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پديده رنگ از جمله موضوعات و مسائلي است که سالهای زيادی به صورت معما بين برخي فيلسوفان و دانشمندان باقيماندده اسدت و هندوز
 معرفدتشناسدي يدا شدناختشناسدي در هدر، در دوران معاصر.نظريه قابل قبولي که بتواند تمام مسائل رنگ را توضيح دهيد ارائه نشده است
 مدورد توجده فيلسدوفان و ديگدر،  بنابراين پرداختن به پديدده رندگ بدا روش شدناختشناسدي نيد.موضوعي دارای اهميت فراواني شده است
. شايد تمامي سؤاالت معرفتشناسي را بتوان در مسأله رنگ مورد دقت و تأمل قرار داد.دانشمندان (خصوصاً دانشمندان غربي) واقع شده است
 به نظر مديرسدد. نياز به مباني روشني از نسبت برخي اشياء با «رنگ» و ني «شناخت رنگ» دارد،اما پرداختن به اين سؤاالت شناختشناسي
 حداقل به پنج عنوان بسيار، در اين نوشتار به عنوان اولين گام. جوابگوی سؤاالت شناختشناسي رنگ بود،نميتوان بدون اين بررسي نسبتها
. مغ و ذهن» و نسبت آنها در شناخت رنگ پرداخته ميشود، دستگاه بينايي، نور،مهم يعني «جسم
. ذهن، مغز، دستگاه بینایی، نور، جسم، شناخت رنگ، رنگ:واژههای کلیدی
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The color phenomenon is one of the subjects and matters that has remained as a secret among some of philosophers and
scientists and has not been still presented an acceptable theory to explain all the questions and issues of the color.In
contemporary times, the epistemology has acquired a great importance in every matters, so the philosophers and some other
scientists - specially the western scientists- take the color phenomenon with the epistemological methods into account.Maybe
it Will be possible to contemplate and investigate all the epistemological questions about the subject of color, but
investigating these kinds of epistemological questions requires the precise basis in the relation of some solids with the color
and also knowing the color.It seems that it is impossible to answer the epistemological questions about color without
considering those relations.This research would assert to at least five great important subjects as, "solid(body)"," light ","
sight system ", " brain", "mind" and their relation in knowing the color as the first step. J. Color Sci. Tech. 10(2016), 155167©. Institute for Color Science and Technology.
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كاظم استادي

1ـ مقدمه
ما به عنوان فاعل مطلع ،وجداناً ميدانيم کده یيد ی وجدود دارد کده
مردم آن را رنگ ناميدهاند .حتي برخي از دانشمندان مددعي هسدتند
که انسان قادر به تشخيص  900ميليدون رندگ مديباشدد .همچندين
انسان با برخي آزمايشاتِ تجربي که انجام داده يا خواهد داد ،اجمداالً
مدديدانددد کدده بددود و نبددود آن یدده را رنددگ مددينامددد ،بددرای برخددي
حيوانات] [1-2و ني موجودات ديگر ،مورد واکنش و تماي مديباشدد.
به اين معني که از رنگ تأثير ميپذيرند ].[3
ولي ،اکنون نميدانيم رنگ یيست و ني نميدانيم کده آيدا در
رنگي ما از الگوی مشخص شدهای پيروی ميکند يا خير؟ بنابراين به
تبع آن نميتوانيم بدانيم که رنگ معلول یيست؟ امّا اجماالً با توجده
به داليلي [4] 1حدس ميزنيم که آن یي ی که فعدًً از آن در عدر
مردم به رنگ تعبير و شناخته ميشود ،به واسطۀ نبود یند یي  ،قابل
در يا ديدن برای انسان نيست.
به عبارت ديگر ،انسان با آگاهيهای تجربدي کده دارد ،مديتواندد
احتمال دهد که حداقل ،یي هايي در در ِ رنگ و فهدم یيسدتي آن
دخالت دارند که قابل بررسي ني ميباشند .يعني ما اجماالً مديدانديم
که برخي یي ها ،نسبتي با رنگ دارند .پس ممكن است پديدد رندگ
معلول يكي از اينها و يا تمام اينها باشدد .آن یندد یيد عبارتندد از:
جسم ،نور ،دستگاه بينايي ،مغ يا ذهن.
از يک سو ،احتمال اينكه رنگ معلدول ايدن اشدياء باشدد متصدور
است و از سوی ديگر ،برخي دانشمندان ،رنگ را «کيفيت» ميدانندد.
اگر رنگ کيفيت باشد ،اکنون جای اين پرسدش اسدت کده آيدا نبايدد
بررسي گردد که «رنگ» کيفيت یيست؟ آيدا رندگ ،کيفيدت اجسدام
است؟ يا کيفيت نور و يا کيفيت دستگاهِ بينايي ،مغ و يا ذهن؟
یه رنگ ،کيفيت باشد و یه نباشد ،به نظر ميرسد مناسب است
حداقل ،نسبت اين اشياء که بيان شد با رنگ و شناخت رنگ ،بررسي
گردد .به اين معني که بررسي و تأمل شود که؛
د وضعيت رنگ و شناخت آن ،با وجود «جسم» «ندور» «دسدتگاه
بينايي» «مغ » «ذهن» و بدون آنها یگونه است؟
شايد پس از اين بررسيها ،روشن شود که رنگ بدا کددام يدک از
اين اشياء ارتباط تنگاتنگي دارد و يا حتي ممكن است مشخص گردد
که معلولِ رنگ ،کدام يک از اشياء است؟
هر یند که اين احتمال ني وجود دارد که ادعا شود :پديدهای که
ما از آن به رنگ تعبير ميکنيم ،در هر کددام از ايدن اشدياء ،مداهيتي
متفاوت دارد و ميتوان برای هر کدام آنها ندامي برگ يدد و در ادامده،
انتخاب نمود که انسان عًقمند است کدام يک از اين ماهيات اشدياء

1د به تفاوت ميان «دليل» و «علت» توجه شود :علت امدری وجدودی
است و دليل امری معرفتي .علت با وجود و عدم سدر و کدار دارد ،امدا
دليل با صدق و کذب.
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را به نام «رنگ» معرفي نمايد.

 2ـ بررسی نسبت اجسام با رنگ و شناخت رنگ
يكي از مهمترين مسائلي که بايد نسبت بده آن بدا رندگ ،و نيد نسدبتِ
شناخت رنگ با آن مشخص گردد« ،جسم» است .بايد به ايدن پرسدش
پاسخي روشن داده شود که آيا اگر اجسام نباشند ،رنگ قابدل شدناخت
است؟ و يا حتي پرسيده شود که آيا وجود رنگ منوط به وجدود جسدم
است؟
جسم ،در علوم مختلف ،تعاريف گوناگوني را بر خود ديدده اسدت
که طرح آنها در اين مجال نميگنجد .امدا در موضدور رندگ ،حدداقل
بايد به دو نور مفهوم از جسم ،اشاره گردد .جسم في يكدي 2و جسدم

فلسفي .3بنا به مفهوم رايج ٬يک جسم في يكدي در جهدان ٬گسدترده
است .به اين معنا که فضا اشغال ميکند .هریندد برخدي نظريدات در
مكانيددک کوانتددوم و کيهددانشناسددي ايددن عقيددده را بدده یددالش
4

ميکشند ].[5
درباره حقيقت جسم ] [6ميان فيلسوفان ني اختً نظدر وجدود

دارد 5.امّا غالباً عقيده دارند که؛ جسم قابل تقسيم بده اج ايدي اسدت
] .[7-8جسم فلسفي را ني به دو نور :جسم تعليمي و جسم طبيعدي
6

تقسيم نمودهاند .جسم تعليمي جدا از جسم طبيعي نيست و اين دو
در واقع متحد و موجود به يک وجودند و در تحليل عقلي ميدان آنهدا
7

تفاوت گذاشته ميشدود ] .[9-11اجمداالً مفدروا اسدت کده جسدم
8

طبيعي يا به تعبير ديگر جسم في يكي ،حاالت مختلفي دارد؛ که آن

را ميتوان از جهت رؤيت انسان ،9دستهبندی نمود:

2- Physical body.
3- Philosophical body.

