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   لی      و خ یجم         تی      واقع
 یاب          ب       ش       یدر اند

 

 *دکتر عادل صادقی دهالن

 چکیده

بخواههد بهر  کههچنانی خود را هاؤلفهمیستی، واقعیت مجازی مدرنپست رویکرد در
از سیطره  شدهاشباعهای آن در جهان ای منفک از نشانهمقوله عنوانبهسازد و واقعیت را می

ها، امر واقه  موهو و مرجه  ها و نشانهاین اساس، با سیطره ایمابندد. برها به کار میرسانه
ها و تصهاویر در همهه ن نشهانهگردد. با انباشهت و وهوراخارجی تهی می از وجودحقیقت 

ای شدن ید و توزی  معانی، به نشانهو تولشئون زندگی مانند اقتصاد، سیاست، اجتماع، هنر 
شود که واقعیت ای پایین آورده میانجامد و معروت تا مرتبهیمورهنگ، سیاست و اجتماع 

و هرگونهه  رودمهی به کاراز طریق حواس  شدهادراکدر تصورات  کاملبرای  صروا  و خیال 
 سؤال. شودیمورض  یرممکنغواقعیت مجازی  شمولجهانبوث از معناگرایی در وضای 

آیا چارچوب نظری و حکمی برای تبیین استقالل حوزه معنا از جهان مجازی  این است که
؟ یها خیهردارد در اندیشه ابن عربی وجود ها و ایماژها شده و توویل نشدن حقایق به نشانه

و تولیل واقعیت مجازی  به مدد روش تولیل موتوای کیفی با بازاندیشی ،هشدر این پژو
های گیری مجاز بر پایه پارادایم دینی، به کاستیزمینه شکل و بر پایه مبانی خیال ابن عربی
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 شهدهپرداخته در مهورد واقعیهت مجهازی یتهمدرنپسهت شهدهشناختههای موجود در نظریه
دههد تعریه ، برسهاخت و گسهترش واقعیهت مجهازی های توقیق نشهان مییاوته .است

 است. یرپذامکانمتناسب با پارادایم دینی از منظر ابن عربی 
 عربی، ویلم، رسانه.، ابنخیال: واقعیت مجازی، واقعیت، واژگان کلیدی

 ه و طرح مسئلهمقدم. 1

 های متفاوتی در نظهر اندیشهمندان حهوزهمفهوم پسامدرنیسم دارای تفاسیر و دریاوت
بهر تشهکیک در  آن توان به ابتنهای مفههومیها میاین دریاوت ازجملهیته است. مدرنپست

بهاوری بهه موضوع( و بهه بهیابژه )ذهن( و سوژه )ی مدرنیستی، تمایز آشکار شناسمعروت
 کهههه جههههان را« منهههی»عبهههارت اسهههت از در واقههه  سهههوژه کهههرد. هههها اشهههارهوراروایهههت

قطه  ارتبها  در اندیشهه پسهامدرنیته بها  . (Malpas, 2005, 56)ل داردتجربه میکند و با آن کنش متقاب
جامعهه از امهر  یو جداسهاز 1سازیاز طریق وانمود  هامصداقوال ز، ما با امر واق  یایدن

 یزتمها .ها اتفاق اوتاده اسهتمعنا در رسانه نانفجار درو و یمجاز یتواقع یدبازتول ،یواقع
و بها ههم روتهه  یناز ب هارسانهتوسط انبوه  یدو تول بدلسخهنبا ووور  ییو بازنما یرتصو ینب

و شهده برداشته رمزگهذارو  رمزگشها ینکهارکرد به ی،و معان هاعالمتانتقال  و نشانه ینینش
ها و جهان مرسوم سوژه و ابژه، جهان ههد  یست.و بازنمود آن ن یتواقع ینب یزیتما یگرد

وانمهوده و  صهروا  ههان مها همسهان نیسهت و ها، جهان خیر و شر دیگر با وضهعیت جابزار
ای از واقعیت است. واقعیت آن چیزی است که بازنمود و تصویر جهای آن شدهسازییهشب

ها یله رسهانهوسهبهیجادشهده اههای باوییالخی واقعیت، مها بها جابهرا گروته است. اینک 
متالشی و نهامربو  بهه  مند از درونی قاعدههامدلولکنیم. نظام مبتنی بر دال و زندگی می

شهود و ای و رمزی درک نمیهای نظام نشانهها جز با شاخصواقعیت است. شناخت گزاره
ثبهاتی کهرده و رابطهه های خود مرج ، وهم انسان نسبت به هستی را دچهار بینظام داللت

 است و انسان با ادراک درونی خود واقعیاتی ساخته که گسستهازهممند وهم و هستی قاعده
                                                      

1  . siumulation 
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 آغازی برای آورینش واقعیت یا جهان مجازی است.
روسهت. اینکهه ممکهن روبه تهرمهم یتغابههای حال، رسانه در ترازی دیگر با مسئله

و توهمی را باور کنیم که خهود شویم  های خودساختهمقهور همین تصاویر و انگاره، است
موجهود را اشهباع کننهد کهه واقعیت  چنانآن شدهسازییهشبایم و این امور آن را خلق کرده

همهین  واسهطهبه، وقهط خاص طوربهعام و تجربه دینی  صورتبهدیگر به نظر رسد تجربه 
و هرگونه  دادهازدست، انتخاب عمل را . در این شرایط است که سوژهیر استپذامکانامور 

 .گرددیم ینف یزندگ از گرید یاگونه یبرا تیوضع نیا از خواهانه صورت تعالی
که کدام چهارچوب  شودیمطرح م هنردر رسانه و  یتواقع روی ورا پرسش این وناکن

شده  یاستقالل حوزه معنا از جهان مجاز یینتب یبرا یو حکم یولسف یهاپشتوانهبا  ینظر
 وجود دارد؟ یمجاز یتو واقع هاوانموده به یقنشدن حقا یلو توو یکنون

 اتیادب بر یمرور. 2

 فلسفه در تیواقع .الف

 ،شهوندیمههم بکار برده  یجابهاز موارد  یاریمتراد  هم و در بس قتیو حق تیقعوا
وجود را شامل  یهاگونهو همه مراتب و  دهیبه نفس االمر اطالق گرد تیدر ولسفه واقع اما

 ،اسهت 1عالم خارج و آنچه در نفهس االمهر یرا به معنا تیواقع یی. عالمه طباطباشودیم
، سهتین یبر عالم خارج به آنچه وهم عالوه تیواقع (.15:1389 )طباطبایی، ذکر کرده است

 توقق اشاره دارد. یامر ثبوت و دارا یصادق است و به معنا زین

مهبهم و  یادهیهپد. خواههد شهدامر واق  در وجوهی بسیار متفاوت از واقعیت تلقهی 

                                                      
.  شهودمی تعبیر واقعیت به مطلق و کلی صورت به موجود بماهو موجود ولسفی مباحث در االمر نفس. 1

 موکهی، حکهی،) مطابقت مطابق، مطابق، دارد وجود رکن سه مطابقت هر در طباطبایی عالمه نظر از
 منطبهق قضهیه که است اقعیتیو همان مطابق.  است ذهنی قضایای و هااندیشه همان مطابق(. حکایت

 (.15 الوکمه، نهایه) مطابق و مطابق نسبت حکایت و مطابقت. کندمی حکایت آن از و بوده آن بر
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ریهم امها در ، ماهیتی از وجود که ما به حضورش اذعان داریرناپذییتغ حالنیدرعپیچیده و 
بیرونهی آن ویزیکهی  یبه ازاتوانیم آن را مشاهده کنیم. امری که ما دسترس ما نیست و نمی

از ابهام و متاویزیکی قرار دارد. به روایت هومر امر واقه   یاهالهاست، اما ماهیت خود در 
دارد عرصهه کهالم  یانشهانهدانیم کهه بهه شهکل کنیم و میمی اشتجربه چراکهوجود دارد 

گاهآن را نمادین کرد به نوو  منشأتوان شود اما نمیمی کند یعنی بهه شهکل عمل می ناخودآ
اعتقهاد ویلسهو  بهه  درواقه » (.15:1390)ههومر، کند اختاللی در واقعیت نمادین بروز می

واقعی بودن عالم خارج نه از جهت معتبر شمردن تاثرات حسی خود، بلکه از ایهن جههت 
های خود جهتهی تواند برای احساسجود عالم خارج از خود، نمیاست که بدون قول به و

 (.287:136)وولکیه، « بیابد
های ووق در نگاه متفکهران یونهان باسهتان و نخستین مفهوم در بسط مفهومی دو گانه

است. غایت این اصهطالح، نزدیکهی و  گروتهشکل« 2مواکات»یا  1«تقلید»ذیل اصطالح 
کوشد می دو است؛ بدین معنا که ذهن )سوژه(اهت میان آن قرابت ذهن و عین و ایجاد شب

و بری از سلطه و خشونت ایجهاد  یکبهیکخود، ارتباطی  تقلید با موضوع )ابژه(از طریق 
 (.265: 1375)ورهادپور، کند 

تواند با بال خیال به پرواز دانست اما هنرمند میتقلید طبیعت می صروا  ارسطو هنر را 
 کههچنانبها بازنمهایی واقعیهت،  آنکههیبمونه آرمانی آن را تصور کنهد، درآید و چگونگی ن

اوالطهون تقلیهد طبیعهت را بهر  آنکههحالباید باشد وابسهته بمانهد.  کهچنانهست و حتی 
پهذیروت کهه مواکهات در عهالم هنهر او نیز می اگرچهکرد، و جعل تعبیر می یبردارنسخه

