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 مالصدرا فلسفهدرو ارتباط آن با عالم خیال هنر 

 

 طحیبصدیقه ا

 

 دانشجوی دکتری رشته حکمت متعالیه پژوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

Sedighe-abtahi@yahoo.com 

 

است و موافقان و مخالفان زیادی  سفهات مهم مورد بحث در فلموضوع عالم خیال یکی از :چکیده

خیال منفصل را حد وسط و برزخ میان ه وقائل به نشئات سه گانه وجود بودمالصدرا  .داشته است

معتقد است که نفس آدمی وی دو عالم می داند و ادراک خیالی را متناظر با آن به شمار می آورد. 

و عالم صور خیالی  انشاء و ابداع می کند با خالقیت خداگونه اش، صور خیالی را همانند صور حسی

. مالصدرا هنر و آفرینش هنری را در ی و عالم جسمانی می داندحلقه ی واسط میان عالم عقلرا 

ارتباط با این عالم می داند. از نظر وی زیبایی صورت یا امر تحسین بر انگیز است و منشاء آن 

اثر هنری است و معتقد است هنرمند می  نظظر وی مبدأ قریباز خیال عالم جمیل مطلق است. 

تواند مشاهدات خود در عالم خیال منفصل را با استفاده از قوه خیال متصل در قالبهای هنری 

در بروز و مورد عالم خیال و تبیین آن بیان دیدگاه مالصدرا در  بهدر این تحقیق نمایش دهد. 

در نظر دی استعالیی در ساختار ذهنی انسان هنر آفرینی را مثابه فراینپرداخته و ظهور آثار هنری 

 .می گیریم

 عالم خیال، ادراک خیالی، مالصدرا، عالم مثال، هنر، آفرینش هنری واژه های کلیدی:

 

 مقدمه

خیال شناسی و عالم خیال در همه ی حوزه های فکری از جمله حکمت، فلسفه، دین، اسطوره شناسی و عالم مثال یا 

خیال همواره مورد توجه متفکران مل قرار گرفته و همواره مورد پرسش و تا یی شناسی و...اسی، هنر و زیباروان شن

از آنجا که فیلسوفان اسالمی باب در باره زیبایی شناسی در فلسفه خود برهمین اساس قدیم و جدید بوده است. 

ر و زیبایی شناسی دست یافت. و در نگشوده اند اما به پیروی از بحث از عالم خیال می توان به دیدگاه آنان درباره هن

 .این بین مالصدرا بیش از همه فالسفه دیگر به موضوع هنر اهتمام ورزیده است
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بویژه در مباحث وجود شناسی و درجات وجود نقش بسزایی دارد. زیرا این عالم مرتبه واسط بین  عالم خیال

این عالم را منکر است و شیخ اشراق هم به  عالم جسانیات و عالم روحانی است. شیخ الرئیس بوعلی سینا وجود

عرفا و بویژه محی الدین عربی نیز این عالم را وجود آن قائل است وهم برای اثبات عقالی این عالم کوشیده است. 

عرفا می گویند: چون معانی از حضرت الهی فرود  پذیرفته اند اما از آوردن استدالل برای اثبات آن دریغ ورزیده اند.

ی جهان مثال، یک صورت جسمانی و حسی مانند صورت خیالی ما می پذیرند و سپس به عالم د در مرحلهمی آین

(. ایشان از آن 931ص9631می نامند)نصر، "خیال منفصل"ملک فرود می آیند. به همین علت جهان و عالم مثال را 

ا که این عالم شبیه نخستین حقایق از آنجلحاظ که این عالم مشتمل بر جمیع صورتهای موجودات مادی است و نیز 

مالصدرا این  (91و صورتهای واقع در حضرت ختمی مرتبت )ص( می باشند آن را عالم مثال خوانند )قیصری،ص 

عالم را هم پذیرفته و هم برای آن دالیل استواری اقامه کرده است و از طریق اثبات این عالم به حل بسیاری از 

عالم مثال را به دو قسم منفصل و متصل تقسیم کرده و آنها را ته است. او موضوعات دشوار فلسفی دست یاف

