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  كيدهچ
در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي تالش شده تا طرحي 

 معرفت ارائهو خيال  ةرابط ةاز ديدگاه فلسفي مالصدرا دربار
خيال  ةتصويري از ماهيت رابط ةهدف اصلي مقاله، ارائ. شود

معرفت و چگونگي مداخالت و خيال  ةمعرفت، ابعاد رابطو 
به مجموعه خيال . خيال در فرايند كسب معرفت است

هاي نفس براي مواجهه و كار با صور خيالي، اعم از  ظرفيت
صور  ، تصرف در)مصوره( ذخيره و نگهداري صور

و ) متخيله( سازي براي معقوالت ، صورت)متصرفه(
صورت ذهني، . شود اطالق مي )متفكره( سازي صور معقول

 تهيه، نگهداري و. نفس از واقعيت خارجي است رونوشت
عنوان برداشتي از مفهوم و  هاي ذهني، به گسترش صورت
 ةرابط. مد نظر واقع شده است) حصولي(فرايند معرفت 

، »خيال و تشكيل ذهن« معرفت در چهار محور وخيال 
خيال و « و »خيال و بقاي معرفت«، »خيال و امكان معرفت«

نتايج پژوهش . بررسي و تبيين شده است» گسترش معرفت
جوديت ذهن با خيال و صور مو .1: حاكي از آن است كه

خيال، از طريق تبديل معلوم  .2 .گيرد خيالي شكل مي
صورت ذهني ( به معلوم بالذات) واقعيت خارجي(بالعرض 

و تبديل صورت حسي به صورت خيالي، ) واقعيت خارجي
خيال از  .3. آورد گيري معرفت را فراهم مي امكان شكل
آنها، عامل  داشتن ها و در دسترس نگه صورت ةطريق ذخير

از آنجا كه معرفت از موجوديتي  .4. بقاي معرفت است
يكپارچه برخوردار است و اتصال صور علمي در ذهن از 

، خيال سنگ بناي هر معرفت شود پذير مي طريق خيال امكان
خيال بخشي ضروري از ساختار ادراكات  .5. جديد است

  . وهمي و عقلي انسان است
شناسي،  ، فلسفه، معرفتخيال، معرفت: واژگان كليدي
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Abstract 
In this study, we try to show a pattern of 
philosophical view of Mulla Sadra about the 
relationship between imagination and knowledge 
based on an analytic methodology. The main 
purpose is presenting an image of the nature of the 
relation between imagination and knowledge, the 
aspects of the relation between imagination and 
knowledge and the role of imagination in the 
process of acquiring knowledge. Imagination is a 
general capacity of self (Soul) to encounter and 
work with fancy such as saving and preserving 
fancy (Mosavareh), changing in fancy 
(motasarefeh), imagery for comprehension 
(Motakhayaleh) and rationalize of rational images 
(Motafakereh).The subjective image is a transcript 
of soul of external reality and preparing, 
preserving and expanding of subjective images 
have been considered in this view as an 
interpretation of the concept of knowledge 
process. The relation of imagination with 
knowledge has been explained in four point; 
imagination and mental forming, imagination and 
the possibility of knowledge, imagination and the 
existence of knowledge, imagination and 
expanding of knowledge.The conclusion is that: 1-
The existence of mind depends to imagination and 
fancy. 2- Imagination makespossible the 
knowledge by converting external reality to 
subjective image of external reality and even 
sensorial figure to illusive one. 3- Imagination by 
preserving of images, keeping them accessible, 
leads to the preservation of knowledge. 4-Because 
knowledge has an integrated existence and the 
connection of scientific images, mentally, makes 
by imagination, then, imagination is the basis of 
new knowledge. 5- Imagination is an essential part 
of fanciful and rational understanding in human 
mind. 
Keywords: Imagination, knowledge, philosophy, 
epistemology, Mulla Sadra 
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  مقدمه
آشنايي با ماهيت معرفت و همچنين خيال، براي 

بين آنها، امري ضروري  ةبررسي چگونگي رابط
فيلسوفان بزرگ اسالمي نظرات متفاوتي . است
 پذيرش هر. اند كردهرائه خيال ا معرفت و بارةدر

مباني فلسفي و جدا از ها،  يك از اين ديدگاه
  .شان، پيامدهاي متفاوتي به همراه دارد استداللي

مالصدرا برخالف ابن سينا و پيروانش كه علم 
صور علمي با نفس را  ةرا انطباع صور و رابط

علم را امري ، پنداشتند مي عرض و جوهر ةرابط
 دشو نفس متحد ميكه با  داند وجودي مي

 ؛385 ،321، 313 /3 :1383صدرالدين شيرازي، (
هنگامي كه علم و صورت علمي، ). 277 /8 :همان

عرض تلقي گردد، حضور صور علمي در نفس، 
در اين وضعيت، صور علمي، . حلولي خواهد بود

عوارض نفس و جدا از آن خواهند بود و 
ما ا. كنندتوانند تغييري ذاتي در نفس ايجاد  نمي

اگر علم و صور علمي را امري وجودي و مجرد 
فرض كنيم، صور علمي، عين نفس و خود نفسند 

، 3ـ4 /6 :1381 ،همو(و از آن جدايي ندارند 
توانند در جهات كمالي يا غير  لذا مي) 48ـ49

تلقي ما از  تفاوت در. ساز نيز باشند كمالي، هويت
ه شناسان صور علمي، پيامدهاي انسان ماهيت علم و

امكان حركت . شناسانه مهمي در بر دارد معرفت و
ترين  عنوان يكي از درخشان جوهري نفس به

هاي موجود براي ترسيم تعالي وجودي  تبيين
  . انسان، يكي از اين پيامدهاست

مالصدرا همچنين برخالف سهروردي كه معتقد 
بود صور خيالي متعلق به عالم مثال مجرد و منفصل 

: 1388اهيمي ديناني، ابر( از نفوس هستند
، صور خيالي را متعلق و متصل به نفس )398ـ400
با اين  .)767: 1384صدرالدين شيرازي، ( داند مي

چرخش وجودشناختي، صور خيالي، متعلق به نفس 
و شأني از شئون وجودي نفس خواهند بود كه 

. بخشند خيال و معرفت مي ةهويتي جديد به رابط
خيال و صور خيالي  ةون، مجرد بودن قايبر افزون 

فلسفي خود جايي  ةكه ابن سينا نتوانست در منظوم
 او واقع نشدپذيرش براي آن پيدا كند و لذا مورد 

، توسط )209، 197، 179 /1: 1392ابن سينا، (
 مالصدرا تبيين و جايگاهي شايسته يافت

  ).520ـ512 /3: 1383صدرالدين شيرازي، (
در  بدين ترتيب و بر اساس تحوالتي كه

 ةماهيت معرفت و خيال پديد آمده است، رابط
شده خيال و معرفت نيز دچار تحوالتي اساسي 

مالصدرا با توفيقاتي كه به لطف اعتصام به . است
نصيبش  )ع(كتاب آسماني و ارادت به اهل بيت 

شناخت و  ة، توانست تحولي اساسي در فلسفشد
وجود آورد و ضمن حل مسائلي ه معرفت نفس ب

ه كه تا قبل از او ناگشوده مانده بود، از فلسف
  .جايگاهي برجسته نيز به خيال ببخشد

ترين كاركردهاي خيال براي نفس،  از مهم
 گيري، بقا و بديل آن در فرايند شكل حضور بي

اثر پيش رو با هدف بررسي . گسترش معرفت است
معرفت از ديدگاه و خيال  ةو شناخت رابط
خيال، چيستي  چيستي. استشده مالصدرا تدوين 

معرفت، و خيال  ةمعرفت و چگونگي رابط
با توجه به . اصلي اين پژوهش هستند هاي پرسش

اهداف پژوهش و ماهيت فلسفي موضوع، از روش 
  .ـ توصيفي و استنتاج استفاده شده است تحليلي

  خيال .1
 ةمالصدرا حقيقتي با سه چهر ةخيال در فلسف
اول و معنايي  ةچهر در. متفاوت است

اي از مراتب  شناسانه، عالم خيال مرتبه تيهس
در اين ساختار، جهان . جهان هستي است ةگان سه

و عالم ماده ) مثال(هستي از عالم عقل، عالم خيال 
: الف1389صدرالدين شيرازي، ( تشكيل شده است

اي ديگر و  در چهره). 271 /9: 1382 همو، ؛539/ 2
به شناسانه، خيال  البته باز هم معنايي هستي

