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  مقدمه
نخست بايد اين نكتـه را      .  آن است  ي اين مقاله، خيال و اهميت شناخت      يهدف مبحث اصل  

 اسـت كـه يـك عـارف يـا شـاعر       ي در اين گفتار، معرفتيشناس شناخت ر شد كه منظور ازكمتذ
ن در ايـن جـا      يبنابرا.  خود برسد  يمقاصد شناخت  گيرد تا از آن طريق بتواند به       يكار م   به كرمانتي

 مورد نظر  يشناس اصوالً شناخت . گرا نيست   و عقل  ي فلسف يشناس  شناخت يقصد و غرض بررس   
 خيـال هميـشه     كبـدون شـ   . يابـد  ي پايان م  ي فلسف يشناس ه شناخت كشود   ي آغاز م  يما در جاي  

گرايـان، بـه      مطرح بوده و فالسفه و عقل      ي ذهن در مباحث معرفت شناس     يا از قو  كيعنوان ي  به
اما هميشه ايـن قـوه،      . اند ردهك نقش و اهميت آن بحث       ة شناخت، دربار  ي از ابزارها  كيعنوان ي 

 يسانكـ  شـايد اولـين   كشاعران رمانتيـ . آمده است يشمار نم يقين به  فرع بر عقل بوده و منتج به      
 در معرفـت   يآن نقـش بـسيار مهمـ       تر از عقل دانستند و بـه       التر ومهم ه نقش خيال را با    كبودند  
هـا   گرايـان و رمانتيسيـست   رد خيـال عقـل  كـ ه در ماهيـت و عمل    كاز اين روست    .  دادند يشناس

 است تا نشانگر ي لفظك مشترك اين واژه بيشتر ي  يه گوي كجا    وجود دارد، تا آن    ياريتفاوت بس 
  . واحدي ذهنة قوكي

نـار عقـل،    ك در   يدهد، يعنـ   ي رخ م  ي در معرفت شناس   ينيز چنين انقالب   يدر عرفان اسالم  
ه خيـال بيـشترين اهميـت و    كـ اما شـايد بتـوان گفـت      . گيرد ي م يوشايد باالتر از آن، خيال جا     

ن در اين مقاله، در بحـث از        يبنابرا..  دارد ي ابن عرب  يتب وحدت وجود  كترين نقش را درم    مهم
ـ  ، بيـشتر بـه ابـن      يالمجايگاه و اهميت خيال در عرفان اس        مكـ فـصوص الح  تـاب او      ك و   يعرب

  .پردازيم يم
 آن در رمانتيسيـسم و نيـز در عرفـان      ي خيال و جايگاه شـناخت     ةمحققان پيش از اين دربار    

هـا دور نمانـده       و عرفان از ديد آن     ي ارتباط خيال با معرفت دين     يو حت  1اند، ردهك بحث   ياسالم
  هكند ك ياذعان م“ كيخيال رمانتي”قاله ارزشمند خود  مثال جاناتان وردزورث درميبرا. است

                                                           

 براي مثال رجوع شود به -1

  ).1983دمشق، مطبعة زيد ابن ثابت،  (محي الدين ابن عربيمحمود محمود الغراب، 
  ).1981قاهره، دار المعرف،  (الخيال و الشعر في تصوف االندلسسليمان عطار، 

William C. Chittick, Imaginal Worlds: Ibn al-Arabi and the Problem of Religious Diversity 

(Albany, State University of New York Press, 1994). 

William C. Chittick, The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-Arabi’s Metaphysics of Imagination 

(Albany, State University of New York Press, 1989). 

Henry Corbin, Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi (London: Routledge, 1969). 
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 ي خاصةه اگر چه در دورك( از نوابغ خالق بود ي تعداد ي آرزو كياساساً خيال رمانتي  
همه وجود خـود    ”تا  )  نبودند ي گروه خاص  كي ردند، اما به هيچ وجه متعلق به      ك ي م يزندگ

ـ    -يشـود مثـال    يها الهام م   نه به آ  ك يها در خالقيت   آن“ .نند و بيابند  كرا در خدا گم       ي و حت
ها خيال  به نظر آن. ديدند ي آن بودند، ميه در پك ي مهم عرفانة در تجرب- مثالكبيشتر از ي
 با كبلي( از اطمينان يآمد، و با درجات متفاوت ي گونه مي آن خدايها ترين لحظه يدر متعال
 اتصال انـسان بـا خـدا    ةال حلقه خيكردند ك ي، اظهار م)ندرت و با ترديد به يتسكيقين اما 
  1).493(است 

ديگر كـ ، بـا ي يه اين دو ديدگاه را از اين بعد شناخت   كاهميت اين مقاله شايد در اين است        
  .ندك ي ميها را بررس  آنيها ها و تفاوت مقايسه و شباهت

   رمانتيسيسميشناس  خيال در شناخت-الف
 سبك شعر گفـتن يـا خالقيـت          در يه نهضت رمانتيسيسم تنها يك دگرگون     ك است   يبديه

اگـر چـه تـاريخ      .  نيز بـوده اسـت     ي انقالب فكر  ك، ي ي نبوده است، بلكه اين نهضت ادب      يهنر
 امـا اكثـر مورخـان    2انـد،   در وحدت مكتب رمانتيسيـسم ترديـد نـشان داده       ينگاران گاه  انديشه

تـوان يافـت     ي را م  ي خاص ي بر اين گمانند كه در ادبيات رمانتيسيسم، اصول و مبان          يمكاتب ادب 
 يتـرين ايـن مبـان    شايد مهم. كه از تضاد و ستيز با فلسفه رايج قرن هيجدهم اروپا حكايت دارد        

بـه عبـارت ديگـر،      .  جهـان باشـد    ي و پوياي  ي، خيال، و دگرگون   )Pantheism (يهمه خدا انگار  
 عليـه ثنويـت،     ينـش ك اول قـرن نـوزدهم وا      ة در اواخر قرن هيجدهم و نيم      يرمانتيسيسم اروپاي 

 ي عصر پـيش از خـود بـود كـه بـه عـصر روشـنگر                يگراي ، و جامعه  يگراي ، عقل يكسان ساز ي

                                                           

 .اين متن و ديگر متون ترجمه شده از نويسنده اين مقاله است مگر در مواردي كه غير از اين گفته شده است -1
  براي مثال رجوع شود به -2

Arthur O. Lovejoy, “On Discrimination of Romanticisms,” in Essays in the History of Ideas (New 

York: Putnam’s, 1960). 

  براي مثال رجوع شود به -2
M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition (New York: 

OUP, 1953). 

