدرگی در درونسسی زیبایی با منطبق آثارش از ظاهری زیبایی این باشد متنوع

 کسسه صسسورتی در تنهسسا و صورت این غیر در .بود خواهد بیشتر مخاطبانش بر آثارش و او تأثیر

 نخواهسسد او نشود منعکس او زندرگی بطن در و بماند آثار آن به محدود هنرمند یک آثار زیبایی

 ایجسساد هساآن در حسسی رگریفعسال فقسسط و کند ایجاد مخاطبانش در عقلی رگریفعال توانست

 شسسدت :شسسامل هسساداده نسسوع ایسسن ):هنسسری اثسسر (از تاثیرپسسذیری کمیسستی هسسایداده .کسسرد خواهد
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 کسسه زمسسانی مسسسلما هستند. )هنری اثر (از تاثیرپذیری زمان مدت و )هنری اثر (از تاثیرپذیری

 بسسه هسسارگرایش کسساهش طریسسق از او زنسسدرگی در درونسسی زیبایی با هنرمند یک هنری آثار زیبایی

 زمسسان مسسدت و تأثیرپسسذیری شسدت باشسسد منطبسسق بسسارور قسسدرت و عقلنیسست افزایسسش و تکرار

.بود خواهد بیشتر آثارش مخاطبان تاثیرپذیری

 قبلسی هسسایداده همسسان همچنسان یسسا کننسسدمی تغییسر هنسسری جدیسسد سبک ایجاد در هاداده این آیا

 و افتسسدمی اتفاق اول مورد رگاهی است؟ متفاوت آنها به هنرمند پرداختن نحوه منتهی هستند

 اثسسر آن به است هنری اثر یک کنندهخلق که هنرمندی از انتقالی مندیدرون .دوم مورد رگاهی

 قسسدرت بسسروز بسسا منسسدیدرون درواقسسع .است سبک تنوع و تکرار به هارگرایش کاهش در هنری

 اثسسر زیبسسایی که مخاطبی بر تواندمی و شودمی منتقل اشهنری اثر به او از هنرمند در بارور

 بارور قدرت حالت این در .شود منتقل دهدمی تشخیص و کندمی حسی دریافت را او هنری

 او ارگرچسسه و شسودمی ظساهر مخساطب آن در مفعسولی صسورت بسه بلکسه فاعلی صورت به نه

 در هنسسری اسسستعداد آنکسسه مگر شود هنرمند یک به تبدیل بارور قدرت این دریافت با تواندنمی

 یسسک هنسسری اثسسر هسسر پسسس .آن پذیرندهتاثیر و است بارور قدرت این مفعول اما باشد نهفته او

 مخاطبسسان ارگرچسسه و اسسست مخاطبسسانش بسسه هنرمنسسد از بسسارور قسسدرت انتقسسال بسسرای واسسسطه

 به هنرمند از بارور قدرت انتقال واسطه به توانندنمی نباشند هنرمند خودشان که درصورتی

 از پذیرنسسدهتاثیر مفعول چون اما بپردازند شانهنری خلقیت در هنری قدرت باروری به هاآن

 داشته مناسب کیفیت که دیگری هنری اثر هر تشخیص و دریافت در هستند بارور قدرت این

 به هنرمندی و آیدبرنمی هنرمند هر عهده از مخاطبان رگریفعال این .بود خواهند فعال باشد

 خلسسق در تکرار به هارگرایش کاهش در مندیدرون به که دارد توانایی مخاطبانش در آن ایجاد

 نیسسز … و فلسفی و علمی آثار خلق به هنر از فراتر که صورتی در و کند توجه اشهنری آثار

 او در بسسارور قدرت پس پرداخته درونش در تکرار به هارگرایش کاهش به بیشتر چون بپردازد

 هنسسری آثسسار تشخیص در او آثار واسطه به توانندمی آثارش مخاطبان و یافته رگسترش بیشتر

 داشسسته صسسحیح نظسسرات نیز است شده خلق هنرمندان دیگر توسط که مناسب کیفیت دارای

.باشند

 یسسک هسسستی و اسسست همسسراه هسسستی در عقسسل حضسسور افزایسسش بسسا تکرار به هارگرایش کاهش

 در تکسسرار بسسه هارگرایش کاهش آغاز بنابراین .نیست تعریف قابل ویژرگی این از خارج هنرمند

