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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  24، شماره مسلسل 8931 زمستان ازدهم،یسال 

 

 

 یوانیمثابه نفس ح به الیخ

 هادکارکر لیو تحل یمبان نییتب یدر پرتو نینزد صدرالمتأله الیخ ۀقوّ یبازشناس 

 
 
 

 16/1/59تاريخ تأييد:     61/5/55 دريافت:تاريخ 

 * * انیوفائ نیمحمدحس 

 * ** یاحد فرامرز قراملک

که  شود یم یمعرف یصوَر «ۀخزان» ،یو تابعان و نایس ابن ۀدر فلسف الیخ ۀقوّ

 نیحسّ مشترک ادراک شده است؛ در مقابل، صددرامتتلم   ۀلیوس است و به یجزئ
ارائه کدرده   یمنسجم و منطق یمتفاوت، وم دگاهیدو د ال،یخ ۀقوّ فیدر مقام تعر

اسدت    فیو توصد  استنتاجدر مباحث نفس، قابل  یو یشناخت روش لیکه با تحل
در مسدئله   نیصددرامتتلم   یواقعد  یدۀ نظر فیتوص ،یپژوهش جار یمسئله اساس

منظور کشدف نقدا     به ان،یمشائ جیرا دگاهیآن با د سهیو سپس مقا الیخ یستیچ

کده براسدار روش    یاصدل  افتده یاسدت    دگاهیدو د نیا یقیحق اشتراک و افتراق
عبدارات   یسدتت یو س یا گدزاره  لید تحل آورد یبدر رو  هیو با تک ید منطق   یلیتحل

 یارائده کارکردهدا  »و  «الیخ ۀشناخت قوّ یمبان نییتب»در دو مقامِ  نیصدرامتتلم 

                                                 
دانشججج ال ا ججج ا    اتیجججدنشججج ال ا   ،یفلسجججو  ال کجججم  ا جججم    یدکتججج  یدانشججج   *

(Mh_vafaiyan@yahoo.com.) 

دانشججج ال ا ججج ا    یگججج الل فلسجججو  ال کجججم  ا جججم    یا جججتاد ال  هججج  لی ججج   ل ججج   **

(akhlagh_85@yahoo.com.) 
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صددرا در   یاز سدو  کدرد یاز اتخدا  دو رو  یدست آمده اسدت، حداک   به «ۀقوّ نیا
آن، تداب    یو قدوا  یشناسد  مباحدث نفدس   یدر ابتدا یاست  و الیخ ۀقوّ فیتعر

و بدا ابتندا بدر     گونه یتعام یندیان است و پس از آن و در فرایمش ور مشائ دگاهید
ارائده   الید قدوه خ  یرا در بازشناسد  یگرید دگاهینفس، د یدر قوا کیامکان تشک

انسدان در   یقد یو فصدل حق  یوانیمثابه نفس ح را به الیخ نی  صدرامتتلم دهد یم
 ۀگاند  سده  تد  از مرا کید هر یانگار که خود بر قوّه کند یم یمعرّف تیّوانیح ۀمرتب

 است  یمبتن یو یدر نظام فلسف ینفس انسان

 

   یوانینفس ح ال،ینفس، خ یقوا ،یشناس انسان ن،یصدرامتتلم  :کلیدی واژگان

 . مقدمه1

ای مستقل از قوای نفس حیوانی و ارائه تعریدف و کارکردهدای    قوّهعنوان  خیال به

گدردد  بسدیاری از شدارحان و     مدی  برجسدته  و سینا پدید خاصّ آن، در فلسفۀ ابن

شده  سینا و نیز س روردی در برخی کت  خویش، از تعریف ارائه تابعان مبانی ابن

 اسفارم ین در دو کتاب اند  صدرامتتل سینا برای قوّۀ خیال پیروی کرده از سوی ابن

تعریدف  »های خود را در حیطدۀ   ترین دیدگاه که در آن ا مبسو  امتبدأ و امتعادو 

کند  ایدن   سینا پیروی می دهد، تا حدّ زیادی از آرای ابن ارائه می« نفس و قوای آن

در حامی است که در کت  دیگدر خدویش و هتیندین در موا دعی دیگدر از دو      

سدازد کده بدا دیددگاه وی در      هایی را مطرح مدی  دیدگاهکتاب یادشده، عبارات و 

 تعریف خیال در مباحث قوای نفس متفاوت است 

مسئله اساسی این پژوهش، بازشناسی د و نه صدرفا  شدناخت د قدوّۀ خیدال از       

گیری از روش تحلیلی د منطقی عبارات وی در تبیدین    منظر صدرامتتلم ین با ب ره

های منتس  به قوّۀ خیال، و نیز تبیدین چرایدی   شناسی و تحلیل کارکرد مبانی نفس

عندوان   تفاوت دو دیدگاه او در تعریف قوّۀ خیال است  شناسدایی قدوّۀ خیدال بده    
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شده از صددرامتتلم ین   ای از قوای نفس حیوانی و اکتفا به برخی تعاریف ارائه قوه

های مختلف واکاوی شدده و نتیجده آن،    برای این قوّه، امری است که در پژوهش

امری جز هتسانی تعریف صدرامتتلم ین با تعریف دیگر فیلسوفان از قدوّۀ خیدال   

گددویی اختیفددی میددان   0)خزانددۀ صددور جزئددی و محسوسدداتا نبددوده اسددت؛  

 صدرامتتلم ین و پیشینیان مشائی وی در نگاه به خیال در قوای نفس وجود ندارد  

یز بیان کدرد   توان  تن مسائل فرعی دیگری ن مسئله اساسی این جستار را می

آیا صدرامتتلم ین در تعریف خود از خیال، کامی  تاب  دیدگاه فیلسوفان مشائی یدا  

اشراقی پیش از خود است؟ آیا خیال در حکتت متعامیه معنایی واحد دارد یدا در  

رود )اشتراک مفظا؟ آیدا تفداوت در عبدارات     کار می معنای مختلف دیگری نیز به

، نشانه روش متعامیه وی در حکتت متعامیه اسدت  صدرامتتلم ین در تعریف خیال

دهد؟ خیدال در نگداه متعامیدۀ     یا آنکه از ا طراب و دوگانگی دیدگاه وی خبر می

 شناسی وی چه تعریفی دارد؟ صدرامتتلم ین و براسار مبانی نفس

دست آمدده پدس از بررسدی اومیده آن اسدت کده صددرامتتلم ین در         فر یه به

رچه در ابتدای مسیر و در مقام تعریف، تاب  دیددگاه  های مختلف خود، اگ عبارت

مشائیان است، در میانۀ راه و برشتاری کاربردهای خیال، نظریده متعدامی و ندوین    

گانۀ هستی مبتنی اسدت    دهد که بر تناظر قوای نفس با مرات  سه خود را ارائه می

                                                 
(، 1931)پهلوانیان و دیگران،  بررسی تطبیقی خیال در اندیشه ابن عربی و مالصدرا: نکبرای نمونه  .1

قدوای ادرا  بداطنی از   ( و  1939)طدارری،   مهینأسینا و صددرامم  نفس و قوای آن از دیدگاه ارسطو، ابن 