Rene Wellek, Concepts of Criticism (New Haven: Yale University Press, 1963). 
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  1.معروف شد
 كالسـي كه به ادبيات نوكو كل قرن هيجده ) Restoration( اگر به ادبيات دوران بازگشت

 فلـسفه   ي دو محور اصل   يگراي  و حس  يگراي  بيفكنيم، خواهيم ديد كه عقل     يمعروف است، نظر  
 جـان   يگـرا   دكـارت و تجربـه     ي خردگرا ةدر فلسف . دهند ي دوران را تشكيل م     آن يها و انديشه 

 هـابز  يگرايـ  يمـاد . شـود  يالك، شناخت عمدتاً به ترتيب به دو ابزار عقل و حـس محـدود مـ          
(Hobbes)   ه ويلر   ك، چنان(Wheeler)  گويد، در قرن هيجـده    يم“ انت و رمانتيسيسم  ك ”ة در مقال

ار كـ  ي اسـت و بـر اسـاس تـداع         كيانيكـ ذهن منفعـل و م    ”هكاين ذهنيت را بوجود آورده بود       
 ي مطلق بود، يا شكاكيت كه راه را بر ابزارهـا          ينتيجه اين گونه تفكر يا علم گراي      ). 43(“ ندك يم

شـد و يـا    ير مك ماده را منياين گرايش به علم يا عينيت يا عالم فراسو    . بست يديگر شناخت م  
ه جهـان   ك سبب شد    يرك بالتبع چنين تف   3.كرد ي م ي حس يها آن را منوط و محدود به تأييد داده       

در قلمـرو  . نظر آيد  عظيم و پيچيده بهي فاقد راز و رمز و همچون ماشين     ي جهان يعصر روشنگر 
، يـا كـم رنـگ گـردد، و          يادبيات نيز تأثير اين گونه شناخت اين بود كه ادبيات از احساس تهـ             

 آمـوزش مـسائل   ي براي ويا كالس درسيظر نة تاخت و تاز علم و فلسف    ي برا يا ادبيات عرصه 
  . شودي و اجتماعيمدن

يه دارد، ظـاهراً بـر ثنويـت اسـتوار اسـت و             كه بر عقل و يا حس ت      ك ياين گونه جهان بين   
 بين ذهن و عين، عقل و احـساس، خـدا و       يجداي.  و عدم اشتراك است    يمنطق آن منطق جداي   

در .  اين گونه نگرش به جهان بـود    يپيامدهاديگر، از   يكها از    طبيعت، طبيعت و انسان، و انسان     
هـا خيـال در     - ذهـن و در ميـان آن       ي، عقل باالترين جايگاه را دارد و ديگـر قـوا          يچنين منطق 

 تـصوير سـاز، نـاظر بـه جهـان      يا خيال تنها به عنوان قوه    . گيرند ي م يتر جا   بسيار نازل  يا مرتبه
 در ارتباط اسـت،  ي تنها با مفاهيم بيرونهكشود، و به دليل اين    ي م ي به عقل معرف   كي، و مت  يماد

 تـأمالت ارت در مقايـسه بـين عقـل و خيـال در             كـ  مثـال د   يبرا. هميشه در معرض خطا است    
  :گويد يم

 از كـي نـد و ي ك ي به خود رجوع مـ يند، به نحوك ي مك را در يه ذهن چيز  ك يهنگام
                                                           

 ةاو اعتقـاد داشـت كـه همـ    .  عقـل و ايمـان جالـب توجـه اسـت        ةهاي جـان الك در بـار        در اين زمينه ديدگاه    -1
دانـست و   هاي ديني را مفيد يقـين نمـي    دادهبنابراين. هاي صحيح بايد از طريق حس وارد ذهن انسان شود  دريافت

 او در ايـن بـاره بـه         “عقـل و ايمـان    ”در فصلي تحت عنوان     . ا بايد به طبيعت رجوع كرد     معتقد بود براي يافتن خد    
  مراجعه شود به. گويد تفصيل سخن مي

John Locke, An Essay concerning Human Understanding (Oxford, Clarendon Press, 1975). 
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 را تخيـل  يه چيزك ياما هنگام. دهد ي قرار ميه در خود دارد، مورد بررس  ك را   يهاي انديشه
ه كرود  ي مي چيزيند، و در جسم به جستجوك يند، توجه خود را به جسم معطوف م       ك يم

  ).51(رده است، مطابقت دارد ك كه ذهن آن را فهميده و يا حس درك يا با انديشه

 با واقعيت ندارد، و چه بـسا انـسان را بـه             ي اين قوه لزوماً مطابقت    ياين، تصوير ساز    بنا بر 
 ي به يقين ندارد و در اين نگرش، شايد باالترين نقش     ي، راه يخيال، در چنين نظام   .  اندازد اشتباه

 مـا را از   يهيوم شـناخت نـسب    . ه در فلسفه هيوم آمده است       كند، همان است    كتواند ايفا    يه م ك
 ةه به وسـيل   كاند   يا  از مفاهيم ساده   يا جوهر و عرض تنها مجموعه    : داند يجهان مرهون خيال م   

شود تا به وسيله آن بتـوانيم آن مجموعـه    يها اطالق م  بر آنيا شوند، واسم ويژه   ي متحد م  خيال
  ).1:32(نيم ك يرا بياد بياوريم، يا به ديگران ياد آور

 بـر   ين او نيـز شـناخت مبتنـ       يبنابرا. ي دارد، نه نظر   ي او، اين شناخت ارزش عمل     ياما برا 
 پناه  كن است، به مذهب ش    ك نيز نا مم   ياخت عقل ه شن ك يداند، و از آن جاي     ي نم يخيال را يقين  

  .آورد يم
، عقـل   ي، يكـسان سـاز    ي بـر ثنويـت، جـداي      ي مبتنـ  ينش به اين ديدگاه وجهان بين     كدر وا 

ـ  ة و شـيو ي مكتب فكـر  ك، رمانتيسيسم به عنوان ي    يگريز ، واحساس يگراي  پـا بـه   ي خـالق ادب
د و بالطبع وحـدت جـايگزين   شو يدراين مكتب عمدتاً خيال جايگزين عقل م      . گذارد يصحنه م 

 مثـال،  يبرا. شود ي ميگريز ، و احساس جايگزين احساس    يثنويت، تنوع جايگزين يكسان ساز    
رمانتيسيسم عمدتاً  ”گويد،   ينگار و منتقد معروف ادبيات غرب م      خيتار) Abrams) (1973(ابرامز

 شده، در تـضاد   يب هر آن چه تقسيم    ك دادن، يا تر   ي آن آشت  يليدكفلسفه تماميت است، و اصل      
  ).182(“ و تنازع است

ذهـن كـه تـاكنون      .  را در افكار كانت جستجو كـرد       يشايد بتوان سرآغاز اين نهضت فكر     
كه ذهن با جهان خارج مطابقـت داشـته باشـد، جهـان               اين يشود و به جا    يمنفعل بوده، فعال م   

و شـئ مـورد    كه در جهان خـارج هـست         يئي كانت ش  يبرا. كند يخارج با ذهن مطابقت پيدا م     
ات ك مـدر  يز برابـر بـا بـاز آفرينـ        يـ گردند، و دريافت ذهن ن     يشناخت ذهن، دو وجود متمايز م     

 كنـد، مگـر    ك را در  يتوانـد چيـز    ي آفريدن و به عبارت ديگر ذهن نم       يردن يعن كر  كف. شود يم
  . آنكه آن را از نو بسازد

هضت در انگلـستان،    گذاران آن ن    و از بنيان   ك، شاعر رمانتي  )1772-1834(ولرج  كساموئل  
) 1792-1822 (ي انگليس، همچون شـل    يها و رمانتيست ) انتك( اتصال ميان آن فيلسوف      ةحلق
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 اين خالقيت ذهن را به خيـال نـسبت   ي انگليسيها رمانتيست. شود يم) 1795-1821(يتس  كو  
 يردهـا كارك اشيا را از اين به بعد نـه از وظـايف عقـل بلكـه از      ي درست و حقيق   كدادند و در  

 منتج به يقـين    يداند، ول  ي مفيد م  يخالف هيوم كه خيال را در امور كاربرد        بر. يال بر شمردند  خ
كـه   يا ها تنها قوه   دانند، اما از ديد آن     ي الزم م  يها عقل را در امور كاربرد      شناسد، رمانتيست  ينم

ود،  اشـيا و وجـ     يهـا درك حقيقـ      آن ين در شناخت شناسـ    يبنابرا. به يقين راه دارد، خيال است     
ولرج از بنيانگـذاران    كه همراه   ك) 1770- 1850( وردزورث   ويليام. منوط به فعاليت خيال است    

