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  :چکیده

در این . اند را به خود جلب کردهتوجه دانشمندان  باز یرداند که از  از جمله نمودهای طبیعت ها رنگ
. کنیم میمعرفی تمدن اسالمی های آغازین  سدهدر را شناسی  های دانش رنگ مقاله سرچشمه

تون مریق از طاین باره در های یونانیان را  دهد که مسلمانان اندیشه یمهای این پژوهش نشان  یافته
دانشمندان مسلمان تا پایان  میاندر  .اند و در بارۀ آنها تأمل کرده ترجمۀ شدۀ آنها به دست آورده

، ابن هیثم، ابن الصفا اخوانهای متفکرانی همچون کِندی، ایوب سوری،  سدۀ ششم هجری، نظریه
نشان ایشان های  بررسی نظریه. قابل توجه استدر این باره ، سهروردی و جوهري نیشابوري سینا
. به ویژه ارسطو است به شدت متأثر از دانش یونانیان شناسی در جهان اسالم دهد که دانش رنگ یم

و شناسایی  ها رنگ، آمیزش ها رنگها در زمینۀ رابطۀ نور و رنگ، چیستی و علت ایجاد  یهنظراین 
  .ی اصلی مطرح شده استها رنگ
  

  کمان رنگینشناسی، نورشناخت،  رنگ، نور، رنگ :ها کلیدواژه
   

                                                
با راهنمایی  »در نگارگری ایرانیاربرد رنگ شناسایی مبانی نظری ک«: مؤلف در رشتۀ پژوهش هنر با عنواندکتری  ۀاین مقاله برگرفته از رسال. ١

  .است و مشاورۀ محمد علی رجبی اللهی آیتدکتر 
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  مقدمه 

اما در روزگار معاصر،  دانست، یها را دانش مستقل ناخت رنگشهای  شاید به سادگی نتوان نظریه
از طرف  .های مختلف علوم مطرح است ها در شاخه های مربوط به رنگ نظریه و ١شناسی دانش رنگ

های مربوط به آن، هنر و شاخه های مختلف آن  ها و نظریه همواره به هنگام طرح موضوع رنگدیگر 
. ها متکی است ها در حوزۀ هنر به دانش رنگ رنگ و این در حالی است که کاربرد شود یمطرح منیز 

این نکته در  .کند یتضمین منیز ها را در آثار هنری  کاربرد صحیح رنگ ،های نظری این پشتوانه
  .ی نیز صادق استشناسی در تمدن اسالم رنگدانش  ۀمورد پیشین

علمی  شناسی رنگاین تصور شده که دانش موجب  ها کهن بودن مطالعۀ رنگعدم آشنایی با 
 ها رنگبا توجه به نقش ، حال آنکه است )م١٧٢٥- ١٦٤٢( تجربیات نیوتون است و سرآغاز آنجدید 

بوده از روزگاران کهن مورد توجه مطالعۀ آنها و بررسی تأثیر آنها در زندگی انسان در زندگی انسان 
 نمیان منجمادر این موضوع . توان در دانش نجوم بابلیان باستان یافت است و نمونۀ آن را می
  ٢.است یمستقل و مطالعۀ آن نیازمند تحقیق ای دارد مسلمان نیز جایگاه ویژه

» صوری«) الف: بندی کرد در دو جنبۀ مختلف دسته ها رنگ در بارۀتوان مطالعه  یمبه طور کلی 
 شناسی رنگهای  نظریه، بررسی خواهد شددر این مقاله  آنچه .یا نمادین» معنایی«) یا فیزیکی، ب

ی اصلی و ها رنگ، شناسایی ها رنگیت ؤبا نور، علت پیدایش و ر ها رنگرابطۀ  در آنها بهاست که 
ین مقاله هدف ا. مربوط است ها رنگصوری  ۀجنببه ر که بیشتپرداخته شده است  ها رنگآمیزش 

در این اصلي  ۀفرضی و در تمدن اسالمی است شناسی رنگهای دانش  شناسایی و معرفی سرچشمه
مطالعه به عنوان دانشي مستقل را شناسي  مقاله آن است که دانشمندان مسلمان دانش رنگ

اند  خالل دیگر موضوعات عنوان کردهدر  معموالًخود را در این باره هاي  چون نظریهاما  اند کرده می
است که در این مقاله توجه به  الزماین نکته به  اشارهدر اینجا  .شده استتوجه به آنها کمتر 

مباحثي همچون علم اِبصار یا آثار عُلوي و توصیف رنگین کمان و نظایر آن صرفاً به دلیل آن است 
                                                

1. Chromatics 

زیرا در دانش نجوم براساس هماهنگی . ها است های معنایی و نمادین رنگ ۀ توجه به ویژگینشانیارات و ماه و خورشید ها با س ارتباط رنگ. ٢
، به التفهیم الوائل صناعه التنجیمبیرونی، ابوریحان، :   برای نمونه نک( دانستند با رنگی هماهنگ می وابت، آنها راهای هر یک از کواکب و ث ویژگی
  .)ش١٣٦٧جالل الدین همایی، چاپ چهارم، انتشارات هما، تهران، کوشش
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 یشناس مربوط به دانش رنگنشمندان مسلمان اغلب مباحث دا هاآنکه دانشمندان یوناني و به تبع 
  . اند کردهگونه مباحث مطرح  ینارا ذیل 
  

  در یونان باستان شناسی رنگهای     مبانی و نظریه
ترین نظریه در بارۀ دیدن در یونان باستان آن بوده که در فرایند دیدن پرتوهایی از چشم به  پذیرفته

از پیروان . شود برخورد آن پرتوها با سطح جسم، آن جسم دیده میروند و با  سمت جسم دیدنی می
های دیگر  یکی از نظریه). ١٥ص ،اللهی آیت(اشاره کرد اقلیدس  توان به فیثاغوریان و این نظریه می
 .نیز به آن معتقد بوه استافالطون رسد  به نظر میکه  استامپدوکلس  ۀنظریدر این باره 

عنصري در درون انسان و عنصري همانند در  میانکه در ادراك حسّي، است  امپدوکلس بر این باور
هایي دارند و وقتي  ها و سیالن اشیاء به طور مداوم فیضان ۀهم بیرون از وجود انسان مالقاتي هست،

کنند و ادراك حسي  نفوذ مي هاآنها در  مطلوب باشند، این فیضان ۀی حسي به اندازها انداممنافذ 
آیند و از سوي دیگر، آتش از درون  مي ها چشمها از اشیاء به  مورد دیدن، فیضان در. شود صل ميحا

 کاپلستون،(آورند  این دو عامل با هم بینایي را پدید مي با شئ تالقي کند،رود تا  چشم بیرون مي
  ).٨٠ص

ورود است و نه در چشم  هانآ» انطباع«انفعال باصره از اشیاء مرئي و بر پایۀ ارسطو نظریۀ دیدن 
فعلیت  ۀاین از دیدگاه ارسطو، دیدن اشیاء تنها به واسط بر بنا. یت به چشمؤچیزي از شيء قابل ر

بدین . پذیرد شيء مرئي در مَالء شفافِ واسط میان آن شيء و چشم و انفعال باصره از مَالء انجام مي
ه را انکار کرد ندترتیب ارسطو قابلیت حرکت یا انتشار نور از اشیاء دیدني یا از چشم شخص بین

