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 مقدمه

. از میان حواس اندشمردهباطنی  مدرکهخیال را یکی از اقسام قوای  قوهاندیشمندان مسلمان، 

ک مدرِقوه و  «خیال» قوهک صور، مدرِ قوه. اندیمعانک ک صور و برخی مدرِباطنی، برخی مدرِ

باطنی،  گانهپنج. فارابی از میان حواس (57: 1374طوسی،  نیرالدینص) نامیده شده است «وهم» ،معانی

 : 1405فارابی، ) داندیمحس مشترک و واهمه را مدِرک دانسته و خیال و حافظه را حافظ صور  فقط

: 8ج ،1981 ،شیرازیاللدین )صدرااند نامیده «مصوره»آن را  نایسابنو برخی دیگر مانند صدرا و  (287

 این قوه، اهتمام بر هیتسم وجه. فارغ از همه اختالف نظرها در (186: 1374الدین طوسی، ؛ نصیر213

در  داری و استخدام صوربسیاری از جمله خزانه یکارکردهاای باطنی است که اثبات قوه

سه  نگرش ، دربرانگیزبحثتجرد این قوه یکی از مسائل  مادیت و عهده دارد. را بر یسازصورت

 بوده است. ، اشراق و حکمت متعالیهءمکتب فکری مشا

ق مادی خالی یهای جزئی، به هیچ وجه از عالورتخیال به تبع ادراک ص قوه ،نایسابناز نظر 

خیال  قوهانگاری مادی. (167 :1430سینا، ابن) و به همین سبب نیازمند آالت جسمانی است یستن

له متفاوت ئاما رویکرد اشراقیون به این مس نیز تداوم یافت، سهروردی شهیاندبه تبعیت از مشاء در 

گرفتن مبنای مشائیان، به دنبال مکانی برای صور خیالی ذهنی فرضشیپسهروردی با  بوده است.

 مظهری برای صیاصی معلقه در عالم مثال منفصل است ،نهیآخیال، بسان  قوه ،او بود. از نظر

 .(212: 1373)سهروردی، 

 هینظرتطور این نظریات در بستر حکمت متعالیه با رویکرد متفاوتی است. صدرا با عبور از 

به وجود  مسئلهپردازی در این برای نظریهجدیدی  عرصهپذیرش تجرد آن،  خیال و قوهانگاری مادی

 سهروردیجایگاه صور خیالی بوده است.  بارهدر سهروردیصدرا و  هینظر. یکی از نقاط افتراق آورد

، دادیمنسبت  ،خیالی را به خیال منفصل، که عالمی مابین عالم ارواح و عالم ماده است همه صور

 .دانستیمتوان هر انسانی  قوه خیال و در یهاتیقابلرا یکی از  هاصورتاما ابداع 

، یکی از فیلسوفان نوصدرایی است که در ضمن احاطه به آراء سه مکتب مشاء آملی زادهحسن

سعی  مقاله. در این است دهیبرگزخیال  قوه یشناسیهستدر  جدیدیو اشراق و صدرایی رویکرد 

 د.شوماهیت خیال، تجرد و کارکرد آن بررسی  بارهتفکیک دربه وی یبر آن است تا آرا
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 تحقیق نهیشیپ

از زوایای مختلف و از  مسئلهماهیت خیال و تجرد آن پرداخته شده و این  بسیاری بهدر مقاالت 

خیال از منظر  قوهو بررسی  مسئلهاین  نهیشیپه است. بنابراین، شدمتفاوت بررسی  یهادگاهید

 مکتب صدرا بسیار بیشتر از مقاالت ذیل است.

 نایسابن مواضع« تجرد خیال در حکمت سینوی یهابارقهجوی نخستین وجست» مقالهدر 

و در کاویده شده تجرد و مادیت این قوه به و رویکردهای متفاوت او  ،خیال بررسی قوه بارهدر

 است.شده متمایل به تجرد این قوه دانسته  مستنداتی رأی او عرضهنهایت با 

مدعای این  ،نویسنده« متعالیهدرنگی بر کتاب تجرد خیال در حکمت نقدی بر کتاب » مقالهدر 

 تأثیر یعربابناز  اشفلسفی یهاشهیاندخیال و در  منظومهصدرا در ترسیم  کهرا  کتاب نویسنده

 ده است.کررا بررسی  یعربابنصدرا از دیدگاه عرفانی  شهیاندده و دالیل اثرپذیری کرپذیرفته نقد 

 یشناسمعرفتسینوی و صدرایی در  حوزه دوبررسی برخی پیامدهای رویکرد نوین » مقالهدر 

و صدرا بررسی  نایسابنخیال از دیدگاه  قوه یشناختمعرفتوجودشناختی و  یهامؤلفه« خیال قوه

تاکنون بررسی آملی  زادهحسنخیال از منظر  قوهآمده، عملی بهجوهاوبر اساس جست ه است.شد

 است. نشده

 آملی زادهحسنماهیت خیال از منظر . 1

 بارهکه تفکیک مشخصی در کندیمتقسیمات قوای باطنی، این گمان را تقویت  حوزهدرنگی در 

 قوهکه مشترک چنان پررنگ نشان داده شده . گاهی کارکرد حس است خیال صورت نگرفته قوه

. گاهی هم چنان به خوردیمیا با کارکرد ضعیف به چشم  اثریبباطنی،  قوهخیال در کنار این 

که سایر قوای باطنی را فاقد توانمندی  شودیمخیال پرداخته  قوهانشائی و ادراکی  یهاتیقابل

 .دهدیمضعیف نشان  یهاتیقابلادراکی یا با 

خیال یکی از قوای باطنی است که خزانه و محل تجمع  قوهاساس تقسیم مشهور،  بر

صور خیالی بدانیم، ماهیت خیال و  دارخزانهفقط ادراکی بوده است. اما اگر خیال را  یهاصورت

 مسئلهاست و نگاهی گذرا در متون فلسفی این  پذیرادراکی و انشائی آن مناقشه یکارکردهااثبات 

 ده است.کررا با تردید مواجه 
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فارابی  شهیاندخیال در  قوهخیال و متخیله قائل نیست.  قوهفارابی در آثار خود، تفکیکی بین 

ست. او در بیشتر مواقع آن را خیال و در ا او عهده براست که فعالیت خیال و متخیله  یاقوه