 شناسدی   معرفد   نقد  خیدال در  : نک( و از دس ه دوم 1933)رضایی و دیگران،  دیدگاه دو حکیم مسلمان

  مهینأجایگداه قدو خ خیدال در ن دام فلسدفی صددرامم        ،(1933پدور،   )صدان   مهینأشناسدی صددرامم    و دین

 مهینأجایگاه خیال و ورم در گس رخ ادراکات و افعال انسدان از من در صددرامم    تحلیل ( و 1933)یاسینی، 

 (.1931)رضایی، 
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 ت دیدگاه نوین وی، هتسانی خیال و عینیّت آن با نفس حیوانی انسان اس

 شناسی صدرالمتألهین بازشناسی قوّۀ خیال در حکمت متعالیه در پرتوی روش. 2

سینا، فلسفه  صدرامتتلم ین در ابتدای تعریف علم فلسفه و با اقتبار از تعریف ابن

:0م،ج0890؛مالصدراا،01ق:0011سینا،)ابنکند  تعریف می« استکتال نفس»را به 

و « آموزش پذیری )تعلّدما »انگاری فلسفه و تعلیم آن، در دو حیطۀ    استکتال(01

قابل تصویر بوده، هر دو از سدوی صددرامتتلم ین متحقّد     « دهی )تعلیما آموزش»

ورزی  گشته است  او از سویی خود متعلّم فلسفه بوده، مسیری طوالنی در فلسدفه 

به  اصام  امماریةش وی از و آموزش فلسفه پیتوده است؛ مسیری که در آن، نگر

اصامت اموجود تغییر یافدت و متدرۀ آن، تومیدد امدری در  در مباحدث نظدری و       

 امحکمة امم عامیة فی االسفار امعقلیة االربعدة آموزی وی است   منطب  بر شیوۀ فلسفه

 کندد  در دیگر آمارش توصیف مدی « کتابنا امکبیر»که صدرامتتلم ین آن را با عبارت 

، اگرچه از اومین تلمیفات وی است، اما عجین و هتراه با شیوۀ (10:تابی)مالصراا،

ورزی صدرامتتلم ین و با رویکردی فرایندگونه به نگاشدت درآمدده اسدت      فلسفه

و تغییراتدی   0داده اسدت به کت  متلخر خود  اسفار ه صدرامتتلم ین دری کارجاعات

شاهدی بر این  1آورد، یهای علتی خود پدید م براسار آخرین یافته اسفارکه در 

و  نظران، ایدن ارجاعدات را نشدان از نگدارش مدداوم        برخی از صاح مدعاست

                                                 
 .93-91: 1931: عبودی ، نکبرای اطالعی جام  از ارجاعات،  .1

مهین( ذکر شده أ)جزء آخرین تامیفات صدرامم  مشاعرمباحث عاقل و معقول که در  نک:برای نمونه . 1

گردد. رمچنین اس  ن ریة جم  بین دوام فیض و  نیز بدان اشاره میاسفار حال در رمین مبحث در  و درعین

، 101: 9، ج1939مهین، أ)صددرامم   تدوین یاف ه اسد   یشرح اصول کافحدوث زمانی عامم طبیع  که در 

 در بحث مذکور منعکس کرده اس .اسفار ای از آن را در  ( و وی خالصه 933و 110



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 24، شماره مسلسل 8931 زمستان ازدهم،یسال 

 

 

 

 

 

 

 

011 

طوری که وی تدا آخدر عتدر خدویش، دسدت از       به ؛دانند می اسفار تکتیل مستتر

و پرونده  (0:01،ج0091)جوادیآملی، نگارش این امر یا تصر  در آن بر نداشته

 0 مانده است بازیافته،  های علتی جدید دست می عتر وی که به یافتهتا آخر  ،آن

دهدی و تعلدیم نیدز از سدوی      ورزی، در حیطۀ آمدوزش  انگاری فلسفه استکتال

صدرامتتلم ین رعایت شده اسدت  وی در بیشدتر آمدار خدود، مسدیری متعدامی و       

برد  روش  گیرد و از امگویی خاص ب ره می استکتامی را در تعلیم فلسفه پیش می

پژوهدی و تحلیدل    متن»، «گیری از میراث فلسفی پیشینیان ب ره»مرحلۀ وی در سه 

بازسازی و تکوین مبانی متعامیۀ فلسفه »و درن ایت « رهاوردهای فیلسوفان پیشین

 یددگاه خدود، روش و د  یمقاصد خاصّ فلسدف  یشترما در ب»گیرد   شکل می« خود

امدا   یدریم، گ یم یشاه پر یانۀمباحث و گاه تا م یدر ابتدا ،از خود را یشپ یتانِحک

 «یمشدو  خدود، از آن دا جددا مدی     یهمتعام یدگاهبه هد  و د یدنو در رس یتدرن ا

  (0:98،جم0890،مالصراا)

مرحلۀ سوم از مراحل تعلیم فلسفه نزد صدرامتتلم ین و ارائه دیددگاهی ندو و   

صدراحت تبیدین گردیدده اسدت و وی نظدر ن دایی خدود را         متعامی از او، گاه بده 

کند؛ هتانند دیدگاه وی درباره وجود ربطی، حرکت جدوهری،   روشنی تقریر می به

ن متعلّم اسدت کده بایدد    ارتبا  علت و معلول و برخی دیگر از مباحث  اما گاه ای

دقت پیگیری و دیدگاه متعامیه صدرامتتلم ین را اسدتخراج کندد؛    مرحلۀ سوم را به

دیدگاهی که اگرچه وی مقدّمات آن را فراهم آورده اسدت و مدوازم و آمدار آن را    

دهد، اما جز در مواردی معدود و با اشاراتی گذرا، بدان تصریح  خوبی شرح می به

ل و دیدگاه واقعی صدرامتتلم ین در تبیین آن نیز بدین شکل کند  مباحث خیا نتی

                                                 
 .19-15: 1931، فرامرز قراملکی و وفائیان نک: الع بیش ربرای اط .1
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 ارائه شده است 

بررسی موا عی که صدرامتتلم ین در آن ا به تعریف و تبیین کارکردهای خیال 

ورزی  پردازد، نشانه تفاوت رویکرد صدرامتتلم ین در مراحل اول و سوم فلسفه می

ز مواردی است که وی درصدد وی است؛ بدان معنا که خیال در حکتت متعامیه، ا

ارائه دیدگاهی جدید و متفاوت از دیدگاه پیشینیان مشدائی یدا اشدراقی خدود در     

تحلیل آن است، اما با وجود این و در ابتددای مسدیر، هتدراه بدا میدراث ح کتدی       

مشائیان قدم برداشته، هتسان با آن ا به تعریف خیال و دیگر قوای نفس حیدوانی  

کند، اما دیدگاه خداص   چندان مبنایی اشاره می به انتقادهایی نهپردازد و گاه نیز  می

