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چكيده
در اين پژوهش ديدگاه ابن سينا و مالصدرا درزمينۀ تعامل قوۀ متصرفه با ساير قواي ادراکی انسان بررسی و
در سه محور با يكديگر مقايسه شده است :يک) تعامل قوۀ متصرفه با قواي ظاهر ،دو) تعامل قوۀ متصرفه با
قواي باطن ،سه) تعامل قوۀ متصرفه با قوۀ عاقله .هر دو فيلسوف قائل به دخالت مستقيم قوۀ متصرفه در امر
خواب و رؤيا هستند و نقش اين قوه را براي انسانهاي خاص ،رقمزدن نوعی وحی و الهام میدانند .همچنين
اتفاق نظر دارند که تعامل متصرفه با قواي ظاهر ،باطن و عاقله موجب تسهيل برخی افعال مانند انتزاع طبايع
نوعی ،يافتن صور مفقودۀ حافظه و خيال ،تأثيرگذاري بر حكم عقل عملی و نيز ايجاد زمينه براي رؤياي صادقه
میشود .عالوه بر اين معتقدند به منظور بهبود عملكرد قوۀ متصرفه و درنتيجه ،تعامل اثربخشتر آن ،از
راهكارهايی مانند تقويت قوه عاقله ،راستگفتاري و سالمت اخالقی میتوان بهره برد .بهرغم برخی شباهتها،
اختالفاتی نيز ميان ديدگاههاي ابن سينا و مالصدرا وجود دارد ،ازجمله اينکه مالصدرا برخالف ابنسينا ،قوۀ
متصرفه را مجرد (مثالی) میداند و درنتيجه ،نظريه «حضور» را بهجاي نظريه «انطباع» مینشاند.

کليدواژگان
ابنسينا ،مالصدرا ،قوه متصرفه ،قواي ظاهر ،قواي باطن ،قوه عاقله
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طرح مسئله
افعال انسان از طریق قوای نفس انجام میشود و این قوا در تقسیمبندی مرسوم و مقبول فالسفه اسالمی
مشتمل است بر قوای نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی .قوای ادراکی مبادی برترین فعل آدمی
یعنی ادراک و شناخت هستند و جهت انجام این فعل ،با یکدیگر به ترابط و تعامل میپردازند و این بدان
سبب است که ادراک و شناخت ،تنها حاصل عمل منفرد و جداگانه یک قوه نیست بلکه اغلب ،نتیجه
ارتباط چند قوه و برآیند تعامل آنها است.
برای شناخت بهتر نظام و روند ادراکی انسان ،باید تعامل قوۀ متصرفه با سایر قوای مدرکه بررسی
شود .ازاینرو ،دیدگاه ابنسینا و مالصدرا پیرامون نحوه تعامل و فعلوانفعال میان این قوه با سایر قوای
ادراکی ،اقسام و انواع تعامالت آنها ،آثار و پیامدهای این تعامل بر فعل قوا ،و نقش و تأثیر تعامالت
میان آنها بر فرآیند ادراک و شناخت آدمی ،جستوجو و تبیین و تحلیل میشود .نتایج این بررسی
میتواند در بهکارگیری صحیح این قوه و استفاده بهینه از آن در مواردی همچون کسب علوم غیبی در
خوابوبیداری و پرورش استعدادهای هنری و صنعتی مفید باشد.
در مورد استقالل قوۀ متصرفه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .در فلسفۀ ارسطو ،قوۀ متصرفه بهصورت
قوهای مستقل مطرح نشده است(ارسطو ،1369 ،ص202ـ .)211فارابی قوۀ متصرفه و خیال را از هم تفکیک
نکرده است(فارابی ،1371 ،ص)182؛ سهروردی واهمه و متصرفه و خیال را یک قوه که به اعتبارات گوناگون
در نظر گرفته شده است ،میداند(سهروردی ،1388 ،ج ،2ص208ـ ،)211و ظاهراً ابنسینا نخستین فیلسوفی است
که قوۀ متصرفه را بهعنوان قوهای مستقل پذیرفته است(1ابنسینا1392 ،ب ،ص.)240
فالسفه در مبحث نفس ،بهطور مستقیم به تبیین و تحلیل عملکرد قوای ادراکی پرداختهاند ،اما بحث و
بررسی در مورد کم و کیف ارتباط بین این قوا و نحوۀ تعامل هر قوه ،عموماً بهصورت تلویحی و در ضمن
مباحث دیگر مطرح شده است نه بهطور مستقیم .همین مسئله ایجاب میکند که در پژوهشهای مستقل،
بهطور ویژه به مبحث تعامل قوای ادراکی پرداخته و تأثیر و تأثر و فعلوانفعال آنها بررسی و تحلیل شود .به
همین دلیل ،دیدگاه ابنسینا و مالصدرا دربارۀ تعامل متصرفه با قوای ظاهر و باطن و عاقله بررسی خواهد
شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1دیدگاه ابنسینا در مورد قوۀ متصرفه برخالف دیدگاه سهروردی است که معتقد است« :خیال و متخیله و واهمه یک قوهاند که به
اعتبارات مختلف نامهای گوناگون گرفته است»(سهروردی ،1388 ،ج ،2ص .)210تفسیر خواجه طوسی در اشارات و تصریح مالصدرا در
اسفار (جایی که هر دو به متن شفای شیخالرئیس استناد کردهاند) مطلب را روشن میکند(طوسی1119 ،هـ ،ج ،2ص384؛ صدرالدین
شیرازی1430 ،هـ ،ج ،8ص191ـ.)192
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تعريف قوه متصرفه و عملكرد آن
متصرفه ،قوهای است که در بطن وسط مغز جای دارد و کارش آن است که برخی از صور موجود در
قوه خیال را با برخی صور دیگر ترکیب و از بعضی دیگر جدا کند(1ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص36؛ صدرالدین
شیرازی ،1391 ،ص .)235این قوه عالوه بر صور جزئی ،در معانی جزئی هم دخل و تصرف ،و آنها را با
هم ترکیب میکند و یا از هم جدا میسازد(همو/1392 ،الف ،ص240؛ همانجا) .به متصرفه در مقایسه با
نفس حیوانی« ،متخیله» و در قیاس با نفس انسانی« ،مفکره» یا «متفکره» گفته میشود(همو،1387 ،
ص329؛ همانجا) .به عبارت روشنتر ،متصرفه گاهی در خدمت واهمه و گاهی تحت تسلط عاقله قرار
میگیرد و فعالیت میکند که در حالت اول «متخیله» نامیده میشود و در حالت دوم «مفکره» یا
«متفکره» خوانده میشود .منظور از خدمت این است که واهمه(یا عاقله) توسط متصرفه در مدرَکات
تصرف میکند و با این تصرف است که ادراکش تمامیت مییابد(طوسی ،1375 ،ج ،2ص .)345
متصرفه دائماً به خزانههای باطن یعنی قوه خیال و قوه حافظه مراجعه میکند و از صورتهای
بایگانیشده در هر یک به صور یا معانیِ ضد ،شبیه یا هر صورت و معنایی که تناسبی با آنها دارد،
منتقل میشود(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص155؛ صدرالدین شیرازی ،1381 ،ج ،2ص .)416علت انتقال از صورتی
به ضد یا شبیه آن ،عبارت است از:
الف) گاه چون صورتی بهصورت موردنظر نزدیکتر است ،به آن منتقل میشود.
ب) گاه چون صورت یا معنایی در حس یا وهم بهتازگی مشاهده شده است ،انتقال انجام میشود.
ج) گاه ،قرابت یا تازگی باعث انتقال نیست ،بلکه حواس ظاهر ،صورتی را همراه با آن معنا ادراک
کرده و یا عقل و وهم و امر آسمانی(نفوس سماوی) ،آن معنا را قرین با صورت کرده است(ابنسینا،
1434هـ ،ج ،5ص.)155 ،151

