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یکي از شاخههای مهم در مسائل فلسفي ،مباحث انسانشناسي است که در آن بحث از
قوای ادراکي ظاهری و باطني آدمـي از اهميـت ویـژهای برخـوردار اسـت« .خيـال» و
«متخيله» نام دو قوة ادراکي باطني در انسان هستند .جمهور حکماء ،خيال را بـهعنـوان
خزانۀ حس مشترک ،پذیرنده و منفعل و متخيله را از آنجهت که به ترکيـب و تفصـيل
صور ميپردازد ،فعال ميدانند.
" ابنعربي" با حفظ نقش منفعل خيال بهعنوان مجمعي برای حواس ،از خيال خالق و
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آن جهت که خالق است ،شبيهترین موجودات به خداوند ميداند .او در بسـياری مـوارد
نيز خيال و تخيل را بهصورت مترادف بهکار ميبرد ،ولي این به معنای انکار تمایز ميان
این دو ادراک نخواهد بود .تشبيه تمایز ميان خيال و تخيل به عصای "موسـي" و کـار
ساحران ،بحث از خطای در خيال و سخن از تخيل بهعنوان امری غيرواقعي و موهوم از
جمله مواردی است که در تمييز این دو عرصه کارآمداند.
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درآمد
یکي از مهمترین مباحـث فلسـفي ،بحـث از قـوای ادرااکـي ظـاهری و بـاطني انسـان اسـت .قـوای
ادراکي باطنيانسان نيز بنابه رأی مشهور فالسفه ،پنج قوهاند که عبارتاند از حس مشترک ،خيال ،واهمه،
حافظه (ذاکره) و متصرفه .حس مشترک نسبتبه حواس ظاهری پنجگانه ،همچون مخزني است که پـنج
شاخه به آن وارد ميشود :حکمکردن دربارهی رنگ یک جسم ملون ،دیدن قطرات باران بهصـورت خـط
ممتد ،و مشاهدة حرکت دوراني آتشدان از نشانههای دال بر وجود حس مشترک ميباشـد .خيـال ،خزانـۀ
حس مشترک ناميده ميشود .واهمه ،مدرک معاني جزئيه است و حافظه که بنـابـه عملکـرد آن ذاکـره و
مسترجعه نيز نام ميگيرد ،خزانۀ واهمه است .قوه متصرفه در تفصيلوترکيب صور دخالت مـيکنـد ،ایـن
قوه اگر توسط قوة عاقلۀ انسان بهکار گرفته شود مفکره و اگر توسـط وهـم بـهکـار آیـد متخيلـه ناميـده
ميشود.
تعداد این قوای باطني و عملکرد و فعاليتي که به آالت این قوا منسوب است؛ تفاوت آنها با یکدیگر و
در نهایت مادی و مجرددانستن آنها از مسائل اختالفي این عرصه است که پرداختن به آنهـا در مجـال
این نوشتار نيست .هدف این نوشتار تحليل عملکرد دو قوة خيال و متخيله است .توضيح اینکه ،همانگونه
که گفته شد ،در شمارش قوای باطني ،از دو قوة خيال که خزانۀ حس مشترک است و متخيله کـه تعبيـر
دیگری از متصرفه یا مفکره است ،سخن گفته ميشود ،آیا این دوقوه ،تغایر حقيقي با یکدیگر دارنـد آیـا
دوقوه متفاوت اند و یا دو تعبيراند از حقيقتي واحد در صورت اختالف ،علت تشـابه نـامگـذاری چيسـت و
درصورت وحدت ،دوگانه دانستن آنها ازچه روست نگارنده ،در این مقال بهدنبال یـافتن پاسـخي بـرای
این پرسشها در کتاب «الفتوحات المکيه» ابنعربي است.
ازآنجا که در حکمت اسالمي ،سخن از تضاهي عالم کبر و عالم صـغير اسـت؛ بـه همـانسـان کـه در
عالم کبير ،غيب و شهادت و برزخ ميان آن دو که همان عالممثال است ،متصور است در عالم انساني کـه
درحقيقت مشتمل بر حقایق عالم اکبر است نيز سخن از حس و خيال و عقل است .بـدینترتيـب حـواس
انسان دریچۀ فهم عالم ماده ،خيال او مسافر عالم ملکوت و عقل او سالک حضرت جبروت است .بنابراین
قوة خيالِ آدمي است که او را به وادی عظيم و حيرت زای مثال مطلق ميرساند .گرچه ،در ميان عرفـا و
فالسفه ،ابنعربي در پرداختن به این ساحت متعالي بينظير است ،ولي سخن از این بارگاه ملکوتي ،قبـل
و بعد از "شيخ اکبر" نيز همچنان بهچشم ميخورد.
در مباحث انسانشناسي فلسفي سخن از قوای ادراکي آدمي مطرح شده و در این ميان ،خيال در عـداد
یکي از این قوا مورد توجه فيلسوفان قرار گرفته است" .فارابي" که دغدغۀ دین دارد ،در مسئلۀ نبوت ،در
بيان کيفيت وحي و ارتباط نبي با عالم غيب ،از مسئله خيال بهره ميگيرد و "ابنسينا" نيز بخش مهمـي
از مباحث رسائل تمثيلي خود را به آن اختصاص ميدهد .فارابي و ابنسينا اگرچه عـالم خيـال منفصـل را
نميپذیرند ،ولي درحقيقت با پذیرش نفس فلکي ،وظيفۀ عالمخيال را به آنها ارجاع مـيدهنـد ،چـرا کـه
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آن ها نيز به ضرورت پذیرش موجوداتي که ميان عالم مادی و مجرد به تـدبير عـالم محسـوس بپردازنـد،
واقف بودهاند .پس از آنها در فلسفۀ سهروردی ،بحث از خيال با جهانشناسي ،و سخن از طبقـات عـالم
پيوند ميخورد و از این رهگذر ،خيال واسطهای خواهد بود که از دریچۀ آن ميتوان عامل مثال را بهنظاره
نشست.
 .2اهميت خيال نزد ابنعربی
خيال ،از کليدواژههای بسيار اساسي و ضروری در نظام فکری محيالدینبنعربي اسـت .عـالم خيـال،
گستره ای چنان وسيع دارد که یک جانب آن ،بخش عظيمي از حيات دنيوی و جانب دیگرش ،عوالم پس
از مرگ تا روز قيامت است.
