
 
 
 
 

 

 در ه تفاوت خيال و تخي لنگاهی ب

 عربی مکية ابن فتوحات 

نفيسه اهل سرمدی
 

 ))نویسندة مسئول

 نصراهلل حکمت

 چکيدهچکيده
بحث از   شناسي است که در آن های مهم در مسائل فلسفي، مباحث انسان یکي از شاخه

و « خيـال . »ای برخـوردار اسـت   قوای ادراکي ظاهری و باطني آدمـي از اهميـت ویـژه   
عنـوان   ام دو قوة ادراکي باطني در انسان هستند. جمهور حکماء، خيال را بـه ن« متخيله»

جهت که به ترکيـب و تفصـيل    خزانۀ حس  مشترک، پذیرنده و منفعل و متخي له را از آن
 دانند. پردازد، فع ال مي صور مي

عنوان مجمعي برای حواس، از خيال خالق و  با حفظ نقش منفعل خيال به "عربي ابن "
گوید. نزد او خيال، ارض حقيقت و موطن جمع اضداد است. او خيال را از  سخن مي فع ال

داند. او در بسـياری مـوارد    ترین موجودات به خداوند مي آن جهت که خالق است، شبيه
برد، ولي این به معنای انکار تمایز ميان  کار مي صورت مترادف به نيز خيال و تخي ل را به
و کـار   "موسـي ". تشبيه تمایز ميان خيال و تخي ل به عصای این دو ادراک نخواهد بود

عنوان امری غيرواقعي و موهوم از  ساحران، بحث از خطای در خيال و سخن از تخي ل به
 اند. جمله مواردی است که در تمييز این دو عرصه کارآمد

 خيال متص ل، خيال منفصل، تخي ل، خطا. :کليدی واژگان
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 درآمد

 قـوای  . . بحـث از قـوای ادرااکـي ظـاهری و بـاطني انسـان اسـت        ،باحـث فلسـفي  ترین م یکي از مهم
از حس مشترک، خيال، واهمه،  ند ا اند که عبارت قوه ی مشهور فالسفه، پنجأبه ر انسان نيز بنا ادراکي باطني

همچون مخزني است که پـنج   ،گانه به حواس ظاهری پنج مشترک نسبت حس  فه.حافظه )ذاکره( و متصر 
صـورت خـط    ، دیدن قطرات باران بهنیک جسم ملو  رنگ یدربارهکردن  حکم :شود به آن وارد ميشاخه 
باشـد. خيـال، خزانـۀ     مشترک مي بر وجود حس  های دال  حرکت دوراني آتشدان از نشانه ةمشاهد و ،ممتد

کـره و  بـه عملکـرد آن ذا   است و حافظه که بنـا  ئيهشود. واهمه، مدرک معاني جز حس مشترک ناميده مي
ایـن   ،کنـد  ترکيب صور دخالت مـي  و فه در تفصيلقوه متصر  گيرد، خزانۀ واهمه است. مسترجعه نيز نام مي
ـ   کار گرفته شود مفک  انسان بهۀ عاقلة قوه اگر توسط قو لـه ناميـده   کـار آیـد متخي    هره و اگر توسـط وهـم ب

 شود. مي
ها با یکدیگر و  قوا منسوب است؛ تفاوت آنتعداد این قوای باطني و عملکرد و فعاليتي که به آالت این 

هـا در مجـال    ها از مسائل اختالفي این عرصه است که پرداختن به آن در نهایت مادی و مجرددانستن آن

همانگونه  ،توضيح اینکه این نوشتار نيست. هدف این نوشتار تحليل عملکرد دو قوة خيال و متخي له است.

از دو قوة خيال که خزانۀ حس مشترک است و متخ يله کـه تعبيـر    ،در شمارش قوای باطني ،که گفته شد
قوه، تغایر حقيقي با یکدیگر دارنـد  آیـا    شود، آیا این دو دیگری از متص رفه یا مفک ره است، سخن گفته مي

گـذاری چيسـت و    اند و یا دو تعبيراند از حقيقتي واحد  در صورت اختالف، علت تشـابه نـام   قوه متفاوت دو
دنبال یـافتن پاسـخي بـرای     ها ازچه روست  نگارنده، در این مقال به وحدت، دوگانه دانستن آندرصورت 
 عربي است. ابن «الفتوحات المکيه» ها در کتاب این پرسش

سـان کـه در    ازآنجا که در حکمت اسالمي، سخن از تضاهي عالم کبر و عالم صـغير اسـت؛ بـه همـان    
مثال است، متص ور است در عالم انساني کـه   دو که همان عالم کبير، غيب و شهادت و برزخ ميان آن عالم

ترتيـب حـواس    اکبر است نيز سخن از حس  و خيال و عقل است. بـدین  درحقيقت مشتمل بر حقایق عالم
انسان دریچۀ فهم عالم ماد ه، خيال او مسافر عالم ملکوت و عقل او سالک حضرت جبروت است. بنابراین 

رساند. گرچه، در ميان عرفـا و   او را به وادی عظيم و حيرت زای مثال مطلق مي آدمي است که خيالِخيالِقو ة 
نظير است، ولي سخن از این بارگاه ملکوتي، قبـل   عربي در پرداختن به این ساحت متعالي بي ابن ،فالسفه
 خورد. چشم مي نيز همچنان به "شيخ اکبر"و بعد از 

کي آدمي مطرح شده و در این ميان، خيال در عـداد  شناسي فلسفي سخن از قوای ادرا در مباحث انسان
که دغدغۀ دین دارد، در مسئلۀ نبوت، در که دغدغۀ دین دارد، در مسئلۀ نبوت، در   ""فارابيفارابي""  یکي از این قوا مورد توجه فيلسوفان قرار گرفته است.

نيز بخش مهمـي  نيز بخش مهمـي    ""سيناسينا  ابنابن""گيرد و گيرد و   بيان کيفيت وحي و ارتباط نبي با عالم غيب، از مسئله خيال بهره ميبيان کيفيت وحي و ارتباط نبي با عالم غيب، از مسئله خيال بهره مي
سينا اگرچه عـالم خيـال منفصـل را     فارابي و ابن دهد.دهد.  خود را به آن اختصاص ميخود را به آن اختصاص مي  از مباحث رسائل تمثيلياز مباحث رسائل تمثيلي

کـه   دهنـد، چـرا   ها ارجاع مـي  خيال را به آن پذیرند، ولي درحقيقت با پذیرش نفس فلکي، وظيفۀ عالم نمي
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ها نيز به ضرورت پذیرش موجوداتي که ميان عالم ماد ی و مج رد به تـدبير عـالم محسـوس بپردازنـد،      آن
شناسي، و سخن از طبقـات عـالم    دی، بحث از خيال با جهانرها در فلسفۀ سهرو اند. پس از آن واقف بوده
نظاره  توان عامل مثال را به ای خواهد بود که از دریچۀ آن مي خورد و از این رهگذر، خيال واسطه پيوند مي
 نشست.

 عربی . اهميت خيال نزد ابن2

عربي اسـت. عـالم خيـال،     بن الد ین ي و ضروری در نظام فکری محيهای بسيار اساس خيال، از کليدواژه
ای چنان وسيع دارد که یک جانب آن، بخش عظيمي از حيات دنيوی و جانب دیگرش، عوالم پس  گستره

 از مرگ تا روز قيامت است.
يـر  عربي با ورود به بحث خيال، لحـن کـالم او تغي   شود که ابن این نکته عيان مي فتوحاتبا سيری در 
شود تعابير او بـه ظـاهر    گوید، تا آنجاکه گاه احساس مي زده و شورانگيز دربارة آن سخن مي کرده، هيجان

داند و قائل است که حواس،  هماهنگ نيست. او، خيال را حلقۀ واسط و جایگاه اتصال حواس و معاني مي
ایند و در آنجا یکـدیگر را  نم سمت خيال مي سيری نزولي به ،حرکتي عروجي به سمت خيال دارند و معاني

 (.06 ، ص1321 کنند )حکمت، مالقات مي
البرازخ نام برد و گـاهي تعبيـر    شناسد گاه از خيال مطلق و یا برزخ او، این عالم را با اسامي مختلفي مي

