تبیین جایگاه و کارکرد قوۀ خیال در صدور رفتار و افعال عاقالنه از انسان
با تأکید بر مبانی نفسشناسی صدراملتأهلین
محمدحسین وفائیان


احد فرامرز قراملکی

چکیده
ابنسینا صدور فعل آگاهانه ـ عاقالنۀ انسان را با بهرهگیری عقل عملی از قوۀ خیـال و همراهـی آندو
تبیین میکند .صدرالمتألهین نیز اگرچه این تفسیر را رد نمیکند ،با تعریف جدیدش از قوۀ خیـال ،آن
را کل نفس حیوانی درنظر میگیرد و خیال را در همۀ شلون و رفتار عاقالنه و غیرعاقالنۀ انسان مـؤثر
میداند .تأثیر و کارکرد قوۀ خیال را در صدور فعل عاقالنه نزد صدرالمتألهین ،در دو مقـام مـیتـوان
تبیین کرد .نخس آنکه فعل آگاهانه ـ عاقالنه مقوم تفکر برای ایجاد عل غا ِ
یی صدور فعل در ذهن
فاعل اس  .صدرالمتألهین با اعتقاد به تأثیرپایری تعقل از تخیل ،تفکر عاقالنه را همـواره آغشـته بـه
قوۀ خیال و متأثر از آن میداند و حصول تعقل صرف و تفکر فلسفی را در مبادی علمی صـدور فعـل
و رفتار نفی میکند .کارکرد و تأثیرگاار ِ
ی دیگر قوۀ خیال در مبادی علمی صدور فعل و رفتار ،تبدیل
غای ها و شوقهای کلی به جزئی ،مصداقیابی و برنامهریزی برای حرک از حال کنونی و وصـول
به حال مطلوب و رفتار جدید اس .
کلیدواژهها :صدرالمتألهین ،صدور فعل ،قوۀ خیال ،تفکر ،هدف ،انگیزه.
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مسئله

مبادی صدور فعل دو دسته اس  :مبادی علمی و مبادی عملی .تصور فعل و تصدیق بـه
فایدۀ آن ،دو رکن از مبدأ علمی صدور هر فعل و رفتار در انسان اس  .فیلسوفان مسلمان بـا
برشماری گونههای مختلف فعل ،قوۀ خیال و تصویرگری قوۀ متخیله را مستقیم یا با واسـطۀ
تفکر ،مؤثر در مبادی علمی برخی گونههای افعال و رفتار انسان میداننـد .صـدرالمتألهین بـا
ایـن

ارائۀ تصویر خاصی از قوۀ خیال در نفسشناسی و نظریۀ عمل حکم متعالیه ،دخالـ
ِ
انسان مدبر بـدن را
قوه را در صدور فعل گسترش داده اس ؛ بهگونهایکه تمام افعال و رفتار
مستقیم و بیواسطه ،متأثر از قوۀ خیال میداند.

مسللۀ اساسی این مقاله ،تبیین جایگاه و کارکردهای قـوۀ خیـال در تصمیمسـازیها و
مبادی علمی صدور فعل و رفتارهای انسان در پرتـو نظریـۀ خیـال و مبـانی نفسشناسـی
صدرالمتألهین اس  .پاسخ به این مسلله ،امکان سنجش میزان تأثیر ایـن قـوه را بـر رفتـار
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

فیلســوفان اس ـ

۱۱۶

صدرالمتألهین کدام اس

عاقالنۀ انسان و همچنین امکان کنترل و هدای

قـوۀ خیـال را بـرای مـدیری

رفتارهـای

انسانی در پژوهشهای بعدی فراهم میکند .این مسلله را میتوان ضمن مسائل فرعی نیـز
بازگو کرد :صدرالمتألهین قوۀ خیال را بر کدامیک از گونههای افعال ارادی مـؤثر میدانـد
در فرض تأثیر قوۀ خیال در تمام گونههای افعال ارادی ،افعال عاقالنه چگونه از قـوۀ خیـال
تأثیر میپایرند این تأثیرپایری چگونه با عاقالنه بودن رفتار سازگار اس

آیا چگونگی

تأثیر قوۀ خیال در مبادی علمی صدور فعل نـزد صـدرالمتألهین ،همسـان بـا تبیـین دیگـر
حیطــههای دخال ـ

قــوۀ خیــال در مبــادی علمــی صــدور فعــل نــزد

گونهشناسی افعال مختلف نفس در مقایسه با مبدأ علمی صدور فعل

ابنسینا از اولین فیلسوفانی اس

که با تحلیل مبادی ادراکی صدور فعل و مقایسـۀ آن بـا

افعال صادرشده از نفس ،افعال ارادی نفس را باتوجهبه نسب

آنها با کیفیـ

مبـدأ علمـی و

مبدأ عملی فعل ،به پنج گونۀ مختلف تقسیم میکند .وی در تقسیمبندی خاصی ()231 ::2818

که صدرالمتألهین نیز اصل آن را انکـار نمیکنـد و در اسـفار نقـل میکنـد (،)178-172 /1 :2132
گونه های افعال انسان را برمیشمارد .فعل یا رفتاری فاعل در خارج ،با قیاس و سـنجش بـا
دو گونه مبدأ قریب و بعید چنین تقسیم میشود:
 .1قیاس با قوۀ محرکه و مبدأ عملی (مبدأ قریب)

قوۀ محرکۀ عضالت و بدن فاعل همچـون فـاعلی طبیعـی اسـ
خارجی آن باشد .در این حال  ،عل

غایی و انتهای حرک

کـه فعلـش حرکـ

همیشه بر یکدیگر منطبقانـد

و سخنی از مبدأ ارادی ،مبدأ علمی فعل یا تأثیر ادراک یا گونههای آن (حسی ،خیالی و )...
بر فعل بهمیان نمیآید.

1

فعل و رفتار خارجی نفس ،با قیاس با ادراک پیشین و شوق حاصل از آن سنجیده شـود.
در این رویکرد ،دو حال

را میتوان تصور کرد:
ِ
خـارجی علـ
حاصل میشود ،عین وجـود

۱ـ.۱آنچه در انتهای حرک

غـایی و مبـدأ

علمی مرتسم در ذهن فاعل اس ؛ مانند فردی کـه از ایسـتادن در مکـانی خسـته میشـود و
قصد میکند جای دیگری برود.
این قسم ،خود به دو حال

دیگر تقسیم میشود:

 .۱-۱-۱فعل آگاهانه و عاقالنه (گونۀ اول)
در ذهن و پیش از صدور فعل ،هدفی فکری و تخیلی بهمنزلۀ عل غـایی و مبـدأ علمـی
صدور فعل تصور و فعل براساس هدف و برای وصول به آن صادر شـود .آنچـه در عبـارت
صدرالمتألهین در اسفار وجود دارد ،عطف «واو»ی تخیل به فکر در این حال

اسـ ؛ یعنـی

اگرچه تفکر در فعل ارادی و عاقالنه مقوم افعال عاقالنه اس  ،همواره بـا تخیـل نیـز همـراه
اس  .اگرچه ابنسینا از عطف به «أو» در کتاب شفا استفاده کرده اس  ،سبزواری نیز عطـف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :سبزواری ،مالهادی ( ،)۱۷۹۱شرح اسفار ،دارإحیاء التراث ،بیروت ،ج ،۱ص .۱۷۱

تبیین جایگاه و کارکرد قوۀ خیال در صدور رفتار و افعال عاقالنه از انسان ...

