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نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

تواناییهای خیال و نســبت میــان زیبایی طبیعی و هنری از
نظر جوزف ادیسون
مریم بختیاریان*
استادیار گروه فلسفه هنر ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/7/15 :تاریخ پذیرش نهایی)97/9/7 :

چکیده

جوزف ادیسون با تمرکز بر ادرا ک زیباشناختی ،شأن خیال را به عنوان یک نیروی خدادادهی ذهنی که چندین امکان مثبت
و منفی برای لذت بردن فراهم میکند ،باال میبرد .بخشی از نیروی خیال بدور از هر گونه عالقه و انگیز ه معرفتی ،توأم با یک
نگــرش بیغــرض ،میــان حس و فاهمــه آزاد عمل میکند و لذات اولیه را از ابژههای طبیعی یا حاضــر و لذات ثانویه را از تصور و
بازنمایــی آنهــا موجــب میشــود و این گونه ضرورت ارتباط هنر و طبیعت تأیید میشــود .در این مقالــه به منظور بیان این که
چه نســبتی میان زیبایی طبیعی و هنری برقرار اســت ،تالش میشــود شــرح مبســوطتری از کارکردهای شــناختی ،معنوی و
زیباشــناختی خیال عرضه شــود .همچنین از آنجا که نظریه خیال ادیســون ،آرامآرام زمینهی رویکرد ذهنی را در تعریف تجربه
زیباشــناختی فراهــم میکنــد ،تالش میشــود تبیینــی از چرایی وقوع تجربــه زیباشــناختی در مواجهه با زیبایــی ،هماهنگی و
عظمت در طبیعت حاصل شــود و در نهایت بیان این که چگونه امر نو یا غیرمتعارف در خلق تجربه زیباشــناختی میتواند به
ای
هنر در برابر طبیعت ،امکانی مضاعف ببخشد .برای تحقق این منظور ،دادههای این پژوهش از طریق مطالعهی کتابخانه ِ
آرای ادیسون و شارحان وی گردآوری شده ،سپس توصیف و تحلیل میشوند.

واژههای کلیدی

جوزف ادیسون ،خیال ،زیبایی طبیعی ،زیبایی هنری ،لذات اولیه ،لذات ثانویه.

*تلفن ،09122801029 :نمابر.E-mail: Bakhtiarian@srbiau.ac.ir ،021-44865500 :
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مقدمه
جوزف ادیســون 1نویســنده و شاعر سیاسی مســلک انگلیسی ،در
لــذات خیــال ،2با ارائه اولیه نظریه زیباشــناختی خــود ،بنا به دالیلی
کــه در متــن مقالــه ذ کــر میشــود ،از نــوآوری حمایــت میکنــد؛ نظر او
مــورد توجه فیلســوفان تجربهگرایــی همچون هیوم قــرار میگیرد و از
ایــن طریق ،بر گفتمان زیباشناســی مــدرن تأثیر میگــذارد .نظریه او
بــه ویــژه از آن حیــث کــه به یکــی از مهمتریــن مؤلفههــا ،یعنی خیال
یپــردازد ،حائــز اهمیــت فراوان اســت؛ زیرا خیال یکــی از مهمترین
م 
مؤلفههای گفتمان زیباشناسی مدرن محسوب میشود.
تفکیــک ادیســون میــان لذات اولیه و ثانویه 3خیال ،به واســطه
تأثیری است که از اندیشه جان ال ک گرفته است ،به ویژه آن بخش
کــه به تقســیم کیفیــات اولیه و ثانویــه اختصاص دارد .بــه نظر ال ک،
عملکــرد خیال در جریان ادرا ک کیفیــات ثانویه همچون رنگ ،صدا
و طعم که در ادرا ک انســان ســاخته میشوند و به ذات ابژه یا اعیان
تعلــق ندارنــد ،آشــکار میشــود .تعبیــر ال ک در اندیشــه فیلســوفان
تجربهباور بعد از خودش بازتاب داشــت ،و این درســت نقطه مقابل
جریانــی اســت که از دکارت برخاســت و ارزش خیــال را در بحثهای
معرفتی چندان جدی نگرفت .در مواجهه با چنین آرایی ،ادیســون
تصمیــم میگیــرد دفــاع تمامعیاری از جایــگاه خیال در زیباشناســی
انجــام بدهد؛ از ایــن رو او به تواناییهای مثبت و منفی خیال که به
ترتیب به ادرا ک زیبایی و ابداع شــگفتی مربوط اســت ،اشاره کرده و

نادیــده گرفتــن اهمیت آن را در حیات بشــر ممکن نمیداند .گفتنی
است که او با شرح عملکرد خیال ،ذوق را نادیده نمیگیرد ،زیرا ذوق
داوری میکند و خیال ،بازنمایی.
بــا ذ کــر ایــن مقدمه ،ا کنون باید مشــخص شــده باشــد که نوک
پیکان این پژوهش ،موضوع خیال را از جایی نشانه گرفته است که
رفتهرفته میرود تا در بحثهای زیباشــناختی ،نگاه ابژکتیویســتی یا
عینباورانه به زیبایی و هنر رنگ باخته و پای نقش سوژه و توانهای
ذهنی او نیز به میان آید .بر این اســاس ،مســئله اصلی این پژوهش
متوجه شرح و ارزیابی لذات خیال به منزلهی توانایی منحصر به فرد
برای انســان از نظر ادیســون اســت که با توجه به ســهگانه تأثیرگذار از
نظر او ،یعنی زیبایی ،هماهنگی و عظمت 4یا همان واالیی و بازتاب
آن در رابطه میان هنر و طبیعت ،این نکته یعنی تمایز میان زیبایی
طبیعــی و هنــری نــزد او ماننــد بســیاری از فیلســوفان مــدرن مطرح
است و از این حیث ،بخشی از سؤال اصلی این پژوهش این خواهد
بود که :کدام یک از زیباییهای طبیعی و هنری ،برتر است و چرا؟
چیســتی نســبت میان زیبایی طبیعی و هنری ،و چیســتی لذات
خیــال و چگونگــی تحقــق آن ،پرســش اصلــی ایــن پژوهش اســت که
تالش میشود با استناد به توصیف و تحلیل دادههای گردآوریشده
ای آرای جوزف ادیسون و مفسران و صاحبنظران
از مطالعه کتابخانه ِ
آرای او پاسخ روشنی داده شود.

