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چکیده
تاریخ فلسفه نقش اساسی خیال در ادراک بشری، به عنوان واسطهٔ بین احساس و عقل مغفول مانـده  در 

است. اغلب خیال وابسته به عالم حس و امری ذھنی و موھوم شمرده شده است. ھر چند خیال یکی از 
یـب  اولین قوای نفس است که شناخته شده است اما وظیفه آن تنھا حفظ و تمثل محسوسات در زمان غ

با اقامه براھین متعدد تجرد برزخی خیال را اثبات کرده و در مراتب ھا بیان شده است. صدرالمتألھیننآ
گانه ادراک، نقشی اساسی و مھم برای خیال تبیین نمود. بنابراین خیال فقـط یـک خزانـه نیسـت کـه      سه

دار باشـد؛ بلکـه   هصور محسوسات را بایگانی کند یا ادراک یک سری تخیالت واھی و کـاذب را عھـد  
باشد.خیال متکفّل ادراک امور واقعی و حقیقی در عالم خیال می

کند؛ اما دقت و تأمل ھرچند ابن سینا بر مادی بودن خیال تأکید کرده و براھینی در اثبات آن ذکر می
سازد که ایشان در صـدد نفـی تجـرد تـام عقلـی خیـال       در کلمات وی ما را به این حقیقت رھنمون می

باشد.باشد که این مورد اتفاق است. افزون بر آن که بعضی بیانات وی نیز ناظر به تجرد خیال میمی

قوه خیال، حس، عقل، عالم خیال، تجرد خیال.:ھاکلید واژه

نامه.انیمستخرج از پا.١٧/١٢/١٣٩٠ی: یب نھایخ تصوی؛ تار٢٥/٠٤/١٣٨٨خ وصول:ی*. تار



89شمارةفلسفه و کالم- مطالعات اسالمی30
ای شناسی نوین مباحث مربوط به قوای ادراکی انسان از اھمیت و جایگـاه ویـژه  در معرفت

متمادی اندیشمندان و فیلسـوفان، قـوای مدرکـه انسـان را در دو     برخوردار است. در طی قرون 
اند و تعیین اصالت یکی از این دو، از مسایل دیرینه فلسفی بـه  قوه حس و عقل منحصر دانسته

» اصالت عقل«یا » اصالت حسن«ھای فلسفی مختلف قائل به رود که بر محور آن نحلهشمار می
ای برای اثبات دیدگاه خود و نقد نظریـه  ین دو نظریه، ادلهپدید آمده است. پیروان ھر کدام از ا

اند.مقابل ارایه نموده
در قرن ھجدھم، کانت به نقد عقل و تفکر بشری پرداخت و اثبات کـرد کـه انسـان ھرگـز     

تواند به مدد حس و عقل به شناخت تمام حقیقـت نایـل گـردد و بـرای سـؤاالت اساسـی       نمی
ه دھد. ھرچند کانت تالش کرد با اعطای نقش اساسی بـه ھـر   فلسفی خویش پاسخ مناسبی ارای

ھا بر این مشکل فایق آید؛ اما امروزه کسی تردید ندارد که او دو قوه حس و عقل و طرح شاکله
ھـای وی کـه   نیز از عھده این مھم برنیامد و نتوانست مشکل شناخت را حل کند و طرح شاکله

ابھام و پیچیدگی مسئله نیفزود.قرار بود نقش واسطه را ایفا کند، جز بر
مشکل شناخت و معرفت، تعیین اصالت برای یکی از دو قوه یا تبیین نقش ھر کـدام نبـود،   

ساخت، آن بـود کـه   ای که شناخت را صرفاً بر حس و عقل مبتنی میبلکه مشکل بنیادی فلسفه
پـل رابـط، در   برای گذر از حس به عقل و چگونگی انتقال ادراکات حسی به ادراکـات عقلـی،  

رسد، تنھا راه حل مشکل، طرح مجدد خیال به عنوان واسـط و رابـط   اختیار نداشت. به نظر می
شناسـی  بین ادراکات حسی و عقلی است و اینکه خیـال جایگـاه خـود را در مباحـث معرفـت     

بازیابد.
رود ولـی تصـاویر ھمچنـان در ذھـن بـاقی      ادراک حسی با قطع ارتباط با خارج، از بین می

توان محسوسات را به خاطر آورد. این ھمان چیزی است که از آن به ھا میاست و به وسیله آن
)٢٢٦/ ١، آموزش فلسفهشود. (مصباح یزدی، ادراک خیالی تعبیر می

پایه بسیاری از معارف و ادراکات جدید ھمان صور ادراکی پیشین اسـت. از ایـن رو، اگـر    
او رشد، ترقی و پیشرفت، مفھومی نداشت. کسب تجربه و انسان فاقد قوه خیال بود، در زندگی 

پیشرفت علوم ھمه ناشی از حفظ و بقای صور ادراکی گذشته است.
در نظام معرفت شناسی فیلسوفان مشائی، قوه خیال، تنھا وظیفـه حفـظ و نگھـداری صـور     

ادراکی اعم از حسی یا خیالی را به عھده دارد؛ اما خود، مدرک نیست.
، وظیفه ترکیب و تفصیل صور خیالی و ایجاد صـورت جدیـد از وظـایف قـوة     در این نظام
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قوه خیال صورتی را کـه متخیلـه ایجـاد    ١شمرده شده است.» متفکره«یا » متخیله«دیگری به نام 

کند.کند در خود حفظ و بایگانی میمی
را بـه  صدرالمتألھین با یکی دانستن قوه خیال و متخیله، وظیفه خلق و ایجـاد صـور جدیـد    

کند خیال نسبت داده است، در این نگاه خیال نقش مھم دیگری را نیز در فرآیند معرفت ایفا می
و آن ترکیب و تفصیل صور و ایجاد صور جدید است. با این توضیح، نقـش خیـال در جریـان    

ھـا نیازمنـد اسـت بـا     تفکر روشن شد. خیال، صور و معانی را که عقل در ھنگام تصـور بـه آن  
کند. با بررسی و تحلیل صور موجـود، نفـس را بـرای    تفصیل صور و معانی آماده میترکیب و

سازد و استعداد نفس را برای دریافت فـیض از عقـل فعـال تشـدید     ادراک صور عقلی توانا می
کند.می