در اين . شود هاي وجودي انسان مربوط مي ساحت
 ةبر مرتب افزونمعنا انسان همچون جهان هستي، 

نيز ) مثالي(مادي و عقلي خود از ساحتي خيالي 
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مصداق اين ساحت در دنيا، عالم . برخوردار است
 ةخواب و در جهان پس از مرگ، حيات و مرتب

 ،271، 267: همان( برزخي و مثالي انسان است
 ةاما خيال در چهر). 536 /2: الف1389 همو، ؛272

در اين معنا، . شناسانه دارد سوم، معنايي معرفت
خيال يكي از قواي ادراكي نفس است كه صور را 
پس از وقوع ادراك حسي در نفس، انشا، ذخيره و 

). 254 و 251/ 8: 1383 ،همو( كند دستكاري مي
اين صور مبادي فعاليت در دستگاه ادراكي و 

  .هستندحريكي انسان ت
به  درمالصدرا براي اشاره به ظرفيت نفس 

كارگيري صور خيالي، از اصطالحات متعددي 
دهد براي اشاره به  او ترجيح مي. كند استفاده مي

كليت ظرفيت نفس براي كار با صور خيالي، از 
خيال استفاده كند و در  ةعمومي خيال يا قو ةواژ

را مد نظر  خيال ةخاصي از قو ةجايي كه جنب
) متخيله يا متفكره متصوره،(هاي ثانوي  دارد، از نام
  ).170: 1386 خاتمي،( بهره گيرد

به طور كلي خيال، دستگاهي است كه در آن، 
، )مصوره(صور مثالي، انشا، ثبت و ذخيره شده 

). متصرفه( گيرند مورد دستكاري و تغيير قرار مي
مالصدرا كاركرد خيال در تبديل معقول به 

مثال براي مفهومي آوردن مانند ( حسوسم
را متخيله و كاركرد آن در تبديل  )عقالني

مانند تشكيل مفاهيم كلي در ( محسوس به معقول
صدرالدين ( كند گذاري مي را متفكره نام) ذهن

: الف1391همو،  ؛254و  8/251 :1383شيرازي، 
: 1384همو، ؛ 408 /2 :الف1381همو،  ؛234ـ236
  ).120 :1382 ،؛ جوادي آملي657

العاده قائل  مالصدرا براي خيال، اهميتي فوق
بيشتر مردمان، ادراكشان محدود به «از نظر او . است

 صدرالدين شيرازي،( »عالم حس و خيال است
درك حقايق عقلي ميسور اكثري «زيرا ) 72: 1384

 )تعقل( افراد نيست و اغلب مردم از ادراك كلي مجرد
  ).42 /7 :الف1389جوادي آملي، ( »محرومند

صور خيالي، محصول فعاليت نفس از طريق 
خيالند كه بخش اعظم ادراكات و معرفت ما را  ةقو

مالصدرا در تبييني وجودشناسانه . دهند تشكيل مي
صور، همان گونه كه از فاعل «از خيال معتقد است 

بدون  ،گردد به حسب استعداد ماده، حاصل مي
يعني ( ارجيمشاركت ماده در غير اين جهان خ

اين صور، . گردد نيز حاصل مي) جهان نفس
اند كه از جانب نفس به نيروي  هاي انشايي صورت

گردد و آنها نه در اين عالمند، نه  خيال حاصل مي
، )منفصل(در عالم عقول محض و نه در عالم مثال 

» اند) خيال متصل( در عالم نفس بلكه اين صور
  ). 767: 1384صدرالدين شيرازي، (

ورت خيالي يك تصور جزيي است، زيرا ص
كه اموري كلي و قابل ( خيال نه به معاني و مفاهيم

هايي تعلق  ، بلكه به اشيا و پديده)صدق بر كثيرند
، اما ماده و مقدار دارندگيرد كه شكل و اندازه  مي

 پس هر آنچه داراي شكل و اندازه است. ندارند
صورت خيالي يك درخت در مقابل مفهوم (

هاي  تواند كلي باشد و لذا صورت نمي) درخت
  . خيالي، صوري جزيي هستند

صورت  صورت خيالي همچنين يك وجود و
ذهني است چون از چيزي در خارج حكايت 

كند و به همين دليل نوعي ادراك و فهم از  مي
يك . شود آن محسوب مي ةخارج براي دارند

در ذهن، مانند يك ) صورت آتش( صورت خيالي
بيانگر و حاكي از  كه درحالييك عكس، نقاشي يا 

خارجي است، اما از ) آتش( چيستي يك وجود
در ذهن و ) حرارت(آثار آن وجود خارجي 
  .صورت ذهني خبري نيست

در عين حال، صورت خيالي يك وجود علمي 
براي عالم ) علمي( لذا اثراتي وجودي نيز هست و

 ةدارند( مند از آن زيرا براي شخص بهره. دارد
اين اثر، همان تفاوت . آثاري دارد) ت خياليصور

 از نظر مالصدرا. آگاهي يا عدم آگاهي نفس است
ند، نه تنها ك آنچه نفس به بينش خيالي ادراك مي«
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 در) صور(اثري وجودي بر نفس دارد، بلكه ظهور 
) حسي ةمواجه( باطن، اثرش از ظهور در ظاهر

  ). 767: همان( »بيشتر است
ر در نفس همچنين هاي خيالي حاض صورت

اي كه براي نفس دارند و  واسطه به دليل وجود بي
اينكه هر صورت خيالي به عينه براي نفس حاضر 

اند و از آن جهت  ، حضوري)معلوم بالذات( است
حسي با اشيا و تشكيل  ةطريق مواجه كه ابتدا از

اند،  صورت آن اشيا در ذهن به وجود آمده
خيال از . )145: ب1381، همو( حصولي هستند

ترين حواس باطني افراد بشر است كه نقش  مهم
  .مهمي در معرفت انسان بر عهده دارد

  معرفت .2
مالصدرا براي تعريف علم يا معرفت از تعابير 

او اين كار را بر اساس . كند مختلفي استفاده مي
هايش دارد، انجام  اهدافي كه در طرح ديدگاه

تعريف،  عنوان امري غير قابل علم به. دهد مي
رديف شمردن  تعبيري است كه مالصدرا براي هم

علم با وجود و اثبات مقدم بودن شناخت هر چيز 
 برد به علم و مشكل تعريف علم به علم به كار مي

). 33ـ32 /1 :انهم ؛305ـ306 /3 :1383، همو(
عنوان امري  مالصدرا گاهي از علم يا معرفت به

  ).385 و 321، 313/ 3 :انهم( كند وجودي ياد مي
كاربرد علم در معناي علم حصولي كه به 

گيري  برداري ذهن از جهان خارج و شكل نسخه
شود، بخش قابل  صور اشيا در نفس مربوط مي

هاي مالصدرا در مباحث مربوط  توجهي از تبيين
 به علم و معرفت را به خود اختصاص داده است

: مانه ؛322ـ319 /3 :انهم ؛143ـ145 /6 :انهم(
مالصدرا ). 128ـ129 /1 :الف1381 همو، ؛213 /4

علم را حصول صور در ذهن و مالك عالم بودن 
چيزي به چيزي را حصول صورت آن چيز 

، همو( داند مي) عالم(، براي آن چيز )معلوم(
  ).144: 1384 همو، ؛315 /1 :1383

هاي ذهني چگونه معرفت ما  اما حصول صورت

 ةبه واسط« بخشند؟ از نظر مالصدرا را موجوديت مي
از ( كه آن شئ هر شئ است) ذهني( صورت علمي

آن  كند و اگر امتياز پيدا مي) شئ ديگر در ذهن
امتياز پيدا ) در ذهن(آن  ةصورتي كه هر شئ به واسط

كننده حاصل شود، علم به آن شئ،  كند، نزد ادراك مي
زيرا  ).229ـ230 /6: 1381 ،همو(» موجود شده است

صي مغاير با اثر حاصل از اثر حاصل از هر شئ خا
بنابراين مقصود از حصول . شيئ ديگر در ذهن است

شئ در ذهن اين است كه صورتي از هر شئ 
شود،  كه در لوح ذهن حاصل مي) معلوم( شده درك

هيچ گونه تعلقي به شئ ديگري كه در ذهن حاصل 
  ).13: ب1381 ،همو(شود، نداشته باشد  مي

