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چکیده
ی رنگ و مسائل پیرامون
اکثر فالسفۀ اسالمی ،وجودِ عینی رنگ راحتمی فرض کردهاند و نسبت به اصلِ هست ِ
آن ،فلسفه ورزی نکردهاند .بنابراین ،الزم به نظر میرسد که «هستیشناسیِ رنگ» فیلسوفان گذشته دوباره
موردبازنگری قرار گیرد .پژوهش حاضر ،از برخی جهات میتواند شباهتهایی به آثار دیگر داشته باشد ،امّا
تفاوت اساسی کار در سبکِ توجه و ساختار بررسی هستیشناسی رنگ با توجه به دیدگاه مهمترین فیلسوفان
اسالمی است در اینکه آیا رنگ موجود است؟ و در صورت وجود ،خارجی است یا ذهنی و اینکه آیا رنگ
میتواند هم وجود ذهنی داشته باشد و هم خارجی؟ نظرات فیلسوفان اسالمی را میتوان در دو گروه جای داد:
گروه اول؛ خارج گریان .گروه دوم؛ غیر خارج گرایان .در ارزیابی این دو نظر قدر مسلم آن است که انسانِ درک
کنندۀ رنگ ،حداقل نمیتواند وجود درک خود از رنگ را منکر شود؛ بنابراین ،سؤال از اینکه آیا رنگ موجود
است؟ برای کسانی که درک رنگی دارند ،بیمعنی خواهد بود پس تنها کسانی که هیچ نوع درکی از رنگ نداشته
باشند ،شاید بتوانند سؤال کند که؛ آیا رنگ موجود است؟ با این مقدمات نتیجه میگیریم که وجو ِد رنگ (چه
عینی و خارجی یا ذهنی و درونی) ،پیشفرض بدیهی بررسی آن خواهد بود و ما تنها میتوانیم از حاالت و نوعِ
وجودی آن ،گفتگو کنیم .از طرف دیگر قایل شدن به خارجی بودن رنگ و یا ذهنی بودن آن یا هر دوی آنها،
دارای لوازمی است که الزمۀ آن لوازم ،ایجاد سؤاالت جدید است که خود می تواند نوآوری پژوهش لحاظ شود.
کلمات کلیدی :رنگ ،هستی شناسی ،ادراک ،وجود ذهنی ،وجودِ خارجی ،لوازم.
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 .1طرح مسئله

بسیاری از موضوعات ،درگذشتِ زمان و تحولِ علوم ،بدیهی به نظر میرسند؛ از جمله این
موضوعات ،تفاوت نگاهِ هستیشناسانه و معرفتشناسانه در فلسفهورزی است .آنچه با
مطالعۀ آثار فیلسوفان شرقی و غربیِ گذشته دور ،قابل دسترسی است ،عدم توجه
مستقیم آنها به این تفاوت و یا حداقل نپرداختنِ جداگانه با این رویکردها به موضوعاتِ
مختلف است.
این گزاره غالباً مورد تأیید است که فیلسوفانِ قدیم ،دایرۀ توجهشان به مسایلِ هستی-
شناسی ،بسیار پر رنگ بوده است و برای آنها ،توجه معرفتشناسانه به مسایل ،در حاشیه
قرار داشته است؛ به طوری که اکنون میبایست با تالش زیاد و از البهالی آثار آنها ،موادِ
اصلی معرفتشناسیشان را جستجو و ارائه کنیم.
این مطلب اشاره شد تا توجه کنیم که میتوان پیرامون رنگ ،دو رویکرد در نظر گرفت و
الزم است در پژوهشهای رنگ ،به هر دو رویکردِ هستیشناسانه و معرفتشناسانۀ رنگ
توجه نمود .اکنون در این نوشته ،قصد داریم تا به قسمتی از «هستیشناسیِ رنگ»
بپردازیم و تکمله آن را در سایر مقاالت باید پی گرفت.
به مرور و در مواجهۀ آرای فالسفه ،مسائلی در هستیشناسی به طور عام مطرح شده
است که این مسایل ،بسیار متنوع هستند ،ولی برخی از آنها بیشتر مورد توجه فیلسوفان
قرار گرفتهاند .به طوری که قبول و رد آنها میتواند مؤثر در رویکرد مسایلِ دیگرِ هستی-
شناسیِ یک فیلسوف باشد.
با نگاهی اجمالی به آثار فیلسوفان ،خواهیم پذیرفت که سیر تحول فلسفی به رنگ ،دچار
تغییراتی شده است .فیلسوفان پیش از این ،غالباً رنگ را خارجی و مقولهای از نوع عرضی
میدانستند .آنها رنگ را با عنوان «کیفیاتِ حسی» در مباحثِ مقوالت ،مورد بحث و
گفتگوی بسیار مختصر قرار میدادند (ابن سینا ،1996 ،ص  146به بعد؛ سهروردی،
 ،2006ص 142ـ 144؛ همو ،2011 ،ص 174ـ 179؛ شیرازی ، 1958،ج  ،4صص 85ـ 88
و 92ـ .)94
برخی کیفیات محسوس را کیفیات اشیای بیرونی میدانند؛ برخی از طرفداران این
دیدگاه معتقدند که ما در ادراك حسی به طور مستقیم و بیهیچ واسطهای از این
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کیفیات مطلع میشویم و برخی دیگر از طرفداران این دیدگاه معتقدند که ما به واسطه
امور دیگری به این کیفیات علم پیدا میکنیم .برخی دیگر هم کیفیات محسوس را
کیفیات خود ذهن یا حس میدانند (پوراسماعیل ،2010 ،ش  ،3ص .)82 - 62
اکنون و در فلسفۀ معاصر (مخصوصاً فلسفۀ ذهن) غالباً رنگ را به عنوان «کیفیاتِ
ذهنی» مورد نظرِ گستردهتر قرار میدهند 1.به این معنی که اشیاء ،مختلف هستند ،ولی
رنگی نیستند ،بلکه ذهن انسان به یک نمونۀ درك خاص از اختالفِ اشیاء ،مفهوم رنگ
میدهد حتی برخی ایجاد دركِ رنگ در انسان را یک نمونه از رشدِ تکاملی انسان در
2
برابر محیطِ پیرامون میدانند.
از سوی دیگر ،این پدیده در دیگر حواسِ انسان نیز رخ میدهد .به عنوان مثال ،در
شیرینی برای حس چشایی .برخی (همانند دانیل دنت) عقیده دارند :ذهن انسان برخی
مولکولهای اشیا را که ساختار همانندی دارند و مورد نیاز بدن هستند ،شیرین مینمایاند
تا این درك و حس خاصِ شیرینی به عنوانِ جایزهای برای رفتارِ انسان در رسیدن به
3
انرژی الزم برای بدن ،عمل نماید.
آنچه از آثار گذشتگان در دست ماست ،نشان میدهد که موضوع نور ،بیشتر قابل توجه
فالسفه بوده است تا موضوع رنگ .آنها و در برخی مواقع به مناسبت ،پیرامون نور صحبت
کردهاند .حتی در این میان ،رسالههایی نیز توسط برخی از طبیعیدانانِ فیلسوف و
4
فیلسوفانِ طبیعتدان ،پیرامون نور و ابصار نگارش شده است.
