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 (10/06/1398، پذیرش: 28/02/1398)دریافت:  
 چکیده

اصطالح اولیه از مباحث مهم و اشیاء و تمایزشان با کیفیات به ۀکیفیات ثانوی
های بندیشناسی جدید بوده است . صورتدر صدر تاریخ فلسفه و علم ۀبرجست

ثیرگذار این کیفیات با نام گالیله و الک پیوند خورده است.اما أاولیه و جدی و ت
سابقه یژگی خاص این نوع کیفیات اشیاء در تاریخ فکر و فلسفه بیتوجه به و

های آن را در مباحث فیلسوفان یونانی و متفکران قرون وسطی نبوده است و ریشه
توان دید.ابن سینا از جمله فیلسوفانی است که در ذیل بحث از کیفیات نیز می
اشیاء در طبیعیات و علم النفس به این موضوع وارد شده است.ابن  ۀمحسوس

گذارد و سینا نیز بر دشواری اثبات وجود عینی این کیفیات در اشیاء صحه می
سپس به  دهد.دست میاین بحث در میان متفکران یونانی به ۀگزارشی از سابق

ج گانه پن هر کدام از حواس مربوط به ۀتفصیل و جداگانه به کیفیات محسوس
داوری ابن  کند.وجود این کیفیات در خارج بحث می ۀنحو ۀبار پردازد و درمی

 ۀارب وجود عینی این کیفیات یکسان نیست و احکام متفاوتی در ۀبار سینا در
این  در کیفیات ادراکی مربوط به سامعه و باصره و المسه و ذائقه و شامه دارد.

ینی یا ی او در باب وجود عأابن سینا و ر ۀلسفکیفیات ثانویه در ف ۀلأمقاله به مس
 .شودذهنی این کیفیات بر حسب قوای گوناگون حسی پرداخته می

 .ثانویه کیفیات محسوسه، کیفیات ،طبیعی ۀابن سینا، رنگ، فلسف ها:کلیدواژه
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 مقدمه
انویه ثبه عنوان کیفیات اولیه و کیفیات  های اشیاءتفکیک میان دو دسته از ویژگی ۀمسأل

ه انقالب بزرگ علمی دانست ۀامری مربوط به فلسفه و معرفت شناسی جدید و دور عموماً
اند اما هاین تفکیک سخن گفت ۀبار دکارت و نیوتن در ،متفکرانی چون گالیله شود.می

جان  ،گراجدید به فیلسوف بزرگ تجربه ۀبندی صریح و دقیق این تمایز در فلسفصورت
بحثی را در این باب گشوده  بشری ۀباب فاهم جستاری دره در گردد کالک، باز می

از دیدگاه الک کیفیات اولیه  به بعد(. 10فصل هشتم بند  ،الک، کتاب دوم) است
شوند بین این در تصورات ما منعکس می وقتیکه  هستنداشیاء کیفیاتی از اشیاء 

( یعنی تصور ما 15 بند همان،وجود دارد )« تشابه» تصورات ذهنی و آن کیفیات عینی
ر ب به همان صورت در شیء موجود است و بنا دهد که تقریباًچیزی را در شیء نشان می

کی در کار نبود این کیفیات مستقل از ما به همان شکل در اشیاء درِاین اگر انسان یا مُ
ن ر ایب اما تصورات برآمده از کیفیات ثانویه شباهتی با آنها ندارند .بنا وجود داشتند.

جود و ئکی در کار نباشد این کیفیات مستقل از مدرک بدین صورت در شاگر مدرِ
این کیفیات را تصورات مربوط به رنگ و صدا و بو و مزه اشیاء می ۀالک نمون ندارند.
های مختلف با اشیاء یا نزد و نسبت هاویژگی این تصورات این است که در حالت داند.
وابستگی  مسألهشوند و خود این ی گوناگونی درک میهاهای گوناگون به شیوهانسان

 دهد. نشان می ئگر و نه بر شآنها را به ادراک

جدید اهمیت و آثار فراوان داشته و از نشانه ۀطرح بحث کیفیات ثانویه در فلسف
پدیدار و گسترش نگاه نقادانه به  -عین یا واقعیت- شکاف ذهن ۀمسألهای توجه به 

ه اما این تفکیک در تاریخ فلسف یر ما از جهان دانسته شده است.شناخت و تصو ۀمسأل
در فلسفه و طبیعیات قرون وسطی تفکیکی میان کیفیات اولیه و  سابقه نبوده است.بی

اما  ه استرفتکار میبرای آن به همین اصطالحات ثانویه اشیاء وجود داشت و دقیقاً
یفیات اولیه در ک .قاقی اشیاء ناظر بودقی و غیر اشتاین تفکیک به کیفیات اشتقا ظاهراً

ات خشکی و تری بودند و باقی کیفی ،های عناصر اربعه یعنی سردی، گرمیآنجا ویژگی
 1)پازنو، گرفتند و به این جهت ثانویه خوانده می شدندبر مبنای این کیفیات شکل می

معنای معرفتاند که این تفکیک در برخی از محققان قرون وسطی اشاره کرده .(42ص
انعکاس آنها  ۀها را به نحوی مبتنی بر نحوشناختی یعنی در معنایی که تفاوت این ویژگی

                                              
1. Pasnau 



 233/ابن سینا  ۀکیفیات ثانویه در فلسف ۀلأمس

صوری ت ک قرار دهد برای متفکران قرون وسطی ناشناخته بوده است زیرا اساساًدر مدرِ
 مسألهاما این  (.57ص پازنو،) پدیدار در این دوره وجود نداشت-از شکاف واقعیت 

