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ذهنيتگرايي از ديدگاه قاضي عبدالجبار معتزلي

ديدگاه عبدالجبار انجام شده ،اما كار مستقلي كه به بررسي ذهنيتگرايي در هر سه حيطه پرداخته باشد،

مقدمه
يكي از مباحث قديمي و پرمناقشه معرفتي فيلسوفان ،بحث »عينيت يا ذهنيت« است.
پرسش اين است كه آيا امور ،ديگران و ارزشها وجود واقعي و منحاز از ذهن فاعل
شناسا دارند يا اينكه صرف ًا فاعل شناساست كه به آنها هويت و واقعيت ميبخشد و در

١٤٠

صورت نبودن فاعل شناسا ،اين هويات و ارزشها وجود نخواهند داشت؛ به عبارت

ديگر بر خلاف ديدگاه سوفسطاييان ،بحث بر سر عدم وجود حقايق و ارزشهاي
خارجي نيست ،بلكه بحث بر سر وابستگي اين هويات و ارزشها به ذهن فاعل شناسا

يا بر عكس وجود خارجي استقلالي آنها از فاعل شناسا و تأثيرپذيري و عدم نقش فاعل
پاييز /١٣٩٧شمارة /٧٥عباس دهقانينژاد ،محسن جوادي

شناسا در ايجاد و وجود آنهاست .ديدگاه قائل به وجود هويات و ارزشهاي مستقل از

ذهن و فاعل شناسا را عينيتگرايي و ديدگاه قائل به وجود وابسته ارزشها و هويات به
فاعل شناسا را ذهنيتگرايي يا فاعليتگرايي ناميدهاند .در ادامه سعي خواهيم كرد

ديدگاه قاضي عبدالجبار را نسبت به ذهنيتگرايي متافيزيكي ،اخلاقي و زيباييشناختي
بيان كنيم.

عينيتگرايي و ذهنيتگرايي در حيطههاي مختلف مورد بحث پژوهشهاي بسياري

بوده است .مور با دلايل متعدد سعي كرده است نشان دهد كه ارزشهاي اخلاقي عيني
هستند )مور ،١٣٦٢ ،ص .(١٢٣-٥٥ديويد راس نيز بحث كرده كه ارزشهاي اخلاقي و

ارزشهاي زيباشناختي عيني هستند ) .(Ross, 2002, P.88-103هريسون اشكالات
جدي ذهنيگرايي را بررسي و نوع قوي آن را صراحت ًا رد ميكند )ادوارز،١٣٧٨ ،

ص .(٨٠گراهام ذهنيتگرايي زيباشناختي را مردود دانسته است )گراهام،١٣٩٢ ،

ص .(٣٠٠-٢٩٠هولگيت عينيت و ذهنيت ارزشهاي اخلاقي از ديدگاه كانت ،شيلر و

هگل را مورد مداقه قرار داده و نشان داده است بر خلاف كانت كه اعتقادي به عينيت
ارزشهاي زيباشناختي نداشت ، ،شيلر و هگل به عينيت ارزشهاي زيباييشناختي
معتقد بودهاند )هولگيت ،١٣٩٤ ،ص .(٣١-٢٧سارتول نيز ديدگاههاي موجود در فلسفه

غرب در مورد عينيت و ذهنيت ارزشهاي زيباشناختي را كاويده است) .سارتول،١٣٩٥ ،

ص (١٠٠-٥٩

زاهدي ديدگاه قاضي عبدالجبار درباره عينيت ارزشهاي اخلاقي را با ديدگاه

امامالحرمين جويني مقايسه كرده )زاهدي،١٣٨٣،ص (٤٠-٣٣و حوراني نيز دلايل

عبدالجبار در رد نظريه ذهنيتگرايي اخلاقي را استقصا كرده است

) .(hourani,1971,p13دهقانينژاد با تبيين نظريه وجوه عبدالجبار نشان داده است كه

اين ديدگاه با ذهنيتگرايي اخلاقي و نظريه امرالهي سازگار نيست )دهقانينژاد،١٣٨٩ ،
ص .(٨٢-٦١

١٤١

در مورد ذهنيت متافيزيكي ،ذهنيت ارزشهاي زيباشناختي و مقايسه اين دو با

است كه در اين مقاله سعي كردهام ديدگاه قاضي عبدالجبار دراينباره را تبيين كنم.

