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  مقدمه

هاي فلسفه تعلیم وتربیت، تحلیل مسائل تربیتی است و خالقیت،  ترین فعالیت از مهم

ترین مفاهیم مطرح در تعلیم وتربیت است. امروزه با گسترش ابعاد علـم و   یکی از مهم

وتربیـت   تـر، نیـاز بیشـتري بـه تعلـیم       ها و فراوانی مسائل پیچیـده  کثرت علوم و روش

انباشـت اطالعـات   ر در محصووتربیت تنها  زیرا هدف تعلیم  شود، یخالقانه احساس م

ـ   ها رشته شوند و سررشته ها و بافته ضرورت دارد یافتهو غالباً نیست  دسـت   هاي بـدیع ب

وضع کنونی نظام آموزشی ما نیازمند التـزام بـه   بنابراین،  د.ندنبال شو از نگاهی نو آید و

در  پژوهشـگر دانشـجو و  آمـوز،   یـت، دانـش  که بـدون خالق  اي گونهبه  ،خالقیت است

 خالقیت بـا تعلـیم  رو،  از این. خواهند کرد اي بسته، در تکرار مکررات گذشته سیر دایره

و فنـاوري   گویی بدون خالقیت، دانـش  ،وتربیت ربط و نسبت وثیق و ناگسستنی دارد 

هبردي در محوري و را . امروزه خالقیت و نوآوري به یک مفهومنازا و راکد است ،ابتر

جملـه کشـور   ز ا اسـناد آمـوزش و پـرورش،    انداز توسعه کشورها و ادبیات اسناد چشم

راهبردهاي کالن سند تحول بنیـادین   )6(چنانچه در بند شش .خودمان تبدیل شده است

بر گسترش و استقرار نظـام   18-5) و در قسمت 1390(سند مشهد،  آموزش و پرورش

ندسـازي آن براسـاس   در آموزش و پـرورش و مست پردازي  خالقیت و نوآوري و نظریه

در پژوهش حاضر نیز حکمت متعالیـه،   است. شدهتربیتی بومی تأکید  ـ هاي علمی زمینه

منبع مناسبی براي ارائـه یـک نظریـه بـومی و اسـالمی در       النفس آن ویژه مباحث علم به

تعالیـه از  باید توجه داشت که حکمـت م  .شود ها و سطوح خالقیت تلقی می قلمرو الیه

هـاي فلسـفی،    دیـدگاه و برآینـد   آید میتلفیق فلسفه و عرفان ذیل آیات و روایات پدید 

توان حاصل این  میرو،  شود. از این میی تلقعرفانی، تفسیري و روایی در حوزه اسالمی 

   کرد. برداشت را در جهت تدوین رویکرد اسالمی خالقیت پژوهش

هاي خالقیت نفس  بندي و شناخت الیه درجه بندي خالقیت در واقع نوعی له سطحئمس

نـد در  توا مـی  سـویی و از اسـت  هاي ارزشمندي و میزان نو بودن آنها  براساس شاخص

آموزان مفید باشد. پژوهش  بندي روشهاي پرورش خالقیت دانش گذاري و اولویت هدف

براساس فلسفه صدرایی به تا دارد  تالشحاضر که یک پژوهش نظري و فلسفی است، 

و پرسش پاسخ دهد: اول اینکه جایگاه نفس و خیال در فرآیند خالقیت چگونه است؟ د

تر اینکه خالقیت انسان با نظر به قابلیـت هـاي بـالقوه نفـس چـه       و پرسش دوم و مهم
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  اند داشته باشد؟تو میهایی  سطوح و الیه

و  ، تا آنجا که نگارنده سراغ دارد، هیچ پژوهش داخلیپژوهشاما در مورد پیشینه 

نپرداخته و در  مسئله سطوح خالقیترویکرد اسالمی یا فلسفی به ویژه با  بهبومی 

و  پژوهشگران از بینشناسی معاصر نیز کمتر به آن پرداخته شده است.  روان

به در اینجا اند، مزلو و تیلور است که  بندي خالقیت پرداخته شناسانی که به سطح روان

را در دو سطح اولیه و  ) خالقیت1954( 1مزلو. شود  اختصار به دیدگاه آنها اشاره می

هاست که شامل  عبارت از آن دسته خالقیت ،خالقیت اولیه ؛کند میبندي  ثانویه طبقه

ي جدید ها ه. نظریاستنوین  هاي ایجاد و توسعه اصول و مفاهیم جدید و خلق پارادایم

. خالقیت آیند مار میبه شکننده و اختراعات بنیادي از این دسته خالقیت  یا متحول

هایی است که شامل کاربرد جدید و متفاوتی از اصول و  آن دسته خالقیت ،ثانویه

آوردهاي  هاي اولیه هستند. دست ، و تکمیل و بسط خالقیتپیشینشده  مفاهیم شناخته

از موارد خالقیت ثانویه  ،اند میي بزرگ علها هعلمی پژوهشگران که مبتنی بر نظری

خالقیت اولیه از که ). مزلو معتقد است 37ص ،1387 از سام خانیان،نقل  به( هستند

ولی  ،ها در زمان کودکی مشترك است گیرد و در همه انسان میناخودآگاه سرچشمه 

اما خالقیت ثانویه از  ،دهند میسر گذاشتن کودکی آن را از دست  پس از پشت بیشتر

  ).45ص ،1388(حسینی،  گیرد میخودآگاه سرچشمه 

با توجه به  »سنجش خالقیت«) در مقاله 1974(2بندي دیگري، تیلور حدر سط

در کیفیت آنها پنج سطح خالقیت  پژوهشمحصوالت فکري بشري، پس از بررسی و 

را به صورت زیر شناسایی کرده است که هر یک از آنها شامل درجات مختلفی از 

ع خالقیت بیان و اظهار ؛ این نو3خالقیت بیانگر :. این سطوح عبارت است ازاند خالقیت

البداهه فرد، بدون  سازد. در این سطح بیان فی میپذیر  ناوجود آزادانه شخص را امک

در این سطح بیان دیگر، توجه به کمیت، ابتکاري بودن و تولیدي بودن، مالك است. به 

اظهار وجود براي تظاهر خالقیت در سطح  ولیکیفیت محصول اهمیت چندانی ندارد 

البداهه کودکان و ابتکار آنان به هنگام بازي با یکدیگر یا  هاي فی زم است. نقاشیباالتر ال

                                                   
1. Maslaw,A. H. 

2. Taylor، I. A. 

3. Expressive 
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؛ در این 1. خالقیت تولیديآید به شمار میها از جمله این نوع خالقیت  بازي با اسباب

 ءمندي براي تولید یک شی عین حال هدف هاي نسبتاً زیاد و در سطح، فرد کوشش

2خالقیت اختراعی .دهد میجدید یا حل مشکلی به خرج 
ا ؛ این سطح از خالقیت ب 

توانایی شخص در تجزیه و تحلیل موقعیت و ساختن ترکیبات جدیدي از عناصر 

گونه اثري از عقاید زیربنایی  در این نوع خالقیت، هیچ .شود میمشخص  ،شده شناخته

و  دار ا؛ در این سطح از خالقیت تغییرات معن3خالقیت ابداعی شود. میجدید دیده ن

فرد توانایی تولید بیان دیگر، و به  دهد مبانی اولیه نظري رخ میمفیدي در اصول و 

ین سطح تر ی؛ عال4ظهوري)( خالقیت شهودي سازي را دارد. ي جدید و مفهومها هاید

یابی است. بسیاري از قواعد انتزاعی علوم هنري  ندرت قابل دسته که ب است خالقیت

بندي تیلور، داراي ابهامات و  ظر نگارنده سطحبه ن شود. میو بیانی را شامل 

   طلبد. میهایی است که بررسی آنها مجال دیگري  پوشانی هم

  نفس خالقیت .1 

النفس  علم بیانی  شناسی و به خالقیت، انسان دربارةهاي فلسفی  نقطه آغاز پژوهش

 د.شوشناسایی باید نفس آدمی به عنوان منشاء خالقیت  ،از هر چیز پیشیعنی  ؛است

این شاکله  ،از نظر وي .داند میخالقیت را بخشی از توانایی نفس انسان  مالصدرا،

انسان در پرتوي آن خالق  و وجودي نفس انسان است که اقتضاي خالقیت دارد

خداوند متعال نفس «: به این موضوع اشاره داردروشن در اسفار  بیانیصدرا در  شود.  می

 ،مجرد و مادي را دارد يقدرت و توانایی ایجاد صور اشیا آفریده که اي هانسان را به گون

چون از سنخ ملکوت است و ملکوتیان را قدرت و توانایی بر ابداع صور عقلی که قائم 

 ،1392 مالصدرا،( »به ذات خود باشند و ایجاد صور کونی که قائم به مواد باشند، هست

این مطلب  ؛نگاشته است فاراسکه بعد از  شواهد الربوبیه). وي در کتاب 264ص ،1ج

و هو: انّ اهللا سبحانه خلق « کند میرا به عنوان یک اصل مهم در مبحث وجود ذهنی یاد 

ها من سنخ النّ ،النفس االنسانیه بحیث یکون لها اقتدار علی ایجاد صور االشیاء فی عالمها

                                                   
1. Productive 

2. Inventive 

3. Innovative 

4. Emergentive 
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 »..تجسم.ثیر العینی غلبه احکام الأم القدره والقوه والمانع من التالملکوت و عال

 ). 136ص ،1ج ،1388(مالصدرا، 

) 7، ص1381( اي وجود ذهنی حاصل خالقیت نفس از نظر صدرا است. خامنه

قه خالّحاصل قوه از دستاوردهاي مهم فلسفه صدرا است که  »وجود ذهنی«معتقد است 

اعم از آنکه آن موجود یا پدیده  ؛هاي ذهنی است نفس براي ایجاد موجودات و پدیده

تواند  از جمله می ،وجود داشته باشد یا صرفاً مخلوق ذهن و نفس انسان باشد در خارج

و به آنها کند حتی تصورات و تصدیقاتی محال یا معدوم را در ذهن خود مجسم 

ها همگی به انسان بستگی دارد و صدوري  احکامی ایجابی و سلبی بدهد و این صورت

-21، ص1،ج1389( رح حکمت متعالیهجوادي آملی نیز در ش استاد. 1نه حلولی ،هستند

  کند. می بیانرا در قالب یک قیاس باال ، مطلب »وجود ذهنی« ) در بحث اثبات18

  صغري: نفس آدمی موجودي مجرد و از سنخ ملکوت است.

