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فرانک سیبلی
انگليسی  فرانک سيبلی1 )1996-1923( فيلسوفی 
است كه يكی از تأثيرگذارترين چهره های زيبايی شناسی 
قرن بيستم در حوزة فلسفه تحليلی به شمار می رود و 
تحليلی می دانند.  زيبايی شناسی  پدر  را  او  برخی  حتی 
وی با نگارش مقالة مفاهيم زيباشناختی در سال 1959 
به وجود  فلسفی  زيبايی شناسی  تفكر  انقالبی در حوزة 
زيبايی شناسی  حوزة  انديشه ورزان  از  بسياری  آورد. 
فلسفی بر تأثير عميق سيبلی مهر تأييد زده اند. براندون 
كوک2 در مورد سيبلی می گويد: »بی ترديد سيبلی كسی 
سالمت  و  قدرت  زيبايی شناسی  به  ديگر  بار  كه  است 
در  شايسته ای  جايگاه  تا  شد  سبب  و  بخشيد  عقالنی 
 )Cooke, 2005: 105( بيابد«  انديشه ي فلسفی  حوزه ي 
حتی منتقدان جدی سيبلی نيز پيش از نقد جدی او به 
از  تن  دو  داشته اند.  اذعان  او  توانايی های  و عمق  تأثير 
كوهن4  تد  و  كيوی3  پيتر  يعنی  منتقدانش  مهم ترين 
اذعان دارند كه مقالة مفاهيم زيبايی شناختی كه توسط 
حوزة  در  و  مهم  عميقاً  مقاله ای  يافته،  نگارش  سيبلی 
 Cohen, 1973:( است  تأثيرگذار  بسيار  زيبايی شناسی 
Kivy, 1979: 423 ;113( آرون مسكين4 نيز در مقاله اي 

مفاهيم  مقالة  است،  نگاشته  سيبلی  يادبود  در  كه 
آثار  مهم ترين  زمرة  در  را  سيبلی  زيبايی شناختی 
است  دانسته  گذشته  قرن  نيم  فلسفی  زيبايی شناسی 
)Meskin, 2004: 90( در اهميت همين يک مقالة سيبلی 

همان بس كه بيش از 2000 صفحه نقد و تأييد در مورد 
آن به رشتة نگارش درآمده است.

سيبلی به دنبال مقاله مفاهيم زيبايی شناختی خود، 
سلسله ای از مقاالت را به رشتة تحرير درآورد كه ميان 
و  بازسازی  و  تحول  سير  و  آن ها  انتشار  تاريخی  سير 
استحكام بخشی به نظراتش، می توان رابطه ای منطقی و 
طبيعی يافت. سيبلی تالش می نمود تا در مقاالتی كه 
پس از مفاهيم زيبايی شناختی به رشتة تحرير درآورده 
بود، ضمن پاسخ گويی به اشكاالت، نقاط مبهم و تاريک 
ديدگاه خود را هر چه بهتر تبيين نمايد. ايجاز در كالم و 
روشنی در مفاهيم و مراد نويسنده از خصايص آشكار آثار 

اوست.
اّما آنچه نگارنده قصد دارد در اين مقاله بدان بپردازد، 

دو مقالة  در  خاص  طور  به  سيبلی  كه  است  نكته ای 
پرداخته  بدان  »رنگ ها«  و  زيبايی شناسی«  و  »عينيت 
كيفيات  ذهنيت  يا  عينيت  مورد  در  بحث  يعنی  است 

زيباشناختی.

عینیت یا ذهنیت کیفیات زیبایی شناختی
زمانی كه شخصی با امری زيبا، اعم از زيبای هنری 
كيفيت  نوع  می تواند  می گردد،  مواجه  طبيعی  و 
زيباشناختی را كه درک می كند بر دو گونه بيان نمايد. 
به عنوان مثال تصور كنيد شخصی در برابر آبشاری زيبا 
ايستاده است؛ عبارتی كه او می تواند در بيان درک خود 

از آبشار بيان كند به اين دو شكل است:
الف( این آبشار با ابهت است.

ب( این آبشار با ابهت به نظر می رسد.
در جملة الف شخص، ابهت را به آبشار مستند نموده و 
گویی خود کیفیت با ابهت بودن را از آن درك نموده است در 
حالی که در جملة ب شخص درك ابهت را به خود و ذهنش 
مستند نموده است؛ گویی که این شخص است که ابهت را در 
ذهنش به آبشار بخشیده و ااّل در خارج کیفیتی به نام ابهت 
وجود ندارد. کسانی که به وجود کیفیات زیباشناختی در خارج 
را  ویژگی هایی  چنین  که  آنان  و  عینیت گرا  هستند،  معتقد 

مستند به ذهن انسان می دانند، ذهنیت گرا دانسته می شوند.
اّما سيبلی بر اين باور است كه چون فالسفه تعريف 
ذهنيت  توهم  دچار  می دهند  ارائه  عينيت  از  خاصی 
امر  كه  معتقدند  يعنی  شده اند  زيباشناختی  كيفيات 
يا »در چيزها«  عينی، چيزی است كه »ذاتی چيزها« 
كه  باشد  چيزی  بايد  عينی  امر  ديگر  عبارت  به  باشد. 
او در  از توانايی ادراكی  انسان و مستقل  از  بتواند فارغ 
خارج تحقق داشته باشد. از همين رو است كه فالسفه 
ويژگی هايی مثل رنگ يا طعم را ويژگی هايی در چيزها 
اندازه يا  به حساب نمی آورند در حالی كه اموری مثل 
شكل را جزو امور عينی اشياء به حساب می آورند. اين 
فالسفه معتقدند كه رنگ و طعم، ويژگی هايی وابسته به 
در  نيست  و شكل چنين  اندازه  ولی  ارگانيسم هستند 
حالی كه چنين نگرشی نسبت به »عينيت كيفيات« و 
حتی تعريف فالسفه از »ويژگی« نيز بسيار مبهم است 