شناسی افالطون، برای درک صور عقلی نیازی به صور خیالی نیست و عقل در نظام معرفت
است. اما در » مثل«خیالی نیاز ندارد؛ زیرا معرفت در واقع تذکر و یادآوری برای تفکر، به صور 

مشاء و حکمت متعالیه نقش صور خیالی در تفکر، امری مسلم و قطعی است. با این تفاوت که 
دھد.مشاء این فعالیت را به قوه متخیله و صدرا به قوه خیال نسبت می

دانـد.  وط و مشـروط بـه صـور خیـالی مـی     ارسطو برخالف استاد، ادراک صور عقلی را منـ 
تواند بدون احساس به وجود آیـد و نـه بـدون تخیـل، اعتقـاد حاصـل       نه تخیل می«نویسد: می
) اما ابن سینا و صدرا معتقدند که افاضه صور عقلی از طریق عقـل  ٢٠٢(درباره نفس، » شودمی

آن، اطالع بر امور غیبی فعال بر نفس بدون صور خیالی و پیش از آن نیز ممکن است. شاھد بر
باشد. در تمام این موارد نفس در ارتباط با عالم غیب، از امور غیبی و در رؤیا، الھام و وحی می

یابد بدون آنکه شخص از قبل در خیال خود تصوری از آن امور داشته باشد.پنھان اطالع می
پرداخـت و بـا اثبـات تجـرد آن و     با تأسی به اھل عرفان به دقت و تأمل در قوه خیال صدرالمتألھین

شناسی خـویش را  توانست نظام جامع معرفت-احساس، خیال و تعقّل-گانه ادراک تبیین دقیق مراتب سه
کرد.ارائه دھد که در آن خیال نقش کلیدی و اساسی ایفا می

است ھم قدرت تصرف یالیپنجگانه باطن انسان است که ھم مدرک صورت خیاز قوایکیا متصرفه یله ی. متخ١
صـور را  یلـه گـاھ  یال ھست از حس گرفته شـده اسـت امـا متخ   یسد: ھر چه در خینوینا میدر آن را دارد. ابن س

ات دانشـنامه  یعیطب؛ ٩٣، المبدء و المعادسازد که احساس نشده است. (یمیدیل داده، صورت جدیب و تفصیترک
باشـد بـه آن   ار وھـم  یـ شود و اگر در اختیده مینام» مفکره«ار عقل است یکه در اختین قوه ھنگامی). ا٩٨، ییعال

سد: قـوه متصـرفه در صـور را نسـبت بـه نفـس       ینویات شفاء، میعی) و در طب٣٨، ون الحکمةیعند. (یگو» لهیمتخ«
).٣٦ند (یگو» مفکره«یله و نسبت به نفس انسانیمتخیوانیح
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شناسی حکمت متعالیه بر اصول و مبانی خاصی مبتنی است که بسیاری از ایـن  نظام معرفت

توان از اصالت وجـود، وحـدت تشـکیکی    رود. میبه شمار میاز ابداعات صدرالمتألھیناصول
وجود و حرکت جوھری به عنوان مبانی عام و از حصول ادراک به ابداع و انشاء نه مشاھده یـا  
حصول صورت، از مقوله وجود بودن علم و ادراک نه کیف نفسانی، اتحاد عاقـل و معقـول و...   

مبانی خاص این نظام معرفتی نام برد.به عنوان اصول و 
شناسی وی یعنی تجرد قوه خیال مورد بحث و بررسی در این نوشتار یکی از اصول معرفت

گیرد.قرار می
تجرد قوه خیال

ھا نیز مادی نخواھد بود؛ ھرچنـد  از آنجا که مدرکات قوه خیال مادی نیست پس قوه مدرکه آن
) امـا وی بـر مـادی بـودن     ٥١، الشفاءاز ماده بری است (ابن سینا تصریح دارد که صور خیالی 

خیال تأکید ورزیده و سه دلیل بر مادی بودن خیال و ادراکات خیالی اقامه نموده است. روح ھر 
سه دلیل یک چیز است این که تمایز صور خیالی به لحـاظ جھـت (یکـی در سـمت راسـت و      

از دیگری) یا کیفیـت (یکـی سـیاه و    تردیگری در سمت چپ قرار دارد) یا مقدار (یکی بزرگ
باشـند و نیـاز   دیگری سفید) نشانگر آن است که این صور در ذھن دارای وضع، کم و کیف می

به محل جسمانی دارند. به بیان دیگر تشخّص و تمیزات فردی، بدون وجود ماده ممکن نیست. 
سینا در ی است که ابنترین دلیل ھمان دلیلباشد. قویچون نسبت مجرد به ھمه چیز یکسان می

ــفا (  ــس ش ــاب نف ــاة (١٦٧-٧٠کت ــرای  ١٧٢-٤) و النج ــال آن راه را ب ــت و ابط ) آورده اس
پاسخگویی به دو دلیل دیگر نیز ھموار خواھد ساخت. از این رو جھت طوالنی نشدن بحث به 

شود.ذکر ھمین دلیل اکتفا می
کنیم که در دو طـرف آن دو  یخالصه این دلیل آن است که در ذھن خود مربعی را تصور م

یکـی در  ھا دارای جھـت خاصـی اسـت،   با یکدیگر واقع شده است که ھر کدام از آنمربع مساوی 
باشند. (شکل زیر) روشـن اسـت کـه در    سمت چپ و دیگری در سمت راست مربع میانی می

اسـت کـه   باشند. سؤال این ظرف خیال ما دو مربع جانبی، در عین تساوی از یکدیگر متمایز می
مابه االمتیاز این دو مربع چیست؟
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تمایز به حسب ذات و ماھیت، تمایز به لـوازم ذات و تمـایز   -سینا احتماالت گوناگون ابن

کند و ضمن ابطال دو احتمال نخست، احتمال سوم را نیز بـه دو  را بررسی می-به امر غیر الزم 
گیرد تنھا نموده و پس از ابطال قسم اول نتیجه میقسمت به اعتبار فرض معتبر یا غیر آن تقسیم 

باشـد. بـه   یا ھمان محـل دو مربـع مـی   » حامل«توان به عنوان ممیز در نظر گرفت عاملی که می
عبارت دیگر تفاوت محل دو مربع در ذھن سبب تمایز و تغایر آن دو گشته است و در غیر این 

