
   سينا   بندی نظريۀ ابن

  دربارG كيفيات محسوس

  ∗∗∗∗ياسر پوراسماعيل

دانند؛ برخى از طرفـداران ايـن  كيفيات محسوس را كيفيات اشيای بيرونى مى
ای از ايـن  هيچ واسـطه طور مسـتقيم و بـى ديدگاه معتقدند كه ما در ادراك حسى به

شويم و برخى ديگر از طرفداران ايـن ديـدگاه معتقدنـد كـه مـا بـه 
برخـى ديگـر هـم كيفيـات . كنـيم واسطۀ امور ديگری به اين كيفيات علـم پيـدا مـى

شود كـه  در اين مقاله نشان داده مى. دانند محسوس را كيفيات خود ذهن يا حس مى
گرايى نامستقيم اسـت؛ يعنـى ايـن ديـدگاه كـه 

هـای  واسـطۀ صـورت انـد و ُمـدِرك بـه های اشيای بيرونـى

گرايى نامستقيم، صورت  گرايى مستقيم، واقع
    

                                         

∗ pouresmail@isca.ac.ir 
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 يفيات محسوسكدربارO  سينا  بندی نظريۀ ابن صورت

بندی نظريۀ ابن صورت

دربارG كيفيات محسوس

ياسر پوراسماعيل

  چكيده
كيفيات محسوس را كيفيات اشيای بيرونى مى برخى

ديدگاه معتقدند كه ما در ادراك حسى به
شويم و برخى ديگر از طرفداران ايـن ديـدگاه معتقدنـد كـه مـا بـه  كيفيات مطلع مى

واسطۀ امور ديگری به اين كيفيات علـم پيـدا مـى
محسوس را كيفيات خود ذهن يا حس مى

گرايى نامستقيم اسـت؛ يعنـى ايـن ديـدگاه كـه  طرفدار تقرير خاصى از واقع سينا  ابن
های اشيای بيرونـى كيفيات محسوس كيفيت

  .شود آنها مطلع مى انتزاعى خاصى از

  ها واژه كليد
گرايى مستقيم، واقع كيفيات محسوس، ادراك حسى، واقع

  .ذهنى

                                                          

18/08/1389: تاريخ تأييد        1389/ 20/07: تاريخ پذيرش
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) يا ويژگـى، در مقابـل جـوهر(گانۀ ارسطويى است كه از سنخ عَرض 
اعراضـى (است و نه از سنخ اعـراض نسـبى ) عرض دارای مقدار

 1يكـى از اقسـام كيفيـات). نسبت زمانى يا متى، نسبت مكانى يا أين و غيره
در بخش نخسـت ايـن مقالـه، ابتـدا بـه تعريـف  2.در سنت فلسفۀ اسالمى، كيفيات محسوس است

های كّمى و نسبى از آن است،  ژگىاز كيفيت در مقوالت ارسطويى كه مبتنى بر سلب وي
  .پردازم كنم، سپس به تعريف او از كيفيات محسوس مى

كميت . ها به سه قسم كميت، اعراض نسبى و كيفيت ريشه در ارسطو دارد
كميـت ... پذير به دو يا چند جزء مقوم آن اسـت  قسمت

متافيزيـك، دلتـا، (» گيری باشد، مقدار اسـت قابل شمارش باشد، كثير است و اگر قابل اندازه
نسبت يا اضافه عرضى است كه متقوم به رابطه يا نسبت ميان دو يـا چنـد چيـز اسـت؛ 

كيفيت نه از سنخ كميت اسـت و نـه از . مانند برادری كه عرضى از سنخ نسبت ميان دو فرد است
پذير است و نه متقوم به نسبت يا رابطه ميان دو چيز؛ يعنـى امـری 
مقصود از ذاتى بودن كيفيت اين است كـه نـوعى از نسـبت نيسـت و بـرای 

، كيفيت در كاربردهای متعـارف سينا  به نظر ابن. تحقق يا مصداق يافتن، به چيز ديگری نياز ندارد
ای كه در پاسخ به پرسش از چگونگى يك شـىء يـا شـخص 

شـود كـه ايسـتاده يـا  پرسيم حميد چگونه اسـت، پاسـخ داده مى
، وقتـى مثـال شباهت يا عدم شـباهت ميـان اشـيا؛ بـرای

 سـينا  ابـن. شود كه شبيه يا همانند قد احمـد اسـت حميد چگونه است، پاسخ داده مى
دانـد، بلكـه آن را ويژگـى يـا عرضـى  كيفيت را به هـيچ يـك از ايـن دو معنـا نمى

  : گويد او مى. است و نه از سنخ نسبت
، موجب )قارO(قرار دارد ] دارندO كيفيت[وف خود كيفيت هيئتى است كه در موص

شود و تصور آن بدون تفاوت آن در نسـبت بـا هيئـت ديگـر 

از هيئت همان حالت است، پـس كيفيـت حـالتى از شـىء اسـت كـه نـه موجـب 

 

 

  چيستى كيفيات حسى. 1
گانۀ ارسطويى است كه از سنخ عَرض  كيفيت يكى از مقوالت ده

عرض دارای مقدار(اين عرض نه از سنخ كّم . است
نسبت زمانى يا متى، نسبت مكانى يا أين و غيره: اند كه نوعى از نسبت

در سنت فلسفۀ اسالمى، كيفيات محسوس است
از كيفيت در مقوالت ارسطويى كه مبتنى بر سلب وي سينا  ابن

كنم، سپس به تعريف او از كيفيات محسوس مى اشاره مى
ها به سه قسم كميت، اعراض نسبى و كيفيت ريشه در ارسطو دارد بندی عرض تقسيم

قسمت«از نظر ارسطو، عرضى است كه ) يا كمّ (
قابل شمارش باشد، كثير است و اگر قابل اندازهاگر 

نسبت يا اضافه عرضى است كه متقوم به رابطه يا نسبت ميان دو يـا چنـد چيـز اسـت؛ ). الف1020
مانند برادری كه عرضى از سنخ نسبت ميان دو فرد است

پذير است و نه متقوم به نسبت يا رابطه ميان دو چيز؛ يعنـى امـری  ت و در نتيجه، نه تقسيمسنخ نسب
مقصود از ذاتى بودن كيفيت اين است كـه نـوعى از نسـبت نيسـت و بـرای  4.است نه ربطى 3ذاتى

تحقق يا مصداق يافتن، به چيز ديگری نياز ندارد
ای كه در پاسخ به پرسش از چگونگى يك شـىء يـا شـخص  ويژگى) 1: (روزمره دو معنا داردو 

پرسيم حميد چگونه اسـت، پاسـخ داده مى ، وقتى مىمثال شود؛ برای بيان مى
شباهت يا عدم شـباهت ميـان اشـيا؛ بـرای) 2(نشسته است يا در حال قدم زدن است، 

حميد چگونه است، پاسخ داده مى پرسيم قد مى
كيفيت را به هـيچ يـك از ايـن دو معنـا نمى شفاءدر منطق 

است و نه از سنخ نسبت) پذير تقسيم(داند كه نه از سنخ كميت  مى
كيفيت هيئتى است كه در موص

شود و تصور آن بدون تفاوت آن در نسـبت بـا هيئـت ديگـر  مقدارپذيری آن نمى
  . )1963، سينا  ابن(ممكن است 

از هيئت همان حالت است، پـس كيفيـت حـالتى از شـىء اسـت كـه نـه موجـب  سينا  مقصود ابن



عالوه،  بـه. شـود پذير نمى اعتبار داشتن اين كيفيت، تقسيم
تنهايى ممكن است و برای تصور آن، بـه تصـور چيـز ديگـری 

، مثال نياز نيست، برخالف اعراض نسبى كه تصور آنها بدون تصور چيز ديگر ممكن نيست؛ برای
ديگـری كـه حميـد بـرادر اوسـت، امكـان  تصور ويژگى برادری در حميد بدون تصـور شـخص

  .ا از كيفيت صرفاً تعريفى سلبى است
هـايى اسـت كـه از طريـق ادراكـات حسـى دريافـت 

كنـد، پـس رنـگ و شـكل  ، ادراك بينايى ويژگى رنگ و شكل را درك مى
كند، پس صدا كيفيت شنيداری است؛ چشـايى  اند؛ شنوايى صدا را درك مى
اند؛  هـای چشـايى هـا كيفيت كنـد، پـس ايـن طعم هايى همچون شيرينى و تلخى را درك مى

هـای  هـا كيفيت كنـد، پـس ايـن ويژگى هايى همچون نرمى و سفتى را درك مى
. انـد های بويايى كند، پس اين بوها كيفيت وی خوش يا بوی بد را درك مى

هـا  دربارO كيفيات محسوس با آن درگير است، اين است كه آيا ايـن كيفيت
هـای خـود ادراك  كه صرفاً كيفيات اند و در خارج واقعيت دارند يا اين

  .گذارند و كيفيتى واقعى را در اشيای بيرونى به نمايش نمى

  
كم  دسـت(ای دربارO ادراك حسى بايد ايـن واقعيـت را تبيـين كنـد كـه ادراك حسـى 

ى از دهد، هرچند در برخـ های بيرونى را به ما نشان مى
گرايى مسـتقيم يـا  بر اساس واقـع. آيد كند و در نتيجه، خطا يا توهم حسى پديد مى

هـای بيرونـى مطلـع  ای از اشـيا و ويژگى هيچ واسـطه
شـياء گرايى نامستقيم معتقد است كه شخص به اعتبار اطالع از چيز ديگـری، از ا

بند اسـت،  گرايى نامستقيم پای هايى كه به واقع يكى از نظريه
هـای  واسـطه از داده بر اسـاس ايـن ديـدگاه، شـخص مسـتقيماً و بى

يـدا هـای بيرونـى اطـالع پ شـود و بـه اعتبـار آنهـا از اشـياء و ويژگى
كنيم  طـور كـه هسـتند ادراك مـى كند، پس اين ديدگاه هرچند معتقد است كه ما اشـيا را آن

. كنـد های حسى تلقـى مى نام داده ای به های غيرفيزيكى
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اعتبار داشتن اين كيفيت، تقسيمشود؛ يعنى شىء به  مقدارپذيری آن مى
تنهايى ممكن است و برای تصور آن، بـه تصـور چيـز ديگـری  نسبى هم نيست؛ يعنى تصور آن به

نياز نيست، برخالف اعراض نسبى كه تصور آنها بدون تصور چيز ديگر ممكن نيست؛ برای
تصور ويژگى برادری در حميد بدون تصـور شـخص

ا از كيفيت صرفاً تعريفى سلبى استسين  به اين ترتيب، تعريف ابن. ندارد
هـايى اسـت كـه از طريـق ادراكـات حسـى دريافـت  از كيفيت حسى ويژگى سينا  مقصود ابن

، ادراك بينايى ويژگى رنگ و شكل را درك مىمثال شوند؛ برای مى
اند؛ شنوايى صدا را درك مى های ديداری يتكيف
هايى همچون شيرينى و تلخى را درك مى طعم

هايى همچون نرمى و سفتى را درك مى بساوايى ويژگى
وی خوش يا بوی بد را درك مىاند و بويايى ب بساوايى
دربارO كيفيات محسوس با آن درگير است، اين است كه آيا ايـن كيفيت سينا  ای كه ابن مسئله

اند و در خارج واقعيت دارند يا اين های اشيای بيرونى كيفيت
و كيفيتى واقعى را در اشيای بيرونى به نمايش نمى اند يا تجربۀ حسى

  ا دربارG كيفيات حسىسين  نظريۀ ابن. 2
ای دربارO ادراك حسى بايد ايـن واقعيـت را تبيـين كنـد كـه ادراك حسـى  هر نظريه

های بيرونى را به ما نشان مى اشياء و ويژگى) رسد طور كه به نظر مى آن
كند و در نتيجه، خطا يا توهم حسى پديد مى موارد خطا مى

هيچ واسـطه شخص در ادراك حسى مستقيماً و بـى 5خام
گرايى نامستقيم معتقد است كه شخص به اعتبار اطالع از چيز ديگـری، از ا شود، اما واقع مى

