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ﻣﺴﺌﻠه اصﻠي ايﻦ ﻣقاله نقد استقﻠال وجودي قوه واهمه بر اساس بررسي كاركردهاي ﻣنتﺴب به آن در
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حوزه عﻠمالنفس است .روش بررسي ﺗوصيفي -ﺗﺤﻠيﻠي بوده و در جهت ﺗبييﻦ ﻣﺴائﻞ ﻣطروحه از

ﻣﺴﻠمات حوزه فﻠﺴفه و روانشناسي نويﻦ استفاده شده است .به طور كﻠي براي ايﻦ قوه چهار كاركرد
فراﻣادي ﻣانند ﺗرس گوسفند از گرگ ،فعﻞ خود نفس است كه با كمك قوه عقﻞ انجام ﻣيشود .صدور
حكم نيﺰ چه از قﺴم صواب و چه از قﺴم ناصواب ربطي به واهمه نداشته ،كاركرد خود نفس است.
اختﻠال در عمﻠكرد ساير قوا نيﺰ عمدﺗاً به جهت ضعف و نقصان آنها اﺗفاق ﻣيافتد نه اينكه ايﻦ قوا

ﺗﺤت ﺗأثير واهمه قرار گيرند ،همانند ﺗﻀعيف قوه عقﻞ كه ﻣنجر به ادراكات وهمي ﻣيشود؛ لذا ايﻦ

گونه ادراكات و آسيبها نميﺗوانند عﻠت وجودي و شروري چون واهمه داشته باشند و عمدﺗاً از نقص
و عدم ناشي ﻣيشوند .اختﻠال در عمﻠكرد نفوس ديﮕر نيﺰ به جهت فقدان ﻣباني فﻠﺴفي از بﺤث خارج
خواهد بود.
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لﺤاظ شده كه در بررسي ﺗﺤﻠيﻠي -انتقادي ايﻦ كاركردها ﻣشخص ﻣيشود :فعﻞ ادراك ﻣعاني جﺰئي

مقدمه
يكي از قواي نفس حيواني ،قوه واهمه نام دارد .فﻠاسفه ﻣﺴﻠمان بﺤثهاي ويژهاي در

قبال ايﻦ قوه داشتهاند .فيﻠﺴوفاني چون ابﻦسينا به جهت ﺗخصيص كاركردهاي ﻣختﻠفي
به واهمه ،ايﻦ قوه را در شمار قواي اصﻠي نفس ﻣﺤﺴوب كردهاند؛ از طرف ديﮕر

فيﻠﺴوفاني چون ﻣﻠاصدرا به واسطه طرد كاركردهاي ﻣذكور از قوه واهمه و اختصاص
١٦٤

آن به خود نفس ،به صورت كاﻣﻞ از وجود آن صرف نظر كردهاند .البته در عﻠوم

روانشناسي و ﺗجربي جديد نيﺰ ايﻦ كاركردها بدون لﺤاظ قوه واهمه ﻣورد ﻣداقه قرار
گرفته است .به نظر ﻣيرسد فيﻠﺴوفان ﻣﺴﻠمان بعد از ابﻦسينا به ﺗعدد قواي نفس ﻣعتقد
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بودهاند؛ اﻣا بهويژه بعد از سهروردي نﺴبت به قواي نفس رويكرد ﺗقﻠيﻠي داشته ،ﺗرجيﺢ
ﻣيدادند كه از ﺗعداد ايﻦ قوا بكاهند .ايﻦ ﻣﺴﺌﻠه در فﻠﺴفه ﻣﻠاصدرا و عﻠاﻣه طباطبايي به

اوج خود ﻣيرسد .ﻣﻠاصدرا بر اساس ﻣبناي وحدت نفس و قواي آن عﻠاقه چنداني براي
وضع قواي ﻣﺴتقﻞ براي كاركردهاي ﻣختﻠف از خود نشان نميدهد .در باب قوه واهمه
پژوهشهايي انجام شده است .حﺴيﻦ پژوهنده نجفآبادي و ديﮕران ) (١٣٩٦در ﻣقاله

»بررسي ابعاد هﺴتيشناختي و ﻣعرفتشناختي قوه واهمه از ﻣنظر ابﻦسينا و ﻣﻠاصدرا«

ضمﻦ اذعان به استقﻠال وجودي قوه وهم در دو حوزه سينوي و صدرايي اختﻠاف ايﻦ

دو را در حوزه وجودي ايﻦ قوه دانﺴته و بر وجود اشتراكات حوزه ﻣعرفتي ﺗأكيد
ورزيده است .نصرالﻠه شاﻣﻠي و وحيده حداد ) (١٣٩٠در ﻣقاله »قوه واهمه و نﺴبت آن

با ساير قواي نفس با ﺗأكيد بر آراي ابﻦسينا« باز هم ضمﻦ اذعان به استقﻠال وجودي قوه

واهمه به بررسي جﺴمانيبودن آن از ديدگاه ابﻦسينا پرداخته است .ﺗعاﻣﻞ كاركردي قوه
واهمه با ساير قواي نفس از جمﻠه قوه عقﻞ از ﻣوارد ﻣهمي است كه در ايﻦ ﻣقاله ﻣورد

بررسي و ﺗأكيد قرار گرفته شده است .جواد رضايي ) (١٣٩١در پايانناﻣه كارشناسي

ارشد خويش با عنوان »چيﺴتي و كاركرد ﻣعرفتي قوه واهمه از ديدگاه ﻣﻠاصدرا« نيﺰ
ضمﻦ اذعان به استقﻠال وجودي قوه وهم از نظر ﻣﻠاصدرا به بررسي و ﺗبييﻦ كاركردهاي

ايﻦ قوه پرداخته است.

ﻣطالعه حاضر به صورت ﻣبنايي ﻣعترض ﻣﺴﺌﻠه صعب و ﺗعبانﮕيﺰ ﺗعدد قواي نفس
نيﺴت و ﺗا حدودي ﻣعترف به ﻣبناي ﺗعدد قواي نفس است؛ همﭽنيﻦ ايﻦ نوشتار قصد

نقد ﻣﻠاكهاي ﺗعدد قواي نفس از ﻣنظر فيﻠﺴوفاني چون ابﻦسينا ،سهروردي يا ﻣﻠاصدرا

را ندارد و ايﻦ بررسي ﻇرفيت ﻣﺴتقﻠي را طﻠب ﻣيكند .از آن جهت كه عمدﺗ ًا در بيﻦ
فﻠاسفه ﻣعتقد به ﺗعدد قواي نفس ،وجود كاركردهاي ﻣختﻠف و ﻣتفاوت ذيﻞ ﻣعيارهايي
خاص در جهت ﺗبييﻦ ايﻦ ﻣبنا ﻣورد ﺗأكيد قرار گرفته شده است .بر ايﻦ اساس در
ﻣطالعه حاضر نيﺰ اهتمام بر آن است صرف نظر از انتقادهايي ﻣبنايي به ﺗعدد ساير قواي
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نفس ،به واسطه بررسي و سنجش كاركردهاي ﻣنتﺴب به قوه واهمه از جانب فﻠاسفه،
ﻣوجود در ايﻦ حوزه ،آيا ﻣيﺗوان واهمه را به عنوان يكي از قواي ﻣﺴتقﻞ نفس لﺤاظ
نمود ،روش بررسي ﻣﺴائﻞ در ايﻦ ﻣقاله ﺗوصيفي و ﺗﺤﻠيﻠي است و نويﺴندگان براي
ﺗبييﻦ و ﺗنقيﺢ ﻣﺴائﻞ ﻣطروحه از شواهد و ﻣﺴﻠمات حوزه فﻠﺴفه و روانشناسي نويﻦ
نيﺰ بهره خواهند برد.

الف( مفهومﺷﻨاسي
 .١ﻧﻔﺲ

ارسطو دو ﺗعريف درباره نفس دارد .در ﺗعريف اول وي نفس را عبارت از »صورت

بدن« ﻣيداند و صورت را همان چيﺰي ﻣيداند كه جﺴم به واسطه آن به فعﻠيت ﻣيرسد
)ارسطو ،١٣٦٦ ،ص .(٧٥دوﻣيﻦ ﺗعريف همان ﺗعريف ﻣشهور نفس است» :نفس كمال

اول براي جﺴم طبيعي آلي از جهت افعال حياﺗي و ادراكي است« )همان ،ص.(٧٧

ابﻦسينا در ﺗعريف نفس چنيﻦ ﻣيگويد» :نفس كه در صدد ﺗعريف آن هﺴتيم ،عبارت از

كمال اول براي جﺴم طبيعي آلي از جهت انجام افعال حياﺗي است« )ابﻦسينا،١٣٧٥ ،

ص .(٢٢با ﺗوجه به ﻣباحث فوق و ﺗعاريف ديﮕر فﻠاسفه ﻣﺴﻠمان در باب نفس ،ﻣيﺗوان
ﺗعريف نهايي نفس را چنيﻦ عنوان كرد» :نفس عبارت از كمال اول براي جﺴم طبيعي
آلي است از آن جهت كه افعال حياﺗي را انجام ﻣيدهد« )ﻣصباح يﺰدي ،١٣٧٥ ،ص.(٨١
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ﻣﺴﺌﻠه وجودشناختي ايﻦ قوه ﻣورد ﻣداقه قرار گيرد .اينكه بر اساس شواهد و ادله

 .٢قواي نفﺲ
به صورت كﻠي در حوزه فﻠﺴفه اسﻠاﻣي دو ديدگاه در خصوص قواي نفس وجود دارد.