در توضیحِ تکمیلی برای بیان عملکرد متصرفه ذکر این مسئله خالی از اهمیت نیست که فعل این
قوه ،صرفاً تصرف است و در عِداد قوای مدرِک قرار نمیگیرد(صدرالدین شیرازی1430 ،هـ ،ج  ،8ص.)187
خواجه طوسی در توضیح این مطلب میگوید که متصرفه برای ترکیب و تفصیل میان صور و معانی
فقط به حضور صور و معانی نزد خود نیازمند است که با دسترسی به مخزن صور و مخزن معانی ،این
نیاز برطرف میشود و این حضور با ادراک مالزمت ندارد(طوسی ،1375 ،ج ،2ص345ـ.)346
این سخن خواجه در پاسخ اشکالی است که فخر رازی به نحوه اثبات وجود متصرفه وارد کرده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مالصدرا به دلیل غیرمادی دانستن قوا ،به انطباع قوا در محل مادی قائل نیست ،بلکه معتقد است محلهای بیانشده صرفاً حکم
معدّ را دارد.
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توضیح اینکه یکی از مالکهایی که ابنسینا برای تعدد قوا بیان کرده این است که هر قوه فقط میتواند
مبدأ یک فعل باشد(ابنسینا1392 ،ب ،ص)48؛ بنابراین فخر رازی این اشکال را وارد کرده است که چگونه
متصرفه هم درک میکند و هم تصرف؟ خواجه برای رهایی از اشکال ،به این مطلب توجه داده که
متصرفه اساساً یک کار بیشتر انجام نمیدهد و عمل درک را درواقع واهمه انجام میدهد(1طوسی،1375 ،
ج ،2ص345ـ.)346

تعامل متصرفه با ساير قواي ادراکی
میان قوای ادراکی ،ارتباط بیواسطه و باواسطه برقرار است و این ارتباط و تعامل به نحوی است که
گاه فعل یک قوه ،قوه دیگر را از کار بازمیدارد و گاه فعل آن را تقویت میکند .متصرفه نیز با مجموع
قوای ادراکی در تعامل است و بر فعالیت آنها اثر منفی یا مثبت میگذارد .مطابق دو نمودار زیر ،به
بررسی این تعامالت میپردازیم:

 .1تعامل با جمیع قوای ادراکی

با قوای مادون خود(حواس ظاهر)
با قوای همردیف خود(خیال ـ واهمه ـ حافظه)
با قوای مافوق خود(عقل نظری ـ عقل عملی)

 .1تعامل با قوای ظاهر(با وساطت حس مشترک و خیال)

 .2نحوۀ تعامل

 .2تعامل با قوای باطن

تعامل با قوۀ خیال(بدون واسطه)
تعامل با قوۀ حس مشترک(با وساطت خیال)
تعامل با قوۀ واهمه(بدون واسطه)

 .3تعامل با عاقله(با وساطت واهمه)

 .1تعامل متصرفه با حواس ظاهر
حواس ظاهر ،صور ادراکیِ خـود را به حس مشترک میسپارند و حس مشترک آنها را به قوۀ متصرفه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نکتۀ حائز اهمیت دربارۀ قوه متصرفه این است که در کتب فلسفی کلمه «تخیّل» و مشتقاتش ،هم برای بیان کارکرد قوه خیال و هم برای
بیان قوه متصرفه به کار رفته است؛ بهعنوانمثال در یک مورد ،برای بیان کارکرد قوه خیال(ابنسینا ،1393 ،ص223 ،217؛ صدرالدین شیرازی،
 ،1381ج ،2ص ،)413و در برخی موارد نیز برای بیان فعل متصرفه آورده شده است(همان ،ص225؛ همان ،ص.)427
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میدهد تا در آنها تصرف کند(ابنسینا/1392 ،ب ،ص 58-60؛ صدرالدین شیرازی1430 ،هـ ،ج ،8ص)116؛ ازاینرو باید
گفت تأثیر حواس بر متصرفه با وساطت حس مشترک و از طریق انتقال صور به متصرفه است .منظور از انتقال
صور ،مطابق نظر ابنسینا ،انطباع صورت در قوۀ جدید است که بهمحض ارتباط رشتههای عصبی توسط روح
بخاری ،بین دو قوه صورت میگیرد(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص )124و مطابق نظر مالصدرا در هر مرتبهاى از نفسِ
حساسه یا متخیّله یا عاقله ،صورتى متناسب با مرحلۀ قبل ابداع مىشود و مرحله قبل ،معدّ مرحله بعد واقع
میشود تا بتواند صورت مناسب خود را انشاء کند(صدرالدین شیرازی1430 ،هـ ،ج ،1ص262؛ ج ،3ص .)342 ،288قوا و
ازجمله متصرفه و حواس ظاهر ،گاه برای فعل یکدیگر مزاحمت و ممانعتهایی ایجاد میکنند و یکی از طرق
عمومی در این خصوص ،آن است که نفس بر فعل قوهای متمرکز شود و درنتیجه ،تدبیر و توجهش به قوای
دیگر کاهش پیدا کند .بهعنوانمثال تمرکز انسان بر متخیّالت به هنگام فکر کردن ،یا درگیر شدن متصرفه به
یافتن صورتی فراموش شده ،باعث میشود شخص ،صدای اطرافیان خود را نشنود و یا تصاویر مقابل خود را
نبیند .برعکس ،اشتغالِ نفس به قوای ظاهر و یا تمرکزش بر خیال برای حفظ و نگهداری صوری که از حواس
پنجگانه میآیند ،مانع تسلیم خیال به متصرفه میشود و باعث میشود متصرفه از کار خود در ارتباط با این قوا،
بازبماند(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص153ـ154؛ صدرالدین شیرازی ،1381 ،ج ،2ص .)782همچنین فقدان یا ضعف یکی از
حواس ظاهر ،باعث فقدان یا اختالل و نقصان در صور مرتبط با آن حس میشود و درنتیجه ،آنچه توسط حس
مشترک در اختیار متصرفه قرار میگیرد ،مخدوش یا منقوص میشود .خطاهای حواس ظاهر نیز بر همین
روال ،موجب بروز خطا در حاصل تصرفات متصرفه میشود(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،1ص.)317 ،45

