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Abstract 

Townsend’s Hume's Aesthetics Theory, Taste and Sentiment is a critical point in 

Hume studies. Before that, Hume's commentators hold that his aesthetics was 

explained only in his short essay entitled as Standard of Taste. But Townsend shows 

that Hume's aesthetic can be found in other works, such as A Treatise of Human 

Nature, An Enquiry Concerning the Principles of Morals and An Enquiry Concerning 

Human Understanding. Through these books, we can gain a comprehensive 

understanding of Hume's aesthetics. But, furthermore, he asserts that the main basis of 

Hume’s philosophical system is his aesthetics, a claim that we found it very 

controversial. He also shows that concepts of taste and sentiment have an 

epistemological role in Hume's Aesthetics. But his conclusive interest to aesthetics 

leads him to give a strange and misunderstanding reading of Hume's philosophy. This 

book could be better understood as speculation concerning Hume’s philosophical 

system rather than instructing his aesthetics.  
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  بررسي انتقادي كتاب
Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment 

  )شناسي هيوم، ذوق و عاطفه نظرية زيبايي(

  *ذوالفقار همتي
  **سيدمصطفي شهرآييني

  چكيده
در مطالعات مربوط به عطفي نقطة اثر تاونزند  ذوق و عاطفه ؛شناسي هيوم زيبايي ةنظريكتاب 
شناسـي   كتاب اغلب مفسران معتقـد بودنـد زيبـايي   اين شناسي هيوم است. تا پيش از  زيبايي

اما تاونزنـد بـا بررسـي معـاني اصـطالحات       ؛آمده است معيار ذوق ةدربارهيوم فقط در اثر 
يـابي بـه معنـايي     براي دسـت كه دهد  نشان مي ،ذوق و عاطفه چون هم ،مختلف زيباشناختي

رساله درباب طبيعت آدمي، فوق بايد به ديگر آثار هيوم چون  اثربر  جامع از اين مبحث عالوه
چنـين   نيز مراجعه كرد. او هـم  كاوشي در خصوص فهم بشريو  ،پژوهشي در اصول اخالق

. امـا  شـناختي دارنـد   كند كه ذوق و عاطفه بار معرفـت  در ادعايي بديع و تازه خاطرنشان مي
ـ شناسـي باعـث ارا   زياد تاونزند به زيبايي ةقرسد عال نظر مي به برانگيـز و   ة تفسـيري بحـث  ئ

هيوم شده است؛ زيرا او در ايـن اثـر مـدعي اسـت كـه       ةاز فلسفبدفهمي نامأنوس و نوعي 
اين درحالي است كه  .شود او محسوب مي ةترين بخش فلسف شناسي از نظر هيوم مهم زيبايي
 يگويد. كتاب حاضر نه متن ارجحيت اخالق سخن ميكرات در آثار مختلف خود از  هيوم به
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گفتـه و از ايـن    برانگيـز پـيش   مناقشه ةتر كوششي است براي دفاع از ايد آموزشي، بلكه بيش
  شناسي هيوم.  ترين تقرير ممكن از زيبايي مبسوط ةطريق، ارائ

  .شناسي، هيوم، اخالق، ذوق، عاطفه تاونزند، زيبايي ها: دواژهيكل
 

  . مقدمه1
 مو هجـده  مهاي هفـده  مدرن است كه در سده ةهاي برآمده در دور شناسي از دانش زيبايي

شناسي و هنر در آثار اكثر  كه مباحث مربوط به زيبايي ميالدي استقالل و استقرار يافت. بااين
يان مطرح بود، اين رشته تـا  يو قرون وسطا ،فيلسوفان يونان و روم ازجمله افالطون، ارسطو

، كه امروزه اصطالحي است »شناسي زيبايي«شد و تعبير  دانش مستقلي تلقي نميمدرن  ةدور
گـارتن در   بـار بـاوم   نخسـتين  ،كـه مشـهور اسـت    آشنا، در آن زمان وجـود نداشـت. چنـان   

  كار برد. اين اصطالح را به» شعردر مالتي أت«عنوان  بااش  نامه پايان
مبـاحثي  چـون هيـوم و شافتسـبري    ويژه انگلستان، كساني  در اروپا، به مدر قرن هجده

هـاي   قالـب  چـه در  امـروزه نيـز آن   دهد و شناسي را تشكيل مي كه بنياد زيبايي كردندمطرح 
. البته اين بدان معنا نيست كه اين مفاهيم در اند رود همان معاني قرن هجدهم كار مي هنري به

بلكه بايد معاني اصطالحات آن قـرن را در مطالعاتمـان    ،اند سال تغييري نكردهدويست طي 
مدرن به طبيعت  ةدليل توجه كلي فلسف به ،در اين قرن )13: 1395شلي ( باشيممدنظر داشته 

ويـژه داوري   شناسـي، بـه   هـاي زيبـايي   انسان و انفعاالت، مفهوم ذوق محور درك و داوري
يابـد. در   مي  و رواجگيرد  ميخود  ري بهگرايي انگليسي شكل نظ شود كه با تجربه مي ،زيبايي

درباب معيار با عنوان  اثريبا انتشار  ،اسكاتلندي ةديويد هيوم، فيلسوف برجست ،همين دوره
هيـوم را   اثـر ايـن   1كنـد.  شناسي را طرح مي زيبايي ة) ديدگاه خاص خود دربار1759( ذوق

تـرين اثـر    كانـت مهـم   سـوم  نقددانند كه دركنار  شناختي اين دوره مي كار زيبايي عموماً شاه
  شود.  مدرن محسوب مي ةشناسي دور زيبايي

ـ  بار هيوم بود كه زيبايي را از قلمرو عينيت به سـاحت ذهنيـت آورد و بـه    نخستين  ةمثاب
بلكه در ذهـن   ،نيست ءزيبايي ويژگي خود شي ،زعم وي مطرح ساخت. بهكتيو ژبوسامري 

زيبـايي كيفيتـي در خـود    «شود:  ذوق درك ميخيزد و توسط  از احساس برمي و 2فرد است
 ،به همـين دليـل   ؛كند بلكه صرفاً در ذهني وجود دارد كه درمورد اعيان تأمل مي ،اشيا نيست

ين نظر او در آثـار ديگـرش نيـز    ا ).1388:17هيوم (» كند هر ذهني زيبايي متفاوتي درك مي
گويـد:   مـي  طبيعـت آدمـي   ةدربار ةرسالازجمله در بخش دوم جلد اول  ،سابقه داشته است
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بلكـه صـرفاً انفعـال يـا      ،بيان درست، پس زيبايي كيفيتي موجود در يك متعلـق نيسـت   به«
ــاعي در نفــس اســت ــايي ).Hume 2007: 196( »انطب ــروز   هرچنــد زيب ــه ام ــا ب شناســي ت

كانـت جهشـي    ةطـرح نظريـ   خصـوص پـس از   بـه و خود ديده  فرودهاي بسياري بهرازوف
بلكـه   ،خيصرفاً از حيـث تـاري   اما اهميت ديدگاه هيوم تا به امروز نه، استه يافت توجه قابل
  تأمل و جدي پابرجاست. اي قابل نظريه ةمثاب به

 ةدر مقدمـ وي گرايـي ريشـه دارد.    شناسي هيـوم در تقريـر خـاص او از تجربـه     زيبايي
بـر  داند و  علوم حتي رياضيات و طبيعات را با طبيعت آدمي مرتبط مي ةهم رسالهاول   جلد

- 15: 1395هيوم (و منطق تأكيد ويژه دارد  ،سياست ،شناسي) اخالق، نقادي (يا همان زيبايي
شناسي بر طبيعت  زيبايي يابتنا كاوشي درخصوص فهم بشريچنين در كتاب  وي هم ).16

است كه با   نحوي شكل داده را به ذهن آدمي طبيعت«كند كه  آدمي را به اين صورت بيان مي
و اعمال خاص بالفاصله عواطـف تأييـد يـا تقبـيح را احسـاس       ،تمايالتها،  ظهور ويژگي

ايـن ديـدگاه    اما ،نظر هيوم زيبايي امري ذهني است اگرچه در ).Hume 1999: 102(» كند مي
 ،همين دليل  گذارند. به ها تأثير مي انسان نيز در انفعاالت مطرح شده كه اعيان خاصي بر ذهن

ميان اعيان  ليع ةنوعي رابط«اي كه طبق آن  نظريه ،كنند علي ذوق تلقي مي ةاو را مدافع نظري
طور  از نظر هيوم درست همان Costelloe 2007: 2.(3( »انگيزند وجود دارد و عواطفي كه برمي

كنيم، حسي دروني  يم  ها اعيان طبيعي را ادراك طريق آنكه ما حواسي خارجي داريم كه از 
اي كه از مجراي انفعال  زيبايي«نويسد:  مي  باره دراين يابد. او را درمي يانيز داريم كه زيبايي اش

اگـر  ). Hume 1987: 163( »شود طبيعت آدمي منبعث مي ةشود از ساختار و شاكل حاصل مي
گذارد زيبايي  نيست، بلكه اثري كه در ذهن مي  م در هيچ كجاي آن زيباييدايره را لحاظ كني

