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چکیده
«خیال» و «تخیل» جوهرۀ اصلی هنر و ادبیات هستند؛ از وهم گرفته تا رؤیا و الهام

و مراتب قدسی ،از دورۀ یونان باستان تا فلسفه و عرفان اسالمی ،همهه بها خیهال و

تخیل پیوند دارند .این دو واژه اگرچه نزدیکاند ،تعاریف متفاوتی دارنهد .توجهه

به خیال در عرفان اسالمی قرن های چهارم تها ششهم هجهری و حتهی په

از آن،

جایگاهی ویژه داشت؛ بهطوریکه سهروردی در قرن پنجم عهالم مثهالی خیهال را
تعریف کرده است .اما در همین دورۀ زمانی ،یعنی دورۀ قرون وسطی ،در غهر

خیال و تخیل معادل وهم و خرافات و جنون انگاشته می شهد .رویکردههای اخیهر

غربی ها به معارف شرق و بهویژه نظریهه ههای عرفهان شهرقی و اسهالمی ،تهثییرات
شگفتانگیزی بر دانش غربی ،بهویژه در حوزۀ علوم انسانی ،برجای گذاشت .در

این دوره ،شرق شناسانی چون هانری کربن و گاسهتون باشهالر ،بها بههرهگیهری از

معارف شرق ،تغییراتی جدی در رویکرد نسبت به تخیل و شیوه های نقد ادبی بهه
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وجود آوردند و درنهایت ژیلبر دوران توانست با بهرهگیری از تعالیم شرقی و نیهز

روش متقدمان خود ،به بررسهی انسهان شناسهان سهاختارهای تخیهل و دسهته بنهدی

صورت های تخیلی بپردازد .در این پژوهش که به روش کتابخانههای انجهام شهده

است ،عالوهبر تعریف و تبیین دو واژۀ متشابه خیال و تخیل ،به بررسی نظریهههای
شرقی و غربی که منشثهای اصلی نظری ژیلبر دوران بودهاند ،پرداخته شده است،

و درنهایت ،تثییرپذیری جریان تخیل شناسی و نقد تخیلی معاصر غربی و بههویهژه
ژیلبر دوران از معارف اندیشمندان مسلمان قرون وسطی نشان داده شده است.
واژههای کلیدی :خیال ،تخیل ،عرفان ،فلسفه ،ژیلبر دوران.

مقدمه
رؤیا و خیال و تخیل اصطالحات مهمی ،بهویژه در عرص هنر و ادبیات هستند که اغلب در مفههوم

و معنای مشابه بهکار می روند« .بحث خیال و تخیل از مهمترین و اصلی ترین مباحث فلسهف هنهر در

حوزۀ ادبیات و هنر است» (بلخاری« .)1 :1378 ،تخیل همواره با هنر و ادبیهات عجهین بهوده اسهت.

تخیل بهتعبیری با نیروی الهام نیز پیوستگی دارد .این پیوستگی از آنجاست که هم تخیل و هم الهام
با جهان فراحسی مرتبطند» (نجومیان .)236 :1384 ،از افالطون تا بهه امهروز ،فیلسهوفان و متفکهران،

آرای مهم و متنوعی دربارۀ خیال ارائه کردهاند .بحث از خیال و تخیل ،بهعنهوان مرتبتهی از مراتهب

نف  ،سابقهای طوالنی در فلسفه دارد و قدمتش به یونان باستان میرسد.
تخیل عرصههای وسهیع دارد کهه مرزههایش مشهخ

نیسهت .خیهال ،رؤیها ،خهاطره ،اسهطوره،

ایدئولوژی ،آرمانشهر ،امید و نظایر آنها همگی جلوههای گوناگون تخیل انسهانی هسهتند .تخیهل

پیوند نزدیکی با الهام و جهان شعر و شاعری دارد .افالطون شهاعر را موجهودی لطیهف ،سهبکبال و

حتی مقدس دانسته که تمام ابداع و آفرینشش در ایهر الههام اسهت .بهرت بههنقهل از سهیدنی ،شهاعر
رنسان  ،دربارۀ کیفیت خلق شاعر می نویسد« :تنهها شهاعر اسهت کهه بهه کمهک شهور و اشهتیاق و

توانایی ابداع و آفرینش خود تعالی مییابد و اشیا و پدیدهها را بهگونهای میآفریند که کامالً نهو و

تازه است؛ چنان شکلهایی که هرگز در طبیعت یافت نمیشوند» (برت.)7 :1379 ،

ساموئل تیلور کالریج ،شاعر معروف رمانتیک قرن نوزدهم انگلستان ،صراحتاً بیان کهرده اسهت

که تخیل  -که وی آن را دارای وحدت انهداموار معرفهی کهرده اسهت  -قهوۀ عینیهت بخشهیدن بهه
خویش است؛ نیروی نبوغ که هر لحظه میتواند به شهکلی درآیهد .وی بها همسهانانگهاری ذههن و
طبیعت ،تخیل را نظری کمرنگی از آفرینش دانسته که در ذهن محدود تکرار مهیشهود و قهادر بهه

آفریدن و نظمدادن به جهان آشفته است (بلخاری 18 :1387 ،و .)19

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 9 /

درحقیقت میتوان گفت که تخیّل چیزی بهتر و حتی در حد کمال میآفریند .تخیل بهواسهط

ارتباط با عالم باال یا همان عالم مُثُل که افالطون مطرح کرده است ،درپی کمهال مهیرود و تهالش

میکند آنچه را که میتواند از عالم باال دریافت کند در این عالم پیاده نماید؛ بنابراین ،جهان تخیل
 -که سهروردی ،فیلسوف و عارف قرن پنجم هجری ،آن را عالمی از جن

مثالی میداند و از آن

با عنوان اقلیم هشتم یاد میکند  -جهانی است با درج کمهال بهاالتر کهه محهدودیتهها و نقهای

جهان ما را ندارد و از محدودیتهای زمانی و مکانی ما رهاست؛ جهان الهام ،نهوآوری و خلهق ،یها

نسخ پیشنوی

جهان فیزیکی ما که تنها راه ارتباط با آن نیز ذهن و تخیهل ماسهت .و یفه تخیهل

بازخوانی صور از عالم مثال و تجلی یا آفرینش آنها در عالم مهادی اسهت؛ بنهابراین تخیهل و یفه

«خلق کردن» را  -که بهتعبیر ابنعربی همهان «تجلّهی» اسهت  -بههعههده دارد و بهدون تخیهل ،ههیچ

خالقیتی نمی تواند صورت بگیرد؛ تا جایی که وی حتی شالودۀ خلقت را نیهز بهر خیهال خداونهدی
استوار کرده است .خیال همچنین عامل دریافت معارف الهی و وسیل ارتباط انسان با عالم فرامادی

است؛ بنابراین ،از بنمایههای اصلی عرفان بهشمار میرود که بهدلیل اهمیت ویژۀ آن ،ابنعربی پدر

عرفان نظری ،بخش عمده ای از نوشته های خود را به توصیف و تبیین خیال و تخیل و نقش اساسی
آن در سلوک عارف اختصاص داده است.

اما دیدگاه سنتی غر نسبتبه تخیل چندان مثبت نبوده و تخیهل را معهادل وههم و خرافهات و

جنون میدانسته ،و از اینرو هیچ ارزش شناختی و ادراکی برای آن قائل نبوده است .بهخصوص در
دوران حاکمیت خِرَد ،تخیّل و محصولش ،تصهویر کهامالً بهه حاشهیه رانهده شهد .براسهاس دیهدگاه

عقل گرا« ،رؤیا»  -که می توان آن را از واژههای نزدیک به خیال و تخیل دانست  -همواره مترادف
با اختالل و خیاالت واهی تلقی شده و رؤیاپرداز فردی هذیانی است« .رؤیا [بهمعنهی خهوا دیهدن

در شب] به تجلی اختالالت مربوط به وضعیت روز قبل محدود می شود که می توان آن را پسهماند

خِرَد نامید» (دوران .)43 :1388 ،طبق اعتقاد برخی روانشناسهان کالسهیک ،آنچهه موجهب رؤیها و

تخیل میشود بخش ناخودآگاه وجود انسان است .رؤیا دادۀ بالدرنگ ناخودآگاهی یا همهان روان

بشر است و از نظر روانشناسان متقدم« ،ناخودآگاه» زباله دانی خودآگهاه بهوده اسهت؛ یعنهی یگانهه

عملکرد رؤیا این بوده که بهطور خودکار ،روان فرد را تنظیم کند (همان) .این دیدگاه که نمایانگر

عمدۀ تفکر غر با ذهنیت ابژه گرا1ی مادی است ،تصویر را تا حهدّ تهداعی جههان فیزیکهی پهایین
آورده و هیچ اصالتی برای تصویر و تخیل قائل نیست.

اما رؤیا ،تخیل ،معنویت و عرفان پیوند نزدیکهی بها شهرق و بههویهژه شهرق مسهلمان دارد .اکثهر

محققان حوزۀ عرفان و تخیل ،از جمله رمانتیک ها و سوررئالیست ها ،از نروال 2تا کربن تا باشالر و
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ژیلبر دوران و حتی یونگ ،به شرق و آموزه های عرفانی شرقی گرایش داشهتهانهد؛ زیهرا تصهویری

که شرق از انسان و نف

ارائه میدهد ،به حقیقت انسانی نزدیکتهر اسهت و از جسهم مهادی فراتهر

می رود .متفکران شیعه و سنی قرن ها پیش ،تئوری «خیال بارور» یا همهان «تخیهل خهالق» را کهه بهر

قدرت آفرینش و تثییرگذاری تخیل و تواناییهای ذهن بشر تثکید مینماید مطرح کردهاند که اوج
آن را میتوان در نوشتههای ابنعربی مشاهده کرد.