شود که نور وجود داشته  ه ميفقط در جایي دید رنگ ارسطو ۀدر نظری). ٥٨١، ص٢سجادی، ج(
ء و مالئي  مدعي است که رنگ، یکي از کیفیات تمامي اشیا او. زیرا تاریکي فاقد رنگ است باشد

  .شود مربوط نمي هاآناما به روشنایي  را احاطه کرده است هاآناست که 
است هایي  ترین نظریه نیز یکي از قدیمي ها رنگمفهوم ماهیت نور و جدایی آن از  بارۀدر بحث 
پنجم پیش از میالد،  ۀاوایل سد ١،»آلکمائون«هاي  در قطعه شعري از سروده .یونان مطرح شد که در

                                                
1. Alcmaeon 
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پژوهشگر  ٢یج،گ). ١٥ص ١هوپ،( اشاره شده است ها رنگبه تضاد نور و تاریکي به عنوان منشأ 
هاي رنگ در یونان باستان به نقش و اهمیت باورهاي دموکریتوس و  نظریه ۀدر مطالع ،انگلیسی

عناصر چهارگانه از  میانکه امپدوکلس براي توضیح هماهنگي  گوید میاو  کند، میامپدوکلس اشاره 
نگي ادراك نظریۀ هماهۀ آن در و در ادام استفاده کردهها توسط نقاشان  اصول مخلوط کردن رنگ

» آب«درون چشم را عامل درك رنگ سفید و عنصر » آتش«عنصر دروني و بیروني، عنصر  میان
به پیروي از عقاید آراء امپدوکلس  شارحان. درون چشم را عامل تشخیص رنگ سیاه دانست

به ). ١٢-١١گیج، صص( .ها افزودند ، قرمز و زرد را نیز به این رنگهاي اصلي رنگ ۀیان دربارفیثاغور
باد، آب و آتش، (ها و عناصر چهارگانه  این ترتیب ایشان در پی ایجاد نوعی هماهنگی میان رنگ

اند که نشانۀ این تالش در کارهای  بوده) گرمی، سردی، خشکی و تری( یا طبایع چهارگانه) خاک
  .شود دانشمندان دورۀ اسالمی نیز دیده می

 ای از جایگاه ویژه ها رنگبینایی و درك  ۀباردر سدۀ چهارم پیش از میالد نظریۀ افالطون در 
دهد که از برخورد دو آتش بیروني و دروني چشم که در  افالطون شرح مي. استبوده برخوردار 

. شود ایجاد مي )المپرون(شوند، درخشش  کنند، و خاموش مي رطوبت چشم با یکدیگر برخورد مي
آمیزش آن با رطوبت چشم و جذب رنگ ورود درخشندگي آتش به درون چشم و  ۀرنگ قرمز نتیج

 هاآنشود و  انبساط چشم و رنگ سیاه بر اثر انقباض چشم ایجاد مي ۀرنگ سفید نتیج. خون است
افالطون  ۀبدین ترتیب چهار رنگ اصلي نظری تند که در خود چشم نیز وجود دارد،هایي هس رنگ

گوید  کند و برای نمونه می های ترکیبی را عنوان می افالطون در ادامه ایجاد رنگ. دنشو معرفي مي
ارغواني روشن و اگر مقدار سیاه بیشتر باشد های سرخ با سیاه و سفید، رنگ  که از ترکیب رنگ

هاي گوناگون با یکدیگر  از آمیزش رنگ کهکند  در خاتمه اشاره مياو . شود ارغواني تیره حاصل مي
ها را  یبترکولي اگر کسي در صدد برآید که این  آید د مياي به وجو هاي تازه رنگ بسیارال به احتم

خبر است  در عمل بیازماید معلوم خواهد شد که از اختالف بین طبیعت خدایي و طبیعت انساني بي
واحدي داند که خداوند هم دانا و هم قادر است بر اینکه چیزهایي کثیر را به هم پیوند دهد و  و نمي

                                                
1. Hoeppe 
2. Gage 
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حال آنکه آدمیان نه اکنون قادر به یکي از این دو . به وجود آورد و یا واحد را به کثیر تجزیه کند
  ).١٨٩٠افالطون، ص( قدرتي خواهند داشت  کارند و نه در آینده هرگز چنین

  :شمرد برمي ها رنگ، سه احتمال را در پاسخ به علت وجود در بارۀ نفس ۀارسطو در رسال
تواند به کمک ذرات کوچک سیاه و سفید ایجاد یک تأثیر رنگي در چشم  مي محیط شفاف -١

در که این احتمال وجود دارد که ذرات سیاه و سفید  گوید باره میارسطو در این . را ممکن سازد
اي آرایش یابند که  به گونهکه هر یک به تنهایي و به دلیل کوچکي قابل رویت نیستند  عین حال

آشکار شدن نیستند؛ اما از  در این ترکیب سیاه یا سفید هر دو قابل. دیدن باشدترکیب آن دو قابل 
با هم داشته باشد، نیز را  هاآنتواند هر دو  که این ترکیب باید مقداري رنگ داشته باشد و نمي آنجا

ن بدی. را به نمایش بگذارد ها رنگهاي دیگري از  و یا به عبارت دیگر گونه هاآنپس باید مخلوطي از 
هایي بیش از سیاه و سفید وجود  شود که باور کنیم در آن ترکیب رنگ ترتیب این امکان فراهم مي

  ).١٦هوپ، ص(به تناسب بین اجزاي ترکیب بستگي دارد  ها آندارد و تعدد 
در . ها را یافت توان سایر رنگ کند که در ترکیب سیاه و سفید مي مي ثابتبدین ترتیب ارسطو 

با روشنایي و تاریکي یا سفیدي و سیاهي به صورت  هاآنتناسب  بر اساسها را  توان رنگ نتیجه مي
از دو رنگ متضاد سیاه و سفید،  ها رنگگرفتن تمامي   در اینجا سرچشمه. طیف تنظیم کرد

هاي متضاد همچون  زوج ۀ طبیعي ارسطو نقش اساسي دارد،در فلسفاي است از آنچه که  نمونه
ها به کار  گرمي و سردي، تري و خشکي، سبکي و سنگیني به طور مشترك در ساماندهي پدیده

توان دریافت که چرا ارسطو زوج متضاد سیاه و سفید را به عنوان مبادي  ميبر این اساس . روند مي
  .کند ها معرفي مي ایجاد رنگ
ه و سفید در میان سیازرد، قرمز، ارغواني، سبز و آبي را ی ها رنگخود، بررسي  ۀطو در ادامارس
او همچنین مدعي . کند مرتب میبه سیاه یا سفید نزدیکی آنها  نسبتدهد و آنها را بر پایۀ  قرار مي
نسبت اعداد  بر اساسشوند که مخلوط سیاه و سفید  ها هنگامي حاصل مي که سایر رنگ است
 آراءبر این باورند که ارسطو در اینجا به  پپژوهشگرانی همچون هو. در اختیار باشدیح صح

