خيال و صور خيالي در دو مکتب سينوي و اشراقي

1

دكتر سحر كاوندي
استادیار دانشگاه زنجان

چكيده
وجود ادراكات خيالي و تخيل در نظام معرفتي انسان ،مورد وفاق همه حكما است،
اما فالسفه در تبيين چگونگي حصول صور خيالي براي فرد و نيز ماهيت خيال و
مدركات خيالي با یكدیگر اختالف دارند .ابنسينا نفس انساني را داراي قواي متعدد
دانسته و قوه خيال را به عنوان واسطهاي در تحقق و حصول صور ادراكي تلقي كرده
است .وي در كتب مختلف خود استداللهایي را بر مادي بودن خيال و به تبع آن صور
خيالي اقامه ميكند ،اما ظاهراً چنين استداللهایي بر اساس اصول و قواعد قوم
ميباشد ،زیرا وي نهایتاَ تغيير موضع داده و در كتاب المباحثات خود استدالل
مفصلي مبني بر تجرد خيال و ادراكات خيالي ارائه ميكند ،گر چه توجيه چنين
تصویري را بر اساس مباني مشایي مشكل ميداند .قول به وجود مراتب مختلف براي
عقل ،بقاي نفوس بسيط ،نفوس اطفال و نفوس باقي در مرتبه عقل هيوالني ،با اعتقاد
به تجرد خيال و صور خيالي قابل توجيه است.
سهروردي تعدد قواي باطني سينوي را نپذیرفته و همه قوا را به یک قوه كه آن
نور مدبر است ،ارجاع ميدهد و قوا را سایهاي از آنچه در نور اسفهبد است ،تلقي
ميكند .وي براي تبيين و توجيه چگونگي حصول ادراكات خيالي ،به عالم مثال و مثل
معلقه متوسل ميشود.

واژگان كليدي
ابنسينا ،سهروردي ،خيال ،صور خيالي ،تجرد ،ادراك

1ـ دریافت مقاله27/8/82 :؛ پذیرش نهایی27/5/11 :
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ادراکات خيالی به عنوان یکی از اقسام علم و ادراک و نيز قوه خيال به عنوان
یکی از قواي نفس ،از دیرباز به عنوان یکی از مباحث مورد توجه حکما و فالسفه
بوده است .اساساً هر نوع درک و دریافت ،اعم از حسی ،خيالی و یا عقلی ،علم
ناميده شده و به حسب کمال و نقص قواي دریابنده و مدرکه در مجرد ساختن
معلوم ،به چهار قسم تقسيم میشود :احساس ،تخيل ،توهم ،تعقل.
فالسفه در اینکه هر انسانی در نظام معرفتی خویش ،داراي ادراکات خيـالی یـا
تخيل است ،اختالف نظر ندارند و همچنين بر این مطلب اتفاقنظر دارند که هر آنچه
در ادراک حسی شرط است ،مقدمهاي براي ادراک خيالی محسـو شـده و رـور
ادراکی خيالی ،آثار حارل از رور حسیاند .به عبارت دیگر ،خصورـيات رـور
ادراکی حسی از قبيل جزئی بودن مدرک ،وجود هيأت ،عوارض و لواحـ مـادي و
در نتيجه سطحی بودن انکشاف نسبت به معلوم در ایـن نـوع از ادراک نيـز شـرط
است ،اما حضور ماده در نزد مدرک و دریابنده شرط نيست و تنها ویژگـی رـور
خيالی نسبت به رور حسی ،بقا آنها پس از غيبت موجود محسوس خارجی است.
رورتی که در خيال است به حسب رورت ،محسوس بوده و اندازه و کيفيـت
و وضعيت مشابهی با آن دارد و به گونهاي نيست که همه افراد یک نوع بتوانند در
آن مشترک باشند و به عبارتی کلی نيست ،بلکه جزئی و همانند یکی از افـراد نـوع
است (ابـنسـينا ،1331 ،ص 82 -82و 317؛ همـو  ،1331ص132؛ همـو ،1375 ،ص23 -28؛ همـو،

 ،1372ص .)811آنچه مورد اخـتالف حکمـا اسـت ،کيفيـت حصـول ادراکـات خيـالی
توسط نفس است ،اینکه چگونه انسان داراي رور خيالی میشود و ایـن رـور از
کجا براي انسان حارل میشود .ابنسينا و سهروردي با وجود اشـتراک نظـر در
مــوارد یــاد شــده ،در اینکــه نفــس مجــرد چگونــه مــیتوانــد رــور خيــالی را بــا
خصوريات مذکور ادراک نماید ،داراي رأي و نظر یکسـان نبـوده و شـاید بتـوان
گفت داراي مبانی و ارول متفاوتی در این زمينهاند.