شود حدّ واسط عالم محسوس شود حدّ واسط عالم محسوس   نيز ناميده مينيز ناميده مي« « عالم برزخعالم برزخ»»عالم مثال که عالم مثال که   گيرد. کار مي را به« حق مخلوق»
ولي از خصوصيات و عوارض آن خير. موطني اسـت کـه در آن ارواح   ولي از خصوصيات و عوارض آن خير. موطني اسـت کـه در آن ارواح     ،،ل است؛ از مادّه، عاری استل است؛ از مادّه، عاری استو معقوو معقو

یابند؛ از عالم حسّ، کمتر مادّی است و از عالم عقول، کمتر مجـردد. ایـن عـالم،    یابند؛ از عالم حسّ، کمتر مادّی است و از عالم عقول، کمتر مجـردد. ایـن عـالم،      تجسّد، و اجساد تروّح ميتجسّد، و اجساد تروّح مي
 های شهودی و تأویل و تعبير منامات است.های شهودی و تأویل و تعبير منامات است.  مبنائي برای تصدیق رؤیاها و گزارشمبنائي برای تصدیق رؤیاها و گزارش

 عربی انی مختلف خيال از ديدگاه ابن. مع1

، کاربردها و معاني مختلفي دارد، ، کاربردها و معاني مختلفي دارد، ««خيالخيال»»دهد که نزد او دهد که نزد او   عربي نشان ميعربي نشان مي  تأمّل و کنکاش در سخنان ابنتأمّل و کنکاش در سخنان ابن
عالم خيال گاهي واسطۀ حسّ و عالم عقل است و همان عالمي است که در حالت خواب و رؤیـا شـخ    عالم خيال گاهي واسطۀ حسّ و عالم عقل است و همان عالمي است که در حالت خواب و رؤیـا شـخ    

گـردد.  گـردد.    ي خيال، به هرآنچه جز خداوند باشد اطالق مـي ي خيال، به هرآنچه جز خداوند باشد اطالق مـي عربي گاهعربي گاه  شود. در کلمات ابنشود. در کلمات ابن  نائم با آن مرتبط مينائم با آن مرتبط مي
اسـت. توضـيح   اسـت. توضـيح   « « عمـاء عمـاء »»بر اینکه خيال مطلـق همـان   بر اینکه خيال مطلـق همـان     باره، عبارات صریح بسياری وجود دارد مبنيباره، عبارات صریح بسياری وجود دارد مبني  در ایندر این

شـود؛ حضـرت در جـواب از واژة عمـاء     شـود؛ حضـرت در جـواب از واژة عمـاء       اینکه در حدیثي از پيامبر، از بودن خداوند قبل از خلقت سؤال مياینکه در حدیثي از پيامبر، از بودن خداوند قبل از خلقت سؤال مي
اولين ظرفي است که کنيونت حق را پذیرفته اسـت. نـزد او همـۀ    اولين ظرفي است که کنيونت حق را پذیرفته اسـت. نـزد او همـۀ      عربيعربي  ابنابن  نزدنزد  ««عماءعماء»»11کنند.کنند.  استفاده مياستفاده مي

اسـت. مـراد از   اسـت. مـراد از     منتشـي شـده  منتشـي شـده    ««الرحمـان الرحمـان   نفـس نفـس »»اند و خود این عمـاء از  اند و خود این عمـاء از    موجودات در این عماء ظاهر شدهموجودات در این عماء ظاهر شده
وجود منبسط و هستي عامّ و فراگير است، زیرا رحمت رحمـاني حـق بـه معنـي اعطـای      وجود منبسط و هستي عامّ و فراگير است، زیرا رحمت رحمـاني حـق بـه معنـي اعطـای      « « الرحمانالرحمان  نفسنفس»»

  رارا  گویـد مبـدأ آفـرینش   گویـد مبـدأ آفـرینش     ميمي  ،،««مخفيمخفي  کنزکنز»»نحو عامّ است. او با استناد به حدیث نحو عامّ است. او با استناد به حدیث   ت بهت بهوجود به همۀ موجوداوجود به همۀ موجودا
وجودآمـده و سـپس   وجودآمـده و سـپس     بـه بـه « « الرحمـان الرحمـان   نفسنفس»». بر اثر این اشتياق، . بر اثر این اشتياق، داندداندميمي  اشتياق ازلي خدا برای شناخته شدناشتياق ازلي خدا برای شناخته شدن
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و و   سو حقد اسـت سو حقد اسـت   نامد یعني از یکنامد یعني از یک  ميمي« « حق مخلوق بهحق مخلوق به»»عربي عربي   شود. این، عماء را ابنشود. این، عماء را ابن  عماء از آن حاصل ميعماء از آن حاصل مي
 .((0101  –  0000 دیگر خلق است و دارای جنبه ظهور. )همان، تلخي  ص دیگر خلق است و دارای جنبه ظهور. )همان، تلخي  ص   جنبۀ بطون دارد و ازسویجنبۀ بطون دارد و ازسوی

 اهلل معنای ماسوی . خيال به2-1

 ترتيب کـه بـر طبـق اندیشـه وحـدت وجـود       ترتيب کـه بـر طبـق اندیشـه وحـدت وجـود         اهلل است بدیناهلل است بدین    سویسوی  عربي از خيال، گاه کلد ماعربي از خيال، گاه کلد ما  منظور ابنمنظور ابن

 لنـد؛ تنهـا او موجـود اسـت و سـایرین،      لنـد؛ تنهـا او موجـود اسـت و سـایرین،      تنها خداوند است که متصّف به وجود اسـت و ماسـوا وهـم و خيا   تنها خداوند است که متصّف به وجود اسـت و ماسـوا وهـم و خيا   

حاضـر آن را تجربـه    جهـان محسـوس کـه مـا درحـال      عربي همين نزد ابنتجلي و ظهورات این وجودند. تجلي و ظهورات این وجودند. 
. از دیدگاه او، با ملحوظ داشتن حدیث پيامبر، خواب یوسـف، خـواب انـدر    . از دیدگاه او، با ملحوظ داشتن حدیث پيامبر، خواب یوسـف، خـواب انـدر    کنيم چيزی جز رویاء نيست مي

 خـواب و  خـواب و    -طبـق حـدیث پيـامبر   طبـق حـدیث پيـامبر     -ایـن عـالم دنيـا    ایـن عـالم دنيـا      است. توضيح اینکه اگراست. توضيح اینکه اگر  خواب و خيال اندر خيال بودهخواب و خيال اندر خيال بوده

رؤیا باشد و بيداری تنها پس از موت حاصل شود در این صـورت، رؤیـای یوسـف شـبيه ایـن اسـت کـه        رؤیا باشد و بيداری تنها پس از موت حاصل شود در این صـورت، رؤیـای یوسـف شـبيه ایـن اسـت کـه        
فرماینـد:  فرماینـد:    عربي با استناد به حدیث مشهوری از پيامبر کـه مـي  عربي با استناد به حدیث مشهوری از پيامبر کـه مـي    شخصي خواب ببيند که خواب مي بيند. ابنشخصي خواب ببيند که خواب مي بيند. ابن

داند. و البته این حقيقت را از داند. و البته این حقيقت را از   سر زندگي دنيوی ما را خواب و رؤیا ميسر زندگي دنيوی ما را خواب و رؤیا مي، سرا، سرا""امٌ فاذا ماتوا انتبهواامٌ فاذا ماتوا انتبهوايينن  النّاسُالنّاسُ""

داند که هر انساني و حتدي هر پيـامبری از عهـدة درک آن برآیـد، بلکـه او ایـن امـر را       داند که هر انساني و حتدي هر پيـامبری از عهـدة درک آن برآیـد، بلکـه او ایـن امـر را         زمرة مسائلي نميزمرة مسائلي نمي
حضرت ختمي مرتبت را بر سایر انبياء، ذیل داستان حضرت حضرت ختمي مرتبت را بر سایر انبياء، ذیل داستان حضرت   داند و این برتریِداند و این برتریِ  مخصوص مقام محمّدیه ميمخصوص مقام محمّدیه مي

 88د.د.کنکن    ازگو ميازگو ميیوسف بیوسف ب

عربي گـاهي   شود از همين روست که ابن چيز جز حضرت حق را شامل مي در این اصطالح، خيال، همه
ل ل يّق يّق خخييس بحقّّ    س بحقّّ    ييک انّه حقّّ   لق  ک انّه حقّّ   لق  ييل الل اليّيّخخييم کلّه سِحر، م کلّه سِحر، فالعالَفالعالَ""  کند: واژة س حر را به عالم اطالق مي