یونان  ۀیونان سابقه داشته است در فلسف ۀشناختی خود در فلسفی معرفتدر همین معنا
ای در این باب ها( باورهای گستردهباوران )اتمیستخصوص نزد شکاکان و ذرهو به

کنیم به این وجود داشت که کیفیاتی مانند رنگ و صوت و بو که ما در اشیاء ادراک می
 ( به این مطلب باز خواهیم گشت.488ص 1،شکل در خارج وجود ندارند )ولفسون

کند یعنی معرفی می ءاشیا ۀکیفیاتی که جان الک آنها را به عنوان کیفیات ثانوی
متناظر با هر کدام از حواس پنج ۀهای اصلی و اولیداده صوت و بافت مزه، بو، رنگ،
از  اند. این دستهبویایی، چشایی، شنوایی و بساوایی ما یعنی به ترتیب بینایی، ۀگان

 جایگاه خاصی داشتند و در مباحث طبیعیات و علم النفس ارسطویی ۀکیفیات در فلسف
ارسطو،  ـ :)نک آمدندمی «کیفیات محسوسه»عنوان  باای قدیم ذیل مبحث جداگانه

خصوص نزد فیلسوفان مشاء و در ذیل اسالمی نیز و به ۀدر فلسف( a418-b422 ،نفس
 ترین مباحث در این موضوعازمفصل شت. یکیمباحث علم النفس این مبحث وجود دا

های فیلسوفان بعدی تا مالصدرا چیزی ابن سینا است و بسیاری از نوشتهمتعلق به را 
 آن نبوده است. هایی اندک برجز تقریر مجدد گفتار ابن سینا با تحشیه

ن سینا آمده است. اب شفاترین گفتار ابن سینا در این بحث در کتاب النفس مفصل
از ورود به بحث ادراک و برشمردن انواع ادراکات به موضوع ادراک حسی و  پس

 ءپردازد و به تفصیل و با جزییات بسیار آرامدرکات خاص هرکدام از حواس می
کند به از خالل اقوالی که ابن سینا نقل می گذارد.گوناگون در این باب را به بحث می

رای ب عینی یا ذهنی بودن کیفیات محسوسه کامالً ۀمسألتوان دریافت که روشنی می
شناختی به طرح این فیلسوفان مسلمان شناخته شده بوده و ایشان از همان منظر معرفت

 پرداختند.و داوری در باب آنها می موضوع، گزارش اقوال گوناگون

  

                                              
1. Wolfson 
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 عینی یا ذهنی بودن کیفیات محسوسه ۀمسألابن سینا و 
کند که اثبات وجود کیفیات محسوسه در خارج مبحث اذعان میابن سینا در آغاز این 

شود. از عینی یا ذهنی بودن این کیفیات می ۀمسألوارد  بسیار دشوار است و از همین جا
 دلیل دشواری اثبات وجود عینی کیفیات محسوسه چنین است: نظر ابن سینا

و این شود در حقیقت آن است که در آلت حسی ما مرتسم می محسوس نخست
آید ...به این دلیل اثبات وجود کیفیات محسوسه دشوار محسوس به درک می

 .(85، صنفس )ابن سینا، 1است

دانیم نزد فیلسوفان مشاء شناخت از طریق حصول صورتی از اشیاء در که میچنان
العلم هو حصول صور المعلومات فی النفس، ابن سینا، ) گیردذهن ما شکل می

گاهی مستقیم نداریم بلکه از طریق صور ( 220ص ،تعلیقات یعنی ما به خود اشیاء آ
شود. شناخت حسی از طریق آگاهی از آنها برای ما حاصل می خوذ از آنهاأادراکی م

گیرد. در زبان اصطالحی این متون معلوم بالذات ما، محسوسه انجام می حصول صور
علوم بالعرض ما، که آگاهی ما ها و میعنی آنچه به آن آگاهی مستقیم داریم، این صورت

اند. در عبارت مذکور ابن سینا میخارجی ءگیرد، اشیاصور انجام می ۀاز آنها به واسط
خارجی نداریم دشوار است که دریابیم  ءگوید چون ما ادراک حسی مستقیمی از اشیا

در صورت مدرکه ظاهر  اند یا صرفاً آیا کیفیات محسوسه متعلق به خود شیء خارجی
لی او کتوسط  مسألهطرح  ۀکه در کالم ابن سینا مشخص است شیوالبته چنان اند.هشد

مستقیمی از اشیاء به طور کلی نداریم  گوید از آنجا که ما ادراک حسیاست یعنی می
وسه کیفیات محس ۀمسألمحدود به  اما خود مشکل را صرفاًآید چنین مشکلی پیش می

چرا ابن سینا با توجه به غیر مستقیم بودن کل شاید این پرسش پیش آید که  کند.می
 ۀمسألدهد و شناخت ما از اعیان خارجی کل این شناخت را محل پرسش قرار نمی

پاسخ این  ؟کندکل شناخت ما از جهان خارج طرح نمی ۀبار مطابقت ذهن و عین را در
به  لاست که برای فیلسوفان ما اصل بر مطابقت ذهن و عین است و خروج از این اص

معنای ورود به شکاکیت است که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و در جای خود این 
پس آنچه وجود عینی کیفیات محسوسه را  اند.فیلسوفان دالیلی بر رد آن اقامه کرده