گروهي ﻣانند اﻣام فخر رازي و ﺗابعان وي ﻣنكر وجود و ﺗعدد قواي نفس بودهاند و
نفس را فاعﻞ ﻣﺴتقيم ﺗماﻣي افعال ﻣيدانند؛ به صورﺗي كه هيﭻ نيازي به وساطت قوا

نداشته باشد )فخر رازي ،١٤٢٩ ،ج ،٢ص .(٢٥١-٢٥٠گروهي ديﮕر ﻣانند ابﻦسينا،
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سهروردي و ﻣﻠاصدرا و ﺗابعان ايشان به وجود و ﺗعدد قواي نفس اعتقاد دارند .ابﻦسينا

اﻣا قواي نفس را فروع استعداد و ابﺰار در اختيار نفس ﻣيداند .شيخ در ﺗﺤﻠيﻞ عﻠت

ﺗعدد قواي نفس صدور افعال ﻣختﻠف از نفس را كه درواقع ﺗغاير جنﺴي يا نوعي دارند،
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ﻣﺴتﻠﺰم وجود ﻣبادي ﻣتفاوت در نفس براي ايﻦ افعال ﻣيداند -ﻣانند دو فعﻞ ادراك و
ﺗﺤريك يا دو فعﻞ بويايي و شنوايي كه ﺗغاير جنﺴي و نوعي دارند؛ زيرا به جهت اينكه
نفس فاعﻠي بﺴيﻂ است و بر اساس قاعده الواحد از فاعﻞ بﺴيﻂ فقﻂ يك فعﻞ صادر
ﻣيشود و لذا از نفس افعال ﻣغاير جنﺴي و نوعي بيواسطه صادر نميگردد )ابﻦسينا،

 ،١٤٠٤ج ،٢ص .(٢٨-٢٧سهروردي اﻣا با وجود باور به ﺗعدد و ﺗكثر قواي نفس ،ﻣعتقد
است بر اساس ﻣﻠاكهايي كه براي ﺗعدد قواي نفس ارائه شده است؛ ﻣيﺗوان با نﮕاه

ﺗقﻠيﻠي از ﺗكثر قواي نفس كاست .ﻣهمﺗريﻦ عﻠتي كه وي براي ايﻦ ﻣﺴﺌﻠه ﻣطرح ﻣيكند،
قوه حس ﻣشترك و كاركردهاي ﻣتعدد در عيﻦ وحدت آن است )سهروردي ،١٣٨٠ ،ج،٢

ص .(٢١١ﻣﻠاصدرا بر اساس ﻣبناي خود در وحدت نفس با قواي خود ﻣعتقد است نفس

به واسطه بﺴاطت ذاﺗي همه قوا را در بر گرفته و با وجود وحدت هويت ﺗمام قوا را در

برگرفته است .بر ايﻦ اساس وي بر خﻠاف ابﻦسينا قواي نفس را به عنوان فروع يا ابﺰار

نفس لﺤاظ نميكند ،بﻠكه وي قواي ﻣختﻠف نفس را شﺌون و ﻣراﺗب خود نفس ﻣيداند

كه به جهت نﺰول نفس از جايﮕاه اصﻠياش ،درحقيقت خودش ﻣبدأ صدور افعال است
)ﻣﻠاصدرا ،١٤٢٩ ،ج ،٨ص .(١٢٢-٤٩وي پس از نقد ﻣعيارهاي ابﻦسينا در ﺗعدد قواي

نفس ،خود به ارائه دو ﻣعيار ﻣيپردازد؛ از نظر وي اﻣكان انفكاك وجود يك قوه از قوه
ديﮕر ﻣعيار اول ﺗعدد قواي نفس شمرده ﻣيشود .ﺗوضيﺢ اينكه براي ﻣثال در انﺴان،

حيوان و نبات ﻣمكﻦ است قوهاي ﻣانند ناﻣيه پس از ﻣدﺗي از بيﻦ رود و رشد آنها
ﻣتوقف گردد؛ با ايﻦ وجود قوه ﺗغذيه در آنها همﭽنان به فعاليت خود اداﻣه ﻣيدهد و
ايﻦ ﻣﺴﺌﻠه ﻣﺆيد وجود دو قوه و ﻣبدا براي ايﻦ دو فعﻞ است )همان ،ص .(٥٧ﻣعيار دوم
ﻣﻠاصدرا بر اساس ﺗناقض افعال نفس است؛ ﻣانند فعﻞ جذب و دفع يا قبول و حفظ كه

ايﻦ ﺗناقض ﻣﺴتﻠﺰم ﺗعدد قواي نفس خواهد بود و از يك قوه واحد اﻣكان صدور افعال
ﻣتناقض وجود ندارد )همان ،ص.(٥٨

ب( ﺗﺤﻠيﻞ و بررسي وجودي قوه واهمه
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قوهاي با كاركردي شبيه به حس ﻣشترك و با ايﻦ ﺗفاوت كه حس ﻣشترك ﻣتولي
اﻣداد ﻣيرساند )ابﻦسينا ،١٣٧١ ،ص .(١٨وهم يا واهمه بيشتر در ﻣعناي نوعي بيماري و
كاربردي ﻣنفي شناخته ﻣيشود .به صورت كﻠي وهم قوهاي است كه در كاركرد آن
نوعي فريبكاري وجود دارد و نوعي ﺗصور و ﺗخيﻞ است كه در خارج ﻣعادلي ندارد و
همﭽنيﻦ ﺗصوري فرضي براي بيان قانون يك پديدار بدون ﻣشروطيت به قيد ﻣطابقت با
واقع عيني كه به آن وهم ﺗمثيﻠي گويند .به لﺤاظ ﻣعناي واژگاني ،درباره قوه وهم يا
واهمه چنيﻦ گفته شده است» :قوه وهميه ،واهمه يا وهم يكي از حواس خمﺴه باطني
است و عﻠماي نفس در قديم گفتهاند :كار او آن است كه چيﺰهاي ديده و ناديده راست
يا دروغ به نفس ﻣينمايد ،خواه آن ﻣعاني را در خارج صورﺗي باشد و خواه نباشد« و
همﭽنيﻦ »ايﻦ واهمه در حيوانات ديﮕر به ﻏير انﺴان به جاي قوت عقﻞ است به جهت
اينكه بره گوسفند ﻣادر خود را به واسطه آن شناسد و دشمني گرگ و دوستي چوپان را
هم بديﻦ قوه احﺴاس ﺗواند كرد« و نهايتا اينكه »ايﻦ قوت ﺗابع عقﻞ نﮕردد و به خﻠاف
قوتهاي ديﮕر چنانكه شخص در خانه ﺗاريك ﺗنها با ﻣرده ﻣجاور باشد ،هرچند عقﻞ
حكم كند ﻣرده جماد است ،از او ﺗرس نبايد كرد ،قوت واهمه وسوسه ﻣيدهد و خائف
گرداند« )ﻣعﻠوف ،١٣٨٢ ،بخش »واو« /رامپوري ،١٣٧٧ ،بخش »واو« /ر.ك :پاشا] ،بيﺗا[ ،ذيﻞ

»واهمه«( .در بيﻦ انديشمندان بﺤثهاي زيادي در خصوص وجودداشتﻦ ايﻦ قوه،
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صورتها بود و واهمه درحقيقت به نفس در ادراك ﻣعاني -ﻣعاني جﺰئي ﻏير ﻣادي-

استقﻠال آن از ساير قوا و نهايت ًا كاركردهاي آن وجود دارد .برخي فيﻠﺴوفان نظير
سهروردي پس از بيان ويژگيهاي قوه واهمه ،ايﻦ قوه را ﻣنازع عقﻠانيت ﻣيداند و لذا

بر ايﻦ اساس با رويكرد ﺗقﻠيﻠي احتمال وحدت سه قوه خيال ،ﻣتصرفه و واهمه را داراي

استبعاد نميداند )سهروردي ،١٣٨٠ ،ج ،٢ص ٢١٠و ج ،٣ص ١٣١و ج ،٤ص.(٥٠
در حوزه عﻠمالنفس قوه واهمه ﻣتولي ادراك ﻣعاني جﺰئي اي است كه در بيﻦ انﺴان
١٦٨