قوه خيال از نظر ابنسينا و سهروردي
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ابنسينا در تبيين چگونگی تحق رور خيالی در نفس ،ابتدا نفس را داراي قواي
متعدد دانسته و نشانه تعدد قوا و مبادي را اختالف نوعی آثـار و افعـال رـادر از
نفس میداند .از نظر او اختالف آثار و افعال گاه در جنس بعيد اسـت ،ماننـد ادراک
و تحریک که از دو مقولهاند ،گاه در جـنس متوسـط ،ماننـد ادراک بـاونی و ادراک
ظاهري و گاه در جنس قریب ،مانند ادراک رنگ و وعم .به هر حال وجـود دو فعـل
مختلفالجنس ،مستلزم وجود دو قوه به عنوان مبدأ هر کدام از افعال خواهـد بـود.
(ابنسينا ،1375 ،ص  17به بعد) .از این بيان روشن میشـود کـه ابـنسـينا اخـتالف در
نوع ،مانند ادراک سفيدي و سياهی ،را دليل بر تعدد قوا ندانسته و آن را سازگار با
وحدت قوه تلقی کرده و فقط اختالف در جنس را مالک و معيار تعدد قوا محسـو
میکند.
آنچه از متون فلسفی متأخران به دست میآید ،آن است که اسـتدلل شـيب بـر
مبناي قاعده «الواحد» یا «امتناع ردور کثير از واحد» بوده است ،بدین رورت کـه
قواي نفسانی ،اموري بسيط و وحدانی هستند و از امر واحد بسيط ،جز فعل واحـد
رادر نمی شود (ردرالدین شـيرازي ،1332 ،ج ،2ص .)31انتسـا تمسـک ابـنسـينا بـه
قاعده الواحد براي اثبات ردور فعل واحد از قواي نفسانی ،بعيـد و غيرمعقـول بـه
نظر میرسد؛ زیرا فردي چون شيب که در مـورد مجـردات و مفارقـات تـام ماننـد
عقل ،معتقد است که به لحاظ دارا بودن دو جهت (یـا بيشـتر) مـیتواننـد مصـدر و
منشأ امور کثير هم چون عقل و فلک باشند ،چگونه میتواند قائـل بـه عـدم امکـان
ردور امور و افعال کثير از قوهاي باشد که متعل به ماده بـوده و ممکـنالوجـود
است؟ آنچه در این مورد به نظـر مـیرسـد آن اسـت کـه موجـود داراي شـعور و
ادراک ،گرچه در خارج موجودي بسيط میباشد ،داراي جهـات و حيثيـات مختلـف
خواهد بود که به لحاظ توجه به هر یک از حيثيات و جهـات خـود مـیتوانـد منشـأ
آثار مختلف گردد .اما قواي نفسانی بـا وجـود بسـاوت ،بـه جهـت عـدم شـعور و
ادراک ،بيش از یک فعل ندارند.
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از نظر ابنسينا قوه خيال ،قوه واحدي است که منشأ فعل واحد میباشد ،یعنـی
تمام روري را که به حد تجرد تـام از مـاده (حـد معقوليـت) نرسـيدهانـد ،را درک
میکند (ابنسينا ،1375 ،ص.)51

مالردرا با انتسا استدلل شيب به قاعده «الواحد» براي اثبات تعدد قوا ،از دو
جهت بر آن اشکال گرفته است:
1

 -1قاعده «الواحد» منحصر به ذات واجب تعالی است .
 -8قاعده «الواحد» شامل واحد شخصی نيز میشـود (رـدرالدین شـيرازي،1332 ،

ج ،2ص .)31
وي دو راه معتبر دیگر را براي این منظور مطرح میکند:
 -1انفکاک وجود قوه اي از قوه دیگر دليل بر تعدد و تغایر آن دو قوه است .این
دليل با عبارتی دیگر پيشتر توسط ابنسينا در شـفا (ابـنسـينا ،1375 ،ص )58و فخـر
رازي در المباحث المشرقيه (رازي1111 ،هـ ،ج  ،8ص )811ذکر شده بود.
 -8ردور دو علت وجودي متناقض (متقابل) از موجود واحد ،دليـل بـر وجـود
دو قوه مستقل است.
باید گفت که منظور حکما از تعدد قواي نفسانی ،به معناي آن نيست که آن قـوا
به وور مستقل و مجزاي از یکدیگر و بدون ارتباط با نفس عمل میکنند ،و نفـس از
افعال آنها بیخبر بوده و فقط مدرک کليات است ،بلکه مقصود حکمـا آن اسـت کـه
تمام افعال و آثار نفسانی مستند به نفس میباشند وليکن برخی از افعال نفسانی با
وساوت قوا رادر میشوند (ماننـد احسـاس ظـاهري و بـاونی) و گروهـی دیگـر
بدون واسطه از نفس رـادر مـیگردنـد و قـواي نفسـانی ،فاعـل مسـتقل نيسـتند.
ابنسينا نيز براي تبيين ارتباط بين نفس و ادراکـات خيـالی ،واسـطههـایی بـه نـام
«قوه» ميان نفس و اعضاي جسمانی به خصـوص بخـشهـایی در مغـز بـه اثبـات
میرساند.
1ـ سبزواري در اینجا ،بر مالردرا خرده می گيرد که ایشـان در مـوارد زیـادي غيـر از واجـب تعـالی از ایـن
قاعده استفاده کرده است نک به( :ردرالدین شيرازي ،1332 ،ج  ،2ص 31پاورقی).
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قوه خيال به عنوان یکی از قواي مدرکه بـاونی ،حـافص رـور محسـوس اسـت
(ابنسينا ،بیتا ،رسائل عيون الحکمه ،ص58؛ همو ،1333 ،ص23؛ همـو ،بـیتـا ،روانشناسـی شـفا ،