 فصوص الحکموی در کتاب  .(65 :1390، بهشتیو  )نجاتی نامدیممتخیله  قوهبرخی مواقع آن را 

 خیال و حافظه را حافظ صور قوهمدرک دانسته و  قوهحس مشترک و واهمه را دو  فقطخویش 

 :1375زاده آملی، ؛ حسن79: 1405)فارابی،  قائل نیستخیال  قوهو کارکرد ادراکی برای  کندیم معرفی

که رابط ایصال صور به حس  داندیمحس مشترک  فارابی حواس ظاهری را جواسیس .(240

به شرط حضور صور  فقطخزانه خیال باشند،  ند و همه صور بیرونی و صوری که درامشترک

 سیناابن .(272: )همان ، چه از این جهان و چه از آن سوشوندمیمشاهده  ادراک در حس مشترک

و فیلسوفان جدید آن را دو  ،که اطبا، حس مشترک و خیال را یکی کندیمرا گوشزد  مسئلهاین 

غیر از آن است که  کندیمنیرویی که محسوسات را دریافت گوید می صراحتبهو  شمرندیمنیرو 

رویکردی  اما در .(216: 1389، آملی زادهحسن) پس خیال غیر از حس مشترک است .داردیمآن را نگه 

 داندینمبر معنای مصطلح فلسفی آن  فقطخیال را  قوهدیگر در پاسخ به فاضل قوشجی، مفهوم 

 .(709: )همان

این  یانگارکسانیقائل به  را لحاظ کرده و تلویحاً مشترک حسخیال و  قوهصدرا مسانخت 

حس  قوهبین دو  نکردنتفکیک ،. از نگاه وی(214: 8ج ،1981، شیرازیالدین )صدرال دو قوه شده است

حس مشترک و  قوهتوان دو کند و حتی میخیال در اصل موضوع خللی وارد نمی قوهمشترک و 

ا وی به تفصیل و شرح ام .(همان) خیال را یک قوه دانست که دارای درجات شدت و ضعف است

 آن نپرداخته است. حدود

این ارتکاز ناصواب را ناشی از خلط مباحث در تقسیم قوای باطنی و به سبب آملی زاده حسن

اشتهار و انس به اصطالح، موجب این  وی، هدیعق. به داندیمخیال  قوهقصور در تفکیک حدود 

 گفتهسخن گاهی از تجرد بنطاسیا و حس مشترک در کتب فلسفی  چنانچهده است. شاشکال 

را هم  آنها همهو  سازدیمو گاهی از صوری که متخیله  ،و گاهی هم از تجرد خیال شودیم

 .(709: 1389، آملی زاده)حسن ندیگویم «خیال»

خیال در مباحث مشخص شود تا این اشکال در  قوه محدودهباید  ،زاده آملیحسن دهیعقبه 

قوای باطنی به طریق مشهور،  یبندمرتبه، ویر هندسه فکری د رسدیم نظر بهاذهان پدید نیاید. 
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قوای باطنی نیست. در تقسیم  یهاتیظرف همهتقسیم کامل و تامی باشد و با توجه به  تواندینم

ده است. قوای مدرکه یا مدرک شباطنی به قوای مدرکه و معین ادراک، تقسیم  گانهپنجمشهور قوای 

و قوای باطنی که معین در ادراک  ک معانی هستندیا مانند وهم، مدرِ  ،مانند حس مشترک ،صورند

یا معین در ادراک  ،خیال قوهمانند  ،حفظ، معین در ادراک صورند واسطهاین قوا هستند یا به 

 کنندیمدر مدرکات تصرف  فقط بلکه ،د و نه حافظنایا نه معین ؛حافظه و ذاکره قوهند، مانند امعانی

 .(522: همان) شوندیمو به دو اعتبار گاهی متخیله و گاهی مفکره نامیده 

 هر یک از افعال آنکهتقسیم فوق بر اساس تعدد جهات استعدادی شکل یافته و به سبب 

 شده است. اما اشکاالتی نیز دارد، از جمله اینکه ، ترسیمت گرفتهئدر درون نش یاقوهنفسانی از 

که منشأ قبول  یاقوه. یعنی کندیمکارکردهای قوای باطنی در بسیاری مواقع در هم تداخل 

 توانیمبه نظر صدرا، حس مشترک و خیال را  نکهیامنشأ حفظ هم باشد. چه  تواندیم است

 .(214: 8ج ،1981، شیرازیالدین )صدرال دانست درجات شدت و ضعف یک قوه

در تقسیمات قوای باطنی قائل  ویبیانگر اعتبار جدیدی است که  زادهحسنتتبع در آثار 

ماهیت تجردی قوای باطنی است.  نوع نگاه وی در تقسیم قوای باطنی برگرفته از است. شده

بندی، بنا بر ادراکی تقسیم، پاسخ وی را در بیان سبب نصیرالدین طوسینقد سخن  با زادهحسن

در تقسیم قوای باطنی  زادهحسن مبنای .(522)همان:  ندانسته استو معین ادراک بودن قوا، مکفی 

 مرحلهبدن در  ،بر اساس ماهیت تجردی تام و تجرد برزخی نفس ناطقه است. بر این اساس

تجرد خیالی و مثالی و برزخی نفس  مرحلهنفس انسانی است و در مقام بعد  نازله مرتبهنخست، 

، آملی زادهحسن) دیمایپیمفوق تجرد را  مرحلهد تام و تجر مرحلهمراحل بعد  ناطقه است و در

صور است، محدود  دارخزانهباطنی که  قوهبه یک  فقطبر این اساس، تقسیم خیال  .(708: 1389

 هم وی، به حس مشترک و صوری نظر بهاز تعاریف متداول دارد.  ترعیوس یادامنهبلکه  دشوینم

و مجرد به تجرد  کندیممتصرفه، آن را تحت فرمان وهم و نفس ناطقه ترکیب و تألیف  قوهکه 

 .(709: همان) ندیگویمتام نیستند و تجرد برزخی دارند خیال 

در تقسیم و تفکیک قوای باطنی بر اساس میزان تجرد قوای باطنی است.  زادهحسنمبنای 

تحدید را قوا  یکارکردها ،عد تجردی قوای باطنینظر گرفتن بُ بدون در توانینم ،وی دهیعق به

قوای باطنی نفس، در دیدگاه وی با مبنای وحدت شخصیه همگرایی  یبندمیتقس. کردو تقسیم 
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تجرد را سپری خواهد کرد. تجرد برزخی  مرتبهدارد. بر اساس دیدگاه وحدت شخصیه، نفس چهار 

فوق تجرد نفس و بعد  مرتبهعاقله، و  قوه مرتبهخیال و مثال متصل، تجرد عقالنی در  مرتبهدر 

 حقهبر این تفکر که انسان وحدت  وحدت عددی است و مرتبهفوق  مرتبهالهوتی که  مرتبهاز آن 

 حقیقیه ظلیه دارد استوار است.