در چند ده اخیر ،با هور هانری کربن و گاستون باشالر و برخی ساختارگرایان ،پیشرفت های

زیادی در حوزۀ تخیل و نقد تخیلی در غر دیده میشود که این نظریههها اغلهب بها دیهدگاهههای

سنتی غر در تضاد هستند و حتی نظریه پردازان آن ،همچون ژیلبر دوران ،بهکلهی دیهدگاه غهر

راجعبه خیال و تخیل را مورد نقد قرار داده و زیر سؤال بردهاند 3.امها در عهو ،،مشهابهت ههایی بها

آموزهها و نظریههای عرفان اسالمی راجعبه خیال و عالم خیال بهه چشهم مهیخهورد .آنچهه در ایهن

پژوهش مورد مداقه قرار می گیرد این است که بدانیم تعریف دقیق خیال و تخیهل و تفهاوت آن هها

چیست؟ اندیشههای غربی معاصر راجعبه نقد و شناخت تخیل و بهویژه نظری ژیلبر دوران راجع بهه
نظام تخیل تا چه حد متثیر از نظریههای عارفان اسالمی است؟ آبشخورهای فکری نظری نظام تخیل

ژیلبر دوران چیست و این نظریهها چه سیری را طی کردهاند تا نهایتاً در قالب نظری ژیلبر دوران ،به

عنوان یکی از نظریههای نسبتاً جامع در حوزۀ تخیلشناسی اهر شدهاند؟ خاطرنشان میشود که در

این پژوهش ،هدف معرفی و بررسی نظری نظام تخیل ژیلبر دوران نیست؛ بلکه با بررسی نظریه های

عرفان شرقی راجعبه خیال و تخیل و همچنین نظریه های غربی قدیم و جدید ،درپهی یهافتن عوامهل

مؤیر بر شکل گیری نظری وی و نقش هریک از این عوامل هستیم .در شیوۀ نگارش این ایر ،تهوالی

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

پیشینۀ تحقیق
تاکنون تحقیقات فراوانی راجعبه بررسی تخیل از دیدگاه یک یا چند فرد خاص ،چه ایرانهی و چهه

غربی ،انجام گرفته است .برای مثال ،می توان به کتا علی عباسی با عنوان ساختارهای نظام تخیهل
از منظر ژیلبر دوران اشاره کرد و همچنین به مقال «رؤیا و معنویت» از ژیلبر دوران با ترجم نهازنین

اردوبازارچی که موضوع آن دربارۀ رؤیا و معنویهت و تخیهل از دیهدگاه غهر و نیهز ژیلبهر دوران

است .کتا عک

مهرویان ،خیال عارفهان نوشهت حسهن بلخهاری (انتشهارات فرهنگسهتان هنهر) و

مقاالت «بررسی تطبیقی آرای ابنسینا و ساموئل کالریج درمورد تمایز میان خیال و تخیل» و «تخیل
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هنری در حکمت اشراقی سهروردی» از همین نویسنده ،مجموع مناسبی را برای بررسهی تخیهل از

دیدگاه اندیشمندان شرقی فراهم آورده است .امیرعلی نجومیان در مقالهای کوتاه اما جامع با عنوان

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

مرکز) و کتا تخیل خالق ابنعربی نوشت هانری کربن با ترجم انشاءاهلل رحمتی (نشر جامی) نیهز

منبع بسیار خوبی برای بررسی دیدگاههای ابنعربی راجعبه تخیل است .اما در این میان ،ایری جامع

به چشم نمی خورد که بتواند خط سیر موضوع مهم خیال و تخیل را از دورۀ فلسف یونانی تا عرفهان

اسالمی و سپ

نظریه های تخیل شناختی و نقد تخیلی دوران اخیر در غر و شرق پیگیری نمایهد

و چگونگی پیوند و احیاناً تثییرپذیری آنان از یکدیگر را نشان دهد؛ بنابراین در این نوشته تالش بر

این است که نهتنها شکل گیری که تحول این مفهوم در فرازونشهیب ههای تهاریخ ،چگهونگی تهثییر

آموزهها و نظریههای عرفان اسالمی بر اندیشههای غربی قرون اخیر و بهویژه نظری ژیلبهر دوران بهه
عنوان نقط عطفی در سیر تخیل شناسی مورد مطالعه قرار گیرد؛ بنهابراین ،ایهن مقالهه در سهه بخهش

یونان باستان ،اندیشمندان مسلمان معاصر قرون وسطی و غهر معاصهر (بههویهژه بعهد از رمانتیسهم)
بررسی شده است.

خیال و تخیل در فلسفۀ یونانی
اولین تعریف راجعبه خیال و تخیل را می توان به افالطون نسبت داد .در آن دوران که عقل و خهرد
برترین جایگاه را دارد ،یقیناً «خیال» چندان نمیتواند مقبول واقع شود.
در نظام فلسفی یونان باستان ،خیال بهعنوان قوهای از قوای نف

مورد توجهه قهرار مهی گرفهت.

افالطون برای اولین بار در بحث مراتب معرفت ،خیال را مطرح کرد و آن را در پایین ترین سطح از

سطوح معرفت و معادل «وهم» قرار داد که بهمعنهای پنهداری گمهراهکننهده و فاقهد مبنها و معناسهت

(بلخاری« .)77 :1386 ،جزء چهارم معرفت که همان خیال و پندار یا آیکازیا 4اسهت ،فقهط نمهودی

میان تهی از حقیقت است» (افالطون )1054 :1380 ،و «اصوالً یکی از دالیل وی برای اخراج شهعرا
و هنرمندان از آرمانشهر خیالیبودن آیار شعرا و هنرمندان است» (بلخاری.)78 :1386 ،

اما نگرش ارسطو به موضوع تخیل منعطف تر از افالطون است .وی ضمن نقهد آرای افالطهون،

تعاریف و توصیفات دقیق تری را ارائه داده اسهت .ارسهطو در تبیهین ماهیهت تخیهل ،از قهوۀ «حه

مشترک» سخن گفته است؛ حسی که از نظر او یکی از اجزای نف

و عامل ادراک است .او ریش

کلم فانتازیا 5بهمعنی تخیل را از فائوس 6بهمعنی نور دانسته است و معتقد اسهت کهه «چهون بینهایی
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عالی ترین حواس است و بینایی بدون نور ممکن نیست ،لذا اسمی که برای تخیل بهکاررفتهه مشهتق
از اسمی است که برای نور بهکار رفته است» (ارسطو .)120 :1349 ،ارسهطو همچنهین معتقهد اسهت

که «نف

بدون صورت خیالی فکر نمی کند» (همان .)249 :بااینحال ارسهطو نیهز تخیهل و بههویهژه

تصویر را چندان قابلاعتماد نمی داند .عقیدۀ غالب فیلسوفان یونان ایهن بهود کهه تخیهل انسهان را از

مسیر حقیقت دور می کند؛ برخالف خرد که موجهب اصهالح خطاهها و بازگشهت بهه مسهیر اصهلی
میشود (.)Braga, 2007: 61

خیال و تخیل از دیدگاه اندیشمندان اسالمی
ابویوسف اسحاق کندی( 7قرن دوم و سهوم هجهری) نخسهتین حکهیم اسهالمی اسهت کهه بهه آیهار

حکمای یونان دسترسی داشته و به ترجم آیار ارسطو و تفسیر و بیان آن هها پرداختهه اسهت .وی از
قوۀ مصوره (مخیله) سخن گفته است که و یفهاش کمک به دریافت صور اشیا در نف

است .این

قوه صور اشیا را زمانی که در معر ،حهواس نباشهند در ذههن پدیهد مهیآورد (الفهاخوری:1358 ،

.)389

ابونصر فارابی ،فیلسوف و دانشمند قرن سوم و چهارم هجهری قمهری ،نیهز قهوهای بهرای نفه

برشمرده که هرگاه در اختیار روح و عقل قرار گیرد به آن «مفکره» یا «متفکره» می گویند و هرگهاه

در اختیار وهم و پندار باشد «متخیله» نامیده میشود .این قوه میتواند با اتصال به عقل فعال به اخبار
غیبی و امور الهی دست پیدا کند .این دسترسی ممکن اسهت در عهالم بیهداری یها خهوا صهورت

بگیرد (بلخاری .)86 :1386 ،همین موضوع کهه از آرای بهدیع فهارابی اسهت ،سهنگ بنهای تبیهین و
توجیه ماهیت وحی در تمدن اسالمی قرار گرفته است .وی همچنین امکان رؤیت فرشتگان را نیز با

استناد به قوۀ متخیله ایبات کرده است .از دیدگاه وی ،بسیاری از محسوساتی که از ناحی عقل فعال

به متخیله افاضه می شود بر قوۀ باصره تثییر می گهذارد و فهرد چیزههای نهامرئی را در ههوای نهورانی

می بیند (همان .)88 :به عبارت دیگر« ،آنچه که عقل فعال از اینگونه امهور بهه متخیلهه اعطها کهرده
است مرئی آن انسان واقع میشود» (فارابی.)247 :1361 ،
پ

از فارابی ،ابنسینا عالوهبر تثیید نظریه های فارابی ،نظریهپردازی در حوزۀ خیال و تخیل را

ادامه داد« .ابنسینا اولین بار با ایجاد تمایز میان کارکرد قوۀ خیال و متخیلهه ،رویکهردی متفهاوت از

فالسف مقدم بر خود در پیش گرفت؛ رویکردی که تثییر بسیار مهمی در آرای فالسهفه و حکمهای

جهان اسالم بر جای گذاشت» (بلخاری .)2 :1387 ،در تعریف وی ،قوۀ خیال و مصهوره ،بههعنهوان

یکی از قوای باطنی نف  ،تمام آنچه را ح

مشترک دریافت کرده  -حتی پ

از غیبت صهورت
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خارجی محسوس  -در خود حفظ می کند و کارش فقط دریافت و حفظ این صور اسهت .امها قهوۀ
متخیله قوهای است که قادر است صور ضبطشده در قوۀ خیال را با برخی دیگر ترکیهب یها از ههم

جدا نماید؛ بنابراین توان دخالت و ترکیهب و تفصهیل مهی یابهد .ایهن قهوه هنگهامیکهه عقهل آن را

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

از ابنسینا و در اواخر قرن پنجم ،تحهول بزرگهی در فلسهفه و فرهنهگ ایهران روی داد.