 است همراه او عقلنی تصمیم با آثارش به هنرمند پرداختن جدید نحوه یا و جدید سبک ایجاد

 تصسسمیم بسسدون هنسسر در جدیسسد رویکسسرد به پرداختن یا و جدید سبک ایجاد که نیست رگونهاین و

 اراده امسسا شسسودمی خلسسق حسسسیات رگسسسترش بسسا هنری اثر هر که است درست .باشد عقلنی

 عقسسل بسسا منطبسسق اسسست هنر در نوآوری ایجاد و هنر در جدید رویکردی به منعطف که هنرمند

.است
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 در هنرمنسسدی ارگسسر حسستی و دارد نقسسش اثسسر آن زیبسسایی در هنسسری اثر خلق بر هنرمند یک اراده

 توانسسدنمی شسسود آن بسسودن اراده بسسدون و بسسودن خسسود به خود مدعی هنری اثر یک خلق هنگام

 آن نبود هنرمند آن اراده و خواست ارگر زیرا کند انکار را اثر آن خلق بر مبنی اشاولیه اراده

 از برخی مورد در که طور همان .دارد فرق کنترل با اراده .آمدنمی وجود به هررگز هنری اثر

 صسسورت بسسه اعمسسال ایسسن و اسسست نشسسده کنترل اما دارد وجود بشر افراد اراده بشری اعمال

 خسسود اراده در محسسدود و کنسسترل را خسسود اعمسسال برخسسی بشسسر افسسراد اما شوندمی واقع ارادی

 بسسدون هنسسری اثسسر کسسه دارد امکسسان و اسسست طسسور همین نیز هنری اثر خلق مورد در کنندنمی

.است داشته وجود اثرش خلق در مورد او خواسته و اراده اما شود خلق هنرمند کنترل

سیاست و زیبایی

 هسسدف نیسسز .پندارنسسدمی خشونت بر مبتنی را آن و دانندمی مغایر زیبایی با را سیاست برخی

 مسسن سیاسسسی فلسسسفه کسسه درحسسالی .نیسسست زیبایی رگسترش ،اخلق فلسفه هاینظریه اغلب

  و آناسسست "نتیسسسم اخلق فلسفه" من اخلق فلسفه بر مبتنی که "نتیسم سیاسی فلسفه"

گیام   بسسا ***** قبل مطسسرح کسسردم"فلسسسفه سیاسسسی نتیسسسم"را همسسراه بسسا فلسسسفه سیاسسس

 سه هر زیرا ندارند منافاتی آن با و هستند سوهم "نتیسم شناسیزیبایی" من شناسیزیبایی

 کسساهش مسسن فلسسسفی سیسسستم در و امکسسرده مطسسرح تکسسرار بسسه هارگرایش کاهش برمبنای  را

 هسسدف نسسه توانسسدمی زیبایی و دارد سوییهم زیبایی و عقلنیت رگسترش با تکرار به هارگرایش

 نهسسادینه بسسا یعنی .باشد نتیسم اخلق فلسفه و نتیسم سیاسی فلسفه ثانویه هدف بلکه اولیه

 بهسستر بسسرای هسسافعالیت در تنسسوع ایجسساد و عقلنیسست رگسسسترش تکرار به هارگرایش کاهش کردن

 به زیبایی رگسترش پس .شودمی حاصل است نتیسم در اولیه هدف که بشری زندرگی کردن

 نتیسسسم در اولیه هدف زیبایی رگسترش دیگر عبارت .بهآیدمی دست به هاآن از ثانویه صورت

 رگسسسترش ارزش زیسسرا است یابیدست قابل اولیه هدف از که است ثانویه هدف بلکه نیست

 زیبسسایی رگسترش ارزش از بشری زندرگی کردن بهتر برای هافعالیت در تنوع ایجاد و عقلنیت

.ندارد ارزش دیگر مورد دو بدون زیبایی رگسترش و است بیشتر مراتب به

ًا  آیسسد دسسست بسسه توانسسدنمی زیبسسایی از سیاست اما است حصول قابل سیاست از زیبایی ضمن

 تواندمی باشد سیاست مبنای است لزم که رساندن ضرر در تکرار به هارگرایش کاهش زیرا

 تکسسرار بسسه هارگرایش کاهش بر اراده بدون زیبایی رگسترش اما شود منجر زیبایی رگسترش به