ص32ـ 32؛ همو ،1375 ،ص882ـ )831و گاه عالوه بر حفص آنچـه از حـس ظـاهر گرفتـه
شده است ،روري را که از راه ترکيب و تفصيل نيروي مفکره (متصرفه) به دست
میآیند ،نيز حفص میکند (همو ،1375 ،ص )831و جایگـاه آن آخـر تجویـف اول (و یـا
آخر بطن مقدم) مغز است (همو ،1331 ،ص133؛ همو ،1375 ،ص.)882
سهروردي براي تبيين چگونگی تحق رور خيالی در نفس ،به اثبات عالم مثال
توسل جسته و از عالم مثال و مثل معلقه ،وری حصول ادراکات خيـالی را توجيـه
می کند .وي رور خياليه را رور قائم به ذات دانسته و آنها را در جهان خارج از
عالم نفس ،موجود به شمار می آورد .رور خياليه از نظر سهروردي از نوع رور
منطبعه نبوده و داراي مکـان و محـل نمـیباشـند و در جهـان مخصـوص خـود و
بيرون از عالم نفس موجودند .به عبارت دیگر ایـن رـور نـه در عـالم ذهـن جـاي
دارند و نه در عالم عين و نه در عالم عقول کليه؛ زیرا نه از نوع رور جسمانيهانـد
و نه از کليت عقلی بهرهمندند ،بنابراین در موون دیگري به نـام «عـالم مثـال» و یـا
«خيال منفصل» موجودند ،که عالمی است مجرد از مـاده و مـدت و داراي مقـدار و
اندازه (سهروردي ،1337 ،ص 358ـ .)353
سهروردي براي توجيه تبيين فوق ،ابتـدا قـوه حافظـه و خيـال را بـا اسـتدللی
همسان باول میکند (همو ،ص315ـ  )317او پس از بيان این مطلـب کـه رـور خيـالی
آن گونه که مشائيان میپندارند ،مخزون در قوه خيال نمیباشند و الّ لزم میآمـد
که انسان به هنگام نسيان نيز در نفس خود چيزي را دریابد که مـدرک او بـوده و
حال آنکه چنين نيست (همو ،ص ،)317میگوید :نسبت قوه وهميه به عينه همـان قـوه
متخيله است .وي ادله قائالن به تغایر این دو قوه را کافی ندانسته و بيـان مـیدارد
بقاي متخيله به وور سالم ،بدون وهميه که حاکم بر جزئيـات اسـت ،محـال اسـت.
آنجا که متخيله موجـود اسـت وهميـه نيـز موجـود بـوده و ایـن دو در سـالمت و
اختالل وابسته به یکدیگرند .این موضوع نه تنها در مـورد قـواي وهميـه و متخيلـه
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رادق است ،بلکه در خصوص موضع آنها کـه تجویـف اوسـط دمـات اسـت ،نيـز
رادق میباشد.
تعدد و تخالف افاعيل نيز دليل بر تعدد قواي ادراکی نمیباشد؛ زیرا قـوه واحـد
از دو جهت مختلف میتواند داراي دو فعل متفاوت باشد .کما اینکه (بنـابر اعتـراف
قائالن به تعدد قوا) حس مشترک در عين وحـدت مبـدأ ،داراي ادراکـات مختلـف و
متعدد است ،عالوه بر آنکه حکم وهمی ،مخالف با افاعيل متخيله نمیباشد و هر دو
در ادراک و مدرک بودن مشترکند .بنابراین ح آن است که خيال ،وهـم و متخيلـه
یک امر بوده و به اعتبار حضور رور خيالی در آن نفس ،خيال ناميده میشـود و
به اعتبار ادراک معانی جزئيه که متعلـ بـه محسوسـات اسـت وهـم و بـه اعتبـار
تفصيل و ترکيب ،متخيله؛ محل هر سه بطـن ،اوسـط دمـات اسـت (سـهروردي،1337 ،

ص.)351

كيفيت حصول ادراك خيالي
حواس ظاهري از مؤثرهاي خارجی منفعل میشوند و به عبارتی انفعال حواس
ظاهري به وور مستقيم از خارج است ،اما حواس باونی به وور مستقيم از
مؤثرهاي خارجی منفعل نمیشوند ،چرا که موضوع مستقيم این حواس در خارج
موجود نيست.
بنابراین حواس ظاهري ،رور محسوسات را فقط زمانی درک میکنند که خود
محسوسات ،حضور داشته باشند .اما حواس باونی ،حتی زمانی که خود
محسوسات خارجی نيز حضور نداشته و غائب باشند ،رورت آنها را درک
میکنند؛ زیرا رور محسوسات نزد آن حواس مخزون بوده و در ادراکشان
نيازي به حضور خارجی آنها نمیباشد.
پس ،موضوع حواس ظاهري ،همان رورت محسوس است در حالی که مجرد
از ماده نيست؛ زیرا براي ادراک آنها ،حضور ماده محسوس در نزد حواس ،شرط
اساسی است .اما موضوع حواس باونی رورت محسوس است در حالی که
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مجرد از ماده است و حضور ماده در آن (ادراک آن) شرط نيست ،اگر چه تجرید
تام از لواح مادي رورت نگرفته باشد؛ زیرا رورت حواس باونی بر حسب و
متناسب با رورت محسوس ،اندازه و وضع و کيفيتی را داراست.
حال سؤال در این است که وقتی در تحق ادراک توسط حواس باونی ،این
حواس به وور مستقيم از مؤثر خارجی منفعل نمیشوند ،ادراک چگونه حارل
میشود؟ اساساً چگونه میتوان وظيفه و عملکرد حواس باونی را تفسير و توجيه
نمود؟
از نظر ابنسينا ،انفعال حواس ظاهري منتهی به اعضاي این حواس نمیشوند،
بلکه در اعصا

حسی استمرار پيدا میکنند تا آنکه به مغز میرسند ،یعنی همان

جایی که مرکز حواس باونی است .در آنجا انفعال حس باونی که مخصوص آن
حس است ،ایجاد میشود ،به این رورت که انفعالت حواس ظاهري وقتی از
وری اعصا

حسی به مغز میرسند ،ابتدا به حس مشترک که در تجویف مقدم

مغز است ،رسيده و بعد انفعالت حس مشترک به قوه دیگري که خيال یا مصوره
است ،میرود تا در آنجا محفوظ باشد و رور محسوساتی که در قوه خيال
مخزون است ،مصدر و منشأ انفعالت قوه متخيله و وهميه قرار میگيرد.
بنابراین ،رور محسوسات در خيال یا مصوره که جایگاه آن در مغز است،
محفوظ میباشد و اتصال مستقيمی بين انفعالت حواس باونی ـ به جز در حس
مشترک ـ و بين انفعالت اعضاي حواس ظاهري نيست.
ابنسينا با قرار دادن قواي مختلف به عنوان واسطههایی بـين نفـس و جسـم و
تبيين کيفيت تحق و حصول رور ادراکی ،از جمله رور خيـالی ،توسـط آن قـوا،
قيام رور ادراکی به نفس را «قيام حلـولی» مـیدانـد .او در ایـن مسـأله هـمچـون
ادراک حسی ،معتقد به انتزاع و تجرید است.
بدین رورت که نفس ابتدا رور منطبـع در مـاده را بـا حفـص جميـع عـوارض
و لواح به واسطه قواي حسی انتزاع میکنـد .ایـن رـور کـه داراي وضـع و کـم
و کيف مشابه با محسوسند ،در محل مـادي حلـول مـی کننـد و سـسس در مرحلـه
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بالتر ،رور خيالی ،بدون عـوارض و لواحـ مـادي ،تجـرد تـام از مـاده حارـل
میکنند ،به گونهاي که پس از زوال و غيبت ماده نيـز بـاقی خواهنـد بـود (ابـنسـينا،

