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تحلیل تطبیقی چیستی و کارکردانگاره در شئون مختلف حیات انسانی
از منظر متون دینی و میراث فالسفۀ مسلمان *

چکیده
شناخت نفس از ّ
اهم معارفی است که آموزههای وحیانی و عقالنی بر نقش اساسی آن تأکیددد دارندددس احسدداا ،فتددار،
رفتار و موضع یری انسان مبتنی بر عللی میباشد که یکی از عوامل بسیار مهم و نادیده رفته شدۀ آن« ،انگددارها اسددت
که قلمرو تأثیر آن ،تمام ابعاد زند ی بشری را دربرمی یردس از آنجا که مدیریت انگاره ،فرع بر شناخت آن میباشد ،اید
جستار با روش تحلیل زارهای و سیستمی« ،ماهیت و کارکردا انگاره را در افکار و اعمال آدمی بررسی میکندددس مسد لۀ
تحقیددب بددهطور مسددتقیم در دو علددم فلسددفه و روانشناسددی ریشدده داشددته و محقددب میکوشددد بددا رویکددرد فلسددفی و
وجودشناختی ،چیستی انگاره و نقش آن در فلسفة اسالمی و متون دینی را توضیح دهدس انگاره ،صورت ذهنی قدرتمنددد
و دارای تأثیر ناخودآ اه است که میتواند به تدریج برجسته شده ،جانشی موضوع واقعی شود و به سبب تغییر نگددرش،
ّ
چارچوب کلی افکار و تعامل در مورد آن موضوع را تعیی کند و از طریددب من ددب رجحددان ،در ت ددمیم یری شدد، ،
تأثیر ذاردس ماهیت و کارکرد انگاره میان حکمای مسلمان  -و به شکل متعالی در دید اه مالصدرا  -تحت عنوان «قد ّدوۀ
خیالا به نحوی دقیبتر تبیی میشودس در تعالیم آسمانی اسالم نیز نقش انگاره با تعبیر «ظ ّ ا مورد تأکید قدرار رفتدده و
به اصالح آن توجه شده استس هدف پژوهش پیشرو ،شناخت صحیح انگدداره در پرتددو آموزههددای وحیددانی و عقالنددی
است تا از طریب توجه به آن ،زمینههای الزم برای کنترل و اصددالح انگدداره در ابعدداد م،تلددف زنددد ی فدراهم ددردد و بددا
کاست از عواقب عدم التفات به ای ُبعد پنهان ،امی مهم در مسیر معرفت نفس و نیل به حیات ّ
طیبه ،برداشته شودس
ِ
واژگان کلیدی :انگاره  ،صدرا ،انسان ،حکمت ،ظ  ،خیالس
* تاریخ دریافت1399/03/20 :

تاریخ پذیرش1400/06/16 :
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مقدمه
انسان همواره در پی کنترل افکار و رفتارهای خود و مدیریت آن در مسیر م لوب است ،اما اغلب ای تالش ،بددا توفیددب الزم
ّ
همراه نیستس علت ای امر ،عدم توجه به ساحتهای م،تلف وجود آدمی است که اه به صورت ناخودآ دداه ،ارادۀ انسددان
موجه یا به ظاهر ّ
را تحتالشعاع قرار میدهندس در ب بسیاری از رفتارهای ّ
موجه ما ،انگارههایی نهفته است که بیددنش مددا بدده
اشیاء را تغییر میدهد و نقشی اساسی در اعمالمان داردس آنچه ّ
مهم است ،ناواقعنما بودن برخی انگارههاست کدده میتوانددد
منشاء انحراف در روابط انسان ردد و در نتیجه ش،

را از دستیابی به کمال م لوبش باز داردس

قلمرو تأثیر انگاره ،همۀ ش ونات زند ی انسان را در بر می یردس نقش انگاره در اعتقادات ،روانشناسی ،اخالق ،اقت اد،
سیاست ،فرهنگ و غیره ،بیبدیل است و ای امر ،ضرورت بحث را بیش از پیش نمایان میسازدس به طددور خالصدده مسد لۀ
تحقیب ،تبیی چیستی انگاره از حیث روانشناختی و وجودشناختی با توجه به تعالیم وحیددانی و یافتددههای علمالنفسددی سدده
مکتب اصلی فلسفۀ اسالمی است تا در پرتو آن ،چگونگی کارکرد و اثر ذاری انگاره در رفتار آدمی تبیی رددس
دی شددناختی ،هددوش م ددنوعی و زبانشناسددی
ت وری انگاره ،توسط محققان چندی رشتۀ علمی ماننددد انسانشناسد ِ

فرهنگی ،بیش از نیم قرن است که در م العات شناختی ،قدرت توضیحی باالیی یافتدده اسددتس ن،سددتی بددار کانددت از
«اسکیماهاا با عنوان «ساختارهای سازماندهی که میتوانند بر چگونگی نگرش و تفسیر ما بر جهان اثر بگذارندا ،نددام
بردس «پیاژها و «بارتلتا نیز م البی با ای مضمون را بیان کددرده بودندددس از اواخددر دهددۀ  1970تددا اواسددط دهددۀ ،1990
محققان شواهد زیادی جمعآوری کردند که نشان میداد رفتار مردم بددهطور عمیقددی بدده ذخیرههددای ذهنیشددان بسددتگی
داردس ( )D`Andrade, 1992: 27روانشناسی امروز به ای نتیجه رسیده که پیشانگارههددا ،بنیان ددذار اصددلی واقعیتددی
هستند که انسان در آن زند ی میکند و چارچوب زند ی وی را میسازد (.کرمانی)1389 ،
در جهان اسالم ،پیش از دورۀ معاصر ،تحقیقی مستقل و حائز اهمیت دربارۀ «انگددارها انجددام نشددده اسددت ،لکد
متون دینی و عبارات فالسفۀ مسلمان ،انگاره و مدیریت آن را بددهخوبی تبیددی کردهانددد کدده نیازمنددد اسددت،را تف ددیلی
استس در دورۀ معاصر ،مقاله ای که بهنحو مستقل به ماهیت انگاره پرداختدده باشددد ،یافددت نشدددس امتیدداز اید پددژوهش،
نسبت به مقاالت خارجی ،تبیی تف یلی ماهیت انگدداره از طریددب پرداخددت ت بیقددی آن بددا «ظد ّ ا در متددون دینددی ،و
«خیالا در فلسفۀاسالمی استس
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 .1مفاهیم تحقیق
پیش از تبیی ماهیت و کارکرد انگاره ،نا زیر از تحلیل مفهومی و معناشناختی مؤلفددههای تحقیددب هسددتیم و پددس از آن
مس لۀ تحقیب را طی سه ب،ش به تف یل پاسخ میدهیمس
 .1-1انگاره
میتوان انگارۀ ذهنی را معادل «پیشفرضهددای ذهنددیا 1یددا «ت ددویرا 2و یددا «خودپنداشددتا 3در زبددان انگلیسددی
دانستس ( 1)Garro, 2000: 296فعل و انفعاالت انسانی در چهددارچوبی از آ اهیهددای مددأنوا در موقعیتهددای
ً
متفاوت صورت می یرد ،ای «آ اهی آشناا و یا «سابقۀ قبلیا که معموال ناخودآ اه است ،انگاره نامیددده میشددودس
ای پیشفرضهای ذهنی که بسیار نامحسوا و پنهان هستند ،2تأثیر مستقیم و شددگرفی بددر قضدداوتها و افعددال مددا
دارندس (کرمانی )1389 ،انگارهها از طریب تعامل بی «دانش سازمانیافتۀ قبلیا و «اطالعات فعلیا ،موجددب اید
تأثیر میشوند ،بنابرای میتوان انگاره را به «صورت ذهنییی پیشییینی مدرتمنیید و دارای تییودیگ نااودی گییاه ا یی
پ
پ

ییی ا

تعریف کردس در ادامه برای توضیح بیشتر بحث انگاره و تأثیر آن ،مثالی را طرح میکنیمس در فرهنگ جامعۀ مددا راب ددۀ