پیشینه پژوهش
کتاب ،پایاننامه یا مقالهای که به طور مستقل به اندیشه ادیسون
پرداخته باشــد ،یافت نشــد و در این در حالی اســت که به عنوان یکی
از اندیشمندان تأثیرگذار بر اندیشه هیوم و کانت ،و نیز در مقام یکی از
زمینهســازان شــکلگیری گفتمان زیباشناســی و هنر مدرن ،نظر او در
باب لذت خیال و زیبایی شایسته نظر و مطالعه است.

تأثیرپذیری ادیسون از جان ال ک
عواطف و احساســات انسان ،نتیجه عملکرد نیروی خیال است.
عملکرد خیال را میتوان در چند مقولهی ادرا ک ،ابداع زیباشناختی
و ابــداع عملی که ســودمندی به همــراه دارد ،تعریف کرد .ادرا ک که
شــامل ادرا ک زیباییهــای طبیعــی و هنری میشــود؛ و ابداع عملی
بر نیازهای انســان متکی اســت؛ نیاز به خورا ک ،پوشــا ک ،ســرپناه و
غیــره کــه از یکی از شــرایط هســتی انســان نشــأت میگیرد .امــا ابداع
زیباشــناختی در قلمرو هنر ســکنی دارد و در کنار ذوق و نبوغ تحقق
میپذیــرد .تصویــر ،یکی از ســاختههای خیال اســت؛ تصویرســازی،

نوعــی سادهســازی دادههــای حســی اســت کــه بــر ادرا کات مبتنــی
اســت .یک تصویر میتواند کامل ،یعنی حاوی تمام ویژگیهای ابژه
و یا نا کامل و حتی شــماتیک یا طرحی ســایهگون از یک چیز باشــد.
چه بســا در گام اول ،انســان تصور کند که کار خیال به زندگی عملی
انســان ربطــی نــدارد ،اما الهــام ،تداعی تصــورات و ترکیب آنهــا که به
ســاخت مفاهیم و چه بســا معرفت یاری میرســاند از فوائد عملکرد
خیـ�ال هسـ�تند ( .)Ribot, 1906, 17-59لــذت ،یکــی دیگــر از تبعــات
عملکــرد نیــروی خیال در ذهن انســان اســت که جوزف ادیســون به
شــرح و تبیین این توانایی خیال میپردازد .این به معنای آن اســت
که لذت در نگاه او امری ذهنی تلقی میشود.
نقطه عزیمت ادیســون از رســاله در باب فهم بشری جان ال ک
اســت کــه بخــش مربوط بــه تفکیــک و تمایز میــان کیفیــات اولیه و
ثانویه را ،بهترین نظرها در علم توصیف کرده است .بر این اساس،
یکــی از منابــع کار وی همــان ســنت تجربهبــاوری انگلیســی در نظر
هابــز ،ال ک و برکلــی اســت کــه بــر آننــد « ...کیفیــات ثانویه هســتی
مس��تقل از تص��ور ندارن��د» ( .)Eliuseff, 1963, 164برخــی از تــوازی
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موضوعــی و روششــناختی ال ک و ادیســون میگوینــد و برآننــد کــه
خیــال به مثابه یک نیروی کلیدی در معرفتشناســی لحاظ شــده
اســت درســت برخالف نظر تجربهباورانی همچون فرانســیس بیکن
که تنها به ادرا ک حســی توســل جســتهاند .از نظر ادیســون «تجربه
حسـ�ی در مقام یک رسانه ادرا کی به تنهایی نا کافی است» (�Grin
 .)dle, 2006, 189رد ایــن نظــر را میتــوان تــا اندیش ـههای ال ک در
تعریــف تصــورات ســاده و مرکــب پیگرفــت .ایــن اهمیت بــه وضوح
در زبــان راویان نامدار مشــهود اســت برای مثــال ،ویرژیل را باید به
دلیل داشتن خیالی فعال و دقیق تحسین کرد ،زیرا زبان ویژهی او
توسط خیالش شکل گرفته و باعث شده است از حد ادرا ک حسی
و آنچــه میبینــد ،فراتر رود .حتی میتــوان گفت خیال خودش یک
اندام ادرا کی است(.)Ibid, 189
ال ک در فصل سوم از دومین قسمت کتاب در باب فهم بشری،
کیفیــات ثانویــه را نیروهایــی معرفــی میکنــد که بــه طور مســتقیم یا
غیرمســتقیم از طریــق کیفیــات اولیــه ادرا ک میشــوند کــه عبارتنــد
از :حجــم ،شــکل ،امتــداد ،تعــداد و حرکــت .ایــن کیفیات بــه ادرا ک
ابدان یا اجرام کمک میکنند و باعث میشــوند تا چیزها را از یکدیگر
تمییــز دهیــم .تصوراتــی کــه انســان در ذهــن دارد ،از آن تصوراتی که
از چیزهــا برمیانگیــزد ،متفاوتنــد .یعنــی ،علــل ایجــاد تصوراتی مثل
ســفیدی و ســیاهی ،تاریکی و روشــنی ،حرکت و ســکون بر انســان به
ســادگی آشکار نیســت به همین دلیل ال ک رســاله را جهت شناخت
بهتــر نحــوهی وقــوع فهم بشــری تدویــن میکند .هر چــه ذهن درک
میکنــد ،ابــژه بیواســطه ادرا ک ،فکــر و فاهمه اســت کــه ال ک آنها را
ً
تصــور مینامد؛ نیروی تولید تصور در ذهن ،کیفیت اســت .مثال یک
گلولــه بــرف قــدرت تولید تصورات ســردی ،ســفیدی و گــردی را دارد
که قـ�درت تولید این تصورات همان کیفیت اسـ�ت(Chapple, 1994,
 .)27کیفیات اولیه قدرت یا نیروی خود چیزهاست و کیفیات ثانویه
حاصل نیروی ادرا کی انسان که البته به کیفیات اولیه مبتنی است.
از چنین نظرگاهی کیفیات ثانویه شــامل تصوراتی میشــود که تحت
تأثیــر نیرویــی کــه خداونــد در ذهــن و بــدن انســان نهاده اســت و به
واســطه کیفیات اولیه ،که ذاتی و درونی ابژهها هســتند مثل شــکل
و حرکــت ،ســاخته میشــوند .بــر ایــن اســاس عالم طبیعــت بیرنگ
اســت و رنگهــا «تنهــا تصوراتــی در ذهــن هســتند و نــه کیفیاتــی در
ماده»(.)Eliuseff, 1963, 162
ادیسون با متمسک شدن به شرح تفاوت این کیفیات میان دو
نوع لذت خیال قائل به تفاوت میشود ،اما نکته مهم این که هر دو
نوع لذت ،به واســطه کیفیات ثانویه حادث میشــوند ،زیرا کیفیات
اولیه تنها نمود ضعیفی دارند و بدان شــکل که موجب لذتی شــوند،
در انســان انگیــزش ایجاد نمیکننــد .لذات اولیــه از ادرا ک ابژههایی
ً
دست میدهند که از راه بازنمایی ساخته نشدهاند و یا اصال طبیعی
بوده و مصنوع انســان نیســتند .لذات ثانویه ،اما ،به واســطه قدرت
خیال دســت میدهند « ،...که بازنمود را با تصور خود ابژه مقایســه
میکن��د» ( .)Ibid, 164مقایســه تصــور ابــژه بــا مرجع آن لذتــی در پی
ندارد ،و ا گر لذتی باشد به نوعی لذت فاهمه است(�Stanford Ency
 ،)clopedia of Philosophy, 2018, No Pageمگــر ایــن کــه بازنمایی