يكى از نظريه. يابد های بيرونى اطالع مى و ويژگى
بر اسـاس ايـن ديـدگاه، شـخص مسـتقيماً و بى. های حسى است ديدگاه داده

شـود و بـه اعتبـار آنهـا از اشـياء و ويژگى غيرفيزيكى خاصى مطلـع مى
كند، پس اين ديدگاه هرچند معتقد است كه ما اشـيا را آن مى
های غيرفيزيكى واسطۀ داده ، اين ادراك را به)گرايى واقع(
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اه، گرايى نامسـتقيم پايبنـد اسـت؛ طبـق ايـن ديـدگ
تفـاوت . شـود ها از آنها مطلـع مى شخص در ادراك حسى از طريق بازنمودهايى از اشيا و ويژگى

، مثـال بـرای(های حسى اين است كه بازنمودهـا ممكـن اسـت فيزيكـى باشـند 
های  انگارانـه دربـارO ماهيـت بـازنمود ذهنـى معتقـد بـود، ماننـد نظريـه

های ميــان شــخص و جهــان را  هــای حســى كــه واســطه
تــر ميــان ايــن دو ديــدگاه ايــن اســت كــه بــر اســاس 

انـد  هـای اشـيای بيرونى شوند، كيفيت هايى كه در ادراك حسى درك مى
، قرمزی گُل رز كيفيـت سـطح خـود گـل رز مثال

هـا  هـای حسـى، ايـن كيفيت شود، اما طبـق ديـدگاه داده
اند، پس قرمزی گُـل رز در واقـع كيفيـت  های تجربه

های خـود تجربـه  ها را كيفيت ديدگاه ديگری كه اين كيفيت
بـر اسـاس پديـدارگرايى، تجربـۀ حسـى . داند، پديدارگرايى يا ديدگاه كيفيـات ذهنـى اسـت

هـای بيرونـى  های آگاهانه و تجربى نيست و لزومـاً بـازنمودی از اشـيا و ويژگى
بنـد نيسـت و ممكـن  گرايى پای بـه واقـع ـهای حسـى 

های خود تجربه باشد، بدون  دهد، صرفاً كيفيت داند كه همۀ آنچه ادراك حسى به ما نشان مى
به تعبير برخـى از طرفـداران ايـن ديـدگاه، همـۀ . كه هيچ چيزی را بيرون از ما به ما نشان دهد

های ذهنى است و لزومـاً بـا كيفيـت اشـيای بيرونـى 
هـای تجربـۀ  گذرانيم، كيفيت هايى كه در تجربۀ ديداری از سر مى
هـايى نداشـته باشـند و صـرفاً  يـك از سـطوح چنـين رنگ

های مربـوط بـه ادراك  به اين ترتيب، فضای منطقى ديـدگاه
  

هـای بيرونـى را  واسـطه اشـياء و ويژگى شـخص در ادراك حسـى بى

ــز ديگــری ـ اشــيا ــه واســطۀ چي ء و شــخص در ادراك حســى ـ ب
 ).های حسى، بازنمودگرايى ديدگاه داده

 

 

گرايى نامسـتقيم پايبنـد اسـت؛ طبـق ايـن ديـدگ بازنمودگرايى نظريۀ ديگری است كه به واقـع
شخص در ادراك حسى از طريق بازنمودهايى از اشيا و ويژگى

های حسى اين است كه بازنمودهـا ممكـن اسـت فيزيكـى باشـند  اين ديدگاه با داده
انگارانـه دربـارO ماهيـت بـازنمود ذهنـى معتقـد بـود، ماننـد نظريـه ای مادی توان به نظريـه مى

هــای حســى كــه واســطه ، بــرخالف داده)6انگارانــه يــا علـّـى غايت
تــر ميــان ايــن دو ديــدگاه ايــن اســت كــه بــر اســاس  داننــد، امــا تفــاوت اساســى غيرفيزيكــى مى

هايى كه در ادراك حسى درك مى بازنمودگرايى، كيفيت
مثال شوند؛ برای زنمايى مىكه در تجربۀ حسى ما با

شود، اما طبـق ديـدگاه داده است كه در تجربۀ بينايى ما بازنمايى مى
های تجربه اند؛ يعنى كيفيت های حسى های داده كيفيت

ديدگاه ديگری كه اين كيفيت. های حسى ديداری است خود داده
داند، پديدارگرايى يا ديدگاه كيفيـات ذهنـى اسـت مى

های آگاهانه و تجربى نيست و لزومـاً بـازنمودی از اشـيا و ويژگى چيزی جز كيفيت
های حسـى  برخالف ديدگاه داده ـاين ديدگاه . نيست

داند كه همۀ آنچه ادراك حسى به ما نشان مى مى
كه هيچ چيزی را بيرون از ما به ما نشان دهد اين

های ذهنى است و لزومـاً بـا كيفيـت اشـيای بيرونـى  كنيم، نقاشى تجربه مى آنچه در ادراك حسى
هايى كه در تجربۀ ديداری از سر مى ، رنگمثال مطابق نيست؛ برای

يـك از سـطوح چنـين رنگ ما هستند و ممكن است در بيـرون هيچ
به اين ترتيب، فضای منطقى ديـدگاه. باشد هايى از نور وجود داشته طيف

  :زير مرزبندی كردصورت  توان به حسى را مى
شـخص در ادراك حسـى بى: گرايى مسـتقيم واقع. 1

 .كند ادراك مى

ــع. 2 ــز ديگــری ـ اشــيا: گرايى نامســتقيم واق ــه واســطۀ چي شــخص در ادراك حســى ـ ب
ديدگاه داده(كند  های بيرونى را درك مى ويژگى



كنـد و  اش را ادراك مى هـای تجربـه شخص در ادراك حسـى فقـط كيفيت
هـای بيرونـى  واسـطه همـان اشـيا و ويژگى كند، چه بـا واسـطه و چـه بى

ـ گرايى ممكن است اساساً كيفيات محسـوس را  تری از ناواقع  ـ
 .موجود نداند و آنها را حذف كند

هـای اشـيای  گرايى مستقيم بر اين ديـدگاه مبتنـى اسـت كـه كيفيـات محسـوس كيفيـت
هـای خـود  يات را كيفيـتهای حسى اين كيف گرايى نامستقيم، ديدگاه داده

هـای اشـيای بيرونـى  داند و بازنمودگرايى اين كيفيات را كيفيـت
  .داند های خود تجربه مى كند و پديدارگرايى كيفيات محسوس را كيفيت

م كـرد از اين مسئله بحث خواهي سينا  بندی دقيقى از ديدگاه ابن
های خود ادراكات حسـى  اند يا كيفيات های اشيای بيرونى

واسـطۀ  داند يا معتقد اسـت كـه مـا بـه  واسطه مى كه او ادراك اشيای بيرونى را مستقيم و بى
ـ شويم، امـا پـيش از آن  را  سـينا  كـه ديـدگاه ابـن بـرای اين ـ

سـقراطى دربـارO  های پيش ابتدا بايد نقدهای او را به برخى از ديدگاه
ادراك حسى بررسى كنيم تا بتوانيم تصوير بهتری از ديدگاه ايجابى او دربـارO ادراك حسـى بـه 

  سقراطى های پيش
دهـد؛ ديـدگاه  سقراطى را دربارO ادراك حسى هدف نقد خـود قـرار مى

را در خـارج موجـود ...) ماننـد رنـگ، طعـم، صـدا و 
ايـن ديـدگاه را بـه  سـينا  ابـن. دانـد هـای حـواس هـم نمى

ــان نســبت مى ــدگاهى اســت كــه  7.دهــد دان ــدگاه دوم دي دي
. دانـد هـای خـود حـواس مى دانـد، امـا آنهـا را كيفيت

ناميم؛ زيـرا كيفيـات محسـوس را نـه  مى» گرايى قوی
ناميم؛ چراكـه  مى» گرايى ضعيف ناواقع«دوم را داند و نه در حواس و ديدگاه 
. دانـد دانـد، امـا آنهـا را در حـواس موجـود مى كيفيات محسـوس را فقـط در اشـياء موجـود نمى
ـ ای  هيچ واسـطه كه ما اشياء را بـى گرايى مستقيم است؛ يعنى اين حتـى انـدام  ـ
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شخص در ادراك حسـى فقـط كيفيت: گرايى ناواقع. 3
كند، چه بـا واسـطه و چـه بى لزوماً آنچه را ادراك مى

تری از ناواقع قوی ؛ تقرير)پديدارگرايى(نيست 
موجود نداند و آنها را حذف كند ـنه در خارج و نه در ذهن 

گرايى مستقيم بر اين ديـدگاه مبتنـى اسـت كـه كيفيـات محسـوس كيفيـت واقع
گرايى نامستقيم، ديدگاه داده اند، اما در واقع بيرونى
داند و بازنمودگرايى اين كيفيات را كيفيـت های حسى مى ها يا صورت داده

كند و پديدارگرايى كيفيات محسوس را كيفيت تلقى مى
بندی دقيقى از ديدگاه ابن در اين مقاله به منظور صورت

های اشيای بيرونى كه از نظر او، كيفيات محسوس كيفيت
كه او ادراك اشيای بيرونى را مستقيم و بى و اين

شويم، امـا پـيش از آن  های ذهنى از اشياء مطلع مى صورت
ابتدا بايد نقدهای او را به برخى از ديدگاه ـبندی كنيم  دقت صورت به

ادراك حسى بررسى كنيم تا بتوانيم تصوير بهتری از ديدگاه ايجابى او دربـارO ادراك حسـى بـه 
  .دست دهيم

های پيش های سينوی به ديدگاه اعتراض. 1. 2
سقراطى را دربارO ادراك حسى هدف نقد خـود قـرار مى اه پيشسه ديدگ سينا  ابن

ماننـد رنـگ، طعـم، صـدا و (حسى  های اول ديدگاهى است كه كيفيت
هـای حـواس هـم نمى طور كـه آنهـا را كيفيت داند، همان نمى

ــى ــوس و گروهــى از طبيع ــان نســبت مى دموكريت دان
دانـد، امـا آنهـا را كيفيت های حسى را در خارج موجود نمى كيفيت

گرايى قوی ناواقع«برای سهولت كار، ديدگاه نخست را 
داند و نه در حواس و ديدگاه  در اشياء موجود مى

كيفيات محسـوس را فقـط در اشـياء موجـود نمى
گرايى مستقيم است؛ يعنى اين ديدگاه سوم، واقع
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بـه آنهـا  سـينا  و نقـد ابـن ها ايـن ديـدگاه بندی در ادامه به شرح و صورت

های حسى نه در اشيای خارجى وجود دارند، نـه در خـود 
هـا يـا  چيـنش خـاص اتم ـطرفداران اين ديدگاه كيفيت حسى را به امور فيزيكى محض 

كنيم، نه در  ، رنگ به شكلى كه تجربه مىمثال برند؛ برای
تنها چيزی كه وجـود دارد، شـكل . وجود دارد و نه در حواس ما

ر و نسـبت بـه ديگ يا وضع خاص آنهـا نسـبت بـه يـك
تواند تفـاوت در كيفيـت  بر همين اساس، اين ديدگاه مدعى است كه مى

كه رنگ گردن كبوتر برای ما گاهى سـبز، گـاهى ارغـوانى و 
هـای  رسد، تبيين كنـد؛ زيـرا رنـِگ گـردن كبـوتر را چيـنش و وضـع اتم

بيند،  ها را مى بخشند و وقتى شخص از زوايای مختلفى اين مجموعه اتم
يابند و در نتيجه، كيفيـت رنگـى متفـاوتى را در هـر مـورد 
به همين ترتيب، مواردی كه يك شىء بـرای انسـان سـالم، شـيرين و بـرای انسـان 

  :كند گونه خالصه مى اين ديدگاه را اين سينا  ابن. 
حقـائق فـى (نفسه  های فى اين گروه كسانى هستند كه كيفيات محسوس را واقعيت