و حيوان ﻣشترك است؛ ﻣعانياي همﭽون ﺗرس ،ﻣﺤبت ،دوستي يا دشمني.
البته كاركردهاي ديﮕري نيﺰ براي ايﻦ قوه ذكر شده كه در اداﻣه در خصوص هر
يك از آنها بررسي ﺗفصيﻠي انجام خواهد شد.
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ج( ﺗﺤﻠيﻞ و بررسي كاركردهاي قوه واهمه
به صورت كﻠي در حوزه عﻠمالنفس چهار نوع كاركرد به قوه واهمه نﺴبت داده شده
است كه در اداﻣه بﺤث به صورت ﺗفصيﻠي ﻣورد واكاوي قرار خواهد گرفت:
 .١ادراك معاني جﺰﺋي
در حوزه عﻠمالنفس بيﻦ صورت و ﻣعنا و كاركرد ادراك صورت و ﻣعنا و همﭽنيﻦ حفظ
آن ﺗفكيك و ﺗمايﺰ وجود دارد .ﺗوضيﺢ اينكه اطﻠاعات و ادراكاﺗي را كه انﺴان در خود
به عنوان عﻠم و آگاهي دارد ،ﻣيﺗوان به دو صورت در نظر گرفت :گاهي ايﻦ عﻠم و
آگاهي ﻣشتمﻞ بر صورتهايي است كه انﺴان از طرق گوناگون به دست آورده است؛
ﻣانند صور و ﺗصاويري كه از پيراﻣون خود داريم :پدر ،ﻣادر ،فرشتﮕان ،درختان و گاهي
ايﻦ عﻠم و آگاهي ﻣشتمﻞ بر ﻣعانياي است كه ﺗصور آنها و ساختﻦ صورت برايشان
شايد كمي سخت باشد و اينها عموﻣاً ادراكاﺗي هﺴتند كه از طريﻖ حواس ﻇاهري به
دست نميآيند ،ﻣانند ﻣعانياي همﭽون ﺗرس ،شادي ،ﻏم ،عشﻖ .در ﻣقام بررسي قﺴم
ﻣعنا بايد گفت :ﻣعاني در اوليﻦ ﺗقﺴيمبندي به دو بخش ﻣعاني كﻠي )دوستداشتﻦ و
نفرت( و ﻣعاني جﺰئي )دوستداشتﻦ فرزندان ﺗوسﻂ والديﻦ ،ﺗرس گوسفند از گرگ(
ﺗقﺴيم ﻣيشود )ذبيﺤي ،١٣٨٦ ،ص .(٢٨٧در حوزه عﻠمالنفس اعتقاد بر ايﻦ است كه قوه
واهمه درحقيقت ﻣتولي ادراك ﻣعاني جﺰئي در انﺴان و حيوان است .از نظر ايشان ايﻦ

قوه واهمه است كه باعث ﻣيشود بره ﺗازهﻣتولدشده از گرگ بترسد يا اينكه حيوان به
فرزند خودش ﻣهرباني كند )ابﻦسينا ،١٣٣١ ،ص .(١٢از نظر ايشان گوسفند در اوليﻦ
برخورد خود از گرگ ﻣيهراسد در حالي كه ﺗا كنون آن را نديده است ،اﻣا ﻣثﻠ ًا از گاو
يا شتر كه به ﻣراﺗب بﺰرگﺗر و ﺗرسناكﺗر از گرگ هﺴتند ،نميﺗرسد .ايﻦ ﻣﺴﺌﻠه نشان
ﻣيدهد در حيوان قوهاي وجود دارد كه چنيﻦ ﻣﺴائﻠي را درك كرده ،باعث عكسالعمﻞ
ﻣناسب در ﻣواجهه با ﻣوارد خطر ﻣيشود )ابﻦسينا ،١٣٧٥ ،ص /٢٣٠ﻣﻠاصدرا ،١٤٢٩ ،ج،٨
ص /١٨٨ﻣصباح ،١٣٧٥ ،ج ،٨ص.(٤١٣

١٦٩

بررسي و سﻨجش
بررسي و سنجش قرار گيرد .ﺗقرير ايﻦ بررسي ﻣشتمﻞ بر چند بخش است:
اوليﻦ بﺤث اينكه فﻠاسفه ﻣﺴﻠمان در خصوص رابطه نفس و قواي نفﺴاني اعتقاد
دارند نفس فاعﻞ بعيد افعال اختياري انﺴان است كه به واسطه استخدام و ﺗوسﻂ برخي
قواي خاص خويش ،ايﻦ افعال را ﻣرﺗكب ﻣيشود .قوه واهمه از آن دست قوايي
ﻣﺤﺴوب ﻣيشود كه با قواي حيواني و انﺴاني ارﺗباط وسيعي دارد .عمده ارﺗباط وهم با
ديﮕر قوا بديﻦ صورت است كه ايﻦ قوا ﺗوسﻂ قوه واهمه استخدام ﻣيشوند و
كاركردهاي قوه واهمه با استخدام و به ﺗوسﻂ ساير قواي نفس انجام ﻣيشود؛ براي ﻣثال
در كاركرد ادراك ﻣعاني جﺰئياي چون ﺗرس از گرگ ،قوه واهمه ﻣفهوم كﻠي ﺗرس را از
قوه عقﻞ و صورت گرگ را از قوه خيال وام ﻣيگيرد و سپس با استخدام قوه ﻣتخيﻠه
)ﻣتصرفه يا ﻣتفكره( در ﻣعاني جﺰئي ﺗصرف كرده و ﻣعناي جﺰئي ﺗرس از گرگ را
ادراك ﻣيكند )ابﻦسينا ،١٣٨٣ ،ج ،٣ص .(٢٠٣حال با ايﻦ ﺗوضيﺢ حداقﻞ ايﻦ ﻣﺴﺌﻠه قابﻞ
طرح خواهد بود :اگر نفس قوه واهمه را در جهت ادراك ﻣعاني جﺰئي استخدام كرده
باشد ،ديﮕر نيازي به قوه وهم براي ايﻦ كاركرد نخواهد بود؛ زيرا استخدامكردن يك قوه
خود به ﻣعناي ﺗصرفكردن است و اگر نفس قادر به ﺗصرفكردن در قواي خود باشد،
قدرت ﺗصرف در ادراكات ﻣختﻠف خود را نيﺰ به طريﻖ اولي خواهد داشت و خود
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پس از بيان كاركرد قوه واهمه در ادراك ﻣعاني جﺰئي بايد صﺤت چنيﻦ كاركردي ﻣورد

نفس ﻣدرك ﻣعاني جﺰئي ﻣذكور خواهد بود نه قوه واهمه .حتي با فرض انكار ايﻦ
ﻣناقشه باز هم چالشي ديﮕر بروز خواهد كرد .اگر نفس وهم را استخدام ﻣيكند و وهم
ﻣتخيﻠه يا هر قوه ديﮕر را استخدام ﻣيكند ،چه ﺗرجيﺤي وجود دارد كه آن قوه ديﮕر نيﺰ
فعﻞ خود را به ﺗوسﻂ و استخدام قوه ديﮕري انجام ندهد و به هميﻦ ﺗرﺗيب آن قوه
ﻣفروض قوه ديﮕري را و ايﻦ به ﻣنﺰله ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﺤال در استخدام قوه ديﮕر خواهد بود.
١٧٠

بﺤث دوم ايﻦ است كه ﻣعنايي همﭽون ﺗرس يا ﻣﺤبت بر دو قﺴم است؛ گاهي
ﻣعناي كﻠي و ﻣطﻠﻖ ﺗرس يا ﻣﺤبت ﻣنظور نظر است كه البته درك چنيﻦ ﻣعاني كﻠياي
ذيﻞ كاركرد عقﻞ ﻣطرح ﻣيشود نه وهم ،زيرا عقﻞ ادراككننده كﻠيات است .گاهي نيﺰ
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ﻣنظور ﻣعناي جﺰئي و ﻣقيد ﺗرس و ﻣﺤبت ﻣنظور نظر است ،ﻣانند ﻣثالهاي بالا .از
ديدگاه فﻠاسفه در ﻣثالهاي فوق حقيقت ايﻦ است كه عقﻞ انﺴاني ﻣفاهيمي چون ﺗرس
و ﻣﺤبت را به صورت كﻠي ادراك ﻣيكند و آن را به شخص و ﻣابازاي خاصي نﺴبت
ﻣيدهد ،ﻣثﻠ ًا ﺗرس از دشمﻦ و به ايﻦ صورت است كه ﻣعناي كﻠي ﺗرس به صورت
جﺰئي در ﻣيآيد بدون اينكه نيازي به قوه وهم و كاركرد آن باشد .بر ايﻦ اساس نفس به
كمك قوه عقﻞ ﻣعاني كﻠي را به ﻣعاني جﺰئي ﺗبديﻞ ﻣيكند و در ايﻦ نوع كاركرد نيازي
به قوه وهم نخواهد بود )نصري ،١٣٨٥ ،ص .(٣٨٤ﻣﻠاصدرا به عنوان فيﻠﺴوفي كه براي
قوه وهم استقﻠال و هويت ﻣتمايﺰي قايﻞ نيﺴت ،ﻣعتقد است در نﮕاه دقيﻖﺗر نهﺗنها