4د در في يک کًسيک يک جسدم نده تنهدا دارای اندر ی ،بلكده دارای جدرم
است ،سه بعد دارد ،مسير آن در فضا مشخص است و برای مدت مشخصي از
زمان وجود دارد؛ اما در مكانيک کوانتومي و کيهان شناسي ،نظريداتي مبتندي
بر اينكه ذرات بنيادی ،جسم نيستند و فقط يک نقطده بددون گسدتردگي در
سه بعد فضازمان هستند و يا اينكده در حدداقل يدک بعدد در فضدا ،گسدترده
هستند.
5د همانند اينكه آيا جسم ،ذاتاً متصل است يا نه ،بسيط است يا مرکدب از دو
جوهر ،يا مرکب از جوهر و عرا است يا نه؟ و ني اينكه؛ اج ا جسم يدا همده
بالفعلاند يا همه بالقوه ،يا بعضي از اج ا بالقوه و بعضي بالفعلاند.
6د امتداد جسمي اگر به طور مطلد و مدبهم لحدا شدود ،بددون تعدين بده
متناهي يا نامتناهي بودن و بدون رعايدت مسداحت داشدتن يدا نداشدتن آن ،
جسمِ طبيعي خواهد بود و اگر با قيد تناهي و داشتن مساحتي معدين لحدا
شود ،جسم تعليمي است.
7د تفاوت بين جسم تعليمي و جسم طبيعي از حيث ابهام و تعين است.
8د جامد ،مايع ،گاز ،پًسما ،یگال بوز د انيشتين ،یگال فرميوني.
9د تقريباً انسان برای رؤيت اجسام ،نياز به امواج الكترومغناطيس بدين 380
تا  740نانومتر دارد.
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2ـ 1ـ اجسام غیر قابل رؤیت
اجسام آئینه :تمام اجسامي که قابليت انعكاسِ نور ن ديدک بده 100
درصد را دارند ،قابل رؤيت با یشم غيرمسدلح بدرای انسدان نيسدتند

1

همانند :برخي فل ات 2يا آيينه [12، 13[ 3به عنوان مثال ،ما هيچگداه

بنابراين ،اجسام غيرقابل رؤيت يا اجسام استثنايي ] ،[16فعدًً از
داير بررسي یيستي رنگ خارج مديشدوند؛ مگدر اينكده بده وسديلۀ
تجهي ات و دسدتگاههدای کمكدي ،بده بررسدي مسدأله رندگ در آنهدا
بپردازيم.

4

نميتوانيم خودِ يک آئينه را ببينيم [.[14

2ـ2ـ اجسام قابل رؤیت

اجسام شفاف :تمام اجسامي که قابليت برگشت نور ن ديک به صدفر

اجسام قابل رؤیـت بـرای امـام موجـوداا ادارای دسـتگاه

درصد را دارند ،قابل رؤيت با یشم غيرمسدلح بدرای انسدان نيسدتند.

بینایی) :احتمال اينكه اجسامي ،قابليدت ديدده شددن توسدط تمدام

همانند :برخي گازها [15] 5و برخي اجسام سياه رنگ.6

جانداران يا موجودات دارای دستگاه بينايي را داشدته باشدند ،وجدود
دارد؛ ولي فعًً انسدانها بده شدمارش تمدام موجدودات دارای سيسدتم
بينايي نايل نشدهاند.

اجسام منحرفکننده نور :تمامي اجسامي که قابليت ندوعي خدا
از انحرا نور را دارند ،قابل رؤيت بدا یشدم غيرمسدلح بدرای انسدان
نيستند .همانند :پاریۀ نامرئي کننده.7

 -1در هنگام ديدن و رؤيت اشياء ،دو منبدع ندوری (دو بسدامد) وجدود دارد؛
که دو طول موج مختلف دارند ،و از تفاضل يا تفاوتِ ميان اين دو طول مدوج
منعكس شده بده حسدگرهای بددن ،مغد  ،درکدي از ديددار يدک شديء پيددا
مي شود .بنابراين اگر شيئي بتواندد  100درصدد يدا ن ديدک بده حددود 100
درصد طول موج دريافتي خود را بدون تغيير يا با تغيير بسيار کدم ،برگشدت
نمايد ،مغ قادر به حس و ادرا آن نيست و آن شيء بده هديچ وجده ديدده
نميشود.
 -2در زمددان هخامنش ديان بددا ص ديقل دادن سددنگهددا و فل د ات ،آنهددا را بدده
آئينه هايي شفا تبديل ميکردند .امّا منظور ما در اينجدا ،فل هدايي همانندد
جيوه با بازگشت حدود صد درصد است ،و نه هر فل ی.
 -3آينه های فني ارزان  ،از روکش نقره ،آلومينيم بهره ميبرند و بازتداب هدای
 ٪90-95را تا هنگامي که نور هستند ،به دست ميآورند .کاربردهايي که بده
بازتاب بيش تر و يا ماندگاری بيش تر نيازمندندد ،از روکدش «ترابرقدي» بهدره
ميبرند ،که ميتواند بازتاب هايي به انداز  ٪99٫999را در يک بداز کویدک
از طولموجها بدست آورد.
 -4فرا کنيد مقابل يک آئينه ب رگ ايسدتادهايدد ،ايدن آئينده از هدر طدر
آنقدر ب رگ است که کرانهها و اطرا آن در تيررس ديد شما نيست ،اکندون
اگر به سوی اين آئينۀ ب رگ نگاه کنيد ،به هديچ وجده پدي بده وجدود آئينده
نميبريد و هرگ نميتوانيد خود آئينه را بينيد؛ بلكه اشياء انعكداس يافتده در
آن را مًحظه مينماييد.
 -5همانند :گازهای نجيب ( .)Noble gasاين گازها ،کمياب ،بياثدر ،بديبدو و
بيرنگ هستند؛ که به عنصدرهای «هلديم ،نئدون ،آرگدون ،کريپتدون ،زندون،
رادون و آناناکتيوم» گفته ميشود.
6د به عنوان نمونه؛ اگر در فضايي که جسمي در تيررس یشم ما قدرار نددارد
و ما در آن فضا هيچ یي ی نميبينيم ،جسم کامًً سدياهي قدرار دهديم ،آن
جسم سياه را ني نخواهيم ديد.
 -7اين فناوری کوانتومي که توسط فردی به نام «گای کارمر» اختدرار شدده
است ،ميتواند پرتوهای نور را بده دور شديئ بپيچاندد و آن را از ديدد مخفدي
نمايد .شرکت کانادايي «هايپر استيلت» بر روی پاریههايي کار مديکندد کده
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اجسام قابل رؤیت بـرای برخـی موجـوداا ادارای دسـتگاه
بینایی) :طب تجربيات روزمره ،اکنون ميدانيم برخي اجسام توسدط
عده ای از موجودات قابل رؤيت هستند .هر یند که ممكن است ايدن
رؤيت در تمام انوار يک نور موجود ،محق نباشد ] .[17، 18بنابراين
اين اجسام قابل رؤيت برای برخي از موجودات را ميتوان به دو دسته
تقسيم نمود1 :د رؤيت همگاني و  2د رؤيت اختصاصي.
به عنوان نمونه در بينايي حشرات ،از ن ديكي ناحيۀ فدرابنفش تدا
ن ديک به طول موجهای کمي کوتاهتر از «نور مرئيکننده برای یشم
مهرهداران» گسترش يافتده اسدت ] .9 [19حتدي برخدي از حيواندات
همانند کبوتر يا ماهي قرم  ،قابليت ديد موج فرابنفش را دارند؛ البتده
شبكۀ یشم پستانداران ني  ،نسبت به نور فرابنفش حساس است ،امدا
اين طول موج به علت زردی ج ئي عدسي یشم که بده صدورت يدک
صافي عمل ميکند ،به شبكيه نميرسد .اما مثًً افدرادی کده عدسدي
یشم آنها به علت آب مرواريد تعدوي شدده اسدت ،مديتوانندد ندور
ن ديک به فرابنفش را که پيش از اين بدرای آنهدا قابدل رؤيدت نبدود،
احساس کنند ].[20
جدای از آنچه گذشت ،اجسام قابل رؤيت را ميتوان (با توجه بده
10

طيف گوناگون قدرت بيندايي موجدودات) ] [21نسدبت بده ادرا
رنگ ،در دودسته قرار داد1 :د ادرا اوليه و 2د ادرا مكرر.