تواند عدم دسترسی مستقیم ما به موضوعات شناخت نمی پرسش برانگیز کرده صرفاً

                                              
اه یدرک ...فلهذا یصعب اثبات وجود الکیفیات یّة الحس وإیرتسم فی آل يالذ ل بالحقیقة هووّالمحسوس األ. 1

 ة.المحسوس
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نها کند که ویژگی خاص این دسته از کیفیات است و آباید به امری بازگشت  باشد بلکه
 در عبارات ابن سینا به این ویژگی اشاره شده است. .کندرا از باقی ادراکات ما جدا می

آن ویژگی این است که بر خالف دیگر ادراکات ما از جهان این دسته از ادراکات یعنی 
لف یا مخت هاییا در زمانهای مختلف ادراکات مربوط به کیفیات محسوسه نزد انسان

ابن سینا در توضیح آرای اصحاب اشکال این موارد را  .در شرایط گوناگون متفاوتند
 کند:ذکر می

بیند و بنا بر انسان واحد گاه رنگ واحدی را به صورت دو رنگ مختلف می
ها با مرئی واحد این تفاوت محل قرارگیری و تغییر نسبتش در این قرارگیری

مانند طوق کبوتر که بنا بر جایگاه ایستادن گاهی سرخ و گاهی ، آیدپیش می
ارغوانی و گاهی زرد دیده می شود و به همین دلیل امر واحدی برای انسان سالم 

 (.86-85، صنفس)ابن سینا،  1شیرین و برای انسان مریض تلخ است

یم یستما در برابر دیگر وجوه ادراکی خود از جهان خارج با چنین مشکلی مواجه ن
مطابقت در باب آنها طرح نشده است اما این بخش خاص از  ۀمسألو به همین دلیل 

های مختلف یا در اوضاع و احوال گوناگون متفاوت ادراک میادراکات ما نزد انسان
امی هنگ در واقع با واسطه بودن ادراک ما .اندشوند و برای همین پرسش برانگیز شده

شود مانع از این ت ادراکی در ادراکات مختلف جمع میکه با متغیر بودن این کیفیا
است که بتوانیم پاسخی آسان به این پرسش بدهیم. پس آنچه به طور خاص کیفیات 

 دهد تنوع و تغیر این کیفیات در ادراک آدمی است.محسوسه را محل پرسش قرار می
ه یفیات طرح کردای که از زمان یونانیان این بحث را در باب وجود خارجی این کمسأله
 سوفان مسلمان همچون اسالفوجود کیفیات محسوسه برای فیل ۀمسألپس جنس  بود.

 بوده است. خر چون الک(معرفت شناختیأشان )و تجربه گرایان متیونانی

 وجود عینی کیفیات محسوسه ۀبار گوناگون در آراء
رود گوناگون مطرح در زمان او در این باب می ءبه سراغ آرا مسألهابن سینا پس از طرح 
 :آوردمیوجود این کیفیات  ۀبار و سه دیدگاه کلی را در

                                              
وضاع أعلی لونین مختلفین بحسب وقوفین منه تختلف بذلک نسبتهما من  واحداً نسان الواحد قد یحس لوناً. اإل1

 ختالف المقامات، بحسب االة علی لون الذهبمرأرجوانیه و ةمرو شقراً ةها تری مرّنّإف ةالواحد، کطوق الحمام يالمرئ
 .اًعند انسان مریض مرّواً وفلهذا ما یکون شئ واحد عند انسان صحیح حل
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ا وجود پیدایش آنها ر أ.کسانی که به وجود خارجی این کیفیات اعتقاد ندارند و منش1
 أصحاب االشکال(؛دانند )ذیمقراطیس و خارجی می اشیاءکیفیات دیگری در 

دانان وجود این کیفیات را انکار کردند و ز طبیعتذیمقراطیس و بعضی ا
نسبت می به اجزاء الیتجزی هایی را که ایشاناختالف در ترتیب و وضع شکل

 .(85، صنفس)ابن سینا،  1دانندف در ادراکات حسی آنها میدهند سبب اختال

دانند و هیچ وجود انفعاالت حواس می .کسانی که این کیفیات را صرفا2ً
 ؛عینی برای آنها قائل نیستندخارجی و 

 برخی دیگر هیچ حقیقتی برای این کیفیات در خارج قائل نیستند و آنها را صرفاً 
خارجی در محسوسات برای  أدانند بی آنکه هیچ منشثرات حواس میناشی از تأ
 (.86)همان، ص 2آنها باشد

 .گروهی که به وجود عینی این کیفیات اعتقاد دارند.3

توان چنین بیان کرد که گروه اول در عین ذهنی ت و دوم را میتفاوت گروه نخس
انتزاعی برای آنها در خارج قائلند که البته  أازایی یا منش به دانستن این کیفیات ما

اند یعنی اشکال. پس در این دیدگاه کیفیات کیفیاتی متفاوت دارند که برای ما معلوم
یز نیستند که چنین بحث برانگ ئات شمحسوس بحث برانگیز ما به برخی دیگر از کیفی

انتزاعی برای این  أازایی و منش به به هیچ نوع ما اما گروه دوم ظاهراً شوند.فروکاسته می
 کیفیات قائل نیستند.