با سيری در فتوحات این نکته عيان ميشود که ابنعربي با ورود به بحث خيال ،لحـن کـالم او تغييـر
کرده ،هيجانزده و شورانگيز دربارة آن سخن ميگوید ،تا آنجاکه گاه احساس ميشود تعابير او بـه ظـاهر
هماهنگ نيست .او ،خيال را حلقۀ واسط و جایگاه اتصال حواس و معاني ميداند و قائل است که حواس،
حرکتي عروجي به سمت خيال دارند و معاني ،سيری نزولي بهسمت خيال مينمایند و در آنجا یکـدیگر را
مالقات ميکنند (حکمت ،1321 ،ص .)06
او ،این عالم را با اسامي مختلفي ميشناسد گاه از خيال مطلق و یا برزخالبرازخ نام برد و گـاهي تعبيـر
«حق مخلوق» را بهکار ميگيرد .عالم مثال که «عالم برزخ» نيز ناميده ميشود حدّ واسط عالم محسوس
و معقول است؛ از مادّه ،عاری است ،ولي از خصوصيات و عوارض آن خير .موطني اسـت کـه در آن ارواح
تجسّد ،و اجساد تروّح ميیابند؛ از عالم حسّ ،کمتر مادّی است و از عالم عقول ،کمتر مجـردد .ایـن عـالم،
مبنائي برای تصدیق رؤیاها و گزارشهای شهودی و تأویل و تعبير منامات است.
 .1معانی مختلف خيال از ديدگاه ابنعربی
تأمّل و کنکاش در سخنان ابنعربي نشان ميدهد که نزد او «خيال» ،کاربردها و معاني مختلفي دارد،
عالم خيال گاهي واسطۀ حسّ و عالم عقل است و همان عالمي است که در حالت خواب و رؤیـا شـخ
نائم با آن مرتبط ميشود .در کلمات ابنعربي گاهي خيال ،به هرآنچه جز خداوند باشد اطالق مـيگـردد.
در اینباره ،عبارات صریح بسياری وجود دارد مبنيبر اینکه خيال مطلـق همـان «عمـاء» اسـت .توضـيح
اینکه در حدیثي از پيامبر ،از بودن خداوند قبل از خلقت سؤال ميشـود؛ حضـرت در جـواب از واژة عمـاء
استفاده ميکنند«1.عماء» نزد ابنعربي اولين ظرفي است که کنيونت حق را پذیرفته اسـت .نـزد او همـۀ
موجودات در این عماء ظاهر شده اند و خود این عمـاء از «نفـسالرحمـان» منتشـي شـدهاسـت .مـراد از
«نفسالرحمان» وجود منبسط و هستي عامّ و فراگير است ،زیرا رحمت رحمـاني حـق بـه معنـي اعطـای
وجود به همۀ موجودات به نحو عامّ است .او با استناد به حدیث «کنزمخفي» ،ميگویـد مبـدأ آفـرینش را
اشتياق ازلي خدا برای شناخته شدن ميداند .بر اثر این اشتياق« ،نفسالرحمـان» بـهوجودآمـده و سـپس
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عماء از آن حاصل ميشود .این ،عماء را ابنعربي «حق مخلوق به» مينامد یعني از یکسو حقد اسـت و
جنبۀ بطون دارد و ازسویدیگر خلق است و دارای جنبه ظهور( .همان ،تلخي ص .)01 – 00
 .1-2خيال بهمعنای ماسویاهلل
منظور ابنعربي از خيال ،گاه کلد ما سوی اهلل است بدینترتيب کـه بـر طبـق اندیشـه وحـدت وجـود
تنها خداوند است که متصّف به وجود اسـت و ماسـوا وهـم و خيالنـد؛ تنهـا او موجـود اسـت و سـایرین،
تجلي و ظهورات این وجودند .نزد ابنعربي همينجهـان محسـوس کـه مـا درحـالحاضـر آن را تجربـه
ميکنيم چيزی جز رویاء نيست .از دیدگاه او ،با ملحوظ داشتن حدیث پيامبر ،خواب یوسـف ،خـواب انـدر
خواب و خيال اندر خيال بودهاست .توضيح اینکه اگر ایـن عـالم دنيـا  -طبـق حـدیث پيـامبر -خـواب و
رؤیا باشد و بيداری تنها پس از موت حاصل شود در این صـورت ،رؤیـای یوسـف شـبيه ایـن اسـت کـه
شخصي خواب ببيند که خواب مي بيند .ابنعربي با استناد به حدیث مشهوری از پيامبر کـه مـيفرماینـد:
"النّاسُ نيامٌ فاذا ماتوا انتبهوا" ،سراسر زندگي دنيوی ما را خواب و رؤیا ميداند .و البته این حقيقت را از
زمرة مسائلي نمي داند که هر انساني و حتدي هر پيـامبری از عهـدة درک آن برآیـد ،بلکـه او ایـن امـر را
مخصوص مقام محمّدیه ميداند و این برتریِ حضرت ختمي مرتبت را بر سایر انبياء ،ذیل داستان حضرت
8
یوسف بازگو ميکند.
در این اصطالح ،خيال ،همهچيز جز حضرت حق را شامل ميشود از همين روست که ابنعربي گـاهي
واژة سحر را به عالم اطالق ميکند" :فالعالَم کلّه سِحر ،يخيّل اليک انّه حقّّ لقيس بحقّّ يخيّقل
اليک انّه خلّ ليس بخلّ ،اذ ليس بخلّ من کلّ جه ليس بحّّ منِ کلّ جه" (ابنعربي ،بي تا،
ج  ،8ص )111
نزد ابن عربي اگرچه ماسوای حضرت حق ،همگي بسان تخيل و رویاست ولي نه تخيّلي پوچ و بيمعنا،
بلکه همانند رؤیاهای صادقه باید تأویل شود .3در حقيقت این خواب از نوع "اضغاث احالم" نيست بلکـه
خوابي معنيدار است که اگرچه خودش حقيقت نيست ،ولي بهگونـهای غـام و مـبهم ،مـنعکسکننـدة
حقيقت ،یا نماینده و سمبل حقيقت است و چيزی را نشان ميدهد .آن حقيقت در نظر ابنعربـي ،عبـارت
است از «مطلق» یا واقعيت و همان است که ابنعربي آن را "حقد" مينامد.
