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چکیده

در رویکرد پستمدرنیستی ،واقعیت مجازی مؤلفههای خود را چنانکهه بخواههد بهر
میسازد و واقعیت را بهعنوان مقولهای منفک از نشانههای آن در جهان اشباعشده از سیطره
رسانهها به کار میبندد .براین اساس ،با سیطره ایماها و نشانهها ،امر واقه موهو و مرجه
حقیقت از وجود خارجی تهی میگردد .با انباشهت و وهوران نشهانهها و تصهاویر در همهه
شئون زندگی مانند اقتصاد ،سیاست ،اجتماع ،هنر و تولید و توزی معانی ،به نشانهای شدن
ورهنگ ،سیاست و اجتماع میانجامد و معروت تا مرتبهای پایین آورده میشود که واقعیت
و خیال صروا برای کامل در تصورات ادراکشده از طریق حواس به کار مهیرود و هرگونهه
بوث از معناگرایی در وضای جهانشمول واقعیت مجازی غیرممکن ورض میشود .سؤال
این است که آیا چارچوب نظری و حکمی برای تبیین استقالل حوزه معنا از جهان مجازی
شده و توویل نشدن حقایق به نشانهها و ایماژها در اندیشه ابن عربی وجود دارد یها خیهر؟
در این پژوهش ،به مدد روش تولیل موتوای کیفی با بازاندیشی و تولیل واقعیت مجازی
بر پایه مبانی خیال ابن عربی و زمینه شکلگیری مجاز بر پایه پارادایم دینی ،به کاستیهای
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موجود در نظریههای شناختهشهده پسهتمدرنیته در مهورد واقعیهت مجهازی پرداختهشهده
است .یاوتههای توقیق نشهان میدههد تعریه  ،برسهاخت و گسهترش واقعیهت مجهازی
متناسب با پارادایم دینی از منظر ابن عربی امکانپذیر است.
واژگان کلیدی :واقعیت مجازی ،واقعیت ،خیال ،ابنعربی ،ویلم ،رسانه.
 .1مقدمه و طرح مسئله

مفهوم پسامدرنیسم دارای تفاسیر و دریاوتهای متفاوتی در نظهر اندیشهمندان حهوزه
پستمدرنیته است .ازجمله این دریاوتها میتوان به ابتنهای مفههومی آن بهر تشهکیک در
معروتشناسی مدرنیستی ،تمایز آشکار سوژه (ذهن) و ابژه (موضوع) و بهه بهیبهاوری بهه
وراروایهههتهههها اشهههارهکهههرد .در واقههه

سهههوژه عبهههارت اسهههت از «منهههی» کهههه جههههان را

تجربه میکند و با آن کنش متقابل دارد( . )Malpas, 2005, 56در اندیشهه پسهامدرنیته بها قطه ارتبها
دنیای ما با امر واق  ،زوال مصداقها از طریق وانمود سازی 1و جداسهازی جامعهه از امهر
واقعی ،بازتولید واقعیت مجازی و انفجار درون معنا در رسانهها اتفاق اوتاده اسهت .تمهایز
بین تصو یر و بازنمایی با ووور نسخهبدل و تولید انبوه توسط رسانهها از بین روتهه و بها ههم
نشینی نشانه و انتقال عالمتها و معانی ،کهارکرد بهین رمزگشها و رمزگهذار برداشتهشهده و
دیگر تمایزی بین واقعیت و بازنمود آن نیست .جهان مرسوم سوژه و ابژه ،جهان ههد ها و
ابزارها ،جهان خیر و شر دیگر با وضهعیت جههان مها همسهان نیسهت و صهروا وانمهوده و
شبیهسازیشدهای از واقعیت است .واقعیت آن چیزی است که بازنمود و تصویر جهای آن
را گروته است .اینک بهجای واقعیت ،مها بها خیالباویههای ایجادشهده بهوسهیله رسهانهها
زندگی میکنیم .نظام مبتنی بر دال و مدلولهای قاعدهمند از درون متالشی و نهامربو بهه
واقعیت است .شناخت گزارهها جز با شاخصهای نظام نشانهای و رمزی درک نمیشهود و
نظام داللت های خود مرج  ،وهم انسان نسبت به هستی را دچهار بیثبهاتی کهرده و رابطهه
قاعدهمند وهم و هستی ازهمگسسته است و انسان با ادراک درونی خود واقعیاتی ساخته که
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1. siumulation

آغازی برای آورینش واقعیت یا جهان مجازی است.
حال ،رسانه در ترازی دیگر با مسئلهای بههغایت مهمتهر روبهروسهت .اینکهه ممکهن
است ،مقهور همین تصاویر و انگارههای خودساخته شویم و توهمی را باور کنیم که خهود
آن را خلق کردهایم و این امور شبیهسازیشده آنچنان واقعیت موجهود را اشهباع کننهد کهه
دیگر به نظر رسد تجربه بهصورت عام و تجربه دینی بهطور خاص ،وقهط بهواسهطه همهین
امور امکانپذیر است .در این شرایط است که سوژه ،انتخاب عمل را ازدستداده و هرگونه
صورت تعالی خواهانه از این وضعیت برای گونهای دیگر از زندگی نفی میگردد.
اکنون این پرسش ورا روی واقعیت در رسانه و هنر مطرح میشود که کدام چهارچوب
نظری با پشتوانههای ولسفی و حکمی برای تبیین استقالل حوزه معنا از جهان مجازی شده
کنونی و توو یل نشدن حقایق به وانمودهها و واقعیت مجازی وجود دارد؟
 .2مروری بر ادبیات
الف .واقعیت در فلسفه

واقعیت و حقیقت متراد هم و در بسیاری از موارد بهجای هم بکار برده مهیشهوند،
اما در ولسفه واقعیت به نفس االمر اطالق گردیده و همه مراتب و گونههای وجود را شامل
میشود .عالمه طباطبایی واقعیت را به معنای عالم خارج و آنچه در نفهس االمهر 1اسهت،
ذکر کرده است (طباطبایی .)15:1389 ،واقعیت عالوه بر عالم خارج به آنچه وهمی نیسهت،
نیز صادق است و به معنای امر ثبوت و دارای توقق اشاره دارد.
امر واق در وجوهی بسیار متفاوت از واقعیت تلقهی خواههد شهد .پدیهدهای مهبهم و
 .1نفس االمر در مباحث ولسفی موجود بماهو موجود به صورت کلی و مطلق به واقعیت تعبیر میشهود .
از نظر عالمه طباطبایی در هر مطابقت سه رکن وجود دارد مطابق ،مطابق ،مطابقت (حکهی ،موکهی،
حکایت) .مطابق همان اندیشهها و قضایای ذهنی است  .مطابق همان واقعیتی است که قضهیه منطبهق
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بر آن بوده و از آن حکایت میکند .مطابقت و حکایت نسبت مطابق و مطابق (نهایه الوکمه.)15 ،

پیچیده و درعینحال تغییرناپذیر ،ماهیتی از وجود که ما به حضورش اذعان داریهم امها در
دسترس ما نیست و نمیتوانیم آن را مشاهده کنیم .امری که ما به ازای بیرونهی آن ویزیکهی
است ،اما ماهیت خود در هالهای از ابهام و متاویزیکی قرار دارد .به روایت هومر امر واقه
وجود دارد چراکه تجربهاش میکنیم و میدانیم کهه بهه شهکل نشهانهای دارد عرصهه کهالم
میشود اما نمیتوان منشأ آن را نمادین کرد به نوو ناخودآگاه عمل میکند یعنی بهه شهکل
اختاللی در واقعیت نمادین بروز میکند (ههومر« .)15:1390 ،درواقه اعتقهاد ویلسهو بهه
واقعی بودن عالم خارج نه از جهت معتبر شمردن تاثرات حسی خود ،بلکه از ایهن جههت
است که بدون قول به وجود عالم خارج از خود ،نمیتواند برای احساسهای خود جهتهی
بیابد» (وولکیه.)287:136 ،

نخستین مفهوم در بسط مفهومی دو گانههای ووق در نگاه متفکهران یونهان باسهتان و
ذیل اصطالح «تقلید» 1یا «مواکات »2شکلگروته است .غایت این اصهطالح ،نزدیکهی و
قرابت ذهن و عین و ایجاد شباهت میان آن دو است؛ بدین معنا که ذهن (سوژه) میکوشد
از طریق تقلید با موضوع (ابژه) خود ،ارتباطی یکبهیک و بری از سلطه و خشونت ایجهاد
کند (ورهادپور.)265 :1375 ،

ارسطو هنر را صروا تقلید طبیعت میدانست اما هنرمند میتواند با بال خیال به پرواز
درآید و چگونگی نمونه آرمانی آن را تصور کنهد ،بیآنکهه بها بازنمهایی واقعیهت ،چنانکهه
هست و حتی چنانکه باید باشد وابسهته بمانهد .حالآنکهه اوالطهون تقلیهد طبیعهت را بهر
نسخهبرداری و جعل تعبیر میکرد ،اگرچه او نیز میپهذیروت کهه مواکهات در عهالم هنهر
امری مسلم است (پاکباز.)615:1381 ،

