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فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت

سال یازدهم ،تابستان  ،8931شماره مسلسل 04

خیال بهمثابه نفس حیوانی
بازشناسی قوّۀ خیال نزد صدرالمتألهین در پرتوی تبیین مبانی
و تحلیل کارکردها
تاريخ دريافت5935/5/5 :

تاريخ تأييد5931/1/15 :

محمدحسین وفائیان *

*

احد فرامرز قراملکی **

*

قوّۀ خیال در فلسفۀ ابنسینا و تابعان وی« ،خزانۀ» صوَری معرّفی میشود که
جزئی است و به وسیلۀ حسّ مشترک ادراک شده است .در مقابل ،صدرالمتألهین
در مقام تعریف قوّۀ خیال ،دو دیدگاه متفاوت ـ ولی منسجم و منطقی ـ را ارائـه
کرده که با تحلیل روششناختی وی در مباحث نفس ،قابـل اسـتنتاو و توصـیف
است .مسئله اساسی پژوهش جاری ،توصـیف نرریـۀ واقعـی صـدرالمتألهین در
مسئله چیستی خیال و سپس مقایسه آن با دیدگاه رایج مشائیان ،به منرور کشـف
نقاط اشتراک و افتراق حقیقی این دو دیدگاه است .یافتـه اصـلی کـه بـر اسـا
روش تحلیلی ـ منطقـی و بـا تهیـه بـر رویآورد تحلیـل گـزارهای و سیسـتمی
عبارات صدرالمتألهین در دو مقامِ «تبیـین مبـانی شـناخت قـوّۀ خیـال» و «ارائـه
کارکردهای این قوّۀ» به دست آمده است ،حاکی از اتخـا دو رویهـرد از سـوی

* دانشجوی دکتری دانشگاه تهران ،رشته فلسفه و کالم اسالمی ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی.
** استاد گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تهران.
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صدرالمتألهین در تعریف قوّۀ خیال است .وی در ابتدای مباحث نفـسشناسـی و
قوای آن ،تابع دیدگاه مشهور مشائیان است .پس از آن و در فرایندی تعالیگونـه
و با ابتنا بر امهان تشهیک در قوای نفس ،دیدگاه دیگـری را در بازشناسـی قـوه
خیال ارائه میدهد .صدرالمتألهین خیال را بهمثابه نفس حیوانی و فصـل حقیقـی
انسان در مرتبۀ حیوانیّت معرّفی نموده که خود ،مبتنی بر قـوّهانگـاری هریـک از
مراتب سهگانۀ نفس انسانی در نرام فلسفی وی است.

واژگان کلیدی :صدرالمتألهین ،انسانشناسی ،قوای نفس ،خیال ،نفس حیوانی.
 .1مقدمه

خیال بـهعنـوان قـوّهای مسـتقل از قـوای نفـس حیـوانی و نیـز ارائـه تعریـف و
کارکردهای خاصّ آن ،در فلسفۀ ابنسینا پدید میآید و برجسته میشود .بسیاری
از شارحان و تابعان مبانی ابنسینا و همچنین سهروردی در برخی کتب خـویش،
از تعریــف ارائــهشــده از ســوی ابــنســینا بــرای ق ـوّۀ خیــال پیــروی کــردهانــد.
صدرالمتألهین در دو کتاب اسـفار و المبـدأ و المعـاد کـه در آنهـا مبسـوطتـرین
دیدگاههای خود را در حیطۀ «تعریف نفس و قوای آن» ارائـه مـیدهـد ،تـا حـدّ
زیادی از آرای ابنسینا تبعیّت میکند .ایـن در حـالی اسـت کـه در کتـب دیگـر
خویش و نیز در مواضعی دیگر از دو کتاب مـککور ،عبـارات و دیـدگاههـایی را
مطرح میسازد که متفاوت از دیدگاه وی در تعریف خیال در مباحث قوای نفس
است.
مسئله اساسی این پژوهش ،بازشناسی ـ و نه صـرفا شـناخت ـ قـوّۀ خیـال از
منرر صدرالمتألهین با بهرهگیری از روش تحلیلی ـ منطقی عبارات وی در تبیـین
مبانی نفسشناسی و تحلیل کارکردهای منتسب به قوّۀ خیـال ،و همچنـین تبیـین
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چرایی تفاوت دو دیدگاه او در تعریف قـوّۀ خیـال اسـت .شناسـایی قـوّۀ خیـال
بهعنوان قوهای از قوای نفس حیـوانی و اکتفـا بـه برخـی تعـاریف ارائـهشـده از
صدرالمتألهین برای این قوّه ،امری است که در پژوهشهای مختلف مورد واکاوی
قرار گرفته و نتیجه آن ،امری جز همسانی تعریف صدرالمتألهین با تعریف دیگـر
فیلسوفان از قوّۀ خیال (خزانۀ صور جزئی و محسوسـات) نبـوده اسـت؛ 5گـویی
اختالفی میان صدرالمتألهین و پیشینیان مشائی وی در نگاه به خیال در قوای نفس
وجود ندارد.
مسئله اساسی این جستار را میتوان در ضمن مسائل فرعی دیگـری نیـز بیـان
کرد :آیا صدرالمتألهین در تعریف خود از خیـال ،کـامال تـابع دیـدگاه فیلسـوفان
مشائی یا اشراقی پیش از خود است؟ آیا خیال در حهمت متعالیـه دارای معنـایی
واحد است یا در معنای مختلف دیگری نیز به کار مـیرود (اشـتراک لفـ؟)؟ آیـا
تفاوت در عبارات صدرالمتألهین در تعریف خیال ،نشاندهنده روش متعالیـه وی
در حهمت متعالیه است یا آنهه نشان از اضطراب و دوگانگی دیـدگاه وی دارد؟
خیال در نگاه متعالیۀ صدرالمتألهین و براسا

مبانی نفسشناسی وی چه تعریفی

دارد؟
فرضیه بهدستآمده پس از بررسی اولیه آن است که صدرالمتألهین در عبارات
مختلف خود ،اگرچه در ابتدای مسیر و در مقام تعریـف ،تـابع دیـدگاه مشـائیان
 .1برای نمونه نک :بررسی تطبیقی خیال در اندیشه ابنعربی و مالصدرا (پهلوانیان و دیگرران )1931