پـذیر  امکان» عارض ممیز«ھا به یک آنصورت تمایز این دو مربع در ذھن و اختصاص یکی از
شـوند و بـه تبـع    نخواھد بود. در نتیجه باید گفت صور خیالی در محلی جسمانی مرتسـم مـی  

شوند.جھات و اوضاع خاص محل جسمانی خود از یکدیگر متمایز می

اشکال نقضی
(ماننـد  فخر رازی اشکالی نقضی به این دلیل وارد کرده است که ما گـاه صـور اشـیایی بـزرگ    

کنیم که به مراتب از روح بخـاری سـاری   ھا، شھرھای بزرگ و...) را تصور میافالک، اقیانوس
باشند. با توجه به این کـه مـا   تر میبزرگ-محل ارتسام صور خیالی به عقیده حکما -در مغز 

توان پذیرفت کـه ھـر یـک از ایـن صـور در      کنیم، نمیاین صور را متمایز از یکدیگر درک می
بخش متمایزی از مغز منطبع شده باشد و با توجه به کثرت این صور سھم ھر کـدام در بخـش   

تواننـد محـل   بسیار کوچکی از مغز خواھد بود. بدیھی است اجزای بسیار کوچک مغز نـه مـی  
توانند حامل این ھمه صور خیالی باشند. ھای بزرگ گردند نه با آن مقدار کم میانطباع صورت

ھـا  ای نیست جز آن که بپذیریم برای ادراک این صـور متمـایز، تمـایز محـل آن    از این رو چاره
)٣٤٣/ ٢ضرورتی ندارد. (فخر رازی، 

ای نھایت که به عنوان پاسخ ذکر شده اسـت، نیـز فایـده   پذیری وھمی قوه خیال تا بیتقسیم
م گـردد.  نھایت تقسیبخشد، زیرا کف دست گنجایش و ظرفیت کوه را ندارد. ھرچند تا بینمی

)٩٢(طباطبایی، 

اشکاالت صدرالمتألھین
نخست صدرالمتألھین اشکال مبنایی به این دلیل وارد کرده که ادراک، حصـول صـورت معلـوم    
نیست؛ به ھمین جھت به اعتقاد وی این دلیل بر تصویر نادرستی از رابطه نفـس بـا مـدرکاتش    

ادراکی باشد. قیام صور ادراکـی بـه   ای نیست که محل انطباع صورمبتنی است. نفس مانند ماده
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» ایجـادی «و » ابداعی«، »صدوری«نفس از قبیل قیام عرض حالّ در محل مادی نیست بلکه قیام 

ھا.است به عبارت دیگر نفس فاعل مدرکات خود است نه قابل آن
اشکال دیگر آن که عالوه بر احتماالت مذکور برای تمایز، احتمال دیگـری نیـز وجـود دارد    

-ھاست. بدین معنا که وقتی نفس صورت خیالی مربعـی را  مایز این صور الزمه وجود آنکه ت
ماننـد آن کـه سـمت چـپ باشـد یـا       -کند جھت خاص این صورت انشاء می-به عنوان مثال 
شـود؛ نـه آن کـه نیـاز بـه جعـل مسـتقل و        با وجود آن از سوی نفس جعل می-سمت راست 

لب فوق توجه به این نکتـه ضـرورت دارد کـه وجـود مربـع      جداگانه داشته باشد. بر اساس مط
خیالی با وجود مربع خارجی تفاوت دارد، برای آن که در خارج شکل مربع داشته باشیم وجود 

ای مانند یک قطعه کاغذ، الزم است تا بتوان با دخالت دادن عوامل خارجی آن را به شـکل  ماده
باشد و از و صوری محض است که فاقد ماده میمربع درآورد. لیکن مربع خیالی یک امر بسیط 

این رو تخصص و تمیز آن به لحاظ ماده آن نیست. بلکه نفس، به عنـوان فاعـل متخیـل، منشـأ     
شود. به عبارت دیگر تخصص و تمایز صور مثالی ناشی از جھـات  تخصص صورت خیالی می

)٢٣٦-٨/ ٨یه،الحکمة المتعال، صدرالدین شیرازیاست. (-نه جھات قابلی -فاعلی 

ادله تجرد خیال
صدرالمتألھین در مباحث مختلف براھین متعددی بر تجرد خیال اقامه کـرده اسـت. در مباحـث    

نیـز بـه تعـدادی از    » النفس کل القـوی «ادراک چھار دلیل، در تجرد نفس سه برھان و در بحث 
خیال بیـان کـرده اسـت از    ھا اشاره نموده است. تردیدی نیست، دالیلی که ایشان برای تجرد آن

لحاظ اتقان و استحکام یکسان نیست، برخی دارای شرایط برھان و حجت است برخـی صـرفاً   
اند. در مجموع، براھین بحـث ادراک از اتقـان بیشـتری    مؤید و مرجح، حتی برخی قابل مناقشه

شود.برخوردار است، جھت رعایت اختصار در اینجا به ذکر دو برھان اکتفا می
این برھان را افالطون برای تجرد نفس اقامه کرده است و صدرالمتألھین متذکر اول:برھان

باشد و کند که به قوه خیال مربوط میای از تجرد را برای نفس اثبات میشود این دلیل مرتبهمی
برای اثبات مرتبه باالتر از تجرد قاصر است. بعضی از حکما به پندار اینکه این دلیـل در صـدد   

اند در حالی ت تجرد عقالنی نفس است، آن را ناکار آمد دانسته و اشکاالتی بر آن وارد کردهاثبا
کند و مدرک صـور خیـالی   اند؛ زیرا این برھان تجرد قوه خیال را اثبات میکه آنان به خطا رفته

قوه خیال است نه عقل.
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کند:صدرالمتألھین برھان را چنین تقریر می

د لھا فی الخارج کبحر من زیبق و جبل من یاقوت و نمیز بـین ھـذه   انا نتخیل صوراً الوجو«
الصور الخیالیة و بین غیرھا فھذه الصور أمور وجودیة و کیف الیکون کذلک و نحـن اذا تخیلنـا   
زیداً شاھدناه حکمنا اِنَّ بین الصورتین المحسوسة و المتخیلة فرقاً البتة، ولـوال انَّ تلـک الصـور    