)Sibley, 2001c: 72(
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ولی سیبلی گونة دیگری از بحث در مورد عینیت کیفیات 
زیباشناختی را ترجیح می دهد:

عينيت مورد بحث من در اين مقاله در زمرة چنين 
می توان  واقعی  و  صادق  صورت  به  آيا  است؛  جمالتی 
گفت كه بسياری از آثار هنری جذاب و افسون گر هستند 
و بسياری ديگر تأثربرانگيز يا متعادل؟ اين خصوصيات به 
گونه ای هستند كه اگر كسی آن ها را انكار كند، او را در 
نفر  يک  حكم  ديگر  بيان  به  بناميم.  نابينا  يا  و  اشتباه 
می تواند درستی يا نادرستی حكم شخص ديگری را رد 
كند. من اين شيوة طرح بحث در خصوص مسئلة عينيت 
زيباشناختی را بر شيوه های رايج ديگر ترجيح می دهم 

)Ibid(

لذا می توان گفت كه در واقع سيبلی به دنبال صدق 
نمی توانيم  واقعاً  ما  است.  زيباشناختی  احكام  كذب  و 
ابهت در يک آبشار يا هيجان عارفانه را در اشعار موالنا به 
كسی نشان دهيم ولی قطعاً می توانيم بگوييم يک آبشار 
با ابهت است يا اشعار موالنا سرشار از شوقی عارفانه است 

يا خير.
كيفيات  از  سؤال  می توان  كه  است  معتقد  سيبلی 
رنگ ها  همچون  كيفياتی  از  پرسش  با  را  زيباشناختی 
عينيت  تخفيف  قدری  با  شكاكان  واقع  در  زد.  پيوند 
كيفيات  پای  كه  زمان  هر  اّما  می پذيرند،  را  رنگ ها 
می آيند،  ميان  به  شوق  يا  ابهت  همچون  زيباشناختی 
بالفاصله آن ها را با ذهن انسان گره می زنند. در حالی كه 
اگر بتوان رنگ ها را در زمرة كيفيات عينی برشمرد، بايد 
ويژگی های زيباشناختی را نيز حداقل به اندازه رنگ ها 

)Ibid( .واجد عينيت دانست
در واقع سيبلی به جای پرسش از عينيت خارجی، 
همين  در  می كشاند.  كذب  و  به سمت صدق  را  بحث 
مسير سيبلی تالش می كند ابتدا صدق انتساب رنگ ها 
به اشياء را به اثبات برساند، سپس از اين مسير به سمت 
صدق كيفيات زيباشناختی گام بردارد. واضح است كه 
منظور سيبلی از چنين كاری برآوردن شرط الزم برای 
عينيت احكام زيباشناختی است زيرا زمانی كه انتساب 
دو امر خارجی را در يک گزاره صادق بدانيم، حكم به 

عينيت آن ها داده ايم.

عینیت رنگ ها
سيبلی برای هدف خود ابتدا از عينيت رنگ ها آغاز 
می كند. سيبلی می گويد: »چه چيزی می تواند تضمين 
كند كه انتساب سبز به يک شئی صحيح است« يا »چه 
صادق  را  است«  سبز  »الف  مانند  جمالتی  چيزی 
می كنند« )Sibley, 2001b: 54( قبل از پرداختن به اين 
پرسش سيبلی متذكر می شود كه رنگ ها ويژگی هايی 
ساير  به  بستگی  شئی  يک  رنگ  يعنی  هستند،  بسيط 
ويژگی های شئی مزبور ندارد. در واقع اگر چيزی درستی 
رنگ يک شئی را اثبات كند، نمی تواند ساير خصايص آن 
را نيز به اثبات برساند به عنوان مثال سبز بودن زمرد، 

امری غير از حقيقت خود زمرد بودن است.
)Ibid: 67-66(

از اينجا است كه سيبلی سؤال می كند كه چه چيزی 
واقع  در  می كند.  تصديق  را  زمرد  سبزی  بودن  درست 
صدق ساز6 اين گزاره چيست؟ در پاسخ به اين پرسش، 
سيبلی چندين پاسخ محتمل را ابتدا ذكر و سپس تمامی 

آن ها را ابطال می نمايد:
الف( بگوييم اگر شخص دارای بينايی عادی و سالمی 
بوده و در شرايط محيطی مناسب و نور كافی قرار داشته 

باشد، حكم او به سبز بودن زمرد صادق است.
قانع كننده  پاسخ  اين  كه  است  معتقد  سيبلی  اّما 
بينايی سالم و متعارف  از چيستی  نيست زيرا می توان 
پرسش نمود و اينكه چه چيزی می تواند سالمت بينايی 

)Ibid: 55( .شخص را تضمين نمايد
ب( بگوييم كه می توان با رجوع به الگوها، سبز بودن 
زمرد را به اثبات رساند يعنی می توانيم با مقايسه بين 
رنگ زمرد و رنگ سبز در جدول رنگ ها يا رنگ ساير 
اشيايی كه آن ها را سبز می ناميم، سبز بودن زمرد را به 