او در مشهورترین بخش کتاب جمهوری و تمثیل غار ،انسانها را به زندانیان یک غار
توصی میکند همه آنچه میتوانند ببینند سایههای خودشان و اشیاء پشت سرشهان اسهت
که به سبب تابش نور آتشبر دیوار نقش میبندند .از این منظر ،جهان ما کپی از عالم ُمثهل
1. Mimesis
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2. Imitation

میشود که در قالب شکل ایدهها 1،بهوسیله ذهن 2و صروا به شکل ناقصی از روی ساختار
مثالی ساختهشده است (اوالطون .)104:1380،شکل شماره 1
آتش
مدخل
غار

راه
مرتف

ص
زندانیان

پرده یا
دیوار
کوتاه

دیواری که سایهها
روی آن میاوتد

شکل شماره  .1تمثیل غار و عالم مثال

بعد از کانت مهمترین توول در مفاهیم اصهل وهرع در نوشهتهههای نیچهه 3پدیهدار
میشود .مقاله «در باب حقیقت و دروغ به مفههومی غیراخالقهی» کهه ماحصهل تهدریس
ولسفه ماقبل اوالطون در سال  1873توسط نیچه است .بارقههای اولیه آنچه را که در قهرن
بیستم با عنوان «چرخش زبانی» در آثار لودویک ویتگنشتاین 4و هابرماس 5دیده میشهود،
با خود به همراه دارد .نیچه در این مقاله از سه استعاره بنیادینی صوبت میکند که از خالل
آنها آدمی دچار توهمی میشود که خود را مالک «حقیقت» بپندارد .او بیان میدارد که در
قدم اول ،مورکی عصبی به یک تصویر انتقال مییابد و بدین ترتیب نخستین استعاره شکل
میگیرد .آنگاه این تصویر بهنوبه خود بهصورت بهدل مهیشهود و دومهین اسهتعاره پدیهدار
میشود .در مرحله بعدی مفاهیم شکل میگیرند و این امر از طریق «برابر دانستن چیزهای
نابرابر» ناشی میشود .مسلم است که هیچ برگی با برگ دیگری یکسان نیست.
ویتگنشتاین در دو اثر مهم خود یعنی رساله منطقی ولسفی و پهژوهشههای ولسهفی
1. Forms - Ideas
2. Mind
)3. Nietzsche(1844-1900
)4. Ludwig josef johann wittgenstein(1889-1951

)39 5. Jurgen Habermas(1929

سعی می کند جایگاه زبان را در ارتبا با واقعیت مشخص کند و سعی میکند به این سؤال
بنیادین پاسخ دهد که آیا زبان بهعنوان عاملی خنثی ،صهروا نقهش بیهانگری واقعیهت را بهر
عهده دارد و یا اینکه خود نیز بر واقعیت تأثیرگذار است؟ او در رساله منطقی ولسفی نظریه
«تصویری زبان» را مطرح میکند که بر مبنای آن «گزاره ،تصویر واقعیت یا بههعبارتدیگر
الگویی از واقعیت است» (خالقی)85 :1382 ،؛ اما در دوره دوم وعالیت وکری خهود کهه در
پژوهشهای ولسفی متجلی میشود با طرح نظریه «بازیهای زبانی» به برداشتی جدید از
رابطه زبانی به امر واق میرسد .به باور ویتگنشتاین «من» بیرون از حوزه زبان قرار ندارد و
بر این اساس ،ویتگنشتاین در نگاهی جدید و بهدی  ،زبهان را نهه پدیهدهههای تکبعهدی و
منفعل ،بلکه مجموعه پیچدهای از بهازیههای زبهانی گونهاگون در نظهر گروتهه اسهت کهه
درنهایت ویژگی مهم آن «نوعی درهم تنیدگی ارگانیک بازندگی روزمره موسوب میشود و
این خود منجر به تفکیکناپذیری «من» و «جهان» میشود» (خالقی.)106 :1382 ،

بنابراین ویتگنشتاین که در دوره اول شناخت واقعیهت را در چهارچوب زبهان موقهق
میپندارد در پژوهشهای ولسفی اعتبار زبان برای بیان واقعیت را زیر سؤال میبرد و زبهان
را به بازیهای زبانی ورو میکاهد که بنابر باوهتهها و موقعیهتههای زبهانی دارای قواعهد
مختل و متکثری است.
در ولسفه جدید ،رویکرد مابعدالطبیعی به یک رویکرد معروتشناسی تقلیهل یاوهت.
پس نهتنها بوث حقیقت و معنا بلکه همه مسائل مابعدالطبیعی نیز جزیی از نظریه معروت
بهحساب آمد .لذا پرسش از حقیقت به این صورت مطرح شد کهه معیهار صهدق و کهذب
اداراکات ما چیست؟ و چگونه میتوان بهه صهدق ادراکهات پهی بهرد؟ بههبیاندیگر بوهث
حقیقت و معنا وقط به بازنمایی ذهن مودود شد .پس درواق پرسش اساسی این شهد کهه
آیا ذهن در بازنمایی از اشیاء ،درست عمل میکند یا نه؟ و نیز اینکهه چهه رابطههای میهان
بازنمودها یعنی ادراکات ذهن و اشیایی که بازنموده میشوند یعنی امور واق وجود دارد؟
اما چون رویکرد معروتشناختی نیز در توجیه و حل مسائل مابعدالطبیعی بها شکسهت
 40مواجه شد ،والسفه معاصر غربی به رویکرد معناشهناختی روی آوردنهد و سهعی کردنهد ایهن

مسائل را با تکیهبر ولسفه زبان حل و توجیه نمایند .ازاینرو موضوع بازنمایی ذهن و ادراکهات
ذهنی از جهان عینی به مسئله و رابطه زبان با جهان تبدیل شد (بیکپور.)19 :1390 ،

در ولسفه اسالمی ،واق یعنی آنچه ادراک ما به آن تعلق میگیرد؛ و حق ادراکی است
که ما از واق داریم و این دقیقا منطبق با یکدیگر بوده بلکه یکی هسهتند و دوگهانگی آنهها
اعتباری است؛ اما علت اینکه ادراک یقینی از واق را حق نامیدهانهد بهه معنهای لغهوی آن
برمیگردد ما وقتی وجود خارجی چیزی را اثبات نمودیم آن امر برای ما ثابت مهیشهود از
طروی حق در لغت یعنی ثابت .به این سبب معروت یقینی انسان به امر واقعی را حهق مهی
گویند و حقیقت رابطه بین حق و واقعیت است (ابراهیمیان.)37 :1378 ،

ب .فیلم ،رسانه و واقعیت مجازی

پستمدرنیسم بهعنوان جنبش ولسفی نسبیگرایی و عدم قطعیت درزمینه شهناخت ،بها
مفاهیم حقیقت ،اخالقیات ،خرد مخال است و در پس واقعیت همان چیزی را میبیند که
میخواهد ببیند نه آنچه هست .پستمدرنیسم با رد غایت برای جهان بر چندگانگی ورهنگها
و معناگرایی برای همه ورهنگها ،اقوام و جنسیتها تأکید میکند و یک نظم اجتماعی نوینی
را به تصویر میکشد که در آن قدرت رسانههای جمعی بر تمام اشکال دیگر روابط اجتماعی
و ورهنگعامه حاکم است و از طریق تصاویر و نشانهها بر احساس و تصور ما از واقعیت تأثیر
میگذارد .بر این اساس ،درک ما از پیرامون خود ،در وهله اول ادراکی است که توسط رسانهها
و باشگاههای خبری ساخته و ایجاد میشهود؛ و در وهلهه دوم ایهن درک وابسهته بهه قهدرت و
گفتمان و یژهای است که رسانه در خدمت آن قرارگروته اسهت .وهیلم «سهگ را بجنبهان» 1بهه
کارگردانی بری لوینسون نمونهای مناسب از این وانمایی رسانهای و واقعیت مجازی اسهت2؛
1

. Wag the dog

 .2واقعیت مجازی ،واقعیتی است که به کمک وسایل و تکنولوزی های واسط ساخته میشود و سعی می
کننهههد دنیهههای واقعهههی را شهههبیه سهههازی کهههرده و آنهههها را بازنمهههایی کننهههد( Tiffn and
)Terashima,2001,12
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که در پی رسانهای شدن ماجرای رسوایی رئیسجمهور و ریزش آمار رای دهندگان آمریکایی،
مشاور تبلیغاتی رئیس جمهور مأمور ترمیم آبروی دولت میشود .در پی ایهن تصهمیم وی بها
همکاری تهیهکنندهای هالیوودی در اسهتودیوی خهود ،جنگهی ورضهی را در آلبهانی طراحهی
میکند که چند ساعت بعد بهعنوان یک گزارش خبری روی آنتن میرود( .سمتی.)13 :1385 ،

رسانه واقعیت را تغییر و آن را آنگونه که قصد دارد ،منتقل میکند .شبیهسازی واقعیت
و بر سازی معنا ،برساخته ورهنگی و اجتماعی است و مبتنی بر ورهنگی اسهت کهه مولهود
معروت و دانش گفتمان جامعه است .بر اساس آن گفتمان تولید معنها و معناسهازی انجهام
میگیرد و واقعیت تبدیل به مجاز و واق نمایی توسط رسانه و هنر انجام میگیرد.
پ.خیال در آثار ابن عربی