نفس و قوای آن از دیدگاه ارسطو ابنسینا و صردرامم أمهین (طرارری  )1939و قروای ادرا براطنی از
دیدگاه دو حکیم مسلمان (رضایی و دیگران  )1933و از دس ه دوم نک :نقش خیال در معرفت شناسری و
دینشناسی صدرامم امهین (صانعپور  )1933جایگاه قوّۀ خیال در نظام فلسفی صدرامم أمهین (یاسینی )1933
و تحلیل جایگاه خیال و ورم در گس رۀ ادراکات و افعال انسان از منظر صدرامم أمهین (رضایی .)1931
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است ،در میانۀ راه و برشماری کاربردهای خیال ،نرریه متعـالی و نـوین خـود را
ارائه میدهد که بر تناظر قوای نفس با مراتب سهگانۀ هستی مبتنی است .دیـدگاه
نوین وی ،همسانی خیال و عینیّت آن با نفس حیوانی انسان است.
]

 .2بازشناسی قوّۀ خیال در حکمت متعالیه در پرتو روششناسی صدرالمتألهین

صدرالمتألهین در ابتدای تعریف علم فلسفه و با اقتبا

از تعریف ابنسینا ،فلسفه

(ابنسینا،0011ق:01؛صدراامتألمیین،0890م،
را به «استهمال نفس» تعریف میکند 

ج:0 .)01استهمالانگاری فلسفه و تعلیم آن ،در دو حیطۀ «آموزشپکیری (تعلّم)»
و «آموزشدهی (تعلیم)» قابل تصویر بوده ،هر دو از سوی صدرالمتألهین متحقّـ
گشته است .او خود مـتعلّم فلسـفه بـوده و مسـیری یـورنی در فلسـفهورزی و
آموزش فلسفه پیموده است؛ مسیری که در آن ،نگرش وی از اصالت الماهیـۀ بـه
اصالت الوجود تغییر پیدا کرده ،ثمرۀ آن نیز ،تولید اثری ژرف در مباحث نرری و

منطب بر شیوۀ فلسفهآموزی وی است .امحکمة امم عامیة فی االسفار امعقلیة االربعرة
که صدرالمتألهین آن را با واژۀ «کتابنا الهبیر» در دیگر آثـارش توصـیف مـیکنـد
بیتا: ،)10اگرچه از نخستین تألیفات وی است ،عجـین و همـراه بـا شـیوۀ
(هتو، 
فلسفهورزی صدرالمتألهین و با رویهردی فرایندگونه به نگـارش درآمـده اسـت.
ارجاعاتی که صدرالمتألهین در اسفار ،به کتب متأخر خود داده 5و تغییراتی که در
اسفار بر اسا

آخرین یافتههای علمی خـود پدیـد مـیآورد 1،شـاهدی بـر ایـن

 .1برای اطالعی جامع از ارجاعات نک( :عبودیت .)93-91 :1931
 .1برای نمونه نک :مباحث عاقل و معقول که در مشاعر ر از آخرین تأمیفات صدرامم أمهین ر ذکر شده
و درعینحال در رمین مبحث در اسفار نیز بدان اشاره میگردد .رمچنین است نظریة جمع بین دوام فیض و
حدوث زمانی عامم طبیعت که در شرح اصول کافی تدوین یاف ه اسرت (صردرامم أمهین  1939ج101 :9
 110و  )933و وی خالصهای از آن را در اسفار در بحث مذکور منعکس کرده است.
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مدعاست .برخی از صاحبنرران ،ایـن ارجاعـات را نشـان از نگـارش مـداوم و
تهمیل مستمرّ اسفار میدانند؛ بهیوریکـه وی تـا آخـر عمـر خـویش ،دسـت از
نگارش این اثر یا تصرف در آن برنداشته (جوادیآملی،،0091ج:0 )01و پرونـده
5

آن تا آخر عمر وی که به یافتههای علمی جدید دست مییافته ،بازمانده است.
استهمالانگاری فلسفهورزی ،در حیطۀ آمـوزشدهـی و تعلـیم نیـز از سـوی
صــدرالمتألهین رعایــت مــیشــود .وی در بیشــتر آثــار خــود ،مســیری متعــالی و
استهمالی را در تعلیم فلسفه پیش گرفته است و از الگویی خاص بهـره مـیبـرد.
روش وی در سه مرحلۀ «بهرهگیری از میراث فلسفی پیشـینیان»« ،مـتنپژوهـی و
تحلیل رهاوردهای فیلسوفان پیشـین» و در نهایـت« ،بازسـازی و تهـوین مبـانی
متعالیۀ فلسفه خود» شهل میگیرد« :ما در بیشـتر مقاصـد خـاصّ فلسـفی خـود،
روش و دیدگاه حهیمانِ پیش از خود را در ابتدای مباحث و گاه تا میانۀ راه پیش
میگیریم ،اما در نهایت و در رسیدن به هدف و دیدگاه متعالیه خود ،از آنها جـدا
میشویم» (صراامتألمیین،اسفاا،ج:0.)98
مرحلۀ سوم از مراحل تعلیم فلسفه نزد صدرالمتألهین و ارائه دیـدگاهی نـو و
متعالی از او ،گاه بهصراحت تبیین میگردد و وی نرر نهـایی خـود را بـهروشـنی
تقریر مینماید؛ همانند دیدگاه وی در وجود ربطی ،حرکت جوهری ،ارتباط علت
و معلول و برخی دیگر از مباحث ،اما گاه این متعلّم است که باید مرحلۀ سوم را
به دقت پیگیری و دیدگاه متعالیه صدرالمتألهین را استخراو کنـد .دیـدگاهی کـه
اگرچه وی مقدّمات آن را فراهم میآورد و لـوازم و آثـار آن را بـهخـوبی شـرح
میدهد ،جز در مواردی معدود و بـا اشـاراتی گـکرا ،بـدان تصـری نمـینمایـد.