الف( ذهنيتگرايي متافيزيك
ذهنگرايي ريشه در ايدئاليسم دارد .ايدئاليسم آييني در انديشه فلسفي است كه توسط
كساني چون افلاطون ،هگل و كانت مطرح شده است .در اين آيين ،جهان خارج ،بياني

از ذهنيات انساني است و پديدههاي با ميزان تطابق خود با نوع انگارهايشان سنجيده
ميشوند .ذهنيتگرايي متافيزيكي ديدگاهي است كه معتقد است واقعيتي بنيادي و

مستقل از شعور و فهم انساني وجود ندارد )قاضي عبدالجبار] ،بيتا[ ،ج،١٢ص.(٤٧

اين ديدگاه معتقد است جهان برساخته تصور انسان است و يكي از ابعاد ذهن ما و
متأثر

از

آن

ميباشد

(http://www.importanceofphilosophy.com/Irrational_Subjectivism.ht
 .ml.قاضي عبدالجبار معتزلي قائلان به ذهنيتگرايي متافيزيكي (Metaphysical

) Subjectivismرا »اصحاب تجاهل« مينامد )قاضي عبدالجبار] ،بيتا[ ،ج،١٢ص (٤٧و

از قول جاحظ نقل ميكند كه اين افراد معتقدند اشيا در ذات خود هيچ حقيقتي ندارند
و واقعيت نزد هر كس همان چيزي است كه ميپندارد )همان( .ذهنگرايان براي فهم

بهتر اين مدعا مثال ميزنند كه فرد معتدلالمزاج عسل را شيرين و كسي كه طبعش
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ديدگاه عبدالجبار درباره ذهنيت ارزشهاي اخلاقي تا كنون كار مستقلي انجام نشده

صفرايي تلخ است ،عسل را تلخ مييابد؛ پس عسل در مقايسه با هر يك يك بار تلخ
است و يك بار شيرين )همان( .بر همين اساس وقتي كسي معتقد است عالم قديم و

ديگري معتقد است عالم حادث است ،ميبايد حقيقت جهان را در مقايسه با يكي
حادث و در مقايسه با فرد دوم قديم دانست )همان(.

عبدالجبار معتقد است هرچند نبايد حساب ذهنگرايان را با سوفسطاييها كه

١٤٢

حقايق خارجي را نفي ميكند يكي دانست ،اما اين دو در مورد انكار دانش ضروري

هيچ تفاوتي ندارند .عبدالجبار البته معتقد است بر خلاف سوفسطاييها ديدگاه
ذهنگرايان به تناقض صريح منجر ميشود؛ »زيرا آنها معتقدند كه هر چيزي ميتواند

پاييز /١٣٩٧شمارة /٧٥عباس دهقانينژاد ،محسن جوادي

داراي ويژگياي كه فاعل شناسا )المعتقِد( بدان باور دارد ،باشد؛ درحاليكه بطلان اين
مسئله در مورد بسياري از ويژگيها واضح است« )قاضي عبدالجبار] ،بيتا[ ،ج ،١٢ص.(٤٨

عبدالجبار وضعيت ذهنگرايان را در اين مسئله مانند كساني ميداند كه منكر علم به
مشاهدات هستند )همان(» .كسي كه معتقد است شيء به خاطر اعتقاد متفاوت دو نفر
ميتواند هم محدَث و هم قديم باشد ،وضعيتش در تجاهل مانند كسي است كه ممكن
ميداند آنچه را كه سياه ميبينيم ،سفيد باشد« )همان(.

عبدالجبار ديدگاه هر دو گروه را با يك استدلال رد ميكند؛ بدين صورت كه بيان

ميدارد اعتقاد فاعل شناسا در وضعيت و صفات شيء خارجي تأثيري نميگذارد؛ زيرا

اگر تأثير ميگذاشت ،ميبايد شيء خارجي به خاطر اعتقاد فاعل شناسا واجد ويژگياي
شود و درحقيقت اين اعتقاد فاعل شناسا ،علت اين ويژگي شيء خارجي ميبود .اين

بدان معناست كه فرد داراي قدرت خالقيت و مسببيت بوده ،بايد بتواند جسم و قدرت
را ايجاد كند]![ .از ساير لوازم باطل اين ديدگاه آن است كه وجود و صفات خداوند به
خاطر اعتقاد ما بدانها بوده و در صورت عدم اعتقاد ما ،وجود و صفات خداوند ،منتفي
خواهد شد )همان( .لازمه ديگر اين است كه اگر كسي جوهر را عرض بداند ،جوهر

تبديل به عرض شود]![ و همچنين امكان داشت شيء واحد به سبب اعتقاد فاعل شناسا
همزمان سياه ـ سفيد ،قديم ـ محدث و موجود ـ معدوم باشد؛ درحاليكه تمام اينها

بداهت ًا باطل است؛ چون به تناقض صريح منجر ميشود )همان( .اين استدلال عبدالجبار
كامل ًا مشابه استدلال جورج ادوارد مور فيلسوف شهير اخلاق در رد ذهنيتگرايي اخلاقي