). Hume 2007: 195( شـود  فرد و جهـان ناشـي مـي    ةزيبايي از رابطآورد؛ لذا  وجود مي را به
دارد كه زشتي و زيبـايي بـه ايـن دليـل مطـرح       هيوم درنهايت براساس اين مباني اظهار مي

شـود منشـأ لـذت و درد از طريـق      كه اين عواطف به آن نسبت داده مـي  ئيشوند كه شي مي
، بلكـه  انـد  تنها مالزمان ضروري زيبايي لذت و درد نه«زيبايي و يا سودمندي است. درواقع 

چـه   و هرآنلذت اساس زيبايي است  پس. )Hume 1999: 299( »دهند ذات آن را تشكيل مي
كـه سـودمندند، بـراي مـا      اين دليل كند زيباست. گاهي نيز چيزها به  ذهن از آن لذت حاصل

هـاي   چگونه لبـاس دهد كه  شود. هيوم نشان مي رو لذت حاصل مي نمايند و ازهمين زيبا مي
و ... در آدمـي   ،راحت ةهاي محكم، خان خيز، اسبان قوي، ستون هاي سبز حاصل زيبا، زمين
  طوركه زشتي دردناك است. همانكند،  مي  ايجاد لذت
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درك و و      اما باوجوداين دانـد،   بـه ادراك او مـي    ابسـته كـه هيـوم زيبـايي را در نفـس مـ
فرض هيوم ايـن   .ل نباشدئان دربارة زيبايي قانيست كه به تلقي مشتركي درميان مردم  چنين

اين واقعيت بـر چيـزي اسـتوار     .بعضي نهاز برد و  است كه ذهن از برخي كيفيات لذت مي
). او با اذعان به اين امر 36 :1395( اشلي  نامد است كه او آن را اصول ذوق يا معيار هنر مي

ريـزي   پـي پايـه  در ديگـر هنرمنـدي  ديگر و هنرمندي بر  اثر بربودن برتري يك اثر  و بديهي
ن و او داوري آثار هنري اسـت و ايـن امـر را از طريـق منتقـد      ،معياري براي درك، گزينش
و  ،مقايسه ،داند. اين داوران با طبع لطيف، حس قوي، تمرين، تأمل داوران راستين ممكن مي

هـا در آن خصـوص    كه نظـر آن رسند  داوري به حكمي درمورد اثر هنري مي دوري از پيش
  كند. مي  دارندگان آن را داوري ֯◌ جاي ذوق ههيوم ب ،ه پيداستك است. البته چناندرست 

و  وجه مفسران مختلفي قرار گرفتهاخير موردت ةشناسي در سد زيبايي ةديدگاه هيوم دربار
غالـب  است كه   حائز اهميت اين ةآن نگاشته شده است. اما مسئل ةهاي متعددي دربار كتاب

 ،دربـاب ذوق  ةرسـال شناسـي، يعنـي    زيبـايي  ةاين تفاسير صرفاً برمبناي تنها اثر هيوم دربـار 
شناسي هيوم  زيبايي ةنظريكتاب  ةاند. اين درحالي است كه تاونزند، نگارند نگارش درآمده به

شناسي هيوم  مدعي است كه چنين نگرشي به زيبايي ،اختصاص دارد آنكه اين مقاله به نقد 
موضوعات مربـوط بـه    ةسزا در مطالع به شود و نقشي او تلقي مي ةاي مهم از فلسف شاخهكه 

 ةو سياست هيوم دارد اشتباه است؛ زيـرا نظريـ   ،شناسي، مابعدالطبيعه، تاريخ، اخالق معرفت
تـوان بـه    ديگر آثار او مـي  ةزيباشناختي هيوم فقط در اين اثر خالصه نشده است و با مطالع

كـه ذوق و عاطفـه بـراي هيـوم وجـه       او دسـت يافـت؛ و ايـن    ةنظريـ  ديدگاهي جـامع از 
او ياري  ةفلسفشناسي هيوم به فهم كلي  زيبايي ةشناسان شناختي دارد و درك معرفت معرفت

در سـال   Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment رساند. اين كتـاب بـا عنـوان    مي
كوشيم تا ضمن معرفي اين  توسط انتشارات راتلج منتشر شده است. در اين مقاله مي 2001
  بپردازيم.  بررسي آن  به است، نشده ترجمه فارسي زبان به هنوز كه ،كتاب

  
  . معرفي كلي اثر و نويسنده و مشخصات صوري آن2

و صـاحب كرسـي در    اسـتاد فلسـفه   1941متولد سـال   (Dabney Townsend)دبني تاونزند 
 ،شناسـي اســت  زيبــايي ةدانشـگاه تگـزاس ايالــت ارلينگتـون اســت. تخصـص او در زمينـ     

توان به اين موارد اشـاره كـرد:    شناسي قرن هجدهم. از ساير آثار او مي خاص زيبايي  طور به
 ياي  تا الف از)؛ Historical Dictionary of Aesthetics 2006( شناسييباييز يخيتار ةنامدانش
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 قـرن  در شـناختي زيبـايي  و اخالقي عاطفة ؛)The A to Z of Aesthetics 2006( شناسيزيبايي
 ةكتـاب نظريـ  ). Moral and Aesthetic Sentiment in the Eighteenth Century 2003( هجدهم
اسـت. ايـن     اين بـاب منتشـر كـرده    ردند زونشناسي هيوم چهارمين اثري است كه تا زيبايي
ير اخـالق را  شناسي و اصالت و تفوق آن به موضوعات ديگر نظ به زيبايي او ةها عالق كتاب

 دهند. نشان مي

 همكـاري   بـا  2001را در سـال   ذوق و عاطفه ؛شناسي هيوم زيبايي ةنظريكتاب  تاونزند
 ةدربـار  ةبه حجم بسيار اندك رسال صفحه منتشر كرده است. باتوجه 268انتشارات راتلج در 

لحاظ حجم چنـدان   شناسي هيوم به كه باعث شده است مباحث مربوط به زيبايي ذوق هيوم
زبان انگليسي است كه در آن با بررسـي آثـار    پردامنه نباشند، اين كتاب نخستين اثر جامع به

  شناسي او ارائه شده است. زيبايي ةاي جامع و كامل دربار مختلف هيوم نظريه
ارد. طرح جلد كتاب همانند اغلب آثار مـرتبط بـا   اين كتاب زبان و بياني روان و رسا د

نوعي از  تواند به هاي هيوم مزين شده است كه صرف اين تصوير مي هيوم به يكي از پرتره
 ةشده مشهورترين پرتر انتخاب ةشناسي هيوم حكايت كند. پرتر لف به زيباييؤنگاه م ةنحو

كشيده شـده اسـت. ايـن     )Allan Ramsay( توسط آلن رمزي 1766هيوم است كه در سال 
توجـه    جالـب  ةشـود. نكتـ   داري مـي  پرتره اكنون در گالري ملي اسكاتلند در ادينبورو نگه

اي سياه و سـفيد   ولي روي جلد كتاب نسخه ،است كه اصل اثر سياه و سفيد نيست اين
عمد آثار منفي گذر زمان روي كيفيت پرتره در  از اين پرتره نقش بسته است كه ظاهراً به

ـ  ؤروتوش نشده است. شايد قصد م آن اي  هـيچ مالحظـه    يلف آن است كه نشان دهـد ب
شناسان را  مندان هيوم و يا هيوم قصد دارد حقيقت سخن هيوم را دريابد، حتي اگر عالقه

يد اين برداشت از تصـوير  ؤخوش نيايد. تفسير خارق عادت وي از نظام فلسفي هيوم م
 روي جلد است. 

نگارشي و  هاي اثر بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه برخي ايراد باوجود نكات بارز اين
تـوان بـه وجـود عبـارات      اين موارد مي ةجمل نيز در آن وجود دارد. از هاي نوشتاري اشتباه
در   reduction ad absurdum ،1 ةدر صـفح   unveritable traité d’esthétique  چون  نشده ترجمه
اشاره كرد. البته شايد اين نكته بـراي مـا مخاطبـان     55 ةصفحدر   je ne sais quoi  ،2ة صفح
آزاردهنـده باشـد و    يندهاي اروپايي فقط با زبان انگليسي آشنا زبان كه عموماً از زبان فارسي

كه در اين كتـاب   موردي ،چنين حساب نيايد. هم خود ايراد به خودي براي مخاطبان غربي به
لي موصـول اسـت و دومـي    است، كه او  that thatخورد استفاده از تركيب  مي  چشم بسيار به
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نگارندگان  يتركيب دارد كه طبق احصااين اي به استفاده از  لف چنان عالقهؤاشاره. مضمير 
حـد چنـين تركيبـي انـدكي     از كار رفته است. تكـرار بـيش   مورد در اين كتاب به 20بيش از 

از ايـرادات   نيز ،تعداد انگشتان يك دست چسبيده، ولو به هم نمايد. وجود كلمات به مي  نازيبا
در  goodbreeding  تـوان بـه   آيـد. از آن جملـه مـي    شـمار مـي   نگارشي و شايد تايپي اثر بـه 

 my self انـد؛ چـون   اشاره كرد. البته در مواردي نيز كلمات متصل جدا تايپ شده 25 ةصفح

  .98 ةدر صفح
 compleat و  landscape جـاي  بـه landskip  نظيـر ي مهجور برخي كلمات استفاده از امال