ميتواند سربازان را از ديد دشمن مخفي کنند.
 -8همانند جسم پيامبر اسًم ( ) کده در برخدي روايدات آمدده اسدت کده
ايشان سايه نداشتند.
 -9اين مطلب از توانايي زنبور عسل در قدرت ادراکي طدول مدوجهدای بدين
 313و 650نانومتر از نور سفيد ،آشكار گرديدد .ايدن تواندايي بده شددت ندور
بستگي ندارد ،بلكه مربوط به اختً طول موجهدا مديباشدد؛ يعندي بيندايي
رنگ.
 -10به عنوان نمونه :شعله يک شمع در فاصلۀ حددود پنجداه کيلدومتری در
يک شب تاريک و صا توسط انسان ديده ميشود.
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به نظر ميرسد در هر دو حالت ،اگدر جسدم قابدل رؤيتدي وجدود
نداشته باشد ،فاعل بيننده ،در جديدی نمديتواندد از رندگ داشدته
باشد.
فرا کنيم ،فاعل بينندهای برای اولين بار اسدت کده یشدم بداز
ميکند و تاکنون رنگي را نديده است ،اگر جسمي (قابدل رؤيتدي) در
داير ديد وی قرار نداشته باشد ،بنابراين درکي از رندگ نيد نخواهدد
داشت .همچنين فاعل بينندهای که قبًً درکي از برخي رنگها داشدته
است ،اگر اکنون یشم باز کند و جسمي (قابل رؤيتي) در برابدر ديدد
وی نباشد ،باز نميتواند در جديدی از رنگ داشته باشد.
برخي گمان کردهاند کده «بازيدابي ادرا قبلدي از رندگ» بدرای
انسان ممكن است؛ به همين دليل ممكن است به مطالبي که در بداال
بيان شد ،نقد کنند که «انسان با یشم بسته ني ميتواند تصوری کده
از قبل برای رنگها داشته است ،بازنمايي کند ».اين گمان بده خداطر
نوعي بيدقتي حاصل ميشود .زيرا وقتي شخصي با یشدم بسدته بده
يادآوری رنگي ميپردازد ،دو حالت برای وی رخ ميدهد :اول اينكه يا
وی« ،جسمي رنگي» را از حافظۀ خود در ذهن ،يدادآوری مدينمايدد.
همانند اينكه وی «کفش قرم ی» را تصور مينمايد .در حالت ديگدر،
معموالً کلمه و وا ه رنگ را تصور ميکند نه خود در رنگ را همانند
اينكه وقتي ميخواهد در قرمد را تصدور نمايدد ،کلمده قرمد را در
ذهن بازسازی و يادآوری ميکند ].[22
نتيجه اينكه انسان بدون وجود جسم قابدل رؤيدت ،تواندايي در
رنگ را ندارد .حتي اگر بر فرا ،خروجي الكترودهدای يدک دسدتگاه
پخش فيلم يا عكس را مستقيماً به ورودیهای قسدمت بيندايي مغد
متصل نمايند ،در اين حالت ني در رندگ بدرای انسدان ،مندوط بده
پخش تصاويری است که قبًً يا مستقيم از اجسام گرفته شده باشند.
پس در رنگ در اين حالت ني  ،نق کننده ادعای «ضرورت وجدود
اجسام قابل رؤيت ،برای در رنگ» نميباشد؛ یراکده اجسدام قابدل
رؤيتي وجود داشته اند تا از آنها تصويربرداری شود و اکنون آن تصاوير
مستقيماً برای مغ ارسال شود.
بنابر آنچه گذشت ،اجماالً ميدانيم که تمامي اجسام قابل رؤيدت،

رنگي [23] 1هستند و مديتدوانيم اجسدام غيرقابدل رؤيدت را توسدط
دستگاههايي رؤيت کنيم و دربار رنگ از آنها تحقي نماييم.

 3ـ بررسی نسبت نور با رنگ و شناخت رنگ
يكي ديگر از مهمترين مسائلي که بايد نسبتاش با رنگ و ني نسدبت
«شناخت رنگ» با آن مشخص گردد« ،نور» است .بايد به اين پرسش
پاسخي روشن داده شود که آيا اگر نور نباشدد ،رندگ قابدل شدناخت
است؟ و يا حتي پرسيده شود که آيا وجود رنگ ،منوط به وجدود ندور
است؟
 -1سياه و سفيد و طيفهای ميان آن ني رنگ محسوب ميشوند.
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نور لفظ مشتر است و در علوم و موضوعات مختلدف ،معداني و
تعاريف گوناگوني دارد .به عنوان مثال؛ نور در متون ديني بر مصادي
گوناگوني اطًق شده است ،اين مصادي  ،طيفي از موجودات را شامل
ميشود که يک طر آن نور حسي و طر ديگدر آن ذات خداونددی
قرار دارد .در ميان اين دو ،عقل ،علم ،ايمان ،پيامبر ،امام و غيدره نيد
نور ناميده شدهاند ] .[24، 25طرح انوار انوار ،در اين جا نمديگنجدد؛
اما در موضور رنگ ،حداقل به دو نور مفهوم از نور ،که احتماالً مرتبط
3

با آن هستند ،اشاره ميگردد .نور في يكي 2و نور عرفاني.
برخي از عرفا و فًسفه مفصًً پيرامدون ندور معندوی يدا عرفداني
سخن گفتهاند و حتي رسالههايي ني  ،پيرامدون رندگ و ندور عرفداني
موجود است ][26؛ اما تعريف نور و رنگ عرفاني ني ن د آنها مختلدف
است ،که از ذکر آنها خودداری ميکنيم .اما به عنوان نمونده؛ در نگداه
سهروردی ،از ويژگيهای نور اين است که نور ،خير مح و بديهي و
بي نياز از تعريف است .نور حقيقت واحدد اسدت ،امدا دارای درجداتي
است از شدت و ضعف و تقدم و تأخر.[27] 4

شخصاً امكانات بررسدي و راسدتيآزمدايي رندگ در عرفدان و ندورِ
عرفاني را ندارم .از سوی ديگر مسايل عرفاني یندان قابليت آزمدايش
و بررسي ندارد تا بتوان از آنها گ ارههدايي را جهدت شدناخت رندگ و
ارائه عمومي توليد نمود .مگر اينكه به گ ارههايي کده توسدط عرفدا از
رنگ بيان شده است ] ،[28اکتفا و اعتماد نمود .هر یند بررسي آنهدا
ني  ،امكان وسيعتدری را مديطلبدد .بندابراين فعدًً بدا صدر نظدر از
گ ارههای نور عرفداني ،بده ندور في يكدي يدا بده تعبيدری ندور حسدي
ميپردازيم.
درباره حقيقت نور ميان فيلسوفان ،اختً است .برخي آن را اين
ینين تعريف کرده اند؛ آنچه خود پيداست و پيدداي یي هدا ديگدر
بدوست .معرو در مدذهب حكمدا آن اسدت کده ندور کيفيدت قابدل
ديداری است که در اجسام نوران  ،بالذات و در اجسام ديگر به مقابله
با جسم نير ،بدون انتقال از نير بده مسدتنير ،وجدود دارد و مقابدل آن
تاريك است و تقابل نور و ظلمت از نور تقابدل عددم و ملكده اسدت.
همینين گفتهاندد :ندور ،جدوهر جسدمان اسدت و برخدي آن را رد
نمودهاند .ني گفتهاند :نور همان ظهور رنگ است ] .[29يدا گفتده اندد:
شعار عبارت از کماليت ظهور رنگ ها است ،نه امری ف ون بر لونيدت،
پس شعار عبارت از رنگ بود ] .[30اما غالباً ،فيلسوفان اسًمي عقيده
دارند که؛ نور ،ب نياز از تعريف است.[31] 5
از سوی ديگر ،در علم في يک ،طب آزمايشات گونداگون تجربدي،
2- Light.
3- Spiritual Light.

4د درجات مختلف نور ،جهت اشترا  ،همان جهت امتياز است.
5د به اين معني که «ظاهر بنفسه و مظهر لغيدره» خدود پيداسدت و پيدداي
یي ها ديگر بدوست .بنابراين بينياز از تعريف است.
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تا یندی دانشمندان بر اين عقيده بودند که ماهيت نور ،ماهيدت ذر
فتوني است .همچنين ،بدون اينكه بتوانند نتدايج آزمايشدات و نظريدۀ
قبلي را کامًً باطل نمايند ،به اين نتيجده رسديدند کده ماهيدت ندور،
نوعي «موج» است .سپس بر اين عقيده شدند که نور پديدهای اسدت
که در برخي مواقع ،حاالت موجي از خود بروز مديدهدد و در برخدي
مواقع ،حاالت ذرهای و نتيجه گرفتهاند که ندور بدا نظريدۀ «مدوجي د
ذرهای» قابل توجيه ميباشد ].[32
اکنون نظريه الكترومغناطيسي و نظريه کوانتومي که با هم ايجداد

يک نظريه نامتناق و بدون ابهام ميکنند [33] 1و غالب پديدههدای
نوری را توجيه ميکنند ،بدرای ماهيدت ندور مطدرح اسدت ].[34-36
بنابراين ،نورِ في يكدي ،دارای تعريدف دقيقدي نيسدت؛ یراکده جسدم
شناخته شده يا مدل مشخصي که شبيه آن باشد ،وجود ندارد.
اجما ًال مفدروا اسدت کده ندو ِر في يكدي ،حداالت مختلفدي دارد
] [37، 38که آن را ميتوان در مقابدل انسدان ،بده دو دسدته تقسديم
نمود:
1د نورهای غيرمرئيکننده ابرای دید جانداران صاحب بینایی) :به
عنددوان مثددال ،در انسددان ايددن نورهددا ،شددامل تمددامي طيددف امددواج
الكترومغناطيسي غير از «طيف مرئدي» 2مديباشدد؛ کده دربرگيرندد
نورهای شناخته شده 3و ناشناخته هستند .اين دسته از انوار ،به علدت
عدم دسترسي طبيعي (غيرمسلح) انسدان بده آنهدا و از سدوی ديگدر،
ناشناخته بودن بسياری از آنها ،اکنون خدارج از بررسدي و تأمدل ايدن
نوشتار قرار دارند.
2د نور مرئيکننده (برای ديدد جاندداران صداحب بيندايي) :قبدل از
پرداختن به نور مرئي کننده برای ديدِ جانداران صاحب بيندايي ،الزم
است توجه شود که اين عبارت از نوعي دقت علمدي برخدوردار اسدت.
زيرا خودِ نور ،قابل رؤيت نيست؛ بلكه نور فقط آشكار کنندده اجسدام
ميباشد.
شما شايد بارها بده سدينما رفتدهايدد و بده تماشدای فديلمهدايي
نشستهايد .يا حتي ممكن است در خانه ويدئوپر کتور داشته باشديد و
تصاوير و فيلمهای مختلفي را با آن نگاه کرده باشديد .آيدا تداکنون از
خود سؤال پرسيدهايد که؛ یرا نور تابانده شده به صدفحۀ نمدايش يدا
پرد سينما ،در طول مسير خود ،برای شما ناپيداست و نميتوانيد آن