توانـد   يگويد، اين عـشق نمـ      ي م ي مثال، در تعريف عشق معنو     يرمانتيسيسم انگليس است، برا   
   او خياليبرا. تحقق يابد، مگر از طريق خيال

   بيش نيست يدر حقيقت نام
   قدرت مطلق،يبرا

  ين بصيرت، وسعت ذهن، وتر روشن
  ).13فصل (ل آن كترين ش يعقل در متعال

   وردزورث، خيال چيست؟يلكاما گذشته از اين تعريف شاعرانه و بسيار 
كـولرج در   . دهند، شايد تعريف كـولرج باشـد       يها از خيال م     كه رمانتيست  يبهترين تعريف 

. دهد ير دقيق وپيچيده از خيال م     وتاه، اما بسيا  ك يخود، در فصل سيزدهم، تعريف     ي ادب ةزندگينام
  :گويد ياو م

 زنده و عامل    ينظر من نيروي    به يخيال اصل . ي است، يا ثانو   ياز ديد من خيال يا اصل     
ـ “ هـستم  مـن ” آفـرينش    ي، تكرار عمل ابد   ي است و به عبارت    ي بشر ك ادرا ة هم ةعمد  يب

نوع اول است و هم  ازخيال ي از ديد من بازتابيخيال ثانو]. انسان[نهايت در ذهن محدود 
 است وتنهـا در درجـه و        كي در نوع فعاليت ي    يه با خيال اصل   كزيست با اراده آگاه است،      

سـازد،   ي اشـيا را از هـم جـدا مـ    يخيال ثانو.  عملكرد با آن تفاوت دارد    ةهمچنين در شيو  
د ممكن  كه اين رونياما جاي. ها را باز بيافريند نمايد تا بتواند آن ي مككند، تفكي ينده مكپرا

.  بخشد و وحدت دهـد     يها را تعال   كند تا آن   ينباشد باز هم به هر صورت ممكن، تالش م        
در ذات  ) انـد  از آن نظر كه شئ    (ذاتاً اين گونه خيال زنده است، همان گونه كه همه چيزها            

  ).167(اند  ثابت و مرده

پردازان، خيال  كولرج، بر خالف ديگر نظريه      .  توضيح دارد  كياين تعريف شايد نياز به اند     
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و برابـر   شـناخت  ةعمـد واقع ابزار    در   يخيال اصل . ي و فرع  ياصل: كند يرا به دو گونه تقسيم م     
د يـ د كـه از     ، چرا  نيست ي كار عقل نظر   ، از ديد كولرج   ،يپس شناخت واقع  . استردن  كر  كبا ف 

ق محقـ  خيـال  ةليبوسـ  اصـل    در ك ادرا . نسبت بـه خيـال قـرار دارد        يتر پايين ة در مرتب  او عقل 
  .شود يم

در  گـذارد؟  ي تـأثير مـ    كادرا ة در نتيج   عقل و خيال،   ي معرفت، يعن  اما آيا كار اين دو ابزار     
 متفـاوت   يشود، با شناخت عقل نظـر      ي كه از خيال حاصل م     ي، و شناخت  ي آر جواب بايد گفت  

ـ  من هـستم   آفرينش يتكرار عمل ابد  ”ار آن   كگويد   ي م ي خيال اصل  يكولرج در معرف  . است  يب
ه كـ  اسـت    يتوصـيف “ مـن هـستم   ”ه  كالزم است بدانيم    . است“ ]انسان[ر ذهن محدود    نهايت د 

مـن  ”: گويـد  ي خـود مـ    يخداوند در معرف  . دهد ي از خود ارائه م    كتاب مقدس خداوند خالق در    
ه خداونـد   ك“  آفرينش يعمل ابد ”اما اين   ). 3: 14سفر خروج   (“  ه هستم كهستم؛ اين است آن     

خود اشاره   ي ادب ةزندگينامولرج به اين مطلب در      كدهد چيست؟    ي م ند و تا ابد ادامه    ك يرار م كت
ـ ، من هستماگر تصورمان را تا خود مطلق ”: گويد يند و م  ك يم ، بـاال ببـريم خـواهيم    ي عظيم ازل

 معرفـت وجـود مطلقـاً     ة وجـود و زمينـ     ةه اصل وجود و معرفت، انديشه و واقعيت، زمين        كديد  
ه كـ ه هـستم، چـرا      كـ نم  كـ  يه هستم؛ تأييـد مـ     كنم  ك يد م ه من تأيي  ك من هستم، چرا     –اند   كيي

 و هـم موضـوع      (subject)بدين ترتيب خداوند از خـود هـم بـه عنـوان شناسـا               ). 152(”هستم
 يعمـل ابـد   ”: گويـد  يته مـ  كجاناتان وردزورث در توضيح اين ن     .  آگاه است  (object) يشناساي

 يو چيز “ من هستم ”گويد   يدش م او در تأييد وجو   . آفرينش همان نام نهادن خدا بر خود است       
 كه همين رونـد در ادرا ك است يولرج مدعكحال،  ).429(“ ه غير او استكبخشد  يرا وجود م 

 خود هم خالق اسـت و خالقيـت او برابـر بـا              ي انسان در خيال اصل    ييعن. شود يانسان تكرار م  
. داند ي م ياساي او هم خود را شناسا و هم موضوع شن         يعنيخداوند است،   “  آفرينش يعمل ابد ”

 بين ذهن و عين يا شناسـا و موضـوع   ي يا ثنويتي جدايي بر خالف شناخت عقل نظريبه عبارت 
 تكرار پذير است و هميـشه ادامـه خواهـد    يه اين روند شناختك ي نيست، و از آن جاي   يشناساي

 خواهـد  يا  او آفرينش تازهكه هر ادراك ي پايان خواهد بود؛ به اين معنييافت، آفرينش او نيز ب  
 با آفرينش توأم است و اين آفرينش تنها يـك          كه ادرا كگيريم   ياز اين بحث چنين نتيجه م     . بود

  .گيرد، بلكه هميشه در تكرار است يبار صورت نم
همان گونـه كـه از اسـم    .  را بر عهده دارديلك و شناخت كار ادراك، يبنابراين، خيال اصل 

 يه خيـال فرعـ    كـ  ياز آن جاي  .  تقدم دارد  يخيال فرع آيد، اين گونه خيال نسبت به        يآن نيز برم  
شود، در اينجا مـورد بحـث        ي مربوط نم  ي ارتباط دارد و به شناخت شناس      يتنها با خالقيت هنر   
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  .گيرد يقرار نم
او . پـردازد  ي خيـال مـ    يولرج بـه بررسـ    كـ ه هماننـد    كـ  است   ي ديگر ك شاعر رمانتي  يشل

او . دهـد  ي به تجزيه و تحليل خيال اختصاص مـ ،“در دفاع از شعر” منثورش را،   ةترين رسال  مهم
  :گويد ي سخن چنين ميدر ابتدا

هـا را عقـل و خيـال         ه آن كـ ،  ي ذهنـ  يها  انواع فعاليت  ي بررس يها  از شيوه  كيطبق ي 
 ي را با انديـشه ديگـر بررسـ    يا ه ارتباط انديشه  ك ذهن است، آنگاه     يگفت اول   يناميم، م  يم
ه بـر  كـ  ذهـن اسـت   يهـا را در نظـر بگيـرد، و ديگـر      ايجاد آنةه شيو كند، بدون آن    ك يم

هـا    از آن  يند و هماننـد عناصـر     ك يها را با نور خود رنگ آميز       ند تا آن  ك يار م كها   انديشه
نسبت عقل به خيال، همانند نسبت ابـزار      ] اما.... [ ديگر را بسازد   يها ند تا انديشه  كاستفاده  