کار سترگ ابن عربی عزل نظر از مرجعیت عقل (بهعنوان ابزار شناخت و مدرک نهایی
در نظر والسفه) و عط توجه و سپردن آن به خیال بوده است.
یک-خیال به معنای بازنمایی

همان ادراک و بازتهاب صهورتهای حسهی توسهط قهوای حسهی (بو یهایی ،چشهایی،
بساوایی ،شنوایی ،بینایی) ،است خیال آنها را با قوه تخیل خود حفظ میکند و در زمانی کهه
موسوس غایب است صورتهای باقیمانده و تصو یر شده را در خود مینمایاند .خیهال بهه
این معنا از قوای پنجگانه ادراکی انسان بهحساب میآید و نمیتوانهد منفهک از ادراک حسهی
باشد و در نتیجه نباید از آن انتظار داشت که برای ما نسبت به خدا توصیل معروت کند.
در این معنا خیال صورتهای حسهی را بهی کموکاسهت بازنمهایی و مجهددا حاضهر
میکند «الیمسک اال ما له صوره موسوسه او مرکهب مهن اجهزاء موسوسهه ترکبهها القهوه
المصوره» (ابن عربی.)163:1420 ،
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دو-خیال به معنای وانمایی

1

در این مرتبه ،خیال بعد از احضار صورتهای حسی با تصر در جزئیات به ابداع و
تولید صور میپردازد که در عالم واق موجهود نیسهتند .ذههن آدمهی بها جهذب نشهانههای
صوری و موسوسات خارجی و با تصر نوآورانه صورتهای جدید خلق میکنهد .اههل
هنر از این قوه و وعالیتهای خالقانه برای خلق اثر هنری استفاده میکنند و چون خیهال از
دادههای حسی استفاده میکند موجب حصول معروت و شناخت نیست «هو قوه توفظ ما
یدرکه الوس المشترک کلما التفت الیها وهو خزانه الوس المشترک» (جرجانی.)65:1938 ،

سه -خیال به معنای برزخ

این معنا از خیال از بنیادی ترین و مووریترین واژه در مکتب او به شمار میرود و از
این منظر «ابهن عربهی بزرگتهرین نظریههپرداز مسهلمان در بهاب خیهال اسهت» (چیتیهک،
.)109:1385

ابن عربهی در سهاحت هستیشناسهی ،خیهال را بهرزم مینامهد کهه حدواصهل بهین
پدیدههای عالم و حقایق آنهاست .این برزخیت ،همزمان وضعیت دوگانه و متضهاد دارد.
ضمن آنکه حدواصل بین دو چیز است در همان حال حد واسهط نیهز هسهت .پهس خیهال
پیوند دو سوی تمام عوالم دوگانه یا دوقطبی است (اسپرهم .)11:1390 ،همانطور که در شکل
شماره  2آمده اسهت،او بهرای هسهتی ،عهوالم پنجگانههای در نظهر میگیهرد و از آن بههنهام
حضرات خمس یا مراتب وجود یاد میکند .حضرت الهه ،حضهرت ارواح یها عهالم مثهال
مطلق ،حضرت خیال یا عالم مثال مقید ،حضرت حس ،حضهرت انسهان کامهل(اسهپرهم،

 .)115:1390اولین حضرت ،مول حضهور اسهماء و صهفات در ظهل وحهدت (احهدیت و

 .1تولی د الگوه ی ام و قا

ی ،ام وی ک ف ق

اهت( )Baudrillard, (1981,85

دگه گققق

د قا ی ت
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واحدیت) است .همچنین مول علم خفیه و سری الهی به اعیان ثابتهه .دومهین حضهرت،
مکان حضور مالئکه و ارواح است در صورت خاص و هیئت اصلی خود ،بدون آنکهه بهه
شکل دیگری ظهاهر شهوند ،حضهرت مثهال مقیهد یها خیهال ،حهوزه تمثلهها ،تروحهها و
تجسدهاست .در اینجا به مناسبتهایی خاصی ،به اشکالی متفاوت یا به طرقهی نامهأنوس
تجلی می یابند .حضرت حس عالم مادی است ،با همه وسعت و تکثر مودود خود که در
برابر وسعت و تکثر سه عالم ووق ،مضیق و وقیر مینمایهد .حضهرت انسهان کامهل ،مقهام
جم همه مراتب چهارگانه است .در انسانی که واصل بهحق بهوده ،خلیفهه راسهتین او بهر
زمین است .عالم مثال مقید را برزخ مینامند .این پهنه مشتمل بر دو بخش اسهت؛ خیهال
متصل یا مول مشاهده رؤ یا و مناوات و خیال منفصل و دربردارنده وحی ،الهام و مالقات
با اشباح و نفوس زندگان و مردگان است .آنچه در قلمهرو خیهال ظهاهر میشهود از حیهث
لطاوت ،به عالم مثال مقید یا حضرت ارواح شهباهت دارد .حالآنکهه از حیهث موسهوس
بودن به عالم ماده و ناسوت مانند است .درحالیکهه عهالم ارواح مجهرد و غیهر موسهوس
است ،عالم طبیعت مادی و موسوس است (جامی.)55 :1356 ،شکل شماره 2

برزم یک واسط و یک واصل خیالی است و تنها با خیال میتوان پهارادوکس ظهاهری
عوالم متناقض نما را نشان داد «مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ الیبغیان » «و منن وااههن

برزخ الی یوم یبعثون فاذا نفخ فی الصوا فال انساب بینه و الیتساهلون» (رحمن.)19 :
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شکل شماره.2الگوی چرخه خیال ابن عربی

ت .معرفت شناسی خیال از دیدگاه ابن عربی

در جهانبینی ابن عربی ،هم جهان و هم انسان هر دو بیش از دو سهاحت دارنهد و در
ساحت واسطه (خیال) ،مراتب وراتر و وروتر به هم میرسند .خیال به مرتبهای واسط میهان
مراتب اشاره دارد .خواه در عالم کبیر و خواه در عهالم صهغیر .در عهالم کبیهر کهه سهاحت
طبیعت در مرتبه نازل و ساحت مجردات در مرتبه عالی قرارگروته ،عالم مثال رابط و واسطه
این دوعالم است .در عالم صغیر نیز مرتبه خیال درست همین نقش را دارد؛ یعنهی خیهال،
واسطه میان عقل مجرد و بدن مادی است .هم خیال موجود در عهالم صهغیر و ههم خیهال
موجود در عالم کبیر هردوشهان وجهودی دارنهد و موجهوداتی واقعهی در عالمانهد .ویلیهام
چیتیک از منظر ابن عربی دو معنای عام و خاص و سه مرتبه برای خیال ذکهر میکنهد .اول
خود عالم هستی ،دوم عالمی واسطه در دل عالم کبیر ،سهوم عهالمی واسهطه در دل عهالم
صغیر .معنای عام؛ معنای نخست خیال در عروان ابهن عربهی بامعنهای سهایه و شهب ههر
چیزی که در آینه منعکس میشود مطابقت دارد و معنای عام خیال ،بهر کهل ماسهوی اللهه
اطالق میشود .ماسوی الله همانند سایه و شب وجود حقتعالی اسهت و وجهود حقیقهی
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ندارد .معنای دوم خیال (خاص) ،بر عالمی حد واسهط بهین عقهول مجهرده و عهالم مهاده
اطالق میشود .و یژگی این عالم ،برزم بودن آن در بین مراتب هستی اسهت .ایهن دوعهالم
یعنی عالم جسمانی و عالم روحانی که دو سوی این برزم قرار دارند .با توجهه بهه صهفات
متضادشان ضد یکدیگرند ،صفاتی مثل نورانی و ظلمانی ،مرئی و نامرئی ،بهاطن و ظهاهر،
عالی و دانی ،لطی و کثی  ،در هر یک از موارد ،خیال برزخی اسهت بهین دو طهر کهه
اوصا هر دو را واجد است ،لذا عالم خیال کبیر را نه این نه آن یا هم این ههم آن بایهد
توصی کرد .نه نورانی است نه ظلمانی یا هم نورانی است و هم ظلمانی .نه نامرئی است
نه مرئی یا ههم مرئهی اسهت نسهبت بهه اجسهام نهورانی و نهامرئی اسهت نسهبت بهه ارواح
ظلمانی(چیتیک.)1385:114،

