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 یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس

 1400 زمستان، 2دوره اول، شماره

  

 1ین سهروردیالدّ شیخ شهابشناسیِ خیال در جمالعالمِ  نقش و جایگاِه مطالعه

 25/12/1400/ تاریخ پذیرش:    30/11/1400ریخ دریافت:  تا

 2درضا عزیزی محمّ

   علوم و تحقیقات تهران، ایران.  واحدِ  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،پژوهش هنر  صیِتخصّ  یِا دکتر  دانشجویِ

 3دکتر پویا سرایی 

 مرکزی، تهران، ایران.  ، واحد تهراندانشگاه آزاد اسالمی، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی

 

 
 

 چکیده

زیباست.  اشاره دارد، پس هر چه در نهایت کمال قرار دارد،   شود که به جمال و کمالسن تعبیر میواژه زیبایی به حُدر اندیشه سهروردی، 

به   عالم خیالد. با در نظر گرفتن ن گردخیال باز میمفهوم کند، به ن و عشق معرفی میس که سهروردی در ساختار حُشناختی زیباالگوهای 

مظهر دانستن قوة متخیله برای صور خیالی در عالم خیال و وجود رابطة قهر و محبت    و  و قوای انسانی  عنوان یكی از عوالم چندگانه هستی

  های متعالی هنر اسالمی معرفی تواند معیاری برای کشف ریشهمیان مراتب مختلف هستی، بازتاب صور معلقة آن عالم در روح هنرمند را می

بست، کرد، هیچ یك از انحاء هنر صورت نمیظه و نیروی بایگانی، نقش ایفا میاگر عالم خیال نبود و یا اگر بود و صرفاً به مثابه حاف  .کند

در این    هنرمندبا این تفاسیر،    .آمدپدید نمینیز  گرفت و دیگر زبان دارای رمز و استعاره نبود و ادبیات شعری  شكل نمی  ایهیچ اثر هنری

قوة منفصل حرکت کرده و با راه یافتن به به عالم مثال نغمات و    سویبا اشراق در قوة خیال متّصل خود به  اشراقی  سالكیك سانِ  بهمعنا  

عالم خیال چه نقش و  هدف از انجام این تحقیق، پاسخ به این پرسش بود که  بندد.  کار میتصاویر مثالی را در جهت خلق اثر هنری به

تحلیلی -انجام، توصیفی  ةنظری و از منظر شیو-روش انجام این تحقیق از منظر هدف، کاربردی  شناسیِ شیخ اشراق دارد؟جایگاهی در جمال 

 دست آمد.  ای بهاطالعات نیز به شیوه کتابخانه   ه وبود

 
 شناسی. جمال خیال، سهروردی،    عالم  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

سهرودی در باب مراتب وجودی عالم    هایِکه دیدگاهبا وجود این

د و متفاوت است و او مانند مشائیان  مختلفش، متعدّ  در رساالتِ

با قول به عقول مفارقه و نفوس فلكی و انسانی و جهان مادی، در 

  اللمحات   ( و33)بند  فالتصوّمهکلو  (  69-70)بند    الواح العمادیه

  )ملكوت( و جرم   )جبروت( و نفس  قلع  وجود سه عالم(  44)بند  

ترتیب به عقل  به  الهیه    )ملك( را پذیرفته و معتقد است که فیضِ

رسد و با این  او به جرم می  ةاو به نفس و به وسیل  ةو به واسط

می روشن  مؤثّبیان  واجب شود که هیچ  جز  عالم  در  الوجود  ری 

هم و  ظلّ ة  نیست  در  اوست   هستی  فیض  و    قهر 

(؛ در  232،  2، ج1375و نیز سهروردی،    25  ،1355ی،)سهرورد 

خویش بر    ة ه به استوار کردن بنیاد فلسف، با توجّشراقإلاه حكم

نوار مراتب عالم را بر آن اساس تقسیم کرده و  أنور و تقسیم    ةپای

گانه وجود عالم چهارم یعنی عالم مثال یا صور عالوه بر عوالم سه

اثبات میمعلّ را  با  ق  و  نفس خود  کند  اینكه من در  به  تصریح 

کند، عوالم را بدین  تجارب صحیحی دارم که داللت بر این امر می

 کند:ترتیب ذکر می

عالم   قاهرهأالف(  عالم    ؛نوار  مدبّ أب(  و  نوار  فلكی  )نفوس  ره 

د( عالم    ؛فلكی و عنصری( دو عالم برزخی )اجسام    ج(  (؛انسانی

 . (232،  2ج  ،1375  وردی،سهر) (؛)ظلمانیه و مستنیره  قهصور معلّ

شود  بحث در مورد عالم خیال در قوس نزول با سهروردی آغاز می

ی در که عالوه بر عالم جسمانی و عالم نفس و عقل، گام مهمّ

برمی اسالم  جهان  در  فلسفه  میتعمیق  سهروردی  گوید:  دارد. 

مقصود از عالم مثال عالمی مقداری است بین عالم نوری محض  

معنی که نه نور محض است و نه مادی    محض؛ بدینو مادی  

قة ظلمانی و مستنیر است و هر موجودی  محض. دارای صور معلّ

از موجودات عالم نور و ماده، دارای مثال و صورتی در این عالم  

ط است که قائم به ذات است و فاقد محل مثل صور در آینه متوسّ

)همان،  شود  نمیها محسوب  ا محل آنهاست امّکه آینه مظهر آن

گونه وابستگی نسبت به  و این عالم، عالم افراد است که هیچ  ،(23

دیگر ندارند و با ابتناء بر همین عالم و شهرهایش وجود جن  یك

  شود شود و به همین عالم نسبت داده میو شیاطین را توجیه می

تی هنوز جایگاه  ات سنّدر حالی که چنین موجوداتی که در ادبیّ

حض  و  بهویژه  امروزه  دنیای  در  دارند،  پررنگی  اینكه  ور  دلیل 

ندارند،  واقعیّ باشد،  همگان  دسترس  و  دید  در  که  خارجی  ت 

 اند. جایگاه خود را از دست داده

 روش تحقیق 

نظری و از منظر شیوة انجام  -این تحقیق، از منظر هدف، کاربردی

زیبایی-توصیفی تحقیق،  نظری  روش  است.  شناسی  تحلیلی 

شناسی و  سهروردی بر اساس تعاریف وی از قوه خیال در معرفت

 است. بوده شناختیِ وی  مضامین جمال عالم خیال در  

 