تا، تا،     عربي، بيعربي، بي  )ابن)ابن  ""نِ کلّ  جهنِ کلّ  جهس بحّّ مس بحّّ مييس بخلّ من کلّ  جه   لس بخلّ من کلّ  جه   لييس بخلّ، اذ لس بخلّ، اذ لييک انّه خلّ   لک انّه خلّ   لييالال

 ((111111  ، ص، ص88  جج
معنا، معنا،   تخيّلي پوچ و بيتخيّلي پوچ و بي  عربي اگرچه ماسوای حضرت حق، همگي بسان تخيل و رویاست ولي نه نزد ابن

نيست بلکـه  نيست بلکـه    ""اضغاث احالماضغاث احالم"". در حقيقت این خواب از نوع . در حقيقت این خواب از نوع 33بلکه همانند رؤیاهای صادقه باید تأویل شودبلکه همانند رؤیاهای صادقه باید تأویل شود
  ةةکننـد کننـد   ای غـام  و مـبهم، مـنعکس   ای غـام  و مـبهم، مـنعکس     گونـه گونـه   ولي بهولي به  ،،حقيقت نيستحقيقت نيستدار است که اگرچه خودش دار است که اگرچه خودش   خوابي معنيخوابي معني
عربـي، عبـارت   عربـي، عبـارت     دهد. آن حقيقت در نظر ابندهد. آن حقيقت در نظر ابن  نماینده و سمبل حقيقت است و چيزی را نشان مينماینده و سمبل حقيقت است و چيزی را نشان مي  ، یا، یاحقيقتحقيقت
 . . نامدنامد  ميمي  ""حقدحقد""عربي آن را عربي آن را   یا واقعيت و همان است که ابنیا واقعيت و همان است که ابن« « مطلقمطلق»»است از است از 

 صغير کبير و منزلة عالمی واسطه در عالم . خيال به1-1

 "حضرت خيال منفصل"و یا  "مثال عالم"گونه که گذشت، مرتبۀ واسطه ميان غيب و شهادت را  همان
عربـي در   یابـد. ابـن   خویش )خيال متصل( به این عرصه راه مـي  نهيم که آدمي از طریق قوة خيال نام مي
گویـد. او   مـي  شـود، سـخن   ، از حضرت غيب و شهادت، و عالمي که از اجتماع این دو حاصل ميفتوحات
ترتيب که سخن از دو حضرت غيب و شهادت و نيز  شود. بدین ، تفاوت قائل مي"حضرت"و  "عالَمعالَم"ميان 

را  بَصربَصر  مثال، نِنِبيا مِمِنمایند. او در مقا واسطه را ایجاد مي  دو عالم غيب و شهادت است که عالم و حضرتي
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ضـرت خيـالي را نيـز کـه از اجتمـاع دو      داند. او ح عالم غيب مي کِکِمدرک عالم شهادت و بصيرت را مدر
 داند: های محسوس مي شود، عالم ظهور معاني در قالب حضرت مذکور متولد مي

ان العالم عالمان   الحضره حضرتان،   ان کان قد تولقد بينهمقا حضقره ثالمقه مقن      ان العالم عالمان   الحضره حضرتان،   ان کان قد تولقد بينهمقا حضقره ثالمقه مقن      
م الغيب   الحضره م الغيب   الحضره م يقال له عالَم يقال له عالَمجموعهما، فالحضره الواحده حضره الغيب   لها عالَمجموعهما، فالحضره الواحده حضره الغيب   لها عالَ

م الشقهاده ...   المتولقد مقن    م الشقهاده ...   المتولقد مقن    يه هی حضره الحس   الشهاده   يقال لعالمها عقالَ يه هی حضره الحس   الشهاده   يقال لعالمها عقالَ المانالمان
)همقان،    )همقان،    « « اجتماعهما حضره   عالم فالحضره حضره الخيال   العالم عالم الخيالاجتماعهما حضره   عالم فالحضره حضره الخيال   العالم عالم الخيال

 (.(.2424، ص، ص33

توان در تحليل کالم او، حضرت را  شود. مي عربي ميان حضرت و عالم تفکيک قائل مي ترتيب ابن بدین
ترتيـب مـراد از    کي و عالم را به شيئي که مورد ادراک قرار گرفته است، تفسـير نمـود. بـدین   به قوای ادرا

دهد؛ حضرت حس  به قوای نفساني تعبيـر   حضرت غيب، عقل است که عالم غيب را مورد ادراک قرار مي
شناسد و درنهایت قوة خيال آدمي، همان حضرت خيـالي اسـت کـه     شود که عالم حس  و شهود را مي مي
(. بنابراین، چون حضرت خيالي و عالم خيـال از اجتمـاع دو   31 تا، ص  عالم خيال است )عطار، بي کِکِدرم

شود، اوسع از هر دو حضرت و هر دو عالم اسـت؛ اگـر عقـل جـز معـاني مجـرد را        عالم مذکور نتيجه مي
در عـوض  شناسد و حس از ادراک این معاني ناتوان است و حيطۀ شناخت آن امور جسـماني اسـت،    نمي

رو اوسع  ها را درمعرض ادراک آورد و ازاین خيال قادر است معاني مج رد را صورت محسوس بپوشاند و آن
 از عالمين است.

داند که مي توانـد بـه چهـار مفهـوم متفـاوت       ای دارای مفهوم وسيع مي ، خيال را واژه"سليمان عط ار"
ای  عنوان قوه برد، قو ة خيال را به فهوم متمایز نام ميعنوان دو م اطالق شود. او قوة خيال و قوة تخي ل را به

دانـد، تخ يـل در نظـر او ميـان انسـان و بعضـي        شمارد و آن را غير از قوة تخ يل مـي  در آدمي برمي خلداقخلداق
خيال، مخت   آدمي است. او، در ادامه ازآنجا کـه معـاني خيـال را     ۀۀخلداقخلداقحيوانات مشترک است ولي قوة 

بنـدی جدیـد،    نماید و در این تقسـيم  ر معنای مذکور را در دو معنای کلي منحصر ميداند چها متداخل مي
عربـي در   (. ابـن 38و  33 دهد )همـان، ص  قرار مي "خيال متص ل"مجموع قوة خيال و تخي ل را ذیل نام 

ن و داند، و سایر قوا را ميـان انسـا   شمارش قوای باطني، قوة مصو ره، مفک ره و عاقله را مخت   انسان مي
 داند. حيوان مشترک مي

 ای استعماالت . مترادف بودن خيال و تخ يل در پاره9

 صـورت   تعابير شيخ نيز از قوة خيال در بسياری از عبارات متفاوت است، قوة خيـال و قـوة متخ يلـۀ بـه    

 تـي  هـا برقـرار نمـود. ح    تـوان هيچگونـه تمـایزی ميـان آن     که نمي طوری اند، به کار رفته کامال  مترادف به
 کنـد و آن را متـرادف عـالم بـرزخ      شود که او از عالم خيال با لفظ عالم تخ يـل تعبيـر مـي    گاهي دیده مي

 "ه...يل،   البقرخ  هقو تنقال المعقانی فقی اللقو  الح ق       ي  جعل سبحانه عالم التخ "دهد:  قرار مي
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نامـد:   مان خيال متص ل مـي   متخي له را ه صراحت قوة دیگر، به (. یا درجایي301، ص 1تا، ج   عربي، بي )ابن

 (.311، ص 8) همان، ج "ال المتل ل...يله فی االن ان   هو الخي...القو ه المتخ"
نماید؛ چراکه مواردی  تر مي ، این حقيقت را برای خواننده روشنفتوحاتتری در  بررسي و کنکاش عميق

شـود.   ه قوة متخ يله منسوب ميبار به قوة خيال و باردیگر ب نماید که کارکردی یکسان، یک جلب توجه مي
، ضبط صوری که توسط قوای حسي به خيـال تحویـل داده   فتوحاتعنوان مثال در عبارتي از جلد دوم  به

 دهـد   شـود، هـر دو را بـه خيـال نسـبت مـي       هایي که توسط قوة مص وره ساخته مي مي شود و نيز صورت
شود  مين عملکرد به قوة متخ يله منسوب ميدیگری از همين مجل د، دقيقا  ه ( و در عبارت310)همان، ص 
صـورت   را بـه « خيـال و متخ يلـه  »نيز در شمارش قوای باطني گاهي  "الغراب محمود"(. 118)همان، ص