  ).64، ص1988 سينا،  ابن(دانند  آنها را صرفاً شكل مى
طـور كـه  آن ـرسد كه طرفداران اين ديدگاه در مورد كيفيات محسوس 

اند؛ يعنى معتقدنـد كـه كيفيـات محسـوس  گرايى به حذف
، )شـيرينى، تلخـى، ترشـى، تنـدی و غيـره(هـا  ، مزه

ها به آن صورتى كـه مـا تجربـه  و بوييدنى) ى، سفتى، زبری و غيره
؛ آنچـه وجـود دارد، )های حسـى يعنـى انـدام(كنيم، نه در خارج وجود دارند و نه در حـواس 

دهندO اجســام اســت؛ يعنــى كيفيــات  هــای تشــكيل
كـه ايـن ديـدگاه  خالصه اين. اند )ذرات جسمنحوO چينش و وضع 

ايـن ديـدگاه وجـود واقعـى كيفيـت (مدعايى سلبى دارد؛ يعنى نفى واقعيت از كيفيات محسوس 

 

 

در ادامه به شرح و صورت. كنيم درك مى ـحسى 
  .خواهم پرداخت

  گرايى قوی ناواقع. 1. 1. 2
های حسى نه در اشيای خارجى وجود دارند، نـه در خـود  گرايى قوی، كيفيت بر اساس ناواقع

طرفداران اين ديدگاه كيفيت حسى را به امور فيزيكى محض . حواس
برند؛ برای تحويل مى ـدهندO اجسام  ذرات تشكيل

وجود دارد و نه در حواس ما) يعنى سطح بيرونى اشيا(خارج 
يا وضع خاص آنهـا نسـبت بـه يـك) چينش(هاست كه از ترتيب  خاصى از اتم

بر همين اساس، اين ديدگاه مدعى است كه مى. شود مدِرك حاصل مى
كه رنگ گردن كبوتر برای ما گاهى سـبز، گـاهى ارغـوانى و  تجربۀ رنگ را در مواردی مثل اين

رسد، تبيين كنـد؛ زيـرا رنـِگ گـردن كبـوتر را چيـنش و وضـع اتم گاهى طاليى به نظر مى
بخشند و وقتى شخص از زوايای مختلفى اين مجموعه اتم دهندO آن تعين مى كيلتش

يابند و در نتيجه، كيفيـت رنگـى متفـاوتى را در هـر مـورد  ها نسبت به او تفاوت مى های اتم وضع
به همين ترتيب، مواردی كه يك شىء بـرای انسـان سـالم، شـيرين و بـرای انسـان . كند تجربه مى

. توان تبيين كرد رسد را مى ار، تلخ به نظر مىبيم
اين گروه كسانى هستند كه كيفيات محسوس را واقعيت

آنها را صرفاً شكل مى] بلكه[دانند،  نمى) أنفسها
رسد كه طرفداران اين ديدگاه در مورد كيفيات محسوس  ر مىبه اين ترتيب، به نظ

به حذف -رسد  در ادراكات حسى به نظر ما مى
، مزه)قرمزی، سبزی، سياهى و غيره(ها  مانند رنگ

ى، سفتى، زبری و غيرهنرم(كردنى  صداها، امور لمس
كنيم، نه در خارج وجود دارند و نه در حـواس  مى

هــای تشــكيل های مختلــف چيــنش و وضــع اتم صــرفاً گونــه
نحوO چينش و وضع (» شكل«محسوس صرفاً همان 

مدعايى سلبى دارد؛ يعنى نفى واقعيت از كيفيات محسوس 



و مدعايى ايجابى كه در واقـع، تبيينـى از ايـن ) كند
شـود  ن ديدگاه، آنچـه موجـب مىطبق اي. كنيم های حسى را ادراك مى

دهندO اشـيايى  هـای تشـكيل گونه به نظر ما آيند، چيـنش و وضـع خـاص اتم
  .ها هستند

هـا  به اين ديدگاه به جنبۀ ايجابى آن معطوف است؛ يعنى اين مدعا كه اين كيفيت
، سـينا  طبـق نظـر ابـن. نيستند) دهندO جسم های تشكيل

يعنى كيفيت حسى را همان شـكل (همانى قائل شويم 
بينيم، آن شكل همـان رنـگ  آيد كه وقتى شكلى مانند شكل مربع يا دايره را مى

ای  همـانى رابطـه شكل همان كيفيت حسى رنگ باشد؛ زيـرا رابطـۀ اين
متقارن و دوسويه است؛ اگر رنگ چيزی جز شكل نباشد، شكل هـم چيـزی جـز رنـگ نخواهـد 

  .كلى خالف شهود است كه شكل را همان رنگ بدانيم
) صـدا، ملموسـات و غيـرهرنـگ، (، اساساً شكل بدون ساير كيفيـات 

تنهايى ادراك كنيم، بلكه آن را به كمك ساير  توانيم شكل را به
  .پذير نخواهد بود ، اگر رنگى نباشد، شكل رؤيت

اجسام و محسوسات وجود ندارنـد، امـا گرايى ضعيف اين ديدگاه است كه كيفيات در 
، كيفيـت حسـى رنـگ در سـطح اشـيای مثـال انفعاالتى در حواس وجود دارنـد؛ بـرای

در نقـد ايـن  سـينا  ابـن. انفعـالى در حـس بينـايى وجـود دارد
دهند كـه  كنند و نشان مى مى كند كه وجود كيفيات را در اجسام ثابت

شود اندام حسـى مـا منفعـل شـود و  در خود اجسام ويژگى يا خاصيتى وجود دارد كه موجب مى
، در خود خرما خاصـيتى وجـود دارد كـه وقتـى بـا 

در بيـان . ردآو كند، كيفيـت چشـايى شـيرينى را پديـد مـى
  .به اين ادله اشاره خواهم كرد

  ادراك بدون اندام حسى
دهد و در صـدد نقـد  به برخى از پيشينيان نسبت مى
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كند حسى را چه در بيرون و چه در حواس رد مى
های حسى را ادراك مى است كه چرا اين كيفيت

گونه به نظر ما آيند، چيـنش و وضـع خـاص اتم ها اين كه اين كيفيت
ها هستند رسد دارندO آن كيفيت است كه به نظر مى

به اين ديدگاه به جنبۀ ايجابى آن معطوف است؛ يعنى اين مدعا كه اين كيفيت سينا  نقد ابن
های تشكيل چينش و وضع خاص اتم(چيزی جز شكل 

همانى قائل شويم  اگر ميان كيفيت حسى رنگ و شكل به اين
آيد كه وقتى شكلى مانند شكل مربع يا دايره را مى ، الزم مى)بدانيم

شكل همان كيفيت حسى رنگ باشد؛ زيـرا رابطـۀ اينباشد؛ يعنى كيفيت حسى 
متقارن و دوسويه است؛ اگر رنگ چيزی جز شكل نباشد، شكل هـم چيـزی جـز رنـگ نخواهـد 

كلى خالف شهود است كه شكل را همان رنگ بدانيم بود، اما اين به
، اساساً شكل بدون ساير كيفيـات سينا  عالوه، به نظر ابن به

توانيم شكل را به ما هرگز نمى. پذير نيست ادراك
، اگر رنگى نباشد، شكل رؤيتمثال كنيم؛ برای كيفيات ادراك مى

  گرايى ضعيف ناواقع. 2.1.2
گرايى ضعيف اين ديدگاه است كه كيفيات در  ناواقع

انفعاالتى در حواس وجود دارنـد؛ بـرایصورت  به
انفعـالى در حـس بينـايى وجـود داردصورت  بيرونى وجود ندارد، بلكه به

كند كه وجود كيفيات را در اجسام ثابت ای اشاره مى ديدگاه به ادله
در خود اجسام ويژگى يا خاصيتى وجود دارد كه موجب مى

، در خود خرما خاصـيتى وجـود دارد كـه وقتـى بـا مثال كيفيت حسى خاصى به وجود آيد؛ برای
كند، كيفيـت چشـايى شـيرينى را پديـد مـى برخورد مى) يعنى زبان(اندام چشايى 

به اين ادله اشاره خواهم كرد سينا  ديدگاه خود ابن

ادراك بدون اندام حسى: گرايى مستقيم واقع. 3.1.2
به برخى از پيشينيان نسبت مى سينا  گرايى مستقيم كه ابن تقريری از واقع
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هيچ  سوسـات را بـىتوانـد مح مى) نفـس(شـخص ) 
مقصود از واسطه اموری است كه ميان شخص و جسـم محسـوس وسـاطت 

) 2شـده اسـت؛  ، در مورد ادراك بينايى، هوا واسطه ميان شخص و شىء ديده
مقصـود از انـدام، عضـوی از . تواند محسوسات را بدون هيچ اندامى حس كند

، چشـم در مـورد ادراك بينـايى، مثـال دار نوع خاصى از ادراك اسـت؛ بـرای
به اين ترتيب، اين ديدگاه معتقـد اسـت كـه شـخص 

ايـن ديـدگاه بـا . توانـد محسوسـات را ادراك كنـد
شود، تفاوت جـدی دارد؛ زيـرا تقريـر  طور كه در مباحث معاصر مطرح مى

گرايى مستقيم كنار گذاشتن وسايطى را در نظر دارد كـه شـخص ابتـدا از آنهـا مطلـع 
هـای  هايى همچـون داده بـرد؛ واسـطه های بيرونى پـى مى

گرايى  سـقراطى از واقـع اردی از اين دست هسـتند، امـا در تقريـر پيش
ای مانند نور و هوا است كه موجب انتقال محسوسـات بـه 

پـردازد و  در نقد اين ديـدگاه بـه مؤلفـۀ نخسـت نمى
  . كند اشاره مى ـلزوم اندام برای ادراك حسى 

به نفى لزوم اندام برای ادراك حسى اين است كه اگر احسـاس بـدون 
فايـدگى را هـم  ايـن بى. فايـده بـود ها بى شد، پيدايش انـدام

فايـده در سـير  های زيسـتى بى تشناختى تفسير كرد و گفت كـه خصـل
االهيـاتى تفسـير صـورت  توان آن را بـه توانند باقى بمانند و هم مى

فايـده در جهـان وجـود داشـته  دهـد كـه امـور بى كرد و گفت كه حكمت خالق جهان اجازه نمى

داننـد  دانند، بلكه آن را مجرد مى فيلسوفان نفس را جسمانى نمى
و امر مجرد فاقد وضع و مكان است و در نتيجه، ممكن نيست كه برخى از اجسام بـه آن نزديـك 

در . يا در جهت آن باشند تا احساس شوند و برخى دور و پوشيده از آن باشند تـا احسـاس نشـوند
ور يكسان به نظر خواهند رسـيد و هـيچ جسـمى نبايـد از نفـس 

انـد و گـاهى  كه چنين نيست؛ بسياری از محسوسـات گـاهى از نفـس پنهان

 

 

) 1: آيـد، متشـكل از دو مؤلفـه اسـت آن بر مى
مقصود از واسطه اموری است كه ميان شخص و جسـم محسـوس وسـاطت . ای درك كند واسطه

، در مورد ادراك بينايى، هوا واسطه ميان شخص و شىء ديدهمثال كنند؛ برای مى
تواند محسوسات را بدون هيچ اندامى حس كند مى) نفس(شخص 

دار نوع خاصى از ادراك اسـت؛ بـرای است كه عهدهبدن 
به اين ترتيب، اين ديدگاه معتقـد اسـت كـه شـخص . گوش در مورد ادراك شنوايى و مانند اينها

توانـد محسوسـات را ادراك كنـد بدون هـيچ واسـطه و بـدون هـيچ انـدامى مى
طور كه در مباحث معاصر مطرح مى گرايى مستقيم آن واقع

گرايى مستقيم كنار گذاشتن وسايطى را در نظر دارد كـه شـخص ابتـدا از آنهـا مطلـع  معاصر واقع
های بيرونى پـى مى شود و از طريق آنها به اشيا و ويژگى مى