  ).480(به عامل، نسبت جسم به روح، يا سايه به جسم است 

 :گويد ي مي ديگريدر اين باره در جا.  او شعر تجسم خيال استيبرا

توانند داشـته باشـند؛      ي م يها چه معن   ، رفاقت و جز اين    يفضيلت، عشق، ميهن دوست   
 مـا در ايـن   يتوانست باشـد؛ تـسال   ينيم چه مك ي ميه در آن زندگك اين جهان زيبا    ةمنظر

رد تـا از  كـ  يه شعر عروج نمكتوانست باشد، اگر ي آن چه ميطرف قبر و اميد ما در فراسو 
گر خفاش بال، هرگز  ه قوه حسابك ي ما نور و آتش آورد، جايي جاودان برايآن قلمروها 

  . )503همان، (ردن بدانجا ندارد؟ كجرأت پرواز 

ه كـ  ي است؛ تا آن جايك، و واحد شريي، ازليشاعر در وجود ابد”از اين سبب از ديد او       
 )483همان، (؟ “ان و عدد وجود ندارندكند زمان و مك يرتباط پيدا مبه مفاهيم او ا

هـا خيـال را    دهد و مانند ديگر رمانتيـست   ي عقل و خيال داد سخن م      ةيتس نيز در مقايس   ك
توان به خـواب     يخيال را م  ”: نويسد ي چنين م  ي به بنجامين بيل   يا  در نامه  يو. داند ي برتر م  يبس

ه كـ افزايـد   ي و در همـان نامـه مـ   1.)940(“  آن را حقيقت يافـت     رد او بيدار شد و    كآدم مقايسه   
 ).941همان، (“  آن استيرار روحانك و تي انسانياس بلند آن، همان زندگكخيال و انع”

                                                           

ميلتـون در آن  ). 452-90( اب هشتم، ابيـات كت( ميلتون ةبهشت گمشداي دارد به منظومه  در اينجا كيتس اشاره -1
 او را در برابـر خـود   ،كه بيدار مي شود گونه حوا را در خواب مي بيند و همين هابيات داستان آدم را مي گويد كه چ 

 صـفحه  Romantic Poetry and Prose كيتس در كتاب ةاين توضيح در پاورقي همين گفت(در عالم واقع مي بيند 
 .) آمده است765
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 يتوانـاي ” معـروف او،     ة رمانتيسيـسم، نظريـ    ييتس در نظريه پرداز   كشايد مهم ترين نقش     
او در  .  آن نسبت به عقل است     ي خيال و برتر    از ي در واقع تعبير ديگر    ياين تواناي . ، باشد “يمنف
 :نويسد ييتس مك به جورج و تام يا نامه

ل دادن بـه  ك در شيزدند، ناگهان دانستم چه خصوصيت ي در ذهنم موج م   يار زياد كاف
 از آن يسپير در حد بااليكه شك يژه در ادبيات، نقش دارد خصوصيتيو  انسان موفق، به  كي

ه انسان بتواند به دور از ك آن گاه   ياست، يعن “ ي منف يتواناي”ن  به نظر من اي   . برخوردار بود 
تاب رسيدن بـه حقيقـت يـا علـت باشـد       ه بيك بماند، بدون آن   كيقين، درعوالم راز و ش    

)943 -942 .( 

هـا تـا حـد     حال چرا شناخت صحيح، تنها از طريق خيال ميسر اسـت؟ پاسـخ رمانتيـست         
حقـايق  . ن اسـت  كـ  آن غيـر مم    يد و غير مـاد    ل مجر ك حقيقت در ش   كه در ك اين است    يزياد

 يدر تعريـف ديگـر    ) 1972(ولرجك.  شوند ك به خود بگيرند تا در     يل محسوس كمعقول بايد ش  
ه عقـل را  كگر است   دهنده و واسطهي آشتيخيال، آن نيرو  ”: گويد يدهد، م  يه از خيال ارائه م    ك

 دارنـد و  يديگر همـاهنگ ك با يهكآورد  ي از نمادها را بوجود مينظام... ندك ي م يوارد صور حس  
    ).29(“ شوند يها رهنمون م ه به آنك را دارند يواقعيت همان حقايق

هايـشان را در حقيقـت و     انديـشه يشاعران بزرگ زيبـاي   ”ه  كنيز معتقد است    ) 1977(يشل
ه آلياژ لبـاس، جامـه و جـز        كه بتوان گفت    ك است   ك ش يو جا . اند وه صرف آن نشان نداده    كش

به اعتقاد  ). 487(“  نباشد ي گوش بشر ضرور   ي برا ي آسمان يردن اين موسيق  كماليم   يها برا  اين
نيم، كنيم، حس   ك ي م كه در كند تا آن چه را      ك يما را مجبور م   ”ه  كاو، شعر از آن نظر مهم است        

  ).505همان، (“ نيمكفهميم، تصور  يه مكو آن چه را 
 ي بـرا  يمناسـب و مـستعد    شود تـا ذهـن جايگـاه         يه خيال سبب م   كدليل ديگر آن است     
ه تجـسم بخـش     كـ  شعر   ياز نظر شل  . اند ه از ديد عقل پنهان    كشود   يدريافت حقايق گوناگون م   

يب تازه از انديشه    ك هزاران تر  يدهد و آن را پذيرا     يخود ذهن را بيدار و وسعت م      ”خيال است   
 ).487همان، (“ سازد يم

 بر وحدت است    ي مبتن ك رمانتي ينه جهان بي  كتر از همه، آن است       ته ديگر، و شايد مهم    كن
ثـرت را وحـدت     كدهـد و     ي م يه تضادها را آشت   كو تنها ابزار شناخت اين وحدت خيال است         

لذت را با ترس، اندوه را بـا        ”ه شعر   كگويد   يولرج، م ك در تعريف شعر، همانند      يشل. بخشد يم
 يه آشـت كـ  را ييش همه چيزهاكدهد، و تحت يوغ سب   ي پيوند م  ي، و ابديت را با دگرگون     يشاد
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  ).505همان، (“ ندك يناپذيرند متحد م
از . آيـد، وحـدت اسـت    ي دادن تضادها حاصل مـ يه از رهگذر آشتك يامد چنين شناخت يپ

ولرج كـ . شود ي م كي از اصول ديدگاه رمانتي    كيي) pantheism (ي خدا انگار  ةه هم كاين روست   
. دهـد  ييد قرار مكدت را مورد تأ از اشعارش اين وحيدر تعريف خيال و نيز در تعداد   ) 1912(

    :گويد يم“ يتأمالت مذهب”مثال او در 

  عظمت انسان است و
  ه بدانيمك ما ياوج تعال

  !ل شگفت انگيز هستيمك ك ييها اجزا و بخش
  دهد يل مكبخشد، و ش ي مياين به انسان برادر

  هكاين خدا است .  ما راييبايكعشق و ش
  ).126-131(دهد  يل پيوند مك ك است، و همه را در ييدر همه سار

  :گويد يم“ يچنگ باد”همچنين در شعر معروفش 

   واحد در درون و بيرون ما،يزندگ! يآر
  ت است و روح آن،كسر آغاز همه حر

   همچون صدا در نور،ي است در صدا، نيرويينور
   در همه جاي است در انديشه، و شاديآهنگ
  ن است كآيا مم

  اند نتوان داشت؟ ردهكجهان را پر ه اين گونه ك يعشق به چيزهاي
  خواند، و باد خاموش و آرام  يه نسيم آواز مكآنجا 
  ).26-33همان، (ه بر چنگش آرميده است ك است ينواي