(. البته، همانگونه که در ادامه خواهد آمد 88الف، ص 1003برد )محمود الغراب،  کار مي مترادف یکدیگر به
غراب تفاوتي ميان خيال و تخ يل لحاظ نکند. بلکه مراد این اسـت  معنا نيست که محمودال این مطلب بدان
گيرد هرچنـد بـه تفـاوت     کار مي به« قوةخيال»معنای  را به« قو ةمتخ يله»ای از استعماالت،  که وی در پاره

 جد ی ميان خيال و تخ يل معتقد است.
ـ  آرا در مـورد صـورتي کـه تحـت فر    « متخي ل  »عربي، واژة  گاهي نيز ابن  اسـت   ال واقـع شـده  ینـد خي

خيـال و  »گونه تعبيرات، اگرچه تمایز اساسي ميـان   (. دراین011، ص 8تا، ج   عربي، بي برد )ابن کار مي به
توان گفت در  ترتيب مي تواند شاهدی برتفاوتي اعتباری قلمداد گردد. بدین گردد، اما مي لحاظ نمي« تخي ل
 یند خيال است.آحاصل فرصورتي است که « متخي ل»ای موارد، مراد از  پاره

 . تمايز خيال و تخ يل در استعماالت مختلف3

 شـویم کـه بـه جـد  در مقـام تفـاوت ميـان خيـال و          دیگر، با عبـارات دیگـری مواجـه مـي     اما ازسوی
 تخي ل هستند، این موارد به قرار زیراست:

 ای از حق  و باطل  . خيال، حقيقت است و تخي ل، مجموعه2-3

 دهـد، بحـث از خطـای     کـه تمـایز ميـان خيـال و تخي ل، مـورد لحـاظ قـرار مـي           هائي یکي از عرصه

 شـود؛ گـاهي مـراد     گونه که گذشت، خيال به معـاني مختلفـي اسـتعمال مـي     ادراکات خيالي است. همان
ای ادراکـي   کل  ماسوی اهلل است و گاهي عالمي واسطه بين ماد یات و مجرد ات، و گاهي نيـز قـوه  »از آن

 معناست، چراکه بحـث از خطـای در    که در دو معنای نخست، بحث از خطا و اشتباه بي است. واضح است

شناسـانه باشـد،    شناسي است و آنجاکه منظور از خيال، سـاحتي هسـتي   ادراک از مباحث مربوط به معرفت
 الـد ین، خيـال را نـور و در ات صـاف بـه نوریـت، احـق          روست که محي شود. ازاین بحث از خطا مطرح نمي

 ال حقّ  يق ان الخ"ای از حـق و باطـل؛    دانـد، ولـي تخي ل را مجموعـه      ي داند. او خيال را حقيقت مـي م
 (113 ، ص8 تا، ج  عربي، بي )ابن "ل منه حّ   منه باطل...ي کل ه   التخ
شود؛ در خيال بطـالن راه نـدارد ولـي تخ يـل محفـوف شـده در        ترتيب خيال از تخي ل متمایز مي بدین
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پـذیر   عربي ورود خطا و اشـتباه بـه عرصـۀ خيـال امکـان      رو، در نظام فکری ابن ازاینحقيقت و خطاست. 
نيست، چرا که خيال نور است و احق  اشياء است در نور بودن. او، از آنجا که وظيفۀ خيال را حکـم کـردن   

اشـتباهي   شمارد، بنابراین، خيال را از هرگونه خطـا و  داند و نيز روزنۀ ورود خطا را در صدور حکم مي نمي
عربي حس نيز همچون خيال، حاکم نيست. درنتيجه، خطای حسي نيز معنا ندارد. در  داند. نزد ابن من زه مي

شود این خطـا در حقيقـت منسـوب بـه      تمامي مواردی که به اشتباه، خطا به حس و خيال نسبت داده مي
 عقل حاکم است.

گونه که جمهور فالسفه نيز چنـين   همان –یم معنای خزانه حواس  در نظر بگير همچنين اگر خيال را به
نمایـد وی خيـال را مجمعـي     عربي به خزانه بود خيال ،اشاره مـي  ابن .دار نيست وقوع خطا معني -اند کرده

داند. او، قوة مصوره را از خادمين این خزانه دانسته که به ترکيـب   های محسوس مي برای بایگاني صورت
عربـي   گاه که ابن (. آن82 ، ص8 تا، ج  عربي، بي ک: ابن پردازد )ر مي های جدید و تفصيل و توليد صورت

گيرد، زماني است که با دخالت ارادة انسان، امکان وقوع خطا نيز  کار مي ای ادراکي به عنوان قوه  خيال را به
ي قسمتي که حاصل از تخي ل است و قسـمت  8کند: شود. او خيال متص ل را به دو قسم تقسيم مي مطرح مي

بيند، مثال  هایي را که شخ  نائم در خواب مي شود؛ و برای مورد دوم، صورت که بدون تخ يل حاصل مي
 (.311آورد )همان، ص  مي

ای کـه صـور حسـي بـر تـن       متص ل که سرزميني است مشتمل بر معاني خيالِخيالِترتيب در حضرت  بدین
ـ  هـائي  خورد: یک دسته صـورت  چشم مي اند، دو سنخ موجود به کرده د کـه حاصـل فعاليـت و ترکيـب و     ان
واسطۀ قوة متخ يله بـه ترکيـب و ایجـاد صـور جدیـد       یعني نفس انسان به-های ذهن آدمي است  تفصيل
و دستۀ دیگر، صرفا  نتيجۀ انعکاس و ظهور عالم مثال در نفـس آدمـي اسـت بـدون اینکـه از       -پردازد مي

صـورت   در این عمليات، قوة متخي له بـه جانب ذهن انسان دستخوش تغيير و تحول گردد. واضح است که 
 پردازد. شود و به خلق و نوآوری مي ظاهر مي خلداقخلداقفع ال و 

« تخ يـل »و « خيال»عربي در مقام لحاظ تفاوت ميان  نگارنده بر این باور است که در عبارت فوق، ابن
 است. رفتهکار  صورت متفاوت با خيال به است و این عبارت از زمره مواردی است که تخي ل، به

 خيـالِ خيـالِ شـده در   حاصـل  صورِصورِپيماید. وی  همين مسلک را مي شرح فصوصنيز در عبارتي از  "قيصری"
و ابتکـار   خلداقيتخلداقيتآیند و برخي دیگر حاصل  برخي از حواس  ظاهری حاصل مي :کند متص ل را پنج قسم مي

شده از خيال منفصل در  کساند. قسم سوم ریشه در عالم معاني و عقول قدسي دارند، صور منع قوة متخ يله
اند و باألخره قسم آخر، حاصل فعالي ت ابليس و شياطين است و از اینجا وجـوب   نفس انسان، دستۀ چهارم
 (.168، ص 1320شود )قيصری رومي،  هدایت الهي نتيجه مي

يطان ش شود، بزنگاه دخالت ارادة آدمي و در نتيجه دخالت ترتيب خيالي که بر اثر تخ يل حاصل مي بدین
 و بروز خطا خواهد بود. سليمان عط ار نيز با اشـاره بـه نقـش اراده در فعالي ت ایـن قـوه، گویـا تخ يـل را          

 شــود درنهایــت، معنــائي درصــورتي لطيــف و خيــالي  دانــد کــه موجــب مــي ینــد اعمــالي مــيآانجــام فر
یند تخي ل را   آداند. او فر يل ميرا نيز دخ -از جمله ذاکره و مفک ره -یند، سایر قوا آتجس د یابد. او در این فر
ترتيـب   داند بـدین  دهي کائنات در قالب صوری که دلخواه شخ  متخ يل است، مي شامل تم ثل و صورت
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دهـي نمایـد.    کند، صـورت  های جدیدی که خود اراده مي این قو ه قادر خواهد بود همۀ کائنات را در تشک ل
 (.20تا، ص   شود )عطار، بي اند تدارک نمي لاین اراده جز برای موجوداتي که دارای قو ة خيا

ترتيب که جن  و شـياطين   در این هنگام است که شيطان قدرت تص رف در حضرت خيالي را دارد، بدین
توانند صوری را که غيرحقيقي است برای انسان مجس م سازند. این تصر ف تا مادامي که جسم انساني  مي

ارد، مگر اینکه شخ  عارف با امداد پروردگار مـورد حمایـت قـرار    در حصار ماد یات گرفتار است، ادامه د
 عربـي راه رهـایي از خطـای در خيـال نـزد تسـليم در برابـر خداونـد اسـت           نظر ابن ترتيب، به گيرد. بدین
بـودن   عربي، برای ایمن (. از دیدگاه ابن100، ص 8تا،ج   عربي، بي ؛ ابن16و  21الف، ص  1003)الغراب، 

، اگـر  "ابوزیـد "قـول   های الهي است. بـه  باید خيال را تابع قلب کنيم که محل  نزول حکمتاز این خطر، 
های قلـب گـردد، خيـال عارفـاني      های حس ي شود خيال عام ۀ مردم است و اگر تابع داده خيال تسليم داده

 (.00 ، ص1321)حکمت، کنند  خواهد بود که حقایق امور را ادراک مي
پایان حق، و این یعني سـجود دائمـي    قلبي یعني قبول تجلي ات نامتناهي و بيعربي، معرفت  از نظر ابن

 قلب در برابر تجل ي اسماء الهي )همان(. 

