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 عمل در فلسفه مالصدرابا  الینسبت خ

The Relationship between Imagination and Act in the Philosophy of Mulla Sadra  
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 چکیده
و تبیینِ نقش و چگونگی  بررسی رابطه خیال با عمل

 وشتارن، هدف آدمیدخالتِ خیال در حوزه عمل 
حاضر است. چیستی خیال، ماهیت عمل و نسبتی که 
خیال با عمل دارد، سه پرسش اصلیِ پژوهش حاضر 

آنها تبیین  به روش تحلیل و استنتاج که با هستند
نگهداریِ صورتها پس از ادراک  شده است. پرداخته

های )مصوره(، تصرف در صورت هاحسیِ پدیده
)متخیله، راکی( و تبدیلِ صورتهای اد)متصرفه مخزون

هایِ کارکردهایِ اصلی خیال در حوزه فعالیت متفکره(،
نفس  هستند. از نظر مالصدرا ادراکی و تحریکی 

خارجی امکان حضور در نفس  که یک شیء طورهمان
و خیالی(  را ندارد و الزم است صورتی از آن )حسی

همان  نیز؛ حقیقت هر عمل در نفس، وجود پیدا کند
ت ارتباط و اتحاد است که قابلی صورتِ نفسانیِ عمل

ء و جوارحِ بدن، صرفاً و حرکت اعضا با نفس را دارد
ای برای وجود یافتنِ آن صورت در نفس است. مقدمه

جسمانی باشد تواند جسمانی یا غیراز نظر او عمل می
که البته خیال در هر دو، یعنی هم در انجامِ عمل بدنی 

ام و مؤثر خالتی تجسمانی، ددر تحققِ اعمالِ غیر و هم
منشأ اراده برای عمل، مبدأ  دارد. مالصدرا خیال را

نفس و نوعی عملِ مستقل برای نفس اعمالِ باطنیِ 
 داند.می
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Abstract 
The purpose of the present paper is to investigate 

the relation between the imagination or fantasy 

and the act, and to explain the role and the 

mechanism of the involvement of imagination in 

the field of human act. The essence of the 

imagination, the nature of the act and the relation 

between the imagination and the act, are three 

main questions of the present research. To explain 

the subject, it was used an analytical and 

inferential method. Preserving the forms after 

sensory perception of phenomena (formgiver), 

capturing the preserved forms (faculty of disposal) 

and transforming the perceptual forms (imaginal 

faculty, meditator) are of the main functions of the 

imagination in the field of cognitive and 

stimulating activities of the self. For Mulla Sadra, 

as an external object cannot be present in the soul 

and it is necessary to be presented a form of it 

(sensual and imaginary) in the soul, the reality of 

the act is also the same sensual form of the act, 

which has the ability to communicate to and unite 

with the soul, and the movement of the limbs and 

organs are merely an introduction to the creation 

of that form in the soul. In his view, the act can be 

either physical or non-physical and of course, the 

imagination is involved entirely and effectively in 

both of them, i.e. both in physical activity and in 

the realization of non-physical acts. Mulla Sadra 

considers the imagination as the source of the will 

to act, the origin of the inner actions of the soul, 

and a kind of independent act of the self. 

Keywords: Imagination, Act, Physical Action, 

Non-physical action, Mulla Sadra’s Philosophy. 
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 مقدمه
ای ل در اندیشه بشری سابقه دیرینهموضوع خیا

دبیات عامیانه خالف آنچه در ادارد. خیال بر
شده است، واقعی در نظر گرفته عنوان امری غیربه

امری واقعی و  عنواندر متون فلسفی همیشه به
است. مد نظر قرار داشته  حقیقتی قابل اعتنا

-لمان به خیال توجهی شایسته داشتهفیلسوفان مس

اند، تا جایی که برخی توجه به قوه خیال و عالم 
 اندفه اسالمی دانستهخیال را فصل و ممیزه فلس

 (. 143: 1389)داوری اردکانی، 
دار فکری یک دوره تاریخیِ مالصدرا میراث

عربی سینا تا مرگ ابنساله از تولد ابن 251غنیِ 
عنوان بخشی از این مباحثِ مربوط به خیال به است.

سینا تا میراث فلسفی، در سیر تکاملی خود از ابن
مالصدرا، تحوالت مهمی را پشت سر گذاشته است 

 که اوج آن در فلسفه مالصدرا قابل مشاهده است. 
خیال بخش مهمی از ساختار سه سطحی ِادراک 
)حس، خیال، عقل( در انسان است که سهمی 

دیل در کسب معرفت و تحقق تربیت انسان ببی
گیری معرفت، ظهور عواطف، رویش دارد. شکل

اراده ها و انجامِ اعمال در انسان، منوط به ارتباطِ 
نفس با صورِ خیالی است. درخصوصِ عمل نیز از 
نظر مالصدرا ما در این جهان هستیم تا بذرِ وجودِ 
اولیه خود را در فرصت حیات دنیوی و از طریق 
انجام اعمال بارور سازیم. ما اعمال خود را با کمک 

دهیم و لذا بدن، ابزار و بدن و اعضای آن انجام می
امکان ما برای دستیابی به هویتی شایسته، در مدت 
زمان حضورمان در این دنیا است. عمل و تکرار آن 

گیریِ تدریجیِ هویت به تحقق ملکات و شکل
نقشی مهم در  روگردد و از اینانسان منجر می

 سرنوشت انسان دارد.
گونه که خود شیء از نظر مالصدرا همان

خارجی )یک درختِ خارجی( امکان حضور در 
نفس را ندارد و الزم است صورتی از آن )حسی و 
خیالی( در ساحت نفس، به وجودی ذهنی حاضر 

، گوش دادن قرآنگردد، اعمالِ خوب و بد )تالوت 
و...( نیز از طریق  موسیقیِ حرام، نوازشِ یتیم

صورت آن اعمال در ساحت نفس وجود پیدا 
گذارند کرده، در آن باقی مانده و بر آن تأثیر می

هر صفتی »(. به بیان او 171/ 4ب: 1391)مالصدرا، 
از صفات جسمانیه )اعمال( و هر صورتی از صور 
حسیه )ادراکات( به عالم نفوس انسانیه صعود کند، 

سانیه گردد و در باطن های نفهیئتی از هیئت
(. 499الف:  1385)همو، « شخص رسوخ کند

لحاظ بنابراین هر عملی پس از وقوع، اگرچه به
یافته تلقی حرکتِ اعضا و جوارحِ بدن، پایان

لحاظ تبدیل به صورتِ باطنی عمل، گردد، اما بهمی
 در نفس ماندگار و تأثیرگذار خواهد بود. 