کذلک و محلّ ھذه الصور یمتنع أن یکـون شـیئاً جسـمانیاً أی مـن ھـذا      موجودة لم یکن األمر
العالم المادی فانّ جملة بدننا بالنسبة الی الصور المتخیلة لنا قلیل من کثیر فکیف ینطبـق الصـور   
العظیمة علی المقدار الصغیر... فبان انّ محلَ ھذه الصور أمر غیر جسـمانی و ذلـک ھـو الـنفس     

)٤٧٨-٩/ ٣الحکمة المتعالیه،» (النفس الناطقة مجردةالناطقة فثبت اِنَّ 
کـوھی از  «یا » دریایی از جیوه«بعضی از صور خیالی ما در خارج وجود ندارند مانند تصور 

اند به دلیل اینکه تشخص اثر وجود است و این صـور از  این صور خیالی أمور وجودی» یاقوت
اشـیای خـارجی قابـل تمیـز و تشـخیص      یکدیگر و ھم چنین با صـور محسـوس برگرفتـه از    

کنـد  گذارد بین صورت زید ھنگامی که صورت زید را خیال مـی باشند. قطعاً انسان فرق میمی
کند.با صورت او در زمانی که او را مشاھده می

ھای خیالی موجود در قوه مادی از بدن منطبـع باشـند. زیـرا ایـن     محال است چنین صورت
تواند در بدن مادی با مقدار محدود بگنجـد. پـس روشـن شـد     یصور با حجم بسیار بزرگ نم

محل این صور، امر غیرمادی و مجردی باشد و آن چیزی جز نفس ناطقه نیست.
ای از صدرالمتألھین این برھان را در اثبات اینکه نفس ناطقـه و قـوه خیـال آن دارای مرتبـه    

دو اشکال را که بر آن وارد شـده  نماید. در پایان مراتب تجرد است قوی و مستحکم معرفی می
دھد.طرح و پاسخ می
باشـد بـه ھمـین جھـت مـادی و      صور خیالی دارای امتداد، شکل و وضع مـی اشکال اول:

کنیم، بالضـرورة جوانـب آن از یکـدیگر قابـل     جسمانی است؛ زیرا وقتی ما مربعی را تخیل می
باشـد و چـون   دارای وضـع مـی  باشد، به ھمین دلیـل  تمییز است در غیر این صورت مربع نمی

اند باید در جایی حلول کند پس از دو حـال خـارج   صور خیالی دارای شکل و وضع مخصوص
کند که در این صورت باید نفس متشکل بـه آن شـود یعنـی نفـس     نیست یا در نفس حلول می

کند و برای نفس وجود ندارد. فخر رازی ضـمن بیـان ایـن    مربع گردد و یا در نفس حلول نمی
)٣٧٤گوید ھنوز پاسخ آن را نیافتم تا ذکر کنم. (اشکال می
الزم نیست حضور صور علمی برای عالم به نحو حلولی باشد بلکه حضور صور بـه  پاسخ:
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سه شکل ممکن است:

به نحو وحدت و عینیت مانند علم نفس به ذات خویش..١
عقـوالت  به نحو حلولی، مانند علم نفس به صفات خویش و قول مشـھور در حصـول م  .٢

برای جوھر عقلی.
به نحو معلول بودن، مانند علم خداوند به ممکنات که از طریق صور تفصیلی است..٣

علم نفس به صور خیالی از قسم سوم است؛ یعنی، این صور معلول نفـس و متعلـق بـه آن    
شود این که اگر نفـس کـره را   ھستند. با این پاسخ بسیاری از اشکاالت وجود ذھنی نیز دفع می

آید کروی باشد یا با تصور حرارت گرم شود.کند پس الزم میصور میت
اشکال نقضی است به انطباع صور مقداری در ھیـولی کـه جسـم و جسـمانی     اشکال دوم:

نیست و قوه محض است. اگر انطباع اشکال بزرگ و صور عظیم در ھیولی ممکـن اسـت پـس    
ز است؛ زیـرا تناسـب و سـنخیت میـان     انطباع آن در جسم کوچک مانند مغز به طریق اولی جای

شکل بزرگ و کوچک. به مراتب بیشتر از سنخیت میان شکل بزرگ و ھیولی اسـت کـه اصـالً    
شکل ندارد و قوه محض و ماده بدون صورت است؛ پس انطباع صور و اشکال ھر چند بـزرگ  
باشد در قوه جسمانی، که از جھت مقدار کوچک اسـت، جـایز اسـت و حصـول ایـن اشـکال       

ستلزم تجرد قوه خیال نیست.م
االمر بدون مقدار نیست بلکه اگر وجـودش را فـی ذاتـه    ھیولی در عالم واقع و نفسپاسخ:

لحاظ کنیم در آن ھیچ تحصلی أخذ نشده است نه انقسام و نه عدم انقسام. ولی شیء متحصـل  
قطه و وحدت یا پذیرد. مانند: عقل، ناز دو حال خارج نیست یا بدون مقدار است و انقسام نمی

دارای مقدار است و قابل انقسام مانند اجسام و مقادیر. از این رو بـرای قسـم اول قبـول مقـدار     
ممکن نیست و برای قسم دوم ممکن نیست بدون مقدار تحصّل یابد. بنابراین معنای این سخن 

گرنه در که ھیولی مقدار ندارد این است که در ذات آن مقدار و عدم مقدار لحاظ نشده است و
یابد.عالم واقع ھرگز بدون مقدار تحقق نمی

عالوه بر آنکه دو مقدار در تطبیق و مقایسه با یکدیگر یا مساویند یا نسبت به ھـم تفاضـل   
مانـد. در انطبـاع شـکل بـزرگ بـر      دارند. در صورت تفاضل به ناچار قسمت اضافی بیرون مـی 
مانـد پـس   ی قسمت اضافی باقی میکوچک قسمت مساوی شکل کوچک بر آن انطباع یافته ول

محال است حلول و انطباع مقدار کثیر بر مقدار کم و کوچک.
سینا در کتاب المباحثات در قالب یـک شـبھه و ھمـراه بـا     برھانی است که ابنبرھان دوم:
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) صدرالمتألھین پس از بیان تنـافی ایـن سـخن    ١٦٣-٤نوعی تردید و شک بیان کرده است. (

شـود کـه آنچـه مـورد تشـکیک شـیخ اسـت از دیـدگاه         فی مشائی متذکر میشیخ با اصول فلس
حکمت متعالیه امری برھانی و پذیرفته شده است به عبارت دیگر مطلبی کـه شـیخ بـر اسـاس     
اصول مشائی به عنوان شبھه تلقی کرده است در حکمت متعالیه أمری برھانی و پذیرفتـه شـده   

١است.