باشد .تمام ژانرهای مختلف هنری اعم از نقاشی ،پیکرهسازی ،شعر
و غیــره ،لــذات ثانویــه ایجاد میکننــد اما در برخی مــوارد در هنرهای
تجســمی ،لــذات اولیــه در ادرا ک زیبایی آن مؤثر واقع میشــوند ،هر
چــه باشــد آنهــا بازنمایــی و یــا تقلیــدی از ابژههــای طبیعی هســتند
( .)Hanm, 1937, 498-500در اصــل اینجــا همــان خیــال اســت کــه
بــه ترکیب تصورات ســاده یا بســیط کمــک میکند ،زیــرا تصوراتی که
بــرای مثــال یــک شــعر میدهد تصــورات پیچیده یــا به تعبیــر ال ک و
ادیسون ،مرکب هستند .به همین دلیل ماجراهایی به زعم هنر رقم
ً
میخورنــد کــه اصال ممکن اســت رخ نداده باشــند و هیچگاه نیز رخ
ندهند و این ویژگی منحصر به فرد لذات ثانونی خیال است.
ادیســون در مــورد لذات ثانویه ،اندکــی افالطونی عمل میکند و
آنها را از تصوراتی که بازنمایی شده مراتبی دوراز واقعیت ،یا به تعبیر
خــودش کمتــر واقعی میداند ،اما از نظر او این دور بودن عامل لذت
واقع میشود.
چنیــن نظرگاهی طبیعی اســت که نقد ادبــی و هنری را متحول
سازد ،زیرا طی یک فرایند تا حدی روانشناختی که آن را نیز از سنت
تجربهبــاوری انگلیســی اخــذ کرده اســت در تحلیل و نقد اثر ،بررســی
تأثیــری کــه در مخاطــب ایجاد شــده را اصل قرار میدهــد .یعنی ،در
نظر او نه مراتب شــباهت در تقلید و بازنمایی شایســته توجه فراوان
اســت و نــه مضامین اخالقــی و غیره ،بلکــه مهم تأثیری اســت که در
خیال برانگیخته میشــود و در نتیجه لذاتی دســت میدهند .از این
حیــث ،تواناییهای منحصر به فردی را برای خیال برمیشــمارد که
البتــه بــر غنــای بحث خیــال در گفتمان زیباشناســی مــدرن نیز مؤثر
واقع میشود.
تــا پیــش از آنچــه بــه زعــم هابــز و ال ک در مــورد خیــال ســخن
گفتــه شــده اســت ،موضــوع خیــال ،چنــان محــل بحثهــای جدی
واقــع نشــده اســت .بیردزلــی نیز بر نقــش تجربهبــاوران در ایــن مورد
بخصــوص کــه منجــر به طرح گســترده بحــث خیال میشــود ،صحه
میگــذارد« :عقلگرایــان قوه خیال را قوه ثبــت تصویر یا ترکیب تصویر
لحاظ میکردند و تخیل کاری اندک یا هیچ کاری در ا کتساب دانش
انجام نمیداد» (بیردزلی .)31 ،1387 ،او میافزاید نخستین تحلیل
در لویاتــان هابــز آمــده اســت و نقــش خیــال در آن ،حفــظ تصاویر در
نبود مرجع آنهاســت که البته ایــن جنبه انفعال دارد ،اما فعالیت آن
زمانی آغاز میشود که خیال ،تصاویر ذخیره شده را با یکدیگر ترکیب
میکند .این ردپای تداعی است که با گذر از مراحلی بعدها نزد هیوم
تکرار میشــود .ال ک به طور موجز به تأثیر خیال در ایجاد اســتعارهها
و تشبیهات اشاره میکند البته در قلمرویی که دستیابی به حقیقت
هرگز در میان نباشد (همان.)32 ،
بیردزلــی بــه نقش تجربهباوران در طرح گســترده موضوع خیال
در مباحث فلسفی اشاره میکند ،اما نقش ادیسون را چندان جدی
نمیگیــرد ،امــا با انــدک تأملــی ،تأثیر مهمی کــه او بر متفکــران بعد از
خــود مثــل هیوم در بحث ذوق و کانت در بحــث تفکیک میان انواع
لذتهای ناشــی از امر حســی ،زیبا ،واال 5و خیر گذاشــت را به خوبی
میتــوان دریافــت .ایــن نکتــه مهمــی اســت کــه او خیــال را تواناتــر از
پیشــینیان خــود درمییابد و هماهنگی ،زیبایــی و واالیی را از جمله
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یشــمارد کــه میتواننــد بــه طور مســتقیم خیــال را
ویژگیهایــی برم 
بــه فعالیــت وادارنــد .البته باید متذکر شــد که از نظــر وی ،زیبایی در
قالــب معیارهــای عینــی دورهی کالســیک ،کــه شــامل ویژگیهایــی
مثل تناســب ،تقارن و نظم بوده اســت ،تا جایی حفظ میشــود که
مدرک
سهم ذهن یا امر سوبژکتیو نیز در ادرا ک زیبایی که به وا کنش ِ
بازمیگردد در نظر گرفته شــود .همواره مداخله ذهن اســت که تأثیر
برخــی ویژگیهــا مثــل هماهنگی ،تشــدید میشــود .ادیســون نیز به
خوبی به این توانایی ذهن از جانب نیروی خیال اشاره کرده است.
«ادیســون مثــل کانــت ،خیــال را در جایی بین حــس و فاهمه،
باال تــر از حــس اما پایینتر از فاهمه قــرار میدهد .لذات فهم چون بر
معرفــت جدیــد مبتنی هســتند بیشــتر ترجیح دارند ،اما بــا این همه
ادیســون میافزاید لذات خیال درســت به همان اندازه معتبر و قابل
ً
انتق��ال هس��تند» ( .)Habib, 2005, 327ادیســون جایــگاه نســبتا در
خــور مالحظهای بــه خیال میدهد کــه دلیلــش را در عاملیت خیال
در ایجــاد حــس رضایــت درونــی از زیبایــی ذ کــر میکند .بــه نظر وی،
در طبیعــت و نیــز در هنر ،منظرههای بدیعی بــرای لذت بردن وجود
دارند که فریبندگی آنها بر نیروی عقل که در شناخت تواناست ،ظاهر
نمیشــود .نیروی خیال از توانش باالیی بهرهمند اســت که میتواند
چشــمان انســان را بــه روی زیباییهای عالــم بازتر کند ،بــه تعبیری
میتواند باعث شــود تا انســان طور دیگر ببیند ،یعنی چشــمانش آن
امــور پنهان که میتوانند نو یا غیرمتعارف و عجیب باشــند را دریابد؛
چشمانی که به نیروی خیال گشوده میشود.