 . تخ يل به معنای برداشتی غيرواقعی است1-3

هـای غيرواقعـي و نادرسـت اسـتفاده      بـرای برداشـت  « یتخي ل»عربي خود در بسياری موارد از واژة  ابن

 (388، ص8تا، ج  عربي، بي )ابن« ل ال راب ماء يّيّالظمان الذ ی تخ   باست قاء» کند؛ مي

 در این عبارت، سـراب را آب پنداشـتن، بـه معنـای تصـو ری غيرواقعـي و خـالف حقيقـت اسـت کـه           
 هـای وهمـي    اسـت. نـزد وی گـاهي تخي ل بـه برداشـت        استفاده شـده « یتخي ل»برای تفهيم آن از واژة 
 ، مـواردی را کـه متعلـق و همـاني انسـان اسـت را       فتوحـات احت در صـر  شـود. او بـه   انسان اطالق مـي 

( واضـح اسـت در ایـن    801، ص1)همان، ج  "له الوهميتخ يل الذی ي فن بحه عن التخ"نامد؛  تخي ل مي

همـان   ،دانند، بلکـه منظـور   ای است که حکما آن را مدرک معاني جزئي ه مي عنوان قوه  عبارت، وهم نه به
 شود. ست که تصورات و تصدیقات غيرواقعي را شامل مياصطالح رایج عرفي ا

در داستان موسي و سحرة فرعون نيز، آن هنگام که سـاحران بـه غلـط، تصـور کردنـد کـه موسـي از        

 دریافـتِ دریافـتِ کند. این  تفاده مياس« تخي ل»از واژة  ،ترسد برای این برداشت ناصحيح ها مي مارهای جادوئي آن

ــا و ،جــادوگران نادرســت ــۀ باطــل   اقــع و نفــسغيرمطــابق ب ــود، چراکــه تــرس موســي از غلب  االمــر ب

 ات،   کقان موسقی فقی    يق ل ال حره ان موسی خقا  مقن الح  ي فتخ"بر حق بود، نه از سحر ساحران: 
از  ناشـي  علـمِ علـمِ (. مـواردی کـه   18)الف(، ص 1003)محمودالغراب،  "اتير خائف من الحينفس االمر غ

 .1گيرد نيز از همين سنخ است ي قرار ميتحقيق علمِعلمِتخي ل و ایهام، مقابل و معارض 

 



 2121 عربیعربی  ابنابن  فتوحات مکيةفتوحات مکيةدر در  نگاهی به تفاوت خيال و تخيّلنگاهی به تفاوت خيال و تخيّل 

(A Study of the Difference between Imagining and Imagination in . . . ) 

 

 . عرصة تخيل، تصر ف در نظر است ولی خيال، تصر ف در منظور  فيه 9-3

عربي، تفاوت ميان خيال و تخي ل را بـه تفـاوت      در مقدمۀ کتاب خود، به تبعيت از ابن "محمودالغراب"
ـ  "ابن ترکه"( 0نماید )همان، ص  عصای موسي و کار ساحران تشبيه مي صـراحت، مبـدأ اعمـال     ز بـه ني

حضـرت موسـي را    الهيِالهيِکند. او فعل  گونه علوم معرفي مي داند و موسي را فاقد این فرعونيان را تخي ل مي
برد.  کار مي را به« تخي ل»ولي در مورد اعمال سحرة فرعون، تعبير  ،داند نتيجۀ ارتباط با حضرت خيالي مي
گشای مهمي در تمایز ميان خيال و تخي ل تاحد زیـادی راهگشـا   تواند راه ازاینرو، تأمل در این داستان مي

 0باشد.

 «سـحر »ترتيـب   داند؛ یعني اختالط نور و ظلمت. بـدین  مي« السَّحَرالسَّحَر»مأخوذ از « الس حر»عربي واژة  ابن

 نيز وجهي به نور و وجهي به ظلمت دارد. جانب نوراني آن از ایـن روسـت کـه بـه چشـم نـاظرین، بـه        

آیـد، خـالف    چشم مي که آنچه به جهت است این کند و وجۀ ظلماني آن، به  ي جلوه ميصورت امری حقيق 
گونـه بـه    داستان مذکور نيز، در نتيجه سحر ساحران، ایـن  (. در13است )همان، ص االمر و حقيقت  نفس

 کـه حقيقـت چنـين نيسـت:      کند کـه مارهـا در حـال حرکـت و تکاپوانـد درحـالي       چشم ناظرین جلوه مي

عربي معتقد اسـت کـه خـود سـاحران،      (. جالب اینکه ابن00)طه /« ه من سحرهم ان ها تسعیيلل ايخي»
ها از طریق تصـر ف در نظـر    که آن صورت مارهای متحر ک؛ چرا دیدند نه به صورت ریسمان مي ها را به آن

شان و صورت مار نمایش دادند، ولي این تصرف در مورد خود های خویش را به موسي و حاضرین، ریسمان

شخ  غائبي که بعد از این تصر ف وارد آن ميدان شود، وجود ندارد. درحقيقت ساحران بـا عمـل سـحر،    
سـاحران از کـار خـویش خـوف و     خـودِ  خـودِ    دليل هم، فيه، و شاید به همينمنظورٌمنظورٌنمایند نه قلب  قلب نظر مي

 اضطرابي نداشتند، چراکه به غيرواقعي بودن آن واقف بودند.
االمر را نداشتند، بلکه تنها در نظر نـاظرین تصـرف    تغيير و تصر ف در خارج و نفس ها قدرت درواقع آن
هـا، در خيـال حاضـرین دخالـت کردنـد. در       کارگيری اسماء مخصوص و تسـل ط بـر آن   ها با به نمودند. آن
دایت اش ه االمر بود، او که موی د به تأیيدات الهي بود و وظيفه که عمل موسي از باب حقيقت و نفس حالي

آدميان؛ در پي آن نبود که با اعمال تصر ف و تسل ط بر اذهان، امری غيرواقعي و نادرست را درنظـر مـردم   
 فيـه منظورٌمنظورٌصحيح جلوه دهد، بلکه کار او مربوط به عرصۀ خيال و حقيقت بود، او برخالف ساحران قلـب  

 نظر.  کرد نه جلب

ه   هذا بخال  علا ه   هذا بخال  علا يينظو  فنظو  ففله )ای ل احر( بتلک االسماء قلب النظر ال قلب المفله )ای ل احر( بتلک االسماء قلب النظر ال قلب الم""
  ""له فتبعه النظر...له فتبعه النظر...يين القاها عن االمر االلهی، فانقلب المنظو  فن القاها عن االمر االلهی، فانقلب المنظو  فييه ال الم حه ال الم حييموسی علموسی عل

 ((3333الف، صالف، ص39933993)محمودالغراب، )محمودالغراب، 

جهـت کـه مطـابق     کند ولي این تغييـر از آن  واضح است که در پي تغيير منظور  فيه، نظر هم تغيير مي
عربي در این داستان، دو خوف را به موسي نسبت  قعي نيست، ابنحقيقت است، برخالف مورد قبل، غيروا

دوم هنگـامي کـه    اول هنگامي بود که عصای خویش را افکند و به مار تبدیل شد، و خوف خوف 1؛دهد مي
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غلبۀ ساحران بر ام ت بود، ترس از اینکـه مـردم بـه     ترسِترسِثاني از  فعل ساحران را مشاهده نمود. این خوف
 ها واقف نشوند و نتوانند ميان حق و باطل تفکيک کنند. آندروغين بودن فعل 
 ثـاني را از سـاحران    دهـد ایـن اسـت کـه خداونـد عل ت ایـن خـوف          عربي تذک ر مي نکتۀجالبي که ابن
 ها خائف است و این را دليلـي دانسـتند    ها گمان کردند که موسي از مارهای جادوئي آن مخفي داشت. آن