٢ند:کشیخ برھان خود را چنین آغاز می

من الصور و المتخیالت لو کان المدِرک لھا جسماً او جسمانیاً فامّا ان یکون ٣انّ المدَرِکات«
من شأن ذلک الجسم أن یتفرّق بدخول الغذاء علیه أولیس من شأنه ذلـک، و الثـانی باطـل، ألنّ    

کرات جسـم  أجسامنا فی معرض االنحالل و التزاید بالغذاء... و اذا کان محلّ المتخیالت و المتذ
یتفرّق و یزیدُ باالغتذاء... فمن الممتنع أن یبقی صورة خیالیة بعینھا... لکنَّ الحس تشھد بان االمر 

٧(رازی، ؛)٢٢٨-٩/ ٨الحکمة المتعالیـه، » (لیس کذلک. فاذن الحفظ و الذکر لیس جسمانیین...
-٣٣٥(

شوند و جسم درک میدر صورت اعتقاد به این که صور حسی و خیالی از طریق انطباع در
رو خـواھیم بـود: یـا    ای جسـمانی اسـت بـا دو احتمـال روبـه     ھا اندامی مادی یا قـوه مدرک آن

پذیریم که عضو مزبور در اثر عواملی مانند تغذیه و اضافه شدن مواد غـذایی جدیـد تجزیـه    می
طل اسـت.  کنیم. صورت دوم باگردد و یا آن که ھرگونه تغییری را در جسم مدرک انکار میمی

و بـه تبـع آن در اجـزا یـا     -وجود تغییر و تحول به ویژه کـاھش و افـزایش در اعضـای بـدن     
غیرقابل انکار است.-اجسامی که محل انطباع صور علمی ھستند 

ممکن است گفته شود که گرچه کاھش و افزایش اجزای بدن قابل انکار نیست ولی قـانون  
مانـد  ز اجزای جسم، به عنوان اصل و پایه، باقی مـی طبیعت آن است که در این موارد مقداری ا

انـد و خـود دچـار    ای که این اجزا ھمواره و در خالل ھمه تغییـر و تحـوالت محفـوظ   به گونه
باشـند و رشـد و نمـو بـدن از     شوند. این اجزا در حکم سنگ بنای اعضای بدن میتغییری نمی

ـ لالحکمـة المتعا نفـس سـود بـرده اسـت. (    یاثبات وحدت نفس با قواین(ره)، برایل صدرالمتألھین دلی. از ا١ ، ه ی
)  ٢/٣٣٥ھمه اقسام ادراك استفاده کرده است. (یت نفس برایاثبات مبدئیز از آن براینی) و فخرراز٨/٢٢٧
ق یـ شان نبوده اسـت و از طر یح کرده است کتاب المباحثات در نزد این در اسفار اربعه تصری. چنانچه صدرالمتألھ٢

ھمـان عبـارت مباحـث    » نھـا یالمباحثـات بع یعبارته فـ ھذا «شان یکند و عبارت اینقل میه فخر رازیمباحث شرق
است.

. در المباحث المذکورات آمده است.٣



89شمارةفلسفه و کالم- مطالعات اسالمی38
گـردد. در فراینـد   لی حاصـل مـی  طریق افزوده شدن اجزای فرعی و جدید به این اجـزای اصـ  

گردند و اجزای اصـلی بـه حـال خـود     تحلیل، نیز در واقع ھمان اجزای الحاقی از بدن جدا می
توان ادعا کرد که محل انطباع صور خیالی ھمین بخش اصـلی  مانند. در این صورت میباقی می

گردد.ی تبدیل میشود و نه به اجزای دیگرو ثابت بدن است که تا پایان عمر نه متالشی می
داند، زیرا رابطه اجزای جدید با اجزای اصلی از دو حال خـارج  شیخ این سخن را باطل می

شوند و تشکیل یک عضو واحد و یک پارچـه  نیست: یا اجزای جدید با اجزای اصلی متحد می
چنان که گیرند بدون آن که با ھم متحد شوند آندھند، یا آن که صرفاً در کنار ھم قرار میرا می

شوند. احتمال دوم مقداری روغن با قدری آب در یک ظرف قرار دارند ولی با ھم ممزوج نمی
یعنی متحد نشدن اجزای الحاقی با اجزای اصلی، خود دارای دو فرض اسـت: فـرض اول ایـن    
است که صورت خیالی در ھر یک از این دو بخش به طور جداگانه منطبع گردد. در این فرض 

د برای ھر شیء دو صورت خیالی داشـته باشـیم، یکـی منطبـع در اجـزای اصـلی و       آیالزم می
دیگری منطبع در بخش الحاقی عضو که بطالن آن بدیھی است.

فرض دوم این است که یک صورت خیالی بیشتر نداشته باشیم ولی قسمتی از آن در بخش 
این فرض نیـز باطـل   اصلی عضو و قسمت دیگر آن در بخش الحاقی و اضافی آن منطبع گردد. 

آید پس از تحلیل و جدا شدن اجزای الحاقی قسمتی از صورت خیالی ما از است چون الزم می
صحنه ذھن محو شود و صورت خیالی ناقص برای فرد بـاقی بمانـد. بـه عبـارت دیگـر، بایـد       
شخصی که به دالیلی الغر شده است ناگھان تمام صور خیالی پیشین خود را به صورت ناقص 

بد. عالوه بر محذورات مذکور، عدم اتحاد اجزای اصلی و الحاقی خود فرضی ممتنـع اسـت؛   بیا
زیرا اساساً محال است که اجزای جدید صرفاً در کنار اجزای اصلی عضو قرار گیرنـد بـدون آن   

که با یکدیگر متحد شوند.
اتحـاد و  اما احتمال اول (اتحاد اجزای اصلی و الحاقی) نیز مستلزم این است که بـه جھـت  

واحد شدن آن دو، حکم این دو بخش از لحاظ تغییرات و تحوالت نیز یکسان باشد. زیرا ما بـا  
روایم که محل انطباع صورت خیالی است. بنابراین باید به تبع محل، صورت یک وجودی روبه