است )مور ،١٣٦٢،ص.(٦٠-٥٣

يك اشكال جدي كه عبدالجبار به ذهنيتگرايي ميگيرد اين است كه در صورت

پذيرش اين ديدگاه امكان نداشت انسان به بطلان عقيده پيشين خود پي ببرد يا خود يا
ديگري را جاهل بداند )قاضي عبدالجبار] ،بيتا[ ،ج ،١٢ص(٤٩؛ زيرا در هر حال عقيده و
ذهن او سازنده واقعيت و علم است و معنا ندارد عقيدهاي باطل باشد؛ چون وقتي ما

١٤٣

قائل به وجود واقعي و خارجي اشيا نبوده ،علم را داراي مطابق خارجي ندانيم و معتقد
با واقع بيمعنا خواهد بود؛ اما ما خودمان را در بسياري مواقع نسبت به مسئلهاي جاهل
ميدانيم يا عقيده پيشين خود را نادرست دانسته ،آن را با عقيدهاي جديد جايگزين
ميكنيم.

نكته جالبي كه عبدالجبار بدان توجه داشته ،دفع اين اشكال مقدر است كه شما به

اجتهاد قائلايد و در اجتهاد دقيق ًا چنين اتفاقي ميافتد و كار واحدي ممكن است براي
پيروان يك مجتهد حلال و براي پيروان مجتهد ديگري حرام باشد و اين به معناي

اجتماع نقيضين است .قاضي عبدالجبار در پاسخ به اين اشكال مقدر بيان ميدارد كه در

اينجا حلال كاري است كه مجتهد الف و پيروانش انجام ميدهند و حرام فعل مجتهد

ديگر و مقلدانش است و چنين نيست كه فعل واحدي هم حرام و هم حلال باشد
)همان ،ص .(٥٠-٤٥تفاوت ديگر نيز اين است كه در اجتهاد ،بحث درباره افعال مكلفان
در آينده است؛ اما اگر بحث درباره چيزي در گذشته باشد ،بايد داراي يك ويژگي باشد
و اعتقاد فاعل شناسا در مورد اينكه آن ويژگي در آن نيست يا اينكه ويژگي متضادي در

آن است ،لا محاله جهل است )همان ،ص.(٥٠

ب( ذهنيتگرايي اخلاقي
يكي از پرسشهايي كه فلسفه اخلاق متكفل پاسخگويي به آن است ،اين است كه »آيا
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باشيم اين ذهن ماست كه واقعيت خارجي را ايجاد ميكند ،ديگر اشتباه و عدم مطابقت

ارزشها عيني هستند يا ذهني؟ به عبارت ديگر آيا ما خوب را ميخواهيم چون خوب
است يا اينكه خوب ،خوب است چون ما آن را ميخواهيم؟« پاسخي كه به اين پرسش

داده ميشود ،مشخص ميكند كه فرد در زمره عينيتگرايان است يا ذهنيتگرايان:

عينيتگروي اخلاقي به دو صورت مطلق و ضعيفشده مورد اعتقاد است.

صورت مطلق اين نظريه بهطوركلاسيك از سوي افلاطون اظهار شده است .وي
معتقد بود خير اخلاقي وصفناپذير و مستقل است .در دوره معاصر نيز

١٤٤

فلاسفهاي چون مور معتقد به وجود ارزشهايي مستقل از انسان و

مصلحتهاي عقلاني بودهاند .قائلان به شكل ضعيفشده عينيتگروي اخلاقي
ارزشها را صفات يا كيفياتي ظهوري در طبيعت اشيا ميدانند كه بر اثر
پاييز /١٣٩٧شمارة /٧٥عباس دهقانينژاد ،محسن جوادي

برقراري رابطه با انسان به ظهور ميرسند ).(Sayer, 1988, pp.91-92

به هر حال »يك نظريه اخلاقي را در صورتي عيني ميدانيم كه معتقد باشد صدق معنايي
كه به واسطه يك جمله اخلاقي بيان ميشود ،مستقل است از شخصي كه اين جمله را
استعمال ميكند و نيز مستقل است از زمان و مكاني كه در آن ،اين جمله را استعمال
كرده است« )ادواردز ،١٣٧٨ ،ص .(١٦٧منطقگروي اخلاقي ،شهودگروي ،نظريات حس

اخلاقي ،نظريات الهياتي و طبيعتگروي عيني ،همگي در زمره نظريات عينيتگرايند

)همان ،ص .(١٧٥-١٦٨در طرف مقابل »يك نظريه اخلاقي ذهنگروانه نظريهاي است كه
به حسب آن احكام اخلاقي درباره انسانها احكامي است در مورد نحوه واكنش مردم