ﻣعاني جﺰئي ذيﻞ كاركرد عقﻞ قرار ﻣيگيرد ،بﻠكه صور جﺰئي حﺴي و خيالي نيﺰ ﻣنتﺰع
از ادراك صور عقﻠي است كه نفس از عوالم عقﻠي و ابداعي به صورت ﻣبهم ﻣشاهده
نموده ،به جهت وحدت وجودي عﻠﻞ حقيقه و ﻣعاليﻞ رقيقه ،ادراكات نفس كه به جهت
بعد وجودي ،قريﻦ كﻠيت و ابهام شدهاند ،قابﻠيت ايﻦ را خواهند داشت كه بر ﻣعاليﻞ

ﻣادي و جﺰئي خويش حمﻞ گردند )ﻣﻠاصدرا ،١٣٨٢ ،ص .(٤٣صدرا اﻣكان حمﻞ هوهو

ﻣفهوم ﻣشتﻖ از ﻣعناي خاص بر ﻣصاديﻖ و ﻣتعﻠقات آن را به عنوان شاهد احتمال

صﺤت رويكرد خود اخذ ﻣيكند .بر ايﻦ اساس از نظر وي ،نفس همواره صور حﺴي و
خيالي را از عالم حس و شهادت اخذ نميكند ،بﻠكه گاه ﻣﺤتمﻞ است نفس در فرايند

اشتداد به جهت خﻠاقيت ،ادراكات عقﻠي ﻣقيد به قيد كﻠيت و اشتراك را به جهت رابطه
ع ّﻠي ايﻦ صور با صور حﺴي و خيالي به نﺤو صدوري به صور ﻣادون انطباق ﻣيدهد
)همان(.
ﻣﺴﺌﻠه ديﮕر در خصوص كاركرد قوه واهمه در ادراك ﻣعاني جﺰئي به ﻣنشأ ايﻦ
ﻣعاني بازگشت ﻣيكند؛ ﺗوضيﺢ اينكه به نظر ﻣيرسد ﻣنشأ ﻣعاني كﻠياي ﻣانند ﺗرس،
ﻣﺤبت و نفرت هيﭻ گونه ارﺗباطي به قوه واهمه ندارد .همان سان كه گذشت ،برخي

فيﻠﺴوفان همﭽون ﻣﻠاصدرا ﻣعتقدند ﻣنشأ استخراج ايﻦ ﻣعاني كﻠي قوه عقﻞ است و
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ﻣنشأ استخراج ﻣعاني جﺰئي نفس است هنﮕاﻣي كه ﻣفاهيم كﻠي را به ﻣابازاي آن اﺗصاف

برخورداري از قوه عقﻞ ،هم ﻣعاني كﻠي همﭽون ﺗرس و ﻣﺤبت را ادراك ﻣيكنند و هم
ﻣعاني جﺰئيشده آنها را؛ درنتيجه ﻣيبايﺴت به جاي عقﻞ به دنبال ﺗبييﻦ بهتري در ايﻦ
خصوص باشيم .ايﻦ نوشتار پيشنهاد ديﮕري در ايﻦ زﻣينه دارد.
ﻣعاني ﻣطﻠﻖ ﻣذكور همﭽون ﺗرس و ﻣﺤبت بدون شك ﻣشترك بيﻦ انﺴان و حيوان
هﺴتند و درنتيجه نميﺗوان آنها را جﺰو كاركرد عقﻞ يا جﺰو ﻣفاهيم فطري به شمار
آورد .به نظر ﻣيرسد ايﻦ ﻣعاني كﻠي به جهت ويژگي اشتراكيبودن ﻣيﺗوانند ذيﻞ
ﻣفاهيم ﻏريﺰي ﻣطرح گردند و درنتيجه در حيوانات و انﺴانها وجود دارند؛ با ايﻦ همه،
ﻣعاني جﺰئياي همانند ﺗرس بره از گرگ و ...را نميﺗوان جﺰو ﻏرايﺰ و ويژگيهاي
ﻏريﺰي برشمرد؛ زيرا بر خﻠاف ديدگاه فﻠاسفه ،حيواني همﭽون بره و حتي انﺴانها در
هنﮕام ﺗولد با وجود برخورداري از ﻏريﺰه ﺗرس ،احتمالا هنوز نميدانند از چه بايد
بترسند و از چه نبايد بترسند .ﺗجربه نشان ﻣيدهد انﺴان يا بره ﺗازهﻣتولدشده در اوليﻦ
برخورد با گرگ يا ﻣوجود خطرناك همﭽون آﺗش ﺗرسي از آن نداشته حتي ﻣمكﻦ است
به سمت آن نيﺰ برود؛ اﻣا هميﻦ كودك يا بره بعد از ﻣدﺗي ﺗرس از گرگ و آﺗش را
فراگرفته ،در هنﮕام ﻣواجهه فرار يا اجتناب خواهد كرد .درواقع ﻣيﺗوان گفت ﻣعاني
جﺰئي ﻣذكور ،حداقﻞ در ﻣورد ايﻦ ﻣثال و ﻣابازاي آن ﻣبتني بر يادگيري هﺴتند و جﺰو
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ﻣيدهد .البته ﻣيﺗوان در ايﻦ ﻣدعا بديﻦ صورت ﻣناقشه كرد كه حيوانات با وجود عدم

اﻣور اكتﺴابي ﻣﺤﺴوب ﻣيشوند و نيازي به درنظرگرفتﻦ قوه وهم براي چنيﻦ كاركردي
نيﺰ وجود نخواهد داشت .البته ﻣدعاي فيﻠﺴوفان در خصوص اينكه نفس حيواني ﻣتولي
ايﻦ يادگيري است ،ﻣيﺗواند ﺗا حدودي صﺤت داشته باشد.
بﺤث آخر اينكه در بﺤث كيفيت ﻣعاني و ادراك ﻣعاني جﺰئياي همﭽون ﺗرس يا
ﻣﺤبت ،ﺗﺤﻠيﻞهاي ﻣشابهي در عﻠوم جديد ﻣخصوصاً روانشناسي جديد ارائه شده
١٧٢

است كه نياز به وجود قوه واهمه و كاركرد آن در ايﻦ حوزه را ﻣنتفي ﻣيكند .ﺗﺤﻠيﻞ
اول فرايند بازشناسي را پيشنهاد ﻣيدهد .اصطﻠاح بازشناسي در حوزه روانشناسي به
ﻣعناي ﺗشخيص ﻣعناي شيء است؛ بديﻦ بيان كه براي پيبردن به ويژگيهاي اساسي هر
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شيء ابتدا بايد فهميد آن شيء چيﺴت .هميﻦ كه فهميده شود ،ﻣثﻠ ًا ايﻦ ﻣوجود آﺗش
است )چيﺴتي شيء( ،پس از آن فهميده خواهد شد كه سوزاننده نيﺰ هﺴت )ويژگي
اساسي شيء( و درنتيجه ﻣفهوم ﺗرس و اجتناب از آﺗش نيﺰ فهم ﻣيشود .يا هميﻦ كه
دانﺴته شود چيﺰي گرگ است )چيﺴتي شيء( ،ﻣفهوم درندگي نيﺰ فهميده خواهد شد
)ويژگي اساسي شيء( و درنتيجه ﻣفهوم ﺗرس و فرار از گرگ نيﺰ فهميده ﻣيشود
)اﺗكينﺴون ،١٣٦٦ ،ص.(١٧٩
واژه ﻣشابه ديﮕر ،ﺗداعي ﻣعاني يا »قانون كﻞ ﻣجاورت« است .بر اساس ايﻦ قانون
هر گاه از يك شيء دو ويژگي يا حالت ﻣﺤﺴوس يا ﻏير ﻣﺤﺴوس به صورت ﻣتوالي و
پي در پي به ذهﻦ يا نفس ورود كنند ،نفس براي آنها پيوند عﻠت و ﻣعﻠولي در نظر
ﻣيگيرد بر ايﻦ اساس كه حﻀور يكي از آنها -احتمالا ويژگي ﻣقدم -باعث حﻀور
ويژگي ديﮕر -احتمال ًا ويژگي ﻣتأخر -شده است؛ براي ﻣثال ويژگي گرﻣاي آﺗش و
سوزاندن دست براي كودك كه ﺗواﻣان ﺗوسﻂ حواس دريافت ﻣيشود و كودك بر
اساس قانون كﻞ ﻣجاورت يا ﺗداعي ﻣعاني ،ﺗرس از آﺗش را ﻣيآﻣوزد يا ﻣثﻠ ًا از دريافت
بويي خاص به ﻣﺰه آن پي ﻣيبرد )سياسي ،١٣٤٥ ،ص.(١٨٢
 .٢صدور احكام جﺰﺋي ناصواب
از ديﮕر كاركردهاي ﻣهمي كه براي قوه واهمه در حوزه عﻠمالنفس ذكر شده است،