شايد بـه   “ ي زندگ ةدر بار ”وتاه او   ك ةمقال. دهد ي را از وجود م    ينيز چنين تفسير  ) 1993(يشل
بهتـرين  ”ه  كـ گويـد     يدر آنجا م  . س سازد كب منع ترين وجه ديدگاه او را در اين با        بهترين و واضح  

ـ    ارائـه شـده  ي زندگ ةه دربار ك ي عقالن ة فلسف يها استنتاج “ ننـد ك ي وحـدت را اثبـات مـ   ةانـد، نظري
وجـود اذهـان مـستقل و متفـاوت،     ”: گويد  يديگر است، او م   كها از ي    انسان ير جداي كاو من ). 174(

 دال بـر    يهـا عالئمـ     من، تو، آن   يها واژه”ه  ك دليل او اين است   ). همان(“  است نادرست  يا  انديشه
 نـشان  يه بـرا كـ  انـد   يه فقط عالئم  كاند، نيستند، بل    ها آمده  ه تحت اين نام   ك ي مفاهيم يتفاوت واقع 
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اربرد ايـن تقـسيم     كـ ارزش و   ). همـان (“ رونـد  يار مـ  كـ  مختلف آن ذهن واحد به       يها لكدادن ش 
 يهـا  واژه”: گويد ين او در ادامه او ميبنابرا. است ي امور شناختيها در اصل برا   ها و اين واژه     يبند

 يانـد و فاقـد آن معنـا         ابـداع شـده    ي نظـم دهـ    يه صـرفاً بـرا    كـ  ندي  نحو يها ابزارها   من، تو و آن   
عالوه بـر ايـن، او تفـاوت ميـان ذهـن و            ). همان(”شودند   يها اضافه م   ه معموالً به آن   كند  يانحصار

 يه خـام  كـ تفاوت ميان آن دو گونه انديشه       “ : افزايد يقاله م ند و در همان م    ك ي م يعالم بيرون را نف   
  ).همان(“  استي تفاوت اسمكشود، تنها ي ي ناميده مي خارجيها و اشيا انديشه

 يدانـد، مـدع   ي را بهترين دوران انسان مـ كيودكها دوران  ه همانند ديگر رمانتيست ك يشل
 كودكـ گويد شاعر هماننـد   ي مشود، و ي مي به وحدت او با جهان منته   كودكه شناخت   كاست  

  :نويسد ياو در همان مقاله م.  دارديچنين شناخت

چنين به . شديم يديديم، تمييز قائل نم يه مكمعموالً بين خود و هر آنچه ] كيودكدر [
ه از ايـن نظـر هميـشه    ك اند يسانك. دادند ييل مك را تشي واحدةها تود  ه آن كرسيد   ينظر م 

 يه گـوي كنند ك ينند، احساس مك ي به نام رؤيا را تجربه م    يالته ح ك يسانك. مانند ي م كودك
ه جهان پيرامون جذب وجودشـان      ك يوجودشان در جهان پيرامون حل شده است، يا گوي        

  .)همان( نيستند يها متوجه هيچ تفاوت آن. شده است

  ي خيال در عرفان اسالم-ب
آنچه مشهود است   . مييگرا عقل   ة در برابر فلسف   ينشك نيز شاهد چنين وا    يدر عرفان اسالم  

 بايـد از راه خيـال   يه شناخت حقيقكها معتقدند    دانند، آن   ي نم يافكيه بر عقل را     كه عرفا ت  ك نيا
معرفـت را و  “ يفص موسو”در م ك فصوص الح  ، همانند ديگر عرفا، در    يعرب ابن. صورت گيرد 

“ شف و الوجـود كهل الالموقنين و هم ا”: ندك يبه دنبال آن اصحاب علم را به دو دسته تقسيم م   
او عقـل  ). 208( “فان العقل يقيـد ”ه كافزايد  ي درنگ ميسپس ب. “تقييد]ال[عقل و ]ال[اهل ”و 

  .داند يشف را اهل باطن مكگرايان را اهل ظاهر و اصحاب 
ه مهمتـرين  ك از اين ابزارها، بلكي او يكشف چيست؟ بدون شكاما ابزار شناخت اصحاب    

ه كـ   راه دارند، چنـان   يو از نظرگاه او تنها اصحاب خيال به شناخت حقيق         داند،   يها را، خيال م    آن
 غريـب و از مـسائل   ياين علمـ  ”: گويد ي م ي از مسائل مهم شناخت    كيردن ي كخود پس از مطرح     

 يسكـ اما . ه دارندك يند، مگر اصحاب خيال از طريق شهود ك ي نم ك آن را در   يسكنادر است، و    
 اساس  ي حت يابن عرب ). 177همان،  (“  اين مسأله به دور است     كدره خيال بر او تأثير ندارد، از        ك
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ه كـ  فص نهم،    ي، ابتدا مكفصوص الح در  . داند  ي و علم انبيا را در خيال م       ي بر وح  يمت مبتن كح
ه رؤيـا از عـالم خيـال        كـ بر تصريح دارد    ك او اختصاص دارد، شيخ ا     يبه حضرت يوسف و رؤيا    

 ة النوريـ ةمـ كهـذه الح ”: انـد  ه مـورد عنايـت حـق   ك است يسانك ي براي وحةاست و اولين نشان 
، و  )99همـان،   (“ ة اهل العناي  ي ف ي االله ي الخيال و هو اول مبادئ الوح      ة حضر يانبساط نورها عل  
 يبينند، در اصل از عالم خيـال بـه سـو           ي م يه آنچه پيامبران در عالم وح     كگويد   يدر همان جا م   

 مـن   ك رجال فذل  ك اذا تمثل له المل    كذلكو  ... ال الخي ة حضر يه اال ف  كفما ادر ”: ها آمده است   آن
داند، از ديدگاه   يبه همين جهت او شرع را جدا از وهم يا خيال نم           ). 100همان،  (“  الخيال ةحضر

“ يفـص الياسـ  ”از ايـن رو در  . ه در شرع آمده اسـت، مـورد تأييـد خيـال اسـت       كاو هر آن چه     
 “ يظهـر فيهـا  ةفلم تخـل الحـق عـن صـف       . امم به االوه  كلها بما تح  كثم جاءت الشرائع    ”:گويد يم
  ).182همان، (

 ياو هنگـام . دانـد  ي از خيال را از قدرت حس و عقل باالتر ميبه همين نسبت قدرت ناش 
ه سـاحران قـدرت فـوق       كگويد آنگاه    يسرايد، م  ينيز م “ يفص موسو ” را در    يه داستان موس  ك

فلمـا رأت   ”: ريق خيال محقـق شـود      تنها از ط   يه چنين قدرت  ك را ديدند، دريافتند     ي موس يبشر
ان مـن  كـ و ان :  راوه ليس من مقدور البشر ي العلم، و ان الذ    ي ف ي موس ة علموا رتب  ك ذل ةالسحر

  ). 210همان، (“  العلم المحقق عن التخيل و االيهاميون اال ممن تميز فكمقدور البشر فال ي
 اسـت؟ ابـن   ييـا حـس   يتر از شـناخت عقلـ   املكتر و  اما چرا شناخت حاصل از خيال قوي     

تنزيـه  : امل همان شناخت حق است در هـر دو بعـد آن  كه معرفت   كداند    ي پاسخ را در اين م     يعرب
 معقوالت يا محسوسات صـرف يـا تقريبـاً     كه در كمقصود او از اين گفته شايد اين باشد         . و تشبيه 
د محـسوس و    ، معقول باي  ي رسيدن به شناخت حقيق    ين است يا منتج به يقين نيست، و برا        كنا مم 

ه او در مقـام     كـ بر همين اساس اسـت      . خواند ي م يه او اين پديده را تجل     كمحسوس معقول گردد    
 ي را بـاطن   ي دوم ي بر اصل عدم تضاد، ول     ي و مبتن  ي را ظاهر  ي اول ي با علم تجل   يمقايسه علم عقالن  