صاحبان این آراء را معرفی نمی به قائلین به مذهب نخست،ابن سینا به جز اشاره 
وقتی ابن سینا به طور مفصل به بحث از تک تک کیفیات حسی و اعیان  کند. خصوصاً

که بسیاری از آنها ناظر به ذهنی بودن  آوردمیبسیار متفاوتی را  ءپردازد آراآنها می
که روش کلی ابن اند اما چنانقول مورد اشاره کیفیات محسوسه مطابق با یکی از دو

 باب آراء کند. توضیح ابن سینا دروشن نمیسینا در آثارش است مرجع این اقوال را ر
توان دقیق است و با ارجاع به متون یونانی می ذیمقراطیس یا همان دموکریتوس نسبتاً

                                              
یجعلونها  يلتشکال ابل جعلوا األ ةالبت من الطبیعیین فلم یجعلوا لهذه الکیفیات وجوداً ةطائف. وأما ذیمقراطیس و1
 .وضعهاي الحواس باختالف ترتیبها وثر فأالختالف ما یت سباباًأ أالتتجز يجرام التلأل
حواس انفعاالت لل يما هنّإهذه الکیفیات  نّأجسام بل یرون األ يف ةیجعلون لهذه الکیفیات حقیق قوم آخرون ال. 2

 .منها أن یکون فی المحسوسات شئفقط من غیر 
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ارسطو  متافیزیکها در کتاب گامای این گزارش یکی از مشهورترین  آن را مستند کرد.
 (:b1009آمده است)

می برای بعضی تلخ به نظرو یک چیز در هنگام چشیدن برای بعضی شیرین و 
رسد و...اشیاء نزد بسیاری از جانوران دیگر ضد آنچه نزد ما هستند پدیدار می

شوند... و واحد هم اشیاء به یک شکل ظاهر نمی فردی شوند و حتی بر حواس
ا دست کم گوید یا حقیقتی وجود ندارد یبه این دلیل است که دموکریتوس می

 آن آشکار نیست 

ود کند که میان دموکریتوس و افالطون نزاعی در باب وجگزارش می تئوفراستوس
ع ا و افالطون مدافدموکریتوس منکر وجود آنه .عینی کیفیات محسوسه وجود داشت

 ۀمسألیونانی  ۀ( این بحث همان پیشین205-202ص 1)مای کیونگ لی، وجود آنها بود
سوفان مسلمان هم با آن ای دارد و فیلکیفیات محسوسه است که ادبیات شناخته شده

همان  تفکیک کیفیات اولیه و کیفیات ثانویه است از ۀآشنایی داشتند و در واقع پیشین
که ابن سینا  آرایی را ۀتوان هممی شناختی که در عالم جدید مطرح بود.منظر معرفت
در سنت غیر اسالمی  مربوط به یونانیان و شارحان و مفسران بعدی آنها آورده است

که ابن سینا از طریق متون ترجمه شده یا سنت تعلیم و انتقال شفاهی به آنها علم  دانست
های نقد و اما امکان دیگری نیز پیش روی ما هست. یکی از طرف، پیدا کرده است
دانیم که در کالم اسالمی آغازین می .سینا در آثارش متکلمان مسلمانند گفت و گوی ابن

مباحثی در باب رنگ و نور و  داشته است و اتفاقاًمباحث طبیعیات جایگاهی خاص 
شود که تا کنون محل تحقیق های کالمی یافت میدیگر کیفیات محسوسه در رساله

توان در ذهن داشت که بسیاری از متکلمان در این نکته را نیز می جدی نبوده است.
یتجزی باور داشتند اند یعنی به جزئ البوده گرا یا اتمیستذره ،کالم های آغازین دوره

کردند. در منابع نقل شده که متکلمان کریتوس و پیروان بعدی او تبعیت میودم ءو از آرا
گرایی همچون ابو هذیل، هشام فوطی و ابوهاشم جبایی به وجود کیفیات محسوسه هرذ

 .(488ص ولفسون،اند )در خارج باور نداشته

اند کر وجود عینی کیفیات محسوسهکسانی که من ءآرایاد کردن از  ابن سینا پس از
باب عینیت این کیفیات این است که اگر ما  . سخن اصلی او درکندآنان را رد می ءآرا

                                              
1. Mi-Kyoung Lee 
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این امر باید به اختالفی یا کیفیاتی در  کنیم لزوماًآثاری گوناگون از اشیا احساس می
 خود اشیاء بازگردد:

اثر خاصی بگذارد و  دانیم که اگر از میان دوجسم یکی بر حسبه یقین می
دیگری آن اثر را ایجاد نکند به این دلیل بوده است که یکی کیفیتی داشته که 

، نفس)ابن سینا،  1و دیگری فاقد آن بوده است بوده حس ایجاد تغییر در أمبد
 (.85ص

باید  کند که تفاوت ادراکات حسی ما لزوماًبا این استدالل ابن سینا روشن می
کند اما در رد گروه نخست ی گروه دوم را رد میأداشته باشد یعنی ریی در خارج أمنش

پردازد تنها به رد سخن اصحاب االشکال می کیفیات قائلند که به ما به ازایی برای این
دانند و دلیل مستقلی بر رد کلی نظر دوم به ازا را در تفاوت اشکال اعیان می که این ما

نیز عمده فیلسوفانی که به ذهنی بودن کیفیات ثانویه دانیم در عالم جدید می آورد.نمی
ازایی برای آنها در خارج قائل بودند .ابن سینا ه ب و ما أباور داشتند همچون الک به منش

تر موضوع به تک تک حواس و کیفیات متناظر با آنها بیند برای توضیح کاملالزم می
ات این ادراک أتلف اجزاء منشدلیل اصلی ابن سینا در رد اینکه اشکال مخ بپردازد.