  . )١٧ص( ه استکرددر گام موسیقي توجه » فواصل هماهنگ« بارۀفیثاغورس در 
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نزد ارسطو، تراوش فیزیکي مواد رنگین از خالل  ها وجود آمدن رنگه دومین احتمال ب -٢
  .دهد ینماره توضیح بیشتری او در این ب. است ها رنگمخلوط 
هاي جدید ممکن است هنگامي آشکار شوند که یک رنگ درخشان در خالل مالء  رنگ -٣

های متفاوتی را بر ما  متفاوت رنگ یبر آن است که نگریستن از منظرهاارسطو . شفاف بدرخشد
رسد و در  وقتي به خورشید به طور مستقیم نگاه شود؛ سفید به نظر ميسازد مثالً  آشکار می

  ).١٨هوپ، ص(رسد  هنگامي که از میان مِه و دود نگریسته شود، قرمز به نظر مي
از  ها رنگگفته شد، بعضی از پژوهشگران بر این باورند که در نظریۀ ارسطو  عالوه بر آنچه

ترجمه و  ۀذرات سیاه و سفید نتیج بحث پیرامون آیند و یمترکیب تاریکی و روشنایی بوجود 
کند که در نظریۀ ارسطو  از جمله گِیج اشاره مي. های او بوده است برداشت نادرست از اندیشه

شوند و همچنین پنج رنگ میاني را معرفي  هاي میاني از ترکیب نور و تاریکي حاصل مي رنگ
 ه ، آبي تیره، خاکستري و یا زرد آمیخته به سفیدقرمز تیره، بنفش، سبز تیر: کند که عبارتند از مي
. دهد توضیحي نمي» زرد«یعنی رنگ  ،گِیج در مورد ابهام در شناسایي آخرین رنگ ).١٢گیج، ص(

ارسطو به سه رنگ قرمز، سبز و  .خورد نیز به چشم می کمان رنگینهای  این ابهام در معرفی رنگ
ط و یا شبیه به زرد توصیف چهارمین رنگ را مربو کند و اشاره مي کمان رنگینهای  در رنگآبي 
کمان ی کامل طیف رنگین ها رنگ. کند قرمز و سبز معرفي مي میاناي مبهم  آن را جلوه کند و مي

رسد که  چنین به نظر مي. شامل هفت رنگ قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نیلي و بنفش است
» بنفش«آبي و نیلي و بنفش را به  و» سبز«را به ، زرد و سبز »قرمز«ارسطو قرمز و نارنجي را به 

  . دهد تقلیل مي
ارسطو . پیوند و حد وسط این دو رنگ استاین میان نکتۀ قابل ذکر دیگری نیز هست و آن در 

اي سیاه یا در محیطي سیاه دیده شود،  نویسد که نور درخشان، که از پس ماده در این باره مي
اي به  شعله ]تَر[مشاهده کرد که از آتش ناشي از سوختن چوب سبز  توان مي. آید به نظر مي» قرمز«

خیزد، به سبب آنکه آتش که به خودي خود درخشان و سفید است، با مقدار  رنگ قرمز برمي
خورشید هم که از پس مه یا دود دیده شود، به رنگ قرمز دیده . شود بسیاري دود آمیخته مي

شود و کاهش  یابد، ضعیف مي ه به دور دست امتداد ميثانیاً شعاع بصري، هنگامي ک. شود مي
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آید که شعاع  زیرا رنگ سیاه بدان سبب پدید مي ،الثاً رنگ سیاه به نوعي سلبي استث. یابد مي
آیند که  تر به نظر مي دهد که اشیاء دور از آن جهت همه سیاه یابد و این نشان مي بصري کاهش مي

بعدي به  ۀعاع بصري قوي رنگ سفید را به رنگ قرمز، در درجش. رسد نمي ها آنهاي بصري به  شعاع
شوند  ها دیگر ظاهر نمي فراتر، رنگ هاآناز . دهد تر به بنفش تغییر مي باز هم ضعیف ۀسبز و در درج

ید افزا ارسطو می. شوند بینیم، در سه متوقف مي ها، چنان که در بیشتر چیزها مي رنگ ۀبلکه سلسل
ضرورتاً باید سه رنگ  کمان ها گفتیم درست باشد، رنگین پدید آمدن رنگ ۀبار که اگر آنچه ما در

، آثار علویارسطو، . (آید ها در کنار یکدیگر پدید مي رنگ زرد بر اثر جاي گرفتن رنگ داشته باشد و
 ).١٨٨تا  ١٨٤ص 

نخست آنکه، . ده استکرتوجه  ها رنگمهم  ۀکمان به چند جنب رنگین ۀارسطو در مطالع پس
دوم آنکه . کمان فرض شده است هاي رنگین رنگ میانترین رنگ در  ین و اساسيتر مهمقرمز  رنگ

هاي مجاور هم آگاه بوده است و به همین دلیل است که براي رنگ زرد  ارسطو به تأثیر متقابل رنگ
ز هاي ارغواني و سب رنگ  کمان ناشي از مجاورت شخصیتي منفرد قائل نبوده و وجود آن را در رنگین

سیاه و سفید  میانهمچنین تأکید بسیار او بر واسطه بودن رنگ قرمز و ارغواني در . دانسته است
  .قابل توجه است

  

  یونانی و اسالمی شناسی رنگارتباطی دانش  کِندی، حلقۀ
-١٨٥(نخستین دانشمند مسلمانی که در اینجا آراء او در بارۀ نورشناسی بررسی خواهد شد کندی 

نور و  رۀدر با المناظر  فيکه داراي اهمیت خاصي است، کتاب  از جمله آثار کندي .است) ق٢٥٢
آثار  میاندر . ، او در این باره به خروج پرتوهای بصری از چشم معتقد استدیدن است چگونگیِ
 ءالزوردي الذي یري في الجو في جهة السمالفي علة اللون ااي با عنوان  رسالههمچنین کندي 

است که به طور  ای ترین متون باقي مانده یکي از کهن موجود است که ءالسما ویظن أنه لون
هاي  نظریه ،کندی در این رساله بر خالف رسالۀ قبلی. ها نوشته شده است در بارۀ رنگاختصاصي 
هاي قابل رؤیت کدامند و آیا هوا   که پدیده پرداختهبه این نکته  پذیرفته وبینایي  ۀبار دررا ارسطو 

کندي مدعي است که فقط اجزاي مجرد اجسام مادی  .ها تعلق دارد یا نه دسته از پدیده اینبه 
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شکل است و  ی و بيجسمان یرغاما جزیي از فلک هوا و آتش، . پذیرند می شوند و رنگ روشن می
این نکته ). ١٠٦-١٠٤صص(به خود بگیرد  تواند رنگي است و نميهمچنین به طور طبیعی تاریک 

اي است که کندي را در مورد  کند و این همان انگیزه نگ آسمان ایجاد اشکال ميدر توضیح ر
ارسطو معتقد بود هنگامي که هوا متراکم . های بصري قابل مشاهده در هوا به شک انداخت جلوه

تواند به صورت رنگین آشکار شود و تئوفراستوس با اختصاص رنگ سفید به هوا از این  شود، مي
اي را براي توضیح رؤیت تابش نور در هوا جستجو  ر حالي که کندي راه حل تازهبحث گذشته بود، د