ما وقتي معناي سخن مالصدرا اين است كه 
) حاضر( صورت درختي را در ذهن خود تصور

سنگ، ( كنيم، چنين صورتي، از چيز ديگري مي
) حيوان، انسان يا هر چيز ديگري جز درخت

نفس آگاه است كه صورت . كند حكايت نمي
تواند به يك سنگ تعلق  ذهني يك درخت نمي

شده براي صورت  هاي ثبت بگيرد، زيرا ويژگي
، بر يك ..). ه، شكل وانداز( ذهني يك درخت
بدين ترتيب هر صورت . شود سنگ منطبق نمي
واقعيت بيروني خاصي  اكي ازذهني، نماينده و ح

در غير اين صورت، معرفت معنايي . است
مفهوم ( البته مفاهيم و الفاظ. تواند داشته باشد نمي
نيز شكل ديگري از صور ) درخت ةكلم و

ك بر شئ اند كه با حضورشان در ذهن، هر ي ذهني
  .و واقعيتي خاص داللت دارند

چنين وضعيتي بيانگر ماهيت انعكاسي و 
زيرا . گون ذهن نسبت به جهان خارج است آيينه

شئ با  همان گونه كه وجود عيني و خارجي هر
از نظر ( وجودهاي عيني اشياي ديگر، در خارج

مغاير ) اثرات وجودي ها و ، ويژگييشكل ظاهر
ي هر شئ نيز با صور و متفاوت است، وجود ذهن

و وجود ذهني اشياي ديگر مغاير است، و به 
اعم از حسي، ، همين دليل است كه صورت علمي

خيالي يا عقلي يك درخت در مقايسه با صورت 
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علمي يك انسان يا هر چيز ديگري، مواجهه و اثر 
  . كند متفاوتي را در نفس ايجاد مي

با توجه به تعريف مالصدرا از ادراك، يعني 
تَمثّل صورت مدرك، براي مدرك؛ ادراك و علم «

تعقل، تخيل، توهم يا  ةاند و به واسط به يك معني
 ، 320 /3 :1383 ،همو( »آيند دست ميه ب احساس

ادراك، همان فرايند كسب معرفت ). 393و  385
و عالم شدن است و لذا همان علم يا معرفت 

مالصدرا در تعبيري ديگر از ادراك، آن را . است
 ةيزي جز التفات، توجه نفس به مدرك و مشاهدچ

چنين معنايي ). 153 /6 :1381 ،همو( داند آن نمي
از ادراك با تعبير مالصدرا از علم كه حاضر شدن 

  .ي داردهماهنگ صورت معلوم نزد عالم است نيز
ده كرمشخص  بندي مالصدرا در يك تقسيم

 هاي علمي مربوط به كليات صورت«است كه 
هاي علمي مربوط  عاقله، صورت ةدر قو، )مفاهيم(

واهمه و صور ذهني  ةبه معاني جزيي، در قو
مربوط به اشياي مادي، در حس و خيال پديد 

كسب معرفت به ). 331 /1 :1383 ،همو( »آيند مي
طور كلي، فعاليت اساسي نفس براي آگاهي از 

چنين فعاليتي در كنار . خود و جهان خارج است
ن، بيانگر موجوديت ويژه و انسا ةاختيار و اراد

  .برتر انسان در جهان خلقت است

  معرفتو خيال  ةابعاد و چگونگي رابط .3
. خيال از جهات گوناگون با معرفت مرتبط است

به حضور و  مبتنيفرايند كسب معرفت از ابتدا 
، تبيين ابعاد روهمين از دخالت خيال است و 

 خيال از طريق. چنين ارتباطي امري ضروري است
دخالت در تشكيل ذهن، فراهم آوردن امكان 
معرفت، ايفاي نقش در بقاي معرفت و كمك به 

  .وثيق با معرفت دارد ارتباطيمعرفت،  ةتوسع

  خيال و تشكيل ذهن. 1ـ3
اشيا و  ةاز نظر مالصدرا، همان طور كه مجموع

دهند  موجودات خارجي، جهان خارج را تشكيل مي

قل از اشياي و چيزي به نام جهان خارج كه مست
هاي  صورت ةمجموع وجود ندارد،درون آن باشد 

نيز ذهن را موجوديت ) حسي، خيالي و عقلي( ذهني
نفس در ابتداي تكون و «بدين ترتيب، . بخشند مي

حدوث، از هيچ چيزي در ذهن خود تصوري ندارد 
پس عالم ذهن، جز عالم صور . و فاقد ذهن است

همو، ؛ 73 :الف1391، همو( »اشيا پيش نفس نيست
فاقد ذهن ). 191: 1359ي، ئ؛ طباطبا401/ 3: 1383

بودن، يعني نداشتن صور ذهني از جهان خارج كه 
  . براي كودك در بدو تولد امري طبيعي است

پس از آنكه نفس از طريق حواس خود با جهان 
خيال،  ةشود، از طريق قو خارج مرتبط و مواجه مي

ه و نزد خود هاي خارجي تهي صوري از اشيا و پديده
ها كه از اين پس صور  اين صورت. كند نگهداري مي

صور داراي شكل و اندازه اما (ذهني و صور خيالي 
شوند و هر يك از واقعيات و  خوانده مي) فاقد ماده

دهند، مواد  اشياي خارجي نزد نفس گزارش مي
. ذهن و خالق موجوديت ذهن هستند ةدهند تشكيل

هايي  خودشان، صورتاز آنجا كه صور خيالي، هم 
چون با حضورشان در نفس، آگاهي از ( اند علمي

و هم مبنا و ) شوند واقعيات جهان خارج را سبب مي
ساخت مفاهيم و صور ( گسترش معرفت ةمقدم
بدون  كردتوان اذعان  در نفس هستند، لذا مي) عقلي

بهره از وجود  صور خيالي، ذهن و معرفت بي
  .خواهند بود

  ان معرفتخيال و امك. 2ـ3
بدون خيال، تحقق معرفت امري ناممكن خواهد 

تبديل واقعيت خارجي به واقعيت ذهني و . بود
انتقال از صورت حسي به صورت خيالي كه به 

شود، ما را  پذير مي عملكرد خيال امكان ةواسط
خيال، نقشي . سازد قادر به كسب معرفت مي

  . كننده در آغاز فرايند كسب معرفت دارد تعيين

بـه واقعيـت    )عيني(از واقعيت خارجي .1ـ2ـ3
  ) ذهني(نفساني 

از نظر مالصدرا ادراك و كسب معرفت، از طريق 
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چنين . پذير است حصول صور ذهني امكان
نيازمندي انحصاري به صور ذهني، مربوط به 
وجود مادي مدرك، يعني اشياي جسماني خارجي 
 است كه مالصدرا آنها را فاقد وجود ادراكي نوري

 /6 :1381 صدرالدين شيرازي،( داند مي) جردت(
 هر چه كه حقيقتش در اعيان است«). 154

، محال است كه در اذهان باشد )درخت خارجي(
وگرنه انقالب حقيقت از آنچه كه به حسب 

بنابراين محال است كه . آيد نفسش بوده، الزم مي
در ذهني از ) خود درخت خارجي( حقيقت وجود

همو، ؛ 45 /1 :انهم( »اذهان حصول پيدا كند
 همو، ؛10: الف1391 همو، ؛165 /1 :الف1381
شناسانه  مالصدرا در تبييني معرفت). 6: ب1381

در ) عيني( اشيا، وجودي«از هستي معتقد است 
كننده  ادراك ةدر قو) ذهني( خارج و وجودي

وجود خارجي كه مادي و قوامش به ماده و . دارند
يا (معقول وضع و مكان است، امكان ندارد 

كننده  اما وجودي كه نزد ادراك. واقع گردد) متخيل
. است، صورتي مجرد از ماده، وضع و مكان است

كه معقول بالفعل  اين صورت يا مجرد تام است
) صورت( تام است كه نام دارد يا مجرد غير

 /3 :انهم ؛143 /6 :1381، همو( »متخيل است
  ). 18: 1387همو،  ؛340و 308

حسي با اشيا و پذيرفتن اثر  ةاز مواجه انسان پس
حسي واقعيات خارجي توسط يكي از حواس 
پنجگانه، صورتي ذهني از آنها تهيه و نزد خود 

اين صورت ذهني، واقعيتي نفساني . كند نگهداري مي
است، زيرا در نفس وجود دارد و عليرغم آنكه 

كند  كه از آن حكايت ميرا اثرات وجود خارجي 
جودش در نفس، خاصيت آگاهي و علم ندارد، اما و

واقعيت نفساني، امكان . به خارج را به همراه دارد
  .گشوده شدن جهان بيرون براي ماست معرفت و