 زاده آملیحسنخیال در مکاتب فلسفه اسالمی از منظر  قوه و تجرد انگاریمادی. 1. 1

خیال  قوه یشناسیهست نهیزم، سهروردی و صدرا در نایسابن، دیدگاه زاده آملیحسندر نگاه 

 متفاوت و متأثر از نظام فکری رایج در عصر خویش بوده است.

خیال داشته است. موضع مشهور این است  قوه بهرویکردهای متفاوتی  نایسابندر مکتب مشاء، 

جزئیت و تشخص و تمایز  خیال را مادی دانسته و قوهبا تبعیت از مشرب مشائی خویش،  ویکه 

اساس این تبیین از . بر (209: 1430 ،نایسابن) فردی را بدون وجود ماده و قابل، ناممکن دانسته است

ست و خیال و سایر ا ت در آنهاادراکات جزئی، مستلزم وجدان مادیت و قابلی، تمایز نایسابندیدگاه 

در  نیهمچنو  کنندیمصور و معانی جزئی را ادراک یا حفظ  نکهیاقوای باطنی نفس، از جهت 

از سنخ امور  رندیگیمهای حسی از ابزار جسمانی کمک عوارض و صورت تامهتجرید و تقشیر غیر

گیرد و ادراک جزئیات به کلیات و معقوالت تعلق می فقطو ادراک نفس  (166 :)همان مادی هستند

 .(167: همان) است ریپذامکانقوای جسمانی  برای فقطنیز 

 ادلهو آن را با برخی از د نگرمیخیال با تردید  قوهمادیت  به مسئله سیناابندر رویکرد دوم، 

محذورات  کردرا به تغییر موضع ترغیب وی دالیلی که  نیترمهمداند. یکی از عقلی دیگر منافی می

، همو)منقسمه، پذیرفتنی نیست  عضودر  رمنقسمهیغ انطباع صور ،انطباع صور در نفس بود. از نگاه او

ها در عضوی از اعضای بدن، تحلیل و از بین رفتن صور پذیرش انطباع صورت الزمه و (164: 1371

تغییرات عضوی،  تبع به ،بنابراین .)همان( در اثر تغذیه و تجزیه و تحلیل آن عضو و اجزای آن است

خیال از صور خیالی و انتظار  خزانهماندن برآیند این امر، خالیشوند. صور خیالی منطبعه زایل می

شود که پس از یست و بالوجدان دریافت میفتنی نبرای حدوث صور جدید است. این فرض پذیر

 یرمادیغی جوهرنهایت، وی،  های خیالی پیشین هنوز استوار است. درتغییر و تحوالت عضو، صورت

 داند.ود این جوهر مجرد را در تمامی حیوانات الزم میرا شرط استحفاظ صور دانسته و وج
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خیال  قوهرد دن عباراتی، تجکرفراتر از مقام تردید بوده و وی با مطرح یناسابنرویکرد سوم 

تصریح، سینا به، ابنآملی زادهحسن هدیعقبه  را دور از ذهن ندانسته و به پذیرش آن متمایل است.

 .(194: 1366 ،آملی زادهحسن) است شدهده و مستبصر کرنبودن خیال را مطرح جسمانی

عقل  قوهخیال را استمرار فعالیت  قوه، ادراک جزئیات در شفاکتاب النفس  در نایسابناگرچه 

 و احتمال تجرد از ماده و عالئق مادی را در این قوه محال و دانستهبر خیال  فعال عقلو اشراق نور 

نسبت به مقام  االشارات والتنبیهاتاما موضع وی در کتاب  ،(209 :2ج ،1430، نایسابن) داندبعید می

شرح االشارات در نصیرالدین طوسی  1.نمایدخیال ناسازگار می قوهخیال، با مادیت  قوهاشراق 

های خیالی شهودی صورت مالئکه و استماع کالم آنها و اقسام دیگری از صورت مشاهده والتنبیهات،

 داردداند که شدت و ضعف خیال و ارتسام صور در حس مشترک می اشراق در نمونهمجرد را 

در این موضع خود، جایگاه قوه خیال را از انحصار ادراکات  نایسابن .(408: 1375)نصیرالدین طوسی، 

خیال  قوهو ادراک صوری از سنخ امور مجرد را نیز بخشی از ادراکات  کندمیجزئی و مادی خارج 

قوای  همهبر اساس این ادعا،  خیال است. قوهتجرد  هینظرسینا به بیانگر گرایش ابن ،این داند.می

در تبیین مسائلی همچون وحی و  نایسابنو است واجد کارکرد ادراکی  ،باطنی، از جمله خیال

 .(150 :1392)نجاتی،  خیال بهره برده است قوهمعجزه نبوی از کارکرد ادراکی 

 ،مشائیان هیروالی، بداهتاً به تجرد قوای خیبه  سهروردیزاده آملی، رویکرد به عقیده حسن

رأی  هایتاً اما سهروردی ن (194: 1382، آملی زادهحسن) انگاری خیال مبتنی بوده استجسمانی بر

دماغ را ممتنع  ومشاء را به دلیل مقام ادراکی خیال نپذیرفت و انطباع صور در ابعاد جسمانیِ عین 

اند. او آنها را صیاصی گاه منطبع نبودهخیالی هیچ یهاصورتبود که معتقد دانست. سهروردی 

مانند خیالی را  یهاصورتمحلی جسمانی قائل شد و  شانبرای توانینمای نامید که معلقه

انی ذاتی المحل و المک شاخصهنمودارشده در آینه مظهری از حقایق معرفی کرد که  یهاصورت

 .(194: 1382، زادهحسن ؛212: 1373 )سهروردی،آنها است 

                                                             
إلی  االنتهاز فی حال الیقظه فربما نزل االثرلخلس و فإذا کانت النفس قویة الجوهر تسع للجوانب المتجاذیه لم یبعد أن یقع لها هذا. 1