 .2قیاس با قوۀ مدرکه و مبدأ علمی (مبدأ بعید)

۱۱۵

به واو را ترجی میدهد و در شرح خود بر اسفار میگوید:
«ابنسینا در کتاب شفا و در این موضع ،از عطف به "أو" اسـتفاده کـرده اسـ و
مقصود وی همان معنای "عطف واوی" اس ؛ زیرا اگر مقصود حقیقی او عطـف
به "أو" باشد ،دیگـر بـین فعـل عاقالنـه در حـالتی کـه مبـدأ آن تخیـل محـض
[بدونتفکر] باشد و فعل عبث ،فرقی ندارند)171 /1 :2132( ».

عطف به واو یعنی اگرچه در افعال عبث خبری از تفکر و رویـه نیسـ  ،در افعـال ارادی
عاقالنه نیز که همواره با همراهی عقل و رویه اس  ،تفکـر همیشـه همـراه بـا تخیـل اسـ .
همراهی تفکر با تخیل در دو نظام فکری سینوی و صدرایی ،دو معنای عام و خـاص مطلـق
دارد که در بخش بعدی دربارهاش صحب

میکنیم.

 .۱-۱-۱فعل عبث (گونۀ دو تا چهار)
اگر عل
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

۱۱۹

غایی صدور فعل و هدف در نفس فاعل از سنخ تخیل و بدون همراهـی تفکـر

باشد ،فعل خارج را فعل عبث مینامند که خود سه قسم اس  :فعل گـزاف؛ فعـل طبیعـی و
ضروری؛ عادتها.
 .۱-۱فعل در خارج و آنچه در انتهای حرک

حاصل میشود ،عین هدف و مبـدأ علمـی

فاعل از ایجاد فعل نباشد (گونۀ پنجم)؛ مانند کسی که برای دیدن شخصـی بـه مکـانی رفتـه
اس ؛ اما وی را آنجا نمییابد .اینگونه فعل را در فلسفۀ سینوی باطل مینامند که سـبزواری
نام «خیبه» و «بههدفنرسیده» را برای آن ترجی میدهد (هما.)،
جایگاه تخیل در فعل و رفتار آگاهانه و عاقالنه

در پنج قسم از افعال ارادی فاعل مختار ،سه گونۀ فعل عبث همیشه همـراه بـا تخیلانـد.
اینسه قسم اگرچه از افعال نفس و تح

ارادۀ آن هستند ،از افعالی نیستند کـه آگاهانـه و بـا

گزینش فاعل پدید آیند (صمرالمتللهی 58 /3 :2132 ،،و  .)211فعل باطل یا خیبه نیـز اگرچـه یکـی از
اقسام پنجگانۀ افعال اس  ،درواقع نمیتوان آن را قسیم چهار گونۀ دیگر افعال قرار داد؛ زیـرا
اگر مالک تقسیم افعال را نوع و کیفی ِ مبدأ علمی صدور افعال و سـنجش آن بـا فعـل قـرار
دهیم (مانند تقسیمبندی ابنسینا) ،حاصل شدن یا نشدن نتیجـه و فعـل خـارجی تـأثیری در

تقسیمبندی نمیگاارد و گونۀ جدیدی را از فعل ایجاد نمیکند؛ برای مثال ،رفتار کسی که بـا
تدبیر فراوان و ژرفاندیشی ،رسیدن به مقامات بلند علمی یا معنوی را هدف و مبـدأ علمـی
زندگی خود قرار میدهد و براساس آن حرک

میکنـد ،رفتـار عاقالنـهای اسـ  ،اگـر چـه

بهدلیل برخی موانع به هدف نرسد .برعکس اگر از کسی رفتاری عاقالنـه سـر زنـد ،بیآنکـه
چنین فعلی را قصد کرده باشد ،وی متصف به فاعل مختار آگاه و عاقـل نخواهـد شـد؛ زیـرا
مالک اتصاف فاعل مختار به فاعل عاقل یا فاعل متخیـل یـا  ،...مبـدأ علمـی و هـدف فاعـل
اس  ،نه آنچه درنهای

از وی صادر میشود.

در این پنج قسم ،فقط فاعلی که فعـل و رفتـار او متصـف بـه فعـل آگاهانـه یـا عاقالنـه
میشود ،فاعلی اس

که عل

غایی او محصول تفک ِر همراه با تخیل اسـ  .تفکـر همـراه بـا

فیلسوفان متأخر نیز آن را پایرفتهاند؛ اما صدرالمتألهین براساس دیـدگاه خاصـش در نظریـۀ
خیال ،فراتر میرود و تفسیری اعم از تفسیر ابنسینا در آمیختگی تفکـر بـا تخیـل در صـدور
فعل عاقالنه عرضه میکند.
آمیختگی و همراهی تخیل را با تعقل (مبدا و فاعل تفکر در انسـان) میتـوان در دو مقـام
تبیین کرد:
اول ،تبدیل احکام نظری به احکام عملی؛
دوم ،تبدیل غایات بعیده و ارادههای کلی به غایات قریب و ارادههای جزئی.
 .1مقام اول :آمیختگی خیال با عقل در فرآیند تبدیل احکام و مصادیق عقل نظری به عقل عملی

نفس ناطق انسان در دو بعد عمل و ادراک از دو قـوۀ عقـل عملـی و عقـل نظـری بهـره
میبرد .عقل عملی مدبر بدن و نایر به افعال و رفتار انسان اس ؛ ازاینرو در تمام افعال خود
به بدن محتاج اس

(اب،سیینا)237 /1 ::2818 ،؛ اما عقـل نظـری نـایر بـه عقـول فراتـر و کسـب

ادراکات کلی ازسوی آنان اس ؛ ازاینرو ،عقل عملی فاعل و مدبر بـدن و افعـال آن اسـ
عقل نظری پایرندۀ علوم و ادراکات عقلی از مجـردات تـام اسـ

و

ِ
ازسـویدیگر،
(همیا)83 :،؛

عقل نظری و عملی هر دو قابل استکمال هستند و چهار گونه و مرحلۀ عقـل را میتـوان بـر

تبیین جایگاه و کارکرد قوۀ خیال در صدور رفتار و افعال عاقالنه از انسان ...

تخیل ،که مخصوص افعال ارادی انسـان اسـ  ،در نگـاه ابنسـینا معنـایی خـاص دارد کـه

۱۱۷

هردو منطبق کرد؛ از عقل هیوالنی تا عقل مستفاد (همیا .)233 :،عقل عملی خـادم عقـل نظـری
و دیگـر قـوای نفـس در فرآینـد تـدبیر بـدن ،همگـی تـابع و خـادم عقـل عملیانـد

اس

(صمرالمتللهی .)275 /3 :2132 ،،عقل عملی و نظری دو گونـۀ متبـاین از عقـل نیسـتند ،بلکـه عقـل
نظری و نفس نـاطق انسـانی مرتبـۀ فراتـر و اعـالی عقـل عملـی و تـدبیرگر انسـان اسـ
(صمرالمتللهی.)31 :2838 ،،
اولین قوهای که تح

ریاس

عقل عملی قرار دارد و عقل عملی تدبیر خود را بـا آن بـه

سرانجام میرساند ،قوۀ واهمه اس

که خود ازسویدیگر ،ریاس

برعهده دارد و مستخدم قوای خیال ،حس مشترک و متخیله اس

و سیادت نفس حیوانی را
(اب،سیینا .)881 :2851 ،ازآنجاکه

قوۀ واهمه ،خیال و متخیله نیز مرتبط به معانی و صور جزئیاند ،تمام احکام و ادراکات عقـل
و براسـاس آن ،افعـال جزئـی از آن صـادر میشـود (همیا)732 :،؛