نفس با قرار گرفتن بدن در مجاورت يك 
با كمك حواس، ) واقعيت خارجي(درخت 

واقعيت ( همچون يك نقاش يا عكاس، صورتي
اين . سپارد از درخت انشاء و به ذهن مي )نفساني

؛ صورت از اين پس، همراه ما و در اختيار ماست
تا در هر  ،چيزي كه آگاهي ما از درخت نام دارد

زمان و در هر فعاليت ادراكي كه الزم است، بدون 
  .نياز به خود درخت خارجي از آن استفاده كنيم

خيال و  ةقو ةچنين امكاني به واسط
 خارجي يعملكردش، در رونوشتي كه از اشيا

. شود كند، براي ما فراهم مي تهيه و نگهداري مي
ماند جز  در غير اين صورت براي ما راهي نمي

چنين . همه چيز را از نو شناسايي كنيم مدامآنكه 
وضعيتي به معناي ماندن در شرايط معرفتي يك 

تبديل مستمر . نوزاد در طول عمرمان خواهد بود
صور ( هاي نفساني هاي خارجي به واقعيت واقعيت

كه شرط ايجاد و بقاي معرفت ) ذهني و خيالي
است، دستاوردي شگفت است كه خيال براي ما 

  .آورد به ارمغان مي
جهان خارجي با تمام وسعتش از طريق خيال،  

شود  تبديل به واقعيتي نفساني و عالمي دروني مي
مندي از خاصيت انطباق، مقدمه و  كه ضمن بهره
هاي  عاليتهاي ذهن در ف ورزي موضوع دست

انسان راه ديگري براي «. گيرد معرفتي قرار مي
هاي خارجي ندارد، واقعيت و  شناخت واقعيت

موجود خارجي، حقيقتي نيست كه به ذهن كسي 
آنچه از حقيقت هستي به ذهن انسان . منتقل شود

) واقعيت و موجود خارجي( آيد، حكايتي از آن مي
  ).179 /1 :الف1389جوادي آملي، ( »است

  از صورت حسي به صورت خيالي .2ـ2ـ3
هاي معرفتي نفس،  از نظر مالصدرا، مبادي فعاليت

خيال در ذهن  ةاند كه از طريق قو صور ذهني
نقش . گيرند ايجاد، انباشته و مورد استفاده قرار مي

سازي تشكيل صورت  حواس در اين فرايند، زمينه
هر كس به آسمان و زمين «به بيان او . ذهني است

آنها را به حس  ه در آنها است، نظر نمايد وو آنچ
بينايي مشاهده نمايد، صورتي از آنها در خود 

اي كه حتي اگر چشمانش  گونه خواهد داشت، به
را بر هم گذارد، صورت آسمان و زمين را در 
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خيال خود، به همان حال اصلي مشاهده خواهد 
؛ 746 و 41: 1384صدرالدين شيرازي، ( نمود

از نظر مالصدرا، ). 332 /6 :ب1389همو، 
براي صورت خيالي ) قابل(صورت حسي، ماده «

  ). 358 /3 :1383، همو( »است
حسي به صور خيالي، فعاليتي  تبديل صور
ما از طريق چنين . خيال است ةحياتي براي قو

فرايندي است كه امكان كسب معرفت را به دست 
از نظر مالصدرا، سنگ بناي معرفت، . آوريم مي

او هنگامي كه به . اند اي خيالي و ذهنيه صورت
آيا « :گويد كند و مي حس و خيال اشاره مي ةرابط
نگري كه چون حواست را به كار گرفتي، به  نمي
بندد،  هر حسي، صورتي در خيالت نقش مي ةوسيل

ماند، هر چند از احساس  ولي خياالت باقي مي
اي  ، نكته)202 :1384، همو( »خودداري نمايي

چرا الزم است پس از . در نظر داردعميق را 
حس  ةبه واسطكه ) صوري(احساس، آنچه 

ايم، نزد ما باقي بماند؟ بدون حضور  دريافت كرده
و بقاي صور ذهني، ما همچون كودكي تازه متولد 
شده كه به دليل فقدان صور ذهني قبلي، قادر به 
شناخت معنادار محيط اطراف خود نيست، از 

چرا كه بدون صور . ماندشناخت محروم خواهيم 
خيالي، ادراك حسي، در لحظه حاصل شده و 

گم و غير قابل ) حسي ةبا قطع مواجه( بالفاصله
در چنين وضعيتي، چون صور . شود دسترس مي

مانند كه بتوان با آنها كار كرد،  ذهني در جايي نمي
مشاهدات حسي ما، معناداري خود را از دست 

ا معناداري و قابليت بدون خيال نه تنه. خواهند داد
شود، بلكه موادي هم  دار مي ادراك حسي خدشه

. هاي ذهن، وجود نخواهد داشت براي فعاليت
اي به معناي فقدان معرفت و غيبت  چنين نتيجه

  .انسان از هستي خواهد بود

  خيال و بقاي معرفت . 3ـ3
. خيال در بقا و استمرار معرفت نيز دخالتي تام دارد

. ر بر حفظ معرفت نخواهيم بودبدون خيال ما قاد

خيال از طريق نگهداري صور ذهني و فراخواندن 
عامل بقا و استمرار معرفت در  ،)تصور( اين صور

بدون خيال، هم موجوديت بخش . ها است انسان
مهمي از صور ذهني و هم امكان استفاده از اين 

  . صور منتفي است

  نگهداري صور ذهني .1ـ3ـ3
ها، امري مهم است  انساننفوس  بقاي معرفت در
معرفت يا . آيد دست ميه خيال ب ةكه از طريق قو

هاي ذهني  هاي هر فرد، مجموعه صورت دانستني
 هاي بين آنها است كه بر موجود در ذهن و نسبت

. دهند حقايق خارجي، منطبق و از آنها گزارش مي
بدين ترتيب بقاي صور ذهني به معناي بقاي 

صدرا معتقد است مال. معرفت، نزد نفس است
اي كه نفس آنها را  گونه هاي علمي، به صورت«

خيال  ةمشاهده كند و به تفصيل بيند، در قو
حاصل بودن از ). 403 /3 :1383، همو( حاصلند

نظر مالصدرا به معناي موجود و محفوظ بودن 
 كيد داردأاو ت .صور و در دسترس بودن آنها است

 حاضرصور جزيي در مشهد نفس موجود و «كه 
اي كه نفس آنها را به چشم ذاتش  گونه د، بهنهست

  ).151/ 6: انهم( »كند مشاهده مي
نفس و خيال به دليل تجرد خود، از چنين 

مندند، چرا كه  بهره) علم حضوري به صور( قابليتي
هر موجودي كه وجود مكاني و زماني نداشته باشد «

 و از ابعاد و امتداد و فواصل كه مناط تفرق و غيبت
؛ وجود خودش از )مجرد باشد( است، بري باشد

خودش و وجود آنچه با وي اتصال و پيوستگي 
، از خودش )صور ذهني و خيالي( ذاتي داشته باشد
قادر است خود را ) نفس/آن موجود( پنهان نيست و

و آنچه با وي پيوستگي ذاتي دارد را دريابد و 
  ).195: 1359 ي،ئطباطبا( »وجدان كند حضوراً
نجا كه اين صور در نفس، به نحو اتحاد و از آ

يكي بودن با نفس موجودند؛ حضور و غيبتشان در 
نفس بستگي  ةنفس و ذهن، فقط به توجه و اراد

 تا هنگامي كه نفس آن«به اين ترتيب كه . دارد
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باشند و  كند، محفوظ مي مي) تصور(را حفظ ) صور(
غافل شد، پنهان و غايب ) صور(از آن ) نفس( چون
بازگردانيدنشان را  ةاراد) نفس(گردند و چون  مي

نمود، همان صورت را در حضورش آماده و متمثل 
بر اين ). 187: 1384صدرالدين شيرازي، ( »يابد مي

نفس نه از ذات خودش و نه از صوري كه «اساس، 
. متمثل در قوايش هست، غايب و پوشيده نيست

نفس، ذات خود و ماسواي خود را كه برايش تمثل 
خيال، ). 242 /6 :1381، همو( »داند كند، مي پيدا مي

محل نگهداري صور ذهني و يكي از قواي نفس 
براي در دسترس نگاه داشتن اين صور و در نتيجه 

  . بقا و استمرار معرفت است

  صور ذهني) فراخوان( بازيابي .2ـ3ـ3
نفس به داليلي ضروري و موجه، صور ذهني و از 

خود نگهداري و جمله صور خيالي را نزد 
كليت  ها و دانستني) صور( آنها. كند محافظت مي