 (.615:1381)پاکباز، امری مسلم است 
ها را به زندانیان یک غار و تمثیل غار، انسان ر مشهورترین بخش کتاب جمهوریاو د

های خودشان و اشیاء پشت سرشهان اسهت توانند ببینند سایهکند همه آنچه میتوصی  می
بندند. از این منظر، جهان ما کپی از عالم ُمثهل دیوار نقش می برآتشکه به سبب تابش نور 

                                                      
1. Mimesis 

2. Imitation 
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روی ساختار و صروا  به شکل ناقصی از  2ذهن یلهوسبه 1،هایدهاشود که در قالب شکل می
 1شکل شماره  (.104:1380اوالطون،)است  شدهساختهمثالی 

 
 مثال عالم و غار تمثیل .1 شماره شکل

پدیهدار  3ههای نیچههتوول در مفاهیم اصهل   وهرع در نوشهته ینترمهمبعد از کانت 
کهه ماحصهل تهدریس « در باب حقیقت و دروغ به مفههومی غیراخالقهی»اله شود. مقمی

های اولیه آنچه را که در قهرن توسط نیچه است. بارقه 1873ولسفه ماقبل اوالطون در سال 
شهود، دیده می 5و هابرماس 4در آثار لودویک ویتگنشتاین« چرخش زبانی»بیستم با عنوان 

کند که از خالل قاله از سه استعاره بنیادینی صوبت میبا خود به همراه دارد. نیچه در این م
دارد که در بیان می اوبپندارد. « حقیقت»شود که خود را مالک آدمی دچار توهمی می هاآن

یابد و بدین ترتیب نخستین استعاره شکل قدم اول، مورکی عصبی به یک تصویر انتقال می
شهود و دومهین اسهتعاره پدیهدار بهدل مهی تصوربهخود  نوبهبهگیرد. آنگاه این تصویر می
برابر دانستن چیزهای »گیرند و این امر از طریق شود. در مرحله بعدی مفاهیم شکل میمی

 شود. مسلم است که هیچ برگی با برگ دیگری یکسان نیست. ناشی می« نابرابر
ههای ولسهفی ویتگنشتاین در دو اثر مهم خود یعنی رساله منطقی ولسفی و پهژوهش

                                                      
1. Forms - Ideas 

2. Mind 

3. Nietzsche(1844-1900) 

4. Ludwig josef johann wittgenstein(1889-1951) 
5. Jurgen Habermas(1929) 

 آتش
 مدخل

 غار

راه 
 مرتف 

 ص 
 زندانیان

پرده یا 
دیوار 
 کوتاه

ها دیواری که سایه
 اوتدن میروی آ
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 سؤالکند به این کند جایگاه زبان را در ارتبا  با واقعیت مشخص کند و سعی میسعی می
بهر عاملی خنثی، صهروا  نقهش بیهانگری واقعیهت را  عنوانبهبنیادین پاسخ دهد که آیا زبان 

اینکه خود نیز بر واقعیت تأثیرگذار است؟ او در رساله منطقی ولسفی نظریه  یادارد و عهده
 یگردعبارتبههیا  گزاره، تصویر واقعیت»کند که بر مبنای آن را مطرح می« تصویری زبان»

اما در دوره دوم وعالیت وکری خهود کهه در ؛ (85: 1382)خالقی، « الگویی از واقعیت است
به برداشتی جدید از « های زبانیبازی»شود با طرح نظریه های ولسفی متجلی میپژوهش

بیرون از حوزه زبان قرار ندارد و « من»د. به باور ویتگنشتاین رسرابطه زبانی به امر واق  می
و  یبعهدتکههای بر این اساس، ویتگنشتاین در نگاهی جدید و بهدی ، زبهان را نهه پدیهده

ههای زبهانی گونهاگون در نظهر گروتهه اسهت کهه ای از بهازیمنفعل، بلکه مجموعه پیچده
شود و روزمره موسوب می یبازندگ نوعی درهم تنیدگی ارگانیک»ویژگی مهم آن  یتدرنها

 (.106: 1382)خالقی، « شودمی« جهان»و « من»ناپذیری یکتفکاین خود منجر به 
بنابراین ویتگنشتاین که در دوره اول شناخت واقعیهت را در چهارچوب زبهان موقهق 

ن برد و زبهامی سؤالهای ولسفی اعتبار زبان برای بیان واقعیت را زیر پندارد در پژوهشمی
ههای زبهانی دارای قواعهد هها و موقعیهتکاهد که بنابر باوهتهای زبانی ورو میرا به بازی

 مختل  و متکثری است.
تقلیهل یاوهت.  یشناسمعروتبه یک رویکرد  یعیمابعدالطبدر ولسفه جدید، رویکرد 

مابعدالطبیعی نیز جزیی از نظریه معروت  مسائلبوث حقیقت و معنا بلکه همه  تنهانهپس 
آمد. لذا پرسش از حقیقت به این صورت مطرح شد کهه معیهار صهدق و کهذب  حسابهب

بوهث  دیگریانببههتوان بهه صهدق ادراکهات پهی بهرد؟ اداراکات ما چیست؟ و چگونه می
پرسش اساسی این شهد کهه  درواق حقیقت و معنا وقط به بازنمایی ذهن مودود شد. پس 

ای میهان چهه رابطهه کههیناکند یا نه؟ و نیز میآیا ذهن در بازنمایی از اشیاء، درست عمل 
 شوند یعنی امور واق  وجود دارد؟می اشیایی که بازنموده بازنمودها یعنی ادراکات ذهن و

مابعدالطبیعی بها شکسهت  مسائلی نیز در توجیه و حل شناختمعروتاما چون رویکرد 
نهد و سهعی کردنهد ایهن مواجه شد، والسفه معاصر غربی به رویکرد معناشهناختی روی آورد
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رو موضوع بازنمایی ذهن و ادراکهات ینازابر ولسفه زبان حل و توجیه نمایند. یهتکرا با  مسائل
 (.19: 1390پور، )بیکو رابطه زبان با جهان تبدیل شد  مسئلهذهنی از جهان عینی به 

 است یادراک حق و ؛گیردمی تعلق آن به ما ادراک واق  یعنی آنچه ،اسالمی ولسفه در
 ههاآن دوگهانگی و هسهتند یکی بلکه بوده یکدیگر با منطبق دقیقا   این و داریم واق  از ما که

 آن لغهوی معنهای بهه انهدنامیده حق را واق  از یقینی ادراک کهاین علت اما ؛است اعتباری
 از شهودمهی ثابت ما برای امر آن نمودیم اثبات را چیزی خارجی وجود وقتی ما گرددبرمی

مهی حهق را واقعی امر به انسان یقینی معروت سبب این ثابت. به یعنی لغت در حق یطرو
 .(37: 1378، ابراهیمیان) است و واقعیت حق بین رابطه حقیقت و گویند

 مجازی واقعیت و رسانه فیلم،ب. 
ینه شهناخت، بها درزمگرایی و عدم قطعیت ینسبجنبش ولسفی  عنوانبهیسم مدرنپست

بیند که مخال  است و در پس واقعیت همان چیزی را می اخالقیات، خرد ، مفاهیم حقیقت
ها ی ورهنگبر چندگانگغایت برای جهان  رد بایسم مدرنپستهست.  آنچهخواهد ببیند نه می

یک نظم اجتماعی نوینی و کند ید میتأکها ، اقوام و جنسیتهاورهنگو معناگرایی برای همه 
های جمعی بر تمام اشکال دیگر روابط اجتماعی ن قدرت رسانهکشد که در آرا به تصویر می

یر تأثها بر احساس و تصور ما از واقعیت حاکم است و از طریق تصاویر و نشانه عامهورهنگو 
ها است که توسط رسانه یخود، در وهله اول ادراک رامونیاساس، درک ما از پ نیا برگذارد. می

درک وابسهته بهه قهدرت و  نیه؛ و در وهلهه دوم اشهودیم دجایساخته و ا یخبر یهاو باشگاه
بهه  1«سهگ را بجنبهان» یلموه .است که رسانه در خدمت آن قرارگروته اسهت یاژهیگفتمان و

؛ 2مجازی اسهتای و واقعیت رسانهنمایی اای مناسب از این وکارگردانی بری لوینسون نمونه

                                                      
1. Wag the dog 

شود و سعی میواقعیت مجازی، واقعیتی است که به کمک وسایل و تکنولوزی های واسط ساخته می . 2
 Tiffn andهههها را بازنمهههایی کننهههد)کننهههد دنیهههای واقعهههی را شهههبیه سهههازی کهههرده و آن

Terashima,2001,12) 
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ریزش آمار رای دهندگان آمریکایی، و جمهور یسرئرسوایی ای شدن ماجرای که در پی رسانه
شود. در پی ایهن تصهمیم وی بها آبروی دولت میترمیم مشاور تبلیغاتی رئیس جمهور مأمور 

گهی ورضهی را در آلبهانی طراحهی نخهود، ج یویهالیوودی در اسهتود ایکنندهیههمکاری ته
 (.13 :1385ی، ت)سم. رودری روی آنتن میبعنوان یک گزارش خکند که چند ساعت بعد بهمی

سازی واقعیت یهشبکند. گونه که قصد دارد، منتقل میرسانه واقعیت را تغییر و آن را آن
ی معنا، برساخته ورهنگی و اجتماعی است و مبتنی بر ورهنگی اسهت کهه مولهود بر سازو 

معروت و دانش گفتمان جامعه است. بر اساس آن گفتمان تولید معنها و معناسهازی انجهام 
 گیرد.یی توسط رسانه و هنر انجام مینماواق و واقعیت تبدیل به مجاز و  گیردمی

 عربی ابن آثار در خیالپ.