تواناییهای مثبت و منفی خیال
نیــروی خیــال چندیــن امــکان بــرای لــذت بــردن فراهــم میکند
کــه بخشــی از آن ،دور از هــر گونــه قــوای شــناختی و عالئــق معرفتــی
عمــل میکنــد .لــذت بــه دلیــل آزادی خیــال از هــر چه غیر آن اســت
رخ میدهــد .ادیســون بــه صراحــت مفهــوم خیــال را بــه کار میبــرد
و اســتدالل میکنــد کــه فعالیــت خیــال چندیــن امــکان بــرای لذت
بــردن به مــا عطا میکند .انــواع مختلف لذت که توســط خیال برای
مــا ایجــاد میشــود ،از این قرارنــد :آنها کــه منحصر به فرد و مســتقل
از نتیجــه عملکــرد شــناختی ما هســتند و نیــز آنها که بــه عمیقترین
ً
عالئــق مــا بــه معرفــت و کنشهای مــا مربوطند .لذت خیــال عمدتا
شــامل چیزهایی اســت که یا به آزادی آن از هر چیز غیر خیالی اســت
بســتگی دارد و یا شــامل چیزهایی میشــود که از طریق تصور آزادی
ً
در حوزههایی غیر از خیال ســاخته میشــوند؛ احتمــاال منظور اینجا
آزادی کنشهــای انســانی در عرصههــای اخالقــی و سیاســی اســت.
میتــوان اینها را بــه مثابه آزادیهای خیال در معنای مثبت و منفی
در نظـ�ر گرفـ�ت( .)Kivy, 2004, 29-30آنجــا کــه خیــال ،آزاد اســت
ً
از مرزهــای آنچــه صرفــا به لحاظ حســی ادرا ک میشــود فراتــر رفته و
چــه بســا پدیدههایی ناشــناخته و یا بــا عظمت طبیعی را زمینهســاز
ابداع و شــهودی شــاعرانه میســازد که تصویری از آزادی است .این
نــوع الهــام گرفتــن از طبیعــت میتوانــد بــه نــوآوری بینجامــد ،یعنی
همــان ســاحی کــه هنــر بــا آن میتوانــد از طبیعــت پیــش افتــد .بــه