خردگرایی محض که از تحفه های فلسف یونانی بود ،کمرنگ شد و با رواج عرفان مکتب خراسان

که بنای آن بر سکر نهاده شده بود ،اقبال به جذبه و شهود فزونی یافت؛ بهطوری که عشق ،بهعنهوان

مظهر کمال و عامل دریافت های شهودی ،در مقابل عقل معاش دوراندیش قرار گرفهت .تهثییر ایهن
تغییر نگرش ،در عرص خیال و تخیل نیز کامال مشهود است.

در چنین شرایطی عین القضات پای به عرص وجود گذاشت .وی اگرچه تحهت تهثییر و تعهالیم

غزالی بود ،در اواخر عمر کوتاهش به ابنسینا ارادت پیدا کرد« .قبول حقیقت و باطن برای هاهر و

شریعت که تصدیق وجو تثویل را درپی داشت ،از سوی ابنسینا چیزی بود که عینالقضات را به

تحسین و شگفتی وامیداشت» (پورنامداریان :1383 ،بیست) .یقین عینالقضات نسبتبه سخنان ابن

سینا نه از راه دلیل عقلی که از طریق معرفت قلبی و کشف و شهود عرفانی و اشراقی حاصل آمهده

است .آنچه او میگوید از دیدهها و چشیدههای وی در عالم تمثل است؛ عالمی که در آن میتوان

معقوالت عالم الهی را و نیز معنی صور محسوس جهان مادی را در هیئت صوری محسوس ادراک

کرد .عینالقضات خود می گوید« :هرچه در آسمان و زمین است همه خدا در تو بیافریهده اسهت و
هرچه در لوح و قلم و بهشت آفریده است مانند آن در نهاد و باطن تو آفریده است .هرچه در عالم
الهی است عک

آن در جان تو پدید کرده است .تو این نهدانی .بهاش تها تهو را بینهای عهالم تمثهل

کنند .آنگاه بدانی که کار چون است و چیست .بینایی عالم آخرت و عالم ملکوت جمله بهر تمثهل

است» (عینالقضات .)287 :1392 ،طرح موضوع تمثل و عالم تمثل و تمثلگهری کهه بهیتردیهد از

تجار عملی صوفیان عینالقضات نشئت گرفته است ،زمینه را بهرای تثسهی

عهالم مثهال و صهور

معلق آن توسط سهروردی آماده میکند .از سخنان او برمیآید که عالم ملک آیین عهالم نفه

عالم ملکوت است (همان :نوزده و بیست).

و

عینالقضات در 39سالگی کشته شد و پاسخ سؤال هایی راجهعبهه تمثهل ناگفتهه مانهد؛ از جملهه

اینکه تمثل در کجا اتفاق میافتد؟ آلت ادراک این صور کدام است؟ پاسخ به این سؤالها نیازمند

شخصیتی بود که هم در بحث و هم در تصوف نظری و عملی مهارت داشهته باشهد .بیسهتوچههار
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سال پ

از کشتهشدن عینالقضات ،شیخ شها الدین یحیی سهروردی ،ملقب به شیخاشراق ،پا به

جهان گذاشت .عمر کوتاه او در تحصیل علوم عصهر بههویهژه فلسهفه و نیهز ریاضهت ههای صهوفیانه

گذشت (همان :بیست) .سهروردی را نخستین نظریه پرداز عالم مثال در تمهدن اسهالمی دانسهتهانهد.

«وی نخستین کسی است که وجودشناسی عالم خیال را تثسی

کرد و ضمن اذعان بهه وجهود آن،

تالش کرد که با طرح ادله ای وجود آن را ایبات نماید؛ درحالیکه عدم اعتقاد به ساحت خیهال در

غر مسائل الینحلی را بهوجود آورده است» (کربن .)300 :1373 ،وی عالم مثال و یا عهالم صهور

معلقه را بهمنزل عالمی وسیط و برزخی میان دو عالم معقول و محسوس تثسی

کهرد و بها تثسهی

این عالم که مکان صور مثالی کلی موجودات عهالم معقهول و محسهوس اسهت ،بسهیاری از مسهائل

مطرح در قلمرو تجار روحی و عرفانی را پاسخ گفت» (پورنامداریان :1383 ،بیستویک).

این عارف نامی قرن ششم هجری ،در مدتزمان حیهات کوتهاه خهود ،تهثییر عمیقهی بهر فلسهف

مشرقزمین ،بهویژه ایران ،برجای گذاشت« .توغل او در بحث و تصوف نظری و عملهی و آشهنایی

او با حکمت ایران باستان و یونان ،وی را قادر ساخت تا کوشش های پراکنده در جهت جمع میهان

عقل و قلب یا فلسفه و تصوف را در یک نظام فلسفی سازمان بخشد و طریق حکمت اشراقی را که
اقتران قطعی تصهوف و فلسهفه را تحقهق مهی بخشهید ،فهراروی متفکهران بعهد از خهویش بگشهاید.

سهروردی در نظریات خویش ،حکمت الهیه و عرفان شیعی را دوباره احیا کرد» (همان) .وی نهتنها

فرهنگ و حکمت ایران باستان را در فلسف اسالمی وارد کرد بلکه توانست عرفان و فلسفه را بهاهم
پیوند دهد؛ پیوندی که تا حال حاضر نیز پابرجا باقی مانده است.

از عالم خیال مثالی که سهروردی آن را اقلیم هشتم نامیده ،با عناوینی چون عالم رابع ،فهردوس

شههمالی ،سههوقالجنههه و عههالم ذر نیههز یههاد شههده اسههت (شههفیعی و بلخههاری .)20-19 :1390 ،از نظههر

سهروردی ،صورت های موجود در خیال انسانی نه عینی و نه صهرفاً ذهنهی اسهت؛ بلکهه ایهن صهور

مثالی «ابدان معلقه ای در مرتب چهارم هسهتی [= عهالم مثهال] هسهتند کهه قهوۀ خیهال واسهط تجلهی

آن هاست» (سهروردی ،1375 ،ج  .)211 :2سهروردی «تحقق بعث ،اجساد و اشباح ربهانی و جمیهع
مواعید نبوت» را در همین عالم ،حد واسط خیال می داند (همان .)338 :او همچنین در بحث از هنر
اصیل ،اصالت هنر را در گرو پیوند آن با عالم خیال عنهوان مهی کنهد .از دیهدگاه حکمهت اشهراقی

سهروردی ،هنر ،متعالی ،مقدس و دارای منشث علوی و نورانی است کهه تجلهی آن در عهالم مهادی

سفلی نمایان می شود .درواقع پلی است که دو ساحت قدسی و انسانی را پیوند می دهد و هدف آن
القای حقایق آسمانی در عالم مادی است (شفیعی و بلخهاری« .)26-24 :1390 ،هنهر اصهیل و عهالم

خیال باهم تعاملی دوطرفه دارند؛ یعنی عالم خیال باعهث پدیدارشهدن هنهر مهی گهردد و هنهر چهون
پدیدار گردید ،خیال را شدیداً فعال و متالطم مینماید» (امامی جمعه.)84 :1385 ،
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یکی از اعجوبههای حوزۀ عرفان که توانست تثییر شگرفی بر اندیشه و حکمت و اصول عرفانی

شرق اسالمی برجای بگذارد ،ابنعربی اندلسی ،متولد مُرسیه در جنو اسپانیا ،عارف مشههور قهرن
ششم هجری و پدر عرفان نظری است .تثییر وی چنان بود که تقریبهاً تمهام عرفها و شهعرای په

وی ،از جمله موالنای کبیر ،خواهناخواه از تفکر و آموزههای او بهره گرفتهاند.

از

هانری کربن ،مستشرق معروف فرانسوی ،وضعیت مشرق زمهین را بههشهیوهای خهاص ناشهی از

تثییر همین دو استاد شاخ

 ،یعنی شیخ شها الدین سهروردی و ابنعربی اندلسی میداند (کربن،

 .)62 :1390یکی از از کلیدواژههای بسیار اساسی در نظهام فکهری محهیالهدین ابهنعربهی «خیهال»

است؛ بهطوریکه میتوان او را فصلالخطا نظریهپردازان حوزۀ خیهال در بهین عرفها و آیهار او را
دائرةالمعارف

کافی باشد.

خیال دانست؛ چنانکه شاید شناختن نظریههای وی برای شناخت تمام عرفان اسهالمی

ابنعربی با ورود به بحث خیهال ،بسهیار هیجهانزده و شهورانگیز سهخن مهیگویهد .او خیهال را

حلقهای واسط و جایگاه اتصال حواس و معانی میداند و قائل است که «حواس» حرکتی عروجهی

بهسمت خیال دارند و معانی سیری نزولی که در آنجا با یکدیگر مالقات میکنند (حکمت:1385 ،

 .)60از دید وی ،عالم خیال مبنایی برای تصدیق رؤیاها و گهزارشههای شههودی و تثویهل و تعبیهر

منامات است .بهجرئت میتوان گفت هیچیک از قدما بهاندازۀ ابنعربی به موضوع خیهال نپرداختهه

اند و از اینرو میتوان ابنعربی را واضع اصلی نظری خیال بهویژه در عالم اسالمی دانست .او خیال

را اصلیترین قوۀ میان قوای باطنی میداند و معتقد است که سایر قوای باطنی از رشد و بلوغ خیهال

حاصل میشوند (اهل سرمدی و حکمت 9 :1392 ،و .)19

مهمترین نکت قابلتوجه ،در ابتدای ورود به مبحهث خیهال از دیهدگاه ابهنعربهی ،دیهدگاه وی

راجع به خلقت خداوندی است .ابنعربی «خلق از عهدم» را رد کهرده و در عهو ،،آن را «تجلهی»
ذات مکنون باریتعالی دانسته که با تجلی خداوند در تخیل حضرتش صورت گرفته است؛ لذا ابن

عربی معتقد است که وجود عیانشدۀ ما و تمام موجودات ،همان تخیل الهی اسهت (کهربن:1390 ،

 281و  .)282وی انگیزۀ این تجلی را اشتیاق موجود سرمدی به شناختهشهدن دانسهته اسهت« .کنهت
8

کنزاً مخفیّاً فاحببتُ ان اعرف فخلقتُ الخلق لکی اُعرف».

