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Abstract:
Man enjoys different faculties. Functions and boundaries of these Man enjoys different faculties. Functions and boundaries of these 
faculties in the creation system are determined by the creator and 
therefore, moderate and coordinated employment of these facul-
ties secures human happiness. The faculty of imagination is 
among perceptual faculties of Man that have different functions. 
One of these functions is the bilateral role of imagination in reflect-
ing inner meanings in the soul and transition from nature to the ce-
lestial world. If employed correctly, the faculty of imagination pre-
serves its innate function and therefore brings about its associated 
effects and benefits. It seems that, due to change in lifestyle, 
growth of technology, communication, and information, and devel-
opment of virtual and imaginary spaces, the way for excessive 
growth of imagination is paved and the groundwork for its retreat 
from its innate function is laid. In this analytical research, in addi-
tion to explaining this innate function through philosophical and 
mystical approaches, the impact of the new atmosphere on faculty 
of imagination and its deviation from its divine and monotheistic 
functions, in intermediate level, i.e. interpreting and visualization 
of inward input and advanced level, i.e. transition from outer 
aspect to inner aspect, is discussed.  It is also shown that how new 
age lifestyle has damaged the innate function of the faculty of im-
agination and kept man away from goals of creation.                     
Keyword:
Inward input, Functions of Imagination, Impairing Imagination, 
Life Style.
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معانی باطنیدر انعکاس  قوه خیال و تضعیف کارکرد آن

و گذار به ملکوت در عصر جدید  

مقدم یغالمعل

دهیچک

از این قوا در  هرکدامانسان دارای شئون، مراتب و قوای مختلف است، دست خلقت برای 

ای خاص تعیین کرده است که در صورت ام آفرینش، کارکرد مشخص و محدودهنظ

خواهند کرد. قوه خیال از جمله قوای  نیتأمهماهنگ و اعتدالی، سعادت انسان را  یریکارگبه

ادراکی انسان و دارای کارکردهای مختلف است. یکی از این کارکردها نقش دوسویه خیال 

در انعکاس معانی باطنی در صفحه نفس و گذار از طبیعت به ملکوت عالم است. قوه خیال در 

آن را حفظ خواهد صحیح، این کارکرد فطری و آثار و فوائد مترتب بر  یریکارگبهصورت 

با تغییر سبک زندگی، رشد تکنولوژی ارتباطات و اطالعات و توسعه  رسدیمنمود. به نظر 

فضاهای مجازی و خیالی، بستر مناسبی برای رشد افراطی خیال و تعدی و خروج از این 

کارکرد تکوینی و فطری فراهم شده است. در این مقاله به روش تحلیلی ضمن تبیین این 

فضای جدید بر قوه خیال و انحراف آن  تأثیر ،فطری با دو رویکرد فلسفی و عرفانیکارکرد 

در ساحت متوسط یعنی ترجمه و تصویر واردات  ،را از مسیر کارکردهای الهی و توحیدی

که چگونه سبک  ایمدادهبررسی و نشان  ،قلبی و سطح متعالی یعنی عبور از ظاهر به باطن

قوه خیال آسیب زده و انسان را از اهداف آفرینش از تعبیه زندگی جدید به کارکرد فطری 

 این قوه در نهاد انسان دور کرده است. 
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 واردات باطنی، کارکردهای خیال، تضعیف خیال، سبک زندگی :هادواژهیکل

 مقدمه 

تنها موجودی است که حقیقتی جامع داشته و معجونی از  انسان در میان موجودات عالم هستی،

قادر است به اراده  و .(88: 1363)شیرازی، حیوانات و فرشتگان است  خصایص موجودات طبیعی،

از این ابعاد را مورد رشد و شکوفایی قرار دهد. در نگاه الهی، کمال انسان تعالی و  هرکدامخود 

به عوالم عقلی و ملکوتی است. رسیدن به این هدف با  خیالی و ترقیو  ترقی از مرتبه طبیعی

برخی از قوی از آفات، انحرافات و  جانبهکیاست و توسعه  ریپذامکانرشد اعتدالی این قوی 

 . رودمیخطرات این مسیر به شمار 

امروزه عواملی چون تغییر سبک زندگی، رشد علم و تکنولوژی ارتباطات و اطالعات، توسعه 

به توسعه و رشد افراطی خیال، انحراف از طریق  التفات به کثرتو  خیالی و مجازیفضاهای 

اعتدال و اختالل در کارکردهای الهی آن انجامیده است. جهان جدید در نوع افراد، بستر رشد و 

موجب خروج و تعدی  یسازنهیزم. این کندمیتقویت افراطی قوای حسی و خیالی را فراهم 

کارکرد طبیعی و فطری خود شده و در مسیر تکامل نهایی و اهداف غایی  خیال، از جایگاه و