اردی از اين دست هسـتند، امـا در تقريـر پيشحسى يا بازنمايى ذهنى مو
ای مانند نور و هوا است كه موجب انتقال محسوسـات بـه  مستقيم، مقصود از واسطه اشيای بيرونى

در نقد اين ديـدگاه بـه مؤلفـۀ نخسـت نمى سينا  به هر صورت، ابن. شوند اندام حسى مى
لزوم اندام برای ادراك حسى نفى  ـتنها به مؤلفۀ دوم 

به نفى لزوم اندام برای ادراك حسى اين است كه اگر احسـاس بـدون  سينا  اشكال نخست ابن
شد، پيدايش انـدام حاصل مى) نفس(اندام برای شخص 

شناختى تفسير كرد و گفت كـه خصـل زيستصورت  توان به مى
توانند باقى بمانند و هم مى روند و نمى تكاملى از ميان مى

كرد و گفت كه حكمت خالق جهان اجازه نمى
  .باشند؛ در هر دو صورت نتيجه يكى است

فيلسوفان نفس را جسمانى نمى اشكال دوم اين است كه اين
و امر مجرد فاقد وضع و مكان است و در نتيجه، ممكن نيست كه برخى از اجسام بـه آن نزديـك 

يا در جهت آن باشند تا احساس شوند و برخى دور و پوشيده از آن باشند تـا احسـاس نشـوند
ور يكسان به نظر خواهند رسـيد و هـيچ جسـمى نبايـد از نفـس نتيجه، همۀ اجسام برای نفس به ط

كه چنين نيست؛ بسياری از محسوسـات گـاهى از نفـس پنهان پوشيده باشد، درحالى
  .نزد آن حاضرند



ها نيـازی نداشـت، الزم  به مؤلفۀ نخست ايـن اسـت كـه اگـر نفـس بـه واسـطه
در مـواردی كـه امـور تيـره جلـوی چشـم را (و امـر شـفاف 

  .بتواند ببيند و گوش بتواند از پشت ديوارهای ضخيم هم صداها را بشنود و مانند اينها

  گرايى نامستقيم
كـه  های حسى در اشيای خارجى وجود دارند؛ يعنى معتقـد اسـت

، قرمزی در سـيب خـارجى مثال هايى از قبيل رنگ، مزه و بو در خود اشيا موجودند؛ برای
شـخص ) 2وجود دارد، شيرينى در خرمـای خـارجى وجـود دارد و بـوی بـد در زبالـۀ خـارجى؛ 

از آن مطلـع (كنـد  ذهنـى شـىء الـف، بـه الـف علـم پيـدا مى
كنـد و ثانيـاً و بـالعرض از  شخص اوالً و بالذات به آن صورت ذهنى علم پيـدا مى
و شـىء » محسوس بالـذات«به همين دليل است كه صورت ذهنى را 

اين صورت ذهنى كه واسطۀ اطالع شـخص از شـىء 
60( .  
فرضـيۀ . دهد را دربارO كيفيات محسوس شكل مى 

و فرضـيۀ سـوم را » وساطت صورت ذهنى«، فرضيۀ دوم را 
شــود كــه كيفيــات محســوس  نتيجــۀ ايــن ســه فرضــيه ايــن مى

اند؛  ر نفـس ترسـيم شـدهانـد كـه د های اشـيای خارجى
واسـطۀ آنهـا از  كند و به را ادراك مى ـيعنى انتزاعى 

  :گويد گيری ديدگاه خود مى در نتيجه سينا
ز ا] شـده انتـزاع[به نحو مجرد ] بيرونى[اگر احساس به معنای پذيرش صورت شىء 

اين قوه را دارد كه مانند محسوس بالفعل شود ] اندام حسى
و محسوس اول در حقيقت همان چيزی است كه در اندام حسى ترسـيم شـده و 

شىء بيرونى را «رسد اين گفته كه  شود و به نظر مى فقط همين است كه ادراك مى
داشـته باشـد، » احساس كـردم) نفسفى ال(در خود «، معنايى غير از 

اين است كه صـورت آن » شىء بيرونى را احساس كردم
، 1988 سـينا،  ابـن(] يا متمثـل شـد[نقش بست ] نفس يا ذهن من
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به مؤلفۀ نخست ايـن اسـت كـه اگـر نفـس بـه واسـطه سينا  اشكال ابن
و امـر شـفاف آمد كه چشم بـدون واسـطۀ نـور  مى
بتواند ببيند و گوش بتواند از پشت ديوارهای ضخيم هم صداها را بشنود و مانند اينها) گيرند مى

گرايى نامستقيم واقع: ديدگاه سينوی. 2. 2
های حسى در اشيای خارجى وجود دارند؛ يعنى معتقـد اسـت كيفيت) 1، سينا  در ديدگاه ابن

هايى از قبيل رنگ، مزه و بو در خود اشيا موجودند؛ برای ويژگى
وجود دارد، شيرينى در خرمـای خـارجى وجـود دارد و بـوی بـد در زبالـۀ خـارجى؛ 

ذهنـى شـىء الـف، بـه الـف علـم پيـدا مىصـورت  واسطۀ اطالع يا علـم بـه به
شخص اوالً و بالذات به آن صورت ذهنى علم پيـدا مى؛ يعنى )شود مى

به همين دليل است كه صورت ذهنى را . شود شىء خارجى مطلع مى
اين صورت ذهنى كه واسطۀ اطالع شـخص از شـىء ) 3نامند؛  مى» محسوس بالعرض«خارجى را 

60-59، ص1988، ناسي  ابن(است، مجرد از ماده است 
 سينا  مجموع سه فرضيۀ يادشده ديدگاه ابن

، فرضيۀ دوم را »گرايى دربارO كيفيات واقع«نخست را 
نتيجــۀ ايــن ســه فرضــيه ايــن مى. نــاميم مى» تجــرد صــورت ذهنــى«

های اشـيای خارجى های انتزاعى يا مجردی از ويژگى صورت
يعنى انتزاعى  ـهای مجرد  نفس اوالً و بالذات اين صورت

سينا  ابن. شود های شىء خارجى مطلع مى ويژگى
اگر احساس به معنای پذيرش صورت شىء 

اندام حسى[گر  اش باشد، حس ماده
و محسوس اول در حقيقت همان چيزی است كه در اندام حسى ترسـيم شـده و ... 

فقط همين است كه ادراك مى
، معنايى غير از »احساس كردم

شىء بيرونى را احساس كردم«زيرا معنای اين گفته كه 
نفس يا ذهن من[شىء بيرونى در من 

  ).63ص
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ادراك داند، اما معتقـد اسـت كـه  كيفيت محسوس را در خارج موجود مى
در . يابد كه صورتى انتزاعـى از ايـن كيفيـت بيرونـى در ذهـن نقـش ببنـدد

  .پردازم بر آنها مبتنى است، مى سينا  ای كه ديدگاه ابن

  گرايى دربارG كيفيات محسوس
و  هـا ، مزههـا اين معناست كـه كيفيـاتى از قبيـل رنگ

) 1: گرايى، دو ديــدگاه وجــود دارد در مقابــل واقــع
ايـن ديـدگاه را در قالـب  سـينا  دانـد؛ ابـن ديدگاهى كه كيفيـات محسـوس را اساسـاً موجـود نمى

ديدگاهى كـه كيفيـات ) 2سقراطيان به چالش كشيد؛ 
دانـد؛  موجـود مى) يـا نفـس(داند، اما آنها را در ذهـن 

دادن  نـد كـه نسـبتك بـا وجـود ايـن، او اذعـان مى
كيفيات محسوس به اشيای خارجى دشـوار اسـت و شـهوداً ايـن احتمـال هـم چنـدان ناپـذيرفتنى 

معتقـد اسـت كـه جملـۀ  سـينا  ابـن. نيست كه كيفيات محسوس در خود ذهن وجود داشـته باشـند
  :تواند به دو معنا باشد

نقـش بسـته ) جـا، در حـس مـن در اين(در ذهـن مـن 
در اين صورت، جملۀ يادشده به اين معنا خواهد بود كه من از شيئى كـه در خـارج وجـود 

واسـطۀ ايـن  ام و صـورتى از آن در ذهـن مـن پديـد آمـده اسـت كـه به
  .سازگار است سينا  گاه ابناين معنا با ديد

در ايـن صـورت، جملـۀ . در خودم يا در ذهن خودم، صـورتى را احسـاس كـردم
كنم،  يادشده به اين معنا خواهد بود كه صورتى در ذهن من پديد آمده است و آن را احساس مـى

حتمـال، ممكـن طبـق ايـن ا. كه يك شىء بيرونى آن را پديد آورده است يـا نـه
اين احتمال همان ديـدگاه كيفيـت . ای برای علم به شىء بيرونى نباشد

طبق اين ديدگاه، كيفيـت حسـى . ذهنى يا پديدارگرايى است كه در ابتدای مقاله به آن اشاره شد
چيزی جز كيفيت تجربه نيست؛ ممكن است اين كيفيـت بـا كيفيـت شـىء بيرونـى يكـى باشـد و 

و برخـى از (، كيفيت حسى قرمزی كه در ذهن من نقش بسته اسـت 
لزومـاً نشـان ) كننـد يـاد مى» 8نقاشـى ذهنـى«از آن بـا عنـوان 

 

 

كيفيت محسوس را در خارج موجود مى سينا  به اين ترتيب، ابن
يابد كه صورتى انتزاعـى از ايـن كيفيـت بيرونـى در ذهـن نقـش ببنـدد حسى وقتى تحقق مى

ای كه ديدگاه ابن ادامه، به شرح و تبيين سه فرضيه

گرايى دربارG كيفيات محسوس واقع: فرضيۀ نخست. 1. 2. 2
اين معناست كـه كيفيـاتى از قبيـل رنگگرايى دربارO كيفيات محسوس به  واقع

در مقابــل واقــع. بوهــا را در اشــيای خــارجى موجــود بــدانيم
ديدگاهى كه كيفيـات محسـوس را اساسـاً موجـود نمى

سقراطيان به چالش كشيد؛  ديدگاه دموكريتوس و برخى ديگر از پيش
داند، اما آنها را در ذهـن  محسوس را در اشيای خارجى موجود نمى

بـا وجـود ايـن، او اذعـان مى. كشـد اين ديدگاه را نيز به چـالش مى سينا  ابن
كيفيات محسوس به اشيای خارجى دشـوار اسـت و شـهوداً ايـن احتمـال هـم چنـدان ناپـذيرفتنى 

نيست كه كيفيات محسوس در خود ذهن وجود داشـته باشـند
تواند به دو معنا باشد مى» شىء بيرونى را احساس كردم«

در ذهـن مـن  صورتى از شىء بيرونـى: معنای نخست
در اين صورت، جملۀ يادشده به اين معنا خواهد بود كه من از شيئى كـه در خـارج وجـود . است

ام و صـورتى از آن در ذهـن مـن پديـد آمـده اسـت كـه به دارد، منفعل و متأثر شـده
اين معنا با ديد. ام صورت، از آن شىء بيرونى مطلع شده

در خودم يا در ذهن خودم، صـورتى را احسـاس كـردم: معنای دوم
يادشده به اين معنا خواهد بود كه صورتى در ذهن من پديد آمده است و آن را احساس مـى

كه يك شىء بيرونى آن را پديد آورده است يـا نـه با قطع نظر از اين
ای برای علم به شىء بيرونى نباشد است صورت ذهنى واسطه

ذهنى يا پديدارگرايى است كه در ابتدای مقاله به آن اشاره شد
چيزی جز كيفيت تجربه نيست؛ ممكن است اين كيفيـت بـا كيفيـت شـىء بيرونـى يكـى باشـد و 

، كيفيت حسى قرمزی كه در ذهن من نقش بسته اسـت مثال مكن است نباشد؛ برایم
از آن بـا عنـوان  )Ned Block, 2002(فيلسـوفان معاصـر 



دهد كه سيب بيرونى هم دقيقاً همين كيفيت را به همين صورت دارد؛ ممكن اسـت آنچـه در 
كه ويژگى رنـگ قرمـز را داشـته  هايى باشد بدون اين