1د نظريه مكمليِ نور شامل اصولي از تعاريف نيوتن و هويگنس است .بنابرين
گفته ميشود که نور رفتار دوگانه ای دارد بر خي از پديده هدا مثدل تدداخل و
پددراش رفتددار مددوجي آن را نشددان م ديدهددد و برخ دي ديگ در ماننددد پدي دده
فتوالكتريک ،پديده کامپتون با رفتار ذرهای نور قابل توضيح هستند.
2- Visible spectrum.
 . 3نورهايي که توسط برخي تجهيد ات قابدل دسترسدي و بررسدي هسدتند؛
همانند فرابنفش و زيرقرم  ،گاما ،آلفا و غيره
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4

نورِ تابيده شده را ببينيد؟
اکنون به انوار نور مرئي کننده برای ديد جانداران صاحب بينايي
ميپردازيم:
 1د نور آشكار کننده برای تمامي موجودات (دارای دسدتگاه بيندايي):
همانند آنچه پيشتر در موضور جسم بيان شد ،احتمال اينكده نورهدايي
که قابليدت آشدكارکنندگي بدرای تمدام جاندداران يدا موجدودات دارای
دستگاه بينايي را دارا باشند ،وجود دارد؛ ولي فعًً انسانهدا بده احصداء
تمام موجودات دارای سيستم بينايي و نورهايي که مورد اسدتفاده آنهدا
ميباشد ،نايل نشدهاند .بنابراين ،فعًً نميتدوانيم بده بررسدي آنهدا وارد
شويم.
2د نور آشكار کننده برای برخي از موجدودات (دارای دسدتگاه بيندايي):
طب د تجربيددات روزمددره و آزمايشددات دانشددمندان ] ،[39، 40اکنددون
ميدانيم برخي نورها ،قابليت آشكارکنندگي برای عدهای از موجودات را
دارند ] .[41هر یند که ممكن است اين آشكارکنندگي در تمدام اندوار
يک نور موجود ،محق يا يكسان نباشد ] .[42اين اجسدام قابدل رؤيدت
برای برخي از موجودات را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود1 :دد رؤيدت
همگاني 2 ،د رؤيت اختصاصي .به عنوان نمونه ،نور با طول مدوج حددود
 380تا  .740نانومتر برای همۀ انسانهای دارای دستگاه بينايي مرئدي-
کننده است .اما برخي از انسانها يا حيوانات توانايي ديدن اجسام با نور
ماورای بنفش را ني دارند ].[43
3د نور آشكارکننده توسط تجهي ات صنعتي برای موجدودات :انسدان بدا
پيشرفتهايي که داشته است .اکنون ميتواند بسدياری از نورهدايي کده
مرئيکننده برای وی نيستند را به کمک تجهي اتي مرئيکنندده ،نمايدد.
همانند تجهي ات ماورای بنفش و اشعه ايكس ] .[44نتيجه اينكه به نظر
ميرسد با اين ارتباط تنگاتنگي که نور و رنگ دارند ،اگر سخن برخي را
5

که عقيدده دارندد :ندور یيد ی بده غيدر از رندگ نيسدت ] [45، 46را،
نپذيريم .اما نميتوانيم منكر شويم که یه در ادرا اوليده و یده ادرا
مكرر رنگ ،نميتوان وجود نور را ناديده گرفت يا حذ نمود .مگر اينكه
کساني به صورت ادرا غيرحسي ،مدعي شوند که تواندايي در رندگ
را دارند ،يا انسان ميتواند با ادرا شهودی ،در رنگ نمايد.
از سوی ديگر ،مثال نقضي برای در رندگ بددون ندور ،متصدور
است .مثًً ميتوان تصاوير رنگي اجسام ضدبط شدده يدا ايجداد شدده
 .4ممكن است شما دیار اين اشتباه شويد که؛ اتفاقاً ما هميشده ندور ارسدال
شده به پرد سينما يا صفحه نمايش را در فضای اتداق يدا سدالن مديبينديم.
آنچه شما ممكن است گاهي اوقات ببينيد ،نور نيسدت؛ بلكده مشداهد ذرات
ري در هواست .به عبارت ديگر ،انعكاس نور تابيده شده به ذرات گدرد و غبدار
معل در هواست.
5د نور در اصل از ه اران رنگ تشكيل شده است که هفت رندگ اصدلي دارد:
قرم  ،نارنجي ،زرد سب  ،آبي ،نيلي ،بنفش .رنگ های زرد ،قرم  ،نارنجي حامل
انر ی گرمايي هستند و اي ا نيدوتن ايدن موضدور را بدا عبدور دادن ندور از
منشور فهميد.
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توسط کامپيوتر را بدون وجود نور ،مستقيماً بده مغد متصدل نمدود و
ادرا رنگي برای انسان به وجود آورد.
فرا کنيدد يدک ندرمافد ار کدامپيوتری در حدال پخدش و ارائدۀ
تصاويری رنگي ميباشد .اين تصاوير بدون اينكه در صدفحۀ نمايشدگر
کامپيوتر پخش شوند ،مستقيماً توسدط سديمهدايي بده الكترودهدای
ورودی سيستم بينايي مغ شخصي ،متصل ميشوند .اکندون شدخص
مورد نظر ،موف به ادرا رنگ ميشود؛ در صدورتي کده هديچ گونده
نوری برای ايجاد اين ادرا رنگي برای او وجود ندارد .البتده در ايدن
مورد ممكن است اشكال شود که باالخره برای ايجاد و ثبت اوليه اين
تصاويرِ رنگي ،از نور استفاده شده است.
بنابراين ،اگر انسانها بتوانند تصاويری رنگي را بدون استفاده از نور
ايجاد و ضبط کنند و آن تصداوير را بده همدين روش بده مغد انسدان
انتقال دهند؛ در اين حالت به نوعي به سود «نظريدۀ وضدعيت دروندي
رنگ» ميباشد؛ که رنگ را ،واقعيتي دروني و ذهندي مديدانندد .ولدي
جالب توجه است کده در همدين فدرا نيد  ،نمديتدوان از دادههدای
خارجي برای در رنگ ،صر نظر کدرد .بندابراين ،معمدای وضدعيت
پديد رنگ به قوت خود و در قدم اول باقي خواهد ماند.

 4ـ بررسی نسبت دستگاه بینایی با رنـگ و شـناخت
رنگ
آيا ميتوان «ديدن» را مساوی با «در رنگ» دانست؟ به اين معندي
که بينايي یي ی غير از در رنگ نيست؟ برای پاسخ به اين پرسش
الزم است به تأمل در «دستگاه بيندايي» و يكدي ديگدر از مهدمتدرين
مسائلي که بايد نسبتاش با رنگ ،و ني نسبتِ شدناختِ رندگ بدا آن
مشخص گردد ،بپردازيم .همانند سؤاالت بخشهدای قبلدي ،ضدروری
است روشن شود که آيا اگر دستگاه بينايي نباشند ،رنگ قابل شناخت
است؟ و ني ؛ آيا وجود رنگ منوط به وجود دستگاه بينايي ميباشد؟
در اينجا منظور از دستگاه بينايي ،فرآيند رسيدن دادههای حسي
از خارج تا مغ «فاعل بينايي» يا در کنند رنگ است .اين فرآيندد،
شامل مجموعۀ سيستم بينايي يا دستگاه بينايي به غير از در نهايي
رنگ ،که يا توسط مغ و يا توسط ذهن صورت ميپذيرد ،ميباشد .در
انسان ،اين فرآيند شامل سه بخش است .آسيب به هر بخش ،منجر به
نابينايي وی خواهد شدد ]( .[47، 48هریندد کده دانشدمندان اخيدراً
توانستهاند بخش «یشم» را فعًً به صورت مصنوعي بسازند).
بخش اول د تخم یشم ،يعني اليهها و حفدرههدای ورودی ندور ،تدا
سيستم تحريک شوند شبكيۀ یشم .شدامل :قرنيده ،زالليده ،مردمدک،
عنبيه ،عدسي بيروني ،عدسي دروني ،زجاجيه ،شبكيه ،مشيميه و غيره.
بخش دوم د سيستم انتقالدهند تكانههای الكتريكي از یشم به
بخش بينايي مغ  .شامل :عصبهای دوقطبي ،سلولهدای گدانگليوني،
فضای کرانيكال ،سًتورسيكا و غيره.
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بخش سوم د خود بخش بينايي مغ  .شدامل :قشدر بيندايي اوليده
1