بــاور ادیســون ،هنرمنــدان بــزرگ میتواننــد از طبیعت ،شــباهتها،
اســتعارهها و تمثیلهــا را بیرون بکشــند و به افــکار خود ،یک صورت
خارجــی انتقالپذیــر بدهند تا حســی از رضایت را بــه دیگران منتقل
کنند(.)Addison & Steele, 1987: No. 421, No P
اینجا با اشــاره به آزادی خیال میتوان گفت ،ادیســون تا حدی
به بیغرضی نگرش انســان اشــاره میکند ،زیرا بر آن اســت که انسان
میتوانــد از تماشــای منظرهــای لــذت ببــرد بــدون آن کــه مالک آن
باشــد .امــا ایــن ،آن بیغرضی که کانت بر آن تأ کید داشــت ،نیســت
ً
زیرا به نظر او ،لذت حاصل از خیال لزوما مستقل از سایر منابع لذت
در زندگــی انســان نیســت .یعنــی ،او ماننــد کانــت لــذات را از یکدیگر
جــدا در نظــر نگرفــت .از این رو ،خیال ســایر منابع لــذت را در زندگی
تقویت میکند ،زیرا هیچ هزینهای ندارد ،یعنی بدون هزینه مالکیت
و سایر هزینههای تجربههای روزمره است .لذاتی که از خود اشیا به
دست میآید و لذاتی که از تصورات اشیا به دست میآید ،یعنی فکر
ً
کــردن به خاطرهی آنها ،یا چیزهایی که اصال وجود واقعی نداشــته و
ســاختگی و یــا چه بســا معدوم هســتند .این لــذات را حتی هنرهای
ً
غیــر بصــری مثــا شــنیداری یا ادبیــات نیز ایجــاد میکننــد( .)Ibidهر
چنــد او بــر اهمیت ادرا ک حس بینایی کــه میتواند تصورات متعدد
و متکثری را برای هر کس مهیا ســازد ،تأ کید میکند .لذات خیال یا
از طریــق دیدن مســتقیم ابژههــا و واقعیتها دســت میدهند و یا از
طریق دیدن و ادرا ک آن چه در ژانرهای مختلف هنری مثل نقاشی،
پیکرهســازی و توصیفهــای ادبــی در گونههــای مختلف نظــم و نثر
عرضه میشــوند .شــاید نتوانیم چیــزی را که زمانــی از طریق بینایی
تجرب ـهاش کردهایــم ،دوبــاره به دســت آوریم ،اما همــواره این امکان
وجود دارد تا در حافظه خود آن را ثبت کنیم و دگربار آن را احیا و چه
بســا با تصــورات دیگــری ترکیب کنیم ،تصــور کنید چه ســناریوهایی
کــه از این طریق ســاخته نشــده و نمیشــوند .از همیــن رو ،به نظر او
حتی یک انســان تک افتاده در جزیره دور دســت یا چه بســا زندانی
نیز بتواند با ســاخت تصاویری به مدد نیروی خیال ،از لحظات خود
لذت ببرد( .)Dirk, 2008, 1-14به هر حال ،خیالپردازی ،بخشی از
توان نیروی خیال است که تصوراتی را میتواند ابداع کند؛ در بخش
دیگــری خیــال میتوانــد آن تصــورات را بــه صورت ملمــوس در قالب
یــک ژانــر هنری در معرض نمایش قــرار دهد یا به بیــان و اجرا درآورد
که البته لذات حاصل از این قبیل تولیدات همه ،لذات ثانویه خیال
محسوب میشوند.
ً
بــه نظــر ادیســون ،لــذات اولیــه مســتقیما از ابژههــای عالــم بــه
دست میآیند و فقط با توجه به حضور و واقعیت آنها از لذات ثانویه
متفــاوت هســتند .امــا همیــن تفاوت کافی اســت تــا لــذات ثانویه در
امر ترتیببخشــی و ترکیب تصورات نیرومندتر ظاهر شــوند ،از این رو
لذات ثانوی خیال وسیعتر و کلیتر عمل میکنند؛ چرا که ارتباطشان
با ادرا ک حســی ،به ویژه ادرا ک بصری مســتقیم نیســت .این حا کی
از آن است که لذت یک کنش ذهنی به شمار میآید(.)Ibid, 1-14
امــا لــذات اولیــه خیــال کــه بــا ادرا ک بصــری پیونــد دارنــد،
میتواننــد نتیجــهی عظمــت یــا همــان واالیــی ،زیبایــی و نــوآوری
در چیــزی باشــند کــه البته کار تشــخیص آنهــا بر عهده ذوق اســت.
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اینجا روشــن است که ادیســون ،خیال را با ذوق یکی نمیگیرد ،زیرا
ذوق ،نیــروی داوری و تشــخیص میــزان توفیــق کار هنرمنــد اســت
کــه البتــه تــا لذتــی نباشــد انجــام نمیپذیرد و خیــال بــرای هنرمند،
نیروی بازنمایی ایدهها و تصوراتی اســت که او از طبیعت یا از ســایر
هنرهــا میگیــرد .البته در خصــوص واالیی میتوان گفــت هر چیزی
کــه نــو و غیرمتعــارف 6باشــد میتواند در خیــال از طریــق برانگیختن
شـ�گفتی یـ�ا حس کنجـ�کاوی لذت ایجـ�اد کنـ�د(Addison & Steele,
 .)1891, No.412, 611ایــن قــدرت منحصــر بــه فرد خیال اســت که
میتواند انســان را از ماللتهای ناشــی از تکرار و روزمرگی برهاند .او
میگوید «صحنههای لذتبخش چه در طبیعت باشــد ،نقاشی و یا
چــه در شــعر یک تأثیــر دلپذیر دارند ...و نه تنها به وضوح و روشــنی
خیــال کمک میکنند بلکه همچنین میتوانند اندوه و نژندی را نیز
بزدایند»( .) Dirk, 2008, 6ولی در این بخش از توانایی خیال به نظر
میرســد نیازی به فرم و محتوای آن چنانی نباشد ،و اینجا شاید به
نظر برســد این توانایی خیال ،مثبت نیســت .اما لذت دیگر ناشی از
درک عظمت چیزی است که خیال ما دوست دارد تمام آن بزرگی را
دریابد و اش��باع شود ،مثل مواجهه با یک بیابان برهوت (Addison
 .)& Steele, 1891, No. 412, 610-611ایــن بحــث بعدهــا توســط
کانت به عنوان واالیی در تحلیل احکام زیباشــناختی در نقد قوهی
حکم مطرح شــد« .شاید ادیســون ( )1711-12نخستین کسی باشد
کــه بــه طرح تمایــز دقیق میــان واال و زیبا پرداخته اســت؛ او امر واال
را امری تأثربرانگیز میداند و در ضمن بحث از واال ،ســخن از مفهوم
هــراس مطلــوب بــه میان میآورد» (ریتــر ،گرونــدر و گتفرید،1389 ،
 .)195وقتــی انســان بــا پدیدههایی آنقــدر بزرگ مواجه میشــود که
از درک تمامیــت آن در لحظ ـهای درمیمانــد ،خیالش دوســت دارد
از ادرا ک آن ابــژه بــه صــورت تمــام عیــار مؤفــق خــارج شــود ،امــا آن
پدیــده بزرگتــر از آن اســت کــه او یکبــاره درکش کنــد .در هنگامهی
چنین مواجههای انسان دچار بهت شده و میخکوب میشود ،زیرا
چنیــن عظمتــی از مرزهای خیــال عبور میکند و درکــش در توان آن
نیست .اما این عظمت و شگفتی طبیعت ،نیروی خیال را به تکاپو
وامیدارد و حس کنجکاوی انســان را تحریک و راضی میســازد .به
نظر ادیســون ،خیال ،تاب تحمل امر تکراری و حتی ســکون را ندارد
( .)Habib, 2005, 327ادیســون ،زبــان هومــر را در نمایــش دادن یــا
همــان بازنمایــی چیزهایــی کــه بزرگــی دربردارند شایســته میداند،
و زبــان ویرژیــل را در بازنمایــی هــر آنچــه که بــه زیبایی اشــاره دارد،
بــه نظــر وی ،اهمیت خیال به وضوح در زبان راویان نامدار مشــهود
اســت بــرای مثــال ،ویرژیــل را باید بــه دلیل داشــتن خیالــی فعال و
دقیق تحســین کرد ،زیرا زبان خاص خیالی او باعث شــده است تا از
حد ادرا ک حسی و آنچه میبیند ،فراتر رود .در باب اهمیت خیال،
حتی میتوان گفت خیال خودش یک اندام ادرا کی است (Grindle,
 .)2006, 189همچنیــن او اویــد را در بازنمایــی هــر چیز کــه میتواند
حســی از تازگی به معنای نو بودن را عرضه بدارد و ســرانجام میلتون
را در این که توانســته هر ســه ویژگی را در خود جمع کند ،توانا دیده
است( .)Addison & Steele, 1891, No. 339, PP. 410-413به نظر
میرســد مهمتریــن ابژهها یا متعلقــات ذوق ،در پدیدههای طبیعی