در ھای خیـالی منطبـع   خیالی (حالّ) نیز تغییر یابد. یعنی در اثر تحلیل بعضی از اجزاء، صورت
تر شـوند؛ زیـرا تحلیـل و از    آن نیز تجزیه شده و یا در اثر تغذیه و رشد، صور خیالی نیز بزرگ

بین رفتن عضو، با وجود بقای صورت حال در آن معقول نیست. از آنجا که بعـد از زوال صـور   
خیالی منطبع در عضو تحلیل رفته، حدوث صورت مشابه با آن، منوط به حصول صورت حسی 
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مشترک و انتقال آن به قوه خیال است، بنابراین بدون ایجاد ایـن شـرایط، خزانـه    مجدد در حس

باشـد؛  خیال ما از ھرگونه صورت خیالی خالی خواھد بود. حال آنکه این امر خالف واقـع مـی  
زیرا قابل انکار نیست که پس از تغییر و تحوالت عضو، صور خیالی پیشین ھمچون گذشته در 

ذھن ما حضور دارند.
نتیجه صور خیالی جسمانی نیستند تا آنکه بـه تبـع تغییـرات جسـمی کـه در آن حلـول       در

باشند.اند تغییر یابند؛ بلکه این صور نیز مانند صور معقوالت مجرد و در نفس موجود میکرده
شود که ھرچند مقتضای این استدالل، تجرد گویا شیخ در پایان، خود به این نکته متوجه می

اما این مسئله با سایر اصول حکمت مشایی ناسـازگار اسـت. از ایـن رو، در    صور خیالی است،
شود: تصویر کیفیت ارتسام صور خیالی (به عنوان صور جزئـی) در نفـس (کـه    پایان یادآور می

تواند کلیات را درک کند) مشکل است.مطابق حکمت مشاء فقط می
ایـن مسـئله حکایـت دارد.    الـرئیس در  این ھمان عبارتی است که از تردیـد و شـک شـیخ   

)٤٧٠-٦، شرح جلد ھشتم االسفار االربعة(مصباح،
رسد که مسئله مجرد بودن صـور خیـالی از جملـه مسـائلی     در نھایت شیخ به این نتیجه می

باشـند  توان به آن بر تجرد نفوس متخیله تمام حیوانات کـه واحـد قـوه خیـال مـی     است که می
) بـر ایـن اسـاس    ١٦٤، المباحثـات سینا، ا تقویت کرد. (ابناستدالل و احتمال تجرد آن نفوس ر

باشد.توان گفت نفس حیوان نیز حقیقتی مجرد و فاعل تمام ادراکات حیوان میمی
الرئیس، آن را به عنـوان یکـی از   به ھر حال صدرالمتألھین پس از نقل و تأیید استدالل شیخ

ند.کدالیل تجرد قوه خیال و صور ادراکی خیال معرفی می

عوامل غفلت از خیال
در مباحث گذشته بیان شد که خیال در معرفت و ادراک بشری و زندگی روحـانی و جسـمانی   

من ال یعرف الخیال فال «نویسد: کند، تا آنجا که ابن عربی میانسان، نقشی بسیار اساسی ایفا می
ما عندھم مـن المعرفـة   معرفة له جملة واحدة و ھذا الرکن من المعرفة اذا لم یحصل للعارفین ف

)٣١٣/ ٢(ابن عربی، ».رائحة
اگر خیال دارای چنین نقش اساسی و جایگاه عظیم در زندگی انسـان اسـت، چـرا معمـوالً     

شـوند؟ آیـا راھـی    ھا نایل نمـی ورزند؟ چرا بیشتر مردم به این معرفتھا از آن غفلت میانسان
ھای خیالی وجود دارد؟رفتبرای تقویت خیال و دسترسی ھرچه بیشتر و بھتر به مع
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شود، ایشان دو عامـل را  چنان که از آثار دانشمندان و اندیشمندان بزرگ اسالمی استفاده می

دانند:در تقویت و نیرومندی خیال بسیار مؤثر می
. عدم اشتغال به طبیعت و محسوسات١
. تمرکز قوای نفس٢

محسوسـات، انسـان را از درک امـور    در مقابل، ایشان معتقدند، اشتغال به عـالم طبیعـت و   
ھا توجه تـام  دارد. جاذبه امور طبیعی ما را به طرف خود جذب نموده ما ھم به آنخیالی باز می

شویم و در نتیجه چندان حقایق برزخی و عالم خیـال  پیدا کرده از امور و حقایق دیگر غافل می
شود.برای ما کشف نمی

تواند مجردات خیالی را به حقیقتِ تضعیف کند، میاگر کسی عالیق و تمایالت طبیعت را 
توانـد مجـردات   مشاھده ادراک کند؛ ھرچند از عالم طبیعت بیرون نرفته باشد. حتی انسـان مـی  

گانه وجود قرار دارند مشاھده حضوری نماید. از این رو، انسـان  عقالنی که در اعلی مراتب سه
ن به این مرحله مشروط به کم کردن اشتغال بـه  قدرت و توانایی چنین ادراکی را دارد اما رسید

)٤٠٩-١٠/ ٣عالم طبیعت است. (اردبیلی، 
باید توجه داشت عدم تعلق به دنیای محسوسات و رھایی از تعلقات مربوط به تـن، شـرط   
الزم برای قدرت خیال است اما شرط کافی نیست. یعنـی، چنـین نیسـت کـه ھـر کـس پایبنـد        

فارغ از این توجھّات بود لزوماً از خیال قوی برخوردار است.  تعلقات مادی نبود و خاطرش
گذارد شما از حقایق مکنون جھان آگاه شوید و چشـم  دھد، آنچه نمیمولوی نیز ھشدار می

جانتان برای دیدن اسرار عالم مثال و عوالم برتر گشوده گردد، ھمین غفلت و خواب اسـت کـه   
کنید که بیدار ھستید؛ بنابراین از منظر مولوی بیـداری مـا   میشما را ربوده و شما به خطا گمان 

)٢٣٣نیز نوعی خواب رفتن و غفلت است: (تجریشی، 
ھست بیداریش از خوابش بترترھر که بیدار است او در خواب
ھست بیداری چو در بندان ماچون به حق بیدار نبود جان ما