2

(کالكارين) و قشر بينايي ثانويه (ارتباطي) .به زودی در عنوان بعد،
از آنها سخن خواهيم گفت.
اين بخش ،مج ای از «در نهايي» توسط مغ يا ذهن ميباشدد.
به اين معني که ممكن است شخصي تمامي ادراکات انساني را داشته
باشد ،ولي قسمت تج يه و تحليل کننده بينايي مغ ش ،معيوب و بده
همين دليل نابينا باشد.
اين مجموعۀ سه بخشي سيستم بينايي ،در موجدودات گونداگون،
متفاوت [49] 3و بسيار مختلف است ] .[50اين تفاوتهدا در سيسدتم
4
بينايي انسانها و ني روند شكلگيری اين سيستم از بدو تولدد ][51
تا ب رگسالي و حتي ادرا بينايي زن و مرد ] [52ني  ،مشهود است.
برای بررسي دقي ادرا رنگ ،الزم است مسأله بيندايي و ادرا
رنددگ در جانددداران دارای بينددايي و حتددي در موجددوداتي کدده ظدداهراً
دستگاه بينايي ندارند ،يعني در کل موجودات ،مورد پژوهش مسدتقل
و نوعي ،قرار گيرد ،همانند:
1د در گياهان و شبه گياهان (شامل :درخت ،علف ،بوتده ،سدب ه،
سرخس ،خ ه)
 2د در حيوانددات و شددبه حيوانددات (شددامل :آب د ی و غيرآب د ی،
خ ندگان ،پرندگان ،پستانداران و غيره)
 3د در انسانها (شامل :شدامل ادرا رندگ در سدنين مختلدف،
نژادهای گوناگون ،جغرافيای متنور ،جنسيت متفاوت و غيره)
اما اجماالً ،به نظر ميرسد که بهترين روش برای بررسدي نسدبت
رنگ و شناخت آن با دستگاه بيندايي ،تأمدل در ادرا رندگ درافدراد
نابينا است .فرد نابينا کسي است که يک بخش يا سه بخش دسدتگاه

 -1اين قسدمت معدادل ناحيده  17بدرودمن اسدت کده در لدوب پدسسدری
( )Occipital lobeمغ د قددرار دارد .توانددايي دسددتگاه بينددايي بددرای کشددف و
تشخيص سازمان فضايي منظره بينايي يعني کشف شكل اشياء درخشدندگي
قسمت های انفرادی آنها ،سايه روشن و غيره بستگي بده عمدل قشدر بيندايي
اوليه دارد .برداشتن ايدن ناحيده باعدث ازبدين رفدتن ديدد خودآگداه در فدرد
ميشود.
 -2اين قسمت مغ معادل نواحي  18و  19بدرودمن بدوده کده در تشدخيص
اشياء و رنگ نقش دارند .انهدام نواحي  18و  19برودمن ،به طورعمدوم در
شكل اشياء اندازه اشياء و مفهوم آنها را مشكل ميسازد.
 -3در تحقيقاتي که در مجله نيچر منتشر شدده ،جدي نيتد (دانشدمند ديدد
رنگ از دانشگاه واشنگتن) با ت ري يک ويدروس بده یشدمهدای ميمدونهدا
موجب شد که آنها هم بتوانند رنگ قرم  ،سب و زرد را ببينند .اين ميمونهدا
به رغم اين که مغ شان از نظر نتيكي برای واکنش بده سديگنالهدای رندگ
قرم برنامهري ی نشده بود ،اما توانستند اطًعات جديد را در کنندد .بدرای
اولين بار دنيا را با رنگهای کامل ببينند.
4د سيستم بينايي در بدو تولد يک سيستم تكامل نيافته اسدت و تكامدل آن
در طول سال اول زندگي رخ ميدهد.
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بينايي وی دیار آسيب و نقص شده است و به همين دليدل ،تواندايي
ديدن ندارد.
اگر نابينا (در هر وضعيتي از اين سه نور نابينايي) درکي از رندگ
داشته باشد ،فرضيههای خارجي و دروني بودن وضعيت پديدد رندگ
دیار تحول و يا پيشرفت خواهد شد.
4ـ 1ـ بررسی ادراک رنگ در نابینایانِ مطلق

برای بررسي ادرا رنگ در نابينايدانِ مطلد  1،الزم اسدت پژوهشدي
ميداني از اين دو نور نابينا:
1د کور مادرزاد.

2

3

2د کور غيرمادرزاد.
صورت پذيرد و از هر کدام انوار نابينايان ،سؤال شود که:
د آيا درکي از رنگ دارند يا خير؟
د اگر در رنگ دارند ،آيا ميتوانند با اسدتفاده از ديگدر حدواسِ
خود ،رنگ يک شيء را تشخيص دهند؟ يعني آيا در رنگ ميتواندد
توسط قو خا ديگری صورت پذيرد؟
4ـ 2ـ بررسی ادراک رنگ در بینایان
اکنون اجماالً ميدانيم که در ِ خودِ رنگ و ني تشخيص رنگهدا ،در
انسانها گوناگون است .اين تفاوت در در  ،حداقل دو گونه است:
د در جهل مرکبي
د در غيرجهل مرکبي
در نور اول ،انسانها نميدانند که درکشدان از رندگ بدا يكدديگر
متفاوت است و به علت به کار بردن لفظ مشتر اسامي رنگهدا ،از
ابتدای تولد تا کنون تصور ميکنند که آنچه را مثًً سب مينامند بده
گونهای است که همه مردم آن را يگانه در ميکنند .فدرا کنيدد:
دو شخص الف و ب ،يک شيء رنگي ج را ميبينند .فرا کنيم هر دو
به آن «آبي» ميگويند .یگونه بدانيم آن رنگي که شخص الدف در
کرده يا ديده است با شخص ب ،يک یي است و ايدن همدان اسدت؟
برای پاسخ به اين پرسش ،ميتوان اين آزمايش «ايدن همداني» را در
دو مرحله انجام دهيم:
مرحله اول :يک تصوير یرخۀ رندگ را مقابدل شدخص الدف قدرار
ميدهيم و الكترودهای مغ وی را به کدامپيوتر تشدخيص پيدامهدای
مغ ی متصل ميکنيم .از وی ميخواهيم هر کددام از رندگهدا را کده

1د قيد مطل  ،به اين علت است کده در سدازمانهدای حمدايتي و بهداشدتي،
افراد کمبين يا ناهنجاربين را ني ج ء نابينايان دستهبندی ميکنند.
2د منظور ،نابيناياني است که به علت نقدص در يكدي از سده بخدش دسدتگاه
بينايي ،از بدو تولد نابينا هستند.
3د منظور ،افرادی است که بينا بودهاند و بر اثر عواملي ،يكدي از بخدشهدای
سيستم بينايي آنها معيوب و نابينا شدهاند.
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مي بيند ،نام آنها را اعًم کند .نام اعًم شدده را بده همدراه کدد پيدام
ارسال شده در مغ يادداشت ميکنيم .سدپس ،همدين آزمدايش را بدا
شخص ب انجام ميدهيم.
مرحله دوم :کدهای به دسدت آمدده از شدخص الدف را از طريد
کامپيوتر به مغ شخص ب ارسال ميکنيم و از وی ميخدواهيم ابتددا
نام رنگ و توضيحي پيرامون آن رندگ و مشدابهتهدای آن بدا اشدياء
پيرامون خود بدهد .سپس ارسال کد پيام را قطع مديکنديم و از وی
ميخواهيم آن رنگي که از طري کد ارسدالي ديدده اسدت را بدر روی
یرخۀ رنگ نشان دهد .همين رويده را روی شدخص ب و بدا کددهای
شخص الف تكرار ميکنيم.
نتايج به دست آمده ،دو حالت ميتواند داشته باشد:
يا هر دو شخص تصور و تشخيص واحدی همانندد هدم از ديددن
رنگها داشتهاند يا متفاوت از هم در رنگ داشتهاندد .اگدر متفداوت
باشد ،يعني اينكه ادرا رنگ برای هر شخصي ،اختصاصي ميباشد و
قابل تفاهم اين هماني نيست.
در در غيرجهل مرکبي انسانها به تفاوت در خود از رنگها
واقف هستند و حتي پيرامون «مطاب با واقع بودن» اين تفاوت با هم
مناقشه ميکنند .هر کدام عًقمند هستند تا در خود را به نام رنگ
واقعي ،قالب و غالب نمايند .به عنوان نمونه ،شكل  1بده نظدر برخدي
دارای رنگ آبي با حاشيههای مشكي است و برخي ديگر آن را سدفيد
با حاشيههای طًيي ميبينند.

4

شكل  :1تفاوت ادرا

رنگ.