 پیشینه تحقیق   

پژوهی تحقیقات فراوانی از سوی محققان و  سهروردی  در حوزه

نویسندگانی مانند هانری کربن، سید حسین نصر، ابراهیم دینانی،  

شناسی  است، اما در بحث زیبایی  محمد معین و... صورت گرفته

شیخ اشراق عالوه بر لزوم مطالعة کتاب »حكمت اشراق« اثر شیخ  

کتابشهاب  سایر  و  سهروردی  پژوهشالدین  وی،  های  های 

کمتری وجود دارد. در این حوزه آثاری همانند کتاب »حكمت  

انسی« محمد مددپور، کتاب »تجلیات هنر معنوی در اسالم« اثر  

ر، کتاب »مبانی هنر و معماری اسالمی« از حسن  سید حسین نص 

قهی که در بخشی از آن به فلسفه زیبایی سهروردی و  بلخاری

در   دیگری که  کتاب  و  پرداخته شده  اسالمی  هنر  بر  آن  تاثیر 

فرهنگستان هنر به چاپ رسیده، با عنوان »مبانی حكمی هنر و  

زاده،  لیالدین سهروردی« اثر طاهره کمازیبایی از دیدگاه شهاب

و نیز سایر مقاالت و کتب تخصصی و تحلیلی و مطالعات زیر به  

 عنوان پیشینه این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت:

  عنوان   با  خود  ارشد  کارشناسی  نامةپایان  در   قهیمرتضوی   مرتضی

 و  کاریآینه  هنر  بر  آن  تاثیر  و  اشراق  شیخ  زیبایی   نظریة»

الهیات و معارف اسالمی در  رشته    در  1394  سال   در  «نگارگری

راهنمایی  تهران  نور  پیام  دانشكده و مشاورة    مرضیه  با  اخالقی 

  اشراق   حكمت  شناسیزیبایی  تاثیر  بررسی  به  قهیحسن بلخاری 

 یافته  دست نتایج  این به و پرداخته کاریآینه و نگارگری هنر بر

  کاری آینه  و  نگارگری  هنر  خصوص به  هنر  در  خیال  قوه  نقش  که

  بدون   هنری  اثر  به   یافتن  دست   در  هنرمند  و  است  مهم  بسیار

  درک   و  نفس  تزکیه  با  هنرمند  بود،  خواهد  ناتوان  خیال  عالم  کمك

  هنر   در  و  بزند  اثر  خلق  به  دست   تواندمی  هستی  زیبایی  حقایق

  معنا   عالم  رموز  الهام  و  اسالمی  حكمی  مفاهیم  ورود  با  نگارگری

  چون   مفاهیمی  وجود  هنرمندان  آثار  در  که  یافته  خاصی  جلوة

-وارهنقش  و  طالیی  رنگ  و  نورانی  هایهاله  آتش،  سیمرغ،  عشق،

 و  کثرت  عین  در  وحدت  اصل  بر  تاکید  با  کاریآینه  هنر  های

 . است  فراوانی  اهمیت  دارای  وحدت  عین  در  کثرت

 

 سهروردی و عالم خیال 

هم نباشد  خیال  عالم  از    ة»اگر  ملكوت  عالم  وجودی  مراتب 

های الهی به صورت  فرشتگان و ارواح و آنچه در اساطیر و آیین

ی کرده و شاعرانه بیان شده است، به امور واهی و  تشبیهی تجلّ

«  شوندیابند و فقط به اموری ذهنی تفسیر میپنداری تقلیل می 

صور    .(337  ،1386مددپور،  ) مانند  عالم  این  در  موجود  صور 

تخیّآیینه و  میها  نو  گاهی  میالت  باطل  گاهی  و  شوند  شوند 

آفریند تا نزد برگزیدگان مظاهر  ها را میوگاهی نیز انوار فلكی، آن

تحقّآن شوند. سهروردی  رؤیت  قابل  اشباح  ها  و  اجساد  بعث  ق 

  »بدون   که-  داندت را در همین عالم میانی و جمیع مواعید نبوّربّ

 نبی   و  غیب  عالم  ترجمان  چونان  ی،نبوّ   مثالی  حكمت  خیال  عالم
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الغیب، صورت قراردادی و وضعی صرف الغیب و لسان رجال  چونان 