 .1-1خيال بهمنزلة عالمی واسطه در عالمکبير و صغير
همان گونه که گذشت ،مرتبۀ واسطه ميان غيب و شهادت را "عالممثال" و یا "حضرت خيال منفصل"
نام مي نهيم که آدمي از طریق قوة خيالخویش (خيال متصل) به این عرصه راه مـيیابـد .ابـنعربـي در
فتوحات ،از حضرت غيب و شهادت ،و عالمي که از اجتماع این دو حاصل ميشـود ،سـخن مـيگویـد .او
ميان "عالَم" و "حضرت" ،تفاوت قائل ميشود .بدینترتيب که سخن از دو حضرت غيب و شهادت و نيز
دو عالم غيب و شهادت است که عالم و حضرتي واسطه را ایجاد مينمایند .او در مقامِ بيانِ مثال ،بَصر را
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مدرک عالم شهادت و بصيرت را مدرکِ عالم غيب ميداند .او حضـرت خيـالي را نيـز کـه از اجتمـاع دو
حضرت مذکور متولد ميشود ،عالم ظهور معاني در قالبهای محسوس ميداند:
ان العالم عالمان الحضره حضرتان ،ان کان قد تولقد بينهمقا حضقره ثالمقه مقن
مجموعهما ،فالحضره الواحده حضره الغيب لها عالَم يقال له عالَم الغيب الحضره
المانيه هی حضره الحس الشهاده يقال لعالمها عقالَم الشقهاده  ...المتولقد مقن
اجتماعهما حضره عالم فالحضره حضره الخيال العالم عالم الخيال» (همقان،
 ،3ص.)24
بدینترتيب ابنعربي ميان حضرت و عالم تفکيک قائل ميشود .ميتوان در تحليل کالم او ،حضرت را
به قوای ادراکي و عالم را به شيئي که مورد ادراک قرار گرفته است ،تفسـير نمـود .بـدینترتيـب مـراد از
حضرت غيب ،عقل است که عالم غيب را مورد ادراک قرار ميدهد؛ حضرت حس به قوای نفساني تعبيـر
ميشود که عالم حس و شهود را مي شناسد و درنهایت قوة خيال آدمي ،همان حضرت خيـالي اسـت کـه
مدرکِ عالم خيال است (عطار ،بي تا ،ص  .)31بنابراین ،چون حضرت خيالي و عالم خيـال از اجتمـاع دو
عالم مذکور نتيجه مي شود ،اوسع از هر دو حضرت و هر دو عالم اسـت؛ اگـر عقـل جـز معـاني مجـرد را
نمي شناسد و حس از ادراک این معاني ناتوان است و حيطۀ شناخت آن امور جسـماني اسـت ،در عـوض
خيال قادر است معاني مجرد را صورت محسوس بپوشاند و آنها را درمعرض ادراک آورد و ازاینرو اوسع
از عالمين است.
"سليمان عطار" ،خيال را واژهای دارای مفهوم وسيع ميداند که مي توانـد بـه چهـار مفهـوم متفـاوت
اطالق شود .او قوة خيال و قوة تخيل را بهعنوان دو مفهوم متمایز نام ميبرد ،قوة خيال را بهعنوان قوهای
خلداق در آدمي برميشمارد و آن را غير از قوة تخيل مـيدانـد ،تخيـل در نظـر او ميـان انسـان و بعضـي
حيوانات مشترک است ولي قوة خلداقۀ خيال ،مخت آدمي است .او ،در ادامه ازآنجا کـه معـاني خيـال را
متداخل ميداند چهار معنای مذکور را در دو معنای کلي منحصر مينماید و در این تقسـيمبنـدی جدیـد،
مجموع قوة خيال و تخيل را ذیل نام "خيال متصل" قرار ميدهد (همـان ،ص  33و  .)38ابـنعربـي در
شمارش قوای باطني ،قوة مصوره ،مفکره و عاقله را مخت انسان ميداند ،و سایر قوا را ميـان انسـان و
حيوان مشترک ميداند.
 .9مترادف بودن خيال و تخيل در پارهای استعماالت
تعابير شيخ نيز از قوة خيال در بسياری از عبارات متفاوت است ،قوة خيـال و قـوة متخيلـۀ بـهصـورت
کامال مترادف بهکار رفتهاند ،بهطوریکه نميتـوان هيچگونـه تمـایزی ميـان آنهـا برقـرار نمـود .حتـي
گاهي دیده ميشود که او از عالم خيال با لفظ عالم تخيـل تعبيـر مـيکنـد و آن را متـرادف عـالم بـرزخ
قرار ميدهد " :جعل سبحانه عالم التخي ل ،البقرخ هقو تنقال المعقانی فقی اللقو الح قيه"...
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(ابنعربي ،بي تا ،ج  ،1ص  .)301یا درجایيدیگر ،بهصراحت قوةمتخيله را همان خيال متص ل مـينامـد:
"...القوه المتخيله فی االن ان هو الخيال المتلل ("...همان ،ج  ،8ص .)311
بررسي و کنکاش عميقتری در فتوحات ،این حقيقت را برای خواننده روشنتر مينماید؛ چراکه مواردی
جلب توجه مينماید که کارکردی یکسان ،یکبار به قوة خيال و باردیگر به قوة متخيله منسوب ميشـود.
به عنوان مثال در عبارتي از جلد دوم فتوحات ،ضبط صوری که توسط قوای حسي به خيـال تحویـل داده
مي شود و نيز صورتهایي که توسط قوة مصوره ساخته ميشـود ،هـر دو را بـه خيـال نسـبت مـيدهـد
(همان ،ص  )310و در عبارتدیگری از همين مجلد ،دقيقا همين عملکرد به قوة متخيله منسوب ميشود
(همان ،ص" .)118محمودالغراب" نيز در شمارش قوای باطني گاهي «خيـال و متخيلـه» را بـهصـورت
مترادف یکدیگر بهکار ميبرد (محمود الغراب1003 ،الف ،ص  .)88البته ،همانگونه که در ادامه خواهد آمد
این مطلب بدانمعنا نيست که محمودالغراب تفاوتي ميان خيال و تخيل لحاظ نکند .بلکه مراد این اسـت
که وی در پارهای از استعماالت« ،قوةمتخيله» را بهمعنای «قوةخيال» بهکار ميگيرد هرچنـد بـه تفـاوت
جدی ميان خيال و تخيل معتقد است.
گاهي نيز ابنعربي ،واژة «متخي ل» را در مـورد صـورتي کـه تحـت فرآینـد خيـال واقـع شـدهاسـت
بهکار ميبرد (ابنعربي ،بي تا ،ج  ،8ص  .)011دراینگونه تعبيرات ،اگرچه تمایز اساسي ميـان «خيـال و
تخيل» لحاظ نميگردد ،اما ميتواند شاهدی برتفاوتي اعتباری قلمداد گردد .بدینترتيب ميتوان گفت در
پارهای موارد ،مراد از «متخيل» صورتي است که حاصل فرآیند خيال است.