 .2تعامل متصرفه با قواي باطن
در تبیین تعامل قوای ادراکی ،مادی یا مجرد دانستن قوا نقش مهمی دارد؛ زیرا نحوۀ ارتباط و تعامل این
دو بخش از موجودات ،متفاوت است .ارتباط موجودات مادی بر اساس دوری و نزدیکی مکانی و نیز چگونگی
وضع آنها است؛ درصورتیکه در مجردات اینگونه نیست و دوری یا نزدیکی مکانی ،در نحوۀ تعامل با آنها
تأثیر ندارد .ابنسینا برخالف مالصدرا که قوای ادراکی باطنی را مجرد (مثالی) میداند ،غیر از قوۀ عاقله،
تمامی قوای ادراکی ـ ازجمله قوای باطنی ـ را مادی میداند؛ هرچند در خصوص مادیبودن قوه خیال
نظری دوگانه دارد.1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مالصدرا در اسفار به عبارتی از شیخالرئیس در المباحثات مبنی بر تجرد قوه خیال اشاره میکند(صدرالدین شیرازی1430 ،هـ ،ج،8
ص198ـ)199؛ همچنین برخی معاصران ،این عبارت المباحثات را در آثار خود آوردهاند .ر.ک :حسنزاده آملی ،1371 ،ص389؛ لکن ،در
این مقاله بر دیدگاه رایج ابنسینا مبنی بر مادیبودن قوۀ خیال و سایر قوای باطنی تکیه شده است.
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با توجه به این نکته ،ارتباط قوای مادی ازنظر شیخالرئیس ،بر اساس مجاورت و نزدیکیِ مکانی
تعریف میشود ،به این معنا که هر قوه فقط میتواند بهطور مستقیم با قوۀ مجاور خود ارتباط داشته
باشد و فقط از طریق آن با سایر قوا مرتبط میشود؛ بهعالوه ،این ارتباط بهواسطۀ روح بخاری صورت
میگیرد که حامل قوای ادراکی باطنی است(1ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص36ـ .)134 ،37مالصدرا نیز بهرغم
مخالفت با ابنسینا در مادی بودن قوای باطنی ،به دلیل معددانستن بدن برای عملکرد قوا و اعتقاد به
روح بخاری ،بر همان روش ابنسینا رفته است(صدرالدین شیرازی ،1381 ،ج ،2ص404ـ)417؛ به عبارت
روشنتر ازآنجاکه هردو فیلسوف ،مغز را موضع یا محل قوای ادراکی باطنی و روح بخاری را حامل این
قوا میدانند و با توجه به اینکه متصرفه میان خیال و واهمه قرار دارد ،باید گفت که تعامل قوۀ متصرفه
با این دو قوه بهصورت مستقیم و با بقیۀ قوا بهصورت غیرمستقیم است؛ یعنی متصرفه از طریق خیال
و واهمه با سایر قوای باطنی ارتباط میگیرد .به همین سبب در این بخش بهطور مستقیم ،تعامل
متصرفه با خیال و واهمه بررسی میشود و در اَثنای بحث اشاراتی نیز به تعامل این قوه با حس مشترک
و حافظه خواهد شد.
2ـ .1تعامل ميان متصرفه و خيال
متصرفه در صور ذخیرهشده در خیال دخل و تصرف میکند و به گفتۀ ابنسینا بهاینترتیب ،خیال
در خدمت متصرفه درمیآید .به تعبیر دقیقتر ،دو قوه به متصرفه خدمت میکنند :قوه شوقیه که متصرفه
آن را بهنوعی برای تحریک برمیانگیزاند و قوۀ خیال که صور ذخیرهشدۀ خود را برای ترکیب و تفصیل
به متصرفه عرضه میکند(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص40ـ.)42
مالصدرا با دیدگاهی مشابه ،روشن میکند که شوقیه با فرمانبردن به متصرفه خدمت میکند و
خیال با عرضهکردن صوری که در مخزن خود دارد و آمادۀ قبول تفصیل و ترکیباند ،در خدمت متصرفه
قرار میگیرد(صدرالدین شیرازی1430 ،هـ ،ج ،8ص115ـ .)116مجموع تعامالت میان متصرفه و خیال را
میتوان چنین برشمرد:

ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .1روح بخاری از لطافتِ خلطها]ی چهارگانه[ و بخار آنها پدید میآید .این روح ،جرمی لطیف و گرم است که میان تن و قوههای
آن قرار گرفته است(ابنسینا ،1363 ،ص  .)95قوا برای اینکه بتوانند فعالیت کنند باید در آالت و مواضع خود نفوذ کنند که برای این کار
نیازمند این مَرکب لطیف هستند؛ اگر این نفوذ در عضوی صورت نگیرد ،حس و حرکت آن عضو از بین میرود(همانجا؛ همو/1392 ،ب،
ص333؛ صدرالدین شیرازی1430 ،هـ ،ج ،9ص.)66
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 .1متصرفه صور ذخیرهشده در خیال را ترکیب و تفصیل میکند .ازآنجاکه ابنسینا قوای باطن را
مادی میداند ،نحوۀ انتقال صور اشیاء خارجی به قوای ظاهر را به این صورت توضیح میدهد که بر اثر
تماس اندام حسی با محسوس خارجی ،کیفیتی مشابه آن در اندام حسی و قوای ظاهر پدید میآید و
در آنها منطبع میشود .او همین سازوکار را برای انتقال صور ادراکی از قوهای به قوۀ دیگر نیز بیان
کرده است(ابنسینا1392 ،ب ،ص)87؛ اما با توجه به اینکه مالصدرا قوای باطنی را مجرد(مثالی) میداند،
میبایست تعامل بین آنها را به صورتی دیگر تبیین کند .مالصدرا معتقد به نظریۀ «حضور» بهجای
نظریۀ «انطباع» و همچنین معتقد به نظریۀ «انشاء» بهجای نظریۀ «تجرید» است .نظریه «حضور» به
این معناست که با عمل ادراک ،با حضور صورتها نزد قوه ادراکی تحقق میپذیرد و انطباعی صورت
نمیگیرد؛ زیرا انطباع در مجردات معنا ندارد .او میگوید« :هرگاه عقل به سبب بیماری یا ترس شدید،
از رد و تکذیب ناتوان شود ،نمیتواند مانع انطباع صور در حس مشترک ،آنچنانکه جمهور بر آناند،
یا حضور صور نزد حس مشترک ،آنچنانکه ما بر آنیم ،شود؛ بنابراین مریض ،صورتهایی را میبیند
که وجود ندارد»(صدرالدین شیرازی ،1387 ،ج ،5ص.)85
قائلشدن به نظریۀ «انشاء» و «صدور» صور توسط نفس بر اساس باور به «اصالت وجود» است؛
زیرا مالصدرا علم را نحوۀ وجود میداند و به همین دلیل نظریۀ تجرید را که بر ماهیت دانستنِ علم
استوار است ،نمی پذیرد و قائل به انشاء و صدور صور ادراکی توسط نفس و انتزاع ماهیت ادراکشده از
موجود صادرشده است(همو1430 ،هـ ،ج ،1ص262ـ.)263
 .2قوۀ خیال همانگونه که صور حس مشترک را بایگانی میکند ،ترکیبات و تفصیالت قوۀ متصرفه
را نیز بایگانی میکند(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص.)150
 .3متصرفه ،واسطۀ رساندن تصاویر موجود در خیال به قوۀ واهمه است و نفس برای دیدن تصاویر
خیال ،از طریق واهمه و توسط قوۀ متصرفه اقدام میکند(همان ،ص .)134نحوۀ وساطت در بیان ابنسینا
چنین است که وقتی واهمه اراده کند که تصویری که در قوۀ خیال است به بطن آخر مغز برود ،بطن
میانی مغز باز میشود و تصویر ،بهواسطۀ روح بخاریِ حامل قوۀ متصرفه ،به روح بخاریِ حامل قوۀ واهمه،
متصل میشود و ازاینرو تصویر موجود در خیال ،در روح بخاریِ حامل واهمه منطبع میشود(همان،
ص .)134مالصدرا نیز همین روند را برای وساطت مذکور نقل کرده ،با این تفاوت که با انطباعِ صور در
قوای باطن به دلیل مجرددانستن آنها مخالف است(صدرالدین شیرازی ،1381 ،ج ،2ص .)781تعامل مذکور و
وساطت متصرفه هنگامیکه معانی موجود در حافظه مفقود شوند و درنتیجه ،واهمه نتواند به آنها دسترسی
داشته باشد نیز تکرار میشود؛ به این معنا که در این هنگام ،واهمه به متصرفه روی میآورد و از این
طریق صور موجود در خیال را مشاهده کرده ،معنای موردنظر را پیدا میکند .همین سیر ،از معنا بهصورت
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هم انجام میشود(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص149؛ صدرالدین شیرازی1430 ،هـ ،ج ،8ص.)191