 بـه تعبيـر      قائل است، اما خيال يـا      يعقل ميان علت و معلول جداي     . داند ي دهنده تضادها م   يو آشت 
 ضـعف النظـر     يو مما يدل علـ    :  معلول خود باشد   ي برا يتواند معلول   ي علت م  يديگر او، علم تجل   

ـ  ك أنها ال ت   ة العل يم عل كون العقل يح  كره،  ك من حيث ف   يالعقل هـذا  :  لـه  ة علـ  ي لمـن هـ    ةون معلول
 لـه  ة علـ ي هـ  لمنةون معلولك تة اال هذا، و هو أن العل  ي علم التجل  يم العقل ال خفاء به، و ما ف       كح
  ).185همان، (

ه تـضادها را بـه هـم پيونـد          ك جز از طريق خيال      ي شناخت حقيق  يعرب ن از ديد ابن   يبنابرا
 از ماده   يتوان جدا  يه حق را نم   كگويد   يتاب خود م  كاو در آخرين فص     . دهد، ميسر نيست    يم
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اذ ال يـشاهد  ”: تواند مورد شناخت واقع شود يه از ماده مبراست، نم كه ذات او    كنگريست، چرا   
از ايـن گفتـه بـر       ). 217همـان،   (“  عن العالمين  يالحق مجردا عن المواد ابدا، فان اهللا بالذات غن        

ه بتواند حق را بشناسد، بايد همزمان معقول و محسوس را با هم ببيند و با هـم        ك يا آيد، قوه  يم
ن از ديد   يبنابرا. است كه معقول و مجرد صرف است، فراتر از فرايند ادرا         كذات حق   . ندك كدر

 قرار گيرد، و در تأييد اين ك محسوس در آيد تا بتواند موضوع ادرا ة بايد در حيط   ياو هر معقول  
در تأويـل   . نـد ك ي خاص خـود تفـسير مـ       ةآورد و آن را به شيو      ي از قرآن م   يمدعا، شاهد ديگر  

ـ  من قبل قد جعلها يهذا تاويل رؤيا”گويد  يه مك يوسف عليه السالم آنگاه   يرؤيا  1،“ حقـا يرب
ه معقول بـوده محـسوس شـده        ك آن چه    يگيرد، و به عبارت    ي حس م  ي حق را به معنا    يابن عرب 

 يان اال محسوسا، فان الخيال ال يعط      ك محسوسا، و ما     يمعناه حسا أ  ”ه  كگيرد   ياست، و نتيجه م   
  ).101همان،(“  ليس لهكابدا اال المحسوسات، غير ذل

  :گويد يبر نيز چنين م الياس پيامةدر بار“ يفص الياس”در 

ه اگـر عقـل   ك از معرفت خدا را داشت؛ چرا ين تنها نيمي او حق منزه بود، بنابرا    يبرا
قائل به تجرد باشد و علوم را از راه نظر فرا بگيرد، معرفت آن نسبت به خدا از طريق تنزيه 

معرفـت او   به او دهـد، آنگـاه    ياما اگر خداوند معرفت را از راه تجل       . خواهد بود نه تشبيه   
 ديگر تشبيه روا خواهد داشت، و حضور حـق  ي تنزيه و در جاي يامل گردد، و او در جاي     ك

ه عـين آن  ك نخواهد بود مگر آن ي خواهد ديد، و هيچ صورتي و عنصر  يرا در صور طبيع   
انـد، و همـه    ه شرايع خداوند آوردهكامل كاين است آن معرفت    . را عين حق خواهد يافت    

تر است، چـرا   ه خيال در اين دنيا از عقل قوي     كاز اين روست    . اند ردهكم  كها بدان ح   خيال
 كه دركـ  خيال و تصور آنچـه  ةمال رسيده باشد، از سيطر    كه عاقل اگر چه در انديشه به        ك
، باالترين قدرت خواهد    يامل انسان كپس خيال، در اين صورت      . ند، آزاد نخواهد بود   ك يم

ن قائل به تنزيه و تشبيه شدند با خيال در موضع تنزيه يااند، بنابر شرايع بدان نازل شده   . بود

                                                           

 قرآن كريم، يوسف -1
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  1).181همان، (ردند، وبا عقل در موضع تشبيه تنزيه نمودند كتشبيه 

  اختالف دو ديدگاه-ج

 دارنـد و    ي زيـاد  ك مـوارد اشـترا    ي اسـالم  م و عرفـان   يـس سيرمانت ياگر چه معرفت شناس   
 ياري بسيها  تفاوت،ر است ييشه در تغ  يم ه ، و ايپوواحد،   يدهند، جهان   ي م جهاناز   هك يتصوير

 ثابت است و  خارج جهان ،ميسسيه در رمانت  ك است   نآ يكي. وجود دارد نيز    نگرش ن دو يان ا يم
ر در ييـ  تغةشيـ پـس ر . نـد ك يمـ   دگرگونپيوستهد و آفرين يه آن را باز مكال انسان است ين خ يا

 شـاعر  ،نيخـتن ذهـن و عـ   يمهم آ  با در ه  كديگر آن   .  و خود وجود ثابت است     ذهن انسان است  
ولرج كـ ه بـه قـول   كال شاعر است ين وحدت باز هم خ  ي ا أ منش اما ،رسد ي به وحدت م   كيرمانت
ر اسـت و  يي در تغ وقفهيبه ك خود جهان است  يدر عرفان اسالم   اما.  تضادها است  ة دهند يآشت

رفـان   عيخيـال در شـناخت شناسـ   . نـد ك كر را درييـ ن تغيـ تواند ا يم) قلب اويا  (ذهن عارف   
 در  كچيتيـ .  اسـت  ك، خود نيـز پويـا و متحـر        يت و دگر گون   ك همگام با جهان در حر     ياسالم

  :ندك يته را اين گونه بيان مكاين ن ي تنوع دينة و مسئليابن عرب: عوالم خيالتابش ك

امـا در عـين   . اند ه همان ذات خود وجود است، ثابت كامل در ذات خود     ك يها انسان
ـ  يهـا   در گونـه   يردن اسماء اله  كار  كم خداوند و آش    دائ يت در تجل  كحال با شر   پايـان   ي ب
 را ي پاياني بيها يامل، دگرگونكقلب انسان .  در تغيير و تحول دائمند    ي جهان يها  موقعيت
نند ك ي مكجا تجليات خداوند را در ه در آنك است  يه قلب آنان محل   كند، چرا   ك يتجربه م 

  ).29(نند ك يرار مكه پيوسته خود را تك

، بـر  دهـد  يمـ  را در متن خود وجود قرار   ريي و تغ  يياي پو ي عرفان اسالم  هكتوجه به اين    با  
 عرفـان   يياي پو توان گفت   يم داند، يمن تحول   ي ا أ سرآغاز و منش    را الي خ هكيسيسم   رمانت خالف

                                                           

فكان الحق  فيه منزها، فكان علي النصف من المعرفة باهللا؛ فان العقل اذا تجرد لنفسه مـن حيـث اخـذه العلـوم      ” -1
و اذا اعطاه اهللا المعرفة بالتجلي كملت معرفته باهللا، فنزه فـي    . عن نظره، كانت معرفته باهللا علي التنزيه ال علي التشبيه         

و هـذه  . و ما بقيت له صورة اال و يري عين الحق عينهـا   . ق في الصور الطبيعية و العنصرية     موضع، و راي سريان الح    
و لـذلك كانـت    . المعرفة التامة التي جاءت بها الشرائع المنزلة من عند اهللا، و حكمت بهـذه المعرفـة االوهـام كلهـا                   