 . کندمیخلقت اختالل ایجاد 

و تقریر محل نزاع برخی از اصول فلسفی مرتبط با کارکرد خیال  مسئلهاین  دادننشانبرای 

در ساحت فلسفه مانند تناظر عوالم هستی با مراتب ادراک، تناسب و سنخیت خیال با کثرت و 

. آنگاه نقش متوسط خیال در ظهور و انعکاس دهیممینقش خیال در تحقق معقوالت را توضیح 

، نماییممیید در خروج خیال از این کارکرد فطری را تبیین فضای جد تأثیرواردات قلبی و باطنی و 

از طبیعت و مثال به عقل و ملکوت را مود بحث قرار داده و  در گذر سپس نقش متعالی خیال

در پایان  م ودهیمیسبک زندگی جدید در انحراف خیال از این کارکرد الهی را نشان  تأثیر

 .پردازیممیقرآن و روایات به نحو ضمنی یا صریح در  موید به طرح همین کارکردها عنوانبه

 تناظر مراتب هستی با مدارک انسانی . 1

حقیقت وجود دارای درجات مختلف از وحدت و کثرت است، مراتب ادراکی نیز متناظر با مراتب 

وجود، مشتمل بر درجات متفاوتی است، به این معنا که برخی از قوای ادراکی، با کثرت و دریافت 
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متناسب با مواجهه و درک وجه وحدانی عالم  یادراکات سنخیت داشته و برخی از قوای جزئی

  :اندشدهخلق 

در دار هستی موجودات محسوس چون انسان طبیعی با ماده و عوارض مخصوص تحقق 

دارند، این انسان در عالم خیال نیز بدون ماده و با مقدار و شکل و خصوصیاتی به نحو 

ثابت شد که عقل قادر است، انسان را با تمام خصوصیات لکن به  متعین وجود دارد، و

 (.505: 3، ج1981)شیرازی،  نحو معقول درک کند

وجود محدود و متعین که در مرتبه طبیعی تحقق یافته و کثرت حاکم بر جهان طبیعت و 

است، با مجاری ادراک محدود یعنی حواس ظاهری و به علم حصولی یعنی  زدهرقمماده را 

که حاصل تماس مستقیم و اتصال  هاصورت. این شودمیدرک  جزئیمعین و  هایصورت واسطهبه

هستند که نفس به میزان قدرت  جزئیآالت حسی با موضوعات خود هستند، همان صور حسی 

گفت مرتبه  توانمی نی؛ بنابراکندمیاین صور درک  واسطهبهو محدودیت حواس خود جهان را 

 ادراک حسی سنخیت و تناسب تام با مرتبه وجود طبیعی و مادی دارد.

در مرتبه خیال نیز همین صور حسی بعد از انقطاع آالت حسی از ماده خارجی حفظ و 

حس ادراک در زمان اتصال و خیال ادراک و حفظ همان صور بعد از  بنابراین، شوندمینگهداری 

و ذکر و خیال همین  کندمیشخصی را ادراک  جزئیاتقوه حس »انقطاع از ماده خارجی است: 

شخصی و ذکر معانی شخصی را درک  هایصورت، خیال کنندمیشخصی را حفظ  جزئیات

 . (169: 1379، سیناابن) «کندمی

 خیال با کثرت  تناسب و سنخیت. 2

 هایصورتلی خیا هایصورتحضور ماده خارجی در تداعی صور خیالی شرط نبوده و  ازآنجاکه

 هایصورتبدون ماده هستند، خیال، بر خالف حس، قدرت تصرف، تغییر، تجزیه و ترکیب  جزئی

حاکم بر ادراک حسی نیز در عالم خیال وجود ندارد. البته  یهاتیمحدودحسی را داشته و  جزئی

و متعین هستند و مادامی که  جزئیخیال کماکان  هایبافتهو  هایساختهخیالی و  هایصورت

 توانمی ؛ لذاآنها را به وحدت و کلیت متصف کرد تواننمیاز بند صورت داشتن رها نشده باشند، 

و تجزیه  انشاگفت خیال نیز تناسب و سنخیت با عالم کثرت دارد، بلکه به جهت قدرت خیال بر 

حاکم بر حس و طبیعت و از کثرت  مراتببه الیبر خو ترکیب نامتناهی صور، کثرت حاکم 
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همین ویژگی، رشد افراطی خیال در این  حسببهاست.  دتریشدو  تریقوآن  یهاتیمحدود