کبري: موجودات مجرد و ملکوتی قدرت بر خالقیت و ابداع صور مجرد از ماده و 

  تکوین صور کائنه مادي را دارا هستند.

مادي را در  يمجرد و یا صورت اشیا يتیجه: نفس آدمی قدرت ایجاد صورت اشیان

  .یندصفحه ذهن دارا

) از شارحان فلسفه صدرایی در بحث اثبات وجود 77، ص1، ج1391عالمه طباطبایی (

ما  .1هاي مهم وجود ذهنی است:   عبارتی بیانگر ویژگی ذهنی دو دلیل آورده است که به

اي که قابل  گونه به ،ب و انسان را که در خارج تحقق دارندماهیت اموري چون اس

د، نگونه عوارض و لواحق باش صورت کلی) و مجرد از هره انطباق بر کثیرین (یعنی ب

ها در نناچار آ ،کنیم و چون این امور با وصف کلیت در خارج تحقق ندارد تصور می

ها بر آنها  ثار خارجی پدیدهظرفی که در آن، آ .نامیم، موجودند ظرف دیگري که ذهن می

ما امور عدمی و دیگر محاالت را که در خارج تحقق ندارند [بهتر  .2شود؛   مترتب نمی

کنیم، مانند انسان  است بگوییم برخی از آنها در حال حاضر تحقق ندارند]، تصور می

متصف این امور نزد ما داراي نوعی ثبوت و تحقق هستند؛ زیرا  پرنده، خودرو مکنده،...،

                                                   
دانستند (حلولی)، اما تقریباً پس از  زي در نفس می. فیلسوفان اسالمی [مشایی] ابتدا علم را حاصل انطباع صورت چی1

دانند (صدوري)، نه حال و مقبول در آن؛ به دیگـر سـخن    صدرا، علم یا شناخت را حاصل ابداع و اختراع نفس می

نفس در مقوله علم ـ با لحاظ مراتب و شدت و ضعف آن ـ خالق و آفریننده است، نه منفعـل و پذیرنـده (بهشـتی،      

 ).114، ص1385
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شوند [و از تصرف در صور و معانی حاصل  سري احکام وجودي و ثبوتی می به یک

تواند ثبوت خارجی باشد،  اند، ثبوتشان نمی اند]، اما چون این امور در خارج معدوم شده

. در این پژوهش از دو ویژگی مهم وجود ذهنی، استپس ناگزیر ثبوت آنها در ذهن 

  .کند و خالقیت ذهن را توجیه میبیشتر ویژگی دوم مورد نظر است 

 مانندهایی خالقیت و فاعلیت نفس نسبت به صور ذهنیه را  صدرا به مناسبت

ق و آفریننده موجودات کائن و زیرا خداوندي که خالّ ،داند میفاعلیت خداوند سبحان 

 صفات و افعال خود قرار داده است ،نفس انسانی را آیت و نمونه ذات ،مبدع است

اللهی است و  از دید صدرا، نفس یک حقیقت ظل ).265ص ،1،ج1392 مالصدرا،(

 ،1ج ،1388 مالصدرا،( به صورت ظلی داراست ،صفات و کماالتی را که خداوند دارد

درون خود نفس نیز در  ،کند میطور که خداوند جهان را خلق  همان ،رو از این ).132ص

وم آن چیزهایی است که در قیو به همان صورتی که خداوند  کند چیزهایی را خلق می

خالقیت نقطه  ،این اساس هاي خود است. بر وم پدیدهآفریند، نفس نیز قی عالم خارج می

در دیدگاه صدرایی  ،بنابراین .)7، ص1381 اي، (خامنه مشترك بین خدا و انسان است

آفرینی است و نسبت  نفس آدمی نقاش هنرمندي است که پیشه او صورتگري و نقش

رابطه نفس با صور بیان دیگر،   صور، نسبت مصدریت و منشأیت است. بهنفس و 

از  .(در فلسفه مشاء) ذهنی، رابطه خالق و مخلوق است نه رابطه ظرف و مظروف

قیام آنها به نیز صور ادراکی مانند تعقل، تخیل و احساس از منشئات نفس و رو،  این

یک جمله  ). در73، ص1375، (فنایی اشکوري (و نه حلولی)است قیام صدوري  نفس،

کند که روح خداوندي در  میق معرفی الّصدرا نفس آدمی را موجودي خ توان گفت می

افکند که  میکند و چیزي نو در میآفرینی  کالبد وي جریان دارد و مانند خداوند صورت

  .شود نامیده می» خالقیت« همان

خداوند دو نوع خالقیت  نفس انسان همانندکه افزون بر این، مالصدرا معتقد است 

 دیگر يآفرینندگی دارد: آفرینش از ماده و آفرینش از عدم. آفرینش از مواد و اشیا و

دارد که در ادبیات قرآنی گاهی با کلمه  نام» 1ابداع«نام دارد و آفرینش از عدم » 1خلق«
                                                   

در معناي نـوآفرینی و پیـدایش و   » خَلْق«است. اما واژه » گیري و تدبیر در امور اندازه«معناي  در اصل به» خَلْق. «1

گوید: اینگونه آفریدن در  ). راغب ذیل واژه خلق می632، ص1، ج1374شود (راغب،  ایجاد چیزي نو استعمال می

رینش اشیاي مادي که از مواد و اشیاي دیگـر حاصـل شـود    شود، یعنی آف اثر تغییر دادن چیزي، ایجاد و ظاهر می

و خَلَقَ الجانّ ) «4نحل، »(خَلَقَ اإلنسان منْ نطفه «). براي نمونه آیات زیر ناظر بر این مفهوم است: 632(همان، ص

هم نسبت ). در قرآن در حالی که خداوند خالق معرفی شده، خلق کردن به غیرخدا 15(الرحمن، » من مارِجٍ منْ نار   
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ه ) در ذیل آی179-181ص ،1392( مالصدراشود.  میبیان » کن«و گاهی با تعبیر » امر«

اند  دارد: عالم خلق را بدان سبب خلق نامیده می) بیان 54 (اعراف، »2أَالَ لَه الْخَلْقُ واألَمرُ«

؛ و آنچه وما خَلَقَ اللّه من شَیء«فرماید:  میایجاد شده است، چنانکه  ءواسطه شیکه به 

عبیر شده، بدان ت» امر«). اما عالم امر که از آن به 185 (اعراف، »آفریده ءخداوند از شی

، بدون واسطه چیز دیگر انجام ءدر یک لحظه، ایجاد شی» کن«جهت است که به امر 

 ،). صدرا در بیان دیگر82 (یس، »کُنْ فَیکُونُ لَهأَمرُه إِذَا أَراد شَیئًا أَنْ یقُولَ  إِنَّما«شود؛  می

ین تر یابداع عال«فرماید:  میاع واژه ابدمورد داند و در  میابداع  ةکلمه امر را ناظر بر واژ

 ءاز عدم است. مقصود از ایجاد شی ءي ابداع ایجاد شیاصورت ایجاد است و معن

صدرا، ایجاد  دیدگاهبنابراین از  .)135ص ،1392مالصدرا، ( »است» ال من شیء«ایجاد 

مسبوق به » ابداع«مسبوق به ماده و مدت است و در نوع » خلق«و آفرینشگري در نوع 

 ه و مدت نیست.ماد

  خالقیت و خیال  .2

سینا نفس را به سه مرحله نفس نباتی، حیوانی و انسانی  مالصدرا، همچون ابن

تقسیم کرده است و براي قواي هر نفس نیز اقسامی را نام برده است. نفس نباتی داراي 

محرکه و  ةغاذیه، منمیه و مولده است. نفس حیوانی داراي دو قوه عمد ةسه قوه عمد

بینایی، شنوایی، بویایی، (درکه است و قوه مدرکه نیز خود به پنج حواس ظاهري م

حس مشترك، خیال، وهم، حافظه و (و به پنج حواس باطنی  )چشایی و بساوایی

                                                                                                                        
از اینکـه فرمـود: او بهتـرین    ) «14(مؤمنـون،  » فَتَبارك اهللاَ اَحسـنَ الخـالقین  «داده شده است. شاهد این ادعا، آیه 

