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 چکیده

 الهام و رؤیا تا گرفته وهم از هستند؛ ادبیات و هنر اصلی جوهرۀ «تخیل» و «خیال»
 و خیهال  بها  همهه  اسالمی، عرفان و فلسفه تا باستان یونان دورۀ از قدسی، مراتب و

 توجهه . دارنهد  متفاوتی تعاریف اند،نزدیک اگرچه واژه دو این. دارند پیوند تخیل
 آن، از په   حتهی  و هجهری  ششهم  تها  چهارم های قرن اسالمی عرفان در خیال به

 را خیهال  مثهالی  عهالم  پنجم قرن در سهروردی کهطوریبه داشت؛ ویژه جایگاهی
 غهر   در وسطی، قرون دورۀ یعنی زمانی، دورۀ همین در اما. است کرده تعریف
 اخیهر  رویکردههای . شهد  می انگاشته جنون و خرافات و وهم معادل تخیل و خیال
 تهثییرات  اسهالمی،  و شهرقی  عرفهان  ههای  نظریهه  ویژهبه و شرق معارف به ها غربی
 در. گذاشت برجای انسانی، علوم حوزۀ در ویژهبه غربی، دانش بر انگیزیشگفت
 از گیهری بههره  بها  باشهالر،  گاسهتون  و کربن هانری چون شناسانی شرق دوره، این

بهه  ادبی نقد های شیوه و تخیل به نسبت رویکرد در جدی تغییراتی شرق، معارف
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 نیهز  و شرقی تعالیم از گیری بهره با توانست دوران ژیلبر درنهایت و آوردند وجود
 بنهدی  دسهته  و تخیهل  سهاختارهای  شناسهان   انسهان  بررسهی  به خود، متقدمان روش

 شهده  انجهام  ای کتابخانهه  روش به که پژوهش این در. بپردازد تخیلی های صورت
 ههای  نظریه بررسی به تخیل، و خیال متشابه واژۀ دو تبیین و تعریف برعالوه است،
 است، شده پرداخته اند،بوده دوران ژیلبر نظری  اصلی منشثهای که غربی و شرقی

 ویهژه بهه  و غربی معاصر تخیلی نقد و شناسی تخیل جریان تثییرپذیری درنهایت، و
 . است شده داده نشان وسطی قرون مسلمان اندیشمندان معارف از دوران ژیلبر

 
 .دوران ژیلبر فلسفه، عرفان، تخیل، خیال، :کلیدی هایواژه

 
 مقدمه

 مفههوم  در اغلب که هستند ادبیات و هنر عرص  در ویژهبه مهمی، اصطالحات تخیل و خیال و رؤیا
 در هنهر  فلسهف   مباحث ترین اصلی و رینهمتم از تخیل و خیال بحث». روند می کاربه مشابه معنای و

. اسهت  بهوده  عجهین  ادبیهات  و هنر با همواره تخیل(. »1: 1378 بلخاری،) «است هنر و ادبیات حوزۀ
 الهام هم و تخیل هم که آنجاست از پیوستگی این. دارد پیوستگی نیز الهام نیروی با تعبیریبه تخیل

 متفکهران،  و فیلسهوفان  امهروز،  بهه  تا افالطون از(. 236: 1384 نجومیان،) «مرتبطند فراحسی جهان با
 مراتهب  از مرتبتهی  عنهوان به تخیل، و خیال از بحث. اندکرده ارائه خیال دربارۀ متنوعی و مهم آرای
 . رسد می باستان یونان به قدمتش و دارد فلسفه در طوالنی ایسابقه نف ،
، خهاطره، اسهطوره،   یها رؤ یهال، . خیسهت مشهخ  ن  یشدارد کهه مرزهها   یعوسه  یا عرصهه  یلتخ

 یهل هسهتند. تخ  یانسهان  یلگوناگون تخ یها جلوه یها همگ آن یرو نظا یدشهر، امآرمان یدئولوژی،ا
سهبکبال و   یهف، لط ی. افالطون شهاعر را موجهود  دارد یشاعر و جهان شعربا الهام و  یکینزد یوندپ

شهاعر   یدنی،از سه  نقهل در ایهر الههام اسهت. بهرت بهه      ینششمقدس دانسته که تمام ابداع و آفر یحت
 و اشهتیاق  و شهور  کمهک  بهه  کهه  اسهت  شهاعر  تنهها »: نویسد یخلق شاعر م یفیتک ۀرنسان ، دربار

نهو و   که کامالً آفریند یم یا گونهرا به ها یدهو پد یاو اش یابد یم یخود تعال آفرینش و ابداع توانایی
 (.7: 1379)برت،  «شوند ینم یافت یعتکه هرگز در طب ییها شکل چنان ؛تازه است

کهرده اسهت    یانب صراحتاً ،قرن نوزدهم انگلستان یکشاعر معروف رمانت کالریج، تیلور ساموئل
بهه   یدنبخشه  ینیهت ع ۀقهو  -کهرده اسهت    یوار معرفه  وحدت انهدام  یآن را دارا یو که - یلکه تخ

ذههن و   انگهاری سهان بها هم  ی. ویهد درآ یبه شهکل  تواند یم لحظه هر که وغنب نیروی ؛است یشخو
و قهادر بهه    شهود  یمحدود تکرار مه  ذهن در کهدانسته  ینشاز آفر رنگیکم ی را نظر یلتخ یعت،طب
 (.19و  18: 1387 ی،)بلخار استبه جهان آشفته  دادنو نظم ریدنآف

  واسهط به تخیل. آفریند یدر حد کمال م یبهتر و حت یزیچ یّلگفت که تخ توان یم درحقیقت
و تهالش   رود یکمهال مه   پیکه افالطون مطرح کرده است، در ثُلهمان عالم مُ یاارتباط با عالم باال 

 یلتخ جهان بنابراین، ید؛نما یادهعالم پ ینکند در ا یافتاز عالم باال در تواند یمکه آنچه را  کند یم
و از آن  داند یم یاز جن  مثال یرا عالم آن هجری، پنجم قرن عارف و فیلسوف سهروردی، که -

 ی و نقها  هها  یتکمهال بهاالتر کهه محهدود      درج بااست  جهانی - کند یم یادهشتم  یمبا عنوان اقل
 یها  ،و خلهق  یجهان الهام، نهوآور  ؛ما رهاست یو مکان یزمان های یتجهان ما را ندارد و از محدود

 یهل تخ یفه  ماسهت. و   یهل ذهن و تخ یزما که تنها راه ارتباط با آن ن یزیکیجهان ف نوی  یشپ  نسخ
 یفه  و  یهل تخ بنهابراین  ؛اسهت  یها در عالم مهاد  آن ینشآفر یا یعالم مثال و تجل از صور یبازخوان

 یچهه  تخیهل،  بهدون  و دارد عههده بهه  - اسهت  «تجلّهی » همهان  عربیابن تعبیربه که -را « خلق کردن»
 خداونهدی  خیهال  بهر  نیهز  را خلقت شالودۀ حتی وی جایی که ات یرد؛صورت بگ تواند ینم یتیخالق

 فرامادی عالم با انسان ارتباط وسیل  و الهی معارف دریافت عامل همچنین خیال. است کرده استوار
 پدر عربیابن آن، ویژۀ اهمیت دلیلبه رود کهشمار میبه عرفان اصلی هایمایهاز بن بنابراین، است؛
 اساسی نقش و تخیل و خیال تبیین و توصیف به را خود های نوشته از ای عمده بخش نظری، عرفان

 . است داده اختصاص عارف سلوک در آن
 و خرافهات  و وههم  معهادل  را تخیهل  و نبوده مثبت چندان تخیل بهنسبت غر  سنتی دیدگاه اما
 در خصوصبه. است نبوده قائل آن برای ادراکی و شناختی ارزش هیچ رواین از و دانسته، می جنون
 دیهدگاه  براسهاس . شهد  رانهده  حاشهیه  بهه  کهامالً  تصهویر  محصولش، و تخیّل خِرَد، حاکمیت دوران
 مترادف همواره - دانست تخیل و خیال به نزدیک هایواژه از را آن توان می که - «رؤیا» گرا، عقل

 دیهدن  خهوا   معنهی به] رؤیا». است هذیانی فردی رؤیاپرداز و شده تلقی واهی خیاالت و اختالل با
 پسهماند  را آن توان می که شود می محدود قبل روز وضعیت به مربوط اختالالت تجلی به[ شب در

 و رؤیها  موجهب  آنچهه  کالسهیک،  شناسهان روان برخی اعتقاد طبق(. 43: 1388 دوران،) «نامید خِرَد
 روان همهان  یا ناخودآگاهی بالدرنگ دادۀ رؤیا. است انسان وجود ناخودآگاه بخش شود می تخیل
 یگانهه  یعنهی  اسهت؛  بهوده  خودآگهاه  دانی هزبال «ناخودآگاه» متقدم، شناسانروان نظر از و است بشر

 ایانگرنم که دیدگاه این(. همان) کند تنظیم را فرد روان خودکار، طوربه که بوده این رؤیا عملکرد
 پهایین  فیزیکهی  جههان  تهداعی  حهدّ  تا را تصویر است، مادی ی1گرا ابژه ذهنیت با غر  تفکر عمدۀ
 . نیست قائل تخیل و تصویر برای اصالتی هیچ و آورده
 اکثهر . دارد مسهلمان  شهرق  ویهژه بهه  و شهرق  بها  نزدیکهی  پیوند عرفان و معنویت تخیل، رؤیا، اما
 و باشالر تا کربن تا 2نروال از ها، سوررئالیست و ها رمانتیک جمله از تخیل، و عرفان حوزۀ محققان
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  واسهط به تخیل. آفریند یدر حد کمال م یبهتر و حت یزیچ یّلگفت که تخ توان یم درحقیقت
و تهالش   رود یکمهال مه   پیکه افالطون مطرح کرده است، در ثُلهمان عالم مُ یاارتباط با عالم باال 

 یلتخ جهان بنابراین، ید؛نما یادهعالم پ ینکند در ا یافتاز عالم باال در تواند یمکه آنچه را  کند یم
و از آن  داند یم یاز جن  مثال یرا عالم آن هجری، پنجم قرن عارف و فیلسوف سهروردی، که -

 ی و نقها  هها  یتکمهال بهاالتر کهه محهدود      درج بااست  جهانی - کند یم یادهشتم  یمبا عنوان اقل
 یها  ،و خلهق  یجهان الهام، نهوآور  ؛ما رهاست یو مکان یزمان های یتجهان ما را ندارد و از محدود

 یهل تخ یفه  ماسهت. و   یهل ذهن و تخ یزما که تنها راه ارتباط با آن ن یزیکیجهان ف نوی  یشپ  نسخ
 یفه  و  یهل تخ بنهابراین  ؛اسهت  یها در عالم مهاد  آن ینشآفر یا یعالم مثال و تجل از صور یبازخوان

 یچهه  تخیهل،  بهدون  و دارد عههده بهه  - اسهت  «تجلّهی » همهان  عربیابن تعبیربه که -را « خلق کردن»
 خداونهدی  خیهال  بهر  نیهز  را خلقت شالودۀ حتی وی جایی که ات یرد؛صورت بگ تواند ینم یتیخالق

 فرامادی عالم با انسان ارتباط وسیل  و الهی معارف دریافت عامل همچنین خیال. است کرده استوار
 پدر عربیابن آن، ویژۀ اهمیت دلیلبه رود کهشمار میبه عرفان اصلی هایمایهاز بن بنابراین، است؛
 اساسی نقش و تخیل و خیال تبیین و توصیف به را خود های نوشته از ای عمده بخش نظری، عرفان

 . است داده اختصاص عارف سلوک در آن
 و خرافهات  و وههم  معهادل  را تخیهل  و نبوده مثبت چندان تخیل بهنسبت غر  سنتی دیدگاه اما
 در خصوصبه. است نبوده قائل آن برای ادراکی و شناختی ارزش هیچ رواین از و دانسته، می جنون
 دیهدگاه  براسهاس . شهد  رانهده  حاشهیه  بهه  کهامالً  تصهویر  محصولش، و تخیّل خِرَد، حاکمیت دوران
 مترادف همواره - دانست تخیل و خیال به نزدیک هایواژه از را آن توان می که - «رؤیا» گرا، عقل

 دیهدن  خهوا   معنهی به] رؤیا». است هذیانی فردی رؤیاپرداز و شده تلقی واهی خیاالت و اختالل با
 پسهماند  را آن توان می که شود می محدود قبل روز وضعیت به مربوط اختالالت تجلی به[ شب در

 و رؤیها  موجهب  آنچهه  کالسهیک،  شناسهان روان برخی اعتقاد طبق(. 43: 1388 دوران،) «نامید خِرَد
 روان همهان  یا ناخودآگاهی بالدرنگ دادۀ رؤیا. است انسان وجود ناخودآگاه بخش شود می تخیل
 یگانهه  یعنهی  اسهت؛  بهوده  خودآگهاه  دانی هزبال «ناخودآگاه» متقدم، شناسانروان نظر از و است بشر

 ایانگرنم که دیدگاه این(. همان) کند تنظیم را فرد روان خودکار، طوربه که بوده این رؤیا عملکرد
 پهایین  فیزیکهی  جههان  تهداعی  حهدّ  تا را تصویر است، مادی ی1گرا ابژه ذهنیت با غر  تفکر عمدۀ
 . نیست قائل تخیل و تصویر برای اصالتی هیچ و آورده
 اکثهر . دارد مسهلمان  شهرق  ویهژه بهه  و شهرق  بها  نزدیکهی  پیوند عرفان و معنویت تخیل، رؤیا، اما
 و باشالر تا کربن تا 2نروال از ها، سوررئالیست و ها رمانتیک جمله از تخیل، و عرفان حوزۀ محققان
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 تصهویری  زیهرا  انهد؛ داشهته  گرایش شرقی عرفانی های آموزه و شرق به یونگ، حتی و دوران ژیلبر
 فراتهر  مهادی  جسهم  از و اسهت  تهر  نزدیک انسانی حقیقت به دهد، می ارائه نف  و انسان از شرق که
 بهر  کهه  را «خهالق  تخیهل » همهان  یا «بارور خیال» تئوری پیش، ها قرن سنی و شیعه متفکران. رود می

 اوج که اندکرده مطرح نماید می تثکید بشر ذهن های توانایی و تخیل تثییرگذاری و آفرینش قدرت
 .کرد مشاهده عربیابن های نوشته در توان می را آن

 های پیشرفت ساختارگرایان، برخی و باشالر گاستون و کربن هانری  هور با اخیر، ده  چند در
 ههای  دیهدگاه  بها  اغلهب  هها  نظریه این که شود می دیده غر  در تخیلی نقد و تخیل حوزۀ در زیادی
 غهر   دیهدگاه  کلهی به دوران، ژیلبر همچون آن، پردازان نظریه حتی و تضاد هستند در  غر سنتی
 بها  ههایی  مشهابهت  عهو،،  در امها  3.اندبرده سؤال زیر و داده قرار نقد مورد را تخیل و خیال بهراجع
 ایهن  در آنچهه . خهورد  مهی  چشهم  بهه  خیال عالم و خیال بهراجع اسالمی عرفان های نظریه و ها آموزه