کــه ابهــت و شــکوه دارند ،یافــت میشــوند و هنرمند یا نابغــه باید از
آنهــا الهــام بگیرد .این برخالف نظر برخی مثل شــافتزبری اســت که
مهمترین ابژهها را در فکر انسان جست و جو میکند ،البته با نقشی
کــه ادیســون بــه هنرمنــد میدهــد بخشــی مهمــی از کار او در فرایند
ً
ذهنی تحقق میپذیرد ،زیرا اساســا لذت در ذهن منشأ دارد.
ادیســون خیــال را در تجربــهی واالیــی بــا نوعــی فهم یا شــناخت
مقایســه میکند اما هیچ یک را به دیگری فرونمیکاهد .وقتی انســان
از یــک حــس خــاص یــا یک چیزی کــه برایش مهم اســت مثــل آزادی
لذت میبرد ،اینجا باید آن را همان توانایی مثبت خیال در نظر گرفت
کــه امکان آزادی را به انســان متذکر میشــود .البته خیال در مقایســه
بــا عقل و فاهمه ،محدودیتهایی دارد که نمیتوان انکار کرد ،شــاید
تصور
بزرگترین محدودیت خیال ،حرکت بیانتهای آن باشــد که ِ
خود ِ
این بیانتهایی از نظر ادیسون ،منشأ لذت خیال است .خیال حرکتی
را آغــاز میکنــد که باید توســط فاهمــه و عقل تکمیل شــود .ا گر خیال
ً
نباشــد ،اصــا حرکتــی آغاز نمیشــود .این لــذت ثانوی خیال ناشــی از
مقایســهی تصورات برآمده از ابژهها یا واقعیتها با آن تصوراتی اســت
که در مواجهه با یک اثر هنری ایجاد میشوند .از این رو ربطی به تقلید
یا بازنمایی ندارد بلکه این تأثیر مستقل خیال خودمختار است .اولین
تکانه و تکاپوی خیال در برابر هماهنگی ،دوم در برابر زیبا و در نهایت
در برابــر اعجــاب حاصــل از هیبت و بزرگی اســت که بســته به مهارت و
توانــش فرد میتوانند لذت ثانویه ایجاد کننــد .بنابراین «او یک تصور
پیچیــده از خیــال عرضه میدارد ،بــه مثابهی توانایی ذهــن که هم از
ماده و صورت ابژههایی که مســتقیم به حواس عرضه میشــوند لذت
میبرد ،و هم از فرم و محتوای تصاویر ابژههایی که مستقیم در معرض
نمایـ�ش قـ�رار ندارنـ�د»( .)Kivy, 2004, 35اینجــا ادیســون خیــال را در
درگیرکردن سایر قوای شناختی وارد میکند و وجود آن را برای انسان
ضــروری لحاظ میکند .این با نظر کانت درباره قدرت خیال شــباهت
دارد ،وقتی که میان حس و فاهمه قرار میگیرد و از طریق شماتیســم
به فرایند مفهومسازی یاری میرساند.

کارکرد معنوی خیال
ادیســون در بررســی تواناییهــای خیــال و لــذات حاصــل از آن ،به
فهــم رابطــهی آن با اثبات وجــود خداوند و حاالت معنوی در انســان
مبــادرت میورزد .همانطورکه بعد از وی کانت نیز آورده اســت :خیال
میانجیگری میکند میان نیروی حس و فاهمه .این وســاطت باعث
میشــود تا لذت حاصل از خیال ،واجد ارزشهای اخالقی نیز بشــود.
اولین تجربههای زیباشناختی انسان از طبیعت و سپس از هنر است.
انســان در طبیعــت ،بزرگــی ،هماهنگــی ،زیبایــی و گاهــی اعجــاب را
درمییابد .ادیسون در دیدگاهی که برآمده از رویکرد طبیعی-الهیاتی
است؛ به برتری طبیعت بر هنر اذعان میکند و تأ کید میکند که نباید
فراموشمان شود که طبیعت ،هنر خداوند است .از این هنر ،درسها،
معنــا و ارزشهــای مختلفی میتوان اســتخراج کرد به شــرط آن که به
نیروهای انســانی مجهز باشــیم« .ادرا ک زیباشــناختی ،بخشــی از آن
چیزی اســت که از ما انســان میســازد ،انکار لذات خیال ،ابزار دســت

30
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره ،۲۴شماره ،۴زمستان ۱۳۹۸

دیدگاهی خاص میشـ�ود که طبیعت انسـ�ان را انکار میکنـ�د» (Zietz,
 .)1992, 500ادیســون از ایــن طریــق میخواهد نتیجــه دیگری بگیرد
و شــأنی واالتــر بــه خیال ببخشــد .بر این اســاس ،با ربــط دادن تجربه
زیباشــناختی به ایمان دینی ،به نفع خیال جبههای میگشــاید .او از
برهان طراح استفاده میکند که شبیه به استدالل نظم و ناظم است.
همــواره نظــم بر وجــود ناظمی داللــت دارد ،نظم یکــی از خلقتهای
خداونــدی اســت و مقولههــای دیگــری مثــل زیبایــی ،عظمــت و
شــگفتیهای حاصــل از ا کتشــافات جدیــد را نیــز بایــد بــه آن افــزود.
ً
التفــات به طبیعت برای اثبات وجود خداوند ،البته یک رویهی کامال
تجربی است که با گشت و گذار در طبیعت پیش میرود و مقدمات و
فرضیاتش کامل میشود .این دیدگاه ،کل عالم را مملو از آیاتی میداند
کــه میتــوان در آن قــدرت و تدبیــر الهی را شــاهد بود .اما ،مشــاهده با
چشم یا هر گونه احساسی ،نقطه آغاز است .برای مثال ،عظمتی را که
در سلســلهکوههای ســر به فلک کشیده درمییابیم ،خالق عظیم آنها
را به ما یادآور میشود یا وقتی در جست و جوی مکانها و پدیدههای
ناشــناخته در طبیعــت میگردیــم ،به محض مواجهه با شــگفتیهای
خلقت خداوند است که احساس و عقل ما میخکوب میشود .شاید
ایــن مشــاهدات و احســاسها انســان را بــه جانب شــناخت بیشــتر و
بهتر خداوند و یا پرسـ�تش و طاعت او هدایت کنند( .)Ibid, 498اینجا
ادرا ک زیباشناختی ،ایمان را تقویت میکند و این بدون وجود نیروی
خیال ممکن نیست.
در ایــن قســمت اشــاره به کارکــرد معنوی خیال ،نکتــه مهمی را
دربرداشــت کــه همــان برتری طبیعت بــر هنر به عنــوان خلقت و هنر
خداوند اســت که هم در جهت ســتایش بیشــتر و بهتر خداوند و هم
در جهــت ارتقــای مقــام خیــال از جانب ادیســون در راســتای کمک
بــه ایمــان دینــی مطرح شــده اســت؛ امــا در قســمتهای دیگــری از
مقالههای ادیســون از کمکی که زیبایــی طبیعی میتواند به زیبایی
هنری داشته باشد نیز ،بحثهایی به میان آورده است.