ما انتقش  فأشرق فی الخیال إشراقا واضحا واغتصب الخیال لوح حس المشترک إلی جهته فرسم فوقف هناک و ربما استولی األثر الذکر

 .(156: 1375 )نصیرالدین طوسی، فیه
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صور ادراکی خیالی، مظاهری هستند که نفس، آن صور را در عالم مثال منفصل  ،در نگاه او

نیست؛ بلکه به معنای جایی است که تحریک  انطباع بودنمظهریت به معنای محل یابد. اما می

اصل و حقیقت  ،بنابراین .(249: 1389پناه، )یزدان در مثال منفصل دیده شود هاصورتکند تا آن می

مانند آینه یا خیال،  ییبسترهاعالم مثال منفصل است که مواطن و  های ادراکی مثالی درصورت

 .رودیمها به شمار مظاهر آن صورت

 د. او با عبورکرابعاد جسمانی خارج  مختصات صور خیالی را از چارچوب انحصار در سهروردی

های فاقد . وی صور خیالی را صورترا تشریح کردهای صور خیالی ویژگی ،انگاریجسمانی هینظراز 

 پذیرند.محل و مکان دانست که به سبب این امتیاز، دیگر انطباع در بعدی مادی را نمی

لحاظ ماهوی با  ازمجرد و خیالی پذیرفته شده و  یهاافتیدرصور خیالی و  ،در نگاه وی 

خیالی مشائی و انطباع ذهنی آنها متفاوت است. اما وی مکان و مأمنی برای این صور مطرح  صور

معانی جزئی و وهمی و نیز صور خیالی را عالم افالک و انوار مدبر فلکی  خزانه. وی دکنینم

 .(208: 1395 ،دیگران)اشکوری و  آوردینمو از عالم مثال متصل انسانی حرفی به میان  شمردیبرم

نه را به عالم مثال موجود در خواب و صور موجود در آییاگرچه برخی احواالت نفس مانند صور 

 داندیمو مثال مجرد را در برابر خیال منفصل، عاری از برخی اختصاصات مادی  دهدیممجرد نسبت 

 یهایژگیوهمه  توانینمکه مانند نور ناقصی در کنار نور کامل از درخشش برخوردار است ولی 

خیال را وجود ماهیت جوهری  با خیال متصل صدرایی دانست. او صور همسانچنین عالمی را 

 .(211: 1380)سهروردی،  ض تلقی شودرَعَ تواندینمکه استقالل وجودی دارد و  داندمی

تواند وی، خیال نمی دهیعق به .(209: همان) پذیردقوه خیال را نمی یدارخزانهسهروردی مقام 

های مخزون در ذهن، باید همیشه نزد انسان حاضر ذهنی تلقی شود. زیرا صورت دار صورخزانه

 یهاصورت مواقع،از در بسیاری  که یحالحاالت را داشته باشند. در  همه درباشند و قابلیت ادراک 

 یهاصورت، انسان به سبب استعداد، یادآورییند آفر در ،رود. به نظر ویکلی از یاد میبه اشیا

، از عالم ذکر که همان عالم خیال منفصل است به عالم خیال است فراموش کردهرا  آنچهشبیه به 

 .(همان) گرداندمی متصل باز



 آملي زادهحسنمنظر از شناسي قوه خیالهستيبررسي 

 

 

125 

 دهیعقبه ادراک جزئیات وجود دارد. بنا بر  راجعاثباتی در فاعلیت نفس  دو دیدگاه نفی و

 نیهم به .(341 :2ج ،1411)فخرالدین رازی، اکات باشد ادر بالواسطهمرجع  تواندینم نفس ،برخی

 .شودیمخیال نسبت داده  قوهدلیل، ادراک جزئیات به برخی از قوای جسمانی مانند 

 یهامربع به سه شکل در مثال مشهور خیال قوهدر نظام فکری صدرا، ادراک جزئیات در 

 هامربعدر ذهن یا به سبب ذات ماهوی . تشخیص تمایز مربع راست و چپ شودیمسینوی تحلیل 

تمایزی  گونهچیه هامربعصدرا،  دهیعق بهزم ذات. ، یا به سبب امر غیرالاست یا به سبب لوازم ذات

 ،یعنی ذهن ،به سبب محل آنها فقطلوازم ماهوی ندارند و تمایز،  نیچنهملحاظ ماهیت و  از

محذور  با بسنجیم کندیماست. اگر این تمایز را به سبب تقییدی که عقل به آنها ضمیمه  ریپذامکان

 گاهچیه هامربعبودن که تصور راست یا چپ ابندییمرو هستیم. زیرا وجدان و عقل دروجدانی روبه

و با ترسیم هویت  کندیمها را رد تابع فرض ما نبوده است. صدرا مدعای حلول و انطباع صورت

 .(236-234 :8ج )همان، داردیمرا بیان  یخیال، دیدگاه متفاوت قوهو رد هویت قابلی  فاعلی نفس

را  آنها توانینموجه  چیه بهو  دکنیمذهنی را جعل  یهامربعهویت  ،وی، نفس دهیعقبه 

ادراکی  یهاصورت، یکسان انگاشت. اندیجسمان مادهخارجی که دارای  یهامربعبا هویت قابلی 

 .(236 :1375، شیرازیالدین )صدرال اندیخارجگونه ماده  و فاقد هر رندخیالی، هویت بسیط و صوری دا

در نظر داشتن جهات فاعلی نفس برای صدور صور خیالی، امتیاز نظر صدرا در باب تجرد 

 هشود نفس قادر بخیال سبب می قوهها است. در نگاه او، ویژگی خیال نسبت به سایر اندیشه

شوند. به انشاء و ایجاد صور باشد و به سبب جهت فاعلی نفس، صور خیالی از هم متمایز می

های خاص باال یا پایین و چپ یا راست مندیء صورت خیالی مربع به همراه جهتوی، انشا دهیعق

 د.شووجودی این صور است که با وجود آنها از سوی نفس جعل و انشاء می الزمهبودن آن، 

کلیات و جزئیات متفاوت است، ادراکات  در خصوصمراتب ادراک نفس  چون ،صدرا دهیعقبه 

. در ادراکات جزئی، نفس نیازمند احساس است است ریپذامکاناکتسابی نفس نیز به دو صورت 

این ادراکات با غفلت نفس،  و در ادراک معقوالت به مقدماتی مانند تفکر و استدالل نیاز دارد. اما