 هها  آن تفهاوت  و تخیهل  و خیال دقیق تعریف بدانیم که است این گیرد می قرار مداقه مورد پژوهش
 بهه  راجع دوران ژیلبر نظری  ویژهبه و تخیل شناخت و نقد بهراجع معاصر غربی های اندیشه چیست؟

 تخیل نظام نظری  فکری آبشخورهای است؟ اسالمی عارفان های نظریه از متثیر حد چه تا تخیل نظام
به دوران، ژیلبر نظری  قالب در نهایتاً تا اندکرده طی را سیری چه ها نظریه این و چیست دوران ژیلبر
 در که شود می خاطرنشان اند؟شده  اهر شناسیتخیل حوزۀ در جامع نسبتاً های نظریه از یکی عنوان
 های نظریه بررسی با بلکه نیست؛ دوران ژیلبر تخیل نظام نظری  بررسی و معرفی هدف پژوهش، این

 عوامهل  یهافتن  درپهی  جدید، و قدیم غربی های نظریه همچنین و تخیل و خیال بهراجع شرقی عرفان
تهوالی   ایر، این نگارش در شیوۀ. هستیم عوامل این از هریک نقش و وی نظری  گیری شکل بر مؤیر

 منطقی، توالی و تاریخی سیر گیریپی با بتواند خواننده تا است شده رعایت تاریخی مطالب از نظر
 .کند پیدا دست نویسندگان مدنظر گیری نتیجه به

 
 تحقیق پیشینۀ
 چهه  و ایرانهی  چه خاص، فرد چند یا یک دیدگاه از تخیل بررسی بهراجع فراوانی تحقیقات تاکنون
 تخیهل  نظام ساختارهای عنوان با عباسی علی کتا  به توان می مثال، برای. است گرفته انجام غربی،

 نهازنین  ترجم  با دوران ژیلبر از «معنویت و رؤیا» مقال  به همچنین و کرد اشاره دوران ژیلبر منظر از
 دوران ژیلبهر  نیهز  و غهر   دیهدگاه  از تخیهل  و معنویهت  و رؤیا دربارۀ آن موضوع که اردوبازارچی

 و( هنهر  فرهنگسهتان  انتشهارات ) بلخهاری  حسهن  نوشهت   عارفهان  خیال مهرویان، عک  کتا . است
 تخیل» و «تخیل و خیال میان تمایز درمورد کالریج ساموئل و سیناابن آرای تطبیقی بررسی» مقاالت

 از تخیهل  بررسهی  برای را مناسبی مجموع  نویسنده، همین از «سهروردی اشراقی حکمت در هنری
 عنوان با جامع اما کوتاه ایمقاله در نجومیان امیرعلی. است آورده فراهم شرقی اندیشمندان دیدگاه

 تخیل کتا  همچنین. است کرده بررسی ها رمانتیک دیدگاه از را تخیل ،«رمانتیک تخیل واسازی»
 انتشهارات ) بهرت . ال. آر نوشهت   تخیل کتا ( دانشگاهی نشر مرکز) فرای نورتروپ نوشت  فرهیخته

 نیهز ( جامی نشر) رحمتی انشاءاهلل ترجم  با کربن هانری نوشت  عربیابن خالق تخیل کتا  و( مرکز
 جامع ایری میان، این در اما. است تخیل بهراجع عربیابن های دیدگاه بررسی برای خوبی بسیار منبع
 عرفهان  تا یونانی فلسف  دورۀ از را تخیل و خیال مهم موضوع سیر خط بتواند که خورد نمی چشم به

 نمایهد  پیگیری شرق و غر  در اخیر دوران تخیلی نقد و شناختی تخیل های نظریه سپ  و اسالمی
 بر تالش نوشته این در بنابراین دهد؛ نشان را یکدیگر از آنان تثییرپذیری احیاناً و پیوند چگونگی و

 تهثییر  چگهونگی  تهاریخ،  ههای  فرازونشهیب  در مفهوم این تحول که گیری شکل تنهانه که است این
بهه  دوران ژیلبهر  نظری  ویژهبه و اخیر قرون غربی های اندیشه بر اسالمی عرفان های نظریه و ها آموزه
 بخهش  سهه  در مقالهه  ایهن  بنهابراین،  گیرد؛ قرار مطالعه مورد شناسی تخیل سیر در عطفی نقط  عنوان
( رمانتیسهم  از بعهد  ویهژه بهه ) معاصهر  غهر   و وسطی قرون معاصر مسلمان اندیشمندان باستان، یونان

 .است شده بررسی
 

 یونانی فلسفۀ در تخیل و خیال
 خهرد  و عقل که دوران آن در. داد نسبت افالطون به توان می را تخیل و خیال بهراجع تعریف اولین

 . شود واقع مقبول تواند نمی چندان «خیال» یقیناً دارد، را جایگاه برترین
. گرفهت  مهی  قهرار  توجهه  مورد نف  قوای از ایقوه عنوانبه خیال باستان، یونان فلسفی نظام در

 از سطح ترین پایین در را آن و کرد مطرح را خیال معرفت، مراتب بحث در بار اولین برای افالطون
 معناسهت  و مبنها  فاقهد  و کننهده گمهراه  پنهداری  معنهای به که داد قرار «وهم» معادل و معرفت سطوح

 نمهودی  فقهط  اسهت،  4آیکازیا یا پندار و خیال همان که معرفت چهارم جزء(. »77: 1386 بلخاری،)
 شهعرا  اخراج برای وی دالیل از یکی اصوالً» و( 1054: 1380 افالطون،) «است حقیقت از تهی میان

 (.78: 1386 بلخاری،) «است هنرمندان و شعرا آیار بودنخیالی شهرآرمان از هنرمندان و
 افالطهون،  آرای نقهد  ضمن وی. است افالطون از تر منعطف تخیل موضوع به ارسطو نگرش اما

 حه  » قهوۀ  از تخیهل،  ماهیهت  تبیهین  در ارسهطو . اسهت  داده ارائه را تری دقیق توصیفات و تعاریف
 ریش  او. است ادراک عامل و نف  اجزای از یکی او نظر از که حسی است؛ گفته سخن «مشترک

 بینهایی  چهون » کهه  اسهت  معتقد و است دانسته نور معنیبه 6فائوس از را تخیل معنیبه 5فانتازیا کلم 
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 از تخیهل  بررسهی  برای را مناسبی مجموع  نویسنده، همین از «سهروردی اشراقی حکمت در هنری
 عنوان با جامع اما کوتاه ایمقاله در نجومیان امیرعلی. است آورده فراهم شرقی اندیشمندان دیدگاه

 تخیل کتا  همچنین. است کرده بررسی ها رمانتیک دیدگاه از را تخیل ،«رمانتیک تخیل واسازی»
 انتشهارات ) بهرت . ال. آر نوشهت   تخیل کتا ( دانشگاهی نشر مرکز) فرای نورتروپ نوشت  فرهیخته

 نیهز ( جامی نشر) رحمتی انشاءاهلل ترجم  با کربن هانری نوشت  عربیابن خالق تخیل کتا  و( مرکز
 جامع ایری میان، این در اما. است تخیل بهراجع عربیابن های دیدگاه بررسی برای خوبی بسیار منبع
 عرفهان  تا یونانی فلسف  دورۀ از را تخیل و خیال مهم موضوع سیر خط بتواند که خورد نمی چشم به

 نمایهد  پیگیری شرق و غر  در اخیر دوران تخیلی نقد و شناختی تخیل های نظریه سپ  و اسالمی
 بر تالش نوشته این در بنابراین دهد؛ نشان را یکدیگر از آنان تثییرپذیری احیاناً و پیوند چگونگی و

 تهثییر  چگهونگی  تهاریخ،  ههای  فرازونشهیب  در مفهوم این تحول که گیری شکل تنهانه که است این
بهه  دوران ژیلبهر  نظری  ویژهبه و اخیر قرون غربی های اندیشه بر اسالمی عرفان های نظریه و ها آموزه
 بخهش  سهه  در مقالهه  ایهن  بنهابراین،  گیرد؛ قرار مطالعه مورد شناسی تخیل سیر در عطفی نقط  عنوان
( رمانتیسهم  از بعهد  ویهژه بهه ) معاصهر  غهر   و وسطی قرون معاصر مسلمان اندیشمندان باستان، یونان

 .است شده بررسی
 

 یونانی فلسفۀ در تخیل و خیال
 خهرد  و عقل که دوران آن در. داد نسبت افالطون به توان می را تخیل و خیال بهراجع تعریف اولین

 . شود واقع مقبول تواند نمی چندان «خیال» یقیناً دارد، را جایگاه برترین
. گرفهت  مهی  قهرار  توجهه  مورد نف  قوای از ایقوه عنوانبه خیال باستان، یونان فلسفی نظام در

 از سطح ترین پایین در را آن و کرد مطرح را خیال معرفت، مراتب بحث در بار اولین برای افالطون
 معناسهت  و مبنها  فاقهد  و کننهده گمهراه  پنهداری  معنهای به که داد قرار «وهم» معادل و معرفت سطوح

 نمهودی  فقهط  اسهت،  4آیکازیا یا پندار و خیال همان که معرفت چهارم جزء(. »77: 1386 بلخاری،)
 شهعرا  اخراج برای وی دالیل از یکی اصوالً» و( 1054: 1380 افالطون،) «است حقیقت از تهی میان

 (.78: 1386 بلخاری،) «است هنرمندان و شعرا آیار بودنخیالی شهرآرمان از هنرمندان و
 افالطهون،  آرای نقهد  ضمن وی. است افالطون از تر منعطف تخیل موضوع به ارسطو نگرش اما

 حه  » قهوۀ  از تخیهل،  ماهیهت  تبیهین  در ارسهطو . اسهت  داده ارائه را تری دقیق توصیفات و تعاریف
 ریش  او. است ادراک عامل و نف  اجزای از یکی او نظر از که حسی است؛ گفته سخن «مشترک

 بینهایی  چهون » کهه  اسهت  معتقد و است دانسته نور معنیبه 6فائوس از را تخیل معنیبه 5فانتازیا کلم 



12 / از خیال عارفان تا تخیل ژیلبر دوران

 مشهتق  کاررفتهه به تخیل برای که اسمی لذا نیست، ممکن نور بدون بینایی و است حواس ترین عالی
 اسهت  معتقهد  همچنهین  ارسهطو (. 120: 1349 ارسطو،) «است رفته کاربه نور برای که است اسمی از
 ویهژه بهه  و تخیهل  نیهز  ارسهطو  حالبااین(. 249: همان) «کند نمی فکر خیالی صورت بدون نف » که

 از را انسهان  تخیهل  کهه  بهود  ایهن  یونان فیلسوفان غالب عقیدۀ. داند نمی اعتمادقابل چندان را تصویر
 اصهلی  مسهیر  بهه  بازگشهت  و خطاهها  اصهالح  موجهب  که خرد برخالف کند؛ می دور حقیقت مسیر
 (.Braga, 2007: 61) شود می

 
 اسالمی اندیشمندان دیدگاه از تخیل و خیال

 آیهار  بهه  کهه  اسهت  اسهالمی  حکهیم  نخسهتین ( هجهری  سهوم  و دوم قرن) 7کندی اسحاق ابویوسف
 از وی. اسهت  پرداختهه  هها  آن بیان و تفسیر و ارسطو آیار ترجم  به و داشته دسترسی یونان حکمای

 این. است نف  در اشیا صور دریافت به کمک اشو یفه که است گفته سخن( مخیله) مصوره قوۀ
: 1358 الفهاخوری، ) آوردمهی  پدیهد  ذههن  در نباشهند  حهواس  معر، در که زمانی را اشیا صور قوه
389.) 

 نفه   بهرای  ایقهوه  نیهز  قمهری،  هجهری  چهارم و سوم قرن دانشمند و فیلسوف فارابی، ابونصر
 هرگهاه  و گویند می «متفکره» یا «مفکره» آن به گیرد قرار عقل و روح اختیار در هرگاه که برشمرده

 اخبار به فعال عقل به اتصال با تواند می قوه این. شود می نامیده «متخیله» باشد پندار و وهم اختیار در
 صهورت  خهوا   یها  بیهداری  عهالم  در اسهت  ممکن دسترسی این. کند پیدا دست الهی امور و غیبی
 و تبیهین  بنهای  سهنگ  اسهت،  فهارابی  بهدیع  آرای از کهه  موضوع همین(. 86: 1386 بلخاری،) بگیرد
 با نیز را فرشتگان رؤیت امکان همچنین وی. است گرفته قرار اسالمی تمدن در وحی ماهیت توجیه
 فعال عقل ناحی  از که محسوساتی از بسیاری وی، دیدگاه از. است کرده ایبات متخیله قوۀ به استناد

 نهورانی  ههوای  در را نهامرئی  چیزههای  فهرد  و گهذارد  می تثییر باصره قوۀ بر شود می افاضه متخیله به
 کهرده  اعطها  متخیلهه  بهه  امهور  گونهاین از فعال عقل که آنچه» دیگر، عبارت به(. 88: همان) بیند می

 (.247: 1361 فارابی،) «شود می واقع انسان آن مرئی است
 را تخیل و خیال حوزۀ در پردازینظریه فارابی، های نظریه تثیید برعالوه سیناابن فارابی، از پ 

 از متفهاوت  رویکهردی  متخیلهه،  و خیال قوۀ کارکرد میان تمایز ایجاد با بار اولین سیناابن». داد ادامه
 حکمهای  و فالسهفه  آرای در مهمی بسیار تثییر که رویکردی گرفت؛ پیش در خود بر مقدم فالسف 
 عنهوان بهه  مصهوره،  و خیال قوۀ وی، تعریف در(. 2: 1387 بلخاری،) «گذاشت جای بر اسالم جهان
 صهورت  غیبت از پ  حتی - کرده دریافت مشترک ح  را آنچه تمام نف ، باطنی قوای از یکی

 قهوۀ  امها . اسهت  صور این حفظ و دریافت فقط کارش و کند می حفظ خود در - محسوس خارجی
 ههم  از یها  ترکیهب  دیگر برخی با را خیال قوۀ در شدهضبط صور است قادر که است ایقوه متخیله
 را آن عقهل  کهه هنگهامی  قهوه  ایهن . یابهد  مهی  تفصهیل  و ترکیهب  و دخالت توان بنابراین نماید؛ جدا

-ابهن ) شهود  می نامیده «متخیله» ببرد کاربه را آن حیوانی نیروی کههنگامی و «مفکره» کند استعمال
 (.230: 1417 سینا،

. داد روی ایهران  فرهنهگ  و فلسهفه  در بزرگهی  تحهول  پنجم، قرن اواخر در و سیناابن از پ  اما
 خراسان مکتب عرفان رواج با و شد رنگکم بود، یونانی فلسف  های تحفه از که محض خردگرایی

 عنهوان به عشق، که طوریبه یافت؛ فزونی شهود و جذبه به اقبال بود، شده نهاده سکر بر آن بنای که
 ایهن  تهثییر . گرفهت  قرار دوراندیش معاش عقل مقابل در شهودی، های دریافت عامل و کمال مظهر
 .است مشهود کامال نیز تخیل و خیال عرص  در نگرش، تغییر