» شـود کـه خلقـت تنهـا مخـتص بـه او نیسـت و غیرخـدا هـم توانـایی خلقـت دارنـد             هاست، فهمیده مـی  خالق

 ). 27، ص15، ج1380(طباطبایی،

معناي ایجاد و آفرینش  است و به» از نوآورنده و مبدع اشیا«معناي  و صفت مشبهه به» یلفع«بر وزن » بدیع«واژه  .1

بدیع السموات و األرض و إذا قَضَی «شود، مانند آیه  چیزي بدون ماده و ابزار، و بدون زمان و مکان به کار برده می

). قرآن، آفرینش از راه ابداع را بـا کلمـه   245، ص1، ج1374) (راغب، 117(بقره، » امراً فإنَّما یقولُ لَه کُن فَیکُونُ

توانـد   کند. خالقیت از نوع ابداع مخصوص افعال خدا و ویژه جانشین او مـی  بیان می» کُن«و گاهی با تعبیر » امر«

اقول للشی کن فیکون و قد «گوید:  باشد. مؤید نظر صدرا حدیث قدسی است که خداوند به جانشین بشري خود می

  ).  6، ص1381اي،  به نقل از خامنه ؛76، ص90(مجلسی، ج» کن فیکون جعلک تقول

فرماید: خلق، آفرینش چیزي  سوره اعراف، در بیان تفاوت خلق و امر (ابداع) می 54.عالمه طباطبایی نیز ذیل آیه   2

یر جهات وجود و کار رفته است، اما در امر، معناي تقد است که در خلقت آن تقدیر و انضمام چیزي به چیز دیگر به

کـه دربـاره    بردار نیست؛ اما خلق کردن قابل تدریج است. چنان تنظیم آن نیست، به همین جهت است که امر تدریج

» و ما امرنا اال واحـده کلمـح بالبصـر   «و درباره امر فرمود: » خلق السموات و االرض فی ستَّه ایامٍ«خلقت فرمود: 

  .)190، ص8، ج1380) (طباطبایی، 50(قمر، 
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آن قواي نباتی و  همهبر دارا بودن  افزوناما نفس انسانی  ،شود میتقسیم  )متصرفه

عقل ( . قوه اخیراستعقل نظري) ( المهعقل عملی) و ع( حیوانی، داراي دو قوه عامله

هاي عقل هیوالنی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل  نظري) نیز داراي چهار مرتبه به نام

  ).1ج ،1383 مالصدرا،( بالمستفاد است

النفس فی وحدتها کلِّ القوي؛ «که تعدد قوا، معتقد است  با وجود پذیرشصدرا 

ادراکاتی که  همهیعنی مدرِك واقعی  ؛»نفس در عین وحدت شامل جمیع قواست

تحریکاتی است  همهمنسوب به قواي انسانی است، نفس ناطقه است و آن نیز محرك 

 ،1ج ،1383 مالصدرا،( شود میکه از قواي محرك حیوانی و نباتی و طبیعی صادر 

و هر  رد). بنابراین نفس ناطقه با قواي ادراکی و تحریکی خود، دوگانگی ندا210ص

تدبیر آن قرار دارند. اگر  درو  استوا به منزله شأنی از شئون مختلف نفس یک از ق

 ،حساس است، اگر مدرِك صور خیالی باشد اي هپس قو ،نفس مدرِك محسوسات باشد

یک ذات هم  ،واهمه است. بنابراین ،خیالی است و اگر مدرِك موهومات باشد اي هقو

). صدرا در 212ص همان،(است  هم وهم، هم خیال، هم حس و هم محرك ،عقل

  ).210-219ص همان،( اسفار براي اثبات این موضوع سه برهان اقامه کرده است

از بین قواي نفس، خیال نقش بسیار مهم و کلیدي را در خالقیت و نوآوري ایفا 

است، » کن فیکون«عالم  بیانیصدرا عالم خیال هویت امري دارد. به  نظرکند. از  می

زیرا به مجرد تصور هر چیزي، آن چیز در  ؛این عالم دفعی استیعنی ایجاد کردن در 

خالقیت مرتبه  شود. میکند و موجود به وجود ذهنی  میعالم خیال صورت وجود پیدا 

 ،1381 ،اي هخامن( ویژه در حکمت متعالیه جایگاه مهمی دارد هب ،خیال در فلسفه اسالمی

تنها راه  بیانی،  به ؛کند می ). خیال نقش واسط و رابط بین حس و عقل را ایفا8ص

هم  چونرین نوع ادراك است ت بابت وسیعخیال است و از این  راهامتزاج عقل با حس، 

شود. محاکات و صورتگري، حفظ و نگهداري،  میمعقول و هم محسوس در آن متمثل 

ترکیب و تجزیه، تشبیه و تجسیم از جمله کارکردهاي مهم مرتبه خیال است که به خلق 

  . انجامد میدید در این مرتبه صور ج

شود. هر دو خیال،  میدر فلسفه صدرایی، خیال به دو بخش متصل و منفصل تقسیم 

. خیال متصل، همان خیال انسانی است هستندجوهري مجرد و مشتمل بر صور مثالی 

از آن حیث که از نفس منفصل  و استاز وجود انسانی و تکامل یافته ماده  اي هکه مرتب
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یست و در عالم نفس مقید و حاضر و متصل به آن است، خیال متصل یا مثال و جدا ن

) و خیال منفصل همان عالم 427ص ،3ج ،1388 مالصدرا،( گویند میمقید) ( متصل

به و از تجلیات عالم عقول مجرد  استوجود مستقل و تام ر مبناي مثال است که ب

میان ماده و معنا و متوسط بین  از دید صدرا، خیال منفصل برزخ .آید (همان) شمار می

عالمین (عالم ماده و عقل) است؛ موجودات آن بدون احتیاج به ماده جسمانی از 

سو مجرد و از سوي دیگر هر گونه عوارضی را که به جسم  یکدیگر متمایزند؛ از یک

، 1387تعلق دارند (مانند اشکال، صور، مقادیر و...) دارا هستند (اکبرزاده و کدیور، 

پذیرد  می(مثال) شدت و ضعف  در دیدگاه صدرا اتصال به عالم خیال منفصل ).16ص

و به عواملی همچون صحت مزاج، قوت ادراکات خیالی انسان و تزکیه و سیر و سلوك 

، هم قواي مادون خیال وينظر  از ).250ص ،1389 (برقعی، معنوي انسان بستگی دارد

د و هم مشاهده صور خیالی در خیال مثال) مؤثرن( در ارتقاي نفس به مرتبه خیال

  ).166ص همان،( منفصل در خلق صور خیالی تأثیر دارند

اما در پاسخ به اینکه خیال متصل، منطبق بر کدام یک از قواي نفسانی است؟ تورانی 

معتقدند در دیدگاه صدرا، خیال متصل از بین قواي نفس، ) 82ص ،1393( رهبريو 

که ناظر بر همه قواي خیال انسانی  اي هبه گون ؛فه استقوه خیال و قوه متصر منطبق بر

قوه «) معتقد است، منظور از خیال متصل بیشتر ناظر بر 75ص ،1385( پور صانع است و

  باشد. میصرفاً مخزن صور » قوه خیال«انسان است و » متصرفه)( متخیله

القیت نفس اي در خ خیال جایگاه ویژه در دیدگاه صدرا،که توان گفت  می ،بنابراین

 کار رفته است و واجد دو جنبه آفاقی و انفسی است؛ خیال خیال به دو معنا به دارد و

 ومنفصل و خیال متصل که خیال متصل نیز ناظر بر همه قواي باطنی خیال انسانی است 

اما از این دو قوه، نقش قوه  .متخیله یا متفکره)( و قوه متصرفه از دو قوه خیال عبارتند

   خالقیت بسیار کلیدي است. متصرفه در

ندي خیال به دو بخش متصل و منفصل، به بررسی سطوح ب محال با نظر به تقسی

  پردازیم. میخالقیت نفس 

  نفس خالقیتسطوح  .3

فاعلیـت و   : اول)داند می ناظر بر دو مفهوم طور کلی را به صدرا، خالقیت و فاعلیت

وجـد چیـزي اسـت و ایـن همـان      خالقیت در عرف الهیین که در آن فاعل، مفیض و م
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فاعلیت و خالقیت در عـرف طبیعـین کـه در آن فاعـل      معناي فاعل حقیقی است؛ دوم)

و علت حرکت در چیز دیگري باشد، بـر سـبیل اعـداد و     است که مبدأاز کسی  عبارت

ا در بناي عمارت و نجار در ول صورت یا تغییر صورت. مانند بنآمادگی آن چیز براي قب

ا و نجار در انشـا  کند. بن میصورت و شکل جدید  پذیرشماده را آماده  عمل نجاري که

از خلق و آفـرینش آن در خـارج،    پیشآن، همانند و ایجاد اثري به نام خانه و سریر و 

(مالصـدرا،   آورنـد  ذات نفس به انشا و خالقیت نفس پدیـد مـی  ابتدا صورت آن را در 

  ).136ص ،1ج ،1388

انسان از سوي انسان در خلق و ابداع و تصرف امور  نهادر دیدگاه صدرا، فعل خالق

 چـون  ،نظـر وي ). از 187ص ،1392 مالصـدرا، ( به نیابت و خالفت از خداونـد اسـت  

نشـانه   کـم  سـت هایی با خدا داشـته باشـد و د   بایستی شباهت ،انسان جانشین خداست

ایـن   اشـد. قدرت آفرینشگري داشته ب ،اللهی انسان آن است که وي مانند خداوند خلیفه

تصـرف و تغییـر در    که انسان با اي هگون به ،تر باشد تواند در سطح پایین میآفرینشگري 

فرومایگـان،  «دارد:  مـی اشیا مادي به آنها صورت و شکلی نو دهد. چنانکه صـدرا بیـان   

نمایند. خالفت آنان این است  صنع و ابداع الهی را در آینه کار و صنعت خود آشکار می

وجود آوردن بسیاري از اشیا، خلیفه قرار داده، ماننـد نـانوایی،    نان را در بهکه خداوند، آ

و  خالفت خـود آن را آسـیاب   ازیرا خداوند گندم را خلق و انسان ب ،خیاطی، بنایی و...