  طینِ متوسّ  نفوسِ  ی و از بعض  - (338–  339)همان،    کند«پیدا می

-ها افالک است، طبقهمستنیره که مظاهر آن  ةقاشباح معلّة  دارند

بی فرشتگان  از  ترتیب  هایی  به  افالک  طبقات  برحسب  شمار 

آنمر مختلف  میاتب  پدید  امّها  ارتقاِءآیند  مقام  از  متقدّ  ا  مین 

متألهین باالتر از عالم فرشتگان آسمانی است؛ زیرا نفوس افالک  

مجرّ کلی  به  متقدّ   هستندد  خودشان  نفوس  که  حالی  مین  در 

تجرّ )سهروردی،  استعداد  دارند  کامل  طور  به  را  ماده  از  د 

   .(234  -235،  2ج،1375

ز عالم نور به  این قوس نزول که در آن معانی و حقایق اعالوه بر 

شوند و به واسطة وجود حسی در  دهی میمثال رسیده و صورت

ط  شوند، دارای قوس صعودی است که توسّعالم ماده منتقل می

بدین    شود.هلل و روندگان به سوی خدا پیموده می لی ا إ سالكان  

روبستن از این  کات حسی و چشم فرترتیب که با فرو گذاردن مد

ر از کالبدش جدا شده و جهان نورانی را درحالی  دنیا، نفس مدبّ

که وی همچنان در این جهان خاکی است بدون مسافت و حرکت  

بیند. این  کند و به تناسب مقامش چیز خاصی را میمشاهده می

ی است که  توانایی از نظر سهروردی، دانش کیانی فره یا فره کیان

د و کامالن در حكمت عملیه و علمیه با سلوک  خداوندگان تجرّ

مقامی خاص می از  رسبه  استفاده  با  مقام  نوار و  أند که در آن 

قه هر صورت که بخواهد مثل معلّتواند به  معانی عالم باال، خود می

نامیده    »کُن«را بیافریند که قائم به ذات باشند. این مقام، مقام  

آن مقام است که به وجود جهان دیگر به    ةشود و با مشاهدمی

قه و  ثل معلّبه آن جهانی که در او مُ-جز جهان برازخ جسمانی  

 .(242و    241همان،  )  کندمییقین حاصل    -ره استمدبّ   ةمالئك

فلسف  ةصمشخّاز سویی،   از  شراقی سهروردی چنانإ  ةاصلی  که 

شراقیِ ابصار، نور و نگاه و به طریق  إعنوان آن پیداست، بر اصول  

لذّ و  مشاهده  و  شهود  بر  و الجرم  اولی  است  استوار  باطنی  ت 

ی  یهنری است و از سو  هةمبتنی بر رهیافتی زیباشناختی و وج 

ژگی سـوق  ای که ذهن را به سـمت این وی ترین ایدهدیگر، پررنگ

دهد، همانگونه که پیش از این اشـاره شـد، ابداع عالم خیال،  می

آن است. صوری که مظاهر خود در    هایِویژگیو  قه  صـــور معلّ

کنند. چنانكه در کتاب  عالم حس را مظاهرت )پشــتیبانی( می

مُ  شراقاإلحكمه  از  دفاع  احتجاجات  در  مقابل  در  افالطونی  ثل 

-ابطال آن، از برهان خود مشائیان نتیجه میمشائیان مبنی بر  

در عالم عقول ماهیاتی وجود دارند که قائم به ذات ه: »گیرد ک

ها در  در عین حال آنت.  خود هستند، زیرا کمال آنها ذاتی اس 

ئم به ذات خود هسـتند، زیرا  این جهان اصنامی دارند که غیرقا

 
 . ن َّ انطباع الصور فیالعین ممتنعإ.  4

 . هی صیاص معلَّقه . 5

ماهیات  ص  شان نیست و کمالی که مختّشان قائم به خودکمال

 (. 92« )همان،  ها وجود نداردعقلیه است در آن

در بخش دیگری با اسـتناد به بحث ابصار که انطباع صـور مرئیه  

و بر همین اساس انطباع این صور    4داندمی  در چشـم را منتفی

نفی می نیز  را  بهدر ذهن  نظر سهروردی  به  امتناع    کند.  دلیل 

اذهان است و نه در انطباع کبیر در صغیر، صور   خیالیه نه در 

اعیان ماً قابل مشاهده بودند و در عین  ئبودند دا  اعیان. اگر در 

ناگزیر باید   ؛آمدندر در نمیحال عدم هم نیستند وگرنه به تصوّ

در مورد صـور مرایا  : »گویددر این باره میاو  در عالم مثال باشند.  

از قبیل آیینه یا ) ت این اسـت که در چیزی  و صـور خیالیه واقعیّ

بلكه کالبدهای (  خیال نیسـتند،  ای هسـتند که معلّقه  5منطبع 

واجد مظاهری باشند که    اند و ممكن اسـتفاقد محل و مكانت

آن مظهر صورتدر  بنابراین،  نباشند.  واقع  آینه  ها  در  که  هایی 

امّ ا آن صــور خود امور معلّقی هستند که در است، آینه است 

خیالی که صوری    ایِهصورت گنجند و مظهریمكان و محل نم

 (.212« )همان،  ل استمعلّقه هستند، تخیّ

فصلِ  شراقاإلحكمهدر   از    نفوسِ  احوالِ  بیانِ  در  پس  انسان 

ت:  صور معلّقه چنین بیان شده اس  هایِمفارقت از جسم، ویژگی

افالطو» مثل  همان  معلّقه  صور  مثل این  که  چرا  نیستند،  نی 

-اند. در حالی که این(در جهان انوار عقلیه)  نواری ثابتأافالطونی  

اند و برخی مستنیر.  انیـها ظلماند که برخی از آنها صوری معلّق

ها هستند و نه در از آنجا که این کالبدهای معلّقه، نه در آینه  [...]

اند، لذا شایسته  مكان نه در این عالم واجد  و    چیزهایی از آن قبیل

است که در این عالم مظهری داشته باشند و چه بسا در مظاهر  

در    .(230)همان،    «خود از مظهری به مظهری دیگر انتقال یابند

-و تقسیمصـور معلّقه    همین مطلب، سـهروردی جایگاهِ  ةادام

در  : »کندص میدرونی خود مشـخّ ةمطابق تجرب را 6بندی عوالم 

ست که عوالم  ارب صحیحی برای من حاصل شده انفس خودم تج

عالم   اند:  عالم  أچهارگونه  قاهره،  مدبّ أنوار  عالم  نوار  نوار  أره، 

عالم صورمعلّقه   و  این صور  و گاهی    [...]برزخیان  است  ممكن 

حصول جدید حاصل شوند و سپس مانند مرایا و    ةمعلّقه به مثاب

  : گوید می  هادام  سهروردی در(.  232د« )همان،  گردن  الت تباهتخیّ

د که  نشوعجیبی ایجاد می  ثل است که آوازهایِ »در همین عالم مُ

انسان تجرّ و  بر آن را ندارد  د یافته خود  خیال قدرت محاکات 

ها را نیز  خیال وی آن  یابد کهشنود و در میگونه آوازها را میاین

الهیه، نیرومند و  می یابد. اگر شخص نفس خود را در سیاسات 

محكم گرداند، قوس صعود را در مراتب باالتر طی خواهد کرد،  

ای به طبقة دیگر مشاهده تصاویر و شنیدن  گردد و از طبقهباز نمی

اي بر همین  مصنفات، هانري کربن در تحشیه  ةه در مجموع.  6

چهارمین عالم، عالم مثال و خیال است  کند که  مطلب، اشاره می

 ت. که عالمی نامتناهی اس
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رسد که شبیه اشرف می  ةشوند تا به طبقمی  ترصداها دلنشین