 تعهالیم  و تهثییر  تحهت  اگرچه وی. گذاشت وجود عرص  به پای القضات عین شرایطی چنین در
 و  هاهر  برای باطن و حقیقت قبول». کرد پیدا ارادت سیناابن به کوتاهش عمر اواخر در بود، غزالی

 به را القضاتعین که بود چیزی سیناابن سوی از داشت، درپی را تثویل وجو  تصدیق که شریعت
ابن سخنان بهنسبت القضاتعین یقین(. بیست: 1383 پورنامداریان،) «داشتوامی شگفتی و تحسین

 آمهده  حاصل اشراقی و عرفانی شهود و کشف و قلبی معرفت طریق از که عقلی دلیل راه از نه سینا
 توانمی آن در که عالمی است؛ تمثل عالم در وی هایچشیده و هادیده از گویدمی او آنچه. است

 ادراک محسوس صوری هیئت در را مادی جهان محسوس صور معنی نیز و را الهی عالم معقوالت
 و اسهت  بیافریهده  تو در خدا همه است زمین و آسمان در هرچه»: گوید می خود القضاتعین. کرد

 عالم در هرچه. است آفریده تو باطن و نهاد در آن مانند است آفریده بهشت و قلم و لوح در هرچه
 تمثهل  عهالم  بینهای  را تهو  تها  بهاش . نهدانی  این تو. است کرده پدید تو جان در آن عک  است الهی
 تمثهل  بهر  جمله ملکوت عالم و آخرت عالم بینایی. چیست و است چون کار که بدانی آنگاه. کنند
 از تردیهد بهی  کهه  گهری تمثل و تمثل عالم و تمثل موضوع طرح(. 287: 1392القضات، عین) «است

 صهور  و مثهال  عهالم  تثسهی   بهرای  را زمینه است، گرفته نشئت القضاتعین صوفیان  عملی تجار 
 و نفه   عهالم  آیین  ملک عالم که آیدبرمی او سخنان از. کندمی آماده سهروردی توسط آن معلق 
 (.بیست و نوزده: همان) است ملکوت عالم

 جملهه  از مانهد؛  ناگفتهه  تمثهل  بهه راجهع  هایی سؤال پاسخ و شد کشته سالگی39 در القضاتعین
 نیازمند هاسؤال این به پاسخ است؟ کدام صور این ادراک آلت افتد؟می اتفاق کجا در تمثل اینکه

 چههار وبیسهت . باشهد  داشهته  مهارت عملی و نظری تصوف در هم و بحث در هم که بود شخصیتی
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 قهوۀ  امها . اسهت  صور این حفظ و دریافت فقط کارش و کند می حفظ خود در - محسوس خارجی
 ههم  از یها  ترکیهب  دیگر برخی با را خیال قوۀ در شدهضبط صور است قادر که است ایقوه متخیله
 را آن عقهل  کهه هنگهامی  قهوه  ایهن . یابهد  مهی  تفصهیل  و ترکیهب  و دخالت توان بنابراین نماید؛ جدا

-ابهن ) شهود  می نامیده «متخیله» ببرد کاربه را آن حیوانی نیروی کههنگامی و «مفکره» کند استعمال
 (.230: 1417 سینا،

. داد روی ایهران  فرهنهگ  و فلسهفه  در بزرگهی  تحهول  پنجم، قرن اواخر در و سیناابن از پ  اما
 خراسان مکتب عرفان رواج با و شد رنگکم بود، یونانی فلسف  های تحفه از که محض خردگرایی

 عنهوان به عشق، که طوریبه یافت؛ فزونی شهود و جذبه به اقبال بود، شده نهاده سکر بر آن بنای که
 ایهن  تهثییر . گرفهت  قرار دوراندیش معاش عقل مقابل در شهودی، های دریافت عامل و کمال مظهر
 .است مشهود کامال نیز تخیل و خیال عرص  در نگرش، تغییر

 تعهالیم  و تهثییر  تحهت  اگرچه وی. گذاشت وجود عرص  به پای القضات عین شرایطی چنین در
 و  هاهر  برای باطن و حقیقت قبول». کرد پیدا ارادت سیناابن به کوتاهش عمر اواخر در بود، غزالی

 به را القضاتعین که بود چیزی سیناابن سوی از داشت، درپی را تثویل وجو  تصدیق که شریعت
ابن سخنان بهنسبت القضاتعین یقین(. بیست: 1383 پورنامداریان،) «داشتوامی شگفتی و تحسین

 آمهده  حاصل اشراقی و عرفانی شهود و کشف و قلبی معرفت طریق از که عقلی دلیل راه از نه سینا
 توانمی آن در که عالمی است؛ تمثل عالم در وی هایچشیده و هادیده از گویدمی او آنچه. است

 ادراک محسوس صوری هیئت در را مادی جهان محسوس صور معنی نیز و را الهی عالم معقوالت
 و اسهت  بیافریهده  تو در خدا همه است زمین و آسمان در هرچه»: گوید می خود القضاتعین. کرد

 عالم در هرچه. است آفریده تو باطن و نهاد در آن مانند است آفریده بهشت و قلم و لوح در هرچه
 تمثهل  عهالم  بینهای  را تهو  تها  بهاش . نهدانی  این تو. است کرده پدید تو جان در آن عک  است الهی
 تمثهل  بهر  جمله ملکوت عالم و آخرت عالم بینایی. چیست و است چون کار که بدانی آنگاه. کنند
 از تردیهد بهی  کهه  گهری تمثل و تمثل عالم و تمثل موضوع طرح(. 287: 1392القضات، عین) «است

 صهور  و مثهال  عهالم  تثسهی   بهرای  را زمینه است، گرفته نشئت القضاتعین صوفیان  عملی تجار 
 و نفه   عهالم  آیین  ملک عالم که آیدبرمی او سخنان از. کندمی آماده سهروردی توسط آن معلق 
 (.بیست و نوزده: همان) است ملکوت عالم

 جملهه  از مانهد؛  ناگفتهه  تمثهل  بهه راجهع  هایی سؤال پاسخ و شد کشته سالگی39 در القضاتعین
 نیازمند هاسؤال این به پاسخ است؟ کدام صور این ادراک آلت افتد؟می اتفاق کجا در تمثل اینکه

 چههار وبیسهت . باشهد  داشهته  مهارت عملی و نظری تصوف در هم و بحث در هم که بود شخصیتی
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 به پا اشراق،شیخ به ملقب سهروردی، یحیی الدینشها  شیخ القضات،عین شدنکشته از پ  سال
 صهوفیانه  ههای  ریاضهت  نیهز  و فلسهفه  ویهژه بهه  عصهر  علوم تحصیل در او کوتاه عمر. گذاشت جهان

. انهد دانسهته  اسهالمی  تمهدن  در مثال عالم پرداز نظریه نخستین را سهروردی(. بیست: همان) گذشت
 آن، وجهود  بهه  اذعان ضمن و کرد تثسی  را خیال عالم وجودشناسی که است کسی نخستین وی»

 در خیهال  ساحت به اعتقاد عدم کهدرحالی نماید؛ ایبات را آن وجود ای ادله طرح با که کرد تالش
 صهور  عهالم  یا و مثال عالم وی(. 300: 1373 کربن،) «است آورده وجودبه را الینحلی مسائل غر 
 تثسهی   بها  و کهرد  تثسی  محسوس و معقول عالم دو میان برزخی و وسیط عالمی منزل به را معلقه
 مسهائل  از بسهیاری  اسهت،  محسهوس  و معقهول  عهالم  موجودات کلی  مثالی صور مکان که عالم این

 (.یکوبیست: 1383 پورنامداریان،) «گفت پاسخ را عرفانی و روحی تجار  قلمرو در مطرح
 فلسهف   بهر  عمیقهی  تهثییر  خهود،  کوتهاه  حیهات  زمانمدت در هجری، ششم قرن نامی عارف این
 آشهنایی  و عملهی  و نظری تصوف و بحث در او توغل». گذاشت برجای ایران، ویژهبه زمین،مشرق

 میهان  جمع جهت در پراکنده های کوشش تا ساخت قادر را وی یونان، و باستان ایران حکمت با او
 که را اشراقی حکمت طریق و بخشد سازمان فلسفی نظام یک در را تصوف و فلسفه یا قلب و عقل
. بگشهاید  خهویش  از بعهد  متفکهران  فهراروی  بخشهید،  مهی  تحقهق  را فلسهفه  و تصهوف  قطعی اقتران

 تنهانه وی(. همان) «کرد احیا دوباره را شیعی عرفان و الهیه حکمت خویش، نظریات در سهروردی
 بهاهم  را فلسفه و عرفان توانست بلکه کرد وارد اسالمی فلسف  در را باستان ایران حکمت و فرهنگ

 . است مانده باقی پابرجا نیز حاضر حال تا که پیوندی دهد؛ پیوند
 فهردوس  رابع، عالم چون عناوینی با نامیده، هشتم اقلیم را آن سهروردی که مثالی خیال عالم از

 نظههر از(. 20-19: 1390 بلخههاری، و شههفیعی) اسههت شههده یههاد نیههز ذر عههالم و الجنههه سههوق شههمالی،
 صهور  ایهن  بلکهه  اسهت؛  ذهنهی  صهرفاً  نه و عینی نه انسانی خیال در موجود های صورت سهروردی،

 تجلهی  واسهط   خیهال  قهوۀ  کهه  هسهتند [ مثهال  عهالم  ]= هسهتی  چهارم مرتب  در ای معلقه ابدان» مثالی
 جمیهع  و ربهانی  اشباح و اجساد بعث، تحقق» سهروردی(. 211: 2 ج ،1375 سهروردی،) «هاست آن

 هنر از بحث در همچنین او(. 338: همان) داند می خیال واسط حد عالم، همین در را «نبوت مواعید
 اشهراقی  حکمهت  دیهدگاه  از. کنهد  مهی  عنهوان  خیال عالم با آن پیوند گرو در را هنر اصالت اصیل،

 مهادی  عهالم  در آن تجلهی  کهه  است نورانی و علوی منشث دارای و مقدس متعالی، هنر، سهروردی،
 آن هدف و دهد می پیوند را انسانی و قدسی ساحت دو که است پلی درواقع. شود می نمایان سفلی
 عهالم  و اصهیل  هنهر »(. 26-24: 1390 بلخهاری،  و شفیعی) است مادی عالم در آسمانی حقایق القای
 چهون  هنهر  و گهردد  مهی  هنهر  پدیدارشهدن  باعهث  خیال عالم یعنی دارند؛ دوطرفه تعاملی باهم خیال

 (. 84: 1385 جمعه، امامی) «نماید می متالطم و فعال شدیداً را خیال گردید، پدیدار

 عرفانی اصول و حکمت و اندیشه بر شگرفی تثییر توانست که عرفان حوزۀ های اعجوبه از یکی
 قهرن  مشههور  عارف اسپانیا، جنو  در مُرسیه متولد اندلسی، عربیابن بگذارد، برجای اسالمی شرق
په  از   یتمهام عرفها و شهعرا    یبهاً تقر که بود چنان وی تثییر. است نظری عرفان پدر و هجری ششم

 اند.او بهره گرفته یها ناخواه از تفکر و آموزهخواه یر،کب یموالنا جمله از ی،و
از  یخهاص ناشه   ای یوهشه را بهه  ینمشرق زمه  یتوضع ی،مستشرق معروف فرانسو کربن، هانری

)کربن،  داند یم یاندلس عربیو ابن یسهرورد ینالد شها  یخش یعنی شاخ ، استاد دو همین تثییر
 «یهال خ» یعربه بهن ا ینالهد یمحه  یدر نظهام فکهر   یساسا یاربس های یدواژهاز از کل یکی(. 62: 1390
آیهار او را   و عرفها  بهین  در یهال خ ۀحوز پردازان یهالخطا  نظر فصل رااو  توان یم کهطوریبه ؛است
 اسهالمی  عرفان تمام شناخت برای یو های یهنظر شناختن شایدچنانکه  ؛دانست یالخ المعارف ةدائر

 .باشد کافی
را  یهال . او خگویهد  یسهخن مه   یزو شهورانگ  زده یجهان ه یاربسه  یهال، با ورود به بحث خ یعربابن
 یعروجه  یحرکت «حواس»و قائل است که  داند یم یاتصال حواس و معان یگاهواسط و جا یا حلقه

: 1385)حکمت،  کنند یمالقات م یکدیگردر آنجا با  که ینزول یریس یدارند و معان یالسمت خبه
 یهر و تعب یهل وثو ت یشههود  یهها  ها و گهزارش یاق رؤیتصد یبرا ییمبنا یالعالم خ وی، دید از(. 60

نپرداختهه  خیهال  موضوع به عربیابن ۀاندازاز قدما به یک یچگفت ه توان یم جرئتبهمنامات است. 
 یالخ اودانست.  یدر عالم اسالم ویژهبه یالخ ی نظر یرا واضع اصل عربیابن توان یم رواین از و اند

 یهال از رشد و بلوغ خ یباطن یقوا یرو معتقد است که سا داند یم یباطن یقوا میان قوۀ ترین یرا اصل
 (.19 و 9: 1392و حکمت،  یسرمد اهل) شوند یحاصل م

 یو یهدگاه د ی،عربه ابهن  یهدگاه از د یهال ورود به مبحهث خ  یدر ابتدا ،توجهقابل  نکت ینرهمتم
« یتجله »آن را  ،را رد کهرده و در عهو،  « خلق از عهدم » یعرباست. ابن یخلقت خداوند به راجع

لذا ابن است؛ هحضرتش صورت گرفت یلخداوند در تخ یدانسته که با تجل یتعالیذات مکنون بار
: 1390اسهت )کهربن،    یاله یلما و تمام موجودات، همان تخ ۀشدیانمعتقد است که وجود ع یعرب
کنهت  »شهدن دانسهته اسهت.    به شناخته یموجود سرمد یاقرا اشت یتجل ینا یزۀانگ وی(. 282و  281

 8«.اُعرف لکی الخلق فخلقتُ اعرفان  فاحببتُ یّاًکنزاً مخف
 در ذات تجلهی  (1کهرده اسهت:    یبنهد  تنزالت از حضرت حق را در پنج مرتبهه دسهته   عربیابن
 عهالم  یها  شههادت  عهالم  (5 ؛(یفلط ۀ)ماد مثال عالم (4 نفوس؛ عالم (3 ارواح؛ عالم (2 یابته؛ اعیان
 یناز مشههورتر  یکهی  ،معهروف اسهت  « حضهرات خمه   »کهه بهه    بنهدی  یمتقسه  یهن . احهواس  مادی
 (.333: 1390)کربن،  است عربیابن های یهنظر
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 عرفانی اصول و حکمت و اندیشه بر شگرفی تثییر توانست که عرفان حوزۀ های اعجوبه از یکی
 قهرن  مشههور  عارف اسپانیا، جنو  در مُرسیه متولد اندلسی، عربیابن بگذارد، برجای اسالمی شرق
په  از   یتمهام عرفها و شهعرا    یبهاً تقر که بود چنان وی تثییر. است نظری عرفان پدر و هجری ششم