ابزار شناخت و مدرک نهایی  عنوانعقل )به یتعزل نظر از مرجع یسترگ ابن عرب کار
 .بوده است یالو عط  توجه و سپردن آن به خ در نظر والسفه(

 خیال به معنای بازنمایی-یک

یهایی، چشهایی، )بو یحسه یتوسهط قهوا یهای حسهدراک و بازتهاب صهورتهمان ا 
کهه  یزمان کند و درخود حفظ می یلها را با قوه تخآن یالاست خ، (بساوایی، شنوایی، بینایی

بهه  یهال. خیاندنماشده را در خود می یرو تصو ماندهیهای باقاست صورت یبموسوس غا
 یتوانهد منفهک از ادراک حسهنمیید و آحساب میبه انسان یپنجگانه ادراک یمعنا از قوا ینا

 معروت کند. یلما نسبت به خدا توص یاز آن انتظار داشت که برا یدنبا یجهنت باشد و در
حاضهر  مجهددا  و  ییبازنمها وکاسهتکم یرا به یهای حسهصورت یالمعنا خ ینا در

رکبهها القهوه اال ما له صوره موسوسه او مرکهب مهن اجهزاء موسوسهه ت یمسکال»کند می
 (.163:1420، ی)ابن عرب «المصوره
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 1خیال به معنای وانمایی-دو
های حسی با تصر  در جزئیات به ابداع و خیال بعد از احضار صورت ،در این مرتبه

های . ذههن آدمهی بها جهذب نشهانهزد که در عالم واق  موجهود نیسهتندپرداتولید صور می
. اههل کنهدهای جدید خلق مینه صورتآوراصوری و موسوسات خارجی و با تصر  نو

و چون خیهال از  کنندهای خالقانه برای خلق اثر هنری استفاده میهنر از این قوه و وعالیت
هو قوه توفظ ما »موجب حصول معروت و شناخت نیست  کندهای حسی استفاده میداده

 (.65:1938ی، )جرجان «یدرکه الوس المشترک کلما التفت الیها وهو خزانه الوس المشترک

 خیال به معنای برزخ -سه

و از  رودیشمار مواژه در مکتب او به  ترینیمووراین معنا از خیال از بنیادی ترین و 
)چیتیهک،  «مسهلمان در بهاب خیهال اسهت پردازیههنظر ینتهربزرگابهن عربهی »این منظر 

5109:138.) 
بهین  واصهلحدنامهد کهه ، خیهال را بهرزم میشناسهییهستابن عربهی در سهاحت 

. وضعیت دوگانه و متضهاد دارد زمانهم ،این برزخیت .هاستآنهای عالم و حقایق پدیده
پهس خیهال  .بین دو چیز است در همان حال حد واسهط نیهز هسهت حدواصلضمن آنکه 

همانطور که در شکل  (.11:1390)اسپرهم، است  یدوقطبپیوند دو سوی تمام عوالم دوگانه یا 
نهام هگیهرد و از آن بهدر نظهر می یاگانههپنجبهرای هسهتی، عهوالم  وآمده اسهت،ا 2شماره 

حضرت الهه، حضهرت ارواح یها عهالم مثهال  .کندحضرات خمس یا مراتب وجود یاد می
)اسهپرهم، مطلق، حضرت خیال یا عالم مثال مقید، حضرت حس، حضهرت انسهان کامهل

احهدیت و ات در ظهل وحهدت )اولین حضرت، مول حضهور اسهماء و صهف (.1390115:

                                                      

 تی  ک  ف ق    د گ ه   گ ق ق ق    د قا   یام  و، یام  و قا     یالگوه    دی  تول.  1

 Baudrillard, (1981,85  ))اهت
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. دومهین حضهرت، خفیه و سری الهی به اعیان ثابتهه همچنین مول علم .استواحدیت( 
اصلی خود، بدون آنکهه بهه  یئتهمکان حضور مالئکه و ارواح است در صورت خاص و 

هها و ، تروحههاتمثلوزه شکل دیگری ظهاهر شهوند، حضهرت مثهال مقیهد یها خیهال، حه
 نامهأنوسصی، به اشکالی متفاوت یا به طرقهی خا ییهامناسبت. در اینجا به تجسدهاست

یابند. حضرت حس عالم مادی است، با همه وسعت و تکثر مودود خود که در تجلی می
نمایهد. حضهرت انسهان کامهل، مقهام برابر وسعت و تکثر سه عالم ووق، مضیق و وقیر می

ر ین او بهبهوده، خلیفهه راسهت حقبهدر انسانی که واصل  .جم  همه مراتب چهارگانه است
خیهال  ؛این پهنه مشتمل بر دو بخش اسهت. نامندمی برزخ . عالم مثال مقید رازمین است

و خیال منفصل و دربردارنده وحی، الهام و مالقات  یا و مناواترؤل یا مول مشاهده متص
شهود از حیهث . آنچه در قلمهرو خیهال ظهاهر میشباح و نفوس زندگان و مردگان استبا ا

از حیهث موسهوس  آنکههحال. ل مقید یا حضرت ارواح شهباهت داردمثالطاوت، به عالم 
عهالم ارواح مجهرد و غیهر موسهوس  کههیدرحال. به عالم ماده و ناسوت مانند است بودن

 2شکل شماره (.55: 1356جامی، )است است، عالم طبیعت مادی و موسوس 
وکس ظهاهری توان پهارادواصل خیالی است و تنها با خیال می یکو برزم یک واسط 

و منن وااههن  » « مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ الیبغیان»داد عوالم متناقض نما را نشان 
 (.19)رحمن:  «برزخ الی یوم یبعثون فاذا نفخ فی الصوا فال انساب بینه  و الیتساهلون
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 یابن عرب الیچرخه خ ی.الگو2شکل شماره

 عربی ابن دیدگاه از خیال شناسی معرفتت. 

 در و دارنهد سهاحت دو از بیش دو هر انسان هم و جهان هم عربی، ابن ینیبجهان در
 میهان واسط ایمرتبه به خیال. رسندمی هم به وروتر و وراتر مراتب ،(خیال) واسطه ساحت
 سهاحت کهه کبیهر عهالم در. صهغیر عهالم در خواه و کبیر عالم در خواه. دارد اشاره مراتب

 واسطه و رابط مثال عالم ،قرارگروته عالی مرتبه در مجردات ساحت و نازل مرتبه در طبیعت
 خیهال، یعنهی ؛دارد را نقش همین درست خیال مرتبه نیز صغیر عالم در. است دوعالم این

 خیهال ههم و صهغیر عهالم در موجود خیال هم. است مادی بدن و مجرد عقل میان واسطه
 ویلیهام .انهدعالم در واقعهی موجهوداتی و دارنهد وجهودی هردوشهان کبیر عالم در موجود
 اول .کنهدمی ذکهر خیال برای مرتبه سه و خاص و عام معنای دو عربی ابن منظر از چیتیک

 عهالم دل در واسهطه عهالمی سهوم کبیر، عالم دل در واسطه عالمی دوم هستی، عالم خود
 ههر شهب  و سهایه یبامعنها عربهی ابهن عروان در خیال نخست معنای عام؛ معنای. صغیر

 اللهه ماسهوی کهل بهر خیال، عام معنای و دارد مطابقت شودمی منعکس آینه در که زیچی
 حقیقهی وجهود و اسهت یتعالحق وجود شب  و سایه همانند الله ماسوی. شودمی اطالق
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عقهول مجهرده و عهالم مهاده  نیحد واسهط به یبر عالم ،)خاص( الیدوم خ یمعنا. ندارد
 دوعهالم نیه. ااسهت یمراتب هست نیبودن آن در بعالم، برزم  نیا یژگی. وشوداطالق می

با توجهه بهه صهفات  .برزم قرار دارند نیا یکه دو سو یعنی عالم جسمانی و عالم روحانی
 ر،بهاطن و ظهاه، یو نامرئ یمرئ ،یو ظلمان ینمثل نورا ی، صفاتگرندیکدیمتضادشان ضد 

دو طهر  کهه  نیبه اسهت یبرزخ الیاز موارد، خ کیدر هر  ، یو کث  یلط ،یو دان یعال
 دیه  ههم آن با نیهم ا ای  نه آن  نیرا نه ا ریکب الیلذا عالم خ ،اوصا  هر دو را واجد است

است  ی. نه نامرئیهم ظلمان واست  یهم نوران ای یاست نه ظلمان ی. نه نورانکرد  یتوص
اسهت نسهبت بهه ارواح  یو نهامرئ ینسهبت بهه اجسهام نهوران اسهت یههم مرئه ای ینه مرئ
 (.1385:114)چیتیک،یظلمان

 متصل یالخ -یک
از  یکیآن است و  یشئ بدون حضور حس یالیمتصل همان ادراک صورت خ یالخ 

، صورت متصل بهه سهاحت یالمرتبه از خ ینشود. در انفس ناطقه انسان شمرده می یقوا
شود و به خزانه حس مشترک حاصل می یلهوسصورت ابتدا به ینآدم است. ا یالیادراک خ

آورده  یادمدرک دوباره به  یماده شئ برا یبتهنگام غ یالیادراک خ یانپرده و در جرس یالخ
شهده ادراک و  یاوهترا که در حهس مشهترک  یصور جزئ ییمتصل، از سو یالشود. خمی