آيد. در مواردي نيز عبـارات   شمار مي هاي نگارشي اين اثر به نيز از ويژگي  complete جاي به
اند؛ ازجمله نويسنده در اشاره به وجود ارتباط مضاعف ميان  طور كامل مجدداً تكرار شده به

 98 ةدر صـفح ه كه همان عبارت را عينـاً  ذكر كرد 95 ةزيبا عبارتي را در صفح ةسوژه و ابژ
از تعبير  has said  جاي به: شود نيز يك خطاي گرامري ديده مي 105 ةآورده است. در صفح

has say  استفاده شده است.  
اي كه در آن از هدف نگارش اين اثر و نيـز تـأثيري كـه ايـن      صفحه يازده ةپس از مقدم

ميـان   بـه گذارد سخن  مربوط به هيوم برجاي ميشناسي هيوم در مطالعات  از زيبايي خوانش
 و اين اثر شامل فهرستي از منابع ،براين اند. افزون ترتيب آمده آمده است، شش فصل كتاب به

پايان نيز درشناسان است.  هيوم و ديگر زيبايي ةآثار موجود دربار ةشناسي مفصلي دربار كتاب
است. جمـالت كوتـاه و     جامع آمدهصورت  بهرسم معمول فهرست اعالم و اصطالحات  به

تـوان از   و ارجاعـات دقيـق را مـي    ،روز و كـافي  روان، زبان روشـن، اسـتفاده از منـابع بـه    
  شمار آورد.  اين اثر به ةهاي برجست ويژگي

  
  . تحليل بيروني و خاستگاه اثر3

 ظـر آن مناو را از  ةاي محوري در آثار هيـوم بيابـد و تمـامي فلسـف     كوشد مسئله تاونزند مي
بر اين  ويشناسي است.  محوري او زيبايي ةتأليفاتش مسئل ةبه سابقه و حوز باتوجه 4.دريابد

هاي فلسفي او را درك كـرد   توان دغدغه شناسي هيوم بهتر مي يي زيبا ةباور است كه با مطالع
اليسـت، بلكـه   ئ ايد و نهگرا  نه واقع ،نه فيلسوفي ملحد است و نه شكاكوي و نشان داد كه 

هـاي مختلـف،    كار او براي خروج از بحـران  و توجه به راهش به سبك و سياق خاص باتوجه
فقـط بـراي    نـه بر عاطفه را الگوي بـارزي   احكام مبتني اوتوان نشان داد كه  يعني عاطفه، مي

دن كر اين رويكرد و لحاظ 5داند. شناسي)، بلكه براي كل حقيقت مي يي اخالق و نقادي (زيبا
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اي  عنوان يك كـل، و رسـيدن بـه ديـدگاه نهـايي او، شـيوه       وفان و متفكران بهآثار فيلس ةهم
  هاي اخير رواج يافته است.  مناسب است كه در سال

  
  . تحليل دروني و جايگاه اثر4

كه از نگـارش ايـن كتـاب دارد:    كند  آغاز ميكتاب خود را با اشاره به هدفي  ةتاونزند مقدم
شناسي در آثار فلسـفي مهـم هيـوم گنجانـده شـده       زيباييمطالب اصلي ام  تنها مدعي من نه«

» دارد  ائل فلسـفي مـدنظر هيـوم اهميـت    شناسـي بـراي درك بهتـر مسـ     است، بلكه زيبايي
)Townsend 2001: 1 .(شـود   شناسي هيوم باعث مـي  از زيباييخوانشي چنين دارد باور  وي

از نظـر او چنـين    چراكـه  ،او وجـود دارد اصـالح شـود    ةمختلفي كه از فلسـف هاي  خوانش
به نظام فلسفي اوست. امـا هـدف    )sentiment( حاصل الحاق نادرست عاطفههايي  خوانش

 ،مقدمه بـا اشـاره بـه بحـث انفعـاالت      ةادام او در .شود تاونزند فقط به اين مسائل ختم نمي
ايـن احسـاس و   «كنـد كـه    شناسي ادعا مي بحث زيبايي ابشان و پيوند ،تصورات ،انطباعات
تاونزند  ،درواقع). ibid.:10( »ند ذهن چگونه جهان را منعكس سازدنك كه تعيين مياند  عاطفه

  كوشد تا نشان دهد كه ذوق و عاطفه ارزش معرفتي براي هيوم دارند. از اين طريق مي
ادعاهـاي خـود را اثبـات كنـد.     كوشد  كتاب و درقالب شش فصل مي ةادام درنويسنده 

كوشـد اصـالت و    پـردازد و مـي   به مباحث تاريخي مـي  در دو فصل نخست ،اين منظور  به
هـاي   نوبودن مفاهيم ذوق و عاطفه را از منظر هيوم نشان دهد. او در ايـن فصـول پيشـرفت   

 نظرهايي  كند و نيز به عوامل و چالش يابي مي شناسي را زمينه زيبايي ةگرفته در حوز صورت
نظريـات جديـد هيـوم را     نويسـنده انـد.   ثر بودهؤهيوم م ةگيري انديش كه در شكلافكند  مي

هـا   داند؛ زيرا از نظـر آن  گرايان مي مطرح توسط متكلمان و عقلمعضالت حاصل واكنش به 
و در يـك   شـود  مـي و فقدان اصالت  ،كتيويسم، عدم ثباتژبوعاطفه منجر به درافتادن در س
به شكست در  جرگرايان توسل به عاطفه من از نظر عقل«سازد:  كالم، شناخت را ناممكن مي
كه شناخت بايد ثابت و بـراي   درحالي ؛زيرا عاطفه متغير است ،آزمون بنيادين شناخت است

شناسـي   اما از نظر او هيوم توانسـته اسـت از مجـراي روان   ). ibid.: 12( »سان باشد همه يك
ها مواجه شود. حاصل كار اين شده است كه او  شناسي عاطفه با اين چالش معرفتي و زيبايي

حـال   بخـش و درعـين   احساسـي لـذت   ةمنزل ذوق رويكرد تجربي داشته و آن را به ةبه مقول
  اصطالحي كامالً نظري بداند.
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 آراي پرتـو  نظريـات هيـوم را در  » هيوم و شافتسبري«تاونزند در فصل نخست با عنوان 
بار به بحث از هنر در نثر  نخستينكند. شافتسبري كسي است كه  شافتسبري ازنو بررسي مي

كند. در اين  اصلي ديدگاه هيوم معرفي مي ةعنوان آغازكنند بهانگليسي پرداخته است، و او را 
هايشـان   دليل اشتراك ديدگاه هب تنهايدرو  كند ميديگر مقايسه  با هم را دو  فصل مواضع اين
هاي مشـترك   ديدگاه از 6.تر از شافتسبري متأثر بوده است گيرد كه هيوم بيش چنين نتيجه مي

منتسـب   دو انفعاالتي چون فضيلت را به شخصيت افراد توان به اين اشاره كرد كه هر ها مي آن
 )affections( بـر عواطـف   شناسـي مبتنـي   نيز اخالق و زيبـايي )؛ ibid.: 17(كنند نه به اعمال  مي

دهـد.   نشـان مـي  انفعال منشأ اصلي حكم و ذوقْ حكمي است كه به زيبايي واكنش  ؛هستند
 ؟گيـرد  مـي   ونه شكلها مطرح بوده است كه ذوق چگ ال براي هردوي آنؤاين س ،چنين هم

يـافتن معيـاري بـراي      هردو بـر تواند تخيل را اصالح كند و به آن ثبات ببخشد؟  چگونه مي
هيوم از شافتسبري فراتر  ،در ارزيابي نهايي تاونزند ).ibid.: 26( اخالق و زيبايي تأكيد دارند

رود؛ زيرا توجه هيوم به اين مسئله كه چگونه انفعاالت از انطباعات و تصورات منبعـث   مي
و د كنـ آورد تا انفعال را بـر ادراك واقعيـت مبتنـي     شوند اين امكان را براي او فراهم مي مي

اين اسـت كـه    گيري نهايي تاونزند . نتيجهاند ها شرط ضروري عمل و ذوق نشان دهد كه آن
  شناختي باال برد. رورت معرفتتواند انفعاالت را تا سطح ض تنهايي مي تحليل هيوم به

 ةجدهم عالقـ با اين ادعا كه در قرون هفدهم و ه ،»ذوق«عنوان با تاونزند در فصل دوم 
شده توسط شافتسـبري ذوق را   خطوط مطرح جهتو تفسير مجدد زيبايي درفزاينده به هنر 
از  )taste( هـاي ذوق  ريشهگيري  شناسي تبديل كرده است، به پي وري زيباييبه اصطالح مح

ايـن مفهـوم در    ،نظـر او  . ازپـردازد  گرفته تا زمان هيوم مي دوران باستان و تغييرات صورت
مستقيماً با المسه در ارتباط بود   ذوق« ارسطو ريشه دارد. در دوران باستان نفس ةدرباركتاب 
 »آورد مقايسه براي توضـيح ارتبـاط حـس و حكـم را فـراهم مـي       واسطگي آن امكان و بي

)ibid.: 47.( ن هفـدهم و هجـدهم   وگرايـي قـر   تجربه يگزين با جاي تاونزند مدعي است كه
شود كه اين امر حاصل  شناختي مي جاي كليات افالطون و ارسطو ذوق اصطالحي زيبايي به