كند  شود، اذعان مى ناميده مى» كيفيات ذهنى«به مشكلى كه امروزه مشكل 
، 1988، سـينا  ابن(» به همين دليل، اثبات وجود كيفيات محسوس در اجسام دشوار است

دشـوار بـه نظـر  سـينا  قدر كه امروزه دشـوار اسـت، بـرای ابـن
  .كند حلى برای آن پيشنهاد مى

و » الـف«، اين يك واقعيت كامًال روشن و يقينى اسـت كـه دو شـىء مختلـف 
، گل رز در حـس بينـايى مثال مختلف را پديد آورند؛ برای

اگر در . آورد آورد و گل بنفشه كيفيت بنفش را در بينايى به وجود مى
های متفاوتى وجود نداشت، ممكن نبود كه در مواجهه با هـر يـك از آنهـا 

تغييری كيفيت حسى و كيفيات اشيا مبتنى  استدالل بر هم
اگـر ابتـدا در . است؛ اگر كيفيات اشيای بيرونى تغيير كند، كيفيت حسى هم تغييـر خواهـد كـرد

ای  مقابل ما گل ُرزی قرار داشته باشد و ما كيفيت حسِى قرمزی را تجربه كنيم، سپس گـل بنفشـه
از (فش را تجربه كنيم، متوجه تغييری در كيفيـت حسـى 

كه كيفيت حسـى بـه  اين. شويم كه تابع پيدايش تغيير در اشيای بيرونى است
  .دهد كه كيفيت در خود شىء خارجى وجود دارد

را حل كند؛ زيرا ديـدگاه » كيفيات ذهنى«تواند مشكل 
كيفيت ذهنى با اين واقعيت سازگار است كه تغيير در كيفيات ذهنى تابع تغيير در اشيای خارجى 

طور  آن(رسند  گونه كه به نظر ما مى كند اين است كه كيفيات آن
ممكن است اين كيفيات در اشيای . جود ندارنددر اشيای خارجى و

، ممكن است كيفيت حسى قرمـزی مثال های ديگری وجود داشته باشند؛ برای
يك طول موج خاص وجود داشته باشد و قرمزی به آن شكل كـه مـا 

مـوج خـاص همبسـته  كنيم، در شىء خارجى وجود نداشته باشـد، هرچنـد بـا آن طـول
توانـد اسـتداللى قـوی بـرای  چنـين احتمـالى را در نظـر نداشـت، نمى

  .گرايى دربارO كيفيات محسوس به دست دهد
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دهد كه سيب بيرونى هم دقيقاً همين كيفيت را به همين صورت دارد؛ ممكن اسـت آنچـه در  نمى
هايى باشد بدون اين د دارد صرفاً مجموعه طول موجخارج وجو

  .باشند
به مشكلى كه امروزه مشكل  سينا  رو، ابن از اين

به همين دليل، اثبات وجود كيفيات محسوس در اجسام دشوار است«: گويد و مى
قدر كه امروزه دشـوار اسـت، بـرای ابـن با وجود اين، اين مشكل آن. )63ص
حلى برای آن پيشنهاد مى درنگ راه بى سينا  ابن. رسيد نمى

، اين يك واقعيت كامًال روشن و يقينى اسـت كـه دو شـىء مختلـف سينا  به نظر ابن
مختلف را پديد آورند؛ برایممكن است در حس دو كيفيت » ب«

آورد و گل بنفشه كيفيت بنفش را در بينايى به وجود مى كيفيت قرمزی را پديد مى
های متفاوتى وجود نداشت، ممكن نبود كه در مواجهه با هـر يـك از آنهـا  خود اين اشياء كيفيت

استدالل بر هماين . كيفيت متفاوتى در حس پديد آيد
است؛ اگر كيفيات اشيای بيرونى تغيير كند، كيفيت حسى هم تغييـر خواهـد كـرد

مقابل ما گل ُرزی قرار داشته باشد و ما كيفيت حسِى قرمزی را تجربه كنيم، سپس گـل بنفشـه
فش را تجربه كنيم، متوجه تغييری در كيفيـت حسـى در مقابل ما قرار گيرد و كيفيت حسى بن

شويم كه تابع پيدايش تغيير در اشيای بيرونى است مى) قرمزی به بنفش
دهد كه كيفيت در خود شىء خارجى وجود دارد كند، نشان مى تبع شىء خارجى تغيير مى

تواند مشكل  اين استدالل در اين شكل ابتدائى نمى
كيفيت ذهنى با اين واقعيت سازگار است كه تغيير در كيفيات ذهنى تابع تغيير در اشيای خارجى 

كند اين است كه كيفيات آن آنچه اين ديدگاه نفى مى. باشد
در اشيای خارجى و) كنيم كه ما آنها را تجربه مى

های ديگری وجود داشته باشند؛ برای خارجى به صورت
يك طول موج خاص وجود داشته باشد و قرمزی به آن شكل كـه مـا صورت  در شىء خارجى به

كنيم، در شىء خارجى وجود نداشته باشـد، هرچنـد بـا آن طـول تجربه مى
چنـين احتمـالى را در نظـر نداشـت، نمى سينا  جا كه ابن از آن 9.باشد

گرايى دربارO كيفيات محسوس به دست دهد فرضيۀ واقع
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تـك  هـايى كـه در مـورد تك گرايى دربـارO كيفيـات حسـى، در بحث
برانگيزی را مطرح  ها مطالب تأمل او در اين بحث. 

  .جا به آنها اشاره كنيم
معتقد است كه محسوس بالذات در مورد ادراك بسـاوايى 

آيـد و  ىپديـد م) سـطح پوسـت(صورتى از كيفيـت شـىء بيرونـى اسـت كـه در انـدام بسـاوايى 
، نرمـى تـوپ كيفيـت مثـال محسوس بالعرض كيفيتى است كه در شىء بيرونى وجود دارد؛ برای

شـود، بلكـه مـا مسـتقيماً  طور مسـتقيم ادراك نمى است كه خـود بـه
كيفيـت خـود تـوپ اسـت،  شـبیهآيـد و  صورتى از اين كيفيت را كه در اندام بسـاوايى پديـد مى

  .)75-68، ص1988، سينا  ابن(شويم  واسطۀ آن، از كيفيت بيرونى مطلع مى
. معتقد اسـت كـه كيفيـت چشـايى هـم در بيـرون وجـود دارد

كيفيت چشايى تلخى يا شيرينى از نظر او در خود حس وجود ندارد، بلكه در شـيئى كـه چشـيده 
ای كـه  گـذاريم، كيفيـت شـيرينى ، وقتـى قنـدی را روی زبـان مى

ايـن كيفيـت از . كنيم، صورتى ذهنى از كيفيتى اسـت كـه در خـود قنـد وجـود دارد
  ).77-75همان، ص(شود  شود، به زبان منتقل مى

ای كه از كيفيات بويايى در حـس بويـايى  هنى، صورت ذ
كيفيـات بويـايى را . گـذاری كـرد توان برای آن نام

بـوی «و » بـوی خـوش«از جهت مطبوع يا نـامطبوع بـودن مثـل 
كيفيـات بويـايى كيفيـات . »بـوی تلـخ«و  »بوی شـيرين

شـوند و  منتقـل مى) بينـى(واسطۀ هوا يا بخار به انـدام بويـايى 
كـه كيفيـات بويـايى را بـه  البته، برخى به جـای اين

دهنـد و  نسـبت مى) مانند هـوا يـا بخـار(ها  واسطهاشيای بيرونى نسبت دهند، آنها را به خود همين 
، مثـال هاسـت نـه كيفيـت آن شـىء؛ بـرای معتقدند كه كيفيت بويايى در واقع، كيفيت اين واسطه

شود، كيفيـت خـود سـيب نيسـت، بلكـه كيفيـت هـوايى اسـت كـه 
مبسـوطى دربـارO ايـن مـدعيات مطـرح بحث  سينا  

 

 

گرايى دربـارO كيفيـات حسـى، در بحث از فرضيۀ واقع سينا  ابن
. گويد خن مىكند، س ادراكات حسى مطرح مى

جا به آنها اشاره كنيم كرده است كه شايسته است در اين
معتقد است كه محسوس بالذات در مورد ادراك بسـاوايى  سينا  ابن :كيفيات بساوايى) الف

صورتى از كيفيـت شـىء بيرونـى اسـت كـه در انـدام بسـاوايى 
محسوس بالعرض كيفيتى است كه در شىء بيرونى وجود دارد؛ برای

است كه خـود بـه) توپ خارجى(شىء بيرونى 
صورتى از اين كيفيت را كه در اندام بسـاوايى پديـد مى

واسطۀ آن، از كيفيت بيرونى مطلع مى نيم و بهك ادراك مى
معتقد اسـت كـه كيفيـت چشـايى هـم در بيـرون وجـود دارد سينا  ابن :كيفيت چشايى) ب

كيفيت چشايى تلخى يا شيرينى از نظر او در خود حس وجود ندارد، بلكه در شـيئى كـه چشـيده 
، وقتـى قنـدی را روی زبـان مىمثال شود، وجود دارد؛ برای مى

كنيم، صورتى ذهنى از كيفيتى اسـت كـه در خـود قنـد وجـود دارد احساس مى
شود، به زبان منتقل مى طريق رطوبت بزاقى كه در زبان توليد مى

، صورت ذسينا  به نظر ابن: كيفيت بويايى) ج
توان برای آن نام شود، چنان ضعيف است كه نمى ما ترسيم مى

از جهت مطبوع يا نـامطبوع بـودن مثـل ) 1: توان ناميد تنها از دو جهت مى
بوی شـيرين«ها مانند  از جهت مشابهت با مزه) 2؛ »گند

واسطۀ هوا يا بخار به انـدام بويـايى  اشيای بيرونى دارای بو هستند كه به
البته، برخى به جـای اين. بندد صورتى از آنها در حس بويايى نقش مى

اشيای بيرونى نسبت دهند، آنها را به خود همين 
معتقدند كه كيفيت بويايى در واقع، كيفيت اين واسطه

شود، كيفيـت خـود سـيب نيسـت، بلكـه كيفيـت هـوايى اسـت كـه  بويى كه از سيب استشمام مى
 ابن. واسطۀ رساندن اين بو به اندام بويايى است

  .)82-78، ص1988سينا،  ابن: نك(كند  مى



گرايى دربـارO كيفيـات محسـوس را  فرضـيۀ واقـع 
آسانى در مورد كيفيت بساوايى، چشايى و بويـايى منطبـق سـاخته اسـت، امـا در مـورد كيفيـت 

جـا بـا مشـكل  كند كه انطبـاق فرضـيۀ يادشـده در اين

مشكلى كه در مورد صوت وجود دارد، اين است كه آيا صوت چيـزی اسـت كـه 
در خارج وجود دارد و تابع يا همراه با وجود حركت اسـت يـا فقـط هنگـامى كـه 

و قبـل از آن، صـرفاً بـه [آيـد  گوش از آن تأثير پذيرفت، به شكل صوت پديد مى
تقـد باشـد ، زيرا ممكن است كسى مع]شكل حركت وجود دارد نه به شكل صوت

دار  كه صوت در خارج وجود ندارد و در خود حس در اثر تمـاس بـا هـوای مـوج
پس آيا صوت از موجى كه در هوای متعلق به پردO صماخ وجـود 
آيد يا از خود تماس و اين چيزی است كه داوری دربارO آن دشوار 

آيا صوت ـ كه همان . شود تری به مشكل كيفيات ذهنى متفطن مى
كيفيت شنيداری است ـ در حركت امواج هوا وجود دارد، حتى اگر به انـدام شـنوايى برخـوردی 
توانـد وجـود داشـته باشـد كـه انـدام شـنوايى از آن متـأثر 
ت باشد، نبايد كيفيت شـنيداری مثـل صـوت را كيفيـت شـىء بيرونـى 
دانست، بلكه بايد آن را كيفيت خود حس شنوايى يـا تجربـۀ شـنيداری قلمـداد 