 اند.او بهره گرفته یها ناخواه از تفکر و آموزهخواه یر،کب یموالنا جمله از ی،و
از  یخهاص ناشه   ای یوهشه را بهه  ینمشرق زمه  یتوضع ی،مستشرق معروف فرانسو کربن، هانری

)کربن،  داند یم یاندلس عربیو ابن یسهرورد ینالد شها  یخش یعنی شاخ ، استاد دو همین تثییر
 «یهال خ» یعربه بهن ا ینالهد یمحه  یدر نظهام فکهر   یساسا یاربس های یدواژهاز از کل یکی(. 62: 1390
آیهار او را   و عرفها  بهین  در یهال خ ۀحوز پردازان یهالخطا  نظر فصل رااو  توان یم کهطوریبه ؛است
 اسهالمی  عرفان تمام شناخت برای یو های یهنظر شناختن شایدچنانکه  ؛دانست یالخ المعارف ةدائر

 .باشد کافی
را  یهال . او خگویهد  یسهخن مه   یزو شهورانگ  زده یجهان ه یاربسه  یهال، با ورود به بحث خ یعربابن
 یعروجه  یحرکت «حواس»و قائل است که  داند یم یاتصال حواس و معان یگاهواسط و جا یا حلقه

: 1385)حکمت،  کنند یمالقات م یکدیگردر آنجا با  که ینزول یریس یدارند و معان یالسمت خبه
 یهر و تعب یهل وثو ت یشههود  یهها  ها و گهزارش یاق رؤیتصد یبرا ییمبنا یالعالم خ وی، دید از(. 60

نپرداختهه  خیهال  موضوع به عربیابن ۀاندازاز قدما به یک یچگفت ه توان یم جرئتبهمنامات است. 
 یالخ اودانست.  یدر عالم اسالم ویژهبه یالخ ی نظر یرا واضع اصل عربیابن توان یم رواین از و اند

 یهال از رشد و بلوغ خ یباطن یقوا یرو معتقد است که سا داند یم یباطن یقوا میان قوۀ ترین یرا اصل
 (.19 و 9: 1392و حکمت،  یسرمد اهل) شوند یحاصل م

 یو یهدگاه د ی،عربه ابهن  یهدگاه از د یهال ورود به مبحهث خ  یدر ابتدا ،توجهقابل  نکت ینرهمتم
« یتجله »آن را  ،را رد کهرده و در عهو،  « خلق از عهدم » یعرباست. ابن یخلقت خداوند به راجع

لذا ابن است؛ هحضرتش صورت گرفت یلخداوند در تخ یدانسته که با تجل یتعالیذات مکنون بار
: 1390اسهت )کهربن،    یاله یلما و تمام موجودات، همان تخ ۀشدیانمعتقد است که وجود ع یعرب
کنهت  »شهدن دانسهته اسهت.    به شناخته یموجود سرمد یاقرا اشت یتجل ینا یزۀانگ وی(. 282و  281

 8«.اُعرف لکی الخلق فخلقتُ اعرفان  فاحببتُ یّاًکنزاً مخف
 در ذات تجلهی  (1کهرده اسهت:    یبنهد  تنزالت از حضرت حق را در پنج مرتبهه دسهته   عربیابن
 عهالم  یها  شههادت  عهالم  (5 ؛(یفلط ۀ)ماد مثال عالم (4 نفوس؛ عالم (3 ارواح؛ عالم (2 یابته؛ اعیان
 یناز مشههورتر  یکهی  ،معهروف اسهت  « حضهرات خمه   »کهه بهه    بنهدی  یمتقسه  یهن . احهواس  مادی
 (.333: 1390)کربن،  است عربیابن های یهنظر
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اسهت   یهدی کل شهود  یحاصهل مه   یالخ یقکه از طر یشناخت یامعتقد است که ادراک  عربیابن
 تخیل و خیال خلط دیگر، توجهقابل  . نکتاندپنهان یکه از اذهان عقالن یبه انواع معان یابیراه یبرا
 کهار معنا و مفهوم بهه  یکدو واژه در  ینا موارد، بسیاری در که ایگونهبه است؛ عربیابن کالم در

 یهن کهه ا  کهرده  متمایز هم از را واژه دو این ها، یژگیو یانبا ب عربیابن اندکی، جاهای در و اندرفته
 عربهی،  ابهن است.  «یلتخ»و  «یالخ» یمجزا  دو مقول بهراجع یو یواقع یدگاهد یانگرموارد خاص ب

عهالم ممکنهات و    یدانسته و تمام یقترا حق و حق تعالیباری ذات فقط نظری، عرفان پدر عنوانبه
(. 25-21: 1390برشهمرده اسهت )کهربن،     یهال خ یط ح در - است خداوند تجلی که -را  اهلل یماسو

 جملهاز  ماسوی، و است وجود به متصف که است خداوند تنها عربی، ابنوحدت وجود  ی طبق نظر
 ۀکننهد مهنعک   که خیالی بلکه پوچ خیالی نه اما یست،ن رؤیاو  یالجز خ یزیچ ما، محسوس جهان

 عربهی  ابهن (. از نظهر  10: 1392و حکمت،  ی)اهل سرمد دارد راه مطلق حق سویاست و به یقتحق
 از یسهت، هها ن  قادر بهه ادراک آن  یآدم ی اهر ینائل شود که قوا یامور ۀبه مشاهد تواند یم یالخ

 ییجدا یال،خ یقو ادراک از طر یافتدر  . الزم و... گویی یبو گذشته، غ یندهاز آ خبردادن جمله
است که پ  از کاهش اشتغال روح انسان به بدنش چه در خوا  و چهه در   یحس یانسان از آگاه

 یهن و در ا آورد یفهراهم مه   یشههود  ههای  یافهت ذوق و در یرا بهرا  ینهه و زم شود یحاصل م یداریب
 (.106و  105: 1389 پور،( و )صانع16)همان:  شود یانسان مسلط م یبر تصورات حس ،حالت
 ،قهوه  یهن ادراک است. ا یبرا یا حواس، قوه یاست برا یا که خزانه خیال مقابل در «تخیل» اما

در آن دخالهت   توانهد  یانسهان مه   ۀعقل و اراد چوندارد و  یلو تفص یبتوان ترک شد،ذکر  کهچنان
: 1392و حکمهت،  یغلهط باشهد )اههل سهرمد     یادرست  است ممکنآن  یالتو تفص یبترک ،کند
را شهامل تمثهل و    «تخیل» نیزکرده است،  یبررس عربی ابنرا نزد  یالخ  عطار که مقول یمان(. سل13

اسهت کهه    کهرده  تعریف - است متخیل شخ  دلخواه که - یکائنات در قالب صور یده صورت
: تها  ی)عطار، به  آید یم وجودخطا به ترتیب،بدینو  یطانو ش یآدم ۀامکان دخالت اراد یقطر ینبه ا
 اسهتفاده  ناصهحیح  و یرواقعهی غ یها برداشت یرا برا «یتخیل» ۀواژ ،موارد یاریدر بس عربی ابن(. 60

انسهان مربهوط    یبهه متعلقهات وهمهان    که را مواردی «مکیه فتوحات» در صراحتبه وی. است کرده
 عربهی  ابهن . است انسان یرواقعیو تصورات غ یقاتتصد یزکه مقصود از آن ن یدهنام «یلتخ» شود یم

و  یهل و تخ یالخ یانم یزنشان دادن تما یبرا محمودالغرا ، و ترکهابن جملهاز  ی،و مفسران آیار و
و  یهان فرعون اعمهال  مبهد   یشهان . اانهد زده مثهال  را ساحران و موسی داستان ،ها اعتبار آن  درج یینتع

. انهد کهرده  یمعرفه  یهال ارتبهاط بها حضهرت خ    یج را نت یحضرت موس الهیو فعل  یلساحران را تخ
امها   ،همهه حهق اسهت    یالاست که خ ینقائل شده ا یلو تخ یالخ ینب عربی ابنکه  یزیتما رینهمتم

« و باطلٌ نه حقٌّمِ یله و التخلّکُ حقٌّ یالَانّ الخ: »آن دو باشد از یبیترک یاباطل  یاحق  تواند یم یلتخ
 (.113: 2 ج تا، یب عربی، ابن)

  هرچه درج بنابراین دارد؛ آسمانی منشثاست که  الهیو  یقیحق یالخ  عارفان همان مرتب خیال
نقهش   یو یهال خ ین باشد، آنچه در آ یشترب یاتاز حصار ماد ییرها یج خلوص و تجرد انسان در نت

 ینه  در آ یقهت انعکهاس حق  عنهوان به ،«یوح» ،رو ینخواهد بود. از هم تر یکنزد یقتبه حق بندد یم
 دارد. الهی منشثها هستند،  انسان ترین یافتهکه کمال یامبرانپ یالخ

ارتباط بها   یبرا عالم، این در که دارد باور و استدانسته  یدرون یو الهام را امر یوح عربی ابن
 چهون ههم  ی،متعهال  یهها  وجود ندارد. انسهان  یالخ یقجز طر دیگری یقطر ی،و معارف متعال یقحقا
 شهدند،  یمتصهل مه   یبه عهالم مثهال کله    یالشانخ ۀقو یقاز طر مرتبت، ختمی حضرت ویژهبه و انبیاء

 تعبیهر به. شنیدند یاو را م یتهدا یو ندا کردند یملَک مشاهده م صورتبه را خویش کلی حقیقت
 شد یآشکار م یشانبر ا یلها بود که در قالب حضرت جبرئ آن  یابت ینع ی،کل یقتحق این عربی ابن

 (.131: 1389 پور،)صانع فرمود یم یرا بر آنان وح یقو تمام حقا
 بهرده  کهار را بهه « متصهل  یهال خ»و « منفصهل  یهال خ»اصطالح  یل،و تخ یالخ ییزتم یبرا عربی ابن
بهه  عربهی  ابن یدگاهاز د یلمتصل متناسب با تخ یالو خ خیال معادل منفصل خیال کهطوریبه است؛
متصهل در   یهال خ یهات امها ح  ،دارد یالمستقل از فاعل خ یتیمنفصل هو یال. خاست شده گرفته کار

 گرو فاعل آن است.
 یستن یسرخدا و اهلش م یچندان واالمرتبه است که معرفت آن جز برا عربی، ابندر نظر  خیال

کرده است.  یرا منفعل معرف یلرا فاعل و خالق، اما تخ یالخ عربی ابن(. 15: 1993، )محمودالغرا 
که قادر است هر  نامد یم یبهشت یا و ابداع سراغ ندارد و آن را قوه یتدر خالق یالاز خ تر یقو یو

 .داند یموجود به خداوند م ترینیکرا نزد یالخ ،رو ینخلق کند و از هم یدآنچه را انسان اراده نما
 اسهت  معتقد و کرده ذکر خیال عالم در وی حضور با متناسب را انسان عبودیتی نشهث عربی ابن

عارف قادر  یال،جز در عالم خ یراز است؛ معبود بهنسبت عبد تقر  و معرفت طریق خیال عالم» که
(. از 106و  105: 1389 پهور، )صانع «یدخداوند را در کثرت مخلوقاتش ادراک نما یتواحد یستن
 مقهام  بهه  دسترسهی  شهدن محقق وی. است کرده یاد «معرفه اهلل یقطر»با عنوان  یالاز عالم خ رو،ینا

 عنهوان بهه  نمهاز،  بنهابراین اسهت و   دانسهته  خیهال  عهالم  بها  ارتباط گرو در نیز را کامل انسان ملکوتی
و عبهادت   یهایش . انهدام ن آید یم حسا بهخالق  یالخ ۀکنندفعال ترین یمظهر عبادت، عال ینواالتر

  مثابه اسهت. دل عهارف بهه    الههی  یاندام تجله  خیال و گون یتجل یالاندام خ قلبقلب عارف است. 
 انهدامی  دل تصهوف، در  رو،ایهن  از. بینهد  یقلب مه  ینا یین خود را در آ یچشم خداوند است که و



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 17

« و باطلٌ نه حقٌّمِ یله و التخلّکُ حقٌّ یالَانّ الخ: »آن دو باشد از یبیترک یاباطل  یاحق  تواند یم یلتخ
 (.113: 2 ج تا، یب عربی، ابن)

  هرچه درج بنابراین دارد؛ آسمانی منشثاست که  الهیو  یقیحق یالخ  عارفان همان مرتب خیال
نقهش   یو یهال خ ین باشد، آنچه در آ یشترب یاتاز حصار ماد ییرها یج خلوص و تجرد انسان در نت

 ینه  در آ یقهت انعکهاس حق  عنهوان به ،«یوح» ،رو ینخواهد بود. از هم تر یکنزد یقتبه حق بندد یم
 دارد. الهی منشثها هستند،  انسان ترین یافتهکه کمال یامبرانپ یالخ

ارتباط بها   یبرا عالم، این در که دارد باور و استدانسته  یدرون یو الهام را امر یوح عربی ابن
 چهون ههم  ی،متعهال  یهها  وجود ندارد. انسهان  یالخ یقجز طر دیگری یقطر ی،و معارف متعال یقحقا
 شهدند،  یمتصهل مه   یبه عهالم مثهال کله    یالشانخ ۀقو یقاز طر مرتبت، ختمی حضرت ویژهبه و انبیاء

 تعبیهر به. شنیدند یاو را م یتهدا یو ندا کردند یملَک مشاهده م صورتبه را خویش کلی حقیقت
 شد یآشکار م یشانبر ا یلها بود که در قالب حضرت جبرئ آن  یابت ینع ی،کل یقتحق این عربی ابن

 (.131: 1389 پور،)صانع فرمود یم یرا بر آنان وح یقو تمام حقا
 بهرده  کهار را بهه « متصهل  یهال خ»و « منفصهل  یهال خ»اصطالح  یل،و تخ یالخ ییزتم یبرا عربی ابن
بهه  عربهی  ابن یدگاهاز د یلمتصل متناسب با تخ یالو خ خیال معادل منفصل خیال کهطوریبه است؛
متصهل در   یهال خ یهات امها ح  ،دارد یالمستقل از فاعل خ یتیمنفصل هو یال. خاست شده گرفته کار

 گرو فاعل آن است.
 یستن یسرخدا و اهلش م یچندان واالمرتبه است که معرفت آن جز برا عربی، ابندر نظر  خیال

کرده است.  یرا منفعل معرف یلرا فاعل و خالق، اما تخ یالخ عربی ابن(. 15: 1993، )محمودالغرا 
که قادر است هر  نامد یم یبهشت یا و ابداع سراغ ندارد و آن را قوه یتدر خالق یالاز خ تر یقو یو

 .داند یموجود به خداوند م ترینیکرا نزد یالخ ،رو ینخلق کند و از هم یدآنچه را انسان اراده نما
 اسهت  معتقد و کرده ذکر خیال عالم در وی حضور با متناسب را انسان عبودیتی نشهث عربی ابن

عارف قادر  یال،جز در عالم خ یراز است؛ معبود بهنسبت عبد تقر  و معرفت طریق خیال عالم» که
(. از 106و  105: 1389 پهور، )صانع «یدخداوند را در کثرت مخلوقاتش ادراک نما یتواحد یستن
 مقهام  بهه  دسترسهی  شهدن محقق وی. است کرده یاد «معرفه اهلل یقطر»با عنوان  یالاز عالم خ رو،ینا