اثبات برسانيم.
ولی سيبلی در پاسخ به اين پرسش خواهد گفت كه 
چه چيزی ضامن سبز بودن نمونه ای است كه به شخص 

)Ibid( .شكاک ارائه شده است
سيبلی برای يافتن پاسخ اين پرسش، به سراغ سؤال 
زرد،  )مثل  رنگ ها  كلمات  چگونه  ما  می رود:  ديگری 
قرمز، سبز، آبی و ...( را می سازيم؟ در واقع شرايط الزم 
و كافی برای ابداع اين كلمات چيست؟ سيبلی در پاسخ 
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به اين پرسش، پاسخی داستان گونه مطرح می نمايد:
اشخاص در اوايل كودكی اشياء را به طور بی رنگ يا 
سياه و سفيد می بينند و به طور تدريجی يا ناگهانی واجد 
بينايی رنگی می شوند. كودكان ناگهان متوجه می شوند 
به  قادر  اين  از  پيش  تا  كه  را  اشيايی  می توانند  كه 
تميزشان از يكديگر نبودند، به شيوة جديدی دسته بندی 
نمايند ... نكتة مهم اينكه می بينند ديگران نيز همين راه 
را برای تميز اشياء از يكديگر می پيمايند و برای انجام 
چنين تمايزی ميان اشياء محتاج بينايی، توجه به شيئ 
مربوطه و همچنين وجود نور كافی هستند ... كودكان 
علی رغم تغييرات رنگی اشياء در شرايط متفاوت، نظم و 
قاعده ای را می يابند و با اعمال شرايط خاص تحقق آن 
قواعد به عنوان شرايط مطلوب )مثاًل نور كافی(، بر اساس 
آن ها، رنگ واقعی اشياء را تشخيص داده و از رنگ هايی 
)Ibid: 55-56( كه صرفاً به نظر می رسند، تمييز می دهند

سيبلی بر اين باور است كه اولين شرط برای تحقق 
اشياء  ميان  بتوانند  انسان ها  كه  است  آن  رنگ ها،  زبان 
تمايزات يكسانی را بر حسب رنگ هايشان برقرار نمايند. 
سيبلی چنين توافقی را »توافق اوليه در تمايز«7 می نامد. 
افراد  كه  است  تمييزگذاری  در  توافق  همين  اساس  بر 
كلماتی را برای گونه ای از تمايزات كه در واقع رنگ اشياء 
آنكه  از  پس  انسان ها  يعنی  می كنند  انتخاب  هستند، 
ويژگی »رنگ«  در  دارای شباهت  اشيايی كه  از  برخی 
هستند را در يک گروه قرار می دهند، آن را به رنگ آبی، 
چنان  دارای  كه  اشيايی  ساير  از  و  ناميده  سبز  يا  زرد 
اولين  می كنند.  جدا  نيستند،  تمييزدهنده ای  ويژگی 
افرادی كه كلمات رنگ ها را ابداع نمودند و برای رنگ های 
»نامگذاران  سيبلی  اصطالح  در  بردند  كار  به  خاص 
اصلی« ناميده می شوند. )Ibid: 57( در واقع بقيه انسان ها 
تابع قواعد كلی آن »نام گذاران« در گونه ای از تمايز ميان 
رنگ  عنوان  به  ما  امروزه  كه  تمايزی  هستند.  اشياء 

می شناسيم.
اّما بايد دقت داشت كه استفادة مستمر و هميشگی 
تمامی نسل ها در به كار بردن كلمات رنگی برای اشياء 
در  رنگی  كلمات  پايداری  برای  اساسی  شرطی  خاص، 
طول سال ها و قرن ها است.  در واقع نسل های پس از 
»نامگذاران اوليه« بايد از همان كلمات رنگی برای همان 

دستة خاص از اشيايی كه دارای آن ويژگی رنگی خاص 
طول  در  بتواند  رنگ ها  زبان  تا  كنند  استفاده  بوده اند، 

)Ibid( .زمان و نسل های متعدد همچنان زنده بماند
كه  برسد  ذهن  به  پرسش  اين  است  ممكن  اكنون 
نيز ممكن است  رنگی متفاوتی  تمييزگذاری  با  افرادی 
وجود داشته باشند كه علی رغم تمييزگذاری رنگی، اّما 
به گرو ه های رنگی متفاوتی معتقد هستند. مثاًل ممكن 
است عده ای زمرد را آبی، عده ای طوسی و دسته ای ديگر 
است.  زمرد سبز  معتقديم  ما  كه  حالی  در  ببيند  قرمز 
حال ترجيح و درستی با كدام دسته است؟ سيبلی در 
پاسخ به اين پرسش، »توافق در بيشترين جزييات«8 را 
مطرح می كند. بنا بر نگرش سيبلی افرادی كه بتوانند 
بيشترين جزييات را در خصوص رنگ ها تشخيص دهند، 
گروه معتبر برای انتساب يک رنگ به يک شيی خواهند 
بود )Ibid: 57-58( لذا است كه امروزه ما زمرد را در رنگ 
سبز  كلمة  انتساب  يعنی  می نماييم.  دسته بندی  سبز 

برای زمرد مراحل زير را پيموده است:
ابتدا گروهی كلمة سبز را برای تمايز خاص زمرد از 