خود را در موا عی که درصدد ارائه تعریف رایدج از قدوّۀ خیدال اسدت، آشدکار      

ای است که او در مباحث دیگری آن ا  نتاید  دیدگاه خاصّ وی مبتنی بر مبانی نتی

ر خیامی، امبدات  ای هتیون تجرّد خیال و صو را مطرح و امبات کرده است؛ مبانی

خیال منفصل، هتسانی مرات  نفس و هستی و       صدرامتتلم ین با ابتنا بر مبانی 

یادشده، به برشتاری کارکردهایی متفاوت از کارکردهای سینوی قوّۀ خیال نیز در 

پردازد  این امر نشانه آن است که او تعریدف دیگدری از قدوّۀ     مباحث مختلف می

 تنی بر مبانی مذکور و موم ّد آماری خاص است  خیال در  هن داشته که مب

شناسی و  که وی در ابتدای مباحث نفس در ادامه به توصیف قوّۀ خیال، آنینان

پدردازیم  توصدیفی کده     سینا ارائده داده اسدت، مدی    در مقام هتراهی با تعریف ابن

نیز برخاسته از یکی از دو دیدگاه صدرامتتلم ین بوده، بیشترِ پژوهشگران صدرایی 

اند  پس از  تا به حال بر آن تکیه و نظریه خیال صدرا را براسار آن توصیف کرده

خیدال در حکتدت متعامیده،    « کارکردهدای خداص  »و « مبدانی »وسیلۀ  کر  آن و به

 کنیم  تعریف نوین وی را از قوّۀ خیال استنتاج و ارائه می
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 شناخت خیال در پرتوی تحلیل دیدگاه فیلسوفان پیشین. 3

قدوّۀ حدافظ    » 0برد، نیز نام می« مصوّره»که صدرامتتلم ین از آن با اصطیح  «خیال»

توان آن را گنجینه و مخدزن   شکلی که می است؛ به« صوَر موجود در حس مشترک

های وارد در حسّ مشترک دانست  تا وقتی نفس در ارتبا  بدا محسدور    صورت

بو، مزّه،  های علتی شیء محسور جزئی )رنگ، خارجی و جزئی است، صورت

شدود و هنگدام قطد  ارتبدا  بدا محسدور        شکل و    ا در حس مشترک وارد می

براسار ایدن تعریدف،    1گردد  خارجی، صورت علتی در قوّۀ خیال نگ داری می

است  انحصار کارکرد خیدال   هجزئیتن ا وظیفۀ قوّۀ خیال، حفظ و نگ داری صور 

ادمۀ تغایر حس مشدترک و  در حفظ صور، امری است که صدرامتتلم ین در تبیین 

   (9:001)همان،جکند  خیال نیز بدان اشاره می

و  (0:01ق،ج0010)سینا از قدوّۀ خیدال    این تعریف دقیقا  منطب  بر تعریف ابن

اسدت    (0:009ق،ج0000؛فخراازی،0018:010)بهمنیاا،تابعان وی در این مسدئله  

ای نفدس و تعریدف مسدتقیم قدوّۀ     بنابراین، صدرامتتلم ین در هنگامۀ برشتاری قو

 دهد  کند و اختی  دیدگاهی را ارائه نتی خیال، با دیگر فیلسوفان هتراهی می

راستا با مشائیان  صدرامتتلم ین اگرچه در مو   تعریف رستی خیال، آن را هم

هدا و   کند، در موا عی دیگر که تعداد آن دا نیدز کدم نیسدت، توصدیف      تعریف می

دهد که در نگاه نخست با تعریف صریح وی  یال ارائه میکارکردهای دیگری از خ

                                                 
. ایدن  93 م:1330؛ 51 ق:1100سینا نیز مشدهود اسد :    اطالق نام مصو ره بر خیال، در عبارات ابن .1

 (.131 :3، جق1113)سبزواری،  مصو ره در نباتات اس  ق ّۀواژه، مش ر  مف ی بین خیال و 

؛ جرجدانی،  93 :1ج ق1101سدینا،   تعریف مذکور در ک ب فیلسوفان مخ لفی ذکر شدده اسد : ابدن    .1

 .111 :3، جم1331، مالصدرا؛ 913 :1، جق1111؛ فخررازی، 13 :1930
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هدایی هتیدون    از خیال، در انسجام کامل نیست  آیا وی در موا د  دیگدر، واده  

کار برده اسدت یدا آنکده در معندای خیدال       جای یکدیگر به تخیّل، خیال و     را به

عامیه مبانی مت»بخشد؟ تبیین صحیح این مطل ، پیش از آنکه به بررسی  وسعت می

نیاز داشته باشد، نیازمند « های منتس  به قوّۀ خیالدتحلیل کارکر»و « شناسی نفس

است تدا در پرتدوی آن،   « حسّ مشترک»و « تخیّل»بررسی دو مدرِک باطنی، یعنی 

امکان داوری صحیح در انتساب کارکردهای مختلف به قوّۀ خیال یدا عددم آن در   

 عبارات صدرامتتلم ین پدید آید 
 «متخیّله»و « حسّ مشترک»لیل معناشناختی تح .1-3

)موح نفسا را « بنطاسیا»یا هتان « حسّ مشترک»صدرامتتلم ین  :مشترکحسقوّۀ

کند کده هتده مددرَکات ظداهری بددان       ای نفسانی معرفی می هتانند مشائیان، قوّه

قبدول و  »سینا با تفاوت ن ادن میدان کدارکرد      ابن(0080:000صراا،)مالانجامد  می

در خیدال، مغدایرت میدان    « حفدظ صدورت  »در حس مشترک و « مشاهدۀ صورت

؛ امری کده مدورد   (0:01جق،0010سینا،ابن)کند  حس مشترک و خیال را امبات می

صدراا،)مالگیدرد   نیز قرار می« مقام تعریف  حس مشترک»ا عان صدرامتتلم ین در 

رو، تا وقتی نفس در اتصال با محسدور خدارجی باشدد،       ازاین(9:000ج،م0890

شود و زمدانی کده اتصدال     صورت محسور در حسّ مشترک مشاهده و درک می

گیرد  براسدار آنیده حکیتدان     ع ده می منقط  گردد، خیال وظیفۀ حفظ آن را به

کند، رؤیدت   اند و صدرا نیز در مقام تعریف خیال، آن را تکرار می مشاء بیان کرده

گدردد   ترین وظیفۀ حس مشترک است که از خیدال نفدی مدی    محسوسات، اساسی

   (001ب:0011؛همو،001)همان:

سینا قوای حسّ باطنی را به پنج قسم تقسیم کرده که یکی از آن ا  ابن :متخیّلهقوّۀ

قوۀ متصرّفه است  قوّه متصرّفه، یا تحت تصّر  نفس ناطقده انسدانی اسدت و یدا     
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و در حامددت دوم، « مفکّددره»تحدت تصددرّ  وهددم  در حامددت اول، قددوّۀ متصددرّفه  

رو، متخیّله و مفکّره دو حیث از یک قوّه بده شدتار    شود  ازاین نامیده می« متخیّله»

شدده از آن متفداوت    آیند که براسار قدوّۀ حداکم و مسدتخد م، مفداهیم انتدزا       می