و صهورت  یالدر عالم خ یدرک موجودات مثال یبرا ی، ابزاریگرد یکند و از سوحفظ می
 یهنا(. 695:1375یصهری، )قهاسهت آن نمتمثل کرد و یو عقل یکل یبه صور و معان یبخش

و  یوجهود خهارج کههیطوراست به یو حس یامور خارج یدبر اساس تجر یالعملکرد خ
 یهانکهار م یهنبها ا یالدهد. درواق ، خمی یرا از ماده انتزاع کرده، به آن صورت مثال یماد

و  یهدنمارا درک می کند و امور متضاد و متنهاقضمی یجادموسوسات و معقوالت ارتبا  ا
از ادراک  یاارائه کند و به مرتبهه یقتحق یکرا از  یهای مختلفقدرت را دارد که چهره ینا

بهه  یصهورت بخشه یهراز ید؛و خواب مشاهده نما یداریرا در ب یبرسد که موجودات مثال
 توانند همراهاند و همواره میموجودات وعل نفس ینموجودات از آن نفس است و درواق  ا
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 .دنفس باشن

 منفصل خیال-دو
است  یالیشود، عالم موجودات خبدان گفته می یزمنفصل که عالم مثال ن یالعالم خ 

از سهنخ  را بایهد عهالم یهنا (.390:1911 3ی، )ابهن عربهاست  تری وسکه از عقل و احساس 
 دانسهتموهض  یتمجهرد موهض و جسهمان یهانو حد وسهط م یمقدار یجوهر روحان

 .عالم اسهفل اسهت یراعال دارد و هم نظ لمهم شباهت به عا ینبنابر ا (.97:1375یصری، )ق
 یهزرا ن یهانهای روحانصهورت یردپهذکه صور عهالم موسهوس را می طورهمانعالم،  ینا

که تکهاث  عهالم مهاده را  صورتینبد ؛کندمی یفاآن دو ا یانرا م اییژهوو نقش  یردپذمی
 صهورتبه و (312:1911 2، عربهی)ابن  یدنماث  میهای عالم معنا را متکاو لطاوت ی تلط

 کند.ظاهر می یصور مثال

 آدم و عالم تناظرث. 

در  یانهد و هرچهه از عهالم هسهتعهالم و آدم متنهاظر هم یابهن عربه یهدگاهبر اساس د
و  یرعههالم وجههود توقههق دارد مشههابه آن در انسههان اسههت. از نگههاه او، انسههان عههالم صههغ

ثمههره تنههاظر آدم بهها عههالم  (.67:1911 2ی، عربهه ابههن) اسههت یههرعههالم کب یجهههان هسههت
اسهت مشهابه و متنهاظر آن  ینکتهه اسهت کهه آنچهه از مراتهب در عهالم هسهت یهنشناخت ا

طور کههه متنههاظر بهها عههالم عقههل مرتبههه عقههل در انسههان همههان یندر آدم توقههق دارد؛ بنههابرا
اسهت در  عقهلالم بعهد از عه یامثهال کهه مرتبهه یها یهالمشابه عهالم خ ینوجود دارد همچن

 (.167:1378ی، زاده آمله)حسهنمتصهل اسهت  یهالاش عهالم خانسان بعهد از مقهام قهوه عاقلهه
بههه  یو صههورت یههالخ یههاعههالم مثهال  یسههوبه یانسههان صههورت یهالخ یبههرا ،اسههاس یههنبهر ا

خهود  یصهعود یر، نفهس انسهان در سهیهالدو چههره از خ یهنا ینفس و بدن است. برمبنها
منفصههل و  یهالازآن، بهه عهالم خشهود و پهسرهسهپار می یهدمق یهالبهه خ یعهتاز عهالم طب

 یههالمتصههل و اتصههال بههه خ یههالو از راه عبههور از خ ددگههرسههپس بههه عههالم عقههل منتقههل می
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کنههد و بههه عههالم شههود. پههس از عههالم عقههول عبههور میمنفصههل بههه عههالم عقههول مههرتبط می
 یاگونهههبه انسههان یو پههرورش روحهه سههبب، اسههتعداد ینشههود. بههدثابتههه متصههل می یههاناع

شهود.  اههیعهالم عقهل ر یعنهیتر از آن توانهد از عهالم حهس بهه عهالم کامهلاست کهه می
صههعود  یههنو ا یههردگواحههد شههکل می یههتو هو یتتوههوالت بههر موههور شخصهه یههنهمههه ا

تر از عهالم حهس و شههادت عهالم کامهل یهنا یهراز ؛عالم مثهال بگهذرد یراز مس یدالجرم با
 (.1356:56ی، )جام یردگطلق نور میم یالمتصل از عالم خ یالاست و خ

در بررسههی پیشههینه پههژوهش اگههر چههه مباحههث مختلفههی بهها نگههاه بههه موضههوعات 
نظریه ابن عربی صورت گروته اسهت امها رویکهرد اغلهب  دربارهی و معروتی شناختجامعه

از طریهق حهواس و واسهط  شدهادراکدر تصورات  تأملمبتنی بر بازنمایی واقعیت و  هاآن
 شود:اشاره می هاآنبه بعضی از  است که موردمطالعهو حس میان عقل 

بها روش  «ابهن عربهی ازنظهرنقش خیهال در وراینهد ادراک »در مقاله  (1390)اسپرهم
عزل نظر از مرجعیت عقل و عط  توجه به مرجعیت خیال، آن را داور  توصیفی تولیلی، با

 شمار آورده است.نهایی در مدرکات به
در این پژوهش به تشهری  عهالم « ه خیال از دیدگاه ابن عربیمسئل» (1389)سرمدی 

برقراری ارتبا  قوه خیال با  است. پژوهشگر، شدهپرداختهخیال یا مثال از دیدگاه ابن عربی 
یر دانسته است و با روش تولیلی در پی یاوتن معنای جام  و مشترک پذامکانعالم مثال را 

و با رسیدن به واژه تجلهی، خهود را بهه ایهن ههد   از انواع معانی برای خیال برآمده است
 نزدیک کرده است.

پژوهشگر با روش اسهنادی و تولیلهی، خیهال را  «خیال ابزار معروت» (1389)رودگر 
حس مشترک معروی کرده اسهت. از حیهث  یهاصورتیک ابزار معروتی و حاوظ  عنوانبه

یها دو سهاحت  دوعهالمه بهین ای از مراتب وجود و واسهط، عالم خیال مرتبهشناسییهست
که اگر قوه خیال انسان به خیال منفصل اتصال یابهد از طریهق تزکیهه،  وجودی انسان است

 خواهد آورد. به دستقدرت شهود مجردات عالم را 
خیهال  «ابن عربی یدگاهاز دنقش خیال در مکاشفات صوری » (1392) یگرانداژدر و 



 

 

 

49 

عقل و حس و واصل میان عالم عقل و عالم حهس  واسطه میان عنوانبهاز دیدگاه ابن عربی 
قرار داده است و با رویکرد اسنادی و تولیلی،  یموردبررسرا  دوعالمو ارتبا  وجودی این 

 یهداریوبخواببه این نتیجه رسیده است که صور مثال موجود در عالم خیال منفصهل در 
که باالترین آن  ستا برخوردارو این کش  صوری از درجات مختلفی  انکشا  استقابل

 وحی انبیاء است.

 هایافته. 3

 :خیال ابن عربی را بررسی کرد و توان واقعیت مجازیمیت از چند ساح
واقعیت مجازی و خیهال مفاهیم مشترک نخست از منظر مفهوم شناسی، از این منظر 

 راتبمسلسهلهدر  دو مفههوم جایگهاه. دوم از منظر رتبه شناختی، گیردمورد تولیل قرار می
ها مشابه هم است یا مغایر آنآیا نقش  کهها در عالم هستی از منظر نقش آنو  تعیینوجود 

. همچنین ایهن دو مفههوم از منظهر نسهبتی کهه بها واقعیهت و گیردی قرار میموردبررسهم 
 موردبوهثتواننهد داشهته باشهند کهه در رسهانه و هنهر می یریتأثو  کنندحقیقت برقرار می

 .اندقرارگروته

 خیال و مجازی واقعیت تشابهالف. 