اي که به خوبي در صحراهاي خاور نزدیک با آن آشنا  او این راه حل را با تکیه بر پدیده. کرد مي
شماري را به هوا  هاي شني را که اجزاي خاکي بي به طور قطع کندي طوفان. بازیافت  شده بود،

نویسد که این گرد و غبار در ارتفاعات باالي  او مي. کنند، دیده بود ان را تیره و تار ميپرتاب و آسم
در  شود و روشن می ،تشکیل شده است یاز اجزاي ریز جامدچون یابد و  سطح زمین گسترش مي

 دهد که هواي توضیح میکندي . شود ی بر هوا غالب شده و هوا درخشان ميغبار آلودگنتیجه، 
است » خاکي«ذرات  دریافت این روشناییعلت  وکند  روشنایي ضعیفي را دریافت مي اطراف زمین

یافته از طرف انعکاس یابند و از پرتوهاي  تغییر مي» آتشي«شوند و به اجزاي  که در هوا محو مي
یت است که نور زمین ؤما به این دلیل قابل ر وار باالي سرِ هواي سایه. کنند زمین گرما دریافت مي

ر ستارگان در رنگي در حد وسط سایه و روشنایي که به رنگ آبي الجوردي است با یکدیگر و نو
زیرا  ،کند اشاره میتحول اجزاي خاکي به آتشي، کندي به عقاید ارسطو  ۀبار در. شوند ممزوج مي
جزاي خاکي هوا را به باور کندي، ا. بود که نور، ظهور اجزاي آتشي در مالء شفاف است بر آنارسطو 

. شود ین هوا به صورت رنگي که در میان سایه و روشني است، ملتهب ميا بر بناکنند،  ملتهب می
این، مخلوط مذکور  بر بنا. تر است تا روشني یکنزداین التهاب و درخشش خفیف است و به تاریکي 

- ٣٦صصهوپ، :   ؛ نیز نک١٠٧کندی، ص(تر است  یکنزدسازد که به مرز تاریکي  رنگ آبي را مي
٣٧( .  

  

  ها رنگایوب سوري و نظریۀ 

گِیج ضمن اشاره . استایوب سوری ات او را بررسی خواهیم کرد دومین دانشمندی که در اینجا نظر
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هاي افالطون و  به نقش نور در عرفان اسالمي و تشابه آن با عقاید صدر مسیحیت که از اندیشه
 ۀدر سد نفایسکند که در کتاب  یمره اشا ایوب سوري ادسایيفلوطین سرچشمه گرفته است، به 

ایوب سوري معتقد . داردیوناني  کرده که به احتمال بسیار منبعرنگي را مطرح  ۀسوم هجري نظری
سرخ میاني، زرد زعفراني، سبز و  ها آنهاي اصلي هستند که از ترکیب  بود که سیاه و سفید رنگ
ند؛ سفید با خشکي و سیاه با تري مربوط ها با عناصر پیوند دار رنگ. آمد زرد طالیي به دست مي

  . )٦٤ص(رند ها درون آن جاي دا این تمام رنگ بر وجود دارد، بنا است و هر دو رنگ در ظاهر چشم
  

  الصفا اخوان رسائلدر  ها رنگدانش 
به آن  دارند، طبیعي است که در مباحث مختلف یصورتی دائرةالمعارف الصفا اخوان رسائلاز آنجا که 

  .در اینجا بخشی از آراء ایشان در این باره خواهد آمد. ها اشاره شده باشد رنگ
یا قاطیغوریاس در منطق؛ در اینجا در تبیین مقوالت ایشان  گانه دهیازدهم در مقوالت  ۀرسال -١
را  ها رنگهر چند در مواردي اخوان نور و . کنند ها را به عنوان صفات عَرَضی جسم معرفی می رنگ

را آشکار  ها دهیپدهاي صوري و عَرَضي  جنبه ها رنگکنند، اما به هر حال  از منشأ روحاني معرفي مي
اشاره  ها رنگ میاناخوان به تضاد و تناسب  ،ششم ۀدر رسال ).١١٨- ١١٦ص، ص١ج(کنند  مي
دوباره  ها رنگدر رسالۀ یازدهم نیز موضوع تضاد . که بیشتر جنبۀ زیبایی شناسانه دارد کنند یم

هاي متضاد و ضرورت وجود تقابل و تضاد،  اخوان ضمن بحث راجع به پدیده. شود مطرح مي
هاي  رنگ هاآن میانزنند که در  متضادهاي داراي واسط یا میانه را به تضاد سیاه و سفید مثال مي

آن است که  ضدهاکنند که از خواص  اشاره مي آنها. ها قرار دارد میاني قرمز، زرد و سبز و سایر رنگ
همانند سیاهي و . شود که مربوط به جسم است، در نهایت توسط حواس درك مي هاآنهر یک از 

شوند  توانند جز در جسم وجود داشته باشند و در نهایت توسط بینایي درك مي  سفیدي که نمي
  ).١١٩، ص١ج(

ارسطو، موضوع  ويآثار عُلۀ در این رساله به پیروي از رسال هجدهم در آثار علوي؛ رسالۀ -٢
علت پیدایش  بیان شروحاخوان ضمن . شود کمان و علل پیدایش و ساختار آن بررسي مي رنگین
هاي  آنان به پیروي از چهارگانه. کنند اشاره مي هاآنهای آن و تعداد  به ترتیبِ رنگ ،کمان رنگین
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معرفي  ز و آبيکمان را نیز چهار رنگ قرمز، زرد، سب هاي رنگین موجود در نظام آفرینش، رنگ
ای است که یاد آور ترتیب ارکان چهارگانۀ  به گونه ها رنگکنند که ترتیب  یماخوان اشاره . کنند مي

  ).٥٤- ٥٣ص، ص٢ج. (خاک، آب، هوا و آتش است
کنند از  تالش ميهستند و کمان  ۀ رنگیناي شارح آراء ارسطو دربار به گونه الصفا اخواندر اینجا 

قابل توجه آن است که اخوان به  ۀنکت .مردم آن روزگار بکاهند میانهاي خرافي متداول در  جنبه
هاي فیثاغورسي و اهمیتی که براي اعداد قائل بودند، در اینجا نیز به نقش  دلیل تمایل به آموزه

ها با آرایش  ن ردیف رنگتن ایهمچنین این نکته که قرار گرف. کنند اشاره مي چهارپراهمیت عدد 
شناسي ارسطویي هماهنگ است، این نظریه را قوت  هاي زمین، آب، هوا و آتش در نظام کیهان کره
خاک را به رنگ آبي، آب را به رنگ سبز، هوا را به رنگ زرد و آتش را به  الصفا اخوانبخشد که  مي

در اینجا . اند ندادهی را شرح که اخوان به صراحت چنین نسبت یحال دردهند؛  رنگ قرمز نسبت مي
به جاي رنگ آبي،  کمان رنگینی ها رنگنخست آنکه ارسطو در شرح . ذکر چند نکته ضروري است