نسبت به اين انسانها يا افعال ،يعني نحوه تفكر يا احساس ايشان نسبت به آنها« )همان،

ص» .(١٩٣عجالت ًا نظرات ذهنگروانه را ميتوان بر اساس اينكه آيا احكام اخلاقي درباره

افكار يا احساسات گوينده است يا درباره افكار گروهي از مردم است يا احساسات
انسان بما هو انسان ،به سه دسته طبقهبندي كرد«



)همان ،ص .(١٩٤روايتهاي



مور دو فصل از كتاب مهمش » «Ethicsرا به بحث درباره عينيت ارزشها و احكام اخلاقي



در ميان ذهنگرايان بزرگترين چهره ،فيلسوف اسكاتلندي قرن  ١٨ديويد هيوم ميباشد )ر.ك:

اختصاص داده است )ر.ك :ملكيان] ،بيتا[ ،ص.(١٢٤-٥٥

ادواردز ،١٣٧٨ ،ص /١٩٤ملكيان] ،بيتا[ ،ص .(١٧٣-١٦٣

معتدلتري نيز از ذهنگروي اخلاقي وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به نظريه

مكي ) (J.l.Mackieاشاره كرد ) .(Sayer,1988,p17عبدالجبار بر اساس نظريه وجوه



معتقد به عينيت ارزشهاي اخلاقي ميباشد .وي بيان ميدارد:

اگر بد عقلي مانند ستم و دروغ ميبايد به واسطه ويژگيهاي خاص خود از
ديگرافعال متمايز شود ،پس بايد چيزي باشد كه آن فعل را چنين سازد و اگر

چنين چيزي نبود ،اين بدي ترجيحي براي بدبودن ]و خوبنبودن[ ندارد و
همچنين اين فعل در برابر ساير افعال مرجحي براي موصوف صفت بد

١٤٥

واقعشدن نميداشت« )قاضي عبدالجبار] ،بيتا[ ،ج ،٦/١ص.(٥٧

كساني كه قبيحبودن ظلم را مانند قبح تصاوير و منظرههاي زشت وابسته به ديدگاه
اشخاص ميدانند ،ميگويد كه در مورد احكام اخلاقي چنين نيست كه عقلا گاهي ظلم

را حسن و گاهي آن را قبيح بدانند ،بلكه در هر حالتي آن را قبيح و فاعل آن را مستحق
ذم ميدانند )همان ،ص .(٢٠-١٩وي همچنين اختلاف اخلاقي اقوام و گروههاي مختلف

را نه به خاطر ذهنيت احكام اخلاقي ،بلكه به سبب عدم علم آنها به ظلمبودن آن كار
ميداند» .خوارج قتل مخالفان خود را درست ميدانستند؛ چون آنها را مستحق اين كار

ميدانستند و اگر اين كار را ظلم ميدانستند ،مسلم ًا از آن اجتناب ميكردند« )همان،

ص.(٢٠

عبدالجبار سعي كرده است استدلالهايي در رد ذهنيتگرايي اخلاقي اقامه كند؛ البته

اين استدلالها اول ًا در رد قراردادگروي

)(Contractarianism



و نظريه امر الهي

 براي آشنايي با نظريه وجوه ،ر.ك :زاهدي ،١٣٨٣ ،ص.٦٧-٦٤
 قراردادگرايان منشأ احكام اخلاقي و معيار و صدق و كذب و موجهسازي گزارهها و احكام اخلاقي را

در توافق افراد جستوجو ميكنند .قراردادگرايان مدعياند كه يك باور و حكم اخلاقي تنها در صورتي
موجَه و معقول است كه مردمان خاصي در شرايط و اوضاع و احوال خاصي بر آن يا بر قاعده يا نظامي

كه مشتمل بر آن است ،توافق داشته باشند .هابز و جان راولز از قائلان به اين نظريهاند.
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او در مواضع مختلفي ذهنيتگرايي اخلاقي را نادرست ميشمارد و در پاسخ به

اشاعره است؛ اما با توجه به اينكه عبدالجبار امر را نشانه رغبت فاعل و نهي را چيزي
جز كراهت فاعل از فعل نميداند )همان ،ص ،(١١٣عملاً استدلالهاي وي ميتواند براي
رد ذهنيتگرايي اخلاقي نيز كاربرد داشته باشد .وي شش دليل در رد اين تفكر اشعري

