ﻗ ﻮه ﻣ ﺘ ﺨ ﯿ ﻠ ﮫ

درﺑﺎره ﻧﻔﺲ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﻌﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻮای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮا در ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﺟﻮدات دارای ﺣﯿﺎت ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﻣﺘﻔﺎوت ظﮭﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اوﻟﯽ
ﻗﻮای ﻧﻔﺲ ﺑﮫ ﺳﮫ دﺳﺘﮫ ﻗﻮای ﻧﻔﺲ ﻧﺒﺎﺗﯽ ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﮫ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١اﻗﺴﺎم ﻗﻮای ﺣﯿﻮاﻧﯽ
 - ٢اﻗﺴﺎم ﻗﻮه ﻣﺘﺼﺮﻓﮫ
 - ٢.١ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ
 - ٢.٢ﻣﻔﮑﺮه
 - ٢.٢.١ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﻔﮑﺮه
 - ٢.٢.٢ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﻗﻮه ﻣﻔﮑﺮه
 - ٣ﺷﺎن ﻗﻮه ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ
 - ۴ﺗﻔﺎوت ﻗﻮه ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮای ﻣﺪرﮐﮫ
 - ۵ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ۶ﻣﻨﺒﻊ
اﻗﺴﺎم ﻗﻮای ﺣﯿﻮاﻧﯽ

ھﺪف ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از اﻗﺴﺎم ﻗﻮای ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ طﺒﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮهای ھﻢ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ھﻢ در اﻧﺴﺎنھﺎ وﺟﻮد دارد .طﺒﻖ ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ،ﻗﻮای ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﮫ و
ﻣﺪرﮐﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﮫ اﻓﻌﺎل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻧﺪار را ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﻮای ﻣﺪرﮐﮫ ،اﻓﻌﺎل ادراﮐﯽ اﻧﺴﺎن و ﯾﺎ ﺣﯿﻮان را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﮫای دﯾﮕﺮ
ﻗﻮای ﻣﺪرﮐﮫ ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ ﻗﻮای ﺑﺎطﻨﯽ و ﻗﻮای ظﺎھﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻮای ظﺎھﺮی ھﻤﺎن ﺣﻮاس ﭘﻨﭽﮕﺎﻧﮫ ﻣﻌﺮوف ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎرﻧﺪ .اﻣﺎ ﻗﻮای ﺑﺎطﻨﯽ ﻧﻔﺲ ،ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ذﯾﻞ ﻣﺒﺤﺚ ﻗﻮای ﺑﺎطﻨﯽ ﻧﻔﺲ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﻮای ﺑﺎطﻨﯽ ﻧﻔﺲ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺲ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻗﻮه ﺧﯿﺎل ،واھﻤﮫ ،ﺣﺎﻓﻈﮫ و ﻣﺘﺼﺮﻓﮫ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﻮا ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ
ﻋﻤﻞ ﺗﺼﺮف در ﻣﺪرﮐﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ و آن ﻗﻮه ﻣﺘﺼﺮﻓﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮه ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮای ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ ﻗﺒﻞ ﮐﮫ ﺻﺮﻓﺎ دارای ﻋﻤﻞ ادراک ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﺪرﮐﺎت ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺗﺮﮐﯿﺐ
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺻﻮر ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ،ﻣﺜﻼ ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻗﺴﺎم ﻗﻮه ﻣﺘﺼﺮﻓﮫ

اﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﻗﻮه ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﻗﻮه ،ﻧﻔﻮس ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ دارﻧﺪ؛
] [١ﻻھﯿﺠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ﺷﻮارق اﻻﻟﮭﺎم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺗﺠﺮﯾﺪ اﻟﮑﻼم ،ج ،٣ص ،۵۶۶ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم .١۴٢۶ ،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﻮه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﮫ ﻧﻔﺴﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ﺑﮫ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
← ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ
اﮔﺮ از ﺳﻮی ﻗﻮه واھﻤﮥ ﻧﻔﺲ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد و ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮر و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ.
← ﻣﻔﮑﺮه
اﮔﺮ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪه آن ﻧﻔﺲ ﻧﺎطﻘﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻣﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
] [٢ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،ﷴ ﺗﻘﯽ ،ﺷﺮح ﺟﻠﺪ ھﺸﺘﻢ اﺳﻔﺎر ارﺑﻌﮫ ،ج ،١ص ،٢٧٠-٢۶٩ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﮋوھﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.١٣٧۵ ،

←← ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﻔﮑﺮه
اﻟﺒﺘﮫ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﻮه ﻣﺘﺼﺮﻓﮫ را ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ ﮔﺬاﺷﺘﮫاﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ از ﺳﻮی ﻧﻔﺲ ﻧﺎطﻘﮫ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﮑﺮ را ﻣﺮﺗﺐ
ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻔﮑﺮه ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
] [٣ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،ﻣﻼﺻﺪرا ،اﻟﺤﮑﻤﮫ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﯿﮫ ﻓﯽ اﻻﺳﻔﺎر اﻻرﺑﻌﮫ ،ج ٨ص ،٢١۴ﺑﯿﺮوت دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.١٩٩٩ ،
اﯾﻦ ﻗﻮه ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﻔﮑﺮه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻮاد ﻓﮑﺮی ﮐﮫ ﻋﻘﻞ ﺑﺮای او ﻣﮭﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺻﻮری ﮐﮫ از ﻗﻮه ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
] [۴آﻣﻠﯽ ،ﷴ ﺗﻘﯽ ،درر اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ج ،٢ص ،٣٢۴ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮫ دار اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ.١٣٧۴ ،
اﯾﻦ ﻗﻮه داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب ھﻢ از ﮐﺎر ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.
] [۵ﻻھﯿﺠﯽ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،ﺷﻮارق اﻻﻟﮭﺎم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺗﺠﺮﯾﺪ اﻟﮑﻼم ،ج ،٣ص ،۵۶۵ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم .١۴٢۶ ،

←← ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﻗﻮه ﻣﻔﮑﺮه
ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﻮه ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﻮرﺗﯽ از ﺧﺎرج در ﺣﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻘﺶ ﻧﺒﻨﺪد در اﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ در ﺧﻮاب اﺳﺖ و ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻗﻮای ادراﮐﯽ ظﺎھﺮی درک ﻧﻤﯽﺷﻮد .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﺻﻮرﺗﯽ از ﺻﻮر ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻘﺶ
ﻧﻤﯽﺑﻨﺪد ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺸﻐﻮل آن ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﺷﺨﺺ ،ﻋﺎری از ﻋﻮارض ﺑﺪ ﻣﺰاﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دارای ﻧﻔﺴﯽ ﺻﺎف و ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت و ﻣﺒﺎدی ﻋﺎﻟﯿﮫ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻧﮕﺎه از ﺻﻮری ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل آن ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﻧﻔﺲ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎص ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد .اﯾﻦ ﺻﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﻮاﻻت ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او ،ﻓﺮزﻧﺪان ،وطﻦ و ﯾﺎ ﺷﮭﺮی ﮐﮫ در آن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ ادراک ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن اﻣﺮ ﮐﻠﯽ ﻓﺎﺋﺾ ﺷﺪه از ﻋﻮاﻟﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ دارد و ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی
ﺻﻮر اﯾﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ دارد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ ﺑﺮ آن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﻠﯽ ﺻﻮر ﺟﺰﺋﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻓﮭﻤﯿﺪن آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺻﻮر ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﮫ
ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﻔﺲ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی را از ﻋﻮاﻟﻢ ﺑﺎﻻ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ ھﻤﯿﺸﮫ در آن ﺻﻮر ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ و آن
ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ آن ﺻﻮر را ﺑﺪون ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد و ﻓﻘﻂ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻠﯽ را ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻣﺮی ﺟﺰﺋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ
اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺪارد؛ ﭼﻮن آﻧﭽﮫ در ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫای ﺟﺰﺋﯽ از آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﻏﯿﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻏﻠﺒﮫ ﻋﻮارض ﻣﺰاﺟﺶ در
ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .زﯾﺮا رؤﯾﺎی اوﻟﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ دوﻣﯽ ﺟﺰ ﺧﻮاﺑﮭﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮه ﺑﮫ ﻗﺪری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ در ﮐﺎر
وﺣﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ از اﻣﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﯾﻦ ﻗﻮه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺸﺎھﺪه وﺣﯽ ﺑﺮای اﻧﺒﯿﺎء در ﺑﯿﺪاری اﺷﺎره ﮐﺮد .زﯾﺮا آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﻗﻮﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻔﺲ ﺷﺎن
دارد و ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ارﺗﺒﺎطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻮت دارﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺪرت اﯾﻨﮑﮫ وھﻢ و ﺧﯿﺎل ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان در ﺧﻮاب اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺪاری رخ
ﻣﯽدھﺪ .ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ اﻣﻮر ﻏﯿﺒﯿﮫ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﯽای را و ﯾﺎ ﻣﺜﺎل ﺷﯽء را در ﺑﯿﺪاری ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻼﺋﮑﮫ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﯾﻦ ﻗﻮه آﻧﮭﺎ
را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﻤﺜﯿﻞ آﻧﮭﺎ را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ.
] [۶ﻻھﯿﺠﯽ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،ﺷﻮارق اﻻﻟﮭﺎم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺗﺠﺮﯾﺪ اﻟﮑﻼم ،ج.۵۶٨-۵۶٧ ،٣