صدور احكام جﺰئي ناصواب ،ﻏﻠﻂ و ﻏير ﻣطابﻖ با واقعيت است .از نظر فﻠاسفه قوه
واهمه به جهت اينكه در صدور احكام خود شتابزده و عجولانه عمﻞ ﻣيكند ،احكاﻣي
هم كه صادر ﻣيكند ،عمدﺗ ًا خطا و ناصواب بوده و ﻣوجب گمراهي انﺴان خواهد بود؛
براي ﻣثال ايﻦ قوه به واسطه ﺗشبيه و ﺗمثيﻞ ﻣوجودات به يكديﮕر دوست را دشمﻦ و
دشمﻦ را دوست ﺗﻠقي ﻣيكند يا اينكه اگر هنﮕاﻣي كه از راهي عبور ﻣيكند و اﺗفاق ًا آن
روز در كار خود شكﺴت بخورد ،هميشه از آن راه گريﺰان شده ،دليﻞ شكﺴت خود را
عبور از آن ﻣﺴير ﻣيداند يا خوابيدن در كنار ﻣرده را ﺗرسناك جﻠوه ﻣيدهد؛ در حالي كه

١٧٣

در ﺗمام ايﻦ ﻣوارد حكم عقﻞ خﻠاف آن است )ابﻦسينا ،١٤٠٤ ،ص.(٣٣٤
پيش از ﺗﺤﻠيﻞ كاركرد اخير قوه واهمه ﺗذكر يك نكته ضروري است .بر اساس
ديدگاه فﻠاسفه ﻣﺴﻠمان نفس انﺴان واجد دو گونه ادراكات است كه ﻣصداق و ﻣﺤاكي
خارجي براي آنها وجود ندارد .نوع اول هميﻦ ادراكات وهمي است كه جﺰو
كاركردهاي قوه وهم شمرده ﻣيشود .نوع دوم نيﺰ ذيﻞ ابداعات قوه ﻣتخيﻠه است كه با
دخﻞ و ﺗصرف و ﺗفصيﻞ و ﺗركيب صور و ﻣعاني جﺰئياي كه در خيال و حافظه ذخيره
شده است ،صور و ادراكاﺗي را ﻣيسازد كه ﻣابازاي خارجي براي آنها وجود ندارد؛ براي
نمونه با ﺗركيب و ﺗفصيﻞ در صور ،اسب بالدار شاخدار ﻣيسازد )جرجاني ،١٣٨١ ،بخش

»ﻣيم« /صﻠيبا ،١٣٦٦ ،بخش »ﻣيم«( .به نظر ﻣيرسد هم ابداعات ﻣتخيﻠه و هم القائات قوه
وهم فاقد ﻣابازاي واقعي بوده ،با عالم خارج ﻣطابقت ندارند؛ اﻣا ﺗفاوت اساسي ايﻦ دو
گونه در ايﻦ است كه در ﻣورد ابداعات قوه ﻣتخيﻠه ،انﺴان صراحت ًا اذعان دارد كه ايﻦ
ابداعات ﻣﺤصول دخﻞ و ﺗصرف نفس است و در بيرون از نفس ﻣابازايي ندارد؛ اﻣا در
ﻣورد القائات وهمي وضع كاﻣﻠ ًا ﻣتفاوت است .با وجود جعﻠيبودن ادراكات وهمي،
اصرار و ابرام درونياي وجود دارد كه ايﻦ ادراكات واقعي است و ﻣابازاي خارجي نيﺰ
دارد و احتمال ًا هميﻦ ﻣﺴﺌﻠه جنبه ﻣنفي و آسيبزاي ادراكات وهمي ﻣﺤﺴوب ﻣيشود؛
در حالي كه عمدﺗ ًا ابداعات ﻣتخيﻠه ﻣخصوص ًا در كودكان از قوت استعداد و خﻠاقيت
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بررسي و سﻨجش

آنها حكايت دارد .در بررسي و سنجش كاركرد ﻣذكور نيﺰ از چند جنبه ﻣيﺗوان ورود
نمود:
بﺤث اول اينكه از ديدگاه بيشتر فﻠاسفه ﻣﺴﻠمان كاركرد صدور حكم ،چه از نوع
صواب و چه از نوع ناصواب آن ،فعﻞ خود نفس بوده و نفس در صدور حكم به قوه
خاصي نياز ندارد؛ چه آن قوه حس ﻣشترك باشد و صدور احكام حﺴي و ﺗركيبي و چه
١٧٤

واهمه باشد و صدور احكام ناصواب .ﺗوضيﺢ اينكه در حوزه فﻠﺴفه اسﻠاﻣي صدور
حكم ﺗوسﻂ نفس به دو قﺴم احكام حﺴي و احكام فراحﺴي ﺗفكيك شده است و هر
يك از ايﻦ دو نيﺰ به دو بخش احكام جﺰئي و كﻠي ﺗفكيك ﻣيشوند .بر ايﻦ اساس
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احكام صادره از نفس ايﻦ گونه خواهند بود:
 ١احكام حﺴي جﺰئي ﻣانند :ايﻦ سيب شيريﻦ است.
 .٢احكام حﺴي كﻠي ﻣانند :هر انﺴان قﻠب دارد.
 .٣احكام فراحﺴي جﺰئي ﻣانند :ارسطو روح دارد.
 .٤احكام فراحﺴي كﻠي ﻣانند :هر انﺴاني روح دارد.
عموم فﻠاسفه ﻣﺴﻠمان در ﺗقﺴيمبندي فوق ،صدور حكم را ذيﻞ كاركردهاي نفس
لﺤاظ كردهاند كه در احكام حﺴي جﺰئي با كمك قواي ﻣربوطه ﻇاهري و باطني و در
احكام كﻠي حﺴي و جﺰئي و كﻠي فراحﺴي با كمك قوه عقﻞ به صدور حكم نايﻞ
ﻣيشود )ابﻦسينا ،١٣٧٥ ،ص ٢٢٧و  ،١٣٨٣ج ،١ص ٢٣٠و ﻣﻠاصدرا ،١٤٢٩ ،ج ،٤ص ١٣٨و

ج ،٦ص ١٦٦و ج ،٨ص .(٢٢٤ﻣﻠاصدرا ﻣعتقد است در خوشبينانهﺗريﻦ حالت ﻣيﺗوان به

ﺗغاير ﻣفهوﻣي قوه واهمه ﻣعتقد بود؛ اﻣا به لﺤاظ عالم خارج ،قوه واهمه ﻣﺴاوق قوه
عاقﻠه بوده و وجود خارجي نخواهد داشت )ﻣﻠاصدرا ،١٤٢٩ ،ج ،٨ص .(١٩٠وي ﻣعتقد
است رابطه قوه وهم با قوه عقﻞ همانند رابطه كﻠي طبيعي يا ﻣاهيت با وجود بشرط
شيء خارجي است و همﺴان ايﻦ دو كه به لﺤاظ ﻣفهوﻣي اﺗﺤاد داشته و هر يك داراي
احكام خاصي هﺴتند و به لﺤاظ خارجي وحدت داشته ،اﺗﺤاد و دوگانﮕي در كار
نخواهد بود .قوه وهم و عقﻞ نيﺰ به لﺤاظ ﻣفهوﻣي با يكديﮕر ﻣتﺤد بوده و كاركردهاي

ﻣختﻠفي بر هر كدام ﻣترﺗب است؛ اﻣا به لﺤاظ خارجي وحدت است و اثنينيت بيﻣعنا
ﻣيگردد )ﻣﻠاصدرا ،١٤٢٩ ،ج ،٨ص .(١٩٠ﻣﻠاصدرا در ﺗبييﻦ وحدت خارجي ايﻦ دو قوه

اعتقاد دارد صدور احكام فراحﺴي كه به صورت كﻠي است ،ﻣﺤصول ﻣشاركت نفس و
قوه عقﻞ خواهد بود؛ اﻣا در قﺴم جﺰئي آن ﻣانند عداوت يا ﺗرس از اﻣر ﻣعيني ﻣانند
ﻣيت كه ﻣطابﻖ راي ﻣشهور كاركرد واهمه دانﺴته ﻣيشود؛ بايد دانﺴت در ايﻦ ﻣوارد نيﺰ
نياز به وضع قوهاي ﻣﺴتقﻞ به نام وهم نيﺴت؛ زيرا ﻣفهوم عداوت يا ﺗرس اگر به
شخص ﻣعيني ﻣانند زيد اﺗصاف ﻣييابد ،اگرچه ايﻦ ﻣفهوم جﺰئي فاقد صورت

١٧٥

ﻣﺤﺴوس در خارج است كه عقﻞ آن را همﭽون ﻣفهوم وجود و وحدت از ﻣشاركت با
بﺤث ديﮕر ايﻦ است كه چه عواﻣﻠي باعث ﻣيشوند نفس در صدور احكام خويش