کند و انسان  کند. یا مانند لباس که خداوند تنها پنبه را خلق می خمیر و تبدیل به نان می

 »ها صنایع و پیشههمه دوزد، بر این قیاس است  ته، بافته و میخالفت خود، آن را رش اب

ـ  بـه  ؛تواند در حد متعالی آن تحقق بیابد مییا این آفرینشگري  .)189ص همان،(  اي هگون

و او را  سازد محقق میکه خداوند تمام اسما و صفات خود را بر انسان متکامل و مزکی 

 (همـان،  دهـد  مـی  ملکـوت قـرار   و جانشین خود در تصرف و ایجاد و ابداع در ملـک 

). بنابراین براي خالقیت نفس انسان دو سطح کلی در نظر گرفته شده است که 187ص

(عرف طبیعین) و سـطح دیگـر مربـوط بـه      استهاي معمولی  یک سطح ناظر بر انسان

 عبارتنـد  ترتیـب  ، بهعبارتی این سطوح به هاي متعالی و کامل(عرف الهین) است و انسان

بندي از یک نظـر، نـاظر بـر دو مقـام      . این سطحو خالقیت متعالیهمتعارفه یت خالق :از

بـه   است.» منفصل«و » متصل«و از نظري دیگر ناظر بر دو مرتبه خیال » ابداع«و » خلق«

دهد و مقام ابداع مستلزم  میاین شکل که مقام خلق در حیطه خیال متصل انسانی روي 
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داشتن نفس مزکـی اسـت. در مطالـب ذیـل بـه       اتصال و اتحاد نفس با خیال منفصل و

  شود. میبررسی این سطوح پرداخته تفصیل به 

  متعارفه تیخالق .1 -3

صورت  یابد. به این تحقق می خیال متصل انسان ةاین سطح از خالقیت در محدود

که، انسان هر آنچه را که بخواهد بیافریند، در خیال متصل، با واسطه صور و معانی 

کند،  (ذهن) خلق می صرف شده، بدون ماده و طی زمان در حیطه نفسحفظ شده یا ت

به آنها در عالم خارج، تحقق عینی  سپس توسط اشیا و مواد دیگر و با طی مدت زمان،

 ـ آفرینش مسبوق به ماده و مدتـ » خلق«عبارتی این سطح ناظر بر سطح  دهد؛ به می

، بدون ماده و مده یدر حیطه ذهن در این سطح، خالقیت که قابل توجه استالبته است. 

  .محصول آن در مقام تحقق خارجی مسبوق به ماده و مدت است اما ،است

بندي سطوح آن، به تشریح جایگاه  براي روشن شدن این سطح از خالقیت و تقسیم

از بین قواي  طور که در مطالب پیشین گفته شد، پردازیم. همان خیال متصل انسانی می

نقش قوه متصرفه در خالقیت، بسیار  ،ناظر بر خیال متصل است خیال و متصرفه که

ي جزئی اعم از صور محسوس یا معانی ها هیافت ،کلیدي و پررنگ است. قوه متصرفه

کند و از آنها معانی و  میغیرمحسوس را ادراك و تصرف کرده و بین آنها ارتباط برقرار 

دسویه قوه متصرفه با قوه روابط چندر شکل زیر  کند. میهاي جدیدي تولید  صورت

  عاقله، خیال و حافظه نشان داده شده است.
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  ): مدل مفهومی باز آفرینی روابط چند سویه قوه متصرفه1شکل(

  قوه متصرفه چهار کارکرد بسیار مهم دارد: 

گوید:  میعقل است. صدرا اما ادراك او با وهم یا  ،است »کننده درك« اینکهنخست 

و اما المتصرف ... وله الفعل و االدراك: الفعل له واالدراك لمستعمله. سمیت متخیله «

فی الحسیات و متفکره عند استعمل العقل...؛ و اما براي قوه متصرفه هم قدرت بر فعل 

و هم توانایی بر ادراك است. اما قدرت بر فعل ویژه اوست و قدرت بر ادراك ویژه 

» متخیله«گمارد) و این قوه  می(به نام وهم یا عقل که آن را به کار  نیروي دیگري است

و در تحت نظر واهمه) باشد ( در صورتی که فعل و عمل او در مورد محسوسات ؛نامند
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(و در تحت  که فعل و عمل او در مورد معقوالت گویند؛ در صورتی  »متفکره«و آن را 

  ). 186ص ترجمه و شرح کبیر، ،2،ج1388 را،مالصد( نظر قوه عاقله) باشد

است که از راه تجزیه و ترکیب و دخل و تصرف در  »کننده تصرف« اینکه دوم

صورت که صور اجزاي یک جسم را با یکدیگر و یا  کند. به این میها فعالیت  صورت

اجزاي صورت یک  کند و یا با ترکیب میصور اجزاي چند جسم را با یکدیگر ترکیب 

مانند  ،و یا ترکیب بعضی از معانی با بعض دیگر و یا ترکیب صور با معانیقیاس 

خوف و یا ترکیب محبت و دوستی با صورتی مهراس با صورت حیوانی  ترکیب بیم و

محبوب. به همین شکل وظیفه دیگر آن تفکیک و تجزیه صور از صور و معانی از 

  ). 192ص ،2ج ،1388 مالصدرا،( معانی و صور از معانی است و یا بالعکس

طوري که نقش ارتباطی بین خیال و حافظه را ایفا  به ،است» مرتبط کننده«سوم اینکه 

دهد و این هنگامی است که قوه وهم روي به  میصورت  یکند، یعنی گاهی به معان می

هاي موجود در خیال را بر وي  جوید که صورت میقوه متصرفه آورده و از وي یاري 

هایی که با آنها، آن معانی را ادراك کرده بر وي عرضه شد،  ورتعرضه کند و چون ص

ها،  گردد و گاهی به صورت میآشکار  ،در آن حال معنایی که در حافظه محفوظ است

و با نظر به  [دهد و آن هنگامی است که قوه وهم روي به قوه متصرفه آورده می امعن

کند تا  میاز حافظه را درخواست دریافت آن معانی ] هاي موجود در خیال صورت

 ،4/1ج ،1383 مالصدرا،( دشوآشکار  هایی که در خیال محفوظ است، ادراك صورت

  ).207ص

الزم به توضیح است  ـاست » قوالتمحاکات محسوسات و مع«کارکرد چهارم آن، 

محاکات، ؛ محاکات آمده است: والمحاکاه هی ایراد مثل الشی و لیس هوهو.. ادر معن

بود به شرط آنکه هوهو نباشد، یعنی محاکات ایجاد و خلق شبیه و مثل بیان مثل چیزي 

و  الگویک پدیده و چیزي است، به شرط اینکه آن ایجاد شده همان چیزي نباشد که 

اعیان  ،حقیقت محاکات نفس استه سازي واقع شده است. مثالً خیال ب شبیه

باهت بین واقعیت ). بنابراین محاکات متضمن ش591ص ،1361 طوسی،( محسوسات را

 آیند. به شمار میتمثیل و تجسیم، از محاکات  این اساس تشبیه، و بازنمایی آن است. بر

 ـ باید توجه داشت در هر محاکاتی، سه عنصر نهفته است؛ حاکی، محکی و حکایت

گاهی فعل و عملش در مورد محسوسات برگرفته از قوه خیال و حافظه  قوه متصرفه
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پردازد، و گاهی فعل و عملش در مورد  میمحاکات از آنها است و به صورتگري و 