«عرواا و «مادر شوهرا زبانزد روابط منفی و ستیزهجویانه استس بددهیقی  ،یکددی از مهمتددری عوامددل اید راب دده،
انگارههای منفی طرفی میباشدس مادرشوهر که عروا را «یغما ر محبت فرزندا یا «کسی که ق د دشددمنی بددا وی
داردا و مانند آن ،می انگارد ،به مرور با توجه به ای پیش فرض ذهنی ،ت ویری کم و بددیش پایدددار از «عددرواا در
ذه خود ترسیم میکند و ای ت ویر به تدریج فربه شده و جای «عروا حقیقیا مینشددیندس وی بددا اثرپددذیری از
ای ت ویر ذهنی ،رفتارهای «عرواا راتفسیر کرده و به برخورد و تعامل متناسب با وی اقدام میکند؛ ازاید رو ا ددر
ً
فعلی کامال مشابه از «عرواا و «دختر خودشا صادر شود ،هر یک را به نوعی متفاوت ،تفسیر میکند و نسبت بدده
آنها واکنش م،تلف نشان میدهدس به روشنی انگارههای ذهنی در ای مثال ،چارچوب کلی روابددط را تعیددی کددرده و
آثار خ ّ
اصی مترتب میسازندس
1. Skima
2. Image
3. Selfconsopt
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بنابرای انگاره در اص الح ،غیر از کاربرد لغوی آن در زبان و استعماالت عرفی استس شاید بتوان راب ۀ میددان آن دو
را عام و خاص م لب دانست؛ زیرا انگاره در زبان به معنای م لب مان و ت ورات ذهنی است ،امددا انگددارۀ اصد الحی
بر خ وص آن ت ویری اطالق میشود که به قدری در ذه برجسته و بارور شده که بددهطور اغلددب ناخودآ دداه ،جددای
موضوع حقیقی مینشیند و ش،

با آن ت ویر مانند واقعیت برخورد میکندس

 .2-1ظن

ظ در لغت به دو معنای اصلی «شکا و «یقی ا به کار رفتدده اسددتس (اب فددارا )594 :1387،از نظددر برخددی ماننددد
راغب اصفهانی ،ظ ّ به یک معنا«،آ اهیا است که قابلیت شدددت و ضددعف داشددته ،سددوی شدددید آن ،یقددی و طددرف

ضعف آن ،توهم و شک استس (راغب )539 :1404 ،یکی از معانی ظ ّ  ،پندار و حسبان است؛ اب جوزی(بیتددا)26:
ُ َ ُ َّ َ
ُ
َ َّ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ً َ َ َ
الیعل ُم کثیرا ِم ّما تعل ُمون َو ِذلکم ظ ُّنکم الذی ظ َن ُنتم ِبد َر ُبکم
و فیروزآبادی ( )68 :1421آیۀ شریفۀ «و ِلکنکم ظننتم ان الله
َ ُ
ا َرداکما(ف لت22/و )23را شاهدی بر ای معنا رفتهاندس بسیاری از مفسری « ،ظ ّ ا را به معنای احتمال راجح ،برابددر
ً
یقی  ،شک ،و وهم تلقی کردهاندس (طباطبایی )152 :1 ،1391 ،البته ای معنا غیر از معنای لغوی ظ اسددت و احتمدداال

با توجه به تعریف ای واژه در علم اصول ،تفسیر شده استس یکی از محققددی مینویسددد :اصددلیتری معنددای «ظد ا،
«احتمال وجود چیزی و در عی حال عدم اطمینان به آن استسا (طیب حسینی)47 :1390 ،
باتوجه معنای لغوی و کاربرد ای واژه در زبان عرب و همچنی تحلیل معناشناختی ای واژه در قرآن کریم و روابددط
َ
معنایی آن با واژههای همنشی مانند َ«ی َّتب ُعونا«َ ،ی ُ
،ر ُصونا« ،شکا و «علما میتوان فت« :ظ ّ  ،اندیشددهای غالددب
ِ
و رجحان یافته در نفس است که انسان را به خود مشغول سدداخته و چدده بسددا تأمددل الزم در آن صددورت نگرفتدده باشددد،
ّ
َ ّ َّ
چنانکه در ظاهر آیات قرآن ،ظنون غالب بر قلوب اهل باطل ،از همی سنخ اسددت« :إن َی َّت ِب ُعدون إال الظد ّ َو إن ُهدم إال
َ ُ َ
،ر ُصونا (انعام)116/
ی
 .1-2-1رابطۀ «ظن» و «انگاره»

ظ ّ در ادبیات دینی به معنای عام «اندیشۀ رجحانیافته در نفسا است که اعم م لب از انگارۀ محل بحث ما میباشددد؛
زیرا مراد از انگاره ،اندیشۀ رجحانیافتهای است که آنقدر قدرتمند و فربه شددده کدده جددای موضددوع حقیقددی مینشددیند و
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معیار شناخت و تعامل نسبت به آن موضوع میشودس برای تش،ی

اینکه آیا ظ ّ در متون دینی بدددی معنددا نیددز بدده کددار

رفته است ،توجه به سیاق عبارت و فضای جامعه شناختی حاکم بددر کددالم ،ضددروری اسددتس در ادامددۀ نوشددتار بدده اید
پرسش ،پاسخ داده خواهد شدس
 .3-1ایال

یکی از فرضیههای ای تحقیب ،ان باق ماهوی انگاره با «خیالا در فلسفۀ اسددالمی اسددت؛ ازاید رو پددیش از هددر وندده
تحلیل ،باید تعریف خیال و ویژ یهای آن از منظر فالسفۀ مسلمان بهدرستی تبیددی شددودس الزم بدده ذکددر اسددت مدراد از
خیال« ،صور خیالی حاصل از قوۀ خیالا است ،نه خود آن ّقوهس یددادآور میشددود کدده خیددال فلسددفی ،غیددر از خیددال در
ذهنی ناواقعنما اطالق می رددس
استعماالت عرفی است که بیشتر به معنای خیالپردازی بوده و بر صور ِ

ّقوۀ خیال و عالم صور خیالی در فلسفه ،حد واسط میان عالم عقل و عالم جسم استس در فلسفۀ اسددالمی ،خیددال،

همواره از مباحث عمیب و کلیدی در حل مسائل فلسفی و به خ وص ،مس لۀ شناخت به شمار میرفته است تددا جددایی
که فارابی ،حکیم بزرگ اسالم ،می وید ما باید وحی را در پردۀ خیال بشناسددیمس (ابراهیمددی دینددانی ،بیتددا )31 :خیددال
افزون بر فلسفه ،مبانی ادبیات و هنر را نیز تحتالشعاع خود قرار میدهدس
خیال یکی از قوای مدرکۀ باطنی است که دستیافتهای حس مشترک یعنی صددور محسددوا را نگهددداری میکندددس
(اب سینا )331 :2 ،1403،خیال بدی معنا بدیهی اسددت و هددرکس بددا مراجعدده بدده خددود ،بهروشددنی درمییابددد کدده بددا
ناپدیدشدن محسوسات از ّ
حس ،قدرت احضار آن صور را دارد ،بنابرای ای صور در جددایی محفددوت هسددتند کدده قد ّدوۀ
خیال نام داردس صورتهای خیالی بهطور جدا انه وارد حیات آ اهانۀ ما نمیشوند ،بلکه همانند حلقههای یک زنجیددره
به هم پیوسته هستندس بازیابی یک صورت خیالی موجب بازیابی تعداد دیگری از صور خیالی میشودس ای بازیددابی کدده
از طریب ارتباط با یک صورت خیالی بالفعل تحقب مییابد« ،تداعیا نام داردس (خاتمی )74 :1387 ،در واقددع ،نفددس،
صور خیالی را متمایز و طبقهبندی نموده و با استفاده از فرایند تداعی ،آن صور را متناسب با موضوع فعالیت خود به کددار
می یردس
فارابی مینویسدّ :قوۀ خیال ،صورتهای محسوا را اهی از هم می سالند و دداهی ترکیددب میکنددد؛ برخددی از
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ای صورتهای ّمرکب ،موافب اموری هستند که حس میشددوند و بعضددی م،ددالفس (فددارابی (82 :1995 ،در دیددد اه
صدرا (صدرالمتألهی  )252 :1382 ،خیال ،مرحلهای از ادراک آدمی است که از ّ
تجرد مثالی برخوردار است ،صورت
تروح پیدا میکنند و اولی نگاههای انسددان مد ّ
دارد ولی فاقد ّ
ماده استس در عالم خیال ،اجسام ّ
دادی بدده عددالم مجددردات،
ِ
توسط خیالّ ،
میسر میشودس
بیان مذکور به «خیال مت لا اشاره دارد که ّقوهای از قوای نفس و قائم بدده نفددس اسددت کدده مدددرک صددور جزئددی
میباشد ،در حالیکه «خیال منف لا ،همان عالم مثال و مرتبهای از مراتب هستی است که در عددالمی فراتددر از مد ّ
داده و
مجرد از ّ
فروتر از عقل قرار دارد و صورتهای ّ
ماده در آن قائم به ذات هستندس (ان اریان )233 :1385 ،بنددابرای نبایددد
میان خیال مت ل و منف ل خلط کرد ،البته میان آن دو ،ارتباط نیز وجود دارد و خیال مت ل میتواند از خیددال منف ددل
استفاده کندس روش است که محل بحث ای تحقیب« ،خیال مت لا میباشدس
 .2انگاره بهمثابۀ «ایال» در میگاث فالسفۀ مسلمان
فیلسوفان مسلمان در «علمالنفسا خ وصیاتی برای نفس و اندیشۀ انسددانی بیددان کردهاندددس یکددی از قددوای نفددس نددزد
ایشان« ،خیالا استس جهت تنقیح بحث ،ضروری است جایگاه خیال در مکاتب اصلی فلسفۀ اسالمی و ت ور آنها بدده
تفکیک بررسی شود تا ان باق انگاره بر خیال نزد حکمای اسالمی تدقیب رددس
 .1-2عالم ایال در دستگاه سینوی