و نيـز رويكـرد    ،رنسـانس  ةدوروسطي، هنـر    ز كليات به جزئيات در اواخر قرونچرخش ا
با بيـان مفـاهيم مـرتبط (چـون      ،اين فصل ةعلمي به جهان در قرن هفدهم است. او در ادام

 ،و بيان هنري فردي) و اشاره به آثار نويسندگاني چـون رمـانو و پـائولو پينـو     ،سبك، روش
انتقادي حكم تبديل شده اسـت. از نظـر    ةنشان دهد كه ذوق با گذر زمان به قوتا كوشد  مي

شـود و ذوق بيـان آن    ازپيش به حكمي مسـتقيم بـدل مـي    حس بيش«با اين تفسير  ،تاونزند
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 و دوباس )Hutcheson( ترين بخش اين فصل هيوم با هاچسون در مهم ).ibid.: 75(» شود مي
)Du Bos( به حس درونـي  شود. هيوم برخالف هاچسون در تبيين ادراك زيبايي  مقايسه مي

هماننـد  وي كند. اگرچه  تصور بسيط حس معرفي نمي ةمنزل شود و زيبايي را به متوسل نمي
داند و معتقد است كـه   ساني عاطفه با عقل معتقد است و آن را شبيه عقل مي دوباس به يك

، امـا تفـاوت اصـلي    )ibid.: 79(» يابيم استداللي صحيح است ازطريق عاطفه است كه درمي«
هـا را مفـاهيمي سـاده     دوباس اين ؛هاي متفاوتشان از عاطفه و حس است در برداشتها  آن
ها به تشـخيص   مندند. اين مقايسه داند، اما از نظر هيوم حس و عاطفه كامالً دقيق و نظام مي

ه مبنايي اوست ك ةكند. تمايز او از ديگران در فلسفه اصطالح عاطف تمايزات هيوم كمك مي
شناختي قائل  دهد و براي زيبايي و عاطفه ارزش معرفت شناسي مي زيباييشناختي به  معرفت

گرايي به ابزاري بـراي دفـاع از محتـواي     شود و تجربه شود. از اين طريق ذوق توجيه مي مي
  شود. شناختي آن عليه منتقدان مجهز مي معرفت

ابتكـاري   ةيـ كه زمينه را بـراي بيـان نظر   اند اي كم مقدمهح دردو فصل تاريخي اين كتاب 
. تاونزنـد در فصـل   انـد  بر عاطفه يعني اين ايده كه زيبايي و اخالق مبتني، كنند هيوم فراهم مي

شناسـي   بدون زيبايي«شناسي هيوم توضيح دهد:  با معرفتنسبت كوشد عاطفه را در  سوم مي
تـوان   هـا را نمـي   كـدام از آن  شود كـه هـيچ   هاي فلسفي هيوم دچار مشكالتي مي ارچوبهچ
غايت پيچيده اسـت و خـود هيـوم نيـز بـه آن       اين مسئله به). ibid.: 87( »درستي درك كرد به

توان  رسد. اين فصل را مي نظر نمي كننده به نپرداخته است. اما استدالل تاونزند نيز چندان قانع
دشوارترين فصل كتاب محسوب كرد. تاونزند بحث خود را از انواع ادراكات ذهن انسـان از  

مطـرح كـرده و در    طبيعت آدمي ةدربار ةكند، بحثي كه هيوم در رسال وم شروع ميديدگاه هي
از  Hume 2007: 7(.7( كنـد  جا اين ادراكات را به دو بخش انطباعات و تصورات تقسيم مي آن

اي پيچيده  و او درادامه با شيوهاند  طور مستقيم با عاطفه در ارتباط اين ادراكات به ،نظر تاونزند
كوشد اين ارتباط را توجيه كند. او نسبت ميان انطباعات و تصورات را با توسل به مـوارد   مي

و نبـوغ   ،، انفعـاالت درددلي و تخيل، لذت و  هم ةاستفاده از نظر هيوم دربار چون هممختلفي 
. اين امـر امكـان مقايسـه    اند ارجاع به انطباعات دهد كه براساس آن تصورات قابل توضيح مي
آورد. هنـر تقليـد    شناختي را فراهم مـي  ع به اعيان خارجي و ارجاع به اعيان زيباييميان ارجا

هستند. هنر بـا تصـورات   ) referential(ارجاع  و هردو قابل كند كند و شناخت بازنمايي مي مي
كند تا انطباعات ثانويه را  مي هوجود آورد. هنر از تصورات استفاد كند تا انطباعات را به كار مي
  شود كه در ارجاع مدنظر موفق باشد.  اي موفق مي كند و اثر هنري ايجاد
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 هاي زيباشـناختي هـم مسـتلزم سـطح ادراكـي و هـم نيازمنـد سـطح تصـوري          واكنش
)ideational( است )Townsend 2001: 90ة. نظريـ انـد  ها متضمن لذت و حكـم  ). اين واكنش 

تبيين كند و طبق نظر تاونزنـد   شناختي بايد گذر از سطح ادراكي به سطح تصوري را زيبايي
است كـه    گوي اين امر است. انطباع ثانويه واكنش عاطفي هيوم پاسخ ةمفهوم انطباعات ثانوي

) ibid.: 92(است   است. زيبايي انطباعي ثانويه باييزي ةها دربار تأثير تصورات و مقايسه تحت
يكـي از پـنج    معيار ذوقكه هيوم در  چنان شود و مستلزم مقايسه است. هم كه احساس مي

اي درونـي اسـت    . زيبايي عاطفهخواند ميمل أعامل دريافت ارزش اثر هنري را مقايسه و ت
تواند معيـاري محسـوب شـود كـه عملكـرد معيـاري دارد. عاطفـه خـود اصـالت           كه مي

    زيباشناختي دارد.
ش شـناختي نظيـر شـأن خيـال، واكـن      بررسي برخي نتـايج زيبـايي   ربتاونزند  ،ازآن پس
دلي بازتوليد تصورات و انطباعات ديگران در شخص  شود. هم دلي متمركز مي و هم ،مخاطب

كنـد.   مـي  طباعات و تصـورات بـا ديگـران فـراهم    گذاشتن ان اشتراك كاري براي به است و راه
ها را درك  و آنشويم  ميهاي ديگران شريك  دلي است كه در احساس ما ازطريق هم ،درواقع

در هنـر امـور خيـالي     ،نظـر هيـوم   شود. در خيال ممكن مي ةطريق قو اين امر از ، كهكنيم مي
نيسـت.   د. پـس هنـر فريبنـده   شـون  هاي عاطفي تجربه مطرح مـي  هاي سوژه بازنمايي ةمنزل به

شناسـانه   زيبـايي  ةدالنه به تحليل يا تجرب تاونزند بر اين باور است كه از نظر هيوم واكنش هم
   معياري براي كمال و دستاورد هنري وابسته است. ةمنزل طب بهاحتماالً به واكنش مخا

شناسـي   زيبـايي  ةمقايسـ «طوركه از عنوان فصـل چهـارم مشـخص اسـت، يعنـي       همان
كند تا از ايـن   ، تاونزند در اين فصل اخالق و زيبايي را از ديدگاه هيوم مقايسه مي»اخالق  و

شناختي را استنتاج كند. تاونزنـد در   هاي عواطف اخالقي و زيبايي طريق تشابهات و تفاوت
دانسـت   يبايي و خير را يكـي مـي  اين فصل مدعي است كه هيوم برخالف شافتسبري كه ز

 ةشناسي مشخصـ  زيبايي ةبست ذوق هم«نويسد:  داند و مي قياس مي ديگر قابل دو را با يك  اين
(تند يـا آرام) و  او در اين مقايسه به اموري چون قوت عواطف ). ibid.: 142( »اخالق است

خـود   ةبندي چنداني دربـار  پردازد. او تقسيم ها (مستقيم يا غيرمستقيم) مي علي آن ةزمين پس
كند. عواطف اخالقي ارجـاع   ها را به دو نوع متمايز تقسيم نمي دهد و آن ادراكات انجام نمي

فرد را به  دهند و از اين طريق تأثير قرار مي ثابتي به شخصيت و عمل دارند و عمل را تحت
تـر بـا    نيستند و بيش  نينكه احساسات اخالقي معموالً چ درحالي ؛انگيزند انجام عملي بر مي

وجود تفاوت در قوت بااين فصل اين است كه  ةترين يافت . مهماند واسطه در ارتباط حس بي
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 ؛هـا وجـود دارد   هـاي زيـادي ميـان آن    شناسي، مشابهت و متعلق عواطف اخالقي و زيبايي
 )ibid.: 154(شـوند   ها از تعينات ذوق در واكنش به حقايق و روابط محسوب مي آن هردوي

بـرد،   جلو مي عاطفه تأثيرگذارند. اگرچه اين فصل طرح تفسيري تاونزند را يك گام بهر دو 
آن خاطرنشان ساخت اين است كه تاونزند در اين فصل تمايز ميان  ةاي كه بايد دربار اما نكته