امّا مقدار توجه الزم را نسبت به رنگ نداشتهاند .آنها رنگ را به عنوان مسألهای فرعی از
موضوع نور ،کم اهمیت جلوه دادهاند .هر چند که برخی نیز عقیده داشتند؛ نور همان
ظهورِ رنگ است (ابن سینا ،1996 ،ص  .)146همچنین گفتهاند :رنگها در ظلمت
معدومند و عدم رؤیت آنها از این جهت نیست که ظلمت حجاب است .زیرا ظلمت امری
عدمی است و رنگها به جز کیفیاتی که برای حاسۀ بصر ظاهر میشود ،چیز دیگر نیست؛
و شعاع عبارت از کمالیت ظهور رنگها است ،نه امری فزون بر لونیت [پس شعاع عبارت از
رنگ بود] (سهروردی ،2011 ،ص 177؛ طباطبایی ،1998 ،ص .)224
امّا برخی دیگر ،این ادعا را رد کرده اند (ابن سینا ،1996 ،ص  146به بعد؛ سهروردی،
 ،2011ص  176ـ .)179
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از سوی دیگر ،فالسفۀ اسالمی اعم از مشّاء ،اشراق و متعالیه ،وجودِ عینی رنگ را حتمی
فرض کردهاند (ابن سینا ،1996 ،ص  146به بعد و سهروردی  ،2006ص 142ـ 144؛
سهروردی ،2011 ،ص  176ـ 179؛ شیرازی ،1958 ،ج  ،4صص  85ـ  88و  92ـ  )94و
نسبت به اصلِ هستیِ رنگ و مسائل پیرامون آن ،فلسفهورزی نکردهاند.
همین وضعیت در فلسفۀ غرب تا کانت و دورهای پس از وی ،وجود داشته است تا اینکه
در دورۀ معاصر ،توجه خاص به رنگ مخصوصاً در فلسفۀ ذهن ،اتفاق افتاده است .این
توجه خاصِ فالسفه معاصرِ غربی به هستیشناسی و بیشتر «شناختشناسیِ رنگ» منجر
5
به تألیف مقالهها و کتب فلسفی بسیاری پیرامون رنگ شده است.
اگر از دورۀ معاصرِ غرب صرفنظر کنیم ،میتوان ادعا نمود که اکثر قریب به اتفاق
فالسفه اسالمی و غربی با گذر از هستیشناسی رنگ (به معنای واضح و متمایز) ،آغاز کار
مختصر خود دربارۀ رنگ را ،بر نگاهِ چیستیشناسی رنگ ،آن هم از نوع مقوالت ارسطویی
پایه نهادهاند (ابن سینا ،1996 ،ص  146به بعد؛ سهروردی ،2006 ،ص  142ـ 144؛ همو،
 ،2011ص 176؛ شیرازی ،1958 ،ج  ،4ص  60به بعد و صص  85ـ  88و  92ـ 94؛
طباطبایی ،2008 ،ص .)223
فیلسوفان گذشته ،غالباً چیستیِ رنگ را بر پایۀ مباحث مقوالتِ «جوهر و عرض» واضح
دانستهاند .آنها فرض کرده اند که رنگ جوهر نیست و مسلم دانستهاند که رنگ عرض
است و فرض کرده اند که این عرضِ عین خارجی است (ابن سینا ،2011 ،ص  146به
بعد؛ سهروردی ،2006 ،ص  142ـ 144؛ صدرالدین شیرازی ،1958 ،ج  ،4صص  85ـ  88و
 92ـ .)94
آنها با این فرضها ،فقط به برخی موضوعات جزئی پیرامون رنگ پرداختهاند .به گونهای
که مسأله رنگ را به عنوان موضوعی بسیار کماهمیت تقلیل دادهاند .نگاه آنها ،این تصور
را ایجاد میکند که مسأله رنگ نمیتواند در مسألۀ «شناخت» برای انسان دخالتی داشته
باشد.
با این نگاهِ کماهیمت به رنگ و با پیشفرض گرفتن مطالبی که اشاره شد ،احکامی را
دربارۀ رنگ صادر کرده اند (همان) همانند:
1ـ رنگ سپید ،متکوّن از هوا و ضوء است و سیاه ضد آن (ابن سینا ،2009،ص .)328
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2ـ سیاه رنگِ حقیقی است و ریشۀ همۀ رنگها است (همان ،ص .)118
3ـ رنگ ،شعاع (نور) است (سهروردی ،2011،ص  .)177- 176یا رنگ ،شعاع (نور) نیست.
(همان ،ص .)177
4ـ رنگ خودِ شکل است.
5ـ شفاف موجود نیست و همۀ اجسام ملوّن هستند (ابن سینا ،2009 ،ص .)316
و ...
با این رویکردِ آنها نسبت به مسأله رنگ ،سؤاالتی مطرح میشود:
آیا میتوانیم بدون دانستن «هستیِ رنگ» برای «چیستیِ رنگ» احکامی صادر کنیم؟
آیا میتوانیم بدون دانستن «چیستیِ رنگ» برای «هستیِ رنگ» احکامی صادر کنیم؟
فرض این است که فعالً نمیدانیم رنگ چیست؟ بنابراین شاید به نظر برسد که کل
مباحثِ هستیشناسی گذشته پیرامونِ رنگ ،مهمل است .زیرا هر حکمی که پیرامون
رنگ بیان شود ،به این معنی خواهد بود که چیستی رنگ ،پیشفرض گرفته شده است.
ظاهراً به نظر میرسد که اگر ندانیم رنگ چیست ،جهل در این پیشفرض ،میتواند
احکام بعدی ما را پیرامونِ رنگ ،مهمل جلوه نماید .به عنوان مثال ،وقتی میگوییم رنگ
عرض است ،الزمۀ منطقی آن این است که میدانیم رنگ چیست .پس اگر ندانیم رنگ
چیست ،حکم به عرض بودنِ رنگ ،مهمل خواهد بود.
بنابراین ،الزم به نظر میرسد که «هستیشناسیِ رنگ» فیلسوفان گذشته دوباره مورد
بازنگری قرار گیرد و این بازنگری نمیتواند یا بهتر بگوییم نباید در بردارندۀ
پیشفرضهایی بدون تأمل باشد.
این مطالب به عنوان مقدمهای جهت همراهی ذهن خوانندگان ،بیان شد تا با توجه
بیشتری وارد مطالبِ نوشتۀ حاضر شویم.
در اینجا چند مورد از این مسایل را که در موضوعِ هستیشناسیِ رنگ مؤثر هستند و
برخی دیگر که حداقل به ظاهر ممکن است در هستیشناسی رنگ ،مؤثر باشند را عنوان
میکنیم تا ضمن طرح مختصر آنها ،به تأثیرِ قبول یا رد این مسائل در رنگ بپردازیم.
1ـ آیا رنگ ،موجود است؟
2ـ آیا رنگ ،موجودی ذهنی است یا خارج از ذهن؟
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3ـ آیا رنگ ،میتواند هم وجودِ ذهنی و هم وجودِ خارجی داشته باشد؟
 .2پیشینه پژوهش
این گزاره غالباً مورد تأیید است که فیلسوفانِ قدیم ،دایرۀ توجهشان به مسایلِ هستی-
شناسی ،بسیار پر رنگ بوده است،
آنچه از آثار گذشتگان در دست ماست ،نشان میدهد که موضوع نور ،بیشتر قابل توجه
فالسفه بوده است تا موضوع رنگ .آنها و در برخی مواقع به مناسبت ،پیرامون نور صحبت
کردهاند .حتی در این میان ،رسالههایی نیز توسط برخی از طبیعیدانانِ فیلسوف و
فیلسوفانِ طبیعتدان ،پیرامون نور و ابصار نگارش شده است.
امّا مقدار توجه الزم را نسبت به رنگ نداشتهاند .آنها رنگ را به عنوان مسألهای فرعی از
موضوع نور ،کم اهمیت جلوه دادهاند .هر چند که برخی نیز عقیده داشتند؛ نور همان
ظهورِ رنگ است .امّا برخی دیگر ،این ادعا را رد کرده اند.
از سوی دیگر ،اکثر فالسفۀ اسالمی اعم از مشّا ،اشراق و متعالیه ،وجودِ عینی رنگ را
حتمی فرض کرده اند و نسبت به اصلِ هستیِ رنگ و مسائل پیرامون آن ،فلسفهورزی
نکردهاند.