 .1برای اطالع بیش ر نک( :وفائیان و فرامرز قراملکی .)11-19 :1931
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مباحث خیال و دیدگاه واقعی صدرالمتألهین در تبیین آن نیـز بـدین شـهل ارائـه
شده است.
بررسی مواضعی که صدرالمتألهین در آنها به تعریف و تبیین کارکردهای خیال
میپردازد ،نشاندهنـده تفـاوت رویهـرد صـدرالمتألهین در مراحـل اول و سـوم
فلسفهورزی وی است؛ بدان معنا که خیال در حهمت متعالیه ،از مواردی است که
وی درصدد ارائه دیدگاهی جدید و متفاوت از دیدگاه پیشینیان مشائی یا اشـراقی
خود در تحلیل آن است .اما با وجود این و در ابتـدای مسـیر ،همـراه بـا میـراث
حِهمی مشائیان قدم برمیدارد و همسان با آنها ،به تعریف خیـال و دیگـر قـوای
نفس حیوانی میپردازد و گاه نیز به انتقادهایی نهچندان مبنایی پرداخته است ،امـا
دیدگاه خاص خود را در مواضعی که درصدد ارائه تعریـف رایـج از قـوّۀ خیـال
است ،آشهار نمیکند .دیدگاه خاصّ وی مبتنی بر مبانیای است که او در مباحث
دیگری آنها را مطرح و اثبات کرده است؛ مبانیای همچون تجـرّد خیـال و صـور
خیالی ،اثبات خیال منفصل ،همسانی مراتب نفس و هستی و  . ...صدرالمتألهین با
ابتنا بر مبانی مککور ،به برشماری کارکردهایی متفاوت از کارکردهای سینوی قوّۀ
خیال در مباحث مختلف میپردازد .این امر نشانه آن است که او تعریف دیگـری
از قوّۀ خیال در هن داشته که بر مبانی مککور و مولِّد آثار خاصّی مبتنی است.
در ادامه به توصیف قوّۀ خیال ،آنچنانکه وی در ابتدای مباحث نفسشناسی و
در مقام همراهی با تعریف ابنسینا ارائـه داده اسـت ،مـیپـردازیم .توصـیفی کـه
برخاسته از یهی از دو دیدگاه صدرالمتألهین بوده ،بیشترِ پژوهشگران صدرایی نیز
تا به حال بر آن تهیه و نرریه خیال صدرا را براسا

آن توصیف کردهاند .پس از

آن و به وسیلۀ کر «مبانی» و «کارکردهـای خـاصّ» خیـال در حهمـت متعالیـه،
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تعریف نوین وی را از قوّۀ خیال استنتاو و ارائه میکنیم.
 .3شناخت خیال در پرتو تحلیل دیدگاه فیلسوفان پیشین
5

«خیال» که صدرالمتألهین از آن با اصطالح «مصوّره» نیز نام میبرد« ،قـوّۀ حـاف؟ِ
صوَر موجود در حس مشترک» است؛ به شهلی که میتوان آن را گنجینه و مخزن
صورتهای وارد در حسّ مشترک دانست .تا وقتی نفس در ارتباط بـا محسـو
خارجی و جزئی است ،صورتهای علمی شیء محسو

جزئی (رنگ ،بو ،مزّه،

شهل و  )...در حس مشترک وارد میشـود و هنگـام قطـع ارتبـاط بـا محسـو
خارجی ،صورت علمی در قوّۀ خیال نگهداری میگردد 1.براسـا

ایـن تعریـف،

تنها وظیفۀ قوّۀ خیال ،حف؟ و نگهداری صور جزئیۀ است .انحصار کارکرد خیـال
در حف؟ صور ،امری است که صدرالمتألهین در تبیین ادلۀ تغایر حس مشـترک و
خیال نیز بدان اشاره میکند (صراامتألمیین،0890م،ج:9.)001
این تعریف ،دقیقا منطب بر تعریف ابنسینا از قـوّۀ خیـال (0010ق،ج:0 )01و
تابعان وی در این مسئله (بیتنیداا،:0018010؛فخدراایی،،0000ج:0 )009اسـت.
بنابراین ،صدرالمتألهین در هنگامۀ برشماری قوای نفـس و تعریـف مسـتقیم قـوّۀ
خیال ،با دیگر فیلسوفان همراهی میکند و اختالف دیدگاهی را ارائه نمیدهد.
صدرالمتألهین اگرچه در موضع تعریف رسمی خیال ،آن را ـ چنانکه کر شد
ـ و همراستا با مشائیان تعریف میکند ،در مواضعی دیگر که تعداد آنهـا نیـز کـم
 .1اطالق نام مصوّره بر خیال در عبارات ابنسینا نیز مشهود است1100( :ق11 :؛ 1330م  .)93ایرن
واژه مش ر مفظی بین خیال و قوّۀ مصوّره در نباتات است (سبزواری 1113ق ج.)131 :3
 .1تعریف مذکور در ک ب فیلسوفان مخ لفی ذکر شده است( :ابرنسرینا 1101ق ج93 :1؛ جرجرانی
13 :1930؛ فخررازی 1111ق ج913 1؛ صدرامم أمهین 1331م ج.)111 :3
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نیست ،توصیفها و کارکردهای دیگری از خیال ارائه میدهد که در نگاه نخست
با تعریف صری وی از خیال ،در انسجام کامل نیست .آیا وی در مواضـع دیگـر،
واژههایی همچون تخیّل ،خیال و  ...را بهجای یهدیگر به کار برده است یـا آنهـه
در معنای خیال وسعت میبخشد؟ تبیین صحی ایـن مطلـب ،پـیش از آنهـه بـه
بررسی «مبانی متعالیه نفسشناسی» و «تحلیل کارکرهای منتسب به قوّۀ خیال» نیاز
داشته باشد ،نیازمند بررسی دو مدرِک باینی ،یعنـی «تخیّـل» و «حـسّ مشـترک»
است تا در پرتوی آن ،امهان داوری صحی در انتساب کارکردهـای مختلـف بـه
قوّۀ خیال یا عدم آن در عبارات صدرالمتألهین پدید آید.
 -1-3تحلیل معناشناختی «حسّ مشترک» و «متخیّله»

قوّۀحسمشأرک :صدرالمتألهین «حسّ مشترک» یا همان «بنطاسیا» (لوح نفـس)
را نیز همانند مشائیان ،قوّهای نفسانی معرّفی میکند که همه مدرَکات ظاهری بدان
منتهی میگردد (صراامتألمیین،:0080 .)000ابنسینا با تفاوت نهـادن بـین کـارکرد
«قبول و مشاهدۀ صورت» در حس مشترک و «حف؟ صورت» در خیال ،مغـایرت
ابنسینا،0010ق،ج:0)01؛ امری کـه
میان حس مشترک و خیال را اثبات مینماید ( 
مورد ا عان صدرالمتألهین در «مقام تعریفِ حـس مشـترک» نیـز قـرار مـیگیـرد
(صراامتألمیین،0890م،ج:9 .)000ازاینرو ،تا وقتی نفس در اتصـال بـا محسـو
خارجی باشد ،صورت محسو