ﺷﺎن ﻗﻮه ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ

ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ھﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻗﻮه ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﻗﺴﺎم ﻗﻮه ﻣﺘﺼﺮﻓﮫ اﺳﺖ ھﻢ ﺻﻮر را ادراک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻢ در آﻧﮭﺎ ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﻮه
دارای دو ﺷﺎن اﺳﺖ؟ ﯾﮑﯽ ﺷﺎن ادراک و دﯾﮕﺮی ﺷﺎﻧﯿﺖ ﺗﺼﺮف در آن ﺻﻮری ﮐﮫ ادراک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وظﺎﯾﻒ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺆاﻟﯽ دﻗﯿﻘﺎ درﺑﺎره ﻗﻮه
ﻣﻔﮑﺮه ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ طﺮح اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻗﻮه ﻣﻔﮑﺮه ھﻢ ﻣﻔﺎھﯿﻢ را ادراک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻢ در آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﻮه ﻣﺘﺼﺮﻓﮫ ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﺪرﮐﺎت ﺗﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ادراﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺪارد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺬور "ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن ﺑﺪون ادراک" ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
] [٧ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،ﷴ ﺗﻘﯽ ،ﺷﺮح ﺟﻠﺪ ھﺸﺘﻢ اﺳﻔﺎر ارﺑﻌﮫ ،ج ،١ص.۴٠٨
در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺤﺬور ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﻼک در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا -ﻣﺜﻼ از دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ  -اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ اﺧﺘﻼف و ﺗﻐﺎﯾﺮ آﺛﺎر و اﻓﻌﺎل ،اﺧﺘﻼف ﻧﻮﻋﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻌﺪد و ﺗﻐﺎﯾﺮ
ﻧﻮﻋﯽ ﻗﻮاﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ از راه ﺗﻌﺪد و ﺗﻨﻮﻋﯽ ﮐﮫ در اﻓﻌﺎل ﺻﺎرده از ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻌﺪد ﻗﻮای آن ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﻮﻋﯽ ﮐﮫ در اﻓﻌﺎل وﺟﻮد دارد ﻣﺎ ﻗﻮه ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﮫ آن ﻓﻌﻞ را دارﯾﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﺟﻨﺴﯽ ﮐﮫ در اﻓﻌﺎل ﺗﺤﺮﯾﮏ و ادراک وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻮﻋﯽ ﮐﮫ در ادراک رﻧﮓ و ادراک طﻌﻢ و ﯾﺎ ادراک ﺻﻮت
] [٨ﻧﯿﮑﺰاد ،ﻋﺒﺎس ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﮑﯿﻤﺎن ،ص ،١١٣ﻗﻢ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٢ ،
وﺟﻮد دارد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺪام از ادراک و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻗﻮای ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ آﻧﮭﺎ وﺟﻮد دارد .ﭼﻮن اﻓﻌﺎل آﻧﮭﺎ از دو ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ و ﻣﺠﺪدا در ﻣﯿﺎن ھﺮ ﯾﮏ از ﻗﻮای
ادراﮐﯽ و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از اﻓﻌﺎل وﺟﻮد دارد؛ ﻣﺜﻼ ﻓﻌﻞ ادراک اﺷﯿﺎء دﯾﺪﻧﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻏﯿﺮ از ادراک ﻣﻠﻤﻮﺳﺎت اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻓﻌﻞ ﺑﮫ دو ﻗﻮه
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮی ﻻﻣﺴﮫ اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﻧﺠﺎم ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻓﻌﺎل ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﯾﺎ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻗﻮهای ﺧﺎص ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﻗﻮه ﻣﺘﺼﺮﻓﮫ و ﺑﮫ ﺗﺒﻊ ﻗﻮه ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ ھﻢ دارای ﺷﺎﻧﯿﺖ ادراک ﻣﺪرﮐﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻢ ﺷﺎﻧﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در آﻧﮭﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻼک ﺗﻌﺪد ﻗﻮا زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺪاﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا طﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻼک،
ﻓﻌﻞ ادراک ،ﻧﻮﻋﯽ از ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺼﺮف اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺲ اﯾﻦ دو ﻓﻌﻞ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ طﺒﻖ ﻣﻼک ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻗﻮای ﻧﻔﺲ ﯾﮏ ﻗﻮه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﮑﻔﻞ
ھﺮ دوی اﯾﻦ اﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﮭﺪه دار ﯾﮑﯽ دﺳﺘﮫ از اﯾﻦ اﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺗﺼﺮف اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪرﮐﺎت ،ﻧﺰد ﻗﻮه ﻣﺘﺼﺮﻓﮫ
)ﯾﺎ ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ( ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ادراک آﻧﮭﺎ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻗﻮه ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد .اﻣﻮری ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮای ادراﮐﯽ )ھﻤﭽﻮن ﺣﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﻋﺎﻗﻠﮫ( درک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻮه ﻣﺘﺼﺮﻓﮫ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در آﻧﮭﺎ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻗﻮه ﻣﺘﺼﺮﻓﮫ ﻧﯿﺰ اﻣﻮر ﻣﺰﺑﻮر را درک ﮐﻨﺪ.
] [٩ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،ﷴ ﺗﻘﯽ ،ﺷﺮح ﺟﻠﺪ ھﺸﺘﻢ اﺳﻔﺎر ارﺑﻌﮫ ،ج ،١ص.۴٠٩-۴٠٨
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﻮه ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎﻧﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ ﺻﻮر را ﻋﮭﺪه دار اﺳﺖ.
ﺗﻔﺎوت ﻗﻮه ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮای ﻣﺪرﮐﮫ