دهی به سامان تبیین مالصدرا از نقش خیال در
اعمالِ انسان و تأثیرات آن بر نفس، بخشی از 
ارمغان مبارک فلسفه صدرایی است. وی با اثبات 

( که مورد 767: 1384عالمِ خیالِ متصل )همو، 
: 1388انکار فلسفه اشراق )ابراهیمی دینانی، 

: 1383( و تجرد صورِ خیالی )مالصدرا، 398ـ411
سینا بود ه ابن( که مورد انکار فلسف521-512/ 3

(، فرصتی 219، 197، 179/ 1: 1392سینا،  )ابن
تر رابطه خیال مغتنم برای بررسی و شناخت عمیق

سینا نیز اگرچه خیال را مبدأ با عمل فراهم آورد. ابن
دانست و معتقد بود که تحریکاتِ بدنی )اعمال( می

صور خیالی موجب انفعالِ بدن و حرکت آن 
اما باور وی درخصوصِ  (،238 همان:گردند )می

مادی بودن خیال، مانع از آن شد که بتوان تبیین 
درستی از نحوه تشکیل صورِ اعمال و اتحاد آنها با 

 نفس ارائه نمود. 
در چنین وضعیتی، ابتکارِ مالصدرا در اثباتِ 

)خیال متصل( و مجرد  وجود صورِ خیالی در نفس
 بودن این صور، راه را برای تبیین حرکت جوهری

گیری و اتحاد نفس با صورِ اعمال و شکلنفس 
ابتدا عمل چه ملکاتِ نفسانی هموار نمود. اگر

مادی و محصول حرکات اعضای بدن است، اما 
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شرایط  امکان اتحادِ نفس با صورتِ باطنیِ اعمال،
تبدیل آن را برای تثبیت و ماندگاری آثارِ عمل و 

 کند. به موجودیت و هویتِ نفس فراهم می
 پیش رو با هدف بررسی و شناخت رابطهاثر 

تدوین گشته  خیال با عمل، از دیدگاه مالصدرا
؛ چراکه روشن شدن نسبتِ خیال با عمل است

تواند به مواجهه نظری ما با مسائل مربوط به می
 یاری رساند. چیستی خیال، چیستی عمل و انسان

االت ؤابعاد و چگونگی رابطه خیال با عمل، س
دهند که با ضر را تشکیل مینوشتار حااصلی 

پژوهش و ماهیتِ فلسفیِ  توجه به اهداف
در این راستا  تاجموضوع، از روش تحلیل و استن

 شده است. استفاده

 خیال  .1
های ادراکی و تحریکی انسان برای انجام فعالیت

خود، به قوای خویش وابسته است. نفس از طریق 
تحقق همین قوا، بدن را مدیریت نموده، در مسیر 

گیرد. در واقع منشأ بودن کار میهایش بهخواسته
نفس برای افعال و آثارش از طریق همین قوا 

ای از پذیرشده است. قوا مجموعهامکان
هاست که نفس از آنها برای حفظ بقا و توانایی

کند. مالصدرا همچنین تحققِ رشد خود استفاده می
از قوای  نیز مانند پیشینیان خود، انسان را برخوردار

نفس نباتی )غاذیه، نامیه و مولده(، قوای نفس 
حیوانی )محرکه و مدرکه( و قوای نفس ناطقه 

داند، با این تفاوت )عقل نظری و عقل عملی( می
نفس انسانی از آنجا که »اساسی که او معتقد است 

از سنخ عالم ملکوت است، از وحدت جمعی 
قوه برخوردار است و قوه عاقله، قوه حیوانی و 

)مالصدرا، « نباتی در نفس از هم جدایی ندارند
ترین قوای (. خیال از مهم554و  553: 1384

ادراکی نفس حیوانیِ انسان است که در کنار حواس 
های ادراکی و و عقل، نقشی اساسی در فعالیت

 تحریکی برعهده دارد.
خیال در فلسفه مالصدرا یک مشترک لفظی 

معنای اول و : در با سه معنای متفاوت است
ای از شناسانه، عالمِ خیال، مرتبهمعنایی هستی

است. در این ساختار،  گانه جهانِ هستیمراتب سه
)مثال( و  جهان هستی از عالم عقل، عالم خیال

 /9 :1382 همو،) عالم ماده تشکیل شده است
صداقی از عالم ماده، برزخ (. جهان طبیعی م271

الئکه، ظهوری ای از عالم خیال و ساحت منمونه
هستی است. در معنای دوم، خیال از عالم عقل در 

این  شود. دروط میمراتب وجودی انسان مرب به
معنا همچون جهان هستی، انسان عالوه بر مرتبه 

)مثالی( نیز  مادی و عقلی خود از ساحتی خیالی
است. مصداق این ساحت در دنیا، عالم برخوردار 

یاتِ برزخی خواب و در جهان پس از مرگ، ح
ؤیای (. ر272، 267،271 / 9 همان:) انسان است

ها با نِ ارتباطِ برخی انسانای از امکاصادقه، نمونه
در معنای سوم،  چنین جهانی، قبل از مرگ است.

از قوای ادراکی نفس است که  خیال یکی
ها را پس از وقوع ادراک حسی در نفس، صورت

دهد ر میذخیره نموده و مورد تصرف قرا و ءانشا
(. از نظر مالصدرا، 254، 251 /8: 1383 ،همو)

عنوان ادراک احساس، به»د: نادراکات انواعی دار
با ماده،  که از طریق آن، هر شیء ظاهری انسان،

مقدار و شکل مخصوص به آن و از طریق حواس 
د. پس از آن مدرکات باطنی شوگانه درک میپنج

راک شیء وهم و عقل هستند. خیال اد یعنی خیال،
با شکل و اندازه اما بدون ماده است. وهم، ادراک 

اما جزیی است و عقل، ادراک  محسوسمعنای غیر
است از حیث ماهیت و حدش، بدون لحاظ  شیء

امری دیگر. بدین ترتیب، احساس مشروط به 
حضور ماده، داشتنِ شکل و جزیی بودن است. 

مجرد و  )حضور ماده( خیال، از شرط اول
)حضور ماده و  م از شرط اول و دومست، توهرها

ست و عقل از تمامی شروط شکل( مجرد و رها
اده، شکل و جزیی بودن مجرد و یعنی حضور م

(. ادراک حسی یک 393-394 /3 همان:) «استره
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)مشاهده یا لمس  درخت منوط به مواجهه حسی
درخت( با واقعیتِ خارجی آن درخت است. در 

)ماده(  حضور واقعیت و جسمِچنین ادراکی 
که شکل داشتن و جزیی بودن، منضم به درخت 

باشد، ضروری است. اما در م درخت( می)جس آن
ادراک خیالی یک درخت دیگر نیازی به حضورِ 

توان عیتِ جسمی و مادی درخت نیست و میواق
ل و جزئی بودنش )تصور درختی درخت را با شک

 .خاص( ادرک کرد
مخزنی مالصدرا خیال را هنگامی که آن را 

)مخزن صور( در  برای گردآوری مدرکاتِ حس
یال، وقتی به تجزیه گیرد، مصوره یا قوه خنظر می

های خیالی در نفس توجه و ترکیب صورت
یار وهم هنگامی که در اخت و کند، متصرفهمی

معقوالت یا سازیِ است و به نقش آن در صورت
نظر دارد، متخیله و  تبدیل معقول به محسوس

مانی که تحت تدبیر عقل قرار دارد و به خره زباأل
سازی صور یا تبدیل معقولکارکرد آن در 

 گذاریبه معقول توجه دارد، متفکره نام محسوس
 (. 251،254،258/ 8 همان:) کندمی

مالصدرا در تبیینی وجودشناسانه از خیال و 
گونه صور، همان» معتقد است های خیالیصورت

دِ ماده حاصل حسب استعدا که از فاعل، به
بدون مشارکت ماده در غیر این جهان  ،گردندمی

گردند. )یعنی جهان نفس( نیز حاصل می خارجی
هستند که از جانب ی ئهای انشااین صور، صورت

اند، نه شوند و آنها نه در این عالمنفس حاصل می
در عالمِ عقولِ محض و نه در عالمِ مثال، بلکه در 

(. 767: 1384، همو« )اند )خیال متصل( عالمِ نفس
)خیالی( موجودند که  به اعتقاد او در نفس صوری

برای تحقق و ظهور نیازی به قابل و ماده ندارند. 
چنین صوری متعلق به جهان طبیعت نیستند چون 
؛ ماده و جسمی ندارند. در عالم عقل نیز نیستند