یکی توجه و اشغال به محسوسـات و دیگـری امـور    سینا نیز دو عامل بازدارنده خیال را ابن
ثم ان الصارف عن ھذا االنتقاش شاغالن: حسی خارج یشـغل  «نماید: عقلی یا وھمی معرفی می

لوح الحسّ المشترک بما یرسمه فیه عن غیره کانّه یبزّه عن الخیال بـزّاً و یغصـبه منـه غصـباً، و     
فاً فیه بما یعینه. فیشتغل باالذعان لـه عـن   عقلی باطن أووھمی یضبط التخیل عن االعتمال متصرّ

)٤٠٤/ ٣، االشارات و التنبیھات(.»التسلّط علی الحس المشترک...
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چیزی که بازدارنده و منصرف کننده خیال است دو امر است یکـی حسـی کـه لـوح حـس      

نـده  دارد. گویی این بازدارسازد از غیر آن بازمیمشترک را به وسیله چیزی که در آن مرتسم می
دومی عقلی درونی یا وھمی باطنی کـه تخیـل را از   ١رباید.حس مشترک را به کلی از خیال می

گمارد.دارد و در اھداف خود به کار مینگه می٢کار اضطراب آمیز
) بھترین گواه بـر  ٤٩٥/ ١داند، (شیخ اشراق نیز ھمین دو عامل را مانع و بازدارنده خیال می

دارد حالت خـواب اسـت. در   طبیعت انسان را از عالم خیال بازمیاین که توجه به عالم حس و
شـود و قـدرت درک آن   خواب چون حواس ظاھری، تعقل و تفکر تعطیل است خیال فعال می

یابد.افزایش می
عامل بازدارنده دیگری که الزم است نام برده شود پریشانی و پخش قوای باطنی حـواس و  

نفس بشری است. از این رو افزون بـر ایمـان و اعتقـاد بـه     ھجوم خیاالت متعدد و گوناگون بر
ور شدن در تفکرات عقالنی، تمرکز قوای نفسـانی بـه   خیال، عدم تعلّق به عالم طبیعت و غوطه

واسطه جمعیت خاطر و جلوگیری از پریشانی ذھن در تقویت قـوه خیـال بسـیار مـؤثر اسـت.      
-٤، تفسیر القرآن الکـریم سخن گفته است. (صدرالمتألھین در تفسیر سوره واقعه از این عامل 

٣٢(

تقارن بین دو قول
سینا مادی بودن قوه خیال را با تأکید مطرح کرده است و آنجا ھم که برھان او را گذشت که ابن

کنـد. در مقابـل،   کشاند به عنوان شبھه و ھمراه با شـک و تردیـد مطـرح مـی    به تجرد خیال می
شمرد و آن را الھام ال و بقای آن را از ابتکارات خود در فلسفه میصدرالمتألھین اثبات تجرد خی

ولم أر فی شیء من زبر الفالسفة ما یدلّ علی تحقیق ھذا المطلب، و «نویسد: داند و میقلبی می
القول بتجرد الخیال، و الفرق بین تجردھا عن ھذا العالم و بین تجرد العقل و المعقول عنھا و عن 

اً، و ھذه من جملة ما آتانی اهللا و ھدانی ربّی الیه أشکره کثیراً علی ھـذه النعمـة   ھذا العالم جمیع
)٤٧٩/ ٣، الحکمة المتعالیه(.»العظیمة و نحمده علیھا...

آیا جمع بین این دو قول به ظاھر متعارض ممکن است؟
آنچه در پاسخ این سؤال قابل تأمل و رھگشاست ایـن اسـت کـه تلقـی ایـن دو اندیشـمند       

. بزّ: سلب و غارت و ربودن.١
. اعتمال: عمل با اضطراب.٢
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بزرگ اسالمی از معنی و حقیقت مادی و مجرد متفاوت است. اما بین آن دو، و در حقیقت قوه 
خیال اختالف چندانی نیست. از آنجا که خیال واسطه بین حس و عقل است صـفات ھـر دو را   

شمارند.داراست. از این رو برخی آن را ملحق به ماده و برخی مجرد می
تفاق نظر دارند که صور خیالی دارای شکل و مقدارند و با سینا و صدرالمتألھین ھر دو اابن

و امّـا الخیـال و   «نویسـد:  سـینا مـی  باشد. ابناند، اما از تجرد عقلی برخوردار نمیآنکه فاقد ماده
ُٔ الصورة المنزوعة عن المادة تبرئةً اشدّ و ذلک النّه یأخذھا عـن المـادة بحیـث    التخیل فانّه یبَرّی

ا فیه الی وجود مادّتھا لِـاَنَّ المـادة و ان غابـت عـن الحـس او بطلـت فـانّ        التحتاج فی وجودھ
الصورة تکون ثابتة الوجود فی الخیال فیکون اخذه اَیاًما قاصماً للعالقة بینھا و بین المـادة قصـماً   

)١٦٩-٧٠ة، النجا؛ ٥١، الشفاء(.»تاماً
گیرد که خیال، أمـر مـادی   ه میداند نتیجسینا چون تجرد را منحصر در تجرد عقالنی میابن

است؛ یعنی دارای تجرد عقلی نیست. در مقابل، صدرالمتألھین بـه دلیـل ایـن کـه بـرای تجـرد       
گویـد: صـور خیـالی دارای    شود، میمراتبی قائل است که به دو قسم عقالنی و مثالی تقسیم می
تجرد عقلی نیست بلکه دارای تجرد مثالی و برزخی است.

نا با توجه و تنبّه به ھمین نکته در المباحثات دچار شـک و تردیـد شـده    سیممکن است ابن
است و تجرد خیال را به شکل شبھه مطرح کرده است.

دانـد  صدرالمتألھین چون قائل به وحدت و تشکیک وجود است، تجرد را دارای مراتبی می
رود این صفات یشود و ھرچه مراتب باال مکه در مراتب پایین صفات مشترک با ماده یافت می

شود. یک مرتبه ممکن است تنھا از ماده و زمان مجرد باشـد ولـی صـفات دیگـر     تر میکمرنگ
ماده را دارا باشد اما در مراتب باال ھیچ یک از عوارض و صفات مادی وجود ندارد. 