ياقوت به كار برده اند.
اين كلمه در طول قرن ها توسط نسل ها، پشت سر 
هم همچنان مورد استفاده قرار گرفته است و همگی بر 

سر تمايز خاص زمرد از ياقوت اتفاق نظر داشته اند.
دانسته اند  سبز  را  زمرد  كه  گروهی  آن  بر  عالوه 
همواره از قدرت تشخيص جزيی تری در رنگ ها نسبت به 
گروهی كه مثاًل زمرد را هم رنگ ياقوت می دانسته اند، 

برخوردار بوده اند.
بی شک پاسخ سيبلی را شايد بتوان در مورد اشيايی 
درست  داشته اند،  وجود  تاكنون  گذشته  اعصار  از  كه 
كشف  يا  ساخته  جديداً  كه  اشيايی  اّما  كرد  ارزيابی 
می شوند را چگونه بايد به رنگ ها منتسب نمود؟ سيبلی 
معتقد است كه می توان از اشيايی كه در گذشته تعيين 
رنگ شده اند و اختالفی در آن ها وجود ندارد9 به عنوان 
قدرت  دارای  كه  را  افرادی  ديدگاه  و  برده  سود  الگو 
تمييزگذاری جزيی تری هستند و اشياء جديد را در دايرة 
رنگی اشياء مورد توافق قرار می دهند، به عنوان نگرش 

)Ibid: 59( .حقيقی پذيرفت
چيستی  خصوص  در  سيبلی  بيان  پايان  در  لذا 
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رنگ ها، بايد گفت كه رنگ ها با اين نگرش اموری عينی 
قلمداد می گردند و اگر اختالفی نيز وجود داشته باشد، 
تنها در حوزة نوع رنگ باقی خواهد ماند و به خود رنگ ها 
سرايت نمی كند. بدين معنا كه حتی يک كوررنگ نيز كه 
دهد،  تشخيص  را  سفيد  و  سياه  جز  رنگی  نمی تواند 
همچنان جهان را رنگی می بيند يعنی حداقل به وجود 

دو رنگ يعنی سياه و سفيد معتقد است.
در ابتدای مقاله اشاره كرديم كه سيبلی تالش دارد 
تا با پيوند ميان كيفيات زيباشناختی و رنگ ها و سپس 
اثبات عينيت رنگ ها، عينيت كيفيات زيباشناختی را به 
عينيت،  از  را  پرسش خود  نوع  هر چند  برساند.  اثبات 
بخصوص در حوزة زيبايی شناسی تغيير داد، اّما تالشش 
معطوف به حوزة عينيت رنگ ها گرديد تا از آن طريق 
و  شورانگيز  متعادل،  شاد،  دلفريب،  همچون  كيفياتی 
در  روزه  هر  ما  كه  زيباشناختی  كيفيات  از  بسياری 
اثبات  به  را  می دهيم  قرار  استفاده  مورد  مكالماتمان 
به  قايل  نيز  زيبايی شناسی  زيرا شكاكان حوزة  برساند. 
اگر  و  هستند  اغماض  قدری  با  حداقل  رنگ ها  عينيت 
بتوان رنگ ها را دارای عينيت قلمداد نمود، چرا نتوانيم 
كيفيات و احكام زيباشناختی را دارای عينيت حداقل به 
ميزان و درجة عينيت رنگ ها بدانيم. البته همانگونه كه 
در مقدمه نيز بيان شد، بيان سيبلی در خصوص عينيت 
روزمره  زندگی  در  آن ها  عينيت  اثبات  به  تنها  رنگ ها، 
اكتفا می نمايد و مسلماً نمی تواند يک فيلسوف شكاک و 
مراودات  در  تنها  رنگی  احكام  كند. پس  قانع  را  دقيق 

روزمره و عادی زندگی، احكامی عينی خواهند بود.
در ادامة مجادلة سيبلی با شكاكان، وی دو اشكالی را 
كيفيات  عينيت  به  زيبايی شناسی  حوزة  شكاشان  كه 
آن ها  به  سپس  و  مطرح  می نمايند،  وارد  زيباشناختی 

پاسخ می گويد.
شكاكان معتقدند از آنجايی كه نمی توان برای عينيت 
كيفيات زيباشناختی استدالل و يا استنتاج منطقی ارائه 
داشته  سوبژكتيو  ويژگی  بايد  كيفيات  اين  لذا  نمود، 

باشند.
معترف  ابتدا  اشكال،  اين  به  پاسخ  مقام  در  سيبلی 
احكام  برای  نمی توان  شكی  هيچ  بدون  كه  است 
تعريف  اصول معينی  يا حتی  و  استدالل  زيباشناختی، 

نمود ولی از اين سخن نمی توان نتيجه گرفت كه كيفيات 
پيشتر  زيرا  هستند.  ذهنی  صرفاً  اموری  زيباشناختی، 
رنگ ها،  اثبات  برای  نمی توان  چه  اگر  كه  داديم  نشان 
نمی توان  حال  عين  در  اّما  چيد،  منطقی  استدالل 
ويژگی هايی همچون رنگ ها را اموری صرفاً ذهنی قلمداد 
نمود در حالی كه خود شكاكان نيز در خصوص رنگ ها 
معتقد به عينيت هستند. پس اگر بتوان رنگ ها را دارای 
جنبه ای از عينيت برشمرد، پس می توان مدعی شد كه 
كيفيات زيباشناختی نيز به همان درجه از عينيت كه 
 Sibley,( هستند.  عينيت  واجد  برخوردارند،  رنگ ها 