جزیی  های خیالی از وجوداتچراکه صورت
کنند و در عالم می )صورِ دارای شکل( حکایت

کار داریم. این معانی کلیه سرو عقل ما با مفاهیم و
؛ چراکه به صور به عالمِ مثال نیز متعلق نیستند

ای را توانیم صور قبیحهاعتقاد مالصدرا ما می
توانند مخلوق تخیل و تصور نماییم که نمی

خداوند حکیم باشند. بدین ترتیب مالصدرا حق 
اگر صوری وجود دارند که دارد نتیجه بگیرد که 

نه در جهان ماده، نه در عالم عقل و نه در عالم 
مثال، امکان حضور ندارند، پس باید در نفوس 

 (. 271 /9: 1382، همو) انسان وجود داشته باشند
مادی صور خیالی وجودی مجرد و واقعیتی غیر

را برای اثباتِ تجرد خیال و دارند. مالصد
اقامه نموده ددی های خیالی دالیل متعصورت

(. البته تجردی 326، 512 /3 :1383، همو) است
های خیالی قائل است، نظیر وی برای صورتکه 

وجودی که » تجرد صور عقلی نیست. به اعتقاد او
کننده است، صورتی است که مجرد از نزد ادراک

است. این صورت یا مجردِ تامّ ماده، وضع و مکان 
و یا مجردِ غیرتام  دبالفعل نام داراست که معقول

(. 341 /3 همان:) «است که )صورت( متخیَّل است
چیزی که شکل دارد )صورت خیالی( حتی اگر 

 ا از ماده باشد، تجردش کامل و تام نیست. مبرّ
از نظر مالصدرا صور خیالیه، وجودی منفک از 
خالق خود )نفس( ندارند؛ یعنی وجود و صدورشان 

فس به چیز دیگری یکی است و به غیر از اراده ن
عبارتِ دیگر  برای وجود یافتن نیاز ندارند. به

تصورهای ذهنی )صور خیالی( ما دارای حقیقتی »
نفسه مستقل از خودمان نیستند. آنها چیزی فی

)مستقل( نیستند که به صورتی اتفاقی در نفس پدید 
اند و آمده باشند بلکه صِرف تجلی و ظهور نفس

اند چیزی جز همان توظهور یک چیز هرگز نمی
، 247: 1391)حائری، « حقیقتِ خودِ آن چیز باشد

های خیالی، امکان (. مجرد بودن صورت248
سازد. در ها را فراهم میصدوری بودن این صورت

این شرایط، صِرفِ اراده نفس، مساوی با خلق یا 
 بازیابی صورِ خیالی خواهد بود. 
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  عمل .2
آن جهت که از  نفسِ عمل از»به اعتقاد مالصدرا 

جنس حرکات و انفعاالت است، خیری درش 
(. نفسِ عمل از 84/ 2: 1389)مالصدرا، « نیست

نظر وی چیزی جز حرکات بدن و اعضای بدن 
نیست. اما چرا چنین چیزی به خودی خود 

ای ارزشمند و خیر نیست؟ او عمل را دارای جنبه
دار آن است و داند که بدن عهدهمادی و ظاهری می

ای نفسانی که منشأ صدور عمل است. به بیان بهجن
« نفس مبدأ تمام افعال و تحریکات بدنی است»او 

نفس وقتی که بدن را با »( و 169ب: 1381)همو، 
دهد، این حرکت او در صدور، اختیار حرکت می

نسبتی به نفس دارد و نسبتی نیز به بدن دارد. چون 
ان و چون نسبت با نفس پیدا کند، آن را اختیاری بد

نسبت به بدن و یا آلتی از آالت بدن پیدا کرد، آن را 
تسخیری بدان، چون بدن و قوای طبیعی آن را هیچ 

(. بدین ترتیب 17/ 3: 1383)همو،« اختیاری نیست
دهیم و مثالً هنگامی که ما دست خود را حرکت می

کنیم، چنین عملی نسبتی با بدنِ یتیمی را نوازش می
به استخدام درآوردن دست برای ما دارد که همان 

نوازش کردن است و البته نسبتی با نفسِ ما دارد که 
همان اثرِ انجام عمل در نفس است که باقی 

ماند. مالصدرا معتقد است صِرف حرکت دست می
اعمال »به خودی خود اصالتی ندارد؛ زیرا از نظر او 

مادام که وجودشان در اکوان حرکات و مواد و 
آنها را بهره و نصیبی از بقا و ثبات  مکونات است،

باشد. ولی چون کسی فعلی را انجام داد، از آن نمی
« شوداثری در نفس و حالتی در قلب ایجاد می

(. مالصدرا بر این نکته تأکید 128ب : 1391)همو، 
ای از عمل دارد که خیر و شرِ عمل مربوط به جنبه

ل بر است که بقا و ثبات دارد )یعنی همان اثر عم
ماند و ای از عمل که باقی نمینفس ما( و جنبه

حضوری در ما ندارد )یعنی همان حرکاتی که 
کند(، فاقد ترکیبشان ظاهر یک عمل را خلق می

 هویت و انتساب به خیر یا شر بودن است.

از نظر مالصدرا، اثر عمل به این دلیل باقی 
شود، جز )عملی( از ما صادر می چههر» است که

واسطه ما داخل در ما نیست و چیزی جز بهاز ما 
که جسم پس از مرگ به  طورهمان گردد ونمی

گردد، می)خاک( باز مکانی که از آن خلق شده
)نفس عامل(  عمل نیز به اصلِ مبدأ خود

(. عملِ بدن، اصالت 854: 1384، همو) «گرددبرمی
و هویتی جز انتسابش به نفس ندارد. هرکس در 

 یابد و اینیی انجام افعال را میخود، توانا درون
نفس برای اعمال است. نفس، خود متضمنِ علیتِ 

نفسه به یابد و تجربه عمل نیز فیرا منشأ افعال می
ر وابسته است. بدین ترتیب نفس به همین ام

تجربی، علتِ عمل است و فعلِ خود  نحوی کامالً
داند و لذا اعمال مِلکِ أثیر خود میرا نتیجه ت

 (.48و 49: 1386)خاتمی، داننفس
اعمال، اثر وجودی ما هستند و ما فاعل و علت 

محض وجود در صحنه آنها هستیم. اعمال به
رسند اما زندگی، اگرچه خودشان به پایان می

عنوان نمونه، اثرشان محو نخواهد شد. مالصدرا به
زند. از نظر او نماز نمازِ بدن و نماز روح را مثال می

اش، حَسَبِ حیات حیوانی ؤمن بهجسمانی برای م
ریاضت و رنج است و نسبت نماز معنوی به نماز 
ظاهری )جسمانی(، نسبت روح به بدن است، 

که هریک از آن دو تا هنگامی که حیات  طوریبه
دنیایی باقی است، به دیگری نیازمند است، ولی در 
آخرت آن نماز روحانی هیچگاه از انسان جدا و 

 (. 76: 1391مالصدرا، گردد )قطع نمی
ای دیگر نیز به بررسی ماهیتِ مالصدرا از زاویه

عمل پرداخته است. از نظر او نیت، هویت عمل 
است؛ زیرا نیت، عَرَضِ نفس است و عرضِ نفس، 
به عین وجود نفس، موجود است و سببِ فعلیتِ 

شود. خود نفس و قرار گرفتن آن در نوعِ خاص می
کننده میزانِ نفس و تعییننیتِ اعمال، از شئونات 
ها استعداد آن را دارند که کمال عمل است. انسان

با نیت و عملِ متفاوت، به انواع گوناگون تبدیل 
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(. عَرَض بودن، حکایت 144: 1389شوند )فیاضی، 
از عدم استقالل است. عرض، چیزی است که بعد 