ا در پردازد، چنانکه صدر میمعقوالت است و به صورتگري و محاکات از معقوالت 

للخیال تصور المستحسنات و هی اما مثل «شناختی اشاره دارند که:  هاي زیبایی بحث

ها  ه الیه؛ تصور زیباییالمحسوسات المرتفعه الی الخیال او حکایات المعقوالت المتنزل

اند و به قوه  متصل) یا مثل محسوساتی است که از عالم حس باال رفته( توسط خیال

 »اند هاي عقلی است که از عالم عقلی تنزل پیدا کرده اند و یا حکایت خیال رسیده

). در بیان دیگري، صدرا توانایی محاکات امور عقلی 126ص ،9ج م،1981 (مالصدرا،

ی و تجسم دادن آنها را در کالبدهاي صور مثالی، توانایی کثرت بخشی یا به قوه خیال

بر  افزونبنابراین این قوه  ).304ص ،3/1ج ،1388 مالصدرا،( نامد میبسیار کردن یکی، 

طور خالصه  به ارتباط است. ارتباط با محسوسات، با معقوالت و محاکات از آنها نیز در

هاي  نقش محاکی صورت قل و حس است،توان گفت خیالی که واسط میان ع می

  است.تر  و بازنماي حقایق عالم باالتر و پایین ردحسی را بر عهده دا عقالنی و

 توان آن را عنصر مهم خالقیت میبا نظر به کارکردهاي متنوع قوه متصرفه  بنابراین

در مرتبط کردن  محوري و بنیادین در فلسفه صدرالمتالهین دانست که نقشمتعارفه 

ها و کارکردهاي قوه  اکنون با نظر به قابلیتدارد.  عقلی و خیالی حسی، راکاتاد

اي به دو سطح جزئی؛ سطح  توان خالقیت ناشی از این قوه را تا اندازه متصرفه، می

توان به دو سطح دیگر؛  تصرف و سطح محاکات تفکیک کرد و سطح محاکات را نیز می

کرد ـ البته الزم به توضیح است،  محاکات محسوسات و محاکات معقوالت تفکیک

اي که در هر سطح، از کارکرد سطح  کارکرد سطوح مستقل از هم نیستند؛ به گونه

توان خالقیت متعارفه را به سه سطح  تر می طور دقیق شود ـ اما به تر نیز استفاده می پایین

  تر تفکیک است.  و درجه جزئی
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(موجود در قوه خیال  انی موجود ذهنیس به تصرف در صور و معدر سطح اول نف

اي  پردازد. خالقیت در این سطح محصول فعل و انفعاالت تصاویر و معانی میو حافظه) 

است که از پیش در ذهن وجود دارد و با تصرف قوه متصرفه مجدداً بر صفحه ذهن 

(حاکی) را براي محاکات  تصرف شده بندد. در سطح دوم نفس صور و معانی مینقش 

 ـ کند. در این سطح، خالقیت محصول فرآیندي عینی می(محکی) استفاده  وساتمحس

ذهنی است، زیرا نفس به دنبال مشابهت و بازنمایی واقعیت محسوس بیرونی با صور و 

عبارتی در این سطح به واسطه محاکات، تصاویر و معانی بدیعی  معانی ذهنی است. به

و با اینکه ریشه در صور و معانی  شود میهاي حسی جدید، خلق  براساس دریافت

ها و  سازي ذهنی پیشین دارند، اما داراي هویتی مستقل و جدیدند. این سطح در شبیه

صور و  پررنگی دارد. در سطح سوم، نفسنقش  و هنري هاي علوم طبیعی سازي الگو

کند. این  می(محکی) استفاده  (حاکی) براي محاکات معقوالت معانی تصرف شده را

هاي علوم انسانی و هنر که با امور اعتباري و  پردازي ها و نظریه سازي ر مفهومسطح د

هاي ابتکاري و انتزاعی در حیطه آن موضوع  انتزاعی سروکار دارد و نیاز به خلق ایده

اي دارد. اکنون به تفصیل به توضیح هر یک از سطوح  معقول است، جایگاه ویژه

  پردازیم. می

  یعانمتصرف در صور و  .3-1-1

در این سطح از خالقیت، قوه متخیله، صور و معانی جزئی موجود در خزانه خیال و 

کند و تصرف از راه  میکند و بدون هیچ محدودیتی در آنها تصرف  میحافظه را احضار 

که صور را با صور و  امعن  این به گیرد. میها و معانی انجام  تجزیه و ترکیب در صورت

و اما المتصرف فله ترکیب «کند  میا صور را با معانی ترکیب معانی را با معانی، و ی

 ،1388 (مالصدرا، »الصور بعضها ببعض او المعانی کذلک او ترکیب احد القبیلین باآلخر

) و یا صور از صور، و یا معانی از معانی، یا صور از معانی (و برعکس) را 186ص ،2ج

توانیم بعضی از صور محسوس را با  میا دارد: م میکند. صدرا در اسفار بیان  میتجزیه 

البته نه  .تجزیه)( بعض دیگر ترکیب داده و بعضی از آنها را از بعضی دیگر جدا سازیم

مانند  ،کنیم، بلکه هرگونه که بخواهیم تخیل کنیم میگونه که در خارج مشاهده  آن

ه دوبال حیوانی که سرش مانند سر انسان است و اعضاي بدنش مانند بدن اسبی است ک

 ،امالصدر( دارد و این تصرف براي دیگر قوا نیست و فقط خاص قوه متصرفه است
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ها و معانی در  ). اهمیت عمل ذهنی ترکیب و تجزیه صورت204ص ،1/4ج ،1383

 ها و کارهاي هنري آن پردازي هاي محض، نظریه هاي مربوط به صنعت، دانش خالقیت

توان از  میارد و در هیچ جریان خالقی نچنان روشن است که نیازي به بحث بیشتر ند

چه موارد بسیاري که صرف تجزیه مسئله به اجزاي  ،نظر کرد تجزیه و ترکیب صرف

مختلف، پاسخ را آشکار کرده و یا نشان داده که مسئله اصلی چیزي غیر از آن است که 

 اش دهنده به اجزاي تشکیل اما گمان بردیم. در عمل تجزیه یک تصویر یا یک معن

توان  میکند که  میي جدیدي را ایجاد اشود و هر جزء آن، تصویر یا معن میتقسیم 

و یا به ترکیب واحدها و کشف و خلق  کردطور مستقل بررسی  هریک از آن اجزا را به

  روابط جدید بین آن اجزا پرداخت.

  محسوس دیگر)بازنمایی محسوس با ( محسوساتمحاکات  .3-1-2

 صور و معانی حفظ شده و یا تصرف شده در قوه متصرفهدر این سطح از خالقیت، 

شود) براي محاکات و بازنمایی از محسوسات به  میمتخیله نامیده  این سطح، (که در

انجام  سازي مثلسازي و  شود. در این سطح قوه متصرفه به نوعی شبیه میکار گرفته 

تصور المستحسنات و  للخیال«مطالب قبلی از اسفار نقل شد: طور که در  همان .دهد می

این  ).126، ص9م، ج1981(مالصدرا، » هی اما مثل المحسوسات المرتفعه الی الخیال...

و تصویر برآمده از محاکات با تصویر  تر از مراحل قبل است مرحله به نوعی پیچیده

زیرا در سطح تصرف،  ،تر است تر و بدیع (سطح قبلی) متفاوت خلق شده از تصرف

از پیش در ذهن موجودند و در یک فعل و انفعال و تغییر و تصرف،  تصاویر و معانی

بندند. حال آنکه در محاکات تصویر و معنایی بدیع  میبر صفحه ذهن نقش  دوباره

ها و  شود و نفس به دنبال یافتن مشابهت میهاي حسی جدید، خلق  براساس دریافت

 هنی موجود در متصرفهبا صور و معانی ذ (محکی) بازنمایی واقعیت محسوس بیرونی

محاکات  است تا به نوعی از محسوسی به محسوس دیگر حکایت کند. حضور (حاکی)

سازي، تئاتر، فیلم،  نقاشی، مجسمه هاي حاصل از هنرهایی مانند شعر، در خالقیت

هاي هنري در  خالقیتکه نگ است. شکسپیر اعتقاد داشت نویسی و... بسیار پرر قصه

محسوس است و هنرمند در وهله نخست، طبیعت را واقع محاکات از طبیعت 

 ،1388 طاهري،( کند میهاي آن را استخراج و محاکات  کند، سپس زیبایی میرمزگشایی 

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خویش «مثالً در شعر حافظ  ).220ص
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، از مزرعه و صورت داس است ههاي اول ماه، ب ؛ شکل ماه که در شب»آمد و هنگام درو

کند و آن نیز از اعمال و کردار آدمی در روز حساب حکایت  میدروکردن گندم حکایت 

 مانندهاي هنري است،  قرآن کریم نیز مملو از این نوع محاکات و تصویرگري کند. می

). در این آیه خداوند 18 (تکویر، »کشد میوالصبح اذا تنفس؛ آنگاه که صبح نفس «آیه 

بخشد و نفس کشیدن را به آن  می 1ري محسوس است نوعی تشخیصکه ام» صبح«به 

  دهد. مینسبت 

شود، بلکه در علم و  میاما محاکات محسوسات تنها در هنر و ادبیات خالصه ن

بیشتر شمار شده است. دانشمندان  هاي بی خالقیت ها و پردازي نظریهصنعت نیز موجب 

ابقت و مشابهت معرفت موجود با هاي جدید خود را از راه مط سازي الگو و کشفیات

توان اشاره  هاي بسیاري می آورند. در تاریخ علم به نمونه میجدید به دست  اي همسئل

 ،ها سازي شبیه ،ها سازي الگوهاي مبتنی بر تشبیه، مبناي  داشت که در آنها استدالل

نظریه م) 1895( 2ارنست رادرفورد ،نمونه رايب شده است. می اکتشافات و اختراعات عل

کرد و مبتنی  میاتمی خود را در تشریح ساختار اتم بسیار شبیه به منظومه شمسی تصور 

م)، کشف 1865( 3بر همین تشبیه نیز به تکمیل نظریه خود پرداخت و یا آگوست ککوله

 ساختمان مولکولی بنزن را از تشبیه آن به ماري که حلقه زده و دمش را به دندان گرفته،

  ویکی پدیا). دانشنامه آزاد،( تاستفاده کرده اس

  