)2001c: 75

اشكال دوم شكاكان متوجه اختالف عميق و گسترده 
معتقدند  ايشان  است.  زيباشناختی  كيفيات  حوزة  در 
شايد بتوان با كمی اغماض عينيت رنگ ها را بر كرسی 
اثبات نشاند و دليل آن را اختالف اندک و در بسياری از 
موارد قابل حل و يا حداقل قابل توضيح در حوزة رنگ ها 
كيفيات  خصوص  در  بسيار  اختالفات  اّما  می دانند. 
زيباشناختی مانع از آن می شود كه بتوانيم برای آن ها 

جايگاهی از عينيت قرار دهيم.
سيبلی ضمن پذيرش كثرت اختالفات در خصوص 
از  درجه  اين  كه  است  معتقد  زيباشناختی،  كيفيات 
اختالفات را می توان با توضيحی منطقی تبيين كرد لذا 
نمی توان صرف وجود كثرت اختالف، حكم به سوبژكتيو 
بودن كيفيات زيباشناختی نمود. سيبلی بر اين باور است 
كه چون داليل اختالف در حوزة زيبايی شناسی بسيار 
بايد  گسترده تر و وسيع تر از حوزة رنگ ها است، قاعدتاً 
انتظار اختالفات بيشتری را نيز داشت. سيبلی در مقالة 
كيفيات  كه  نموده  تأكيد  خود  زيباشناختی«  »مفاهيم 
كيفيات  از  آمده  دست  به  و  منتج  زيباشناختی 
وجود  تنها  آن ها  درک  برای  لذا  است  نازيباشناختی 
شرايط محيطی مناسب يا بينايی سالم، كافی نيست. بر 
پيشين  سطور  در  كه  همانطور  زيرا  رنگ ها؛  خالف 
عوامل  از  يكسری  به  وابسته  رنگ ها  درک  گذشت، 
سالمت  صورت  در  كه  است  محيطی  و  فيزيولوژيكی 
جسمانی و تحقق شرايط مطلوب محيطی از قبيل نور، 
را  صحيح  رنگ  می توان   ... و  فاصله  ميزان  ديد،  زاوية 
تشخيص داد اّما »برای درک كيفيتی زيباشناختی نياز 



58

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال چهارم، شامرۀ 14، بهار ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1394

 Sibley,( ».به قوة ديگری است كه آن را ذوق می ناميم
)2001a: 1; Zangwill, 2010

لذا می توان مدعی شد كه شخص در نگاه به اثری 
هنری، به جای توجه به ويژگی هايی كه منتج به درک 
كيفيات زيباشناختی می شود، متوجه ساير مسائل بوده 
است شخصی يک  است كه ممكن  رو  از همين  است. 
تابلوی نقاشی را نگاه كند و تمامی رنگ های آن را به 
تعادل  يا  هارمونی  به  هرگز  اّما  دهد  تشخيص  درستی 

)Sibley, 2001c: 77( .رنگ های آن پی نبرد
لذا اگر افراد نخواهند به كيفيات منتج به ويژگی های 
زيباشناختی توجه كنند يا نتوانند متوجه آن ها شوند، 
بی شک اختالف نظر در داوری پيش خواهد آمد كه البته 
در اغلب موارد با راهنمايی منتقدان و آشنايان به اصول 
نيز  عادی  افراد  و  شده  رفع  اختالفاتی  چنين  هنری 

)Ibid: 76( .كيفيات زيباشناختی را درک خواهند نمود
لذا در درک كيفيتی زيباشناختی عوامل گوناگون و 
متعددی دخالت دارند كه می توان عالوه بر قوای حسی 
سالم، به ميزان تجربة بصری، شرايط ذهنی و روحی و 
غيره نيز اشاره كرد. از همين رو است كه نمی توان » ... 
از كودكان و يا كسانی كه به سطح كافی از رشد ذهنی 
نرسيده اند يا تجربه های متعددی در اين زمينه ها ندارند، 

)Ibid: 77( ».انتظار چنين ادراكی را داشت
برای  آنچه  كه  است  معتقد  سيبلی  ديگر  طرف  از 
اثبات عينيت الزم است صرف توافق نيست بلكه همانطور 
كه پيشتر بيان شد، نوع خاصی از توافق است؛ توافقی كه 
ميان افرادی برقرار است كه بيشترين ادراک از جزييات 
را دارند. )Ibid( از همين رو نيز سيبلی معتقد است حكم 
زيباشناختی افرادی كه بيشترين جزييات زيباشناختی 
را ادراک می كنند، مرجع محسوب می شود. تصور كنيد 
شخصی يک تابلو را صرفاً شورانگيز توصيف می كند اّما 
با  متوازن،  متعادل،  شورانگيز،  را  آن  ديگری  شخص 
می كند.  توصيف  غيره  و  غمناک  رنگ ها،  در  هارمونی 
بی شک حكم شخص دوم مرجع احكام زيباشناختی در 

اين موارد محسوب می گردد.
از همين رو بايد گفت كه آنچه شكاكان در رّد عينيت 
ارايه می كنند، نمی تواند  كيفيات و احكام زيباشناختی 
واقع  در  باشد.  زيباشناختی  كيفيات  ذهنيت  مثبت 

سيبلی با رّد ادعای شكاكان سعی در اثبات مدعای خود 
دارد.