یک -خیال متصل

خیال متصل همان ادراک صورت خیالی شئ بدون حضور حسی آن است و یکی از
قوای نفس ناطقه انسان شمرده میشود .در این مرتبه از خیال ،صورت متصل بهه سهاحت
ادراک خیالی آدم است .این صورت ابتدا بهوسیله حس مشترک حاصل میشود و به خزانه
خیال سپرده و در جریان ادراک خیالی هنگام غیبت ماده شئ برای مدرک دوباره به یاد آورده
میشود .خیال متصل ،از سو یی صور جزئی را که در حهس مشهترک یاوهت شهده ادراک و
حفظ میکند و از سوی دیگر ،ابزاری برای درک موجودات مثالی در عالم خیال و صهورت
بخشی به صور و معانی کلی و عقلی و متمثل کردن آنهاسهت (قیصهری .)695:1375 ،ایهن
عملکرد خیال بر اساس تجرید امور خارجی و حسی است بهطوریکهه وجهود خهارجی و
مادی را از ماده انتزاع کرده ،به آن صورت مثالی میدهد .درواق  ،خیال بها ایهن کهار میهان
موسوسات و معقوالت ارتبا ایجاد میکند و امور متضاد و متنهاقض را درک مینمایهد و
این قدرت را دارد که چهرههای مختلفی را از یک حقیقت ارائه کند و به مرتبههای از ادراک
برسد که موجودات مثالی را در بیداری و خواب مشاهده نماید؛ زیهرا صهورت بخشهی بهه
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موجودات از آن نفس است و درواق این موجودات وعل نفساند و همواره میتوانند همراه

نفس باشند.
دو-خیال منفصل

عالم خیال منفصل که عالم مثال نیز بدان گفته میشود ،عالم موجودات خیالی است
که از عقل و احساس وسی تر است (ابهن عربهی .)390:1911 3 ،ایهن عهالم را بایهد از سهنخ
جوهر روحانی مقداری و حد وسهط میهان مجهرد موهض و جسهمانیت موهض دانسهت
(قیصری .)97:1375 ،بنابر این هم شباهت به عالم اعال دارد و هم نظیر عالم اسهفل اسهت.
این عالم ،همانطور که صور عهالم موسهوس را میپهذیرد صهورتهای روحانیهان را نیهز
میپذیرد و نقش و یژهای را میان آن دو ایفا میکند؛ بدینصورت که تکهاث عهالم مهاده را
تلطی و لطاوتهای عالم معنا را متکاث مینماید (ابن عربهی )312:1911 2 ،و بهصهورت
صور مثالی ظاهر میکند.
ث .تناظر عالم و آدم

بر اساس دیهدگاه ابهن عربهی عهالم و آدم متنهاظر همانهد و هرچهه از عهالم هسهتی در
عههالم وجههود توقههق دارد مشههابه آن در انسههان اسههت .از نگههاه او ،انسههان عههالم صههغیر و
جهههان هسههتی عههالم کبیههر اسههت (ابههن عربههی .)67:1911 2 ،ثمههره تنههاظر آدم بهها عههالم
شناخت ایهن نکتهه اسهت کهه آنچهه از مراتهب در عهالم هسهتی اسهت مشهابه و متنهاظر آن
در آدم توقههق دارد؛ بنههابراین همههانطور کههه متنههاظر بهها عههالم عقههل مرتبههه عقههل در انسههان
وجود دارد همچنین مشابه عهالم خیهال یها مثهال کهه مرتبههای بعهد از عهالم عقهل اسهت در
انسان بعهد از مقهام قهوه عاقلههاش عهالم خیهال متصهل اسهت (حسهنزاده آملهی.)167:1378 ،

بهر ایههن اسههاس ،بهرای خیهال انسههان صههورتی بهسههوی عههالم مثهال یهها خیههال و صههورتی بههه
نفس و بدن است .برمبنهای ایهن دو چههره از خیهال ،نفهس انسهان در سهیر صهعودی خهود
از عهالم طبیعهت بهه خیهال مقیهد رهسهپار میشهود و پهسازآن ،بهه عهالم خیهال منفصههل و
سههپس بههه عههالم عقههل منتقههل میگههردد و از راه عبههور از خیههال متصههل و اتصههال بههه خیههال 47

منفصههل بههه عههالم عقههول مههرتبط میشههود .پههس از عههالم عقههول عبههور میکنههد و بههه عههالم
اعیههان ثابتههه متصههل میشههود .بههدین سههبب ،اسههتعداد و پههرورش روحهی انسههان بهگونهههای
است کهه میتوانهد از عهالم حهس بهه عهالم کامهلتر از آن یعنهی عهالم عقهل راههی شهود.
همههه ایههن توههوالت بههر موههور شخصهیت و هو یههت واحههد شههکل میگیههرد و ایههن صههعود
الجرم باید از مسیر عالم مثهال بگهذرد؛ زیهرا ایهن عهالم کامهلتر از عهالم حهس و شههادت
است و خیال متصل از عالم خیال مطلق نور میگیرد (جامی.)56:1356 ،

در بررسههی پیشههینه پههژوهش اگههر چههه مباحههث مختلفههی بهها نگههاه بههه موضههوعات
جامعهشناختی و معروتی درباره نظریه ابن عربی صورت گروته اسهت امها رویکهرد اغلهب
آنها مبتنی بر بازنمایی واقعیت و تأمل در تصورات ادراکشده از طریهق حهواس و واسهط
میان عقل و حس موردمطالعه است که به بعضی از آنها اشاره میشود:
اسپرهم( )1390در مقاله «نقش خیهال در وراینهد ادراک ازنظهر ابهن عربهی» بها روش
توصیفی تولیلی ،با عزل نظر از مرجعیت عقل و عط توجه به مرجعیت خیال ،آن را داور
نهایی در مدرکات بهشمار آورده است.
سرمدی (« )1389مسئله خیال از دیدگاه ابن عربی» در این پژوهش به تشهری عهالم
خیال یا مثال از دیدگاه ابن عربی پرداختهشده است .پژوهشگر ،برقراری ارتبا قوه خیال با
عالم مثال را امکانپذ یر دانسته است و با روش تولیلی در پی یاوتن معنای جام و مشترک
از انواع معانی برای خیال برآمده است و با رسیدن به واژه تجلهی ،خهود را بهه ایهن ههد
نزدیک کرده است.
رودگر (« )1389خیال ابزار معروت» پژوهشگر با روش اسهنادی و تولیلهی ،خیهال را
بهعنوان یک ابزار معروتی و حاوظ صورتهای حس مشترک معروی کرده اسهت .از حیهث
هستیشناسی ،عالم خیال مرتبهای از مراتب وجود و واسهطه بهین دوعهالم یها دو سهاحت
وجودی انسان است که اگر قوه خیال انسان به خیال منفصل اتصال یابهد از طریهق تزکیهه،
قدرت شهود مجردات عالم را به دست خواهد آورد.
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اژدر و دیگران (« )1392نقش خیال در مکاشفات صوری از دیدگاه ابن عربی» خیهال

از دیدگاه ابن عربی بهعنوان واسطه میان عقل و حس و واصل میان عالم عقل و عالم حهس
و ارتبا وجودی این دوعالم را موردبررسی قرار داده است و با رویکرد اسنادی و تولیلی،
به این نتیجه رسیده است که صور مثال موجود در عالم خیال منفصهل در خوابوبیهداری
قابلانکشا است و این کش صوری از درجات مختلفی برخوردار است که باالترین آن
وحی انبیاء است.
 .3یافتهها

از چند ساحت میتوان واقعیت مجازی و خیال ابن عربی را بررسی کرد:
نخست از منظر مفهوم شناسی ،از این منظر مفاهیم مشترک واقعیت مجازی و خیهال
مورد تولیل قرار میگیرد .دوم از منظر رتبه شناختی ،جایگهاه دو مفههوم در سلسهلهمراتب
وجود تعیین و از منظر نقش آنها در عالم هستی که آیا نقش آنها مشابه هم است یا مغایر
هم موردبررسی قرار میگیرد .همچنین ایهن دو مفههوم از منظهر نسهبتی کهه بها واقعیهت و
حقیقت برقرار میکنند و تأثیری کهه در رسهانه و هنهر میتواننهد داشهته باشهند موردبوهث
قرارگروتهاند.
الف .تشابه واقعیت مجازی و خیال
یک  -تشابه در زمینهها و علتها

سهروردی نخستین کسی بود که مرتبه هستی شناختی این دنیای مثالی را معلوم کهرد
پیش از او ابنسینا در ولسفه مشرقی خهود از آن سهخن گفتهه اسهت ایهن اقلهیم هشهتم در
حیطههای هستیشناسی ،کیهانشناسی و ورشهته شناسهی بازتابههای متعهدد دارد .منشهأ
صوری که از آن ساط میشوند ،ضمیر ناخودآگاه انسهان نیسهت ،بلکهه ضهمیر وهرا آگهاه
اوست؛ بنابراین ،صور این جهان ،صوری عقلیاند .تصو یر متاویزیکی در آن ،تفکر ورشهته
است .بهعبارتدیگر ،شیوه تجسم این تفکر در قالبی مکانی است .این جهان ،عرصه پیوند 49