ّقوۀ خیال در فلسفۀ اب سینا و پیروان وی« ،خزانۀا صوری معرفی میشود که جزئی بوده و بهوسیلۀ ّ
حس مشددترک ادراک
شده استس به بیان دیگددر ،بازتدداب اشددیاء خددارجی کددم و بددیش پایدددار در م،زنددی بدده نددام خیددال نگهددداری میشددودس

(اب سینا36 :2 ،1404،؛ بهمنیار264 :1375 ،؛ ف،ر رازی)238 :2 ،1411 ،
حکمای مشاء ،قوای باطنی نفس حیوانی و از جمله قد ّدوۀ خیددال را مد ّ
دادی میانگارندددس (حددداد )165 :1390،البتدده
ّ
جسمانیت خیال از سوی برخی مورد تردید قرار رفته استس (اکبریددان )8 :1388 ،همچنددی وی
اعتقاد شیخالرئیس به
ُ
منکر خیال منف ل و عالم ُمثل بوده و به دو مرتبه در هسددتی قائددل اسددت ،هرچنددد ادراک را واجددد سدده مرتبدده میداندددس

(اب سینا)243-247 :1403،
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ً
صرفا منفعل بوده که تنها وظیفۀ آن ،حفظ مشد َ
داهدات
نتیجۀ مهم تحلیل ّقوۀ خیال سینوی ای است که خیالّ ،قوهای

ح ّس مشترک است؛ ازای رو نه قدرت بر انشاء صورت دارد و نه میتوانددد تغییددری در م،زونددات خددود پدیددد آورد و ندده
کارکرد ادراک بدان منتسب می رددس
 .2-2عالم ایال در تفکگ ا گامی

شیخ اشراق با وجود پیروی از شیخالرئیس در ّ
مادیت ّقوۀ خیال ،صور خیالی را ّ
مجرد و موجود در عددالم خیددال منف ددل
میداندس وی معتقد به رؤیت صور خیالی در عالم مثال م لب ،توسط نفس میباشدددس «سددهروردی70 :1384،؛ همددو،
4 :1 ،1379ا در نظر سهروردی صور خیالی ،ابداع ّقوۀ ّ
ت،یل نیست و راب ۀ ای صور با نفس ،راب ددۀ ظدداهر بددا مظهددر
استس (همان )458 :3 ،1372،به اعتقاد وی ،صور خیالی قائم به نفس نیستند ،بلکه در عالم خیال منف ددل ،قددائم بدده
خود میباشند و قد ّدوۀ خیددال ،مسددافر آن عددالم اسددت و نفددس در شدرایط مناسددب ،آن صددور را در آینددۀ خیددال مشدداهده
میکندس(همان )338 :به نظر می رسد ّقوۀ خیال در مکتب اشراقی نیز خاصیت انفعالی خویش را حفددظ کددرده و نقددش
آن در معرفت و رفتار ،به صرف ناظری بیرونی تقلیل داده میشودس
دید اه شیخ اشراق از دو جهت محل تأمل است1 :س در ای نظر اهّ ،
سن،یت مدرک و َ
مدرک ،حفظ نشده ،در حالی
ِ
ً
ّ
سن،یت ،شرط ادراک است؛ 2س ا ر ّقوۀ خیال صرفا نقش یک ناظر عالم خیال منف ل را بازی میکنددد ،از آنجددا
که ای
که مثال م لب ،عالمی ّ
تام است ،پس وجود اشتباهات بسیار در ّقوۀ خیال چگونه توجیهپذیر خواهد بددودس دقددت در اید
پیامد ،منشاء تش،ی

دید اه نوی صدرالمتألهی در تبیی ّقوۀ خیال استس

 .3-2دیدگاه جدید صدرالمتولهین؛ایال به منزلۀ نفس حیوانی

بنا بر تناظر مراتب نفس و هستی و تقسیم هستی به سه مقام «حسا« ،خیالا و «عقلا ،مالصدددرا در اسددفار و برخددی
متفاوت نفس نام میبرد :نفس نباتی ،نفس حیوانی و نفس ناطقهس همۀ مراتب مذکور ،مراتبی طددولی
تألیفاتش از سه نوع
ِ
ِ
ّ
و وجودی بوده و هر یک از کماالت نفوا فرودستی ،در کماالت نفوا برتددر ،بدده نحددو اشددد و بسددط موجددود اسددتس
(صدالمتألهی 524 ،1363،؛ همو)36 :3 ،1981 ،
« ّقوۀ خیالا در رویکرد جدید صدرا دیگر خزانۀ حس مشترک نیسددت ،بلکدده عددی مرتبددۀ نفددس حیددوانی از مراتددب
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سه انۀ انسان است؛ ازای رو معنایی ّ
اعم از ّقوۀ خیال در فتمان رایج مشائی داردس خیال در رویکرد جدیددد او قد ّدوهای از
ّ
حیوانیت در نفس انسانی استس (صدرالمتألهی  )192 :9 ،1981 ،در ادامدده بیددان خواهددد
قوا نبوده ،بلکه ف ل حقیقی

شد که ای نظریه چه تأثیری در کارکردشناسی خیال نزد وی داردس صدرا همچددون اب عربددیّ ،فعدال بددودن قد ّدوۀ خیددال را

م رح میسازدس وی راب ۀ صور خیالی با نفس را نه چون مشائی  ،راب ۀ ان باعی میانگارد و نه چددون سددهروردی ،آن را
ُ
از سنخ ظاهر و مظهرمیداند ،از دید اه او ای صور نه در عالم ّ
ماده و نه در عالم ُمثل هستند ،بلکه نسبت به نفس ،قیددام
ً
صدوری دارند و نفس ،آنها را ایجاد میکند ،نه اینکدده صددرفا پذیرندددۀ آنهددا باشدددس (همددو )269 :8 ،1383،وی مرتبدۀ

خیالی نفس را واس های برای ایجاد یا ظهور صور عالم مثال (خیال منف ددل) برمیشددماردس نفددوا ضددعیف از جهددان
ّ
مادی اثر میپذیرند و نفوا قوی از عالم مثال منف ل متأثر میشوند و در نهایت به مشاهدۀ صوری مینشینند که خود
خلب کردهاندس (همو303 :1 ،1410 ،؛ همو)237 :1341 ،

ً
در راب ۀ صدوری ،خیال به صورت ّقوهای اثر ذار و نه صرفا منفعل ظاهر می ددردد ،بنددابرای توانددایی صددورتدهی
َ
مجدد به اطالعات ذشته و ساخت عناصر ّ
حواا قبلی به اشکال بدیع و ترکیب آنهددا بدده روشهددای جدیددد در خیددال،

توضیحپذیر استس

ّ
صدرا همچون بسیاری از فالسفه ،اکثر انسان ها را قادر به ادراک کلدی نمیدانددد و معتقددد اسددت ،آنچدده آنهددا درک

میکنند ،کلی بما هو کلی نیست ،بلکه کلی آمی،ته با خیال است ،در نتیجه اکثر نفوا انسانی در مقددام خیددال و حددس
هستندس (صدرالمتألهی  )456 :1 ،1383،عالمه طباطبایی در ای زمینه مینویسد:
اتصال وجودی ی

ی با وامعیت نفس موجب می ود که نفییسآ ین ییی را بییه علییم حبییوری بیابیید و در اییین

هنگامآ موۀ ایال که تبدیلکنندۀ علم حبوری به حصولی استآ صییورتی ا ین میسییا د و بایگییانی میکنیید .بییدین
تگتیبآ ایالآ مبنا و مواذ تمام علوم حصولیآ یعنی تمام اطالعات معمولی و ذهنی مییا نسییبت بییه دنیییای اییار و
جهان درون است( .طباطباییآ)190 :1359

ّ
دوانی انسددان ماننددد
بنابرای عینیت «خیالا و «نفس حیوانیا موجب آن میشود که خیال در تمام شد ون نفددس حید ِ

ادراک و رفتار ،دخالتی مستقیم داشته باشد .خیال همه جا همراه انسان است:
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فتم که بر خیالت راه نظر ببندم