را به صورت یکپارچه در نظر گرفته و آن را به   ها رنگانتهایي  ۀزیرا مجموع. برد بنفش را به کار مي
سوم . زرد اهمیت چنداني قایل نشده استدوم آنکه ارسطو براي رنگ . داند رنگ بنفش متمایل مي
  .ها با ارکان چهارگانه در نظریۀ اخوان، در یونان باستان سابقه ندارد آنکه تطابق این رنگ

موضوع این رساله شناخت و انواع آن و  یست و سوم در بیان احساس و محسوس؛ب ۀرسال -٣
در آغاز این . ارسطو است نفسدربارۀ نقش حواس در رسیدن به شناخت است که یادآور رسالۀ 

دهند که امور محسوس به  کنند و تذکر مي اشاره مي گانه پنجبحث اخوان به اهمیت و نقش حواس 
آوري در مورد  اخوان پس از بحث و یاد. شود مربوط مي ها آنظواهر و اعراض جسماني و کیفیت 

و  »تاریک« ۀدو گون صورت و هیولي و جوهر و عرض و زمان و مکان به موضوع تقسیم اجسام به
دهند که این تقسیم صحیحي است ولي اجسامي نیز یافت  اخوان تذکر مي. کنند اشاره مي» نوراني«

تابش نور و  ۀاین گروه از اجسام هم پذیرند. اند»شفاف«اند و نه نوراني بلکه  شوند که نه تاریک مي
ی نیزم ریغ، هوا و آب که ماهیت کنند که افالكِ آتش آوري مي اخوان یاد. اند تاریکي ۀهم پذیرند

های اجسام شفافند که  دارند و در بین اجسام زمینی، بلور، یاقوت و زجاج و نظایر آن، نمونۀ پدیده
چیزي است که همراه جسم باشد،  رنگ طبیعيدهند که  اخوان شرح مي. رنگ طبیعي ندارند
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اما رنگ عَرَضي . سبزي گیاههمانند سیاهي چشم و سفیدي برف و زردي زعفران و قرمزي عصفر و 
اخوان در ادامه پس از . شود هاي عمیق دیده مي که در جوّ و عمق آب) نیلي(همانند رنگ آبي 

پردازند و آنچه را که از طریق  معرفي قواي ادراکي انسان به طور خاص به چگونگي ادراك بصري مي
. هستند هاآن نیتر مهمها از  ي و رنگاند که روشنایي، تاریک گونه دانسته  ده شود ادراك مي این قوه

توان چیزي را دید و نور را  توان دید، اما در تاریکي نمي دهند که تاریکي اشیاء را مي اخوان شرح مي
هاي  نور و تاریکي رنگ. شوند نیز قابل دیدن مي ها آنتوان دید و به توسط آن اشیاء و رنگ  مي

 در. دهد اریکي، سیاهي را تشکیل ميسفیدي و تنور، . روحاني و سفید و سیاه جسماني هستند
ر و د سازد ؤیت ميها را قابل ر که نور سایر دیدني چناند، نشو ها آشکار مي سفیدي سایر رنگ
. که در تاریکي چیزي قابل دیدن نیست طور همانآشکار شوند،  توانند ها نمي تاریکي سایر رنگ
کنند و  شفاف همانند روح در کالبد حرکت مي کنند که نور و تاریکي در اجسام اخوان اضافه مي

ها و  آید رنگ اما هنگامي که پرتو نور در اجسام شفاف به حرکت در مي. گیرند بدون زمان شتاب مي
تي روحاني که در آن صفات کلي شيء بدون آنکه با هم صفات اجسام به همراه آن هستند؛ حرک

، ٢ج( کند منتقل میکه هوا، صدا را  چنانیابد؛  مينابود شود، انتقال  هاآنیا بعضي از  مخلوط شوند
  ).٢٦٧- ٢٦٦صص

موضوع این رساله به پیدایش و تکوین عالم و  ۀ چهلم در حدود و رسوم متقدمان؛رسال -٤
در  سؤالدر اوایل این رساله اخوان در پاسخ به . پردازد پیدایش آن از عدم و مراتب آفرینش مي

دهند که نور جوهري مرئي است که به ذات خود روشن است و غیر را  پاسخ مي ،مورد چیستي نور
سازد و تاریکي را نبود نور و در ذات، مقابل نور دانسته و رنگ را درخشش پرتوهاي  یت ميؤقابل ر

  ).١٤٤، ص٣ج(کنند  یماجسام معرفی 
هاي  د که در رسالهکنن ها مطرح مي اي را در مورد رنگ در پایان این رساله، اخوان بحث تازه

هاي  شامل رنگ» الوان المنفرده«یا  ها تک رنگدهند که  اخوان توضیح مي. شود قبلي دیده نمي
که اجسام سفید  دهند یمسپس شرح . هستند) المکدره(سفید، سیاه، قرمز، زرد، سبز، آبي و کدر 

گونه اشیاء محبوس  رطوبت، نور در این ۀغلبنخست آنکه به علت . شوند به سه علت سفید دیده مي
دوم آنکه نور در اجسام متخلخل، همانند نمک دچار تداخل و . آید شده و به رنگ شیر در مي
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همانند  شود محبوس مي هاآنسوم آنکه نور به علت جمود رطوبت اجسام در . شود پراکندگي مي
شته باشد زرد دیده وجود دا هاآنشود و اگر مانعي در  نور از وراي اجسام شفاف، سفید دیده مي. نقره
عواملي که مانع زالل دیده شدن نور  هاآنشوند؛ زیرا در  اشیاء زرد رنگ، زرد دیده مي. شود مي
شود، زیرا حرارت آن منافذ چشم را مسدود  که آتش زرد دیده مي چنان. شود، وجود دارد مي
مسدود شدن منافذ حرارت عامل . آن نیستکامل بینایي قادر به ادراك  ۀسازد و در نتیجه قو مي

اما علت دیده شدن  .شود شوند، نیز محسوب مي یده مياشیاء سفیدي که پس از پخته شدن زرد د
هاي گداخته شدن  هاي فساد و گروه دیگر زمینه زمینه هاآنرنگ قرمزِ اشیاء آن است که گروهي از 

قرمزي . تفساد به علت کثرت رطوبت و گدازش به علت زیادي حرارت اس. را در خود دارند
 رود؛ ست که به سوي آن باال ميها رطوبتو  ها آبخورشید به علت کثرت بخارهاي متصاعد شده از 

به این دالیل هنگامي . شوند ها از شدت حرارت گداخته و شیرین مي ها و میوه و در مراحل رشد، گل
مذکور غلبه داشته  ۀگان هاي سه که چشم بخواهد نور را از وراي اجسام شفاف ببیند و یکي از زمینه

رطوبت زمیني بر نور که عامل جلوگیري از  ۀاما رنگ سبز به علت غلب. قرمز خواهد دید را آنباشد، 
اما رنگ سیاه به علت آنکه رطوبت زمیني مانع از رسیدن . شود نور به چشم است، دیده مي رسیدن

در حالي که رنگ سفید  کند، شود و اینکه سیاه چشم را جمع مي دیده مي ،شود نور به چشم مي
 ۀمتناسب با غلب هاآنها هستند و عملکرد  بین این رنگ ۀها واسط سایر رنگ. کند چشم را باز مي