ابنعربی تنزالت از حضرت حق را در پنج مرتبهه دسهتهبنهدی کهرده اسهت )1 :تجلهی ذات در

اعیان یابته؛  )2عالم ارواح؛  )3عالم نفوس؛  )4عالم مثال (مادۀ لطیف)؛  )5عهالم شههادت یها عهالم

مادی حهواس .ایهن تقسهیمبنهدی کهه بهه «حضهرات خمه » معهروف اسهت ،یکهی از مشههورترین
نظریههای ابنعربی است (کربن.)333 :1390 ،
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ابنعربی معتقد است که ادراک یا شناختی که از طریق خیال حاصهل مهیشهود کلیهدی اسهت

برای راهیابی به انواع معانی که از اذهان عقالنی پنهاناند .نکت قابلتوجه دیگر ،خلط خیال و تخیل

در کالم ابنعربی است؛ بهگونهای که در بسیاری موارد ،این دو واژه در یک معنا و مفهوم بههکهار

رفتهاند و در جاهای اندکی ،ابنعربی با بیان ویژگیها ،این دو واژه را از هم متمایز کهرده کهه ایهن

موارد خاص بیانگر دیدگاه واقعی وی راجعبه دو مقول مجزای «خیال» و «تخیل» است .ابهنعربهی،

بهعنوان پدر عرفان نظری ،فقط ذات باریتعالی را حق و حقیقت دانسته و تمامی عهالم ممکنهات و

ماسویاهلل را  -که تجلی خداوند است  -در حیط خیهال برشهمرده اسهت (کهربن.)25-21 :1390 ،
طبق نظری وحدت وجود ابنعربی ،تنها خداوند است که متصف به وجود است و ماسوی ،از جمله

جهان محسوس ما ،چیزی جز خیال و رؤیا نیست ،اما نه خیالی پوچ بلکه خیالی که مهنعک کننهدۀ

حقیقت است و بهسوی حق مطلق راه دارد (اهل سرمدی و حکمت .)10 :1392 ،از نظهر ابهنعربهی

خیال میتواند به مشاهدۀ اموری نائل شود که قوای اهری آدمی قادر بهه ادراک آنهها نیسهت ،از
جمله خبردادن از آینده و گذشته ،غیبگویی و . ...الزم دریافت و ادراک از طریق خیال ،جدایی
انسان از آگاهی حسی است که پ

از کاهش اشتغال روح انسان به بدنش چه در خوا و چهه در

بیداری حاصل میشود و زمینهه را بهرای ذوق و دریافهتههای شههودی فهراهم مهیآورد و در ایهن

حالت ،بر تصورات حسی انسان مسلط میشود (همان )16 :و (صانعپور 105 :1389 ،و .)106

اما «تخیل» در مقابل خیال که خزانهای است برای حواس ،قوهای برای ادراک است .ایهن قهوه،

چنانکه ذکر شد ،توان ترکیب و تفصیل دارد و چون عقل و ارادۀ انسهان مهیتوانهد در آن دخالهت
کند ،ترکیب و تفصیالت آن ممکن است درست یا غلهط باشهد (اههل سهرمدی و حکمهت:1392،

 .)13سلیمان عطار که مقول خیال را نزد ابنعربی بررسی کرده است ،نیز «تخیل» را شهامل تمثهل و
صورتدهی کائنات در قالب صوری  -که دلخواه شخ

متخیل است  -تعریف کهرده اسهت کهه

به این طریق امکان دخالت ارادۀ آدمی و شیطان و بدینترتیب ،خطا بهوجود میآید (عطار ،بهیتها:

 .)60ابنعربی در بسیاری موارد ،واژۀ «یتخیل» را برای برداشتهای غیرواقعهی و ناصهحیح اسهتفاده

کرده است .وی بهصراحت در «فتوحات مکیه» مواردی را که بهه متعلقهات وهمهانی انسهان مربهوط
میشود «تخیل» نامیده که مقصود از آن نیز تصدیقات و تصورات غیرواقعی انسان است .ابهنعربهی
و مفسران آیار وی ،از جمله ابنترکه و محمودالغرا  ،برای نشان دادن تمایز میان خیال و تخیهل و

تعیین درج اعتبار آنها ،داستان موسی و ساحران را مثهال زدهانهد .ایشهان مبهد اعمهال فرعونیهان و

ساحران را تخیل و فعل الهی حضرت موسی را نتیج ارتبهاط بها حضهرت خیهال معرفهی کهردهانهد.

مهمترین تمایزی که ابنعربی بین خیال و تخیل قائل شده این است که خیال همهه حهق اسهت ،امها

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

تخیل میتواند حق یا باطل یا ترکیبی از آن دو باشد« :انّ الخیالَ حقٌّ کُلّه و التخیل مِنه حقٌّ و باطلٌ»
(ابنعربی ،بیتا ،ج .)113 :2

خیال عارفان همان مرتب خیال حقیقی و الهی است که منشث آسمانی دارد؛ بنابراین هرچه درج

خلوص و تجرد انسان در نتیج رهایی از حصار مادیات بیشتر باشد ،آنچه در آین خیهال وی نقهش

میبندد به حقیقت نزدیکتر خواهد بود .از همین رو« ،وحی» ،بهعنهوان انعکهاس حقیقهت در آینه
خیال پیامبران که کمالیافتهترین انسانها هستند ،منشث الهی دارد.

ابنعربی وحی و الهام را امری درونی دانسته است و باور دارد که در این عالم ،برای ارتباط بها

حقایق و معارف متعالی ،طریق دیگری جز طریق خیال وجود ندارد .انسهانههای متعهالی ،ههمچهون

انبیاء و بهویژه حضرت ختمی مرتبت ،از طریق قوۀ خیالشان به عهالم مثهال کلهی متصهل مهیشهدند،

حقیقت کلی خویش را بهصورت ملَک مشاهده میکردند و ندای هدایت او را میشنیدند .بهتعبیهر
ابنعربی این حقیقت کلی ،عین یابت آنها بود که در قالب حضرت جبرئیل بر ایشان آشکار میشد
و تمام حقایق را بر آنان وحی میفرمود (صانعپور.)131 :1389 ،

ابنعربی برای تمییز خیال و تخیل ،اصطالح «خیهال منفصهل» و «خیهال متصهل» را بههکهار بهرده

است؛ بهطوریکه خیال منفصل معادل خیال و خیال متصل متناسب با تخیل از دیدگاه ابنعربهی بهه

کار گرفته شده است .خیال منفصل هویتی مستقل از فاعل خیال دارد ،امها حیهات خیهال متصهل در
گرو فاعل آن است.

خیال در نظر ابنعربی ،چندان واالمرتبه است که معرفت آن جز برای خدا و اهلش میسر نیست

(محمودالغرا  .)15 :1993 ،ابنعربی خیال را فاعل و خالق ،اما تخیل را منفعل معرفی کرده است.

وی قویتر از خیال در خالقیت و ابداع سراغ ندارد و آن را قوهای بهشتی مینامد که قادر است هر
آنچه را انسان اراده نماید خلق کند و از همین رو ،خیال را نزدیکترین موجود به خداوند میداند.

ابن عربی شهثن عبودیتی انسان را متناسب با حضور وی در عالم خیال ذکر کرده و معتقد اسهت

که «عالم خیال طریق معرفت و تقر عبد نسبتبه معبود است؛ زیرا جز در عالم خیال ،عارف قادر

نیست واحدیت خداوند را در کثرت مخلوقاتش ادراک نماید» (صانعپهور 105 :1389 ،و  .)106از

اینرو ،از عالم خیال با عنوان «طریق معرفه اهلل» یاد کرده است .وی محققشهدن دسترسهی بهه مقهام

ملکوتی انسان کامل را نیز در گرو ارتباط بها عهالم خیهال دانسهته اسهت و بنهابراین نمهاز ،بههعنهوان

واالترین مظهر عبادت ،عالیترین فعالکنندۀ خیال خالق بهحسا میآید .انهدام نیهایش و عبهادت

قلب عارف است .قلب اندام خیال تجلیگون و خیال اندام تجلهی الههی اسهت .دل عهارف بههمثابه

چشم خداوند است که وی خود را در آیین این قلب مهیبینهد .از ایهنرو ،در تصهوف ،دل انهدامی
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است که مولد شناخت حقیقی و شهود جهامع و معرفهت بهه خداونهد و اسهرار الههی اسهت (کهربن،

 .)365 :1390توجه به دل ،بهعنوان مرکز تجلی هستی ،در سراسر ادبیهات عرفهانی ایهران بههوضهوح

نمایان است و تثکید فراوانی بر صفای دل و زدودن زنگار از این آین تمامنمای هستی وجود دارد.

دل چون آینه «جامجم» است که تمام جهان در آن تجلی پیدا میکند .عامل صهیقل دل در ادبیهات

عرفانی عشق است که از آن ،فراوان با رمز «مَی و شرا » نیز یهاد شهده اسهت .تمهام تهالش عرفهان

زدودن ناخالصیها از دل و رسیدن به قلبی پاک و به دور از حصار مادیات و محسوسات اسهت تها

بتواند با ملکوت اعلی پیوند یابد و به شناخت حقیقی دست پیدا کند؛ بنهابراین دل بههعنهوان مرکهز

هستی ،و عشق و مظاهر آن ،بهعنوان راه رسیدن به شناخت ،مهمترین درونمایه های ادبیات عرفهانی

ما هستند.