کند و بدون از تقوم ذات موضوعیت پیدا می
برای وجود ندارد )سلیمانی حضور ذات، امکانی 

که خنده عرض طورهمان(. 94/ 1 :1391امیری، 
انسان است و ظهورش وابسته به وجود انسانی 

خندد، نیت نیز با نفس و به عین نفس است که می
 یابد. وجود می

بدین ترتیب نیت، هویت نفس است؛ زیرا نیت، 
ای از وجود نفس است و چیزی جدای شأن و درجه

ست. به همین دلیل است که مثالً نفسِ از نفس نی
یک عارف، نیات و اعمالی الهی و نفس یک فاسق، 
نیات و اعمالی غیرالهی و آلوده دارد. ظاهر دو عمل 

تواند کامالً مشابه یکدیگر باشد، در حالی که ما می
یکی را عملی مطلوب و دیگری را نامطلوب 

به  بپنداریم؛ مثالً فرض کنید دو زن در عملی مشابه
دو کودک تنها و گمشده نزدیک شوند و هر دو با 

آمیز دو کودک را مورد لبخند و جمالت محبت
نوازش قرار دهند )ظاهر عمل(، اما یکی به قصد 

بخشی و دیگری به قصد فریب و کمک و آرامش
سرقت. روشن است که در چنین موقعیتی آنچه 
هویت این دو عمل مشابه را تعیین می نماید، ظاهر 

ل یا عمل بدن نیست، بلکه قصد این دو است که عم
کند. به موجودیت و چیستی عملشان را تبیین می

همین دلیل است که ما نماز هزاران نفری که همزمان 
مشغول ادای فریضه نمازِ جماعت هستند را یکسان 

انگاریم در حالی که اعمال بدنی کامالً مشابهی نمی
 زند. از آنان سر می
ثالی زیبا و عمیق، عمل را در ممالصدرا 

منزله تن بذر در زمینِ قلب، نیات را بهمنزله کاشبه
فصل  همچونو مدت زندگی در دنیا را  بذر

ان و پوشیده بودن زمین از خورشید معرفی زمست
(. واضح است 349 /8 :1389کند )مالصدرا، می

کننده نوع محصول و تفاوت بین آنچه تعیین
بود و این در حالی  محصوالت است، بذر خواهد

ست است که ما اعمال مشابه و یکسانی را برای بد
دهیم. این همان آوردن انواع محصوالت انجام می

وضعیتی است که ما درخصوص اعمال و نیات 
معتقد  مالصدراتوانیم مشاهده کنیم. خود نیز می
یک از ما )وجودش( عبارت است از است که هر

 (. 712:  1384، همو) همان قصد و نیت او
وی معتقد با توجه به چنین مبنایی است که 

سبب کثرت  ها در آخرت( بهاست نور)انسان
باشد، بلکه به سبب بزرگی عمل و عمل نمی

عمل به مقدار نوری است که در قلب  بزرگی
)نیت(  جای دارد. البته نور قلب به مقدار نور قرب

(. به همین 298 :ب1385، هموشود )بزرگ می
گونه عمل انسان نزد خدا پرسد چو از ما میدلیل ا

ارزش خواهد بود، در حالی که دل او پاک و با
(. 129/ 6 :1389، همو)؟! مشغول غیرخداست

گیری جهت تواند باگیری عملِ جسم میجهت
آنچه هویت یک متفاوت و بیگانه باشد.  عملِ قلب

کند، نقشه و وجود ذهنی آن عمل را تعیین می
ت و خود عمل فقط وجود عمل در نفس اس

در هویت  خارجی آن طرح درونی است. اصل
 ، بلکهیافته نیستیک عمل، عمل خارجی وجود

 عمل خارجی فقط ظهور یک ایده درونی است. 

 رابله خیال با عمل  .3
خیال ربطی وثیق با عمل دارد. انجام اعمال بدون 
حضور و دخالت صور خیالیه امری غیرممکن است. 

ای ادراکی که صور را حفظ، ن قوهخیال به عنوا
دهد، در بازیابی و مورد دخل و تصرف قرار می

ویژه در ساحت ساحات مختلف وجودِ انسان و به
کننده دارد. از نظر بدیل و تعیینعمل، حضوری بی

مالصدرا، خیال عالوه بر آنکه منشأ اراده برای اعمالِ 
بدنی و همچنین اعمالِ غیربدنی است، خود عمل 

 سانی مستقلی است که آثاری فراوان بر نفس دارد. نف

  منشأ اراده برای عمل . خیال5ـ9
اصلی انسان برای تحقق خود و  اراده، نیروی
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دهی به سرنوشت و سرانجام خود است. شکل
متراکم شکل  های متوالی وهویت ما در اراده

 ۀشود. خیال سالم وارادگیرد و متجلی میمی
فرادِ انسان است. عمل، هدفمند، مسیر سعادت ا

 کیفیت و ،ده فرد است و لذا کمیتحاصل ارا
نگی و ی هر فرد، میزان، چگوهاجهت اراده

کند. اراده، دهی میهدفمندی اعمال او را سامان
یی است که هویت انسان را واقعیت وجودی نیرو
 بخشد. می

« صورت»هویت در فلسفه مالصدرا همان 
صورت »، «هصورت نوعی»است که در سه نوع 

)ملکات( قابل  «صورت اخیر»)حال( و  «سیال
صورت، امر محصَّلِ »تمایز است. به بیان او 

گردد و ء میبوسیله آن، شی ءبالفعلی است که شی
کند. چنین صورتی، تقوم و حقیقت فعلیت پیدا می
؛ زیرا صورت و فعلیت، هستی هر هر چیز است

 ،همو) «است ء)هویت(، شی همه حقیقت چیز و
1381: 2/ 31 ،32 ،267.) 
 حاکی از هویتی اولیه« صورت نوعیه»

)موجودی خاص در بدو تولد(، غیرارادی و 
ست که مرز تمایز با هامشترک برای انسان

ان مربوط است. به اعتقاد موجودات دیگر نیز بد
افراد بشر در این جهان، همگی تحت » مالصدرا

 یک واحد نوعی که مأخوذ از ماده بدنی و صورت
 (.43: ب1391همو، « )نفسانی است، واقع هستند

بیانگر فرایند « حالّ»یا « صورتِ سیال»
ها در سفر و منازل دنیاست. از نظر یابی انسانهویت

نفوس انسانی بعد از اتفاقشان )یکی »مالصدرا 
بودنشان( در نوع، از حیث ذات، متفاوت و دارای 

کون و گردند؛ زیرا نفس در آغاز تانواعِ بسیار می
پدید آمدنش، شأن آن را دارد که صوری را بپذیرد و 
با آن متحد گردد و به سبب آن از قوه به فعل خارج 

هویت انسان در این مرحله میانی، »)همانجا(. « شود
حقیقتی است متحرک )ناتمام، ارادی و تدریجی( که 

« در هر مرتبه نسبت به مراتب بعدی صیرورتی دارد

 (. 288: 1382)جوادی آملی، 
ناپذیر، ثابت و به فعلیتی زوال« صورتِ اخیر»

که فصلِ مقومِ هویتِ انسان و  اساسی اشاره دارد
منزله ظهورِ هویت نهایی در انسان است. در به

ای ، و هر مَلَکهمنزله مادهنفس به» چنین حالتی
کند و بقیه منزله صورتِ نوعیه نهایی ظهور میبه

« یر خواهند بودو فروعِ صورت اخ صور، ضمیمه
البته بدیهی است پس (. 269 /2 :1381)مالصدرا،
های هویتی در افراد، گیری اولین رگهاز شکل

ای اده تأثیرگذار خواهد بود و رابطههویت نیز بر ار
  گردد.قابل بین اراده و هویت برقرار میمت

یابی انسان دارد. از اراده ربطی وثیق با هویت
ر از پیش متعینی نیست و آنجا که هویتِ انسان ام

« چیزی»کند، پس انسان پس از تولد آن را ایجاد می
دهد. هویت در گیری این هویت را سامان میشکل

های انسان است. اعتقاد مالصدرا مبنی گرو انتخاب
ساز بودن علم و عمل، بیانگر رابطه اعمال بر انسان

گیری هویتمان است. اگر چنین باشد، ما با شکل
بتنی بر اراده است که گام به گام ظهورِ عملِ م

 بخشد.هویت انسان را تحقق می
از نظرِ مالصدرا اراده مانند علم و وجود است. 