گاه دچار خطا شده ،احكام ناصواب ﻣذكور را صادر نمايد .به صورت كﻠي در صدور
احكام ناصواب جﺰئي ايﻦچنيني در حوزههاي ﻏير عﻠمي عواﻣﻞ ﻣعرفتي ﻣختﻠفي از قبيﻞ
ﺗمايﻠات ،نفرتها ،ﺗعصبات گوناگون قوﻣي و قبيﻠهاي ،ديﻦ ،سنتها و اعتقادات خرافي
يا ﻏير خرافي ﻏالب بر يك فرهنگ و حتي برخي اختﻠالات نقشي اساسي دارند؛ ﻣانند
اعتقاد به سرگرداني ارواح انﺴاني پس از ﻣرگ يا يهوديستيﺰي ﻣﺴيﺤيان در قرون
گذشته؛ اﻣا در صدور احكام عﻠمي ناصواب ﻣيﺗوان به ﻣباني فكري ،سپهر ﻣعرفتي و از
همه ﻣهمﺗر وجود پارادايمهاي ﻣختﻠف هر دوره اشاره نمود ،ﻣانند اعتقاد به سكون و
زﻣيﻦ ﻣركﺰي.
دوﻣيﻦ بﺤث در ايﻦ ﻣوضع آن است كه بر اساس ديدگاه فﻠاسفه ﻣﺴﻠمان ،قواي
نفس همواره عمﻠكردي يكﺴان دارند و اگر قرار است درست و صﺤيﺢ كار كنند،
هميشه درست و صﺤيﺢ كار ﻣيكنند و اگر عمﻠكردشان دچار اشكال است ،بايد هميشه
چنيﻦ عمﻞ كنند؛ به بيان ديﮕر قواي نفس نميﺗوانند به ﻣيﻞ و اراده خويش گاهي
عمﻠكرد درستي داشته باشند و گاهي نيﺰ عمﻠكردشان ناصواب و ﻏﻠﻂ باشد .درنتيجه از
ديدگاه ايشان قواي نفس از جمﻠه قوه واهمه نميﺗوانند باعث ايجاد و يا صدور احكام
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حس ادراك كرده ،سپس به يك شخص جﺰئي اﺗصاف ﻣيدهد )همان ،ص.(١٩١

ناصواب جﺰئي يا كﻠي باشند ،بﻠكه نهايت ًا ﻣقدﻣات آن را فراهم ﻣيكنند كه آن هم
ﻣيبايﺴت يكنواخت باشد نه گاهي درست و گاهي ﻏﻠﻂ )ﻣﻠاصدرا ،١٣٦٢ ،ص .(٥٩٥بر
ايﻦ اساس با نفي كاركرد قوه وهم در احكام ناصواب به نظر ﻣيرسد وقتي نفس خود
ﻣتولي صدور ﺗماﻣي احكام است ،احكام ناصواب جﺰئي ﻣذكور نيﺰ جﺰو فعﻞ نفس
است كه در ﻣورد دو حكم ﻣختﻠف از دو قوه ،يك حكم ﻣشابه صادر ﻣيكند و هميﻦ
١٧٦

ﻣنشأ بروز خطاست )خﺴروپناه ،١٣٨٨ ،ص.(٣٨٤
بﺤث آخر اينكه از ﻣنظر روانشناسي فيﺰيولوژيك ،وقوع خطاهاي ادراكي در انﺴان
ﻣيﺗواند دو ﻣنشأ داشته باشد .شرط لازم هر گونه ادراك صﺤيﺢ ،ﺗﺤريك گيرندههاي
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حﺴي ﺗوسﻂ ﻣﺤرك خارجي است؛ اﻣا گاهي اوقات گيرندههاي حﺴي ﻣثﻠاً بينايي به
واسطه ﻣﺤرك خارجي ﺗﺤريك ﻣيشوند و ايﻦ ﺗﺤريك به واسطه عصب ﻣربوطه به
ذهﻦ ﻣخابره ﻣيشود ،ولي ذهﻦ از ﺗفﺴير و ادراك صﺤيﺢ ايﻦ اطﻠاعات ناﺗوان است؛
درنتيجه خطاي ادراكي ﺗﺤقﻖ ﻣييابد .ناﺗواني ذهﻦ ،يا ﻣعﻠول عواﻣﻞ زيﺴتي و عصبي
است ﻣانند آنﭽه در بيماران اﺗفاق ﻣيافتد يا ناﺗواني ذهﻦ ،ﻣعﻠول عواﻣﻞ ﻏير زيﺴتي و
ﻏير عصبي است كه شاﻣﻞ عواﻣﻠي همﭽون ﺗأثير فرهنگ ،انتظارات و ﺗجربههاي قبﻠي
ذهﻦ ﻣيشود )كارلﺴون ،١٣٧٩ ،ص /٢٤٤كالات ،١٣٨٦ ،ص .(٢٧٥اﻣا گاهي ايﻦ خطاها
بدون ﺗﺤريك واقعي گيرندهها ﺗﺤقﻖ ﻣييابد .فرد ﻣمكﻦ است صور و اصواﺗي را ادراك
نمايد كه فاقد وجود خارجي باشند .در ﺗبييﻦ ﻣاهيت ايﻦ ادراكات ﻣيﺗوان به چند عاﻣﻞ
اشاره كرد .گاهي ايﻦ ادراكات ،ﻣعﻠول اختﻠالات دستﮕاهاي حﺴي انﺴان است كه به
واسطه ﺗخريب كﻠي يا جﺰئي برخي دستﮕاهاي حﺴي بروز ﻣينمايد؛ ﻣانند ﺗأثير ناشي از
ﺗخريب قطعه آهيانهاي نيمكره راست كه در ادراكات ﻣوضعي ﻣشاهده ﻣيشود )ﻣعظمي،

 ،١٣٧٨ص .(٥٠يا اختﻠالات ﻣربوط به پردازش درون دستﮕاهي كه ناشي از آسيب
ديدگي برجﺴتﮕي فوقاني كرﺗكس گيجﮕاهي فوقاني است .ايﻦ برجﺴتﮕيها براي
ﺗشخيص و ﺗعييﻦ ﻣكان اشيا ﺗخصص يافتهاند )كالات ،١٣٨٦ ،ص .(٣٠٠گونه ديﮕر
خطاهاي درون دستﮕاهي ،عموﻣ ًا ﻣربوط به اختﻠالاﺗي است كه در بخش دليريوم رخ

ﻣيدهد .عﻠاﻣت اساسي ايﻦ گونه خطاها خطاي در هوشياري است كه ﻣنجر به ﺗغيير در
شناخت ﻣيشود و نميﺗوان آن را زوال عقﻞ دانﺴت )انجمﻦ روانپﺰشكي آﻣريكا،١٣٨٣ ،

ص .(٢٠٠گاهي نيﺰ ايﻦ ادراكات ناشي از عواﻣﻞ رواني -ﻣانند وسواس زياد -در ذهﻦ
هﺴتند .ذهﻦ به واسطه ﺗوجه زياد )وسواس( برخي صور و صداها را در هنﮕام بيداري
و صﺤت ادراك ﻣيكند كه فاقد وجود خارجي هﺴتند )گراهام ،١٣٨٠ ،ص .(٢٤٤گاهي
ﻣمكﻦ است به دليﻞ ارﺗباط ﺗنﮕاﺗنگ ادراك با نظام عصبي ،يك سﻠﺴﻠه ﺗجارب
ادراكﻣانند ،بدون وجود ﺗﺤريك خارجي رخ دهند؛ همانند چيﺰي كه در خوابديدن

١٧٧

اﺗفاق ﻣيافتد .ﻣﺤتمﻞ است حتي برخي فرايندهاي ﻣغﺰي در انتشار سيﮕنالهاي وقوع
گيرندههاي حﺴي شوند ).(Churchland, 1975, p.164
 .٤ايجاد اختﻠال در كاركرد برخي قواي نفﺲ
يكي از ويژگيهاي ﻣهم قوه واهمه در حوزه عﻠمالنفس ارﺗباط و ﺗأثير و ﺗاثر آن نﺴبت
به برخي قواي نفس است .در ايﻦ بخش از ﻣطالعه به جهت انﺴجام هرچه بهتر بﺤثمان
ايﻦ ارﺗباطات به صورت ﺗقﺴيمبندي ذيﻞ ارائه ﻣيشود:
ﺗقﺴيمبندي چنيﻦ است كه قوه واهمه يا با قواي نفﺴاني خودش ارﺗباط پيدا ﻣيكند
يا با قواي نفﺴاني ﻏير خودش يا همان ديﮕران .ارﺗباط واهمه با قواي نفﺴاني خودش
به دو صورت است :يا ايﻦ ارﺗباط به ايجاد اختﻠال در كاركرد آن قوه ﻣنجر نميشود؛
ﻣانند ارﺗباطي كه قوه واهمه با خيال ،ﻣتخيﻠه و قوه عقﻞ برقرار ﻣيكند يا به ايجاد اختﻠال
ﻣنجر ﻣيشود؛ ﻣانند اختﻠالي كه قوه واهمه در كاركرد قوه شنوايي و بينايي ايجاد ﻣيكند.
اﻣا قﺴم ارﺗباط واهمه با نفس ديﮕران بديﻦ صورت است كه برخي افراد از جمﻠه
ساحران از طريﻖ رياضت و رنج و با ﺗقويت قوه واهمه خويش قادر ﻣيشوند در نفوس
انﺴانهاي سادهلوح و ابﻠه نفوذ و آنها را ﻣﺴخر خويش كنند )ابﻦسينا ،١٤٠٠ ،ص.(٢٢٧
آنﭽه در ايﻦ ﻣوضع به بﺤث كنوني ﻣا ارﺗباط پيدا ﻣيكند ،كاركرد قوه واهمه در
ايجاد اختﻠال در برخي قواي نفس خويش است كه ﻏالباً از آن با عنوان برخي بيماريها
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خطا در ادراك ﻣﺆثر باشند و خود ايﻦ فرايندها ﻣوجب ايجاد ﺗﺤريك ﻏير واقعي در