بنابراین ،الزم به نظر میرسد که «هستیشناسیِ رنگ» فیلسوفان گذشته دوباره مورد
بازنگری قرار گیرد.
تاکنون ،هیچ تحقیق فارسیی دربارۀ هستی شناسی «خودِ رنگ» با عنوانی مستقل و یا
غیر مستقل ،به صورت کتاب و مقاله و یا پایاننامه صورت نپذیرفته است .هر چند که
پژوهشها یا پایاننامههایی وجود دارد که در پیرامون رنگ و مسایل اطراف آن و یا انواع
رنگ ،پژوهش کردهاند .به عنوان نمونه ،برخی از عناوین آنها را که غالباً شامل مقاالت
است ،میتوان در حوزههای متفاوت نام برد مانند :تأثیر روانی رنگها در تصویر سازی
کتاب کودك؛ تأثیر رنگ بر حاالت روانی کودکان؛ رنگ پوشاك در اسالم؛ ـ پژوهشی در
رنگ و پوششهای رنگی در اسالم؛ سمبولیسم نور و رنگ در عرفان ایرانی ـ اسالمی؛
معناشناسی عرفانی نور و رنگ در اندیشه سید محمد نوربخش...
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البته ،به زبان غیرفارسی ،مقاالت و کتابهایی پیرامون فلسفه و رنگ وجود دارد که سیر
صعودی این پردازش ،به دوران معاصر و مورد توجه قرار گرفتن «فلسفۀ ذهن» اختصاص
دارد .همانند :بایرن  /آلکس و دیوید هیلبرت  /رنگها و بازتابشها (در مطالعاتی بر رنگ،
جلد  :1فلسفۀ رنگ)  /ویراستار :اِی .بایرن و دی .آر .هیلبرت  /کتاب  /کمبریج،
ماساچوست /انتشارات موسسۀ فناوری ماساچوست .1997/؛ کوهن /جی /رنگ ،همراه با
فلسفه روانشناسی .2009/؛ 3ـ کوهن /جِی / .قرمز و واقعیت /کتاب /آکسفورد  /انتشارات
دانشگاه آکسفورد .2009/؛ 5ـ پاتز  /اِی / .نظرات فلسفی در مورد رنگ /کتاب /آکسفورد/
انتشارات دانشگاه آکسفوردp 150 -155 2009 /
اکثر مقاالت و کتابهای غربی پیرامون چیستی رنگ را در کتابشناسی رنگ و فلسفه
ذکر کردهایم.
پژوهش حاضر ،از برخی جهات میتواند شباهتهایی به آثار دیگر داشته باشد ،امّا تفاوت
اساسی کار در سبکِ توجه و ساختار بررسی هستی رنگ است که گرایش فلسفه اسالمی
و خصوصاً فلسفه مشا ،در آن مشهود است که سؤاالت جدیدی را برای محققان دربارۀ
هستی رنگ ایجاد خواهد کرد.
ضروت توجه به چهار نکته برای تبیین موجودیت رنگ (هستی شناسی رنگ)
در پاسخ به موجودیت یا عدم موجودیت رنگ ،توجه به چهار نکته ضروری میکند.
نکته اول :تفاوت وجود و موجود (و تأثیر آن در رنگ)
وجود (هستی) و موجود (هستنده) را در لغت تقریباً به یک معنی گرفتهاند 6.امّا برخی از
فالسفه و مخصوصاً عرفا ،میان این دو ،وجوه تمایزی را قائل شدهاند (حسنزاده آملی،
 ،1990ج  ،2ص .)115
یک وجود غیر قابل مواجهه 7و دوم ،وجودی که از تصور موجود و در مقابل ماهیت برای
ما متصور است.
امّا آیا تمایزِ وجود و موجود ،در هستیشناسی رنگ مؤثر است؟ به نظر میرسد که جواب
منفی باشد .زیرا حتی اگر قایل به وجود به همان معنای خاص باشیم ،ادعا کردیم که
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مواجهۀ با آن قابل دسترسی نیست؛ بنابراین نمیتوانیم از ارتباط رنگ و وجود و تأثیرات
آنها صحبت یا حداقل به درستی و یا دقیق سخن بگوییم .پس فعالً از وجود ،گذر کرده و
به موجود و مسایل پیرامون آن در رنگ میپردازیم.
نکتۀ دوم :تفاوت وجود و ماهیت (و تأثیر آن در رنگ).
ماهیت یا چیستی ،آن است که در جواب «ما هو؟» یا «آن چیست؟» گفته میشود .در
فلسفۀ اسالمی ،طرفداران نظریه اصالت وجود ،ماهیت را حد وجود و امری اعتباری
میدانند .ماهیت به معنای دیگری هم به کار میرود و به آن چه حقیقت شیء را تشکیل
میدهد ،گفته میشود .ماهیت به این معنا بر وجود هم قابل اطالق است ،ولی ماهیت به
معنای اول در مقابل وجود است8.
بنابراین ،اگر از مفهوم وجودِ صرف که مواجهۀ با آن ممکن نیست ،صرفنظر کنیم ،باید
سؤال کنیم که آیا رنگ از سنخ وجود در موجود است یا ماهیت در موجود؟ به عبارت
دیگر ،اجماالً پی بردهایم که چیزی را درك میکنیم که از آن تعبیر به «رنگ» میکنیم.
پس فرض کردهایم که رنگ موجود است .اکنون باید بررسی کنیم که نسبتِ رنگ به
موجود ،چگونه است؟ آیا این اسناد ،مجازی است یا واقعی؟
در زبانشناسی گفته شده ،استعمال یک لفظ در یک معنی بر دو گونه است؛ اگر صفت به
موصوف واقعی خود اسناد داده شود ،آن را «حقیقت» و غیر آن را «مجاز» گویند.
ولی نظر دقیق فلسفی ،آنها را مجاز میشمارد .مثالً به برف میگوییم سفید است و حال
آنکه با نظر دقیق فلسفی آنچه که سفید است خود «سفیدی» است نه «برف» .یا
میگوییم« :انسان موجود است» و حال آنکه از نظر دقیق فلسفی آنچه موجود است
وجود انسان است نه خود انسان یا ماهیّت او (مطهری ،2008 ،ج  ،5ص .)498
به نظر میرسد که نسبت رنگ با وجود و ماهیت روشن نمیشود ،مگر اینکه مشخص
شود که ترکیبِ وجود و ماهیت چه نوع ترکیبی است؟ و آیا قبول این نوع ترکیب ،تأثیر
در هستیشناسی رنگ دارد؟
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نکتۀ سوم :ترکیب و تغایر وجود و ماهیت (و تأثیر آن در رنگ).
فالسفۀ اسالمی ،اغلب زیادت وجود بر ماهیت را ذهنی دانستهاند نه خارجی و ترکیب
وجود و ماهیت را ترکیبی عقلی دانستهاند و نه خارجی .بنابراین ،در خارج ،وجود و
ماهیت ،دارای یک متنِ تحقق هستند که وجود ،اصل آن متن و ماهیتْ نحوۀ آن
9
محسوب میشود.
و نیزگفته شده که ماهیت ،محدودیتِ متن وجود است و میدانیم که محدودیت ،ناشی از
معدوم بودنِ یک چیز ،از یک یا چند جهتِ خاص است ،یعنی وقتی یک موجود از یک
10
جهت خاص ،معدوم باشد و تنها در حیطه خاصی موجود باشد ،میگوییم محدود است.
پیرامون تأثیر این مطالب در رنگ ،فعالً نمیتوانیم صحبتی کنیم؛ چون رنگ را
نمیشناسیم .ابتدا باید مشخص شود که رنگ جوهر است یا عرض و سپس ماهیت آن
روشن شود ،پس از آن شاید بتوان پیرامونِ تأثیر تفاوتِ وجود و ماهیت و نیز ترکیب و
تغایر آنها در رنگ سخن گفت.