 .4هنگامیکه توجه نفس ناطقه از خیال و واهمه منصرف شده ،همچنین هنگامیکه قوۀ عاقله در
آرامش و سکون است(مانند حالت خواب) و واهمه نیز غافل است ،متصرفه برای متمثلکردن
صورتهای واردشده از ملکوت ،با خیال همکاری میکند؛ بدین معنا که متصرفه ،صورتهای واردشده
در خیال را شبیهسازی میکند(همو1392 ،ب ،ص223؛ همو ،1381 ،ج ،2ص.)796
 .5قوۀ متصرفه با همکاری خیال ،به فهم معنای جزئی کمک میکند ،با این توضیح که واهمه برای
فهم معانی ،گاهی از تجربه استفاده میکند؛ روند عمل چنین است که هنگامیکه حالتی مانند
«دردکشیدن» ،همراه با فعلی مثل «ضربۀ چوبدستی» متحقق میشود ،صورت «درد» و صورت
«چوبدستی» در قوۀ خیال و معنای «نسبت بین آن دو صورت» در حافظه جای میگیرد؛ زمانی که
مجدداً حرکت چوبدستی در خارج رخ بدهد و صورت آن در قوۀ خیال نقش بندد ،قوۀ متصرفه ،صورت
متناظر آن ،یعنی درد را در قوۀ خیال و معنای متناظرش ،یعنی نسبت درد و چوبدستی را در قوۀ حافظه
مییابد و به واهمه عرضه میکند و بهاینترتیب واهمه آنها را با یکدیگر احساس و ادراک میکند1
(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص163ـ.)164

 .2-2تعامل متصرفه با واهمه
قوۀ واهمه تنها قوۀ ادراکی است که اختالف ابنسینا و مالصدرا در مورد آن به اصل وجودش
بازمی گردد ،نه مانند سایر قوای باطن که اختالف بر سر چگونگی وجودشان(مادی یا نیمهمادی بودن)
است .چنانکه اشاره شد ابنسینا واهمه را قوهای مستقل در کنار چهار قوۀ باطنی دیگر میداند ،اما
صدرالمتألهین معتقد است که مفاهیم جزئی توسط قوای ظاهر و باطن ،و مفاهیم کلی توسط قوۀ عاقله
ادراک میشود .نوع دیگری از مفاهیم نیز بین این دو وجود ندارد؛ ازاینرو واهمه ،فعل مستقلی تحت
عنوان درک معانی جزئی نخواهد داشت .بهاینترتیب ،صدرا باوجود اظهار این دیدگاه ،در مباحث و
عناوین متداول فلسفی دربارۀ واهمه بر همان سبک و سیاق مرسوم ،یعنی لحاظ جایگاهی مستقل برای
واهمه در کنار چهار قوه باطن ،به اظهارنظر پرداخته است .با ملحوظداشتن این نکته ،تعامالت واهمه
و متصرفه ،از دیدگاه مالصدرا و شیخالرئیس بررسی میشود.
 .1قوۀ واهمه رئیس قوای حیوانی است ،اما از طریق متصرفه است که به قوای خیال و حس مشترک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در موارد  4و  ،5تعامل متصرفه با حافظه هم ملحوظ است.
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دسترسی پیدا میکند .بهعنوانمثال توسط قوۀ متصرفه ،در خیال ،عمل ترکیب و تفصیل انجام میدهد
(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص36ـ40 ،37ـ134 ،41؛ صدرالدین شیرازی ،1391 ،ص.)235

 .2واهمه توسط متصرفه ،تصاویر موجود در قوۀ خیال را برای نفس نمایش میدهد و درواقع ،نفس
از این طریق به تصاویر قوۀ خیال دست پیدا میکند(ابنسینا ،همان).
 .3قوۀ واهمه در خواب ،توسط متصرفه ،برخی تصاویر را از قوۀ خیال بیرون میکشد و به حس
مشترک میبرد و به همین سبب است که انسان خواب میبیند(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص146ـ .)147برای
تصاویری که در خواب مشاهده میشود سه منشأ ذکر شده است .1 :امور طبیعی؛  .2امور ارادی؛ .3
عالم ملکوت .مراد از امور طبیعی ،اموری است که از آمیزش قوای اخالط(دم ،صفرا ،سودا و بلغم) با
روح بخاری (که حامل قوۀ متصرفه و خیال است) حاصل میشود .اینها نخستین صورتهای قوۀ
متصرفه هستند :مثل درد که باعث میشود قوۀ متصرفه صورتی از آن را در خواب شبیهسازی کند؛ اما
امور ارادی به این صورت ایجاد میشود که نفس در حالت بیداری چیزی را اراده میکند و به تأمل و
تدبر در آن مشغول میشود؛ هنگامیکه انسان میخوابد ،متصرفه همان امور یا امورِ همسنخ با آن را
تصویر میکند .درواقع منشأ این تصویرگری ،همان تفکراتی است که فرد در بیداری مشغول آنها بوده
است و اضغاث احالم یا خوابهای پریشان بهاینترتیب ایجاد میشود .البته منشأ خوابهای پریشان،
فقط اراده انسان نیست بلکه گاهی اجرام آسمانی(افالک) نیز سبب ایجاد آنها میشوند؛ بدین معنا که
گاه بهواسطه روابط و مناسباتی که میان جرم و نفس افالک با موجودات زمینی وجود دارد(همچون
مناسباتی که باعث ایجاد جزر و مد در دریا میشود) ،صورتهایی در خیال(و متصرفه) ایجاد میشود
که ناشی از تمثل عالم غیب نیست(همو1392 ،ب ،ص.)234
 .4همانگونه که در بخش قبلی آمد ،واهمه ،متصرفه را به کار میگیرد تا معانی مفقودشدۀ حافظه
را کشف کند.
 .5قوۀ متصرفه ،با فرمان قوۀ واهمه و از مخزن حافظه ،عمل ترکیب صورت و معنا و نیز معنا و
معنا را با یکدیگر انجام میدهد(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص149ـ.)150
 .6غفلت واهمه از متصرفه باعث می شود که متصرفه قدرت بر کارهای خاص خود را پیدا کند1
(همان ،ص.)152

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1دربارۀ موارد  2تا  ،6مطلب صریحی در آثار مالصدرا به چشم نمیخورد ،اما بر اساس مبانی و دیدگاههای او در موضوع تعامل قوا
و بهویژه تعامل متصرفه با سایر قوا ،میتوان به مشابهت نظر وی با ابنسینا اذعان کرد.
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 .7واهمه برای فهم معنای جزئی از قوۀ متصرفه و قوۀ خیال کمک میگیرد(ابنسینا1434 ،هـ ،ج،5
ص163ـ.)164