نظير ﻣاليخولياي سرد )ﺗقريباً ﻣعادل افﺴردگي( و ﻣاليخولياي گرم يا همان ديوانﮕي
)ﺗقريب ًا ﻣعادل ﻣانيا( ياد ﻣيشود )ابﻦسينا ،١٣٦٣ ،ج ،٣ص .(١٢١در حوزه عﻠمالنفس اعتقاد
بر ايﻦ است كه هر گاه حس شنوايي يا بينايي يك فرد ناﺗوان گردد و چنيﻦ بپندارد كه
چيﺰهاي را ﻣيشنود يا ﻣيبيند ،نظير صداي خشخش برگ و كوبيدن پتك يا اشباحي
كه وجود خارجي ندارند ،دليﻞ بر آن است كه وسﻂ ﻣغﺰ يعني آنجا كه جايﮕاه واهمه
١٧٨

است ،دچار خشكي ﻣﺰاج شده است )همان ،ص.(١٥
بررسي و سﻨجش
در بررسي ايﻦ كاركرد نيﺰ از چند جنبه ﻣيﺗوان ورود كرد:
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اول اينكه ارﺗباط واهمه با برخي قواي نفس خودش به صورﺗي كه ﻣوجب ايجاد
اختﻠال گردد ،همان سان كه گذشت ،ﻣردود است و ﺗماﻣي ايﻦ كاركردها به نﺤو
شايﺴتهاي بدون نياز به واهمه ﺗبييﻦ شدند؛ اﻣا در ﻣورد ارﺗباط و ﺗأثير واهمه در نفوس
ديﮕر همانند كاري كه ساحران ﻣيكنند ،به دليﻞ اينكه ﻣبناي عقﻠي و استدلالياي براي
ايﻦ قﻀيه وجود ندارد ،در ﻣورد آن بﺤثي انجام نميشود و بطﻠان آن روشﻦ است.
در خصوص ﺗأثير واهمه بر برخي قواي نفس كه ﻣوجب ايجاد اختﻠال در كاركرد
آنها شود ،بﺤث كمي ﻣتفاوت است .اﻣروزه اختﻠالات ﻣذكور ﺗﺤت عنوان كﻠي اختﻠالات
رواني ﻣطرح و ﻣورد بررسي قرار ﻣيگيرند .ﻣﺴﺌﻠه ﻣهم ايﻦ است كه آيا اختﻠالات
ﻣذكور ،چه در طب سنتي و چه در طب نو ،نتيجه دخالت و ﺗأثير قوه واهمه است يا
اينكه عواﻣﻞ ديﮕري ﻏير از واهمه در آن ﻣﺆثرند؟ ﻇاهر ًا پاسخ ﻣنفي است و ايﻦ
اختﻠالات نتيجه عواﻣﻞ ديﮕري از جمﻠه شرايﻂ وراثت و عمﻠكرد ناقص ﻣغﺰ و برخي
ﻏدد آن است.
فارغ از ديدگاههاي پﺰشكي در ايﻦ خصوص بايد گفت :سﻠطه وهم بر برخي قواي
انﺴان نميﺗواند به عﻠت ضعف آن قوا باشد؛ چراكه در بﺴياري ﻣوارد قواي نفس
همﭽون شنوايي و بينايي بر اثر بيماريهاي جﺴمي ﻣختﻠف نظير عفونتهاي چشم و
گوش ضعيف ﻣيشوند؛ اﻣا ﺗﺤت استيﻠاي وهم قرار نميگيرند .به صورت كﻠي به نظر

ﻣيرسد در ﺗمام ﻣوارد اختﻠالات رواني و اختﻠالات حتي اخﻠاقي يك فرد را نميﺗوان بر
اساس سﻠطه قوه وهم ﺗبييﻦ نمود؛ بﻠكه در ايﻦ گونه ﻣوارد اختﻠال به جهت نقص و
ضعف در عمﻠكرد قواي ﻣربوطه بروز كرده است؛ براي ﻣثال همان سان كه اختﻠالات
پﺰشكي انﺴان به جهت ضعف عمﻠكرد برخي قواي نفس همﭽون ﻣغﺰ انﺴان بروز
نموده است ،اختﻠالات اخﻠاقي و فراپﺰشكي انﺴان نيﺰ ﻣيﺗواند به عﻠت كندي و سﺴتي
قوه عاقﻠه انﺴان باشد كه ﻣتولي ﻣﺴتقيم ادراكات اخﻠاقي ﻣﺤﺴوب ﻣيشود .شايد به
هميﻦ دليﻞ است كه فﻠاسفه ﻣعتقدند ﺗقويت قوه عقﻞ ،چه در حوزه عقﻞ نظري و چه

١٧٩

در حوزه عقﻞ عمﻠي ،ﻣوجبات پرورش و رشد و ﺗعالي انﺴان را در همه جنبهها فراهم
خواهد شد .به هر ﻣيﺰان قوت عقﻞ در انﺴان ﺗﻀعيف گردد ،خرافات و القائات وهمي
ﻣجال جولان يافته ،ﺗباهي فرد را رقم ﻣيزنند و اساس ًا در ايﻦ گونه ﻣوارد ضعف و قوت
عقﻞ يا هر قوه ديﮕر ﻣوجب اصﻠي بروز القائات وهمي ﻣيشود نه اينكه قوه وهميباشد
و به واسطه ﺗأثير در قواي ﻣذكور القائات وهمي را ايجاد كند.

نتيجه
نوشتار حاضر در دو بخش عمده وجودشناختي و كاركردي به قوه واهمه پرداخته است.
در حوزه وجودي ،واهمه قوهاي ادراكي از قﺴم باطني نفس حيواني دانﺴته ﻣيشود.
ﻣشي فﻠاسفه ﻣﺴﻠمان ﻣعتقد به ﺗعدد قواي نفس ايﻦ بوده است كه براي هر يك يا چند
كاركرد ﻣتفاوت يا ﻣتعارض ،قوهاي براي نفس در نظر ﻣيگرفتهاند كه ﻣتولي كاركردهاي
چندگانه ﻣذكور باشد .واهمه نيﺰ بر ايﻦ اساس به عنوان قوهاي در نظر گرفته شده است
كه ﻣتولي چهار نوع كاركرد است كه سه ﻣورد آن -يعني صدور احكام ناصواب و
نادرست ،ايجاد اختﻠال در كاركرد برخي قواي ديﮕر نفس خود و ايجاد اختﻠال در
كاركرد نفوس ديﮕر -دربردارنده نوعي شر آسيب ﻣيباشد و فقﻂ كاركرد ادراك ﻣعاني
جﺰئي ﻏير ﻣادي با بقيه ﻣتفاوت است .قبﻞ از هر بﺤثي ايﻦ سﺆال ﻣطرح ﻣيشود كه چرا
يك قوه ﻣيﺗواند هم كاركرد شر داشته باشد و هم كاركرد خير و آيا نميبايﺴت طبﻖ
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ﻣيآورد .درنتيجه ضعف عقﻠانيت نظري و عمﻠي باعث انﺤطاط اخﻠاقي فرد و جاﻣعه

ﻣشي ﻣﻠاصدرا و اخﻠاف وي در ﻣعيار دوم ﺗعدد قواي نفس ،براي ايﻦ دو نوع كاركرد
قواي ﻣتفاوﺗي در نظر گرفته شود .با بررسي ايﻦ كاركردها ﻣشخص شده است صدور

احكام ﻣختﻠف ،چه صواب چه ناصواب ،از حيطه ﺗوانايي قواي نفس خارج بوده و دقيق ًا
فعﻞ خود نفس ﻣﺤﺴوب ﻣيگردد .اﻣا ادراك ﻣعاني جﺰئي ﻣجرد نيﺰ يا بايد جﺰو
كاركردهاي عقﻞ در نفس انﺴاني ﻣﺤﺴوب شود ،چون قوه عقﻞ ﻣتولي ادراك ﻣعاني كﻠي
١٨٠

و جﺰئي ﻣجرد از ﻣاده است؛ اﻣا در حيوانات احتمال ًا ﻣعاني ﻣجردي چون ﺗرس گوسفند
از گرگ به جهت فرايند اكتﺴاب و يادگيري بوده و نه فعﻞ قوهاي به نام واهمه .در
بﺤث ايجاد اختﻠال واهمه در كاركرد برخي قواي نفس نيﺰ به نظر ﻣيرسد به جهت
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آنكه اختﻠال در كاركرد قواي ﻣختﻠف نفس هميشﮕي نيﺴت و گاهي اﺗفاق ﻣيافتد
درنتيجه ناشي از بروز ضعف و نقص در آن قوه خاص باشد نه ﺗأثير قوه واهمه در آن
همانند ادراكات وهمي كه قوه عقﻞ در هنﮕام ضعف يا زوال ﺗﺤصيﻞ ﻣيكند .در ﻣورد
ايجاد اختﻠال در نفوس ديﮕر نيﺰ به جهت اينكه ايﻦ ﻣﺴﺌﻠه نميﺗواند ﺗبييﻦ عقﻠي و
فﻠﺴفي داشته باشد ،به نوشتاري ﻣﺴتقﻞ و ﻣتفاوت نياز دارد.