عملی ،ادراکات جزئی اس
ِ
ادراک افعالی که شایسته اس
بهعبارتدیگر،
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

۱۱۳

انجام شوند و افعالی که شایسته نیسـ

انجـام

شوند و همچنین حسن و قب افعال ،بهشکل کلی و قضایای حقیقی ،از ویایف عقـل نظـری
و تبدیل ادراکات کلی عقل نظری به ادراکات جزئی و بهرهگیری از آنها در تشـخی

اس

خیر یا شر بودن فعل و مصداقیابی برای آن از ویایف عقـل عملـی اسـ

(فخیررازی/1 :2858 ،

« .)131تفکر و تعقل در امور مستقبل و جزئی برای صدور افعال» عبارتی اس که میتـوان آن
را جامع خصوصیات عقل عملی دانس

(فخررازی.)821 /1 :2822 ،

برایناساس تفکر در فلسفۀ ابنسینا ،یعنی «تصرف عقل در قوای متصرفه» (اب،سیینا/1 ::2818 ،

 ،)285گاه مربوط به مفاهیم کلی اس و گاه مربوط بـه رفتارهـای جزئـی ،آینـدهنگری ،تحلیـل
مسائل خارجی و هرآنچه مربوط بـه معـانی شخصـی و جزئـی اسـ  .قسـم دوم همیشـه بـا
استعان

وهم ،خیال و قوۀ متخیله همراه اس ؛ ازاینرو در عبارات ابنسینا فعل ارادی آگاهانـه

ِ
ازسویدیگر ،ازآنجاکه حیطۀ تصرف و ادراک عقـل ،مفـاهیم کلـی
همواره همراه با خیال اس ؛
اس  ،فرآیند تصرف در جزئیات ،تفکر حقیقی نیس و مصداقی از تخیل اس .1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ر.ک :ابنسینا ( ،)۱۰۵۱المباحثات ،بیدار ،قم ،ص .۱۱۱-۱۱۳

صدرالمتألهین این معنا از همراهی تخیل با عقل علمی را کـه مسـتلزم اسـتخدام وهـم و
خیال از سوی عقل عملی اس  ،نفی نمیکند و عبارت ابنسـینا را در اسـفار و هنگـام ارائـه
بیانی کلی از قوای نفس نقل مینماید ()282-281 /3 :2123؛ امـا معنـایی بسـیار فراتـر از تصـویر
همراهی خیال را با عقل در فلسفۀ سینوی عرضه میکند .صدرالمتألهین قوۀ خیال را نـه فقـط
همانند بیشتر حکیمان مسلمان «قوۀ خاصی» از قوای نفس حیوانی و «حافظ و مخـزن صـور
جزئی» (اب،سینا271 /1 ::2818 ،؛ فخررازی183 /1 :2822 ،؛ صیمرالمتالهی ،)188 :2878 ،،بلکه آن را کل «نفس
حیوانی» درنظر میگیرد و در چند عبارت بر آن تصری میکند.
پس نفس حیوانی درواقع ،نفس خیالی (خیال متصل) اس

1

که در تمام شـلون ادراکـی و

افعالی نفس ،تدخل و تأثیر داشته باشد .خیالانگاری نفس حیوانی در کنار قاعدۀ «تدبیر بـدن
متعالیه ،تعقل و تفکر را بهطورمطلق با خیـال میآمیـزد .ایـن نکتـه نیازمنـد تفصـیل و تبیـین
دقیقتری در نفسشناسی صدرالمتألهین اس .
 .1معناشناسی تعقل و چگونگی همراهی آن با تخیل در معرفت شناسی صدرایی

باتوجهبه عبارات صدرالمتألهین ،واژۀ تعقل سـه معنـای نزدیـک دارد .اطـالق تعقـل بـر
اینسه معنـا اگرچـه در عبـارات دیگـر فیلسـوفان نیـز وجـود دارد؛ براسـاس نفسشناسـی
صدرالمتألهین ،تفاوتهایی گاه اساسی با دیگر مشـربهای فلسـفی دارنـد و ازسـویدیگر،
دخال

خیال در تعقل نیز در هریک از اینسه معنا متفاوت اس :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1سه عبارت از صدرا گویای نظریه نوین وی در تعریف قوۀ خیالاند:
 .۱الروح الحیوانی هو بعینه القوة الخیالیة عندنا (صدرالمتألهین۱۰۶۳ ،الف.)۱۰۴ :
 .۱أن القوة الخیالیة عندنا جوهر مجرد -و إن لم یکن جوهرا عقلیا -و هـی عـین الـنفس الحیوانیـة (صـدرالمتألهین،
بیتا.)۱۰۱ :
 .۰أن [قوة] الخیال عندنا جوهر مجرد و هی حیوان تام متشخ
.)۰۵۱ /۹

سائ سائر فی دار الحیوان (صـدرالمتألهین:۱۷۹۱ ،

تبیین جایگاه و کارکرد قوۀ خیال در صدور رفتار و افعال عاقالنه از انسان ...

و صدور افعال از نفس حیوانی و قوۀ خیال ،مادامیکه انسان مـدبر بـدن اسـ » در حکمـ

۱۱۱

 .۱تعقل همچون ادراک تام و درک مفارقات؛
 .۱تعقل همچون مطلق ادراک؛
 .۰تعقل همچون فرآیند حصول ادراک :تفکر.
 .۳1۳تعقل همچون ادراک تام و درک مفارقات

ادراک در حکمـ متعالیــه از ســنخ وجــود اس ـ

(صییمرالمتللهی2831 ،،الییف 5 :و  )213 :2838و

باتوجهبه مراتب سهگانۀ حس ،خیال و عقل در وجود ،ادراک نیز معنایی اعم از ادراک عقلـی،
خیالی و حسی دارد (وفائییا)73-71 :2818 ،،؛ باوجوداین ،ادراک فقط در معنای اول بهمعنای تعقل
حقیقی و ادراک بدون شوب خیال و حس اس « :اگر مقصود از علـم تعقـل باشـد ،پـس در
تعقل نیازمند تجرد تام از ماده هستیم؛ یعنی از ماده و لواحق ماده .اگر مقصود از علـم مطلـق
ادراک باشد ،پس تجرد تام در آن الزم نیس

( ».صمرالمتللهی)832 :2811 ،،

برایناساس ،تعقل بهمعنایواقعیکلمه فقط بـا دسـتیابی بـه مرتبـۀ تجـرد عقلـی مـد ِرک
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

۱۱۱

بهدس

آمده اس

که بنابر مبانی صدرالمتألهین اینگونه ادراک فقط بـرای کسـانی بهدسـ

میآید که از تعلق تدبیری به بدن مادی یا مثالی رهایی یافته و بـه مقـام نفـس نـاطق انسـانی
رسیدهاند« :جوهر عاقل انسانی ،یعنی قوۀ عاقله[ ،فقط] زمانی که از هردو عالم ماده و مثـال و
مـدرکات بـرایش منکشـف میشـود».
همچنین جسـم مـادی و مثـالی مجـرد شـود ،تمـام َ
(صمرالمتللهی)131 :2838 ،،

چنین انسانی دیگر مدبر بدن مثالی یا جسمانی نیس ؛ ازاینرو فراتر از نفـس حیـوانی و
قوۀ خیال اس  .رهایی از تدبیر بدن و نفس حیوانی در انسان واصل به مرتبـۀ عقـل بالفعـل،
سبب میشود این گونه از تعقل تنها مصداقی از مصادیق تعقل باشـد کـه بیشـک از تخیـل
پدید نیامده اس