. خیال منفصل عالمی است که قائم به خود بوده و از نفوس جزئیه بی نیاز نامیده اندخیال منفصل و خیال متصل 

فراد آدمی باشد. خیال متصل بعکس خیال منفصل، قائم به نفوس جزئیه بوده و پیوسته در متخیله او مستقل می

و بحثهای مفصلی پیرامون آن داشته است که هدف این نوشتار  ارائه ی .(609، ص9،ج9199صدرا)پذیرد.ظهور می

دیدگاه مالصدرا در مورد عالم خیال و مقایسه آن با دیدگاه سایر فیلسوفان است و در نهایت تاثیر و نقش عالم خیال 

           در آفرینشهای هنری روشن خواهد شد.           

 عالم خیال در تفکر صدراییاهمیت 

حکیم صدر متالهین شیرازی در قبول وجود عالم مثال هم صدا با عرفا و شیخ اشراق در کتاب اسفار براهین  

و بویژه بر خالف فالسفه ی پیشین  متعددی هم برای اثبات مثال متصل و هم مثال منفصل اقامه فرموده است. وی

و باقی به بقای نفس و به تعبیر دقیق تر عامل بقای نفس پس از  -به تجرد مثالی –ه ای مجرد خیال را قوابن سینا 

 مالصدرا در این باره در مبدا و معاد گفته است:مفارقت از بدن می داند. 

امور حسی و صور مادی  یهبدان ای سالک الی اهلل و راغب به نیل ملکوت رب اعلی، که حق سبحانه و تعالی هم" 

های دال بر روحانیات عقلی که عالم های دال بر امور غیبی اخروی قرار داده است، چنانکه آنها را مثالمثالرا 

آنها  یهاند نیز گردانیده است، زیرا که عوالم با یکدیگر مطابقند، و همالهیه یهجبروت و حضرت ربوبی و اشع

ها است دیگر عین اسمائند .و اسماء با کثرتی که برای آن اند به یک اعتبار، و به اعتبارمظاهر و منازل اسماء الهی

در عالم  -ها، که از آن جهت احدی محضندنه به اعتبار حقیقت و وجود آن -به اعتبار تعدد مفاهیم و معانی آنها

حانیه اند به عالم اشباح رواند و بعد از آن نزول نمودهعقول که عالم جبروت و عالم قدرت و قوت است، تنزل نموده

و صور مقداریه، و بعد از آن به عالم محسوسات و مادیات.پس چنانکه نزول از مبدا اعلی بر این منوال واقع شده 
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ها و مراتبی قرار باشد،پس برای حواس درجهچنین صعود به سوی حق تعالی نیز بر عکس این منوال میاست، هم

قلیه، که غرض اقصی در بلوغ نفس بعد از طی مراتب امور ع یهآنها به سوی مشاهد یهداده است که به واسط

روند. پس بدایات عالم محسوسات است، و اوساط عالم آخرت که بهشت و جهنم باشد، باال میبدایات و اوساط، می

از دیدگاه  لذا از نظر وی برزخ به نزولی و صعودی تقسیم می شود. .(691ص بی تا،،صدرا)"اندجسمانی در آن واقع

قوه خیال متصل، قوه ای است از نفس که محسوسات را که ماده، شکل و صورت دارند با معقوالت که شکل مالصدرا 

و صورت ندارند گرد می آورد. به عبارت دیگر خیال علمی یا عقل است با شکل، صورت و امتداد، اما مجرد. به عبارت 

بدن قرار گرفته است. مُثُل را به شکل صور دیگر خیال مرتبه ای از وجود و علم نفس است که بین روح یا عقل و 

محسوسه ادراک می کند و این قوه خیال نفس، مجرد است. این مرتبه نفس پنج حس باطنی دارد: 

بصر،سمع،شمّ،لمس و ذوق. نتیجه آنکه قوه خیال جوهر مجرد از ماده بدن است بنابر اصل منبع خود که عقالنی 