 عنهوان بهه  نمهاز،  بنهابراین اسهت و   دانسهته  خیهال  عهالم  بها  ارتباط گرو در نیز را کامل انسان ملکوتی
و عبهادت   یهایش . انهدام ن آید یم حسا بهخالق  یالخ ۀکنندفعال ترین یمظهر عبادت، عال ینواالتر

  مثابه اسهت. دل عهارف بهه    الههی  یاندام تجله  خیال و گون یتجل یالاندام خ قلبقلب عارف است. 
 انهدامی  دل تصهوف، در  رو،ایهن  از. بینهد  یقلب مه  ینا یین خود را در آ یچشم خداوند است که و
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اسهت )کهربن،    الههی جهامع و معرفهت بهه خداونهد و اسهرار       شهودو  حقیقی شناخت مولد که است
 وضهوح بهه  یهران ا یعرفهان  یهات در سراسر ادب هستی، تجلی مرکز عنوانبه ،(. توجه به دل365: 1390

. دارد وجود هستی نمایتمام ین آ یندل و زدودن زنگار از ا یصفا بر فراوانی تثکیداست و  یاننما
 ادبیهات  در دل صهیقل  عامل. کند یم یداپ یجهان در آن تجل است که تمام «جمجام» ینهچون آ دل

 عرفهان  تهالش  تمهام . اسهت  شهده  یهاد  نیز «و شرا  مَی» رمز باعشق است که از آن، فراوان  عرفانی
اسهت تها    محسوساتو  یاتپاک و به دور از حصار ماد یبه قلب یدناز دل و رس ها یزدودن ناخالص

 مرکهز  عنهوان بهه  دل بنهابراین  کند؛ پیدا دست یقیو به شناخت حق یابد یوندپ یبا ملکوت اعل بتواند
 یعرفهان  یاتادب های یهدرونما رینهمتم شناخت، به رسیدن راه عنوانبه آن، مظاهر و عشق و هستی،

 ما هستند.
 یعنهی  ؛اسهت  یهال خ یتخالق ۀعارف نام برده است. همت همان قو« همت»از  ینهمچن عربی ابن

  ههور  بهه  حسهی  عهالم  در اسهت خلق کهرده   یالدر عالم خ یالخ ۀکه قادر است آنچه را قو یرویین
 .است محسوس عالم در خیال تجلی ییتوانا همت یگر،د عبارت به برساند؛
تها   ذهنهی،  وجود خلق. است کرده یمتقس یرفعالدو قسم فعال و غ هرا ب یالخ یتخالق عربی ابن

 ذهنهی  وجهود  این انتقال اما ،است غیرفعال همت مصداق باشد، نشده منتقل حسی عالم به کهیزمان
 (.133: 1389 ،پور فعال است )صانع همتنمود  حسی عالم به

 دلیلبه یلباور است که تخ ینخود، بر ا یلسوفف یشینیانبرخالف پ عربی، ابنسخن آنکه  کوتاه
ممکن اسهت محهل خطها و اشهتباه      ،دخالت عقل و اراده یزو ن یلو تفص یباز قدرت ترک یمند بهره

 دلیهل بهه  و دارد قدسهی  منشهث  یهال . بهرعک ، خ نیست اطمینان و اعتناقابل ترتیب،بدینو  یردقرار بگ
بهه عهوالم    توانهد  یمه  شرطیاما به یرد،مورد ویوق قرار بگ تواند یم شیطان، و عقل تصرف از دوری
 و محسوسات رها شده باشد.  یاتکند که از حصار ماد یداباال دست پ یملکوت

 عربهی  ابنعرفان  اصولشد.  یگیریمالصدرا پ یفکر  در منظوم یلو تخ یالخ عربی، ابناز  پ 
. بها  گرفهت  قهرار  مالصدرا توجه مورد -در قوس صعود و چه نزول  چه - وی یالخ ی نظر ویژهو به

 کهه حهالی در داشهت؛  قرار ذوق و شهود و کشف مبنایاغلب بر  عربی ابن های یهتفاوت که نظر ینا
 یبها ارتبهاط   یمنسجم و استدالل صورتیخود به ی حکمت متعال»را در  ها یهنظر ینا یدمالصدرا کوش

نظرات  یرۀدر دا یتبا واردشدن منطق و عقالن یق،طر ینکند و بد یمعرف یفلسف یدگاهو از د منطقی
شهدند کهه    یلتبد ییحکمت صدرا یمیبه معارف تعل یعرفان و یشخص یممفاه عربی، ابن یمو تعال
عقهل و عرفهان در آیهار     یهق تلف(. »104 و 103: 1389 پهور، )صهانع  «بودند انتقال و تعلیم و بحثقابل

 پهور، صهانع ) «سهاخت  یرا مستدل، منسجم، مهتقن و کهاربرد   عربی ابن یعرفان نظر یمالصدرا، مبان

معهاش   یجزئه  عقهل مهت مالصهدرا،   در حک یت(. البته ناگفته نماند که مقصود از عقالن163: 1388
 یقهی و تلف شود یم یاد یاز آن با عنوان برهان شهود که بصیرتی ی؛است متعال یتیبلکه عقالن یست،ن

 از عقل و عرفان است.
بهه موضهوع نفه  پرداختهه اسهت.       ،آن تهر  یعقالنه  یهان و ب یهال ورود به بحث خ یبرا مالصدرا

مالصهدرا   یکهرد رو امها  ،اسهت  کردهعالم نفوس را از عالم مثال جدا  ،در حضرات خم  عربی ابن
 ی،هر سه ساحت عقله  تواند یکه م شود یقائل م ینف  مراتب مختلف یبرا یمتفاوت است. و یکم
 درانسهان اسهت و    یهات نف  عامهل محرکهه و ح   یر،تفاس ین. با ایردانسان را دربربگ یعیو طب یالیخ

بها   یمهاد   بها حه  مشهترک و در مرتبه     یمثهال   عادل باشد و در مرتبه با روح م تواند یم یعقل  مرتب
 یهات ح یهروی ن یها  یزهغر را آن خودش که - فروید ی9«لیبیدو»بتوان آن را با  یدگانه. شا حواس پنج

کهه   است دانسته مثالی جن  از را یالعالم خ ی. اگرچه سهرورددانست مشابه - است کرده معرفی
 تثکیهد  یهال مالصهدرا بهر مجردبهودن خ    ویهژه و بهه  عربی ابنحالت روح مجرد و ماده قرار دارد،  بین

 . اندورزیده
روح و بهدن قهرار    یانکه در م داند ینف  م یاز آگاه یا مجرد و مرتبه یرا نفس یالخ مالصدرا
 کهه  است معتقد ویاست.  ییالمسه و چشا یایی،بو یی،شنوا ینایی،ب یپنج ح  درون یدارد و دارا

 (.248-245: 1 ج  ، 1383 یرازی،)ش هستند ماده اعرا، واجد اما ماده از عاری خیالی صور
بهه آتهش.    یگهر د ییکرده است و در جا یهتشب «جنّ»را به  «یالخ»آیار خود  یدر برخ مالصدرا

 «گرم و جسور و روشنگر رود، یسر عالم به آن سر عالم م ینلحظه از ا یکچابک و سبک که در »
 (.77: 1383 یعقوبیان،)

کهرده اسهت    یمعرفه  یاز سنخ عالم مثال در قوس نزول یتاًانسان را ماه یل متخ ۀقو صدرالمتثلهین
 یط،از مهاده، شهرا   یهال خ ۀهمواره بر تجرد قهو  ی. وشود یبا اصلش متحد م ی،معرفت یکه در صعود

 کهرده  معرفهی  جسهمانی  مواد از تثیرقوه را مبرا از انفعال و  ینو ا کندمی یدتثک یوضع و مکان ماد
 (.309-303: 2، ج 1981 یرازی،)ش است

 قابلیهت  دارایبلکهه   یسهت، ن یهالی خ یهها  صورت یرندۀتفکر مالصدرا، نف  فقط قابل و پذ در
 «دارنهد  صهدوری  قیهام  نفه   بهه نسهبت  خیهالی  صهور » یعنهی  هسهت؛  نیهز  خیهالی  صور ایجاد و خلق
خهود   یکمهال وجهود    بهه مرتبه   یوقته  ینف  انسهان  ی،(. از نظر و281: 8ج ،الف 1383 یرازی،)ش
و صورت  یابداز خود دست  تر یینپا  مرتب بر تثییرگذاریدر  العادهخارق یبه قدرت تواند یم ید،رس

 یابه ملکوت  یو یراز رسد؛ یفرد در عالم ملک و ملکوت به اجابت م ینا یدهد. دعا ییرماده را تغ
 از نفه   مفارقت هرگاه. هستند نفوس تثییراست و ابدان تحت یافتهو صور دست  یاو ذات اشنف  
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معهاش   یجزئه  عقهل مهت مالصهدرا،   در حک یت(. البته ناگفته نماند که مقصود از عقالن163: 1388
 یقهی و تلف شود یم یاد یاز آن با عنوان برهان شهود که بصیرتی ی؛است متعال یتیبلکه عقالن یست،ن

 از عقل و عرفان است.
بهه موضهوع نفه  پرداختهه اسهت.       ،آن تهر  یعقالنه  یهان و ب یهال ورود به بحث خ یبرا مالصدرا

مالصهدرا   یکهرد رو امها  ،اسهت  کردهعالم نفوس را از عالم مثال جدا  ،در حضرات خم  عربی ابن
 ی،هر سه ساحت عقله  تواند یکه م شود یقائل م ینف  مراتب مختلف یبرا یمتفاوت است. و یکم
 درانسهان اسهت و    یهات نف  عامهل محرکهه و ح   یر،تفاس ین. با ایردانسان را دربربگ یعیو طب یالیخ

بها   یمهاد   بها حه  مشهترک و در مرتبه     یمثهال   عادل باشد و در مرتبه با روح م تواند یم یعقل  مرتب
 یهات ح یهروی ن یها  یزهغر را آن خودش که - فروید ی9«لیبیدو»بتوان آن را با  یدگانه. شا حواس پنج

کهه   است دانسته مثالی جن  از را یالعالم خ ی. اگرچه سهرورددانست مشابه - است کرده معرفی
 تثکیهد  یهال مالصهدرا بهر مجردبهودن خ    ویهژه و بهه  عربی ابنحالت روح مجرد و ماده قرار دارد،  بین

 . اندورزیده
روح و بهدن قهرار    یانکه در م داند ینف  م یاز آگاه یا مجرد و مرتبه یرا نفس یالخ مالصدرا
 کهه  است معتقد ویاست.  ییالمسه و چشا یایی،بو یی،شنوا ینایی،ب یپنج ح  درون یدارد و دارا

 (.248-245: 1 ج  ، 1383 یرازی،)ش هستند ماده اعرا، واجد اما ماده از عاری خیالی صور
بهه آتهش.    یگهر د ییکرده است و در جا یهتشب «جنّ»را به  «یالخ»آیار خود  یدر برخ مالصدرا

 «گرم و جسور و روشنگر رود، یسر عالم به آن سر عالم م ینلحظه از ا یکچابک و سبک که در »
 (.77: 1383 یعقوبیان،)

کهرده اسهت    یمعرفه  یاز سنخ عالم مثال در قوس نزول یتاًانسان را ماه یل متخ ۀقو صدرالمتثلهین
 یط،از مهاده، شهرا   یهال خ ۀهمواره بر تجرد قهو  ی. وشود یبا اصلش متحد م ی،معرفت یکه در صعود

 کهرده  معرفهی  جسهمانی  مواد از تثیرقوه را مبرا از انفعال و  ینو ا کندمی یدتثک یوضع و مکان ماد
 (.309-303: 2، ج 1981 یرازی،)ش است

 قابلیهت  دارایبلکهه   یسهت، ن یهالی خ یهها  صورت یرندۀتفکر مالصدرا، نف  فقط قابل و پذ در
 «دارنهد  صهدوری  قیهام  نفه   بهه نسهبت  خیهالی  صهور » یعنهی  هسهت؛  نیهز  خیهالی  صور ایجاد و خلق
خهود   یکمهال وجهود    بهه مرتبه   یوقته  ینف  انسهان  ی،(. از نظر و281: 8ج ،الف 1383 یرازی،)ش
و صورت  یابداز خود دست  تر یینپا  مرتب بر تثییرگذاریدر  العادهخارق یبه قدرت تواند یم ید،رس

 یابه ملکوت  یو یراز رسد؛ یفرد در عالم ملک و ملکوت به اجابت م ینا یدهد. دعا ییرماده را تغ
 از نفه   مفارقت هرگاه. هستند نفوس تثییراست و ابدان تحت یافتهو صور دست  یاو ذات اشنف  
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بهر   بیشهتری  تهثییر  تواند یو م یابد یم یشتریقدرت عمل ب شود، یم تر یشود، آن نف  قو بیشتر بدن
 (.275: 1 ج الف، 1383 شیرازی،بگذارد ) تر یینمراتب پا
بهه  عربهی  ابهن است کهه   اینو مالصدرا قائل شد  عربی ابن بینبتوان  یدکه شا یتفاوت ینتر عمده

در اسهت؛  کهرده  یرا بررسه  یهال خ  و وجودشناسان ینزول یراغلب س اش، ینظام شهود یتماه دلیل
 یهل و تخ یهال خ ۀرا به قو یالخ ی بخش اعظم نظر یش،خو یمالصدرا متناسب با نظام فلسف کهحالی

: 1389 ،پهور  )صهانع  کنهد مهی  یبررسه  یشناسانه و صعود را در قوس معرفت یالاختصاص داده و خ
 یننهدگی و آفر ابهداع  ،انشها »بهه   توان یذکر آن رفت، م تریشچنانکه پ یز،ن یو یعبدا یر(. از سا107

 ۀبرزخ، ایبات تجرد قو یاعالم مثال  یو فلسف یایبات علم یالی،و خ یحس یها صورت بهنف  نسبت
 مثهل مهوارد   یهن از ا ی(. اگرچهه برخه  6: 1383 ی،)کاوند «  از مرگ اشاره کردآن پ یو بقا یالخ

 یحاستدالل کرده بودند، ایبات صهر  یزاز مالصدرا ن یشپ یفالسفه و علما یرا بعض یالخ ۀقو تجرد
 .یدخود مطرح و به انجام رسان ی مالصدرا در حکمت متعال یمموارد را حک ینو جامع ا

 
 در غرب یلتخ

 قرار بحث مورد فلسفه ساحت در صرفاً تخیل موضوع غربی، اندیشمندان منظر از رنسان ، از پیش
 و ادبهی  نقهد  حوزۀ به خیال، عرص  در پردازی نظریه ادبی، و علمی تحوالت با همراه اما گرفت، می
 عنهوان بهه  ناخودآگهاه  ضهمیر  طورهمین و رؤیا تخیل، به پرداختن حال،اینبا. شد کشیده هنر و شعر