  ).١٥٢- ١٥١ص، ص٣ج(یکي از طرفین خواهد بود 
از آخرین جمالت پایان بحث به . است ها ین بحث اخوان در مورد رنگتر کامل ،مطالب این فصل

زیرا اخوان  هاي اولیه یا اصلي است، مفرده رنگمنظور اخوان از الوان الکه توان فهمید  میخوبي 
. آیند به وجود مي هاآنها در بین این هفت رنگ واقع شده و از ترکیب  کنند که سایر رنگ اشاره مي

هاي ارسطو است با این تفاوت که در اینجا از  رنگ ۀآور نظری هفت رنگ معرفي شده در اینجا یاد
یت ؤبه ویژه آنکه اخوان به علت ر ،د که تا حد بسیاري مبهم استشو کدر نام برده ميرنگ تیره یا 
ارسطو  ۀدر نظری. اند ولي در مورد رنگ اخیر سخني به میان نیاورده اند ها اشاره کرده تمامي رنگ
گیرد و در مخلوط این دو رنگ به صورت عملي رنگ  قرمز و سبز قرار مي میان دو رنگرنگ بنفش 

اما به درستي آشکار نیست که آیا اخوان به چنین رنگي توجه . و کدري به وجود خواهد آمدتیره 
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از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که . اند و یا در مقابل کدر رنگ دیگري را در نظر داشته  داشته
چشمي  ۀنیز گوش تیمائوس ۀهاي افالطون در رسال رنگ ۀاخوان عالوه بر عقاید ارسطو به نظری

داند  افالطون در این رساله مخلوط سیاه و سفید را به نسبت مساوي خاکستری مي. داشته باشند
هاي دیگري به جاي کدورت  هر چند در زبان عربي واژه. که در مباحث پیشین به آن اشاره شد

ترین رنگ به این مفهوم  یکنزدرسد که  برای رنگ خاکستري متداول است، اما چنین به نظر مي
  .نامیم سیاه و سفید است که ما آن را خاکستری ميترکیب 
 ۀبا عقاید ارسطو دربار از نور هاآنها و حصول  یت رنگؤدیگري از شرح اخوان بر چگونگي ر ۀجنب

بر این اساس، . شود که در بررسي آراء ارسطو به آن اشاره شد تراکم یا چگالي هوا مربوط مي
این متناسب با  بر بنا. شود ده شده، متوقف و یا ضعیف ميمقداري از نور متناسب با تراکم هوا پراکن

میزان بخارات و رطوبت متصاعد شده که منشأ آبي یا زمیني دارند، شفافیت هوا و سایر اجسام 
د و شو کند و به این ترتیب نور با مقدار بیشتري تاریکي مخلوط مي شفاف به سمت کدورت میل مي

  .کند ها را ایجاد مي طیف رنگ
اشاره به انقباض چشم در  ،آراء افالطون هبر آنچه گفته شد دلیلي دیگر بر توجه اخوان ب عالوه

که  استاین نکته را افالطون نیز شرح داده . برابر رنگ سیاه و انبساط آن در برابر رنگ سفید است
نظر از درستي این نظریه، ذکر این مطلب  صرف . شود سیاهي و تیرگي موجب جمع شدن چشم مي

که علت حضور حدس زد توان  بر این اساس مي. توجه اخوان به آراء افالطون است ۀن دهندنشا
  .منشأ افالطوني دارد الصفا اخوانی ها رنگرنگ کدر یا خاکستري در طیف 

  

  در آثار ابن هیثم ها رنگنظریۀ 
فراگیر  ۀنظری در بارۀبه طور جدي به بحث و انتقاد  المناظر در کتاب) ق٤٣٠- ٣٥٤( ابن هیثم

پذیر شود، پرداخت و این نظریه را مردود  شوند تا بینایي امکان پرتوهاي بصري که از چشم خارج مي
منظور از صورت، همان . بود» رنگ«و  »نور« ،»صورت«ابن هیثم  ۀمفاهیم اساسي در نظری. دانست

ه از طریق است ک نامید که به معني تصویري از شيء مي »شبح« را آنچیزي است که دموکریتوس 
ابن هیثم شرح . کند مالء شفاف عبور کرده و پس از رسیدن به چشم، بینایي ما را تحریک مي
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سازند  هاي مختلف پراکنده مي دهد که تمامي اجسام نوراني و درخشان، پرتوهایي را در جهت مي
همانند ارسطو، این مالء شفاف، هوا، آب و شیشه هستند که  ،براي ابن هیثم). ٥٩- ٥٧صص(

دانست، بلکه معتقد بود که  ابن هیثم هوا را صرفاً شفاف نمي. ها را هدایت کنند توانند نور و رنگ مي
آفتاب چون نویسد که  او در این باره مي. اي قابل رؤیت است داراي تراکم ناچیزي است و این پدیده

مقدار ناچیزي از نور متناسب با  پیماید د، مطابق با میزان شفافیت هوا آن را ميشو در هوا منتشر مي
میزان نور متوقف شده در حجم کوچکي از هوا،  ،این بر بنا. شود تراکم ناچیز هوا در آن متوقف مي

هوا بسیار شفاف است و تراکم کمي دارد و  واست حجم هوا بسیار ناچیز  زیرابسیار ناچیز است، 
ابن هیثم هوا بخشي از نور را در خود  ۀنظری بر اساس. نور متوقف شده در آن ضعیف استکیفیت 

تر از آن  ضعیف ،از طرف دیگر، پرتو آفتاب پراکنده شده .شود دارد و توسط آن مرئي مي ه مينگ
ها را در  این پدیده قابلیت دیدن محیط و پدیده. است که بتواند به طور کامل از میان هوا گذر کند
شود تا  عالوه بر آن هوا سبب مي). ٣٠٧ص(کند  زیر نور پراکنده شدۀ روزهاي ابري، توجیه مي

کند که وقتي  ابن هیثم اشاره مي. اشیایي که در فواصل دور قرار دارند به نسبت کمرنگ دیده شوند
. )٢٤٩ص(شود  محو و نامشخص مي هاآن  کنند، رنگ یت به فواصل دور نقل مکان ميؤاشیاء قابل ر

هاي آشکار اشیاء را که در وراي آن  توانند رنگ بخارها ميکه نویسد  مي همچنین ابن هیثم در جایي
کند که متأسفانه ابن هیثم در این مورد  یمپ اشاره هو). ٣٠٨ص(اند دگرگون سازند  قرار گرفته

نور معطوف شدت تأثیر هوا بر  ۀاو تقریباً تمامي توجه خود را به مطالع. دهد توضیح بیشتری نمي
هاي او در مورد  به طور مثال پژوهش. ه استها عالقه نشان داد ساخته و کمتر به تأثیر آن بر رنگ

شود، در  گیري آن محدود مي کمان به توضیح مفصل و جزئیات مربوط به شکل ی رنگینها رنگ
چنین هم. کمان به طور چشمگیري مغفول مانده است هاي رنگین شرح رنگ ۀحالي که فصلي دربار

تواند  آبي آسمان بیان داشته آن است که این پدیده نمي  اي که ابن هیثم در مورد رنگ تنها نکته
آن است که این رنگ از سطح آب و  آوردهیک خطاي باصره باشد و استداللي که در این مورد 