4د اين تفاوت به علت تفاوت در نگاتيو و پ تيو دستگاه بيندايي افدراد صدورت
ميگيرد .به اين معني که اگر در مثًً برنامه فتوشاب ،اين تصوير رنگي آبي د
مشكي را با اب ار  invertاعمال کنيد ،تبديل به سدفيد د طًيدي خواهدد شدد.
اب ار اينورت ،رنگهای موجود در تصوير را معكدوس مديکندد .يعندي تصدوير
رنگها در امتداد یرخه رنگ تغيير ميکنند.
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جدای از اين تفاوت ساختاری در رنگ کده بيشدتر بايدد مدورد
تأمل و پژوهش دانشمندان علومِ مختلف و پيامدهای وجود آن مدورد
بررسي قرار گيرد؛ در در معمولي و فراگير رنگ که به ندوعي عدر
مردم با آن سر و کار دارند ني  ،انواعي شدناخته شدده از تفداوتهدای
رنگبيني وجود دارد.
1د یشم رنگبين :سلول هدای مخروطدي کده در شدبكيه یشدم
برخي جانداران همانند انسان قرار دارند ،نوعي از سلولهدای گيرندد
نور هستند که بر اساس تحريکپذيری خود نسدبت طدول مدوجهدای
مختلف نور بر سه دسته تقسيم ميشوند .[53، 54]1هر سه نور سلول
مخروطي شبكيه در افراد رنگ بين ،دارای رنگ دانههايي هسدتند کده
موجب ديدن رنگ ها ميشوند .اما اين قدرت رندگبيندي در افدرادی،
دارای دقت بيشتری است ،که به وسيله برخدي آزمدونهدا ،مشدخص
ميشوند ].[55
2د یشم کور رنگ :کوررنگي يک بيماری اختًل ارثي اسدت کده
در آن انسان يا برخي حيوانات (مثًً ميمدونهدا) ] [56، 57قدادر بده
تشخيص يک يا برخي رنگها نميباشد .سلول های مخروطدي یشدم
افراد کوررنگ ،فاقد رنگدانههايي هستند که موجدب ديددن رندگهدا
ميشوند .به همين دليل اين افراد برخي رنگ ها را به شكل طيفدي از
رنگهای خاکستری و سياه ميبينند].[58، 59
کوررنگي اندوار مختلفدي دارد کده عبارتندد از :تدکرندگبيندي،

2

دورنگبيني 3و سهرندگبيندي نابهنجدار 4.نقدص در تشدخيص اينكده
 -1سلولهای مخروطي نور  ،Sکه نسبت به طدول مدوجهدای کوتداه (حددود
 420نانومتر) حساسيت بيشتری نشان ميدهند و موجدب ديددن رندگ آبدي
ميشوند.سلولهای مخروطي نور  ،Mکه نسبت به طدول مدوجهدای متوسدط
(حدود  530نانومتر) حساسيت بيشتری نشان ميدهند و موجب ديدن رندگ
سب ميشوند .سلول های مخروطي نور  ،Lکه نسبت به طول موج هدای بلندد
(حدود  560نانومتر) حساسيت بيشتری نشان ميدهند و موجب ديدن رندگ
قرم و زرد ميشوند.
 Monochromacy -2و يا کوررنگي کامل نور نادری از اين اختًل اسدت کده
در آن هيچيک از انوار سلولهدای مخروطدي فعدال نيسدتند و فدرد قدادر بده
تشخيص هيچ رنگي نيست.
 Dichromacy -3در صدورتي ايجداد مديشدود کده يكدي از سده ندور سددلول
مخروطي فاقد رنگ دانه باشد .گونه هدا :سدرخ کدوری؛ اختًلدي در تشدخيص
رنگ که در آن فرد مبتً توانايي تشخيص رنگ سرخ را از زرد و سدب نددارد.
در اين صورت فرد رنگ سرخ را تيره و مايل بده سدب مديبيندد .سدب کوری؛
اختًلي در تشخيص رنگ که در آن فرد مبتً توانايي تشخيص رنگ سدب را
از سرخ و زرد ندارد .شايع ترين نور کوررنگي است .آبيکوری؛ اختًل ندادری
در تشخيص رنگ که در آن شخص مبتً ،به نور آبي حساس نيست و آبدي و
سب را با هم اشتباه ميکند.
 -4يكي از انوار شايع کوررنگي است که در آن هر سه نور سدلول مخروطدي
فعال هستند ولي در اثر جهش ،تحريک پذيری يكي از آن ها نسبت بده طيدف
نور تغيير يافتهاست.
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جسمي قرم است يا سب  ،و يا آبي است يا زرد ،اصدليتدرين عًمدت
کوررنگي است ] .[60، 61که از طري آزمون های بيناييسنجي قابدل
شناسايي است ].[62
نتيجه اينكه ،یيستي رنگ و شناخت آن ،پيچيددهتدر مديشدود.
اکنون ميدانيم که دستگاه بينايي فقدط واسدطه ای بدرای حدس «دو
5

انعكاس متفاوت» ] [63از اجسام برای در

رنگ نيست؛ بلكه خدود

دستگاه بينايي ني در ادرا رنگ نقش وجودی و تأليفي دارد .به اين
معني که حداقل ميتوانيم ادعا نماييم که دسدتگاه بيندايي مديتواندد
ادرا رنگ را دستخوش تغيير و تحول نمايد.
هریند که فقدان در رنگ در نابينايان دليل بر ادرا رنگ در
دستگاه بينايي نيست؛ یراکه بدون وجود دستگاه بينايي ني  ،ميتوان
تصو ر نمود که جانداران بتوانند از طري اتصال الكترودهايي مسدتقيم
با پيام رنگي به مغ  ،توانايي در رنگ را داشته باشند .بنابراين ،نقش
دستگاه بينايي در ادرا رنگ ،نسبت به ل وم وجود جسم و نور ،کدم
اهميت و به نوعي فرعي محسوب ميگردد .به اين معني که وجود يدا
در رنگ بدون وجود جسم و نور محق نمديشدود ،ولدي مديتدوان
بدون وجود دستگاه بينايي ،به ادرا رنگ دست يافت.
مثًً اگر دستگاهي بتواند مستقيماً تفاوت انعكاس ندور (يعندي دو
فرکانس دريافتي مورد نياز دسدتگاه بيندايي) از اجسدام را مبددل بده
اطًعات الكتريكي مورد نياز مغ نمايد ،مغ ميتواند بده ادرا رندگ
نائل شود.
هر یند که واسطۀ آشكارسازی از خارج به داخدل بددن ،ندوراش
تغيير کرده است .اما ال اماً بايد اين آشكارسدازی يدا توسدط دسدتگاه
بينايي يا سيستمي مشابه صورت پذيرد و بددون ايدن واسدطه ،ادرا
رنگ محق نخواهد شد.

5ـ «این همانی» 6مغز و ذهن یا امایز آنها
قبل از «بررسي نسبت مغ و ذهن با رنگ و شناخت رنگ» الزم است
گ ارش فهرستواری از اختً مهمي که پيرامون «اين هماني» مغ
و ذهن ميان فيلسوفان معاصر در جريان است ،داده شود .توجه به اين
تبينها ،ميتواند در بررسي آنها برای شناختِ رنگ ،بسيار مؤثر باشد.
هستيشناسي يگانهانگار يا في يكاليسم ،7هریه که في يک ناميده
ميشود را ،در نهايت در بر ميگيرد .البته نه فقط ماده ،بلكده اندر ی،
فضا ،زمدان ،نيروهدای في يكدي ،سداختار ،تغييدر في يكدي ،اطًعدات