 .3تمايز خيال و تخيل در استعماالت مختلف
اما ازسویدیگر ،با عبـارات دیگـری مواجـه مـي شـویم کـه بـه جـد در مقـام تفـاوت ميـان خيـال و
تخيل هستند ،این موارد به قرار زیراست:
 .3-2خيال ،حقيقت است و تخيل ،مجموعهای از حق و باطل
یکي از عرصههائي کـه تمـایز ميـان خيـال و تخي ل ،مـورد لحـاظ قـرار مـيدهـد ،بحـث از خطـای
ادراکات خيالي است .همان گونه که گذشت ،خيال به معـاني مختلفـي اسـتعمال مـيشـود؛ گـاهي مـراد
از آن«کل ماسوی اهلل است و گاهي عالمي واسطه بين مادیات و مجردات ،و گاهي نيـز قـوهای ادراکـي
است .واضح است که در دو معنای نخست ،بحث از خطا و اشتباه بيمعناست ،چراکه بحـث از خطـای در
ادراک از مباحث مربوط به معرفتشناسي است و آنجاکه منظور از خيال ،سـاحتي هسـتيشناسـانه باشـد،
بحث از خطا مطرح نميشود .ازاینروست که محي الـدین ،خيـال را نـور و در اتصـاف بـه نوریـت ،احـق
مي داند .او خيال را حقيقت مـيدانـد ،ولـي تخي ل را مجموعـهای از حـق و باطـل؛ "ان الخيقال حقّ
کله التخيل منه حّ منه باطل( "...ابنعربي ،بي تا ،ج  ،8ص )113
بدینترتيب خيال از تخيل متمایز مي شود؛ در خيال بطـالن راه نـدارد ولـي تخيـل محفـوف شـده در
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حقيقت و خطاست .ازاینرو ،در نظام فکری ابنعربي ورود خطا و اشـتباه بـه عرصـۀ خيـال امکـانپـذیر
نيست ،چرا که خيال نور است و احق اشياء است در نور بودن .او ،از آنجا که وظيفۀ خيال را حکـم کـردن
نميداند و نيز روزنۀ ورود خطا را در صدور حکم ميشمارد ،بنابراین ،خيال را از هرگونه خطـا و اشـتباهي
منزه ميداند .نزد ابن عربي حس نيز همچون خيال ،حاکم نيست .درنتيجه ،خطای حسي نيز معنا ندارد .در
تمامي مواردی که به اشتباه ،خطا به حس و خيال نسبت داده ميشود این خطـا در حقيقـت منسـوب بـه
عقل حاکم است.
همچنين اگر خيال را بهمعنای خزانه حواس در نظر بگيریم – همانگونه که جمهور فالسفه نيز چنـين
کردهاند -وقوع خطا معنيدار نيست .ابنعربي به خزانه بود خيال ،اشاره مـينمایـد وی خيـال را مجمعـي
برای بایگاني صورتهای محسوس مي داند .او ،قوة مصوره را از خادمين این خزانه دانسته که به ترکيـب
و تفصيل و توليد صورتهای جدید ميپردازد (ر ک :ابنعربي ،بي تا ،ج  ،8ص  .)82آنگاه که ابنعربـي
خيال را بهعنوان قوهای ادراکي بهکار مي گيرد ،زماني است که با دخالت ارادة انسان ،امکان وقوع خطا نيز
مطرح ميشود .او خيال متصل را به دو قسم تقسيم ميکند 8:قسمتي که حاصل از تخيل است و قسـمتي
که بدون تخيل حاصل ميشود؛ و برای مورد دوم ،صورتهایي را که شخ نائم در خواب ميبيند ،مثال
ميآورد (همان ،ص .)311
بدینترتيب در حضرت خيالِ متصل که سرزميني است مشتمل بر معانيای کـه صـور حسـي بـر تـن
کردهاند ،دو سنخ موجود بهچشم ميخورد :یک دسته صـورتهـائيانـد کـه حاصـل فعاليـت و ترکيـب و
تفصيلهای ذهن آدمي است -یعني نفس انسان بهواسطۀ قوة متخيله بـه ترکيـب و ایجـاد صـور جدیـد
ميپردازد -و دستۀ دیگر ،صرفا نتيجۀ انعکاس و ظهور عالم مثال در نفـس آدمـي اسـت بـدون اینکـه از
جانب ذهن انسان دستخوش تغيير و تحول گردد .واضح است که در این عمليات ،قوة متخيله بـهصـورت
فعال و خلداق ظاهر ميشود و به خلق و نوآوری ميپردازد.
نگارنده بر این باور است که در عبارت فوق ،ابنعربي در مقام لحاظ تفاوت ميان «خيال» و «تخيـل»
است و این عبارت از زمره مواردی است که تخيل ،بهصورت متفاوت با خيال بهکار رفتهاست.
"قيصری" نيز در عبارتي از شرح فصوص همين مسلک را ميپيماید .وی صورِ حاصـلشـده در خيـالِ
متصل را پنج قسم ميکند :برخي از حواس ظاهری حاصل ميآیند و برخي دیگر حاصل خلداقيت و ابتکـار
قوة متخيلهاند .قسم سوم ریشه در عالم معاني و عقول قدسي دارند ،صور منعکسشده از خيال منفصل در
نفس انسان ،دستۀ چهارم اند و باألخره قسم آخر ،حاصل فعاليت ابليس و شياطين است و از اینجا وجـوب
هدایت الهي نتيجه ميشود (قيصری رومي ،1320 ،ص .)168
بدینترتيب خيالي که بر اثر تخيل حاصل مي شود ،بزنگاه دخالت ارادة آدمي و در نتيجه دخالت شيطان
و بروز خطا خواهد بود .سليمان عطار نيز با اشـاره بـه نقـش اراده در فعالي ت ایـن قـوه ،گویـا تخيـل را
انجــام فرآینــد اعمــالي مــيدانــد کــه موجــب مــيشــود درنهایــت ،معنــائي درصــورتي لطيــف و خيــالي
تجسد یابد .او در این فرآیند ،سایر قوا  -از جمله ذاکره و مفکره -را نيز دخيل ميداند .او فرآیند تخي ل را
شامل تمثل و صورتدهي کائنات در قالب صوری که دلخواه شخ متخيل است ،ميداند بـدینترتيـب
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این قوه قادر خواهد بود همۀ کائنات را در تشکلهای جدیدی که خود اراده ميکند ،صـورتدهـي نمایـد.
این اراده جز برای موجوداتي که دارای قوة خيالاند تدارک نميشود (عطار ،بي تا ،ص .)20
در این هنگام است که شيطان قدرت تصرف در حضرت خيالي را دارد ،بدینترتيب که جن و شـياطين
مي توانند صوری را که غيرحقيقي است برای انسان مجسم سازند .این تصرف تا مادامي که جسم انساني
در حصار مادیات گرفتار است ،ادامه دارد ،مگر اینکه شخ عارف با امداد پروردگار مـورد حمایـت قـرار
گيرد .بدینترتيب ،بهنظر ابن عربـي راه رهـایي از خطـای در خيـال نـزد تسـليم در برابـر خداونـد اسـت
(الغراب 1003 ،الف ،ص  21و 16؛ ابنعربي ،بي تا،ج  ،8ص  .)100از دیدگاه ابنعربي ،برای ایمنبـودن
از این خطر ،باید خيال را تابع قلب کنيم که محل نزول حکمتهای الهي است .بـهقـول "ابوزیـد" ،اگـر
خيال تسليم دادههای حسي شود خيال عامۀ مردم است و اگر تابع دادههای قلـب گـردد ،خيـال عارفـاني
خواهد بود که حقایق امور را ادراک ميکنند (حکمت ،1321 ،ص .)00
از نظر ابنعربي ،معرفت قلبي یعني قبول تجليات نامتناهي و بيپایان حق ،و این یعني سـجود دائمـي
قلب در برابر تجلي اسماء الهي (همان).