و قوۀ خیال در آن هیچ دخالتی نمیکند .این تعقل بـرای نـوادری همچـون

اولیای الهی حاصل بهدس

آمده اس

(هما )712 :،و عموم مردم هیچگاه به آن دس

نیافتهانـد

و تعقل را همیشه به دو معنای دیگر بهکار میبرند.
 .۳12تعقل همچون مطلق ادراک

اگرچه تعقل باتوجهبه معنای لغوی و حقیقیاش بهمعنای ادراک تام و رسـیدن بـه مرتبـۀ

عقول مجرد اس  ،در معرف شناسـی و نفسشناسـی صـدرالمتألهین گـاه بـرای گونـههای
ِ
مـدرک از
مختلف ادراک نیز بهکار میرود .1ازآنجاکه ادراک برحسب شدت و
ضعف تجـرد َ
ماده و لوازمش مراتب مختلفی دارد ،تعقل بهمعنای ماکور نیز متصـف بـه شـدت و ضـعف
میشود .صدرالمتألهین از فراترین مرتبۀ تعقل با عناوینی همچون تعقل خال
از مراتب فروتر تعقل با عناوینی همچون تعقل ناق
818؛ همیا .)831/8 :،تعقل تام و خال

یا تعقل تام و

و تعقـل مشـوب یـاد میکنـد (/7 :2132

مصداق حقیقی و معنای لفظی تعقل اس ؛ برایناسـاس،

مطلق ادراک تازمانیکه به باالترین مرتبۀ خود ،یعنی ادراک عقول مجرد نرسد ،تعقل نـاق
مشوب و ضعیفی خواهد بود .مقصـود صـدرالمتألهین از تعقـل نـاق
ادراکی اس

،

و ضـعیف ،تعقـل و

باشند .تجرد ناق

مدرکات ،مخصوص مدرکات حسی ـ خیالی اس
در جانب َ

که اگرچـه

از ماده مجرد شدهاند ،هنوز از آثار و لوازم ماده (شکل ،وضع و  )...رهایی نیافتهاند؛ ازایـنرو،
مدرکات دو مرتبۀ حس یا خیـال از عـوالم
مقصود حقیقی صدرالمتألهین از معقوالت بالقوهَ ،
سهگانۀ هستی اس

(صمرالمتللهی712 :2838 ،،؛ همو2831 ،الف.)118 :

ازاینرو ،قوۀ خیال بهطورفراگیر در نفس حیوانی و همچنین نفس انسانی که به مرتبۀ تجـرد
کامل و مفارق از بدن نرسیده و هنوز مدبر آن اس  ،واسطهگری میکند و ادراک عقلـی را بـه
ِ
عبارتدیگر ،انسان مادامیکه به بدن متعلق اس و تـدبیر آن را برعهـده
خیال مشوب میکند؛ به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدرکات خیـالی و حسـی در فلسـفۀ صـدرالمتالهین
 .1اطالق تعقل بر تخیل یا حس و همچنین اطالق معقول (بالقوه) بر َ
ازآنروس

مـدرکات ،تبـاینی و ازهـمگسـیخته نیسـتند و
که مراتب ادراکی حسی تا عقلی و همچنین مراتـب سـهگانـۀ َ

ِ
طبیعی معنایی عقلی و بسیط در مرتبۀ مفارقات عقلی اسـ
براساس اصل تطابق عوالم سهگانه ،هر معنای خیالی ،صورت
مدرک ،متقـوم مرتبـۀ فرادسـتی اسـ ؛ ازایـنرو ،همـۀ مراتـب
(صدرالمتألهین .)۴۶۹ :۱۰۷۴ ،هر مرتبۀ فروتر از ادراک و َ
ادراک ،متقوم عقلاند« :کل صورة حسیة باطنها صورة مثالیة یتقوم بها و تعود الیها و کل صورة مثالیـة باطنهـا صـورة عقلیـة
یتقوم بها و یحیی بحیوتها و تعود الیها» (صدرالمتألهین.)۰۷۶ :۱۰۳۱ ،
برای اطالع از کاربرد اصطالح تعقل در مطلق ادراک ،ر.ک :صدرالمتالهین ،شـرح الهیـات شـفاء(بیتا) ،قـم ،نشـر بیـدار:
ص۱۰۶؛ همو ،االسفاراالربعه( ،)۱۷۹۱دارإحیاء التراث ،بیروت ۱۷۱-۱۹۷ /۰ ،۱۴۴ /۱ :.و .۰۴۷

تبیین جایگاه و کارکرد قوۀ خیال در صدور رفتار و افعال عاقالنه از انسان ...

مدرکات حاصل در آن ،به مرتبـۀ تجـرد کامـل نرسـیده و معقـوالتی بـالقوه
که َ

۱۱۰

دارد ،به مرتبۀ عقل بالفعل راه نمییابد تا بتواند تعقل خال

 ،بالفعل و همچنین تفکر فلسـفی را

تجربه کند؛ ازاینرو تعقل وی همواره تعقل ضعیف و مشـوب اسـ ( 1صیمرالمتللهی)228 :2838 ،،؛

2

زیرا تعلق تدبیری به بدن مثالی (در برزخ) یا مادی (در دنیـا) ،مسـتلزم توقـف انسـان در مرتبـۀ
حیوانی و خیال از مراتب سهگانه نفـس انسـانی اسـ و سـبب میشـود تمـام تعقـالت وی
تعقالت مشوب به خیال (تعقل بالقوه) و درواقع گونهای از تخیل شود« :نفس پیشازآنکـه ذات
معقولی شود و از بدن رهایی یابد ،هیچ صورتی از معقوالت برایش حاصل نمیشـود؛ مگـر بـا
استعان

و واسطهگری صور خیالی و وهمی( ».صمرالمتللهی.)888 /8 :2132 ،،

مقصود از صیرورت نفس به ذات معقول ،رسیدن نفس به مرتبهای اس که از مـاده و همـۀ
لوازم و آثار خیالی و وهمی ماده نیز رها گردد (صیمرالمتللهی )227 :2838 ،،که ایـن حالـ  ،لزومـا ًتـا
پیش از موت از بدن (اختیاری یا غیراخیاری) حاصل نمیشود؛ ازاینرو صـدرالمتألهین در سـه
عبارت مختلف و بهطورمطلق ،بهصراح تعقل را با تخیل همراه میکند:
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

۱۱۴

« .۱تازمانیکه نفس عاقله و قوای آن متعلق به بـدن و منفعـل از احـوال و آثـار آن
باشـد ،معقــوالت نفــس نیــز معقــوالت بـالقوه خواهنــد بودنــد ،نــه حقیقــی».
(صمرالمتللهی2831 ،،الف)118 :

« .۱ما هیچ معنایی را زمان تعلق به بدنمان تعقل نمیکنیم؛ مگر تعقل ما مشـوب و
آمیخته با خیال باشد؛ اما وقتی عالقۀ نفس و بدن منقطع شد و آمیختگـی خیـال
مشـاهد انسـان میشـوند و ادراک انسـان عقلـی
ازمیان برف  ،معقـوالت تـا ْم
َ
میشود( ».صمرالمتللهی.)217 /1 :2132 ،،
« .۰قبل از مرگ ،هیچ ادراکی از حقایق بـرای انسـان حاصـل نمیگـردد مگـر در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مگر در افراد نادری همانند اولیا و انبیا :که درعین تدبیر بدن ،قابلی

تعقل تام را نیز دارند.