فتا که شبرو است او کز راه دیگر آید

 .4-2نظگ مختار در تحلیل انطباق ایال در هگ ی ا مکاتب با انگاره

خیال در دید اه سینوی ا رچه به سبب حفظ صور پیشی و ارائۀ آنها در زمان مناسب و همچنی جزئیسددازی ادراکددات
کلی و عقلی به ریاست ّقوۀ واهمه ،نقش قابلتوجهی در معرفددت و رفتددار انسددان دارد ،امددا خیددال سددینوی بیشددتر نقددش
انفعالی داشته و جنبۀ فاعلی و خالقیت ای ّقوه در آن مغفول مانده و به همی خاطر جایگاه حقیقددی خددود را بدداز نیافتدده
استس در نتیجه نمیتوان خیال در دید اه سینوی را به کلی بر انگاره ت بیب داد؛ زیرانقش انگاره در ش ون حیددات آدمددی،
بسیار فراتر از صرف «م،زن حفظ صورتهای ذهنیا استس انگاره اغلب حاصل ّ
تعمالت ذهنددی و فعالیددت نفددس در
ِ
بازیابی و طبقهبندی صور است ،و از همی روست که خ ا هددم در آن راه داردس افددزون بددر اید  ،خ وصددیات انگدداره بددا
ّ
مادیت خیال مناسبت ندارد؛ زیرا در اثر ذاری انگاره ،اغلب انسان حتی متوجه خیددالی بددودن ت ددویر نمیشددود و آن را
موضوع واقعی میپندارد که و ای  ،با ّ
تجرد خیال و اتحاد صور خیالی با نفس ،ساز اری بیشتری داردس
خیال اشراقی نیز دو تفاوت فوق با انگاره وجود دارد ،حتی خیال اشراقی از حیددث تندداظر مفهددومی بددا انگدداره ،از
در ِ
َ
ً
ناظر عالم مثال است و «حفظ صورت خیددالی
یک
صرفا
خیال سینوی نیز ضعیفتر است؛ زیرا خیال از نظر سهروردی
ِ
در ّقوۀ خیالا در ای دید اه معنایی ندارد؛ در نتیجه اختالف آن با انگدداره کدده از انباشددتهای ذهنددی اسددتفاده میکنددد،
افزون میشودس
ان باق مفهومی خیال و انگاره در فلسفۀ صدرا به او خود میرسدس در حکمت متعالیه از طرفددی بدده نقددش ّفعدال و

ّ
ِعلی ّقوۀ خیال نسبت به صور خیالی ت ریح شده و اذعان می ردد که نفس ،توانایی صورتدهی مجدد به صور ذخیددره
شده ،و ترکیب آنها را داراست ،درنتیجه صورت خیالی با انگاره که حاصل پددردازش ذهد در اطالعددات پیشددی و ارائددۀ
ت ویری به جای موضوع خارجی است ،ساز اری بیشتری داردس از سوی دیگر خیال صدرایی ،دارای ّ
تجرد مثددالی بددوده
و حتی بهمثابۀ نفس حیوانی قلمداد شده که ّمتحد با نفس انسانی است و ای  ،با ناخودآ اه بودن انگاره ،سازوار استس
بنابرای ان باق حقیقی را باید در خیال صدرایی جستجو کرد و حتی میتوان فت ّ
ماهیت خیال و کارکرد آن در فلسددفۀ
صدرا بسیار عمیبتر از انگارۀ م رح شده در قرون اخیر اسددت ،بددهطوری کدده وی بدده بیددان حقیقددت خیددال بددا ِصدرف آثددار
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روانشناختی اکتفاء نکرده ،بلکه ابتدا ماهیت وجودشناختی آن را بهطور دقیب تعریف نمددوده و سددگس چگددونگی تددأثیر آن را
تحلیل و تبیی کرده استس ازای رو انگاره (یعنی صورت ذهنی دارای قدرت و تأثیر ناخودآ دداه) ،همددان صددورت خیددالی از
شیء (یعنی بازتاب کموبیش پایداراشیاء که تحت فعالیت ّقوۀ خیال قرار رفتدده و در م،ددزن خیددال نگهددداری میشددود) در
فلسفۀ اسالمی و به خ وص حکمت متعالیه است کدده در فرآینددد ذهنددی مشدد ، ،همچددون «اسددما بدده جددای آن شد
مینشیندس صورت خیالی در ذه  ،مورد اسناد چیزی واقع میشود و سگس برجسته و فربه شده« ،جانشینی و نمدداد شدددنا
پیش میآید ،و ت ویر محمول ،جای ت ویر موضوع را می یردس اکنون ت ددویر ،واجددد قدددرت و رفتاریسددازی شددده و در
مرکز ت میم یری فرد قرار می یرد و از طریب من ب رجحان ،در ت میم ،اثر مستقیم می ذاردس
ا ارۀ اجمالی به مدیگیت ایییال :از س،نان فالسفه بر میآید که ا ر ّقوۀ خیال تحت حکومت نفس ناطقۀ انسانی قرار
یرد ،جهتدهی مناسب مییابد؛ زیرا ّقوۀ عاقله ،م ابقت صورت خیالی با واقع را بررسددی کددرده و مددانع جددوالن دادن
صور ناواقعنما میشود .اب سینا ّ
م،یالت را مقدماتی میداند که «نفس را بجنباند تا بر چیزی حرص آرد و یا از چیددزی
نفرت یرد و باشد که نفس داند که دروغ هستندس(اب سینا )127 :1353،از نظر صدرا ا ر ّ
تحول وجود آدمی بدده مرتبددۀ
ّ
ّ
تعقل نرسد ،زند ی او نیز همچون حیوان بر پایۀ سل نت نفس خیالی استس (قراملکددی )111 :1395،فددارابی نیددز حددل
مشکل را در ریاست ّقوۀ ناطقه بر ّ
مت،یله میداندس (فارابی(83 :1995،
ّ
علت ّ
تامده نامیددد ،بلکدده ا ددر
بنابرای صور خیالی ،ا رچه زمینهساز افکار و افعال انسانی است ،ولی نمیتوان آن را
ً
تحت سی رۀ عقل درآید ،غالبا اثرات منفی آن ،منتفی می ردد.

 .5-2ارتباط «ایال» و «رفتار»

چگونگی تأثیر خیال بر افعال آدمی از حیث هستیشناختی ،پرسش مهمی است که در ادامه پاسخ حکمای اسالمی بدده
آن را وامیکاویمس
 .1-5-2داالت ایال در مبادی صدور فعل

ری قد ّدوۀ
مبادی صدور فعل انسان به دو قسم مبادی علمی و مبادی عملی تقسددیم میشددودس فالسددفۀ مسددلمان ،ت ددویر ِ

خیال را مستقیم یا با واس ۀ تفکر ،در مبادی علمی افعال مؤثر میدانندس در افعال آ اهاندده ،قبددل از انجددام فعددل ،هدددفی
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فکری و ت،یلی به منزلۀ علت غایی در ذه  ،ت ور شده و فعل برای نیل به آن صادر میشودس 3آمی،تگی تعقل و ّ
ت،یدل
در مبادی علمی فعل را میتوان در تبدیل احکام عقل نظگی به عقل عملی جستجو کرد:
اب سینا عقل عملی را ّ
مدبر افعال انسان میداند ( )185 :2 ،1404لیک عقل نظری ناظر به عقول بدداالتر و کسددب
ادراکات کلی از ّ
مجردات تام است (همان)38 :و عقل عملی ،خادم عقل نظری است و ن،ستی ّقوهای که تحت تدددبیر
عقل عملی قرار می یردّ ،قوۀ واهمه است که خود ،ریاست نفس حیوانی را بر عهده دارد و قوای خیال ،حددس مشددترک و
ّ
مت،له را به است،دام خود در میآوردس (همو )342 :1379،از آنجا که ّقوۀ واهمه ،خیال و ّ
مت،یله با صور جزئی مددرتبط
هستند ،تمام احکام عقل عملی ،جزئی است و بر اساا آن ،افعال جزئی انجام میشودس (همان )581 :به بیددان دیگددر،
تبدیل ادراکات کلی عقل نظری به ادراکات جزئی و به کار یری آنها در تش،ی

خوب یا بدی فعل و م داقیابی بدرای

آن ،از وظایف عقل عملی استس (رازی )280 :2 ،1373 ،از ای رو در نظام فکری اب سینا ،تعقل مربددوط بدده افعددال –
ِ
که جزئی است  -همواره با کمک خیال صورت می یرد ،لک در فلسفۀ صدرا وقتی خیال بهمثابۀ کل نفس حیوانی و ندده
صرف ّقوهای از قوای نفس حیوانی در نظر رفته شد ،معنایی بسیار وسیعتر از همراهی خیال بددا تعقددل در افعددال انسددان
نفس خیالی است که در همۀ رفتارهای عاقالنه و غیرعاقالنۀ انسان مؤثر خواهد بددود؛ تددا جددایی
ارائه میشودس در نتیجهِ ،
که صدرا ،تعقل در انسان مدبر بدن را عی ّ
ت،یل و تمثل میداندس (صدرالمتألهی )244 :1381،
ِ ِ
 .2-5-2ادگگذاری ایال ا طگیق تحگی عواطف