له ما بلغ لم يخل من حكم الوهم عليـه و  االوهام اقوي سلطانا في هذه النشاة من العقول، الن العاقل و لو بلغ في عق 
فالوهم هو السلطان االعظم في هذه الصورة الكاملة االنسانية، و به جاءت الشرائع المنزلة فـشبهت   . التصور فيما عقل  

 ).181 فصوص (“و نزهت؛ شبهت في التنزيه بالوهم، و نزهت في التشبيه بالعقل
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 مكـ  فصوص الح   در ي ابن عرب  . است ي ذهن يسيسم رمانت ييايه پو ك ي در حال  ، است يني ع ياسالم
 و سـپس از نـو       يگويـد جهـان در هـر آن فـان          يند، وم ك يتعبير به خلق جديد م    ،  ياز اين پوياي  

“ آن” در دو    يدهـد و هرگـز ايـن تجلـ          ي مـ  يخداوند در هر نفس خود را تجل      . شود يساخته م 
، و يرر التجلـ  كل نفس و ال ي    ك ي ف يشف فإنهم يرون أن اهللا يتجل     كو أما اهل ال   : شود  يرار نم كت

فذهابه هـو عـين الفنـاء عنـد     .  خلقا جديدا و يذهب بخلقيعطل تجل يكيرون أيضا شهودا أن  
  ).126( اآلخر ي و البقاء لما يعطيه التجليالتجل

 صورت آن   ك را به ي   يه تجل كه بر خالف عقل     ك قلب است    ي اين تجليات پياپ   كابزار در 
ـ   ي بـرا يدر اينجا ابن عرب   . ندك ك تجليات را در   ةتواند هم  يسازد، م  يمحدود م  ه  اثبـات مـدعا ب

پـذيرد، تـا     ي مـ  يصورت“ آن” در هر    يند، يعن ك ي، استناد م  ي قلب، تغيير و دگر گون     ي حرف يمعنا
ـ  ”يدر بيان سر اين فراز قرآن“ يفص شعيب”در . س سازدك را منع ي نهايت تجل  يصور ب   كإن ذل

ان لـه   كـ  أنواع الصور و الصفات و لم يقـل لمـن            يلتقلبه ف ”: گويد يم“ ان له قلب  ك لمن   يركلذ
همان، (“  نفس األمر  ي الحصر ف  ي تأب ة نعت واحد و الحقيق    يإن العقل قيد فيحصر األمر ف     عقل، ف 
122.(  

“  المـؤمن  ي قلـب عبـد    ي و يسعن  ي و ال سمائ   ي ارض يال يسعن  ”ياو سپس به حديث قدس    
هو - قلب العارف باهللا   يأعن-إعلم أن القلب  ”: گويد يم“ يفص شعيب  ”ياو در ابتدا  . ندك ياشاره م 
در ). 119همان، (“  و هو أوسع منها، فإنه وسع الحق جل جالله و رحمته ال تسعه      اهللا، ةمن رحم 

برابـر  “ هـزار هـزار   ”توانـد    يه گفته بود، قلب م    ك ي بسطام ة بر گفت  ينيز در نقد  “ يفص اسحاق ”
ـ    يه قلب مـ كگويد  ي ميند، ابن عربك دهد و احساس نيعرش را در خود جا      يتوانـد وجـود ب

  : ندك دهد و احساس ني از خود جايا ودات را تنها در گوشهپايان و اعيان ثابته موج

ـ ة ألف ألف مـر ة هذا المقام لو أن العرش و ما حواه  مائ    ييقول أبو يزيد ف     ة زاويـ ي ف
بل أقول لو أن    .  عالم األجسام  ي يزيد ف  يو هذا وسع أب   . من زوايا قلب العارف ما أحس بها      

ـ  ةين الموجد وجوده يقدر انتهاء وجوده مع العيما ال يتناه    مـن زوايـا قلـب    ة زاويـ ي لـه ف
 مـا اتـصف     كفإنه قد ثبت أن القلب وسع الحق و مع ذل         .  علمه ي ف كالعارف ما أحس بذل   

  ).88همان،  ("ي فلو امتأل ارتويبالر

ه واضـح   كـ گونـه    همـان . شـود  يها و عارفان مطرح م      ميان رمانتيست  ياينجا تفاوت ديگر  
انت قابل شناخت نيست، و به همين دليـل اسـت           ك يبراه هست   كگونه   آناست، اصوالً جهان    

و ) noumena(ه هـستند  كـ موجـودات آن گونـه   : نـد ك يها را بـه دو گونـه تقـسيم مـ           يه هست ك
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ه پيش از اين ك يا ويلر در مقاله  ). phenomena(شوند    ي ما پديدار م   يه برا كموجودات آن گونه    
ردند تا بر ثنويت    كران اگر چه تالش     انت و ديگ  كه  كگويد   يته م كنامبرده شد، بر اساس همين ن     

 يه در ثنـويت كار موفق نشدند، بلكنند و وحدت را جايگزين آن سازند، اما نه تنها در اين  كغلبه  
  :گويد ياو م. تر گرفتار آمدند كخطرنا

 كه هم ادرا  كپنداشتند   ي و هابز م   كانت، تيتنز، جيرارد، ال   ك سابق   ةپردازان عمد  نظريه
سـپس  ... ه از قبل معين شده اند       كنند  ك ي م ك را در  ي و مواد  اند  نفعلو هم حواس اساساً م    
.  بوجـود آورد   يند تا از هـرج و مـرج نظـم و صـورت            ك يار م كها    آن يعقل يا خيال بر رو    

 همچنـان   ي متنـاقض و زيـان آور      ي غلبه بر ثنويت، ثنويت    يگونه در جريان تالش برا     بدين
 يه بـرا ك(نندگان منفعل موادند كتنها دريافت ه حواس كهن  كه اين پندار    ك ماند، چرا    يباق
ه كتواند مورد قبول باشد، با توجه به اين          ينم) انت نا منظم  ك ي اما برا  اند   و هابز منظم   كال

  ). 47(اند   آن را نشان دادهيدرست ولرج، هگل و ديگران ناك، )نوسيپلوت(افالطون، افلوطين

 حل ي حسكردن ماهيت دركدگرگون ل را با    كولرج اين مش  كه  كشود   ي م ياو سپس مدع  
ه كـ نـشان داد     ه  كـ انـت، منفعـل ندانـست، بل      ك را، بر خالف     ي حس كه او در  كبدين گونه   . ردك

ه قبالً ساخته شده است بـصورت  ك را يا ، حواس مادهيو به عبارت... اساساً فعال و خالق است   
را در خـود دارنـد   خود حـواس، عقـل   . ل دهدكند تا عقل به آن نظم و ش       ك يمنفعل دريافت نم  

هـا و   ه مملـو از رابطـه  كـ سـازند   ي را ميا ها فعاالنه ماده   ، و به تعبير ديگر آن     اند  ها عاقل  آن خود
تـر عقـل     يلـ كتـر و     ي مقاصـد انتزاعـ    يل يافته را بـرا    ك منظم ش  ةها خالقانه ماد   آن. نديها اتصال

  ).همان(سازند  يم
ه ك يه ثنويت كدليل هم اين است     . باشد ن يلك چنين مش  ي برا يالبته شايد اين راه حل مناسب     

در متن وجود ميان ذهن و جهان خارج فرض شده است با نـسبت دادن خالقيـت و تعقـل بـه                   
چه خالقيت را تنها به عقل نسبت دهيم و چه به عقل و حواس، باز هـم                 : شود يحواس حل نم  