  

  

 

               

  مدل اتمی رادرفورد           مدل ساختمان مولکولی بنزن                       

               

شناسی  کامپیوتري پردازش اطالعات انسانی در علم روان الگويتوان به ارائه  و یا می

                                                   
(انـوري،  » صورت انسان مجسم کـردن اسـت   شخصیت انسانی دادن به اشیا و آنها را به«تشخیص عبارت است از:  .1

  ).1623، ص3، ج1382
2. Rutherford 

3. kekule 
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سیستم گردش خون در پزشکی اشاره  هیدرولیکی الگوياشاره داشت و یا به ارائه 

هاي جدید علمی،  ها و تبیین ها، فرضیه سازي ها، شبیه سازي سویی در مدل داشت. به هر

(صور ومعانی)  سازي و محاکات مسائل محسوس مورد مواجهه به واسطه مفاهیم شبیه

) 2002( 1هاي علمی دارد. چن ها و نوآوري موجود ذهنی، نقش به سزایی در خالقیت

هاي علمی سه نوع شباهت بین مساله مورد مواجهه  سازي الگودارد: در تدوین  مییان ب

شده یا حفظ  (یعنی صور و معانی تصرف [محکی] و معلومات پیشین ذهنی محسوس

از: شباهت ظاهري، شباهت  تواند وجود داشته باشد که عبارتند می [حاکی] شده)

هاي تشبیهی،  ها بر استدالل تساختاري و شباهت فرآیندي. که همگی این شباه

است که اهمیت  روشنگذارد. البته  ثیر میأهاي جدید علمی ت الگوسازي و خلق  فرضیه

 ،1388 (محبوبی، هاي ظاهري است هاي ساختاري و فرآیندي بیشتر از شباهت شباهت

  ).125ص

 ق با تیزبینی، قوانین حاکمانسان خالّ بود کهق.م) نیز معتقد 460–370( دموکریت

بندد. وي  میکار  هآنها را براي آفرینشی جدید ب کند و مستقالٌ میبر طبیعت را کشف 

طبیعت محسوس  سازي و شبیه دارد که ابداعات و صناعات بشري، محاکات میبیان 

پرستو و در  رفتارسازي به نوعی  در خانه عنکبوت،رفتار است، ما در نساجی به نوعی 

 (نقل از طاهري، کنیم میمحاکات را بازنمایی و ستان هزارد رفتار ،نوعی آوازخوانی به

). بنابراین، محاکات محسوسات، نوعی همانندسازي و بازنمایی بشر با 209ص ،1388

ي ما نسبت به امور، محدود و به ها همحیط محسوس است و با نظر به اینکه تجرب

توان  میها خیالی  ها و بازنمایی سازي ي خاصی از امور ناظر است، به کمک شبیهها هجنب

تري را فراهم آورد و از این  ها فراتر رفت و گستره توصیفی وسیع از این محدودیت

تري از موضوع مورد پژوهش دست یافت و راه را براي  ي پنهان و تازهها هحیث به جنب

  .کردهاي بدیع فراهم  ادراکات جدید و خالقیت

  )محسوس بازنمایی معقوالت با صور( معقوالتمحاکات  .3-1-3

ین تر یین درجه خالقیت خیال متصل، محاکات از معقوالت است و ابداعتر یعال

آن است که تصاویري براي بیان معقوالت بیافریند. در این سطح، قوه  متصل، فعل خیال

متصرفه، صور و معانی حفظ شده یا تصرف شده را براي محاکات از معقوالت به کار 
                                                   
1. Chen. Z. 
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کند، زیرا  میاطالق » متفکره«متصرفه را در این سطح  صدرا قوه ،همین راي گیرد. ب می

. در این سطح، صور و استفعل و عمل او در مورد معقوالت و تحت نظر قوه عاقله 

للخیال تصور «یابد؛  مییابد و در کالبدهاي خیالی و جزئی تجسم  میمفاهیم عقلی تنزل 

 .)126ص ،9ج م،1981 ،صدرا(مال» المستحسنات ... او حکایات المعقوالت المتنزله الیه

هاي تشبیهی و تجسیمی، درصدد خلق  فعالیتعلت در این سطح، قوه متصرفه به 

به یک مفهوم  تواند می جهت  تصاویري براي بیان معانی معقول و انتزاعی است و بدین

  هاي مختلف محسوس و مادي بدهد.  و ایده عقلی، صورت

وصاً در علوم انسانی و هنر که با امور خص ـ ها پردازي ها و نظریه سازي در مفهوم

هاي ابتکاري و انتزاعی در حیطه  که نیازمند خلق ایده ـ اعتباري و انتزاعی سروکاردارد

از  1اي دارد. ویلیام گوردون آن موضوع معقول است، این سطح از خالقیت جایگاه ویژه

عقلی در قالب هاي جدید  خالقیت، توسعه انگارهکه شناسان معاصر معتقد است  روان

گیرد. وي معتقد  عناصر محسوس است که به وسیله فعالیت استعاري و تمثیلی شکل می

طلبد و عناصر حسی موجب افزایش  میخالقیت، عناصر نامعقول و حسی را  که است

عبارتی  شود و به و آن نیز به نوبه خود موجب ایجاد افکار تازه می شود میعقل  پویایی

قول، بهترین محیط براي کشف و توسعه نظریات جدید است. از نظر وي حالت نامع

هاي کامپیوتري تشبیه  توان به پردازش میهاي ذهنی انسان را  از نظر وي، فعالیت مثالً

 جویس و همکاران،( میان آن دو بنمایند اي هآموزان بخواهیم مقایس کنیم و از دانش

   ).220ص ،1387

سیار استفاده شده است، مانند بسیاري از آثار از این نوع محاکات در فلسفه اسالمی ب

سینا، محاکات نفس ناطقه را در قالب  نمونه، ابن رايسینا و سهروردي. ب تمثیلی ابن

یقظان، سالمان و ابسال و  بن همچون رساله حی اي هي ادبی بدیع و خالقانها هنمون

به شمار قانه تحریر درآورده است که هم خود آن آثار، محصولی خال به الطیر رساله

که  اي هبه گون ؛آن موضوع شده است در موردو هم موجب خلق ابعاد جدیدي  آید می

هر محاکاتی، دیدتازه و عمیقی به آن مفهوم معقول بخشیده است و موجب ارائه و 

گیرند و  مینوعی مفاهیم عقالنی جان  و بهشود  میآن در مورد توسعه نظریات جدید 

الطیر، نفس  سینا در رساله مثال، ابن رايب ؛شود میا دمیده روح حیات و حرکت در آنه

                                                   
1. William Gordon 
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 که صیادانمرغان تشبیه و تجسیم کرده از  اي ه(یک مفهوم معقول) را به دست ناطقه

کنند، ولی  میاند. این مرغان براي رهایی تالش  آنها را به دام انداخته) شهوات جسمانی(

رسند و شرح حال خود  میپادشاه  پاهایشان همچنان دربند است تا اینکه به آستان

دهد تا بند از آنان  مینگرد و کسی را فرمان  میگویند. شاه به رحمت در ایشان  می

ي دیگر از تمثیالت دیگري ها هوي در رسال .الموت است بردارد و این کس همان ملک

   ).498ص ،1386 فاخوري و جر،( استفاده کرده است

معقوالت است. سیدقطب درباره هنر  همچنین قرآن کریم مملو از محاکات

قرآن معانی انتزاعی را به مدد تصاویر «نویسد:  میتصویرگري و محاکات قرآن چنین 

دارد و حوادث  مینمایاند و از حاالت روحی انسان پرده بر میانگیز  محسوس و خیال

بخشد و معانی  میهمین ترتیب عمق   ي مورد مشاهده را نیز بهها همحسوس و صحن

). براي مثال، قرآن 44ص ،1360 (سیدقطب، »شوند میگیرند و زنده و متحرك  می جان

را به صورت امر محسوس » ایمان و کفر«سوره ابراهیم، مفهوم معقول  26–24در آیه

اهللاُ مثالً کلمه طیبه کَشَجره طیبه  اَلم تر کَیف ضَرب«کند؛  میتجسیم » و ناپاكدرخت پاك «

رعها فی السماء. تُؤتی اُکُلَها کُلَّ حینٍ بإذنِ ربها و یضرب اهللاُ االَمثالَ للنّاسِ لعلَّهم أصلُها ثابِت و فَ

  ».جتُثَّت من فَوقَ االَرضِ مالَها من قرارٍٱیتذَکَّرون و مثلُ کلمه خبیثه کَشَجره خبیثه 

از این  ،استشعر نیز که از برترین هنرهاي خالقانه  هاي دیگر از جمله هنردر هنر

خیام مفهوم معقول فناپذیري و  ،مثال ؛ برايسطح محاکات بسیار استفاده شده است

  کند: میزوال دنیا را چنین تصویر 

  رد و رو به آرام گرفتــآهو بچه ک         آن قصر که جمشید در او جام گرفت

  تبهرام گرف ،دیدي که چگونه گور         رـعم همه گرفتی می ورـــگ بهرام که

  خالقیت متعالیه .3-2

این سطح از خالقیت بسیار متعالی و تحقق آن مستلزم اتصال و اتحاد با خیال 

» امر«مقام  عالم مثال) و داشتن نفس متعالی و مزکی است. این سطح، ناظر بر( منفصل

بعد از مشاهده صور  یعنی حقایقی که نفس مزکی ،باشد می» کن«یا همان مقام » ابداع«یا 

واسطه  یکند، در مقام تحقق خارجی ب می انشاءخود  نفسدر خیال منفصل)، در خیالی (

صورت دفعی، در عالم خارج از عدم  ماده و عوامل دیگر و بدون صرف مدت زمان، به
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). مالصدرا در بیان این مقام 81 (یس، »اذا اَراد شیئاً أن یقولُ له کُن فَیکون« :آفریند می