   (0080:008؛مالصراا،0018:008سینا،)ابنگردد  می

براسار آنیه  کر شد، پیامد م م تحلیل خیال در مقام تعریف رایدج و تغدایر   

آن با حسّ مشترک و قوّۀ متخیّله، آن اسدت کده قدوّه خیدال در تعریدف سدینوی،       

ای صرفا  منفعل است که تن ا وظیفۀ آن، حفدظ  مشداهَدات حدسّ مشدترک یدا       قوّه

رو،  ت بر انشاء صدورت دارد و ازایدن  إنشائات قوّۀ متخیّله است  بنابراین، نه قدر

تواند تغییری در مخزونات خود ایجاد کندد، و نده کدارکرد ادراک و مشداهده      نتی

رسان تشدخی  دیددگاه ندوین     شود  دقت درباره این پیامد، یاری بدان منتس  می

صدرامتتلم ین در تعریف قوّه خیال است؛ زیرا کارکردهای قدوّۀ خیدال در معندای    

هدای قابدل    ردهدای قدوّۀ خیدال برحسد  مبدانی سدینوی، تفداوت       جدید، با کارک

 ای دارد  میحظه

 مثابه نفس حیوانی شناسی صدرالمتألهین: خیال به بازشناسی قوّۀ خیال در نفس. 4

متعدامی و  « تبیدین مبدانی  »بازشناسی قوّۀ خیال و استنتاج معنایی ندوین از آن، بدر   

ی خاصّدی مبتندی   «تحلیل کارکردها»شناسی و نیز  نوآورانۀ صدرامتتلم ین در نفس

است که صدرامتتلم ین در عبارات مختلف خود، به قوّۀ خیال بده معندای جدیدد    

شدده از   کند  در پرتوی این دو بخش، قوّۀ خیال و معندایِ ندوین ارائده    منتس  می

 سوی وی در حکتت متعامیه قابل تقریر خواهد بود 
 بازشناسی قوّۀ خیال در پرتو تبیین مبانی .1-4

بازشناسی قوّۀ خیال، بر چ ار مبنای اساسی مبتنی است که هریک مخصدوص  
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  0حکتت متعامیه و بدون سابقه در میراث فیلسوفان پیشین است 

پذیری نفس، هتسان بدا تشدکیک مراتد  وجدود براسدار تنداظر        تشکیک  0

 مرات  نفس و وجود؛

 ل نفس و مرتبۀ خیال هستی؛تجرّد مرتبۀ خیا  1

 اعتقاد به مبوت خیال متصل در نفس؛  1

 امکان استکتال قوای نفس، هتسان با استکتال  ات نفس   1

م،0890)مالصدراا،شدود   در حکتت متعامیه امری مشکک معرفی مدی « وجود»

هدای مخصدوص خدود را داراسدت      که هر مرتبه از آن، احکدام و ملمفده   (0:08ج

)همدو،شدود   و این امر سب  اختی  احکام مراتد  وجدود مدی    (1:011،جهمان)

  صدرامتتلم ین احکام وجود و نفس را از حیث تشکیک مرات ، متناظر (0010:01

کندد   اسار، نفس را نیز دارای مرات  متعدّد معرّفی می داند و براین با یکدیگر می

   (000ب:0011)همو،

ناسی خود را براسار تقسیم مرات  ش شناسی و نفس صدرامتتلم ین نظام هستی

 1کندد  گذاری مدی  پایه« عقل»و « مثال»، «حسّ»هستی و نفس، به سه جنس و مقام 

  وی در حاشدیه  (008و000ق:0000)شدود   که در عبارات افلوطین نیز دیدده مدی  

 ؛درجات انسان     سه مرتبه است»نویسد   چنین می (009)ص ام یات شفاءخود بر 

مدرِک محسوسات،  یسه مرتبه است  انسان حسّ یات عامَم هستطورکه درج هتان

                                                 
ردف این جس ار، کاوش عمیق و اثبات مبانی چهارگانه مذکور در حکم  م عامیه نبوده که این امر،  .1

رای ن ریه جدید خیدال در   فرض عنوان پی  بلکه این مبانی، تنها به ، قل اس رای مس خود نیازمند پژور 

 گردد. حکم  م عامیه بیان می

 :3ج م،1331؛ 135 :1951: ندک  ،گانه مذکور مهین در تقسیم سهأعبارات م عد د صدرامم برای دیدن  .1

 .599: 1939؛ 510 :9ج و 31
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 مفددارق  یهددا مدددرِک صددورت یو انسددان عقلدد یدداتمدددرِک مثام یددامیانسددان خ

  «است یعقل

ای از هستی است  شناسی حکتت متعامیه، مرتبه مرتبۀ وجودی خیال در هستی

که از مادّه و حرکت رهایی یافته، اما از موازم آن رهایی تامّ نیافته و به تجدرّد تدام   

رو، مرتبۀ خیال از نفس و مرتبدۀ خیدال از هسدتی،     عقلی وارد نگشته است  ازاین

عدامَم مدادّه و از سدویی رو بده عدامَم      مانند که از سویی رو به  هتیون برزخی می

  بنابر تناظر احکام و مرات  نفدس و  (9:090م،ج0890)همو،مفارقات تعلّ  دارند 

 ، صددرامتتلم ین در «عقدل »و « خیدال »، «حسّ»هستی و تقسیم هستی به سه مقامِ 
، از سده نددو   (0:011م،ج0890؛800ب:0010)و برخددی تلمیفدات خددویش  اسدفار  

بدرد    گانۀ مرات  هستی قرار دارد، نام می ه در تناس  با مرات  سهمتفاوت نفس ک

 نفس نباتی، نفس حیوانی و در فراترین مرتبه، نفس ناطقه 

سه مرتبۀ مذکور، مراتبی طومی و وجدودی بدوده، هریدک از کتداالت نفدور      

نحو أشدّ و أبسط موجود هستند  این مطلد    فرودستی در کتاالت نفور برتر، به

شناسدی د    وجود ترتّ  علّی و معلومی د مانند دیددگاه مشدائیان در نفدس    معنای  به

میان این نفور نیست، بلکه در نفس ناطقه انسانی، هتۀ کتاالت نفور فرودستی 

و  (9:81،جم0890همدو،)نحو بسیط و غیرمحصّل در نفس اعلی وجدود داشدته    به

حیدوانی و انسدانی   نفس به شکل مستقیم، خود فاعل و مبدأ تتام افعدال نبداتی و   

   (80:همان)است 

صدرامتتلم ین در موا   متعددی نیز بر مبنای دوم و سومِ نظریه ندوین خدود   

انگدار قدوّۀ خیدال ندزد      مبنای دوم او در تقابل بدا دیددگاه مدادّی    0کند  تصریح می

                                                 
 .931: 3ج و 909: 1م، ج1331؛ 191تا:  مالصدرا، بی: نک .1
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سیناست  مبنای سوم او نیز در تقابل با دیدگاه س روردی است که اعتقادی به  ابن

نددارد   « مرتبدۀ نفدس خیدامی د حیدوانی     »در نفس، به معنای « خیال متصل»مبوت 

و مرتبۀ خیدال از نفدس انسدانی    « خیال یا مثال منفصل»مرتبۀ خیال از عامَم هستی 

و « خیال منفصل»س روردی در امبات عامَم  0شود  نامیده می« خیال یا مثال متصل»