نسبت اراده به مراد، مانند نسبت علم » به بیان وی
است به معلوم، بلکه مانند نسبت وجود است به 

)اراده  واسطه تعین مرادء موجود. اراده بهشی
به تشخص آن تشخص  کرده و تعین پیدا شده(

)مانند علم بدان(  پذیرد. پس اراده هر فعلیمی
 واسطه تعلق آن )اراده( بدان فعل، تعین وفقط به

آن چیزی است  یابد. اراده عبارت ازتشخص می
که علم عبارت از  که بالذات، مراد است؛ همچنان

جود باشد و وجود، عبارت از مومعلوم بالذات می
این باشد و تحت جز بالعرض نمی حقیقی، و غیر

، همو« )باشدسخن، رازی بزرگ برای اهلش می
 (. 317/ 6 الف:1381

این باشد که « راز»شاید منظور مالصدرا از 
که توانیم وجودی را تصور کنیم گونه که نمیهمان
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ودی خاص تعین نیافته باشد و در موج
اشته باشیم که فقط توانیم علمی دکه نمیطورهمان

باره چیزی )معلوم( نباشد، اراده هم م باشد و درعل
)اراده شده( است و چیزی جز آن  همان مراد

نیست. اراده ظهوری ندارد مگر آنکه به چیزی 
ه اراده قبل از تعلق ب ،تعلق بگیرد. اگر چنین است

مراد، چیزی جز خودِ نفس و قراریافته در بساطت 
اتِ نیست. بدین ترتیب اراده، شأنی از شئون نفس

 نفس و عین نفس است.
 نکته مرتبط با موضوع خیال آن است که مراد

)اراده شده( چیزی جز صورتی خیالی که از سوی 
و احضار شده، چیز دیگری  دهنفس فراخوان

منشأ اراده و نیست. در فرایند اراده ما با نفسی که 
الب یک صورت ای که در قتخیل است، با اراده

صورتی خیالی که  با و خیالی موجودیت یافته
کار داریم. حیث التفاتی اراده و نفس است، سرو

ت و مراد هم همان صورت اراده همان مراد اس
ای از نفس خیالی است و این دو نیز جز مرتبه

افعال ارادی در انسان به » نیستند. به بیان مالصدرا
تمثالت ذهنی و تصورات خیالی او مسبوق است 

نفس  خست درو هر صورت عقلی یا حسی را ن
کند و لذا هیچ چیز از عالم نفس خودش تصور می

بیرون نیست و هیچ چیز مباین و جدای از عالم 
 (.434 /2 :1391، همو) «نفس او نیست

است. ما  تصور یا صورت خیالی، ذاتی اراده
 کنیم. اراده مطلق وآزاد ازهمیشه چیزی را اراده می

طلب » ی ندارد و به بیان مالصدرا اصوالًمراد معن
 که در تصور و خیال نمی باشد، غیرممکنآنچه 
این موضوع حقیقتِ  (.176: 1384، همو) «است

که ؛ چرانمایداط میان اراده و خیال را تبیین میارتب
، همو) «، تصور استؤثر در ترجیحم» از نظر او

(. البته از نظر مالصدرا اراده برای 191 /2: 1381
 ئیر امری جزآنکه به عمل منجر شود، باید ب

زیرا اراده کلی )بدون مراد  ؛متمرکز گردد
مشخص( محرک عمل نخواهد بود. اگر مراد 

جه نتیئی و دری است، پس تصور آن هم جزئجز
علم کلی  صورتی خیالی است. درست است که

شود اما تا وقتی که موجب شوق و اراده کلی می
نکند، منشأ عملِ خاص و  ی تنزلئبه اراده جز
 (.246 /9 :1389)جوادی آملی،  گرددجزیی نمی

مالصدرا ضمن تشریح مراحل ظهورِ یک 
عمل، به نقشِ خیال در چنین فرایندی توجه 

مالِ انسان از زمان اع»داشته است. به بیان او 
 و ظهورش تا مظاهر صدورش از خفاگاه غیب او

اول : چهار مقام و مرتبه دارد عیان او، شهادت و
ه آن غیب غیبهای او و او است کخفاگاه روح  در
نهایت پوشیدگی و باطن است. بعد از آنجا به در

 خطور آنها حضور و حقیقت قلبش که عبارت از
آید. بعد از صورت کلی فرود می)کارها( است به

صورت که به آنجا به خزانه خیال او و لوح قدر او
آید. در آخر، ئی است، فرود میمشخص و جز

آن کار در ماده  و آینداعضای او به حرکت می
)بدن( که دارای وضع و حالت شخصی  جسمانی
 «این آخرین تنزالت است شود ویان میاست، ع

 (.117ب: 1385)مالصدرا، 
ساحتِ غیب انسان، همان وجود بسیط نفس 

شود و است که کلیت وجودی نفس را شامل می
در چنین ساحتی نفس با تمام ادراکات )مثالً 

هایش )میلِ به و گرایشمعرفت به بنده بودن( 
بندگی(، وجود یکپارچه و بدونِ تعینی را تجربه 

کند. در چنین وضعیتی نفس ظهور و تعینی می
تواند تعین بخشد و به ندارد، اما همه آنچه را می

تواند از ظهور برساند در خود دارد. نفس می
ساحت بسیط و خاموش خود درآید و به چیزی 

)ساحت و مقام قلب(. )بندگی کردن( توجه نماید 
البته چنین ظهوری امری کلی است )توجه کلی 
قلب به بندگی کردن(. گویا که نفس در این 
ساحت، اهمیت و لزوم بندگی را به خود یادآور 

بخشد. شود و آن را در خود تعین و ظهور میمی
اما چنین ظهوری پایان کار نیست و نفس برای 
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ستی به امری تحقق و عملی نمودنِ بندگی خود بای
خاص و جزئی )نماز خواندن( رو نماید. در این 

شتابد و مرحله است که خیال به یاری نفس می
صورت خیالی نماز را که موضوع و قالب ظهور 

نماید. با تخیل صورت اراده است، به نفس ارائه می
خیالی نماز )مثالً نافله شب( بدن تحت فرمان اراده 

 بخشد. ق مینفس، عمل خارجی نماز را تحق
مالصدرا برای مرحله سوم اهمیتی بسزا در 

زعم  تحققِ عمل خارجی و بدنی قائل است. به
انسان وقتی قصد پدید آوردن فعل یا حرکتی را »او

ازجانب خودش نمود، او را ناگزیر از علم که 
اش عبارت از تصور آن فعل و تصدیق به فایده

م آن فعل باشد، هست. سپس ناگزیر از اراده و عزمی
است، پس از آن ناگزیر از شوق به آن و در پایان 
ناگزیر از میل و رغبت در اعضایش برای تحصیل آن 

اما آنچه مالصدرا نخواسته از آن غفلت «. باشدمی
در واقع این امور »نماییم این حقیقتِ مهم است که 