آید در یک لحظه  مینچه به تصور فاعل یا به ذهن و خاطرش در مقام کُن، آ«گوید:  می

 ،1392 (مالصدرا، »یابد میو تحقق عینی  شود میایجاد  آالت و کار بردن ابزار بدون به

 باشد، مینفس انسان از آن حیث که از سنخ ملکوت که ). مالصدرا معتقد است 180ص

م تجسم ناشی از تعلق نفس به اما غلبه احکا ست،داراي این سطح از توانایی خالقیت ا

بدن و ایجاد ملکات و عالیق مادي در وي مانع از تحقق آن توانایی است. صدرا در 

خداي متعال نفس ناطقه انسان را به نحوي : «دارداین مطلب اشاره  به شواهدالربوبیه

آفریده است که داراي قدرت و توانایی بر ایجاد صور اشیا در ذات و عالم خویش 

یرا نفس ناطقه از سنخ عالم ملکوت و عالم قدرت و توانایی است. پس نفس ز ؛است

ج، ولی آنچه مانع از تأثیر و قادر است بر ایجاد صور اشیا در ذات خویش و هم در خار

قدرت بر ایجاد اشیا در خارج است، غلبه احکام تجسم ناشی از تعلق نفس به بدن و 

ناحیه مصاحبت با ماده و عالیق ماده در وي عدم کماالت) و ملکاتی است که از ( اعدام

 ،1ج ،1388 (مالصدرا، »والمانع من التأثیر العینی غلبه احکام التجسم)(اند  پدید آمده

  ).137ص

ی خالقیت متعالیه، رسیدن به مراتب کمال نایب  ولی الزمه رسیدن به مقام کن و به

ام رسیدن به مرتبه کمال نفس هنگ«دارد:  میعقلی است. وي در توضیح این مقام بیان 

وسیله ترتیب قیاس براي انتقال معلومات به  نیازي از حرکات فکري (به عقلی و بی

مجهوالت)، دو قوه، عقل نظري و عملی به قوه واحدي مبدل و در این هنگام، علم او 

درنگ به وقوع  بی ،و هر چه اراده کند شود  میعین عمل و عمل او عین علمش 

طور که  گیرد. همان میصورت عمل به خود  ،کند چه در خاطر او خطورپیوندد و هر  می

علم آنها عین قدرت  ،علم و قدرت در مفارقات نسبت به مادون خود یکی هستند

 ،2ج ،1388 مالصدرا،( اند، همانا علم او فعل اوست آنهاست. چنانکه درباره خدا گفته

داند که در  میتبه عقل مستفاد ). صدرا رسیدن به کمال عقلی را در رسیدن به مر204ص

این مرحله نفس، کلیه معقوالت و صور علمیه را از مافوق خود یعنی عقل فعال دریافت 

  ).308ص ،1391 (مالصدرا، کند می
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نخسـت   آور شـد؛  را یـاد در توضیح نحوه خالقیت متعالیه انسان، بایستی دو مطلب 

شود و هـر   میمثال و عقل تقسیم راتب وجود به سه عالم ماده، در دیدگاه صدرا ماینکه 

ولـی بـا    ،خواهیم ابداع کنیم) در دو عالم دیگر نیـز موجـود اسـت    می(که  پدیده مادي

ثیر أتـ  وجودي متناسب با آن عالم. دوم آنکه صـدرا در زمینـه خالقیـت متعالیـه، تحـت     

 (مالصـدرا، کرده اسـت  یید أعربی است و دیدگاه او را در این زمینه ت الدین دیدگاه محی

  ).  266ص ،1ج ،1392

در دیدگاه صدرا اگر انسان مزکی و متعالی بخواهد یک امر مادي را در جهان خارج 

کند و سپس با  میخیال متصل) خلق و مجسم ( بیافریند، ابتدا آن را در خیال خود

دهد  میآن صورت، وجود مثالی  یعنی همت در اصطالح عرفا)، به( نیروي اراده متمرکز

 از اینکه صورت مخلوق خیال انسان،پس برد و  میخیال منفصل) ( عالم مثالو آن را به 

با همت و اراده از عالم خیال منفصل به  ؛صورت حقیقی خود را در عالم مثال یافت

آید و دیگران نیز آن را  میصورت پدیدار یا رویداد در  شود و به میعالم ماده وارد 

 ،1381 ،اي هخامن( کند می[متعالیه] بروز  صورت خالقیت  این  کنند. به میمشاهده 

» همت«، توسط »خیال متصل«). بنابراین رمز خالقیت متعالیه انسان مزکی، ارتباط 9ص

  یا عالم مثال و به تعبیر قرآنی عالم ملکوت است.» خیال منفصل«با 

در مفهومی متعالی و کلیدي در خالقیت متعالیه دارد که در عرفان اسالمی » همت«

الهِمه ال «در تعریف همت آمده است:  الحکم، آن بحث شده است. در فصوص دمور

جتَمع علَیه؛ همت یعنی جمعیت ٱتَفعلَ االّ بِالجمعیه الّتی ال متَّسع لصاحبِها الی غَیرِ ما 

). 663ص ،1385 عربی، (ابن »بسوي چیزي ذهنیخاطر و متوجه کردن همه نیروي 

کند. وي  میه همت، توجه و تمرکز عارف به مورد خاصی است که اراده بنابراین الزم

العارف یخلُقُ بِالهمه ما یکونُ «کند:  میدر بیانی صریح، خالقیت را متوجه همت عارف 

لَه وجود خارج محلِّ الهِمه؛ عارف با همت خود چیزي را که در خارج از محل همت، 

ایجاد صور در نیروي خیال تنها همت  ،). بنابراین663ص (همان، »آفریند میوجود دارد 

خود یا در خیال دیگران نیست، بلکه تصرف در اشیاي خارجی و ایجاد چیزي در 

عارف و غیرعارف هر دو قادرند صورتی را که  ،بیرون از قوه خیال است. در واقع

جهان خیال است اما  زندانی ،آفریند میخواهند، بیافرینند. صورتی که غیرعارف  می

عارف و انسان متعالی، توانایی آن را دارد که مخلوق خود را از جهان خیال به جهان 
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کند، با این تفاوت که در  میمحسوس فراخواند و در آفرینش همچون خداوند عمل 

عارف پراکندگی خیال و یا تعلق خاطر به امر دیگري، موجب اختالل در تمرکز اراده و 

خالف  ، بهشود میو به محض غفلت، مخلوق آفریده عارف، منعدم شود  میهمت 

چیز از او غایب  خلقت خداوندي که او همیشه حاضر و شاهد و قیوم است و هیچ

توجه ازلی و ابدي او، حافظ بنابراین، دارد و  میشود و او را کاري از کار دیگر باز ن مین

  جهان خلقت است.

ماي اشراقی از جمله سهرودي بوده است. وي مقام خالقیت متعالیه مورد توجه حک

کند و آن را مخصوص اهل  میاالشراق به آن اشاره  در مباحث پایانی کتاب حکمت

لاخوانِ التّجرید مقام خاص فیه یقدرون علی ایجاد مثلِ قائمه علی اَي و«داند:  میتجرید 

براي صاحبان تجرید، مقام خاصی است صوره، اَرادوا، و ذلک هو ما یسمی مقام کُن؛ 

هاي خیالی قائم به ذات را به هر شکلی بخواهند، ایجاد کنند.  توانند مثال میکه در آن 

). از حکماي 210ص ،2ج ،1389 پناه، (یزدان »شود مینامیده » کُن«این مقام، مقام 

انسان در « کند: می کند و بیان مییید أله را تئنیز این مس ،آملی زاده اهللا حسن معاصر، آیت

درنگ  آن را بی ،شود که چون تخیل و اراده چیزي کند می» تیهم«انتهاي امر، صاحب 

شود که اشیا را در  میکند، بلکه صاحب نفسی قوي و همتی عالی  میدر خود انشا 

تواند انشا کند. خالصه اینکه تصور او چیزي را سبب  میخود نیز  خارج صقع نفس

که براي عامه مردم است و چه  د، چه در موطن خیال نفس، چنانشو میوجود آن چیز 

 ،1392 زاده آملی، (حسن »که براي عارف باهللا است  در خارج محل خیال، چنان

  ).609ص ،134درس

 له خالقیت از نوع ابداعئع) نیز مس(اما در روایات رسیده از حضرات معصومین

ع) آمده است و (در عیون اخبارالرضامقام کُن) مشاهده شده است. از جمله روایتی که (

به آن حضرت  ،ع) را تحقیر کند(حاجب مأمون که مأمور بود امام رضا«آن چنین است: 