  ).٤٠- ٣٨صص( شود بدون تغییر محسوسي منعکس مي
پیدایش رنگ ارسطو و سایر متفکران یوناني  ۀبا نظری ابن هیثم پیوند دیدگاه او را ۀبررسي نظری

ها از آمیختگي نور و تاریکي و یا به عبارت دیگر سفید و سیاه به  در اینجا نیز رنگ. سازد آشکار مي
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این نظریه،  بر اساس. جذب است ۀابن هیثم با ارسطو، طرح پدید ۀاما تفاوت نظری. آیند دست مي
است، حاصل  ءيسب با میزان چگالي و یا کدورت شیي که متناها در اثر کاهش شدت روشنا رنگ
توان علت  از این طریق مي. است یکي یا رنگ سیاه، حاصل کدورت شيءبه بیان دیگر تار. شوند مي

  . این موضوع نپرداخته است وجیه کرد، هر چند ابن هیثم بهشدن رنگ آسمان را نیز ت آبي دیده 
اولین دانشمنداني دانست که به تأثیرات بصري اختالط  ۀجملتوان از  ابن هیثم را ميهمچنین 

 المناظرگِیج با استناد به کتاب  .ندا پرداخته هاآن ۀبار هایي در و به آزمایش کردهها نیز توجه  رنگ
و مشاهده  هدوار پرداخت ۀها به کمک یک صفح کند که ابن هیثم به آزمایش مخلوط رنگ اشاره مي

دهد که به نظر  گیج توضیح مي ١.یابند غلبه مي» تر ضعیف«هاي  بر رنگ» رت قوي«هاي  که رنگ هکرد
است یعني  ها رنگابن هیثم، تاریک و روشني  ۀها در رسال رسد منظور از ضعف و قوت رنگ مي
ها،  کند که در فصل مربوط به تأثیر تضاد رنگ گیج اضافه مي. تر هستند قوي تر روشنی ها رنگ
هاي قرمز  مانند نقطه. اند ها پژوهش شده اثر تاریک و روشني رنگ ۀزمین گونه تضادها فقط در این

. شوند دیده مي تر روشنسیاه،  ۀرسند اما بر روي زمین تر به نظر مي سفید، تیره ۀکه بر روي زمین
دیده  تر یرهتزرد کمي  ۀسبز روي زمین. هاي واقعي دیده شوند زمینه باید خاکستري باشد تا رنگ

در معرض  ها رنگکند که  یمهمچنین ابن هیثم اشاره . )٦٤گیج، ص( تر یرهت ۀشود تا روي زمین مي
  ).٤٩ص ابن هیثم،( شوند یمکدر دیده  ،تر و در مقابل نورهاي ضعیف درخشان ،نورهاي شدید

  

  در آثار ابن سینا شناسی رنگ های    نظریه
به طور خاص مورد توجه را آن با ادراك حسي  ۀموضوع نور و رنگ و رابط) ق٤٢٨- ٣٧٠(ابن سینا 

مباحث پیرامون ماهیت نور و رنگ و  نیتر کاملیکی از  النفس  در فصل دوم کتاب او. است دادهقرار 
ابن سینا در آغاز این فصل از رساله، در مورد تفاوت نور،  .استعرضه کرده چگونگی عمل دیدن را 

گیرد که  و سرانجام نتیجه مي پردازد یمبه بحث  ها آنیم در اثبات مفاه ضوء، لون، شعاع و بریق و

                                                
و تا حرکت دوراني ادامه دارد  شوند یمهاي رنگي به هم پیوسته دیده  ی دایره، نقطهو دورانکه به هنگام حرکت سریع  دهد یمابن هیثم شرح . ١

کار ه را ب »رنگ مخالف«او در این بحث اصطالح . شود یمرنگین که رنگي مخالف یا متضاد دارد در تمام محیط دایره دیده  ۀهمچنان حرکت نقط
 .)٣١٧ص( برده است
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اجسام رنگین بالفعل ظاهر  هر گاه دهد که ابن سینا شرح می .نور کیفیتي است مستقل از رنگ
او سپس . است» نور« و اگر مستفاد از غیر باشد،» ضوء«این ظهور ذاتیِ شیء باشد،  اگر، شوند
 غیر باشد ۀو در صورتی که از ناحی» شعاع« شیء ذاتی باشد،افزاید که اگر تابش و درخشندگی  می
آید و آنگاه که نور به جرمی  وجود می رنگ بالفعل تنها به سبب نور به .شود خوانده می» بریق«

  ).١٢٧ص( شود یا سیاهی یا سبزی بالفعل در آن ایجاد می بتابد، سفیدی
که به هنگام قرار گرفتن جسم کثیف آن است  ها رنگباور است که سبب ظهور  نیبر اابن سینا 

شود تا چشم بتواند  ظاهر مي یک باره در آن ایجاد شده وبه رنگ  ،نورانیدر برابر شيء ) غیرشفاف(

او  ).١٣٢ص(است نبود نور یعني  ،ظلمت قرار دارد که امري عدمينور،  در مقابل .رنگ آن را ببیند
ها از اختالط این دو  رنگ ۀداند و معتقد است بقی مي مانند ارسطو دو رنگ اصلي را سیاه و سفیده

دهد که اختالط سیاه و سفید موجب پیدایش رنگ  یمابن سینا شرح . شود رنگ حاصل مي
اختالط سیاه و ضوء، مثل ابري که خورشید به آن بتابد یا دود سیاهي که آتش در . است خاکستري

. شود نتیجه مي زردو اگر مغلوب، رنگ  سرخبا آن مخلوط شود، اگر سیاهي غالب باشد رنگ 
رنگ سرخ و رنگ  از امتزاج ارغوانيرنگ  سبز است واختالط رنگ زرد با سیاه سبب پیدایش رنگ 

رنگ سبز سیر و سیاهي و کمي سرخ حاصل  اختالطاز  نیلي، خودرنگ  آید و نیلي پدید مي
  ).١٥٨ص(شود  مي

تلفیقی از عقاید افالطون و  ها رنگۀ دربارابن سینا که نظریۀ  آید این توضیحات بر میاز 
او واژۀ ضوء را در برابر المپرون یا درخشش افالطون قرار داده و آمیزش سیاه . ارسطو است

اما در برابر آمیزش . که به آراء افالطون نزدیک است داند یمو سفید را خاکی یا خاکستری 
  . که نتیجه سرخ خواهد بود درخشش نور و سیاهی دود همانند ارسطو بر این باور است

  

  در آثار سهروردی شناسی رنگهای     نظریه

هاي فلسفي و عرفاني خود قرار  م نور را در مرکز اندیشهمفهو) ق٥٨٧- ٥٤٩( الدین سهروردي هابش
هاي مکتب اشراقي خود را شرح  ، ریشهاالشراق حکمت  ،ین اثرشتر مهم ۀسهروردي در مقدم. داد
و از سوي دیگر  ،سویي وارث حکمت ذوقي یونان باستان از هرمس تا افالطوناو خود را از . دهد مي
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البته تردیدي نیست که . داند می پیرو حکیمان و دانایان سرزمین پارس مانند جاماسپ و بزرگمهر
قرآن و سنت اسالمي و عرفاني و همچنین اصول فلسفي مشایي در این میان نقش خاصي ایفا 