كه علت بد و يا خوببودن افعال و به عبارتي وجه بد يا خوببودن افعال ،خواست و

درنتيجه امر و نهي فاعل ميباشد ،ميآورد .درحقيقت وي در اين استدلالها ذهن و

١٤٦

قراردادگروي را با انكار كرده ،ميكوشد موضع خود مبني بر وجود ويژگيهايي عيني

در افعال را كه موجب بدي يا خوبي آنها ميشوند ،تثبيت نمايد .استدلالهاي وي در
اين بحث بدين شرح است:
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 .١اوامر بيانگر وظيفه )وجوب( نيست ...اظهار يك امر يا نهي ـ حتي اگر
توسط خدا باشد ـ مبني بر انجامدادن كاري في نفسه براي اينكه به ما بفهماند

فعل مورد امر واجب يا فعل مورد نهي بد است ،كافي نيست .بد و واجب
ويژگيهاي في نفسه فعل هستند كه بايد با كلماتي علاوه بر امر و نهي مورد

اشاره قرار گيرند :اين را انجام بده ،چراكه واجب )وظيفه( است ،اين را انجام
مده ،چراكه بد است .اگر اين پذيرفته شود ،ما به يك موضع عينيگروانه باز

ميگرديم كه ويژگيهاي اخلاقياي براي فعل وجود دارند كه برتر و اولي به
مورد امر يا نهيبودن فعل هستند ) ،١٣ص.(٥٦

اين استدلال بهطورپراكنده در المغني )قاضي عبدالجبار] ،بيتا[ ،ج ،١٧ص(١٠٨-١٠٧

چنين آمده است» :ما در العمد گفتيم كه سخن فرد كه ميگويد :فلان يا فلان را انجام ده
به منزله اين است كه بگويد آن را از تو ميخواهم« )همان ،ص» .(١١٣همانطوركه نهي
هم غير از كراهت فاعل از فعل مورد نهي نشاندهنده چيز ديگري نيست« )همان(.

 .٢اگر بدي انجام كار بد از سوي ما به خاطر مورد نهيبودن آن ميبود،

ميبايست هر نهيي مانند نهي خداوند باعث بدبودن فعل مورد نهي شود و
لازمه اين پندار ،بدبودن هر آن چيزي است كه آدميان از آن نهي كنند و لازم

 در نظريه امر الهي ) (Divine commandمنشأ خوب و بد را فرمان و خواست خداوند ميدانند .اين

نظريه بسيار شبيه نظريه حسن و قبح الهي و شرعي اشاعره در سنت اسلامي است.

ميآورد در آنچه يكي از آدميان نهي كرده و ديگري بدان امر كرده يا خداوند
نهي كرده و انساني بدان امر كرده ،بد ،خوب شود و باطلبودن ]اين لوازم[

باعث بطلان مقدمهها ميشود )همان ،ج ،٦ص.(١٠٢

عبدالجبار اين استدلال را در قالب يك قياس استثنايي بيان كرده كه صورتبندي

آن ،چنين است :اگر بدبودن بد به خاطر مورد نهي واقعشدن آن ميبود )مقدم( ،آنگاه

مي بايست هر مورد نهيي مانند مورد نهي خداوند ،بد باشد )تالي(؛ اما هر مورد نهي

واقع شده اي بد نيست )بطلان تالي(؛ پس بدبودن بد ،به خاطر مورد نهي واقعشدن ،بد

١٤٧

نميباشد] .وجه ملازمه[ آنكه ملاك بدبودن در مفروض ،مورد نهي واقعشدن ميباشد و

تالي بدين دليل است كه پذيرش تالي محالاتي را لازم ميآورد كه همگي به بداهت
عقلي باطل ميباشد .اين لوازم عبارتاند از:

الف( هر آنچه آدميان از آن نهي كنند ،بد است؛ مثل ًا اگر فردي فرزندش را از

دادورزي يا ايمان به خدا نهي كرد ،بايد اين دو فعل ،بد شوند كه اين ادعا بداهت ًا و بر
اساس سخن شرع باطل است.
ب( اگر فردي از كار  xنهي كند و فرد ديگري -اعم از خدا يا انسان -به كار  xامر
كند ،لازم ميآيد  xهم خوب باشد و هم بد كه اين اجتماع نقيضين و باطل است.

قاضي عبدالجبار در ادامه اشكالي را كه از سوي مخالفان بر استدلال وارد شده و

ملازمه آن را رد كردهاند ،مطرح ميكند» :نهي خداوند باعث بدشدن فعل ميشود؛ چراكه

او مالك و خداست؛ درحاليكه وضع انسانها چنين نيست؛ پس نهي انسانها باعث
بدبودن فعل نميشود« )همان ،ص.(١٠٢
در ادامه چنين پاسخ ميهد:

الف( »مؤثر در بدبودن منهيعنه ،مالك يا رببودن خدا نيست؛ چون اگر ملاك،

مالك يا رببودن باشد ،در حالتي كه نهي نباشد ،ما نميگوييم اين كار بد است
وبا امر و نهي است كه اراده خدا در مورد عملي معلوم ميشود« )همان(.