نکتۀ چهارم ـ اصالت وجود یا ماهیت (و تأثیر آن در رنگ).
مسأله اصالت وجود یا ماهیت ،در آثار قدمای فالسفه به صورت مستقل مورد توجه نبوده
است (سهروردی ،بیتا ،ج  ، 2ص184 - 183؛ همو ،بیتا ،ج  ،1ص 23– 22؛
مصباح ،2001 ،ج  ،1ص 149؛ مطهری ،2010 ،ج  ،1ص .)60
متکلمان نیز معتقد بودند میان وجود و ماهیت ،هیچ تغایر مفهومی وجود ندارد
(مطهری ،1993،ج  ،4ص .)35
پس از شیخ اشراق ،فالسفۀ بزرگ تا زمان مالصدرا تحت تأثیر سهروردی ،طرفدار اصالت
ماهیت شدند 11.امّا پس از مالصدرا ،اکثر فالسفه طرفدار اصالت وجود بودهاند (شیرازی،
1420ق ،ص 73؛ مصباح ،2001 ،ج  ،1ص .)227
اکنون که مسأله اصالت وجود و ماهیت ،مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته است ،میتوان
پیرامون تأثیر اعتقاد به هر کدام از این فرضیهها در موضوعات جنبی همانند «چیستیِ
رنگ» دقتِ فلسفی کرد.
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گفته شده امر اصیل چیزی است که بالذات و حقیقتاً درخارج موجود است و امر
اعتباری ،اصالً تحققی ندارد و تنها بدلیل وجود چیز دیگر در خارج که با این امر ،قرابت و
مالبست دارد ،وصف تحقق و خارجیت را به آن نسبت میدهیم (شیرازی ،1981 ،ج ،1
ص .)38
به عبارت دیگر مراد از اصالت این است که کدام یک از دو مفهوم ماهیت و مفهوم وجود،
ذاتاً و بدون هیچ واسطۀ دقیقِ فلسفی ،از واقعیت عینی حکایت میکند؛ بنابراین ،مراد
این است که؛ آنچه ذاتاً و بدون هیچ واسطه دقیق فلسفی ،از واقعیت عینی حکایت
میکند ،ماهیت است 12یا وجود؟ (مصباح؛  ،2003ج  ،1ص .)337
فرض میکنیم که یکی از این دو نظریۀ اصالت ،صحیح است .با این فرض ،میتوان سؤال
نمود که تأثیرِ پذیرش هر کدام از این نظریههای «اصالت وجود» یا «اصالت ماهیت» چه
تأثیری در هستی و یا چیستی و مضافاً ،شناختشناسی رنگ ،خواهد داشت؟
پیشتر اشاره شد که فیلسوفانِ وجودی و ماهوی ،هر کدام اشاراتی به «رنگ» داشتهاند و
آن را در مباحث کیفیات حسی و نیز قوۀ ابصار اختصاراً ،موردِ نظر قرار دادهاند؛ امّا نگاهِ
متفاوت و مبنایی در آن نداشتهاند.
چون فالسفۀ اسالمی عقیده دارند که تغایر وجود و ماهیت و جداسازی مفهومی آنها،
تنها در ذهن و به صورتِ عقلی رخ میدهد و در خارج ،موضوعیتی ندارد .به نظر میرسد
که تأکید بر اصالت هر کدام و یا پذیرشِ انحصارِ اصالت برای هر کدام از «وجود» و
«ماهیت» نمیتواند تأثیر مشخصی در هستیشناسیِ رنگ داشته باشد.
مگر اینکه ،کسانی عقیده پیدا کنند که رنگ« ،صِرف وجود» است و یا برخی ادعا کنند
که رنگ «نسبتی با وجود» ندارد .ما درك خاصی از پیرامون خود داریم که اجماالً
تاکنون ،اسم رنگ را برای آن انتخاب نمودهایم .اکنون میخواهیم بدانیم که آیا این دركِ
خاص ما با نام رنگ ،واقعاً موجود است؟ نظر فیلسوفان مسلمان در این باره کدام است؟
 .3فیلسوفان اسالمی و هستی شناسی رنگ

کندی ( 179ـ  258هـ .ق) .به «تئوری پرتو چشمی» عقیده داشت .وی دو کتاب به نام
اصالح المناظر و نیز علل االختالف المناضر در نورشناسی دارد .از نظر او رنگ چیزی
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نیست مگر وجود و عدم وجود نور خورشید یا محل سایه .بنابراین رنگ به خودی خود
وجود ندارد (االشفر ،بی تا به نقل از مجمع اللغه العربیه االردنی).
فارابی ( 260ـ  339هـ .ق) عقیده دارد از تابش نورِتابیده شده در سطوح ،رنگها پدید
مىآیند در حالى که رنگها فى ذاته موجود نیستند ،بلکه اعراضى هستند که به واسطه
نورِتابیده شده حاصل مىشوند ،علت اختالف رنگها و اینکه برخى سپیدند و برخى
سیاه ،اختالف استعدادهاى اجسام در مواد است (فارابی ،بی تا ،ص .)7
ابنهیثم یا آلهازن ( 354ـ  430هـ .ق) فیلسوف مطرحی نیست ،ولی تحقیقات مهمی
در نورشناسی انجام داد که در آرای فیلسوفان بعدی تأثیرگذار شد.
تحقیقات ابنهیثم (رساله وی به التین ترجمه شد) و نیز تحقیقات شارح او ،یعنی کمال
الدین فارسی (متوفی  220هـ .ق) ،تأثیر درخوری در جهان غرب داشت.
ابنهیثم برخالف فارابی موضع میانهای اتخاذ میکند :میگوید رنگ «در فاصله میان
چشم و نور ایجاد میشود» هر چند که میپذیرد که رنگ میتواند وجود واقعی داشته
باشد (کربن ،2011 ،ص .)243
ابنسینا ( 370ـ  428هـ .ق) رنگ را «صفت بالقوه» اجسام میداند؛ یعنی «رنگ»
کیفیّتى است که به واسطه نور تابیده شده ،کامل مىشود .وی به تبع فارابی عقیده دارد
که نور تابیده شده ،شرطِ وجود رنگ است و همین را ،مراد از «رنگِ بالفعل» میدانند .از
نظر او رنگها موجودند و وجود آنها وجود «نور تابیده شده»ها نیست و ظهورهاى «انوار
تابیده شده» نیستند؛ هر چند که رنگها در بالفعل بودن ،نمیتواند بدون انوار تابیده
شده باشند (ابن سینا ،2013 ،ص .)122
ابنباجه (متوفی  533هـ .ق) همانند فارابی و ابنسینا ،معتقد است اثر نور بر فضای
روشن ،فقط به اندازهای که آن فضا به صورت بالفعل روشن باشد ،قابل تعمق است ،ولی
به اعتقاد ابن باجه ،نور از قبل نوعی رنگ است .هر تأثیری که رنگ در فضای روشن
ایجاد میکند ،دقیقاً معادل با فعلیت یافتن این روشنی به معنای دقیق کلمه است.
اگر نور برای ادراك رنگها ضرورت دارد ،به دلیل آن است که رنگها از قبل به صورت
بالقوه در تاریکی موجود هستند و نور آنها را بالفعل میسازد به این معنا که از آن پس
رنگها آن فضای روشن را احیا میکنند (کربن ،1390،ص .)248
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ابنرشد ( 520ـ  595هـ .ق) همچنین نظریه ابنباجه را به تفصیل بررسی کرده است؛ و
فهم آن را بر طبق مبانی ابنباجه بسیار دشوار یافته وی نظریه ابنباجه در رنگ را به
تفصیل بررسی کرده است و فهم آن را بر طبق مبانی ابنباجه بسیار دشوار یافته.