ابنعربی همچنین از «همت» عارف نام برده است .همت همان قوۀ خالقیت خیهال اسهت؛ یعنهی

نیرویی که قادر است آنچه را قوۀ خیال در عالم خیال خلق کهرده اسهت در عهالم حسهی بهه ههور
برساند؛ به عبارت دیگر ،همت توانایی تجلی خیال در عالم محسوس است.

ابنعربی خالقیت خیال را به دو قسم فعال و غیرفعال تقسیم کرده است .خلق وجود ذهنهی ،تها

زمانیکه به عالم حسی منتقل نشده باشد ،مصداق همت غیرفعال است ،اما انتقال این وجهود ذهنهی
به عالم حسی نمود همت فعال است (صانعپور.)133 :1389 ،

کوتاه سخن آنکه ابنعربی ،برخالف پیشینیان فیلسوف خود ،بر این باور است که تخیل بهدلیل

بهرهمندی از قدرت ترکیب و تفصیل و نیز دخالت عقل و اراده ،ممکن اسهت محهل خطها و اشهتباه

قرار بگیرد و بدینترتیب ،قابلاعتنا و اطمینان نیست .بهرعک  ،خیهال منشهث قدسهی دارد و بههدلیهل

دوری از تصرف عقل و شیطان ،میتواند مورد ویوق قرار بگیرد ،اما بهشرطی مهیتوانهد بهه عهوالم

ملکوتی باال دست پیدا کند که از حصار مادیات و محسوسات رها شده باشد.
پ

از ابنعربی ،خیال و تخیل در منظوم فکری مالصدرا پیگیری شد .اصول عرفان ابنعربهی

و بهویژه نظری خیال وی  -چه در قوس صعود و چه نزول  -مورد توجه مالصدرا قهرار گرفهت .بها

این تفاوت که نظریههای ابنعربی اغلب بر مبنای کشف و شهود و ذوق قرار داشهت؛ درحهالیکهه

مالصدرا کوشید این نظریهها را در «حکمت متعالی خود بهصورتی منسجم و استداللی بها ارتبهاطی

منطقی و از دیدگاه فلسفی معرفی کند و بدین طریق ،با واردشدن منطق و عقالنیت در دایرۀ نظرات

و تعالیم ابنعربی ،مفاهیم شخصی عرفان وی به معارف تعلیمی حکمت صدرایی تبدیل شهدند کهه

قابلبحث و تعلیم و انتقال بودند» (صهانعپهور 103 :1389 ،و « .)104تلفیهق عقهل و عرفهان در آیهار

مالصدرا ،مبانی عرفان نظری ابنعربی را مستدل ،منسجم ،مهتقن و کهاربردی سهاخت» (صهانعپهور،
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 .)163 :1388البته ناگفته نماند که مقصود از عقالنیت در حکمهت مالصهدرا ،عقهل جزئهی معهاش

نیست ،بلکه عقالنیتی است متعالی؛ بصیرتی که از آن با عنوان برهان شهودی یاد میشود و تلفیقهی
از عقل و عرفان است.

مالصدرا برای ورود به بحث خیهال و بیهان عقالنهیتهر آن ،بهه موضهوع نفه

پرداختهه اسهت.

ابنعربی در حضرات خم  ،عالم نفوس را از عالم مثال جدا کرده اسهت ،امها رویکهرد مالصهدرا

کمی متفاوت است .وی برای نف

مراتب مختلفی قائل میشود که میتواند هر سه ساحت عقلهی،

خیالی و طبیعی انسان را دربربگیرد .با این تفاسیر ،نف

عامهل محرکهه و حیهات انسهان اسهت و در

مرتب عقلی میتواند با روح معادل باشد و در مرتبه مثهالی بها حه

مشهترک و در مرتبه مهادی بها

حواس پنجگانه .شاید بتوان آن را با «لیبیدو»9ی فروید  -که خودش آن را غریزه یها نیهروی حیهات

معرفی کرده است  -مشابه دانست .اگرچه سهروردی عالم خیال را از جن

مثالی دانسته است کهه

بین حالت روح مجرد و ماده قرار دارد ،ابنعربی و بههویهژه مالصهدرا بهر مجردبهودن خیهال تثکیهد

ورزیدهاند.

مالصدرا خیال را نفسی مجرد و مرتبهای از آگاهی نف

دارد و دارای پنج ح

میداند که در میان روح و بهدن قهرار

درونی بینایی ،شنوایی ،بویایی ،المسه و چشایی است .وی معتقد است کهه

صور خیالی عاری از ماده اما واجد اعرا ،ماده هستند (شیرازی ، 1383 ،ج .)248-245 :1

مالصدرا در برخی آیار خود «خیال» را به «جنّ» تشبیه کرده است و در جایی دیگهر بهه آتهش.

«چابک و سبک که در یک لحظه از این سر عالم به آن سر عالم میرود ،گرم و جسور و روشنگر»
(یعقوبیان.)77 :1383 ،

صدرالمتثلهین قوۀ متخیل انسان را ماهیتاً از سنخ عالم مثال در قوس نزولی معرفهی کهرده اسهت

که در صعودی معرفتی ،با اصلش متحد میشود .وی همواره بر تجرد قهوۀ خیهال از مهاده ،شهرایط،

وضع و مکان مادی تثکید میکند و این قوه را مبرا از انفعال و تثیر از مواد جسهمانی معرفهی کهرده

است (شیرازی ،1981 ،ج .)309-303 :2
در تفکر مالصدرا ،نف

فقط قابل و پذیرندۀ صورتههای خیهالی نیسهت ،بلکهه دارای قابلیهت

خلق و ایجاد صور خیهالی نیهز هسهت؛ یعنهی «صهور خیهالی نسهبتبهه نفه
(شیرازی 1383 ،الف ،ج .)281 :8از نظر وی ،نف

قیهام صهدوری دارنهد»

انسهانی وقتهی بهه مرتبه کمهال وجهودی خهود

رسید ،میتواند به قدرتی خارقالعاده در تثییرگذاری بر مرتب پایینتر از خود دست یابد و صورت
ماده را تغییر دهد .دعای این فرد در عالم ملک و ملکوت به اجابت میرسد؛ زیرا وی به ملکوت یا
نف

و ذات اشیا و صور دست یافته است و ابدان تحتتثییر نفوس هستند .هرگاه مفارقت نفه

از
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بدن بیشتر شود ،آن نف

قویتر میشود ،قدرت عمل بیشتری مییابد و میتواند تهثییر بیشهتری بهر

مراتب پایینتر بگذارد (شیرازی 1383 ،الف ،ج .)275 :1

عمدهترین تفاوتی که شاید بتوان بین ابنعربی و مالصدرا قائل شد این است کهه ابهنعربهی بهه

دلیل ماهیت نظام شهودیاش ،اغلب سیر نزولی و وجودشناسان خیهال را بررسهی کهرده اسهت؛ در

حالیکه مالصدرا متناسب با نظام فلسفی خویش ،بخش اعظم نظری خیال را به قوۀ خیهال و تخیهل

اختصاص داده و خیال را در قوس معرفت شناسانه و صعودی بررسهی مهیکنهد (صهانعپهور:1389 ،

 .)107از سایر بدایع وی نیز ،چنانکه پیشتر ذکر آن رفت ،میتوان بهه «انشها ،ابهداع و آفریننهدگی
نف

نسبتبه صورتهای حسی و خیالی ،ایبات علمی و فلسفی عالم مثال یا برزخ ،ایبات تجرد قوۀ

خیال و بقای آن پ

از مرگ اشاره کرد» (کاوندی .)6 :1383 ،اگرچهه برخهی از ایهن مهوارد مثهل

تجرد قوۀ خیال را بعضی فالسفه و علمای پیش از مالصدرا نیز استدالل کرده بودند ،ایبات صهریح
و جامع این موارد را حکیم مالصدرا در حکمت متعالی خود مطرح و به انجام رسانید.

تخیل در غرب
پیش از رنسان  ،از منظر اندیشمندان غربی ،موضوع تخیل صرفاً در ساحت فلسفه مورد بحث قرار

می گرفت ،اما همراه با تحوالت علمی و ادبی ،نظریه پردازی در عرص خیال ،به حوزۀ نقهد ادبهی و
شعر و هنر کشیده شد .بااینحال ،پرداختن به تخیل ،رؤیا و همینطور ضهمیر ناخودآگهاه بههعنهوان

موضوعی قابلاعتنا  -بهویژه در حوزۀ ادبیات  -تنها پ

از ورود به دورۀ رمانتیسم قوت گرفت؛ در

حالیکه پیش از آن در یک دورۀ خردگرایی محض ،یعنی دورۀ نئوکالسیسیسم ،بشر تمهام مظهاهر

تخیل و افسون و جادو و رمز و خیالپهردازی را از بهین بهرده یها نادیهده گرفتهه بهود .در ایهن دوره،
افرادی چون وردزورث و بهویژه کالریج هور کردند و کوشیدند تها ایهن میهراث ازدسهترفتهه و

فراموششده را احیا کنند.

«هانری گوهییه» 10دوران خردگرایی عصر رنسان

را چنین توصیف کرده است« :در زمانیکه

میانجیگری فرشتهها پایان یافت ،تصاویر ،واسطهها ،میانجیها و نهادهها خرافهه قلمهداد شهدند و از

بین رفتند .آسمان از پریان خالی شد و همهچیز تفسیر عقالنی گرفت .عقالنیت ،همه الوهیهت ههای

کوچک ،هم خدایان ،و اربا جادو را از بین برد و «علم» را بهعنوان تنها آین حقیقت نمای انسان

جایگزین کرد» (شریعتی.)92 :1385 ،

اما از اواخر قرن هجده میالدی ،در دورانی که بشر از عقل گرایی مفرط خسهته شهده بهود و بهه

گفت ژیلبر دوران «نیاز به تخیل و افسانه و عطش امر شهاعرانه احسهاس مهیشهد (

Durand, 1999:
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 ،)237توجه شاعران مکتب جدید رمانتیسم چون وردزورث ،کالریج ،بلیک و ...به طبیعت گمشده

و نادیدهگرفتهشدۀ انسان جلب شد .در اوایل قرن نوزده ،با مطرحشدن ناخودآگاهی و توجه به رؤیا

در روانشناسی جدید از سهوی یونهگ ،بشهر درپهی بهازآفرینی میهراث گهمشهدۀ خهود بهه بازیهابی
اسطورهها و جهان پررمزوراز خیال و تخیل روی آورد.