فإنما » (. ازهمین عالم صدرا به خیال منفصل می رسد و می گوید:99،  9969است به خود قائم است. ) پیروانی، 

یثبت بدالیل الوجود العلمی لألشیاء الصوریه وجود عالم آخر )عالم مثال( و ان لها وجوداً آخر سوا ما یظهر علی 

ال( اثبات به دلیل وجود صور علمی اشیاء وجود عالم دیگر )عالم مث . به این معنی که:(11،ص1،ج91)«الحواس

از دید مالصدرا ادراک خیالی، شود.گردد و برای آن عالم وجودی است غیر از آنچه که بر حواس ظاهر میمی

استعداد اولیه ی قوه ی متخیله نفس در تشکیل تصاویر و ادراکات است بنابراین بدین معنا فاعل نخست ادراکات 

یک کل منسجم با معنا در آورد صرفا ادراکی سلبی نیست  انسانی است. استعداد آنرا دارد که صور حسی را به شکل

که در تضاد با عقل باشد ویژگی ایجابی نیز دارد هنگامی که تحت سیطره قوه واهمه است قوه واحد نفس است که 

تصاویر و خیاالت محسوس تولید می کند آنگاه که در خدمت عقل است تصاویر خالقه معرفتی می آفریند و هنگامی 

تخیل و عوارض آن و تصاویر حسی ظاهری نیست عالم مثال ساکنان و وجودات فرا محسوس آن را ادراک  که دچار

 (11، 9699می کند.) پیروانی، 

 مالصدرایگاه خیال متصل و منفصل در فلسفۀ جا

 از نظر مالصدرا عوامل موثر در شکل گیری ادراک خیالی)خیال متصل( عبارتند از:

 مجرد مثالی الف( نفس آدمی.  ب( عوامل

مالصدرا با توجه به مباحث مربوط به معرفت شناسی یکی از قوای ادراکی که برای جایگاه نفس آدمی در خیال متصل: 

انسان تشخیص می دهد قوه خیال نام دارد و دارای ویژگیهای منحصر به فرد می باشد. و در عالم ادراکی انسانی نقش 

 دارد منتها باویژه گیهای خاص خود وحتی تقریر ویژه صدرایی. واسط میان قوه عقل و قوه حس را بر عهده

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 484-472، ص 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

477 

 

وی معتقد است که نفس مثال خداوند است و در ادراک حسی و خیالی، خالق و مبدع بوده و شبیه در باب این قوه 

 از نظر او جمیع صور خیالیه در موطن نفس اند و صوری را که نفس اختراعتر به فاعل مخترع است تا قابل متصف. 

می نماید و از دعابات وهم و قوه ی خیال است نمی توان در عالم مثال مطلق دانست. نسبت صور خیالی به قوه ی 

تخیل و متخیل، نسبت علت به معلول است نه حال به محل و مقام صور خیالی به نفس قیام صدوری است نه حلولی 

ارتباط نفس با صور زیرا به نظر وی .(931، 9610و صور علمیه مخلوق نفس و نفس منشا صور است. ) شاملی، 

ردود می داند زیرا معتقد خیالیه از سه حال خارج نیست: یا بالوضع است یا بالحلول و یا بالصدور. وی احتمال اول را م

و لذا وضع ندارد.  ی نیستو سمتجهت هیچ که صورت مزبور در در نفس به نحوی است خیالی صورت ادراک  است

نمی توان  نمی گنجد)بدن انسان (در ماده ی صغیر )مثالً ادراک خیالی کوه(صورت عظیم که آنجا  زا همچنین

بنابراین ارتباط نفس با صور خیالیه از نوع ارتباط صدوری است و عالقه ی  صورت خیالی را حاَل در نفس دانست.

علت موجده و ایجادکننده صور بدین معنی که نفس بین این دو ارتباط فاعلیت و مفعولیت و علیت و معلولیت است. 

 خیالی است. 