 .3تعامل قوۀ متصرفه با قوۀ عاقله(عقل نظري و عقل عملی)
پیش از پرداختن به تعامل دو قوه ،ضروری است به این سؤال مهم پاسخ داده شود که قوۀ عاقله که ازنظر
ابنسینا مجرد است چگونه بر قوای مادی ازجمله متصرفه اثر میگذارد و یا از آنها اثر میپذیرد؟ واسطه قرار
دادن روح بخاری که لطیفترین ماده و درنتیجه مناسبترین موجودِ مادی برای ارتباط با قوۀ عاقله است،
راه حلّی است که ابنسینا برگزیده است(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص)232؛ اما همین پرسش در مورد نحوۀ ارتباط
نفس ناطقه با روح بخاری هم تکرار میشود؛ زیرا روح بخاری گرچه بسیار لطیف است ،ولی بههرحال ،امری
مادی و جسمانی است .ابنسینا در پاسخ به این پرسش ،واسطههای ارتباطی را افزایش میدهد و میگوید
نه یک روح بخاری بلکه روحهای متعددی وجود دارد که هر یک لطیفتر از دیگری است تاجاییکه یکی
چنان از مادیبودن دور و به تجرد نزدیک است که میتواند طرف قوۀ عاقله قرار گیرد؛ ارتباط عاقله با این
روح ،مستقیم و با دیگران بهترتیب و یکی پس از دیگری ،بهواسطه است(همو ،1363 ،ص95؛ همو1434 ،هـ ،ج،5
ص232ـ.)237

مالصدرا با اتّکا به مبانی حکمت متعالیه روند دیگری در پیش گرفته و این مشکل را با ذومراتب دانستن
وجود و قائلشدن بهمراتب اشتدادی میان مرتبه مادی محض تا مرتبۀ تجرد تام حل کرده است .او معتقد
است در کنار بدن مادی و روح بخاری ،باید به مرتبۀ تجرد مثالی هم بهعنوان واسطه نظر داشت تا تعامل و
فعلوانفعال قوۀ عاقله با قوای باطنی و قوای ظاهری قابل تبیین باشد(صدرالدین شیرازی1430 ،هـ ،ج ،9ص.)67
نظریه «جسمانیه الحدوث» و تئوری «النفس فی وحدتها کل القوی» که بر اصولی همچون حرکت جوهری
و اصالت وجود مبتنی است نیز مفسر راهحل یاد شده است .مطابق این اصول و نظریات ،نفس انسانی میتواند
در حرکتی جوهری از وجود مادی محض به سمت تجرد تام استکمال پیدا کند و چون این حرکت ،در یک
وجودِ واحد ذومراتب رخ میدهد ،ازاینرو مراتب تجرد و مادیت ،دارای مرزی مشخص و قابل خطکشی
نخواهند بود ،بلکه از یک ریشه و دارای ارتباطی عمیق هستند؛ ارتباطی که در حکمت متعالیه از آن به
«مراتب وجود واحد» تعبیر شده است .با مدّنظر قراردادن این مقدمه ،تعامالت قوۀ متصرفه و عاقله بررسی
میشود:
 .1قوای واهمه و متصرفه بر حکم عقل عملی اثر میگذارند و در مسیر تحقق حکم ،به آن کمک می
کنند .توضیحِ اینکه عقل عملی برای تدبیر امور روزمره ،از نتایج ترکیب و تفصیلِ صور و معانی ـ که توسط
متصرفه و با مدیریت واهمه انجام میشود ـ بهره میبرد(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص37؛ صدرالدین شیرازی1430 ،هـ،
ج ،8ص .)116متصرفه ،تحتنظر عقل نظری و عملی فعالیت میکند؛ درواقع متصرفه خدمتگزار وهم است و
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از طریق وهم ،از عقل عملی و به طریق اولی از عقل نظری فرمان میبرد(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص40ـ،41

158؛ همو1392 ،الف ،ص .)241یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که برحسب ترتیب قوای ادراکی ازنظر
فالسفه ،قوای باطنی ،باواسطه عقل عملی به عقل نظری مرتبط هستند(همو1392 ،ب ،ص66؛ صدرالدین شیرازی،
1430هـ ،ج ،8ص.)116

 .2هنگامیکه عاقله توجه تدبیری خود را از متصرفه قطع کند و به تعبیر دیگر ،معطوف به کنترل و
ارتباط آن نباشد ،متصرفه به فعالیتهای اختصاصی و منفردانه خود میپردازد .بهعنوان نمونه
متمثلشدن صورتهای ملکوتی در حس مشترک ـ که توسط متصرفه انجام میشود ـ اغلب هنگام
آرامش قوای عقلی یا غفلت وهم از توجه به خیال و متصرفه ،صورت میگیرد .در چنین مواردی
متصرفه(و خیال) قادر بر انجام آزادانه و بدون قیدوبند کارهای خاص خود میشوند(ابنسینا1434 ،هـ ،ج،5
ص151ـ .)152صدرا هم در این زمینه معتقد است که انسان نمیتواند آنچه را که در بیداری تخیّل
میکند ،از طریق حس مشترک مشاهده کند؛ زیرا حس مشترک سرگرم صورتهایی است که حواس
ظاهری بر او وارد میکند و عقل نیز در بیداری ،به متصرفه ،اجازۀ اختراع صورتها را نمیدهد ،ولی
هرگاه عقل به سبب بیماری یا ترس شدید ،از ردّ و تکذیب صورتهای متصرفه ناتوان شود ،نمیتواند
از حضور متخیّالت ،نزد حس مشترک ،ممانعت کند؛ ازاینرو ،شخص مریض صورتهایی را که اساساً
وجود ندارد ،میبیند(صدرالدین شیرازی ،1387 ،ج ،5ص.)85
 .3فعالیتهای خاص متصرفه در زمان بیداری و توجه عقل نیز شکل میگیرد و برای برخی ،حالتی
که دیگران در خواب دارند ،در بیداری ایجاد میشود(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص .)154شیخالرئیس معتقد
است برخی از انسانها دارای قوۀ متصرفۀ قوی و همچنین نفس ناطقۀ قوی هستند ،بهنحویکه توجه
به عقل ،آنها را از توجه به حواس باطنی بازنمیدارد و به همین سبب ،در بیداری حالتی پیدا میکنند
که دیگران در خواب دارند؛ یعنی در بیداری ،ادراکاتی دارند که دیگران در هنگام خواب کسب میکنند.
این حالت ،قسمی از نبوّت است و قوۀ دخیل در این امر ،قوۀ متصرفه است(همانجا؛ صدرالدین شیرازی،
 ،1381ج ،2ص.)803 ،789