 قرار گرفته است. موردبحثآسیب  عنوانبهنوشته 

در گذر از مرتبه حس و خیال و کاربرد صحیح و اعتدالی آنهاست که قوای عقلی و باطنی 

آن را برای انسان  تریعالجه وحدانی هستی و مراتب و و کنندمیفرصت ظهور و فعالیت پیدا 

در کنار قوای حسی و خیالی که برای مواجهه و گزارش کثرت در انسان  نی؛ بنابراندینمایمآشکار 

وجود و وحدت و  تریعال، قوای عقلی و شهودی تناسب و سنخیت تام با مراتب کردندیمفعالیت 

است،  ترشدهشناختهوحدت نزد عقول  رحوم سبزواری:فعلیت حاکم بر آنها دارند. به تعبیر م

  .(383: 2، ج 1379 ،یسبزوار) است ترکثرت نزد خیال روشن کهچنان

 انعکاس معانی باطنی قوه خیال و نقش متوسط آن در. 3

یکی از کارکردهای فطری خیال، انعکاس و اظهار حقایق عقلی، واردات قلبی، الهامات ملکوتی و 

 حسببهو تعبیر برای انسان است. انسان قادر است  لیتأوقابل  هایصورتمکاشفات باطنی، در قالب 

ضعف باطن خود با عوالم ملکوتی و حقایق غیبی ارتباط و اتصال برقرار کند. این ارتباط شدت و 

این » ، بر اساس تکوین در غالب افراد تحقق دارد:شودمییا شروع ؤدارد، اما سطح اولیه آن که از ر

 .(388: 1413)فارابی، « باالتر استدلیل بر اتصال فطری نفس به عوالم  هاخواب

  :کنندمیاین معانی اگرچه خود از سنخ صورت نیستند، اما در صفحه خیال صورتی مناسب پیدا 

، گاه ضعیف است و اثری در خیال باقی شودمیاثر روحانی که در خواب برای نفس سانح 

، البته خیال در این انتقال و کندمیاست و خیال را تحریک  تریقوو گاه  گذاردینم

 .(226: 1400، سیناابن) کندمیحکایت دخالت 

هر چه از کدورت و  است که کنندهمنعکس یانهیآدر این تصویر و ترسیم، نفس مانند  

خیال مبرا  هیپایبآمیختگی با اوهام، وساوس، خطورات، هواجس و دیگر مجعوالت و مالعبات 

از معنای مشهود ارائه خواهد کرد، گه گاه نیاز به تعبیر ندارد  یترمطابقو  ترمناسبباشد، صورت 

 محتوای خود را ترسیم خواهد کرد:  لیتأوو گاه با تعبیر و 

نیازمند تعبیر است،  غالباً، گاه نیاز به تعبیر ندارد، اما شودمیآنچه در خیال مقید آشکار 

زیرا معانی وارده وقتی در قالب صورت ظاهر شوند، مطابق با مناسبتی که بین این معانی 

 .(18: 1381)قیصری،  شوندمیهست، ظاهر  هاصورتبا 
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قادر است این مهم را به انجام  الهی خود، اما خیال تنها در صورت اعتدال و حفظ طبیعت 

که معانی دریافتی صورت مناسب پیدا  شودمیرساند. تغییر ساختار و زنگار گرفتگی خیال باعث 

تغییر کرده  گفتهشیپعوامل  تأثیرنباشد. اگر آینه خیال تحت  ریپذامکاننکرده و کشف حقیقت آنها 

 ، صورت آن معنا را نیز دگرگون دریافت خواهد کرد.باشد، مانند آینه شکسته یا خمیده یا آلوده

و  ایرؤنوع ارتباط باطنی که همان  نیترسادهحتی در  غبارآلودآشفته و  یهاالیخ رونیازا 

که نه خود و نه  کنندمیخواب است، معانی را در لباس اضغاث احالم و صور پریشان دریافت 

خاص زندگی  شرایط، محیط و تبعبهآنها را دریابد. قوه خیال  لیتأوشخص معبر قادر نیست، 

، اوال با مشغول کردن نفس به سیر در خیال و اساسبیخیالی  هایصورتجدید و انباشتگی 

خیالی از تعالی و ارتقاء نفس به حقایق باطنی ممانعت  هایصورتسرگرم شدن به تجزیه و ترکیب 

بندی معانی و ادراکات  باطن، با همین سرمایه انباشته در صورتبر فرض ارتباط با  ثانیا  و  کندمی

. پس شاید بتوان نمایدمیمعنوی مداخله و آنها را در قالبهای صوری مغشوش و مشوش تصویر 

نفس و خیال  ی، محصول سبک زندگی جدید و پریشانواقعیتگفت خوابهای آشفته و عاری از 

 . شودمیدر پوششی از مداخله های خیال پنهان است که اگر هم حقیقتی در ورای آن باشد، 

صادقانه و  یاهایرؤبه همین میزان در جامعه جدید با تغییر سبک زندگی و تقویت خیال، 

. شودمیوجود داست، کمتر مشاهده  ترسادهسنتی و  یهایزندگیا حاکی از غیب که در  واقعبهقریب 