تواند موجب این اختالفات شود و بلکه مختلفند آن است که تفاوت در اشکال نمی
ن مست )وا هاه ادراک این کیفیات محسوسه در آنادراک خود اشکال اشیاء وابسته ب

ـ نک و طعوم ....أن تکون هناک الوان أا لّإتدرک  شکال الاأل نّإالعجایب غفلتهم عن 
 (88-87 ، صنفسسینا،  ابن: 

ی اصلی او در باب وجود أر بحث ابن سینا در باب تک تک حواس مبسوط است.
ه موجب وجود داشته باشد ک ءعینی کیفیات محسوسه آن است که باید خاصیتی در اشیا

 به صراحت نگفته است که آیا منظور از این خاصیت پیدایش این کیفیات در ما شوند اما
ته الب .قوت و خاصیتی موجد این ادراک کنیم یا صرفاًهمان که ما ادراک می یعنی دقیقاً

برخی از این کیفیات سخن  ۀبار میان این دو در «مشابهت» ابن سینا در چندین جا از
ن اما سخ کار رفته بودبندی الکی این موضوع نیز بهای که در صورتگفته است. واژه

                                              
 أمبد يه ةه مختص بکیفینّإئ أثر عنه ذلک الشیت خر الاآلو ثر عنه الحس شیئاًأحدهما یتجسمین وأ نّ إ نعلم یقیناً . 1
 .رخَدون اآل ةالحاس ةحالإ
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تفاوت است: صوت و رنگ. در اینجا به اجمال به م ابن سینا در باب دو کیفیت نسبتاً
 پردازیم.موضع ابن سینا در باب هر کدام از کیفیات محسوسه می

 بساوایی
باب خود حس بساوایی به سراغ متعلقات این حس  ابن سینا بعد از ادای توضیحاتی در

را  (. او ابتدا سخن کسانی105-95ص ،نفس ،ابن سینا« سلمَتُ يمور التاأل»رود )می
شوند : آنهایی که بی واسطه درک مینداند ملموسات بر دو نوعکند که مدعینقل می

این ادراکات بی  ۀرطوبت و یبوست و آنهایی که به واسط و مانند حرارت و برودت
آیند مانند صلب بودن و نرم بودن و واسطه و در واقع به شکل با واسطه به ادراک در می

لسوفان قرون اشیاء نزد فی ۀتفکیک بین کیفیات اولیه و ثانوی. این سخن همان نلزج بود
ی کند رد م . ابن سینا این سخن را کامالًدر آغاز مقاله به آن اشاره کردیموسطی است که 

کنیم به این واسطه درک می امور محسوس را ما به شکل با ۀکند که همکید میأو ت
گذارد و ما آن اثر ی ما بر جای میشکل که آن شیء اثری از خود در آلت حسی و ادراک

کند که بین آنچه کید میأ( و در همین جا ت96صکنیم )و بالذات ادراک می را اوالً 
وجود دارد و  «مشابهت»محسوس  ئشود و شدر این ملموسات حادث می در آلت حسی

گوید چنین محسوس یا ملموسی همان محسوس یا ملموس بالذات است که در عین می
به دلیل این مشابهت تصور  گیرد اما ظاهراًدراک آن بی واسطه انجام نمیاینکه ا

کنند آورد تا حدی که برخی گمان میرا به وجود می اینهمانی میان آن ادراک و خود شئ
کند که در کیفیات ادراکی مربوط کید میأاین ادراک بی واسطه است. پس ابن سینا ت

 «بهتمشا»کی ما و کیفیات موجود در اشیاء به بساوایی یا المسه بین تصورات ادرا
کند و آن اینکه (ابن سینا مشکلی را طرح می104صوجود دارد. اما در پایان این فصل )
ای در کار باشد آیا خود این واسطه در باید واسطه اگر در ادراک امور ملموس حتماً
این شکل مطرح میگذارد یا خیر؟ اشکال ابن سینا به کیفیت ادراک ما از آنها اثر می

گرمی و سردی و تری و دارای  این امر متوسط در ادراک خود مثالً  شود که یا باید
در حالت اول این  ها باشد. طبعاًخالی از این ویژگی به طور کلیخشکی باشد یا اینکه 

گذارند و این امر ادراک را تا حدی ها در ادراک گرمی و سردی و.. اشیاء اثر میویژگی
شود اما مشکل اینجاست که کند. در حالت دوم عینیت حفظ میعینیت خارج میاز 

 ها خالی باشد. ئ طبیعی نیست که از این ویژگیهیچ ش
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ها خالی از این ویژگی پاسخ ابن سینا به این مشکل این است که آلت لمس قطعاً
عتدل مزاج م عن هذه الکیفیات( اما در صالًأ ةاللمس خالی ةن تکون آلأ)لم یمکن  نیست

شود یکی از آنها بر دیگری می ۀها در حالت تناسبی قرار دارند که مانع از غلباین ویژگی
ش گوید هر که مزاج لمسیَ ابن سینا می شود.و در نتیجه موجب اعتدال در ادراک می

بساوایی انسان از همه  ۀتر است و در میان حیوانات قود احساس او لطیفتر باشمعتدل
 تری دارد.مزاج معتدل زیراتر است لطیفحیوانات 