 .4متصرفه در فرآیند «تفکر» با قوۀ عاقله(عقل نظری) همکاری میکند .انسان برای تفکرکردن،
غالباً از تخیّل(عمل خاص متصرفه) کمک میگیرد؛ یعنی به وسیله متصرفه ،حدّ وسط یا قائممقام حدّ
وسط را از مفاهیمی که باعث رسیدن علم به مجهول است کسب میکند(ابنسینا1392 ،الف ،ص.)243
اگرچه حد وسط از معانی کلّی است ،اما نفس با کمک متصرفه از خزائن باطن یعنی خیال و حافظه،
صور و معانی جزئی مناسب را برای آن پیدا میکند(همانجا).
 .5عقل نظری با کمک قوه متصرفه ،عمل تکثیر واحد و توحید کثیر را انجام میدهد .توحید کثیر
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به دو صورت انجام میشود:
اول) معانی کثیر و مختلف موجود در چند صورت متخیّل ـ درصورتیکه در حدّ و تعریف ،متفاوت
نباشند ـ به یک معنا تبدیل میگردد.
دوم) از معانی اجناس و فصول ،معنایی ساخته میشود که تعریف واحد دارد.
تکثیر واحد ،عکس این دو است(ابنسینا1392 ،ب ،ص .)301البته در این عمل ،ادراک معنا توسط
واهمه انجام میشود ،نه متصرفه.
 .6متصرفه در پذیرفتن صورتهای مجرد با عقل نظری همکاری میکند به اینصورت که تصرّف
مکرّر نفس ناطقه در صور خیالی و معانیِ جزئی مخزون در خیال و حافظه ـ که با کمکِ قوۀ واهمه و
متصرفه انجام میشود ـ آمادگی پذیرش صورتهای مجردِ آنها را از عقل فعال ،برای نفس به وجود
می آورد؛ زیرا میان معنای مجرد و مادی(یا کلی و جزئی) مناسبت وجود دارد(همو1392 ،الف ،ص.)246
انتزاع طبایع نوعیه نیز حاصل همکاری متصرفه و عقل نظری است ،بهاینترتیب که قوای ظاهری و
باطنی ،جزییات را درک میکنند و سپس عقل ،مشترکات و مباینات را از آنها اقتباس میکند و پسازآن،
طبایع نوعیه را انتزاع میکند؛ بهعبارتدیگر دریافت و انتقال جزئیات که توسط قوای ظاهری و باطنی
انجام میشود ،مقدمه انتزاع طبایع نوعیه توسط عاقله است(همو1434 ،هـ ،ج ،4ص9؛ صدرالدین شیرازی،
 ،1381ج ،1ص.)132

بهطورکلی باید گفت متصرفه در انجام روند تجرید نقش واسطه را ایفا میکند .مطابق نظریه تجرید،
صورِ مدرَک موجودات مادی ،با درجهای از تجرید در قوای ظاهر و سپس با درجۀ تجرید باالتر ،در
قوای باطنی منطبع میشوند .قوۀ عاقله پس از این مرحله و با تجرید کاملِ صور ادراکی ،به ادراک صور
معقول نائل میشود .با عنایت به دیدگاه مجاورت در تعامل قوا(که ذکر آن گذشت) روشن میشود که
قوۀ متصرفه در این روند ادراکی ،نقش واسطه را بین قوای ظاهر و قوۀ عاقله ایفا میکند.
برخالف ابن سینا ،مالصدرا قائل به نظریه تجرید نبوده و نظریه انشاء را مطرح ساخته است .درواقع
مالصدرا برخالف نظریه تأدّی(به معنی رسانیدن) که برای تبیین تشکیل صور در قوا طرح شده و مراد
از آن ،انطباع صورت در قوۀ جدید است و بهمحض ارتباط رشتههای عصبی توسط روح بخاری ،بین
دو قوه صورت میگیرد(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص ،)124قائل به صدور و انشاء صور مذکور توسط نفس
است .مطابق نظر صدرا مغز و روح بخاری ،علت معدّ برای ادراک هستند نه محل یا علت فاعلی آن؛ و
اگرچه در مسیر ادراک باید فعلوانفعاالتی میان آنها انجام شود ،اما این نفس است که با انشاء صورت
ادراکی ،فاعل عمل ادراک و مدرِک حقیقی به شمار میرود .او مینویسد« :خداوند تعالی نفس انسان را
بهگونهای آفریده است که توانایی ایجاد صور موجودات مجرد و مادی را دارد؛ زیرا از سنخ ملکوت و
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عالم قدرت و سطوت است»(صدرالدین شیرازی1430 ،هـ ،ج ،1ص262ـ.)263

بهبیاندیگر بر اساس نظریۀ انشاء آنگاهکه حس با خارج مواجه مىشود ،صورتى مشابه آن در نفس
در مرتبۀ حسی انشاء مىشود؛ بنابراین هرگاه صورت حسى در نفس موجود شد ،مرتبۀ عالىترِ نفس
یعنى نفسِ متخیّله ،صورتى متناسب با صورت حسى ابداع مىکند و صورت حسى در محل خود باقی
مىماند .همچنین در مرحلۀ اعلى یعنى مقام عقل ،صورتى عقلى متناسب با عالم عقل و مماثل با
صورت خیالى ابداع مىشود و صورت خیالى نیز در محل خود باقى مىماند .مطابق نظریه تجرید در هر
یک از مراحل ادراک ،درجۀ تجرید صورت ادراکی باالتر میرود و بهترتیب ،تجرید از ماده ،سپس تجرید
از ماده و برخی لوازمِ ماده و نهایتاً تجرید از ماده و کلیه لوازم آن تحقق مییابد .بهاینترتیب انطباع
صورت در هر قوه با درجۀ پایین تری از تجرید ،معدّ انطباعِ صورت در قوۀ واجد درجۀ باالتر تجرید
میشود؛ اما مطابق نظریۀ انشاء ،در هر مرتبهاى از نفسِ حساسه یا متخیّله یا عاقله ،صورتى متناسب با
مرحلۀ قبل ابداع مىشود و مرحلۀ قبل ،معدّ مرحلۀ بعد واقع میشود تا بتواند صورت مناسب خود را
انشاء کند(همو1430 ،هـ ،ج ،1ص 262و ج ،3ص.)342 ،288
مواردی که تا اینجا در مورد تعامل میان قوۀ عاقله و متصرفه بیان شد ،مواردی است که تعامل،
باعث تسهیل یا تقویت فعل عاقله شده است ،اما گاه متصرفه با مداخالت و معامالت خود با عاقله،
مانع عملکرد آن میشود .نمونههای زیر از این قبیل است:
 .1متصرفه در هنگام فکرکردن ،قوۀ عاقله را دچار زحمت میکند .گاه وقتی نفس ناطقه ،متصرفه را
برای غرض صحیح به کار میگیرد ،این قوه به مطلب بیربطی منتقل میشود و از آن نیز به مطلبی
دیگر و به همین ترتیب .این کار باعث میشود که نفس ،مطلب ابتدایی را فراموش کند و برای دسترسی
مجدد به آن ،ناچار شود که تحلیل معکوس انجام دهد(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص156؛ صدرالدین شیرازی،
 ،1381ج ،2ص .)416

گاهی عاقله از تعقل خسته میشود و این به دلیل خستگی متصرفه است که در آن مورد ،نقش
معاونت در تعقل را به عهده داشته است(1طوسی ،1391 ،ص .)870در انتهای بحث ،فشردهای از نحوۀ
تعامل متصرفه و سایر قوای ادراکی ترسیم میشود:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1این خستگی و ضعف به ذات عاقله برنمیگردد ،بلکه به معاونش یعنی قوه متصرفه برمیگردد.
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عقل فعال
نفوس سماوی

عقل نظری
عقل عملی

باصره
سامعه
شامه قوای ظاهر
ذائقه
المسه

حس مشترک

خیال

متصرفه

واهمه

حافظه

قوای باطن

ممانعتهاي قوا براي فعل متصرفه
متصرفه در انجام فعالیتهای خود با ممانعتهایی از جانب سایر قوا روبهرو میشود .این ممانعتها را
که عمدتاً ناشی از توجه نفس به آن قوا است میتوان در قالب سه مورد زیر بیان کرد:
 .1گاهی نفس به دلیل اشتغال به حواس ظاهر و متمرکزکردن خیال به سمت این حواس ،اجازه
نمی دهد که خیال ،تسلیم متصرفه شود؛ بنابراین قوۀ متصرفه از کار خاص خود بازمیماند(ابنسینا،
1434هـ ،ج ،5ص153ـ.)154