 بـود، خـوف و تـرس     سحر و جادو نيست، چراکه اگر موسي خود سـاحر مـي   بر اینکه فعل موسي از قبيل
بالفاصله پـس از اشـاره بـه مـاجرای      فتوحاتعربي در  (. ابن11-18برای او معني نداشت )همان، ص  
 پـردازد   بـه بيـان تفـاوت بـين خيـال متص ل و منفصـل مـي          ،بافـاء تفریـع  عصای موسي و کار ساحران 

دانـد، ولـي خيـال     فاني همراه مـي تخيلِ تخيلِ  (. او خيال متص ل را با زوال311، ص8تا،ج   عربي، بي )رک: ابن
داند که محل تجس د ارواح و معاني است. گویا تفاوت ميان عصـای موسـي و    منفصل را حضرتي ذاتي مي

معنـا کـه فرعونيـان فعـل      گـردد. بـدین   فعل ساحران به تفاوت ميان خيال منفصل و خيال متص ل باز مي
متص ل ناظران، تحقق بخشيدند، ولي موسي معاني متجس ده در عـالم خيـال      خيالِخيالِدخالت در  خویش را با

 منفصل را به رؤیت کشيد.
 تواننـد   هـا بـا ارتبـاط بـا آن عرصـه مـي       عربي، خيال سرزميني حقيقي و واقعي است که انسان نزد ابن

ن است. نمونـۀ ایـن مشـاهدات در    ها ناتوا به مشاهدة اموری بپردازند که قوای ظاهری آدمي از ادراک آن
 شـود، ولـي بـرای عارفـان و      عالم رؤیا، پس از کاهش شـدت اشـتغال روح آدمـي بـه بـدن حاصـل مـي       

ای که  پيوندد. پرواضح است که قو ه وقوع مي خاص ان درگاه حق، این شهود و مکاشفه در اوقات دیگر نيز به
عمومي و همگاني است که بـه ترکيـب و تفصـيل    بيند، غير از آن قوه تخ يل  این مکاشفات را تدارک مي

پردازد. از قوة نخست که وسيلۀ ارتباط عارف با حضرت خيال منفصل است، به هم ت عـارف نيـز    صور مي
دانـد نـه    در عموم و همگان مي ساریعربي، تخ يل را مقامي  شود که غير از قوة تخي ل است. ابن تعبير مي

 (.101و  108، ص 8مخصوص گروهي خاص  )همان، ج 
 بـه تبعي ت از ابـن عربـي، ميـان قـوة متخي لـه و         16 الحکـم  تعليقـه بـر فصـوص   در  "ابوالعالء عفيفي"

ها عمومي  شود؛ وظيفۀ متخ يله را خلق و ابتکار دانسته و آن را در همۀ انسان عارف تفکيک قائل مي همتِهمتِ
د گویا تفاوت همت و تخي ل، همـان    دان داند، ولي هم ت عارف را قادر بر خلق اموری در عالم خارج مي مي

 تمایز ميان خيال و تخ يل است.

 . خيال، غالبا  فع ال است و تخي ل، منفعل3-3

 هشناسي فلسفي مسبوق به سابق گونه که گذشت سخن از دو قوة خيال و متخ يله در مباحث انسان همان
پردازد. باتوجه به  بط صور ميدانند که به حفظ و ض است. جمهور حکماء، خيال را خزانۀ حس  مشترک مي

تـوان نتيجـه    ترتيـب مـي   اینکه رابطۀ نفس با صورخيالي در نظر فالسفۀ مش اء، حلول و انطباع است بدین
هـای   کند. منظور اینکه قسمتي از مغز که محل  انطباع صـورت  ها منفعل عمل مي گرفت که خيال نزد آن

ها منفعل و پذیرنده اسـت. امـا،    سبت به این صورتکند و ن خيالي است، این صور را ضبط و نگهداری مي
اش  وظيفـه ـ   شـود  کار گرفته مـي  که به اعتباری همان قو ه متصر فه است که توسط وهم به ـ  قوة متخي له
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های جدید است که اگرچـه نـه مجمـوع، ولـي اجـزاء       ها و خلق فرآورده ترکيب و تفصيل بين این صورت
 شود. يآوری م متشک له آن توسط حواس  جمع

های جزئي موجود در بحث از قوای آدمي، موارد فوق مورد اتفاق جمهـور حکمـاء مشـاء     فارق از تفاوت

است، چراکه با استفاده از مواد اخذشـده از   خلداقخلداقاست؛ واضح است عملکرد قوه متخي له عملکردی فع ال و 
ل را منفعـل و تخ يـل را فع ال     عربـي، خيـا   پـردازد. از اینـرو پـيش از ابـن     خزانۀ خيال به خلق و ابداع مي

یابد و از خزانۀ صـرف بـودن ارتقـاء     سزایي مي دانستند. ولي ازآنجا که در دیدگاه شيخ، خيال اهمي ت به مي

اق بر جنبـۀ انفعـال،    خيال عالوه ،یابد در این دیدگاه یابد، این رویکرد تغيير جدی مي مي اق خلـد و فع ال هـم     خلـد
نمایـد   عنوان خزانه حس  مشـترک اراده مـي   عربي خيال را به بنهست. جای تردید نيست که مواقعي که ا

...باجااء الکون الحاصقله مقن ا سقال الحقواس فقی المح وسقات،       "خيال، منفعل و پذیرنده است؛ 
صـراحت نقـش قـابلي     به فتوحاتدیگری از  ( او در عبارت82، ص8)همان، ج  "ال...ييفتمتلیء خاانه الخ
 داند: ترین موجودات به هيولي مي ر قبول صور شبيهو آن را د قائل استبرای خيال، 

هقا  هقا  ييها الحس من اللو    قابله لما تفقت  ف ها الحس من اللو    قابله لما تفقت  ف ييعطعطييع ماع ماييه قابله لجمه قابله لجمييوالنوالنيي  هی قوه ه  هی قوه ه""
  ""ال...ال...يق يق ولی فی قبقول اللقو  اال الخ  ولی فی قبقول اللقو  اال الخ  ييشبه الهشبه الهييس فی القوی من س فی القوی من يي ل ل..القوه الملو ه..القوه الملو ه..

 ( ( 193193)همان، ص)همان، ص

ـ    کند، بـدین  ش فعال قو ه خيال توج ه مينحوی به نق ولي او در همين حيثي ت خيال نيز به  وهنحـو کـه ق
شـأني   ،پردازد. نزد او قوة مصو رة مصو ره را از خادمين و کارگزاران این قوه دانسته که به ابداع و ابتکار مي

حسـب دلخـواه بـه     های خيـالي اخذشـده، بـه    از خيال است که این توانایي را واجد است که ميان صورت
 زد:ترکيب و گزینش بپردا

 ه الحقواس مقا اخذتقه مقن     ه الحقواس مقا اخذتقه مقن     يق يق ال القذی  فعقا ال  ال القذی  فعقا ال  يق يق ری مقاتقر  فقی خاانقه الخ   ری مقاتقر  فقی خاانقه الخ   ييلل»»
.« .«   ..  المح وسات   ما صوّ ته القوّه الملوّ ه التی هی من بعض خدم هذه الخاانقه. المح وسات   ما صوّ ته القوّه الملوّ ه التی هی من بعض خدم هذه الخاانقه. 