کیفیات  عینیت  و  رنگ ها  عینیت  میان  ارتباط 
زیباشناختی

سيبلی برای پل زدن ميان عينيت رنگ ها و عينيت 
كاربرد  شيوة  از  می كند  سعی  زيباشناختی،  كيفيات 
تقريبا يكسان آن ها برای رسيدن به مطلوب خود بهره 
ببرد. در واقع پرسش اين است كه آيا ما به همان روشی 
استفاده  را  آن ها  و  برده  بهره  رنگ ها  كيفيات  از  كه 
مفاهيم  و  كيفيات  از  نيز  طريق  همان  به  می كنيم، 

زيباشناختی سود می بريم؟
بيان  بهتری چنين  به شكل  را  مسئله  اين  سيبلی 
می كند: »اينكه ما تالش می كنيم مفاهيم زيباشناختی 
را به صورت اموری عينی استفاده كنيم آيا نشانگر توافق 
همگانی است و می تواند موارد اختالفی را توضيح دهد؟ 
و همچنين آيا ما در استفاده از آن ها موفق بوده و قادر 
خواهيم بود به ميزان قابل توجهی از توافق دست يافته 

)Ibid: 80( »و مخالفت ها را پاسخی شايسته دهيم؟
است  آری  تماماً  مسائل  اين  همة  به  سيبلی  پاسخ 
بدين معنا كه وی معتقد است ما پيش از به كار بردن 
مفاهيم زيباشناختی، گويی توافق همگانی را از پيش به 
از سوی ديگر حتی  داريم.  قبول  عنوان فرضمان مورد 
آرای  و  با خودمان مشاهده كرده  نيز  را  ديگران  توافق 
يكسانی را در خصوص موضوعات يكسانی ارايه می دهيم. 
در ضمن می توانيم در موارد اختالفی داليلی را برای بروز 
قبيل  از  گذشت  پيشتر  آنچه  همانند  بيابيم  اختالف 
زبان،  با  آشنايی  عدم  تجربه،  عدم  پايين،  حساسيت 

)Ibid( .فرهنگ متفاوت و غيره
در  جهان  نقش  ميدان  برابر  در  كنيد  تصور  مثاًل 
اصفهان قرار گرفته ايم. بی شک هر كسی كه در اين اثر 
هنری معماری دورة صفوی قرار می گيرد، آن را باشكوه، 
است  ممكن  ولی  می كند.  ارزيابی  معنويت  با  و  زيبا 
از شكوه  ولی دركی  آنجا حاضر شود  در  نيز  توريستی 
نداشته  لطف اهلل  شيخ  مسجد  زيبای  كاشی كاری های 
عنوان  به  ما  كند.  تأكيد  ميدان  بزرگی  بر  تنها  و  باشد 
افرادی كه بيشترين دقت و ادراک از جزييات را داريم، 
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بر طبق نظر سيبلی ديدگاه مرجع را خواهيم داشت و 
شخص توريست را راهنمايی می كنيم. او را متوجه تاريخ 
ايرانی- از فرهنگ  ساخت ميدان می نماييم، مختصری 

بيان  اسالمی  معماری  بر  آن  مستقيم  تأثير  و  اسالمی 
بزرگ  مجتمع  يک  طراحی  در  معمار  توجه  می كنيم، 
با  را  او  حتی  و  می شويم  متذكر  را  حكومتی  و  رفاهی 
صنعت كاشی كاری ايرانی و رنگ های فيروزه ای باشكوه 
را  او  آگاهی های  طريق  اين  از  می نماييم.  آشنا  مسجد 
نسبت به فرهنگ، صنعت و هنر معماری اسالمی افزايش 
داده ايم و بی شک نگاه دوبارة او را به اين اثر گرانسنگ 

دوره ي صفوی تغيير می دهيم.
از همين رهگذر سيبلی معتقد است كه می توان با 
تمسک به چنين توافقی، كاربرد مفاهيم زيباشناختی را 
عينی نمود. )Ibid( يعنی در واقع با تمسک به شباهت 
به  آن ها،  در  قبول  قابل  توافق  ميزان  و  رنگ ها  كاربرد 
گام  زيباشناختی  مفاهيم  از  قبول  قابل  توافق  سوی 

برداشته و برای آن ها عينيت را به اثبات رساند.
كيفيات  به  بخشی  عينيت  خصوص  در  آخر  نكتة 
زيباشناختی )با توجه به آخرين شرط عينيت رنگ ها( 
 )Ibid: 84-85( است  مختلف  اعصار  در  همگانی  توافق 
از  را  يكسانی  در طول سال ها حكم  بتواند  اثری  يعنی 
سوی منتقدان و هنر شناسان دريافت كرده باشد. تخت 
جمشيد شايد از همان روزهای نخستش باعث حيرت و 
ايرانی شده است و  برانگيخته شدن حس غرور در هر 
هنوز نيز بازديدكنندگانش، انگشت حيرت و تعجب به 
دهان برده و قطعاً حسی از غرور و تعصب را نسبت به 
فرهنگ غنی و باستانی خود احساس خواهند كرد؛ يا تا 
را  موالنا  اشعار  كسی  كه  است  نيفتاده  اتفاق  حال  به 
بخواند و حس شوقی عارفانه و وجدی الهی در خود حس 
نكند. چنين احكامی كه بی شک هر ايرانی و هر غيرايرانی 
آثار  مورد  در  سرزمين  اين  هنر  و  فرهنگ  به  آشنای 
مورد  در  عينيتی  نشانگر  كرد،  خواهد  بيان  هنری اش 
احكام زيباشناختی است كه در خصوص اين آثار به كار 
را نمی توان در مورد  می رود ولی قطعاً چنين قطعيتی 
داشت.  واقعه«  »روز  فيلم  يا  امين پور«  »قيصر  اشعار 
دليلش نه از آن رو است كه اين آثار ويژگی زيباشناختی 
نمی گذرد،  عمرشان  از  زيادی  زمان  چون  بلكه  ندارند 

توافق همگانی در اعصار مختلف برايشان حاصل نشده و 
در صورتی كه كسی در احكام زيباشناختی ما در مورد 
آن ها مناقشه نمايد، نمی توانيم به طور قطع سخن خود 

را بر كرسی اثبات بنشانيم.