شود  د است و پس از وصول به آن در جهان نور ظاهر می نوار مجرّأ

قام کند« نوار بپیوندد و در آن، مُاألرکند تا به نوو باز صعود می

 (. 243همان،  )

  ة خیال به مثاب  ةل یا قوبداع و طراحی عالم مثال، بحث از تخیّا

ه مظهر دیگر،  مظهر صور معلّقه و پویایی و انتقال آنها از مظهری ب

آن ابطال  و  تجلّایجاد  محل،  و  مكان  از  استغنایشان  و  و  ها  ی 

تبلورشان از طریق شهود و تجربیات درونی، جهانی زیباشناختی  

سهروردی طراحی کرده است. از اینجاست که   فلسفی  در نظامِ

امر زیبا در فلسفة اشراق هم شأن وجودی و هم شأن معرفتی  

 .(174،  1397)رحیمیان و ذهبی،  یابدمی

سماء  ادی به باالترین جهان اسرارآمیز أپست م   سرّ آدمی از دنیایِ

شود باطن انسان  ت سبب میو صفات الهی امتداد دارد، این قابلیّ

درونی  ها را با بصیرت  به حقایق پنهانی عالم هستی راه یابد و آن

دائماً  طوری که  سماء الهی گردد، بهخود مشاهده نماید. و مظهر أ

(.  82،  4، ج1375ناشدنی همراه باشد )سهروردی،  ت وصفبا لذّ

پس انسان باید برای صعود به این مراتب و دستیابی به حقایق  

که   ایهستی و مكاشفة آن به باطن خود مراجعه کند. مكاشفه 

)نتاج،  مواجهه  است  حقایق هستی  با  باطنی  (،  193،  1393ای 

حضو واقعیّ ادراک  و  علم  سنخ  از  متعلّتی  و  است  چنین  ری  ق 

نهایتاً مشاهدة جمال    ادراکی عالوه بر مظاهر ملكوتی و مثالی، 

برای   و ظهور شیء  این مكاشفه، حضور  تعالی است. ثمرة  حق 

كاشفه  قلب است به نحوی که شك و ریب در آن باقی نماند، زیرا م 

و    ،(214،  2، ج1375)سهروردی،    شراق بنا شده استبر اساس إ

إشراق   إمحصول  این  اثر  در  چون  است  معاینهیقین  ای  شراق 

دهد که به وسیلة آن، حقیقت وجود چنانكه هست  عرفانی رخ می

به نقل   23،  1379گردد )ابراهیمی دینانی،  برای انسان پدیدار می

ور حقیقت وجود، مترادف با شناخت  (. ظه 194،  1393از نتاج،  

آید،  می  شراقی حاصلی است و این شناخت که از مكاشفة إشراقإ

ستر آن جان آدمی است که بر اساس  معرفتی معنوی است که ب

-گردد، لذا مدرِک بید حاصل مینوار قاهره بر نفس مجرّإشراق أ

شراق شهود قلبی، سبب شیخ إواسطه، نفس انسانی است؛ بدین

نامد که کشفی صریح  عقلی، حسی و خیالی را مشاهدة نفس می

 (. 300،  2ج،  1375و ذوقی تام است )سهروردی،  

اند و آن  اسالمی با تعبیر دیگری از عالم مثال سخن گفته  ِءحكما

اند. خیال منفصل،  ل تقسیم کردهرا به دو قسم منفصل و متصّ

از نفوس جزئیه متخیّ و  له  ــعالمی است که قائم به خود بوده 

و مستقل  بی تعلّ.  استنیاز  و  است  متعالی  منفصل،  به  خیال  ق 

لهی است در مقام ظهور  ندارد، بلكه حضرت جامع اانسان بماهو  

بر خویش إخود  عرفای  تعابیر  در  لذا  تعابیری چون  ؛  از  شراقی 

ل خداوند از  ل الهی و خیال الهی استفاده شده است. با تخیّتخیّ

  . ( 74-75،  1393)خاتمی،    کندخویش است که عالم ظهور می

شرح  غیاث در  سمإنّ  و  » گوید:  می  النورهیاکلالحكماء  ی ّّما 

الحبالعالم العالم  لكونه مشتمالً علی صور ما فی  و    ؛یسّالمثالی، 

ا فی الحضره العلمیه اإللهیه من صور  ل مثال صوری لمّلكونه اوّ 

المنفصل، لكونه غیر مادی    ی بالخیال ّّاالعیان و الحقایق؛ و یسم

 (.251  ،1384  شیرازی، ...« )  تشبیهاً بالخیال المتّصل

جهانسلسله بندی  صورت در  تجلّی  مراتبی  سهروردی،  شناسی 

  ة ت اندیش ور نور در ساختار و کلیّجهانی مبتنی بر افاضات و تبلّ

وی و تبیین جهان بر اساس ظهور و تأللؤ نور، صورت و ساحتی  

شاید بتوان   ت.وی بخشیده اس  ةشناختی و هنری به فلسفزیبایی

مدخلِهنریکه  گفت   و  وجه   ة فلسفاختی  نشزیبایی  ترین 

در   خیال  جایگاه  تبیین  در  وی  ابداعات  در  باید  را  سهروردی 

-شراق و نوآوری در صورتإ  ةمراتبی فلسفشناسی سلسلهجهان 

شناختی باطنی    آن، در میان قوایِ  ةشناسانشناخت  بندی نقشِ

به گونه  از حیث هستیدانست؛  عنوان  ای که خیال  با  شناختی 

صل  متّ  شناختی با عنوان خیالخیال منفصل و از لحاظ معرفت 

فلسف ساحت  می   ةدر  پدیدار  میانجیاشراقی  دو    هایِگریشود. 