ها  كورد نظر رمانتي  ن وحدت م  يبنابرا.  بيرون وجود خواهد داشت    ياين تقابل ميان انسان و دنيا     
ذهـن  .  نيست، و بين جهان بيرون و درون هميشه ثنويت وجـود خواهـد داشـت          ياملكوحدت  

هـا در    ن رمانتيـست  يبنابرا. ندي ديگر يتواند اشيا را باز بيافريند و گرنه اشياء خود چيزها          يتنها م 
قيـت ذهـن    انت و خال  ك يها خواهند انديشه  ي م ياز طرف . شوند ي شناخت دچار تناقض م    ةمسأل

  .ه هست، شوندكخواهند قائل به وحدت و شناخت جهان آن گونه  ي ميرا بپذيرند، و از طرف
معموالً در عرفـان تـصور بـر ايـن          . شود ي نم ي دچار چنين تناقض   ياما ظاهراً عرفان اسالم   



 21  ...جايگاه خيال در معرفت شناسي رمانتيسيسم و 

 از ديـد    ي تجلـ  يمعنا.  حق است  يه وجود و هر آنچه در آن است، از جمله انسان، تجل           كاست  
 ياز طرفـ . تر اشاره شد، ظهور معقول در صورت محسوس اسـت  شيه پكگونه   همان،  يابن عرب 

 محـسوس و  يبنابراين هم جهان بيرون و هم جهـان درون، تالقـ       . اين تعريف، خيال هم هست    
 از ديـد او هـم واحـد     يپس جهـان هـست    . دهد ي در اين جا رخ نم     يمعقول است، و هيچ جداي    

.  داشته باشـد   يار شناخت با موضوع شناخت همگون     ه ابز ك ياست و هم قابل شناخت، به شرط      
فـإن العقـل قيـد فيحـصر     ”و نه عقـل ،  “  أنواع الصور و الصفاتيلتقلبه ف”اين ابزار قلب است     

    ).122همان، (“  نفس االمري الحصر في تأبة نعت واحد و الحقيقياالمر ف
 بـين شناسـا و      ي ظـاهر  ياو جـداي  . شود ي نيز بر ثنويت غالب م     ي ديگر ة به گون  يابن عرب 

ه كـ گويـد   ياو مـ . سـازد  ي مي را با هم نوع دانستن شناخت و موضوع آن منتف      يموضوع شناساي 
 و  1 خداونـد اسـت،    ة جهان ساي  يجهان نسبت به حق، همانند سايه نسبت به شخص است، يعن          

فمحـل  ”: نات افتد ك بر أعيان مم   ي اله ةه ساي كرسد   يشود و از قوه به فعليت م       يآن گاه محقق م   
 كعليها امتد هـذا الظـل، فتـدر      : ناتك بالعالم إنما هو أعيان المم     ي المسم يور هذا الظل االله   ظه

 كامـا عمـل ادرا  ). 101-102همـان،  (“ من هذا الظل بحسب ما امتد عليه من وجود هذه الذات      
 أعيـان   ي و امتد هذا الظل علـ      كن باسمه النور وقع اإلدرا    كو ل ”: گيرد يتحت اسم نور صورت م    

ه وجـود حـق اسـت،       ك وجود را    ياز طرف ). 102همان،  (“  الغيب المجهول  ة صور ي ف ناتكالمم
 و إن اتـصفت بـالثبوت       ة ألنها معدوم  ةنات ليست نير  ك أعيان المم  كذلكو  ”: داند  يصرف نور م  

 از كه ادراكـ گيريم  ياز آنچه گفته شد نتيجه م   ). همان(“ ن لم تتصف بالوجود إذ الوجود نور      كل
 وجـود بـر   ة به سـبب نـور سـاي   اند ي و عدمكه بالقوه تاريكت بالفعل   ناكجنس نور است و مم    

نات نيـز از آن  ك از آن وجود است، اما مميبه عبارت ديگر، اگر چه نور حقيق   . ها افتاده است   آن
 ي هـر دو از جـنس نورنـد و ديگـر جـاي       ك و مدر  كپس ادرا . نندك ي پيدا م  ينور فعليت وجود  

  . ثنويت نخواهد بوديبرا

  يريگ نتيجه
 ي ذهن به شمار آمده است و در مباحث شناخت شناس          ي از قوا  كيخيال اگر چه هميشه ي    

                                                           

 العالم هو بالنسبة إلي الحق كالظل للشخص، و هو ظل اهللا، و هـو   أو مسمي“سوي الحق”إعلم أن المقول عليه  ” -1
حتـي  : عين نسبة الوجود إلي العالم ألن الظل موجود بال شك في الحس، و لكن إذا كان ثم من يظهر فيه ذلك الظل          

ص كان الظل معقوال غير موجود في الحس، بل يكون بالقوة في ذات الـشخ : لو قدرت عدم من يظهر فيه ذلك الظل     
 ).101، فصوص (“المنسوب إليه الظل
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 يا تـب رمانتيسيـسم، جايگـاه و اهميـت تـازه     ك گرفتن ميمورد بحث قرار گرفته است، اما با پا 
ه كـ  خيـال اسـت و معتقدنـد         ك رمانتيـ  ي شـعرا  ي شناخت برا  ةترين قو  باالترين و مهم  . يابد يم

 به خيـال  يا  نو ونقش تازهيگونه تعريف بدين. شود يز اين رهگذر حاصل م   تنها ا  يشناخت واقع 
 منفعـل و غيـر   ك نگـر، و در رونـد ادرا  يگر، جزئ ه تجزيهكخيال، بر خالف عقل    . شود يداده م 

دهد،   يه خيال از جهان م    ك يهمچنين شناخت . شود ي م ينگر، خالق، وفعال معرف    يلكمؤثر است،   
 واحد، پويا و    ي دارد، جهان  يثرت و ايستاي  كايت از   كه ح كر عقل    ب ي مبتن يبر خالف جهان نگر   
  .هميشه در تغيير است

دهد و شـناخت   ي مي، به خيال اهميت زيادي ابن عرب يها ژه ديدگاه يو  ، و به  يعرفان اسالم 
 شناخت حق دو بعد دارد، تنزيه و تشبيه، و          ياز ديد ابن عرب   . دهد  ياين قوه نسبت م      را به  يواقع
.  دهـد يه اين دو بعد به ظاهر متضاد را با هـم آشـت      ك باشد   يتواند منشأ شناخت واقع    ي م يا قوه
يب گر  ك تر ة قو يارهاك از   يها و هم از ديد ابن عرب        دادن تضادها هم از ديدگاه رمانتيست      يآشت

  .خيال است 
 دارنـد،  ي زيـاد يهـا   شـباهت ي رمانتيسيـسم و عرفـان اسـالم       ياگر چه از اين بعد شناخت     

 ي دادن تضادها و ارائه جهان واحـد ي بر آشتيه خيال سعكدرست است .  نيز دارند  يهاي تفاوت
 باشد، يتواند بنيادين يا اصول يهاست نم  رمانتيست يگرا ر ذهن ك تف ةه زاييد ك ي وحدت يدارد، ول 
 و يوجـود عينـ  : سـازند  يانت پيشاپيش اصالت دو گونه وجـود را مطـرح مـ     كها همانند    چه آن 

 هماره جدا   يتواند وجود خارج از ذهن را باز بيافريند، اما وجود عين           يا م خيال تنه . يوجود ذهن 
 و يه عرفـان اسـالم  ك است   ياين در حال  .  نخواهند شد  كي ي يخواهد بود و هرگز با وجود ذهن      

هم هميشه در    ه آن كسازد   ي وجود را مطرح م    ك، تنها ي  ي ابن عرب  يژه عرفان وحدت وجود   يو  به
  .است“ خلق جديد”
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