، در مـورد مثـال توان در مورد همۀ كيفيـات محسـوس مطـرح كـرد؛ بـرای
ا مطرح كرد كـه كيفيـت حسـى قرمـزی تـا زمـانى كـه 

توانـد پديـد آيـد و در نتيجـه، كيفيـت  امواجى از شىء بيرونى با اندام بينايى برخـورد نكنـد، نمى
در خصـوص  سـينا  كـه ابـن اين. قرمزی كيفيت شىء بيرونى نباشد، بلكه كيفيت حس بينايى باشد

ايـن جهـت باشـد كـه تصـور وجـود  كيفيت شنيداری متوجه عمق مشـكل شـده اسـت، شـايد از
تـوان  سـختى مـى عارض بر يك موضوع خاص دشوار اسـت؛ يعنـى بـه

ه اساساً ويژگـى پايـداری نيسـت تـا در كتصور كرد كه صوت در خارج وجود داشته باشد؛ چرا 
كننـدO صـوت  موضوع خاصى يافـت شـود و از همـين روسـت كـه وجـود صـوت بـدون ادراك

رسد؛ اگر كسى نباشـد كـه صـدايى را بشـنود، چـه معنـايى 
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 سـينا  جا ابن تا به اين :ىكيفيت شنيدار) د
آسانى در مورد كيفيت بساوايى، چشايى و بويـايى منطبـق سـاخته اسـت، امـا در مـورد كيفيـت  به

كند كه انطبـاق فرضـيۀ يادشـده در اين اذعان مى) مانند صدای زير يا بم(شنيداری 
  :گويد مى سينا  ابن. روست روبه

مشكلى كه در مورد صوت وجود دارد، اين است كه آيا صوت چيـزی اسـت كـه 
در خارج وجود دارد و تابع يا همراه با وجود حركت اسـت يـا فقـط هنگـامى كـه 

گوش از آن تأثير پذيرفت، به شكل صوت پديد مى
شكل حركت وجود دارد نه به شكل صوت

كه صوت در خارج وجود ندارد و در خود حس در اثر تمـاس بـا هـوای مـوج
پس آيا صوت از موجى كه در هوای متعلق به پردO صماخ وجـود ... آيد  پديد مى

آيد يا از خود تماس و اين چيزی است كه داوری دربارO آن دشوار  دارد، پديد مى
  .)84همان، ص(است 

تری به مشكل كيفيات ذهنى متفطن مى ه نحو عميقجا ب در اين سينا  ابن
كيفيت شنيداری است ـ در حركت امواج هوا وجود دارد، حتى اگر به انـدام شـنوايى برخـوردی 

توانـد وجـود داشـته باشـد كـه انـدام شـنوايى از آن متـأثر  كه فقط در صورتى مى پيدا نكند يا اين
ت باشد، نبايد كيفيت شـنيداری مثـل صـوت را كيفيـت شـىء بيرونـى شود؟ اگر گزينۀ دوم درس

دانست، بلكه بايد آن را كيفيت خود حس شنوايى يـا تجربـۀ شـنيداری قلمـداد ) مانند امواج هوا(
توان در مورد همۀ كيفيـات محسـوس مطـرح كـرد؛ بـرای اين مشكل را مى. كرد

ا مطرح كرد كـه كيفيـت حسـى قرمـزی تـا زمـانى كـه توان اين احتمال ر كيفيت ديداری هم مى
امواجى از شىء بيرونى با اندام بينايى برخـورد نكنـد، نمى

قرمزی كيفيت شىء بيرونى نباشد، بلكه كيفيت حس بينايى باشد
كيفيت شنيداری متوجه عمق مشـكل شـده اسـت، شـايد از

عارض بر يك موضوع خاص دشوار اسـت؛ يعنـى بـهصورت  خارجى صوت به
تصور كرد كه صوت در خارج وجود داشته باشد؛ چرا 

موضوع خاصى يافـت شـود و از همـين روسـت كـه وجـود صـوت بـدون ادراك
رسد؛ اگر كسى نباشـد كـه صـدايى را بشـنود، چـه معنـايى  ودی پذيرفتنى به نظر نمىلحاظ شه به
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دارد كه صوت وجود داشته باشد، اما در مورد كيفيت ديداری چنين نيست، زيـرا كيفيـت حسـى 
  .كه ادراك شود، وجود داشته باشد

دهد و در صدد اثبات وجـود  ای به اين مشكل مى پيچيده
كنـد كـه  او بـه روش برهـان خلـف، فـرض مى. آيـد

در . آيـد متعلق شنوايى يا كيفيت شنيداری وجودی در خارج ندارد و در انـدام شـنوايى پديـد مى
يعنـى (هـوا را از ايـن حيـث كـه مـوج  اين صورت، دو گزينه خواهيم داشت؛ يـا شـنوايى امـواج
در صـورت اول، يـا مـوج هـوا را . كنـد كنـد يـا آن را احسـاس نمى

جـا كـه متعلـق مسـتقيم احسـاس شـنوايى  از آن. واسطۀ صوت
ن الزمه نادرسـت آيد كه موج هوا صوت باشد، اما اي

آيد كه حتى اگر با حـس بسـاوايى  است، زيرا اگر صرف موج يا حركت هوا صدا باشد، الزم مى
گزينۀ دوم . كه چنين نيست صوت درك كنيم، درحالى

واسطۀ صوت احساس شود نيـز نادرسـت اسـت؛ زيـرا لزومـاً كسـى كـه صـوت را 
جا روشن شد كه اگـر كيفيـت شـنيداری در خـارج 
وجود نداشته باشد و صرفاً در اندام شنوايى پديد آمده باشد، موج هوا را كه واسطۀ صوت اسـت، 

كنـد كـه وقتـى مـا صـوت را  بـه ايـن واقعيـت اشـاره مى
شـنويم،  ، وقتـى صـدايى را مىمثال كنيم؛ برای كنيم، جهات صوت را هم احساس مى
بـه . آيد يا از سمت چـپ، از بـاال يـا از پـايين توانيم احساس كنيم كه صدا از سمت راست مى

حـال، . شـود مل جهـات صـوت نيـز مىاين ترتيب، كيفيت شنيداری عالوه بـر خـود صـوت، شـا
يا جهت به ايـن ) 1شود؟  كند كه جهت صوت چگونه احساس مى

آيـد و در همـان جهـت پايـان  شود كه خـود صـوت در همـان جهـت پديـد مى
ن دليـل كـه بـه ايـ) 2خارجى وجود دارد؛ يـا صورت 

وجـود  شـود و پـس از برخـورد بـا گـوش، صـوت را بـه
كنـد و در نتيجـه، ايـن  شـود و برخـورد مى شود، منتقل مى

گزينـۀ دوم بـاز هـم . هـر دو) 3(آورد كه صوت از همان جهت آمده اسـت يـا 

 

 

دارد كه صوت وجود داشته باشد، اما در مورد كيفيت ديداری چنين نيست، زيـرا كيفيـت حسـى 
كه ادراك شود، وجود داشته باشد تواند بدون اين مى ـ مثال برای ـقرمزی 

پيچيدهپاسخ مفصل و  سينا  با وجود اين، ابن
آيـد در خارج برمى) يا صوت(كيفيت شنيداری 

متعلق شنوايى يا كيفيت شنيداری وجودی در خارج ندارد و در انـدام شـنوايى پديـد مى
اين صورت، دو گزينه خواهيم داشت؛ يـا شـنوايى امـواج

كنـد يـا آن را احسـاس نمى هستند، احساس مى) حركت
واسطۀ صوت كند يا به طور مستقيم احساس مى به

آيد كه موج هوا صوت باشد، اما اي همان صوت است، در صورت اول الزم مى
است، زيرا اگر صرف موج يا حركت هوا صدا باشد، الزم مى

صوت درك كنيم، درحالىصورت  هم آن را درك كرديم، آن را به
واسطۀ صوت احساس شود نيـز نادرسـت اسـت؛ زيـرا لزومـاً كسـى كـه صـوت را  كه موج هوا به

جا روشن شد كه اگـر كيفيـت شـنيداری در خـارج  تا اين. كند ود، موج هوا را احساس نمىشن مى
وجود نداشته باشد و صرفاً در اندام شنوايى پديد آمده باشد، موج هوا را كه واسطۀ صوت اسـت، 

  .احساس نخواهيم كرد
بـه ايـن واقعيـت اشـاره مى سينا  با در نظر داشتن نتيجۀ فوق، ابن

كنيم، جهات صوت را هم احساس مى احساس مى
توانيم احساس كنيم كه صدا از سمت راست مى مى

اين ترتيب، كيفيت شنيداری عالوه بـر خـود صـوت، شـا
كند كه جهت صوت چگونه احساس مى اين مسئله را مطرح مى سينا  ابن

شود كه خـود صـوت در همـان جهـت پديـد مى دليل احساس مى
صورت  يابد؛ يعنى خود صوت در همان مكان به مى

شـود و پـس از برخـورد بـا گـوش، صـوت را بـه واسطه يا رسانايى كه به گوش منتقل مى
شود، منتقل مى آورد، از همان جهتى كه شنيده مى مى

آورد كه صوت از همان جهت آمده اسـت يـا  تصور را پديد مى



تـر گفتـه شـد كـه حـس شـنوايى امـواج هـوا را  كـه پيش
ای دارد؛ زيـرا مسـتلزم ايـن اسـت كـه در احسـاس 

شـود،  كه شهوداً فقط صـوت ادراك مى شنوايى هم امواج هوا ادراك شود و هم صوت، درحالى
ماند؛ يعنى خود صوت در همـان مكـان و  ب، فقط گزينۀ نخست باقى مى

آيد و اين با اين ديـدگاه منافـات دارد كـه صـوت در خـود انـدام شـنوايى 
  :كند زير بيان مىصورت  گيری خود را به

آمد، فرقى نداشت كه سببش از  پديد مى] اندام شنوايى
... شـود  ويژه هنگامى كه سـبب صـوت احسـاس نمى

] بـه گـوش[شود؛ زيـرا صـرفاً هنگـام رسـيدنش  پس جهت صوت هم ادراك نمى
شود، چه برسد به چيزی كه اساساً فقط هنگام رسيدن سـبب بـه وجـود 

نوعى در خـارج وجـود دارد، نـه از  صوت به به اين ترتيب، روشن شد كه
 Oاين جهت كه بالفعل متعلق شـنوايى اسـت، بلكـه از ايـن جهـت كـه متعلـق بـالقو

، 1988، سـينا  ابن(برای موج است، نه خود موج ] حالتى

در خـارج موجـود دانـد، امـا هنگـامى كـه  صوت را در خـارج موجـود مى
لحـاظ وجودشـناختى صـوت  او به. است، بالفعل متعلق شنوايى نيست، بلكه بالقوه متعلق آن است

داند و آن را بـا خـود  حالتى از موج هوا موجود مى
لـق مسـتقيم توانـد متع تر گفته شـد ـ نمى طور كه پيش

دانـد كـه هنگـام  ای در مـوج مى صوت را اسـتعداد يـا قـوه
» گرايى اسـتعدادگرايانه واقـع«اين ديـدگاه . شود برخورد با اندام شنوايى به شكل صوت تجربه مى

امـا دربارO كيفيـت شـنيداری اسـت؛ يعنـى صـوت يـا كيفيـت شـنيداری در خـارج وجـود دارد، 
نهفته  -دهنده يا رسانای صوت  انتقال ـقوه يا استعدادی است كه در موج هوا 

  10.شود است و به محض مواجهه با گوش تبديل به صوت مى
كيفيات محسـوس را در مـورد همـۀ انـواع ادراكـات حسـى در اشـيای 

  .كند های خود ادراكات حسى تلقى نمى
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كـه پيش زم احساس امواج هواست، درحالىمستل
ای دارد؛ زيـرا مسـتلزم ايـن اسـت كـه در احسـاس  گزينۀ سوم هـم چنـين الزمـه. كند ادراك مى

شنوايى هم امواج هوا ادراك شود و هم صوت، درحالى
ب، فقط گزينۀ نخست باقى مىبه اين ترتي. نه امواج هوا