خیال منفصل در عالم کبیر میان عوالم معقول )ملكوت( و   ةسوی

بخشد و  ات کدر، لطافت نورانی مییّلك( که به حسمحسوس )مُ

نفسانی    به معقوالت، کیفیات حسی را برای ادراک از جانب قوایِ

متّة  دارد و نقش قویعرضه م ادراکی  خیال  صل در میان قوای 

حسّ و  ویژگیعقالنی  با  صغیر،  عالم  در  بازنمایی،  انی  از  هایی 

و تش تمثّل  و  اه همراه  بمحاکات،  زیباشناختی  ست که صورتی 

 . (172)همان،    سهروردی داده است  فةهنری به فلس

متّ خیالِخیال  برعكس  که  است  خیالی  به   صل،  قائم  منفصل، 

-افراد آدمی ظهور می  ةلنفوس جزئیه بوده و پیوسته در متخیّ

صل احیاناً صوری به  پذیرد. باید توجه داشت که در عالم خیال متّ

و  ن رسظهور می دارای مالک  و  بوده  نفوس  نتیجة دعابت  د که 

. این گونه صور جزافیه در عالم مثال منفصل  نیستندعقلی    ةضابط

ها را از افعال حكیم به شمار آورد.  توان آننمیموجود نبوده و  

صوفیه نیز عالم مثال برزخی را خیال منفصل و ارض حقیقت نام  

به خیال    ده و مادیه  اند و از آن به خاطر اشتمال بر صور مجرّنهاده 

)خیال( بر    گوید مثالکنند. چنانچه ابن عربی میمطلق تعبیر می

صل. د یا متّو خیال مقیّ  دو گونه است: خیال مطلق یا منفصل

به    ء اشیا  هایِمثال مطلق عالم مستقل و حقیقی است که صورت

)روحانیّ لطافت  و  کثافت  میان  که  مادیّ نحوی  و  محض  ت  ت 

-محض( در آن وجود دارد، موجودند و عالمی نیست که صورت

های دریافتی از عالم حس در آن گنجانیده شده باشد بلكه عالمی  

د از عالم مثال مطلق در آن منعكس  مجرّ  هایِورتـاست که ص

  هایِ شود و مانند عالم خیال مشاء، عالمی نیست که صورتمی

دریافتی از عالم حس در آن گنجانیده شده باشد و هرچه در عالم  

محسوس است، مثالی است از آن حقیقت موجود در عالم مثال  

  و هرچه در عالم مثال است، صورت چیزی است که در عالم ارواح 
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است و آنچه در این عالم است مثال آن است که در   )عالم افعال( 

رابطة دو عالم مثال منفصل    عالم أسماء است که جبروت نام دارد.

هایی است که به  صل مانند رابطة دریاها با جویبارها و شطو متّ

هایی هستند که مرتفع و روزنه  هایِریزند و یا مانند دریچهآن می

آیند. تمام موجودات مادی  خورشید به داخل اتاق میها نور  از آن

مثال مقید هستند. در غیر این صورت تطابق عالم از    ةدارای مرتب

   .(506-507،  1370آشتیانی،)  رودمیبین  

متّ خیال  شـرح  در  نیز  دیگر  جــایی  »خیال  در  آمده:  صــل 

صل، خیالی است حاصل از نفس که به اصطالح در اتصال با  متّ

دارد  حسی را به قوة شناختی عرضه می  هایِت و دادهحواس اس 

مند، مَطافِ نفس و بدن است. خیال  و به عنوان خیالِ انسانِ بدن 

صل در بهترین صورت، نفس را که سنخِ آن از جنسِ عالم مثال  متّ

ت  و خیال است، برای بازگشت به ساحت عِلوی و فراشد به وضعیّ

وردة  صل، فرآل، خیال متّکند. در عین حا خیال منفصل إعداد می

قوه یا نیروی نفس است و نقش میانجیِ درون و بیرون را به عنوان  

د نفس  دهندة تردّامکنـد و در هرحــال، قوّبازی می ،ابزار انتقال

 (.  75،  1393از درون به بیرون و بالعكس است« )خاتمی،  

صل همان قوة خیال و یكی از قوای درونی  خیال متّ  ،در نتیجه

صل« نامیده  متّ  انسان است که به دلیل اتصال به نفس، »خیالِ

)نتاج،  می در    .(191،  1393شود  -میالقلوب  روضهسهروردی 

ویسد: این قسم از خیال که در آخر تجویف اول مغز انسان قرار  ن

خزانه نیدارد،  مشترک  حس  همان،  دار  )سهروردی،  هست«  ز 

-رک تحویل میهایی که از حس مشتخیال در صورت  (. قوة354

تصرّگ نمییرد،  همانفی  را  مشترک  حس  بلكه  که  کند  طور 

د  ا صور دریافتی را از ماده مجرّدارد )همان(؛ امّ هستند نگاه می

گردد  اشیاء زمانی برای خیال حاصل می  گرداند؛ زیرا صورتِمی

که از محسوسات غایب شود، ولی قوة خیال این قدرت را ندارد  

  عوارض غریب ماده، مانند کیف و وضع کامالً که صور را حتی از 

جهت این کار بر عهدة قوة عاقله بدین   ،(125د گرداند )همان،  مجرّ

شراق در بحث (. شیخ إ191،  1393طقه است )نتاج،  بر نفس نا

ی از  رغم پیرو داند و علیشناختی، قوة خیال را مادی میوجود

د  لی، به تجرّخیال برای صور خیا   ابن سینا در جسمانی بودن قوة

)سهروردی،   است  قائل  بنابراین صور  87،  3، ج1375خیالی   .)

معنی که خیال اگرچه فاقد  عقلی نیستند، بدین   تامِ  ،د خیالی مجرّ

ا عوارض مادی مانند شكل، مقدار، بو، صدا و مزه را  ماده است، امّ

 (. 192،  1393داراست )نتاج،  

عالم هستی  خیال منفصل نیز چنانكه گفته شد یكی از مراتب  

می  در  شناخته  و  معلّشراق  اإلحكمهشود  مُثُل  عالم  قه  به 

ج1375)سهروردی،   معل230ّ،  2،  صیاصی  عالم  )همان، (،  قه 

اشباح مجر231ّ این عالم به  234ده )همان،  ( و  ( شهرت دارد. 