(همانجا) وی مینویسد« :رابطۀ نور با جسم شفاف است و رابطۀ رنگها با جسم شفاف
است .اینگونه است که نور کمال جسم شفاف است ،وجسم شفاف نه به وسیله رنگ
متحرك است و نه آن رنگ را میپذیرد ،مگر اینکه روشن شود و نیز ،نور سبب میشود
که رنگ بالقوه به شکل بالفعل درآید و بدین سان میتواند سبب حرکت جسم شفاف
شود( ».ابن رشد ،1938 ،ج  ،1ص .)451 - 450
چندی قبل ،اثری از ابن باجه کشف شده است و این اثر فصلی دارد که برای فهم نظریۀ
او دربارۀ رنگها ،حائز اهمیت است (ابن باجه ،1960 ،ص  32ـ .)35
سهروردی ( 549ـ  587هـ .ق) نظام نوری منحصر به فردی تأسیس کرد که در آن نور
حسی و فیزیکی ،جزء ضعیفی از نور حقیقی است .در اندیشۀ اشراقی ،حسیّات مثل رنگ،
تجربیاتی بسیطاند .سهرودی از آن جا که حقیقت واقعیات غیرمحسوس فیزیکی را انکار
میکند ،اعیان واقعی حسیات هم باید بسیط باشند (د البریج ،1996 ،ص .)106
وی در بخشهای مختلف آثار خود از مثال رنگ ،برای تبیین برخی از استداللهای خود
استفاده کرده است .وی پیرامون رنگ مینویسد« :سپیدی ،نورانی بودن نیست و رنگ
غیر از نور است» (سهروردی ،2011،ص .)177 - 176
وی رنگ را کیفیت ،عرض و خارجی میداند و مینویسد« :نکتۀ مهم این است که ویژگى
ذاتى و تغییرناپذیر همۀ اعراض ،وابستگى و طفیلىگرى وجود آنهاست و چون شکل و
رنگ ویژگى مذکور را در هرحال دارند ،لزوما عرض هستند» (همان ،ص  .)211همچنین
مینویسد« :اگر شکل با رنگ ،که یک کیف محسوس است ،یکى بود با سایر کیفیات
محسوس هم متحد مىشد و چنانچه چیزىکه به حس درك مىشود فقط شکل باشد،
حاصل ادراك لمسى با حاصل ادراك بصرى متحد مىگردد .در این صورت مىبایست
وقتى چیزى از دور دیده مىشود ،تلخى و شیرینى یا گرمى و سردى آن هم دانسته
شود ،در حالىکه مىبینیم این چنین نیست .پس شکل با رنگ [و دیگر کیفیات
محسوس] متحد نیست» (سهروردی ،2006 ،ص  .)142 -143او در جای دیگری
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مینویسد« :تبدیل سیاهى به سفیدى ذاتى نیست ،بلکه ناشى از تغیّرى است که در
جسم پدید مىآید .اما اینکه جسم کلى جایز است که بر سیاه و سفید اطالق شود ،این
بدانجهت نیست که در ذات جسم [برحسب اطالقات مختلف] تغییرى پدید آمده باشد،
بلکه بدینجهت است که جسم کلى [برحسب ذات خود] بر مختلفات در الوان و غیر آنها
مطابقت دارد .همچنین شایسته نیست با اتکاى بر این تخیل که رنگ مطلق ممکن است
سیاه یا سفید باشد ،بپنداریم که اعراض کلى در ذات خود قبول تغییر مىکنند .زیرا رنگ
مطلق [نیز برحسب ماهیت خود] نسبتى یکسان به تمام رنگها دارد .هنگامى که سیاهى
زایل و سفیدى حاصل مىشود ،چنین نیست که فصل سیاهى منسلخ شود و اصل رنگ
بماند یا فصل مربوط به سیاهى عارض شود ،بلکه وقتى فصل سیاهى باطل شد ،اصل
رنگ نیز از بین مىرود و با آمدن سفیدى رنگ دیگرى بهوجود مىآید (همان ،ص .)112
خواجه نصیر طوسی ( 597ـ  671هـ .ق) پیشتر بیان شد که ابنسینا به تبع فارابی،
عقیده دارد که نور تابیده شده ،شرطِ وجود رنگ است و همین را ،مراد از «رنگِ بالفعل»
میدانند؛ اما خواجه نصیر ضمن رد دیدگاه ابنسینا ،بر آن است که نور تابیده شده ،شرط
ادراك رنگ است و نه شرط وجود آن .بنابراین وی معتقد است :لون در جسم وجود دارد
و وقتی که نور می تابد لون ظاهر می شود ،بعبارت دیگر ضؤ شرط ظهور لون است
(طوسی ،1987 ،ص .)167
کمال الدین فارسی (متوفی  664ـ  720هـ .ق) نیز فیلسوف مطرحی نیست .وی پس از
تنقیح مطالب ابنهیثم ،یک خاتمه ،یک ذیل و سه ملحق به آن کتاب اضافه کرده است.
او رابطۀ میان نور و رنگ را تعریف میکند و رنگ را مشروط به نور میداند ،گو اینکه
میپذیرد که رنگ دارای وجود بالقوه است .او در بعضی موارد مخالف نظر ابنهیثم رأی
میدهد؛ از جمله ،نظریۀ ابنهیثم را در مورد پیدایش رنگها به تناسب درجۀ ترکیب نور
و تاریکی (در نتیجۀ انکسار و انعکاس) ،مردود میشمارد (برنارد ،مجله تاریخ علم ،ش ،4
ص.)54 - 53
مالصدرا ( 980ـ  1045هـ .ق) در فصلی کوتاه از کتاب اسفار اربعه ،در موضوع کیفیات
دیده شونده ،به مسأله رنگ می پردازد (شیرازی ،2010،ص  .)108-96امّا غالب مطالبی
که مطرح می کند همان مطالبی است که این سینا در کتاب نفس شفا ،بیان داشته
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است .صدرا می نویسد برخى بر این باورند که رنگ ،حقیقتى ندارد و کلیه رنگها
خیالىاند و سفیدى به نور و سیاهى به ظلمت باز مىگردد و دیگر رنگها از تفاوتى که
در ترکیب اجسام شفاف با هوا وجود دارد ،تخیل مى شوند .ولى پژوهشگران گویند که
رنگها کیفیاتى حقیقى هستند (شیرازی ،بی تا ،ج  ،4ص .)85- 88
او عقیده دارد ،رنگها کیفیاتى حقیقى هستند .وى مینویسد :نور حسى از آن جهت که
محسوس است ،عبارت است از گونهاى وجود جوهرى مشاهَدِ حاضر نزد نفس در غیر این
عالم ،و اما آنچه در مقابل نور در خارج وجود دارد ،وجودش اضافه بر وجود رنگ نیست
(شیرازی ،بی تا ،ج  ،4صص  85ـ  88و 92ـ .)94
به عبارت دیگر ،مالصدرا نور و رنگ را چون ماهیت و وجود مىداند که بالذات یکى
هستند و به اعتبار متغایر .او در توضیح مطلب فوق گوید :زیرا مفهوم نور به وجود خاصى
که عارض برخى از اجسام مىشود ،باز مىگردد و ظلمت ،یعنى عدم آن وجود خاص؛ و
سایه یعنى عدم فىالجمله آن وجود خاص .رنگ ،ترکیبى است با صورتهاى مختلف
میان حامل این وجود نورى و حامل عدم آن .وى در ادامه با اشاره به ضعف سخن کسانى
که رنگها را زاید بر مراتب ترکیب نورها مىدانند ،نتیجه گرفته که« :هم صحیح است
بپذیریم نور ،ظهور رنگ است و هم صحیح است بگوییم نور ،رنگ نیست .زیرا از آن
جهت که نور است ،مختلف نیست و ترکیب با عدم یا ظلمت در آن راه ندارد ،به خالف
رنگها که مختلفاند (همان).