آیند و برای ادراک مجدد آنها نیازمند تکرار فر روندیمشوند و از ذهن بیرون محو و نابود می

 نوعینفس انسان واجد  کمتیم. این شرایط همیشگی نیست و کمهسکردن مقدمات ادراک و طی

تواند معقوالت و د که به سبب آن هر وقت اراده کند میشوخیال می قوهکمال وجودی در 
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 دشوکه نفس در این مرحله با نور مجرد متحد می یاگونهبه  ،محسوسات قبلی خود را درک کند

 .(399: 1375مصباح یزدی،  ؛214: 1981، همو)

 ،ایرادات فخر رازی و خیال قوهانگاری جسمانیه بدر پاسخ ، پاسخ نقضی صدرا نیترمهم

انطباع عظیم در اشکال  با کهاست  جزئی دماغی و مغزی در« انطباع عظیم در صغیر»بودن محال

 .(235: 8ج ،1981ازی، رشیال)صدرالدین  استمطرح کرده صغیر 

خیال مطرح شده  قوهانگاری جسمانی راجع بهاین پاسخ نقضی بر اساس مدعای مشائیان  

یعنی  .(همان) ذهن است ،خیالی از حیث مقدار یهاصورتمنشأ تمایز  در مکتب مشاء،است. 

آن  ترکوچک جزءدر  ترکوچکاز محل جسمانی و صورت  یتربزرگدر جزء  تربزرگصورت 

 گرددیمکه صور خیالی در محل جسمانی مرتسم  شودیمبه این ترتیب ثابت  .دشویممرتسم 

صور خیالی در بخش  کهنیاهیچ وجهی برای پذیرش  ،صدرا دهیعقبه اما  .(504 :1375)مصباح یزدی، 

با توجه به چنین وجهی را بپذیریم  اگر هممتمایزی در مغز منطبع شده باشند وجود ندارد و 

کدام از صور خیالی، بخش بسیار کوچکی از مغز خواهد بود و بدیهی  هر کثرت صور خیالی، سهم

بزرگ باشند و نه با آن  یهاصورتمحل انطباع  توانندیمنه  ،است که اجزای بسیار کوچک مغز

مصباح  ؛236: 8ج ،1981شیرازی، الصدرالدین ) حامل این همه صور خیالی باشند توانندیممقدار کم 

 .(505 :1375یزدی، 

مد آناکاراز طریق استدالل انطباع عظیم در صغیر را خیال  قوهاثبات تجرد  آملی زادهحسن

اغذ کصفحه  یا بر رویصورت اشکه  طورهمانو است  پذیراین پاسخ مناقشه ،وی دهیعق. به داندیم

آنها  یر خارجیاز مقاد کیحا یخوبو به شودیمآنها رسم  یبا حفظ تناسب و اعتدال خارج کیوچک

 یا در قوه مادین است صور اشکمم است، یاتش باقکشود باز به همان محا کوچکاندازه  است و هر

ور، کل مذین وجه دلید و بنابرایایالزم ن در کبیر ریه انطباق صغکال به همان نحو منطبع شود یخ

ال یقوه خ ی، و نه تجرد برزخاست سهروردی عقیده و نظر هک کندیمال منفصل را اثبات ینه عالم خ

 .(273 :6ج ،1381 ،همو؛ 193 :1382، آملی زادهحسن) رده استکار یه صدرا اختکرا 

از « درک وجدانی» خیال، قوهدالیل بر اثبات تجرد برزخی  نیترمهمیکی از  زاده،حسنبه نظر 

با کمی توجه و التفات  فقطمحسوس پیرامونی است. درک وجدانی از محسوسات بالعرض  یاشیا

این حقیقت را دریابد که تصورات و اشباح  تواندیمشخصی  و هر دیآیمبه ادراکات باطنی پدید 
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در خواب و بیداری ادراک  ،عد و حجم و عوارض مادی یکساناشیا را با یک هیئت، طول و عرض و بُ

ادراکات را دارد و این قوه مانند سایر  گونهنیادارد که  یاقوهکه  ابدییمو  (252: 1385، همو) کندیم

 چند آالت و ادوات آنها مادی باشد.، هرمادی باشد تواندینمقوا شأنی از شئون نفس است و 

 زاده آملیحسننفس و خیال از منظر  رابطه .2. 1

 عینیت خیال با نفس. 1. 2. 1

الربطی بررسی ماهیت خیال بدون در نظر گرفتن هویت عین ،آملی زادهحسندر نظام فکری 

حقیقت ممتد « النفس فی وحدتها کل القوی» قاعدهکه نفس بر اساس  ییآنجاخیال، ناتمام است. از 

استقالل  گونهچیهو  استون آن ئشأنی از ش صرفاً خیال  قوهکه  شودیمدر نظر گرفته  یواحد

ند هویت ربطی و تعلقی خویش را خواهند شوخیال ترسیم می قوهوجودی ندارد، صوری که در 

مذکور و وحدت و امتداد  قاعده الزمه. (289: 1375، همو ؛182، دفتر دوم: الف 1378، همو)داشت 

 عنوان بهو ند اظهوری و تطورات وجودی نفس ناتئشتقوای نفسانی  همهنفسانی، این است که 

در  ای از قوافعل هر قوه ،. بر این اساسشوندیمدر نظر گرفته  اصل محفوظی که در همه هست

 ،در نگاه وی .(289 )همان: شودبه قوا نسبت داده می مجازاًچه حقیقت منتسب به نفس است، اگر

ممتد است و از باالترین مرحله تا و متشخص  یبدنش موجود مرحلهنفس تا  مرتبهانسان از 

 .(73: الف 1378 ،زادهحسن) هویت و شخصیت است، همه مراتب یک اشنازله مرتبه

. وی نفس یابدمی، سیر اتحادی نفس با قوا در شرایط مکاشفه بروز و ظهور زادهحسندر نگاه 

ظاهر از  که یهنگامدر شرایط جذبه،  که داندیم« التأخذه سنة و النوم»ناطقه را مظهری از اسم 