و رویارویی است؛ وضایی است که در آن روح بشر و ورشته به تخیل یکدیگر راه مییابند.
تصویر عقلی ،جسم 1لطی ورشته است؛ زیرا دنیایی بینابینی و برزخی است میان معقهول
و موسوس که قدرت تصویر و تمثیل معنوی دارد.
این دنیای بینابینی ،جایگاه رخدادهای روح اسهت ،تجلیگهاه حکایتههای تمثیلهی
است که در حالتهای شهودی عروا اهمیت بسیار دارد .این دنیا ،وجهود زبهان نمهادین را
ممکن میکند؛ زیرا در این مکان نیمه روحی – نیمه جسهمانی ،صهور دچهار اسهتوالهای
معنوی میگردند و تأثرات نفس در قالب تمثیل ظاهر میشوند .ایهن جههان کهه انکشهاوی
درونی است متضمن تقلیب و واژگونگی زمان و مکان نیز هست .در آنجها هرچهه در زیهر
حجاب ظاهر نهان بود ،ناگهان عیان میگردد تا آنچه را تاکنون مکشو بود مسهتور کنهد.
بهعبارتدیگر ،نامشهود ،مشهود میشود .ازاینپس روح است کهه مهاده را در زیرپوشهش
خود نهان میکند .گذر به این جهان مستلزم چرخش از زمان آواقی به زمان انفسهی یعنهی
مستلزم تأو یلی معنوی است.
ازآنجاکه جهان مثال جهانی واسط است ،دو بعد دارد و این امهر آن را از دوجههان
دیگر ،یعنی جهان معقول و جهان موسوس ،متمایز می کند .این جهان به جهان مجازی
(سایبرسپیس )2شبیه است .روح برای آنکه بر دیده باطن عیان گردد این جهانی میشود
و شکل و مقدار می پذیرد و در عوض تخیل وعال نیز داده های موسوس را به تمثیل تبدیل
میکند « تجسم اعراض و تجسد اعمهال در ایهن عهالم صهورت توانهد بسهت (الهیجهی،

 .)437:1377این جهان میان دو شیوه هستی جای دارد ،اما بهه هیچیهک از آن دو متعلهق
نیست و تنها کنش متقابل آندورا ممکن می کند .با انطباق دادن و همزمهان سهاختن ایهن
دوجهان ،آنها را درهم می آمیزد .عالم مثال علم آینه ها را نیز به کار میگیرد؛ زیرا تخیهل
 . 1مقصود از جسم منوصر در جسم کثی نیست  .بلکه جسم لطی و مثالی را شهامل میشودبراسهاس
حکمت سهروردی معاد جسمانی بهر اسهاس نظریهه عهالم مثهال و صهور موحشهه (دوزخهی) و بهیهه
(بهشتی) ،که تمثل و تجسم ملکات نفس است ،تعیین میگردد (سهروردی.)235 :1397،
2. cyberspace
50

وعال ،آینه صورتهای ازلی است  .تصویر معلق بهر آینهه ،نهه مهادی اسهت و نهه کهامال
معنوی ،بینابین است .در مورد موسوسات ،امر مشهود معنایی دوگانه دارد .هم هست و
هم نیست .مشاهده باطنی همچون آینه در عین عیان ساختن هسهتی ،وجهه نههانی آن را
مستور می کند؛ زیرا آینه نیز با نشان دادن تصویری که ظاهر می شود به آنچه در مهاورای
این تصویر پنهان میماند اشاره دارد .این عالم ،در برزخی مضهاع جهای دارد ههم در
قوس نزولی گذر از وحدت به کثرت و هم در قوس صعودی گذر از کثرت به وحدت .در
قوس نزولهی ،ایهن عهالم میهانی مدینهه جابلقاسهت و عهالم مثهالی اسهت کهه ازلوها
هستی شناسی بر عالم موسوس تقهدم دارد ،امها در بازگشهت بهه مدینهه جابلسها تبهدیل
می شود و در قوس صعودی جای می گیرد؛ یعنی در سطوی که ازلوا هستی شهناختی
بر عالم موسوس تأخر ؛ زیرا متضمن گذر از آستانه قیامت صغرا یعنی مرگ است .پهس
این عالم در قوس صعودی عالم پس از مرگ است که صور روح در آن وعلیت مییابند.
هر آنچه بالقوه در روح وجود داشت همه صور اعمال و ملکات انسان به صهور تمثیلهی
متمثل می شوند .ماهیت این تمثیلها مطابق باک یفیت اعمالی است کهه از آنهها نشهات
میگیرند؛ بنابراین عالم مثال ،پس از مرگ ،سازنده و طراح جسم لطی و صورت نوعی
متووی است .این تخیل وعال به روح قدرت خالقیهت بیسهابقهای می بخشهد و آن را در
ایجاد تصویر و تمثیهل توانها میکنهد .بههعالوه ایهن خالقیهت بهه روح قهدرت مشهاهده
پیشاپیش تصاویر پس از مرگ را عطا می کند .نظاره جهان یا در همهین حیهات ،روح بهه
مشاهده صور عالم منفصل و جهان آخرت توانا می شود و یها پهس از مهرگ کهه روح بهه
عوالم برزخی بازگشت میکند.
دو -تشابه در مؤلفهها

وجوه تشابه روتار و شیوه ادراک واقعیت مجازی را در معادل اندیشه عروانی میتوان به
شرح زیر برشمرد:


درهموشرده شدن مختصات زمانی مکانی (حضور همهجایی).
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شیوههای حضوری شناخت (بیواسطهگی).



دگرزایی (آنیت).

یکم -درهموشرده شدن زمان و مکان (حضور همهجایی).
واقعیتی کهه مجازیسهازی از هسهتی و شهناخت عرضهه میکنهد وجهوهی اسهت کهه
شههیوههای انکشهها آن در قلمههرو خودشههان بههه عههالم خیههال یهها مکاشههفه عروههانی نزدیههک
اسهت .نزدیکهی و شهباهت انکشها ایهن دوجههان ،زمینهه وصهل حالتههای از هسهتی را
و هراهم میکنههد کههه ولسههفه کالسههیک تههاکنون م ها را از رسههوم بههه آن من ه کههرده اسههت.
شههایگان مثههالی از کتههاب «بهشههت ،شههگفتیهایش و جهههنم ،بههر اسههاس گفتهههها و
شههنیدهها» راج ه بههه زمههان و مکههان در بهشههت چنههین میگویههد :باوجودآنکههه در بهشههت
نیز ماننهد زمهین ،چیزهها در پهی ههم میآینهد و تکامهل مییابنهد ،ورشهتگان ههیچ تصهور و
مفهههومی از زمههان و مکههان ندارنههد .همههه توههوالت ناشههی از تغییههر حههاالت اسههت .ایههن
حاالت همچهون تبهدیل نهور بهه تهاریکی و گرمها بهه سهرما ،درپهی همتغییهر حالتهها رم
میدهههد .پههس نزدیکههی حاصههل شههباهتهای درونههی اسههت و دوری حاصههل تفههاوت
آنههها .بهههعبارتدیگر ،نزدیکههی و دوری حالتهههایی درونیانههد کههه شههدت میههل و شههوق،
ایمههان و عقههل ،انگیههزه آنهاسههت .ازایههنرو ورشههتگان زمههان بیپایههان را ادراک نمیکننههد؛
زیهرا بهرای آنههها زمههان وجههود نههدارد .آنچههه آنههان ادراک میکننههد حالههت بیپایههان اسههت.
درنتیجههه بههرای تفکههر دربههاره ابههدیت ،نههه زمههان کههه حالههت را بایههد موردتوجههه قههرارداد
(شهایگان .)346:1380 ،ایهن تعبیهر مهها را یهاری میدههد کههه حرکهت و جابجهایی را در عههالم
خیال تغییری در حالهت درونهی بهحسهاب آوریهم .گهویی کهه زمهان حجهم و عمهق نهدارد
و دارای ابعههاد ثالثههه نیسههت ،بلکههه در اسههتمرار بیزمههان متجلههی اسههت کههه همههان حههال
ابدی اسهت .از سهوی دیگهر ،زمهان در جههان مجهازی کهه جانشهین گذشهته و آینهده شهده
اسهت بههه حههد معینههی از سههرعت کههه همههان سههرعت نههور اسههت پیوسههته اسههت .وشههردگی
مفههر زمههان واقعههی ،همههه مسههیرها را بههه المکههان تبههدیل کههرده اسههت .مسههیر زمههانی در
 52زمههان حههال دائمهی مووشههده و مسههیر سههفر در مکههان ازاینجهها بههه آنجهها ،از جههایی بهههجای

دیگر ،در دگرجایی نامعلوم و تعری ناشدنی گمگشته است.
حض ور همهههجایی و آنهی بههودن از مشخصههههای جهههان جدیههد و زمینهسههاز امههور
غیرملموس و غیر موسوس است .اینکه زمان حال واقعیهت یکلوظهه تضهادمند باشهد،
اینکه وضای واقعی ناکجاآبادی باشد که در اتمسفر ما جایی ندارد .شهیوه هسهتی سهیال و
ممتد باشد و ما بتوانیم در آن واحد همه جا باشیم و هیچ جا نباشیم .همه این خصوصیات
ما را با شیوههای هستی ابن عربی همراه میکند و شباهتهای حیهرتآور و پیونهد معنهوی
این دو را در هم میآمیزد و ازآنجاکه باورهای کهن و اسطورهها و نمادها جایی برای ظههور
و بروز ندارند در قالب واقعیت مجازی جاری میشوند .پس خصلت شهب گونهه آنهها از
طریق رسانهها و پرده سینما تشدید میگهردد و بهه شهکل خهالق در داسهتانهای علمهی و
تخیلی از طریق جادوی ّوناوری ،برون اوکنهده مهیشهوند .امهروز انقهالب الکترونیکهی و
ّوناوری موجب شده است که به وضعیتی برسیم که در آن زمان و مکان درهموشرده شهده و