هـا،   مشـترك آن  أباوجود منش :گويد مياو  .كند تر مي شناسي هيوم را برجسته اخالق و زيبايي
بدين صورت كه احكـام اخالقـي    در عمل،ثير متفاوتشان أدو عبارت است از ت  فرق مهم آن

كيد بر تمايزات أشناسي چنين نيستند. اگرچه در آثار هيوم نيز ت اما احكام زيبايياند،  عمل أمنش
شناسـي   رسـد زيبـايي   نظر مـي  به اما ،است ايي اخالقي و هنري ذكر شدهدو و تفاوت زيب  اين

ذوق خود را از نگرش كلي به اخالقيات استنتاج  ةنظري«بر اخالقيات اوست و او  هيوم مبتني
هيوم بر اين باور بود كه احساس تصـديق يـا نفـي اخالقـي     . )19: 1395 (گوتر »كرده است

  شود. ه تداعيات معمول تخيلي دارند بيدار ميطور خودانگيخته در تمامي كساني ك به
قواعـد ذوق، خصـلت    ةاختصـار دربـار   بـه » قواعـد «عنـوان  بـا  تاونزند در فصل پـنجم  
و  كنـد  و نيز نقشي كه در طبيعـت انسـان دارنـد بحـث مـي      ،ها غيرقراردادي و الگوبودن آن

واقعيات انساني را تبيين دهند تا وحدت  است قواعد اين امكان را دراختيار او قرار مي  معتقد
تحليل تاونزند از قواعد ذوق درخور توجه اسـت. اگـر قـرار     ).Townsend 2001: 158( كند

قاعده و عاطفه بايد با هم مطابقت داشـته باشـند، زيـرا عاطفـه      ،باشد از قواعد پيروي شود
. پـس قواعـد   ندا تواند تابع قواعدي باشد كه مستقل از آن اي كه دارد نمي دليل بار معرفتي به

كلي را بايد برمبناي همان انطباعات و تصوراتي تبيين كرد كه براي احساسـات و انفعـاالت   
روند. تاونزند درادامه با بحث از سه معياري كه انطباعـات را بـه تصـورات     كار مي فردي به

سازد كه قواعد كلي خـود   و عادت، خاطرنشان مي ،سازند، يعني تشابه، مجاورت مرتبط مي
كه تا اند  ها حقايق تجربي بديهي كنند و آن عواطف را بازنمايي مي ة. قواعد شالوداند اطفعو

هايي وجود دارند كه  تشناسي عل روند. در قواعد اخالقي و زيبايي سطح تبيين علي پيش مي
واكنش احساسـي  ) expectations( طريق نظم و انتظارات ها از انگيزند. آن انفعاالت را برمي

و  ،طريق تكرار، تداعي دلي است كه احساسات را از دهند. شق ديگر قواعد هم ميرا بسط 
رونـد و   اما قواعد گاهي اوقات از مبناي خود فراتـر مـي   ).ibid.: 165( دهد تخيل بسط مي

هايي براي  معيار ذوق را به موضوع يافتن روش ةرو نياز به كنترل دارند. تاونزند مسئل ازاين
چنــان مبنــاي  انتهــاي فصــل پــنجم هــم زنــد. البتــه تاونزنــد در مــيكنتــرل قواعــد پيونــد 

دهد كه چگونه فراينـدهاي   و نشان ميكند  ميشناسي هيوم را حفظ  شناختي زيبايي معرفت
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توانند از كنترل خارج شـوند و   اند و نيز چگونه قواعد مي ذوق گنجانده شده علّي در قواعد
  درنتيجه نياز به اصالح دارند.

 ين فصـل ايـن اثـر محسـوب    تـر  ترين و جذاب چسب توان گفت دل ميفصل ششم كه 
شود كامالً به بحث از معيار ذوق و ماهيت آن اختصاص دارد و تاونزند با چنين انتخابي  مي

برساند. عنوان اين فصـل    سرانجام قبلي اثر را به براي فصل نهايي خود توانسته است فصول
 ةهيوم در مقال ةترين دغدغ مهم ،از نظر تاونزند». قمعياري براي ذو ةمسئل«از اين قرار است: 

در اين بخـش بـا    اوبررسي خود ذوق.   يافتن معياري براي ذوق بود و نه معيار ذوق ةدربار
تواند معيـار باشـد. ذوق    كوشد نشان دهد كه آن نمي بررسي مفهوم ذوق از ديدگاه هيوم مي

يبايي، فضيلت و رذيلـت را نشـان   شود كه عواطف زشتي و ز اي تأثيرگذار محسوب مي قوه
او معتقـد  ). ibid.:185( كنـد  دهد و برخالف عقل كه ازلي است، با تغيير انواع تغييـر مـي   مي

را مطـرح  هـايي   لئاايـد ها  داوري است كه منتقدي با عقل سليم و طبع لطيف و رها از پيش
طي زمان آزمايش دراصول و قوانيني كه  ،ها مطابق باشد. از نظر او كند كه حكم بايد با آن مي

تواننـد معيـار باشـند و     توان ذوق را اصالح كرد مي ها مي طريق آن اند و از خود را پس داده
   8.كار برد ها را به منتقد داور راستين بايد آن

ديـدگاه  جايگاه اين اثر بايد گفت كه تا پيش از انتشار اثر تدي برونيوس بـا عنـوان    ةدربار
صـورت   شناسـي هيـوم بـه    ) چندان به زيبايي1952( شناسي) نقادي (زيبايي ةيوم دربارديويد ه

تاكنون «كند:  صراحت در اثرش به اين نكته اشاره مي جامع توجه نشده بود و خود برونيوس به
اما  ).Brunius 1952: vii( »شناسي هيوم پرداخته نشده است در تحقيقي با اين وسعت به زيبايي

شناسان و محققان قرار گرفته  جه زيباييشناسي هيوم بسيار موردتو كنون زيبايي آن پس تا از
شـود. امـا    اش محسـوب مـي   از نظام فلسـفي ناپذير  جداييشناسي او جزئي  و امروزه زيبايي

پيتر جونز معتقد اسـت   ،هيوم متفاوت است. براي مثال ةاين بخش از فلسف دربارةها  ديدگاه
 )،Jones 1982: 93( هيوم وجـود نـدارد   ةهنر يا زيبايي در رسال ةجامعي دربار ةكه هيچ نظري

شناسي هيوم در فهم كل نظام فلسـفي او   كه مفسراني چون كاستلو بر اهميت زيبايي درحالي
 شناسـي زيبايي لف كتاب قطور و مفصلؤكاستلو م ).Costelloe 2007: viii( ورزند اصرار مي

ثير تاونزند قرار دارد و بر كتاب أت به نوعي تحت ست كها) The British Aesthetic( بريتانيا در
 شناسي و اخالق در فلسفة هيوم زيبايي خودش شش سال بعد نيز كتاب ،او نقد نوشته است

)Aesthetics and Morals in the Philosophy of David Humeتحرير درآورده كـه   ةرشت ) را به
 گيري وي را رد كرده است.  اما نتيجه ،ثر استأگزينش زيبايي از تاونزند مت ةدر شيو
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چراكـه او بـراي    ؛شـود  فـرد محسـوب مـي    هكتاب تاونزند اثري منحصرب ،با اين تفاسير
شروع كار خود قرار داده و اين امر باعث شده  ةنقطبار تمركز بر تمامي آثار هيوم را  نخستين

ازايـن   مطرح كند كه پـيش  شناسي هيوم زيبايي ةبار مطالبي را دربار نخستينتا او براي است 
به مسائلي چـون نقشـي كـه شافتسـبري در       اشاره :موردتوجه هيچ مفسري قرار نگرفته بود

ـ معيـار ذوق در   ةاي كه دربار مسئله ؛گيري انديشه هيوم دارد شكل  معيـار ذوق  ةدربـار  ةمقال
قائـل  شناسي چون ذوق و عاطفـه   اي كه براي مفاهيم زيبايي و ارزش معرفتي ؛كند مطرح مي

اثري بـارز درميـان ديگـر آثـار مربـوط بـه        اين اثر آن را بهروبودن  پيشچنين،  هم .شود مي
عطفي را در   ةادعا كرد نقط جد توان به كه مي طوري به ،شناسي هيوم تبديل كرده است زيبايي

  وجود آورده است. شناسي هيوم به به زيبايي مربوطهاي  پژوهش
  

  . نقد و ارزيابي اثر5
كه به نقد اثر بپردازيم بايد خاطرنشان سازيم كـه اثـر مـذكور را هيـوم، يكـي از       آنپيش از 

اي  در دوران پختگي فعاليت حرفـه  ،شناسان قرن هجدهم جهان مبرزترين متفكران و زيبايي
معناي كوشش بـراي يـافتن خلـل و     رو نگاه انتقادي به اين اثر به خود نگاشته است و ازاين

  .نيستناسازگاري علمي در آن 
  

  نظم منطقي اثر 1.5
در تنظـيم فصـول مختلـف     وكنـد   گيري مـي  تاونزند از نگارش اين اثر چندين هدف را پي

 ةدو فصل تاريخي خواننده را درجريـان سـابق   ة. مطالعكند كوشد اين اهداف را برآورده مي
از مفاهيم و با طرح معاني مدنظر خود . اكندتر  او را مهياي تدقيق بيشدهد تا  ميمبحث قرار 