 خوردهشکسسست هسساینظریه تکرار به هارگرایش کاهش همان جامعه در که - رساندن ضرر در

.دهد نتیجه را سیاست تواندنمی  - است سیاسی

 هساینظریه تکسسرار بسسه هسارگرایش کساهش و اسست درآمیختسسه اقتصساد با سیاست که آنجایی از

 پرداختسسن فقسسط آن جای به و است نشده نهادینه هادولت و مردم در سیاسی خوردهشکست

 ایسسن بسسه پرداختسسن از زیبسسایی بسسودن مهجسسور نیسسز و رگرفتسسه قسسرار تسسوجه مورد اقتصادی ابعاد به
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 همیسسن سیاست از هنرمندان بیشتر شدن دور دلیل از یکی و شده نتیجه سیاسی هاینظریه

.است مورد

 در تکسسرار بسسه هسسارگرایش کاهش بدون رگونارگون هنرهای به پرداختن طریق از زیبایی رگسترش

 بیهسسوده امسسری مسسردم زنسسدرگی در فلسسسفی فکسسر طرز این شدن نهادینه بدون و رساندن ضرر

 نظسسر از نقشی تنها نه و پردازندمی هنر به فقط که است این هنرمندان اغلب اشکال .است

 بعسسد دو ایسسن در منفسسی نقسسش هسساآن از برخسسی بلکسسه ندارنسسد جامعه در سیاست و اخلق بهبود

 کنریشسسه و هنر ضد را کشورها در رایج سیاست و رایج اخلق چون و دارند اجتماعی زندرگی

 طسسرز ایسسن .دانندمی سیاست و اخلق ضد نیز را زیبایی و هنر نتیجه در بینندمی زیبایی کننده

 بسسرای جدیسسد هسسویت را بسسودن سیاسسست ضسسد و اخلق ضسسد برخسسی کسسه رفسست پیش آنجا تا فکر

 نهسسادینه در سسسعی و پذیرفتنسسد را جدیسسد هسسویت ایسسن نیسسز هنرمندان برخی و دانستند هنرمندان

 ضسسد و تسسراخلقبی کسسه هنسسر وادی در کسسسی هسسر کسسه طسسوری بسسه کردند کشورها در آن کردن

.است چنین هم هنوز جوامع برخی در و شدمی دانسته ترهنرمند بود ترسیاست

 بسسدون هنسسر .اسسست بشسسری زنسسدرگی برای فریبنده و نامناسب شعار یک "هنر برای هنر" شعار

 توانسسدنمی هنسسر .نسسدارد بشسسری زنسسدرگی بهبسسود در مثبسستی نقسسش سیاست و اخلق با درآمیختن

 هسسایحوزه در فقسسط که کسانی دلیل این به و باشد بشری فکری هایحوزه سایر از مستقل

 مانسسسدرگار تأثیر توانندنمی و نیستند مردم زندرگی بهبودی برای موثری افراد کنندمی کار هنری

 .باشند داشته هاآن زندرگی بر

 بسسر علوه کشسسورها ایسسن کننسسدرگاناداره برخسسی کسسه بینیسسممی رگاهی غربی کشورهای برخی در

 کسساهش نیسسز کشسسورها ایسسن در ارگرچسسه .دارنسسد فعالیت نیز هنری هایحوزه در سیاسی فعالیت

 در کسسردم***** مطسسرح "نتیسم سیاسی فلسفه" در که رساندن ضرر در تکرار به هارگرایش

 اسسست نشسسده پرداختسسه آن بسسه هنسسوز آرگاهسسانه صورت به و نشده نهادینه هادولت و مردم میان

 رسسساندن ضرر در تکرار به ذاتی هایرگرایش از هایشاندولت نه و کشورها این مردم نه زیرا

 تعسسبیر رسسسانیفایده به را خودشان در هارگرایش این کاهش و ندارند آرگاهی دیگران و خود به

 کسساهش از ظسساهر در بلکسسه نیسسست بشسسر در ذاتسسی ویژرگسسی رسسسانیفایده کسسه درحسسالی کنندمی