یکزمان واقعی آنی و بیواسطه ایجاد گردد وزندگی روزمره ما را کهامال توهت تهأثیر قهرار
دهد .این دو نوع واقعیت مجازی دنیای برزخی خیال را موجب شده است که دنیای مثالی
و عالم خیال ابن عربهی تجلیگهاه حکایتههای تمثیلهی اسهت .صهور ایهن جههان صهور
عقلیاند .تصو یر متاویزیکی در آن شیوه تجسد این تفکر در قالب مکانی است.
در جهان موردنظر ابن عربی ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنها (تجسهم اعهراض و
تجسد اعمال) صورت میپذیرد .تخیل وعال یا عالم مثال مانند آینهه عمهل مینمایهد و بهه
عبارتی آیینه صورتهای ازلی و در عین ،آشکار کردن اعیان ثابته وجهه نههایی آن را پنههان
میدارد و مثل آینه با نشان دادن تصو یر ظاهر به ماورای این تصو یر اشاره دارد .این مرتبهای
است میانی بین عالم معقول و عالم موسوس .موو شهدن گذشهته و حهال ،اینجاوآنجها و
مختصات جغراویایی متعار که جسم را از زمان میگیرند و رنگ بهاختن زمهان حهال بهه
نامشخص و بی تعین و تبهدیل زمهان بهه حهال موهض ،از پیامهدهای واقعیهت مجهازی و
تکنولوژی رسانه است.
دوم -شیوههای حضوری شناخت (بیواسطهگی).
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به اعتقاد ووکو معروتشناسی (اپیستمه) ،ماقبل کالسیک بر شباهتهایی چون تشابه
و همحسی و همدلی و نظایر آن مبتنی بود .در آن زمان جهان مملو از نشانههایی بود که هر
طور شده میبایست رمزگشایی شوند .درواق شناختن پیش از هر چیهز بهه معنهای تفسهیر
بود ،اما در عصر کالسیک به عصر بازنمایی گام نهادیم .بهعالوه ثنویتی کهه دکهارت میهان
واعل متفکر و جسم ممتد میدید ،روش جدیدی در شناخت بود .به اعتقاد او ،روح و ماده
دو جوهر کامال متضادند .همه خواص جسم ممتهد در معهرض احتمهال تغییهر و نهابودی
است؛ درحالیکه ذات جسم از هرگونه تغییر مصون است .جسهم ممتهد بها واعهل متفکهر
متفاوت و ناسازگار است .جسم تقسیمپذیر و بعد دارد روح غیرقابل تقسیم و بیبعد اسهت
و امتداد نمیپذیرد و چون دکارت هستی و اندیشه را یکی میپنداشت ،کار روح را تفکهر و
بازنمودن یا نمایاندن جهانی که به حد اشیای عینی تقلیهل یاوتهه بهود ،میدانسهت و عمهل
واعل متفکر را عملی بنیادگذارانه که با اندیشیدن درباره جهان ،آن را هم بازمینمایاند و هم
بنیاد میگذارد به شمار میآورد .میتوان گفهت واقعیهت مجهازی کهه بههعنوان رمزگهذاری
جدید رسانهها تعبیرمیشود ،یکی از پیامدهای اجتنابناپذیر ثنو یت دکارتی است که ما را
آماده پذیرش شیوههای حضوری و بیواسطه شناخت میکنهد .از طروهی عروهای اشهراقی
(برخال شناخت حصولی و اتصالی) ،حضوری و بیواسطه است .خیال با اشهراق خهود
موضوع را نزد خود حاضر میکند و بینیاز به هیچ واسطهای آن را بر خود عیان میسهازد و
حجابها را برداشته و جهان را بهه نهور معروهت حضهوری منهور میگردانهد .در واقعیهت
مجازی ،نوعی ورایند پذیرش دگر بودگی اتفاق میاوتد .ولیکس گاتادی 1،دگرزایی را ورآیند
مداوم تردید بخشی دوباره نام میبرد و این مسئله را در چارچوب مویطزیست موردبوهث
قرار میدهد .او معتقد است که مویطزیست وقط شامل مویط طبیعی انسان نیست ،بلکه
مجموعه وجود او را در برمیگیرد و هم بعد اجتماعی و هم بعد ذهنی را ،بهگونهای که ههر
یک از این حیطه با ممکن ساختن ترکیب حواس ،حضور همهجایی ،ووریت و تأثیر متقابل
54

)1. Pierre-Félix Guattari(1930-1992

و بیواسطه ،با دیگر انسانها ،ادراک ما را متوول میکند و به قهول بودریهار مها را بهه قهوم
آینهها تبدیل مهیکنهد؛ بهه شههروندانی کهه نمونهه آنهها معلهوالن ماشهینوارند (شهایگان،
.)366:1380

عصر مجازی که عصر تهأثیر متقابهل همهه حهواس نیهز هسهت مها را آمهاده پهذیرش
شیوههای حضوری و بیواسطه شناخت میکند شناخت حضهوری اشهراقیان پهیش از ههر
چیز به معنای استوضار است .روح ،با اشراق خود موضوع را نزد خهود حاضهر میکنهد و
بینیاز به هیچ وساطتی ،آن را بر خود مکشو و عیهان میسهازد .هنگامیکهه موضهوع در
برابر نگاه ماست و حجابهایی که آن را ازنظر پنهان میکهرد برداشهته شهد ،جهان بهه نهور
معروت حضوری منور میگردد .روان هرچه بیشتر مجرد شهود یعنهی از مهاده ببهرد و از آن
واصله بگیرد بیشتر آماده پذیرش نور یا روشنی خواهد شد .شیوههای حضوری شناخت که
حاصل کنش متقابل حواس یا همان ادراک چند حسیاند به تجربههای عروانی بسیار شبیه
است.
سوم -دیگرزایی (آنیت)
مجازیسازی نهوعی دیگهر زایهی اسهت یعنهی در حکهم تبدیلشهدن بهه دیگهری اسهت
یهها بهههعبارتدیگر وراینههد پههذیرش دگههر بههودگی اسههت .تغییههرات عمههده ناشههی از انقههالب
الکترونیک بها ممکهن سهاختن ترکیهب حهواس ،حضهور همههجایی ،ووریهت و تهأثیر متقابهل
و بیواسطه بها دیگهر انسهانها ادراک مها را متوهول میکنهد .ایهن دیگرزایهی مجموعهه وجهود
انسههان را در برمههی گیههرد .هههم دربعههد اجتمههاعی و هههم دربعههد ذهنههی بایههد بهگونهههای عمههل
کنهیم کهه هههر یهک از حیطهههای ورهنگههی در جامعهه ،عامهل دیگرزایههی باشهد انسهان امههروز
از تمیز وهم و خیهال عهاجز اسهت گهذر از یکهی بهه دیگهری تنهها از طریهق گسسهت ممکهن
اسههت وجههود گونهههای دسههتگاه مختصههات وکههری ،گونهههای معیههار و مبنهها را ضههروری
میسازد چنین دسهتگاهی بنها بهر سرشهت خهود مسهتلزم هنهر تأو یهل و چهرخش اسهت ایهن
گذر ،گذر به وضهایی اسهت کهه در آن نمادهها در مویطزیسهت معنهوی خهود سهفر میکننهد
(شکل شماره .)3
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ب .تفاوت واقعیت مجازی و خیال
یک -تفاوت در زمینهها و علتها

واقعیههت مجههازی علهیرغم شههباهتهایی کههه بامعروههت خیههالی دارد ،از تمایزهههای
دوچندان با خیال برخوردار اسهت و مها را بهه سهطوح برتهر هسهتی و الیهالیهه آن نزدیهک
نمیکند .در مودوده موسوسهات بهاقی میماننهد و قلمروههای جدیهد هسهتی را منزلهت
میبخشند .همچنین با زمینه دگر بودگی و اجتماع نقیضین بهنوعی تعهالی رخهدادها را بهه
همزمانی سطوح گوناگون و موزاییک وار تبدیل میکنند که منازعه تفسیرهای هرمونتیک و
جنبههای گوناگون آن را در سطوح مختل درک ما سبب میشوند و بیشتر در سط اوقهی
بهصورت ریزوم وار (شبکهای درختی) باهم مرتبط میشوند .واقعیت مجهازی بههموازات
اوزایش ارتباطاتش با نشانههای دیگر ،تغییر ماهیت میدهد و برحسب ارتبا های که میان
نشانهها و چیزها برقرار میسازد ابعاد متعدد مییابد و در معهانی دیگهر ،عناصهر وینفسهه
 56نامتجانس و ناهمگون را گرد هم میآورد و سبب توکیم مجموعههای میشود کهه شهکل

ثابتی ندارند و در میانه امور عمل میکننهد و بها مبهد و غایهت کهاری ندارنهد .ایهن شهیوه
دگردیسی رسانههای جدید ،ما را با هویتهای مختل روبهرو میکند و آنهها را بههجای
واقعیت مینشاند؛ اما برعکس ،خیال مارا به سطوح عمهودی و الیهالیهه واقعیهت مجهازی
مرتبط و از منظومهای رهسپار منظومه دیگر مینماید (شکل شماره .)4