و متناظر با آن را بدرای نفدس    ای هتسان مُثل نوری بسیار کوشیده است، اما مرتبه

هدای مثدال منفصدل و     که صدرامتتلم ین با بیدان تفداوت   کند؛ درصورتی مابت نتی

برخی  س روردی د  متصل، صور مخترَ  نفس را متقوّم به نفس و خیال متصّل د

های خود را با س روردی در حیطه عدامَم خیدال منفصدل و خیدال      دانسته، تفاوت

  شتارد متصل، چنین برمی

 کده  اسدت  انسدانی  نفدور  از مسدتقل  و عظیم عامَتی منفصل، مثال و خیال  0

 کده  درحدامی  اسدت؛  منقوش آن در هستی موجودات تتام جزئی و علتی صورت

 نفس هر وجودی مرتبۀ شتول و سعه براسار متصل، مثال و خیال شتول و سعه

   شود می مشخ  انسانی

معناسدت؛ زیدرا مثدال منفصدل      سخن از صدق و کذب در مثال منفصل بدی   1

ای از عامَم هسدتی اسدت و مطابقدت یدا عددم مطابقدت بدا امدری دیگدر را           مرتبه

که صور حاصل در مثال متصل و مرتبه خیال نفس انسدانی،   تابد؛ درصورتی برنتی

 نتا نیستند   متلمّر از نفس و حاالت مختلف بدن و روح بوده، هتیشه صادق و واق 

صور موجود در مثال متصل و خیال نفس، مُنشدا و مختدر  نفدس هسدتند؛       1

که صور موجود در مثال منفصل، صدوری مابدت و غیرمتدلمر از نفدور      درصورتی

  (000تا:)همو،بیآیند  شتار می انسانی به

                                                 
 .133: 1م، ج1331؛ 133و  191تا:  رمو، بی: نک .1
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« اتحاد ترکیبی نفس با قوای خدود »مبنای چ ارم صدرامتتلم ین بر دو اصل   1

مبتندی  « پدذیری و حرکدت جدوهری آن    شکک بودن نفس و امکان اسدتکتال م»و 

در تلمیفات  «امقوی کل وحدت ا فی امنفس»است  وی اصل اول را در  تن قاعده 

و در عباراتی دیگدر، بدر حرکدت     (9:80م،ج0890)همو،خویش تقریر کرده است 

  (0010:081؛همدو،000)همدان:کندد   پذیری نفس تصریح می جوهری و استکتال

اسار، امکان استکتال قوّۀ خیال نیز وجود داشته که صدرامتتلم ین براسار  براین

 نتاید  آن، دیدگاه نوین خود را ارائه می
 بازشناسی قوّۀ خیال در پرتوی تحلیل کارکردها . 2-4

هدای صددرامتتلم ین، بدا     هنگام بررسی کارکردهای منتس  به خیال در عبارت

شدده براسدار تعریدف     که متفاوت از کارکردهدای بیدان   شویم مواردی مواجه می

مشائیان از خیال است  کارکردهای یادشده، تن ا با نظر به مبانی  کرشده در بخش 

 پیشین که منطب  بر حکتت متعامیه است، قابل درک و تصدی  است  

شددده از سددوی  در ایددن بخددش، بدده تعدددادی از کارکردهددای دوگانددۀ بیددان  

ازیم که این پژوهش را به اشبا  نظدری بدرای ارائده دیددگاه     پرد صدرامتتلم ین می

متعامیه صددرامتتلم ین در شدناخت قدوّۀ خیدال برسداند  در هدر مدورد، یکدی از         

راستا با دیدگاه مشائیان د در گام اول تعلیم فلسفه د و دیگری منطب     کارکردها هم

یادشده در بخش بر دیدگاه نوین وی است  پس از آن و با نظر به مبانی چ ارگانه 

 پیشین، تعریف نوین صدرامتتلم ین را از قوّۀ خیال ارائه خواهیم کرد 

 جلدد  از رابد   بداب  در مشدترک  حس اجتامیِ امبات و تو یح در میصدرا  0

إن بعض امحیوانات کامفراش و غیررا مفقده   »نویسد می چنین (089ص) اسفار هشتم

مدم   ،مرخ بعد أخرى. و مو کان مه تخیل و حفظامحسَّ امباطنی، رب ما ی هاف  على امنار 
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 مشترک حس امبات بخش در را عبارت این صدرا  «یکن یعود إمى ما تأذى به مرخ

 منطبد   عبارت، این در قوّه این برای شده بیان های ویژگی که درحامی دارد؛ می بیان

 بدر  خدود  حاشدیه  در نیز را سبزواری که امری است؛ خیال قوّۀ از رایج تعریف بر

  (9:089جق،0009) زند می آن توجیه به دست کرده، حیرت دچار اسفار

 خیدال  و مشدترک  حدس  مغایرت در و (000ص) اسفار از دیگر مو عی در  1

و 1أن صور اممحسوسات قد تکون مشداردخ و قدد تکدون م خیلدة      »نویسد می چنین

 ؛«ی خیلهدا اممشاردخ غیر ام خیل فامحس اممش ر  یشدارد تلدک امصدور و امخیدال     

 در خود متعامی دیدگاه بیان درصدد که مو عی در و امغی  مفاتیح در کهدرحامی

و امفرق بین ما یسمى مشاردخ و بین ما یسمى   »است نوشته چنین است، خیال قوّۀ

)همو، «تخیال میس إال بقوخ ام هور و ضعفه فاممدر  باإلدرا  امخیامی یسمى مشاردخ

0010:111)  

صدرامتتلم ین در چند عبارت متفاوت، وظیفه حس مشدترک را بدرای قدوّۀ      1

 کند  خیال و بامعکس، مابت می

 «[آمة إلدرا  اممحسوسات امغائبة من امحواساممش ر  امحس ]» ،م0890)همو،

  (9:001ج

 «     امبرران منا قد دل على بقاء امقوخ امخیامیة اممدرکة ملصدور امغائبدة عدن عدامم

  (111و0010:818)همو، «امحواس

 «(011الف:0011)همو،« امصور مُدرک    یالامخ  

                                                 
تدر اشداره    که پدی   چنان ؛اس « گردد آنچه در خیال نگهداری می»معنای  م خی ل در این عبارت، به .1

 قج ّۀ  ال جیلۀ  بج  آنچده  »و « دشدو  خیال نگهداری می گن ینۀآنچه در »شد، واژخ م خی ل به اش را  مفظ میان 

 رود. کار می به «شود م خی له انشا می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 24، شماره مسلسل 8931 زمستان ازدهم،یسال 

 

 

 

 

 

 

 