در گرفت؛ قوت رمانتیسم دورۀ به ورود از پ  تنها - ادبیات حوزۀ در ویژهبه - اعتناقابل موضوعی
 مظهاهر  تمهام  بشر م،یسنئوکالسیس دورۀ یعنی محض، خردگرایی دورۀ یک در آن از پیش کهحالی
 دوره، ایهن  در. بهود  گرفتهه  نادیهده  یها  بهرده  بهین  از را پهردازی خیال و رمز و جادو و افسون و تخیل

 و رفتهه ازدسهت  میهراث  ایهن  تها  کوشیدند و کردند  هور کالریج ویژهبه و وردزورث چون افرادی
 .کنند احیا را شدهفراموش

 کهزمانی در»: است کرده توصیف چنین را رنسان  عصر خردگرایی دوران 10«گوهییه هانری»
 از و شهدند  قلمهداد  خرافهه  نهادهها  و ها میانجی ها، واسطه تصاویر، یافت، پایان ها فرشته گریمیانجی

 ههای  الوهیهت  همه   عقالنیت،. گرفت عقالنی تفسیر چیزهمه و شد خالی پریان از آسمان. رفتند بین
 انسان نمای حقیقت آین  تنها عنوانبه را «علم» و برد بین از را جادو اربا  و خدایان، هم  کوچک،
 (.92: 1385 شریعتی،) «کرد جایگزین

بهه  و بهود  شهده  خسهته  مفرط گرایی عقل از بشر که دورانی در میالدی، هجده قرن اواخر از اما
 :Durand, 1999) شهد  مهی  احسهاس  شهاعرانه  امر عطش و افسانه و تخیل به نیاز» دوران ژیلبر گفت 

 شدهگم طبیعت به... و بلیک کالریج، وردزورث، چون رمانتیسم جدید مکتب شاعران توجه ،(237
 رؤیا به توجه و ناخودآگاهی شدنمطرح با نوزده، قرن اوایل در. شد جلب انسان شدۀگرفتهنادیده و
 بازیهابی  بهه  خهود  شهدۀ گهم  میهراث  بهازآفرینی  درپهی  بشهر  یونهگ،  سهوی  از جدید شناسیروان در

 .آورد روی تخیل و خیال پررمزوراز جهان و ها اسطوره
( تخیهل  )= عاطفهه  و عقهل  رویکهرد  تفاوت دربارۀ معاصر، برجست  شناسمردم فرای، نورتروپ

 یا دارد وجود کهطورهمان را خارجی واقعیت کنند می تالش عقل و علم: »نویسد می جهان بهنسبت
 سهنجش  مهورد  و بررسهی  آورنهد،  وجودبه آن در تغییری کنند سعی اینکه بدون دهند، می تشخی 

 را جههان  اسهت،  تخیهل  و ادبیهات  موضهوع  کهه  عاطفه اما کنند، توصیف را آن بتوانند تا دهند قرار
 (. 10: 1372 فرای،) «دارد وجود که طورآن لزوماً نه بیند، می دارد دوست چنانکه

 کشههفاز  پهه  و کههرد یمهه تثکیههدانسههان  یرعقالنههیکههه بههر سههاحت غ یسههمرمانت ۀاز دور پهه 
گهرا و   نگرش ابژه گذاشت، یوجود صحه م یرمادیغ یها ساحت برکه  یونگ توسط ناخودآگاهی

 افهرادی  بیسهتم،  قرن در ویژهبه و بعدبه نوزدهم قرن از. شد متزلزل حدودی تا غر  محض عقالنی
هها   پرداختنهد. آن  یهل موضهوع تخ  بهه نسبت غر  تمسخرآمیز دیدگاه نقد به که شدند پیدا غر  در

 یکهه بهرا   یعلمه  ههای  یوهاز شه  منظوربدین و گردانندرا بدان باز یلتخ  رفت اعتبار ازدست یدندکوش
از علم و عقل و  تر یعوس یاربس یا عرصه یلتخ اگرچهآشنا و مقبول بود استفاده کردند.  یتفکر غرب

 حهال ههر بهه  گنجد، ینم ینیع های یو در  رف محدود بررس گیرد یرا دربرم یجهان محسوس ماد
 زیهادی  حدود تا توانست ساختارگرا منتقدانشناس و  انسان محققان یسو ازها  روش یناستفاده از ا

 یهل تخ یدههد و بهرا   ییهر تغ دانسهت  یکه آن را معادل با وهم م تخیل بهنسبت را غر  منفی دیدگاه
کهربن، گاسهتون    یبه ههانر  توان یحوزه م ینا محققان تثییرگذارترینکسب کند. از  یاعتبار شناخت
 دوران اشاره کرد. یلبرباشالر و ژ
در  یاسهالم  یرانهی ا  عرفهان و فلسهف   یرفه بود کهه در مع  یا شناسان برجسته کربن از شرق هانری

 کهه  اسهت  فرانسوی شناس شیعه و شناس اسالم شناس، ایران فیلسوف، یداشت. و یغر  نقش مهم
 نیهز  و سهوربن  دانشگاه شناسی شیعه استاد او. کرد سپری خاورمیانه و ایران در را خود عمر از بخشی
 11ارانوس حلق  اعضای از همچنین و «تهران در فرانسه شناسی ایران انجمن» ادارۀ رئی  و گذار بنیان

 و داشت دیدار دوران ژیلبر و الیاده میرچا یونگ، چون افرادی با جلسات این در. است بوده فرانسه
 ههای  نشسهت  در را «عربی ابن عرفان در خالق تخیل» و «ایرانی اسالم» چون خود مهم آیار از برخی
 (.کربن هانریمدخل  پدیا،یکی)و نهاد بنیان حلقه این
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 شدهگم طبیعت به... و بلیک کالریج، وردزورث، چون رمانتیسم جدید مکتب شاعران توجه ،(237
 رؤیا به توجه و ناخودآگاهی شدنمطرح با نوزده، قرن اوایل در. شد جلب انسان شدۀگرفتهنادیده و
 بازیهابی  بهه  خهود  شهدۀ گهم  میهراث  بهازآفرینی  درپهی  بشهر  یونهگ،  سهوی  از جدید شناسیروان در

 .آورد روی تخیل و خیال پررمزوراز جهان و ها اسطوره
( تخیهل  )= عاطفهه  و عقهل  رویکهرد  تفاوت دربارۀ معاصر، برجست  شناسمردم فرای، نورتروپ

 یا دارد وجود کهطورهمان را خارجی واقعیت کنند می تالش عقل و علم: »نویسد می جهان بهنسبت
 سهنجش  مهورد  و بررسهی  آورنهد،  وجودبه آن در تغییری کنند سعی اینکه بدون دهند، می تشخی 

 را جههان  اسهت،  تخیهل  و ادبیهات  موضهوع  کهه  عاطفه اما کنند، توصیف را آن بتوانند تا دهند قرار
 (. 10: 1372 فرای،) «دارد وجود که طورآن لزوماً نه بیند، می دارد دوست چنانکه

 کشههفاز  پهه  و کههرد یمهه تثکیههدانسههان  یرعقالنههیکههه بههر سههاحت غ یسههمرمانت ۀاز دور پهه 
گهرا و   نگرش ابژه گذاشت، یوجود صحه م یرمادیغ یها ساحت برکه  یونگ توسط ناخودآگاهی

 افهرادی  بیسهتم،  قرن در ویژهبه و بعدبه نوزدهم قرن از. شد متزلزل حدودی تا غر  محض عقالنی
هها   پرداختنهد. آن  یهل موضهوع تخ  بهه نسبت غر  تمسخرآمیز دیدگاه نقد به که شدند پیدا غر  در

 یکهه بهرا   یعلمه  ههای  یوهاز شه  منظوربدین و گردانندرا بدان باز یلتخ  رفت اعتبار ازدست یدندکوش
از علم و عقل و  تر یعوس یاربس یا عرصه یلتخ اگرچهآشنا و مقبول بود استفاده کردند.  یتفکر غرب

 حهال ههر بهه  گنجد، ینم ینیع های یو در  رف محدود بررس گیرد یرا دربرم یجهان محسوس ماد
 زیهادی  حدود تا توانست ساختارگرا منتقدانشناس و  انسان محققان یسو ازها  روش یناستفاده از ا

 یهل تخ یدههد و بهرا   ییهر تغ دانسهت  یکه آن را معادل با وهم م تخیل بهنسبت را غر  منفی دیدگاه
کهربن، گاسهتون    یبه ههانر  توان یحوزه م ینا محققان تثییرگذارترینکسب کند. از  یاعتبار شناخت
 دوران اشاره کرد. یلبرباشالر و ژ
در  یاسهالم  یرانهی ا  عرفهان و فلسهف   یرفه بود کهه در مع  یا شناسان برجسته کربن از شرق هانری

 کهه  اسهت  فرانسوی شناس شیعه و شناس اسالم شناس، ایران فیلسوف، یداشت. و یغر  نقش مهم
 نیهز  و سهوربن  دانشگاه شناسی شیعه استاد او. کرد سپری خاورمیانه و ایران در را خود عمر از بخشی
 11ارانوس حلق  اعضای از همچنین و «تهران در فرانسه شناسی ایران انجمن» ادارۀ رئی  و گذار بنیان

 و داشت دیدار دوران ژیلبر و الیاده میرچا یونگ، چون افرادی با جلسات این در. است بوده فرانسه
 ههای  نشسهت  در را «عربی ابن عرفان در خالق تخیل» و «ایرانی اسالم» چون خود مهم آیار از برخی
 (.کربن هانریمدخل  پدیا،یکی)و نهاد بنیان حلقه این
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 های اندیشه ادامه، در. کرد آغاز شیعه عرفان و معنویت با را خود علمی های پژوهش ابتدا کربن
 «عرفها  خیال عالم» اساسی مفهوم خصوص در آنگاه و داد قرار مطالعه مورد را سهروردی و سیناابن

 (.18: 1390 عباسی،) کرد ارائه را خود نظری 
 کهربن  بهرای  عربهی  ابن و سهروردی اندیش  ویژهبه و ایرانی عرفان در که موضوعی ترین جذا 

 به آن، متعلقات و مفهوم این زیرا بود؛ خیال واسط حد عالم و تخیل و خیال موضوع داشت، وجود
 تهاریخ  طهول  در غر  عظیم خسران موجب آن فقدان و نداشت وجود غربی اندیش  در شکل، این
-ایرانهی  عرفهان  و فلسهفه  بهرای  را بزرگهی  قدم خیال، از عربی ابن تعریف معرفی با کربن. »بود شده

 تصهویر  و تخیهل  هرمنوتیهک  و شناسهانه  نشهانه  تهثمالت  از کاملی بخش و برداشت اروپا در اسالمی
 (.21: همان) «گیرند می الهام فلسفه این از خاص طوربه هنری،

 بهود  فیلسوفی وی. نهاد بنیان را «تخیلی نقد» رسمی طوربه که است فردی اولین باشالر گاستون
 همبه را شعر و علم توانست خود آیار در سبب بدین. داشت زیادی گرایش شاعرانه تخیالت به که

 گاسهتون  کهار  ارزش». داد قهرار  مهدنظر  را جریهان  ههردو  نیهز  خهود  ادبی نقد روش در و دهد پیوند
 مطالعات پیکرۀ باشالر(. 36: همان) «کند شناسایی را تخیل ماهیت کرد سعی که بود این در باشالر
 و ذات یعنی است؛ اولی تصویر او اعتقاد به زیرا کرد؛ آغاز ادبی تصاویر با را تخیل بهراجع خویش
 (. ستاری جالل مقدم  ،6: 1378 باشالر،) دارد بنیادی ارزش

 امها  دانهد،  مهی  احسهاس  را تصهاویر   هور علت باشالر. انداولیه روانی های واقعیت ادبی تصاویر
 اصهیل  تخیلی نیز ادبی تخیل رو،این از. است «تخیل» خود تصاویر خلق اصلی علت که است معتقد

 از. کنهد  مهی  دریافهت  خیال نا  عالم از بلکه واقع عینی عالم از نه را خود ماخوذات و است اولیه و
 آن ترپیش که دلیل این به هم، واقعیت از وی تقلید حتی و است تخیل هنرمند کار باشالر، دیدگاه

 بها  کهه  داند می هنرمندی را شاعر وی. است برخوردار هنری روح از کرده، رؤیت خیال عالم در را
 (.22-17: همان باشالر،) است زبان خالق کالم، قالب در ها آن آوردن و بدیع تصاویر تخیل

 بهر  دارد، شههرت  «پدیدارشهناختی  نقهد » یها  «تخیهل  دنیای نقد» به که باشالر گاستون نقد روش
 خهالق  روح اعمهاق  بهه  خواننهده  روش، ایهن  در. اسهت  شهده  بنها  زادپنهداری هم و شهود و مکاشفه
 بر باشالر های تالش درنهایت،. کند کشف را آن در نهفته معانی بتواند تا رود می هنری ایر آفرینندۀ

 توضهیح  مهاده  و شهکل  در را تخیل انواع باشد قادر که شد متمرکز تخیل از دستگاهی ساختن روی
 : کرد تقسیم گونه دو به را تخیلی محتوای وی. دهد
 .است مربوط شکل و رنگ چون آن های ویژگی و سطح تخیل به که صوری منشث با تخیل (1
 .دارد سروکار درون و عمق با که محتوایی و مادی منشث با تخیل (2

  اهر زیبایی مسئول شکلی تخیل کهدرحالی بخشد؛ می هستی و جوهر هنری ایر به مادی تخیل
 اصهلی  تخیلهی  نظهام  دو گیری شکل منشث بعدها بندی تقسیم همین که رسد می نظربه. است هنری ایر

 .باشد گرفته قرار شبانه و روزانه های نظام یعنی دوران، ژیلبر
 عنصهر  چههار  قالهب  در سازنده، عنصر لحاظ از را تخیل باشالر دوگانه، بندی دسته این برعالوه

 نقهد  روش ههای  مشخصهه  رینهمته م از کهه  کرد بندی دسته - خاک و باد آتش، آ ، یعنی - اصلی
 .شود می شناخته باشالر تخیلی

 دوران ژیلبهههر افهههراد ایهههن از یکهههی. دادنهههد ادامهههه را وی راه او شهههاگردان باشهههالر، از پههه 
 آن آغهازگر  باشهالر  کهه  را راههی  کوشید که بود فرانسوی شناس انسان و فیلسوف ،(1921-2012)

 باشالر چهارگان  تخیلی نظام از باید وی منظوربدین. برساند انجام به کند کامل بود نتوانسته اما بوده
 تحهول  شهد،  مهی  خهتم  کهاوی  اسهطوره  بهه  درنهایهت  کهه  دوران ژیلبر ادبی نقد روش. رفت می فراتر

 حقیقهی  اعتبهار  علمهی،  روشی ابداع با توانست» وی. کرد ایجاد تخیلی و ادبی نقد حوزۀ در بزرگی
 (.51: 1395 امین، و پورشعبان) «بازگرداند بدان شد می انکار غر  در قرن دو مدتبه که را تخیل

 جلسهات،  این در وی. افتاد اتفاق پاری  در ارانوس حلق  جلسات طی یونگ با باشالر آشنایی
 بنهای  گیهری  شهکل  در همگی که شد آشنا نیز الیاده و کربن هانری چون افرادی با یونگ، برعالوه
 .بودند مؤیر او فکری