در حسّ مشـترک مشـاهده و درک مـیگـردد و

زمانی که اتصال منقطع شود ،خیال وظیفۀ حف؟ آن را به عهده میگیرد .براسـا
آنچه حهیمان مشاء بیان میکنند و صدرا نیز در مقام تعریف خیـال ،آن را تهـرار
مینماید ،مشاهده و رؤیت محسوسات ،اساسیترین وظیفۀ حس مشـترک اسـت
که از خیال نفی میگردد (هتان:001؛هتو،0011ب:.)001
قوّۀمأخیّله :ابنسینا قوای حسّ باینی را به پنج قسم تقسیم کرده که یهـی از
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آنها قوۀ متصرّفه است .قوّه متصرّفه ،یا تحت تصّرف نفس نایقه انسانی است و یا
تحـت تصـرّف وهــم .در حالــت اول ،قـوّۀ متصـرّفه «مفهّــره» و در حالــت دوم،
«متخیّله» نامیده میشود .ازاینرو ،متخیّله و مفهّره دو حیث از یک قوّه بـه شـمار
آمده که براسا

قوّۀ حاکم و مستخدِم ،مفاهیم انتزاعشده از آن متفاوت میگـردد

(ابنسینا؛:0018008؛صراامتألمیین،:0080.)008

براسا

آنچه کر گردید ،پیامد مهم تحلیـل خیـال در مقـام تعریـف رایـج و

تغایر آن با حسّ مشترک و قوّۀ متخیّله ،آن است که قوّه خیال در تعریف سینوی،
قوّهای صرفا منفعل است که تنها وظیفۀ آن ،حفـ؟ِ مشـاهَدات حـسّ مشـترک یـا
إنشائات قوّۀ متخیّله است؛ نه قدرت بر انشاء صورت دارد و ازاینرو ،نمـیتوانـد
تغییری در مخزونات خود پدید آورد ،و نه کارکرد ادراک و مشاهده بدان منتسب
میگردد .دقت در این پیامد ،یاریرسان تشخیص دیدگاه نوین صـدرالمتألهین در
تعریف قـوّه خیـال اسـت؛ زیـرا کارکردهـای قـوّۀ خیـال در معنـای جدیـد ،بـا
کارکردهای قوّۀ خیال برحسب مبانی سینوی ،تفاوتهای قابل مالحرهای دارد.
 .4بازشناسی قوّۀ خیال در نفسشناسی صدرالمتألهین :خیال بهمثابه نفس حیوانی

بازشناسی قوّۀ خیال و استنتاو معنای نـوینی از آن ،بـر «تبیـین مبـانی» متعـالی و
نوآورانۀ صدرالمتألهین در نفسشناسی و همچنین «تحلیـل کارکردهـا»ی خاصّـی
مبتنی است که صدرالمتألهین در عبارات مختلف خود ،به قـوّۀ خیـال بـه معنـای
جدید منتسب مینماید .در پرتـوی ایـن دو بخـش ،قـوّۀ خیـال و معنـایِ نـوین
ارائهشده از سوی وی در حهمت متعالیه قابل تقریر خواهد بود.
 -1-4بازشناسی قوّۀ خیال در پرتوی تبیین مبانی

بازشناسی قوّۀ خیال ،مبتنی بر چهار مبنای اساسی است که هریک مخصـوص

222

خیال بهمثابه نفس حیوانی بازشناسی قوّۀ خیال نزد صدرالمتألهین...

حهمـــت متعالیـــه و بـــدون ســـابقه در میـــراث فیلســـوفان پیشـــین اســـت:
( )2تشهیکپکیری نفس ،همسان با تشهیک مراتب وجود براسا

5

تناظر مراتـب

نفس و وجود؛ ( )2تجرّد مرتبۀ خیالِ نفس و مرتبۀ خیالِ هسـتی؛ ( )2اعتقـاد بـه
ثبوت خیال متصل در نفس؛ ( )2امهان استهمال قوای نفس همسان بـا اسـتهمال
ات نفس.
«وجود» در حهمت متعالیه امـری مشـهک معرفـی مـیشـود (صدراامتألمیین،

0890م،ج:0 .)08هر مرتبهای از آن احهـام و مللفـههـای مخصـوص خـود دارد
(هتان،ج:1 )011که این امر سبب اختالف احهام مراتب وجود میگـردد (هتدو،

:0010 .)01صدرالمتألهین احهام وجود و نفس را از حیث تشهیک مراتب ،متناظر
با یهدیگر میداند و برایناسا  ،نفس را نیز دارای مراتب متعدّد معرّفی مینماید
(هتو،0011ب:.)000
صدرالمتألهین نرام هستی شناسی و نفـسشناسـی خـود را براسـا

تقسـیم

مراتب هستی و نفس به سه جنس و مقام «حسّ»« ،مثـال» و «عقـل» پایـهگـکاری
میکند 1که در عبارات افلـویین نیـز دیـده مـیشـود (0000ق:000و .)008وی در
حاشیه خود بر الهیات شفاء چنین مینویسد« :درجات انسان ...سه مرتبـه اسـت؛
همانیورکه درجات عالَم هستی سه مرتبه است .انسان حسّی مدرِک محسوسات،
انسان خیالی مدرِک مثالیات و انسان عقلی مدرِک صورتهای مفارق عقلی است»
 .1ردف این جس ار کاوش عمیق و اثبات مبانی چهارگانه مذکور در حکمت م عامیه نیست که این امر
خود نیازمند پژورشرای مس قل است بلکه این مبانی تنها بهعنوان پیشفرضرای نظریه جدید خیرال در
حکمت م عامیه بیان میگردد.
 .1برای دیدن عبارات م عدّد صدرامم أمهین در تقسیم سهگانه مذکور نک131 :1911( :؛ 1331م ج:3
 31و ج110 :9؛  199 :1939و .)...