 -5حسگرهای بدن ،وقتي يک داده يا داده های مشدابه را بدرای مغد ارسدال
مي کنند ،مغ هيچ درکي از آن يک داده يا داده های مشابه ،نمي تواند داشدته
باشد ،اما وقتي دو داد متفاوت از حسگرها دريافت مدي کندد ،در جديددی
برای مغ  ،رخ ميدهد.
6- Type physicalism.
7- Physicalism.
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في يكي ،حالت و غيره .یون في يكاليسم مدعي است؛ تنهدا یي هدای
في يكي وجود دارند ].[64، 65
براساس في يكاليسم ،نظريۀ «اينهماني» در فلسدفۀ ذهدن مدورد
توجه واقع شد .برمبنای آن ،حالدت هدا و فرآينددهای ذهدن ،همانندد
ادرا رنگ ،همان حالتها و فرآيندهای مغ هستند .يعني ،زماني که
رنگي را ميبينيد يا دردی را تجربه ميکنيد ،در واقع اين حالت هدای
ذهني ،همان فعاليت های مغ ی ميباشند ،و اين گونه نيست کده ايدن
حالت ها ،یي ی فراتدر از فعاليدت هدایِ مغد ی باشدند و فقدط ،بدا آن
فعاليتها همراه شده باشند ،بلكه اين حالتهای ذهني ،دقيقداً همدان
حالتهدای مغد ی هسدتند .بندابراين ،بدا فدرا صدحت نظريدههدای
يگانهانگاری و دوگانهانگاری ،الزم است که نسدبت مغد و ذهدن ،هدر
کدام به صورت جداگانه با رنگ و شناخت رندگ مدورد بررسدي قدرار
گيرند.
 5ـ1ـ بررسی نسبت مغز با رنگ و شناختِ رنگ
مهمترين عضوِ حياتي انسان ،مغ است .بنابراين مهمترين یي ی کده
بايد نسبت اش با رنگ و ني نسبت شناخت رنگ با آن مشخص گردد،
«مغ » ميباشد .بايد پاسخ روشني به اين سؤاالت داده شود که آيا بدا
نبود مغ  ،رنگ قابل شناخت است؟ آيا وجود رنگ منوط به وجود مغ
است؟
بررسي نقش مغ در شناخت رنگ مديتواندد و الزم اسدت در دو
عنوان جداگانه صورت پذيرد .يكي از اين دو عنوان ،عنواني است کده
قسمتي از دستگاه بينايي محسوب ميشود و در بررسي بخدش سدوم
دستگاه بينايي به آن اشاره شد ،و عنوان دوم ،مغد بده عندوان فاعدل
در کننده ميباشد.
5ـ1ـ1ـ بررسی نسبت بخش بینایی مغز بـا رنـگ و شـناخت
رنگ
بخش يا قسمتي از مغ به عنوان دريافتکنندده تحريكدات عصدبي از
یشم( ،که قبًً با عنوان بخش سوم سيستم دستگاه بينايي از آن ياد
کرديم) ميباشد .اين بخش بينايي مغ بوده و شامل قشر بينايي اوليه
(کالكارين) و قشر بينايي ثانويه (ارتباطي) اسدت کده در عندوان بعدد
درباره آن سخن خواهيم گفت.
فعاليت و نتيجۀ کار اين بخش ،جدا از «در نهايي» توسط مغ يا
ذهن ميباشد .به اين معني که ممكن اسدت شخصدي تمدامي ادراکدات
انساني را داشته باشد ،ولي قسمت تج يه و تحليل کننده بينايي مغ ش،
معيوب و يا معدوم باشد .اين شخص ممكن اسدت در جديدد از مغد
نداشته باشد؛ ولي قادر به ادرا رنگ از نور يادآوری باشد.
به عنوان نمونه ،شخصي که بر اثر حادثهای بخش بينايي مغد ش
مصدوم شده است؛ ولي قادر است که در حافظه يا در خواب ،ادراکدي
از رنگ داشته باشد .اين ادرا ِ وی توسدط بخدش بيندايي او صدورت
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نگرفته است ،بلكه توسط واحدِ کدل مغد (بده عندوان فاعدل بيندايي)
دسترسي به در رنگ دارد.
5ـ1ـ2ـ بررسی نسبت امام مغز افاعـلِ بینـایی) بـا رنـگ و
شناخت رنگ
مغ مهرهداران پيچيده ترين اندام بدنشدان اسدت .از ديدد في يولدو ی و
تكاملي زيستي ،کار مغ کنترل بر روی ساير اندام های بدن اسدت .مغد
با توليد الگوهای فعاليت ماهيچه ها يا با هدايت مواد شديميايي تراوشدي
که هورمون نام دارند ،بدن را کنترل ميکند .اين کنترل متمرک  ،سبب
پاسخ سريع و هماهنگ به تغييرات محيط ميشدود ] .[66امدا اهميدت
مغ  ،تنها به آنچه بيان شدد ،محددود نمديگدردد .بلكده مغد  ،نهايتداً
ميتواند فاعل بينايي و ادرا انسان محسوب شود .نتيجه اينكه ،اگدر
قائل به يگانهانگاری و اين هماني ذهدن و مغد باشديم ،يعندي عقيدده
داريم که در انسان ،نهايتاً فاعل بينايي و فاعل ادرا رنگ ،مغ ِ انسان
است .بنابراين با توجه به عواملي که قبًً در شكلگيری فرآيند پديد
رنگ دخالت داشدتند؛ اکندون دو نظدر پيرامدون واقعيدت رندگ قابدل
پيگيری است:
1د آنچه از یي هايي که بيرون از مغ در شكلگيری پديد رندگ
وجود دارد و رخ داده است ،سهمي در شرايط وجود رنگ داشدتهاندد،
ام ا رنگ واقعيتي دروني است که به واسدطه يدک فعاليدت مغد ی رخ
مدديدهددد .در ايددن نظددر آنچدده بيددرون از مغ د اسددت ،فقددط امددواج
الكترومغناطيس و پيامهای الكتريكي ميباشد نه رندگ و آنچده رندگ
است ،درکي است که مغ به عنوان فاعل در کننده تجربه ميکند.
2د در نظر دوم ،مغ بخشي از فرآيند در رنگ اسدت و نده تمدام
آن .به اين معني که در ِ رنگ يک فرآيند بيروني و دروندي اسدت کده
مجموعاً ميتوان آن را «واقعيت رنگ» ناميد و به صر عًقمنددی مدا،
نميتوان بخشي از اين فرآيند را به تنهايي محكوم به عنوان رنگ نمود.
1

5ـ 2ـ بررسی نسبت ذهن با رنگ و شناخت رنگ
از دو حالت خارج نيست ،يا «ذهن» همان ادراکات مغ ی است يا غير
از آن موجودی مستقل است که ادراکات مغ ی را احاطده و آن را بده
عنوان يک کل ،ادرا ميکند.
اگر ذهن همان مغ باشدد ،پيشدتر پيرامدون نسدبت آن بدا رندگ
مطالبي بيان شد ،و اکنون بيمعني خواهدد بدود کده دوبداره ،از آنهدا
سخن بگوييم .اما اگر ذهن جدای از مغ باشد ،الزم اسدت بده عندوان
يكي ديگر از مهمترين یي ها نسبتاش با رنگ ،و ني نسبت شناخت
رنگ با آن مشخص گردد .همچنين روشن شدود کده؛ آيدا اگدر ذهدن
نباشند ،رنگ قابل شناخت است؟ و ني ؛ آيا وجود رنگ منوط به وجود
 -1در اينجا« ،ذهن» ميتواند نمايندهای از مفاهيم ديگدری همانندد :نفدس،
روح ،قلب يا روان باشد.
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ذهن است؟ اگر به وجود ذهن به عنوان موجود مسدتقل بداور داشدته
باشيم ،دو حالت متصور است.
5ـ2ـ1ـ رنگ موجودی خارج از ذهن است
اگر «ذهن» يک طر  ،و «مغ  ،دستگاه بيندايي ،ندور و جسدم» يدک
طر ديگر قرار داشته باشند .برخي ميتوانند اين ادعا را مطرح کنند
که رنگ موجودی خارج از ذهن است .یه واقعيت رندگ را منفدرد در
نظر بگيريم و یه آن را به عنوان فرايندی تكاملي ميان «مغ  ،دستگاه
بينايي ،نور و جسم» بدانيم .اثبات اينكه رنگ موجودی خارج از ذهن
است ،ممكن است؛ اما در صورتي که بسياری از سؤاالت مرتبط بدا آن
پاسخ داده شوند .همانند:
د اگر رنگ کيفيت يا موجودی خارجي باشدد ،بايدد توضديح داده
شود کده یگونده «رندگِ ثابدتِ خدارجي» در اذهدان مختلدف ،دارای
کيفيتهای گوناگوني است.
د همچنين بايد سؤال شود که آيا ادرا رنگ به همان گونه کده
در ذهن منعكس ميشود ،در خارج هم به همين صورت وجود دارد؟
5ـ2ـ2ـ رنگ موجودی ذهنی است
اثبات اينكه بخواهيم رندگ را موجدودی ذهندي بددانيم ،همدان قددر
مشكل است که بخواهيم رنگ را موجدودی خدارجي بنداميم .در ايدن
حالت ،جدای از اينكه بايد به اين سؤال پاسخ و توضيح روشن دهديم
که؛ یگونه بدانيم که رنگ فقط موجودی ذهني است و خارج از ذهن
ني وجود ندارد؟ و سواالت ديگری همانند اينكه؛ اگر ذهن تجربهای از
رنگ نداشته باشد ،آيا ميتواند درکي از رنگ داشته باشد؟
مشكل مهمي بر سر راه داريم .به عنوان نمونه؛ اگر رنگ کيفيتدي
ذهني باشد ،با وجود واکنش و در موجودات ديگر و حتي جامدات
نسبت به رنگ ،دو حالت متصور اسدت؛ کده الزم اسدت توضديح داده
شوند:
1د قايل شدن به داشتن ذهن برای موجودات ديگر.
2د انكار داشتن ذهن برای موجودات ديگر.
اگر منكر ذهن برای موجودات ديگر شويم ،یگونه ميتوان وجود
واکنش و يا در آنها از رنگ و ني تعاملشان با رنگ را توضيح داد .به
عنوان مثال ،بعضي از موجودات ،همانند حيوانات ،با تغيير رنگ خدود
با ديگر حيوانات ارتباط برقرار ميکنند .به عنوان نمونه؛ مداهيمرکدب
از نقش و نگارهای مختلف برای جلدب توجده جفدت يدا گديجکدردن
طعمه ،استفاده ميکند.