اصناف التجرید مختلفه و مراتبھـا  «کند که تجرد دارای مراتبی است. سینا نیز تصریح میابن
دانـد پـس وجـود عـوارض در     ) اما وی عوارض را ناشی از ماده می١٦٨-٩ة، النجا» (تفاوتةم

خیال را دلیل بر مادی بودن آن دانسته است. اما صدرالمتألھین عوارض را از آن وجود دانسته و 
معتقد است ماھیت برای تحققّ در عالم طبیعت و حس بـه ایـن عـوارض نیـاز دارد. در خیـال      

رض ھمراه ماھیت ھست ولی در عالم عقل، ماھیت از ھمه عوارض خالی است.بعضی از عوا
بعضی عبارات شیخ در ادراک حسی نیز نشانگر آن است که در نھایت ایشـان تجـرد ادراک   

پذیرد. وی در ضرورت وجود امر ثابت و مجرد در را در تمام مراحل حتی در ادراک حسی می
ر قـوة مـدرک انفعـال نیسـت. از ایـن رو، مـدرک از آن       احساس به اعتبا«نویسد: ھر ادراکی می
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پـذیرد احـوال مـدرک و احـوال ابـزار آن      شود، آنچه تغییر میجھت که مدرک است منفعل نمی

)٧٧(التعلیقات،». است
-حـس، خیـال و عقـل    -کند که در ھیچ یک از انـواع ادراک  در قسمت دیگر تصریح می
)١٩٢ابزار، معد و مقدمة احساس است. (ھمان، انفعال راه ندارد و تغییر احوال و 

حاصل کالم این که شیخ در نھایت با دقت و تأمل از راه برھـان بـه تجـرد ادراک در تمـام     
مراحل آن رسیده است. اما از آنجا که نتوانسته است آن را با اصـول و مبـانی حکمـت مشـاء و     

داری کرده اسـت. شـاید ھـم    شناسی خویش ھماھنگ سازد، از تصریح به آن خودنظام معرفت
دیده است و خودداری از بیان بدان علت باشد که اذھان را برای درک نظریه جدید مستعد نمی

دیده اشارات و گاه تصریحاتی داشته است.ھرجا که شرایط را مساعد می
اند برخی نظریه جسمانی و مادی بودن قوای حس و خیال را نظریه نخست ابن سینا دانسته

دریج از آن عدول کرده است و نظر نھایی وی ھمان تجرد ادراک در تمام مراحل اسـت.  که به ت
)١٨٧-٢٢٥(فعالی، 

برخی از آثار و نتایج تجرد قوه خیال
شناسی فلسفی و معضالت و مھمات اعتقـادی  با پذیرش تجرد خیال بسیاری از مشکالت انسان

و نظرات فالسفه و دانشـمندان را در بـاب   گردد. وقتی افکارمربوط به معاد حل و قابل فھم می
کنـیم بـه   شناسی و فرجـام شناسـی قبـل از حکمـت متعالیـه مطالعـه مـی       شناسی، انسانمعرفت

توان گفت اثبات تجرد قـوه خیـال   بریم. میآمدھای آن بیشتر پی میالعادگی این اثبات و پیفوق
ھـا  بسـت ز یـک سلسـله بـن   به ھمراه مبانی آن، فلسفه اسالمی به خصوص حکمـت مشـاء را ا  

رھانیده است و میان فلسفه و معارف قرآن توفیق داده است. برخی از این آثـار و نتـایج تجـرد    
قوه خیال عبارت است از:

مسئله تجرد قوه خیال از نظر معرفت نفـس  «گوید: . معرفت نفس، مطھری در این باره می١
)١٤٣/ ١٣». (رفت نفس فلسفی استای دارد و در حقیقت انقالبی در معالعادهاھمیت فوق

ارتباط و عالقه ذاتی میان نفس مجرد و بدن مادی از مسائل مھم معرفت نفس فلسفی است 
نماید و تنھا با اثبات تجرد قوه خیال و بـدن مثـالی   که بر اساس مبانی حکمت مشاء الینحل می

گردد.است که این ارتباط تبیین می
ه وحی خیال است. تمثل جبرئیل به شـکل انسـان و تکلـم    ھای تبیین و توجی. یکی از راه٢
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حضرت رسول با او و به زبان آوردن آنچه از او دریافت کرده بود بر اسـاس خیـال بـه سـادگی     

قابل توجیه است.
الشـواھد  ،صدرالدین شیرازی. اثبات تجرد نفوس حیوانی و آگاھی آنھا از ذات خویش. (٣

)١٩٧الربوبیه،
نی. اگر کسی قائل به لذات و آالم جسمانی پـس از مـرگ باشـد و در    . اثبات معاد جسما٤

ھای جزئی ھمان حال تجرد برزخی خیال را نپذیرد دچار تناقض شده است. زیرا ادراک صورت
ھا را دریابد.ای جزئی است تا آنمتوقف بر وجود قوه

انسـان در عـالم   . یکی از آثار اثبات مرتبه مثالی برای نفس، توجیه معقول عذاب و ثـواب  ٥
سینا و متکلمانی ھمچـون مرحـوم الھیجـی    قبر و برزخ است. از این رو، فیلسوفانی ھمانند ابن

دانند که تنھا لذت یا رنج روحانی دارند و لذت یـا رنـج   انسان را در برزخ روح نامتجسّدی می
وصـول  «یـد:  گوباره میدانند. مرحوم الھیجی در اینجسمانی را تنھا در قیامت کبری محقق می

و دخول در آن بـه مجـرد مفارقـت    -سعادت و شقاوت روحانی و جنت و نار معنوی -به آن 
نفس از بدن متحقق شود. اما لذت و الم جسمانی و بھشت و دوزخ ظاھری بعد از بعث ابـدان،  

)١٨٣(.»در قیامت به ظھور خواھد رسید
اند. صدرالمتألھین تصریح یده. چگونگی معاد و حشر و خلود نفوسی که به تجرد تام نرس٦

کند اگر برای نفس غیر از قوه عاقله، قوه مجرد دیگری نباشد اعتقاد به فنا و قوه ھیوالیی بـا  می
) بررسی اجمالی نظرات فیلسـوفان قبـل از   ٤٨٦/ ٣الحکمة المتعالیه،فساد بدن امر حقی است. (

صدرالمتألھین نشانگر تحیر و عجز آنان در حل این مسئله است.
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