ادعاي   فصل سوم را به ،ادامهدر كوشد طرح خود را پيش برد. شناسي هيوم مي بنيادين زيبايي
اين وي  دارد.شناسي او ارتباط  شناسي هيوم با معرفت زيبايي: دهد اصلي خود اختصاص مي

 كند و از اين طريق ادعـاي ديگـر   گيري مي ادعاي خود را با استفاده از آثار مختلف هيوم پي
كنـد.   مـي شناسي در ديگر آثـار هيـوم اثبـات     بر وجود مطالب مربوط به زيبايي يمبنخود را 

شـود ارتبـاط ميـان    بررسي دارد تا در اين اثر   خواننده انتظارشك يكي از موضوعاتي كه  بي
تـوان   نمـي هاي خود هيوم نيز آشكار است كـه   از نوشته .شناسي هيوم است اخالق و زيبايي

. در آثـار  اند تنيده زيرا با هم مرتبط و درهم ،اخالقيات او درك كرد  را بدونو ااسي شن يي زيبا
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اين  رسالهجلد اول  ةفقط از مقدم جا ؛ در اينهيوم شواهد بسياري براي اين رأي وجود دارد
). 16: 1396(هيوم د نا گويد: اخالق و نقادي با ذوق ما در ارتباط كنم كه مي مي  را نقل مطلب

هيوم است و فقرات ابتدايي  ةتمام فلسف ةوار نوعي طرح داشت كه اين مقدمه بهنظر  د درباي
كند. لذا ارتبـاط اخـالق و    او مشخص مي ةاين نوشته جايگاه و اهميت موضوع را در انديش

شـود.   رسايي و رواني تمـام طـرح مـي    شناسي موضوعي است كه در فصل چهارم به زيبايي
شد كه اين  بايست در مطالب فصل گنجانده مي مي ار ذوقمعي ةدربار ةمقالبحث از  ،چنين هم

دو فصل آخـر ايـن اثـر     ةاي كه بايد دربار امر هم از نظر تاونزند پنهان نمانده است. اما نكته
دهد و اين ذهنيت  مي  كلي ارائه اين است كه تاونزند در فصل پنجم توصيفي از قواعد گفت

چـون   .؛نظر گرفـت  معيار ذوق درمنزلة  بهبايد كند كه اين قواعد را  را در خواننده ايجاد مي
وحدت واقعيات انساني را  )،Townsend 2001: 159( اند جاكه اين قواعد حقايقي تجربي ازآن

اين درحالي اسـت كـه خـود     ).ibid.: 166( دارند  كننده كه كاركرد كنترل اين ،كنند تبيين مي
 ها انطباق يابند گويد كه بسياري از عواطف انساني بايد با آن اين قواعد مي ةهيوم نيز دربار

)Hume 1985: 229(دهـد و   . اما تاونزند درادامه فصل ديگري را به معيار ذوق اختصاص مي
دهد كه دقيقـاً بـا خصوصـيات قواعـد      جا دوباره خصوصياتي را به معيارها نسبت مي در آن
. )ibid.: 189( ذوق بـا قاعـده سـروكار دارد    كـه  و ايناند  چون حقايق تجربي ؛سان است يك
اي  اي كـه تاونزنـد بـدان اشـاره     نكتـه  ؟چيسـت   قواعدبايد پرسيد كه تفاوت معيار با  ،حال
  رساند. پايان مي گيري الزم به نتيجه  و كتاب را ناگهاني و بدون كند نمي

  
  زبان كتاب 2.5

 و بـرد  كـار مـي   شناسـي هيـوم بـه    يـي  تاونزند در اين اثر نگاهي تحليلي براي مواجهه با زيبا
كند. جمالت كتـاب تاحـدودي    از زبان خود هيوم استفاده مي ،طوركه خود گفته است همان

تـر   و مشكل كمپيچيده از لغات و اصطالحات  .كوتاه و زبان نگارش بسيار رسا و شيواست
ل با سبك كامالً در تقاب شجمالت كوتاه .ها اغلب كوتاه است پاراگراف .استفاده كرده است

 سـه  شود. مثالً ايـن  ، كه اغلب با جمالت بلند و تودرتو شناخته ميقرار دارد نوشتاري هيوم
  جمله را ببينيد:

Private sense leads to a common sense. Shaftesbury does press the sensus communis. 
It is either common agreement or a public feeling. 
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رأي هيوم بالفاصـله شـاهد آن را از آثـار     ةاز طرح يك ديدگاه دربارچنين پس  وي هم
دليل پيچيدگي موضوع، فهم  اگرچه در مواردي، چون فصل سوم، به ،كند خود هيوم نقل مي

اش با ديگر آثار مرتبط، كه  شود. تسلط كامل او بر موضوع و آشنايي بيان او اندكي دشوار مي
  رساند.  بهتر اطالعات ياري مي ةاست، او را در ارائاز ذكر فقرات مربوط كامالً مشخص 

  
  ها اعتبار منابع و كفايت آن 3.5

كرات به منابع ثانوي معتبـر   به ،هاي هيوم دركنار استفاده از كتاب ،تاونزند در نگارش اين اثر
. ارجاع به آثـار مختلـف در مـوارد متعـدد و نيـز      گرفته استها كمك  و از آنكرده مراجعه 
خوبي حاكي از اين امر است. اسـتفاده از آثـار مختلـف     سي مفصل انتهاي كتاب بهشنا كتاب

شناسـي هيـوم    زيبـايي  ةاهي جامع و كامل از نظرياو بتواند ديدگ تا استهيوم موجب شده 
 ،چنـين  هم .اي بارز درميان ديگر آثار تبديل كرده است ارائه دهد و اين امر اثر او را به نمونه

شناسي هيوم  زيبايي ةشده دربار با ديگر آثار نوشته شا يشناسي و آشناي تخصص او در زيبايي
هاي مفسران ديگر باعث شده است تا او در مواقع الزم با بيان ايرادهاي مختلفي كه  و ديدگاه
هاي خود  و ديدگاهكرده ارائه ها  آن به هاي الزم را شده وارد شده است پاسخ مطرحبه بحث 

  .دكنرا نيز بيان 
  

  دقت در استنادات و ارجاعات و رعايت امانت 4.5
در   اي متـداول  استفاده كرده كـه شـيوه   APAدهي  ارجاع ةتاونزند در نگارش اين اثر از شيو

اين است كـه او ارجاعـات بـه منـابع     كرد اي كه بايد به آن توجه  دهي است. اما نكته ارجاع
صورت جداگانه  در انتهاي كتاب بهاصلي را در خود متن ذكر كرده و ارجاع به ساير منابع را 

ها را نيز به همان بخش انتهايي افزوده است. بررسي منابع  نوشت براي هر فصل آورده و پي
مواردي نيز  ،حال ذكرشده و ارجاعات تاونزند به منابع با نهايت دقت انجام شده است. بااين

نويسـنده مـدنظر خـود نكـرده يـا      اي به اثر  گونه اشاره ها نويسنده هيچ وجود دارد كه در آن
در توضـيح مفهـوم ذوق بـه     28 ةدر صـفح وي  ،. براي مثالنداده استاو  ةتوضيحي دربار

كـه از نظـر او ذوق از ديـدگاه شافتسـبري چيـزي جـز        كرده استكسي با نام ويگ اشاره 
بلكـه در  اسـت،  تنها ارجـاعي بـه اثـر ايـن شـخص نـداده        اما نه ؛تشخيص امر نيك نيست

در توضـيح عـدم وجـود    نيز  36ة . در صفحاستنداده او  ةدربارتوضيحي نيز ها  نوشت پي
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كاليـو بـل اشـاره    نـام  تمايز ميان ذوق نيك و بد از ديدگاه شافتسبري به ديدگاه شخصي با 
  .نداده استكه ارجاعي به اثر او كرده 

  
  استفاده از اصطالحات تخصصي 5.5

شناسـي   نويسنده از اصطالحات تخصصـي زيبـايي   ةتوان به استفاد از نكات بارز اين اثر مي
 ةصراحت در مقدم زماني آن، يعني قرن هجدهم، اشاره كرد. تاونزند خود به ةمتناسب با دور

شناسي هيوم  در زيباييفهمي  بدث كند كه يكي از مسائلي كه باع كتاب به اين نكته اشاره مي
كوشند  شناسي معاصر مي در زيباييشده اين است كه مفسران با استفاده از اصطالحات رايج 

شناسي چـون   جاكه در زمان هيوم اصطالحات تخصصي زيبايي تا آن را تفسير كنند. اما ازآن
تواند در انتقال معناي مـدنظر هيـوم از    اند، اين روش نمي ذوق و عاطفه معاني ديگري داشته

بررسـي تـاريخي    نخسـت كتـاب را بـه     ثر باشد. او به اين منظور دو فصلؤشناسي م زيبايي
دهد تا از اين طريق بتواند معناي  شناسي هيوم اختصاص مي گيري اصطالحات زيبايي شكل

شناسي  هيوم توضيح دهد و با استفاده از اين معاني زيبايي ةرايج اين اصطالحات را در دور
ديگر مفسران قرار گرفتـه اسـت. ايـن     ةهيوم را تفسير كند. روش تاونزند بعدها مورداستفاد