 هاعلتها و تشابه در زمینه -یک 
سهروردی نخستین کسی بود که مرتبه هستی شناختی این دنیای مثالی را معلوم کهرد 

در ولسفه مشرقی خهود از آن سهخن گفتهه اسهت ایهن اقلهیم هشهتم در  یناسابنپیش از او 
 منشهأههای متعهدد دارد. سهی بازتابو ورشهته شنا شناسییهانک، شناسییهستهای حیطه

گاه انسهان نیسهت، بلکهه ضهمیر صوری که از آن ساط  می گهاهشوند، ضمیر ناخودآ  وهرا آ
در آن، تفکر ورشهته  یزیکیمتاو یرتصواند. بنابراین، صور این جهان، صوری عقلی؛ اوست
ه پیوند عرص ،این تفکر در قالبی مکانی است. این جهان تجسمشیوه  یگر،دعبارتبه .است
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یابند. وضایی است که در آن روح بشر و ورشته به تخیل یکدیگر راه می ؛و رویارویی است
برزخی است میان معقهول  وزیرا دنیایی بینابینی  ؛لطی  ورشته است 1تصویر عقلی، جسم

 و موسوس که قدرت تصویر و تمثیل معنوی دارد.
ههای تمثیلهی حکایت گهاهیتجلاین دنیای بینابینی، جایگاه رخدادهای روح اسهت، 

وجهود زبهان نمهادین را  ،های شهودی عروا اهمیت بسیار دارد. این دنیااست که در حالت
ای نیمه جسهمانی، صهور دچهار اسهتواله –زیرا در این مکان نیمه روحی  ؛کندممکن می
شوند. ایهن جههان کهه انکشهاوی نفس در قالب تمثیل ظاهر می تأثراتگردند و معنوی می

است متضمن تقلیب و واژگونگی زمان و مکان نیز هست. در آنجها هرچهه در زیهر  درونی
گردد تا آنچه را تاکنون مکشو  بود مسهتور کنهد. حجاب ظاهر نهان بود، ناگهان عیان می

 یرپوشهشزروح است کهه مهاده را در  پسینازاشود. نامشهود، مشهود می یگر،دعبارتبه
ن مستلزم چرخش از زمان آواقی به زمان انفسهی یعنهی کند. گذر به این جهاخود نهان می

 .معنوی است یلیتأومستلزم 
 دوجههانجهان مثال جهانی واسط است، دو بعد دارد و این امهر آن را از  ازآنجاکه

کند. این جهان به جهان مجازی دیگر، یعنی جهان معقول و جهان موسوس، متمایز می
شود بر دیده باطن عیان گردد این جهانی می کهآنروح برای  .( شبیه است2)سایبرسپیس

های موسوس را به تمثیل تبدیل پذیرد و در عوض تخیل وعال نیز دادهو شکل و مقدار می
)الهیجهی،  تجسم اعراض و تجسد اعمهال در ایهن عهالم صهورت توانهد بسهت»کند می

دو متعلهق یهک از آن یچهاین جهان میان دو شیوه هستی جای دارد، اما بهه  (.437:1377
سهاختن ایهن  زمهانهمکند. با انطباق دادن و ممکن می آندورانیست و تنها کنش متقابل 

گیرد؛ زیرا تخیهل ها را نیز به کار میآمیزد. عالم مثال علم آینهرا درهم می هاآن، دوجهان

                                                      
شودبراسهاس . مقصود از جسم منوصر در جسم کثی  نیست . بلکه جسم لطی  و مثالی را شهامل می1

حکمت سهروردی معاد جسمانی بهر اسهاس نظریهه عهالم مثهال و صهور موحشهه )دوزخهی( و بهیهه 
 (. 235: 7139،سهروردیگردد ))بهشتی(، که تمثل و تجسم ملکات نفس است، تعیین می

2. cyberspace 
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یر معلق بهر آینهه، نهه مهادی اسهت و نهه های ازلی استوعال، آینه صورت  کهامال  . تصو
بینابین است. در مورد موسوسات، امر مشهود معنایی دوگانه دارد. هم هست و معنوی، 

هم نیست. مشاهده باطنی همچون آینه در عین عیان ساختن هسهتی، وجهه نههانی آن را 
یری که ظاهر میمستور می شود به آنچه در مهاورای کند؛ زیرا آینه نیز با نشان دادن تصو

یر پنهان می د. این عالم، در برزخی مضهاع  جهای دارد ههم در ماند اشاره داراین تصو
قوس نزولی گذر از وحدت به کثرت و هم در قوس صعودی گذر از کثرت به وحدت. در 

 ازلوها کهه  اسهت یعهالم مثهال و جابلقاسهت ینههمد یهانیعهالم م ایهنقوس نزولهی، 
شناسی بر عالم موسوس تقهدم دارد، امها در بازگشهت بهه مدینهه جابلسها تبهدیل یهست

هستی شهناختی  ازلوا گیرد؛ یعنی در سطوی که شود و در قوس صعودی جای مییم
یعنی مرگ است. پهس  صغرا؛ زیرا متضمن گذر از آستانه قیامت تأخربر عالم موسوس 

یابند. این عالم در قوس صعودی عالم پس از مرگ است که صور روح در آن وعلیت می
اعمال و ملکات انسان به صهور تمثیلهی هر آنچه بالقوه در روح وجود داشت همه صور 

هها نشهات یفیت اعمالی است کهه از آنباکها مطابق شوند. ماهیت این تمثیلمتمثل می
بنابراین عالم مثال، پس از مرگ، سازنده و طراح جسم لطی  و صورت نوعی ؛ گیرندمی

ا در بخشهد و آن رای میسهابقهیبمتووی است. این تخیل وعال به روح قدرت خالقیهت 
یر و تمثیهل توانها می ایهن خالقیهت بهه روح قهدرت مشهاهده  عالوهبههکنهد. ایجاد تصو

کند. نظاره جهان یا در همهین حیهات، روح بهه پیشاپیش تصاویر پس از مرگ را عطا می
شود و یها پهس از مهرگ کهه روح بهه مشاهده صور عالم منفصل و جهان آخرت توانا می

 کند. عوالم برزخی بازگشت می

 هامؤلفهتشابه در  -دو
توان به عروانی می یشهمعادل اندوجوه تشابه روتار و شیوه ادراک واقعیت مجازی را در 

 :برشمرد زیرشرح 
 یی(جاهمه حضور) مکانی زمانی مختصات شدن وشردهدرهم . 
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 (. گیواسطهبی) شناخت حضوری هایشیوه 

 (. آنیت) دگرزایی 

 (. ییجاهمهور شدن زمان و مکان )حض وشردهدرهم -یکم
کنهد وجهوهی اسهت کهه سهازی از هسهتی و شهناخت عرضهه مییمجازواقعیتی کهه 

در قلمههرو خودشههان بههه عههالم خیههال یهها مکاشههفه عروههانی نزدیههک  های انکشهها  آنشههیوه
ههای از هسهتی را ، زمینهه وصهل حالتدوجههاناسهت. نزدیکهی و شهباهت انکشها  ایهن 

ا را از رسههوم بههه آن منهه  کههرده اسههت. کنههد کههه ولسههفه کالسههیک تههاکنون مههوههراهم می
ها و هایش و جهههنم، بههر اسههاس گفتهههیشههگفتبهشههت، »شههایگان مثههالی از کتههاب 

در بهشههت  باوجودآنکهههگویههد: راجهه  بههه زمههان و مکههان در بهشههت چنههین می« هایدهشههن
یابنهد، ورشهتگان ههیچ تصهور و آینهد و تکامهل مینیز ماننهد زمهین، چیزهها در پهی ههم می

مههان و مکههان ندارنههد. همههه توههوالت ناشههی از تغییههر حههاالت اسههت. ایههن مفهههومی از ز
هها رم ییهر حالتتغهمحاالت همچهون تبهدیل نهور بهه تهاریکی و گرمها بهه سهرما، درپهی 

های درونههی اسههت و دوری حاصههل تفههاوت دهههد. پههس نزدیکههی حاصههل شههباهتمی
میههل و شههوق، انههد کههه شههدت یی درونیهههاحالتیگر، نزدیکههی و دوری دعبارتبهههههها. آن

کننههد؛ پایههان را ادراک نمییبرو ورشههتگان زمههان یههنازاهاسههت. ایمههان و عقههل، انگیههزه آن
پایههان اسههت. یبکننههد حالههت ههها زمههان وجههود نههدارد. آنچههه آنههان ادراک میزیههرا بههرای آن

 قههرارداد موردتوجهههیت، نههه زمههان کههه حالههت را بایههد ابههد دربههارهیجههه بههرای تفکههر درنت
دههد کههه حرکهت و جابجهایی را در عههالم ایهن تعبیهر مهها را یهاری می (.346:1380)شهایگان، 

آوریهم. گهویی کهه زمهان حجهم و عمهق نهدارد  حسهاببهخیال تغییری در حالهت درونهی 
زمههان متجلههی اسههت کههه همههان حههال یبو دارای ابعههاد ثالثههه نیسههت، بلکههه در اسههتمرار 

شهته و آینهده شهده ابدی اسهت. از سهوی دیگهر، زمهان در جههان مجهازی کهه جانشهین گذ
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 

ی جابهههینجهها بههه آنجهها، از جههایی ازاو مسههیر سههفر در مکههان  مووشههدهی دائمههزمههان حههال 
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 است. گشتهگمناشدنی ی تعردیگر، در دگرجایی نامعلوم و 
امههور  سههازینهو زم یههدهای جهههان جدبههودن از مشخصههه یو آنهه ییجاهمههه ورحض  

، باشهد مندتضهاد لوظههیک یهتزمان حال واقع کهینااست.  موسوس یرو غ یرملموسغ
و  یالسه یهسهت یوهشه. ندارد ییباشد که در اتمسفر ما جا یناکجاآباد یواقع یوضا کهینا
 یاتخصوص ینهمه ایم. باشن هیچ جاو  یمواحد همه جا باش در آن   یمباشد و ما بتوان متدم

 یمعنهو یونهدو پ آوریهرتهای حو شباهت کندیهمراه م یابن عرب یهست هاییوهما را با ش
ظههور  یبرا ییها و نمادها جاکهن و اسطوره یو ازآنجاکه باورها یزدآمدو را در هم می ینا

هها از خصلت شهب  گونهه آن. پس دنشومی یجار یازمج یتو بروز ندارند در قالب واقع
و  یهای علمهگهردد و بهه شهکل خهالق در داسهتانمی دیدتش ینماها و پرده سرسانه طریق