 .3-1تخيل به معنای برداشتی غيرواقعی است
ابنعربي خود در بسياری موارد از واژة «یتخيل» بـرای برداشـتهـای غيرواقعـي و نادرسـت اسـتفاده
ميکند؛ « باست قاء الظمان الذی تخيّل ال راب ماء» (ابنعربي ،بيتا ،ج  ،8ص)388
در این عبارت ،سـراب را آب پنداشـتن ،بـه معنـای تصـوری غيرواقعـي و خـالف حقيقـت اسـت کـه
برای تفهيم آن از واژة «یتخيل» استفاده شـده اسـت .نـزد وی گـاهي تخي ل بـه برداشـتهـای وهمـي
انسان اطالق مـيشـود .او بـهصـراحت در فتوحـات ،مـواردی را کـه متعلـق و همـاني انسـان اسـت را
تخيل مينامد؛ "فن بحه عن التخيل الذی يتخيله الوهم" (همان ،ج  ،1ص )801واضـح اسـت در ایـن
عبارت ،وهم نه بهعنوان قوهای است که حکما آن را مدرک معاني جزئيه ميدانند ،بلکـه منظـور ،همـان
اصطالح رایج عرفي است که تصورات و تصدیقات غيرواقعي را شامل ميشود.
در داستان موسي و سحرة فرعون نيز ،آن هنگام که سـاحران بـه غلـط ،تصـور کردنـد کـه موسـي از
مارهای جادوئي آنها ميترسد برای این برداشت ناصحيح ،از واژة «تخيل» استفاده ميکند .این دریافـتِ
نادرســت جــادوگران ،غيرمطــابق بــا واقــع و نفــساالمــر بــود ،چراکــه تــرس موســي از غلبــۀ باطــل
بر حق بود ،نه از سحر ساحران" :فتخيل ال حره ان موسی خقا مقن الحيقات ،کقان موسقی فقی
نفس االمر غير خائف من الحيات" (محمودالغراب(1003 ،الف) ،ص  .)18مـواردی کـه علـمِ ناشـي از
تخيل و ایهام ،مقابل و معارض علمِ تحقيقي قرار ميگيرد نيز از همين سنخ است.1
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 .3-9عرصة تخيل ،تصرف در نظر است ولی خيال ،تصرف در منظور فيه
"محمودالغراب" در مقدمۀ کتاب خود ،به تبعيت از ابنعربي ،تفاوت ميان خيال و تخي ل را بـه تفـاوت
عصای موسي و کار ساحران تشبيه مينماید (همان ،ص " )0ابن ترکه" نيـز بـهصـراحت ،مبـدأ اعمـال
فرعونيان را تخيل ميداند و موسي را فاقد اینگونه علوم معرفي ميکند .او فعل الهيِ حضـرت موسـي را
نتيجۀ ارتباط با حضرت خيالي ميداند ،ولي در مورد اعمال سحرة فرعون ،تعبير «تخيل» را بهکار ميبرد.
ازاینرو ،تأمل در این داستان ميتواند راهگشای مهمي در تمایز ميان خيال و تخيل تاحد زیـادی راهگشـا
0
باشد.
ابنعربي واژة «السحر» مأخوذ از «السَّحَر» ميداند؛ یعني اختالط نور و ظلمت .بـدینترتيـب «سـحر»
نيز وجهي به نور و وجهي به ظلمت دارد .جانب نوراني آن از ایـن روسـت کـه بـه چشـم نـاظرین ،بـه
صورت امری حقيقي جلوه ميکند و وجۀ ظلماني آن ،به اینجهت است که آنچه بهچشم ميآیـد ،خـالف
نفساالمر و حقيقت است (همان ،ص  .)13در داستان مذکور نيز ،در نتيجه سحر ساحران ،ایـنگونـه بـه
چشم ناظرین جلوه ميکند کـه مارهـا در حـال حرکـت و تکاپوانـد درحـاليکـه حقيقـت چنـين نيسـت:
«يخيل اليه من سحرهم انها تسعی» (طه  .)00/جالب اینکه ابن عربي معتقد اسـت کـه خـود سـاحران،
آنها را بهصورت ریسمان ميدیدند نه بهصورت مارهای متحرک؛ چراکه آنها از طریق تصـرف در نظـر
موسي و حاضرین ،ریسمانهای خویش را بهصورت مار نمایش دادند ،ولي این تصرف در مورد خودشان و
شخ غائبي که بعد از این تصرف وارد آن ميدان شود ،وجود ندارد .درحقيقت ساحران بـا عمـل سـحر،
قلب نظر مينمایند نه قلب منظورٌفيه ،و شاید به هميندليل هم ،خـودِ سـاحران از کـار خـویش خـوف و
اضطرابي نداشتند ،چراکه به غيرواقعي بودن آن واقف بودند.
درواقع آنها قدرت تغيير و تصرف در خارج و نفس االمر را نداشتند ،بلکه تنها در نظر نـاظرین تصـرف
نمودند .آنها با بهکارگيری اسماء مخصوص و تسـلط بـر آنهـا ،در خيـال حاضـرین دخالـت کردنـد .در
حاليکه عمل موسي از باب حقيقت و نفس االمر بود ،او که موید به تأیيدات الهي بود و وظيفهاش هدایت
آدميان؛ در پي آن نبود که با اعمال تصرف و تسلط بر اذهان ،امری غيرواقعي و نادرست را درنظـر مـردم
صحيح جلوه دهد ،بلکه کار او مربوط به عرصۀ خيال و حقيقت بود ،او برخالف ساحران قلـب منظورٌفيـه
کرد نه جلب نظر.
"فله (ای ل احر) بتلک االسماء قلب النظر ال قلب المنظو فيه هذا بخال علا
موسی عليه ال الم حين القاها عن االمر االلهی ،فانقلب المنظو فيله فتبعه النظر"...
(محمودالغراب3993 ،الف ،ص)33
واضح است که در پي تغيير منظور فيه ،نظر هم تغيير ميکند ولي این تغييـر از آنجهـت کـه مطـابق
حقيقت است ،برخالف مورد قبل ،غيرواقعي نيست ،ابن عربي در این داستان ،دو خوف را به موسي نسبت
ميدهد؛ 1خوف اول هنگامي بود که عصای خویش را افکند و به مار تبدیل شد ،و خوفدوم هنگـامي کـه
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فعل ساحران را مشاهده نمود .این خوفثاني از ترسِ غلبۀ ساحران بر امت بود ،ترس از اینکـه مـردم بـه
دروغين بودن فعل آنها واقف نشوند و نتوانند ميان حق و باطل تفکيک کنند.