001 

بار به حس مشدترک و دیگربدار بده قدوّۀ      در این سه عبارت، ادراک صور، یک

که بنابر بر تعریف رایج سدینوی، ادراک از قدوّۀ    خیال منتس  شده است؛ درحامی

 گردد  خیال نفی می

 نفدی  خیدال  از را ادراک سدینوی،  شناسی سنف با هتراهی در صدرامتتلم ین  0

 فیده  مخزونا کان ما کل مکان إال و حافظ امخیال ألن مها مدرکا امخیال میس  »کند می

 را «باطنی مدرِکات» کلّیِ عنوان که درحامی؛ (9:001،جم0890)همو، «مشارد م مثال

 بداطنی  مددرکات  اقسدام  از یکدی  را خیال برگزیده، «باطنی حوارّ» مباحث برای

  (018:همان)شتارد  برمی

، تصویرگری نفس را در خواب و رؤیا به قوّۀ خیدال  امتبدأ و امتعادوی در   1

که تخیّل و رؤیاهدای در خدواب، از سدن      ؛ درحامی(0080:098)نتاید  منتس  می

 در دیدگاه مش ور است « قوّۀ متخیّله»انشاء و جعل بوده، از کارکردهای 

ت و تزیینات فاسد نفسانی، از سن  انشاء نفس بدوده،  تصویرسازی، تسویی  1

شناسی، از کارکردهای  طب  دیدگاه مشائیان و صدرامتتلم ین در ابتدای تعلیم نفس

قدوّۀ  »حال، وی گاه در عبداراتی، منشدل تصویرسدازی و    را     است؛ بااین« متخیّله»

  (011الف:0011)همو،کند  معرفی می« خیال

عدم وجود خستگی و فعل  اسرار اآلیات عباراتی از کتابصدرامتتلم ین در   1

« قوّۀ خیال»حرکتی را هنگام تخیّیت و تصویرسازیِ صور متتثّله، دمیلی بر تجرّد 

که طب  تعریف رایدج سدینوی، اسدتدالل یادشدده،      ؛ درحامی(000)صکند  بیان می

 استدالمی برای امبات تجرّد قوّۀ متخیّله است، نه خیال 

نیز  تن تبیین تجرّد صور منشَل نفس، آن دا را   اسفار و مفاتیح امغی او در   1

 کند  کارگیری قوّۀ خیال و انشاء صور به وسیلۀ این قوّه معرفی می محصول به
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 «      أن امصور امم خیلة عندنا موجودخ فی صدق  مدن امدنفس، بم درد تأثیرردا و

  (0:010جم،0890)« تصویررا باس خدام امخیال

 «امخیامیدة  بقوتهدا  امدنفس  مدن  امحاصدلة  اإلنشدائیة  امصدور  امقبیل، رذا من و» 

(0010:881)  

 کدده انشدداء و ادراک، هددر دو از خیددال در مقددام تعریددف رایددج آن     درحددامی

 گردد  نفی می

آنیه گفتیم، تن ا بخشی از مواردی بود کده صددرامتتلم ین از وادۀ قدوّۀ خیدال     

کندد  در تتدام ایدن     رای آن مابدت مدی  ب ره برده، اما کارکردهای قوای دیگدر را بد  

هتراهی با دیدگاه رایج مشائیان در برشتاری قوا »عبارات، یک امر مشترک است  

«  و کارکردهای آن ا در یک مو  ، و انفکاک از دیدگاه آن دا در موا دعی دیگدر   

شدود کده وی درصددد     عبارات مواف  با دیدگاه مشائیان، در موا عی یافدت مدی  

قیم قوّۀ خیال است و عبارات مخدامف یدا دارای تفداوت بدا     تعریف رستی و مست

شود که وی مستقیتا  در مقام تعریدف قدوّۀ    دیدگاه مشائیان، در موا عی یافت می

های مختلف خویش، درصدد بیان دیدگاه متعامی خود در  خیال نبوده،  تن بحث

شناسی انسان است؛ دیدگاهی که در بخش بعددی بددان تصدریح شدده، بدر       نفس

 کان تشکیک و استکتال قوای نفس مبتنی است ام
 « کاردکردها»و « شناسی مبانی نفس»تقریر معنای نوین قوّۀ خیال با نظر به  .3-4

شناسی  مبانی نفس»و « برشتاری کارکردهای خیال»توان از دو بخش  آنیه می

 حدس ) حیدوانی  نفدس  قدوای  تتدام  انگداری  یکسان استنتاج نتود،« صدرامتتلم ین

آن دا در رویکدرد ندوین     میان جوهری تفاوت عدم و    او متخیّله خیال، مشترک،

روست که وی در موا عی که درصدد تفکیدک قدوا    وی به قوّۀ خیال است  ازاین
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براسار دیدگاه رایج نیست، گاه وظایف قوای واهته، متخیّله، حدس مشدترک و   

ای حیدوانی،  کند  در این رویکدرد، تفکیدک قدو    خیال را برای دیگری نیز مابت می

دغدغۀ اصلی صدرامتتلم ین نبوده، آنیه وی در پی آن است، تقریر افعدال نفدس   

گانۀ نفس است  او بدر یگدانگی قدوای پنجگاندۀ      براسار تفکیک میان مرات  سه

کند و هته را از آمار تفاوت مراتد  مختلدف نفدس     باطنی نفس حیوانی تلکید می

وی در عبدارتی بداارزش، رویکدرد     0شدتارد   حیوانی د و نه قوای متعددّد د برمدی    

أن إثبات اممغایرخ بین امحدس  »سازد   متعامی خود را در بررسی تعدد قوا نتایان می

 قدوخ [ یدال امخ یمن اممهمات... و امعمدخ إثبات أنها ]أ عندنااممش ر  و امخیال میس 

 و امعقدل  عامم غیر آخر عامم مها و. ام ارر امحس غیر و امعقل غیر باطنیة؛ -جورریة

   (9:000،جم0890)همو، «امحرکة و امطبیعة عامم

تدوان   این عبارت نشانه نگاه متفاوت صدرا در تعدّد قواست؛ به شکلی که مدی 

تن ا سه قوّۀ حسّی، خیامی و عقلی را برای انسان مابت کرد و تتام افعال را به این 

مشدترک   در این رویکدرد، دیگدر خزاندۀ حدسّ    « قوّۀ خیال»سه قوّه منتس  نتود  

رو،  گانۀ انسان است و ازایدن  نیست، بلکه مرتبۀ نفس و روح حیوانی از مرات  سه

 دارای معنایی اعمّ از قوّۀ خیال در گفتتان رایج مشائی است  

شناسدی متعدامی خدود کده نظریدۀ       وی بر معندای دوم از قدوّۀ خیدال در نفدس    

اید  این عبارات نت فرد صدرامتتلم ین در توصیف خیال است، تصریح می منحصربه

اندد،   شناسی و تعریف قوا بیان شده های نفس که در موا عی غیر از موا   بحث

 اند  چنین

                                                 
 .303: 1939؛ 150-113، 31: ص3م، ج1331نک: مالصدرا،  1
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 «(000:الف0011)همو، «امروح امحیوانی رو بعینه امقوخ امخیامیة عندنا  