1

 -1ماهيهای مرکب در سطح پوست خود ،هد اران کيسدۀ محتدوی رنگدانده
دارند .آنها با انقباا و انبساط اين کيسهها ،تغيير رنگ ميدهند .او بدا تغييدر
دادن شكل کيسههای محتوی رنگدانه روی سطح پوستش ،ميتواند طيفي از
رنگها يا نقش و نگارها را ،که در سرتاسر بدنش ميدرخشند ،نمايان کنند.
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2

همچنين ،بعضدي از حيواندات از رندگهدايي ،بده عندوان عًيدم
3

هشداردهنده اسدتفاده مديکنندد .همچندين برخدي از حيواندات  ،از
رنگهای خيرهکننده ،که حالت یشدمکزن دارندد ،يدا عًيمدي کده
جانوران مهاجم را ميترساند ،استفاده ميکنند ].[67-69
نتيجه اينكه ،ميتوان با فراِ وجود ذهن ،ادعا نمود که وجدود و
ادرا رنگ به وجود ذهن وابسته يا منوط است .نبود ذهن به عندوان
فاعل ادرا  ،معني رنگ را بيرنگ ميکند .اما به نظدر مديرسدد کده
نميتوان ادعا نمود که واقعيت رنگ ،يک امر ذهني صر اسدت .یدرا
که تا نتوانيم بخشهای ديگر فرآيند شدكلگيدری پديدد رندگ را از
واقعيت رنگ ،حذ کنيم؛ نميتوانيم به صِدر اينكده فرآيندد رندگ،
نهايتاً در ذهن تكميل ميشود را ،دليل بدر واقعيدت دروندي دانسدتن
رنگ قلمداد کنيم .جدای از اين اگر رنگ ،پديدهای صرفاً ذهني باشد،
بايد پاسخگوی اين سؤاالت ني باشيم:
1د یرا به صورت ذهني ،نميتوانيم رنگي جديد بيافرينيم؟
2د یرا در ذهن خود ،نميتوانيم رنگها را ترکيب کنيم؟
3د یرا در ذهن خود ،نميتوانيم رنگها را تج يه کنيم؟
4د یرا بدون تصورِ اشياء نميتوانيم رنگي را تصوّر کنيم؟

6ـ نتیجهگیری
تأمل در یي هايي که ساده مينمايانند ،آنها را پيچيده ميگرداند .وجود
و شناخت رنگ ،در نظر بسياری از مردم و في يدکداندان حتدي برخدي
فيلسوفان ،مسألهای بديهي است .بده نظدر مديرسدد کده انسدان ،تنهدا
ميتواند به صورت اجمال ،ادعا کند که پديددهای بدا ندام رندگ را در
ميکند؛ هر یند که همه ما رنگها را يكسان نميبينديم .بندابراين اگدر
شکگرای مطل نباشيم ،قائل به موجود بودن اين پديده و انواعي از آن
شدهايم .امّا اينكه اين موجود یيست؟ و جايگاه آن کجاست؟ موضدوعي
پيچيده و دامنهدار است؛ که هنوز و به آسداني نمديتدوان پيرامدون آن،
احكامِ جذمي صادر نمود .همچنين اجماالً مديدانديم کده پديدده رندگ
به واسطۀ وجود برخي اشياء ،برای انسان قابل در است .پس نور نگاه
ما به یيستي اين پديده ،ميتواند مفهوم اين پديده و جايگاه قرارگيری

 -2به عنوان نمونه؛ کرمهای ابريشدم و پرواندههدا ،طعمدههدايي آسدان بدرای
پرندگان گرسنه هستند .بعضي از آنها مثل کرم ابريشم پرواندۀ دم یلچلدهای
از رنگهای براق خود استفاده ميکند ،تا به دشمن بفهمانند که آنها بددم ه و
غيرخوراکي هستند!
 -3به عنوان نمونه؛ بيشتر بيددها در موقدع اسدتراحت بده وسديله بدالهدای
قهوهای کدر خود ،به خوبي از ديد دشمنان پنهدان مديمانندد؛ امدا اگدر آنهدا
احساس خطر کنند ،بعضي از نقش و نگارها روی بالهای عقبديشدان ،مانندد
ستارهها ،سوسو ميزنند .اين نقش و نگارهدا ،مانندد یشدمهدای بد رگ يدک
جانور وحشي درنده ،به نظر ميرسند ،به اين ترتيب دشمن ،فريب یشمهای
دروغين را ميخورد و بيد را به حال خود رها ميکند.
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آن را برای ما متغيير و متكثّر نمايدد .انسدان تواندايي یيسدتيشناسدي
پديد رنگ را بدون شناختِ خود ندارد .به ايدن معندي کده ابتددا بايدد
دستگاه شناختي خود را پيرامون رنگ مورد ارزيابيِ دقي قرار دهد و به
برخي سؤاالت همانند :شناختِ رنگ یيست؟ آيا شناختِ رندگ ممكدن
است؟ پاسخ دهد .پس از پاسخگويي به اين سؤاالت ،پي خواهيم برد که
حدود شناخت انسان در پديد رنگ یگونه اسدت و سدپس الزم اسدت
آزمايشات تجربي بيشتری نسبت به پديد رنگ و ويژگيها و خوا آن
انجام دهيم ،تا حداقل بدانيم که پديد رنگ یه نيست؛ تدا بدا محددود
شدن داير مورد بررسي ،نتايج حتياالمكان ن ديکتری به واقعيات اين
پديد پيدا کنيم ،آنگاه شايد بتوانيم اجماالً احكامي را پيرامون آن صادر
نماييم .از سوی ديگر ،تأمل در موضوعاتي همانند رنگ ،نيازمنددِ وجدود
وا ههايي تعريف شده است ،که حداقل پايه و مبنای بيدان گد ارههدايي
دربار رنگ قرار گيرندد .اکندون تعداريف مشخصدي از برخدي وا ههدا و
اصطًحات که مورد نيازِ تأمل در رنگ ميباشند ،وجدود نددارد و يدا در
دسترس نيستند.
اين محدوديت ،بررسي و تأمل در پديد رنگ را سخت ميکند؛ بده
طوری که وقتي بخواهيم گ ارهای پيرامون رنگ انشاء کنيم ،نميتدوانيم
قدم از قدم برداريم؛ مگر اينكه بتوانيم وا ه و اصدطًحي را ميدان خدود،
بديهي فرا کنيم .به نظر ميرسد اين ینين وا هها و اصدطًحاتي ،در
فلسفه وجود ندارند و يدا حدداقل اجمداعي نيسدتند .بندابراين ،تدأمًت
فلسفي ،پيرامون رنگ ،نميتواند به راحتي پيش بروند .پس مديتدوانيم
پيشبيني کنيم که بسدياری از موضدوعات دربدار پديدد رندگ ،بدرای
انسانها مجهول هستند و نياز به بررسي و تأمل بسيار زيدادی دارندد .از

سوی ديگر به نظر ميرسد که صِر تأمًت فلسفي ،راهگشای شناختِ
یيستي رنگ نميباشد و نياز است که حداقل بتوانيم نسدبتِ برخدي از
اشياء را با یي ی که فعًً از آن به رنگ تعبيدر مديکنديم ،بسدنجيم؛ تدا
حتياالمكان بتوانيم پديد رنگ را محدود به موضوعاتي نمداييم کده بدا
تأمل در آنها ،پديد رنگ روشنتر گردد.
به عنوان نمونه ،انسان بدون وجود جسمِ قابل رؤيت ،تواندايي در ِ
رنگ را ندارد .اجماالً ميدانيم کده تمدامي اجسدام قابدل رؤيدت ،رنگدي
هستند و ميتوانيم اجسام غيرقابل رؤيت را توسط دستگاههدايي رؤيدت
کنيم و دربار رنگ از آنها تحقي نماييم .به نظدر مديرسدد بدا ارتبداط
تنگاتنگي که نور و رنگ دارند ،اگر سخن برخي را که عقيده دارندد کده
نور یي ی به غير از رنگ نيست را ،نپذيريم .اما نميتوانيم منكدر شدويم
که یه در ادرا اوليه و یه ادرا مكرر رنگ ،نميتدوان وجدودِ ندور را
ي رندگ و شدناخت آن،
ناديده گرفت يا حدذ نمدود .کدم کدم یيسدت ِ
پيچيدهتر ميشود .اکنون ميدانيم که دستگاه بيندايي فقدط واسدطهای
برای حس «دو انعكاس متفاوت» از اجسام برای در رنگ نيست؛ بلكه
خودِ دستگاه بينايي ني در ادرا رنگ ،نقش وجودی و تأليفي دارد .بده
اين معني که حداقل ميتوانيم ادعا نماييم که دستگاه بينايي مديتواندد
ادرا رنگ را دستخوش تغيير و تحول نمايد .برخدي ،همدين تغييدر و
تحوالت رنگي را منسوب به ذهن يا مغ مدينمايندد .بده عندوان مثدال،
ديدددن رنددگهددا گدداه مشددابه یشدديدن طعددم غددذا اسددت ،ینانكدده
طعمي خوشايند ،گاه برای فردی ناخوشايند و تلخ بوده و بدرای ديگدری
شور يا بيم ه به نظر مي آيد .درست مشابه زماني که درجدهای از رندگ
زرد ميتواند برای افراد مختلف زيبا يا آزاردهنده به نظر آيد.
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