عاقله عاجز  قوهدست بردارد و باطن را به خود درگیر کند،  (همان حس مشترک )یعنی باطن

خیال  قوهعاقله نتواند بر آن حاکم شود. در چنین شرایطی  قوهشود شده و شدت جذبه سبب می

های شود اندیشه. همین امر سبب مییابدمیمشترک استیال و تسلط  د و بر حسشوقوی می

حس  نهیآدر  ،متصرفه قوهخیال به استخدام  خزانه شده درهای پنهاننهفته در حافظه و صورت

 .(322: 1375، همو) مشترک تمثل پیدا کند
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 بودن قوه خیالدراکه .2. 2. 1

معطوف نیست  هاصورتو محل تجمع  یدارخزانهبه  فقطخیال  قوه، نقش زاده آملیحسندر نگاه 

خیال مصدر  قوهوی،  دهیعقعهده دارد. به  ها را برداری صورتو نقشی باالتر از تصویرگری و خزانه

ای حس مشترک، مانند آینه و (273: همان) و تصاویر داخلی و باطنی است هاصورتو مرکزی برای 

 .)همان( گذارددووجهی است که هم تصاویر بیرونی و هم تصاویر درونی را به نمایش می

د. این برخالف دیدگاه سینوی پذیربودن نمیی را به ویژگی مدرکخاص وهقدادن وی اختصاص

دو حس مشترک و واهمه را مدرِک دانسته  فقطدر معرفی حدود و کارکردهای قوای باطنی است که 

 .(553: 1389، همو) داندیمقوا را معین یا حافظ مدرکات، بدون تصرف یا با تصرف  هیبقو 

 توانینمند و دارجمله خیال، مقام ادراکی  ، ازتمامی قوای باطنی زاده آملی،حسناندیشه  در

به بخشی از قوای باطنی نسبت داد و دلیلی برای نفی مقام ادراکی برای سایر  فقطمقام ادراک را 

 1378، همو)خیال است  قوهآگاهی جزء الینفکی از  ،از نگاه وی .(291: 1375 ،همو) قوا وجود ندارد

نفسانی است که در این  نازله مرتبهل، خیال ل و متخیَّو بر اساس قاعده اتحاد متخیِّ (183: الف

مرتبه، نفس با متخیل بالذات اتحاد و یگانگی یافته و مدرکات نیز به سبب وجود نفس، موجودیت 

خیال و  قوهنظر گرفتن تجرد  در .(243 :)همان شوندیم ضیمستفو به فیض وجود نفس  ابندییم

بودن این قوه را ضرورت دراکه (205 :همان) فاعلیت آن و مقام صدوری نفس در موضع خیال

برای  یامقدمهنفس و به سبب طبیعت نفسانی،  مرتبهاز آگاهی جزئی در  یمندبهره. بخشدیم

آگاهی کلی معقول و تعالی از وجود جسمانی پوشیده، به وجود روحانی روشن  مرتبهصعود به 

ادراک بر آن واقع شده، نور است. نور ادراکی همان  آنچه هر ،به نظر وی .(305 :1404، همو) است

زاده حسن. در نگاه ردیگیمدرک وی قرار  مشمولو  شودیمنور علمی است که بر انسان عارض 

نفس ناطقه  که یهنگامخیال، اسمای نوری هستند و  قوای ظاهری و هیبق سمع و بصر وآملی، 

 .(293)همان:  کندیمست، آن نور مدرک را درک ا آنهااز در موضع ادراک هر کدام 

 جایگاه خیال در قوس نزول. 2

های خیالی است. سهروردی جایگاه صورت نهیزمبا صدرا، در  سهروردییکی از نقاط افتراق نظر 

اند که در عالم مثال منفصل وجود دارند و صوری «معلقهصیاصی »است صور خیالی همان  معتقد
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مظهر و مرآت آن صور خیالی در عالم مثال منفصل است  فقطکه در خیال متصل موجود است، 

 .(212 :1373)سهروردی، 

 بودننادرستهای عبث یکی از دالیل ورتوجود ص ،وی دهیعق بهاما صدرا این نظر را نپذیرفت. 

آید، باید در های عبث که در خیال انسان پدید میمعتقد بود صورتاست. صدرا سهروردی نظر 

خدای حکیم از صدور عبث  آنکهحال  ،مثال منفصل که صنع خدای حکیم است وجود داشته باشد

خیال »ها در عالم مثال صغیر انسانی که این صورت که است منزه است. پس تنها فرض صحیح این

تصریح صدرا به .(280: 1ج ،1387، یآمل یجواد ؛132: تایبشیرازی، ال)صدرالدین  است، پدید آید« متصل

 1.صور متخیله برای ما و موجود در صقع نفس ما و در عالمی خاص است گویدمی

 گویدمیتصریح دیدگاهی دوگانه است. وی به مسئلهبه این راجع  زاده آملیحسندیدگاه 

ز شئون که شأنی ا اندمنشئات و مبدعات نفس و از ،خیالی، قائم به نفس یهاصورتاشباح و 

نشاء کرده نفسانی است و نفس این صور مثالیه را در صقع ذات خود و نه در خیال اعظم منفصل ا

ها را از عالم ماوراء طبیعت صورت همهاما در نگاهی دیگر،  .(253 :1382، آملی زاده)حسن است

نفس توجه خود را از آنها برداشت،  که نیهمشوند و با توجه نفس، بود و نمود می فقطداند که می

 .(251: الف، دفتر دوم 1378، همو) بود و نمودی ندارند

نفس انسانی  یهاتیخالقنوآوری و  و از ،اشباح و صور خیالی را قائم به نفس زاده آملیحسن

امل از را به معنای جدایی و انفکاک ک مسئله، ولی این داندیمخیال متصل  قوهدر جایگاه 

های خیالی را متعلق به عالم ؛ بلکه معانی و حقایق اشباح و صورتداندینم یجهانآن یهاافتیدر

 قاهره عالم مثل یا انوار .(199: 1382 ،همو) داندیممثل که عالم عقل محض و علم صرف است، 

س این سوم از مراتب موجودات هستی است. بر اسا مرتبه دردی راشراقی سهرو فلسفهعرضی در 

ثالی با هویت و نفوس هر نوع جوهری مادی، نمونه و م گانههفتتفکر افالطونی، تمامی افالک 