 .2همچنین عبارت صدرا در " النفس ما دام عقال بالقوة کان معقوالتها معقوالت بالقوة و إذا صـارت بالفعـل صـارت
هی أیضا کلها بالفعل " صدرالمتألهین (۱۶۰ ،)۱۰۷۴؛ ر.ک :صـدرالمتألهین ( ،)۱۰۶۰مفـاتی الغیـب ،موسسـه تحقیقـات
فرهنگی ،تهران :ص۷۱۹؛ .۱۶۰

قالب های مثالی و خیالی( ».صمرالمتالهی ،2838 ،،ص.)15
ازاینرو صدرالمتألهین معتقد اس

قوۀ خیال و قوۀ عاقلـه اتــحاد دارنـد (همیا )181 /3 :،و

معقول بالقوه را گونهای از متخیالت معرفی میکند (صمرالمتللهی2831 ،،الیف )17 :تاجاییکه تعقـل
را در انسان مدبر بدن ،عـین تخیـل و تمثـل میدانـد(صیمرالمتالهی188 ،2832 ،،؛ صیمرالمتالهی،2831 ،،

ص)881؛ درحالیکه تعقل صرف و حقیقی ،رسیدن به مرتبۀ تجرد تام و نفس نـاطق انسـانی و
فارغ از هرگونه تجسم ،تصور و تمثل اس

(صمرالمتللهی.)117 :2832 ،،

پس انسانهایی که به مرتبۀ نفس ناطقه و تجرد تام نرسیده و مدبر بـدن مثـالی یـا مـادی
خودند ،ادراکشان از معانی کلی و بسیط ،مشوب به تخیل و خیالگونه اس و حقیق ِ هـیچ
معنایی برایشان حاصل نمیشود ،مگر همراه با خیال و تخیل باشد« :ما نمیپایریم که هریـک
دارنــد معــانی کلــی را ادراک کننــد ،اشــباح خیــالی و حکایــات وهمــی را ادراک میکننــد».
(صمرالمتللهی.)131 /3 :2132 ،،
درکُل میتوان گف

مـدرک کـه مسـانخ بـا مرتبـۀ
هرگونه ادراک از مراتـب وجـودی َ

وجودی مد ِرک نباشد ،همیشه با تصـویر و مفهومسـازیهای قـوۀ متخیلـه همـراه اسـ ؛
مـدرکی را درک میکنـد
ازاینرو ،گونهای از ادراک خیالی خواهد بود« :وقتی نفس معنا و َ
مدرک نشده اسـ  ،بیتردیـد ادراکـش همـراه بـا تخیـل
که هنوز وارد مرتبۀ وجودی آن َ
خواهد بود( ».صمرالمتللهی.)811 :2878 ،،
ازاینرو صدرالمتألهین در الشواهدالربوبیه بر آغشته بودن ادراک معانی کلـی و عقلـی بـا
خیال و تصور مثالی آن معانی نزد انسانی تأکید میکنـد کـه هنـوز متعلـق بـه بـدن اسـ  .او
میگوید ابنسینا نیز در معقولپنداری این معانی بهخطا رفته اسـ ؛ زیـرا ابنسـینا در برخـی
نوشتههایش بعضی قضایای اولی عقلی را از مصادیق ادراک عقلی صـرف و نظـری میدانـد
که بـا آن ،حیـات و سـعادت عقلـی بـرای انسـان پدیـد میآیـد (صیمرالمتللهی2831،،الیف)118 :؛
درحالیکه ادراک این معانی کلی برای انسان همیشه خیالگونه اس
کالم ذهنی پدید میآید که خود از آثار قوۀ متخیله اس

و با استعان

(صمرالمتللهی.)815 :2878 ،،

از الفا و

تبیین جایگاه و کارکرد قوۀ خیال در صدور رفتار و افعال عاقالنه از انسان ...

از افراد بشر توانایی ادراک مفاهیم بسیط و کلی را داشته باشند .بیشتر مردم هنگامی که قصـد

۱۱۷

یکسانانگاری نفس حیوانی بـا قـوۀ خیـال و دخالـ

تخیـل در تمـامی مبـادی صـدور

رفتارهای مختلف ،بهمعنای آغشته بودن تمام رفتارهای انسان با نوعی از تخیل فلسفی اس ؛
یعنی اخالق و رفتار عقلی محض ،در عالَم و حیات مادی و مثالی قابلی یهور نـدارد و هـر
خیـالوش و آمیختـه بـا
رفتاری که در مرتبۀ حس و خیا ِل عالم وجود بروز مییابـد ،رفتـاری
َ
تمایالت ،انگیزهها و شوقهای خیالی اس ؛ 1تاجاییکه حتی رفتارهـای عبـادی انسـان نیـز
آمیختــه بــا تخــیالت اسـ

(صییمرالمتللهی )278 :2878 ،،و هــرکس تخیــل خــود را از حقتعــالی

میپرستد (صیمرالمتللهی .)288 ::2831 ،،هرچه انسان به مراتب وجودی فراتـر انسـانی راه یابـد و
بر خیال خود بیشتر مسلط شود ،رفتار و اخالق وی نیز به مراتـب فراتـری از ابعـاد عقلـی و
الهی دس

مییابد.

 .۳1۱تعقل همچون فرآیند حصول ادراک :تفكر

براساس مبانی صدرالمتألهین ،تأثیر خیال بر تفکر نیز کـه از مؤلفـههای اصـلی در فرآینـد
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

۱۱۶

گزینش رفتارهای انسانی اس  ،استنتاج میشود .ادراک و حصول علم گاه با حدس ،دفعی و
از مبادی عالی علم بر مد ِرک افاضه میشـود (صیمرالمتللهی )272 :2838 ،،و گـاه کسـبی .نفـس در
قسم دوم ،در فرآیندی تدریجی و با تصرف در معلومـات خـود درپـی تحلیـل و پاسـخ بـه
مجهوالت خود ،تصمیمسازی و انتخاب افعال و رفتار خود اس  .قـوۀ متصـرفه نیـز تحـ
اختیار و حکوم

قوۀ عاقله یا واهمه قرار دارد و براساس حکوم عقل (در انسان کامل) یـا

وهم (در نفس حیوانی) ،تصرفات این قوه و عنوان آن در نفس انسان متفـاوت و معنـون بـه
تخیل یا تفکر میشود (اب،سیینا)18 :2838 ،؛ بنابراین تفکر محض و اصـطالحی در فلسـفه ،فقـط
وقتی حاصل میشود که موضوع تفکر ،معانی کلی عقلی باشـد؛ زیـرا عقـل قـادر بـه ادراک
مستقیم صور و معانی جزئیه نیس

مدرکات همسنخ خود ،یعنی عقول تـام مجـرد را
و فقط َ

درک میکند؛ ازاینرو وقتی واژۀ تفکر برای تصمیمگیری بر ایجاد فعل یا صدور رفتـاری در
خارج ،آیندهنگری ،برنامهریزی ،تحلیل پدیدهها ،سنجش راهحلهای متفاوت بـرای رسـیدن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مولوی نیز در مثنوی میگوید :بر خیالی صلحشان و جنگشان /وز خیالی فخرشان و ننگشان (دفتر اول ،بی .)۵۱

به هدفی در آینده ،تصمیمگیری برای ارادههای جزئی ،قیاسهای چهارگانـهای کـه یکـی از
اجزاء آن مفاهیم جزئی باشد و درکُل ،در غالب آن چیـزی بـهکار رود کـه مـردم در زنـدگی
مادی خود به آن میاندیشند ،مقصود چیزی جـز تخیـل بـهمعنای اصـطالحی آن در فلسـفه
نخواهد بود.