 ،1333ص .)113
اما سهروردي ،قوه را به همان معنایی که ابنسينا استفاده کرده است ،بـه کـار
نمیگيرد .وي در بحث حقيقت رور مرایا و تخيل میگوید« :همان گونه کـه انطبـاع
رور مرئيه در چشم محال است ،قول به انطباع رور مرئيه در دمات نيـز رـحي
نيست .به همان دليلی که در مورد رور خيالی گفته شد که آنها موجود در اذهـان
نيستند؛ زیرا انطباع کبير در رغير محال است ،موجود در اعيان هم نيسـتند ،چـرا
که همواره باید مشاهده میشدند و عـدم محـض نيـز نيسـتند کـه در آن رـورت،
متصور نبودند ،پس موجود در عالم مثالند.
بنابراین ح در مورد رور مرایا و خيالی آن است که منطبـع نيسـتند ،چـه در
آئينه و چه در قوه خيال ،بلکه عبارتند از کالبدها و ابدان معلقهاي که محل جسمانی
ندارند و اگر این ابدان معلقه داراي مظـاهري باشـند ،واقـع در آن مظـاهر خواهنـد
بود» (واقع در آئينه و خيال نمیباشند) (سهروردي ،1337 ،ص.)358
در نظر سهروردي ،همه قوا در نور مدبر ،به یک قـوه برمـیگردنـد کـه آن ذات
نور مدبره است و همه این قوا که در کالبد انسان است ،سایهاي اسـت از آنچـه در
نور اسفهبد می باشد و کالبد انسانی ولسم نور اسفهبد است تا آنجا که قوه متخيله
هم رنم قوهاي از قواي نور اسفهبد حاکمه میباشد (همو ،ص351ـ .)355
بنابراین نور اسفهبد بدون واسطه ،رور خيالی یا مثل معلقه را مشاهده میکند
و نيازي به وجود قوه خيال و متخيله به مفهوم سينائی آن نيست.

مادیت خيال و صور خيالي از دیدگاه ابنسينا
شاید بتوان گفت ابنسينا نخستين حکيم مسلمانی است که بر مادي بودن خيال
و رور خيالی استدلل کرده اسـت .وي در ایـن بـاره دو دليـل اقامـه مـیکنـد :در
استدلل نخست ،وي استدلل با استفاده از یک مثال چنين ذکـر مـیکنـد :هـر فـرد
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قادر است مربعی را که دو مربع کوچک در دو ورفش ترسيم شده اسـت ،تخيـل و
تصور کند .اختالف و دوگانگی آن دو مربع از جهت رورت آنها نمـیباشـد؛ زیـرا
هر دو در این جهت متشابهند و نيز اختالف آنها به عرض خاص هم نيسـت؛ زیـرا
در تخيل و تصور دو مربع در دو ورف راسـت و چـ  ،نيـازي بـه عـرض خـاص
نيست .تمایز آن دو به عرض مفارق نيز نمیباشد ،چرا که در این رورت بـه زوال
عرض ،اختالف نيز زایل می گردد ،بنابراین تنها فرض باقيمانده آن است که بگویيم
اختالف دو مربع ،به مادهاي اسـت کـه رـورتهـا در آن منطبـع و منـتقش اسـت
(ابنسينا ،1375 ،ص 852به بعد؛ همو ،بیتا ،روانشناسی شفا ،ص .)118
دليل دیگر شيبالرئيس آن است که رـور خيـالی از لحـاظ بزرگـی و کـوچکی
متفاوتند .بزرگی یک رورت خيالی از رـورت دیگـر ،جـز بـه موضـوع آن ،قابـل
تصور نيست؛ زیرا اگر این تفاوت مربـوط بـه موضـوع نباشـد ،از دو حـال خـارج
نيست :یا از ناحيه «مأخوذ عنه» است و یا از ناحيه خود دو رورت .از آنجایی کـه
برخی از رور خيالی ،مأخوذ از خارج نمیباشند ،بنابراین فاقد «مأخوذ عنه» بوده
و این ش  ،رحي نيست .از سـوي دیگـر ایـن اخـتالف از ناحيـه رـورتهـا هـم
نمیتواند باشد؛ زیرا بنا به فرض ،هر دو رورت از نظر حـد و ماهيـت یکسـانند و
فقط تفاوت و تمایز آنها در بزرگی و کوچکی است .بنابراین تنهـا فـرض باقيمانـده
آن است که اختالف از ناحيه قابل باشد .به این معنا که رورت بزرگتـر در جـز
بزرگتر و رورت کوچکتر در جز کوچکتر مرتسم و منطبع شده باشد (ابنسينا،

 ،1331ص38ـ33؛ همو ،1375 ،ص831؛ همو ،ص .)113
بنابر ادله مذکور ،ابنسينا معتقد به جسمانی و مادي بودن قوه خيال و بـه تبـع
آن رور خيالی است .کما اینکه وقتی از وي سؤال میشود که چرا نفس نمیتوانـد
و ی ا نباید در تمام افعال خود بی نياز از قوا باشد ،به رراحت بيان میکند که فقـط
رور کلی مجرد ،بدون آلت جسمانی ادراک مـیشـوند و بـا تقسـيم مـدرکات بـه:
رور جسمانی ،معانی جسمانی و رور کلی مجرد ،فقط قسم سوم را مجرد ،و در
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ادراک بی نياز از آلت جسمانی دانسته است و با توجه به اینکه رور خيـالی ،کلـی
نبـوده و داخل در قسم سوم نمیباشد ،لذا جزو رور جسمانی بوده و قوه مدرکه
آنها نيز جسمانی میباشد (همو ،1371 ،ص .)313