 هیساو مانند  شوندمیافراد مادی محسوب  همهجوهری نوری در عالم عقل است که اصل و مبدأ 

 .(70: 1395، دیگرانکوری و )اش آننداز  یاجلوهو 

                                                             
ة یالعالم عن الصور الجزاف کعالم المثال األعظم لبراءة ذل یعالمنا الخاص ال ف یصقع نفسنا و ف یلة لنا موجودة فیأن الصور المتخ. 1

 .(132: تایبشیرازی، ال)صدرالدین  الباطلة و أضغاث األحالم و نحوها
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 محدودهکارکرد انشائی نفس در  زاده آملیحسنکه  کرداستنتاج  گونهنیا توانیمبنابراین، 

از  کی چیه، و از سوی دیگر داندینمو عالم مثل  یجهانآن یهاافتیدرخیال را منافی با  قوه

 .شمردیبرنم )مثل افالطونی( عرضی قاهرهابداعات خیالی را هم فاقد اثرپذیری از انوار 

، خیاالت نفسانی شرح فصوص الحکمگرفته است. وی در  کار بهقیصری نیز چنین تمثیلی را 

و در عالم روحانی مثال منفصل  کردهکه خدواند خلق دانسته از اظالل  یاهیسا را نمونه و مثال و

عالم مثال مقید را متصل به عالم  وجود دارد. وی رأی ارباب کشف را در این زمینه صائب دانسته و

که به دریا  کندلحاظ میو شیوه اتصال آنها را به مثابه اتصال جداول و انهار د دانمیمثال اعظم 

 .(132: 1394 قیصری،) ندکنیمکه نور را به داخل خانه وارد  ییهاپنجرهو  هاروزنهنیز و  دنزیریم

 خالقانهدر جایگاه خیال پذیرفته و کارکرد  فقطشباح را صور و ا یرسازیتصو زاده آملیحسن

ها را از عوالم ماوراء کند، اما جدایی و انفکاک کامل این صورتمی مطرحنفس را در جایگاه خیال 

عالم  خیال متصل، متأثر از عالم مثل و شباح و صور موجود درا پذیرد و معتقد استطبیعت نمی

کلبی  هیدح صورت بهرا صویر جبرئیل ت اکرمپیامبر  این ماجرا را که مثاًل ویعلم صرف است. 

اهلل به آن داند، هرچند در وعای خیال رسولتناسب با صور معلقه در عالم مثال اکبر نمیبیدیدند 

با نظر  مسئلهدر این  زاده آملیحسنذوق عرفانی  .(199 :1382 ،آملی زاده)حسن متمثل شده باشد

 داندیمرا از خیال متصل  یامکاشفه، آغاز هر شرح فصوصشارح فصوص قرابت دارد. قیصری در 

این سیر  .(120: 1394 )قیصری، ابدیمیتدریج و با حصول ملکات نفسانی به عالم مثال مطلق راه که به

 .ابدییمهی نیز تسری تا حضرت علم اال صعودی هیچ حد یقفی ندارد و به لوح محفوظ و عقل اول و

 خیال در قوس صعود قوهکرد کار .3

 اای است که بالواسطه به تصویرگری و محاکات از معن، خیال تنها قوهزاده آملیحسناز نگاه 

 دهدخارجی شکل و صورت می یهاصورتپردازد و معانی کلی و جزئی را به تناسب با می

 فقط ،شودیمنامیده « تمثل» خیال که اصطالحاً قوهتصویرگری  .(205: الف 1378، آملی زاده)حسن

اما این تصویرگری با  .)همان( شودو خواب را هم شامل می یستتصورات محسوس ن محدودهدر 

معنا را  چهرهای است که های بیگانهپرده« غواشی غریبه» ،رو است. از نظر ویهحدود خاصی روب
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 درادراکات حسی وجود دارد  همهو وابستگی و عالیق مادی که در ( 285: 1375، همو) اندپوشانده

 ست.ا ادراک آنها نحوهخیال نیز متناسب با حیثیت وجودی و  قوه

ادراکی آمیخته دارد.  دلیل نیهم بهتواند صرف معنا را ادراک کند و وی، خیال نمی دهیعقبه 

مانند محسوس که ادراک  اضر کند وخیال این توانمندی را ندارد که انسانیت صرف را در باطن ح

خیال نیز صورت انسانی را آمیخته با زوائد و غواشی دریافت  ،کندخود را از خارج دریافت می

انسان نتواند انسانیت محض را بدون هیچ زیادتی در خیال  شده استکند. همین امر سبب می

 .(287 )همان: در باطن استیابد آمیخته با غواشی کم و کیف و وضع می آنچهخود تمثل دهد و 

 خیال قوه فاعلیت انشائی .1. 3

. بر شودیمی ترسیم یخیال بر اساس دو مبنای صدرا قوه، فاعلیت زاده آملیحسندر دیدگاه 

مبتنی بر فاعلیت صدوری نفس  یالیخ صوراساس اصل اول و قیام صدوری نفس، ارتباط خیال و 

محل انطباع صور و ادراکات است و فاعلیت در این  فقطنفس  ،فاعلیت حلولی هینظراست. در 

شود و به تبع آن نفس انسان نیز در ذهن منطبع می نحو انفعالی است. یعنی صور اشیا مبنا به

اما در نگرش فاعلیت صدوری، نفس به نحو صدوری  .(419 و 446 :1381 )آشتیانی، گرددمنفعل می

 مرتبهو نفس در  توانا استو بر خلق و ابداع صور  ردفاعل صور است و نقشی فعال در این زمینه دا

اشراقیه و معیت قیومیه دارد و علت ایجادی  اضافهخیال بر صور خیالی قاهر است و با آنها  قوه

 فقطبا اصل مذکور، نفس  مطابق .(112و  156: 1366 ،آملی زادهحسن)خود است  هیعلمصور 

اش جواهر نورانی است که نفس به حضور ادراکی های اشیاصور نیست، بلکه صورت کنندهافتیدر

 .(309: 1368شیرازی، ال)صدرالدین  در نفس منطبع نیستند حال نیعدر  ،ستا مدرک آنها

تعالی است و فاعلیت نفس نیز مشابه با ذات حق بر اساس اصل دوم، انسان، مثالی از ذات باری 

شود، بلکه نفس انسان در افعال و صفات نیز مشابه خالق خویش این تشابه به ذات، ختم نمی است و