تعینی، توجه کلی یا ساحت قلب، چهارگانه )بی
همان خیال، و ظهور در تصور در مظهری جزئی یا 

اند که در عملی خارجی( یک چیز و یک معنی
عوالمی چهارگانه حضور دارند و در هر موطن به 

/ 6الف: 1381)همو، « شوندصورتی خاص ظاهر می
(. آنچه مالصدرا مایل است در چنین فرایندی 341

از یاد نبریم این است که در تمامیِ مراحلِ ظهورِ 
که با تمامیتِ وجود خود یک عمل، این نفس است 

 ای خاص ظهور دارد.اما در جلوه
نفس هیچگاه از ورود صور »از نظر مالصدرا 

حسی و خیالی و آثار آنها خالی نیست، یا از طرف 
ظاهر مانند حواس پنجگانه و یا از طرف باطن 
مانند تخیالت و خواطر؛ چراکه حتی وقتی اسباب 

ثار )صور و علل )مواجهات حسی( از بین بروند، آ
کارگرفتی، اند. وقتی حواست را بهخیالی( باقی

بندد وسیله هر حسی صورتی در خیالت نقش میبه
ماند، هرچند که از احساس خودداری که باقی می

نمایی، سپس خیال از چیزی به چیز دیگر انتقال 
نماید و مطابق آن نفس از حالی به حال پیدا می

ین احوال، ملکاتی یابد تا اینکه ادیگر انتقال می
ها، گردند. قلب از وجود این سبباستوار می

: 1384)همو، « پیوسته در دگرگونی و تغییر است
(. نکته مهم در سخن مالصدرا این است که ما 213
توانیم نفس را در حالتی بیابیم که متوجه هیچ نمی

چیزی نباشد. نفس در هر حال و زمانی چیزی 
ی به خارج، توجه برای توجه )اعم از توجه حس

خیالی به صور خیالیه در درون نفس و توجه عقلی 
به معانی کلیه و جزئیه( دارد. نفس ناگزیر از توجه 
به چیزی )در درون خود یا خارج( است و منفک 

 شدنِ مطلق برایش محال است. 

 عنوان عملِ مستقلِ نف . خیال به7ـ9
حصر به اعمال جسمانی مالصدرا عمل را من

بوسیله اعمال، برای  نور عقل» . به بیان اوداندنمی
گردد. بخشی از این اعمال، نفس حاصل می

ری و اعمال ذهنی و نیات خالص حرکات فک
و بعضی طاعات و اذکار همراه با خضوع و  است

خشوع است و بعضی از اعمال از نوع ترک و 
مانند روزه، سکوت و  ؛انجام ندادن عمل است

 /5 :1389، همو) «ترک دنیا و دوری از مردم
(. از نظر او نه تنها عمل نکردن نوعی عمل 336

است، بلکه تفکر، اعمال ذهنی )ادراک، تخیل، 
محاسبات، حدس زدن....( و نیت کردن نیز نوعی 

 عمل به شمار می روند. 
اعمال انسان براساس اینکه منتهی به تحریک 
عضالت و درنهایت تحریک عضوی از بدن بشود یا 

مال جسمانی و غیرجسمانی تقسیم نه، به اع
شوند. در حرکات جسمانی، مبادی عمل به می

شود اما در حرکات حرکت بدنی منتهی می
غیرجسمانی مبادی عمل شامل قوای محرکه 

گیرد؛ مثالً شود و حرکت بدنی صورت نمینمی
دهیم هنگامی که یک عمل محاسبه ریاضی انجام می

ن تصور کنیم، کنیم چیزی را در ذهنمایا سعی می
دهیم اما این عمل فاقد جزء عملی ارادی انجام می

 (.198: 1394جسمانی است )ذاکری، 
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است. )تخیل( فاقد جزء جسمانی  عمل خیال
های خیالی در ما در هنگام حاضر کردن صورت

کارگیری اعضاء و جوارح بدنی نفسمان، از به
نیازیم. برای تخیل، ما به چیزی جز اراده محتاج بی

لی نیستیم. در قیام صدوری مانند صدورِ صور خیا
تواند یک صورت برای نفس، معلوم بالذات که می

خیالی باشد، فعل انسان است و رابطه آن با فاعل، 
)فاعل/ نفس(  )فعل( به صاحب سایه مانند سایه

و جوارحش  ءبه بدن و اعضا است. پس عمل
درونی  ندارد و بسیاری از اعمال انساناختصاص 

ت. اعتبار، اصالت و ارزش اعمال بیرونی نیز اس
وابسته به قلب و باطن انسان است. بدین ترتیب 
انسان، عالوه بر اعمال ظاهری، دارای افعالی 
اختیاری در درون و باطن خویش نیز هست. از 

جز اراده، اعمال درونی برای تحقق یافتن ب آنجا که
ی هارو محدودیت، از اینشرط دیگری نیاز ندارند

 لحاظ کمی وتحقق عمل خارجی را ندارند و به
گذارترند. انسان برای حاضر أثیرکیفی بسیار ت

آن را اراده  دن صورتی خیالی در نفس فقط بایدکر
تحقق  کند. اراده تخیل، مساوی با فعلیت یافتن و

 صورت خیالی است. 
دارای حواسِ  مالصدرا ضمن آنکه نفس را

لِ حسیِ باطنی برای و قائل به اعماداند باطنی می
، این اعمال را اصلِ حواس خارجیِ نفس است
نفس در ذاتش » انگارد. به بیان اوبدنی می

کند و چشد، لمس میبیند، میشنود، میمی
تا محسوسات غایب از عالم مادی را بوید، می
ی درک نموده و در آنها تصرف ئصورت جزبه

ی از بخش مهم (.276 /1 :1391)مالصدرا، « نماید
های حواس باطنی که مالصدرا به آن اشاره کارکرد

و قلبی کرده مربوط به خیال است. او عمل باطنی 
داند و معتقد االجرا میرا نظیر اعمال بدنی، الزم

پیامبران به دستور الهی برای امت خویش، »است 
، همو) «اعمال قلبی و بدنی، معین نموده اند

1388 :114.) 

دی برای عمل صادیق متعدممالصدرا 
 درست فکرِ :ارائه نموده است )باطنی(انیجسمغیر

همو، ) )قضاوت کردن( )تفکر(، رأی درخشان
 همو،) (، عدم تصدیق قلبی، ایمان397: 1384
( 6 /6 همان:) کسبِ حکمت (،166، 81 /2: 1389

( 222/ 7 :1381 همو،و احساس و تخیل )
. هستندبدنی ای از این اعمال و افعال غیرنمونه

صراحت، نوعی فعل و عمل وی نه تنها تخیل را به
را برتر از فعل حس نیز معرفی  داند بلکه آنمی
  (.221/ 7 :1381 ،هموکند )می

صدرا نسبت به اعمال باطنی کید مالأتوجه و ت
هایی است که این خاطر ویژگیبه جسمانیو غیر

اعمال انسان دو قسم »اعمال از آن برخوردارند. 
ه و بدنی است و یا جانحه و قلبی یا جارح :است

است. عمل بدنی محدود و گذرا است، اما عمل 
)جوادی « قلبی، نامحدود، ثابت و دائمی است

مباشر و متصدی » زیرا ؛(397 /8 :1388آملی، 
)بدن( است، ولی  حرکات جسمانیه، طبیعت

یش و )نفس( به ذات خو حرکات نفسانیه را خود
مالصدرا، « )هددبدون وساطت طبیعت انجام می

ه از جسم هر عملی ک» این(. بنابر144الف: 1385
ثبات و در معرض صادر شود همچون جسم، بی