نقد نگرش سیبلی
متوجه  بخش  چهار  در  را  خود  نقدهای  نگارنده 

ديدگاه سيبلی خواهد نمود.
ساخت  داستان  برای  استداللی  هيچ  سيبلی   .1
اوست،  ادعای  اصلی  پايه ريز  واقع  در  كه  رنگی  كلمات 
به  را  آن  عناصر  می كند  سعی  صرفاً  و  نمی كند  ارائه 
گونه ای بچيند كه هادی به مدعای او باشد. مثاًل اينكه 
افراد ناگهان يا به تدريج واجد توانايی تشخيص رنگ ها 
می شوند يا وقتی كودک از بزرگتر خود در تمييز اشياء 
تقليد می كند، صرفاً نشانگر تشخيص رنگی اشياء نيست. 
اوال سيبلی از روی حدس چنين ادعايی را مطرح می كند 
زيرا هر دو طرف قضيه را بيان می كند و آن را به گونه ای 
دهد.  جلوه  صادق  را  او  ادعای  بتواند  كه  می پروراند 
تشخيص  قوة  واجد  ناگهانی  طور  به  كودک  باالخره 
به تدريج؟ دوماً چه كسی می تواند  يا  رنگ ها می گردد 
بر  صرفاً  كودک  تمييزگذاری  دليل  كه  كند  تضمين 
بر  تمييز كودک  زيرا ممكن است  حسب رنگ ها است 
حسب شكل، اندازه، بو و بسياری از خصايص ديگر باشد 
تمييزگذاری  در  بزرگتر ها  از  صرف  تقليدی  حتی  يا  و 

ميان اشياء.
عالوه بر اين می توان مدعی شد كه رنگ هايی كه ما 
به اشياء منتسب می كنيم صرفاً قرارداد ذهنی ما انسان ها 
يا بسيار  اذهانی همانند  انسان ها  آنجايی كه  از  است و 
نيز  ذهنی مان  رنگ بخشی های  داريم،  يكديگر  شبيه 
شبيه يكديگر است و از همين رو است كه در رنگ هايی 
نيز  كودک  داريم.  نظر  اتفاق  می دهيم،  اشياء  به  كه 
می تواند پس از رشد كافی ذهنی، به اين توافق ذهنی از 
پيش تعيين شده رسيده و همانند والدين خود تمايزات 

رنگی را ميان اشياء برقرار نمايد.
مالک  را  شكاكيت  از  باالتری  درجة  بخواهيم  اگر 
عمل قرار دهيم، می توانيم بگوييم  به دليل عجز ما از 
است  ما  وفاق  مورد  آنچه  يكديگر،  اذهان  به  دسترسی 
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صرفاً در كلمه است و ااّل ممكن است شخص الف، زمرد 
خطاب  سبز  را  آن  سايرين  چون  اّما  ببيند  قرمز  را 
می كنند، او نيز گمان كند كه قرمزی زمرد نزد او همان 
سبز است و از اين رو او نيز زمرد را سبز می نامد. البته 
الف  شخص  زيرا  بود  خواهد  پاسخ  قابل  اشكال  اين 
می تواند سبزی يا قرمزی زمرد را با اشيايی كه سايرين 
را در همان  آن  و  مقايسه كرده  قرمز می نامند  يا  سبز 

گروه رنگی قرار دهد كه ادراک می نمايد.
در هر حال از آنچه بيانش گذشت آشكار است كه 
به  توصيفی است كه می توان  بيانی  بيان سيبلی صرفاً 
و  منطقی  دليل  هيچ  زيرا  گذاشت  كنار  را  آن  سادگی 

استدالل محكمی از آن حمايت نمی كند.
2. سيبلی هيچ دليل منطقی يا قانع كننده ای برای 
پيوند ميان رنگ ها و كيفيات زيباشناختی ارائه نمی كند. 
كيفيات  عينيت  اثبات  برای  تالشش  تمام  سيبلی 
سپس  و  رنگ ها  عينيت  اثبات  طريق  از  زيباشناختی 
برقراری رابطه ميان رنگ ها و كيفيات زيباشناختی است 
ميان  ارتباط  چگونگی  از  دقيقی  تبيين  كه  حالی  در 
اين  از  نمی كند.  ارائه  رنگ ها  و  زيباشناختی  كيفيات 

منظر مدعای او دچار خال شديدی است.
شايد در زندگی روزمره ديدگاه سيبلی و پيوندی كه 
برقرار می كند،  زيباشناختی  و كيفيات  ميان رنگ ها  او 
قابل پذيرش باشد اّما بدون ترديد در مناظره ای فلسفی 