سال یازدهم ،تابستان  ،8931شماره مسلسل 04

222

(هتو،بیتا:.)009

مرتبۀ وجودی خیال در هستیشناسی حهمت متعالیه ،مرتبهای از هستی است
که از مادّه و حرکت رهایی یافته ،ولی از لوازم آن رهایی تامّ نیافته و به تجرّد تام
عقلی وارد نگشته است .ازاینرو ،مرتبۀ خیال از نفس و مرتبـۀ خیـال از هسـتی،
همچون برزخی می مانند که از سویی رو به عـالَم مـادّه و از سـویی رو بـه عـالَم
مفارقات تعلّ دارند (هتو،،0890ج:9 .)090بنا بر تناظر احهام و مراتـب نفـس و
هستی و تقسیم هستی به سه مقامِ «حسّ»« ،خیـال» و «عقـل» ،صـدرالمتألهین در
اســفار و برخــی تألیفــات خــویش (0010ب:800؛0890م،ج:0 )011از ســه نــوع
متفاوت نفس که در تناسب با مراتب سهگانۀ مراتب هستی قرار دارد نام می بـرد:
نفس نباتی ،نفس حیوانی و در فراترین مرتبه :نفس نایقه.
سه مرتبۀ مککور ،مراتبی یولی و وجـودی بـوده ،هریـک از کمـارت نفـو
فرودستی در کمارت نفو

برتر ،به نحو اشدّ و ابسط موجود هستند .این مطلب

به معنای وجود ترتّب علّی و معلولی ـ مانند دیدگاه مشـائیان در نفـسشناسـی ـ
میان این نفو

نیست ،بلهه در نفس نایقه انسانی ،همۀ کمارت نفو

فرودستی

به نحو بسیط و غیرمحصّل در نفس اعلـی وجـود دارد (هتدو،0890م،ج:9 )81و
نفس به شهل مستقیم ،خود فاعل و مبدأ تمام افعـال نبـاتی و حیـوانی و انسـانی
است (هتان:.)80
صدرالمتألهین در مواضع متعددی نیز بر مبنای دوم و سومِ نظریه نوین خوود
تصریح میکند 1.مبنای دوم او در تقابل با دیوداا موادیانگوار وووخ خیواز نوزد
ابنسیناست .مبنای سوم او نیز در تقابل با دیداا سهروردی است که اعتقادی به

 .1نک :عبارت وی در (بیتا191 :؛ 1331م ج 909 :1و ج 931 :3و .)...
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ثبوت «خیاز متصل» در نفس به معنای «مرتبۀ نفوس خیوالی و ویووانی» نودارد.
مرتبۀ خیاز از عالَم هستی «خیاز یا مثاز منفصل» ،و مرتبۀ خیاز از نفس انسوانی
«خیاز یا مثاز متصل» نامید میشود 1.سهروردی در اثبات عالَم «خیاز منفصل»
و مُثل نوری بسیار کوشید است ،اما مرتبهای همسان و متنوارر بوا ن را بورای
نفس ثابت نمیکند؛ درصورتیکه صدرالمتألهین با بیان تفاوتهای مثاز منفصول
و متصل ،صور مخترَع نفس را متقوم به نفس و خیاز متصل و برخالف سهروردی
و دانسته ،تفاوتهای خود را با سهروردی در ویطه عوالَم خیواز منفصول و خیواز
متصل چنین برمیشمارد:

 .2خیال و مثال منفصل ،عالَمی عریم و مسـتقل از نفـو

انسـانی اسـت کـه

صورت علمی و جزئی تمام موجودات هستی در آن منقوش اسـت؛ درحـالیکـه
سعه و شمول خیال و مثال متصل ،براسا

سعه و شمول مرتبۀ وجودی هر نفس

انسانی مشخص میگردد.
 .2سخن از صدق و ککب در مثال منفصل بـیمعناسـت؛ زیـرا مثـال منفصـل
مرتبهای از عالَم هسـتی اسـت و مطابقـت یـا عـدم مطابقـت بـا امـری دیگـر را
برنمیتابد؛ درصورتیکه صور حاصل در مثال متصل و مرتبه خیال نفس انسـانی،
متاثّر از نفس و حارت مختلـف بـدن و روح بـوده ،ازایـنرو ،همیشـه صـادق و
واقعنما نیستند.
 .2صور موجود در مثال متصل و خیال نفس ،مُنشـا و مختـرع نفـس هسـتند؛
درصورتیکه صور موجود در مثال منفصل ،صـوری ثابـت و غیرمتـأثر از نفـو
(هتو،بیتا:.)000

انسانی میباشند

 .1نک :عبارات وی در (بیتا191 :و133؛ 1331م ج.)133 :1

سال یازدهم ،تابستان  ،8931شماره مسلسل 04

222

مبنای چهارم صدرالمتألهین بر دو اصل «اتحاد ترکیبی نفس با قـوای خـود» و
«مشهک بودن نفس و امهان استهمالپکیری و حرکت جوهری آن» مبتنی اسـت.
او اصل اول را ضمن قاعده «النفس فی وحدتها کل القـوی» در تألیفـات خـویش
تقریر میکند (هتو،0890م،ج:9 )80و در عباراتی دیگـر ،بـر حرکـت جـوهری و
اسـتهمالپــکیری نفـس نیــز تصــری مـینمایــد (هتددان:000؛هتددو،:0010.)081
براین اسا  ،امهان استهمال قوّۀ خیال نیز وجود دارد که صدرالمتألهین براسـا
آن ،دیدگاه نوین خود را ارائه میکند.
 -2-4بازشناسی قوّۀ خیال در پرتوی تحلیل کارکردها

هنگام بررسی کارکردهای منتسب به خیال در عبارتهـای صـدرالمتألهین ،بـا
مواردی مواجه میشویم که متفاوت از کارکردهـای بیـانشـده براسـا

تعریـف

مشائیان از خیال است .کارکردهای مککور ،تنها با نرر به مبانی کرشده در بخش
پیشین که منطب بر حهمت متعالیه است ،قابل درک و تصدی میباشد.
در این بخش ،تعدادی از کارکردهای دوگانۀ بیانشده از سوی صـدرالمتألهین
کر میگردد تا ایـن پـژوهش را بـه اشـباع نرـری بـرای ارائـه دیـدگاه متعالیـه
صدرالمتألهین در شناخت قوّۀ خیـال برسـاند .در هـر مـورد ،یهـی از کارکردهـا
هم راستا با دیدگاه مشائیان ـ در گـام اول تعلـیم فلسـفه ـ و دیگـری منطبـ بـر
دیدگاه نوین وی است .پس از آن و با نرر به مبانی چهارگانـه مـککور در بخـش
پیشین ،تعریف نوین صدرالمتألهین از قوّۀ خیال ارائه میشود:
 .2صدرا در توضی و اثبات اجمالی حس مشترک در باب رابع از جلد هشتم
اسفار چنین مینویسد« :إن بعض امحیوانات کامفراش و غیررا مفقده امحسَّ امبراطنی
ربّما ی هافت على امنار مرۀ بعد أخرى .و مو کان مه تخیل و حفظ مم یکن یعود إمى ما
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تأذى به مرۀ» (هتو،0890م،ج:9 .)089صدرا این عبارت را در بخش اثبات حـس
مشترک بیان میدارد؛ درحالیکه ویژگیهـای بیـانشـده بـرای ایـن قـوّه در ایـن
عبارت ،منطب بر تعریف رایج از قوّۀ خیال است؛ امری کـه سـبزواری را نیـز در
حاشیه خود بر اسفار دچار حیرت کرده ،دست به توجیه آن میزند (0009ق،ج:9