 «  و ری عین  د  و إن مم یکن جوررا عقلیاد أن امقوخ امخیامیة عندنا جورر م رد

  (000:تابی)همو، «امنفس امحیوانیة

 « أن ]قو خ[ امخیال عندنا جورر م رد و ری حیوان تام م شخص سائح سائر فی

  (9:010،جم0890)همو، «دار امحیوان

 «(0010:10)همو، «امخیامیة امقوخ أعنی امحیوانیة، امنفس اموالدخ بعد مالنسان ینشأ  

تن ا مخت  به مشرب « عندنا»در این نظریه که صدرامتتلم ین آن را با عبارت 

و به عبارت دیگدر، هتدان   « روح و نفس حیوانی»داند، قوّۀ خیال،  فلسفی خود می

خیدال متصدل نفدس و فصددل حقیقدی حیوانّیدت در نفددس انسدانی اسدت  آنیدده        

انگاری نفس حیوانی در پی آن است، تقریر افعال  صدرامتتلم ین در رویکرد خیال

اتحاد قوای موجود در هدر  »و « گانۀ نفس ات سهتفکیک میان درج»نفس بر مبنای 

که تن ا سه قوّۀ حسّدی، خیدامی و    نحوی است؛ به« مرتبه از مرات  نفس با یکدیگر

ح  نزد مدا  »گانۀ آن مابت گردد   عقلی برای نفس انسان و متناس  با درجات سه

 یدگاه]بنابر د تعدّد قوا الزم است یاآن است که    در صدور آمار مختلف از نفس، 

  ،مختدار[  یددگاه ]بندابر د واحدد   نفدس  از مختلدف  درجدات  تحقّد   یدا [، یانمشائ

 «هسدتند  یکسان یو آمار آن از محاظ وجود یقتاز نفس، حق یوجود ۀو هر طبق

  (10:)همان

انگاری نفس حیوانی و عینیّت مف ومی این دو امدر، هتسدان بدا دیددگاه      خیال

فارابی در تعریف قوّۀ خیال نیست  فارابی که در برخی تلمیفات خویش، دیدگاهی 

نزدیک به دیدگاه صدرامتتلم ین درباره قوّۀ خیال ارائه کرده است، بدون اشاره بده  

ی مشابه با معندای دوم خیدال ندزد    هتسانی قوّۀ خیال با نفس حیوانی، کارکردهای
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« قوّۀ متخیّلده »ای از قوای نفس حیوانی که از آن با عنوان  صدرامتتلم ین برای قوّه

  (00م:0881)شتارد  برد، برمی نام می

کند، امتقاطی از وظایف قدوای   مابت می« قوّۀ خیال )متخیلها»آنیه فارابی برای 

کده تغییدری    نحدوی  ی سینوی است؛ بهشناس در نفس« خیال»و « متخیّله»، «وهتیه»

خاص در تعدّد قوای نفس حیوانی ایجاد کرده، وظایف چند قوّه )خیال، متخیّله و 

رو،    ازایدن (00ق:0018؛00م:0888)کندد   واهتها را بدرای یدک قدوّه تعریدف مدی     

توان دیدگاه وی را منطب  بدر دیددگاه صددرامتتلم ین دانسدت؛ زیدرا صددرا        نتی

داند )قدوّۀ خیدال    معنای نفس حیوانی می منتس  به قوّۀ خیال به وظایف مذکور را

ای خداص از   مثابه کل نفس حیوانیا، نه آنکه قوّۀ خیال با وظایف مذکور، قدوّه  به

مثابه جزئی از کل نفس حیوانیا  از سدوی   قوای نفس حیوانی باشد )قوّۀ خیال به

براسار مبانی خاصّ وی  دیگر، تعریف متفاوت صدرامتتلم ین از قوّۀ خیال، دقیقا 

 شود   شناسی حکتت متعامیه ارائه می در نفس

صدرامتتلم ین، دو معنای مذکور از خیال را در عبدارات خدود، نده در عدر      

آیدد    داند که یکی با اشتداد وجودی دیگری پدید می یکدیگر، بلکه دو معنایی می

در برخدی عبدارات   نحدوی کده    رو، هر دو را قابل دفا  و جت  دانسدته، بده   ازاین

)ابتدای مباحث تعلیم حکتت نفسا به یک دیددگاه و در برخدی دیگدر )هنگدام     

تبیین مبانی و کارکردهای قوا براسار مبانی حکتت متعامیها به دیدگاه دیگر تکیه 

کدده تعلددیم فلسددفه در حکتددت متعامیدده نیددز فرایندددمحور بددوده،  کنددد؛ چنددان مددی

 هدای مترتد  بدر یکددیگر      احدل و گدام  های خدود را در مر  صدرامتتلم ین دیدگاه

 دهد   ارائه می

به دیگر سخن، نفس در حکتت متعامیه، امدری مسدتکتل و وجدودی معرّفدی     
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گردد و براسار آن، قوای نفس نیز اموری وجدودی بدوده، قابلیّدت اشدتداد و      می

رو، صدرامتتلم ین ابتدای مسیر و در معرفی قوای نفس، قوّه  استکتال دارند  ازاین

را هتسان با دیدگاه مشائیان، جزئدی از قدوای نفدس حیدوانی و خزاندۀ آن       خیال

کند، اما در موا عی که درصدد بیان دیدگاه متعامی  معرفی و با ایشان هتراهی می

االشدتداد   شناسی است، قوّۀ خیال را نیز  ومراتد  و متکدن   خود در مباحث نفس

مثابه نفس حیوانی نایل  به که براسار استکتال خود، به مرتبۀ خیال 0معرفی نتوده

ای از قوا نبوده، عدین مرتبدۀ حیوانیّدت     گردد  در این نگاه، قوّه خیال، دیگر قوّه می

 است 

هدای   آوری رسد صدرامتتلم ین در اعتقاد به خیال منفصل و اسدتدالل  نظر می به

انگاری خیال برای نفس حیوانیِ انسانی، متدلمر   خود بر امبات آن، و هتینین فصل

عربدی، نقطدۀ    عامم مثال منفصل ندزد ابدن   1عربی در این مسئله باشد  دیدگاه ابناز 

وسدیلۀ قدوّۀ خیدال در نفدس انسدانی       اتصال عامم ملکوت و عامم ملک بوده که به

عربدی انسدان را تدا       ابن(000-000ق:0080عربی،)ابنشود  )خیال متصلا درک می

م تبدیل نگردیده، دائتا  متدلمر از  زمانی که انسان است و به عقل بامفعل و مجرد تا

گداه از   عربی انسانی را که مدبّر بددن اسدت، هدی     رو، ابن داند  ازاین قوۀ خیال می

هدای عقلدی یدا     خیالِ او را بر اعتقدادات و معرفدت   1تسلط خیال در امان ندانسته،

1داند  غیرعقلی وی ملمر می
 

                                                 
 :ندک مهین أانگداری آن در عبدارات صددرامم     برای اطالع از قابلی   اس کمال قو ه خیال و مشدکک  .1

 .195: 1931؛ 993و  131: 3م، ج1331

 .91: تا بیمالصدرا، ؛ 130: 9و ج 139 :1، جق1139، عربی : ابننک .1

 .903 و 901: 1و ج 919و  911: 1، جق1139، عربی : ابننک .9

 .Chittick,1989: p18؛ 111-33: 1933پور و بهش ی،  نک: صان  .1
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  گیری نتیجه. 5