 .2گاهی نفس ،قوۀ متصرفه را در افعال مربوط به تمییز و تفکر به کار میگیرد و این امر از دو طریق
رخ میدهد :الف) نفس بر قوۀ متصرفه چیره میشود و این قوه را همراه با حس مشترک برای ترکیب
و تحلیل صوری خاص برای نیل به هدفی منطقی ،به کار میگیرد .بههمیندلیل ،قوۀ متصرفه نمیتواند
تصرفاتِ خاص خود را انجام دهد؛ ب) گاهی نفس ،قوۀ متصرفه را از تخیّالت و تمثّالتی که با موجودات
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خارجی مطابقت ندارد ،بازمیدارد و آن صور را باطل میکند .اگر جلوی متصرفه از هر دو جهت گرفته
شود ،کار متصرفه سست میشود و اگر هر دو جهت از جلوی متصرفه برداشته شود(همانطورکه در
خواب ،اینگونه است) یا یک جهت برداشته شود(چنانکه در زمان ابتال به بیماریهایی که بدن را ضعیف
میکند و نفس از فکر و تمییز بازمیماند ،رخ میدهد و نیز در زمان ترس ،به گونهای که عقل ضعیف
میشود و امور ناشدنی را جایز میشمرد و بهکلی از تمییز و فکر باز میماند) ،در این صورت ،متصرفه
قوی میشود و به خیال روی میآورد و آن را به کار میگیرد(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص153ـ.)154
 .3اگر حس یا عقل ،قوۀ متصرفه را به کار گیرند ،متصرفه برای پرداختن به امور غیبی فراغت پیدا
نمیکند(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص .)158ابنسینا دو عامل برای نیل به مغیبات ذکر کرده است :یکی قوّت عقل
و نفس که موجب میشود اشتغال به حواس ،مانع نیل به مغیبات در بیداری نشود؛ دیگری ضعف عقل و
قدرت تشخیص که موجب میشود عاقله نتواند توجه و تصرفی اعمال کند و به همین سبب ،متصرفه در
کار و فعل اختصاصی خود ،بدون ناظر و آزاد باشد(همانجا) .در توجیه این تعارض باید به این نکته توجه کرد
که در نفسهای ضعیف ،توجه به قوۀ عاقله ،مانع توجه به متصرفه میشود ،اما در نفسهای قوی اینگونه
نیست؛ لذا ممانعت عقل برای متصرفه ،فقط برای نفسهای ضعیف متصور است.

عوامل تأثيرگذار بر صحت و قوّت افعال متصرفه
قوای ادراکی در کنار برخی از عوامل دیگر ،بر نحوۀ عملکرد متصرفه ـ و بالتّبع بر نحوۀ تعامل آن ـ تأثیرگذارند
و در تصحیح ،تنظیم و تقویت فعل آن دخیلاند .در اینجا به مجموعۀ این عوامل اشاره میشود:

 .1تقويت عاقله
تقویت قوۀ عاقله(اعم از عقل نظری و عقل عملی) 1نقش مهمی در صحت عملکرد متصرفه دارد.
به بیان ابنسینا تابیدن نور نفس ناطقه بر قوای باطنی ـ که کنایه از استیالی عقل بر آنها دارد ـ باعث
استفادۀ مثبت و مفید از آنها میشود(ابنسینا1434 ،هـ ،ج ،5ص .)162او تصریح میکند که قوای حیوانی
بدون کمک قوۀ عاقله در انجام مقاصد خود موفق نیستند(همو1400 ،هـ ،ص)384؛ بنابراین هم ازآنجهت
که متصرفه گاه مستقیماً تحت تدبیر عاقله واقع میشود و هم ازآن رو که با سایر قوای حیوانی مرتبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ابنسینا اشارهای به نظری یا عملیبودن قوۀ عاقله نکرده است .میتوان این امر را گواه آن دانست که مراد وی تقویت هر دو جنبۀ
قوه عاقله بوده است .همچنین با عنایت به دیدگاه دو فیلسوف مبنی بر مخدومبودن عقل عملی نسبت به قوای حیوانی و از سویی
مخدومبودن عقل نظری نسبت به عقل عملی ،میتوان بر عامبودن سخن مذکور صحه گذاشت.
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است ،به نحو مضاعف از تقویت قوۀ عاقله بهرهمند میشود.

 .2راستگفتاري و سالمت اخالقی
خواب ،حداقل در برخی موارد بدون فعالیت متصرفه امکانپذیر نیست .بهعنوانمثال نفوس ضعیف
که نمیتوانند خود را از دام متصرفه رها کنند ،صوَری غیرواقعی را که توسط متصرفه ایجاد شدهاند ،در
خواب مشاهده میکنند(صدرالدین شیرازی ،1381 ،ج ،2ص .)88همچنین بارها اتفاق میافتد که امری از
ملکوت بر انسان وارد میشود ،اما متصرفه با فعالیتهای خود ،آن امر را مغشوش میکند و این همان
خوابهای پریشان است که نیازمند تعبیر است(ابنسینا1392 ،ب ،ص .)230از طرفی سالمت اخالقی ازنظر
ابنسینا بر نحوۀ خوابدیدن اثرگذار است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سالمت اخالقی باعث
عملکرد مثبت قوۀ متصرفه در امر خواب میشود« :در اکثر اوقات ،خوابِ شاعر ،دروغگو ،بدکار ،مست،
بیمار ،مغموم و کسی که سوء مزاج دارد و یا در فکر است(در بیداری ،مسئلهای ذهن و فکر او را درگیر
کرده است) ،صادق نیست»(همو1434 ،هـ ،ج ،5ص158ـ .)160همچنین «صحیحترین مردم در رؤیا آنهایی
هستند که عادت به راستگویی دارند؛ زیرا عادت به دروغ و افکار فاسد ،حرکتهای خیال را بد میکند
بهگونهای که از نفس ناطقه اطاعت نمیکند ،بلکه حال چنین شخصی مانند حال خیال کسی است که
مزاجش به حرکتهای مشوش فاسد شده است»(همانجا).

 .3تعادل مزاج
تعادل مزاج یا عدم تعادل آن بر نحوۀ خوابدیدن انسان اثر میگذارد(صدرالدین شیرازی ،1381 ،ج،2

ص )88و همانگونه که در بند قبل آمد ،امر خواب معموالً بدون نقشآفرینی متصرفه صورت نمیپذیرد؛
به همین سبب ازنظر ابنسینا تعادل مزاج نیز همچون سالمت اخالقی در عملکرد صحیح متصرفه اثر
مثبت دارد؛ ازاینرو درستترین خوابها ،خواب مردمی است که مزاج معتدلتری دارند(ابنسینا1392 ،ب،
ص .)235ازنظر او چیرگی خون ]مزاج دموی[ در فرد باعث میشود که خواب چیزهای سرخرنگ ببیند
و چیرگیِ بلغم باعث میشود که خواب آبها ،رودخانهها ،برف و  ...ببیند .همچنین ازنظر ایشان اعتدال
مزاج باعث میشود که خوابهای خوش دیده شود(همو ،1393 ،ص270ـ .)412 ،281مالصدرا نیز همین
مطلب را تأیید میکند و میگوید« :احوال بدن و مزاجِ آن بر حکایتگری قوۀ متصرفه اثر میگذارد،
ازاینرو ،اگر صفرا بر مزاجش غلبه یابد ،اشیاءِ زرد را در خواب میبیند»(صدرالدین شیرازی ،1381 ،ج،2
ص.)788