تغيير موضع ابنسينا
با وجود اررار و تأکيد ابـنسـينا بـر مـادي بـودن خيـال و رـور خيـالی در
کتا ها و مکتوباتش و نيز ارائه دليل و برهان بر ایـن مسـأله ،در المباحثـات (همـو،

ص133ـ )131عبارتی از وي نقل شده است که بيانگر اعتقاد او به تجرد خيـال اسـت.
این عبارت مخالفت وي را با مواضع دیگر او در سایر آثارش تداعی میکند .از این
استدلل شيبالرئيس که در قالب یک شبهه و همراه با نوعی تردید ،بر تجرد رـور
خيالی بيان شده ،مالردرا براي اثبات وحدت نفس بـا قـواي نفسـانی سـود بـرده
(ردرالدین شيرازي ،1332 ،ج  ،2ص )887و فخر رازي نيز در جهت اثبات مبـدأیت نفـس
براي همه اقسام ادراک ،استفاده کرده است (رازي1111 ،هـ ،ج  ،8ص 335به بعد).
برهان ابنسينا بر تجرد خيال و صور خيالي
ابنسينا برهان خود را چنين آغاز میکند :در رـورت اعتقـاد بـه اینکـه رـور
ادراکی حسی و خيالی از وریـ انطبـاع در جسـم درک مـیشـوند و مـدرک آنهـا
اندامی مادي و یا قوهاي جسمانی است ،با دو احتمال روبرو خواهيم شـد :یـا بایـد
بسذیریم که عضو مزبور در اثر عواملی مانند تغذیـه و اضـافه شـدن مـواد غـذایی
جدید تجزیه میگردد ،و یا آنکه هر گونـه تغييـري را در جسـم مـدرک (جسـمانی)
انکار کنيم .ش دوم باول است؛ زیرا وجود تغيير و تحول و کـاهش و افـزایش در
اعضاي بدن ـ و به تبع آن در اجزا و یـا اجسـامی کـه محـل انطبـاع رـور علمـی
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هستندـ غيرقابل انکار است و حتی فرض اجزاي ارلی 1در بدن کـه قابـل تغييـر و
تحول نبوده و محل انطباع رور خيالی محسو شوند و تغيير ،تحـول ،افـزایش و
کاهش اجزاي مادي بدن که انکارناپذیرند فقط در محدوده اجزاي الحاقی به بخـش
ارلی باشد ،نيز کارگشا و مفيد فایده نخواهد بود؛ زیـرا در آن رـورت مـیتـوان
سؤال کرد که رابطه اجزاي جدید الحاقی با اجزاي ارلی ادعا شده ،چگونـه اسـت؟
چنين ارتباوی از دو حال خارج نيست :یا اجزاي جدید با اجزاي ارلی متحـد شـده
و یک عضو واحد و یکسارچه را تشکيل مـیدهنـد و یـا آنکـه بـدون هـيا اتحـادي،
ررفاً در کنار یکدیگر قرار میگيرند .احتمـال دوم (یعنـی متحـد نشـدن آنهـا) نيـز
داراي دو فرض است :فرض اول آنکه رورت خيالی (که بنابر فرض در این عضو
منطبع شده است) در هر یک از این دو بخش به وور جداگانه منطبـع شـود کـه در
این فرض لزم میآید ما براي هر شی  ،دو رورت خيالی داشته باشيم که بطـالن
آن بدیهی است .فرض دوم آن است که یک رورت خيالی باشد کـه قسـمتی از آن
در بخش ارلی عضو و قسمت دیگر در بخش فرعی و الحاقی عضو منطبـع شـود
که این فرض نيز باول است؛ زیرا مستلزم آن است که بخشی از رورت خيالی مـا
که منطبع در اجزاي الحاقی بود ،پس از تحليل و جـدا شـدن آن اجـزاي ،از رـفحه
ذهن محو شده و رورت خيالی ناقصی براي فرد باقی بماند .بنـابراین عـالوه بـر
آنکه عدم اتحاد اجزاي ارلی و الحاقی ذاتاً امر محالی است ،محـذورات مـذکور را
نيز در پی دارد (ابنسينا ،1371 ،ص .)133
سسس ابنسينا در ادامه به ابطال احتمال اول پرداخته و مـیگویـد :امـا احتمـال
اول (اتحاد اجزاي ارلی و الحاقی) نيز مسـتلزم آن اسـت کـه ـ بـه جهـت اتحـاد و
داراي وجود واحد شدن آن دو ـ حکم این دو بخـش از لحـاظ تغييـرات و تحـولت
 -1برخی از حکما و متکلمان در بدن انسان قائل به دو جز ارلی و فرعی هسـتند کـه جـز ارـلی بـدن در
وول حيات فرد ثابت بوده و تغيير نمیکند ،اما جز دیگر دائماً دستخوش تغيير میگردد .روشن است که ورح
این نظریه به منظور حل پارهاي از شبهات مربوط به معاد جسمانی است.
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نيز یکسان باشد؛ زیرا ما با وجودي یکسارچه روبرو هسـتيم و چـون محـل انطبـاع
رورت خيالی ،همين کل یکسارچه است ،بنابراین باید به تبع محل ،رـورت خيـالی
(حال) نيز تغيير یابد .یعنی در اثر تحليل برخی از اجزا ،رورتهاي خيـالی منطبـع
در آن نيز تجزیه شده و یا در اثر تغذیه و رشد ،رور نيز بـزرگتـر شـوند؛ زیـرا
تحليل و از بين رفتن عضو ،با وجود بقاي رورت حال در آن معقول نيست .چون
پس از زوال رور خيالی منطبع در عضو تحليل رفته ،حـدو رـورت مشـابه بـا
آن ،منوط به حصول رورت حسی مجدد در حـس مشـترک و انتقـال آن بـه قـوه
خيال است ،بنابراین بدون ایجاد این شرایط ،خزانـه خيـال مـا خـالی از هـر گونـه
رورت خيالی خواهد بود و حال آنکه این امر خالف واقع مـیباشـد؛ زیـرا پـس از
تغيير و تحولت عضو (که قابل انکـار نيسـت) رـور خيـالی پيشـين مـا هـمچـون
گذشته در ذهن ما حضور دارند .در نتيجه رور خيالی جسمانی نيسـتند ،تـا آنکـه
به تبع تغييرات جسمی که در آن حلول کردهاند تغييـر یابنـد ،بلکـه ایـن رـور نيـز
همانند رور معقولت مجردند و در نفس موجود مـیباشـند .از ورفـی چـون ایـن
رور جزئی ،معنی ررف نيستند و توأم با شکل و مقدارند ،باید فقط از ماده قابـل
کون و فساد مجرد باشند که از آن به تجرد «برزخی» تعبير شـده اسـت (ابـنسـينا،