نکتۀجالبي که ابنعربي تذکر مي دهـد ایـن اسـت کـه خداونـد عل ت ایـن خـوفثـاني را از سـاحران
مخفي داشت .آنها گمان کردند که موسي از مارهای جادوئي آنها خائف است و این را دليلـي دانسـتند
بر اینکه فعل موسي از قبيل سحر و جادو نيست ،چراکه اگر موسي خود سـاحر مـيبـود ،خـوف و تـرس
برای او معني نداشت (همان ،ص  .)11-18ابنعربي در فتوحات بالفاصله پـس از اشـاره بـه مـاجرای
عصای موسي و کار ساحران بافـاء تفریـع ،بـه بيـان تفـاوت بـين خيـال متص ل و منفصـل مـيپـردازد
(رک :ابنعربي ،بي تا،ج  ،8ص .)311او خيال متصل را با زوال تخيلِ فاني همراه مـيدانـد ،ولـي خيـال
منفصل را حضرتي ذاتي مي داند که محل تجسد ارواح و معاني است .گویا تفاوت ميان عصـای موسـي و
فعل ساحران به تفاوت ميان خيال منفصل و خيال متصل باز ميگـردد .بـدینمعنـا کـه فرعونيـان فعـل
خویش را با دخالت در خيالِ متصل ناظران ،تحقق بخشيدند ،ولي موسي معاني متجس ده در عـالم خيـال
منفصل را به رؤیت کشيد.
نزد ابن عربي ،خيال سرزميني حقيقي و واقعي است که انسانهـا بـا ارتبـاط بـا آن عرصـه مـيتواننـد
به مشاهدة اموری بپردازند که قوای ظاهری آدمي از ادراک آنها ناتوان است .نمونـۀ ایـن مشـاهدات در
عالم رؤیا ،پس از کاهش شـدت اشـتغال روح آدمـي بـه بـدن حاصـل مـيشـود ،ولـي بـرای عارفـان و
خاصان درگاه حق ،این شهود و مکاشفه در اوقات دیگر نيز بهوقوع ميپيوندد .پرواضح است که قوهای که
این مکاشفات را تدارک ميبيند ،غير از آن قوه تخيل عمومي و همگاني است که بـه ترکيـب و تفصـيل
صور مي پردازد .از قوة نخست که وسيلۀ ارتباط عارف با حضرت خيال منفصل است ،به همت عـارف نيـز
تعبير ميشود که غير از قوة تخيل است .ابنعربي ،تخيل را مقامي ساری در عموم و همگان ميدانـد نـه
مخصوص گروهي خاص (همان ،ج  ،8ص  108و .)101
"ابوالعالء عفيفي" در تعليقـه بـر فصـوصالحکـم  16بـه تبعي ت از ابـن عربـي ،ميـان قـوة متخيلـه و
همتِ عارف تفکيک قائل ميشود؛ وظيفۀ متخيله را خلق و ابتکار دانسته و آن را در همۀ انسانها عمومي
ميداند ،ولي همت عارف را قادر بر خلق اموری در عالم خارج ميداند گویا تفاوت همت و تخي ل ،همـان
تمایز ميان خيال و تخيل است.
 .3-3خيال ،غالبا فعال است و تخيل ،منفعل
همانگونه که گذشت سخن از دو قوة خيال و متخيله در مباحث انسانشناسي فلسفي مسبوق به سابقه
است .جمهور حکماء ،خيال را خزانۀ حس مشترک ميدانند که به حفظ و ضبط صور ميپردازد .باتوجه به
اینکه رابطۀ نفس با صورخيالي در نظر فالسفۀ مشاء ،حلول و انطباع است بدینترتيـب مـيتـوان نتيجـه
گرفت که خيال نزد آنها منفعل عمل ميکند .منظور اینکه قسمتي از مغز که محل انطباع صـورتهـای
خيالي است ،این صور را ضبط و نگهداری ميکند و نسبت به این صورتها منفعل و پذیرنده اسـت .امـا،
قوة متخيله ـ که به اعتباری همان قوه متصرفه است که توسط وهم بهکار گرفته مـيشـود ـ وظيفـهاش
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ترکيب و تفصيل بين این صورتها و خلق فرآوردههای جدید است که اگرچـه نـه مجمـوع ،ولـي اجـزاء
متشکله آن توسط حواس جمعآوری ميشود.
فارق از تفاوت های جزئي موجود در بحث از قوای آدمي ،موارد فوق مورد اتفاق جمهـور حکمـاء مشـاء
است؛ واضح است عملکرد قوه متخيله عملکردی فعال و خلداق است ،چراکه با استفاده از مواد اخذشـده از
خزانۀ خيال به خلق و ابداع ميپـردازد .از اینـرو پـيش از ابـنعربـي ،خيـال را منفعـل و تخيـل را فع ال
ميدانستند .ولي ازآنجا که در دیدگاه شيخ ،خيال اهميت بهسزایي ميیابد و از خزانۀ صـرف بـودن ارتقـاء
ميیابد ،این رویکرد تغيير جدی ميیابد در این دیدگاه ،خيال عالوهبر جنبـۀ انفعـال ،خلدـاق و فع ال هـم
هست .جای تردید نيست که مواقعي که ابنعربي خيال را بهعنوان خزانه حس مشـترک اراده مـينمایـد
خيال ،منفعل و پذیرنده است؛ " ...باجااء الکون الحاصقله مقن ا سقال الحقواس فقی المح وسقات،
فتمتلیء خاانه الخيال( "...همان ،ج  ،8ص )82او در عبارتدیگری از فتوحات بهصـراحت نقـش قـابلي
برای خيال ،قائل است و آن را در قبول صور شبيهترین موجودات به هيولي ميداند:
" هی قوه هيوالنيه قابله لجميع مايعطيها الحس من اللو قابله لما تفقت فيهقا
القوه الملو ه ...ليس فی القوی من يشبه الهيولی فی قبقول اللقو اال الخيقال"...
(همان ،ص)193
ولي او در همين حيثيت خيال نيز بهنحوی به نقش فعال قوه خيال توجه ميکند ،بـدیننحـو کـه قـوه
مصوره را از خادمين و کارگزاران این قوه دانسته که به ابداع و ابتکار ميپردازد .نزد او قوة مصورة ،شـأني
از خيال است که این توانایي را واجد است که ميان صورتهای خيـالي اخذشـده ،بـهحسـب دلخـواه بـه
ترکيب و گزینش بپردازد:
«ليری مقاتقر فقی خاانقه الخيقال القذی فعقا اليقه الحقواس مقا اخذتقه مقن
المح وسات ما صوّ ته القوّه الملوّ ه التی هی من بعض خدم هذه الخاانقه». . .