مﻨابﻊ و مآخذ
* قرآن ﻣجيد.
 .١ابﻦسينا؛ النﻔﺲ من كتاب الشﻔا؛ ﺗﺤقيﻖ حﺴﻦ حﺴﻦزاده آﻣﻠي؛ قم:
بوستان كتاب.١٣٧٥ ،

 .٢ـــــ؛ رسالﻪ ﻧﻔﺲ؛ ﺗصﺤيﺢ ﻣوسي عميد؛ ﺗهران :انجمﻦ آثار ﻣﻠي.١٣٣١ ،
 .٣ـــــ؛ الاشارات و التنبيهات؛ با شرح خواجه ،ﺗﺤقيﻖ حﺴﻦ حﺴﻦزاده

١٨١

آﻣﻠي؛ قم :بوستان كتاب.١٣٨٣ ،
 .٤ـــــ؛ الشﻔا ،الطبيﻌيات؛ قم :ﻣنشورات ﻣكتبه آيتالﻠه العظمي المرعشي
 .٥ـــــ؛ قاﻧون در طب؛ ﺗرجمه عبدالرحمﻦ شرفكندي؛ ﺗهران :سروش،
.١٣٦٣

 .٦ـــــ؛ المباحثات؛ ﺗﺤقيﻖ و ﺗعﻠيﻖ ﻣﺤﺴﻦ بيدارفر؛ قم :انتشارات بيدار،
.١٣٧١

 .٧اﺗكينﺴون ،ريتال و ديﮕران؛ زمينﻪ رواﻧشناسي؛ ﺗرجمه ﻣﺤمدﺗقي براهني و
ديﮕران؛ ﺗهران :رشد.١٣٦٦ ،

 .٨ـــــ؛ درباره ﻧﻔﺲ؛ ﺗرجمه عﻠيمراد داودي؛ ﺗهران :انتشارات حكمت،
.١٣٦٦

 .٩انجمﻦ روانپﺰشكي آﻣريكا؛ راهنماي ﺗشﺨيﺼي و آماري اختلالات
رواﻧي؛ ﺗرجمه ﻣﺤمدرضا نايينيان و ديﮕران؛ ﺗهران :دانشﮕاه شاهد.١٣٨٣ ،
 .١٠پاشا ،ﻣﺤمد؛ فرهنگ آﻧنﺪراج؛ ﺗهران :انتشارات خيام] ،بيﺗا[.
 .١١پژوهنده ،حﺴيﻦ و ديﮕران؛ »بررسي ابعاد هﺴتيشناختي و ﻣعرفتشناختي
قوه واهمه از ﻣنظر ابﻦسينا و ﻣﻠاصدرا« ،فﺼلنامﻪ ﻋلمي وپژوهشي
حكمت اسلامي؛ س ،٤ش ،١بهار  ،١٣٩٦ص.٣٠-٩
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النجفي١٤٠٤ ،ق.

 .١٢جام ،احمد؛ منتﺨب سراج السائرين؛ ﺗصﺤيﺢ عﻠي فاضﻞ؛ ﻣشهد:
انتشارات آستان قدس رضوي.١٣٦٨ ،

 .١٣جرجاني ،حكيم سيداسماعيﻞ؛ ذخيره خوارزمشاهي؛ ﺗصﺤيﺢ و ﺗﺤشيه
ﻣﺤمدرضا ﻣﺤرري؛ ﺗهران :نﺰهت.١٣٨١ ،

١٨٢

 .١٤جرجاني ،ﻣيرسيدشريف؛ ﺗﻌريﻔات )فرهنگ اصطﻠاحات ﻣعارف اسﻠاﻣي(؛
ﺗرجمه حﺴﻦ سيدعرب و سيما نوربخش؛ ﺗهران :فروزان.١٣٧٧ ،

 .١٥جوادي آﻣﻠي ،عبدالﻠه؛ رحيﻖ مﺨتوم؛ قم :اسراء.١٣٧٥ ،
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 .١٦خﺴروپناه ،عبدالﺤﺴيﻦ و پناهيآزاد ،حﺴﻦ؛ ﻧظام مﻌرفتشناسي
صﺪرايي؛ ﺗهران :انتشارات پژوهشﮕاه فرهنگ و انديشه اسﻠاﻣي.١٣٨٨ ،
 .١٧رازي ،فخرالديﻦ ﻣﺤمد بﻦ عمر؛ المباحث المشرقيﻪ في الﻌلم الاهيات و
الطبيﻌيات؛ قم :ذوي القربي١٤٢٩ ،ق.
 .١٨رامپوري ،ﻏياثالديﻦ ﻣﺤمد بﻦ جﻠالالديﻦ بﻦ اشرفالديﻦ؛ ﻏياث
اللغات؛ به كوشش ﻣﺤمد دبير سياقي؛ ﺗهران :چاپ كانون ﻣعرفت.١٣٧٧ ،
 .١٩رضايي ،جواد؛ »چيﺴتي و كاركرد ﻣعرفتي قوه واهمه از ديدگاه ﻣﻠاصدرا«،
پايانناﻣه كارشناسي ارشد دانشﮕاه اﻣام صادق  ،استاد راهنما ﻣﺤمد
كاﻇم فرقاني؛ دي .١٣٩١
 .٢٠ذبيﺤي ،ﻣﺤمد؛ فلسﻔﻪ مشاء با ﺗكيﻪ بر اهم آراي ابنسينا؛ ﺗهران :سمت،
.١٣٨٦

 .٢١سهروردي؛ مجموﻋﻪ مﺼنﻔات؛ ﺗصﺤيﺢ و ﻣقدﻣه هانري كربﻦ و ديﮕران؛
ﺗهران :پژوهشﮕاه عﻠوم انﺴاني وﻣطالعات فرهنﮕي.١٣٨٠ ،

 .٢٢سياسي ،عﻠياكبر؛ ﻋلمالنﻔﺲ يا رواﻧشناسي از لحاظ ﺗربيت؛ ﺗهران:
كتابخانه ابﻦسينا.١٣٤٥ ،

 .٢٣شاﻣﻠي ،نصرالﻠه و وحيده حداد؛ »قوه واهمه و نﺴبت آن با ساير قواي

نفس با ﺗأكيد بر آراي ابﻦسينا« ،فﺼلنامﻪ ﻋلمي و پژوهشي آيينﻪ مﻌرفت؛

زﻣﺴتان  ،١٣٩٠ص.٤٦-٢٤

 .٢٤صﻠيبا ،جميﻞ؛ فرهنگ فلسﻔي؛ ﺗرجمه ﻣنوچهر صانعي درهبيدي؛ ﺗهران:
انتشارات حكمت.١٣٦٦ ،

 .٢٥طباطبايي ،ﻣﺤمدحﺴيﻦ؛ ﻧهاية الحكمﻪ؛ با شرح ﻏﻠاﻣرضا فياضي؛ قم:
ﻣﺆسﺴه اﻣام خميني.١٣٨٥ ،

١٨٣

 .٢٦طوسي ،خواجه نصيرالديﻦ؛ اساس الاقتباس؛ ﺗﺤقيﻖ ﻣدرس رضوي؛
ﺗهران :دانشﮕاه ﺗهران.١٣٥٥ ،
ديﮕران؛ ﺗهران :رشد.١٣٧٩ ،

 .٢٨گراهام ،ر؛ روانشناسي فيﺰيولوژيك؛ ﺗرجمه عﻠيرضا رجايي و عﻠياكبر
صارﻣي؛ ﻣشهد :آستان قدس رضوي.١٣٨٠ ،

 .٢٩كالات ،جيمﺰ؛ روانشناسي فيﺰيولوژيك؛ ﺗرجمه اسماعيﻞ بيابانﮕرد و
ديﮕران؛ ﺗهران :دانشﮕاه شاهد.١٣٨٦ ،
 .٣٠ﻣعظمي ،داود؛ مقﺪمات ﻧوروسايكولوژي؛ ﺗهران :سمت.١٣٧٨ ،
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