جمع بندی اقوال و نقد آن

بنابر آنچه گذشت ،میتوان کل نظریات موافق و مخالف پیرامون رنگ را از جهتی در دو
گروه دستهبندی نمود:
گروه اول( :خارجگرایان ،واقعگرایان و عینیتگرایانِ رنگ)
اشیا ،خودشان رنگی هستند یا دارای ویژگی هستند که آن را رنگ مینامیم ،یعنی بدون
وجودِ انسان یا جانداران دارای دستگاه بینایی و مغز (ذهن)« ،رنگ» موجود است .به
عنوان نمونه :خواجه طوسی برآن است که نور تابیده شده ،شرط ادراك رنگ است و نه
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شرط وجود آن؛ بنابراین وی معتقد است :لون در جسم وجود دارد و وقت که نور می تابد
لون ظاهر می شود ،بعبارت دیگر ضؤ شرط ظهور لون است (طوسی ،1987 ،ص .)167
گروه دوم( :غیرخارجگرایان ،غیرواقعگرایان و غیرعینیتگرایانِ رنگ)
اشیا ،خودشان رنگی نیستند یا دارای ویژگی نیستند که آن را رنگ مینامیم؛ یعنی بدون
وجودِ انسان یا جانداران دارای دستگاه بینایی و مغز (ذهن) ،رنگ موجود نیست؛ بلکه
رنگ ،کیفیتی ذهنی است .به عنوان نمونه ،برخی عقیده دارند که کیفیات فعلی و انفعالی
(مثالً رنگ) وجود ندارند( .سهروردی ،2006 ،ص  .)142آنها بر این باورند که رنگ،
حقیقتی ندارد و کلیه رنگها خیالیاند و سفیدی به نور و سیاهی به ظلمت باز میگردد
13
و دیگر رنگها از تفاوتی که در ترکیب اجسامِ شفاف با هوا وجود دارد ،تخیّل میشوند.
باالخره از دو حال خارج نیست که یا درك خاص ما با نام رنگ ،واقعاً موجود است و
معدوم نیست ،یا اینکه توهم و خیال است که نمیتوانیم عنوان موجود را بر آن بار
14
کنیم.
مطلبی که گذشت ،بسیار گمراه کننده بود .زیرا مسأله را باید طور دیگری مطرح کنیم.
زیرا هر انسانِ درك کنندۀ رنگ ،حداقل نمیتواند وجود یا موجود بودن درك خود از
رنگ را منکر شود .این درك ،هر چه باشد شامل عنوان موجود بودن خواهد بود.
به این معنی که این دركِ خاص ما که فعالً از آن به واژۀ رنگ تعبیر میکنیم ،چه خیال
و توهم باشد و چه هر چیز دیگری ،شامل دایرۀ مفهومِ «معدوم» نخواهد بود؛ بنابراین،
سؤال از اینکه آیا رنگ موجود است؟ برای کسانی که درك رنگی دارند ،بیمعنی خواهد
بود؛ حتی اگر این دركِ آنها با درك افراد دیگر تفاوت نوعی و شخصی داشته باشد 15.به
این معنی که افرادی درد را رنگ و برخی دیگر رنگ را شادی درك کنند .پس تنها
کسانی که هیچ نوع درکی از رنگ نداشته باشند ،شاید بتوانند سؤال نمایند که؛ آیا رنگ
موجود است؟
با این مقدمات نتیجه میگیریم که وجودِ رنگ (چه عینی و خارجی یا ذهنی و درونی)،
پیشفرض بدیهی بررسی آن خواهد بود و ما تنها میتوانیم از حاالت و نوعِ وجودی آن،
گفتگو کنیم.
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 .4آیا رنگ ،موجودی ذهنی است یا خارج از ذهن؟

فالسفۀ اسالمی از گذشته تا کنون ،ادراکات انسان را درجهبندی کردهاند و مجموعاً چهار
درجه ادراك تشخیص دادهاند؛ که عبارتند از :ادراك حسی ،ادراك خیالی ،ادراك وهمی،
ادراك عقلی (مطهری ،1981،ج  ،1ص  .)110سه مرتبۀ ادراك حسی ،خیالی و عقلی در
بین فالسفۀ اسالمی و روانشناسان 16محل ایراد و اشکال نیست 17.در هر صورت،
فالسفۀ اسالمی در بخش ادراكِ حسی ،بیان داشتهاند که:
«رنگها ،کیفیاتی عینی هستند (شیرازی ،1981 ،ج ، 4صص  85ـ 88و  92ـ ( 94که
خارج از حس وجود دارند 18.همچنین گفتهاند :رنگ ،کیفیتی خیالی است که خارج از
حس وجود ندارد ،مانند هاله و قوس قزح 19و جز آن که در نتیجۀ اختالط هوا با اجسامِ
شفاف یا انعکاس آنها در یکدیگر حاصل میشود» (طباطبایی ،2008 ،ص .)223
به نظر میرسد نمیتوان به این سؤال که «آیا رنگ ،موجودی ذهنی است یا خارج از
ذهن» پاسخ گفت ،مگر اینکه اوالً :فارغ از اصطالحاتی که در مباحث قبل بیان شد ،میان
وجودهای ذهنی ،نوعی تفاوت خاص قایل شویم و توجه کنیم که وجودِ ذهنی حداقل
دوگونه میتواند باشد:
1ـ وجودِ ذهنیِ مفهومیِ لغات ،اصطالحات و مفاهیم (شامل معقوالت اولیه و ثانویه).
2ـ وجودِ ذهنی عینی و شخصی (شامل تمام ادراك های شخصیِ درونی ،همانند درد و
.)...
جدای از این تمایز ،الزم است برای پاسخگویی به اینکه «آیا رنگ ،موجودی ذهنی است
یا خارج از ذهن» پیشتر پاسخ سؤاالت دیگری را به درستی بدانیم .به عنوان نمونه،
بدانیم:
آیا انسان ،امکاناتِ شناخت خارجی بودن یا نبودن موجوداتی همانند رنگ را دارد؟
آیا انسان میتواند با استفاده از این امکانات ،خارجی بودن یا نبودن موجوداتی همانند
رنگ را تشخیص دهد؟
و پیش از این سؤاالت ،باید مشخص شود که؛
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مفهومِ «خارجی» و مفهومِ «ذهنی» چیست؟ آیا اکنون تعریفِ درستی از ذهن داریم؟ آیا
ذهن انسان ،چیز جدایی از بدن انسان است؟ اگر ذهن و بدن دو جوهر متمایز از هم
باشند ،در این صورت آیا بدن ِ جسمی انسان جزء خارج محسوب میشود یا خیر؟
آیا مفهوم رنگ ،اگر در جسمِ انسان تحقق یا موجود گردد ،یا در ذهن انسان محقق یا
موجود گردد ،در خارجی بودن یا نبودن «رنگ» مؤثر نیست؟ به عبارت دیگر ،عقیده ما
در اعتقاد به دوگانهانگاری 20و یا یگانهانگاری 21و انواع آنها ،میتواند در توضیح و تبیین
جایگاهِ خارجی بودن یا نبودنِ رنگ ،بسیار مؤثر باشد.
بنابراین الزم است برای پاسخ به خارجی بودن یا نبودنِ رنگ ،ابتدا مشخص شود؛ که
انسان دارای جسم و چیزی جدای از آن است یا خیر؟ به این معنی که رنگ خارج از
جسم انسان است یا خارج از ذهنِ انسان است ،به عنوان جوهری مستقل از جسم.