ّ
موجد عواطف هستندس به یادآوردن یک صورت خیالی میتواند محبددت ،نفددرت و عواطددف دیگددر را
خیاالت ،محرک و ِ
ایجاد یا تقویت نمایدس تحریک عواطف ،یکی از مؤثرتری عوامل در ارادۀ فرد استس بددهعنوان مثددال ،ت ددویر کموبددیش

پایدار دوستداشتنی از یک محیط یا موجود ،سبب برانگی،ت احساا محبت فرد نسبت به آن میشددود ،و بهوضددوح،
ِ
وجود چنی احساسی ،اثرات مهمی در کیفیت تعامل با آن موجود خواهد داشتس صدرا مینویسد« :محبددت چددون در
عالم نفس ظهور یابد ،عی شوق استسا( )290 :1 ،1383یعنی محبتی که به تأثیر خیال پدید آمده است ،بعینه منجددر
به پدید آمدن شوق به فعل می رددس
بنابرای هر رفتاری که در عالم حس و خیال از انسان صادر می شود ،رفتییاری یمیختییه بییا انگیییزه و ییوق هییای ایییالی
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است ،و هرچه فرد به مراتب فراتر انسانی دست یابد ،بر خیال خود بیشتر مسلط میشودس
 .6-2منشو درونی و بیگونی ایال

خیال ،منشأیی بیرونی دارد و آن مواجهه با امری است که نفس را برای خلب و بازیابی صور خیالی تحریک میکند ،دداه
دریافت یک ت ویر یا صوت ،منشأ فعالیت خیال و ظهور صور می رددس (میرهادی )36 :1392،ازای رو فردی کدده بددر
ّ
حواا خود مدیریت ندارد ،و دیدن وشنیدن هرچیز را روا میداند ،در نفس خود ،با صور خیالی کنترل نشدهای مواجدده
است که هریک ،ارادههای متناسب با خود را در صحنۀ ذه طلب میکنندس چه بسا یکی از حکمتهای امر به «غد

ّ

ّ
ب را در اسالم ،همی امر باشدس منشأ درونی خیال نیز نیازها ،تعلقات وآرزوهای انسانی است و صور خیددالی ،تجلدی
میل و آرزوهای درونی می باشد (همان)؛ ازای رو خاستگاه عمدۀ ای صور خیالی ،رایشهددا و نیازهددای  -حقیقددی یددا
کاذب  -افراد استس
از سویی رفتار عاقالنۀ انسان ،آمی،ته با خیال است و از طددرف دیگددر از نگدداه مالصدددرا رفتددار و ادراکددات ،بددهطور
ً
مستقیم به نفس منسوب میشوند و ای  ،منافاتی با واس ه ری قوا نداردس ( )71 :8 ،1981ازاید رو افعددال انسددان لزومددا
محتا ای نیست که در صحنۀ علم ح ولی حاضر و سنجیده شود ،بلکه بسیاری از رفتارهددا بددهنحو مسددتقیم از نفددس
حیوانی -خیالی صادر شده و محتا تأمل نیستند ،بدون اینکه علم به خیالی بودن آنها نزد نفددس حاصددل شددودس وی در
ت،یل است ،ا رچه ای ّ
ای زمینه چنی مینگارد« :شوق همیشه همراه با ّ
ت،یل در صحنۀ ذهد حاضددر نشددود و ادراک
ح ولی به آن حاصل نگرددسا(صدرالمتألهی  )253 :2 ،1981 ،جالب اینکه ای امر دقیقا با ناخودآ دداه بددودن انگددارۀ
ً
اص الحی ت ابب دارد ،و غالبا صور خیالی ،بدون توجه استقاللی ذه به آنها در صدددر ت ددمیم یری قدرار می یرندددس
صدرا مینویسد« :پنهان بودن مرجح از صحنۀ ذه و علم فاعل ،موجب نفی آن نمیشودس پس چدده بسددیار مرجحدداتی
که وجود دارند و سبب انت،ابهای ما میشوند ،اما نزد ما اموری م،فی هستندس (همان)360 :
 .6-2وامع نمایی غایتاندیشی
پ

پدیدارشدن انگیزههای خیالی در فاعل موجب میشود که جنبۀ واقعنمایی غایتاندیشی کمتر توسط فاعل لحددات شددود

و هدف ش،
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بدی ترتیب ،ش،

رفتاری را انجام میدهد که از نظر خود – و با تأثر از ّقوۀ خیال – لذت یددا خیددر داشددته باشددد ،ندده

فایده و لذت واقعیس در نتیجه ،همه یا بیشتر افعال ،از نگاه و تلقی فاعل از متأثر اشیاءاست و بالتبع اصالح نددوع نگددرش
َّ
و ت ویر ذهنی فاعل به شیء م لوب یا متنفرعنه برای مدیریت رفتار ،ضروری استس
از ای ب،ش تحقیب به بعد ،با اندکی تسامح ،انگاره و خیال (به معنای صدرایی آن) را مترادف قلمداد کرده ،آنهددا را
در یک معنا به کار می بریمس
 .3نقش و عملکگد انگاره
عقل ،یکی از عوامل قدرت انسانی است ،ولی به ان اف میتوانیم باورهای حاصل از برهددان را از باورهددای اسددتوار بددر
تقلید ،خشم ،شهوت و غیره جدا کنیم ،پس نباید «انسانشناسی سادهانگارانها را بگذیریم و بدانیم عوامل دیگری نیددز در
افعال انسان تأثیر داردس یکی از ای عوامل ،قدرت خیال و انگاره اسددتس نظددام نگددرش فددرد شددامل دو فرآینددد ددزینش و
پردازش اطالعات است ،و انگاره و خیال میتواند در هر دو ،تأثیر جدی بگذارد تا جایی که فتهاند (قراملکددی (52،در
مثنوی مولوی مهم تری عامل پنهان که بر همۀ ش ون آدمی اثر ذار است ،با تعبیر خیال آمده:
توجهانی بر خیالی بی روان(مثنوی(71 ،70 :1 ،

نیست وش باشد خیال اندر روان
ً
الزم به یادآوری است انگاره ،صرفا جنبۀ فردی ندارد ،بلکدده دداهی تددا سد ح جامعدده فرا یددر میشددودس انگارههددای
مشترک ،احساسات ،رفتارها و اخالق عمومی اجتماع را شکل میدهدس بهطور مثال ،تفسیر متافیزیکی پدیدههای مد ّ
دادی
ِ
ً
ّ
(که در قرون وس ی رایج بود) در ع ر رنسانس ،متحول شددد و سددر از تجربدده رایی افراطددی درآوردس طبیعتددا انگدداره در
س ح اجتماع در س حی ستردهتر میتواند سازنده یا ّ
م،رب باشد.
.1-3بیان تفصیلی نقش انگاره در ابعاد ندگی
 .1-1-3انگاره در رفتار ارتباطی درون خصی