شکل .4سلسله مراتب خیال و واقعیت مجازی

دو -تفاوت در مؤلفهها

مایکلهایم 1در کتاب متاویزیک واقعیت مجازی (ههایم ،)157:1390 ،مجازیسازی را
57 1. Michael heim

چیزی بیش از تغییر شیوه زندگی میداند .در اصل گونههای از جابجهایی هسهتی شهناختی
است .مجازیسازی ما را بهسهوی اقلیمهی دیگهر از هسهتی میبهرد ،گهویی زمینههای کهه
شیوههای مأنوس شناخت و هستی ما در آن ریشهدارند ،زیروزبر میشهود و مها را بهسهوی
قارهای ناشناخته پرتاب میکند.
انسان امروز از تمیز وهم و خیال عاجز است و گذر از یکی به دیگری تنهها از طریهق
گسست ممکن خواهد بود ،گذر به وضایی است که در آن نمادها در زیست معنهوی خهود
سفر میکنند و نهادها جایگاه شناختی خود را بازمییابند .به مدد علم تکنولوژی ،رسانهها
موجب پدیهد آمهدن بیهنش جدیهد در حیطهههای مختله شهدهاند و بههراحتی واصهله و
مدتزمان الزم برای تفکر را از میان برده و تأمل را صروا به بازتهاب و انعکهاس رادیهو یی و
تلو یزیونی تبدیل کرده است .همانطور که زمان و مکان در واقعیت تبدیل به زمان حال که
حاصل آنیت است در هم میوشرد ،ضخامت و عمهق نیهز بهر روی صهفوه تلویزیهون بهه
اشکال صا و تخت تبدیل میشوند .برای مجازیسازی از طریق وانمهود سهازی و مهرگ
توهم ،شایگان از رابطه آیینه و تصویر استفاده میکند (شایگان .)45 :1380 ،رسانه آئینهه
واقعیت نیست بلکه خود واقعیت را خلق می کند ( )Merrin,2005,33روابهط میهان
آینه و تصو یر برحسب بار استواله بخش نگاه ،متغیر اسهت .انسهان بها بصهیرت چیزهها را
مانند انسان «بصری» که در کهکشان گوتنبرگ میزید (مثل دکارت ) نمیبیند .نگاه انسان
چندین چشمانداز در برابر خود دارد .میتواند به وراسوی آینده گشوده شود ،بهسوی ایههام
آنچه درعینحال مکشو و مستور است .در این حال سروکار ما بها هستیشناسهی صهور
معنوی است .میتواند مانند آگاهی متأمل و بازتابنده به تضاد دیهالکتیکی آیینهه و تصهو یر
مودود شود .میتواند از چارچوب خود خارج شود و انبوهی از صور خودمختار و ترکیبی
بیاوریند .نبود پایگاه مادی یا مومل (یعنی آیینه) و جایگزین شدن آن توسط و یدیو ،موجب
میگردد که تصو یر تنها به خود داللت داشته باشد و درنتیجه به وانمود و دروغ تبدیل شود.
وقدان پایگاه مادی به معنای وقدان نگاتیواست (تصو یر عکاسی یا سهینما مسهتلزم نگهاتیو
 58اسههت ) ،درحالیکههه تصههاو یر تلو یزیههونی و ویههدیویی ،دیجیتههالی و ترکیبیانههد؛ یعنههی

تصاو یریاند واقد نگاتیو .بهعبارتدیگر ،نسخه اولیه ندارنهد .ایهن تصهاو یر ،مجازیانهد و
مجازی به وجود نگاتیو ،یعنی به نسخه اولیه واقعی و ملموس پایان میبخشد .تسری ایهن
تصاو یر مجازا بیپایان است .آنها خود ،بدون هیچ پایه و مبنای در واقعیت یا تخیل ،خود
را میآورینند .وانمود سازی حاصل از ووور تصاو یر واقد نسخه اولیه ،بهجای توهم نشسهته
است .توهم ،نشانهای به ما میدهد که نمیتهوانیم معنهای آن را کشه کنهیم .در وانمهود
سازی جنبه توهم آمیز ،نشانه از میان میرود و عملکرد آن بهجا میماند .عدم تمایز واقعی
و غیرواقعی که توهم عامل آن بود به دلیل نبود پایهه و مبنها ،جهای خهود را بهه عهدم تمهایز
واقعیت و نشانه ،یعنی به وانمود سازی میدهد .هنگامیکه ایهن واصهله موهو شهود ،دنیها
عاری از آینه میگردد .تصاو یر خود ،کل واقعیت را در احاطه خو یش میگیرند .مها اکنهون
شاهد پایان توهماتیم؛ توهم دیگری ،توهم خیر توهم شر .همه این توهمها در واقعیهت از
راه دور در زمان واقعی در ّوناوریهای پیچیده و پیشروته موو میشوند تکنولوژیهایی کهه
ما را بهسوی امر مجازی ،بهسوی ضد توهم ،بهسوی توهم زدایی کامل میبرند.
شکل شماره . 5قلمرو افتراق واقعیت جازی و خیال
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تفاوت در نتایج و آثار

واقعیت مجازی
خیال



از هیچ معنایی ورای خود ناشی نمیشود و به هیچ مدلولی اشاره ندارد



اوسار گسیخته و آزاد است



ناشی از هستی شناسی سکوالر و آزاد است



وقدان مرکزیت و سلسله مراتب



در هر نقطه ای میتواند با هر یک از نقا دیگر اتصال یابد



دارای منشاء اثر است  .سعادت و شقاوت ابدی انسان بسته به آن است



این جهان ظهور آن جهان حقیقی است



ناشی از هستی شناسی الهی است



نسبت به وجود حق الوجود ولی در عین حال دارای واقعیت و اثر است



ناشهی از هسهتی شناسهی الیهه ای اسهت ،احسهاس وجهود خداونهد و بقیهه
ظهورات ذات حق هستند.

 .4بحث و نتیجهگیری

انسان با خیال متصل خود که وصل به خیال منفصل است آثار را خلق مینمایهد و ارتبها
معنادار ظاهر و باطن را برقرار و اصل تنهاظر زمهین و آسهمان را معنها میبخشهد .مهاده تصهویر
معناست و موسوس صورت متجسد معقول است و طبق قول خداوند انا لله و انا الیه راجعهون
اصل رجعت برگشت هستی به اصل خهویش اسهت و موسهوس بهه معقهول رجعهت کهرده و
بهواسطه اصل تناظر موسوس در معقول نظاره میکند تا هنهر اصهیل شهکل بگیهرد .موسهوس
وقتی بازتاب معقول است که هنرمند مراحل سیر و سلوک اولیه (عبادت ،ذکهر ،مراقبهه) را طهی
نماید ونفس و ما سواها ،والهمها وجورها و تقواها .قد اول من زکها و قد خاب من دساها.
نوع خیال مطرح در واقعیت مجازی ذاتها نهاتوان از تصهور سلسهلهمراتب موجهودات
است و واقعیت را صروا مادیگرایانه و به یک سهاحت واقعیهت وهرو میکاههد و عقهل را از
 60وجود مراتب سهگانه صورتها و انطباق با هریک از مراتب اولیه عالم اصغر دور مینماید