گیدرد    د، روشی پویا و دوگانه پیش مدی شناسی خو صدرامتتلم ین در مباحث نفس

در مرحلۀ اول و هتراهی با گفتتان سدینوی، خیدال را بده خزاندۀ نفدس حیدوانی       

کند و در مرحلۀ دوم و تقریر دیدگاه متعدامی خدود و براسدار امکدان      تعریف می

اشتداد نفس و قوای آن، قوّۀ خیال را هتسان با نفس حیدوانی و عدین آن معرفدی    

که تا زمان تعلّ  تدبیری انسان به بدن، « نفس حیوانی»و « خیال»ت نتاید  عینیّ می

ساز آن است که خیال در تتام شئون نفس حیوانی انسدان،   هتراه وی است، سب 

مانند ادراک و رفتار، دخامتی مستقیم داشته باشد  در ایدن نگداه، دیگدر سدخن از     

)قدوّۀ خیدالا،    قوای مختلف نفس حیوانی در میان نبوده و مرتبدۀ نفدس حیدوانی   

دار شئون و کارکردهای خود )تصرّ ، ادراک، حکدم و   ا اسدت  بندابراین،     ع ده

کار رفته کده تن دا    واده خیال در گفتتان صدرایی، به اشتراک مفظ در معانی زیر به

 ا منطب  بر دیدگاه رایج سینوی است 1-1در مورد )

 این  انسان نفس گانه سه مرات  از حیوانی مرتبها  متصل خیال مثال،) خیال  0

 حیوانی نفس برای مشائیان که است حیوانی قوای تتام بر مشتتل مرتبه،

 گاه خود، نوین نظریه بنابر صدرا که دارد مختلفی قوای حیوانی نفس  اند برشترده

  برد می ب ره خیال وادۀ از آن ا، به اشاره برای

 خیال )صوَر متخیَّلها  صور مختر  به وسیلۀ نفس حیوانی  0-0

 خیال )مخیِّلها  قوّۀ متصرّ  در معانی یا صور جزئیه و کلّی مشوب به خیال  1-0

 خیال )واهتها  قوّۀ مدرک معانی جزئیه و کلّی مشوب به خیال   1-0

 و تابعین وی[سینا  خیال )مصوّرها   قوۀ حافظ صور جزئیه ]منطب  بر دیدگاه ابن  1-0

خیال )مثال، خیال منفصلا  مرتبه میانی از سه مرتبۀ طومی عوامم هستی    1

 حسّ، خیال، عقل 
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 منابع

 .داریق(، رسائل، قم: نشر ب1100) نایس ابن -

 اهلل مرعشی. ، قم: ک ابخانه آی امشفاء )طبیعیات(ق(، 1101ددددد ) -

 ، بیروت: نشر دارامقلم.عیون امحکمهم(، 1330ددددد ) -

 ، تهران: نشر دانشگاه تهران.امغرق غرق من امن اه(، 1933ددددد ) -

 مطبعة بوالق :، مصریهامف وحات اممکق(، 1139عربی ) ابن -

 ، قم: نشر بیدار.اثوموجیا ق(،1119افلوطین ) -

 ، تهران: نشر دانشگاه تهران.ام حصیل (، 1935مرزبان ) بهمنیار، ابن -

 و عربددی ابددن اندیشدده در خیددال تطبیقددی سددیبرر»(، 1931)، احمددد و دیگددران  پهلوانیددان -

 .51 ، شمارهذرن، «مالصدرا

 ، تهران: نشر ناصرخسرو.ام عریفات ک اب(، 1930جرجانی، میرسید شریف ) -

 ، قم: نشر بیدار.اممشرقیه اممباحث ق(،1111رازی، فخرامدین ) -

 و ادراکددات گسدد رخ در ورددم و خیددال جایگدداه تحلیددل»(، 1931) و دیگددران ، مهددرانرضددایی -

 .1 ، شمارهصدرایی حکم ، «صدرامم أمهین من ر از انسان افعال

، صدددرا خردنامدده، «مسددلمان حکددیم دو دیدددگاه از بدداطنی ادرا  قددوای» ،(1933ددددددد ) -

 .11 شماره

 ، قم: نشر طلیعه نور.(رش م)جلد اسفار شرحق(، 1113سبزواری، مالرادی ) -

 .مؤسسه مطامعات فررنگی، تهران: االشراق حکم (، 1939سهروردی، شیخ اشراق ) -

 مؤسسه مطامعات فررنگی. تهران: ،مصنفات م وعه(، 1935) ددددد -

، «صددرامم أمهین  شناسدی  دیدن  و شناسدی  در معرفد   خیدال  نقد  »(، 1933)، مدریم  پدور صان  -

 .11 ، شمارهدین فلسفه پژورشنامه

، «عربددی ابددن عرفددانی من ومدده در خیددال شناسددی جریددان» ،(1933ددددددد و احمددد بهشدد ی ) -

 .13، شماره صدرا خردنامه
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، صدددرامم أمهین سددینا، ابددنارسددطو،  یدددگاهآن از د یو قددوا نفددس(، 1939، اسددحاق )طددارری -

 قم: بوس ان ک اب.

 ، بیروت: مک ب امهالل.امفاضله اممدینه ارل آراءم(، 1335، ابونصر )فارابی -

 امزرراء.، تهران: نشر ام م  بین رأیی امحکیمینق(، 1105) ددددد -

 ، بیروت: مک ب امهالل.اممدنیه امسیاسةم(، 1333) ددددد -

 ، بیروت: دار إحیاء ام راث.اسفار بر مقدمهم(،  1331م فر، محمدرضا ) -

 ، تهران: نشر سروش.رنر فلسفه و فارابی(، 1939، نادیا )مف ونی -

ان مددن ، تهددران: اآلیددات اسددرار (،امددف1930)مالصدددرا، صدددرامم أمهین محمددد بددن ابددراریم   -

 حکم  و فلسفه.

 ، بیروت: دارإحیاء ام راث.االسفار االربعهم(، 1331ددددد ) -

 ، تهران: پژورشگاه علوم انسانی و مطامعات فررنگی.شرح اصول کافی(، 1939ددددد ) -

 ، قم: نشر بیدار.شرح امهیات شفاء تا(،  ددددد )بی -

 ملنشر.، مشهد: اممرکز ام امعی امشوارد امربوبیه (،ب1930) ددددد -

 ، تهران: نشر ان من حکم  و فلسفه.و اممعاد اممبدأ (، 1951ددددد ) -

 نا. ، تهران: بیم موعه امرسائل ام سعه (،1901) ددددد -

 ، تهران: نشر مومی.اممشاعر(، 1931ددددد ) -

 ، تهران: نشر موسسه تحقیقات فررنگی.امغیب مفاتیح (،1939ددددد ) -

حسدین   ترجمدة  ،م عامیده  حکمد   و شدیرازی  صددرامم أمهین (، 1933حسدین )  سدید  ،نصدر  -

 سهروردی. نشر و پژور  دف ر تهران: سوزنچی،

، «اسددفار نگددارش امگوشناسددی»(، 1931، محمدحسددین و احددد فرامددرز قراملکددی ) وفائیددان -

 .1، شماره فلسفی تأمالت

، «صدددرامم أمهین فلسددفی ن ددام در خیددال قددو خ جایگدداه» (،1933) سددادات فرشدد ه، یاسددینی -

 .1 ، شمارهپژور  فررنگ
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