رابطه طبیعت و هنر
ادیســون از برتــری زیبایــی طبیعــی میگویــد ،امــا در عیــن حــال
از مناســبت و کمــک زیبایــی طبیعــی و هنــری بــه یکدیگــر نیز ســخن
میگوید؛ طوری که انسان میتواند با اتکا به خلق مناظر و صحنههایی

بدیع و زیباتر ،حتی ســرگرمی تازهای برای خود فراهم ســازد .عوامل و
ویژگیهــای متعــددی میتوانند توجه انســان را به خــود جلب کنند،
امــا چیزهای جدیــد یا همان غیرمتعــارف به زعم ادیســون ،با اعطای
تصویــر ذهنــی جدید ،ذهــن را به حرکــت وادار میکننــد و حاصل این
فعالیت میتواند لذت باشد .تکرارها انسان را خسته و دلزده میکند؛
تنهــا یــک امــر نــو میتواند نیــروی تــازه وارد کنــد و و ذهن را بــا اعجاب
ظاهــری به تکاپــو وادارد .هنر به جهت مجهز بودن بــه امکان نوآوری
از طبیعت پیش میافتد از این رو که توانش باالتری برای لذت خیال
فراهـ�م میکند( .)Kivy, 2004, 30-35البته از جهت ارتباطی که میان
طبیعــت و هنــر در آفرینش زیباشــناختی و وا کنش به آن وجــود دارد،
لذات اولیه و ثانویه خیال ترکیب میشوند.
علیرغــم برتــری زیبایی طبیعی ،انســان میتواند در هنر عوالم یا
اشخاصی را هستی بخشد که در عالم واقع وجود خارجی نداشتهاند.
اشخاص میتوانند گناهکار یا فضیلتمند باشند و این امکانی است
کــه خیال برای مثال ،در ادبیات یا شــعر فراهــم میکند .از این حیث
عملی خیال ،پتانسیل بیشتری دارد و
هنر برای فراهم کردن میدان
ِ
از طبیعــت پیــش میافتد .اما باالترین حد لــذت برای خیال ،زمانی
اتفــاق میافتــد که هــم از طبیعت و هــم از هنر بهره گرفته میشــود.
شــاید همیشــه تصور شود طبیعت ،آرامش بیشــتر و شادی بیشتری
ً
به انسان عرضه میکند تا مثال مکانی که توسط انسان ساخته شده
اســت؛ ا گــر توافــق و شــباهت بیشــتری میــان طبیعــت و هنر باشــد،
زمینــه بــرای لــذت خیال مســاعدتر و چه بســا مضاعف خواهد شــد.
«در مشــاهده طبیعــت بــه همــان انــدازه آفرینــش هنــر و وا کنــش به
هن��ر ،ل��ذات اولیه و ثانوی��ه خیال ترکی��ب میش��وند» ( .)Ibid, 35این
نظر اخیر گویای نظر ادیسون در نزدیک شدن هنر به طبیعت است؛
چیــزی شــبیه به آنچــه کانت دربــاره زیبایی طبیعی گفته اســت ،که
این وامداری اندیشــه کانت به اندیشــه ادیســون را به وضوح نشــان
میدهد ،زیرا از نظر ادیســون ،لذت خیــال برآمده از نظارهی زیبایی
بــا چشــمان خیــال ،خودمختارتریــن لذت خیال اســت کــه ذهن در
تأیید آن به غیر از اجزا و عناصر فرم که در لحظهی دیده شدن درک
میشــوند مالحظهی دیگری ندارد .این رأی ،نظر کانت در لمحهی
نســبت را یــادآور میشــود جایــی کــه زیبایــی را غایتمنــدی بــدون
غایت تعریف میکند .با این وصف ،ریشــهی بسیاری از جنبشهای
فرمالیستی را میتوان در نظریه زیباشناختی ادیسون مالحظه کرد.

نتیجه
ادیســون در طــرح مباحــث جدیدتری از خیال کــه واجد قدرت
ادرا ک و نیــز خالقیــت و آفرینشــگری دانســته میشــود ،آوانــگارد
محســوب میشــود .خیــال اســت که بــا دیــدن زیباییهــای طبیعی
وجــد میآفرینــد و خیال اســت که با دیدن آنچــه در طبیعت به علت
بزرگی ،درکش از توان انســان خارج اســت ،به رســیدن به تصویری از

آزادی و ســپس بازتاب آن در هنر یاری میرســاند .زیبایی طبیعی را
همگان تجربه میکنند و این نخســتین لذت زیباشــناختی است که
بــرای هــر کس فراهم میشــود که با توجه به تقســیم لــذت خیال به
اولیــه و ثانویه ،از نقــش خیال در ادرا ک زیبایی طبیعی نیز نمیتوان
چشــم پوشــید .امــا خیــال میتوانــد بــه حرکــت و لذتبخشــی خــود
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تواناییهــای خیــال و نســبت میان زیبایــی طبیعی و هنــری از نظر جوزف
ادیسون