(صور مادی عالم جسمانی با ادراک حسی ،عالم ذوات عقلی با شهود واالی عقلی و عالم
ورشتگان و ارواح (صور مثالی) .با وعل معروتی نفس در مقام ادراک).
معروت از طریق خیال که متعلق آن عالم واسطه است ،از طریق صور آن عالم (عالم
مثال) تبدیل موجودات مرئی به یک وههم ذاتها رمهزی انجهام میگیهرد .همچنهین میتهوان
مشخص کرد که عالمی کهه در مرتبههای دون عهالم عهالی قرارگروتهه ،نمهاد آن اسهت کهه
بهصورت موجودات مرئی در ساختار عالم طبیعت انعکاس یاوته است.
در خیال ابن عربی عینیت مابعدالطبیعی هرمرتبه وجودش را از رتبهای دیگر میگیهرد
که به لوا سلسلهمراتب ماووق آن است و هر مرتبهه کهه موها بهر مرتبهه اسهفل اسهت
امکانات آن مرتبه را متجلی میکنهد و بهر ماهیهت نسهبی مرتبهه مهادون صهوه میگهذارد.
همچنین معروت بشری را بر موور طولی که از مرتبه زمینی تا عوالم ملکوتی گسترده است
قطببندی میکند.شکل شماره 6
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این رویکرد به خیال مبنایی برای اثبهات اعتبهار خیهاالت و شهعایر رمهزی بهه دسهت
میدهد .در خیال شهودی ابن عربی انطباق عالم طبیعی و الهی تائیهد میگهردد و اتصهال
مابعدالطبیعی که صور متکثر و متمایز در یک ذات ازلهی واحهد اسهت متوهد میگهردد و
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بهصورت رمزی حادث و به کمک نیروی توولآورین به مبادی اشیاء دست پیدا میکند.
خیال در نزد ابن عربی دارای منشأ اثر است و سعادت و شهقاوت انسهان بسهته بهه آن
است ،اما واقعیت مجازی اوسارگسیخته و آزاد است .خیال ظهور آن جهان حقیقی اسهت،
اما واقعیت مجازی از هیچ معنای واالیی ناشی نمیشود و اشاره به هیچگونه مدلولی ندارد.
خیال از مبانی هستیشناسی الهی سرچشمه میگیرد؛ درحالیکه واقعیت مجازی ناشی از
هستیشناسی سکوالر ،کامال رها و آزاد است .خیهال نسهبت بهه ذات حهق الوجهود ولهی
درعینحال دارای واقعیت و اثر است و برخال مجاز که واقد مرکزیهت و سلسهلهمراتب و
ورماندهی است و در هر نقطهای میتواند با نقا دیگر اتصال پیدا بکند ،از هستیشناسهی
الیهای است .احساس وجود خداونهد متعهال و بقیهه ظههورات ،تجلهی ذات حهق اسهت.
واقعیت مجازی نمودسازی و حاصل از ووور تصاویر واقد نسخه اولیهه اسهت و در حکهم
کشتن توهم و جایگزین شدن دنیای بیشازحد واقعی است که اورا در واقعیت آن را بیمار
کرده است .جنبه توهم آمیز نشانه از بین روته و عملکرد بجای آن نشسته است و نشانهای به
ما میدهد که نمیتوانیم معنای آن را درک کنیم .زمانی که این واصهله موهو میگهردد دنیها
عاری از آیینه می شود و تصاویر خود ،کل واقعیت را در احاطه خویش در برگروته اسهت و
پیامدهای آن ،موزهای کردن گذشته ،بتسازی از گذشته و جمهود و بیاعتنهایی نسهبت بهه
ارزشها به وجود میآید.
در منظر ابن عربی ،واقعیت مجازی خود در سلسهلهمراتب واقعیهت قهرار میگیهرد و
نسبت به مرتبه باالتر مجاز بوده و با مرتبه باالتر است که معنا پیهدا میکنهد و ذیهل عهوالم
پنجگانه ابن عربی قابلدرک است.
ابن عربی در پی نفی واق نیست ،بلکه میخواهد راه و رسم خروج از خواب ،خیهال
و مجاز را به ما نشان دهد و اسرار طریقت را بازگوید .الناس نیام واذا ماتوا انتبهوا .مردم در
خوابند ،هرگاه بمیرند بیدار میشوند؛ یعنی در عالم خواب ،صورتهایی را میبینیم که بها
صورتهای دنیای بیداری منطبق نیست .صورتهای عالم خواب رمز و نمادههایی اسهت
 62که باید تأو یل شوند و برای ما معنایی موصل داشته باشند .ازاینروست که رؤ یاهای خهود

را نزد معبر میبریم که اگر درست تعبیر کند به آن صهورتی مهیرود کهه واقعیهت دارد و در
عالم بیداری قابلوهم است .بدینسان با تعبیر از صورتی که در رؤ یها ظاهرشهده اسهت بهه
صورتی که در عالم بیداری معادل آن است عبور میکنیم و مآل صورتهای ظاهرشهده در
رؤ یا را پیدا میکنیم؛ بنابراین دنیا هم دنیای رمز و نماد است و برای وهم باید مآل معادل آن
را پیدا کرد .به نظر ابن عربی ،هرچهه در ایهن دنیها ادراک مهیکنیم ،همهان ادراک شهخص
خوابیده است ،بلکه دقیقا ادراکی است که در خواب صهورت میبنهدد و آن خیهال اسهت.
دنیایی که مردم در آن زندگی میکنند شبکه پیچیدهای از نمادهاست که برای وهم آنها باید
مآل هر نمادی را پیدا کرد .هر چیزی در این دنیا نماینده یک حقیقت است که در باطن آن
قرار دارد .صورتهای ظاهرشده در این دنیا و واقعیت مجازی نیز بهاطن و مهآلی دارد کهه
باید به آنجا رهیاوت و بواطن حقایق را دریاوت و معنا کرد و واقعیهت مجهازی پسهامدرنیته
خود مجاز و باید بهواسطه مراتب باالی طولی عوالم تعبیر گردد.
نوع خیال مطرح در واقعیت مجازی ذاتا ناتوان از تصور سلسلهمراتب موجهودات اسهت
و واقعیت را صروا مادیگرایانه و به یک ساحت واقعیت ورو میکاهد و عقل را از وجود مراتب
سهگانه صورتها و انطباق با هریک از مراتب اولیه عالم اصغر دور مینماید .درحالیکهه در
خیال ابن عربی ،عینیت مابعدالطبیعی هرمرتبه وجودش را از رتبههای دیگهر میگیهرد کهه بهه
لوا سلسلهمراتب ماووق آن است و هر مرتبه که موا بر مرتبه اسهفل اسهت امکانهات آن
مرتبه را متجلی میکند و بر ماهیت نسبی مرتبه مادون صوه میگذارد و معروت بشهری را بهر
موور طولی که از مرتبه زمینی تا عوالم ملکوتی گسترده است قطببندی میکند.
این رویکرد به خیال ،مبنایی برای ثبهات اعتبهار خیهاالت و شهعایر رمهزی بهه دسهت
میدهد .در خیال شهودی ابن عربی انطباق عالم طبیعی و الهی تائید میگهردد .همچنهین
اتصال مابعدالطبیعی که صور متکثر و متمایز در یک ذات ازلی واحد است متود میشهود
و بهصورت رمزی حادث و به کمک نیروی توولآورین به مبادی اشیاء دست پیدا میکند.
خیال در نزد ابهن عربهی از هستیشناسهی الیههای برخورداراسهت .احسهاس وجهود
خداوند متعال و بقیه ظهورات ،تجلی ذات حهق اسهت .واقعیهت مجهازی ،نمودسهازی و 63

حاصل از ووور تصاویر واقد نسخه اولیه است و در حکم کشتن تهوهم و جهایگزین شهدن
دنیای بیشازحد واقعی است که اورا در واقعیت آن را بیمار کرده است .جنبه تهوهم آمیهز
نشانه از بین روته و عملکرد بجای آن نشسته است و نشانهای به ما میدهد کهه نمیتهوانیم
معنای آن را درک کنیم .زمانی که این واصله موو میگردد ،دنیا عهاری از آیینهه میشهود و
تصاویر خود ،کل واقعیت را در احاطه خویش در برگروته اسهت و پیامهدهای آن ،مهوزهای
کردن گذشته ،بتسازی از گذشته و جمود و بیاعتنایی نسبت به ارزشها به وجود میآید.
در منظر ابن عربی واقعیت مجازی خهود در سلسهلهمراتب واقعیهت قهرار میگیهرد و
نسبت به مرتبه باالتر مجاز بوده و با مرتبه باالتر است که معنا پیهدا میکنهد و ذیهل عهوالم
چهارگانه ابن عربی قابلدرک است.
در رسانه و ویلم ،جهان مجازی ،جهانی است که همهچیز توهت کنتهرل و بهازنموده
است ،قوانین و معیارها وردیت انسان را توت سیطره خود درآورده است و با خلق واقعیهت
جدید که ترکیبی از روتارهای جامعه و تصاویر رسانههاسهت معهانی نمهادی و نشهانهای را
بازتاب می دهد .در این دنیا ،اشهیاء و نمادهها از معهانی ثابهت منفهک و مفهاهیم جدیهدی
پیداکردهاند .اصطالحهایی همچون سینمای واق گرایانه یها اکسپرسیونیسهتی بهه وراموشهی
سپردهشده است و جهانی که بر پرده سینما نقش میبندد خهودش تصهویر اسهت و واقعهی
نیست .به عبارتی تصویر تصاویر را نشان میدهد.
رسانه و سینما (و بهطورکلی هنر) از دیدگاه ابن عربی ،ابزاری برای گذشتن از عالم واق
و ترسیم دنیایی وراتر از آن بکار میرود .واقعیت خلقشده توسط رسانهها ازنظر ابهن عربهی،
خود در عداد واقعیت دیگر ،در سطوح عمودی و سلسلهمراتب عهوالم دیگهر قهرار میگیهرد.
موسوس (نمادها و نشانهها) آنگاه به حقیقت مینشیند که معقول به حقیقت نشسهته باشهد.
در غیر آن تصور دیدن حادثشده است .حقیقت در آن است که امر معقهول را در موسهوس
پیدا کنیم .ذاتی عالم موسوس همواره رو به کمال است و گرایش به کمال داشتن وطری عالم
است و این ضرورتی است که نسبت معقول به موسوس را توجیه میکند .اصل هنر (رسانه،
 64ویلم) در آن است که هنرمند با اشرا بهصورت معقهول ،آن را در نمادههای موسهوس ارائهه

کند که زان هنر نقش و نماد است .صورت موسوس بازنمایی شده در ویلم و رسانه از دیدگاه
ابن عربی و لو مجاز است ،اما رجعت آن به اصل خویش است .پس بهواسطه اصهل تنهاظر،
موسوس باید در معقول نظاره کند تا سینما و رسانه اصیل شکل بگیرد.
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