هستی است  لحاظ  عقل  عالم  و  حس  عالم  فاصل  حد  شناسی، 

(. بنابراین »عالم خیال منفصل نه  449،  3، ج1375)سهروردی،  

ت مطلق  تام و نه مانند ماده، دارای جسمانیّ  دِمانند عقل، مجرّ

دی نسبی و آمیخته با خواص مادی است.  است. بلكه دارای تجرّ

عالم نیز  شود تا اشباح مثالی موجود در این  این ویژگی سبب می

مشاهدةک مورد  داشته    ه  خصوصیاتی  چنین  قرارگیرد  عارفان 

)نتاج،   توسّ 191،  1393باشند«  خیالی  یا مثل  اشباح  این  ط  (. 

گردد )سهروردی،  شراق مینوار اسفهبدی بر قوة خیال انسان إ أ

یابد.  و در این قوه ظهور می  ،( 215،  شراقاإل حكمه،  2، ج1375

قائم به ذات است که از هر حرکت،  این عالم گوهری مستقل و  

تجدّد و فساد مبرّاست و به لحاظ گسترة وجودی، عالمی    تغییر،

ندارد )شهرزوری،  گونه ضیغ و محدودیّوسیع است که هیچ تی 

تر از وجود  تر و کاملطوری که وجودی تمامبه  ،(460،  3، ج1385

مراتب زیرین عالم هستی دارد. این عالم در وجود خود متناهی  

ا تنها خداوند  است و اگرچه دارای طبقات و درجات بسیار است، امّ 

ها را بشمارد و در عین حال اشخاص و صوری که در  تواند آنمی

ین شیرازی،  الدّآیند غیر متناهی هستند )قطباین عالم پدید می

 (.192،  1393به نقل از نتاج،    516،  1383

جود در عالم  شناختی، صیاصی موشراق در بعد وجود در مكتب إ

  ، ( 228،  2، ج1375نوار اسفهبدی است )سهروردی،  أخیال مظهر  

)أ اسفهبدی  أنوار  این عالم واسطه بین دو عالم  ره( و  نوار مدبّو 

محض و دیگری مادی    دِعالم مادی است. این دو عالم، یكی مجرّ

ت ندارند و متضاد هم هستند )نتاج،  اند و در وجود سنخیّمحض

  بنابراین به کمك عالم خیال که نسبتی با عقلِ (؛  192،  1393

کنند و  د و نسبتی نیز با ماده دارد با هم ارتباط برقرار میمجرّ

یك سیستم کامال معقول و منطقی از سیر وجودی عوالم هستی 

ل فیض از عوالم مافوق به عالم جسمانی در  یابد و تنزّق میتحقّ

ترتیب  (. بدین193گردد )همان، پذیر میاین نظام هستی توجیه

در سه قسم معرفی پرتونامه  شراق عوالم هستی را در  گرچه شیخ إ

د  اند مجرّ کند: »بدان که عوالم سه است: عالم عقل و آن ذواتیمی

ف  لیكن متصرّد از ماده و اند مجرّ... عالم نفس و آن ذواتی  از ماده

نامند«    ... و عالم جرم است و آن  باشند در ماده را عالم ملك 

ج1375)سهروردی،   ام65ّ،  3،  عالوه(؛  عالمِ  ا  قاهره  بر  أنوار   

أ و  مدبّ)عقول(  )أنوار  عالم  ره  به  برازخ،  و جهان  اسفهبدی(  نوار 

أ عالم  میان  دارد که  اشاره  مدبّچهارمی  برازخ ظلمانی  نوار  و  ره 

تجربه »من  دارد:  وجود    هایِوجود  که  دارم  معتبری  و  درست 

ره، برزخیان  نوار مدبّ کند: أنوار قاهره، أعوالم چهارگانه را اثبات می

(. برزخی که میان نور  232،  2و صور معلقة ظلمانیه« )همان، ج

اسفهبد و عالم اجسام وجود دارد، عالم خیال یا مثال است. )نتاج،  

دو عالم قرار    آورد که عالم مثال میان( شهرزوری می192،  1393

تر از آن جهان محسوس  گرفته و که باالتر از آن عالم عقل و پایین

شراق، این  در مكتب إ  ،(509،  1372واقع شده است )شهرزوری،  

عرفانی قابل اثبات    عالم به صورت کشفی و از طریق مشاهداتِ

)سهروردی،   ج1375است  »مُثل 232-231،  2،  اثبات  در   .)



 
 

23 
 

شود که اکثر مردم  »دربند« اشاره می  قه« به مشاهدات مردممعلّ

قه را در صورت جنّ و شیاطین به کرّات  این شهر، این صور معلّ

اند به نحوی که انكار مشاهدة ایشان ممكن نیست  مشاهده کرده

 (. 231)همان،  

شراق دربارة خیال و عالم مثال در درجة اول در  إمباحث شیخ  

انسخدمت هستی و  امّشناسی  ان ــشناسـی  توجه  اوست.  باید  ا 

وسـیله همـواره  هنـر  اسالمی،  فرهنگ  در  که  بـرای  داشت  ای 

ش بوده و به همین دلیل پیوندی  ا رسیدن انسان به کمال نهائی

 ناگسستنی با حكمت داشته است.  