 ((373373)همان، ص)همان، ص

مطابق آنچه که گذشت، قو ه خيال در مواردی که به منزلۀ خزانۀ محسوسات است منفعل و در مواردی 
قوة مصو ره که از خادم خيال است، فع ال خواهد بود. الزم به توضيح است که اگرچـه دو قـوة   منزلۀ  که به

 هـا نيسـت، بلکـه متصـر فه      ولي این به معنای واحد دانسـتن آن  ،مصو ره، متصر فه، عملکردی مشابه دارند
 ،خادمين عقـل اسـت   عربي، قوة مفک ره از )یا مفکره(، قوه ای غير از مصو ره و اما محتاج بدانست. نزد ابن

 داند:  مي محتاجِ مصّورهمحتاجِ مصّوره  ،صورتفضيلِ تفضيلِ خادم خيال، و البته او قوة فکر را در ترکيب و  مصّورهمصّورهولي 

ال افتقرت الی القوّه الملوّ ه لترکّب بها مما ال افتقرت الی القوّه الملوّ ه لترکّب بها مما ييثم ان القوه المفکّره اذا جاءت الی الخثم ان القوه المفکّره اذا جاءت الی الخ»»
 ((439439، ص ، ص 33)همان،   )همان،   ...« ...« ال من االمو  ال من االمو  ييضبطه الخضبطه الخ
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ـ  ابن  دانـد کـه عرصـۀ تبـدیل و تبـد الت       ال را اوسـع کائنـات و اکمـل موجـودات مـي     عربي آنگاه، خي

 است؛ موطني که تجل يگاه خداونـد و جوالنگـاه تجس د معـاني اسـت؛ مجمـع غيـب و شـهادت اسـت و           

تر از خيال  (؛ قوی311، ص8؛ ج88، ص 3موطني که جمع اضداد و نقائ  در آن متصو ر است )همان، ج 
 دانـد کـه معرفـت آن را جـز      راغ ندارد. او این مرتبه از هستي را بـه قـدری واال مـي   و ابداع س خلداقيتخلداقيتدر 

اق خيـال از جهتـي کـه    (.11)ب(، ص  1003)محمـودالغراب،  دانـد   برای خدا و اهلش ميسور نمـي  اق خلـد  و  خلـد

فع ال است ميان موجودات، بيشترین شباهت را به خداوند دارد، چراکه قو ت آن نظير قو ت الهـي در خلـق   
 گونه که خداوند قدرت مطلـق بـر ایجـاد دارد، خيـال نيـز ازآنجـا کـه         ( همان38 تا، ص  ت )عطار، بياس

اق همانگونه کـه خداونـد خـالق و    همانگونه کـه خداونـد خـالق و      مظهر قدرت الهي است، قدرت مطلق بر ایجاد خيالي دارد و اق خلـد   اسـت اسـت   خلـد
ــ، ، تــرین مظــاهر اســماء او اســتتــرین مظــاهر اســماء او اســت  اهلل و شــریفاهلل و شــریف  خليفــهخليفــه  ،،««کــون جــامعکــون جــامع»»انســان نيــز کــه انســان نيــز کــه  ــاز ایــن خالقيّ ت ت از ایــن خالقيّ

آنچـه را  آنچـه را  ۀ ۀ تواند با قوة خيال خود به خالقيّت بپردازد و همـ تواند با قوة خيال خود به خالقيّت بپردازد و همـ   معنا که انسان کامل ميمعنا که انسان کامل مي  نصيب نيست، بدیننصيب نيست، بدین  بيبي
به مرتبۀ فروتر تنزدل داده و وجـود عينـي   به مرتبۀ فروتر تنزدل داده و وجـود عينـي     ،،باالتر و فراتر در شکل صور خيالي او موجود استباالتر و فراتر در شکل صور خيالي او موجود است  ۀۀکه در مرتبکه در مرتب
 ..بخشدبخشد
فرد خيال، جنبۀ خلق و ابداع این موطن  بهعربي با عنایت به نقش منحصر  بنابراین در نظام فکری ابن 

گيـری   فکری صدرائي پـي  ۀبودن خيال در منظوم فعال ،عربي پس از ابنگيرد.  ای قرار مي مورد توجه ویژه
مظهریـت  مظهریـت    ۀۀرابطرابط  ،،ندنداا  قائلقائل  يونيونکه اشراقکه اشراق  نننه چنانه چنا  را را   صور خيالي را در نسبت با نفسصور خيالي را در نسبت با نفسۀ ميان ۀ ميان رابطرابط، او شود مي
به نفـس  به نفـس    بلکه در نظر او این صور، نسبتبلکه در نظر او این صور، نسبت؛ ؛ حلولي و انطباعيحلولي و انطباعي  ۀۀرابطرابط  ن معتقدند،ن معتقدند،مشائيامشائياکه که   چنانچنان  و نهو نه  داندداند  ميمي

ترتيب، حتـي    دینبب  00..ها باشدها باشد  نه اینکه قابل و پذیرندة آننه اینکه قابل و پذیرندة آن  ،،کندکند  ها را ایجاد ميها را ایجاد مي  قيام صدوری دارند و نفس آنقيام صدوری دارند و نفس آن
حـاظ  در مواردی که سایر حکماء برای قوة خيال به اعتبار اینکه خزانه حس  مشترک است، نقش قـابلي ل 

کند نزد او عوامل ماد ی و خـارجي همگـي    این رابطه را فاعلي و صدوری تصویر مي "مالصدرا"کنند؛  مي
اند ولي درحقيقت، نفس آدمي این صور را خود خلق و ابـداع   های خيالي علل اعدادی برای تشکيل صورت

 (821، ص 1323کند )مالصدرا،  مي
 ؛شـود  خيـال افـزوده مـي   قـوة  ال لسفۀ صدرائي بر نقش فع   سمت ف با گذر از مشاء و اشراق بهبنابراین، 
صورت انفعالي  نقش خيال بيشتر به ،نفس با صور خيالي حلولي یا انطباعي باشد ۀترتيب که اگر رابط بدین

همانگونه که در حکمت متعاليـه  –صورت صدوری و فاعلي ترسيم گردد  ولي اگر این رابطه به ،خواهد بود
های خيالي که  گردد. مکتب صدرائي حتي در صورت ای فعال ظاهر مي صورت قوه خيال به –شود دیده مي

نفس با این صور، از سنخ قيام  ۀد نيز رابطان های محسوس حاصل تصرف خيال نبوده و تماما  شامل صورت
 .و صدور است

*** 

اینکه در نظـر   ای خالي از فایده نيست و آن شویم، تذکر نکته اکنون که به پایان این نوشتار نزدیک مي

 شـود، ولـي نفـس ناطقـه مـدرک حقيقـي اسـت،         عربي، اگرچه قوای مختلفي برای آدمي منظور مـي  ابن

اند و این نفس اوست که مفک ره، متخي لـه،     معنا که این قوا در حقيقت آالت و ابزار نفس ناطقه آدمي بدین
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(A Study of the Difference between Imagining and Imagination in . . . ) 

 

16حافظه و مصو ره است. 
 "له   الحافظه   الملو ه  ...يلمتخ النفس الناطقه هی العاقله   المفک ره   ا"

 دانـد و سـایر    هـا مـي   تـرین آن  (. او در ميان قوای باطني، خيـال را اصـلي  810، ص8تا، ج  عربي، بي )ابن
 کـه قـوة خيـال هنگـامي کـه قـوی شـود و بـه بلـوغ          کند. نزد او  قوا را شئون و مراتب خيال معرفي مي

 عبـارت  بـه  .شـود  عقـل و حافظـه در آن تشـکيل مـي    خویش برسد در آن هنگام است که وهم و فکـر و  

 ئقذ  جقد   يال حيق فقاذا تققوی الخ  " نـد. ا ل دیگر قوای مذکور، مرتبۀ بالغ و رشد یافتـۀ همـان قـوة خيـا     
 "ظهر سلطانه   الوهم کقذلک   العققل کقذلک   الققوه الحافظقه کقذلک...      يتلر    يث يالفکر ح

 (001ص  همان،)
 اهـم  قـوای بـاطني انسـان دانسـته کـه قـوای دیگـر در ضـمن آن           عربي خيال را اخير، ابن طبق بيان
 دانـد پـس خيـال نيـز در حقيقـت       باشـند و ازآنجـا کـه مـدرک حقيقـي را نفـس ناطقـه مـي         موجود مي

   در مقـام تشـبيه، نفـس ناطقـه را نسـبت      فتوحـات عربي در  ابنشأن و مظهری برای نفس ناطقه است. 
گونـه کـه    داند یعنـي همـان   های مملکتي خویش مي ن با خزانهملوک و پادشاها ۀهمچون رابط ،به خيال

ـ    نسبت نمایند نفس ناطقه آدمي نيز های خویش نظارت و رسيدگي مي حاکمان به خزانه خيـال،   ۀبـه خزان
شناسـي بـرای    توان گفت هرچند از نظر انسان بنابراین، مي (.312)همان، ص  نماید حاکميت و نظارت مي

گيریم و در بيـان نحـوة عملکـرد و     خيال، حافظه، واهمه و متخي له در نظر ميانسان قوای مختلف حس ، 
گونه که بنای این نوشتار بود بـه تفـاوت خيـال و     شویم، و همان وظيفۀ هر یک به تفصيل وارد بحث مي
توان همۀ قـوا را ابـزار نفـس و همـۀ ادراکـات را ادراک واحـد        تر مي تخ يل پرداختيم. ولي در نظری عالي