معرفت ما هستند و بدون آنها، ما از هيچ چيز آگاه 
بر آن، ما در هر موقعيتي، افزون . نخواهيم بود

متناسب با موضوعي كه قصد شناخت آن را 
داريم، بايد به صور ذهني قبلي خود مراجعه كنيم 

. ده و احضار نماييمو آنها را نزد خود، فراخوان
نفس و از  ةچنين عملكرد و فرايندي كه به اراد

پذيرد، فعاليتي اساسي و  طريق خيال صورت مي
  .گونه اقدام شناختي است ضروري براي هر
. خوبي از اين ضرورت آگاه است مالصدرا به

تنهايي  داند ادراك حسي و صور حسي، به او مي
يك  شوند و بدون تشكيل منجر به آگاهي نمي

صورت خيالي و ذهني كه ماهيت شئ را در نفس 
. شود كند، معرفتي حاصل نمي حاضر و ماندگار مي

بينايي چون موجودي را در  ةقو«به بيان مالصدرا، 
از آن را ) حسي( خارج ادراك نمود، يعني صورتي

، )حسي( به دست آورد، از اين صورت ادراكي
آيد كه  صورت ديگري در عالم خيال الزم مي

: 1384، همو(» گاهي نفس بر آن استوار استآ
  ). 205 و 201

 يتوانايي نفس براي دخل و تصرف در صور
گونه  كه در اختيار دارد، امري ضروري براي هر

توانيم بدون  ما چگونه مي. فعاليت معرفتي است
هاي قبلي كه در قالب صور  استفاده از يادگيري

، به اند ذخيره شده) خيالي، وهمي و عقلي( ذهني
خيال از طريق  ةمعرفتي جديد دست يابيم؟ قو

فراهم آوردن امكان دسترسي و تصرف در صور 
به همين . گشايد اندوزي را مي قبلي، راه معرفت

هاي جزيي  نفس صورت«دليل از نظر مالصدرا، 
گرداند  موجود در خود را هر گونه كه بخواهد، مي

  ).6/150 :1381، همو( »كند و درشان تصرف مي
ر ذهني موجود در نفس، منحصر در صور صو

سواي صور حسي كه مجاورت . خيالي نيست
فيزيكي بدن و حواس با واقعيات خارجي را 

توانند  طلبد، صور ذهني موجود در نفس مي مي
بر اين اساس، . خيالي، وهمي يا عقلي باشند

 هنگامي كه نفس، شكل و صورت چيزي
خيل كند، تصورش از نوع ت را تصور مي) درخت(

خواهد بود و خود نفس در چنين حالتي، متخيل 
اگر صورت يك درخت را با نسبت يا . است
، تصور در )درخت زيبا( ندكزيبايي تصور  ةاضاف

) به معناي فلسفي( قالب توهم و نفس نيز متوهم
باالخره در صورتي كه نفس،  خواهد بود و
درخت را در ذهن حاضر ) مفهوم( صورت عقالني

آن تصور از نوع تعقل و نفس هم  ند،كيا تصور 
بدين ترتيب، . كند عاقل ظهور مي ةدر مرتب

هاي  علم و دانستني( محتواي ممكن صور ذهني
 . تواند خيالي، وهمي يا عقلي باشد مي) هر كس

در فرايند بازيابي و پرسش ترين  شايد مهم
احضار صور خيالي در فضاي ذهن، اين باشد كه 

صورت خيالي در نفس، شمار  با توجه به وجود بي
كدام صور و چگونه براي فراخوانده و فعال شدن 

شوند؟ مالصدرا براي پاسخ  در نفس انتخاب مي
، دو مفهوم كليدي تصور و خواطر اين پرسشبه 

از نظر وي ذخاير صور ذهني . كند را پيشنهاد مي
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، فعال و در »خواطر« و» تصور«نفس، در قالب 
  . ندشو ساحت خودآگاه ذهن حاضر مي

تصور، يك فعل ارادي دروني است كه نفس، 
براي فراخواندن صورتي از صور ذهني به انجام 

مالصدرا به قابليت و امكان . ورزد آن مبادرت مي
بازيابي و فعال شدن صور ذهني توجه داشته 

شده نزد نفس، به  صور تخيل«از نظر او . است
آنها . شوند ثير و تصور نفس، موجود ميأمجرد ت

التفات نفس، در حالت حضور باقي  ةدامبا ا
مانند و چون نفس، توجه خود را برگرداند،  مي

البته او ). 353/ 1 :انهم( »شوند معدوم و زايل مي
هاي نفساني  صورت«به اين نكته توجه دارد كه 

) حضور و بازيابي در نفس(اگر پس از حصولشان 
زايل شدند، در بازگرديدنشان نيازي به اكتساب 

  ). 328 /3: انهم(» ندارندجديد 
جرد نفس و تجرد صور تچنين امكاني مرهون 

سازد  اي كه نفس را قادر مي گونه ذهني است به
صور خيالي را به نحو تجلي در خود ايجاد و 

بدين ). خالي شدن( نه به نحو تجافي كنداحضار 
عنوان مثال، مفهومي  ترتيب هنگامي كه نفس به
د، سپس براي آن كن عقلي را در ذهن حاضر مي

آن  ،بعد ةكند و در مرحل صورتي خيالي آماده مي
صورت خيالي را به شكل گفتار يا نوشتار ظاهر و 

كند، همچنان مفهوم عقلي را در نفس  متجلي مي
اي نازل از حقيقت مورد نظر  نفس فقط مرتبه. دارد

خود را در قالب صورتي خيالي، صورتي مكتوب 
جوادي آملي، ( سازد يا صورتي گفتاري، ظاهر مي

با چنين ). 332: 1382 ؛ همو،256: 10الف، 1389
وضعيتي، نفس در مقام تصور، از ظرفيتي نامحدود 

مند  هخويش بهر ةهاي ادراكي و توسع براي فعاليت
  .خواهد بود

 ةتفكر دربار( ما وقتي براي انجام عملي ادراكي
تالش براي برطرف ( يا تحريكي) موضوعي

كردن نياز به حاضر ) اي ستهنمودن ميل يا خوا
 كنيم مي صورتي ذهني داريم، اقدام به تصور كردن

و صور ذهني مرتبط با فعاليت نفس را 
البته با توجه ماهيت صدوري اين . خوانيم فرامي

صور، صرف اراده و التفات نفس، عين حضور 
آنها خواهد بود و نفس براي انجام عمل تصور به 

چنين امكاني . نيستخود وابسته  ةچيزي جز اراد
ها است، به  مرهون اتحاد نفس با اين صورت

نفس اگر اراده كند كه معنايي جزيي را «نحوي كه 
در تصور آورد يا صورتي خاص در خيال نقش 

نفس همان و ترسيم آن در خيال  ةببندد، اراد
نفس در مقام  )180 /6: ب1389 ،همو( »همان

 اجمال ةمرتب صور ذهني از ةدهند تصور، انتقال
 ةبه مرتب) اتحاد صور با نفس و بساطت آنها ةمرتب(

  .است) ظهور و تميز صور ةمرتب(تفصيل 
فعاليت تصور، فراهم آمدن صور ذهني  ةنتيج

توانايي . هاي ادراكي و معرفتي است براي فعاليت
 نفس در فراخواني صور ذهني ةالعاد خارق

اي  اين صورت در گستره ةو امكان توسع) تصور(
گيري و حضور جهان خارجي در  تناهي، شكلنام

تصور، . ده استكرپذير  درون انسان را امكان
امكان نفس براي حاضر كردن جهان خارج نزد 

خداوند تعالي، «به بيان مالصدرا، . خويش است
تواند حقايق  گونه آفريده كه مي نفس انسان را آن

هاي  را در ذات خود تصوير نموده و صورت
ا در عالَم خود، بدون مشاركت غايب از حواس ر

صدرالدين شيرازي، ( »ايجاد نمايد ماده، انشا و
1384 :769.(  

هنگامي كه عمل تصور به احضار صور خيالي 
تعلق داشته باشد، تصور همان تخيل خواهد بود و 

 شود كه بخش مهمي از بدين ترتيب آشكار مي
از تخيل و  برآمدههاي معرفتي ما  معرفت و فعاليت

بدون تخيل، امكان . خيال است ةه به قووابست
دسترسي به صور ذهني، مسدود و منتفي است و 

  .در چنين وضعيتي معرفتي وجود نخواهد داشت
نيز اگرچه به احضار صور ) تداعي( خواطر

گردند، لكن تفاوتي ظريف  ذهني و خيالي، منجر مي
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 ياز نظر مالصدرا، خواطر صور. با تصور دارند
خبر  از آنها بي) نفس( آنكه قلبهستند كه بعد از 