امّا جدای از این ابهام ،بهتر است اکنون وجود هر کدام از نظریههای خارجی بودن و یا
خارجی نبودنِ رنگ را فرض کنیم و تأمل کنیم که قبول و رد هر کدام از این نظریهها
چه نتایج یا مشکالتی را به همراه دارد و یا پیشروی انسان قرار خواهد داد:
الف ـ فرض کنیم که رنگ ،موجودی خارجی است؟
به عنوان نمونه ،اولین سؤالی که با این فرض پیش میآید اینکه ،واژۀ رنگ یک واژۀ کلی
است و دارای مصادیق مختلفی است که شامل انواع رنگها میشود .باید دقیقاً مشخص
گردد که فرضِ ما چه معنایی دارد .آیا مصادیق رنگها را موجودی خارجی میدانیم؟
(مثالً منظورمان این است که رنگِ سبز موجودی خارجی است؟) یا مفهومِ کلی رنگ را
(همانند مُثل افالطونی) خارجی میدانیم (غفاری ،2004 ،ش  ،76ص .)120-116
به نظر میرسد که مصادیق هر کدام از رنگها بینهایتِ فیزیکی هستند .مثالً خودِ رنگ
سبز ،شامل طیف بسیار گستردهای از رنگها است که انسان آنها را سبز مینامد ،هرچند
که ممکن است پیشوند و پسوندی همراه خود داشته باشد 22.با این وضعیت میتوان
فرض نمود که بینهایت موجود در خارج هست که آنها را رنگ مینامیم.
همچنین ،توجه به این نکته نیز ضروری است که با فرض وجود خارجیِ رنگ ،ما دو
موجود را شناختهایم؛ یک ،موجودِ رنگِ خارجی و دیگر ،تصوّری که از رنگ در ذهن خود

154

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

داریم .همانند مصادیق انسانهای خارجی و تصوّر ذهنی آنها به صورت مفهوم کلی و
مصادیقِ انسان .به همین صورت ،ما یک رنگ به عنوان مفهومِ کلی داریم که مصادیق آن
خارجی است و تصوّر آنها ،ذهنی است.
اکنون با این مقدمه و با فرض اینکه رنگ موجودی خارجی است ،این سؤال و مسائل
مطرح میشود که:
ـ چرا ما نمیتوانیم رنگ را برای شخصی که آن را درك نکرده ،توضیح و تشریح کنیم؟
23
ـ چرا حتی انسانهای بینا ،توانایی توضیح رنگِ قرمز یا هر رنگِ دیگر را ندارند؟
24
ـ چرا انسانها نمیتوانند «این همانی» ادراك رنگی خود را به یکدیگر بفهمانند.
از این گذشته ،حتی ادراك رنگی افراد ،میتواند به ظاهر هم متفاوت باشد؛ به گونهای که
پیراهنی را شخصی آبی با خطهای مشکی خطاب میکند و دوستش ،همان پیراهن را
سفید با خطهای طالیی توصیف میکند 25.البته این پدیده ،جدای از مسائل «کوررنگی»
26
در انسانها است که دامنۀ بسیار وسیعی نیز دارد.
با این وضعیت ،چگونه خارجی بودنِ رنگ توضیح داده میشود؟
ب ـ فرض کنیم که رنگ ،موجودی ذهنی است؟
به عنوان نمونه ،اگر بگوییم رنگ فقط موجودی ذهنی است ،آنگاه آنچه برخی اشیاء
طبیعت ،یا گیاهان و حیوانات و از همه مهمتر ،رباتها از رنگ یا چیزی که ما رنگ
مینامیم ،درك میکنند 27،چگونه توضیح و توجیه خواهد شد؟
 .5آیا رنگ ،میتواند هم وجودِ ذهنی و هم وجودِ خارجی داشته باشد؟

قبل از پاسخ به این سؤال ،باید دانسته شود که آیا جدالِ فیلسوفان بر خارجی نبودن یا
بودنِ رنگ ،جدالی است لفظی یا غیرلفظی؟ باید مشخص شود که چه چیز را رنگ
میدانیم؟ به عبارت دیگر که رنگ چه نسبتی با دیگر اشیاء دارد؟ آیا دانستن این نسبت،
نمیتواند جایگاه خارجی یا ذهنی بودن پدیدۀرنگ را روشنتر نماید؟
اجماالً میدانیم که به طور کلی ادراك رنگ برای انسان محقق نمیشود ،مگر اینکه یک
فرآیند با چهار چیز موجود باشند1 :ـ جسم2 .ـ نور3 .ـ دستگاه بینایی4 .ـ مغز (ذهن).
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اکنون این سؤال مطرح میشود که اگر پدیدهای با وجود و فرآیند چند چیز برای انسان
موجود میگردد ،باید این پدیده را در هر کدام از این مراحلِ فرآیند ،به چه بنامیم؟ یا
اینکه این گونه بپرسیم :چه موقع و چه زمانی در فرآیند این چهار مرحله یا وضعیت،
«رنگ» رنگ میشود؟
به عنوان نمونه باید مشخص کنیم که :آیا تفاوتی میان موج و رنگ هست یا نیست؟ آیا
آنچه در پیرامون موجودات وجود دارد (موج) و آنها نسبت به آن واکنشِ خاص نشان
میدهند ،شامل عنوانِ «رنگ» میگردد یا خیر؟
مثالً ،فرض کنید که نور (موجِ الکترومغناطیس) 28در اتاقی که در آن چند شیء (مثالً،
سنگ ،گیاه ،حیوان ،انسان) حاضرند ،وجود دارد .این اشیای بیجان و جاندار نسبت به
وجود این نور ،واکنش نشان میدهند .آیا آنها رنگ را درك میکنند؟
به عنوان مثال ،گیاهان نسبت به رنگ واکنشهای متفاوتی نشان میدهند 29.حیوانات و
انسان نیز نسبت به رنگ واکنش دارند 30.مهم است که این واکنشها به گونهای است که
به صورت اتفاقی نیست و قابلیت تکرار منظم دارد .حال میپرسیم :این پدیدهای که در
هر یک از این اشیاء جاندار و بیجان رخ داده است ،چه نام دارد؟ آیا تنها میتوانیم
واکنشِ انسان را نسبت به این واقعیت« ،رنگ» بنامیم یا میتوانیم واکنش دیگران را نیز
رنگ بدانیم؟
شاید با این مثال تا حدودی مشخص شده باشد که جدال میان فالسفه ،میتواند از منظر
معنایی نیز مورد بررسی قرار گیرد .به این معنی که اگر کسی «موجِ مرئی کننده برای
انسان» را رنگ بنامد ،رنگ جایگاهی بیرونی خواهد داشت ،چه یگانهانگار باشیم و چه
دوگانهانگار .همچنین اگر مثالً فیلسوفِ دیگری« ،تحریک عصبی داخل دستگاه بینایی»
را رنگ بنامد ،رنگ داخلی خواهد بود؛ ولی در جسم انسان و نه در ذهن وی .امّا اگر
کسانی «درك خاص در ذهنِ انسان» را فقط رنگ بدانند ،رنگ موجودی ذهنی خواهد
بود؛ چه آن را مجرد و فارغ از جسم بدانیم و چه آن را حالتی از جسم بدانیم.