ب( اگر مالك يا رببودن مدخليتي در نهي و بدبودن فعل داشته باشد و نهي
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از اين بابت فرقي بين نهي خدا و آدمي نيست و ملاك در هر دو موجود است .بطلان

آدمي چون فاقد مالكيت و ربوبيت است ،فعل را بد نكند ،بايد در مورد همه
افعال خدا و آدمي چنين چيزي گفته شود و درنتيجه مثلاً فقط حركتدادن اشيا
توسط خدا مؤثر باشد و توسط ما اثري نداشته باشد )همان ،ص.(١٠٣-١٠٢

» .٣ممكن است يك فعل مورد امر خدا و مورد نهي نبي باشد و بر اساس قول شما
اين فعل چون مورد امر است ،خوب و چون مورد نهي است ،بد ميباشد .لازمه اين
١٤٨

قول آن است كه يك فعل هم خوب و هم بد باشد« )همان ،ص.(١٠٦

» .٤اگر بد ،همان مورد نهيبودن ميبود ،در صورتي كه خداوند ما را از ايمان،

شناخت خدا ،سپاس از منعم و عدل منع و نهي ميكرد ،تمام اين كارها بد ميبود؛
درحاليكه ما به بدنبودن اين امور ]بداهتاً[ علم داريم« )همان ،ص.(١٠٤
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 .٥اگر رغبت و اكراه در خوب و بدبودن فعل مؤثر باشد ،بايد كسي كه علم به
مورد رغبت يا مكروهبودن فعلي ندارد ،خوبي يا بدي آن را تشخيص ندهد؛ اما

انسان عاقل حتي در حالتي كه علم به وجود راغب و كاره ندارد ،واجب
]وظيفه[ را واجب ]وظيفه[ ميداند )همان ،ص.(٤٥

 .٦اگر خوب به معناي مورد امر باشد ،خداوند هيچ كار خوبي انجام نميدهد؛
چون كسي نيست كه به خدا دستور دهد و اين بهمانند سخن خود آنهاست
درباره اينكه خداوند كار بد نميكند؛ چون ناهي ندارد و اگر در مورد خداوند

پذيرفته شود كه وي كار خوب را به خاطر وجهي غير از مورد امربودن آن
انجام ميدهد ،اين حكم بايد به كارهاي بد نيز تسري داده شده و دليل خود
آنها مبني بر اينكه خداوند كار بد انجام نميدهد ،باطل شود )همان ،ص.(١٠٧

ج( ذهنيتگرايي زيباشناختي
در ميان فلاسفه و متفكراني كه به مباحث مربوط به هنر پرداختهاند ،سه ديدگاه

اصلي درباره نحوه وجود ارزشهاي زيباييشناختي وجود دارد .عينيتگرايي با

سردمداري افلاطون كه معتقد است زيبابودن امري خارجي و مربوط به اشياي واقعي

است و به تناسب فروكاسته ميشود .طبق اين ديدگاه تناسبهاي حقيقياي در خارج
وجود دارد كه كار فاعل شناسا صرف ًا كشف آنهاست )هنفلينگ،١٣٧٧ ،ص .(٦٢در اين

نظريه ذهن نقشي جز انعكاس و وانمود ندارد )جعفري تبريزي،١٣٦٩ ،ص  .(٢٠١اين

نظريه در دوران معاصر طرفداراني چون گوردون گراهام )گراهام،١٣٩٢ ،ص  (٢٩٥و
فرانك سيبلي )ر.ك :موسوي ركني،١٣٩٤،ص (٥٥-٥٤دارد .گراهام با واردكردن اشكالات

متعددي به ذهنيتگرايي )گراهام،١٣٩٢،ص  (٣٠٠-٢٩٦بيان ميدارد كه در صورت اتخاذ

رويكرد ذهنيگرايانه به زيبايي ديگر نميتوان هيچ نقد هنرياي را معتبر دانست )همان،

ص (٣٢٩و تعبير عينيگرايانه از هنر ،رويهاي خردپذير ،جامعتر و راهگشاتر است.

سيبلي نيز با تغيير معناي عينيت از »ذاتي شيء« يا »موجود في شيء« به داوريپذيري

١٤٩

اين آثار و اتصاف اين داوريها به صدق و كذب )موسوي ركني،١٣٩٤،ص  (٥٥-٥٤نشان
اما سردمدار ديدگاه دوم ،يعني ذهنيت ارزشهاي زيباشناختي ديويد هيوم فيلسوف

شكگراي اسكاتلندي قرن هجدهم است .هيوم معتقد است »زيبايي رخدادي ذهني يا

وابسته به رخدادي ذهني است؛ يعني حس يا احساسي در درون مشاهدهگر است

)هنفلينگ ،١٣٧٧ ،ص .(٧٠وي ميگويد:

حتي ممكن است كسي شيء را زشت ببيند و ديگري به زيبايي آن توجه كند...