 یونگ،. نماید شناسایی را تخیل ماهیت یونگ، مکتب شناسیروان از گیری بهره با کوشید وی
 دوران بیهنش  گیهری  شهکل  بهر  زیهادی  تهثییر  «الگهو کههن » مفهوم ارائ  با خداباور، فیلسوفی عنوانبه

 سهاختارهای  شهناس،  مهردم  ،12«اسهتراوس  لهوی » سهاختارگرایی  روش از اسهتفاده  با دوران. گذاشت
 و شناسهی  مهردم  اهمیهت . »بهود  آن آغهازگر  باشهالر  که کاری داد؛ ارائه تخیل برای منطقی و علمی
 انکارناپهذیر  دوران ژیلبهر  آیار در استراوس لوی کلود ای اسطوره منطق و ساختارگرایی های تحلیل
 و کنهد  عرضهه  منسهجم  نظهامی  در را تخیلهی  تصهاویر  تمهام  تا کرد کمک او به ها تحلیل این. است

: 1390 عباسهی، ) «آورد وجهود به ادبی نقد در بزرگ تحولی تخیل، به مربوط دستگاه همین درست
 چامسهکی  و کاسهیرر  گریماس، استراوس، به توان می دوران بر تثییرگذار اندیشمندان دیگر از(. 18
 . کرد اشاره نیز

 بوده دیگران از رهمتم باشالر گاستون تثییر دوران، ژیلبر افکار بر تثییرگذار اندیشمندان میان از
 بهه راجهع  باشهالر  تحقیقهات . دارند یکدیگر با تنگاتنگ ای رابطه باشالر و دوران کهطوریبه است؛
 اعتقهاد . داشهت  دوران ژیلبهر  نظریهات  بنهای  گیری شکل بر زیادی تثییر انسان تخیالت ریش  کشف
 تخیل به دوران ژیلبر دیدگاه اصلی های سرچشمه از ح ، بودنحادث و تخیل بودنقدیم به باشالر
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  اهر زیبایی مسئول شکلی تخیل کهدرحالی بخشد؛ می هستی و جوهر هنری ایر به مادی تخیل
 اصهلی  تخیلهی  نظهام  دو گیری شکل منشث بعدها بندی تقسیم همین که رسد می نظربه. است هنری ایر

 .باشد گرفته قرار شبانه و روزانه های نظام یعنی دوران، ژیلبر
 عنصهر  چههار  قالهب  در سازنده، عنصر لحاظ از را تخیل باشالر دوگانه، بندی دسته این برعالوه

 نقهد  روش ههای  مشخصهه  رینهمته م از کهه  کرد بندی دسته - خاک و باد آتش، آ ، یعنی - اصلی
 .شود می شناخته باشالر تخیلی

 دوران ژیلبهههر افهههراد ایهههن از یکهههی. دادنهههد ادامهههه را وی راه او شهههاگردان باشهههالر، از پههه 
 آن آغهازگر  باشهالر  کهه  را راههی  کوشید که بود فرانسوی شناس انسان و فیلسوف ،(1921-2012)

 باشالر چهارگان  تخیلی نظام از باید وی منظوربدین. برساند انجام به کند کامل بود نتوانسته اما بوده
 تحهول  شهد،  مهی  خهتم  کهاوی  اسهطوره  بهه  درنهایهت  کهه  دوران ژیلبر ادبی نقد روش. رفت می فراتر

 حقیقهی  اعتبهار  علمهی،  روشی ابداع با توانست» وی. کرد ایجاد تخیلی و ادبی نقد حوزۀ در بزرگی
 (.51: 1395 امین، و پورشعبان) «بازگرداند بدان شد می انکار غر  در قرن دو مدتبه که را تخیل

 جلسهات،  این در وی. افتاد اتفاق پاری  در ارانوس حلق  جلسات طی یونگ با باشالر آشنایی
 بنهای  گیهری  شهکل  در همگی که شد آشنا نیز الیاده و کربن هانری چون افرادی با یونگ، برعالوه
 .بودند مؤیر او فکری

 یونگ،. نماید شناسایی را تخیل ماهیت یونگ، مکتب شناسیروان از گیری بهره با کوشید وی
 دوران بیهنش  گیهری  شهکل  بهر  زیهادی  تهثییر  «الگهو کههن » مفهوم ارائ  با خداباور، فیلسوفی عنوانبه

 سهاختارهای  شهناس،  مهردم  ،12«اسهتراوس  لهوی » سهاختارگرایی  روش از اسهتفاده  با دوران. گذاشت
 و شناسهی  مهردم  اهمیهت . »بهود  آن آغهازگر  باشهالر  که کاری داد؛ ارائه تخیل برای منطقی و علمی
 انکارناپهذیر  دوران ژیلبهر  آیار در استراوس لوی کلود ای اسطوره منطق و ساختارگرایی های تحلیل
 و کنهد  عرضهه  منسهجم  نظهامی  در را تخیلهی  تصهاویر  تمهام  تا کرد کمک او به ها تحلیل این. است

: 1390 عباسهی، ) «آورد وجهود به ادبی نقد در بزرگ تحولی تخیل، به مربوط دستگاه همین درست
 چامسهکی  و کاسهیرر  گریماس، استراوس، به توان می دوران بر تثییرگذار اندیشمندان دیگر از(. 18
 . کرد اشاره نیز

 بوده دیگران از رهمتم باشالر گاستون تثییر دوران، ژیلبر افکار بر تثییرگذار اندیشمندان میان از
 بهه راجهع  باشهالر  تحقیقهات . دارند یکدیگر با تنگاتنگ ای رابطه باشالر و دوران کهطوریبه است؛
 اعتقهاد . داشهت  دوران ژیلبهر  نظریهات  بنهای  گیری شکل بر زیادی تثییر انسان تخیالت ریش  کشف
 تخیل به دوران ژیلبر دیدگاه اصلی های سرچشمه از ح ، بودنحادث و تخیل بودنقدیم به باشالر
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 از دارنهد  شهناختی  قابلیهت  و اصهیل  ارزش تصهاویر  اینکهه  و مهادی  تصهویر  مفههوم  همچنهین . است
 و دهی شکل در مهمی سهم باشالر که گفت توان می درواقع. آید می شماربه باشالر مهم های آموزه
 کهه طوریبه است؛ داشته ادبی نقد و شناسی انسان با ارتباط در دوران ژیلبر های دیدگاه سازی آماده
 شهد،  منتشهر  تخیهل  شناسهی  انسهان  سهاختارهای  عنوان با کتابی قالب در بعدها که وی دکتری رسال 
 دوران ژیلبهر . بهود  نهاده بنا باشالر گاستون ابتدا را آن مفاهیم که است تخیل شناسی انسان از کلیتی
 کهه  را راههی  کوشهید  و داد قهرار  تخیل مطالع  در خود نظریات آغاز نقط  را باشالر روش و فلسفه
 وی نظهر  از تخهیالت  بنهدی  دسته در باشالر چهارگان  نظام اما. برساند انتها به بود کرده آغاز باشالر
 طهور به را انسان شدۀادراک مادی واقعیت فیزیکی، عنصر چهار» که داشت اعتقاد زیرا ؛بود ناکافی
 فیزیهک  کهه  اسهت  عناصهری  مجمهوع  از تهر  غنی بسیار انسان تخیل و ادراک. دهند نمی نشان کامل

 (.41-38: همان) «است گرفته درنظر ارسطویی
 عنهوان  تحهت  اش،دکتهری  رسهال   در را تخیهل  بهه راجهع  خود دستاوردهای حاصل دوران ژیلبر

 آغهاز  مههم  پرسش این با «تخیل شناسان  انسان ساختارهای». آورد «تخیل شناسان  انسان ساختارهای»
 دوران ژیلبهر  پاسهخ،  در و «هسهتند؟  اندیشهه  اسهاس  و آغازگر یککدام عقل یا تخیل» که شوند می

 تخیهل  کهه  دارد قهرار  اصل این بر وی تفکر ریش . است کرده تعریف تفکر تمام سرچشم  را تخیل
 اسهاس  و عقل بر مقدم را عشق که اسالمی عرفای دیدگاه همان است؛ عقل بر مقدم و دانش اساس

 . انگاشت می شناخت
 و فیزیولوژیهک  اصهلی  ههای  بازتها   براساس تخیل، بهراجع را خود جامع بندی دسته اولین وی
 سطح به که است انسان تخیالت گیری شکل سطح اولین سطح این. داد ارائه حیوان و انسان محیطی
 .شود می مربوط 14شناسی بازتا  و است 13شناسی زیستعصب 

 را ها آن معانی بر ها نشانه طبیعی داللت کربن، تثییرتحت تخیلی، های صورت بررسی در دوران
 تخیلهی  ههای  صورت بررسی که بود معتقد زیرا کرد؛ تثکید ها نشانه پذیری تثویل بر و داد قرار اصل
 بهرخالف  عقیهده  ایهن . بهود  خواهد ناممکن اصل این درنظرگرفتن بدون ها آن ساختاربندی و انسان
 نه دانست می قراردادی نوع از را آن معنای با نماد ارتباط که بود 15پیرس شناختی نشانه گان  سه نظام

 را جههان  از مها  بازنمهایی  کهه  هسهتند  ذاتی معانی دارای تخیل تولیدات» که داد نشان دوران. طبیعی
 (.201: 1391 عباسی،) «کنند می تعیین

 اصههلی عامههل را تههرس درنهایههت تخیلههی تصههاویر هههای محههرک یههافتن دنبههالبههه دوران ژیلبههر
 کهرده  معرفی انسان ترس ترینبزرگ را مرگ و دانسته اعصار طول در بشری تخیالت گیری شکل
بهه ) هها  ناشهناخته  از تهرس  و تغییر از ترس ،(مرگ کنندۀنزدیک عامل عنوانبه) زمان بنابراین است؛

 نظههر بههر تثکیههد بهها دوران. »هسههتند بشههر تخههیالت اصههلی محههرک( مههرگ ایجههاد احتمههال دلیههل
چهره[ کنون تا] نخستین های انسان نزد در زمان که کندمی ایبات شناسان،انسان و و شناسان اسطوره

 در همهواره  و آفریهده  زوال و مهرگ  علیهه  آیهاری  اعصهار  تمام در و همواره انسان و دارد منفی ای
 مهاحوزی  سعیدی،) «است بوده[ جاودانگی اکسیر یافتن و] زمان گذر و مرگ بر غلبه وجویجست

 براسهاس  خیهالی  ههای  صهورت  بنهدی  دسهته  بهه  دوران ترتیهب،  این به(. 76: 1394 زاده، علی اجاق و
 مسهیر  در تخیهل  رونهد  بهرای  را اصهلی  سطح چهار وی. پرداخت آن اصلی های بازتا  و ها محرک
 :است داده تشخی  شناسی انسان
 تکنولوژی؛ به شناسی بازتا  از (1
 فلسفه؛ به تکنولوژی از (2
 ؛(تصویرشناسی) شناسی شمایل به فلسفه از (3
  (.Wunenburger, 2003: 6-8) شناسی نشانه تا تصویرشناسی از (4
 جههان  ضد بر پایدار امیدی ایجاد برای کوشش تخیل،» اصلی رسالت و هدف دوران، اعتقادبه
 وی(. 81: 1390 عباسهی، ) «نمادهاسهت  و هها  اسهطوره  تمهام  ژرف انگیهزۀ  ایهن  و اسهت  مهرگ  عینی

 اسهت؛  کهرده  تقسهیم  اصهلی  دست  دو به مرگ با مقابله برای وی رویکرد براساس را انسان تخیالت
 تخهیالت  روزانه   نظهام  عنهوان  بها  که کنند غلبه آن بر و مبارزه مرگ با کنند می تالش که تخیالتی
 خهود  تا هستند مرگ خطر مقابل در گرفتن پناه و محافظت دنبالبه که تخیالتی و شوند می شناخته

 از چهه  نمایند می تالش انسان بقای حفظ برای نظام هردو حال،درهر اما. بدارند مصون نابودی از را
 .دفاعی شیوۀبه چه و حمله طریق

 از را تخیهل  زنجیهرۀ  وی. اسهت  اسهطوره  دوران ژیلبر تخیلی زنجیرۀ در تخیل حالت ترین کامل
 اسهطوره  به نمادها درنهایت و الگوها کهن ها، شم/محرک از گذر با سپ  و کند می آغاز ها بازتا 

[ شهد  ذکهر  چنانکهه ] زیهرا  کننهد،  مهی  ایفها  مههم  نقشهی  دوران ژیلبهر  اندیشه   در هااسطوره. »رسد می
 شکل ترینمتجسم روایی زبان حضور با اسطوره]...[  هاست اسطوره زبان، در تخیل تجلی رینهمتم

 نمهاد  ترینجامع عنوانبه اسطوره بنابراین، و( 33-32: 1392 مطلق، نامور) «شودمی محسو  تخیلی
 .برخیزد مبارزه به مرگ و زمان با تواند می که ستا قلمرویی تخیل،

 بها  شود، می ختم 17کاوی اسطوره درنهایت و 16سنجی اسطوره به که دوران ژیلبر ادبی نقد روش
 کند می تالش و شود می آغاز تکرارها محل در ویژهبه و ایر یک در تخیل اجزای بررسی و شناخت

 نوع تنهانه هنرمندان، و نویسندگان آیار در ها اسطوره اجزای شناسایی و تخیل نظام بررسی طریق از
 افکهار  و فرهنهگ  بهر  حهاکم  ههای  اسطوره بلکه( سنجی اسطوره )= بیابد را ایشان تخیل نحو و تخیل
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 نظههر بههر تثکیههد بهها دوران. »هسههتند بشههر تخههیالت اصههلی محههرک( مههرگ ایجههاد احتمههال دلیههل
چهره[ کنون تا] نخستین های انسان نزد در زمان که کندمی ایبات شناسان،انسان و و شناسان اسطوره

 در همهواره  و آفریهده  زوال و مهرگ  علیهه  آیهاری  اعصهار  تمام در و همواره انسان و دارد منفی ای
 مهاحوزی  سعیدی،) «است بوده[ جاودانگی اکسیر یافتن و] زمان گذر و مرگ بر غلبه وجویجست

 براسهاس  خیهالی  ههای  صهورت  بنهدی  دسهته  بهه  دوران ترتیهب،  این به(. 76: 1394 زاده، علی اجاق و
 مسهیر  در تخیهل  رونهد  بهرای  را اصهلی  سطح چهار وی. پرداخت آن اصلی های بازتا  و ها محرک
 :است داده تشخی  شناسی انسان
 تکنولوژی؛ به شناسی بازتا  از (1
 فلسفه؛ به تکنولوژی از (2
 ؛(تصویرشناسی) شناسی شمایل به فلسفه از (3
  (.Wunenburger, 2003: 6-8) شناسی نشانه تا تصویرشناسی از (4
 جههان  ضد بر پایدار امیدی ایجاد برای کوشش تخیل،» اصلی رسالت و هدف دوران، اعتقادبه
 وی(. 81: 1390 عباسهی، ) «نمادهاسهت  و هها  اسهطوره  تمهام  ژرف انگیهزۀ  ایهن  و اسهت  مهرگ  عینی