د که حکیمان پارس هنگامي که از نور و ظلمت سخن گوی ن مقدمه ميسهروردي در همی. کنند مي
نور و ظلمت در  بر اساسین بنیان حکمت اشراقي او که ا بر بناگفتند به زبان رمز بود و  مي

های  ین حال آشنایی سهروردی با اندیشهبا ا). ١٩ص(است نیز به زبان رمز است  هاآنهاي  اندیشه
نیاز از  از نظر سهروردي نور بي. بپردازد ها رنگتا او نیز به نظریۀ  دشارسطو و حکمت مشایی عاملی 

نیاز به تعریف و شرح  ویسد که اگر در جهان هستي چیزين مي االشراق حکمت او در . تعریف است
این  بر بناتر از نور نیست،  روشنباشد، باید خود ظاهر بالذات باشد و در عالم وجود چیزي نداشته 

  ).١٩٧ص(تر از تعریف نیست  نیاز بيچیزي از نور 
پرداخته  در بارۀ ابطال جسمیت شعاعبه بحث  االشراقت حکم سهروردي در مباحث مقدماتي
در  ،همچنین در دو بحث بعدي. کند که شعاع نور جسمیت ندارد است و در این گفتار اثبات مي

در بحث اول . دهد هاي مرئي در آینه توضیح مي یت اشیاء و ماهیت صورتؤچگونگي ر بارۀ
او با . شعاع عبارت از رنگ است اند گوید که بعضي گمان کرده کند و می اشاره میرنگ به سهروردي 

سهروردي سپیدي  ۀبه عقید. کند که رنگ چیزي به جز نور است هاي الزم ثابت مي آوردن استدالل
از برف  تر یرهتکه را اج زند که اگر ع و سیاهي امري جداي از نورانیت و ظاهریت است، او مثال مي

تر از برفي  و نوراني تر روشندر مقابل نور و برف را در سایه قرار دهیم، خواهیم دید که عاج  است
یت در نهابه عبارت دیگر برف که نهایت سپیدي است باید . است که در سایه قرار گرفته است

تر از دیگري است در  سیاه کهرا همچنین اگر چیزي . ظهوریت هم باشد، اما در عمل چنین نیست
شود که  را در برابر نور قرار دهیم، از طریق مشاهده دریافت مي با سیاهيِ کمترسایه و چیزي 

شیخ اشراق از طریق این آزمایش عملي . تر از دیگري است چیزي که سیاهي آن کمتر است نوراني
از نورانیت است و رنگ و  چیزي جدارنگ داشتن کند که سیاهي و سپیدي یا  و این بحث اثبات مي

  ).١٨٧- ١٨٣ص، صهمان(یابد  ظهور بدون تابش شعاع تحقق نمي
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. کند اشاره می در برخی اشارات به ترکیب نور و رنگ عقل سرخ عرفانی ۀسهروردي در رسال
استان شخصی را دیده و به سبب سرخی محاسنش او را جوان پنداشته است، برای نمونه راوی د
  :کند خ به شک راوی چنین اظهار نظر میحال آنکه او در پاس

که تو را در دام اسیر  آن کسمحاسن من سپید است و من پیري نورانیم؛ اما : گفت«
ست تا مرا ها مدتگردانید و این بندهاي مختلف بر تو نهاد و این موکّالن را بر تو گماشت، 

بیني از آنست، اگر نه، من سپیدم و نوراني  من که سرخ مي  این رنگ. در چاه سیاه انداخت
نماید، چون شفق اول  سرخو هر سپیدي که نور به او تعلق دارد، چون با سیاه آمیخته شود 

شام یا آخر صبح که سپید است و نور آفتاب بازو تعلق دارد و یک طرفش با جانب نور است 
و جرم ماه  نماید ب شب که سیاهست، پس سرخ ميسپید است و یک طرفش با جانکه 

اما به نور موصوف است و یک جانب او با روز  ،بدر، وقت طلوع، اگرچه نور او عاریتي است
است و یک جانبش با شب، سرخ نماید و چراغ همین صفت دارد، زیرش سپید باشد و باال 

، سهروردی( »نماید و این را، نظیر و مشابه بسیار استبر دود سیاه، میان آتش و دود سرخ 
  ).٣ص

مانند ابن سینا ضوء، نور و شعاع را با یکدیگر توان دریافت که سهروردي  این نگاه گذرا میاز 
 ،از نظر شیخ اشراق نور و رنگ دو چیز متفاوتند. نیست قائلداند و براي نور جسمیت  متفاوت مي

به نور است و ظهور و نورانیت جسم با سپیدي و سیاهي آن متفاوت اما تحقق و ظهور رنگ وابسته 
سهروردی به پیروی از نظریۀ ارسطو، ترکیب سیاه و سفید یا نور و تاریکی را رنگ سرخ . است
  . داند یم

  

  نظریه هاي رنگ شناسي ابي البرکات جوهري نیشابوري
نیز مورد توجه بوده است، کاني شناسي و خواص  ها رنگین مباحث علمي که در آن تر کهنیکي از 
یکی از آثاری که در آن به طور مشخص به این مبحث پرداخته شده است . ی قیمتي استها سنگ

این کتاب منبع اصلی دو اثر مهم در بارۀ . است) ق٥٩٣یا  ٥٩٢تألیف در ( ۀ نظامیجواهر نام
ذشته گدر(از خواجه نصیرالدین طوسی  یلخانیا نامۀ تنسوخهای بعد بوده است، یکی  ها در سده کانی
نوشتۀ ابوالقاسم عبداللّه بن محمد کاشانی  عرائس الجواهر ونفایس األطیابو دیگری ) ق٦٧٢در 
 در» در علل الوان جواهر«فصلی با عنوان نیشابوري ). ٢٨١نادری، ص:   ق؛ نک٧٠٠درگذشته در (
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ها سپیدی است و پایان آنها سیاهی و  که آغاز رنگکند  او در ابتدا اشاره می. است آوردهکتاب خود 
 از جمله نکات قابل توجه آن است که ).٦٩ص( آیند های دیگر پدید می از اختالط این دو رنگ

چون هر رنگ داراي  کند که یمرا نامحدود دانسته و چنین استدالل  ها رنگ ۀنیشابوري دامن
  . به دست آورد هاي جدیدي توان آمیزه یم ها رنگاز ترکیب درجات متفاوت  درجاتي است،

  

  نتیجه گیری

شود که دانش  یماز بررسی آثار چند تن از متفکران مسلمان تا پایان سدۀ ششم هجری آشکار 
دانشمندان  میاندر بستر دانش نورشناخت، ابصار، آثار علوی و جواهر شناسي در  شناسی رنگ

دانشمندانی  تمامی. بوده است یونانیان باره آراء منبع عمدۀ ایشان در این. مسلمان مطرح شده است
 ها رنگدر جدایی ماهیت نور از رنگ هم عقیده بوده و در عین حال علت مشاهدۀ  که از آنها یاد شد

های دیگر را در میان  رنگی اصلی را سیاه و سفید دانسته و ها رنگ هاآنهمچنین . دانستند یمرا نور 
  .دادند این دو قرار می
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