نورتروپ فرای ،مردمشناس برجست معاصر ،دربارۀ تفاوت رویکهرد عقهل و عاطفهه (= تخیهل)

نسبتبه جهان می نویسد« :علم و عقل تالش می کنند واقعیت خارجی را همانطورکه وجود دارد یا

تشخی

میدهند ،بدون اینکه سعی کنند تغییری در آن بهوجود آورنهد ،بررسهی و مهورد سهنجش

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

از دورۀ رمانتیسههم کههه بههر سههاحت غیرعقالنههی انسههان تثکیههد مهیکههرد و پ ه

از کشههف

ناخودآگاهی توسط یونگ که بر ساحتهای غیرمادی وجود صحه میگذاشت ،نگرش ابژهگهرا و

عقالنی محض غر تا حدودی متزلزل شد .از قرن نوزدهم بهبعد و بهویژه در قرن بیسهتم ،افهرادی

در غر پیدا شدند که به نقد دیدگاه تمسخرآمیز غر نسبتبهه موضهوع تخیهل پرداختنهد .آنهها

کوشیدند اعتبار ازدسترفت تخیل را بدان بازگردانند و بدینمنظور از شهیوهههای علمهی کهه بهرای

تفکر غربی آشنا و مقبول بود استفاده کردند .اگرچه تخیل عرصهای بسیار وسیعتر از علم و عقل و

جهان محسوس مادی را دربرمیگیرد و در رف محدود بررسیهای عینی نمیگنجد ،بههههرحهال

استفاده از این روشها از سوی محققان انسانشناس و منتقدان ساختارگرا توانست تا حدود زیهادی

دیدگاه منفی غر را نسبتبه تخیل که آن را معادل با وهم میدانسهت تغییهر دههد و بهرای تخیهل

اعتبار شناختی کسب کند .از تثییرگذارترین محققان این حوزه میتوان به ههانری کهربن ،گاسهتون
باشالر و ژیلبر دوران اشاره کرد.

غر

هانری کربن از شرقشناسان برجستهای بود کهه در معرفهی عرفهان و فلسهف ایرانهی اسهالمی در
نقش مهمی داشت .وی فیلسوف ،ایرانشناس ،اسالمشناس و شیعهشناس فرانسوی اسهت کهه

بخشی از عمر خود را در ایران و خاورمیانه سپری کرد .او استاد شیعهشناسی دانشگاه سهوربن و نیهز
بنیانگذار و رئی

11

ادارۀ «انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران» و همچنین از اعضای حلق ارانوس

فرانسه بوده است .در این جلسات با افرادی چون یونگ ،میرچا الیاده و ژیلبر دوران دیدار داشت و

برخی از آیار مهم خود چون «اسالم ایرانی» و «تخیل خالق در عرفان ابن عربی» را در نشسهت ههای
این حلقه بنیان نهاد (ویکیپدیا ،مدخل هانری کربن).
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کربن ابتدا پژوهشهای علمی خود را با معنویت و عرفان شیعه آغاز کرد .در ادامه ،اندیشههای

ابنسینا و سهروردی را مورد مطالعه قرار داد و آنگاه در خصوص مفهوم اساسی «عالم خیال عرفها»
نظری خود را ارائه کرد (عباسی.)18 :1390 ،

جذا ترین موضوعی که در عرفان ایرانی و بهویژه اندیش سهروردی و ابنعربهی بهرای کهربن

وجود داشت ،موضوع خیال و تخیل و عالم حد واسط خیال بود؛ زیرا این مفهوم و متعلقات آن ،به

این شکل ،در اندیش غربی وجود نداشت و فقدان آن موجب خسران عظیم غر در طهول تهاریخ

شده بود« .کربن با معرفی تعریف ابن عربی از خیال ،قدم بزرگهی را بهرای فلسهفه و عرفهان ایرانهی-

اسالمی در اروپا برداشت و بخش کاملی از تهثمالت نشهانه شناسهانه و هرمنوتیهک تخیهل و تصهویر
هنری ،بهطور خاص از این فلسفه الهام میگیرند» (همان.)21 :

گاستون باشالر اولین فردی است که بهطور رسمی «نقد تخیلی» را بنیان نهاد .وی فیلسوفی بهود

که به تخیالت شاعرانه گرایش زیادی داشت .بدین سبب در آیار خود توانست علم و شعر را بههم
پیوند دهد و در روش نقد ادبی خهود نیهز ههردو جریهان را مهدنظر قهرار داد« .ارزش کهار گاسهتون

باشالر در این بود که سعی کرد ماهیت تخیل را شناسایی کند» (همان .)36 :باشالر پیکرۀ مطالعات

خویش راجعبه تخیل را با تصاویر ادبی آغاز کرد؛ زیرا به اعتقاد او تصویر اولی است؛ یعنی ذات و
ارزش بنیادی دارد (باشالر ،6 :1378 ،مقدم جالل ستاری).

تصاویر ادبی واقعیت های روانی اولیهاند .باشالر علت هور تصهاویر را احسهاس مهی دانهد ،امها

معتقد است که علت اصلی خلق تصاویر خود «تخیل» است .از اینرو ،تخیل ادبی نیز تخیلی اصهیل

و اولیه است و ماخوذات خود را نه از عالم عینی واقع بلکه از عالم نا خیال دریافهت مهی کنهد .از

دیدگاه باشالر ،کار هنرمند تخیل است و حتی تقلید وی از واقعیت هم ،به این دلیل که پیشتر آن

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

روش نقد گاستون باشالر که به «نقد دنیای تخیهل» یها «نقهد پدیدارشهناختی» شههرت دارد ،بهر

مکاشفه و شهود و همزادپنهداری بنها شهده اسهت .در ایهن روش ،خواننهده بهه اعمهاق روح خهالق

آفرینندۀ ایر هنری میرود تا بتواند معانی نهفته در آن را کشف کند .درنهایت ،تالشهای باشالر بر

روی ساختن دستگاهی از تخیل متمرکز شد که قادر باشد انواع تخیل را در شهکل و مهاده توضهیح
دهد .وی محتوای تخیلی را به دو گونه تقسیم کرد:

 )1تخیل با منشث صوری که به تخیل سطح و ویژگیهای آن چون رنگ و شکل مربوط است.
 )2تخیل با منشث مادی و محتوایی که با عمق و درون سروکار دارد.
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تخیل مادی به ایر هنری جوهر و هستی می بخشد؛ درحالیکه تخیل شکلی مسئول زیبایی اهر

ایر هنری است .بهنظر میرسد که همین تقسیمبندی بعدها منشث شکلگیری دو نظهام تخیلهی اصهلی

ژیلبر دوران ،یعنی نظامهای روزانه و شبانه قرار گرفته باشد.

عالوهبر این دسته بندی دوگانه ،باشالر تخیل را از لحاظ عنصر سازنده ،در قالهب چههار عنصهر

اصلی  -یعنی آ  ،آتش ،باد و خاک  -دسته بندی کرد کهه از مهمتهرین مشخصههههای روش نقهد
تخیلی باشالر شناخته میشود.
په ه

از باشهههالر ،شهههاگردان او راه وی را ادامهههه دادنهههد .یکهههی از ایهههن افهههراد ژیلبهههر دوران

( ،)2012-1921فیلسوف و انسان شناس فرانسوی بود که کوشید راههی را کهه باشهالر آغهازگر آن
بوده اما نتوانسته بود کامل کند به انجام برساند .بدینمنظور وی باید از نظام تخیلی چهارگان باشالر

فراتر میرفت .روش نقد ادبی ژیلبر دوران کهه درنهایهت بهه اسهطورهکهاوی خهتم مهیشهد ،تحهول
بزرگی در حوزۀ نقد ادبی و تخیلی ایجاد کرد .وی «توانست با ابداع روشی علمهی ،اعتبهار حقیقهی
تخیل را که بهمدت دو قرن در غر انکار میشد بدان بازگرداند» (پورشعبان و امین.)51 :1395 ،
آشنایی باشالر با یونگ طی جلسات حلق ارانوس در پاری

اتفاق افتاد .وی در این جلسهات،

عالوهبر یونگ ،با افرادی چون هانری کربن و الیاده نیز آشنا شد که همگی در شهکل گیهری بنهای

فکری او مؤیر بودند.

وی کوشید با بهره گیری از روانشناسی مکتب یونگ ،ماهیت تخیل را شناسایی نماید .یونگ،

بهعنوان فیلسوفی خداباور ،با ارائ مفهوم «کههنالگهو» تهثییر زیهادی بهر شهکل گیهری بیهنش دوران
گذاشت .دوران با اسهتفاده از روش سهاختارگرایی «لهوی اسهتراوس» ،12مهردم شهناس ،سهاختارهای

علمی و منطقی برای تخیل ارائه داد؛ کاری که باشهالر آغهازگر آن بهود« .اهمیهت مهردمشناسهی و

تحلیل های ساختارگرایی و منطق اسطوره ای کلود لوی استراوس در آیار ژیلبهر دوران انکارناپهذیر

است .این تحلیل ها به او کمک کرد تا تمهام تصهاویر تخیلهی را در نظهامی منسهجم عرضهه کنهد و

درست همین دستگاه مربوط به تخیل ،تحولی بزرگ در نقد ادبی بهوجهود آورد» (عباسهی:1390 ،

 .)18از دیگر اندیشمندان تثییرگذار بر دوران میتوان به استراوس ،گریماس ،کاسهیرر و چامسهکی
نیز اشاره کرد.