(همان ،ص)373
مطابق آنچه که گذشت ،قوه خيال در مواردی که به منزلۀ خزانۀ محسوسات است منفعل و در مواردی
که بهمنزلۀ قوة مصوره که از خادم خيال است ،فعال خواهد بود .الزم به توضيح است که اگرچـه دو قـوة
مصوره ،متصرفه ،عملکردی مشابه دارند ،ولي این به معنای واحد دانسـتن آنهـا نيسـت ،بلکـه متصـرفه
(یا مفکره) ،قوه ای غير از مصوره و اما محتاج بدانست .نزد ابنعربي ،قوة مفکره از خادمين عقـل اسـت،
ولي مصّوره خادم خيال ،و البته او قوة فکر را در ترکيب و تفضيلِ صور ،محتاجِ مصّوره ميداند:
«ثم ان القوه المفکّره اذا جاءت الی الخيال افتقرت الی القوّه الملوّ ه لترکّب بها مما
ضبطه الخيال من االمو ( »...همان ،3 ،ص )439
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ابنعربي آنگاه ،خيـال را اوسـع کائنـات و اکمـل موجـودات مـيدانـد کـه عرصـۀ تبـدیل و تبـدالت
است؛ موطني که تجليگاه خداونـد و جوالنگـاه تجس د معـاني اسـت؛ مجمـع غيـب و شـهادت اسـت و
موطني که جمع اضداد و نقائ در آن متصور است (همان ،ج  ،3ص 88؛ ج ،8ص)311؛ قویتر از خيال
در خلداقيت و ابداع سراغ ندارد .او این مرتبه از هستي را بـه قـدری واال مـيدانـد کـه معرفـت آن را جـز
برای خدا و اهلش ميسور نمـيدانـد (محمـودالغراب( 1003 ،ب) ،ص .)11خيـال از جهتـي کـه خلدـاق و
فعال است ميان موجودات ،بيشترین شباهت را به خداوند دارد ،چراکه قوت آن نظير قوت الهـي در خلـق
است (عطار ،بي تا ،ص  )38همان گونه که خداوند قدرت مطلـق بـر ایجـاد دارد ،خيـال نيـز ازآنجـا کـه
مظهر قدرت الهي است ،قدرت مطلق بر ایجاد خيالي دارد و همانگونه کـه خداونـد خـالق و خلدـاق اسـت
انســان نيــز کــه «کــون جــامع» ،خليفــهاهلل و شــریفتــرین مظــاهر اســماء او اســت ،از ایــن خالقيّ ـت
بينصيب نيست ،بدینمعنا که انسان کامل ميتواند با قوة خيال خود به خالقيّت بپردازد و همـۀ آنچـه را
که در مرتبۀ باالتر و فراتر در شکل صور خيالي او موجود است ،به مرتبۀ فروتر تنزدل داده و وجـود عينـي
بخشد.
بنابراین در نظام فکری ابنعربي با عنایت به نقش منحصر بهفرد خيال ،جنبۀ خلق و ابداع این موطن
مورد توجه ویژهای قرار ميگيرد .پس از ابنعربي ،فعالبودن خيال در منظومۀ فکری صدرائي پـيگيـری
ميشود ،او رابطۀ ميان صور خيالي را در نسبت با نفس را نه چنانکه اشراقيون قائلاند ،رابطۀ مظهریـت
ميداند و نه چنانکه مشائيان معتقدند ،رابطۀ حلولي و انطباعي؛ بلکه در نظر او این صور ،نسبتبه نفـس
قيام صدوری دارند و نفس آنها را ایجاد ميکند ،نه اینکه قابل و پذیرندة آنها باشد 0.بدینترتيب ،حتـي
در مواردی که سایر حکماء برای قوة خيال به اعتبار اینکه خزانه حس مشترک است ،نقش قـابلي لحـاظ
ميکنند؛ "مالصدرا" این رابطه را فاعلي و صدوری تصویر ميکند نزد او عوامل مادی و خـارجي همگـي
علل اعدادی برای تشکيل صورتهای خيالياند ولي درحقيقت ،نفس آدمي این صور را خود خلق و ابـداع
ميکند (مالصدرا ،1323 ،ص )821
بنابراین ،با گذر از مشاء و اشراق بهسمت فلسفۀ صدرائي بر نقش فع ال قـوة خيـال افـزوده مـيشـود؛
بدینترتيب که اگر رابطۀ نفس با صور خيالي حلولي یا انطباعي باشد ،نقش خيال بيشتر بهصورت انفعالي
خواهد بود ،ولي اگر این رابطه بهصورت صدوری و فاعلي ترسيم گردد –همانگونه که در حکمت متعاليـه
دیده ميشود– خيال بهصورت قوهای فعال ظاهر ميگردد .مکتب صدرائي حتي در صورتهای خيالي که
حاصل تصرف خيال نبوده و تماما شامل صورتهای محسوساند نيز رابطۀ نفس با این صور ،از سنخ قيام
و صدور است.
***
اکنون که به پایان این نوشتار نزدیک ميشویم ،تذکر نکتهای خالي از فایده نيست و آن اینکه در نظـر
ابن عربي ،اگرچه قوای مختلفي برای آدمي منظور مـي شـود ،ولـي نفـس ناطقـه مـدرک حقيقـي اسـت،
بدینمعنا که این قوا در حقيقت آالت و ابزار نفس ناطقه آدمياند و این نفس اوست که مفک ره ،متخيلـه،
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حافظه و مصوره است"16 .النفس الناطقه هی العاقله المفکره المتخيله الحافظه الملو ه "...
(ابنعربي ،بيتا ،ج  ،8ص .)810او در ميان قوای باطني ،خيـال را اصـليتـرین آنهـا مـيدانـد و سـایر
قوا را شئون و مراتب خيال معرفي ميکند .نزد او کـه قـوة خيـال هنگـامي کـه قـوی شـود و بـه بلـوغ
خویش برسد در آن هنگام است که وهم و فکـر و عقـل و حافظـه در آن تشـکيل مـيشـود .بـهعبـارت
دیگر قوای مذکور ،مرتبۀ بالغ و رشد یافتـۀ همـان قـوة خيـالانـد" .فقاذا تققوی الخيقال حيئقذ جقد
ي ظهر سلطانه الوهم کقذلک العققل کقذلک الققوه الحافظقه کقذلک"...