 ،1371ص .)131
شيب در پایان مطالب خود گویا به این نکته توجه کرده کـه اگـر چـه مقتضـاي
استدلل فوق ،تجرد رور خيالی اسـت ،امـا ایـن مسـأله بـا سـایر ارـول حکمـت
مشایی ،ناسـازگاري دارد و از ایـن رو مـیگویـد :تصـویر کيفيـت ارتسـام رـور
خيالی( به عنوان رور جزئی) در نفس( کـه مطـاب حکمـت مشـا فقـط مـیتوانـد
کليات را درک کند) مشکل است .و این همان عبارتی اسـت کـه حکایـت از تردیـد و
شک شيبالرئيس در این مسأله دارد.
به هر حال شيب در پایان این استدلل به این نتيجه میرسد کـه مسـأله مجـرد
بودن رور خيالی از جمله مسائلی اسـت کـه مـیتـوان بـر تجـرد نفـوس متخيلـه
حيوانات غيرناو (بالغ الی حد الخيال و الحفـص) اقامـه نمـود و احتمـال تجـرد آن
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نفوس را تقویت نمود .بر این اساس میتوان گفت نفس حيوان نيـز حقيقتـی مجـرد
است و فاعل تمام ادراکات حيوان میباشد (ابنسينا ،1371 ،ص133ـ .)131

بهرهگيري مالصدرا از استدالل شيخ
ردرالمتألهين نيز پس از نقل و تأیيد استدلل شيبالرئيس ،آن را به عنوان یکی
از ادله تجرد قوه خيال و رور ادراکی خيالی معرفی میکند .هر چند ابتـدا هماننـد
فخر رازي متذکر میگردد که این بيـان و اسـتدلل از جانـب ابـنسـينا ،بـا مبـانی،
قواعد و ارولی که شيب در فلسفه اختيار کرده است ،منافات و ناسازگاري دارد و
اساساً شاید به همين جهت ابنسينا پس از پایان استدلل ،چنـين تبيينـی را مشـکل
قلمداد میکند .چرا که یکـی از ارـول مشـایی ،امتنـاع اجتمـاع تجـرد و مادیـت در
جوهر واحد است و از نظر شيب و دیگر مشائيان به جهت انکـار حرکـت جـوهري،
جوهري هم چون نفس ،نمیتواند هم مادي و هم مجرد باشد و نيز ردور تعقـل و
احساس از جوهر واحد محال بوده و ادراک شی منوط به انطبـاع رـورتی از آن
در مدرک است و ادراک رورت مقداري توسط نفس ،مسـتلزم محـل بـودن نفـس
براي حلول و انطباع مقدار است.
اما ابنسينا براي توجيه تغيير موضع خود و ارائه اسـتدلل بـر تجـرد خيـال و
رور خيالی تصری میکند که ما در زمانی زندگی میکنيم که وال علـوم دینـی،
الفت و اشتياق زیادي به فراگيري فلسفه مشـایی کـه از مصـدر آن یعنـی ارسـطو
رادر شده است ،دارند ،بنابراین ما براي برهم نزدن اوضاع ،همان ارول مشـایی
را تقریر و تحریر کرده و شروح و تعليقاتی بر آن اضـافه نمـودهایـم و الّ نـزد مـا
ارول و قواعد دیگري نيز موجود است.
به همين جهت ردرالمتألهين بيان میدارد که ممکن است این مطلب (تجرد قـوه
خيال و رور ادراکی خيالی) مسلک ارلی شيب در این با باشد.
به هر حال اثبات تجرد خيال و اعتقاد به وجود عالم بـرز  ،منـوط بـه تأسـيس
ارول و مبانی خاص و اعتقاد به قواعد ویژهاي است که با این ارل عظيم سازش
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داشته باشد ـ که چنين ارول اوليه براي چنين عقيدهاي در حکمـت مشـا موجـود
نمیباشد ـ بنابراین هر فيلسوفی نمیتواند معتقد به هـر مبنـایی گـردد ،مگـر آنکـه
با قواعد و ارول و ارکان حکمـت او سـازگاري داشـته باشـد (رـدرالدین شـيرازي،
 ،1332ج  ،2ص887ـ831؛ آشتيانی ،1372 ،ص825ــ 827؛ مصـباح یـزدي ،1375 ،ج  ،2ص 132بـه

بعد).