قلمـرو وسـيع اصـطالحات     ةدهند اصطالحات دارد كه نشان ةكتاب بيش از ده صفحه نماي
ربط بـه مـاجرا    از برخي اصطالحات كليدي هيوم كه بي ،حال كاررفته در آن است. درعين به

ايـن اصـطالح فقـط در     .phenomenaنظير اصطالح  ،ندرت استفاده شده است بههم نيستند 
  آمده است. 144، و 140، 139، 94، 93صفحات 

 
  هاي علمي اثر وضعيت نقد و بررسي و تحليل 6.5

 هـايش را بـا   تاونزند ابتدا با طرح ديدگاه خود درخصـوص موضـوعات مختلـف اسـتدالل    
 كرده را نقدها  مقابل آن آرايها و  كند. سپس با طرح ديدگاه استفاده از منابع متعدد طرح مي
تـوان از فصـل ششـم     اي شاخص مـي  عنوان نمونه . بهدكن ميو به دفاع از موضع خود اقدام 

باب معيـار  دركه هيوم در اثر  اين ةدر دفاع از نظر خود دربار ،جا ميان آورد. او در آن سخن به
 بـاره  پردازد و نه خود ذوق، درابتدا ديدگاه مخالفان را درايـن  به بحث از معيار ذوق مي ذوق
ـ  و درادامه با بيان نظر خود به كند مي مطرح كنـد.   مسـتندات اقـدام مـي    ةطور مبسوط به ارائ

ل يفصت ، ولي ديدگاه خود را بهكند مي  مخالفان اشاره ةطور مختصر به نظري اگرچه تاونزند به
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بدون دليل مطـرح    ندرت دعوي بهاو كند.  داليل كافي از موضع خود دفاع مي ةبيان و با ارائ
اي آشكار اسـت.   چنين رويه 6 ةصفحمثالً در  ؛گيرد گرانه نيز مي اما گاه نقش مدافعه ،كند مي

را لف تفاسـير ديگـر   ؤرسد م نظر مي بايد بگوييم كه به ،خواني كنيم اگر بخواهيم اندكي نيت
يي طرف هيوم تفاسير نادرست را رد كنـد و گـو   كوشد از داند و مي برخالف قصد هيوم مي

  گويد.  هيوم سخن مي  انسته از زباندانسته يا ناد
هايي است كه نويسنده ميان ديدگاه هيوم و كانت  از نكات بارز اين اثر مقايسه ،چنين هم
جاي اين اثر درصورت وجـود اشـتراكاتي ميـان     كند. تاونزند در جاي زيبايي بيان مي ةدربار

شناسي كانـت   مبناي زيبايينوعي  كوشد تا به و مي زدپردا ميديدگاه هيوم و كانت به بيان آن 
كـاري كـه در فضـاي     ،را در هيوم بيابد و به اين طريق فضل تقدم هيوم را برجسـته سـازد  

  نمايد. سيار ضروري ميشناسي، ب زيبايي ةفقط در حوز فلسفي ايران، نه
  

  بودن محتواي آن ميزان نوآوري اثر و امروزين 7.5
شناسي درميان تمامي آثار هيوم  زيبايي ةريطور مفصل به نظ اين كتاب اولين اثري است كه به

گذرد. نقشي كه  سال مي 16هرچند از زمان انتشار آن  ،نوست لذا كتابي كامالً ؛استپرداخته 
ـ   شناسي هيوم داشـته از بخـش   زيبايي ةگيري نظري شافتسبري در شكل كتـاب   ةهـاي مبتكران

شـود. پـس از    نيز از اين مـوارد محسـوب مـي    معيار ذوق ةدرباراست. بررسي موضوع اثر 
) به روش تاونزنـد توسـل   2007نويسندگان ديگر نيز چون تيموتي كاستلو ( ،انتشار اين اثر

  او بپردازند. ياند با نگاهي جامع به آثار مختلف هيوم به بيان آرا جسته و كوشيده
  

  هاي اسالمي فرض ميزان سازواري محتوا با مباني و پيش 8.5
او  آرايلهـان در مواجهـه بـا    أهاي غيردينـي و حتـي ضـد دينـي هيـوم مت      به ديدگاه باتوجه

مخـالفتي بـا    شـده  طـرح  مسـائل  ةبـه حيطـ   امـا ايـن اثـر باتوجـه     .مالحظات خاصي دارند
اي نشـده اسـت    اي به نظريه كدام از فصول آن اشاره هاي اسالمي ندارد و در هيچ فرض يشپ

گسـترش   اشـد. مباحـث كتـاب نيـز اساسـاً درپـي      هـاي اسـالمي ب   تقابـل بـا آمـوزه    كه در
انـد. امـا    جديـد مطـرح شـده    ةو با زايش فلسـف  مو هجده مشناسي در قرون هفده زيبايي

گويد و اگـر تقـابلي    تر اين كتاب برمبناي گفتمان مدرن سخن مي هرحال در نگاهي عميق به
القاعـده در   كـه علـي  هم باشد، تقابل ميان مباني گفتمان مدرن و تعاليم اسالمي خواهد بـود  

  تواند محسوس باشد.  بادي نظر نمي
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  ميزان انطباق عنوان و محتوا 9.5
موردمداقـه  را شناسـي هيـوم    زيباييتا ست ا لف درپي آنؤدهد كه م عنوان اين اثر نشان مي

بررسـي   هاي اصلي آن نظير ذوق و عاطفـه و معيـار را   لفهؤو م ،و عناصر، مفاهيم دهد  قرار
خـوبي   رسد اين عنوان بـه  نظر مي خوبي حاكي از اين امر است. اما به نيز به . محتواي اثركند
زيرا اين  ،شناسي هيوم را نشان دهد زيبايي ةتواند ديدگاه متمايز و متفاوت نويسنده دربار نمي

شناسي هيوم نوشته شده است  زيبايي ةعنوان تفاوت چنداني با عناوين آثار ديگري كه دربار
شناسـي نيسـت.    شناسي با معرفـت  محتواي اصلي اثر و ارتباط زيبايي ةكنند ندارد و منعكس

كـه محتـواي اثـر     حاليشي است، درآموز يمتن ةكنند تر تداعي عنوان كتاب بيش ،ديگر بيان به
گري و  اين مدافعه ،شد  چه گفته طبق آن ،چنين گري است. هم پردازي و مدافعه تر نظريه بيش
عناصـر اصـلي نظـام هيـوم را      ةشناسي فراتر رفته و تقريباً هم ييپردازي از قلمرو زيبا نظريه

  شامل شده است. 
  

  هاي مقبول اثر فرض ميزان سازواري محتوا با مباني و پيش 10.5
 جهـت كوشد تا محتـوا را در  و مي كند ميسري مباني اشاره  اين اثر به يك ةتاونزند در مقدم
توان گفت تاحد زيادي نيـز در ايـن كـار موفـق      پيش برد و مي ها به فرض اين مباني و پيش
ـ  ؟يا نهاند  شود اين است كه آيا خود اين مباني درست اي كه مطرح مي است. اما مسئله راي ب

شناسي هيوم را اثبات كند و فصل كاملي را نيز به اين  كوشد تا بار معرفتي زيبايي او مي ،مثال
هيـوم و مفسـران بـزرگ قبلـي در     اي اسـت كـه    دهد، اما اين مسئله موضوع اختصاص مي

دهـد كـه چـرا     نمي  چنين هيچ دليلي ارائه او هم اند. كدام از آثار خود به آن اشاره نكرده هيچ
اسـت. از ديگـر     شناسـي هيـوم ناديـده گرفتـه شـده      اييهاي معرفتي زيب ارچوبهتاكنون چ

توانـد   ي مـي هيوم به زيبايي و زشت ةادعاهاي تاونزند اين است كه معتقد است بررسي عالق
اسـت. از ديگـر     بحث و مناقشـه  قابلاو بيفكند، موضوعي كه  ةپرتوي بر ديگر وجوه انديش
ترين بخش  شناسي مهم آن اشاره كرد اين است كه زيبايي توان به ادعاهاي مهم كتاب كه مي

، ادعايي كه )Townsend 2001: 8( شود و براخالق نيز اولويت دارد هيوم محسوب مي ةفلسف
شناسـي علـت بيـان آن اسـت. ايـن       به زيبايي تاونزند ةبيش از انداز ةبتوان گفت عالقشايد 

درحالي است كه خود هيوم در آثار متعدد بر اولويت اخالق بـر ديگـر موضـوعات سـخن     
اخالقيات موضوعي اسـت  «گويد:  ميطبيعت آدمي  ةدربار ةرسالاو در  ،گويد. براي مثال مي
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يا در  )؛Hume 2007: 293( »كند خود جلب مي آدمي را به ةكه بيش از ساير موضوعات عالق
عنـوان   ،ترازهمـه  دانـد. مهـم    را بهترين اثر خود ميمباني اخالق  كتابزندگي خودنوشتش 

 ايرسـاله دهـد:   امور ديگـر نشـان مـي    ةهمتقدم اخالق را بر در طبيعت آدمي  ةرسالفرعي 
تجربـي بـراي اسـتدالل در    كـه كوششـي اسـت بـراي معرفـي روش       ،يآدم يعتطب ةدربار

  موضوعات اخالقي.
شناسي و اخالق در نظام  ميان زيبايي ةشده در اين كتاب درباب رابط تفسير ارائه ،بنابراين