 چشایی و بویایی
ابن سینا، ) کندآنها می ۀبار آورد و بحثی مختصر درابن سینا این دو قوه را با هم می

دارد که  نیازادراک ایجاد ای برای نیز به واسطه چشایی ۀقو .(114-106ص ،نفس
خود خالی از هر نوع طعم باشد و این واسطه در نظر ابن سینا رطوبتی است که خود فاقد 

یح ابن سینا توض .شوندمیچشایی  ۀطعم است و اشیاء با انحالل در آن موضوع ادراک قو
ها این رطوبت ممکن است دچار دهد که در بعضی از مواقع و در برخی از بیماریمی

 ود که فرد چشنده را از ادراک صحیح طعم باز دارد.اختالط و عیوبی ش

آورد که باب کیفیت ادراک بویایی می مختلفی را در ابن سینا آراءدر بحث بویایی 
آنچه به بحث ما مرتبط است آن اما در جای خود حاوی نکات ظریف و جالبی است 

بو باشد و از نظر  بیند که خود خالی ازای الزم میاست که ابن سینا در اینجا هم واسطه
ای به از وجود چنین واسطه(.109هستند )همان، ص هاییاو هوا و آب چنین واسطه

کند تصورات مربوط به بوی اشیاء در ما توان دریافت که ابن سینا گمان میقرینه می
دارند  «مشابهت»اشیاء با کیفیات موجود در خود اشیاء  ۀهمچون تصورات مربوط به مز

بساوایی چنین بود و البته ابن سینا به نوعی ذوق و شم را ادامه و تالی که در همچنان
 داند.لمس می

 شنوایی و بینایی
که در آغاز گفتیم سخن ابن سینا در باب کیفیات مرتبط با این دو قوه با سخنش چنان

توان گفت به معنایی قائل به وجود دیگر متفاوت است و می ۀدر باب کیفیات محسوس
بالفعل این کیفیات در خود اشیاء نیست اما صرف قوای ادراکی را نیز موجب مستقل و 

 پردازیم.داند. به ترتیب به این دوبحث میفعلیت یافتن آنها نمی

پردازد که چیست و شنوایی ابتدا به ماهیت خود صوت می ۀابن سینا در بحث از قو
کند که صوت امر قائم الذاتی که دارای کید میأآید و از آغاز تچگونه به وجود می
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 (115، صنفسموجودیت ثابت در خارج باشد مانند سیاهی و سفیدی و شکل نیست )
آیا صوت همان قرع و قلع است یا حرکتی موجی که از قرع و قلع عارض هوا  پرسدو می
شود و در واقع تموجی در هواست یا امر سومی است که از این تموج حاصل می شودمی

اولی امری دیدنی  زیراکند اول را رد می ۀابن سینا دو گزین (.116ص) آن است یا مقارن
 دهند.نوعی حرکت است و هیچ کدام از این دو امر صوت را شکل نمی و دومی صرفاً

ماند که صوت امری متولد از تموج هوا یا مقارن آن باشد. ابن پس این گزینه باقی می
 :نویسدسینا سپس می

ن صوت وجود خارجی دارد که تابع وجود حرکت یا مقارن آن در خارج آیا ای
که گوش از آن حرکت  یدآزمانی به وجود می است یا از حیث صوت بودن صرفاً

 (118)ص 1شودثر میأمت

کند که پاسخ به این پرسش بسیار دشوار است و از این حیث وجود یید میأابن سینا ت
 متفاوت است:صوت با وجود دیگر کیفیات محسوسه 

آن بسیار دشوار است به این جهت که برای  ۀبار و این امری است که حکم در
وجود صوت در خارج آن لوازمی که برای نفی کنندگان دیگر کیفیات  ۀنفی کنند

آید. زیرا برای این کار باید ثابت کند که برای آید الزم نمیمحسوسه الزم می
ایجاد صوت است و این  محسوس صوتی خاصیتی مشخص است که همان
 همان نسبت کیفیتی است خاصیت همان تموج هواست و نسبت تموج به صوت

اما امر در اینجا  .آیدکه در عسل است با اثری است که از آن در حس حاصل می
حس ایجاد  ۀحس و از آتش در قو ۀاثری که از عسل در قو زیرامتفاوت است 

هست اما صوت و تموج این گونه  شود از جنس آن چیزی است که در آنهامی
 .جا()همان2نیستند و صوت و تموج دو امر متفاوتند...

                                              
ثر أذا تإما یحدث من حیث هو صوت نّإو أو مقارن أ ةالحرک موجود من خارج تابع من خارج لوجود ئهل هو ش. 1

 .سمع به
یلزم نافی باقی الکیفیات  یلزمه ما وجود الصوت من خارج ال يناف نّذلک ألأمر یصعب الحکم علیه وهذا . و2
 يه ةتلک الخاصیي تفعل الصوت وه ةمعلوم ةخاصی يللمحسوس الصوت ن یثبتَأهذا له  نّأل ةخری المحسوساأل

مر ه یختلف األلکنّ .ي الحسثر منه فألی ما یتإالعسل  يف يالت ةالکیفی ةج من الصوت نسبالتموّ ةج فتکون نسبالتموّ
 . ولیس الصوتهو من جنس ما فیهما ةالحاس يمن النار فة والحاس يیحصل من العسل ف يثر الذن األذلک ألهاهنا و