قوه خيال و صور خيالي از دیدگاه سهروردي
از نظر سهروردي همان گونه که بيان شد قـواي وهـم و خيـال و متخيلـه ،امـر
واحد و قوه واحدي هستند که اختالف ميان آنهـا فقـط اعتبـاري اسـت (سـهروردي،

 ،1378ج  ،8ص.)811
از سوي دیگر رور خياليه ،قائم به ذات بوده و در جهان خـارج از نفـس و در
عالمی مخصوص به خود موجودند ،داراي مکان و محل نيستند و در برخی موارد
از وری مظاهر ،مورد مشاهده اشخاص واقع میشوند (همـو ،1337 ،ص .)358همـان
گونه که قطـب الـدین شـيرازي در شـرح حکمـه الشـراق در مـورد رـور خياليـه
میگوید« :رور خياليه ،موجود در اذهان نيستند؛ زیرا انطباع کبير در رغير محال
است .این رور در اعيان نيز موجود نمی باشند ،چرا که در این رـورت هـر کـس
که داراي حس سليم باشد ،باید بتواند آن را مشاهده کند و حال آنکه ایـن نيسـت.
معدوم محض نيز نمـیباشـند و الّ متصـور و متمـایز از یکـدیگر نبـوده و احکـام
مختلف در مورد آنها رادر نمی شود ،پس (به دليل اینکه از نـوع رـور جسـمانيه
مقداري هستند و رور عقالنی نبوده و از سعه و کليت عقلی برخوردار نمیباشند)
باید بالضروره در موون دیگري (غير از ذهن ،عـين و عقـل) موجـود باشـند و آن
موون« ،عالم مثال» و یا «خيال منفصل» نام دارد که حد واسط عـالم عقـل و حـس
بوده و از نظر مرتبه ،فوق عالم حس و دون عالم عقل است .چرا که نسبت به عـالم
حس ،از تجرید بيشتر و نسبت به عالم عقل ،از تجرید کمتـري برخـوردار اسـت .و
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در آن عالم ،جميع اشکال و رور مقادیر و اجسام و آنچه متعل به آن است ،قـائم
به ذات موجود است و محل و مکانی ندارد» (شيرازي ،1378 ،ج  ،8ص.)818
رأي و نظر سهروردي در خصوص تجرد و یا مادیت قـوه خيـال ،شـباهتی بـه
آراي حکما و فالسفه دیگر از جمله ابنسينا ندارد .او برخالف ابـنسـينا معتقـد بـه
وجود قوه اي به نام خيال که واسط بين نفـس اعضـاي جسـمانی بـدن بـوده و در
درک رور خيالی نقش اساسی داشته باشد ،نيست.
از نظر سهروردي مشاهده رور خيالی توسط نور اسفهبد ،بدون واسطه است
و این رور از نور اسفهبد پوشيده نبوده و همواره به نوعی ظهور خاص بـراي او
ظاهرند ،به گونه اي که آن نور ،بدون واسطه قوه خيال به رورت اشـراقی ،رـور
مثالی را شهود میکند (سهروردي ،1337 ،ص351ـ.)355
همه قوا از جمله قـوه خيـال در نظـر سـهروردي ظـل و سـایه و مثـال حقـای
موجود در نور اسفهبد است و کالبد انسانی ولسم آن نور .در حقيقـت قـوه حـاکم
همان قوهاي است که در نور اسفهبد است نه قوهاي که در کالبد انسانی اسـت و از
این رو ادراک و حکم بذاته نيز براي نور اسفهبد بوده و خيال یا متخيلـه ،رـنم آن
نور ،یعنی بخشی از بدن است .بنابراین ،قوه در ارطالح اشراقی به معنا و مفهـوم
سينوي آن نيست و نقش ادراکی نداشـته و فقـط ماننـد آئينـه عمـل کـرده و نقـش
اعدادي در مشاهده نور اسفهبد ایفا میکند.

ثمرات نظریه تجرد خيال و صور خيالي
با توجه به مطالب بيان شده ،روشن میشود که رورت خيالی ،جوهري مجرد
از عالم ماده و حرکات است و از ورفی تجرد خيال و نيز رور خيالی ،تجـرد تـام
نيست ،بلکه تجرد برزخی است ،یعنـی وجـود آنهـا در جهـانی اسـت کـه از جهـت
رورت همانند این جهان است و مانند این جهـان داراي افـالک و عنارـر و انـواع
حيوانات و نباتات و ...میباشد ،با این تفاوت کـه در برابـر هـر فـرد از موجـودات
مادي این جهان ،افراد کثيري در جهان خيال یافت میشوند.
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آنچه از مباحث مشائيان و آراي کلی ابنسينا به دسـت مـیآیـد ،آن اسـت کـه
ادراک نفس را به کليات و معقولت منحصر کرده و ادراک جزئيات را نيـز فقـط از
وری قواي جسمانی ميسر می دانند و بـه عبـارتی موجـود را یـا مـادي یـا مجـرد
عقالنی میدانند ،از این رو معتقدند نفس پس از مرگ ،غير از ادراکات عقالنی ،هـيا
ادراکی نداشته و حتی گاه تصری می کننـد کـه سـعادت و شـقاوت نفـس ،پـس از
مرگ ،فقط وابسته به ادراک معقولت است ،به گونهاي که ادراک درست و رـحي
معقولت ،سبب سعادت آن ،و عدم ادراک آنها و یـا جهـل مرکـب نسـبت بـه آنهـا،
موجـب شـقاوت آن خواهـد شـد .هـم چنــين نفوسـی کـه بـه مرحلـه عقـل بالفعــل
نرسيدهاند ،با مرگ فاسد شده و از بين میروند .چون موجود یـا مـادي اسـت کـه
پس از مرگ از بين می رود یا مجرد عقالنی اسـت کـه آن موجـودي اسـت کـه بـه
مرتبه عقل بالفعل رسيده و کون و فسادي نداشته و باقی است.
اگر ابنسينا نفس انسانی را از آغاز مرحله وجود ،مجرد از ماده دانسته و فقط
ادراک کليـات را ادراک نفســانی بدانــد و ادراک جزئيــات را ادراک قــواي جســمانی
محسو نماید ،قائل شدن مراتب مختلف براي عقل ـ مانند عقل هيولنی و بالقوه و
بالملکه و بالفعل ـ بر این اساس معنایی ندارد و از ورفی ،بنابراین رأي ،اگر انسـان
فقط همين رورت جسمانیاي را که در مرتبه عقل هيـولنی اسـت ،داشـته باشـد،
چون قوه عقل هيولنی ،قائم به بدن است و بـا از بـين رفـتن بـدن ،آن هـم از بـين
می رود و فقط عقل بالفعل و یا نفسی که به حـد ادراک عقلـی رسـيده باشـد ،بـاقی
است ،بنابراین توجيه بقاي نفوس بسيط و ساده و نيز نفوس اوفال و یا نفوسی که
در مرتبه عقل هيولنی مانده و یا فقط ادراک اوليات میکنند ،پـس از مـرگ ،کـاري
بسيار دشـوار بـوده و توجيـه فلسـفی و مبنـایی نخواهـد داشـت .بنـابراین چنـين
مسأله اي سبب تحير و اضطرا ابنسينا شده و او را وادار به اعتقاد بـه بطـالن و
زوال چنين نفوسی در برخی مواضع و بقاي آنها در مواضـعی دیگـر کـرده اسـت
(ابـــنســـينا ،1371 ،دانشـــنامه عالیـــی ،ص183؛ همـــو ،1331 ،ص31؛ همـــو ،1371 ،المباحثـــات،