شراق نیل به مقام کمال از طریق سفر  ااز طرفی در حكمت شیخ  

ای  تواند وسیله ر میـــبه عالم خیال میسر اسـت. از آنجـا که هن

می کمك  سفر  این  به  که  میباشد  ایـن  کند،  کـارکرد  توان 

وب کرد. پس در حیطة هنر مفـاهیم را کارکرد هنری نیز محس 

ت  تر ظهور خالقیّسخیال جنس هنر است. خیال ب: »وان گفتتمی

خیال است که ما آفرینندگی   ةاست و در حقیقت به وسیل  یهنر

د ذاتی نقوش اسالمی در نگارگری،  ی تجرّبـه عبـارتیم.  هنری دار

را تنها با استناد به عالم صور    یقیسخوشنویسی، معماری و مو 

  به اخالقِ   قتعلّتوان توضیح داد. مقامی که سـالك با  یـقه ممعلّ

«  ـق بخشد تواند هر آنچه را اراده کند در عالم مثال تحقّالهی می

بر گروهی(. »1397)بلخاری قهی،   باد  ر شوق  که د  پس درود 

نوار همچنان حیران و سرگردان و  جهان نور و عشق جالل نوراأل

و بی  مست  خود  خود  از  سرور  و  مواجید  در  که  آنان  خبرانند، 

هفت سیارگان  افالک  به  و  گانهتشبیه  عبرت  امر  این  در  و  اند 

بود که    خرد و دل را و افالک را سمعی  بصیرتی است، صاحبانِ

و بصری بود که مشروط به وجود    مشروط به آلت و عضو نبود

و شمّ نبود  و وجود  چشم  نبود  بود که مشروط به عضوبینی  ی 

امكان اشرف واجب بود    ةب قاعداینگونه حواس برای افالک از با

  عملیه و علمیه را مقامِ  و خداوندان تجرید و کامالن در حكمتِ

ت خود،  مقام  آن  در  که  بود  که  خاصی  صورت  هر  به  که  وانند 

خود و این مقام »کن«  قه را بیافرینند، پایدار به  خواهند مثل معلّ

جهان دیگر    کس که این مقام را رؤیت کند به وجودِبود و هر آن

به جز جهان برزخ جسمانی یقین حاصل کند. به آن جهانی که 

ئكه  نور[ است مالأره است؛ ]که عالم  مدبّ   ةقه و مالئكدر او مثل معلّ

اند[ و برای این مثل طلسماتی جسمانی ]در  ر ]این مثل که مدبّ

برگیرد اجسام[  عالم  -حكمه،  1361  ،)سهروردی«  این 
 و نیز همان(.   371،شراقإلا

ت  جود این عالم صور، که سهروردی متأثر از تعالیم قرآنی، سنّو

  ة فالسف   ةنوری ایران باستان، حكمت یونانی و اندیش  ةی، فلسفنبوّ

کرده است،    تبیین  مسلمان قبل از خود چون ابن سینا و غزالی

شفافصریح و  واسطترین  ایجاد  در  تئوری  شهود    ةترین  میان 

-عرفانی و تصاویر و تماثیل هنری در جهان اسالم است. صریح

هنر اسالمی    نظری  ةسهروردی که خود بنیانی بر فلسف  ترین بیانِ

است تلویحات چنین ذکر شده  هنگامی که شواغل  : »است در 

ای فرورفته به جانب  یابد، نفس ناطقه در خلسهحسی تقلیل می

صاف    گردد در این هنگام است که لوحِه و مجذوب میقدس متوجّ

گردد. نقش غیبی ش میو شفاف ضمیر آدمی به نقش غیبی منقّ

ی بر حالت ذکر آدمی پرتو  گاهی به سرعت پنهان گشته و گاه 

افكند در برخی موارد نقش غیبی به عالم خیال رسیده و از  می

تسلّ علت  به  نیكوترین  آنجا  به  مشترک  لوح حس  در  خیال  ط 

پذیرد آنچه از باطن  صورت و در غایت حسن و زیبایی ترسیم می

می وی  مشترک  به حس  آدمی  قالب یك  غیب  در  گاهی  رسد 

ر سبیل کتابت سطری  بوده و گاهی بصورت زیبا قابل مشاهده  

دیگر این جریان    آید. یكی از وجوهِنگارش درمی  ةاست که به رشت

باطنی این است که سروش غیبی، صدا و صوتی را به گوش انسان  

انسان   رساند که به هیچ وجه قابل تردید نیست. اعم از این کهمی

حالت باقی  در خواب باشد یا بیداری، آنچه برای وی پس از این 

رؤیایِمی یا  می  ماند،  شمار  به  آشكارصادقه  وحی  یا  «  آید 

 قهی، همان(. و بلخاری  103-104،  1، ج1375)سهروردی،  

 خیال متّصل و منفصل 

اندیشة إ صل و منفصل وجود  شراقی، خیال به دو صورت متّدر 

صل خیالی است حاصل از نفس که به اصطالح، در  دارد. خیال متّ

حسی را به قوة شناختی عرضه   هایِست و دادهاتصال با حواس ا

صل، در بهترین صورت، نفس را که سنخ آن از دارد. خیال متّمی

جنس عالم مثال و خیال است، برای بازگشت به ساحت عِلوی و  

کند و در عین حال،  ت خیال منفصل إعداد میفراشد به وضعیّ

کند  انتقال بازی می  عنوان ابزارِنقش میانجی درون و بیرون را به 

(. در حالت کلی، خیال از حیث نقش  75،  1393)نك خاتمی،  

( 76ای است با دوکارکرد: تجسید و تجرید. )همان،  خالقش، قوه

تواند صور هنری را  همین دو کارکرد است که خیال می  در پرتوِ

إچنان مقتضیِ  مكانکه  ساحت  در  است،  زیبایی  زمان  -شراقِ 

  كان )تجرید(،  ابداع و انشاء کند م -مان)تجسید( و در ساحت ز

سهروردی،    77همان،  نك  ) نیز  ج1375و  فصل  پرتونامه،  ،  3، 

   .سوم(

از آنجا که خیال دارای مراتب تشكیكی است از آن مرتبة اعلی 

از ماده است تا مرحلهکه ذاتاً روحانی است و مجرّ ای که به د 

ادی مشارکت  حسی م  ادراکِ  آید و در کارِاتصال با ماده در می

تواند  یابد و این امتیاز از آنِ خیال است که میل میکند؛ تنزّمی

صل  مادی متّ  سو به ساحتِروحانی و از یك   سو به ساحتِاز یك

ت است که  باشد و از هر دو سو کارپردازی کند؛ همین خصوصیّ

پایة همان  نماید که بر  خیال را واجد دو مرتبة نازل و صاعد می

ن است که روح انسان  د حكمت عالیة هنر هم همیان دو وجه نفس
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ت هبوط کند: هم از لحاظ بازیافت کیفیّیند مدد میرا در این فرآ 