از سوی آخر ،اگر کسانی عقیده پیدا کنند که مجموع فرآیند پدیدۀ رنگ به عنوان یک
سیر از «نیستی به هستی» را میتوان به عنوان یک «واحدِ فرایندی» ،در نظر گرفت ،در
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این صورت ،رنگ هم موجودِ ذهنی است و هم موجودِ خارجی؛ یا از آن طرف میتوان
گفت :رنگ ،نه موجودِ ذهنی است و نه موجودِ خارجی
نتیجهگیری

دربارۀ وجود خارجی داشتن رنگ یا وجود ذهنی آن ،قدر مسلم آن است که انسانِ درك
کنندۀ رنگ ،حداقل نمیتواند وجود یا موجود بودن درك خود از رنگ را منکر شود .به
این معنی که این دركِ خاص ما که فعالً از آن به واژۀ رنگ تعبیر میکنیم ،چه خیال و
توهم باشد و چه هر چیز دیگری ،شامل دایرۀ مفهومِ «معدوم» نخواهد بود .بنابراین،
سؤال از اینکه آیا رنگ موجود است؟ برای کسانی که درك رنگی دارند ،بیمعنی خواهد
بود؛ حتی اگر این دركِ آنها با درك افراد دیگر تفاوت نوعی و شخصی داشته باشد .پس
تنها کسانی که هیچ نوع درکی از رنگ نداشته باشند ،شاید بتوانند سؤال نمایند که؛ آیا
رنگ موجود است؟ با این مقدمات نتیجه میگیریم که وجودِ رنگ (چه عینی و خارجی
یا ذهنی و درونی) ،پیشفرض بدیهی بررسی آن خواهد بود و ما تنها میتوانیم از حاالت
و نوعِ وجودی آن ،گفتگو کنیم؛ و قایل شدن به هر یک از خارجی بودن رنگ و یا ذهنی
بودن آن دارای لوازم ویژه خود است که از درون این لوازم سؤاالت جدیدی مانند در
فرض خارجی بودن مانند چرا ما نمیتوانیم رنگ را برای شخصی که آن را درك نکرده،
توضیح و تشریح نماییم؟ و ...و در فرض ذهنی بودن مانند آنچه برخی اشیای طبیعت ،یا
گیاهان و حیوانات و از همه مهمتر ،رباتها از رنگ یا چیزی که ما رنگ مینامیم ،درك
میکنند ،چگونه توضیح و توجیه خواهد شد؟
از سوی آخر ،اگر کسانی عقیده پیدا کنند که مجموع فرآیند پدیدۀ رنگ به عنوان یک
سیر از «نیستی به هستی» را می توان به عنوان یک «واحدِ فرایندی» ،در نظر گرفت .در
این صورت ،می توان گفت رنگ هم موجودِ ذهنی است و هم موجودِ خارجی؛ یا از آن
طرف میتوان گفت :رنگ ،نه موجودِ ذهنی است و نه موجودِ خارجی.
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 15به عنوان نمونه نک( :زمانی ،رضا و دیگران ،2004 ،ص .) 132– 129
 16روانشناسان ،ادراك وهمی را به آن صورت که فالسفه گذشته بیان کردهاند نپذیرفتهاند .همچنین؛ مالصدرا در ادراك
وهمی و قوۀ واهمه تردید کرده است (ر.ك .به :شیرازی ،1981 ،ج .)1
 17گروهی از فالسفۀ قرون وسطی در غرب و نیز برخی همانند هیوم ،هر کدام به نوعی منکر ادراکات عقلی شدهاند ر.ك:
(حکّاك ،2001 ،ص  70ـ)77
 18نوع بسیط رنگ ،سفیدی و سیاهی است و دیگر رنگ ها ،حاصل از ترکیبات مختلف این دو رنگِ اصلی است .بعضی نیز
گفتهاند رنگ های بسیط عبارت است از سیاهی ،سپیدی ،سرخی ،زردی ،سبزی و بقیۀ رنگها مرکب از این پنج رنگ است
(طباطبایی ،2008،ص .)223
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 19نظریهای فلسفی است که میگویند :رنگها در اثر درآمیزش نور با تاریکی به نسبتهای مختلف پدید میآیند .با توجه به
این ،هر چه نور بیشتر در داخل جسم پیش میرود (شفافیت نسبی و کدورت نسبی) بیشتر با تاریکی در میآمیزد و در
نتیجه تیرهتر میشود.
20
Dualism.
21
Monism.
 22ر.ك .به( :اخباری .2012 ،همچنین؛ آیت اللهی . 2002،همچنین؛ ایتن ،یوهانس ،ترجمۀ حسن ملجائی.2005 ،
همچنین؛ لئاتریس ،ترجمۀ روحاهلل زمزمه.)2013 ،
 23انسانها ،اشیای پیرامون خود را با حسهای درونی خود که فعالً از آنها به کیفیات ذهنی یا حسی نام میبرند ،توضیح و
تشریح میکنند .امّا به هیچ وجه نمیتوانند خو ِد این حسهای درونی را تشریح کنند .حتی انسانهای بینا نیز نمیتوانند
یک رنگ را برای شخصِ بینای دیگر توضیح و تشریح یا توصیف نمایند.
 24به عنوان مثال ،اگر شخصی رنگی را در دست بگیرد و به دوست خود بگوید این رنگ «سبز» است ،تنها نامی بر آن رنگ
ك شخصی دوستش مطابق باشد؛ زیرا ممکن است
گذاشته است و معلوم نیست که درك شخصی وی از همان رنگ با در ِ
درك درونی دوستش نسبت به وی قرمز باشد.
 25نک)http://www.businessinsider.com/black-blue-or-white-gold-dress-for-charity-shirts-( :
 26یک بیماری اختالل ارثی است که در آن ،فرد قادر به تشخیص یک یا برخی رنگها نمیباشد .این افراد برخی رنگها را
به شکل طیفی از رنگهای خاکستری و سیاه میبینند .کوررنگی انواع مختلفی دارد که شایعترین آنها عدم توانایی در
تشخیص رنگ سبز و قرمز از یکدیگر است .حدود  ٪8از مردان و  ٪0.5از زنان دچار یکی از انواع کوررنگی هستند .ر.ك:
( Kaiser, Boynton, 1996; Hilbert, Byrne, 1997; McIntyre, Donald, 2002; Cassin, Solomon,
) 1984; Shevell, 2003
 27به عنوان نمونه نک( :فعال ،ش  ،2010 ،1صص 47ـ  .52همچنین؛ علیپورشیرازی.)2013،
 28پدیدهای موجی شکل است که در فضا انتشار مییابد و از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ساخته شدهاست .گاهی به
تابش الکترومغناطیسی نور می گویند ،ولی باید توجه داشت که نور مرئی کننده فقط بخشی از گسترۀ امواج
الکترومغناطیسی است .امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان به نامهای گوناگونی خوانده میشوند :امواج رادیویی،
ریزموج ،مادون قرمز ،نور مرئی ،فرابنفش ،پرتو ایکس و پرتو گاما .ر.ك .به)Tolstoy،1983( :
 29تغییر در رنگ محیط و یا نور رنگی ،روی آناتومی ،فیزیولوژی و مورفولوژی گیاهان مؤثر است ر.ك .به
() Fan X. et al. (2013); Scientia Horticulturae, vol.153, pp: 50–55
امروزه ،گلخانه داران با تغییر رنگ نور دریافت شده توسط گیاه و یا تغییر طول موجهای مختلف نور ،رشد و نمو گیاه را به
صورت مصنوعی تحت تأثیر قرار میدهند.
 30مثالً؛ حیواناتی که در زیر نور آبی قرار داده شوند ،رشد طبیعی دارند ،امّا پوشش بدنی آنها متراکمتر و پرتر میشود و در
زیر نور سرخ یا صورتی ،دچار افزایش اشتها و تسریع رشد میگردند (به عنوان نمونه نک :سامرز ،ترجمه جواد پوررضا و اکبر
نیکخواه .)2003 ،مثالً؛ پارهای از رنگهای ویژه ،قابل اندازهگیری و در خور پیشبینی بر دستگاه عصبی هستند .بدین معنا
که فشار خون ،نبض و تعداد تنفس تحت تابش نور سرخ ،نارنجی و زرد به ترتیب دچار افزایش شدید ،متوسط و کم ،می-
شوند و همین نشانهها زیر نور آبی و سبز به کاهش شدید ،متوسط و کم ،میانجامد (همچنین نگاه کنید :ماکس ،ترجمه
ابیده آزاده.)1997،
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