ص188و133ـ .)131بنابراین شاید بتوان گفت مهمترین ثمره اثبات تجرد خيال ،اثبـات
بقاي نفس است .سهروردي نيز بر اساس عالم مثال و مثل معلقه ،عالوه بـر تبيـين
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نحوه تحق و حصول ادراکات خيالی ،رویاهاي انسان و مکاشفه پيـامبران و اوليـا
و اهل کشف و همچنين معاد را تبيين میکند (سهروردي ،1378 ،ج  ،8ص811ـ.)813

یافتههاي پژوهش
ابنسينا درباره خيال و رور خيالی معتقد است:
ـ نفس انسانی داراي قواي متعدد است و قوا به عنوان واسطههایی بين نفـس و
اعضاي جسمانی عمل میکنند.
ـ قوه خيال بـه عنـوان واسـطه در تحقـ و حصـول رـور ادراکـی محسـو
میشود.
ـ خيال و رور خيالی ،به رغم رأي پيشين او ،مجردند.
ـ اعتقاد به وجود مراتب مختلف براي عقل ،بقاي نفوس بسيط ،نفـوس اوفـال و
نفوس باقی در مرتبه عقل هيولنی ،با اعتقاد به تجرد خيـال و رـور خيـالی قابـل
توجيه است.
اما نظر سهروردي تعدد قواي سينوي پذیرفته نيسـت و وهـم ،خيـال و متخيلـه
امري واحدند .همه قوا به یک قوه که آن ذات نور مدبر است ،بـازمیگـردد و قـواي
نفس سایهاي است از آنچه در نور اسفهبد است .نور اسفهبد بدون نياز بـه وجـود
قوه خيال به مفهـوم سـينوي آن ،بـدون واسـطه ،رـور خيـالی یـا مثـل معلقـه را
مشاهده میکند.
بدین ترتيب با تبيين سهروردي از قوه ،نيازي به بحث از تجرد و یا مادیت قـوه
خيال و به تبع آن رور خيالی نيست.
وي بر اساس عالم مثـال و مثـل معلقـه بـه تبيـين و توجيـه چگـونگی حصـول
ادراکات خيالی میپردازد.
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منابع و مآخذ
 آشتيانی ،سيد جالل الـدین ،شرح بر زاد المسافر مالصددرا ،تهـران ،مؤسسـه
انتشارات اميرکبير ،چاپ اول1372 ،
 ابنسينا ،شيب ابوعلی حسين بـن عبـدا ،،رسداله نفدس ،مقدمـه و حواشـی و
تصحي موسی عميد ،تهران ،سلسله انتشارات انجمن آثار ملی1331 ،
 همو ،التعليقات ،قم ،مرکز انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم1372 ،
 همو ،النفس من كتاب الشفاء ،تحقي حسن حسن زاده آملی ،ایران ،قم ،مرکـز
انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم1375 ،
 همو ،النجاه في الحكمه المنطقيه و الطبيعه و اإللهيده ،تهـران ،انتشـارات
مرتضوي ،چاپ دوم1331 ،
 همو ،رسائل ،عيون الحكمه ،قم ،انتشارات بيدار ،بیتا
 همو ،المبدأ و المعاد ،به اهتمام عبدا ،نورانی ،زیر نظر مهـدي محقـ  ،تهـران،
انتشارات مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گيـل شـعبه تهـران ،بـا همکـاري
دانشگاه تهران1333 ،
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 همو ،روانشناسي شفا ،ترجمه اکبر داناسرشت ،ایران ،چـاپ خودکـار ایـران،
چاپ دوم ،بیتا
 همو ،المباحثات ،تحقي و تعلي محسن بيـدارفر ،قـم ،انتشـارات بيـدار ،چـاپ
اول1371 ،
 همو ،دانشنامه عالئي (وبيعيات) ،با مقدمه و حواشی و تصحي سـيد محمـود
مشکوه ،ایران ،سلسله انتشارات انجمن آثار ملی1371 ،

 رازي ،فخرالدین محمـد بـن عمـر ،المباحد المشدرقيه فدي علدم اإللهيدات و
الطبيعيات ،قم ،انتشارات بيدار ،چاپ دوم1111 ،هـ
 سهروردي ،شيب شها الدین یحيی ،حكمه االشراق ،ترجمه و شـرح از دکتـر
سيد جعفر سجادي ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ پنجم1337 ،
 همو ،حكمه االشراق (مجموعه مصنفات) ،تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقيقات
فرهنگی1378 ،
 شيرازي ،قطـب الـدین ،شدرح حكمده االشدراق (مجموعـه مصـنفات) ،تهـران،
مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی1378 ،
 ردرالدین شيرازي ،محمد ،الحكمه المتعاليه في األسفار العقليه األربعده،
قم ،انتشارات مصطفوي1332 ،
 مصباح یزدي ،محمدتقی ،شرح جلد هشتم االسفار االربعه ،جـز اول ،تحقيـ
و نگارش محمد سعيدي مهر ،قم ،انتشـارات مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام
خمينی ،چاپ اول1375 ،

67