 ني دانست.نفسا

 گيری: نتيجه

بـرد،   کار مي عربي گاه که واژة خيال و تخيل را به خيال و متخيله نام دو قوه از قوای باطني هستند. ابن
گاه ریشۀ  داند و آن ای از حق و باطل مي گاه خيال را حق و تخيل را مجموعه ها نظر دارد؛ آن به تفاوت آن

رساند. باوجود این، در استعماالت بسياری نيـز   ال و تخيل ميتفاوت سحر را با معجزه به اختالف ميان خي
برد و عملکرد یکسان و مشترکي را به  کار مي صورت مترادف به شود که خيال و تخيل را به چنين دیده مي

دهدکه البته این به معنای یکي شمردن این دو قوه نيست بلکه تنها از باب تساهل در امر  ها نسبت مي آن
 ان است.انتخاب واژگ

که خيـال سـينوی منفعـل     طوری است به عربي بر نقش فعال خيال افزوده شده سينا تا ابن در سير از ابن
 خلداقيـت خلداقيـت عربي خيال را فعال دانسته و آن را در  شود، ولي ابن بوده و فعاليت تنها به قوةمتخيله منسوب مي

گيـرد. و   ي نيز مورد توجه قـرار مـي  کند. این رویکرد به خيال در مکتب صدرای به حضرت باری تشبيه مي
از نوع ارتباط فاعل و فعل  -های ادراکي طور کلي صورت و به -های خيالي آنجاکه رابطۀ نفس را با صورت

 است. تلقي شده، به این مهم توجه گردیده
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 ها نوشت پی

 قـام  قـام  کـار مـي رود و گـاه در مـورد م    کـار مـي رود و گـاه در مـورد م      در لسان اهل عرفان، گـاه در مـورد مقـام احـدیت بـه     در لسان اهل عرفان، گـاه در مـورد مقـام احـدیت بـه       ""عماءعماء". 1

 واحدیت. عماء در معنای لفظي به معني ابـر رقيقـي اسـت کـه ميـان شـخ  نـاظر و قـرص خورشـيد          واحدیت. عماء در معنای لفظي به معني ابـر رقيقـي اسـت کـه ميـان شـخ  نـاظر و قـرص خورشـيد          

گردد؛ یا ابری که حائل بين آسمان و زمين و مانع تابش نور بـر زمـين   گردد؛ یا ابری که حائل بين آسمان و زمين و مانع تابش نور بـر زمـين     شده مانع دیدن خورشيد ميشده مانع دیدن خورشيد مي    حایلحایل
ايقن  ايقن  ""شود: شود:   ميمي  است یا ابری که واسطۀ نزول برکات است. )متن حدیث از این قرار است: از پيامبر سؤالاست یا ابری که واسطۀ نزول برکات است. )متن حدیث از این قرار است: از پيامبر سؤال

  ""کان فی عما ما فوقه هوائ   مقا تحتقه هقوائ   کان فی عما ما فوقه هوائ   مقا تحتقه هقوائ   ""پيامبر )ص( فرمـود : پيامبر )ص( فرمـود : ""  کان  بنا قبل ان يخلّ خلقهکان  بنا قبل ان يخلّ خلقه
 ((1414، ص، ص33333333)حکما، )حکما، 
فی فی   –ه ال ّالمه ال ّالميعلعل  –وسف وسف ين اد اک ن اد اک ي  ب  ب  –ه   سلّمه   سلّميصلی اهلل علصلی اهلل عل  –ن اد اک محمّد ن اد اک محمّد يفانظرکم بفانظرکم ب"". 8

... فانظر ما اشر  علقم   ثقه   ... فانظر ما اشر  علقم   ثقه   ""  ""بّی حقاًبّی حقاًای من قبل قد جعلها  ای من قبل قد جعلها  يل  ؤل  ؤين قال هذا تأ ن قال هذا تأ يآخر امره حآخر امره ح
 ((816816کاشاني/ صکاشاني/ ص  شرح فصوصشرح فصوص))  ""((صص))محمّدمحمّد
 ال يق ا للنقائم خ يق ا ان مقا هقو بمنالقه الرؤ   ياتقه القدن  يراه االن قان فقی ح  ينب ه علی ان ه کل  ما" -33

 ((861861کاشاني/ صکاشاني/ ص  شرح فصوصشرح فصوص))  "له...يفال ب د  من تأ 

وجقد  يل   منه مقا ال  ين تخيوجد عين ما يعال المتل ل علی نويالخ": عبارت از این قرار استعبارت از این قرار است -8
ملکه االن ان فی نف ه من ممل ما احس بقه ا  مقا   يل ما يوجد عن تخيل کالنائم...  الذی يعن تخ

 (.311، ص8/ج فتوحات)"صو ته القوه الملو ه...

 شـرح فصـوص  دانـد )  علم تحقيقي را غير از تخيل مي ،«شرح فصوص»ترکه در  عنوان نمونه ابن . به1
 (018ص8ترکه/ج ابن

س لموسقی مقن ذلقک العلقم     يهقام...  لق  يل  االيالعلم الذی هو مبدا التخ". عبارت چنين اسـت:  0
فرعونيـان را   اَعمـال اَعمـال ، شرح خود بر فصوص(. کاشاني نيز در 013ص8ابن ترکه/ج شرح فصوص)"ئ...يش

 (.310دهد )ص به قوة متخيله نسبت مي

(؛81)طه/«رتها االولیيدها سيخذها و التخف سنع» شود: ظاهر مي قرآن. این دو خوف در دو آیۀ 1

 (.01)طه/« »
له الخلّ   االبتکا ...  هذا امر عام يد که کل ان ان يفه القوه المتخيمن  ظ". عبارت چنين است: 2

 " . . من نف ه.

ع ان يت قتط  ،«الهمقه » هاي قم يتکلم عن قوه اخری ال جود لها اال فی العا   يعربی   لکن ابن"
 (.10/ ص  تعليقه عفيفي بر فصوص الحکم) "ه خا جه عن محلها...يتخلّ امو ا   جود

مشهور، منطبع در مغـز  مشهور، منطبع در مغـز  ة ة به عقيدبه عقيد  اگر صور خيالي بنااگر صور خيالي بنا  نماید:نماید:  ميميبر این ادعای خود دليل اقامه بر این ادعای خود دليل اقامه   مالصدرامالصدرا  ..00
. را . را   ..  هـا. هـا.   ها، کـوه ها، کـوه   الي دریاها، دشتالي دریاها، دشتتوضيح اینکه آدمي گاه صور خيتوضيح اینکه آدمي گاه صور خي  ..آیدآید  کبير در صغير الزم ميکبير در صغير الزم مي  باشد انطباعباشد انطباع
  ،،ها منطبع در مغـز باشـند  ها منطبع در مغـز باشـند    صورت اگر این صورتصورت اگر این صورت  در ایندر این  ..ترندترند  مراتب از جسم ما وسيعمراتب از جسم ما وسيع  نماید که بهنماید که به  تصور ميتصور مي
هـا بـه   هـا بـه     صورخيالي صوری مجرد بوده و قيام آنصورخيالي صوری مجرد بوده و قيام آن  ،،بنابراینبنابراین  ..آید که محال استآید که محال است  کبير در صغير الزم ميکبير در صغير الزم مي  انطباعانطباع

بلکـه از قبيـل قيـام صـدوری     بلکـه از قبيـل قيـام صـدوری       ،،ه مستلزم انطباع کبير در صغير گـردد ه مستلزم انطباع کبير در صغير گـردد نفس نه از قبيل قيام حلولي است کنفس نه از قبيل قيام حلولي است ک
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 (.(.800800ص ص   ،،22جج//اسفاراسفارپردازد )پردازد )  بيان این دليل ميبيان این دليل مي  با تفصيل بهبا تفصيل به  اسفاراسفارمالصدرا در مالصدرا در   است.است.

هقا  يعطيع مايق ه جمي  هذه القوی تد ک النفس االن قان "آورد:  دیگری چنين مي . و نيز در عبارت16
رسـد   این عبارت، نفس انساني با ابزار و آالت قـوا بـه ادراک مـي   در  "حقائّ هذه القوی من المعلومات

 (.32، ص 3تا،ج  عربي، بي )ابن
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