 ئ.الصوت شئ ون التموج شإ، فموج حالهما کذاوالت
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کند که لزومی ندارد که هر آنچه اثری ایجاد میکید میأابن سینا در آخر همین بند ت
 يفف ثراً أثر ؤن یکون کل ما یأ یضاًألیس یجب و» کند فی نفسه همانند همان اثر باشد:

البته ابن سینا مایل به اثبات وجود خارجی برای صوت  .(118ص«)ثرنفسه مثل ذلک األ
صماخ است. دلیل اصلی او نیز برای این قول آن است  ۀقبل از تصادم امواج هوا با پرد
دهیم و اگر صدا تشخیص می نیزشنویم جهت صدا را که ما وقتی صدای چیزی را می

صدا در آن ممکن نبود. اما  صماخ ایجاد شده بود کشف جهت ۀدر برخورد با پرد صرفاً
 ی نهایی او این است که:أقیودی در اینجا دارد و ر

پس بیان شد که صوت نوعی وجود در خارج دارد نه از آن حیث که مسموع 
ن جهت که مسموع بالقوه است و امری است مانند حالتی آبالفعل است بل از 

 .(120)ص 1از حاالت تموج و نه صرف خود تموج

د صدا گوش اصابت کند و بع ۀتموج هوا نیست که به گوش یا پرد صرفاًیعنی صوت 
شود در ایجاد شود بلکه صدا به شکل بالقوه و مانند حالتی که بر تموج هوا عارض می

رسد این صوت بالقوه و خارج از گوش وجود دارد و وقتی که به گوش می خود تموج
خواهد رسد که ابن سینا مینظر میدر اینجا چنین به  شود.تبدیل به صوت بالفعل می

شود ازاء مشخصی برای صوت وجود دارد اما آنچه ادراک میه ب بگوید با اینکه ما
 همان کیفیت خارجی نیست بر خالف دیگر کیفیات حسی. ( دقیقاً)مسموع بالفعل

ن سینا در اب .دریابیم که به بحث رنگ بپردازیم توانیم بهترمراد ابن سینا را وقتی می
گذارد. بحث نجا نیز بین لون بالقوه و لون بالفعل و ملون بالقوه و ملون بالفعل فرق میآ

گیرند و که در نور و تاریکی قرار می اشیائینور و تاریکی و  ۀبار ابن سینا با سخن در
 نگکه اشیاء فاقد ر گویدمیابن سینا به صراحت  .شودآغاز می ءنقش نور در دیدن اشیا

 :هستند

 .(131)ص 2مان کرد که سفیدی و سرخی بالفعل در اجسام موجودندنباید گ

                                              
 ةمر کهیئفعل بل من حیث هو مسموع بالقوه وأما من خارج ال من حیث هو مسموع بال للصوت وجوداً نّإفقد بان . 1

 .ما من الهیئات للتموج غیر نفس التموج
 االجسام يبالفعل ف غیر ذلک یکون موجوداً ة ووالحمر ..البیاض. نّإتظنن  وال. 2
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توان آن را دید اگر در نور قرار نگیرد تاریک است و در حقیقت جسمی که می
در آنها وجود  ءهای اشیاو نباید گمان کرد که رنگ در آن رنگ بالفعلی نیست

 .(132)ص 1ما به دلیلی امکان دید آنها نیستدارند ا

گوید برخی کند که تاریکی هیچ چیز جز نبود نور نیست و میکید میأابن سینا ت
کنند فکر می شود و مثالًکنند که تاریکی خود چیزی است که مانع دیدن میگمان می

اما . شوند تاریکی مانع دیدن اشیاء و رنگ آنهاستوقتی داخل در غاری تاریک می
ی نور ،نوریعنی بی ،جای تاریکتاریکی خود هیچ صفتی ندارد و برای همین وقتی در 

های در این حال مریی شدن آنها را دارای رنگ ما .شوندمریی میاشیاء آنجا  تابانیممی
وجود ندارند  ءها در خود اشیاگوید این رنگبینیم اما چنانکه ابن سینا میگوناگون می

رند ی که در خود داتابد این اشیاء بر حسب استعدادهای گوناگونبلکه وقتی نور به آنها می
پس آنچه در اشیاء وجود دارد استعداداتی است که بر اثر تابیده  گیرند.رنگی به خود می

 گوید:ابن سینا می ها.شوند و نه خود رنگظاهر می هاشدن نور به شکل رنگ

شود که یکی در هست و باعث می ءو اگر این استعدادات مختلفی که در اشیا
 و دیگری قرمز را رنگ بخوانیم در اینجا رنگ را صرفاً  هنگام دیدن سفید باشد

 (.132)ص 2ایمبه اشتراک لفظ به کار برده

اینکه چرا ابن  خوانیم یکی نیستند.یعنی به هیچ وجه استعدادات با آنچه ما رنگ می
کند در خود متن این بخش نیامده است کید وجود رنگ در اشیاء را رد میأسینا با این ت
باید دلیل آن را در همان چیزی دانست که در آغاز بحث ادراک حسی ابن  ولی احتماالً

های گوناگون و نزد مدرکان گوناگون به سینا آورده است یعنی اینکه اشیاء در موقعیت
 شوند.های متفاوت دیده میرنگ

شفا )حسن زاده آملی( در پاورقی  نفسیکی ازمصححان  کهچنان این سخن ابن سینا
اک شرط ادر کرار موضع فارابی در باب رنگ است که نور را نه صرفاًگفته است ت