از میان اندیشمندان تثییرگذار بر افکار ژیلبر دوران ،تثییر گاستون باشالر مهمتر از دیگران بوده

است؛ بهطوریکه دوران و باشالر رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند .تحقیقهات باشهالر راجهعبهه

کشف ریش تخیالت انسان تثییر زیادی بر شکل گیری بنهای نظریهات ژیلبهر دوران داشهت .اعتقهاد

باشالر به قدیمبودن تخیل و حادثبودن ح  ،از سرچشمههای اصلی دیدگاه ژیلبر دوران به تخیل
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است .همچنهین مفههوم تصهویر مهادی و اینکهه تصهاویر ارزش اصهیل و قابلیهت شهناختی دارنهد از

آموزههای مهم باشالر بهشمار میآید .درواقع میتوان گفت که باشالر سهم مهمی در شکلدهی و
آماده سازی دیدگاه های ژیلبر دوران در ارتباط با انسان شناسی و نقد ادبی داشته است؛ بهطوریکهه

رسال دکتری وی که بعدها در قالب کتابی با عنوان سهاختارهای انسهان شناسهی تخیهل منتشهر شهد،

کلیتی از انسان شناسی تخیل است که مفاهیم آن را ابتدا گاستون باشالر بنا نهاده بهود .ژیلبهر دوران
فلسفه و روش باشالر را نقط آغاز نظریات خود در مطالع تخیل قهرار داد و کوشهید راههی را کهه

باشالر آغاز کرده بود به انتها برساند .اما نظام چهارگان باشالر در دسته بنهدی تخهیالت از نظهر وی

ناکافی بود؛ زیرا اعتقاد داشت که «چهار عنصر فیزیکی ،واقعیت مادی ادراکشدۀ انسان را بهطهور

کامل نشان نمی دهند .ادراک و تخیل انسان بسیار غنی تهر از مجمهوع عناصهری اسهت کهه فیزیهک
ارسطویی درنظر گرفته است» (همان.)41-38 :

ژیلبر دوران حاصل دستاوردهای خود راجهعبهه تخیهل را در رسهال دکتهریاش ،تحهت عنهوان

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

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

وی اولین دسته بندی جامع خود را راجعبه تخیل ،براساس بازتها ههای اصهلی فیزیولوژیهک و

محیطی انسان و حیوان ارائه داد .این سطح اولین سطح شکلگیری تخیالت انسان است که به سطح
عصب زیستشناسی 13است و بازتا شناسی 14مربوط میشود.

دوران در بررسی صورت های تخیلی ،تحتتثییر کربن ،داللت طبیعی نشانه ها بر معانی آن ها را

اصل قرار داد و بر تثویلپذیری نشانهها تثکید کرد؛ زیرا معتقد بود که بررسی صورتههای تخیلهی
انسان و ساختاربندی آن ها بدون درنظرگرفتن این اصل ناممکن خواهد بهود .ایهن عقیهده بهرخالف
نظام سهگان نشانهشناختی پیرس 15بود که ارتباط نماد با معنای آن را از نوع قراردادی میدانست نه

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

ژیلبههر دوران بهههدنبههال یههافتن محههرکهههای تصههاویر تخیلههی درنهایههت تههرس را عامههل اصههلی

شکل گیری تخیالت بشری در طول اعصار دانسته و مرگ را بزرگترین ترس انسان معرفی کهرده

است؛ بنابراین زمان (بهعنوان عامل نزدیککنندۀ مرگ) ،ترس از تغییر و تهرس از ناشهناختههها (بهه
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دلیههل احتمههال ایجههاد مههرگ) محههرک اصههلی تخههیالت بشههر هسههتند« .دوران بهها تثکیههد بههر نظههر

اسطوره شناسان و و انسانشناسان ،ایبات میکند که زمان در نزد انسان های نخستین [تا کنون] چهره
ای منفی دارد و انسان همواره و در تمام اعصهار آیهاری علیهه مهرگ و زوال آفریهده و همهواره در

جستوجوی غلبه بر مرگ و گذر زمان [و یافتن اکسیر جاودانگی] بوده است» (سعیدی ،مهاحوزی

و اجاق علیزاده .)76 :1394 ،به این ترتیهب ،دوران بهه دسهته بنهدی صهورتههای خیهالی براسهاس

محرکها و بازتا های اصلی آن پرداخت .وی چهار سطح اصهلی را بهرای رونهد تخیهل در مسهیر
انسانشناسی تشخی

داده است:

 )1از بازتا شناسی به تکنولوژی؛

 )2از تکنولوژی به فلسفه؛

 )3از فلسفه به شمایلشناسی (تصویرشناسی)؛

 )4از تصویرشناسی تا نشانهشناسی (.)Wunenburger, 2003: 6-8

بهاعتقاد دوران ،هدف و رسالت اصلی «تخیل ،کوشش برای ایجاد امیدی پایدار بر ضد جههان

عینی مهرگ اسهت و ایهن انگیهزۀ ژرف تمهام اسهطوره هها و نمادهاسهت» (عباسهی .)81 :1390 ،وی
تخیالت انسان را براساس رویکرد وی برای مقابله با مرگ به دو دست اصهلی تقسهیم کهرده اسهت؛

تخیالتی که تالش می کنند با مرگ مبارزه و بر آن غلبه کنند که بها عنهوان نظهام روزانه تخهیالت

شناخته می شوند و تخیالتی که بهدنبال محافظت و پناه گرفتن در مقابل خطر مرگ هستند تا خهود

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

کامل ترین حالت تخیل در زنجیرۀ تخیلی ژیلبر دوران اسهطوره اسهت .وی زنجیهرۀ تخیهل را از

بازتا ها آغاز میکند و سپ

با گذر از محرک/شمها ،کهنالگوها و درنهایت نمادها به اسهطوره

میرسد« .اسطورهها در اندیشه ژیلبهر دوران نقشهی مههم ایفها مهیکننهد ،زیهرا [چنانکهه ذکهر شهد]
مهمترین تجلی تخیل در زبان ،اسطوره هاست [ ]...اسطوره با حضور زبان روایی متجسمترین شکل
تخیلی محسو میشود» (نامور مطلق )33-32 :1392 ،و بنابراین ،اسطوره بهعنوان جامعترین نمهاد

تخیل ،قلمرویی است که میتواند با زمان و مرگ به مبارزه برخیزد.

17

روش نقد ادبی ژیلبر دوران که به اسطورهسنجی 16و درنهایت اسطورهکاوی ختم میشود ،بها

شناخت و بررسی اجزای تخیل در یک ایر و بهویژه در محل تکرارها آغاز میشود و تالش میکند

از طریق بررسی نظام تخیل و شناسایی اجزای اسطوره ها در آیار نویسندگان و هنرمندان ،نهتنها نوع
تخیل و نحو تخیل ایشان را بیابد (= اسطورهسنجی) بلکه اسطورهههای حهاکم بهر فرهنهگ و افکهار
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ایشههان را نیههز پیههدا کنههد و حتههی اطالعههاتی راجههعبههه جامعههه و تههاریخ ایشههان بهههدسههت آورد

(= اسطوره کاوی) .برخالف شارل مورون 18که درپی یافتن «اسطوره های شخصی» 19اسهت ،دوران

در روش اسطوره سنجی خود از وی تبعیت کرده است .دوران اعتقاد دارد که «من» بهتنهایی قدرت
بیدارکردن انگیزه ها را ندارد ،بلکه این «اسطوره های آغازین» 20برگرفته از تخیل جمعی و فرهنهگ

ابنای بشر است که به عنوان نیروی پویا و خالق تخیل از شخ

فراتر میرود و قدرت تثییرگذاری

بر افکار ،آیار و رفتار انسان ها را دارد .البته ناگفته نماند که تعریف اسطوره از منظر ژیلبر دوران تها

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

که نمود آن حادیه یا اسطوره در عالم حسی ما پدیدار شده باشد یا خیر.

درنهایت ،ژیلبر دوران با انجام مطالعات گسترده در حوزۀ تخیل ،توانست تثییر عمیقی بر روش

مطالعات انسان شناسان بگذارد و ایشان را بهسوی شناخت تخیهل بشهر و عهالم خیهال وی ،از طریهق
بررسی اجزای تخیل یعنی نمادها و اسطوره ها ،بهعنوان میراث عظیم بشری سوق دهد؛ روشی که با

دربر گرفتن تمام جنبه های وجودی انسان از مسائل فرهنگهی و اجتمهاعی گرفتهه تها روانشناسهی و
فیزیولوژی میتواند نقش دقیقی از تاریخ حیات بشر و تحوالت آن ارائه دهد.

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

بهعنوان یکی از راه های شناخت معرفی کرده است که چندان قابلاطمینان و عاری از خطها نیسهت.

بهدنبال او ،ارسطو چهرۀ قابلقبول تری به تخیل داده و آن را معادل نور دانسته است که سبب بینایی
و لذا شناخت و ادراک میشود .پ

از ارسطو ،مباحث فلسهفی یونهان و از جملهه مبحهث خیهال و

تخیل اولین بار توسط ابویوسف اسحاق کندی در جهان اسالم وارد شد و بعد از او فارابی ،ابنسینا
و بهتبع آنها سهروردی و ابنعربی این بحث را پی گرفتند .در آن زمان ،خیال با عنوان خزان ح

مشترک شناخته میشد؛ درحالیکه تخیل قدرت ترکیب و تفصیل ادراکات را مییافت و به خرد و

قوۀ تعقل و تفکر نزدیک میشد .اندیشمندان مسلمان بهدلیل آموزهههای خهاص اسهالمی کهه عهالم

فرامادی وحی و ماوراءالطبیعه را می پذیرفت ،پیشهرفت ههای زیهادی در شهناخت موضهوع خیهال و
تخیل و عوالم مربوطه ایجاد کردند.
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نظریههای شیخ شها الدین سهروردی را میتوان نقط عطف موضوع خیال دانست .وی اولین

کسی بود که با بهره گیری از باورهای ایرانیان باستان و نیز معهارف اسهالمی ،بههطهور رسهمی عهالم
خیال را معرفی کرد .ابن عربی ،پدر عرفان نظری ،نیز بخش عمده ای از تعهالیم خهود را بهه موضهوع

خیال اختصاص داده و بهتفصیل در این باره سخن گفته است .پ

را ادامه داد و در قالب حکمت متعالی صدرایی ارائه داد.