1

ابنسینا در کتاب االشارات و التنبیهات در ابتدای بحث از چیسـتی فکـر در علـم منطـق،
هوشمندانه و برای پرهیـز از مغالطـۀ اشـتراک لفـظ میگویـد« :و أعنـی بـالفکر هاهنـا [»]...
( .)2857:2خواجۀ طوسی در شرح واژۀ «هاهنا» به اختالف اصـطالح تفکـر در علـم فلسـفه و
علم منطق اشاره میکند .تعریف اصطالحی علم منطق برای «تفکر» کـه معنـای نزدیکـی بـه
معنای عرفی تفکر دارد ،حرک

بین مبادی و مطالب برای کشف مجهول اس  .این معنا اعـم

میکند ،اعم از تفکر بهمعنای فلسفی آن اس

(طوس.)21 /2 :2857 ،،

صدرالمتألهین اگرچه با ابنسینا در تعریف رایج قوۀ مفکره و تفکیک آن با تفکـر منطقـی
همراهی میکند ،براساس مبانی خویش در تعریف قوۀ خیال و کارکرد خاص وهـم ،دیـدگاه
متفاوتی در تعیین مصادیق تفکر دارد و مصادیق حقیقی آن را محدودتر میکند.
صدرالمتألهین در تقسیم گونههای مختلف اکتساب علم انسان ،هرگونه تقکـر عقالنـی و
کسب علوم تفصیلی عقلی را که از انتقال از معقولی به معقول دیگر و بهتدریج حاصل شـود،
لزوماً همراه با تخیـل میدانـد و مفـاهیم عقلـی حاصـل را درواقـع ،صـور متخیـل میدانـد
(صمرالمتللهی)225 :2878 ،،؛ یعنی قوۀ خیال در تمام تفکرهای منظم ،منطقی و مترتب بـر یکـدیگر
و بهطورمطلق در هر مسیری از مجهول به معلوم طی دخال
«حال

میکند:

انسان در کسب علـم سـه گونـه اسـ  ]...[ :یکـی آنکـه علـوم انسـان و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1آنچه ابنسینا نیز به آن تصری میکند ( ۱۱۳ :۱۰۵۱و )۱۱۱و گاه تفکر بهمعنای غیرفلسـفی (تفکـر عرفـی) را از تفکـر
بهمعنای فلسفی تفکیک میکند« :روح حامل قوۀ متخیله در جزئیات تصرف میکند که مردم به آن مفکره نیـز میگوینـد».
(ابنسینا۱۴۳۴ ،ب)۱۰۴ /۱ :

تبیین جایگاه و کارکرد قوۀ خیال در صدور رفتار و افعال عاقالنه از انسان ...

از مبادی و مطالب کلی یا جزئی و صور یا معانی اس ؛ ازاینرو چنانکه خواجه نیز تصـری

۱۱۵

صورتهای عقلی وی ،تفصیلی و زمانی باشد؛ بهطوریکه از معقولی بـه معقـول
دیگر بهتدریج در حرک باشد .انسان در این حال  ،از مشـارک خیـال در امـان
نیس  ،بلکه تعقل وی همیشه همراه با حکای های خیالی اسـ و نـوعی اتحـاد
بین تعقل و تخیل برقرار میکند( ».صمرالمتللهی.)181 /3 :2132 ،،

برایناساس ،تفکر حقیقی و بهاصطالح فلسفی (بهکارگیری معقوالت بالفعـل و تصـرف
نفس عاقله در آنها) برای انسان و مادامیکه مدبر بدن (طبیعی یا مثالی) اس  ،پدید نمیآیـد
و همیشه گونهای از تصرف خیالی اس

که بهجای تفکـر فلسـفی درنظـر گرفتـه میشـود؛

باوجوداین ،اگرچه تفکر بهمعنای فلسفی آن از انسان متعلق به بدن در حکم متعالیه منتفـی
میشود ،ایـن نکتـه بـهمعنای نفـی تفکـر منطقـی از انسـان متعلـق بـه بـدن نیسـ  ،بلکـه
بهاینمعناس

که میتوان منطقی اندیشید؛ درعینحال ،تفکر منطقی آمیخته با تخیل نیز باشـد:

«انسان تازمانیکه از حجاب علوم اکتسابی و افکار نظری رهایی نیابـد کـه بـا دو ابـزار علـم
منطق ،یعنی وهم و خیال بهدس
سال پنجم ـ شماره اول ـ پیاپی  11ـ پائیز و زمستان 1931

۱۱۹

آمدهاند ،به بصیرت نخواهد رسید( ».صمرالمتللهی.)83 :2838 ،،

این عبارت معنایی جدید از همراهی تخیل و تفکر در حکمـ

متعالیـه دارد و براسـاس

آن ،تفکر برای انسانی که مدبر بدن اس  ،فقط تفکر منطقی اس  ،نه فلسـفی و همـۀ فرآینـد
تفکر منطقی نیز آغشته به تخیالت نفسانی اس  .مشوب بودن تفکـر منطقـی بـا قـوۀ خیـال،
بهمعنای نتایج کاذب یا مغالطهگونه نیس  ،بلکـه یعنـی مـواد قضـایای بهکاررفتـه در تفکـر
منطقی ،لزوماً مشوب به خیالاند؛ بهعبارتدیگر ،تفکر منطقـی بـهمعنای انتقـال از معلـوم بـه
مجهول (فرآیند) اس

و نسب

به محتوای خود مطلق اسـ  .ایـن فرآینـد براسـاس دیـدگاه

ابنسینا میتواند محتوای عقلی ،خیالی یا حسی داشته باشد .اگر محتوای عقلی (مفاهیم کلـی
عقلی) داشته و تح

تصرف عقل نظری باشد ،تفکر اس

معانی جزئی) داشته و تح

و اگر محتـوای جزئـی (صـور و

تصرف وهم باشد ،تخیل اس ؛ اما در حکم

متعالیـه بـاوجود

پایرش تعریف تفکر فلسفی (تصرف عقل نظری در مفاهیم کلی) ،وجود مصـداقی حقیقـی
ِ
انسـان متعلـق بـه بـدن نفـی میشـود؛ زیـرا چنانکـه گفتـیم،
برای این گونه از تفکر بـرای
صدرالمتألهین حصول مفاهیم درحقیق

کلی و همچنین رسیدن به عقل بالفعـل را از انسـان

مدبر بدن نفی میکند (صمرالمتللهی )131 /3 :2132 ،،و وهم را نیز برخالف حکم

سـینوی ،جـدا

از عقل متعلق به مفاهیم و معانی جزئی نمیداند (همیا)725 /8 :،؛ پس انسانهایی که در بررسـی
و گزینش رفتارها و کارهای دقیـق و آیندهنگرانـۀ خـود همیشـه درحـال محاسـبات دقیـق،
دوراندیشی و تفکرند ،هیچگاه فارغ از خیالاندیشی و مفاهیم جزئی که همه محصل فاعلیـ
و انشاء نفـس میباشـند(قاسیمیا ،)37-33 :2818 ،،نخواهـد شـد .تاجاییکـه صـدرالمتألهین گـاه
بهصـراح تمـام مبـادی صــدور فعـل و رفتارهـای انسـانی را متصــف بـه تخیـل میکنــد
(صمرالمتللهی.)757 :2838 ،،
 .2مقام دوم :آمیختگی خیال در فرآیند تبدیل غایات و ارادههای کلی به غایات و ارادههای جزئی