محتاج دليل قاطع و مبتنی بر منطق خواهيم بود.
3. سيبلی برای پيوند مذكور تالش داشت تا از طريق 
شباهت در كاربرد رنگ ها و كيفيات زيباشناختی،  دليلی 
برای يكسانی ويژگی های آن ها و سرايت عينيت مورد 
وفاق رنگ ها به كيفيات زيباشناختی بهره ببرد در حالی 
كه به صرف شباهت در كاربرد نمی توان احكام دو طرف 
را به يكديگر سرايت داد زيرا اين مسئله تنها در صورتی 
كه طرفين دارای رابطة تساوی باشند، قابل تصور است و 
ااّل در مورد ساير صور، منطقاً چنين مسئله ای قابل قبول 

نيست.
4. سيبلی بيان می دارد كه حتی شخص شكاک نيز 
اكنون  می پذيرد.  را  رنگ ها  عينيت  اغماض،  اندكی  با 
چيست؟  از  ناشی  اغماضی  چنين  كه  اينجاست  سؤال 
را  رنگ ها  عينيت  كه  شكاكی  زيرا  است  روشن  پاسخ 
می پذيرد صرفاً به كاربرد آن ها در زندگی روزمره توجه 
نموده است نه توجهی فلسفی به مقولة رنگ. در فلسفه 

و انديشة عقالنی چيزی به نام اغماض وجود ندارد زيرا 
فكری اش  اصول  و  مبانی  بر  مبتنی  بايد  شخص  حكم 
باشد و اگر شكاكی عينيت رنگ ها را با اغماض بپذيرد، 
قطعاً دليلش برای چنين پذيرشی، كاربرد باالی رنگ ها 
نه  است  زندگی  عادی  روند  در  مستقيمشان  تأثير  و 

حيطة نظريه پردازی فلسفی.
آغاز  برای  اين ديدگاه  به  پس چنگ اندازی سيبلی 
به  عقالنی  و  فلسفی  بنيادی  نمی تواند  چندان  بحث 
در  بحث  شروع  برای  می رسد  نظر  به  و  آيد  حساب 
خصوص عينيت رنگ ها مناسب تر بود كه كاربرد عينی 
آن ها در زندگی روزمره مالک قرار نمی گرفت و بحث از 
گزاره های رنگی آغاز می شد؛ نكته ای كه سيبلی پس از 

طرح آغازين بحث بدان اشاره می كند.
برای  سيبلی  تالش  كه  شد  متذكر  بايد  پايان  در 
برای  روزمره  مراودات  و  زندگی  از حوزة  گرفتن  كمک 
نقطة   ،)Lyas, 2005: 173-174( فلسفی  معضالت  حل 
قوت و قابل توجه ديدگاه اوست. اينكه سيبلی نتوانسته 
به لحاظ فلسفی و منطقی، پاسخی شايسته ارائه نمايد 
نمی كاهد.  متفكر  يک  مقام  در  او  كار  ارزش  از  چيزی 
توجه به زندگی و وارد كردن فلسفه به ساحت زندگی، 
نكتة قابل تقديری در انديشة زيباشناسی سيبلی است 

كه بايد بيش از اين مورد توجه قرار گيرد.

نتیجه گیری
نمی توان  منطقی  استدالل  با  است  معتقد  سيبلی 
او  لذا  آورد  برهان  زيباشناختی  كيفيات  عينيت  برای 
كيفيات  ساير  و  رنگ ها  ميان  پيوند  با  می كند  تالش 
كيفيات  عينيت  رنگ ها،  عينيت  اثبات  و  زيباشناختی 

زيباشناختی را نيز بر كرسی اثبات بنشاند.
با  زيباشناختی  كيفيات  عينيت  از  سيبلی  بيان 
شكست فلسفی مواجه است زيرا نه تنها تبيينی دقيق از 
رابطة ميان كيفيات زيباشناختی و رنگ ها ارائه نمی كند، 
دچار  نيز  رنگ ها  عينيت  برای  او  استدالل  حتی  بلكه 

خدشه و خال است.
ميراث سيبلی نه يک نظرية خاص، بلكه نوعی نگرش 
به ساحت  فلسفه  ورود  برای  تالش  و  فلسفه  به  خاص 
زندگی روزمره انسان است كه بايد بيش از پيش مورد 

توجه قرار گيرد.
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1. Frank Sibley
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3. Peter Kivy
4. Ted Cohen
5. Aeron Meskin
6. Truth Maker
7. initial discrimination-agreement
8. most detailed discrimination-agreement

9. سيبلی در مورد اختالف ديدگاه افراد در طول اعصار مختلف 
نگرش خاصی دارد. وی بر اين باور است كه همواره چنين 
از  مانع  اختالفات  اين  وجود  اّما  داشته اند  وجود  اختالفاتی 
برای  همواره  زيرا  است  نشده  جمعی  توافق  يا  نام گذاری 
نور، ويژگی های  نامناسب  اختالفات توضيحاتی مثل شرايط 
محيط  نامناسب  شرايط  يا  كوررنگی  همانند  فيزيولوژيكی 
همچون فاصله زياد يا زاوية ديد نامناسب وجود داشته است 
كه با برطرف نمودن آن ها، توافق حاصل شده است. لذا بروز 
اختالف در حال حاضر نيز محال نيست اّما همواره با پرس و 
جو از داليل اختالفات و رفع آن ها، می توان به ديدگاه گروه 

)Sibley, 2001b: 58, 59, 60,67( .مرجع دست يافت
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