.)089
 .2در موضعی دیگر از اسـفار و در مغـایرت حـس مشـترک و خیـال چنـین
میگوید« :أن صور اممحسوسات قد تکون مشاردۀ و قد تکون م خیلرة1و اممشراردۀ
غیر ام خیل فامحس اممش ر یشارد تلک امصور و امخیرال ی خیلهرا» (هتدان:)000؛
درحالیکه در مفاتی الغیب و در موضعی که درصدد بیان دیدگاه متعالی خود در
قوّۀ خیال است ،چنین میگوید« :و امفرق بین ما یسمى مشاردۀ و برین مرا یسرمى
تخیالً میس إال بقوۀ امظهور و ضعفه فاممدر براددرا

امخیرامی یسرمى مشراردۀ»

(هتو،:0010.)111
 .2صدرالمتألهین در چند عبارت متفاوت ،وظیفه حس مشـترک را بـرای قـوّۀ
خیال و بالعهس ،ثابت مینماید:
[« الحس المشترک] آمة ددرا

اممحسوسرات اماائبرة مرن امحروا » (هتدو،

0890م،ج:9.)001
 « امبرران منا قد دل على بقاء امقوۀ امخیامیة اممدرکة ملصرور اماائبرة عرن عرامم
امحوا » (هتو،:0010818و.)111
 .1م خیّل در این عبارت به معنای «آنچه در خیال نگهداری میشود» است .چنانکه پریشترر اشراره
شد واژۀ م خیّل به اش را مفظ میان «آنچه در گنجینۀ خیال نگهداری میگردد» و «آنچه بره وسریلة قووۀ
م خیّله انشاء میشود» به کار میرود.
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« امخیال ...مُدر امصور» (هتو،0011امف:.)011
در این سه عبارت ،ادراک صور ،یکبار به حس مشـترک و دیگربـار بـه قـوّۀ
خیال منتسب شده است؛ درحالیکه بنا بر تعریـف رایـج سـینوی ،ادراک از قـوّۀ
خیال نفی میگردد.
 .2صدرالمتألهین در همراهی با نفسشناسی سـینوی ،ادراک را از خیـال نفـی
میکند« :میس امخیال مدرکا مها ألن امخیال حافظ و إال مکان کل ما کان مخزونا فیره
م مثال مشارد» (هتو،0890م،ج:9)001؛ درحالیکه عنوان کلّیِ «مدرِکات باینی» را
برای مباحث «حوا ّ باینی» برمیگزیند و خیال را یهی از اقسام مدرکات باینی
برمیشمارد (هتان:.)018
 .2او در المبدا و المعاد تصویرگری نفس را در خواب و رؤیا بـه قـوّۀ خیـال
منتسب میکند (:0080)098؛ درحالیکه تخیّل و رؤیاها در خواب ،از سنخ انشـاء
و جعل بوده ،از کارکردهای «قوّۀ متخیّله» در دیدگاه مشهور است.
 .2تصویرسازی ،تسویالت و تزیینات فاسد نفسانی ،از سـنخ انشـاء نفـس ،و
یب دیدگاه مشائیان و صدرالمتألهین در ابتدای تعلیم نفسشناسی ،از کارکردهای
«متخیّله» است؛ بااینحال ،وی گاه در عباراتی ،منشـأ تصویرسـازی و  ...را «قـوّۀ
خیال» معرفی میکند (هتو،0011امف:.)011
 .2صدرالمتألهین در عباراتی از اسرار اآلیـات عـدم وجـود خسـتگی و فعـل
حرکتی را هنگام تخیّالت و تصویرسازیِ صـور متثمثّلـه ،دلیلـی بـر تجـرّد «قـوّۀ
خیال» بیان میکند (هتان:)000؛ درحالیکه بر یب تعریف رایج سینوی ،اسـتدرل
مککور استدرلی برای اثبات تجرّد قوّۀ متخیّله است ،نه خیال.
 .2او در اسفار و مفاتی الغیب نیز در ضمن تبیین تجرّد صور منشأ نفس ،آنها
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خیال بهمثابه نفس حیوانی بازشناسی قوّۀ خیال نزد صدرالمتألهین...

را محصول بهکارگیری قوّۀ خیال و انشاء صور به وسیلۀ این قوّه معرفی مینماید:
 أن امصور امم خیلة عندنا موجودۀ فری صرقع مرن امرنفس بمتررد تأثیرررا و
تصویررا باس خدام امخیال (0890م،ج:0.)010
 ... و من رذا امقبیل امصور ادنشائیة امحاصلة من امنفس بقوتها امخیامیة (:0010

.)881
درحالیکه انشـاء و ادراک ،هـر دو از خیـال در مقـام تعریـف رایـج آن نفـی
میشود.
آنچه کر گردید ،تنها بخشی از مواردی بـود کـه صـدرالمتألهین از واژۀ قـوّۀ
خیال بهره میبرد ،ولی کارکردهای قوای دیگر را برای آن ثابت میکنـد .در تمـام
این عبارات ،یـک امـر مشـترک اسـت« :همراهـی بـا دیـدگاه رایـج مشـائیان در
برشماری قوا و کارکردهای آنها در یک موضع ،و جدایی و انفهاک از دیدگاه آنها
در مواضعی دیگر» .عبارات مواف با دیدگاه مشائیان ،در مواضعی یافت مـیشـود
که وی درصدد تعریف رسمی و مستقیم قوّۀ خیال اسـت و عبـارات مخـالف یـا
دارای تفاوت با دیدگاه مشائیان ،در مواضعی یافت میگردد کـه وی مسـتقیما در
مقام تعریف قوّۀ خیال نبوده ،ضمن بحث هـای مختلـف خـویش ،درصـدد بیـان
دیدگاه متعالی خود در نفسشناسی انسان است؛ دیـدگاهی کـه در بخـش بعـدی
بدان تصری شده و مبتنی بر امهان تشهیک و استهمال قوای نفس است.
 -3-4تقریر معنای نوین قوّۀ خیال با نظر به «مبانی نفسشناسی» و «کاردکردها»