قوۀ خیال افزونبر همراهی با ادراکات عقل عملی برای غای اندیشی و گـزینش اهـداف
غایات قریب ،ارادههای جزئی و شوق جزئی نیز واسطهگری میکند؛ سه چیزی که مبدأ همۀ
رفتارها و ُخلقهای انسان مختار و عاقل اس .
مقصود از غای

بعید ،غایتی اس

که بین حال کنونی فاعل و حصول آن هـدف ،مراحـل
قریـب ،غـایتی اسـ

زیاد و بهتبع فاصلۀ زمانی وجود دارد .مقصود از غایـ
صدور فعل خود در « ِ
آن» بعدی در ذهن دارد .هدف بعید یا قریب و بهتبع اراده و شوق بعیـد
یا غریب ،نسبی اس

و با تغییر مبدأ سنجش ،به قرب یا بعد نسب

کـه فاعـل از

بـه مبـدأ جدیـد متصـف

میشود (اب،سینا73 /2 ::2818 ،؛ فخررازی787 /2 :2822 ،؛ صمرالمتللهی.)218 /1 :2132 ،،

1

بهتبع غایات بعید و قریب ،شوق و اراده مترتب بر آن نیز متصف به بعد (کلی ) و قـرب
(جزئی ) میشود .غای

بعید جز شوق و انگیزهای ضعیف و کلی را برای رسیدن به هـدف

و همچنین ارادهای کمتوان و مبهم را در این مسیر برنمیانگیزد .هرچه اهداف کلی به اهداف
جزئی و بهتبع آن شوق و ارادۀ کلی ،به شوق و ارادههای جزئیتری تبـدیل شـوند ،شـوق و
اراده نیز شدت مییایـد و سـرانجام بـه فعـل جزئـی تبـدیل میشـود .ادراک ،شـوق و ارادۀ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1بنابر نسبی بودن قرب و بُعد ،رفتن به مدرسه برای درس خواندن ،غای قریب نسب
اس ؛ درحالیکه نسب

به کسـب رتبـۀ عـالی تحصـیلی

به برداشتن اولین گام در مسیر رسیدن به مدرسه و رفتن به آن غای

بعیدی اس .

تبیین جایگاه و کارکرد قوۀ خیال در صدور رفتار و افعال عاقالنه از انسان ...

(بنابر هردو تفسیر سینوی و صدرایی) ،در تبدیل غایات بعید ،ارادههای کلی و شوق کلی بـه

۱۱۷

غیرجزئی و کلی ،ازآنرو برانگیزانندۀ حرکات عینی در خارج نیس

کـه «هـر کلـی قابلیـ

انطباق بر مصادیق بسـیاری دارد»؛ بنـابراین ،تـا تصـور و هـدف جزئـی حاصـل نشـود کـه
مخص

بالاات فعل و رفتار خاصی اس  ،انتخاب هریک از مصادیق متعدد هدف و غای

کلی ترجی بالمرج خواهد بود.

1

«اگر برای ما نظری کلی شکل گیرد و براساس آن نیز شـوقی کلـی در مـا منبعـث شـود،
مستلزم ایجاد ارادهای کلـی در ماسـ

کـه چنـین ارادهای منجـر بـه صـدور فعـل از فاعـل

نمیشود( ».صمرالمتللهی.)238 :2811 ،،
تبدیل غای  ،شوق و ارادۀ کلی به جزئی ،با قوۀ خیال انجام میشود .انسـان بـا شـناخ
ِ
جدید تبدیل هـدف کلـی بـه جزئـی،
قبلی مصادیق جزئی هدف یا انشاء مصادیق و راههای
میتواند هرچهبیشتر به ارادههای جزئی دس

پیدا کند:

«قضایای کلی و دیدگاههای عقلی تازمانیکه با خیال متشخ
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۱۰۳

جزئی و متعین را پدید نیاورند ،مسلتزم حرک

و جزئی نشوند و شـوقی

ِ
[ازسویدیگر] شوق جزئـی نیـز
بدن نیستند؛

متناسب با اوضاع ،زمانها و مکانهای مختلف و  ...تغییر میکند( ».صمرالمتللهی)275 :2831 ،،

براساس این عبارت ،رفتارهای انسان حتی اگر از مبدئی عقلی و قضایایی کلـی و الزامـی
منشعب شده باشند ،تا با خیال جزئی نشوند ،نمیتوانند از انسان صادر شوند؛ چیزی که خود
براساس اوضاع مختلف تغییر میکند و براساس آن ،انسانی با دیدگاه اخالقی ثاب امـا در دو
موقعی

مختلف ،دو رفتار را بروز میدهد؛ بهعبارتدیگر ،نحوۀ جزئـی و متشـخ

شـدن

اهداف جزئی با قوۀ خیال ،از زمان ،مکان و وضع فاعل پیش از صدور فعل تـأثیر میپـایرد؛
ازاینرو ،قواعد اخالقی و رفتاری و بهتبع آن ارادههای کلی حتی برای برداشـتن قـدمی و راه
افتادن ساده نیز کارایی ندارند و هدف ،اراده و شوق برای حرک  ،باید با قوۀ خیال و متخیلـۀ
آن بعدی باشد و برای هر فعـل در ِ
نفس چنان جزئی شود که نایر به فعل بعدی فاعل در ِ
آن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1بهعبارتدیگر امکان حصول اهداف کلی و بعید با مسیرها و مصادیق متعـددی کـه میـان حـال کنـونی فاعـل و هـدف
انتهایی وجود دارد ،ابهام ایجاد میکند و انگیزه و ارادۀ جزئی را بر فعل خاص برنمیانگیزد (ابنسینا۱۴۳۴ ،ب.)۰۹۴ /۱ :

بعدی نیز هدف ،شوق و ارادۀ جزئی دیگر.
این سخن بهمعنای بیفایده دانستن محض اهداف و قواعد رفتـاری و اخالقـی کلـی در
مبادی صدور فعل و رفتار نیس  ،بلکه هر هدف ،شوق و ارادۀ جزئی ،فردی از هدف ،شوق
و ارادۀ کلی اس و تا کلی پدید نیاید ،مصادیق و افراد جزئی آن نیـز بـه تصـور درنمیآینـد
(صمرالمتللهی817 /1 :2132 ،،؛ فخررازی)838 /2 :2822 ،؛ زیرا همۀ غایات جزئی ،منـدرج تحـ ِ غایـ
کلی و همۀ شوقهای جزئی مندرج تح
هدف ،شوق و ارادۀ جزئی اس

شـوق کلـی انسـان اسـ ؛ بـهعبارتدیگر ،فقـط

که سبب حصـول حرکـ

و رفتـار خـارجی میشـود؛ امـا

هرسه نیز بدون نظر به اهداف کلی و اندراج ذیل آنهـا هیچگـاه تصـورکردنی و انشـاکردنی
نیستند؛ افزونبراین ،بدون هدف ،شوق و اراده کلی نیز هیچ هدف ،شوق و اراده جزئـی نیـز
نیز خواهند بود؛ یعنی برای وصول به هدفی کلی یـا تحقـق اخـالق یـا رفتـاری در ملکـات
نفسانی باید این هدف تا رسیدن به نتیجه همواره در قوۀ خیال فاعل حضور داشته باشد و بـر
همۀ اهداف و رفتارهای جزئی و برنامهریزیهای وی برای رسیدن بـه نتیجـه نظـارت کنـد؛
بهطوریکه با کوچکترین تردید در هـدف کلـی ،اهـداف و ارادههـای جزئـی نیـز مـردد و
حرک