ادامــه دهــد ،زیــرا موتور محرک آن ذهن اســت که با دیــدن ابژههای
عالــم واقــع ،انــرژی ذخیره شــده فــراوان دارد و تنها بایــد بتواند از آن
بهرهبرداری و چه بسا فراروی کند .خیال ،عامل شکلگیری ارتباطی
نزدیــک میان انســان و طبیعت میشــود .درســت از بابــت این توان
ـود امکان
اســت که ادیســون بــا وجــود برتــری زیبایی طبیعــی از وجـ ِ
پیــش افتــادن زیبایی هنری ســخن میگوید ،البته به این شــرط که
زمینه تعامل هنر با طبیعت با وساطت خیال همچنان به قوت خود
باقی بماند و نیز به این شــرط که هنرمند نابغهای باشــد تا آن چه از
دیــدگان دیگران پنهان اســت را دریابد .البته نیــروی خیال میتواند
بسته به شرایطی شدت و ضعف داشته باشد.
ً
تحلیــل ادیســون نشــان میدهــد ا گــر کســی از زیبایـ ِـی مثال یک
یبــرد ،مهارتهــای ادرا کــی خیــال او
رمــان یــا یــک فیلــم لــذت نم 
دچــار ضعــف اســت؛ مهارتی که ذهنــی بوده و فعالیــت و کنش ذهن
محســوب میشــود .در این شــرح ،مالحظــه میشــود آرامآرام تجربه
زیباشــناختی بــه توانــش خیالــی و ذهنــی انســان گره میخــورد تا به
ویژگیهــای عینــی یک شــی .یک بخــش از این بار ســنگین بر دوش
هنرمنــد قــرار دارد کــه بایــد زمینههــای الزم ایــن تجربــه را در تجربــه
هنــری خــود برای مخاطب فراهم ســازد .پس هم ایجــاد زمینه برای
لــذت بــردن دیگــران و هم لــذت بردن ،امــری ذهنی تلقی میشــوند
که بســته به پرورش توان ذهنی ،میتواند ســطوح و قشــربندیهای
مختلف داشته باشند؛ نیروی ذهنی خیال همان اندازه که میتواند
بســیار فرهیختــه باشــد و خاص عمل کنــد میتواند عامیانه باشــد و

این به توانش هر فرد و مهارتهای او مربوط است.
تأ کید ادیســون بر حس بینایی ،تفســیری فراتر از آنچه به چشــم
ســر دیــده میشــود دارد ،زیــرا اینجا با شــرح عملکرد خیــال در لذات
ثانویه چشــم ذهن اســت که باید بینا شــود و آنچه میبیند را منتقل
کنــد ،اما لذات اولیه خیال که از ابژههای طبیعی به دســت میآیند،
زمین ـهی الزم لــذات ثانویــه هســتند کــه با تولیــدات هنــری مختلف
فراهم میآیند.
این نگاه ادیسون ،دامنهی متعلقات لذت را میگستراند به حدی
که میتواند ،حتی امور زشــت و خوفآور را نیز دربرگیرد .این تحلیل او
بــا آنچــه کانــت در خصــوص واالیی گفته اســت قرابت دارد ،زیــرا بر آن
است انسان از ساحل امنی که برای خود ساخته و یا فراهم است لذت
میبرد ،زیرا باالتر از مخاطراتی است که او را تهدید میکند .ا گر انسان
خــدای واقعیتهــای عالم نیســت ،اما خــدای تصــورات و تصویرهای
ً
ذهنــی خویش اســت و اساســا لذات انســانی بــه تصویرســازیهای او
ربطــی وثیــق دارند .در خلق زیبایی هنری ،ا گــر هنرمندی از زیبایی و
شــگفتیهای طبیعــی الگو بگیرد ،آنــگاه میتوانــد در توافق طبیعت و
هنر ،لذتی دســت دهد که البته نشــان میدهد آن وقت خیال بســیار
یتــر عمــل کرده اســت .زیبایی طبیعی البتــه برتــر از زیبایی هنری
قو 
اســت زیرا مخلوق خداوند اســت ،اما هنر ،عرصهی امکانات متعدد و
متنوع برای نوآوری اســت از این رو ،از طریق ایجاد حســی از شــگفتی
و کنجــکاوی در انســان ،پتانســیل بیشــتری بــرای ایجــاد لــذت دارد و
میتواند در صورت تحقق آن از طبیعت پیش افتد.

پینوشتها
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A

ddison’s aesthetic theory is expressed in the
pleasures of imagination with an emphasis
on aesthetic perception. Addison’s aesthetic theory
is an important achivement of the early Enlightenment in introducing the significance of the faculty
of the imagination. In this theory, Addison wants to
defend from imagination against those who did not
consider any important role for it, like Descartes.
He considers a cognitive and spiritual function for
imagination. The pleasure of imagination is not
necessarily independent of other sources of pleasure in human life. That is, he did not separate the
different pleasures like Kant. The imagination enhances other sources of pleasure in life, because
it has no cost, that is, without the cost of ownership and without costs of everyday experiences.
The pleasures of imagination either through direct
seeing of objects or facts, or through seeing and
perceiving their representations in various artistic
genres such as painting, sculpture, and literary descriptions that they are presented in different forms
by the authors. Imagination give us a form power
in order to combine and to create images and scenarios. Thus a man can entertain and enjoy even
in his/her own loneliness. The primary pleasures
of imagination are achieved from the perception of
natural objects and man-made objects. Secondary pleasures of imagination are achieved from the
perception of representations in the artworks. The
pleasures of imagination can be caused by exposure to greatness, beauty and harmony. But art has
a special facility that it is same novelty. Art can be
ahead of nature and can be the agent of an agreeable surprise. Since beauty is related to form, it has
the least connection with the cognitive interests

and human actions, and thus it provides the most
autonomous pleasure of imagination that the mind
does not consider in its confirmation other than the
elements and parts of the form that are perceived
at the moment of being seen. Thus the perception
of beauty is due to the power of imagination. For
him, greatness has an effective role in the active of
imagination. For him, pleasure is one mental ability.
If someone does not enjoy it, it’s because of weakness his/her imagination and the eye of his/her mind
is closed. This view about beauty and art tells us
that objective view will gradually go away and subjective view will emerge. Our goal is in the research
that don’t ignore Addison’s contribution in this transition. Kant is raised many of his ideas for example
disinterested attitude and the superiority of natural
beauty. Addison’s thought extends throughout the
18th century in Kant’s thought and the movement
of Romanticism. His influence is observed especially in his emphasis on the visual adjustment of the
imagination, the exposing of mental visibility at the
very center of all aesthetic experience. In this paper, by means of library method, data are collected
and then are described and analyzed in order to be
clear the abilities of imagination in the face of nature and art, then what is the relationship between
natural and artistic beauty?
Keywords
Joseph Addison, Imagination, Natural Beauty, Artistic Beauty, Primary Pleasures, Second Pleasures.
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