 دانست:رنگ که شرط فعلیت یافتن رنگ می

                                              
لم یکن ما ة لون بالفعل ولم یکن فیه بالحقیقو ذا کان غیر مستنیر کان مظلماًإن یری لونه أنه أمن ش يوالجسم الذ. 1

 ئ.بش ةها مستورلکنّو لواناًأهناک  نّأیظن 
 تراه بیاضاً  يالذ ئذا صار واحد منها الشإ يجسام التاأل يتکون ف يالت فةن سمی انسان االستعدادات المختلألکنه . و2

 .سمن یکون باشتراک اإلأا لّإفله ذلک  لواناًأ ةخر حمرواآل
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شوند و در ذات خود امر نور دهنده ایجاد می ۀواسطه و ب ءها در سطح اشیارنگ
یابند و دلیل نور دهنده تحقق می ۀاند که به واسطموجود نیستند بلکه اعراضی

های اشیاء و اینکه بعضی سفیدند و بعضی سیاه اختالف اختالف در رنگ
، تعلیقات؛ ابن سینا، 13، صتعلیقات)فارابی،  1استعداد مواد آنها است

 .(111ص

شود و در بحث دقیقی هست که در بیان ابن سینا هم تکرار می ۀدر بیان فارابی نکت
وجود ندارند  ءاشیاها به عنوان کیفیتی محسوس در ما دارای اهمیت بسیار است. رنگ

گونه نیست که اگر مدرکی وجود  اما رنگ حاصل ادراک مدرک هم نیست یعنی این
کند رنگ کید میأفارابی ت زیرانداشته باشد رنگی هم در خارج وجود نداشته باشد 

 ادراکی مدرک. ۀدر قو شود و نه مثالًیعنی در سطح شیء ایجاد می «تحدث فی السطوح»

که بر اثر وجود نور به رنگی از رنگ به وجود استعدادی در شئدر نهایت ابن سینا 
توان گوید و به رنگ متحقق شده رنگ بالفعل. از اینجا میآید رنگ بالقوه میها در می

 در نظر ابن سینا تموج معنای صوت بالقوه و صوت بالفعل را هم بهتر دریافت. ظاهراً
 شود.رسد به شکل صوت متحقق میخ میصما ۀهوا کیفیتی در خود دارد که وقتی به پرد

رسد در مورد صوت نیست اما صرف تموج هم نیست. اما به نظر می آن کیفیت دقیقاً
د ما نباش ۀسامع ۀکند به این صورت که اگر قوثرتری ایفا میؤما نقش م ۀسامع ۀصوت قو

 رفاً شنویم در خارج وجود نخواهد داشت و صآن چیزی که ما به صورت صوت می دقیقاً
 توانیم آن را صوت بالقوه بخوانیم در خارج وجود دارد.کیفیتی که می

 نتیجه
کیفیات ثانویه و ذهنی بودن یا عینی بودن وجود آنها برای  ۀمسألحاصل سخن اینکه 
ستی وجود کیفیات محسوسه و چی از جمله ابن سینا ذیل بحث از نحوۀفیلسوفان مسلمان 

از همان وجه  ای یونانی دارد و دقیقاًبه این شکل سابقه مسألهاین  .شودآنها طرح می
ظر ن معرفت شناختی مشکل و چالشی را پیش روی این فیلسوفان به وجود آورده بود.

وجود کیفیات محسوسه یکسان نیست و بسته به کیف حسی  ۀباب نحو ابن سینا در
گرا باشد و اثبات کوشد تا حد ممکن عینیت مربوطه متفاوت است. او در عین اینکه می

کند که تصوراتی که ما از کیفیات محسوسه در اشیاء داریم به همین شکل در آنها وجود 

                                              
ئ ضالم ةعراض تحصل بواسطأ يهو اًي ذاتها موجودلیست فئ والسطوح من حصول المض يما تحدث فنّإلوان أل. ا1
 .المواد يسود اختالف االستعدادات فأبعضها أبیض ون بعضها إو ةسبب کونها مختلفو
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ست ی متفاوتی دارد. او معتقد اأدارند اما در مورد کیفیات مربوط به شنوایی و بینایی ر
کنیم در خارج وجود ندارند گرچه هر دوی صوت و رنگ به شکلی که ما ادراک می

گیری یا تحقق رنگ در ازاء مشخصی در خارج دارند. از میان این دو شکله ب اینها ما
ارند این با اینکه اشیاء رنگ ند بر است و بنا ئسطح ش خارج وابسته به برخورد نور با

 ۀارب اما در .بستگی به قوای ادراکی مدرِک ندارداما رنگ پیدا کردن آنها هیچ نوع وا
توانیم آن را صوت بالقوه بخوانیم یتی که میصوت وضع کمی متفاوت است گرچه کیف

شنوایی ما و پیش از شنیده شدن آن توسط گوش ما در خارج موجود است  ۀمستقل از قو
ای که ما آن را به شکل صوت ادراک آن کیفیت محسوسه اما صوت بالفعل یعنی دقیقاً

 ۀا قوه( بصوت بالقورد تموج هوای دارای کیفیت صوتی )حاصل برخو ظاهراًم کنیمی
شنوایی ماست. ابن سینا در عین حال توجه دارد که در هر کدام از قوای حسی عواملی 

توانند موجب تفاوت ادراک کیفیات محسوسه مربوط به آنها نزد وجود دارند که می
 مدرکان گوناگون یا در شرایط گوناگون بشوند.
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