ﻓﻼﺳﻔﮫ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﻮه ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮای ﻣﺪرﮐﮫ آوردهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻌﻞ و ﻋﻤﻞ )ﺗﺼﺮﻓﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات( ﻏﯿﺮ از ادراک و ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ دو دﺳﺘﮫ ﻓﻌﻞ از دو ﺟﻨﺲ
ﻣﺘﻔﺎوت از اﻓﻌﺎلاﻧﺪ) .اﯾﻦ ﻣﻼک ﻓﻼﺳﻔﮫ ھﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ( ﻣﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ طﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻮر را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺪار و ﮔﺎه ﺑﻌﻀﯽ را از ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺳﺮ را ﺑﺼﻮرت ﺟﺪای از ﺑﺪن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺻﻮری ﮐﮫ ﻣﺎ از
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎ اﻧﻔﮑﺎک ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ در ﺧﺎرج ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮری ﮐﮫ ﻣﺎ در ذھﻦ ﺧﻮد
ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ در ﺧﺎرج وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ادﻋﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺻﻮری را ادراک ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺻﻮر ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺧﻮد ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری در ﺷﺎن ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﻮای ادراﮐﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎل ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ از ﺳﻨﺦ اﻓﻌﺎل ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﻮا ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺎ ﻗﻮهای وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ

اﻓﻌﺎل را ﻋﮭﺪه دار ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮه را اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد ﻣﻔﮑﺮه و اﮔﺮ از ﺳﻮی ﻗﻮه ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
] [١٠اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﺸﻔﺎء ،ص ،٢٣٠ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب ،ﻗﻢ.١٣٨۵ ،

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١ﻻھﯿﺠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ﺷﻮارق اﻻﻟﮭﺎم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺗﺠﺮﯾﺪ اﻟﮑﻼم ،ج ،٣ص ،۵۶۶ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم .١۴٢۶ ،
 ↑ .٢ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،ﷴ ﺗﻘﯽ ،ﺷﺮح ﺟﻠﺪ ھﺸﺘﻢ اﺳﻔﺎر ارﺑﻌﮫ ،ج ،١ص ،٢٧٠-٢۶٩ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﮋوھﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.١٣٧۵ ،
 ↑ .٣ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ،ﻣﻼﺻﺪرا ،اﻟﺤﮑﻤﮫ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﯿﮫ ﻓﯽ اﻻﺳﻔﺎر اﻻرﺑﻌﮫ ،ج ٨ص ،٢١۴ﺑﯿﺮوت دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.١٩٩٩ ،
 ↑ .۴آﻣﻠﯽ ،ﷴ ﺗﻘﯽ ،درر اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ج ،٢ص ،٣٢۴ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮫ دار اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ.١٣٧۴ ،
 ↑ .۵ﻻھﯿﺠﯽ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،ﺷﻮارق اﻻﻟﮭﺎم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺗﺠﺮﯾﺪ اﻟﮑﻼم ،ج ،٣ص ،۵۶۵ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم .١۴٢۶ ،
 ↑ .۶ﻻھﯿﺠﯽ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،ﺷﻮارق اﻻﻟﮭﺎم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺗﺠﺮﯾﺪ اﻟﮑﻼم ،ج.۵۶٨-۵۶٧ ،٣
 ↑ .٧ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،ﷴ ﺗﻘﯽ ،ﺷﺮح ﺟﻠﺪ ھﺸﺘﻢ اﺳﻔﺎر ارﺑﻌﮫ ،ج ،١ص.۴٠٨
 ↑ .٨ﻧﯿﮑﺰاد ،ﻋﺒﺎس ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﮑﯿﻤﺎن ،ص ،١١٣ﻗﻢ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٢ ،
 ↑ .٩ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،ﷴ ﺗﻘﯽ ،ﺷﺮح ﺟﻠﺪ ھﺸﺘﻢ اﺳﻔﺎر ارﺑﻌﮫ ،ج ،١ص.۴٠٩-۴٠٨
 ↑ .١٠اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﺸﻔﺎء ،ص ،٢٣٠ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب ،ﻗﻢ.١٣٨۵ ،

ﻣﻨﺒﻊ

ﺳﺎﯾﺖ ﭘﮋوھﮫ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ»ﻗﻮه ﻣﺘﺨﯿﻠﮫ«.