جستوجوي زيبايي حقيقي يا زشتي حقيقي همان اندازه بيهوده است كه
بخواهيم شيريني يا تلخي حقيقي را معين كنيم .شيء واحدي ميتواند بنا بر
آمادگي حواس هم شيرين باشد هم تلخ )همان(.

با توجه به تقليل ارزشهاي زيباشناختي به حواس ميتوان گفت در صورتي كه

فاعل شناسا وجود نداشته باشد ،ديگر ،ارزشهاي زيبايي شناختي نيز وجود نخواهند
داشت »تا زماني كه چنين ناظري حضور نداشته باشد ،آنچه وجود خواهد داشت ،جز
شكلي با ابعاد و نسبتهاي بهخصوص نخواهد بود .ظرافت و زيبايي شيء از

احساسهاي ناظر مايه ميگيرد )همان ،ص .(٧١سانتايانا فيلسوف امريكايي قرن نوزدهم
در تبيين اين سخن هيوم ميگويد» :زيبايي نميتواند هستي مستقل پنداشته شود...

زيبايي در ادراك ما وجود دارد ...آن زيبايي كه مشاهده نشود ،مانند لذتي است كه

احساس نگردد« )همان ،ص.(٧٢
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ميدهد كه ذهنيتگرايي توهمي مبتني بر تعبيري نادرست از عينيت است.

ديدگاه سوم كه ديدگاهي بينابين است و در تقريرهاي متفاوتش گاه ديدگاه دوقطبي
)جعفري تبريزي ،١٣٦٩ ،ص (١٨٣و گاه نظريات ع ّلي زيبايي نام گرفته است ،طرفداراني

همچون فيلسوف اخلاق معروف قرن بيستم جورج ادوارد مور ،كريسپين سارتوِل و

الكساندر نياماس دارد )گراهام ،١٣٩٢ ،ص .(٧٥-٧٤در اين ديدگاه زيبايي را حقيقتي
وابسته به هر دو طرف عين و ذهن و محصول تقابل و مواجهه شيء خارجي و احساس

١٥٠

ي موقعيتي است
لذت فاعل شناسا ميدانند .سارتوِل دراينباره ميگويد» :زيبايي ويژگ ِ

كه مشاهدهگر و شيء در آن هستند ...ما زيبايي را به اشيا ميدهيم و اشيا نيز زيبايي را
به ما ميدهند .زيبايي چيزي است كه ما آن را در تعامل با جهان ميسازيم ) sartwell,
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.(2004, p.5

عبدالجبار بر خلاف رويه و در رويارويي آشكار با معتزليان قبل از خود ارزشهاي

زيباشناختي را ذهني ميداند .وي معتقد است »اگر گفته ميشود تصوير زشت ]قبيح ـ
بد[ است ،اين زشتي تنها به احساسات گوينده راجع بوده و نشاندهنده تنفر و بدآيند

وي ميباشد« )قاضي عبدالجبار] ،بيتا[ ،ج ،١٣ص .(٢٨٥سخن وي را چنين ميتوان مدلل
نمود:

عاقلان ]در حالتي كه تصويري را مشاهده ميكنند[ درحاليكه علم همه نسبت
به آن تصوير يكسان است ،تعدادي تصوير را زشت و تعدادي زيبا ميپندارند...
همچنين ]ممكن است[ كسي كه بار اول تصويري را زشت دانسته ،وقتي براي

بار دوم همان تصوير را مشاهده مينمايد ،آن را زيبا قلمداد كند )همان ،ج،٦
بخش ،١ص.(٢٠

»در حالتي كه تصوير در هر دو بار حالتي يكسان داشته است« )همان ،ج ،١٢ص.(٥٠

بدين صورت »چيز واحدي هم زشت و هم زيباست« )همان ،ج ،٦ص (٢١و چنين
چيزي نميتواند به خاطر وجود وجهي عيني در آن تصوير باشد؛ چراكه اگر ويژگياي

خارجي بود ،بايد تأثيري يكسان ميداشت.