 اسهت؛  کهرده  تقسهیم  اصهلی  دست  دو به مرگ با مقابله برای وی رویکرد براساس را انسان تخیالت
 تخهیالت  روزانه   نظهام  عنهوان  بها  که کنند غلبه آن بر و مبارزه مرگ با کنند می تالش که تخیالتی
 خهود  تا هستند مرگ خطر مقابل در گرفتن پناه و محافظت دنبالبه که تخیالتی و شوند می شناخته

 از چهه  نمایند می تالش انسان بقای حفظ برای نظام هردو حال،درهر اما. بدارند مصون نابودی از را
 .دفاعی شیوۀبه چه و حمله طریق

 از را تخیهل  زنجیهرۀ  وی. اسهت  اسهطوره  دوران ژیلبر تخیلی زنجیرۀ در تخیل حالت ترین کامل
 اسهطوره  به نمادها درنهایت و الگوها کهن ها، شم/محرک از گذر با سپ  و کند می آغاز ها بازتا 

[ شهد  ذکهر  چنانکهه ] زیهرا  کننهد،  مهی  ایفها  مههم  نقشهی  دوران ژیلبهر  اندیشه   در هااسطوره. »رسد می
 شکل ترینمتجسم روایی زبان حضور با اسطوره]...[  هاست اسطوره زبان، در تخیل تجلی رینهمتم

 نمهاد  ترینجامع عنوانبه اسطوره بنابراین، و( 33-32: 1392 مطلق، نامور) «شودمی محسو  تخیلی
 .برخیزد مبارزه به مرگ و زمان با تواند می که ستا قلمرویی تخیل،

 بها  شود، می ختم 17کاوی اسطوره درنهایت و 16سنجی اسطوره به که دوران ژیلبر ادبی نقد روش
 کند می تالش و شود می آغاز تکرارها محل در ویژهبه و ایر یک در تخیل اجزای بررسی و شناخت

 نوع تنهانه هنرمندان، و نویسندگان آیار در ها اسطوره اجزای شناسایی و تخیل نظام بررسی طریق از
 افکهار  و فرهنهگ  بهر  حهاکم  ههای  اسطوره بلکه( سنجی اسطوره )= بیابد را ایشان تخیل نحو و تخیل
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 آورد دسههتبههه ایشههان تههاریخ و جامعههه بهههراجههع اطالعههاتی حتههی و کنههد پیههدا نیههز را ایشههان
 دوران اسهت،  19«شخصی های اسطوره» یافتن درپی که 18مورون شارل برخالف(. کاوی اسطوره )=
 قدرت تنهاییبه «من» که دارد اعتقاد دوران. است کرده تبعیت وی از خود سنجی اسطوره روش در

 فرهنهگ  و جمعی تخیل از برگرفته 20«آغازین های اسطوره» این بلکه ندارد، را ها انگیزه بیدارکردن
 تثییرگذاری قدرت و رود می فراتر شخ  از تخیل خالق و پویا نیروی عنوان به که است بشر یابنا
 تها  دوران ژیلبر منظر از اسطوره تعریف که نماند ناگفته البته .دارد را ها انسان رفتار و آیار افکار، بر

 دارای کهه  اسهت  نمادی اسطوره وی، تعریف در. است وی زمان رایج تعاریف از متفاوت حدودی
 همهان  غیرخطهی  زمهان  و خیهال  عالم همان در روایت این افتادن اتفاق مکان و زمان و باشد روایت
 ندارد اهمیتی بنابراین ؛ماست حسی جهان این از ترواقعی دوران ژیلبر نظر از که عالمی ؛است عالم
 .خیر یا باشد شده پدیدار ما حسی عالم در اسطوره یا حادیه آن نمود که

 روش بر عمیقی تثییر توانست ،تخیل حوزۀ در گسترده مطالعات انجام با دوران ژیلبر ،درنهایت
 طریهق  از ،وی خیهال  عهالم  و بشهر  تخیهل  شناخت سویبه را ایشان و بگذارد شناسان انسان مطالعات
 با که روشی ؛دهد سوق بشری عظیم میراث عنوانهب ،ها اسطوره و نمادها یعنی تخیل اجزای بررسی
 و شناسهی روان تها  گرفتهه  اجتمهاعی  و فرهنگهی  مسائل از انسان وجودی های جنبه تمام گرفتن دربر

 .دهد ارائه آن تحوالت و بشر حیات تاریخ از دقیقی نقش  تواند می فیزیولوژی
 

 گیری نتیجه
 هایی تفاوت اما ،شوند می استعمال مشابه معنای در اغلب که هستند اصطالحاتی رؤیا و تخیل خیال،
 و داده قرار وهم و پندار ردۀ در را آن و کرده تخیل به گذرا ای اشاره افالطون بار اولین. دارند باهم

. نیسهت  خطها  از عاری و اطمینانقابل چندان که است کرده معرفی شناخت های راه از یکی عنوانبه
 بینایی سبب که است دانسته نور معادل را آن و داده تخیل به تری قبولقابل چهرۀ ارسطو ،او دنبالبه
 و خیهال  مبحهث  جملهه  از و یونهان  فلسهفی  مباحث ،ارسطو از پ . شود می ادراک و شناخت لذا و

 سیناابن فارابی، او از بعد و شد وارد اسالم جهان در کندی اسحاق ابویوسف توسط بار اولین تخیل
 ح  خزان  عنوان اب خیال زمان، آن در. گرفتند پی را بحث این عربی ابن و سهروردی ها آن تبعبه و

 و خرد به و یافت می را ادراکات تفصیل و ترکیب قدرت تخیل کهدرحالی ؛شد می شناخته مشترک
 عهالم  کهه  اسهالمی  خهاص  ههای  آموزه دلیلبه مسلمان اندیشمندان .شد می نزدیک تفکر و تعقل قوۀ

 و خیهال  موضهوع  شهناخت  در زیهادی  ههای  پیشهرفت  ،پذیرفت می را ماوراءالطبیعه و وحی فرامادی
 .کردند ایجاد مربوطه عوالم و تخیل

 لیناو وی. دانست خیال موضوع عطف نقط  توان می را سهروردی الدین شها  شیخ های نظریه
 عهالم  رسهمی  طهور بهه  اسهالمی،  معهارف  نیز و باستان ایرانیان باورهای از گیری بهره با که بود کسی
 موضهوع  بهه  را خهود  تعهالیم  از ای عمده بخش نیز ،نظری عرفان پدر ،عربی ابن. کرد معرفی را خیال
 وی تعالیم مالصدرا ،عربی ابن از پ . است گفته سخن باره این در تفصیلبه و داده اختصاص خیال

  .داد ارائه صدرایی متعالی  حکمت قالب در و داد ادامه را
 کرد،می سپری را خود تعالی و اوج دوران شرق در تخیل و خیال به مربوط مباحث کهحالیدر

 فلسهف   اسهتیالی  دوران در ویهژه بهه  نبهود؛  مثبهت  چنهدان  تخیهل  و خیال وضوعم به نگرش غر  در
 هجدهم قرن اواخر از. بود باستان روم و یونان خرد بازیابی دورۀ که هفدهم قرن در ها نئوکالسیک

 اگرچهه . پرداخهت  تخیل رفت ازدست میراث مظاهر بازیابی به کمکم غربی انسان رمانتیسم، رواج با
 ذهنی بقایای به را آن و آمیخت می درهم تداعی مفهوم با را تصویر هم هنوز کالسیک شناسیروان
 و شهد  بیشهتر  غربهی  نداناندیشهم  میان در شرقی منابع مطالع  به گرایش بیستم قرن در ،داد می تقلیل
 فلسهف   و عرفهان  جملهه  از - شهرقی  ارزشهمند  معهارف  از بخشهی  کهربن  ههانری  چون شناسانی شرق

 معاصر شناسیتخیل های جریان کرد اادع توانمی کهطوریبه ؛کردند معرفی غر  در را - اسالمی
 کربن گستردۀ مطالعات مدیون زیادی حد تا بود، آن آغازگر باشالر که تخیلی نقد جمله از ،غربی

 سهوی  از ناخودآگهاهی  موضهوع  ،جریهان  ایهن  بها  زمانهم .است اسالمی و شرقی منابع در باشالر و
 کشهف  برای تالش ،ترتیب این به. زد تثیید مهر بشر مادی غیر ساحت وجود بر و شد مطرح یونگ
 ههای  تهالش  ادامه   در. شد  اسطوره و تخیل چون مباحثی به گرایش موجب بشر ناشناخت  های بخش

 معرفی و تخیلی های صورت بندی دسته با دوران ژیلبر کرد، مطرح را تخیلی نقد که باشالر گاستون
  .کرد تالش تخیل ماهیت شناسایی برای تخیل، های نظام

 را مهرگ  و بهود  غربهی  شهر  و خیهر  قطبیدو نظام از متثیر همچنان که دیدگاهی با ،دوران ژیلبر
 تخیل به بخشیدن اصالت با اما ،پرداخت خیال حوزۀ مطالع  به ،دانست می بشری حیات کامل پایان
 دیهدگاه  مقابهل  در شهرقی  گرایانه   سهوبژه  دیهدگاه  بهر  تثکید و خیال عالم شناختنرسمیتبه و انسان
 مامت در را کلی نظام نوع دو توانست ،اسالمی عرفان در «رمز» مفهوم به توجه نیز و غربی گرای ابژه

 بشر اصلی و یف  و است تکاپو و تالش بر مبتنی که روزانه نظام: کند شناسایی بشری حیات اعصار
 و اسهتراحت  بهه  انسهان  نیازههای  تمهام  و شهود  مهی  مربوط آرامش به که شبانه نظام و آید می شماربه

 کهه  اسهالمی  عرفهان  در نشانه و رمز مفهوم به عنایت با دوران .گیرد برمیدر را قوا تجدید و آرامش
 طبیعهی  ارتبهاط  بهر  ،دانسهت  مهی  باطنی دارای را  اهری هر و بود نزدیک شیعه و باطنیان دیدگاه به

 اسهتفاده  بها  نینهمچ و اساس این بر وی. کرد تثکید کنند می داللت ها آن بر که مفاهیمی با تصاویر
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 لیناو وی. دانست خیال موضوع عطف نقط  توان می را سهروردی الدین شها  شیخ های نظریه
 عهالم  رسهمی  طهور بهه  اسهالمی،  معهارف  نیز و باستان ایرانیان باورهای از گیری بهره با که بود کسی
 موضهوع  بهه  را خهود  تعهالیم  از ای عمده بخش نیز ،نظری عرفان پدر ،عربی ابن. کرد معرفی را خیال
 وی تعالیم مالصدرا ،عربی ابن از پ . است گفته سخن باره این در تفصیلبه و داده اختصاص خیال

  .داد ارائه صدرایی متعالی  حکمت قالب در و داد ادامه را
 کرد،می سپری را خود تعالی و اوج دوران شرق در تخیل و خیال به مربوط مباحث کهحالیدر

 فلسهف   اسهتیالی  دوران در ویهژه بهه  نبهود؛  مثبهت  چنهدان  تخیهل  و خیال وضوعم به نگرش غر  در
 هجدهم قرن اواخر از. بود باستان روم و یونان خرد بازیابی دورۀ که هفدهم قرن در ها نئوکالسیک

 اگرچهه . پرداخهت  تخیل رفت ازدست میراث مظاهر بازیابی به کمکم غربی انسان رمانتیسم، رواج با
 ذهنی بقایای به را آن و آمیخت می درهم تداعی مفهوم با را تصویر هم هنوز کالسیک شناسیروان
 و شهد  بیشهتر  غربهی  نداناندیشهم  میان در شرقی منابع مطالع  به گرایش بیستم قرن در ،داد می تقلیل
 فلسهف   و عرفهان  جملهه  از - شهرقی  ارزشهمند  معهارف  از بخشهی  کهربن  ههانری  چون شناسانی شرق

 معاصر شناسیتخیل های جریان کرد اادع توانمی کهطوریبه ؛کردند معرفی غر  در را - اسالمی
 کربن گستردۀ مطالعات مدیون زیادی حد تا بود، آن آغازگر باشالر که تخیلی نقد جمله از ،غربی

 سهوی  از ناخودآگهاهی  موضهوع  ،جریهان  ایهن  بها  زمانهم .است اسالمی و شرقی منابع در باشالر و
 کشهف  برای تالش ،ترتیب این به. زد تثیید مهر بشر مادی غیر ساحت وجود بر و شد مطرح یونگ
 ههای  تهالش  ادامه   در. شد  اسطوره و تخیل چون مباحثی به گرایش موجب بشر ناشناخت  های بخش

 معرفی و تخیلی های صورت بندی دسته با دوران ژیلبر کرد، مطرح را تخیلی نقد که باشالر گاستون
  .کرد تالش تخیل ماهیت شناسایی برای تخیل، های نظام

 را مهرگ  و بهود  غربهی  شهر  و خیهر  قطبیدو نظام از متثیر همچنان که دیدگاهی با ،دوران ژیلبر
 تخیل به بخشیدن اصالت با اما ،پرداخت خیال حوزۀ مطالع  به ،دانست می بشری حیات کامل پایان
 دیهدگاه  مقابهل  در شهرقی  گرایانه   سهوبژه  دیهدگاه  بهر  تثکید و خیال عالم شناختنرسمیتبه و انسان
 مامت در را کلی نظام نوع دو توانست ،اسالمی عرفان در «رمز» مفهوم به توجه نیز و غربی گرای ابژه

 بشر اصلی و یف  و است تکاپو و تالش بر مبتنی که روزانه نظام: کند شناسایی بشری حیات اعصار
 و اسهتراحت  بهه  انسهان  نیازههای  تمهام  و شهود  مهی  مربوط آرامش به که شبانه نظام و آید می شماربه

 کهه  اسهالمی  عرفهان  در نشانه و رمز مفهوم به عنایت با دوران .گیرد برمیدر را قوا تجدید و آرامش
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 چکیده

 قصوۀ  بو   سویاا  ابو   رمویی  اشوار   موضوو   با رازی فخر معارضۀ و تشکیک پی در
 ،تابیهووا  و اشوارا   نهو   نمو   از او  تابیو   در ابسوا   و سومما   یلوی تمث-رمویی 
ابسوا    و سومما   از روایتوی  ب  سیاا اب  قو  یلتأو ب  او یادعا رد در نصیر خواج 

جوزجانی  ک نکت    ای  عاوا  با  و ؛بود یافت  سیاا اب  قو  موافق را آ  ک  پرداخت
 رسواۀۀ  هو  در  سیاا اب  و آورده سیاا اب  آثار ردیف در را ابسا  و سمما  ۀقص نیی

 و سومما   بورادر   دو روایوت  تلویحوا   ،اسوت  کورده  اشاره «ابسا » نام ب  قدر و قضا
 خواجو   اقودام  ایو   از پو   کرد. تلقی سیاا اب  تمثیلی-رمیی یها قص  از را ابسا 
 و تحقیوق،  هوی   بی سیاا، اب  آثار دیگر و اشارا  و تابیها  متأخر شارحا  نصیر،
 را نصویری خواجو   ابسوا   و سومما   روایوت  نصویر،  خواج  ادعای اعتبار ب صرفا  
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