آيد و اين با اين ديـدگاه منافـات دارد كـه صـوت در خـود انـدام شـنوايى  جهت خاص پديد مى
گيری خود را به نتيجه سينا  ابن. وجود دارد، نه در خارج

اندام شنوايى[اگر صوت فقط در گوش 
ويژه هنگامى كه سـبب صـوت احسـاس نمى سمت راست يا چپ بيايد، به

پس جهت صوت هم ادراك نمى
شود، چه برسد به چيزی كه اساساً فقط هنگام رسيدن سـبب بـه وجـود  ادراك مى

به اين ترتيب، روشن شد كه. آيد مى
 Oاين جهت كه بالفعل متعلق شـنوايى اسـت، بلكـه از ايـن جهـت كـه متعلـق بـالقو

حالتى[شنوايى و چيزی شبيه هيئتى 
  .)86ص

صوت را در خـارج موجـود مى سينا  به اين ترتيب، ابن
است، بالفعل متعلق شنوايى نيست، بلكه بالقوه متعلق آن است

حالتى از موج هوا موجود مىصورت  را كه همان كيفيت شنيداری است، به
طور كه پيش گيرد؛ زيرا خود موج ـ همان موج يكى نمى
صوت را اسـتعداد يـا قـوه سينا  به احتمال زياد، ابن. شنوايى باشد

برخورد با اندام شنوايى به شكل صوت تجربه مى
دربارO كيفيـت شـنيداری اسـت؛ يعنـى صـوت يـا كيفيـت شـنيداری در خـارج وجـود دارد، 

قوه يا استعدادی است كه در موج هوا صورت  وجودش به
است و به محض مواجهه با گوش تبديل به صوت مى

كيفيات محسـوس را در مـورد همـۀ انـواع ادراكـات حسـى در اشـيای  سينا  به اين ترتيب، ابن
های خود ادراكات حسى تلقى نمى داند و آنها را كيفيت بيرونى موجود مى
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  وساطت صور ذهنى
واسطۀ ادراك صور  به» الف«بر اساس فرضيۀ وساطت صور ذهنى، ادراك حسِى چيزی مانند 

بينـد، بـه طـور مسـتقيم صـورت  ، وقتى شخص سيب قرمزی را مى
انگيزه  سينا  ابن. شود واسطۀ آن، از سيب خارجى مطلع مى

و  سـينا  البته، در مباحث مربوط بـه ادراك بينـايى ابـن
در مـورد . شـود واسطۀ صور انجـام مى اند تا نشان دهند كه بينايى به

بنـابر نظريـۀ انطبـاع . نظريۀ خروج شـعاع) 2نظريۀ انطباع؛ 
شـود، امـا ايـن صـورت انطبـاع شـبح مرئـى در بخشـى از چشـم 

دار و  هرگاه شىء رنـگ. بر اساس اين ديدگاه، رطوبت جليديه همانند آينه است
شـود، امـا  ر گيرد، صورتى شبيه به آن در جليديه مـنعكس و منطبـع مى

شود، بلكه بينـايى بـدون  اساس نظريۀ خروج شعاع، هيچ صورتى از شىء در چشم ما منطبع نمى
اسـاس ايـن نظريـه،  بـر). گرايى مستقيم دربـارO بينـايى

يابد؛ يعنى شعاعى از چشم بر روی متعلق بينـايى  ز چشم تحقق مى
افتد و اين شعاع به شكل مخروطى اسـت كـه رأس آن در چشـم و قاعـدO آن بـر روی متعلـق 

طرفــداران نظريــۀ انطبــاع بــرای اثبــات ديــدگاه خــود در مقابــل طرفــداران نظريــۀ شــعاع، بــه 
بـه مـدت طـوالنى بـه خورشـيد نگـاه كنـيم، سـپس روی از آن 

دهد كـه  اين نشان مى. ماند برگردانيم، برای چند لحظه صورتى از خورشيد در چشمان ما باقى مى
يابد و در مورد برخى از اشيا كـه بسـيار  هنگام ديدن اشيا، صورتى از آنها در خود چشم تحقق مى

را شـكل » تصـوير پس«مانـد و  دن از آنهـا نيـز بـاقى مى
، 8م، ج1981صـدرا، ( .تصـوير بايـد نظريـۀ انطبـاع را بپـذيريم

تصـوير  پسنـاميم؛ يعنـى  تصوير را تبيين مبتنى بـر صـورت جسـمانى مى
شود، اما پس از قطع ارتباط با متعلق بينـايى همچنـان 

كننـده و متعلـق  هرچند ايـن اسـتدالل وسـاطت صـورت را ميـان ادراك
تواند ثابـت كنـد كـه ايـن صـورت، ذهنـى اسـت، بلكـه اساسـاً 

 

 

وساطت صور ذهنى: فرضيۀ دوم. 2.2.2
بر اساس فرضيۀ وساطت صور ذهنى، ادراك حسِى چيزی مانند 

، وقتى شخص سيب قرمزی را مىمثال شود؛ برای ذهنى انجام مى
واسطۀ آن، از سيب خارجى مطلع مى به كند و ای از سيب را ادراك مى ذهنى

البته، در مباحث مربوط بـه ادراك بينـايى ابـن. كند يا دليلى را برای اين فرضيه مطرح نمى
اند تا نشان دهند كه بينايى به ديگران داليلى را مطرح كرده

نظريۀ انطباع؛ ) 1: وف وجود داردبينايى دو نظريۀ معر
شـود، امـا ايـن صـورت انطبـاع شـبح مرئـى در بخشـى از چشـم  واسطۀ صورت انجام مى بينايى به

بر اساس اين ديدگاه، رطوبت جليديه همانند آينه است. است) جليديه(
ر گيرد، صورتى شبيه به آن در جليديه مـنعكس و منطبـع مىدرخشانى در مقابل آن قرا

اساس نظريۀ خروج شعاع، هيچ صورتى از شىء در چشم ما منطبع نمى بر
گرايى مستقيم دربـارO بينـايى نوعى واقع(يابد  وساطت صورت تحقق مى

ز چشم تحقق مىبينايى به وسيلۀ خروج شعاعى ا
افتد و اين شعاع به شكل مخروطى اسـت كـه رأس آن در چشـم و قاعـدO آن بـر روی متعلـق  مى

  .بينايى است
طرفــداران نظريــۀ انطبــاع بــرای اثبــات ديــدگاه خــود در مقابــل طرفــداران نظريــۀ شــعاع، بــه 

بـه مـدت طـوالنى بـه خورشـيد نگـاه كنـيم، سـپس روی از آن اگـر . انـد تصوير استناد كرده  پس
برگردانيم، برای چند لحظه صورتى از خورشيد در چشمان ما باقى مى

هنگام ديدن اشيا، صورتى از آنها در خود چشم تحقق مى
دن از آنهـا نيـز بـاقى مىگردانـ اند، اين صورت پس از روی روشن

تصـوير بايـد نظريـۀ انطبـاع را بپـذيريم به اين ترتيب، برای تبيين پس. دهد مى
تصوير را تبيين مبتنى بـر صـورت جسـمانى مى اين تبيين از پس )184ص

شود، اما پس از قطع ارتباط با متعلق بينـايى همچنـان  مىصورتى از شىء است كه در چشم منطبع 
هرچند ايـن اسـتدالل وسـاطت صـورت را ميـان ادراك 11.ماند در چشم باقى مى

تواند ثابـت كنـد كـه ايـن صـورت، ذهنـى اسـت، بلكـه اساسـاً  كند، نمى بيرونى ادراك ثابت مى
  .كند صورت جسمانى را ثابت مى



به نفع نظريۀ انطباع ارائه شده است و آن استدالل از طريق تصاوير مـبهم 
كننـد كـه در خـارج  های خاصـى را مشـاهده مى كسانى كه بينايى ضـعيفى دارنـد صـورت

صـدرا، (وجود ندارند، اما به هر صورت وجود دارند، پس بايد در جای ديگری وجود داشته باشند
دانند؛ يعنى معتقدند كـه  طباع اين جای ديگر را در خود چشم مى

اند، اما اين استدالل بـا ايـن احتمـال  جسمانى ارتسام يافته
شده، در ذهن نقش بسته باشند نه در خـود چشـم كـه 

  .واهند شد
های حسى و عليـه بـازنمودگرايى  در فلسفۀ ذهن معاصر، از استدالل مشابهى به نفع نظريۀ داده

شود؛ يعنى از طريق وجود تصاوير مبهم در  استفاده مى
نـه انـد  های بينايى در واقـع كيفيـات خـود تجربـۀ بينايى

  
واســطۀ آن  شـود و اشــيای بيرونـى به واســطه ادراك مى
جا تجـرد بـه معنـای غيرجسـمانى يـا  داند؛ مقصود او از تجرد در اين

هــای ملمــوس و  غيرمــادی بــودن نيســت، بلكــه مقصــود او ايــن اســت كــه خــود شــىء بــا ويژگى
اك يـا تجربـۀ حسـى نيسـت، بلكـه شـىء بـا تجريـد و انتـزاع از 

وارد ) كنـد يـاد مى» نـزع از عاليـق مـاده«از آن با تعبيـر 
البته، به نظر او، تجريد يا انتـزاع در مـورد ادراكـات حسـى بـا تجريـد يـا 

از » انسـان«ماهيـت . وجود دارد، متفـاوت اسـت» انسان
همۀ عوارض مادی مصاديق خود مجرد است؛ نه هيچ رنگ خاصى در آن لحاظ شـده اسـت، نـه 

به همين سبب است كـه ايـن ماهيـت را . ديگری) يا عَرض
كرد، اما در مورد ادراكـات حسـى، برخـى از طور يكسان اطالق 

مانند و به همين سبب است كه صورت حسى ديداری از يـك درخـت 
عالوه،  بـه. شـود كند و ساير مصاديق درخـت را شـامل نمى

بـا وجـود ايـن، . كند ىدر ادراكات حسى، تا خود ماده حضور نداشته باشد، ادراك تحقق پيدا نم
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به نفع نظريۀ انطباع ارائه شده است و آن استدالل از طريق تصاوير مـبهم استدالل ديگری هم 
كسانى كه بينايى ضـعيفى دارنـد صـورت. است

وجود ندارند، اما به هر صورت وجود دارند، پس بايد در جای ديگری وجود داشته باشند
طباع اين جای ديگر را در خود چشم مىطرفداران ان. )186، ص8م، ج1981

جسمانى ارتسام يافتهصورت  ها در سطح چشم به اين صورت
شده، در ذهن نقش بسته باشند نه در خـود چشـم كـه  های منطبع هم سازگار است كه اين صورت

واهند شدهای ذهنى ثابت خ در اين فرض، صورت
در فلسفۀ ذهن معاصر، از استدالل مشابهى به نفع نظريۀ داده

استفاده مى) نفى وجود كيفيات در خود تجربۀ حسى(
های بينايى در واقـع كيفيـات خـود تجربـۀ بينايى شود كه صورت چشمان ضعيف ثابت مى
  .كيفيات اشيای خارجى

  تجرد صور ذهنى: فرضيۀ سوم. 3.2.2
واســطه ادراك مى ای را كـه بى صـورت ذهنــى ســينا  ابـن

داند؛ مقصود او از تجرد در اين مى» مجرد«شوند،  ادراك مى
غيرمــادی بــودن نيســت، بلكــه مقصــود او ايــن اســت كــه خــود شــىء بــا ويژگى

اك يـا تجربـۀ حسـى نيسـت، بلكـه شـىء بـا تجريـد و انتـزاع از واسطه متعلق ادر اش بى انضمامى
از آن با تعبيـر  سينا  كه گاهى ابن(های انضمامى  ويژگى

البته، به نظر او، تجريد يا انتـزاع در مـورد ادراكـات حسـى بـا تجريـد يـا . شود محتوای حسى مى
انسان«د ماهيت انتزاعى كه در مفاهيم عقلى مانن

همۀ عوارض مادی مصاديق خود مجرد است؛ نه هيچ رنگ خاصى در آن لحاظ شـده اسـت، نـه 
يا عَرض(هيچ كميت خاصى و نه هيچ ويژگى 