. امهروز انقهالب الکترونیکهی و دنشهواوکنهده مهی برونی، وّناور یجادو یقاز طر یلیتخ
وشرده شهده و ن درهمزمان و مکا که در آن   یمبرس یتیموجب شده است که به وضع یوّناور
قهرار  یرما را کهامال  توهت تهأث وزمرهر یگردد وزندگ یجادا واسطهیو ب یآن یواقع زمانیک
 مثالی یایرا موجب شده است که دن یالخ یبرزخ یایدن یمجاز یتدو نوع واقع ینا. دهد

صهور  جههان یهنا. صهور اسهت یلهیههای تمثیتحکا گهاهیتجل یابن عربه یالو عالم خ
 ی است.تفکر در قالب مکان ینا سدتج یوهدر آن ش یزیکیمتاو یرتصو اند.عقلی

تجسهم اعهراض و ارواحنها ) اجسادناو  جسادناارواحنا ا ابن عربی موردنظردر جهان 
و بهه  یهدنماعمهل می ینههعالم مثال مانند آ یاوعال  تخیل پذیرد.یمصورت  تجسد اعمال(

آن را پنههان  یینهها وجههثابته  یانکردن اعآشکار ین، و در ع ازلی یهاصورت یینهآ یعبارت
 یامرتبه این. اشاره دارد یرتصو ی اینبه ماورا ظاهر یربا نشان دادن تصو ینهو مثل آ داردمی

و  ینجاوآنجهااموو شهدن گذشهته و حهال، . عالم موسوس و عالم معقول ینب یانیم است
بهاختن زمهان حهال بهه  و رنگ گیرندمی زمان از را جسم که متعار  یاییمختصات جغراو

و  یمجهاز یهتواقع یامهدهایاز پوهض، زمهان بهه حهال م یلو تبهد ینتع یو ب نامشخص
 .رسانه است یتکنولوژ

 گی(.واسطههای حضوری شناخت )بیشیوه -دوم
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چون تشابه  ییهاشباهتماقبل کالسیک بر  ،)اپیستمه( یشناسمعروتبه اعتقاد ووکو 
بود که هر  ییهانشانه. در آن زمان جهان مملو از ی بودی و همدلی و نظایر آن مبتنحسهمو 

شناختن پیش از هر چیهز بهه معنهای تفسهیر  درواق شوند.  ییرمزگشابایست طور شده می
ثنویتی کهه دکهارت میهان  عالوهبه .اما در عصر کالسیک به عصر بازنمایی گام نهادیم ،بود

روح و ماده  ،به اعتقاد او .بود روش جدیدی در شناخت ،دیدواعل متفکر و جسم ممتد می
. همه خواص جسم ممتهد در معهرض احتمهال تغییهر و نهابودی متضادند کامال  دو جوهر 

ذات جسم از هرگونه تغییر مصون است. جسهم ممتهد بها واعهل متفکهر  کهیدرحال ؛است
اسهت  بعدیبو بعد دارد روح غیرقابل تقسیم و  پذیریمتقسجسم  .متفاوت و ناسازگار است

و پنداشت، کار روح را تفکهر را یکی می یشهو اندپذیرد و چون دکارت هستی امتداد نمی و
دانسهت و عمهل یا نمایاندن جهانی که به حد اشیای عینی تقلیهل یاوتهه بهود، می بازنمودن

و هم  نمایاندیبازمجهان، آن را هم  درباره یشیدنبا اندواعل متفکر را عملی بنیادگذارانه که 
 یرمزگهذار عنوانبههکهه  یمجهاز یهتگفهت واقع توانیمآورد. می شمارگذارد به بنیاد می

ما را  ی است کهدکارت یتثنو یرناپذاجتناب یامدهایاز پ یکی شود،میتعبیرها رسانه یدجد
 یاشهراق عروهای یاز طروهکنهد. یشناخت م واسطهیبو حضوری  هاییوهش یرشآماده پذ

با اشهراق خهود  یالخ .است واسطهیبو  یحضور، (یو اتصالحصولی برخال  شناخت )
و  سهازدیم یانآن را بر خود عای واسطه یچبه ه نیازیبکند و موضوع را نزد خود حاضر می

 یهتدر واقع. گردانهدمی ورمنه یها را برداشته و جهان را بهه نهور معروهت حضهورحجاب
 یندرا ورآ دگرزایی 1،دیولیکس گاتا .اوتداتفاق می یدگر بودگ یرشپذ وعی ورایندن ،یمجاز

 موردبوهث زیستیطمومسئله را در چارچوب  ینو ا بردیدوباره نام م یبخش یدمداوم ترد
بلکه  ،یستانسان ن یعیطب یطوقط شامل مو زیستیطمومعتقد است که و ادهد. قرار می

ههر  که یاگونهبهرا،  ید ذهنعو هم ب ید اجتماععو هم ب گیردیبرممجموعه وجود او را در 
متقابل  یرو تأث یتوور، ییجاهمهحواس، حضور  یببا ممکن ساختن ترک یطهح یناز ا یک

                                                      
1. Pierre-Félix Guattari(1930-1992) 
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مها را بهه قهوم  بودریهاربه قهول  کند ویمتوول م راادراک ما ، هاانسان یگربا د، واسطهیبو 
)شهایگان، وارند ینماشهمعلهوالن  ههاآنکهه نمونهه  یه شههروندانبه ؛کنهدمهی یلها تبدینهآ

366:1380.) 

متقابهل همهه حهواس نیهز هسهت مها را آمهاده پهذیرش  یرتهأثعصر مجازی که عصر 
ههر ش از کند شناخت حضهوری اشهراقیان پهیشناخت می واسطهیبهای حضوری و شیوه

کنهد و با اشراق خود موضوع را نزد خهود حاضهر می ،. روحیز به معنای استوضار استچ
موضهوع در  کههیهنگام. سهازدان میرا بر خود مکشو  و عیه به هیچ وساطتی، آن نیازیب

جهان بهه نهور  کهرد برداشهته شهد،پنهان می ازنظر که آن را ییهاحجاببرابر نگاه ماست و 
گردد. روان هرچه بیشتر مجرد شهود یعنهی از مهاده ببهرد و از آن معروت حضوری منور می

ناخت که های حضوری شواصله بگیرد بیشتر آماده پذیرش نور یا روشنی خواهد شد. شیوه
 های عروانی بسیار شبیهبه تجربهاند حاصل کنش متقابل حواس یا همان ادراک چند حسی

 است.
 آنیت() یگرزایید -سوم

شهدن بهه دیگهری اسهت یلتبدسازی نهوعی دیگهر زایهی اسهت یعنهی در حکهم یمجاز
ی اسههت. تغییههرات عمههده ناشههی از انقههالب دگههر بههودگیگر وراینههد پههذیرش دعبارتبهههیهها 

یر متقابهل تهأثیی، ووریهت و جاهمههونیک بها ممکهن سهاختن ترکیهب حهواس، حضهور الکتر
کنهد. ایهن دیگرزایهی مجموعهه وجهود یمها ادراک مها را متوهول واسطه بها دیگهر انسهانیبو 

ی عمههل اگونهههبهانسههان را در برمههی گیههرد. هههم دربعههد اجتمههاعی و هههم دربعههد ذهنههی بایههد 
ر جامعهه، عامهل دیگرزایههی باشهد انسهان امههروز های ورهنگههی دکنهیم کهه هههر یهک از حیطهه

از تمیز وهم و خیهال عهاجز اسهت گهذر از یکهی بهه دیگهری تنهها از طریهق گسسهت ممکهن 
ی معیههار و مبنهها را ضههروری اگونهههی دسههتگاه مختصههات وکههری، اگونهههاسههت وجههود 

یهل و چهرخش اسهت ایهن تأوسازد چنین دسهتگاهی بنها بهر سرشهت خهود مسهتلزم هنهر می
 کننهدزیسهت معنهوی خهود سهفر مییطموبه وضهایی اسهت کهه در آن نمادهها در گذر، گذر 

 (.3)شکل شماره 
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 الیو خ یمجاز  تیقلمرو اشتراک واقع 3شکل شماره 

 تفاوت واقعیت مجازی و خیالب. 

 هاعلتها و تفاوت در زمینه -یک
از تمایزهههای  ،خیههالی دارد بامعروههتکههه  ییهاشههباهت رغمیعلههواقعیههت مجههازی 

آن نزدیهک  الیههیهالندان با خیال برخوردار اسهت و مها را بهه سهطوح برتهر هسهتی و دوچ
قلمروههای جدیهد هسهتی را منزلهت  و ماننهددر مودوده موسوسهات بهاقی میکند. نمی
تعهالی رخهدادها را بهه  ینوعبهو اجتماع نقیضین  یدگر بودگبا زمینه  ینهمچن .بخشندمی
کنند که منازعه تفسیرهای هرمونتیک و وار تبدیل می ییکموزاسطوح گوناگون و  یزمانهم

بیشتر در سط  اوقهی  شوند وما سبب میهای گوناگون آن را در سطوح مختل  درک جنبه
 موازاتبههواقعیت مجهازی  .شوندباهم مرتبط میای   درختی( شبکهوار )ریزوم  صورتبه

های که میان د و برحسب ارتبا دههای دیگر، تغییر ماهیت میاوزایش ارتباطاتش با نشانه
 نفسههیوعناصهر  ،یابد و در معهانی دیگهرسازد ابعاد متعدد میها و چیزها برقرار مینشانه

شود کهه شهکل های میآورد و سبب توکیم مجموعهگرد هم می را نامتجانس و ناهمگون
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ایهن شهیوه  ت کهاری ندارنهد.و غایه مبهد کننهد و بها ثابتی ندارند و در میانه امور عمل می
 یجابهههها را کند و آنرو میههای مختل  روبما را با هویتهای جدید، رسانه دگردیسی