. اما هر عملی که از روح ناشی تغییر و زوال است
 «شود، همچون روح باقی و الیزال استمی

 (.3: 1375)حسینی اردکانی، 
اگر عمل جسمانی چیزی جز حرکات بدن و 

سوای صورت عمل چیزی نیست و چنین  ءاعضا
ماند، وجودی ناپایدار و از که در نفس باقی می

عنوان مثال گفتنِ ذکر رفتنی است، پس بهبین
لحاظ جنبه ظاهری و بدنی، چیزی جز صلوات به

لحاظ یست، اما بهحرکات زبان و تولید اصوات ن
، )ع( حقیقت و باطن آن یعنی توالی اهل بیت

رای نفس است. امری مجرد، ثابت و ماندگار ب
جنبه جسمانی یک عمل، امری خنثی است  اصوالً

لیل است که دو که ماهیتی ابزاری دارد. به همین د
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 یا متضاد تواند اثری متفاوتعمل بدنی مشابه می
برای نفس داشته باشد و حتی امکان دارد از این 

)سالم کردن برای ادای  دو عمل یکی ثواب
ن برای فریفتن( احترام( و دیگری گناه )سالم کرد

...( قلب است و )توکل، حسد باشد. موطن صفات
ء و جوارح مزاحمت ندارد، و چون با اعضا

توان عمل را با توکل یا بدون آن، با حسادت یا می
 بدون آن انجام داد.

به اعتقاد مالصدرا عمل حقیقی، عمل نفسانی 
)غیرجسمانی( است؛ زیرا عمل غیرجسمانی کار 

ار اعضای بدن است و چون نفس و عمل ظاهری ک
تر از بدن و اعضای آن است و اعضاء نفس شریف

چیزی جز ابزار نفس نیستند، پس عمل نفس نیز 
(. به همین دلیل 164: 1384اشرف است )همو، 

است که از نظر او اعمال دل )نفس( در مقایسه با 
اعمال جسمانی، برای بررسی کردن، اولویت دارند. 

ا مؤاخذه نباشد، در حالی که هچگونه به اعمال دل»
نخوت، ریا، حسد و بیشتر اعمال پلید نفسانی از 
اعمالِ دل است، بلکه دل به مؤاخذه سزاوارتر 

مالصدرا به  (.285 همان:« )است؛ زیرا اصل اوست
دلیل آنکه اعمالِ نفسانی نظیر خیال، متحد با نفس 

اند، این اعمال و نتایجِ و بخشی از هویت نفس
آنها را سازنده موجودیت نهایی انسان و مربوط به 

تصورات »داند. به بیان او صورت اخروی آن می
منزله باطنی، تخیالت نفسانی و تفکرات عقلی، به

دانه برای درختان، نطفه برای حیوانات و هیوال 
برای امور عقلی هستند. آنها مواد اشخاص 

 (.312ب: 1385)همو، « انداخروی

و حقیقت عمل، بخش از نظر مالصدرا هویت 
خارجی و جسمانیِ عمل نیست و عملِ بدن، فقط 
؛ واسطه تشکیل صورتِ عمل در نفس است

که مواجهه حسی با خارج، فقط واسطه طورهمان
تشکیل صورتِ ذهنی و خیالی در نفس است. بر 

خارجی )بالعرض( مانند  این اساس اگر خودِ عمل
خارجی امکان حضور در نفسِ ما  خود یک شیء

ا ندارد، پس این صورتِ نفسانیِ آن عمل است ر
باطنی نظیر  گذارد و لذا عملیأثیر میکه بر ما ت
گذاری بر نفس را أثیرنه تنها ظرفیت ت تخیل نیز

ثیر، منوط و وابسته به صورتِ أت دارد که اصوالً
ی نگاه به نامحرم اننفسانی عمل است. عمل جسم

ن ایور فیزیکی ما وابسته است و بنابربه حض
کمیت و کیفیتِ انجام چنین عملی عالوه بر اراده 
وخواستِ ما به فراهم آمدن شرایط دیگری نیز 
وابسته است که در اختیار ما نیست. اما برای 
حاضر کردن صورت خیالی یک نامحرم آنچه نیاز 

لذا ما قادریم به دفعاتِ  است فقط اراده ماست و
خیلی بیشمار و در هر زمان که اراده کنیم چنین ت

 را فعلیت بخشیم. 
اگر »با توجه به این نکات مالصدرا معتقد است 

اندیشه و تصورات انسان در این عالم از باب 
خیرات و نیکوییها و نیات خوب باشد، اینها ماده 
بهشت و رضوان الهی و آرامش و خشنودی وی 

شود که با مصاحبتش در ای میگردد و فرشتهمی
مشاهده و معاشرتش در دنیا خوشحال گردیده و با 

شود و اگر)تصوراتش( از باب آخرت مسرور می
ها و نیاتِ تباه و آرزوهای دروغ و شرور و زشتی

های باطنی باشد، اینها ماده افعی و عقرب آزارکننده
وآتش در گورش و مالک خشمگین دوزخ و 

گردند که همنشینی با آنها اهریمنانی در آخرت می
آور بود، مشاهده و سر زیانکه در دنیا سراطورهمان

رسان خواهد مصاحبت با آنان در آخرت هم آزار
 (. 52/ 9: 1382)همو، « بود

خیزند و در هر صورِ خیالی از نفس برمی
و یا در هر ترکیب  ظهور ِجدیدی در نفس

با نفس متحد  جدیدی با دیگر صور خیالیه، مجدداً
د. سازناین طریق نفس را از خود متأثر میشده، از 

تکرار، ملکات را چنین خلق مداومی در صورت 
 آورند.در نفس بوجود می

نکته مهم در عمل باطنی )غیرجسمانی( آن است 
که هر عمل قلبی و نفسی، دارای موضوعی است؛ 
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یعنی منضم به نوعی قصدیت ذاتی یا حیث التفاتی 
که علم بدون معلوم حاصل طورهمان»است. پس 

تعین علم نیست و اگر شود و معلوم چیزی جز نمی
علم فعلیت پیدا کند، عالم و معلوم نیز بالفعل 

(، صورت 119و 121: 1381)نصری،« شوندمی
عنوان یکی از افعال نفس، از نفس خیالی هم به

شود و تعلق حضوری به نفس دارد و صادر می
دارای موضوع است؛ زیرا تخیل بدون صورت 

حاصل خیالی معنا ندارد. خیال بدون متخیَّل 
شود. اگر خیال فعلیت پیدا کند، متخیِّل و متخیَّل نمی

هم باید بالفعل شوند و اصوالً تشخصِ خیال به 
متخیَّل است. اما چرا چنین وضعیتی تا این حد مهم 

دنبال آن است که ما را متوجه این است؟ مالصدرا به
نکته اساسی نماید که در هر تخیلی و در هر صورت 

یت و تمامیتِ خود حضور دارد و خیالی، نفس با کل
رو ضمن آنکه عاملِ عملِ خود )تخیل( است، از این

 پذیرد. از همان عمل )تخیل( تأثیر نیز می
بدین ترتیب در اعمال جوانحی )غیرجسمانی(، 
عمل و نیت متحدند. در واقع نیت منضم به تخیل 

توان وجودی جدای از تخیل برای آن است و نمی
ر حالی است که برای عمل تصور نمود. این د

بدنی، نیت موضوعیت دارد؛ زیرا عمل بدنی جدا از 
توان عمل بدنی )سالم کردن( را با ماست. لذا می

)کسب « نیتِ ب»)ادای وظیفه( یا با « نیت الف»
منفعتی( انجام داد. عمل جسمی و بدنی، خنثی 
است و از طریق نیت است که جهت و ارزش پیدا 

همچون اتومبیلی است که کند. عمل خارجی می
طور چون وجودی جدایِ وجود ما دارد، باید به

جداگانه نیز جهتش را مشخص نماییم، اما عمل 
طور ذاتی باطنی همچون چشم است که جهتش به

در خود نگاه تعبیه شده است و ما برای تعیین 
 جهت آن، به عملی غیر از نگاه کردن نیاز نداریم.