 ،دنعمل می کندی که تحت شرایط خاص مادی ما هایی خیال آدمی برخالف فاعلقوهاز آنجا که این از نظر مالصدرا 

می تواند بدون مقید شدن به شرایط خارجی حتی از عدم، موجودی ذهنی را بیافریند و با کوچک یا بزرگ کردن و 

دلیل بر تجرد قوه را ین ر خارج بدین صورت وجود ندارند و همرجی صور جدید را خلق کند که دتغییر دادن صور خا

به عنوان پیش زمینه و پیش نیاز ادراک خیالی . اما به هر حال وجود مدرکات حسی در ذهن می شناسدی خیال 

آن نفس را آماده ی خلق  الزم و ضروری است. بنابراین از نظر وی همه ی شرایط ادراک حسی به عالوه ی مدرکات

می گردد و به عنوان خیال متحد صور خیالی می کنند. پس نفس در مرحله ی ادراک خیالی با خیال و متخیل 

 (63، 9611و ) واعظی،  (99، 9691) اکبرزاده، متصل صور خیالی را ابداع می کند. 

رچه مالصدرا در ضمن برخی از آثارش در مجرد ) عالم مثال یا خیال منفصل( در فلسفه مالصدرا: گ جایگاه عوالم

تبیین قوس نزولی وجود از حق تعالی قائل به دو عالم )عالم عقول، عالم مادی( شده است و عالم مثال یا خیال 

منفصل را که همان برزخ نزولی است مطرح نمی کند اما قرائن متعددی را در عبارات وی می توان یافت که دال بر 

ما از جمله کسانی هستیم که اعتقاد به گوید:مالصدرا میدر این رابطه  والم سه گانه است.اعتقاد وی بر وجود ع

) وجود عالم مقداری غیر مادی  دارند، همان گونه که شیخ اشراق بیان داشته و بهتر از آن بیانی نیست

مُثُل "که همان  به عالم خیال منفصل و موجودات آنوی تحت تاثیر سهروردی و ابن عربی  .(39ص ،9639،صدرا

می باشند باور دارد و آن را از نظر مرتبه ی وجودی معلول انوار عرضیه و حد فاصل عالم عقول و عالم مادی  "معلقه

 می داند زیرا میزان تجرد آن از حس بیشتر و از عقل کمتر است. 
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است که برزخ میان ماده و ماهیت عالم خیال منفصل بدین گونه : ویژگی های عالم خیال منفصل در فلسفۀ مالصدرا

معنا و متوسط بین عالمین است موجودات آن بدون احتیاج به ماده ی جسمانی از یکدیگر متمایزند از سویی مجرد و از 

جمیع اشیایی که  .را می باشندمبسوی دیگر هرگونه عوارضی را که به جسم تعلق دارند ) مانند اشکال، صور، مقادیر( 

عالم سفلی نیز می باشند منتهی به نحوه وجودی خاص همان عالم که دارای ویژگیهای خاص در در عالم علوی هستند 

مالصدرا با اثبات تجرد خیال موفق شده است معاد جسمانی و حشر همه ی عوالم وجودیه و لزوم بازگشت  آن می باشد.

م روح نیست بلکه مرتبه ای از عالم جمیع موجودات به مبدا اعلی را اثبات کند. او معتقد است دار آخرت منحصر به عال

آخرت را عالم اجساد و اجسام و سماوات و نفوس ارواح جسمانی تشکیل می دهد. بدین منظور مالصدرا قوه ی خیال 

متصل و تجرد آن را مطرح و اثبات کرده و از این طریق توانسته است کیفیت عذاب قبر و سکرات موت را تبیین و 

س صعود و نزول اثبات کند. با اصل حرکت جوهری و تجرد خیال که از ابتکارات بارز این فیلسوف عوالم برزخی را در قو

این همان عالمی است  (916، 9610است بسیاری از اشکاالت موجود در باب معاد جسمانی مرتفع می شود. ) شاملی، 

قابل احصاء. ابن عربی نیز معتقد سهروردی عالم اشباح مجرده نامیده که نه عجایبش متناهی است و نه مدنش  که 

اجساد در آن تروح  است که حقایق در آن عالم به شکل نمادین و رمزی آشکار شده، روح ها در آن متجسد می شوند و