واقعیهت مجهازی  الیههیهالعمهودی و  حاما برعکس، خیال مارا به سطو؛ نشاندواقعیت می
 (.4)شکل شماره  نمایدی رهسپار منظومه دیگر میامنظومهمرتبط و از 

 

 و واقعیت مجازی سلسله مراتب خیال .4شکل

 هامؤلفهتفاوت در  -دو
را  سازییمجاز ،(157:1390)ههایم، در کتاب متاویزیک واقعیت مجازی  1هایمیکلما

                                                      
1. Michael heim 
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از جابجهایی هسهتی شهناختی  یاگونهه. در اصل داندبیش از تغییر شیوه زندگی میچیزی 
کهه  ایینههزمگهویی  ،بهرداقلیمهی دیگهر از هسهتی می یسهوبهما را  سازییمجاز. است
ی سهوبهشهود و مها را می یروزبرز، دارندیشهرشناخت و هستی ما در آن  مأنوسهای شیوه
 .کندی ناشناخته پرتاب میاقاره

یهق تنهها از طر یگریبه د یکیگذر از  واست  یال عاجزخ هم وو تمیز از امروزانسان 
خهود  یومعنه یستاست که در آن نمادها در ز ییبه وضا گذر ،ممکن خواهد بود گسست

ها رسانه ،یتکنولوژعلم به مدد . یابندیبازمخود را  یشناخت یگاهو نهادها جا کنندیسفر م
واصهله و  یراحتبههو  انددههای مختله  شهیطههدر ح یهدجد یهنشآمهدن ب یهدموجب پد

و  یییهورا صروا  به بازتهاب و انعکهاس راد تأملبرده و  یانتفکر را از م یالزم برا زمانمدت
به زمان حال که  یلتبد یتطور که زمان و مکان در واقعهمان. کرده است یلتبد یزیونیتلو

 بهه تلویزیهون صهفوه یبهر رو یهزعمهق نو ضخامت  ،دوشراست در هم می یتحاصل آن
ی و مهرگ وانمهود سهازسازی از طریق یمجازبرای . شوندیم صا  و تخت تبدیل اشکال

 نههیرسانه آئ (.45: 1380شایگان، )کند یمده توهم، شایگان از رابطه آیینه و تصویر استفا
 یهانم روابهط (Merrin,2005,33کند ) یرا خلق م تیبلکه خود واقع ستین تیواقع

را  یزههاچ یرتبها بصه. انسهان اسهت یرمتغ ،بخش نگاه هبرحسب بار استوال یرو تصو ینهآ
نگاه انسان  بیند.ینم ()مثل دکارت  یزیدکه در کهکشان گوتنبرگ م «یرصب»مانند انسان 

 یههاما یسوبه ،گشوده شود یندهآ یتواند به وراسو. میانداز در برابر خود داردچشم ینچند
 صهور شناسهییهستسروکار ما بها  ین حالدر ا .است و مستورمکشو   حالیندرعآنچه 
گاه. میاست یمعنو  یرو تصهو یینههآ یهالکتیکیبه تضاد د ندهو بازتاب متأمل یتواند مانند آ

 یبیو ترک خودمختار صوراز  یاز چارچوب خود خارج شود و انبوه تواندیم. شود مودود
موجب  ،یدیوشدن آن توسط و یگزینو جایینه( آ یعنی) لموم یا یماد یگاهنبود پا. یاوریندب

 .شود یلبه وانمود و دروغ تبد یجهدرنتتنها به خود داللت داشته باشد و  یرگردد که تصومی
 یومسهتلزم نگهات ینماسه یا یعکاس یرتصو) استویوقدان نگات ایبه معن یماد یگاهپا وقدان

 یعنههی ؛انههدیبیو ترک یجیتههالیدیویی، دویههو  یزیههونیتلو یرواتصهه کهههیدرحال(،  اسههت
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انهد و یمجازیر، تصهاو یهنا. ندارنهد یهنسخه اول یگر،دعبارتبه. ویواقد نگات اندیریتصاو
 سری ایهنت .بخشدین میاو ملموس پا یواقع یهنسخه اول به  ، یعنییوبه وجود نگات یمجاز
، خود یلتخ یا یتدر واقع یو مبنا یهپا یچخود، بدون ه هاآن .است پایانیب مجازا   یرتصاو
توهم نشسهته  یجابه، یهواقد نسخه اول یرر تصاووووحاصل از  یوانمود ساز. ینندآوررا می
در وانمهود یم. آن را کشه  کنه ینهامع یمتهواندهد که نمیبه ما می یانشانه ،. توهماست

 یواقع یزعدم تماماند. می جابهو عملکرد آن  رودیم میاناز  هنشان ،یزجنبه توهم آم یساز
 یزخهود را بهه عهدم تمها یجها ،و مبنها یههنبود پا یلن بود به دلآ که توهم عامل یرواقعیو غ

 یهادن ،موهو شهودصهله وا یهنا کهیهنگام. دهدمی یبه وانمود ساز یعنی ،و نشانه یتواقع
مها اکنهون . یرندگمی یشرا در احاطه خو یتخود، کل واقع یرتصاو .گرددمی ینهاز آ یرعا

از  یهتواقع رها دتوهم ینهمه ا .شر هموت یرهم خیگری، توتوهم د ؛یمتوهمات یانشاهد پا
کهه  یهاییتکنولوژ شوندمی یشروته مووو پ یچیدهپ هاییوّناوردر  یراه دور در زمان واقع

 . دنبرکامل می ییتوهم زدا یسوبهد توهم، ض یسوبه ،یمر مجازا یسوبهما را 

  .قلمرو افتراق واقعیت جازی و خیال 5 شکل شماره
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 تفاوت در نتایج و آثار

زی
جا

ت م
قعی

وا
 

 شود و به هیچ مدلولی اشاره نداردنمی از هیچ معنایی ورای خود ناشی 

 اوسار گسیخته و آزاد است 

 هستی شناسی سکوالر و آزاد است ناشی از 

 وقدان مرکزیت و سلسله مراتب 

 تواند با هر یک از نقا  دیگر اتصال یابدمی در هر نقطه ای 

یال
خ

 

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

 این جهان ظهور آن جهان حقیقی است 

 ناشی از هستی شناسی الهی است 

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

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

 گیرینتیجه و بحث. 4

نمایهد و ارتبها  یمانسان با خیال متصل خود که وصل به خیال منفصل است آثار را خلق 
بخشهد. مهاده تصهویر یمصل تنهاظر زمهین و آسهمان را معنها معنادار ظاهر و باطن را برقرار و ا

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 

ل بگیهرد. موسهوس کند تا هنهر اصهیل شهکیماصل تناظر موسوس در معقول نظاره  واسطهبه
( را طهی مراقبهه ،ذکهر وقتی بازتاب معقول است که هنرمند مراحل سیر و سلوک اولیه )عبادت،

 اول  من زکها و قد خاب من دساها. قد نماید ونفس و ما سواها، والهمها وجورها و تقواها.

موجهودات  مراتبسلسهلهنهاتوان از تصهور  ذاتها  نوع خیال مطرح در واقعیت مجازی 
و عقهل را از  کاههدمادیگرایانه و به یک سهاحت واقعیهت وهرو می صروا  واقعیت را  است و

نماید ها و انطباق با هریک از مراتب اولیه عالم اصغر دور میصورت گانهسهوجود مراتب 
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عقلی و عالم  یشهود واال)صور مادی عالم جسمانی با ادراک حسی، عالم ذوات عقلی با 
 عل معروتی نفس در مقام ادراک(.(. با ویلصور مثاورشتگان و ارواح )

از طریق صور آن عالم )عالم  ،معروت از طریق خیال که متعلق آن عالم واسطه است
تهوان میهمچنهین . گیهردیمرمهزی انجهام  ذاتها  مثال( تبدیل موجودات مرئی به یک وههم 

 کهه سهتا نمهاد آن ،قرارگروتههدون عهالم عهالی  یامرتبههمشخص کرد که عالمی کهه در 
 موجودات مرئی در ساختار عالم طبیعت انعکاس یاوته است. صورتبه

گیهرد دیگر می یارتبهدر خیال ابن عربی عینیت مابعدالطبیعی هرمرتبه وجودش را از 
ماووق آن است و هر مرتبهه کهه موها  بهر مرتبهه اسهفل اسهت  مراتبسلسلهکه به لوا  

 .گهذاردهیهت نسهبی مرتبهه مهادون صهوه میکنهد و بهر ماامکانات آن مرتبه را متجلی می
معروت بشری را بر موور طولی که از مرتبه زمینی تا عوالم ملکوتی گسترده است  ینهمچن
 6شکل شماره کند.می یبندقطب

 
 . مراتب طولی خیال6شکل شماره

 بهه دسهتثبهات اعتبهار خیهاالت و شهعایر رمهزی ااین رویکرد به خیال مبنایی برای 
گهردد و اتصهال می یهدتائال شهودی ابن عربی انطباق عالم طبیعی و الهی دهد. در خیمی

گهردد و مابعدالطبیعی که صور متکثر و متمایز در یک ذات ازلهی واحهد اسهت متوهد می
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 کند.به مبادی اشیاء دست پیدا می ینآورتوولرمزی حادث و به کمک نیروی  صورتبه