در مقابل نظر عبدالجبار مبني بر تفاوت ارزشهاي اخلاقي و زيباشناختي ،سلف

وي ابوهاشم جبائي ،ارزشهاي زيباشناختي را نيز بهمانند ارزشهاي اخلاقي ،عيني

ميداند .وي معتقد است حتي در ارزشهاي زيباشناختي نيز هميشه ويژگياي عيني
وجود دارد كه باعث افتراق زشت و زيبا از يكديگر شده و همچنين موجب پديدارشدن

احساس تنفر يا رغبت در آدمي ميشود )همان ،ص .(١٩عبدالجبار اين سخن را
نميپذيرد و ميگويد:

حتي با پذيرش نظر ابوهاشم ،باز هم ممكن است فردي كه بار اول آن تصوير
را زشت شمرده ،در زماني ديگر آن را زيبا بداند و به جاي تنفر ،آن را

خوشايند بيابد .اين نكته نشاندهنده آن است كه زشتبودن يك اثر هنري به

١٥١

احساسات انساني مربوط ميشود .همچنين اگر بخواهند براي اثر هنري صفتي
هنري را زيبا و بار ديگر زشت شمرد ...ديگر نميتوان آن صفت را مؤثر در

زيبايي يا زشتي آن اثر دانست و اين درست بر خلاف زشت] بد= قبيح[ عقلي
]اخلاقي[ است )همان ،ج ،٦بخش ،١ص.(٥٥

عبدالجبار صراحتاً بيان ميدارد كه اگر انساني نباشد كه اثر هنرياي را زيبا يا زشت

بشمارد ،اين اثر ديگر نه زشت است و نه زيبا )همان ،ج ،٦بخش ،١ص .(٥١وي وابستگي

ارزشهاي زيباييشناختي به انسان را با مثال كرمي كه در سركه زندگي ميكند ،بيان
كرده ،ميگويد چون كرم از سركه تغذيه ميكند ،ميتواند در آن بزيد؛ اما غير او

نميتواند؛ همچنين مثالهايي درباره تلخيافتن مزه عسل توسط كسي كه صفرا دارد و
تغيير رنگ آب با زعفران را بيان داشته و مانند بسياري از معاصران زيبايي را بهمانند
خوشمزگي امري ذهني و كامل ًا قائم به فاعل شناسا ميداند )همان ،ص.(٥٢

البته در برخي نظرات پراكنده عبدالجبار مطالبي هست كه نظر وي را از

ذهنيتگرايي صرف دور كرده و به نظر بينابيني امثال سارتوِل نزديك ميكند .وي بيان
ميدارد كه در اثر هنري ويژگياي است كه باعث ميشود عده اي آن را زشت و عدهاي

آن را زيبا بدانند؛ به عبارت ديگر وي يك وجه و يك نوع عينيت را ميپذيرد؛ اما اين،
ت زيباييشناختي نيست ،بلكه علت و منشأ ذهنيت زيباشناختي است» .چيزي در
عيني ِ

اثر هنري هست كه باعث ميشود زيبايي آن مورد اتفاق همگان نبوده و بر سر آن
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را اثبات كنند و قائل شوند به خاطر آن صفت است كه ميشود يك بار اثر

اختلاف نظر داشته باشند« )همان ،ج ،٦/١ص.(٥٥

نتيجهگيري
قاضي عبدالجبار ذهنيت متافيزيكي را بر خلاف بداهت دانسته ،دلايل متعددي براي رد

اين نظريه اقامه ميكند .درحقيقت پذيرش عينيت هويات خارجي از ديدگاه وي پايه و
١٥٢

مبناي هرگونه بحثي بوده و عدم پذيرش آن آدمي را تا مرزهاي سوفسطاييگري پيش
ميبرد؛ همچنين وي بر اساس نظريه وجوه ،سرسختانه قائل به عينيت ارزشهاي

اخلاقي بوده و با دلايل مختلفي سعي ميكند نادرستي ديدگاههاي رقيب اعم از
قراردادگروي و ذهنيتگروي را نشان دهد؛ اما در مورد ارزشهاي زيباشناختي ديدگاه

پاييز /١٣٩٧شمارة /٧٥عباس دهقانينژاد ،محسن جوادي

عبدالجبار متفاوت است و او جانب ذهنيت ارزشهاي زيباشناختي را ميگيرد و به نظر

با بديهيدانستن ذهنيت ارزشهاي زيباشناختي ،نيازي به ارائه دليل بر اين مسئله

نميبيند؛ هرچند وي براي ابطال ديدگاه استادش ابوهاشم جبائي ـ كه قائل به عينيت

ارزشهاي زيباشناختي بودـ دليل اقامه ميكند .مسئله قابل تأمل ديگر اين است كه
عبدالجبار در اين پاسخ تا حدودي به نظريههاي دوقطبي نزديك شده و نوعي

عينيتگرايي ضعيفشده در مورد منشأ ارزشهاي زيباشناختي -و نه خود ارزشها

زيباييشناختي ـ را ميپذيرد.
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