ی فیاض الهیجی شاگرد بالواسطه ی مالصدرا برخالف استادش وجود برزخ منفصل نزولی را با اقامهمی یابند. هر چند 

یرا معتقد است که اشراقیون و صوفیه برای اثبات عالم مذکور تنها استناد به مکاشفه کرده اند و دالیلی نفی می کند ز

و نه بیشتر. وی ادعاهای دیگر از سوی آنان را توهم دانسته و در بنابر تقدیر صحت، غایت کشف مشاهده ی صور است 

عالِم به جزئیات و بر ارتسام صور جزئیات  نظریه ی بدیل خود معتقد است که برهان و استدالل بر وجود نفوس افالک

 (919، 9699و ) مددپور،  (93، 9691در نفوس منطبعه ی افالک مذکور قائم شده است.) اکبرزاده، 

  مقایسه ای میا ن مالصدرا و فالسفۀ دیگر در مورد عالم خیال

جود عالم مثال را منکرند شیخ اشراق در میان حکمای اسالمی فارابی و همگام با وی حکمای مشاء به ویژه ابن سینا و

مالصدرا در قبول وجود عالم مثال با عرفا  ضمن اذعان به وجود آن با طرح ادله ای کوشیده است وجود آن را اثبات کند.

اهل  و شیخ اشراق همدل است و در کتاب اسفار براهین متعددی برای اثبات مثال متصل و منفصل اقامه فرموده است. 

ن به ویژه محی الدین عربی در آثار خود عالوه بر قبول عالم مثال ویژگی های آن را ذکر کرده اند اما از تصوف و عرفا

ابراز استدالل و برهان در این زمینه خودداری کرده اند. به عبارت دیگر ابن عربی به دالیل شرعی نه به دالیل عقلی 

در معانی مختلفی به کار می رود اولین معنای خیال، عماء خیال در دیدگاه ابن عربی وجود عالم مثال را می پذیرد. 

ام احدیت به کار می رود و گاه در مورد مقام واحدیت. عماء به معنای ابر در لسان اهل عرفان گاه در مورد مقاست که 

 رقیقی است که میان شخص ناظر و قرص خورشید حائل و مانع دیدن خورشید می گردد. معنای دیگر آن ماسوی اهلل

است بر طبق اندیشه ی وحدت وجود ابن عربی که مرکز ثقل نظریات عرفانی اوست فقط خداوند متصف به وجود می 

دیدگاه ابن عربی به مولوی نزدیک است با این تفاوت که در نظر مولوی  باشد و ماسوای او همگی وهم و خیال هستند.

جهان بشریت و در نظر این عارف بزرگ ناشی می گردد.  جهان بر خیال استوار شده و صلح و جنگ نیز از نیروی خیال
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موالید وجود آدمی اعم از افعال و اقوال و صفات همه بر محور خیال می گردد. قهرها و مهرها، جنگ ها و صلح ها، 

یه دوستیها و دشمنیها، نیکیها و بدی ها اختالف عقاید و مسلکها و باالخره آنچه از نوع انسان به ظهور می رسد سرما

اصلی آنها همان خیال است البته در نظر این عارف حساب انبیاء و اولیاء از سایر مردم جدا بوده و نیروی خیال در آنها 

 (99، 9611و ) ابراهیمی دینانی،  (19، 9691، ) اهل سرمدیبگونه ای دیگر عمل می کند. 

داند بلکه مدرکات حسی را ابزار معده و عامل مالصدرا برخالف ابن سینا ادراک خیالی را حاصل تجرید و انتزاع نمی 

اصلی ایجاد صور خیالی را خود نفس دانسته است وی گرچه در اثبات عالم خیال منفصل تحت تاثیر سهروردی واقع 

شده اما برخالف او صور خیالیه را مشاهده ی مُثُل معلقه نمی شمارد بلکه با وجود اینکه مرتبه ی ادراک خیالی در 

ناظر با عالم مذکور می داند مشاهده و افاضات مُثُل معلقه را تنها علل اعدادی برای خالقیت نفس می شمارد آدمی را مت