 عمال باطنیو مبدأ ا منشأ خیال .9ـ9
)درونی و  خیال عالوه بر آنکه خود، نوعی عمل

عالوه بر آنکه منشأ اراده و  و غیرجسمانی( است

مبدأ و مقدمه دیگر  ،اعمال بدنی )خارجی( است
ز هست. اعمالِ ذهنی اعمالِ باطنی )جوانحی( نی

بینی، حدس زدن، تفکر، مقایسه، )محاسبه، پیش
گیری(، تصمیمل، استنتاج و تصدیقِ ذهنی، استدال

)عشق ورزیدن،  فعل و انفعاالتِ عاطفی و هیجانی
مندی، ترسیدن، ناامیدی، متنفر بودن، رضایت

، و حتی تجربه لذت و دردرغبت(  پشیمانی،
هایی از اعمال درونی یا غیرجسمانی هستند نمونه

  ند.که با خیال مرتبط
از نظر مالصدرا توانایی انسان برای انجامِ اعمال 

و تحریکیِ درونی، مرهونِ ظرفیتِ نفس ادراکی 
سازی، تصرف( با برای کار )انشاء، ذخیره

تواند نفس می»های خیالی است. به بیان او صورت
صوری را در خود اختراع کند و آنها را )مانند 
موجودات خارجی با حواس ظاهری( در ذات خود 
مشاهده نماید، بدون آنکه از بدن مادی کمک 

، چشم، ذائقه، شامه، المسه بگیرد. برای نفس
وگوشی باطنی و ذاتی وجود دارد که نفس آنها را 

خواهد در درون گیرد و هر آنچه را میکار میبه
بوید و لمس چشد، میشنود، میبیند، میخود می

(. مالصدرا تأثیر 363/ 2: 1391)مالصدرا، « کندمی
داند؛ چنانکه خیال بر اعمالِ نفس را بسیار جدی می

خیال از چیزی به چیز دیگر انتقال پیدا »گوید: می
کند و مطابق آن، نفس از حالی به حال دیگر می

(. انسان از طریق 212: 1384)همو، « یابدانتقال می
حاضر نمودن صورت خیالی یک واقعه خوشایند، 
حالتی از شادمانی را تجربه و احساس نموده، 

د. از دهمطابق با آن رفتارهایی از خود بروز می
طریق فراخوانی و یا خطورِ صور خیالی، ما از 
موضوعی به موضوع دیگر، از باوری به باور دیگر، 
از احساسی به احساس دیگر و از رفتاری به رفتار 

شویم. خیال، قدرت تصرف در دیگر منتقل می
 موجودیت ما و تغییر حاالت ما را دارد. 

تِ نفس( در نفس )تغییر حاال چنین وضعیتی
های خیالی صورت»گیرد که آنجا نشأت میاز 

وجودشان در قوه خیال ثابت و دائم نیست و 
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، همو)« همیشه در حال تغییر، انتقال و تجدد است
(. در واقع خودِ قوه خیال نیز تحت 362 /2 :1391

صورِ خیالی که تولید یا  های نفس، نوعِأثیر حالتت
دهد و مدیریت نماید را تغییر میبازیابی می

، نفس به کند. بدین ترتیب در تعاملی متقابلمی
دهد و خیال خیال و محصوالتش جهت می

  سازد.ها و حاالت نفس را متحول میدغدغه
علتِ بهره مندی از چنین ظرفیت و امکانی 

نفس »را این است که برای تعامل، از نظر مالصد
 ؛تواند فاعل چیزی و منفعل از همان چیز باشدمی

الفعل و عامل بودن یا بالقوه و معلول )ب زیرا هردو
؛ (59 /9: 1382، همو« )بودن( در نفس موجودند

تواند از جهتی فاعلِ فعل و از یعنی نفس می
جهت دیگر منفعل از همان فعل باشد و مانعی 

 کننده صورت مثالیتی صادرنیست که نفس از جه
)خیالی( باشد و آن صور را در صقع خود ایجاد 

ألم دیگر از آن صور متلذذ یا متکند و از جهتی 
ای جهانِ هشود. از طریق خیال ما وسعت و کرانه

دهیم، محدوده درونیِ خود را گسترش می
رونی و باطنی خود را تعیین ها و اعمالِ دفعالیت
یت و عمل باطنیِ خود را و موضوع فعال نموده

معنای حاضر نمودن کنیم. تخیل بهمشخص می
مه ه در ساحت نفس، مقدصورِ خیالیِ اراده شد

 ست.انجام دیگر اعمالِ باطنیِ ما

  گیرينتیجه بحث و
گیری هویت انسان، کسب بستر و مسیر شکل

باشد. معرفت و انجام عمل در طول حیاتِ فرد می
بخشند و مجموع علم و عمل جوهرساز و هویت

ها، هویت هر کس را در زندگی رقم این فعالیت
ن کسبِ معرفت و هم در خیال، هم در امکا زند.می

ایجاد اراده و وقوع عمل، نقشی ذاتی و حضوری 
عالوه برآن، خیال در نظامی  کننده دارد.تعیین

متشکل از عناصر و فرایندهای گوناگون عمل 
کند و با عناصری نظیر حس، وهم و عقل مرتبط می

پذیرد و بر آنها تأثیر است، از آنها تأثیر می

ها و عملِ انسان ل، گرایشگذارد. خیال با امیامی
کننده دارد. مالصدرا نفس را نیز تعاملی تعیین

طور دائم، تحت تأثیر ورود و حضورِ به
داند و معتقد است های خیالی در نفس میصورت

ها، پیوسته در دگرگونی قلب از وجود این صورت
توانند اراده و هایی که میو تغییر است؛ صورت

خیال نه تنها  مان بخشند.درنتیجه عملِ فرد را سا
شرط ضروریِ ظهور اراده و انجام عملِ بدنیِ انسان 
است، بلکه مقدمه و مبنای انجام اعمال باطنی و 
غیرجسمانی انسان نیز هست. ظهورِ اراده و تولدِ 

پذیر یک عمل، در قابی از یک صورت خیالی امکان
است. فراتر از چنین نقش و کارکردهایی، آنچه 

اهمیتِ آن را در نظر مالصدرا ارتقا  عمل خیال و
عنوان عملی بخشد، تلقی خیال )تخیل( بهمی

مستقل و تأثیرگذار بر نفس در دیدگاه اوست. از 
طور مرتب، اعمالی طریق عملِ خیال )تخیل(، ما به

توانند شویم که می)نفسانی و باطنی( را مرتکب می
لِ پدیدآورنده همان آثاری برای نفس باشند که اعما

جسمانی واجد آن هستند و این چیزی است که از 
تواند ملکات را در نفس تثبیت نظر مالصدرا می

نماید؛ ملکاتی که واحدهای)اجزای( هویتی ما و 
بخش صورت نهایی انسان هستند. پس اگر تحقق

خیال هم مقدمه اراده و عمل )جسمانی و 
غیرجسمانی( است و هم خود عملی مستقل و 

انگاری در لت از تربیت آن و سهلمؤثر است، غف
کارگیریش برای کمالِ انسانی، امری دور از به

 عاقبت اندیشی خواهد بود. 
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