انـد.   كه برخي مفسران تراز اول هيوم نيز بر اين عقيده كمااين ،مناقشه است قابلفلسفي هيوم 
بدين صورت كه يك  ،شده است »و وجهكنه «شايد بتوان ادعا كرد كه تاونزند دچار مغالطه 

بنگـرد و    هيـوم را از ايـن منظـر    ةفلسـف  كـل شناسي باعث شده اسـت   عمر غور در زيبايي
  بداند. وي كليد ورود به نظام فلسفي  شناسي را شاه زيبايي

  
  گيري . نتيجه6

اسـت كـه بـراي كـل فلسـفه طـرح و        هيـوم از فيلسـوفاني   ،از نظر نگارندگان اين نوشـتار 
ماندگي فلسفه درمقابل علوم تجربي آگاه و از اسـتدالل هـاي دور و    رد. او از عقبدا  هدف

انقالبـي   شخـود ة گفت نهد و بهبخواهد بنياني جديد  حاصل عقلي بيزار است. مي دراز و بي
 ياز ابتدا با نظم و ساختاري خـاص آرا  ،رو انجام رساند. ازاين بهغيره كپرنيكي در اخالق و 

و  ،تبيين اخالق، سياستطبيعت آدمي  ةاي دربار رساله ة. هيوم در مقدمدكن ميخود را طرح 
ــايي  ــا زيب ــادي ي ــداف   نق ــز از اه ــي را ني ــالهشناس ــي رس ــد م ــدوار اســت آن را  دان و امي

ازهمه در قلمرو اخالق بوده و تقريباً در اين قلمرو  برساند. اگرچه تمركز او بيش  سرانجام به
شناسـي و سياسـت    لي به اتمام مقصـودش در زيبـايي  هاي خود را گفته است، و گفتني ةهم

معيار  ةدرباركند كه  شود و بعدها مقاالتي پراكنده در موضوعات مذكور منتشر مي موفق نمي
در ه كـ  چنـان  ،رو انـد. ازايـن   از آن جملـه  يو ادب ،ياخالق ياسي،مقاالت س وتراژدي  وذوق 
مبحـث زيبـايي در آثـار قبلـي هيـوم نيـز وجـود داشـته و          ،همين نوشته ذكـر شـد   ةمقدم

هايي در  ذكر موجب بدفهمي و بروز تناقضال فوق اثرشناسي هيوم به دو  دن زيباييكرمنحصر
 ةدربـار ، اسـت  آورده ذوق هنـري سلماني در كتـاب  ه ك چنان ،شود. درواقع هيوم مي ةانديش

پژوهش  وطبيعت آدمي  ةدربار اي هرسالشده در  هاي مطرح نتايج بحثتراژدي  ومعيار ذوق 
  . هستند  اخالق ةدربار
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ها  آثار فيلسوفان باعث شده است زواياي پنهان آرا و افكار آن ةامروزه نگاه جامع به هم
ـ    هـا   نظريـات آن  ةو كامـل دربـار  ديـدگاهي جـامع    ةبهتر مشخص شود و زمينـه بـراي ارائ

توانـد   ترجمه و معرفي چنين آثاري ميشود. كتاب تاونزند نيز چنين رويكردي دارد.   فراهم
تنهـا   ي بـا ايـن اثـر نـه    آشـناي  ،ديگر چنين تحقيقاتي را در ايران نيز فراهم كند. ازسوي ةزمين
توانند بـا  باز اين طريق  تاباشد  بخشثمرتواند براي دانشجويان فلسفه در مقاطع مختلف  مي

شـوند، بلكـه     ده نيسـت آشـنا  شـ  شناختهيران چندان هيوم كه متأسفانه در ا ةبخشي از فلسف
كه بـه    چنين كساني مشناسان و ه يي هنر و نيز زيبا ةتواند براي دانشجويان رشت آن مي ةمطالع
اين اثر بيش از  ،باشد. بنابراينمفيد  نيز مندند هجدهم عالقههاي رايج در قرن  انديشه ةمطالع
شناسي  مندان به زيبايي هن و عالقبراي متخصصا ،كار آيد متني آموزشي به ةمثاب كه بتواند به آن

  قرون هفدهم و هجدهم مناسب است. 
  

 اه نوشت پي
 

بومگارتن نيـز   ةاحتمال زياد او از وجود مقال كار نرفته و به هشناسي در آثار هيوم ب ياصطالح زيباي. 1
  .)17: 1388 هيوم؛ 13 1391 گريسيك( ه استمطلع نبود

اي كـه از كيفيـات    بنـدي  ر تقسـيم . الك ددانـد  مـي از جان الك را متأثر هيوم در اين نظريه خود . 2
و معتقـد اسـت كيفيـات ثانويـه     دهـد   قـرار مـي  اوليه و ثانويه  ةدست در دوها را  دهد، آن مي  ارائه

  شوند. نيستند، بلكه به سوژه مربوط مي ءهايي در شي ويژگي
ـ    ابايد گفت كه اين ديدگاه مخالف. 3 ملي و جـزو  أني نيز دارد كه معتقدند زيبـايي و زشـتي انطبـاع ت

 در خـود ندارنـد  اي از علـت   كـه هـيچ نشـانه   انـد   بخشـي  هـاي لـذت   عواطف انسان و احساس
  .)305- 304: 1391  سلماني(

  توان امروزه درميان مفسران فيلسوفان ديگر نيز يافت. را ميخوانشي چنين . 4
هيـوم  تنها مالك نيستند، كه اگـر چنـين بـود    هم عقيده دارد فقط احساس و عاطفه  تاونزندالبته . 5

. داشـته باشـد   دتوانست وجو نميدر طبيعت آدمي  اي هرسال صورت دراينمانتاليست بود و  سانتي
  هاست.  راهي عاطفه با عقل راه خروج از بحران هم بنابراين،

ـ    گروهيدرمقابل ديدگاه  تاونزنداين تفسير . 6  ةاز مفسران هيوم قرار دارد كـه معتقدنـد او در نظري
اي تر بر پيوسـتگي آر  ند بيشزتر از هاچسون تأثير پذيرفته است. اما تاون شناسي خود بيش زيبايي

هـاي   كوشد تا با بيان تمايزهاي ديـدگاه  تر مي ورزد و در اين اثر بيش هيوم با شافتسبري تأكيد مي
  دو را اثبات كند.  هيوم و هاچسون انفصال اين
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شناسـي   كـه در زيبـايي   هـا و نقشـي   مبحـث انطباعـات و انـواع آن    ةتر دربـار  بيش ةبراي مطالع. 7
  .1389سلماني  بنگريد به دارند،  هيوم

و نه چنين اند  عواطف درباب زيبايي اي در رسالهشناسي هيوم  از كساني كه معتقدند معيار زيبايي. 8
معيار هيوم « :توان به سويل اشاره كرد كه معتقد است معتقد است مي تاونزنداصول و احكامي كه 

ه شـود كـ   مطـرح مـي  افـراي  تـر توسـط    و اين امر بيش ،با عواطف متغير مطابقت دارد تا احكام
  ).Savile 1993: 82( »گذارند اشتراك مي را به ء هاي تجربي خود به شي واكنش

  
 نامه كتاب

ـ   هاي فلسفيپژوهش ،»ييبادرباب زي ومهي دگاهدي«)، 1389علي ( ،سلماني ، 53  س ز،دانشـگاه تبري
  .219ش 

 ة، بـريس گـات، ترجمـ   زيبايي ةنام دانش :در ،»هيومگرايي هاچسون و  تجربه«)، 1395شلي، جيمز (
  فرهنگستان هنر.  :تهران ،مترجمانمشيث عاليي و گروهي از 

اهللا خسـروي،   انپور و حبيـب نفيسـه نمـدي   ة، ترجمـ ومشناسي هيييبازي)، 1391( گريسيك، تئودور
  .لحظه  تهران:

  ماهي. :تهران ابوالقاسمي، محمدرضا ة، ترجميباشناسيز فرهنگ)، 1393گوتر، آران (
  متن. :علي سلماني، تهران ة، ترجمدرباب معيار ذوق ،)1388هيوم، ديويد (
  ققنوس. :جالل پيكاني، تهران ة، ترجمطبيعت آدمي ةدربار ،)1395هيوم، ديويد (

  
Brunius, T. (1952), David Hume on Criticism, Stockholm: Almquist & Wiksell. 
Costelloe, T. (2007), Aesthetic and Morals in the Philosophy of David Hume, Routledge. 
Hume, D. (1985), Essays: Moral, Political, and Literary, Eugene Miller (ed.), Indianapolis, 

IN: Liberty Classics. 
Hume, D. (1999), Enquiry Concerning Human Understanding, Tom Beauchamp (ed.), 

Oxford: Oxford University Press. 
Hume, D. (2007), A Treatise of Human Nature, Fate Norton and Mary Norton (eds.), Oxford: 

Oxford University Press 

Jones, P. (1982), Hume’s Sentiments: Their Ciceronian and French Context, Edinburg: 

Edinburg University Press. 
Savile, A. (1993), Kantian Ethics Pursued, Edinburg: Edinburg University Press 

Townsend, D. (2001), Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment, Routledge. 



 

 

 