از ابنعربی ،مالصدرا تعالیم وی

درحالیکه مباحث مربوط به خیال و تخیل در شرق دوران اوج و تعالی خود را سپری میکرد،

در غر نگرش به موضوع خیال و تخیهل چنهدان مثبهت نبهود؛ بههویهژه در دوران اسهتیالی فلسهف

نئوکالسیک ها در قرن هفدهم که دورۀ بازیابی خرد یونان و روم باستان بود .از اواخر قرن هجدهم

با رواج رمانتیسم ،انسان غربی کمکم به بازیابی مظاهر میراث ازدسترفت تخیل پرداخهت .اگرچهه

روانشناسی کالسیک هنوز هم تصویر را با مفهوم تداعی درهم میآمیخت و آن را به بقایای ذهنی

تقلیل می داد ،در قرن بیستم گرایش به مطالع منابع شرقی در میان اندیشهمندان غربهی بیشهتر شهد و

شرق شناسانی چون ههانری کهربن بخشهی از معهارف ارزشهمند شهرقی  -از جملهه عرفهان و فلسهف

اسالمی  -را در غر معرفی کردند؛ بهطوریکه میتوان ادعا کرد جریان های تخیلشناسی معاصر
غربی ،از جمله نقد تخیلی که باشالر آغازگر آن بود ،تا حد زیادی مدیون مطالعات گستردۀ کربن

و باشالر در منابع شرقی و اسالمی است .همزمان بها ایهن جریهان ،موضهوع ناخودآگهاهی از سهوی

یونگ مطرح شد و بر وجود ساحت غیر مادی بشر مهر تثیید زد .به این ترتیب ،تالش برای کشهف

بخش های ناشناخت بشر موجب گرایش به مباحثی چون تخیل و اسطوره شد .در ادامه تهالشههای

گاستون باشالر که نقد تخیلی را مطرح کرد ،ژیلبر دوران با دستهبندی صورتهای تخیلی و معرفی
نظامهای تخیل ،برای شناسایی ماهیت تخیل تالش کرد.

ژیلبر دوران ،با دیدگاهی که همچنان متثیر از نظام دوقطبی خیهر و شهر غربهی بهود و مهرگ را

پایان کامل حیات بشری می دانست ،به مطالع حوزۀ خیال پرداخت ،اما با اصالت بخشیدن به تخیل

انسان و بهرسمیتشناختن عالم خیال و تثکید بهر دیهدگاه سهوبژه گرایانه شهرقی در مقابهل دیهدگاه
ابژه گرای غربی و نیز توجه به مفهوم «رمز» در عرفان اسالمی ،توانست دو نوع نظام کلی را در تمام

اعصار حیات بشری شناسایی کند :نظام روزانه که مبتنی بر تالش و تکاپو است و و یف اصلی بشر

بهشمار میآید و نظام شبانه که به آرامش مربوط مهیشهود و تمهام نیازههای انسهان بهه اسهتراحت و

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

به دیدگاه باطنیان و شیعه نزدیک بود و هر اهری را دارای باطنی مهی دانسهت ،بهر ارتبهاط طبیعهی

تصاویر با مفاهیمی که بر آن ها داللت می کنند تثکید کرد .وی بر این اساس و همچنین بها اسهتفاده
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از آمهوزههههای یونهگ دربههارۀ کهههنالگهو و نمههاد و اسهطوره  -کههه خههود در بنیهان فکههری مرهههون

اندیشه های شرقی است  -توانست نمادهای ترس بشر و سازوکارهای مقابلهه ای و دفهاعی انسهان را

تشخی

دهد؛ بهطوریکه شناخت آنها میتواند تثییر زیادی در تحلیل رفتارها و بنابراین باورهای

افراد و بهویژه نویسندگان و هنرمندان ارائه دهد.

دور از انتظار نیست که نتیجه ای که از نظام تخیل ژیلبر دوران بهدست مهی آیهد بها آمهوزه ههای

دینی کتا های مقدس و بهویژه قرآن مطابقت زیادی داشته باشد؛ چنانکه می توان امر بهه حرکهت

در مسیر حق و نیز تالش برای بیداری و پویایی بشر را در دسهت نظهام روزانهه قهرار داد کهه ضهامن

سعادت بشر است و برعک  ،غفلت و مشغولشدن به لهوولعب و فراموشی را  -کهه مهانع حرکهت
در مسیر کمال و پیشرفت میشود  -در دست نظام شبانه جای داد .البته ناگفته نمانهد کهه رفتارههای

مربوط به هردو نظام در حد طبیعی خود ،الزم و ضامن بقای بشر است ،اما حد افراطگون آن عامل

نابودی انسان خواهد بود .بنا بر آنچه ذکر شد ،میتهوان نتیجهه گرفهت کهه غهر امهروز در حهوزۀ

تخیلشناسی ،بیش از آنکه متکی به فرهنگ و باورهای سنتی غربی دربارۀ تخیل باشد ،در اساس و

خاستگاه خود ،وامدار نظریهها و نظریهپردازان شرقی و بههویهژه عرفهان ایرانهی-اسهالمی اسهت کهه

اغلب در قرون وسطای غربی که اوج دوران شکوفایی در ممالک اسالمی بوده ،شکل گرفته است.
پینوشت

1. Objective
2. Gérard de Nerval

 .3به مقدم کتا  The Anthropological Structures of the Imaginaryاز ژیلبر دوران رجوع کنید.

 .8من گنج نهانی بودم .دوست داشتم که شناخته شهوم؛ په

4. Eikasia
5. Phantasia
6. Phaos
7. Kindi

مخلوقهات را آفریهدم تها در آن هها شهناخته شهوم .حهدیث

قدسی که البته منبع دقیق آن شناخته شده نیست و عالمه مجلسی در بحاراالنوار آن را بهنقل از پدرشان نقل کردهاند.

9. Libido
10. Henri Gohier
11. Eranos
12. Claude Lévi-Strauss
13. Neuro-biological
14. Reflexology
15. Charles Sanders Peirce
16. Mythcritics
17. Mythanalysis
18. Charles Mauron
19. Personal myth
20. Primordial myth
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شفیعی ،فاطمه و حسن بلخاری قهی« .)1390( .تخیل هنری در حکمت اشراقی سهروردی» .مجل متافیزیک،
دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان .شمارۀ  9و  .10ص

.23-19

شیرازی ،صدرالمتثلهین (مالصدرا) 1383( .الف) .ترجم اسفار اربعه .ترجم محمد خواجوی .جلدهای  1تا
 .9تهران :انتشارات مولی.

شیرازی ،صدرالدین محمد .) 1383( .اسفار اربعه .جلد  .3بهضمیم تعلیقات سبزواری .تصحیح و تحقیق و
مقدمه مقصود محمدی .بهاشراف سید محمهد خامنههای .تههران :انتشهارات بنیهاد حکمهت اسهالمی
صدرا.

_____ ( .)1981الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه .چاپ سوم .بیروت :دار احیاء التراث العربی.

صانعپور ،مریم .)1388( .تجرد خیال در حکمت متعالیه .بنیاد حکمت اسالمی صدرا .تهران.

_____ (« .)1389رویکردی تطبیقی به نظری خیال در آراء ابنسینا و مالصدرا» .سال اول .شمارۀ  .1صه
.76-55

عباسی ،علی .)1390( .ساختارهای نظام تخیل از منظر ژیلبر دوران .کارکرد و روش شناسی تخیل .انتشهارات
علمی و فرهنگی .تهران.

_____ ( .)1391تخیل و مرگ در ادبیات و هنر .سخن .تهران.

عطار سلیمان .)1991( .الخیال عند ابنعربی .دارالثقافه .قاهره.

عینالقضات ،عبداهلل بن محمد .)1392( .تمهیدات .با مقدمهه و تصهحیح و تحشهیه و تعلیهق عفیهف عسهیران.
چاپ نهم .منوچهری .تهران.

الغرا  ،محمود .)1993( .الرؤیا و المبشرات .انتشارات نضر .دمشق.

الفاخوری ،حنا و خلیل الجر .)1385( .تاریخ فلسفه در جهان اسالمی .ترجم عبدالمحمد آیتی .کتا زمان.
تهران.

فارابی ،ابونصر .)1361( .اندیشههای اهل مدینه فاضله .ترجم سید جعفر سجادی .کتابخان طهوری .تهران.

فرای ،نورتروپ .)1372( .تخیل فرهیخته .ترجم سعید اربا شهیروانی .چهاپ دوم .مرکهز نشهر دانشهگاهی.
تهران.

کاوندی ،سحر« .)1383( .خیال و ادراکات خیالی از منظر شیخ الرئی
همایش بینالمللی ابنسینا 3-1 .شهریور .1383

و صدرالمتالهین» .مجموعهه مقهاالت

کربن ،هانری .)1373( .تاریخ فلسف اسالمی .ترجم سید جواد طباطبایی .انجمن ایران شناسی فرانسهه .چهاپ
اول .انتشارات کویر .تهران.

_____ ( .)1390تخیل خالق ابنعربی .ترجم انشاءاهلل رحمتی .چاپ دوم .جامی .تهران.

نامور مطلق ،بهمن .)1392( .مقدمهای بر اسطورهشناسی .سخن .تهران.

نجومیان ،امیرعلی« .)1384( .واسازی تخیل هنری رمانتیک» .مجموعه مقاالت اولین هماندیشی تخیل هنری.
ص

.246-235
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