و به همين ) 203: همان( كنند بود، به خاطر گذر مي
 ةانسان به واسط) عدم دخالت ارادي نفس( دليل

شود، زيرا خاطر،  اخذه و سرزنش نميؤخواطر، م
  ).283: همان( شود زير حكم اختيار داخل نمي

شود، اين  تفاوت مهمي كه مالصدرا يادآور مي
در  كه درحالير، نفس، فاعل است است كه در تصو

نفس در خواطر، . خواطر، نفس، مورد فعل است
پس از حضور صورت خيالي در خود، متوجه 

شود، اما در تصور، حضور  چنين حضوري مي
اما اگر . نفس است ةكول به التفات و ارادوصور، م

فعل تصور، فاعل و علت احضار و  ةنفس به واسط
ي است، فاعل و علت فراخواندن صور ذهني و خيال

چيست؟ مالصدرا خواطر رحماني را الهام  خواطر
 از جانب خداوند و خواطر باطل و فاسدكننده را

  . داند اي از سوي شيطان مي وسوسه
مهم  به هر حال او موضوع خواطر را بسيار

كند، زيرا خاطر چيزي است كه عارض  تلقي مي
به سبب آن، پيوسته ) نفس( شود و قلب نفس مي

از نظر ). 203: همان( دگرگوني و تغيير است در
هاي حسي و  نفس هيچگاه از ورود صورت«او، 

خيال از چيزي به . آنها خالي نيست خيالي و آثار
 كند، و مطابق آن چيز ديگر انتقال پيدا مي

، نفس نيز از حالي به حال ديگر انتقال )ها انتقال(
  ).همانجا( »يابد مي

 ةالي به واسطدر موضوع خواطر، صورتي خي
اي دروني يا محركي بيروني، بدون  نياز و انگيزه
نظير آنچه هنگام در خيال ( نفس ةتوجه آگاهان

در ) افتد فرورفتن يا عدم حضور قلب اتفاق مي
اي زاينده،  گونه شود و سپس به ذهن حاضر مي

منجر به حضور و ظهور صور خيالي ديگر 
كه  در چنين فرايندي، يك صورت خيالي. شود مي

در فضاي ذهن حاضر و فعال است، از ديگر صور 
خيالي مرتبط، دعوت به حضور و فعال شدن 

موضوع خواطر در مباحث يادگيري و . كند مي

اخالق، جايگاهي خطير دارد  ةهمچنين در حوز
  . كه موضوع اين نوشتار نيست

  معرفت  ةخيال و توسع .4ـ3
نقش خيال منحصر در فراهم آوردن امكان معرفت 

معرفت و  ةبقاي آن نيست، بلكه عامل توسع و
. معرفت وهمي و عقلي در انسان نيز هست ةمقدم

از آنجا كه حصول هر معرفت جديدي منوط به 
حضور صور ذهني مرتبط قبلي است، بدون خيال، 

  . آيد دست نميه معرفت جديدي ب

  خيال، سنگ بناي معرفت  .1ـ4ـ3
ي معرفت به معناي افزايش كمي و كيف ةتوسع

دانستني هاي هر فرد، از طريق ادراكات حسي 
جديد و افزايش صور خيالي و علمي و همچنين 

هايي كه بين صور علمي  رابطه و نسبت ةبه واسط
. پذيرد شود، صورت مي موجود در نفس برقرار مي

از نظر مالصدرا، اين صور، مجرد و از تغيير 
 /7 :همان ؛213 /4 :1383، همو(مصون هستند 

 /2 :الف1389همو،  ؛37: ب1391، همو ؛52
مانند و عليرغم  آنها به طور ذاتي ثابت مي). 537

بارها فراخواني از سوي نفس و فعال شدن در 
ذهن، همچنان حكايتشان از خارج يكسان خواهد 
بود، مگر آنكه با حصول صور بعدي تكميل يا 

البته در چنين وضعيتي باز هم . شونداصالح 
و با حصول صور جديد،  صورت قبلي وجود دارد

نفس فقط از طريق مقايسه و نسبتي كه ميان اين 
هاي قبلي خود را  كند، معرفت صور برقرار مي

بدين ترتيب مجموع صور . كند بازسازي مي
موجود در ذهن از يك سو، كليت معرفت اكنون 

دهند و از سوي ديگر، مقدمه و  ما را تشكيل مي
  . ندهاي بعدي ما هست شرط ضروري معرفت

وجود خارجي اشياء كه در ابتداي امر، مستقل «
تواند فعاليت ذهن  و غايب از ذهن است، تنها مي
) ذهن( تواند با آن را از خارج برانگيزد اما نمي

صورت خيالي ( متحد شود، ولي وجود ذهني
كه در ذهن ) درخت عيني(همان اشياء ) درخت
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را براي ) نفس( معرفت ةحاضر است، فاعل بالقو
سازد، زيرا ابتدا  قق فعل معرفت آماده ميتح

كند كه  به ذهن خطور مي) خيالي( صورت علمي
سپس اين . بازنمودي از شئ معلوم خواهد بود

 »انگيزد بازنمود، ذهن را به سوي فعل دانستن برمي
  ).66ـ67: 1391حائري يزدي، (

علمي نفس با هر امري، موكول به  ةمواجه
هن و التفات نفس داشتن تصوري از آن امر در ذ

التفات و صورت خيالي منضم به آن، . به آن است
خيال مقدمه و قالب . وجه ارتباط با هر چيز است

از . هاي علمي و معرفتي است التفات در فعاليت
طريق تصور و با حضور صور خيالي است كه 

اعم از حسي، ( ذهن امكان بسياري از ادراكات
فراهم را براي خود ) خيالي، وهمي و عقلي

گيري علم منوط و موكول به ارتباط  شكل. كند مي
خيال . علمي از جمله صور خيالي است با صور

  .مبدأ مواجهات ما با هر امري است

  ادراك وهمي ةخيال، مقدم .2ـ4ـ3
وهم در معناي فلسفي، جايگاهي مهم در ادراكات 

از نظر مالصدرا وهم، . و معرفت انسان دارد
نايي عقلي به شخص اضافه كردن مفهوم و مع

صدرالدين ( جزيي يا عقل متعلق به خيال است
مالصدرا از طريق ). 255ـ256 /8 :1383شيرازي، 

اين تعريف،حقيقتي مهم را به ما يادآور شده 
اي ادراكي چرا بايد به  عنوان قوه وهم به. است

اشيا و ( تركيب كل و جزء مبادرت ورزد؟ جزءها
، چيزي جز )كليمفاهيم ( بدون كل) مفاهيم جزيي

گسيختگي، آشفتگي و ناشناختگي براي ذهن 
كل نيز بدون جزءها، چيزي غير از .نيستند

برچسبي نامفهوم كه قابليت الصاق به هيچ چيز را 
نسبت دادن مفهومي كلي به  .ندارد، نخواهد بود

به اشيا و ) كل( معنا ه كردنيك امر جزيي و اضاف
هم از بر آنكه بخشي م افزون، )جزيي(اشخاص 

دهد، ابزاري  ادراكات و معرفت ما را شكل مي
  . براي گسترش معرفت است

عنوان يك  هنگامي كه مفهوم محبت را به
عنوان يك فرد جزيي نسبت  معناي كلي به مادر به

معنايي  ةدهيم، در ربط اين دو، به يك حوز مي
محبت ( جديد يعني معنايي خاص و جزيي

هاي  ه از محبتكنيم ك دسترسي پيدا مي) مادرانه
عالوه بر ...)  پدرانه، همسرانه و( ديگر

ما از طريق همچنين . هايشان، متمايز است شباهت
 با عمل) كلي( ، نياز مهم خود در ربط نظر»وهم«
  .دهيم را موضوع توجه و بررسي قرار مي) جزيي(

كلي را با جزيي مرتبط نسازيم، در انتزاع  اگر
 ضمام به مصاديقعقل، بدون ان. باقي خواهيم ماند

، بخش مهمي از كارايي خود را تنزل )ءاجزا(
دهد، چرا كه بدون معاني جزيي، ارتباط  مي

اگر كلي . معرفت با زندگي مختل خواهد شد
راهي براي وصل به جزيي نيابد، مسير قياس 

شود و جزيي اگر نتواند به كلي متصل  مسدود مي
دو  رماند كه ه گيري بازمي ، از تعميم و نتيجهشود
بر همين . مسير گسترش معرفت است ها اين