تبیین چگونگی کسب تعادل مزاج به عهده پزشکان است نه فالسفه؛ ابنسینا هم در قالب پزشک در
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قانون میگوید« :بدی مزاج بر دو حالت است :یا بهطور طبیعی بد آفریده شده و یا اینکه خوب آفریدهشده
ولی بر اثر سن یا عدم رعایت بهداشت ،عوارضی به مزاج روی آورده و آن را از راه صحیح خارج نموده
است»(ابنسینا ،1393 ،ص.)412

نتيجهگيري
پس از بررسی و مقایسۀ دیدگاه ابنسینا و مالصدرا دربارۀ تعامل قوۀ متصرفه با سایر قوا ،میتوان نتایج
زیر را برشمرد:
 .1نقش مبانی فلسفی دو فیلسوف در رسیدن به آراء خاص ایشان در مورد تعامل متصرفه و سایر
قوای ادراکی حائز اهمیت است؛ بهعنوانمثال عدم اعتقاد یا التزام ابنسینا به لوازم بحث اصالت وجود
و بهتبع آن عدم اعتقاد به تشکیک در وجود و نهایتاً حرکت جوهری باعث شده است که سیر اندیشه-
ورزی ایشان به نظریه جسمانیه الحدوث بودن نفس ،ختم نشود؛ ازاینرو در خصوص ارتباط نفسِ مجرد
با بدن و قوای مادیِ نفس و نیز ارتباط قوای ادراکیِ مجرد با قوای ادراکیِ مادی ،تبیین دیگری غیر از
تبیین مالصدرا ارائه کند .درعینحال ،تأیید اغلب آرای ابنسینا در خصوص تعامل متصرفه با سایر قوا
توسط مالصدرا (بهرغم اختالف در مبانی) ،قابلتأمل است که میتواند دالیلی همچون بدیهی بودن
برخی از تعامالت قوا(مانند یافتن صور فراموششده) و ابتناء برخی از آراء بر تفسیر متون دینی(مانند
ارتباط متصرفه و نبوّت) داشته باشد.
 .2در تعامل متصرفه با حواس ظاهر هر دو فیلسوف معتقدند حواس ظاهر ،صور ادراکیِ خود را به
حس مشترک میسپارند و حس مشترک آنها را به قوۀ متصرفه میدهد تا در آنها تصرف کند؛ بنابراین
باید گفت تأثیر حواس بر متصرفه با وساطت حس مشترک و از طریق انتقال صور به متصرفه است.
همچنین هردو فیلسوف در این مسئله همرأی هستند که متصرفه و حواس ظاهر ،گاه برای فعل یکدیگر
مزاحمت و ممانعتهایی ایجاد میکنند و فقدان یا ضعف یکی از حواس ظاهر ،باعث فقدان یا اختالل
و نقصان در صور مرتبط با آن حس میشود و درنتیجه ،آنچه توسط حس مشترک در اختیار متصرفه
قرار میگیرد ،مخدوش یا منقوص میشود .خطاهای حواس ظاهر نیز بر همین روال ،موجب بروز خطا
در حاصلِ تصرفات متصرفه میشود .اختالف دو فیلسوف در این بخش مربوط به تبیین انتقال صور
است :مطابق نظر ابنسینا ،انتقال صور به معنی انطباع صورت در قوه جدید است که بهمحض ارتباط
رشتههای عصبی توسط روح بخاری ،بین دو قوه صورت میگیرد و مطابق نظر مالصدرا در هر مرتبهاى
از نفسِ حساسه یا متخیّله یا عاقله ،صورتى متناسب با مرحلۀ قبل ابداع مىشود و مرحلۀ قبل ،معدّ
مرحله بعد واقع میشود تا بتواند صورت مناسب خود را انشاء کند.

  128دوفصلنامه علمی حکمت سینوی /سال بیست و سوم  /پاییز و زمستان  /1398شماره 62

 .3در مبحث تعامل متصرفه با قوای باطن سه اختالف بین فیلسوفان مذکور وجود دارد :اول اینکه
ابنسینا برخالف مالصدرا که قوای ادراکی باطنی را مجرد(مثالی) میداند ،غیر از قوۀ عاقله ،تمامی
قوای ادراکی ـ ازجمله قوای باطنی ـ را مادی تلقی میکند؛ دوم اینکه ابنسینا واهمه را قوهای مستقل
در کنار چهار قوۀ باطنی دیگر میداند ،اما صدرالمتألهین معتقد است که واهمه ،فعل مستقلی تحت
عنوان درک معانی جزئی نخواهد داشت .باوجوداین ،صدرا برخالف اظهار این دو دیدگاه ،در مباحث و
عناوین متداول فلسفی در باب قوای باطن و خاصه قوۀ واهمه بر همان سبک و سیاق مرسوم یعنی
تبیین ارتباط قوا بر اساس مجاورت و نزدیکیِ مکانی و نیز لحاظ جایگاهی مستقل برای واهمه در کنار
چهار قوۀ باطن ،به اظهارنظر پرداخته است؛ سومین اختالف در این بخش ،طرح نظریه حضور توسط
صدرا بهجای نظریۀ انطباع است.
 .4در خصوص تعامل قوۀ متصرفه با قوۀ عاقله نیز میتوان گفت که در اکثر موارد میان دیدگاه دو
فیلسوف شباهت وجود دارد .موارد اختالفی در این بخش فقط شامل موارد ذیل است .1 :واسطه
قراردادن روحهای بخاری متعدد برای ارتباط قوای مادی با قوۀ عاقله توسط ابنسینا و ذومراتب دانستن
وجود و قائلشدن بهمراتب اشتدادی میان مرتبۀ مادی محض تا مرتبۀ تجرد تام و واسطه قراردادن
مرتبۀ مثالیِ نفس توسط مالصدرا؛  .2قائلشدن به نظریه انشاء توسط مالصدرا به جای نظریۀ تجرید.
 .5تعامل قوای ادراکی با یکدیگر به دو صورت انجام میپذیرد :مستقیم ،باواسطه؛ مثالً تعامل حواس
ظاهر با یکدیگر و با حس مشترک بهصورت مستقیم و با قوۀ متصرفه بهصورت باواسطه است ،زیرا
متصرفه از طریق روح بخاری به سایر قوا متصل شده است و اتصال آن با حواس ظاهر از طریق قوای
خیال و حس مشترک صورت میگیرد.
 .6متصرفه از طرفی رو به باال ،و از طرفی رو به پایین دارد .تعامل متصرفه با قوای باطنی و ظاهری
را میتوان تعامل با پایین ،و تعامل با عاقله و نفوس سماوی و عقل فعال را میتوان تعامل با باال
برشمرد؛ بهعنوان مثال تعامل متصرفه با قوای ظاهر و باطن در دریافت صور از خارج و نیز یافتن صور
مفقود را میتوان از تعامل نوع اول دانست و تعامل قوۀ متصرفه با قوۀ عاقله و نفوس سماوی و عقل
فعال در انتزاع صور کلّی و نیز خوابدیدن را از دستۀ دوم برشمرد.
 .7راهکارهای ارائهشده توسط ابنسینا و مالصدرا برای کمک به تصحیح عملکرد و تعامل متصرفه،
همچون راستگفتاری و تقویت نفس و تعادل مزاج ،میتواند زمینهساز انجام پژوهشهای بینرشتهای
برای تکمیل و روزآمد کردن این دیدگاهها واقع شود .مقابلۀ دیدگاه این دو فیلسوف با آرای مطرحشده در
روانشناسیِ فلسفی جدید و مباحث فلسفۀ ذهن و پزشکی روز ،میتواند در گسترش همه این علوم مفید
و مؤثر باشد.
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