متوقف میشود (صیمرالمتللهی)255 :2878 ،،؛ زیرا کلی و جزئی همسـنخاند و بـا یکـدیگر

متحد (صیمرالمتللهی)275 :2831 ،،؛ ازاینرو ،نفی یا تردید در کسب ملکهای رفتاری یا ایجاد هدفی
ِ
جزئی مندرج را در آن ملکه همراه خواهد داش .
کلی ،نفی رفتارهای
جزئی تصـویر جدیـدی از موقعیـ کنـونی در
در فرآیند صدور افعال پیدرپی ،هر فعل
ْ
ِ
خیال فاعل برای اهداف جزئی دیگر تـأثیر میگـاارد؛
ذهن فاعل میسازد و بر تصرفات قوۀ
بهعبارتدیگر ،فاعل براساس ادراک خود از موقعی کنونی ،هدف و ارادۀ جزئی بعدی را بـا
قوه خیال خود ترسـیم و انتخـاب میکنـد؛ تاجاییکـه گـاه ممکـن اسـ

برخـی ارادههـا و

حرک های جزئی و قرار گرفتن در موقعیتی خـاص ،اهـداف کلـی و متخیـل فاعـل را نیـز
دگرگون کند؛ ازاینرو هدف و حرک

همواره درحال تجددند و بر یکدیگر اثـر میگاارنـد.

صدرالمتألهین در مفاتی الغیب ،بهروشنی میگوید:

تبیین جایگاه و کارکرد قوۀ خیال در صدور رفتار و افعال عاقالنه از انسان ...

قابلی

تصویرسازی و تخیل را با قوۀ خیال ندارد؛ ازاینرو ،کلیات ضـامن اسـتمرار حرکـ

۱۰۱

«همانا ارادۀ کلی موجب حرکتی جزئی از نقطۀ الف بـه ب یـا از ب بـه ج نخواهـد
شد .هدف و ارادۀ کلی تو برای حرک به مکه تازمانیکه به هدف و ارادهای جزئـی
که کدام قدم را و در کدام جه بهسوی هدف برداری ،موجـب حرکـ نخواهـد
شد تازمانیکه به هدف و ارادهای جزئی تبدیل شود و همینطور در قدمهای بعدی.
البته هدف و ارادۀ کلی سبب استمرار حرک تو تا رسیدن بـه هـدف خواهـد شـد.
همچنین وقتی قدم جدیدی برمیداری ،تصور و ارادۀ جدیدی در ذهن برای قـدم
بعدی ایجـاد میشـود و تـا رسـیدن بـه هـدف نهـایی ادامـه دارد؛ یعنـی هـدف و
حرک های جزئی بر یکدیگر تأثیر میگاارند( ».صمرالمتللهی.)831 :2838 ،،

برایناساس ،صدرالمتألهین قاعدهای مستحکم را دربارۀ تغییر همیشگی فاعل و اهـدافش
میگوید که متأثر از حرکات متجدد وی در مسیر افعال و رفتار اوس « :ذات هر فاعلی مبـدأ
حرکات ،صفات و افعال وی اس
تخیل از ابتدای حرک
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۱۰۱

تا نهای

که همواره متجدد و سیال اس » (2831الف)38 :؛ یعنـی قـوۀ
آن ،همیشه درحالفعالی

اس

و هرآن تصمیمات ،اهـداف

جزئی و انشائات جدیدی را در مسیر رسیدن به فعل خارجی پدید میآورد؛ ازاینرو ،چنـین
که ابتدای فرآیند صدور فعل و در مرحلۀ تصدیق فایده ،رفتاری از انسان بـروز کنـد و

نیس

سغس انسان پیوسته و خودکار به مسیرش ادامه دهد؛ زیرا گاهی دیدگاههای برخـی در طـول
حرک

تغییر میکند و حتی از ادامۀ مسـیر منصـرف میشـوند .گـاه ابتـدا رفتـار خاصـی را

پیشمیگیرند و همۀ تصمیمات و اختیارات خود را برای کسب آن ملکۀ رفتاری جهـ دهی
میکنند؛ اما در میانۀ راه ،رفتار خود را تغییر میدهنـد و رویـۀ دیگـری را برمیگزیننـد .همـۀ
اینها نشاندهندۀ تأثیرپایری فراوان رفتار انسان از قوۀ خیال اسـ ؛ بهطوریکـه چگـونگی
خیالاندیشی یا خیالپردازی انسان در مسیر زندگی ،تأثیر مستقیمی بـر رفتـار وی میگـاارد؛
ازاینرو ،مدیری

خیال در نفس انسانی ،بر مدیری

رفتارها نیز تأثیر مستقیم میگاارد.

نتیجهگیری

صدرالمتألهین براسـاس تعریـف خاصـش از قـوۀ خیـال و جایگـاهش در نفسشناسـی
حکم

متعالیه ،خیال را کل نفس حیوانی میداند .خیالانگاری کل نفس حیوانی که بهمعنای

اعتقاد به وجود نفس حیوانی در مرتبۀ خیال از مراتـب سـهگانۀ هسـتی اسـ  ،سـبب تـأثیر

ِ
انسان متعلـق بـه بـدن میشـود .صـدرالمتألهین
مستقیم خیال در مبادی ادراکی صدور افعال
تعقل محض و غیرمشوب با خیال را از انسان در مرتبۀ تدبیر بدن نفی میکند؛ ازایـنرو ،تنهـا
گونۀ تفکر را که میتوان تصور کرد ،تفکر منطقی (نه فلسفی) معرفی میکنـد .تفکـر منطقـی
که ُمنتج یقین ،اعتقاد به صح

و لزوم صدور افعال از فاعل اس  ،همواره با اسـتعان

خیـال

همراه اس ؛ یعنی فاعل اگرچه در ایجاد افعال خاص خود ،با یقین و تصدیق به مفیـد بـودن
آنها مسیر خود را طی میکند ،اما افعالش مشوب به تخیالت نفسانیاند.
همچنین خیال در تبدیل اهداف و شوقهای کلی به جزئیـات نیـز مـؤثر اسـ  .اهـداف،
ارادهها و شوقهای کلی تا به هدف ،اراده و شوق جزئی تبدیل نشوند ،هیچ فعلـی از انسـان
صادر نمیشود .قوۀ خیال با استعان از ادراکهای پیشین یا انشـاء ادراکـات جزئـی جدیـد،
حرک

و صدور فعل خارجی از وی میشود .صدور افعال جدید و رسیدن به موقعی هـای

جدید نیز بر ادارک خیالگونۀ انسـان و بـهتبع اراده و شـوق حاصـل از آن تـأثیر میگـاارد.
براساس ادراک و موقعی

جدید اس

که افعال جزئی بعـدی صـادر میشـوند .نمایـۀ کلـی

پژوهش را میتوان در شکل زیر مشاهده نمود.

شوق واراده
جزئی

صدور فعل و

اهداف جزئی

خیالاندیشی

رفتار

تغییر دراهداف

تغییردرنفس

موقعی و ادراک

کلی

وغای اندیشی

جدید

تبیین جایگاه و کارکرد قوۀ خیال در صدور رفتار و افعال عاقالنه از انسان ...

اهداف جزئی را در انسان برای رسیدن به اهداف کلی و غایات بعید برمیانگیـزد و موجـب
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