 .1-1-1-3تعامل فگد با اود :انگارههای ندداروا و ت ددویر غیرواقعنمددای فددرد از خددویش ،مهمتددری حجدداب میددان
ّ
ش ،و خود اوست که معرفت نفس را م،تل میکندس بهطور مثال« ،خودبرتربینیا یا «خددود کددم بینددیا از آفددات
خیالی است که انسان را از «م حقیقیا دور میسازد و چنددی ت ددویری مددانع کمددال و ّ
فعلیدت یددافت اسددتعدادها
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میشود .در واقع ،ت ویر پایدار فرد از خود ،ا ر چنان فربه و برجسته شود که «خودواقعیا را هضم کرده ،بدده جددای
آن بنشیند ،انگارۀ فرد از خود شکل می یردس بنابرای شناخت تحلیلی -انتقادی فرد از خود ،ام ن،ست و ضددروری
برای بازسازی انگاره از خود است.
 .2-1-1-3تعامل فگد با دیگگان :از اساسیتری عوامل ویرانی راب هها ،عدم توجه به انگارهها و نقش پنهددانی آن اسددتس
در ضم مثال پیشی  ،م لب را با تف یل بیشتری پی می یریم:
دربارۀ مهرورزی پایدار یک خانم به دخترش و بیمهری پایدار او بدده عروسددش ،بددا مقایسدۀ انگددارۀ او از «دختددرا و
«عرواا ،میتوان پرتوی برای توضیح ای اختالف پیدا کردس وقتی در ذهد مادرشددوهر ،دو صددورت خیددالی«عرواا
ِ
ّ
رمحبت فرزندا همنشی میشوند و دومی به اولی اسناد داده میشود ،زارۀ ت ویری «عددروا ،بدده یغمابرندددۀ
و«یغما
محبت پسر استا شکل می یردس بهتدریج ،محمول ،فربهشده و برآن تأکید می ردد ،به ونهای که ای محمددول ،همدۀ
ابعاد ،اوصاف و ش ،یت موضوع (عروا) را فرا می یرد و به جای آن مینشیندس اکنون در ذه مادرشددوهر« ،عددروا
یعنی به یغمابرندۀ محبت پسرا نقش بسته استس ای انگاره ،فتار و رفتارهای عروا را تفسیر کرده و در نتیجدده ارتبدداط
ّ
ّ
میان آن دو را ویران میکندس ای مدل از تأثیر انگاره در تمام روابط اجتماعی به شدت موثر استس
ّ
 .3-1-1-3انگاره در ارتباط مدسی :تلقی کموبیش پایدار ذهنی از خدا ،اعم از استعارهای و غیرآن ،کدده جانشددی خدددا در
ذه میشود ،نقشی مه ّم در راب ۀ فرد با پرورد ارش دارد .تأثیر انگارۀ خدا در چند س ح است:
الف) باور و ایمان :یکی از عوامل مؤثر در ایمان یا تردید ،انگارۀ فرد از خداوند استس اهی ت ویر پنهان ذهنی از خدددا،
فرد را از ت دیب به وجود او باز مددیداردس وقتددی دالیددل راسددل در «چدرا مسددیحی نیسددتما را بررسددی مددیکنیم ،موضددع
ّ
ّ
معلل مییابیم ،و تأثیر انگارههای سست از خدا همانند ّ
«بناانگاریا را در پشت اید انکددار
خدا ریزانۀ او را نه مدلل که
رصد میکنیمس (قراملکی (163 :1395،استاد م هری نیز با هشیاری ،نقش ت ویرهای رایج از خدا در مغرب زمددی را
بیان میکندس (م هری)584 -439 :1 ،1370 ،
ّ
ّ
ب) گزینش دلیل :میان ادلهای که متألهی برای اثبات وجود خدا اقامه میکند با انگارۀ آنها از خدا ،نسددبت معندداداری وجددود
ً
داردس مثال ا ر کانت برهان اخالقی را از میان ادلۀ خداشناسی برمی زیند ،چنی فرآیندی برانگارۀ او از خدا استوار است.
120
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) اوصاف باری تعالی :بهعنوان مثال اینکه در خداشناسی مشائی ،صفت علم ،محور بوده ،ولی درخداشناسددی کالمددی،
ّ
قدرت الهی ،محور است با تلقی و انگارههای آن مکاتب ،ارتباطی وثیقی دارد.
 .2-1-3رابطۀ «ادا» و «جهان و انسان»

انگاره ،یکی از عوامل اثر ذار در توضیح راب ۀ خدا با «جهان و انسانا استس انگارههایی چون «رخنهپوش جهلهدداا،
«ساعتساز الهوتیایا «معمار بازنشستها ،نوعی از جهددانبینی را در پددی دارد و انگددارۀ بر رفتدده از «توحیددد ربددوبیا،
جهانبینی الهی دیگری را پیش روی انسان مینهد.
ً
به نظر نگارنده ،تعریف انگاره دقیقا بر «جهددانبینیا نیددز صددادق اسددت؛ زیدرا نگددرش ذهنددی شدد،

از جهددان و

اوصافش ،در واقع ،ت ویر کموبیش پایداری است که میتواند برجسته شده ،به جای جهان حقیقی بنشیند و در تعامددل
بینی کلددی بدده عددالم
فرد ،تأثیر مستقیم بگذاردس ازای رو انگاره در روابط فردی و اجتماعی ،ا رچه اندک تفاوتی با جهددان ِ

دارد ،اما موجب نمیشود که تعریف انگاره بر «جهانبینیا صدق نکنددد؛ زیدرا انگدداره ،ابعدداد م،تددف زنددد ی آدمددی را
دربرمی یرد و بهطور طبیعی برخی از ای ابعاد ،فراتر ،وسیعتر و بنیانیتر هستندس
شناخت و اصالح انگاره در روابط با دیگران ،زند ی خانواد ی و اجتماعی آرامتری در پی خواهددد داشددتس اصددالح
جهانبینی و انگاره از خدا ،در س ح بنیادینی ،آرامش و سکون زند ی را رقم میزندس بهعنوان مثال باجهانبینی مبتنی بددر
ّ
توحید ربوبی ،توکل ،معنای حقیقی مییابد و ش ،در همۀ عرصههای زند ی ،دست قاهر خدای رحمان را میبینددد
که تدبیر امور را در دست دارد ،در نتیجه در طوفان مشددکالت تکیدده اه و مددأمنی قابلاعتمدداد دارد و امددور زنددد ی را بددا
َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ٌ َ َ َ ُ َ َُ
حزنونا(انعام(48/س
اطمینان خاطر به او میسگردس«فم آم و صلح فال خوف عل ِیهم وال هم ی
 .3-1-3انگارهآ بنیان چالشهای کالمی

وقتی در نزاعهای کالمی مکاتب ونا ون ّ
تأمل کنیمّ ،رد پای انگارهها را مییابیمس به همی سبب در مباحددث اعتقددادی،
ّ
افزون بر نقد و ّ
تأمل در ادلۀ دید اههای صاحبنظران باید در علل رایش آنان به ای نظریات نیز درنگ کردس به نظددر ،در
پایدار ش،
مباحث کالمی دربارۀ یک موضوع نیز ت ویر ذهنی ِ

معتقد از موضددوع مددورد اعتقدداد ،بسددیار مدؤثر در آن
ِ

عقیده میباشد؛ ازای رو خل ی میان انگاره و مسائل اعتقادی صورت نگرفته استس
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 .4-1-3انگاره و عالم تکوین

امروز در مجامع م رح جهان ،مسألة تأثیرات تکوینی انگاره ها ،مورد کدداوش و نقددادی قدرار رفتدده ،و بحثددی بددا عنددوان
«قانون جذبا م رح شده که طبب آن ،با تمرکز بر افکار منفی یا مثبت ،میتوان تجربههای مثبت یا منفی را بدده زنددد ی
خویش وارد آوردس براساا ای باور ،مردم و افکارشان از «انرژی خددال ا سدداخته شدددهاند و از طریددب فرآیند«جددذب
انرژیهای همانندا ،ش،

میتواند سالمت ،رفاه و روابددط خددویش را ارتقدداء ب،شدددس (ویکیپدددیا ،قددانون جددذب،

fa.m.wikipedia-org/wiki؛ آزمندیان)11 :2 ،1388 ،
البته ای نوشتار در صدد اثبات یا ّرد نظریۀ فوق نیست ،لیک غرض ،اشاره به ای است که دید اه «اثدرات تکددوینی
انگارها طرفداران بسیاری دارد ،بهطوری که قانون جذب را به نظریهای م رح علمی یا شبه علمی مبدل ساخته است.
 .4انگاره در متون دین مبین اسالم
به نظر نگارنده ،در منابع اسالمی تحت عنوان «ظ ّ ا بر انگارۀ اص الحیبهنحو قابلتوجهی تأکید شده است که میتوان
آن را در سه حوزه بررسی کرد:
 .1-4انگارۀ فگد ا ادا

«حس ظ ّ به خداا را م رح میکندس بهعنوان مثال خداونددد متعددال در قددرآن کددریم میفرمایدددَ «:و
اسالم در ای زمینهِ ،
َّ َ
َّ ُ َ َّ
َ ُْ ْ َ َ ُْ ْ
َ
الس ْوء َع َلیه ْم دائ َر ُة َّ
الله َظ َّ َّ
َیع ُذ َب ْال ُم َ َ ْ ُ
الس ْو ِء َو غ ِض َب الل ُه َعلد ِیه ْم َو
ِ ِ ِ
قات و المش ِرکی و المش ِر ِ
ناف ِ
ناف ِقی و الم ِ
ِ
کات الظانی ِب ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ً
َ
ْ
َّ
ْ
ْ
َ
ُّ
َّ
کم ْرداکد ْدم فأ ْصد َبح ُت ْم مد َ
َل َع َن ُه ْم َو َ َعدد ل ُهد ْم َج َهدن َم َو سد َ
کم الد ِذی ظنند ُت ْم بد َر ُب ْ
داءت َم دیراا(فتح)6/؛ « َو ذلکد ْدم ظدن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
،اس ِری َ سا(ف لت )23/در ای دو آیه مان بد به خداوند مبنی بر اینکدده او مؤمنددان را یدداری نکددرده و بدده حددال خددود
ال ِ
وامی ذارد (طبرسی )60 :6 ،1374 ،یا از اعمال بند انش بیخبر است (بیستونی ،)43 :22 ،1390 ،مذمت شددده ،و
موجبات خسران و عذاب الهی را فراهم آورده استس همچنی مناجات عارفانۀ امیر مؤمنان علددی در دعددای کمیددل،
َ َ َ َ َّ
َ
«هیهات َما ذ ِلک الظ ُّ ِبدکا(قمی )121 :1395 ،ظد ّ سددوء بدده
مبتنی بر ُحس ظ ّ به خداست ،و با تعبیراتی همچون
خدای رحیم را مردود میداندس
َ
افزون برای  ،از روایاتی استفاده میشود که چگونگی ظ ّ به خدا و ت ویر از او ،اثراتی تکددوینی در عددالم را در پددی
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داردس به عنوان نمونه امام باقر