 هارگرایش کاهش که جا هر و زمان هر و شودمی حاصل رساندن ضرر در تکرار به هارگرایش

.یافت خواهد بروز امکان زیبایی کند پیدا بروز رساندن ضرر در تکرار به

:منبع

.۱۳۹۰ جوانبخت، ترانه دکتر :نوشته "،فردا توان به "ماراتن کتاب از سوم جلد

 آن از هاییبخش و است جوانبخت ترانه دکتر نوشته "فردا توان به "ماراتن جلدی سه کتاب

 وزارت از ۱۳۸۸ سسسال در نشسسر مجسسوز بسسا کتسساب ایسسن اول جلسسد .است شده چاپ نشریات در
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 "،نتیسسسم یا رگرایی"شبکه نام با او متافیزیک :جوانبخت ترانه دکتر آثار شامل که است ارشاد

 مجمسسوعه او، ینسسامهفیلم ۵ او، ینسسامهنمایش ۵ او، فلسسسفی هسسایمقاله او، هسسایرگویهرگزین

 نیسسز  و او هسسایترانه او، اشسسعار او، ادبسسی نقسسدهای "،ابریشسسمی هسسای"خواب نام با او داستان

 جسسوانبخت ترانسسه دکتر از دیگر ینامهنمایش ۹ شامل کتاب این دوم جلد .است او هایترجمه

 او تحلیلسسی فلسفه جمله از جوانبخت ترانه دکتر آثار دیگر شامل کتاب این سوم جلد و است

 فلسسسفه "،نتیسسسم اخلق "فلسسسفه نسسام بسسا او اخلق فلسسسفه "،ارجاعی تحلیلی "فلسفه نام با

  فلسفه زبسسان"،رگرایشی "منطق نام با او منطق "،نتیسم سیاسی "فلسفه نام با او سیاسی

 شناسسسیزیبایی "فلسسسفه نسسام بسسا او شناسسسیزیبایی فلسسسفه "،فلسفه زبسسان نتیسسسم"او با نام 

 فلسسسفی هسسایمقاله کسسه اسسست "نتیسسسم شسسناخت "فلسفه نام با او شناخت فلسفه و "نتیسم

 ایسسن کسسه باشسسدمی "فسسردا تسسوان بسسه "مسساراتن کتابش سوم و اول جلد از جوانبخت ترانه دکتر

 در نسسو فلسفه مجله در طباطبایی علمه دانشگاه فلسفه رگروه علمی انجمن توسط هامقاله

.است شده چاپ تهران

 افراد دیگر تواندمی بشر .است شونده شناسایی شیء مقاله این در ابژه کلمه از منظور *

 مقسساله ایسسن در ابژه کلمه بنابراین .بشناسد ابژه عنوان به را زنده موجودات دیگر نیز و بشر

 شسسامل نیسسز و اشیاء و رگیاهان و جانوران  و کنندهشناسایی فرد جز به بشر افراد همه شامل

 شناختن مقاله این در خودشناسی از من منظور .است کنندهشناسایی فرد خود بدن اعضای

 اعضسسای شسسناختن بنسسابراین .بسسدن اعضسسای شناختن نه و است رگذردمی ذهن از آنچه و ذهنیت

 محسوب شناسیبژه اجزء اشیاء شناختن همانند نیز - خود بدن اعضای شناختن حتی – بدن

.شودمی

 "،آن پیامسسدهای و جدیسسد متافیزیسسک نتیسم، یا رگرایی"شبکه عنوان با مقاله به شود رجوع **

 .۱۳۹۰ ماه مهر نو، فلسفه مجله اول شماره در شده منتشر جوانبخت، ترانه دکتر :نویسنده

 دکتر :نویسنده "،آن پیامدهای و ارجاعی تحلیلی "فلسفه عنوان با مقاله به شود رجوع ***

 .۱۳۹۰ ماه آذر نو، فلسفه مجله سوم شماره در شده منتشر جوانبخت، ترانه

 کتسساب سسسوم جلسسد از "آن پیامسسدهای و رگرایشسسی "منطق عنوان با مقاله به شود رجوع ****

.۱۳۹۰ جوانبخت، ترانه دکتر :نویسنده "،فردا توان به "ماراتن

 دکتر :نویسنده "،آن پیامدهای و نتیسم سیاسی "فلسفه عنوان با مقاله به شود رجوع*****

 .۱۳۹۰ ماه دی نو، فلسفه مجله چهارم شماره در شده منتشر جوانبخت، ترانه