منشِئ است نفس نیز توان و قدرت انشاء و ایجاد اشیا  تعالی خالق وکه ذات باری گونههماناست و 

اعیان را خداوند  کهچنانو  (279 :1381زاده، حسن؛ 264: همان) صقع ذات خود دارد و صور آنها را در

تواند از این توانایی برخوردار باشد. یعنی بتواند به اذن کند نفس انسان نیز میدر خارج خلق می

این . )همان( خیال، خلق کند مرتبهتعالی اشباح و مثل معلقه و صور علمیه را در وجود خود در باری

اعطا شده است. بر  آن است که به دلیل مسانخت و شباهت نفس با ملکوت به آن« خالقیت»مقام 
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به صورت مجرد و  های اشیاه ایجاد صورتقادر ب تعالیگونه که ذات باریاز، هماناساس این امتی

قائم به  هیکون یهاصورتقائم به ذات و  هیعقل یهاصورتمادی است، نفس انسان نیز قادر است 

 .(252 :1375، آملی زادهحسن؛ 264: 1368 ،شیرازیالین د)صدرال ندکمواد را خلق 

 خیال قوهانشاء اسمائی  .2. 3

 ای دوسویه دارد وهای شهودی رابطهخیال با میزان دریافت قوهفاعلیت  زاده آملی،حسناز منظر 

کسب بندی آن مؤثر است. نفس انسانی در سیر تکاملی خویش ابتدا از طریق محسوسات در رتبه

رسد و صاحب میتجرد برزخی  مرحلهو به  بدیامیتدریج اشتداد وجودی کند ولی بهمیمعلومات 

تجرد  مرحلهتا  وجودی توسعهو با توجه به  بدیامید. این سیر صعودی تداوم شوخیال می قوه

 .(459: الف 1378زاده، حسن) یابدعقلی و تجرد قدسی نیز امتداد می

معانی جزئی و کلی  یصورتگربه مقام تجرد برزخی، به معنای توانایی نفس بر  یابیدست لذا

های شهودی هر شخص به سبب قرب و نزدیکی بر این اساس، اگر میزان دریافت .(205 :)همان است

به اسماء و صفات حق بیشتر باشد، برکات و مواهبی که به تبع این قرب و نزدیکی به اسماء حق 

تواند به اقتضای خصوصیت و شخص می (278: 6ج ،1381، همو) شود نیز باالتر استنصیب انسان می

 آن اسم، دست به انشاء معانی به صورتی خاص بزند.

مقامی  ؛(200: 1382، همو)یابی به مقام قرب است ژگی، دستیکی از لوازم این وی ،نظر وی از

 شود.معاصی به انسان اعطا می اعمال عبادی و اجتناب از دادنبا ریاضت و انجام فقطکه 

هی را مندی خاص از مواهب االتعالی بهرهو کلمات حق یسنیک از اسماء حُ نزدیکی به هر

پی دارد و اقتضای جبلی هر یک از اسماء و صفات این است که شخص سالک از اعطا و موهبتی  در

 از معانی در خیال بپردازد یصورتگرد و متناسب با خصوصیت آن اسم به شومند خاص بهره

عوام در موطن خیال، معانی را به  ب با درجات وجودی افراد است ومتناس یگرصورتاین  .)همان(

اما این تمثل نزد عارف  .(460: الف 1378، همو) کنندهای خاص انشاء میمقتضای حال خود در قالب

 محدودهکنند و معنای دیگری دارد. عارفان و نفوس کامله به این تصویرگری و محاکات بسنده نمی

اند، به در جایگاه خیال ایشان نیست، بلکه افرادی که صاحب همتی عالی شده فقطاین انشاء 

 درنگ در خارج از صقع نفس خود انشاء کنندتوانند آن را بیآن چیز می ارادههنگام تخیل و 
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ای به ، عارف به سبب مالزمت با قوهزاده آملیحسن نام دارد و به نظر« همت»این ویژگی  .(همان)

 .(429: 1404، همو) کندموجودات خارجی پیدا می گونهنام همت قدرت بر اختراع متصوراتش به 

 جهینت

د که آگاهی جزء الینفک آن دانباطنی می مدرکهخیال را یکی از اقسام قوای  قوه آملی زادهحسن

بلکه نقشی فعال برای  ،داندها نمیداری و محل تجمع صورتخزانه فقطاست. وی نقش خیال را 

بلکه نقشی تأثیرگذار بر  ،نبوده ریاثرپذگاه منفعل و هیچ ویخیال در دیدگاه  قوهشمرد. آن برمی

البته این سخن به معنای آن نیست  کند.تواند بر آنها استیال پیدا سایر قوای نفسانی داشته و می

انشائی  یکارکردهاخیال داشته و آن را به عنوان جزء مستقل با  قوهقاللی به نگاهی است ویکه 

ست ا حقیقت منتسب به او .کندبلکه نفس را حقیقت ممتد و واحدی معرفی می ،داندخاص می

 شود.به قوا نسبت داده می مجازاًو 

با نظر صدرا و  ویهای خیالی یکی از نقاط افتراق نظر جایگاه و موطن صورت به وینگاه 

ارتباط و جدایی کامل صور خیالی را از عوالم ماوراء طبیعت  فقدان زاده آملیحسناست.  سهروردی

 داند.انشاء صور می نهیزمخیال را نقش فعال آن در  یکارکردها نیترمهمپذیرد، هرچند یکی از نمی

. در ساحت اول جایگاه است دهکرخیال را در دو ساحت بررسی  قوهجایگاه  وی ،کلی طور به

حس و کسب معلومات شروع شده و به  مرحلهخیال در سیر صعودی انسان مد نظر است که از 

رسد. این ساحت که متعلق خیال می قوه مرتبهتجرد برزخی در  مرحلهوجودی به  توسعهسبب 

 مرتبهدر است از توسعه وجودی در خیال شروع شده و به کارکرد انشاء معانی  هاانسانبه عموم 

 د.شوخیال منتهی می

و  کندمیتجرد برزخی عبور  مرحلهنفس به سبب اعمال و کردار از  ،اما در ساحت دیگر

اختصاص عارفین و کملین به . این مقام یابدتواند به مراحل تجرد عقلی و تجرد قدسی نیز راه می

 .دشویمو به ایجاد آن در خارج از خیال منتهی  ،خیال و انشاء معانی شروع قوه دارد که از

 منابع
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