آنچه میتوان از دو بخش «برشماری کارکردهای خیال» و «مبانی نفسشناسی
صدرالمتألهین» استنتاو نمود ،یهسانانگـاری تمـام قـوای نفـس حیـوانی (حـس
مشترک ،خیال ،متخیّله و  ،)...و عدم تفاوت جوهری میان آنها در رویهـرد نـوین
وی به قوّۀ خیال است .ازاینروست که او در مواضعی کـه درصـدد تفهیـک قـوا
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دیدگاه رایج نیست ،گاه وظایف قوای واهمه ،متخیّله ،حـس مشـترک و

خیال را برای دیگری نیز ثابت میکند .در این رویهـرد ،تفهیـک قـوای حیـوانی،
دغدغۀ اصلی صدرالمتألهین نبوده ،آنچه وی در پی آن است ،تقریر افعـال نفـس
براسا

تفهیک بین مراتب سهگانۀ نفس اسـت .او بـر یگـانگی قـوای پنجگانـۀ

باینی نفس حیوانی تأکید میکند و همه را از آثار تفاوت مراتـب مختلـف نفـس
حیوانی ـ و نه قوای متعدّد ـ برمیشمارد 5.وی در عبارتی باارزش ،رویهرد متعالی
خود را در بررسی تعدد قوا نمایان میسازد:
أن إثبات المغایرخ بین الحس المشترك و الخیاز لیس عندنا من المهموات ...و
العمدخ إثبات أنها [أی الخیاز] ووخ جوهریوۀ -باطنیوۀ؛ غیور العقول و غیور الحوس
الظاهر .و لها عالم خر غیر عالم العقل و عالم الطبیعۀ و الحرکۀ(هتدو ،0890م،
ج:9.)000

عبارت مککور ،نشاندهنده نگاه متفاوت صدرا در تعدّد قواست؛ به شهلی کـه
میتوان تنها سه قوّۀ حسّی ،خیالی و عقلی را برای انسان ثابت کرد و تمام افعـال
را به این سه قوّه منتسب نمود« .قوّۀ خیال» در این رویهـرد ،دیگـر خزانـۀ حـسّ
مشترک نیست ،بلهه مرتبۀ نفس و روح حیوانی از مراتب سهگانۀ انسـان اسـت و
ازاینرو ،معنایی اعمّ از قوّۀ خیال در گفتمان رایج مشائی دارد.
وی بر معنـای دوم از قـوّۀ خیـال در نفـسشناسـی متعـالی خـود کـه نرریـۀ
منحصربهفرد صدرالمتألهین در توصیف خیال است ،تصری میکند .این عبـارات
که در مواضعی غیر از مواضع بحثهای نفسشناسی و تعریف قوا بیان شدهانـد،
چنیناند:

 .1نک( :صدرامم أمهین 1331م ج110-113 31 :3؛ .)303 :1939
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خیال بهمثابه نفس حیوانی بازشناسی قوّۀ خیال نزد صدرالمتألهین...

 امروح امحیوانی رو بعینه امقوۀ امخیامیة عندنا (هتو،0011امف:.)000
 أن امقوۀ امخیامیة عندنا جورر مترد ر و إن مم یکن جورراً عقلیاً ر و ری عرین
یتا:.)000
امنفس امحیوانیة (هتو،ب 
 أن [قوّۀ] امخیال عندنا جورر مترد و ری حیوان تام م شخص سائح سائر فری
دار امحیوان (هتو،0890م،ج:9.)010
 ینشأ مالنسان بعد اموالدۀ امنفس امحیوانیة أعنی امقوۀ امخیامیة (هتو،:0010.)10
در این نرریه که صدرالمتألهین آن را با عبارت «عندنا» تنها مختص به مشرب
فلسفی خود میداند ،قوّۀ خیال« ،روح و نفس حیوانی» و به عبارتی دیگر ،همـان
خیـال متصـل نفـس و فصــل حقیقـی حیوانیّـت در نفــس انسـانی اسـت .آنچــه
صدرالمتألهین در رویهرد خیالانگاری نفس حیوانی در پی آن است ،تقریر افعال
نفس بر مبنای «تفهیک بین درجات سهگانۀ نفس» و «اتحاد قوای موجود در هـر
مرتبه از مراتب نفس با یهدیگر» است؛ بهنحویکه تنها سه قوّۀ حسّـی ،خیـالی و
عقلی برای نفس انسان و متناسب با درجات سهگانۀ آن ثابت گردد« :ح نزد مـا
آن است که  ...در صدور آثار مختلف از نفس ،یا تعـدّد قـوا رزم اسـت [بنـا بـر
دیدگاه مشائیان] ،یا تحقّ درجات مختلف از نفس واحد [بنا بر دیدگاه مختار] و
هر یبقۀ وجودی از نفس ،حقیقت و آثار آن از لحاظ وجـودی یهسـان هسـتند»
(هتان:.)10
خیالانگاری نفس حیوانی و عینیّت مفهومی این دو امـر ،همسـان بـا دیـدگاه
فارابی در تعریف قوّۀ خیال نیست .فارابی که در برخی تألیفات خویش ،دیدگاهی
نزدیک به دیدگاه صدرالمتألهین درباره قوّۀ خیال ارائه داده ،بدون آنهه به همسانی
قوّۀ خیال با نفس حیوانی اشاره کند ،کارکردهایی مشابه با معنای دوم خیـال نـزد
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صدرالمتألهین را برای قوّهای از قوای نفس حیوانی برمیشمارد که از آن با عنوان
«قوّۀ متخیّله» نام میبرد (:0881.)00
آنچه فارابی برای «قوّۀ خیال (متخیله)» ثابت میکند ،التقایی از وظایف قـوای
«وهمیه»« ،متخیّله» و «خیال» در نفسشناسی سینوی است؛ بهنحـویکـه تغییـری
خاص در تعدّد قوای نفس حیوانی ایجاد کرده ،وظایف چند قوّه (خیال ،متخیّله و
واهمه) را بـرای یـک قـوّه تعریـف مـیکنـد (0888م:00؛0018ق: .)00ازایـنرو،
نمیتوان دیدگاه وی را منطب بـر دیـدگاه صـدرالمتألهین دانسـت؛ زیـرا صـدرا
وظایف مککور را منتسب به قوّۀ خیال به معنای نفس حیوانی میداند (قوّۀ خیـال
بهمثابه کل نفس حیوانی) ،نه آنهه قوّۀ خیال با وظایف مککور ،قـوّهای خـاص از
قوای نفس حیوانی باشد (قوّۀ خیال بهمثابه جزئی از کل نفس حیوانی) .از سـوی
دیگر ،تعریف متفاوت صدرالمتألهین از قوّۀ خیال ،دقیقا براسا