متخيله را براي تجزيه و تحليل  ةنفس، قو« اساس،
صور جزيي و تركيب آنها و براي انتزاع طبايع 
كلي از تصورات جزيي و استنباط نتايج از 

جوادي آملي، ( »گيرد مقدمات به كار مي
  ). 299: 1387 همو، ؛90/ 9 :الف1389

» وهم«اطرات معرفتي مالصدرا البته از مخ
 هاي مغالطي و جدلي ويژه در بحث قياس هب
غافل ) 91 /8 :ب1389صدرالدين شيرازي، (

كلي به جزيي يا  ةنيست، چرا كه در مسير اضاف
قرار دادن يك جزيي ذيل مفهومي كلي، امكان 
تعميم نابجا و سرايت دادن احكام جزيي به كلي و 

براي اما چنين مخاطراتي  ،برعكس وجود دارد
 مانندهاي ادراكي ديگر  كسب معرفت در حوزه

هاي حسي و خيالي نيز وجود دارد كه  معرفت
در . كردبايستي از طريق منطق فهم با آن مقابله 

خيال، اگر اين نظر مالصدرا كه و وهم  ةرابط مورد
اند كه  گويد مدركات وهم همان معاني كلي مي

 ،همو(اند  مضاف به صور اشخاص خيالي شده
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توان نتيجه  را بپذيريم، مي) 255ـ256 /8 :1383
معرفتي، به خيال و صور  از نظرگرفت كه وهم 

اگر معاني عقلي، مضاف به «.خيالي وابسته است
و اگر در معناي ) وهم( صور جزيي مالحظه شوند

به صورت، مأخوذ ) معناي كلي(موهوم، اضافه 
شود،  است و ادراك صورت توسط خيال انجام مي

ك وهمي بدون دخالت خيال ميسر پس ادرا
  ).298: 1387 جوادي آملي،(»نيست

  ادراك عقلي  ةخيال، مقدم .3ـ4ـ3
تواند در خدمت  هاي گوناگوني مي خيال در زمينه

تشكيل مفاهيم . ادراكات عقلي انسان قرار گيرد
خيال با  ةترين رابط كلي در ذهن، اولين و مهم

كلي حيات عقل، به موجوديت مفاهيم . عقل است
بدون چنين مفاهيمي، عقل . در ذهن وابسته است

. امكان فعليت و حضور در ساحت ذهن را ندارد
خيال در تشكيل اين مفاهيم نقشي محوري بر 

به عبارت ديگر تحقق مفاهيم كلي از . عهده دارد
  .گذرد مسير صور خيالي مي

ما از طريق ادراك حسي، تشكيل صور خيالي 
اين درخت، آن ( بههاي مشا ييو سپس، تخيل جز

به ادراك مفهوم كلي ...)  درخت، اين يكي درخت
تولد مفاهيم كلي در ذهن، . شويم درخت نائل مي

به معناي تسلط ادراكي نفس بر جهان خارج 
داشتن يك مفهوم كلي  باما همچنين . است

توانيم اشيا و مفاهيم  مي) مفهوم درخت(
را شماري را در ذهن خود سامان دهيم و جهان  بي

ها درخت خارجي با قرار  ميليون؛ قابل فهم سازيم
شناسايي و در اختيار  گرفتن ذيل مفهوم درخت،

  . گيرند ذهن قرار مي
هاي  ييبدين ترتيب، ما از طريق انتساب جز

هاي متعدد،  بندي مشابه به يك كلي و تشكيل طبقه
معاني « پس. قادريم معرفت خود را نظم بخشيم

الي و حسي حمل بر صور خي) معقول( كلي
شوند و در حدوث نيازمند به صورت جزيي  مي

عقل ). همانجا(» يا معناي جزيي هستند) خيال(

پس از تشكيل مفاهيم كلي نيز به خيال نيازمند 
اگر ادراك خيالي نباشد، ادراك عقلي «. است
هاي  پذير نخواهد بود، زيرا بدون صورت امكان

حتوا، محتوا است و ذهن فاقد م خيالي، ذهن بي
شرط . امكان توجه و التفات به چيزي را ندارد

تعقل يك شئ، تخيل آن شئ است و صورت 
ابراهيمي ( »خيال قرار دارد ةخيالي اشيا در خزان

  ). 143: 1392 ديناني،
اي ديگر نيز در كار تمهيد  خيال در حوزه

اي كه به تبديل  حوزه. هاي عقلي است فعاليت
صدرا اهميت مال. ادراكات انسان مربوط است

. زيادي براي عملكرد خيال در اين حوزه قائل است
نفس در مقام ادراك معقوالت «از نظر مالصدرا، 

انتقال نفس  ةواسط كلي، ذوات عقلي و مجرد را به
از محسوس به متخيل و سپس به معقول مشاهده 

). 341 /1 :1383صدرالدين شيرازي، ( »كند مي
عدد، صور هاي مت نفس پس از ادراك حسي درخت

انتقال از ( خيالي مشابهي در خود خواهد داشت
گيري و فهم مفهوم  كه به شكل) محسوس به متخيل

نفس در . شود منجر مي) انتقال به معقول(درخت 
) حسي و خيالي( ها مسيري معرفتي با صورت

راه، صور را با مفاهيم همراه  ةكند، در ميان شروع مي
ها را جا  ورتو در پايان مسير، ص) وهم( كند مي

. كند طي طريق مي )عقلي( گذاشته، فقط با مفاهيم
صورت حسي، «چنين امكاني به اين دليل كه 

ماده براي صورت خيالي و صورت خيالي،  ةمنزل هب
پذير شده  امكان» ماده براي صورت عقلي است

  ). 358 /3: همان( است
بازگشتي معرفتي، امور عقلي  تواند در نفس مي

 ندكخيال به صور خيالي تبديل  ةوق ةوسيل را به
گاهي صور موجود «بدين ترتيب ). 399: همان(

 رود و حس باالتر مي ةمحسوس خارجي از مرتب
متخيله قرار  ةپس از يك نوع تجريد در قو

گيرد و صورت حسي به صورت خيالي تبديل  مي
 ةشود و گاهي نيز، صور معقول باطني از مرتب مي

 ةقو در نوعي تجسم، زيابد و پس ا تعقل تنزل مي
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  ). 785 /2 :الف1381، همو( »يابد خيال قرار مي
هنگامي كه نفس براي تفهيم مفهومي مجرد و 
عقالني نظير وحدت شخصي وجود، مثال دريا و 
امواج يا مثال آيينه و تصاوير منقوش در آن را 

كند، امري عقلي را به صورتي خيالي  خلق مي
كرد خود، نفس در اين عمل. مبدل كرده است
هاي زيبا و حركات رفت و  نمايشي از سيالن

برگشتي، از حس و خيال به تجرد عقالني و از 
ساحت بسيط عقل به كثرات مثالي را عرضه 

هاي عقالني و بهجت  كند كه يادآور لذت مي
  .معنوي نفوس است

بدين ترتيب، نفس در ادراكي سيال قادر خواهد 
خيالي و از از ادراك حسي به ادراك بارها بود، 

ادراك خيالي به ادراك عقلي و برعكس منتقل 
ارمغان چنين تحرك ادراكي براي انسان، . گردد

به ) حسي، خيالي و عقلي(اتصال منابع معرفتي 
يكديگر، يكپارچگي محتواي معرفت انسان و 

تبديل محسوس به معقول كه . معرفت است ةتوسع
ربطي وثيق با امكان حركت جوهري نفس دارد و 

بديل معقول به محسوس كه شرط ارتباط علمي ت
  .پذيرد با ديگران است، به مدد خيال انجام مي

از خدمات ديگر خيال به عقل، ايفاي نقش در 
استنتاج به اعتبار علم منطق، از . فرايند استنتاج است

هنگامي . هاي جديد است هاي تشكيل معرفت راه
كه با كمك دو قضيه يا گزاره، قياسي شكل 

توان نتيجه را كه ممكن است معرفتي  يرد، ميگ مي
اما نقش خيال در . كردجديد باشد، از مقدمتين اخذ 

. دگرد اين ميان به محتوا و ايجاد قضيه يا حكم برمي
است كه برقراري يا عدم  هر قضيه، حكمي

برقراري نسبتي بين موضوع و محمول را مورد 
 ةنفس، قو«از نظر مالصدرا، . دهد توجه قرار مي

را در ) مبدل صور خيالي به معقوالت( متفكره
تفصيل جزئيات و تركيب آنها و ترتيب حدود 

گيرد و مقدمات الزم را براي  وسطي به خدمت مي
هاي جديد و رسيدن به نتايج نوين  تشكيل قياس