الفکر حيث يتلر
(همان ،ص )001
طبق بياناخير ،ابنعربي خيال را اهـم قـوای بـاطني انسـان دانسـته کـه قـوای دیگـر در ضـمن آن
موجود مي باشـند و ازآنجـا کـه مـدرک حقيقـي را نفـس ناطقـه مـي دانـد پـس خيـال نيـز در حقيقـت
شأن و مظهری برای نفس ناطقه است .ابنعربي در فتوحـات در مقـام تشـبيه ،نفـس ناطقـه را نسـبت
به خيال ،همچون رابطۀ ملوک و پادشاهان با خزانههای مملکتي خویش ميداند یعنـي همـانگونـه کـه
حاکمان به خزانههای خویش نظارت و رسيدگي مينمایند نفس ناطقه آدمي نيز نسبت بـه خزانـۀ خيـال،
حاکميت و نظارت مينماید (همان ،ص  .)312بنابراین ،ميتوان گفت هرچند از نظر انسانشناسـي بـرای
انسان قوای مختلف حس ،خيال ،حافظه ،واهمه و متخيله در نظر ميگيریم و در بيـان نحـوة عملکـرد و
وظيفۀ هر یک به تفصيل وارد بحث ميشویم ،و همان گونه که بنای این نوشتار بود بـه تفـاوت خيـال و
تخيل پرداختيم .ولي در نظری عاليتر ميتوان همۀ قـوا را ابـزار نفـس و همـۀ ادراکـات را ادراک واحـد
نفساني دانست.
نتيجهگيری:
خيال و متخيله نام دو قوه از قوای باطني هستند .ابنعربي گاه که واژة خيال و تخيل را بهکار ميبـرد،
به تفاوت آنها نظر دارد؛ آنگاه خيال را حق و تخيل را مجموعهای از حق و باطل ميداند و آنگاه ریشۀ
تفاوت سحر را با معجزه به اختالف ميان خيال و تخيل ميرساند .باوجود این ،در استعماالت بسياری نيـز
چنين دیده ميشود که خيال و تخيل را بهصورت مترادف بهکار ميبرد و عملکرد یکسان و مشترکي را به
آنها نسبت مي دهدکه البته این به معنای یکي شمردن این دو قوه نيست بلکه تنها از باب تساهل در امر
انتخاب واژگان است.
در سير از ابنسينا تا ابنعربي بر نقش فعال خيال افزوده شدهاست بهطوریکه خيـال سـينوی منفعـل
بوده و فعاليت تنها به قوةمتخيله منسوب ميشود ،ولي ابنعربي خيال را فعال دانسته و آن را در خلداقيـت
به حضرت باری تشبيه ميکند .این رویکرد به خيال در مکتب صدرایي نيز مورد توجه قـرار مـيگيـرد .و
آنجاکه رابطۀ نفس را با صورتهای خيالي -و بهطور کلي صورتهای ادراکي -از نوع ارتباط فاعل و فعل
تلقي شده ،به این مهم توجه گردیدهاست.
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پینوشتها
" .1عماء" در لسان اهل عرفان ،گـاه در مـورد مقـام احـدیت بـهکـار مـي رود و گـاه در مـورد مقـام
واحدیت .عماء در معنای لفظي به معني ابـر رقيقـي اسـت کـه ميـان شـخ نـاظر و قـرص خورشـيد
حایل شده مانع دیدن خورشيد مي گردد؛ یا ابری که حائل بين آسمان و زمين و مانع تابش نور بـر زمـين
است یا ابری که واسطۀ نزول برکات است( .متن حدیث از این قرار است :از پيامبر سؤال ميشود" :ايقن
کان بنا قبل ان يخلّ خلقه "پيامبر (ص) فرمـود ":کان فی عما ما فوقه هوائ مقا تحتقه هقوائ"
(حکما ،3333 ،ص)14
" .8فانظرکم بين اد اک محمّد – صلی اهلل عليه سلّم– بين اد اک يوسف – عليه ال ّالم– فی
آخر امره حين قال هذا تأ يل ؤيای من قبل قد جعلها بّی حقاً" " ...فانظر ما اشر علقم ثقه
محمّد(ص)" (شرح فصوص کاشاني /ص)816
" -3نبه علی انه کل مايراه االن قان فقی حياتقه القدنيا انمقا هقو بمنالقه الرؤيقا للنقائم خيقال
فال بد من تأ يله( "...شرح فصوص کاشاني /ص)861
 -8عبارت از این قرار است" :الخيال المتلل علی نوعين ما يوجد عين تخيل منه مقا ال يوجقد
عن تخيل کالنائم ...الذی يوجد عن تخيل ما يملکه االن ان فی نف ه من ممل ما احس بقه ا مقا
صو ته القوه الملو ه("...فتوحات/ج  ،8ص.)311
 .1بهعنوان نمونه ابنترکه در «شرح فصوص» ،علم تحقيقي را غير از تخيل ميدانـد (شـرح فصـوص
ابنترکه/ج8ص)018
 .0عبارت چنين اسـت" :العلم الذی هو مبدا التخيل االيهقام ...لقيس لموسقی مقن ذلقک العلقم
شيئ("...شرح فصوص ابن ترکه/ج8ص .)013کاشاني نيز در شرح خود بر فصوص ،اَعمـال فرعونيـان را
به قوة متخيله نسبت ميدهد (ص.)310
 .1این دو خوف در دو آیۀ قرآن ظاهر ميشود« :خذها و التخف سنعيدها سيرتها االولی» (طه)81/؛
» (طه.)01/
«
 .2عبارت چنين است" :من ظيفه القوه المتخيله الخلّ االبتکا  ...هذا امر عام يد که کل ان ان
من نف ه" . . .
" لکن ابنعربی يتکلم عن قوه اخری ال جود لها اال فی العا ي قميها «الهمقه» ،ت قتطيع ان
تخلّ امو ا جوديه خا جه عن محلها( "...تعليقه عفيفي بر فصوص الحکم  /ص .)10
 .0مالصدرا بر این ادعای خود دليل اقامه مينماید :اگر صور خيالي بنابه عقيدة مشهور ،منطبع در مغـز
باشد انطباعکبير در صغير الزم ميآید .توضيح اینکه آدمي گاه صور خيالي دریاها ،دشتها ،کـوههـا . . .را
تصور مينماید که بهمراتب از جسم ما وسيعترند .در اینصورت اگر این صورتها منطبع در مغـز باشـند،
انطباعکبير در صغير الزم ميآید که محال است .بنابراین ،صورخيالي صوری مجرد بوده و قيام آنهـا بـه
نفس نه از قبيل قيام حلولي است که مستلزم انطباع کبير در صغير گـردد ،بلکـه از قبيـل قيـام صـدوری
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)(A Study of the Difference between Imagining and Imagination in . . .

است .مالصدرا در اسفار با تفصيل بهبيان این دليل ميپردازد (اسفار/ج ،2ص .)800
 .16و نيز در عبارتدیگری چنين ميآورد " :هذه القوی تد ک النفس االن قانيه جميقع مايعطيهقا
حقائّ هذه القوی من المعلومات" در این عبارت ،نفس انساني با ابزار و آالت قـوا بـه ادراک مـيرسـد
(ابنعربي ،بيتا،ج  ،3ص .)32
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