ت در اشكال  گزینی در عالم مادی تجسیدِ معنویّخویش و منزل

و مظاهر مادی که نشانه و رمز خاطرة فروشُدِ خود اوست و هم 

استخالص از عالم تن  از لحاظ إعانة نفس برای فراشُد و تعالی و  

مشتاق   چنان  نفس  که  است  اخیر  حالت  این  از  هم  ماده؛  و 

روح جان  هنرهایِ و  در شوق    انگیزِافزا  و  است  و شعر  موسیقی 

آید  ها به رقص میبازگشت به اصل خویش به سماع و استماع آن

  کند. منظور از خیال نازل، آن شأنِ و آهنگ تراشَوی و فرارَوی می

محض به مرتبة تجسّد مادی و    مرتبة روحانیِ  خیال است که از

اهدایِ صور زیبای    پرداخت صور خالقة خود در ساحت ادی و 

کند و صوری را که در اصل  ل می متمثّل در کالبد امور حسی تنزّ

آورد که قابل تجسّم و تصور  ای درمیمادی نیستند به اشكال نازله 

می هنرمند  و  باشند  محسوسات  هنریدر  آثار  کار    تواند  با  را 

ها معماری و نقاشی  خویش بیافریند. اکثر هنرها و در رأس آن

 اند. مرهون خیال نازل 

ا مرتبة خیال صاعد شأنی از خیال است که صور روحانی را از  امّ  

را متالئم و متناظرِ اصل روحانی    مرتبة مادة حسی منتزع و آن

اع محض و  برد که جز به انتزای فرا میکند و آن را تا مرتبهمی

توان هنرش را پرداخت و عالم آن را دریافت؛  نیروی خیال نمی

نظیر شعر و موسیقی از این فعالیت و مرتبة خیال حاصل    هنرهایِ

از خیال    .(86و 85،  1393)نك خاتمی،    شوندمی استفاده  پس 

زمانی،  -صاعد است که هنرمند با تهذیب صور زیبا از ظواهر مكانی

زیباییِ محضِ غیرمادی، ناگزیر اشكالی  در بازگشت خیال خود به  

فرا درجاتِمی  را  و  تناسب  به  که  مجرّ  آورد  مادة  مختلف  از  د 

حضرت ذاتی    طبیعی است؛ خیال صاعد هنرمند در این حال به

سبب  یابد و بهخیال منفصل که واجد معانی روحانی است راه می

)نك    بدیاتجرّد حاصله، قوای ادراکی او هم در این مقام ارتقاء می

 .(85-92همان،  

 گیری نتیجه

ای  خیال، وسیله  قوة  سهروردی،شناختی  و جمالدر نظام فلسفی  

نیز    هنرمندانو    شناسی استنر و زیباییــبرای تبیین مباحث ه

بهره برده و در این مرحله، هنرمند سالك    آن  در خلق آثار خود از  

محاکات   و  معلقه  صور  خلق  قدرت  همان  که  »کُن«  مقام  به 

،  و نغمات این عالم  های مثالیصورتاعم از    مثال،  های عالمزیبایی

   اند.برخوردار گشته

اندیشة إ صل و منفصل وجود  شراقی، خیال به دو صورت متّدر 

از نفس که در اتصال با  صل خیالی است حاصل  دارد. خیال متّ

دارد.  ی را به قوة شناختی عرضه میحسّ  هایِحواس است و داده

صل، نفس را که سنخ آن از جنس عالم مثال و خیال  خیال متّ

ت خیال  است، برای بازگشت به ساحت عِلوی و فراشد به وضعیّ

و در عین    داردروا می  ،معانی روحانی است  قائم به  که  ،منفصل

ابزارِدرون و بیرون را به  حال، نقش میانجیِ انتقال بازی    عنوان 

 .کندمی

قوه  خالقش،  نقش  حیث  از  خیال  کلی،  حالت  با  در  است  ای 

همین دو کارکرد است که   دوکارکرد: تجسید و تجرید. در پرتوِ

می چنان خیال  را  هنری  صور  إتواند  مقتضیِ  زیبایی  که  شراقِ 

كان  م -زمان )تجسید( و در ساحت زمان-ناست، در ساحت مكا

 )تجرید(،  ابداع و انشاء کند.

سانِ یك سالك اشراقی با  با این تفاسیر، هنرمند در این معنا به

قوة منفصل حرکت کرده    سویاشراق در قوة خیال متّصل خود به

و با راه یافتن به به عالم مثال نغمات و تصاویر مثالی را در جهت  

 بندد. کار میخلق اثر هنری به
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Study of the role and position of the imaginary world in the aesthetics of Suhrawardi 

Abstract 

In Suhrawardi's thought, the word beauty is interpreted as good, which refers to beauty and 

perfection, so whatever is ultimately perfection is beautiful. The aesthetic patterns that Suhrawardi 

introduces in the structure of goodness and love go back to the concept of imagination. By considering 

the imaginary world as one of the multiple worlds of existence and human forces and knowing the 

manifestation of imaginative power for imaginary forms in the imaginary world and the existence of 

a relationship of violence and love between different levels of existence, the reflection of suspended 

forms of that world in the artist's soul can be reflected. Introduce a criterion for discovering the 

transcendent roots of Islamic art. If the world were not imaginary, or if it were, and functioned merely 

as memory and archival power, no art form would take shape, no work of art would take shape, and 

language would no longer have a code and metaphor. And poetic literature did not emerge. With 

these interpretations, the artist in this sense, like an illuminated seeker with illumination in his 

connected imagination, moves towards a separate power and uses the melodies and exemplary 

images to create a work of art by entering the world of example. . The purpose of this study was to 

answer the question of what is the role and place of the imaginary world in the aesthetics of 

Suhrawardi? The method of this research was applied-theoretical in terms of purpose and descriptive-

analytical in terms of method, and the information was obtained in a library method. 

 

Keywords: Imagination World, Suhrawardi, Aesthetics. 