؛ جوادي آملي، 151 /6 :1381 ،همو( آورد فراهم مي

براي اين ). 299: 1387 همو، ؛90 /9: الف1389
، ذهن بايد محمول و موضوع را )ايجاد قضيه( ركا

 /3 :1383صدرالدين شيرازي، ( »تصور نمايد دفعتاً
و سپس آن را براي استنتاج، در ساختار يك ) 412

  . قياس يا برهان قرار دهد
تواند  مي) فراخوان صور ذهني( تصورات نفس

. است) كلي( از جنس معنا و مفهوم باشد كه عقلي
از مفهوم و صورت باشد كه تواند تركيبي  مي

است يا ممكن است فقط از ) جزيي(» وهمي«
به . جنس صورت باشد كه حسي يا خيالي است

 هر حال، خيال هم در تشكيل مفاهيم، اعم از كلي
و هم در موجوديت ) وهمي( يا جزيي) عقلي(

كه از لوازم تشكيل قضايا و  صور حسي و خيالي
 .قياسات هستند، نقشي مؤثر دارد

 هب ل موهبتي الهي است كه نقشي منحصرخيا
 خيال اين نقش را در. فرد در ساخت معرفت دارد

ترين عمليات ذهني، نظير  اي از ساده دامنه
ترين  نگهداري يك صورت خيالي تا پيچيده
هاي  فرايندهاي ادراكي نظير مشاركت در فعاليت

  .كند خوبي ايفا مي عاقله، به ةقو

  گيري نتيجهبحث و 
رج با تمام گستردگي و عظمتش، جهان خا .1
اي از هستي، واقعيتي بديهي و البته  عنوان جلوه به

انسان به دليل برخورداري از . قابل شناسايي است
فرد و داشتن قدرت  هظرفيت ادراكي منحصرب

. اختيار، عضوي متمايز در جهان هستي است
جهان، بدون انسان، هويت و موجوديتي ندارد، 

  . ارداي ند زيرا شناسنده
معرفت، حضور صور ذهني، در ساحت نفس  .2
در شرايطي كه امكان حضور اشياي مادي . است

كه به دليل  خارجي در ذهن وجود ندارد و هنگامي
هاي جسماني، امكان حضور فيزيكي  محدوديت

كنار اشيا و واقعيات خارجي نيز  مستمر انسان، در
نقاشي يا  ةمنتفي است، توانايي نفس در تهي

 ،از واقعيات جهان خارج) صور ذهني( اييه عكس
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  .بخشد به معرفت ما از جهان موجوديت مي
صور ذهني كه محتواي معرفت ما هستند،  .3

توانند  آنها مي. نوعند متناظر با نوع ادراك ما، چهار
حسي باشند، هنگامي كه ما در موقعيت مواجهه با 

. خود هستيم ةاشياي عالم، از طريق حواس پنجگان
ها، ما  حسي با اشيا و پديده ةع رابطه و مواجهبا قط

ارتباط با جهان خارج هستيم اما  ههمچنان قادر ب
نه با حواس، بلكه با صور خيالي كه هنگام 

خارج، تهيه و ذخيره جهان حسي با  ةمواجه
مفاهيم به صور خيالي، نوع  افزودن. ايم كرده

عنوان محتواي معرفت،  ديگري از صور ذهني را به
و . بخشند كه صور وهمي نام دارند ديت ميموجو

باالخره هنگامي كه مفهوم را در ذهن حفظ 
كنيم، صور عقلي را  كنيم، اما صور را حذف مي مي

  . ايم محتواي معرفت خود قرار داده
هاي  خيال در اصل و امكان انجام فعاليت .4

، نقشي ذاتي و حضوري )اندوزي معرفت( ادراكي
حسي  ةخيال پس از مواجه ةقو. كننده دارد تعيين

هايي  و وقوع ادراك حسي، در نفس صورت
سازد و از  مي هشد مشابه با صور حسي دريافت

صور خيالي برگرفته از . كند آنها نگهداري مي
عنوان مبادي و مواد  هادراكات حسي، از اين پس ب

هاي ادراكي و تحريكي مورد  خام براي فعاليت
ها نقاشي و آن. گيرند نفس قرار مي ةاستفاد
، هايي از جهان خارجند كه ما در غياب اشيا عكس

كنيم و جهان را نه در  در درون خود تماشا مي
  . دهيم بيرون كه در درونمان مورد وارسي قرار مي

هاي ادراكي عجين  خيال با معرفت و فعاليت .5
، معرفت است و )صورت خيالي( خيال. است

ور ص( بخشي قابل توجه از معرفت نيز خيال
موجوديت ذهن با خيال و صور . است) خيالي

خيال، امكان معرفت از طريق . گيرد خيالي شكل مي
به معلوم ) واقعيت خارجي( تبديل معلوم بالعرض

و تبديل ) صورت ذهني واقعيت خارجي( بالذات
خيال از . صورت حسي به صورت خيالي است

داشتن  ها و در دسترس نگه صورت ةطريق ذخير

خيال سنگ بناي . بقاي معرفت استآنها، عامل 
هاي جديد و بخشي ضروري از ساختار  معرفت

عنوان اوج  عقل و ادراك عقلي نيز به. وهم است
نهايي تكامل علمي انسان،  ةمعرفت انسان و حلق

تشكيل مفاهيم در ذهن، . به خيال وابسته است
گيري قياس و  شكل تبديل ادراكات و دخالت در

  . عقل استو خيال  ةابطق ريداها، مص استنتاج
 ةسفانه خيال از اهميتي كه عقل در فلسفأمت .6

چنداني نداشته  ةاسالمي برخوردار است، بهر
اين نقيصه داليل گوناگوني دارد كه موضوع . است

بحث اين نوشتار نيست، لكن با توجه به مباحث 
كه نقش و اهميت كرد توان اذعان  شده مي مطرح
مورد توجه بيشتر قرار دو جهت، بايستي  ازخيال 
خيال، هم بخشي از موجوديت هر  نخست،. گيرد

اي ضروري در ساخت  معرفتي است و هم مقدمه
اكثر مردم ادراكشان  ،دوم. هاي عقلي است معرفت

  .محدود به ادراكات حسي و خيالي است
نقش خيال در ساحت وجودي انسان  .7

. محدود به دستگاه ادراكي و معرفت او نيست
رايشات، عواطف و عمل انسان نيز متأثر ساحت گ

به طور كلي هويت و سرنوشت . از خيال است
ثير مداخالت تكويني خيال قرار أانسان، تحت ت

  .دارد كه شناخت آنها امري ضروري و بايسته است
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. اي زير نظر سيدمحمد خامنهتحقيق  و تصحيح. 9، 8
  .بنياد حكمت اسالمي صدرا: تهران
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جعفر  و تحقيق محمد ذبيحي و تصحيح .المتعالیة
  .بنياد حكمت اسالمي صدرا: تهران. نظري شاه
گاهی و گواهی). ب1381( .ـــــــ مهدي  ةترجم. آ

پژوهشي حكمت و  ةسسؤم: تهران .حائري يزدي
  .ايران ةفلسف
محمد  ةترجم .مفاتیح الغیب). 1384( .ـــــــ

  .مولي: تهران. خواجوي

. د العاقل و المعقولرسالة فی اتحا). 1387( .ـــــــ
: تهران. زاده بيوك علي ةتصحيح، تحقيق و مقدم

  .بنياد حكمت اسالمي صدرا
 .رسالة فی المعاد الجسمانی). الف1389( .ـــــــ

در  .چي كاظم مدير شانه ةمقدم تصحيح، تحقيق و
: تهران .2ج، صدرالمتألهین مجموعه رسائل فلسفی

  .بنياد حكمت اسالمي صدرا
. 8و  6، ج تفسیر القرآن الکریم). ب1389( .ـــــــ

. اي زير نظر سيدمحمد خامنهتحقيق  و تصحيح
  .بنياد حكمت اسالمي صدرا: تهران
فی مناهج  الشواهد الربوبیة). الف1391( .ـــــــ

سيدمصطفي  ةتصحيح، تحقيق و مقدم .ةالسلوکی
  .بنياد حكمت اسالمي صدرا: تهران. محقق داماد

. محمد خواجوي ةترجم .شیهعر). ب1391( .ـــــــ
  .مولي: تهران

اصول فلسفه و ). 1359( سيدمحمدحسين ي،ئطباطبا
 .دفتر انتشارات اسالمي: قم .3 تا 1ج .روش رئالیسم