طور يكسان اطالق  توان بر همۀ مصاديق انسان به مى
مانند و به همين سبب است كه صورت حسى ديداری از يـك درخـت  لواحق و عوارض باقى مى

كند و ساير مصاديق درخـت را شـامل نمى خاص فقط بر همان درخت صدق مى
در ادراكات حسى، تا خود ماده حضور نداشته باشد، ادراك تحقق پيدا نم
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، انتزاعـى يـا رو خود مادO درخت را ندارد و از همين
به اين ترتيـب، وقتـى از درخـت ادراك ديـداری داريـم، خـود درخـت را 

، از آن مطلـع ای كـه از درخـت داريـم واسطۀ صورت ذهنى
های درخت از قبيل رنگ، اندازه، شكل، مكـان و غيـره 

  .صورت ملموس و انضمامى

هـای حسـى از قبيـل رنـگ، مـزه و بـو را در خـود 
هـای خـارجى را  واسطه ايـن كيفيت داند، اما معتقد است كه شخص بى

های  كنـد؛ صـورت های ذهنـى ادراك مى واسـطۀ صـورت
ايـن ديـدگاه . اند های انضمامى و مادی شىء خارجى انتزاع و تجريد شـده

كيفيات محسوس در اين ديـدگاه، . دربارO ادراكات حسى است
كـه  با توجـه بـه اين. شوند های ذهنى ادراك مى واسطۀ صورت
های حسى از قبيل رنگ، مـزه و بـو  داند، كيفيت ها را اموری غيرنسبى و ذاتى مى
كه به ) های غيرنسبى خود تجربه نه ويژگى(داند  های ذاتى و غيرنسبى اشيای بيرونى مى

مانند انحنا يـا اسـتقامت كـه بـر     (كيفيات مختص به كم : شوند
شوند؛ مانند  حاالت و ملكاتي كه بر نفس عارض مي(نفساني 

 ).اند؛ مانند رنگ يا صدا يا مزه هايي كه متعلق حواس

بندي كرد و آنها را كيفياتي از اجسام دانست كـه   دسته» كيفيات ثانوي
اي بـراي   اي كـه دارنـد، داراي قـوه    اعتبار كيفيات اوليـه  ر خود اجسام وجود ندارند، بلكه اجسام به

ايجاد احساسات مختلفي در ما هستند؛ براي مثال، سطح از كيفيات اولية اجسام است كه اين قوه را دارد كـه در  
اين، الك كيفيـات را بـه دو دسـتة    ؛ بنـابر )p. 117(ما، احساس رنگ را كه از كيفيات ثانوي اسـت، ايجـاد كنـد    

طـور مسـتقل از مـا     هايي هسـتند كـه اشـيا بـه     كيفيات اوليه ويژگي

 

 

خود مادO درخت را ندارد و از همين ـ مثال برای ـصورت حسى ديداری درخت 
به اين ترتيـب، وقتـى از درخـت ادراك ديـداری داريـم، خـود درخـت را . شود مجرد دانسته مى

واسطۀ صورت ذهنى بينيم، بلكه به واسطه نمى مستقيماً و بى
های درخت از قبيل رنگ، اندازه، شكل، مكـان و غيـره  اين صورت ذهنى همۀ ويژگى. شويم مى
صورت ملموس و انضمامى صورت انتزاعى دارد، نه به را به

  بندی ديدگاه سينوی جمع. 4.2.2
هـای حسـى از قبيـل رنـگ، مـزه و بـو را در خـود  سـينا كيفيت  با توجه به آنچه گفته شد، ابن

داند، اما معتقد است كه شخص بى اشيای خارجى موجود مى
واسـطۀ صـورت تواند ادراك كند، بلكه آنهـا را به نمى

های انضمامى و مادی شىء خارجى انتزاع و تجريد شـده ای كه از ويژگى ذهنى
دربارO ادراكات حسى است» گرايى نامستقيم اقعو«تقريری از 

واسطۀ صورت اند كه به های اشيای بيرونى كيفيت
ها را اموری غيرنسبى و ذاتى مى سينا، كيفيت  ابن

های ذاتى و غيرنسبى اشيای بيرونى مى را ويژگى
  .ناپذيرند خودی خود تقسيم

  ها نوشت پى
  
شوند طور كالسيك به چهار دسته تقسيم مي كيفيات به .1

نفساني  ، كيفيات استعدادي، كيفيات)شوند خط عارض مي
هايي كه متعلق حواس ويژگي(و كيفيات محسوس ) علم، ترس و شجاعت

كيفيات ثانوي«جان الك كيفيات محسوس را با عنوان  .2
ر خود اجسام وجود ندارند، بلكه اجسام بهدر حقيقت، د

ايجاد احساسات مختلفي در ما هستند؛ براي مثال، سطح از كيفيات اولية اجسام است كه اين قوه را دارد كـه در  
ما، احساس رنگ را كه از كيفيات ثانوي اسـت، ايجـاد كنـد    

كيفيات اوليه ويژگي. كند كيفيات اوليه و كيفيات ثانوي تقسيم مي
 



هـايي   دارند؛ مانند اشغال فضا، حركت و سكون، سطح و مانند اينها، اما كيفيات ثانوي قوة اشيا براي ايجـاد ايـده  
در . هاي حسي ما با كيفيات اولية اشيا هستند مزه، بو و مانند اينها كه حاصل تعامل اندام

تـرين   مهـم . مشابه مفهوم الكي كيفيـات ثـانوي مطـرح شـد     
نيستند، بلكه شامل  تفاوت كيفيات ذهني با كيفيات ثانوي اين است كه كيفيات ذهني به ادراكات حسي محدود

انـد و معمـوالً چنـد ويژگـي بـه آنهـا نسـبت داده         كيفيات ذهني چگونگي تجربه
اينكـه در دسـترس عمـوم    : بـودن  خصوصـي ) 1): ها اختالفاتي وجـود دارد 

اي را  وقتي شخص كيفيت ذهنـي : خطاناپذيري) 2اشد؛ تواند به آن دسترسي داشته ب
توصيف زباني كيفيات ذهني و مفاهمة آنها ممكن : ناپذيري

تنها مرجع درستي يا نادرستي اسناد كيفيت ذهني، شخص دارندة آن است؛ يعنـي  

3. intrinsic 

4. extrinsic 

5. Direct/naïve realism 

 .1388پوراسماعيل، : انگارانه دربارة محتوا، نك

هاي تاريخي در مورد صحت يا عدم صحت اين قبيل اسـنادها مهـم نيسـت، بلكـه آنچـه      
دانسته  كرده و رقيب ديدگاه خود مي سينا تصور مي ها و احتماالتي است كه خود ابن

 .سينا است، برسيم تري از ديدگاهي كه مورد نظر ابن

8. mental paint 

تغييـري كيفيـات ذهنـي و اشـياي      تري را مبنـي بـر هـم    استدالل پيچيده
: براي بحث تفصيلي دربارة اين استدالل، نـك  .استوار است

جا از  ين دليل، در اينبه هم. هاي بسياري است بحث از كيفيات محسوس ديداري دربردارندة جزئيات و تفصيل

تصوير را به عنوان صورتي خيالي تبيين كـرد و   توان پس مي
 توانيم اند، مي هاي ما بسته الزم نيست كه آن را به عنوان صورتي در خود چشم تلقي كنيم؛ براي مثال، وقتي چشم

تـوان تبيـين مبتنـي بـر صـورت خيـالي ناميـد و فـرض ايـن اسـت كـه            
تصوير صورتي خيالي از شيء است كه پـس از   به اين ترتيب، به نظر او، پس

كـه  (ورتي در خزانـة خيـال   به احتمال زيـاد مقصـود صـدرا ايـن اسـت كـه صـ       
تصـوير   وجود دارد كـه ادراك آن موجـب پـس   ) شوند هاي حاصل از ادراكات حسي در آن ذخيره مي

هـاي   تصوير سراغ داريم به ويژگـي  هايي كه از پس شهوداً ويژگي
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دارند؛ مانند اشغال فضا، حركت و سكون، سطح و مانند اينها، اما كيفيات ثانوي قوة اشيا براي ايجـاد ايـده  

مزه، بو و مانند اينها كه حاصل تعامل اندامدر ما هستند؛ مانند رنگ، 
 qualiaيا » كيفيات ذهني«فلسفة ذهن معاصر، مفهوم 

تفاوت كيفيات ذهني با كيفيات ثانوي اين است كه كيفيات ذهني به ادراكات حسي محدود
كيفيات ذهني چگونگي تجربه. شوند كيفيات غيرحسي هم مي

ها اختالفاتي وجـود دارد  هرچند در مورد اين ويژگي(شود  مي
تواند به آن دسترسي داشته ب نيستند و فقط دارندة آن مي

ناپذيري بيان) 3ندارد، ممكن نيست در داشتن آن خطا كند؛ 
تنها مرجع درستي يا نادرستي اسناد كيفيت ذهني، شخص دارندة آن است؛ يعنـي  : شخص حجيت اول) 4نيست؛ 

 .تواند بررسي شود ميشخص  فقط از منظر اول

انگارانه دربارة محتوا، نك براي بحث مفصل دربارة نظريات علّي يا غايت .6
هاي تاريخي در مورد صحت يا عدم صحت اين قبيل اسـنادها مهـم نيسـت، بلكـه آنچـه       جا براي ما بحث در اين .7
ها و احتماالتي است كه خود ابن راي ما اهميت دارد، گزينهب

تري از ديدگاهي كه مورد نظر ابن است تا به اين ترتيب، بتوانيم به فهم دقيق

استدالل پيچيده )Byrne, 2001(برخي از فيلسوفان معاصر  .9
استوار است» به نظر رسيدن«اند كه بر مفهوم  بيروني مطرح كرده

  .1389 ،پوراسماعيل
بحث از كيفيات محسوس ديداري دربردارندة جزئيات و تفصيل .10

  .كنم طرح اين مباحث صرف نظر مي
مي: كند صدرا اعتراض زير را به اين استدالل نقل مي .11

الزم نيست كه آن را به عنوان صورتي در خود چشم تلقي كنيم؛ براي مثال، وقتي چشم
تـوان تبيـين مبتنـي بـر صـورت خيـالي ناميـد و فـرض ايـن اسـت كـه             ايـن تبيـين را مـي   . خورشيد را تخيل كنيم

به اين ترتيب، به نظر او، پس. اند هاي خيالي غيرجسماني صورت
به احتمال زيـاد مقصـود صـدرا ايـن اسـت كـه صـ       . ماند ادراك شيء در ما باقي مي

هاي حاصل از ادراكات حسي در آن ذخيره مي صورت
شهوداً ويژگي. رو است شود، اما اين تبيين با مشكلي روبه مي
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كنند و فقـط بـا    ور خيالي با حركت دادن سر حركت نميهاي صور خيالي؛ ص
تصوير سبزي كه پـس   پس. تصوير با حركات بدني هم قابل حركت است

هاي ذخيره شده  كه صورت كند، درحالي ماند، با حركت سرِ ما حركت مي
شود،  احساس مي) اندام حسي(تصور آشكارا در چشم  عالوه، پس

شايد به همين دليل اسـت كـه   . شوند اي حسي احساس نميه
اوت دارد حالت مشاهده با حالت تخيل تف«: گويد در اعتراض به اين تبيين مي

  .»حالت مشاهده است

 

 

  
هاي صور خيالي؛ ص ترند تا به ويژگي صور حسي شبيه

تصوير با حركات بدني هم قابل حركت است كنند، اما پس قدرت خيال حركت مي
ماند، با حركت سرِ ما حركت مي از مشاهدة خورشيد در چشم باقي مي

عالوه، پس به. كنند ركت نميدر خيال با حركت سرِ ما ح
ه هاي خيالي در هيچ يك از اندام كه صورت درحالي

در اعتراض به اين تبيين مي اسفارمالهادي سبزواري در حاشية 
حالت مشاهده است] تصوير ديدن پس[و شكي نيست كه اين حالت 
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