اند.  ه براي احدي از مردم اثبات نکردهکنند ک میگفت: مردم براي تو معجزاتی اثبات 

مانند معجزه حضرت ابراهیم که مرغان کشته شده را زنده کرد،  اي هگویی معجز

 گویی، زنده کن این دو شیر را و بر من مسلط گردان می؟! پس اگر راست اي هآورد

حضرت به غضب درآمد و . (مرادش دو شیري بود که بر مسند مأمون نقاشی شده بود)

آن  .»و این مرد فاجر را طعمه خود قرار دهید بگیرید این فاجر را« :به آن دو صدا زدند
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 ،2ج ،1372 (صدوق، »دند و طعمه خود قرار دادند...ن مرد را دریآدو شیر برجستند و 

ع) (حضرت رضا» ابداع«این روایت را ناظر بر مقام  1زنجانی)( اهللا صائنی ). آیت393ص

 ،این دو شیر زنده، شیرهاي نقش بسته بر مسند مأمون نبودند که فرماید میداند و  می

کند و با نیروي اراده  می(متصل) خود مجسم  ع) آن دو را در خیال(بلکه حضرت رضا

ع) (این روایت از امام موسی کاظم همانندکند.  می ابداعو همت، آن را در عالم خارج 

سوي  الرشید نیز رخ داده است. به هر نیز نقل شده که شبیه این اتفاق در قصر هارون

 اب و متحد متصل، مزکی ،نفس متعالی همت و این سطح از خالقیت، مستلزم داشتن

هاي عادي که اخالد در زمین داشته باشند، چنین  صل است و براي انسانخیال منف

ولو شئنا لرفعناه بها و لکنّه اخلد الی االرض و اتبع هواه...؛ و «دهد؛  میخالقیتی دست ن

اما او به دنیا دل  ،بردیم میخواستیم مقام او را [بلعم باعورا] با این آیات باال  میاگر 

  ).176 (اعراف، »وي کردبست و از هواي خویش پیر

  گیري نتیجه

در دیدگاه صدرالمتألهین خالقیت، بخشی از توانایی نفس انسان است. خداوند . 1

هاي مجرد ابداعی تواناست. در  آفریده که بر ایجاد صورت اي هرا به گون می نفس آد

نقاش هنرمندي است که پیشه او صورتگري و  می، نفس آد ،دیدگاه صدرایی

عبارتی  است و بهمنشأیت  است و نسبت نفس و صور نسبت مصدریت وآفرینی  نقش

 نسبت خالق و مخلوق است نه ظرف و مظروف.

 مانندخالقیت و فاعلیت نفس نسبت به صور ذهنیه را  ،هایی صدرا به مناسبت. 2

زیرا خداوندي که خالق و آفریننده موجودات کائن و  ،داند میفاعلیت خداوند سبحان 

 بر .س انسانی را آیت و نمونه ذات و صفات و افعال خود قرار داده استنف ؛مبدع است

فت توان گ میخالقیت نقطه مشترك بین خدا و انسان است. در یک جمله  ،این اساس

کند که روح خداوندي در کالبد وي  میق معرفی صدرا، نفس آدمی را موجودي خالّ

افکند که آن  مییزي نو در کند و چ میآفرینی  جریان دارد و مانند خداوند صورت

 شود. میخالقیت نامیده 

                                                   
فه اسـت و در  اهللا محمداسماعیل صائنی از شاگردان خاص عالمه طباطبایی در زمینه حکمـت و فلسـ   مرحوم آیت .1

موجود  www.saeni.ir اند و فایل صوتی آن در سایت این موضوع را بیان کرده» برزخ«سلسله مباحث در مورد 

  به چاپ رسیده است. هاي ایشان در حال حاضر نه جلد کتاب از انتشارات نیکان است. از مجموع سخنرانی
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براي خالقیت نفس انسان دو سطح کلی در نظر گرفته شده است که عبارت از . 3

، ناظر بر دو مقام دیدگاهبندي از یک  که این سطح  و خالقیت متعالیهمتعارفه خالقیت 

 است.» منفصل«و » لمتص«دیگر ناظر بر دو مرتبه خیال  دیدگاهیو از  ،»ابداع« و »خلق«

 به خصوص قوه قوه خیال و( در محدوده خیال متصل انسانمتعارفه خالقیت . 4

در خیال  ،صورت که هر آنچه که انسان بخواهد بیافریند  یابد. به این میتحقق  متصرفه)

توسط اشیاي دیگر و در مقام تحقق خارجی آن، کند، سپس  میمتصل خلق و مجسم 

عبارتی این سطح ناظر بر  دهد. به میعالم خارج تحقق عینی  به آن در طی مدت زمان،

ها و کارکردهاي قوه متصرفه   که نقش اساسی در  است. با نظر به قابلیت» خلق«سطح 

توان خالقیت ناشی از این قوه را به سه  میگیري خالقیت در دیدگاه صدرا دارد،  شکل

تصرف در صور و معانی  )1: از ندي کرد که عبارتندب متقسی تر یسطح و مرتبه جزئ

 محاکات )3واسطه تشبیه)؛  (به محسوسات محاکات )2؛ واسطه ترکیب و تجزیه) به(

 واسطه تجسیم). (به معقوالت

خالقیت متعالیه، داراي سطح بسیار متعالی و تحقق آن مستلزم اتحاد و اتصال . 5

این سطح، ناظر  مزکی است. عالم مثال) و داشتن نفس متعالی و( نفس با خیال منفصل

در مقام  ،یعنی حقایق و اشیایی ،باشد می» کن«یا همان مقام » ابداع«یا » امر«مقام  بر

با نیروي  بدون واسطه ماده و عوامل دیگر و بدون صرف مدت زمان،تحقق خارجی، 

نفس انسان را که شود. مالصدرا معتقد است  میصورت دفعی از عدم آفریده ه همت، ب

باشد. اما  میداراي این سطح از توانایی خالقیت  ،از سنخ ملکوت استکه  بابتاز آن 

 ،غلبه احکام تجسم ناشی از تعلق نفس به بدن و ایجاد ملکات و عالیق مادي در وي

 مانع از تحقق این توانایی است.

ماده تا خلق از  (خلق از سطوح خالقیت انسان در حکمت متعالیه، دامنه وسیعی. 6

تا سطح متعالی براي انسان دیده  متعارفامکان خالقیت از سطح  بیانی  عدم) دارد و به

 اي هشناسی غربی، چنین دامنه و امکان گسترد روان دیدگاهکه از   شده است. در حالی

براي خالقیت انسان دیده نشده است و مفهومی معادل براي خالقیت متعالیه در 

 شناسی غربی وجود ندارد. روان

 ؛حکمت متعالیه با تعالی و تزکیه نفس در ارتباط است دیدگاهسطوح خالقیت از . 7

هاي صاحب تزکیه، امکان و توانایی رسیدن به سطح باالتري از  که انسان اي هگون به
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شناسی غربی ارتباطی با تعالی و  که سطوح خالقیت در روان خالقیت را دارند، در حالی

 تزکیه نفس ندارد.

متعالیه چارچوبی وجود دارد که آن چارچوب، براي سطوح خالقیت در حکمت .  8

بندي خالقیت در  اما در سطح ،مبتنی بر خیال متصل و خیال منفصل شکل گرفته است

سطوح بیان شده در  ،شود. همچنین میمشخص براي آن دیده ن دیدگاه تیلور چارچوبی

ت هایی با یکدیگر است و چندان از دق دیدگاه تیلور داراي ابهامات و همپوشانی

بندي  اگر بخواهیم تشابهی بین دیدگاه تیلور و دیدگاه صدرا در سطحو  برخوردار نیست

» خالقیت اختراعی«محتواي سطح  الف) توان گفت: میي ا اندازهنیم، تا کخالقیت بیان 

زیرا در این سطح، عمل تجزیه و  ،استمتعارفه خالقیت ) 1( تیلور معادل با سطح

خالقیت «گیرد. ب) محتواي سطح  میی انجام ترکیب و تصرف در واحدهاي ذهن

این  زیرا ) در خالقیت متعارفه است،3و  2تیلور معادل با سطح محاکات (» ابداعی

ها و  الگوها و  سطح از خالقیت در هر دو دیدگاه موجب کشف و خلق ایده

شود و تغییرات و تشبیهات  میهاي جدید در حیطه آن موضوع  ها و نظریه سازي مفهوم

  .شود میرا در اصول و مبانی نظري آن موضوع موجب  دار و مفیدي امعن

هاي دیگري از  شود که در باب خالقیت و ابعاد آن، پژوهش در پایان پیشنهاد می

ویژه حکمت متعالیه و به  دیدگاه فلسفه اسالمی انجام پذیرد؛ زیرا فلسفه اسالمی، به

هایی در  راي بسط پژوهشالنفس آن، زمینه وظرفیت مناسبی ب خصوص مباحث علم

کند. همچنین با نظر به اهمیت  مدار فراهم می هاي شناختی و خالقیت حیطه مهارت

دهد،  مباحث خیال در فلسفه اسالمی که پایه و اساس مباحث خالقیت را شکل می

ها و فنون پرورش خالقیت را مبتنی بر سطوح خالقیت پژوهش کرد و  توان روش می

توان سطوح  نین آموزشی متعلمان، آنها را به کار برد و نیز میبا توجه به مراحل و س

مدار  هاي درسی خالقیت هاي آموزشی و برنامه خالقیت را در تدوین و طراحی روش

  هاي آموزشی به کار گرفت. در نظام
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