بنابراین وی معتقد است گرچه عوامل بیرونی در مهیا شدن نفس آدمی برای ادراک خیالی موثرند اما در نهایت این 

کند. در رابطه با فرآیند حصول ادراک خیالی بین صور خیالی را انشاء و ابداع می نفس است که با خالقیت خود 

شارحان مالصدرا همچون حکیم سبزواری و عالمه طباطبایی اختالف نظر وجود دارد. مساله سبزواری این است که اگر 

کسی نظریه ی تعقل مالصدرا را بپذیرد بایستی نظریه ی سهروردی را درباره ی مثال اکبر نیز بپذیرد و اگر نظریه ی 

اصغر را برگزیند بایستی در تفسیر مالصدرا از نظریه ی تعقل تجدیدنظر کند اما عالمه طباطبایی در یک نظام  مثال

تشکیکی هم نقش امر مجرد بیرونی را در تبدیل امر بالقوه به امر بالفعل در نظر گرفته و هم استعداد نفس را برای 

داده است. التزام به دیدگاه مالصدرا بر خالف سایر حکما  دریافت افاضه ی صور از ناحیه ی مبدا فیاض مد نظر قرار

معضالت بسیاری از جمله مشکالت مربوط به نشئه ی آخرت ) مانند تبیین مرگ، احوال قبر و برزخ، حشر، معاد 

 (99، 9691تجسم اعمال و تناسخ و...(را برطرف سازد.) اکبرزاده، جسمانی، 

 نقش خیال در فرآیند آفرینش هنری

خیال رابطه ی بین عالم الهوت با عالم ناسوت است. خیال وجه مشترک همه ی هنرهاست اگر خیال را از هنر عالم 

بردارند هنر به صنعت یا علم تبدیل می شود هنر از نظر تجلی دادن هستی، مرتبه ای باالتر از فلسفه دارد چرا که 

نر، ظهور هستی را در قالب صورت های خیالی نشان فلسفه قوانین حاکم بر هستی را کشف و بیان می کند حال آنکه ه

می دهد آن هم به نحوی که در مخاطب منشا بروز رفتارهای نوین می شود و شخصیت او را عمیقاً در راستای هدف 

 هنرمند متاثر می کند.

ینکه چه ( در بیان ا9690،9/999مالصدرا در باب بیان ماهیت زیبایی می گوید: الجمیل هو الذی یستحسن )صدرا 

چیزی باعث تحسین می باشد مالصدرا هم راستای با فارابی و ابن سینا پاسخ می دهد آنچه که همه کماالت شایسته و 

 بایسته خود را دارا باشد.
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بر این اساس زیبایی شناسی صدا از وجود شناسی وی منفک نیست و احکام کلی وجود مثال اصالت وجود، تشکیک 

صداق و کثرت عناوین نیز در باب امر زیبا ساری و جاری است. لذا وجود و زیبایی در وجود، وحدت وجود و وحدت م

فلسفه صدرا عین هم و مساوق با یکدیگر می باشند. در امر زیبا زیبایی اصیل است و نه اعتباری، زیبایی شمول دارد و 

تبع وجود دارای دو مرتبه  همچنین زیبایی بههمه مراتب وجود را پوشش می دهد، زیبایی امری تشکیکی است و 

 عینی و ذهنی می باشد.

( بر آن اساس که مبدأ 61ص 9611صدرا منشاء و مبدأ همه زیبایی را جمیل مطلق یعنی حق تعالی می داند)صدرا 

 وجود و زیبایی یکی است.