میفرماید :در کتاب علیب ابیطالب یافتیم که رسول خدا

در حالی که بددر منبددر

بود فرمود :سو ند به خدایی که جز او خدایی نیست ،هیچ بندۀ مؤمنی نسبت به خدا حسد ظد ّ پیدددا نمیکنددد ،مگددر
اینکه خداوند موقع ظ ّ بندۀ مؤمنش نزد او باشد؛ زیرا خداوند کریم است و نیکیها و خیدرات بدده دسددت اوسددت ،حیددا

ُ
دارد از اینکه بندۀ مؤمنش به او حس ظ ّ داشته و امیدوار باشد و سگس خدا بر خالف مان و امیددد او باشددد؛ پددس بدده
ُ
خداوند حس ظ ّ داشته باشید و به سوی او رغبت کنیدس (مجلسی)394 :67 ،1403 ،

براساا ظاهر ای روایات ،میان فرضی که «ش ِ ،داعی چنی میانگارد که خدددا مهربددان اسددت و حاجددت او را
برآورده میسازدا و صورتی که «ش ،با سوءظ ّ به خدا مینگرد و نگاهش ای است که خدا تد ّ
دوجهی بدده خواسددتۀ او
نمی کندا ،در آثار تکوینی(چون برآورده شدن حاجات) اختالف وجود داردس
انطباق «حسن ظن به ادا» با انگاره :فته شد که ظ ّ  ،به معنای کلی «اندیشدۀ رجحانیافتدده در نفددسا میباشددد کدده
انشعابات ونا ون داشته و در هر کاربرد ،باید به حسب همان مورد و باتوجه به قرای لفظی و مقامی و شرایط حاکم بددر
آن س ، ،معنای دقیب ظ ّ را یافتس با دقت نظر روش میشود که انگارۀ م لح ،با کلمۀ ظ ّ در ای کاربردها (یعنددی

ّ
ّ
متون دال بر ُحس ظ ّ به خدا) قرابت معنایی شدیدی دارد و شاید بتوان ادعا کرد ای مضددامی  ،تددذکری بدده اید زاویدۀ
ّ
پنهان و اثر ذار وجودی استس ادلۀ مذکور بر اید داللددت دارنددد کده تلقد ِی کموبددیش پایدددار فددرد از خداونددد متعددال،
کلی ارتباط فرد با خدایش را رقم میزندددس عالمدده طباطبددایی ذیددل آیدۀ شددریفۀ «ذلددک ظددنکم الددذی ظننددتم
چهارچوب ِ
بربکمسسسا مینویسد« :ای ّ
ظنی که شما دربارۀ پرورد ارتان پنداشتید که او از بیشتر اعمالتددان اطالعددی ندددارد ،شددما را
هالک کرد؛ زیرا باعث شد ناه در نظرتان آسان ردد و ناه بسیار هم کارتان را به کفر کشانیدس (طباطبددایی:17 ،1391 ،
 )384باوجود اینکه معنای کلی ظ ّ ّ ،
اعم م لب از انگاره است ،ولی در ای کاربردها ،میتوان به کمک قدرای  ،ان بدداق
بر انگاره را فهم نمودس
 .2-4انگارۀ فگد ا اود

رهنمودهای اسالم ،انسان و جامعه را از دو انگارۀ ُمهلک «خودبرتربینیا و «خودکمبینیا به شیوهای حکیماندده برحددذر

داشته استس اسالم از طریب یادآوری قدرت برتر خدا ،و اتکاء همدۀ موجددودات بدده او ،انسددان را از غددرور خددودبرتربینی
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بازداشته (به عنوان نمونه رسک به اسراء )37/و با یادآوری برتری اهل ایمددان و نهددی از سسددتانگاری خددویش (رسک بدده
آلعمران ،)139/مؤم را در جایگاه حقیقی خددود قدرار میدهدددس ت ددویری کدده شدد،

یددا یددک جامعدده (بددا هویددت

خود حقیقی بنشیند و در صورت ناواقعنمایی ،منشأ خسدران و نددابودی
جمعیاش) از خود در ذه دارد ،میتواند جای ِ
ً
استعدادها شودس ازای رو عناوی «خودبرتربینیا یا «خودکمبینیا نیز دقیقا بر شاخ ههای انگددارۀ اصد الحی من بددب
«خود فردا موضوعی است که ت ویری برجسته و فربه از آن ،جایگزی «خود حقیقددیا شددده و منشددأ
است و در اینجا
ِ
آثار می رددس
 .3-4انگاره در روابط اجتماعی

در دی اسالم به جامعه و تعالی آن ،توجه بسیار شده استسیکی از ای تعالیمی که در همی راسددتا ارائدده شددده ،اصددالح
روابط اجتماعی استس الگوی م لوب اسالم در روابط افراد ،در چهارچوب ُ
«حس ظد ّ ا ،تحقدب مییابددد و پرهیددز از
محمل ،م رح شده استس (کلینی)362 :2 ،1369 ،
بد مانی و حمل رفتار دیگران بر بهتری
ِ

ظ ّ به معنای «اندیشۀ غالب بر نفسا است و بسیاری از انسانها در روابط به امور ّ
ظندی آنقدددر بهددا میدهنددد کدده
بهتدریج آن ت ویر ّ
ظنی(از ش ،دیگددر) فربدده و بددارور شددده و شدد ،بهصددورت ناخودآ دداه آن را دزارهای یقینددی
میانگارد ،سگس آن ت ویر ،جایگزی فرد خارجی در ذه شته؛ ازای رو بر اساا آن موضع می یرد و عمل میکندددس
ازای رو ُ
«حس ظ ّ ا و «سوءظ ّ ا در روابط اجتماعی نیز با معیارهای انگاره ت ابب داردس
به نظر می رسد با اندک تسامحی میتوان «ظ ّ ا در ابعاد سدده انۀ مددذکور را متندداظر بددا انگدداره دانسددت و درنتیجدده
بهعنوان منبعی وحیانی و م ون از خ ا برای شناخت و مدیریت هرچه بهتر ای ُبعد نفس ،تلقی کردس
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نتیجهگیگی
انگاره ،ت ویر ذهنی کمو بیش پایدار انسان از خود و اشیاء است که اغلب بهصورت ناخودآ اه بهتدریج برجسددته شددده
و جانشی موضوع حقیقی در ذه میشود و نقشی مهد ّدم در افکددار و ت ددمیم یریها ایفدداء میکنددد .انگدداره از جهتددی
بر رفته از ذشتۀ فرد است و از جهتی با آینده پیوند دارد و مواجهۀ فرد با یک امر را رقم میزند.
در فلسفۀ اسالمی انگاره با عنوان «خیالا م رح میشودس با تحلیل خیال در سه مکتددب اصددلی فلسددفۀ اسددالمی و
مقایسۀ هریک با انگاره ،روش میشود با وجود اینکه خیال در نظام مشائی و اشراقی ،در معرفت و افعال انسددان ،نقددش
شایانی دارد ،اما به دلیل ّ
مادیت و ویژ ی انفعالی آن نزد ایشان ،ان باقش بددا انگدداره مشددکل میشددودس لددیک در دیددد اه

جدید مالصدرا خیال بهمثابۀ کل نفس حیوانی درنظر رفته میشود که ّ
مدبر زند ی حیوان استس ای مرتبدده از نفددس در
ّ
حیات انسانی نیز ب،شی از تدبیر امور آدمی را به دسددت می یددرد و ا ددر تحد ّدول وجددود آدمددی بدده مرتبدۀ تعقدل نرسددد،
زند یاش همچون حیوان بر پایۀ سل نت نفس خیالی است .از نظر اه صدرا ّقوۀ خیال ،مجد ّدردّ ،فعدال و خددالق بددوده و