مبانی خاصّ وی

در نفسشناسی حهمت متعالیه ارائه میگردد.
صدرالمتألهین دو معنای مککور از خیـال را در عبـارات خـود ،نـه در عـر
یهدیگر ،بلهه دو معنایی میداند که یهی با اشتداد وجودی دیگری پدید میآیـد.
نحویکه در برخی عبارات (ابتدای

ازاینرو ،هر دو را قابل دفاع و جمع دانسته ،به
مباحث تعلیم حهمت نفس) به یک دیدگاه ،و در برخی دیگر (هنگام تبیین مبانی
و کارکردهای قوا براسا

مبانی حهمت متعالیه) به دیدگاه دیگر تهیـه مـیکنـد؛

چنانکه تعلیم فلسفه در حهمت متعالیـه نیـز فراینـدمحور بـوده ،صـدرالمتألهین
دیدگاههای خود را در مراحل و گامهای مترتب بر یهدیگر ارائه میدهد.
به دیگر سخن ،نفس در حهمت متعالیه ،امـری مسـتهمل و وجـودی معرّفـی
میشود و بر اسا

آن ،قوای نفس نیز اموری وجـودی بـوده ،قابلیّـت اشـتداد و

خیال بهمثابه نفس حیوانی بازشناسی قوّۀ خیال نزد صدرالمتألهین...
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استهمال را دارا هستند .ازایـنرو ،صـدرالمتألهین در ابتـدای مسـیر و در معرفـی
قوای نفس ،قوّه خیال را همسان با دیدگاه مشائیان ،جزئی از قوای نفس حیـوانی
و خزانۀ آن معرفی و با ایشان همراهی میکند ،اما در مواضعی کـه درصـدد بیـان
دیدگاه متعالی خود در مباحث نفسشناسی است ،قوّۀ خیـال را نیـز ومراتـب و
ممهنارشتداد میداند 5که براسا

استهمال خود ،به مرتبۀ خیال بـهمثابـه نفـس

حیوانی نایل میگردد .در این نگاه ،قوّه خیال ،دیگـر قـوّهای از قـوا نبـوده ،عـین
مرتبۀ حیوانیّت است.
به نرر میرسد صدرالمتألهین در اعتقاد به خیال منفصل و استدرلآوریهـای
خود بر اثبات آن ،و نیز فصلانگاری خیال برای نفـس حیـوانیِ انسـانی ،متـأثر از
دیدگاه ابنعربی در این مسئله باشد 2.عالم مثال منفصل نزد ابنعربی ،نقطۀ اتصال
عالم ملهوت و عالم مُلک است که به وسیلۀ قوّۀ خیال در نفـس انسـانی (خیـال
(ابنعربی،0080ق: .)000-000ابنعربی انسان را تا زمانی که
متصل) درک میشود 
انسان است و به عقل بالفعل و مجرد تام تبدیل نگردیده ،دائما متأثر از قوۀ خیـال
میداند .ازاینرو ،او انسانی را که مدبّر بدن است ،هیچگاه از تسلط خیال در امان
ندانسته 9،خیالِ او را بر اعتقادات و معرفـتهـای عقلـی یـا غیرعقلـی وی مـلثر
میداند.

0

 .1برای اطالع از قابلیّت اس کمال قوّه خیال و مشرککانگراری آن در عبرارات صردرامم أمهین نرک:
(1331م ج131 :3و993؛ .)191 :1931
 .1نک( :ابنعربی 1139ق ج 139 :1و ج130 :9؛ صدرامم أمهین بیتا.)91 :
 .9نک( :ابنعربی 1139ق ج911 :1و 919و ج901 :1و.)903
 .1نک( :صانعپور و بهش ی 111-33 :1933؛ .)Chittick,1989: p18
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 .5نتیجهگیری

صدرالمتألهین در مباحث نفسشناسی خود ،روشی پویا و دوگانه پیش مـیگیـرد.
در مرحلۀ اول و همراهی با گفتمان سـینوی ،خیـال را بـه خزانـۀ نفـس حیـوانی
تعریف میکند و در مرحلۀ دوم و تقریر دیدگاه متعالی خود و بـر اسـا

امهـان

اشتداد نفس و قوای آن ،قوّۀ خیال را همسان با نفس حیـوانی و عـین آن معرفـی
مینماید .عینیّت «خیال» و «نفس حیوانی» که تا زمان تعلّ تدبیری انسان به بدن،
همراه وی است ،سببساز آن است که خیال در تمام شئون نفس حیوانی انسـان،
مانند ادراک و رفتار ،دخالتی مستقیم داشته باشد .در ایـن نگـاه ،دیگـر سـخن از
قوای مختلف نفس حیوانی در میان نبـوده ،مرتبـۀ نفـس حیـوانی (قـوّۀ خیـال)،
عهدهدار شئون و کارکردهایی خود (تصرّف ،ادراک ،حهم و  )...است.
با نرر به آنچه بیان گردید ،میتوان گفت واژه «خیال» در گفتمان صدرایی ،بـه
اشتراک لف؟ در معانی زیر به کار رفته که تنها در مورد ( )2-2منطب بـر دیـدگاه
رایج سینوی است:
.0خیال(مثال،خیالمأصل) :مرتبه حیوانی از مراتب سهگانـه نفـس انسـان.
این مرتبه ،مشتمل بر تمام قوای حیوانی است کـه مشـائیان بـرای نفـس حیـوانی
برشمردهاند .نفس حیوانی قوای مختلفی دارد که صدرا بنا بر نرریه نـوین خـود،
گاه برای اشاره به آنها ،از واژۀ خیال بهره میبرد:
-0-0خیال(صوَامأخیَّله) :صور مخترع به وسیلۀ نفس حیوانی.
-0-0خیال(مخیِّله) :قوّۀ متصرّف در معانی یا صور جزئیه و کلّی مشوب بـه
خیال.
 -0-0خیال(واهته) :قوّۀ مدرک معانی جزئیه و کلّی مشوب به خیال.
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 -0-0خیال(مصوّاه) :قوۀ حاف؟ صور جزئیه [منطب بر دیـدگاه ابـنسـینا و
تابعین وی].
خیال(مثال،خیالمنفصل) :مرتبه میانی از سـه مرتبـۀ یـولی عـوالم هسـتی:
حسّ ،خیال و عقل.
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