ت که با حضور او همچنین در باب آثار زیبایی در نفس مدرِک، این اثرات را نام می برد، عشق یعنی عشق حالتی اس

(. لذت : وی معتقد است که امر زیبا برای مدرک لذت پدید می 961ص 9690کمال نزد مدرِک حاصل می آید)صدرا،

 (.6/996، 9690کمال نفس است می نامد.)صدرا ،آورد و بر همین اساس زیبایی را امر مالئم بانفس یعنی آنچه که 

اوج شکوفایی هنر بوده لذا از این آثار هنری بی تأثیر نبوده است.وی از آنجا که صدرا در دوره در اصفهان میزیسته که 

 (.1/919هنر را صنایع دقیقه و صنایع لطیفه می نامد)همان،

از جمله نابسامانیها و آسیب هایی که هنر در دوران جدید به آن گرفتار شده این است که متعلق خیال هنرمند به دره 

ثار هنری نمی توانند با فطرت انسان ارتباطی موثر برقرار کنند. بر اساس آموزه های های نفسانیت او سقوط کرده و لذا آ

به مرتبه ی صور محسوس تنزل می یابد. همین تمثل به حکمی ما عوالم باال و متعالی به واسطه ی خیال منفصل 

ار و نسبتی با آن برقرار هنرمند شاًن خبری به مفهوم اصیل لفظ می بخشد و او می تواند زیبایی های حقیقت را آشک

کند اما اگر عالم او کور و تاریک شد. دنیای هنری او به دنیای نفسانی و رسوبات کابوس وار ختم می شود. در اینجا 

دیگر خیال آدمی در عالم ماوراء سیر و سلوک طیرانی ندارد. بسیاری از آثار هنری امروز بر صورتهای خیالی متصل به 

است برای همین است که هنرمند به جای آنکه از فطرت خود پیروی کند به کارفرمایانی دل و واقعیت نفسانی مبتنی 

می برند این در حالیست که هنر در گذشته به معنای شریف لفظ فضیلت و دیده می سپارد که تنها از او بهره ی ابزاری 

 (19، 9691ف به حقیقت و کشف و بیان آن بود.) باوندیان، خیال منفصل هنرمند، معطو

تاریخ اندیشه و هنر بیانگر آن است که قوه ی خیال و تخیل انسان مهمترین و اصلی ترین ابزار آفرینش های ادبی و 

هنری بوده است اهمیت این عامل در آفرینش های ادبی به گونه ای است که نمی توان نظریه پردازی را یافت که در 

اهیت خیال و تاثیرات آن در خالقیت و آفرینندگی شاعران و هنرمندان بررسی ادب و هنر، خود را از تحقیق در کُنه م

ش هنری و بنیاد آثار هنری و ادبی، بی نیاز بداند. خیال جنس قریب ادب و هنر است و به عنوان عامل اصلی آفرین

می شود.  تالش انسان را بر پهنه ی بی کرانه ی هستی منعکس می کند و موجد تحوالتی عمیق در روح مخاطبان خود

تفکیک دو ساحت معرفت شناختی و هستی شناختی خیال از کلیدهای فهم آفرینش هنری است و در حکمت 
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سهروردی نیز قوه ی خیال بسان آینه ای برای انعکاس صورت های موجود در مرتبتی از مراتب عالم در قوس نزول ، 

زیبای هنرمند را بر می شود که تسلط روح جوهره ی راستین عشق ورزی و گرایش به خلق زیبایی ها و هنرهایی 

مراتب هستی نشان می دهد. خالقیت هنری که عامل اصلی آفرینش هنری است و نیز زیبایی که در درک آن تخیل و 

تعقل انسانی نقش اساسی دارد منوط به کارکرد قوه ی خیال انسانی است  قوه ای که روزنه ای برای تلقی انسان از 

ظ صور در برخورد با جهان محسوب می شود لذا خیال بال هنرمند است. شکی نیست که وسعت جهان پیرامون و حف

پرواز خیال هنرمند به وسعت روح اوست و اگر روح هنرمند به وسعت عالم کبیر پیوند خورد و با حقایق عالم آشنا شود 

می نوردد. بنابراین عالم هنر و فضای پرواز خیالش از فرش تا عرش خواهد بود و هفت آسمان را به کرشمه ای در 

عالم خیال یا عالم صور معلقه است و قوه ی خیال هنرمند با عالم خیال هماهنگ بوده و واسطه ی انعکاس و هنرمندی 

 (96، 9610درک تجلیات عالم خیال بر صفحه ی هستی است.) شفیعی، 
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