وظیفۀ حفظ ،بازسازی و جعل صور ذهنی را بر عهده دارد؛ ازای رو ت ابب خیال صدرایی بددا انگدداره کدده در انباشددتههای
قبلی پردازش و تغییر صورت میدهد ،به او خود میرسدس خیددال از طریددب دخالددت در مبددادی علمددی فعددل و فراینددد
غایت زینی ،تبدیل احکام عقل نظری به عملی و همچنی تحریک عواطف ،بددهطور پنهددان ،صددورت خیددالی شددیء را
جایگزی واقعیت عینی آن کرده ،در همۀ رفتارهای انسان اثر مستقیم می ذاردس
متون دی اسالم ،با تعبیر «ظ ّ ا به ای مس له توجه کردهاندس ظ ّ به معنای اندیشۀ رجحانیافته در نفس میباشد کدده
اغلب ،مبنای ترتیب اثر قرار می یردس ای معنا ،انشعابات ونا ونی داشته و ّ
اعم م لب از انگدداره اسددت؛ ازاید رو بدرای
ت بیب آن بر انگاره باید در هر موردی به قرای و فضای حاکم بر کددالم مراجعدده کددردس بدده نظددر میرسددد در مواضددعی از
کاربردهای ای واژه در منابع اسالمی چون ُ
«حس ظ ّ ا و «جهانبینی الهیا میتوان ان باق با انگاره را فهم نمودس
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پینو تها
1س با توجه به تعریفی که از «انگارها خواهد شدimage« ،ا معادل دقیبتری برای آن میباشد؛ چراکه در تعریف انگاره ،بیشتر
تمرکز بر روی حیثیت ت ویر ری آن استس
2س البته آ اهی به آنها نیاز به هوشیاری و توجه زیاد داردس

3س صدرالمتألهی در اسفار ،ت،یل بر فکر در ای حالت را با «واوا ع ف داده است؛ یعنی ا رچه تفکر در فعلّ ،
مقوم افعال
عاقالنه است ،همواره با ت،یل نیز همراه استس (وفائیان)119 :1395 ،
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منابع و مواذ
1س قرآن کریم
2س فرامرزقراملکی،احد« ،)1398( ،خیال به مثابه نفس حیوانی ،بازشناسی خیددال نددزد صدددرالمتألهی در پرتددو
تبیی مبانی و تحلیل کارکردهااآ ف لنامۀ آیین حکمت ،ش ،40ص 223-246س
3س ________ ،قدرت انگاره؛ تهران :مجنون؛1395شس
ّ
ء(طبیعیات) ،قم :کتاب،انۀ آیتالله مرعشی.
4س اب سینا ،حسی ب عبدالله ( ،)1404الشفا
5س ________ ،)1353(،من ب دانشنامۀ عالئی،به کوشش محمدمعی  ،تهران :ده،داس
6س ________[ ،بیتا] ،االشارات والتنبیهات ،باشرح ن یرالدی طوسی،حیدر آباد ،بیناس
7س بهمنیار ،اب مرزبان ( ،)1375التحصیل ،تهران:دانشگاه تهران.
ّ
ّ
المشرقیه ،قم :بیدار.
8س رازی ،ف،رالدی (،)1411المباحث
9س ________ ،)1373( ،شرح عیون الحکمة ،تهران:موسسةال ادق

س

10س صدرالمتألهی  ،محمدب ابراهیم ،)1981( ،األسفار األربعه ،بیروت:داراألحیاء التراث.
11س ________ ،)1363( ،مفاتیح الغیب ،تهران :مؤسسۀ تحقیقات فرهنگی.
12س ________ ،)1382( ،الشواهدالربوبیه فی المناهج السلوکیه،ت حیح م د فی محقددب داماد،تهران:بنیدداد
حکمت اسالمی صدراس
13س ________ ،)1383( ،الحکمة المتعالیه فی االسفار االربعة،ت حیح علی اکبر رشاد ،تهران:بنیاد حکمددت
اسالمی صدراس
14س ________ ،)1382( ،الشواهدالربوبیه فیالمناهجالسلوکیه،حواشدی حددا مالهددادی سبزواری،ت ددحیح
سید جاللالدی آشتیانی،قم:بوستان کتابس
15س ________ ،)1341( ،عرشیه،ترجمۀ غالم حسی آهنی،تهران :مولیس
16س ________ ،)1381( ،کسر االصنام الجاهلیة ،تهران:بنیاد حکمت صدراس
17س اب عربی ( ،)1293الفتوحات ّ
المکیه،م ر :بوالق.
18س فارابی ،ابون ر ( ،)1995آراء اهل المدینه الفاضله ،بیروت :الهالل.
19س طباطباییّ ،
محمد حسی (،)1382اصول فلسفه و روش رئالیسم،شرح مرتضی م هری،تهران :صدرا.
20س ________  ،)1391( ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم:مؤسسۀ اسماعیلیانس
21س م هری ،مرتضی (،)1370مجموعۀ آثار؛ تهران:صدرا.
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27س راغب اصفهانی ،حسی ( ،)1404المفردات فیغریب القرآن ،بیجا ،الکتابس
28س طیب حسینی ،سید محمود (« ،)1390معناشناسی ظ ّ در قرآن کریما ،کتاب ّقیم،ش ،1ص 41-65س
29س اب جوزی ،عبدالرحم ب علی[ ،بیتا] ،منتخب قرةالعیون النواظرفی الوجوه والنظااائر فاای القاارآن الکااریم،
اسکندریه:منشأةالمعارفس
30س فیروزآبادی ،مجدالدی ( ،)1421بصائر ذوی التمیز ،قاهره ،بیناس
31س طبرسی ،فضلب حس ( ،)1374جوامااا الجاااما ،ترجمااة احمدشااادمهری ،مشددهد :بنیدداد پژوهشهددای
اسالمیس
32س بیستونی ،محمد ( ،)1390تفسیر مجما البیان جوان ،قم:بیان جوانس
33س اهل سرمدی،نفیسه (« ،)1394از خیال اب عربی تامعرفت شناسی صدراییا،جاویدان خاارد ،ش  ،27ص
 28-5س
34س حداد ،وحیده ،شاملی ،ن رالله (« ،)1390تأملی در خیال از دیددد اه برخددی از فالسددفها ،إساراء ،ش،2ص
176-161س
35س سهروردی ،شهاب الدددی ( ،)1384حکمةاالشارا ،ترجمدده وشددرح سیدجعفرسددجادی ،تهدران :انتشددارات
دانشگاه تهرانس
36س ________ ،)1379( ،مجموعه م نفات ،تهران :بیناس
37س ________ ،)1372( ،مجموعه مصنفات،ت حیح هانری کرب  ،تهران:مؤسسۀ تحقیقات فرهنگیس
38س داوری اردکانی ،رضا ( ،)1383فلسفة تطبیقی،تهران :ساقیس
39س ابراهیمی دینانی ،غالمحسی (« ،)1385فرق بی خیال مت ل ومنف لا ،فصاالنامۀ هناار ،ش ،70ص -31
28س
40س ان اریان ،زهیر (« ،)1385بازشناسی عناصر فلسفۀ هنر برمبانی حکمت صدراییا ،نقااد و نظاار ،ش ،3ص
246-220س
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41س اکبریان ،رضا (ّ « ،)1388قوۀ خیال وعالم صورخیالیا ،آموزههای فلسفی-کالمی ،ش3-32 ،8س
42س وفائیان ،محمدحسی (« ،)1395تبیی کارکرد ّقوۀ خیال درصدددورافعال عاقالندده ازانسددان بددا تأکیددد برمبددانی
صدرالمتألهی ا،اخال وحیانی ،ش ،11ص س
43س کرمانی ،حسی ( ،)1389انگاره های ذهنی7414www.sciencepeak.com/?p= ،
44س خاتمی ،محمود ( ،)1387اندیشههای صدرایی،تهران :نشر علمس
45س میرهادی ،سیدمهدی؛ نددوروزی رضدداعلی؛ ب،تیارن ددرآبادی ،حسددنعلی (« ،)1392راب دۀ خیددال و اراده در
فلسفۀ مالصدراا،تأمالت فلسفی ،ش ،11ص 21-39س
46س سعادتی خمسه ،اسماعیل؛ «شأن معرفتی قد ّدوۀ خیددال در نقددد اول کانت:ارزیددابی از منظددر صدددراییا ،آیناۀ
معرفت ،ص 51-73س
ّ
47س آزمندیان ،علیرضا ،)1388( ،تکنولوژی فکر ،تهران :نشر مؤلفس
48. D`Andrade` R. G. (1992), Schemas and Motivation, Cambridge: Cambridge
University Press.
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129

تحلیل ت بیقی چیستی و کارکردانگاره در ش ون م،تلف حیات انسانی از منظر متون دینی و میراث فالسفۀ مسلمان

130