سعادت و شهقاوت انسهان بسهته بهه آن  اثر است و منشأخیال در نزد ابن عربی دارای 
 ،و آزاد است. خیال ظهور آن جهان حقیقی اسهت یختهاوسارگسواقعیت مجازی اما  ،است

مدلولی ندارد.  گونهیچهشود و اشاره به اما واقعیت مجازی از هیچ معنای واالیی ناشی نمی
ازی ناشی از واقعیت مج کهیدرحال؛ گیردالهی سرچشمه می شناسییهستخیال از مبانی 

. خیهال نسهبت بهه ذات حهق الوجهود ولهی استرها و آزاد  کامال  سکوالر،  شناسییهست
و  مراتبسلسهلهدارای واقعیت و اثر است و برخال  مجاز که واقد مرکزیهت و  حالیندرع

 شناسهییهستتواند با نقا  دیگر اتصال پیدا بکند، از می یانقطهورماندهی است و در هر 
. احساس وجود خداونهد متعهال و بقیهه ظههورات، تجلهی ذات حهق اسهت. است اییهال

واقعیت مجازی نمودسازی و حاصل از ووور تصاویر واقد نسخه اولیهه اسهت و در حکهم 
واقعی است که اورا  در واقعیت آن را بیمار  ازحدیشبکشتن توهم و جایگزین شدن دنیای 

به  یانشانهعملکرد بجای آن نشسته است و  کرده است. جنبه توهم آمیز نشانه از بین روته و
گهردد دنیها توانیم معنای آن را درک کنیم. زمانی که این واصهله موهو میدهد که نمیما می

شود و تصاویر خود، کل واقعیت را در احاطه خویش در برگروته اسهت و عاری از آیینه می
نسهبت بهه  اعتنهایییبد و از گذشته و جمهو یسازبتکردن گذشته،  یاموزهپیامدهای آن، 

 آید.می به وجودها ارزش
گیهرد و واقعیهت قهرار می مراتبسلسهلهواقعیت مجازی خود در  ،در منظر ابن عربی

کنهد و ذیهل عهوالم پیهدا میو با مرتبه باالتر است که معنا  نسبت به مرتبه باالتر مجاز بوده
 .است درکقابلابن عربی  گانهپنج

خواهد راه و رسم خروج از خواب، خیهال اق  نیست، بلکه میابن عربی در پی نفی و
مردم در  ا.ذا ماتوا انتبهوار طریقت را بازگوید. الناس نیام ومجاز را به ما نشان دهد و اسراو 

بینیم که بها را می ییهاصورت ،یعنی در عالم خواب ؛شوندهرگاه بمیرند بیدار می ،خوابند
ی اسهت یهای عالم خواب رمز و نمادههاست. صورتهای دنیای بیداری منطبق نیصورت
خهود  یاهایرؤکه روست ینازاشوند و برای ما معنایی موصل داشته باشند.  یلتأوکه باید 
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رود کهه واقعیهت دارد و در بریم که اگر درست تعبیر کند به آن صهورتی مهیرا نزد معبر می
اسهت بهه  ظاهرشهده یهارؤکه در با تعبیر از صورتی  سانینبداست.  وهمقابلعالم بیداری 

در  ظاهرشهدههای کنیم و مآل صورتاری معادل آن است عبور میدصورتی که در عالم بی
بنابراین دنیا هم دنیای رمز و نماد است و برای وهم باید مآل معادل آن ؛ کنیمرا پیدا می یارؤ

ن ادراک شهخص همها ،کنیمهرچهه در ایهن دنیها ادراک مهی ،را پیدا کرد. به نظر ابن عربی
بنهدد و آن خیهال اسهت. ادراکی است که در خواب صهورت می یقا  دقبلکه  ،خوابیده است

ها باید از نمادهاست که برای وهم آن اییچیدهپکنند شبکه دنیایی که مردم در آن زندگی می
هر نمادی را پیدا کرد. هر چیزی در این دنیا نماینده یک حقیقت است که در باطن آن  مآل

در این دنیا و واقعیت مجازی نیز بهاطن و مهآلی دارد کهه  ظاهرشدههای ر دارد. صورتقرا
 پسهامدرنیتهو بواطن حقایق را دریاوت و معنا کرد و واقعیهت مجهازی  یاوترهباید به آنجا 

 مراتب باالی طولی عوالم تعبیر گردد. واسطهبهخود مجاز و باید 

موجهودات اسهت  مراتبسلسلهتوان از تصور نوع خیال مطرح در واقعیت مجازی ذاتا  نا
و عقل را از وجود مراتب  کاهدیممادیگرایانه و به یک ساحت واقعیت ورو  صروا  و واقعیت را 

در  کههیدرحالنماید. یمو انطباق با هریک از مراتب اولیه عالم اصغر دور  هاصورت گانهسه
گیهرد کهه بهه یمی دیگهر ارتبهها از خیال ابن عربی، عینیت مابعدالطبیعی هرمرتبه وجودش ر

ماووق آن است و هر مرتبه که موا  بر مرتبه اسهفل اسهت امکانهات آن  مراتبسلسلهلوا  
گذارد و معروت بشهری را بهر یمکند و بر ماهیت نسبی مرتبه مادون صوه یممرتبه را متجلی 

 کند.یمی بندقطبموور طولی که از مرتبه زمینی تا عوالم ملکوتی گسترده است 
 بهه دسهتمبنایی برای ثبهات اعتبهار خیهاالت و شهعایر رمهزی خیال، این رویکرد به 

 گهردد. همچنهینیمید تائعالم طبیعی و الهی در خیال شهودی ابن عربی انطباق  .دهدیم
 شهودیماتصال مابعدالطبیعی که صور متکثر و متمایز در یک ذات ازلی واحد است متود 

 .کندیمبه مبادی اشیاء دست پیدا  ینآورتوولبه کمک نیروی رمزی حادث و  صورتبهو 
برخورداراسهت. احسهاس وجهود  اییههال شناسهییهستخیال در نزد ابهن عربهی از 

نمودسهازی و  ،واقعیهت مجهازی خداوند متعال و بقیه ظهورات، تجلی ذات حهق اسهت.
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یگزین شهدن حاصل از ووور تصاویر واقد نسخه اولیه است و در حکم کشتن تهوهم و جها
تهوهم آمیهز  جنبه واقعی است که اورا  در واقعیت آن را بیمار کرده است. ازحدیشبدنیای 

 تهوانیمینمکهه  دهدیمبه ما  یانشانهنشانه از بین روته و عملکرد بجای آن نشسته است و 
و  شهودمیدنیا عهاری از آیینهه  گردد،یمزمانی که این واصله موو  معنای آن را درک کنیم.

 یامهوزهتصاویر خود، کل واقعیت را در احاطه خویش در برگروته اسهت و پیامهدهای آن، 
 .آیدیم به وجود هاارزشنسبت به  اعتنایییباز گذشته و جمود و  یسازبت کردن گذشته،

و  گیهردیمواقعیهت قهرار  مراتبسلسهلهدر منظر ابن عربی واقعیت مجازی خهود در 
و ذیهل عهوالم  کنهدیمپیهدا و با مرتبه باالتر است که معنا  ودهنسبت به مرتبه باالتر مجاز ب

 .است درکقابلگانه ابن عربی چهار
یز توهت کنتهرل و بهازنموده چهمهدر رسانه و ویلم، جهان مجازی، جهانی است که 

است، قوانین و معیارها وردیت انسان را توت سیطره خود درآورده است و با خلق واقعیهت 
ی را انشهانهمعهانی نمهادی و  هاسهترسانهز روتارهای جامعه و تصاویر جدید که ترکیبی ا

دهد. در این دنیا، اشهیاء و نمادهها از معهانی ثابهت منفهک و مفهاهیم جدیهدی یمبازتاب 
یانه یها اکسپرسیونیسهتی بهه وراموشهی گراواق یی همچون سینمای هااصطالحاند. یداکردهپ

بندد خهودش تصهویر اسهت و واقعهی یمما نقش است و جهانی که بر پرده سین شدهسپرده
 دهد.یمنیست. به عبارتی تصویر تصاویر را نشان 

ی هنر( از دیدگاه ابن عربی، ابزاری برای گذشتن از عالم واق  طورکلبهرسانه و سینما )و 
ابهن عربهی،  ازنظر هارسانهتوسط  شدهخلقرود. واقعیت یمو ترسیم دنیایی وراتر از آن بکار 

گیهرد. یمعهوالم دیگهر قهرار  مراتبسلسلهر عداد واقعیت دیگر، در سطوح عمودی و خود د
نشیند که معقول به حقیقت نشسهته باشهد. یم( آنگاه به حقیقت هانشانهموسوس )نمادها و 

است. حقیقت در آن است که امر معقهول را در موسهوس  شدهحادثدر غیر آن تصور دیدن 
مواره رو به کمال است و گرایش به کمال داشتن وطری عالم پیدا کنیم. ذاتی عالم موسوس ه

کند. اصل هنر )رسانه، یماست و این ضرورتی است که نسبت معقول به موسوس را توجیه 
معقهول، آن را در نمادههای موسهوس ارائهه  صورتبهویلم( در آن است که هنرمند با اشرا  
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ایی شده در ویلم و رسانه از دیدگاه کند که زان هنر نقش و نماد است. صورت موسوس بازنم
اصهل تنهاظر،  واسطهبهابن عربی و لو مجاز است، اما رجعت آن به اصل خویش است. پس 

 اصیل شکل بگیرد. رسانهموسوس باید در معقول نظاره کند تا سینما و 
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