 آشفتگی است که ارمغان سبک زندگی جدید است:ثمره میدان دادن به خیال، اضطراب، پریشانی و 

 دیعقا و آرا در ثبات عدم و ییگراتینسب و یعلم ریتح دچار یمعرفت بُعد در امروز، بشر

 نانیاطم و آرامش اضطراب، فقدان و ی، افسردگیعمل دیترد ، دچاریروان بُعد در و است

 (.13: 1389آملی، )جوادی است یشتنیخوی، بیریتعب به و یگانگیازخودب و خاطر

فقدان امکانات، تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی میزان آرامش و  رغمعلیدر جوامع سنتی  

 یاهایرؤدینی و  یهاتجربهو مقدار  خوردمیاطمینان و سکونت و صفای نفس بیشتر به چشم 

 است.  شدهیمصادقه نیز در سطح عرفی و عمومی بیشتر حاصل 

، علوم و اطالعات مغشوش و اساسیبان جوالن اوهام، افکار صفحه خیال مید کهیدرصورت

، با اخالل و اختالل مواجه خواهد گفتهشیپدر کارکرد طبیعی  رگریتصومضطرب باشد، این قوه 

ی مطابق یا مشابه و نزدیک به آن معانی ارائه کند. هایصورتشد و نباید انتظار داشت که بتواند 
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در خیال تضعیف شده یا از  محفوظطبیعی  هایصورتاکی و آن تناسب طبیعی میان معانی ادر

بین رفته و قوه خیال قادر نیست، معادل مناسبی برای اظهار و انعکاس معنای القایی به نفس 

 پیدا کند. در حالی که در حالت طبیعی میان معانی وارده و صور خیال مناسبتهایی برقرار است: 

بود، به علم تعبیر کرد، اگر  دهید خوابه در همین جهت پیامبر اکرم شیر را ک به و

 صورتت به الیخحقیقتی مناسب و جامع میان شیر و علم وجود نداشت، علم در عالم 

 .(257: 1ج )ابن عربی، شدینمشیر ظاهر 

خیالی و آشوب  هایصورت یدگرگونپس امروزه و با تغییر ابعاد مختلف سبک زندگی، تنوع و 

قابلیت تعالی نفس و اتصال به مرتبه ماوراء و ادراک معان باطنی  اوال  و اغتشاش حاکم بر این صور، 

زواید خیالی در تعبیر و ترجمه معانی و ادراکات باطنی مداخله نموده و  ثانیا و  یابدمیکاهش 

خیالی  هایصورتنکه رسوب ای ویژهبه. دهدمیو تعبیر ارائه  تأویلتصویری مغشوش و غیر قابل 

، آغاز و گیردمیاز مقاطع ابتدایی زندگی و دوران کودکی که شخصیت انسان جدید در آن شکل 

 در بزرگسالی در نفس نهادینه شده است. 

ذهنی و  هایبازی، کودکان بیشتر با ش تکنولوژی و توسعه فضاهای مجازیدر عصر گستر

 هایصورتو خیال از دوران کودکی با انواع  شوندمیتخیلی سرگرم  هایصحنهخیالی و مشاهده 

 نی؛ بنابراشودمیازایی در عالم عینی ندارند، تغذیه  ما بهخیالی نامتعارف و دور از واقع که هیچ 

ب و با ، حتی در خوامتخیله است هایساختهو  هابافتهسرشار از  خزانه خیال در طول زندگی،

به همه مراتب طبیعی، خیالی و عقلی خود مرتبط  اگرچه، نفس مسدود شدن مجاری ادراک حسی

است، اما به جهت سیطره قوه خیال بر نفس و انس و الفت بیشتری که با خیال و متخیله پیدا 

عقلی و  مراتببهکثرت تعلق و ارتباط با صور خیالی، فرصت و قابلیت رهایی و اشتغال  نموده و

که رشد و توسعه  کندمی خیالتفات خود را بیشتر متوجه ال ؛ لذاکندنمیباطنی و ملکوتی را پیدا 

، با اموری که در بیداری شودمیبین آنچه در خواب ظاهر »: اندکردهبیشتری در صحنه نفس پیدا 

 (.43: 13تا: ج)غزالی، بی« غالب است، مناسبت وجود دارد

مشغول به چیزی نفوس انسانی در خواب ، خواب زمان تفریح و وقت فراغت نفس است

 بیشتری با نفس داشته و نفس بدان خو گرفته باشد.و سنخیت احاطه و غلبه  خواهند شد که

اهل علم و دانش و تفکر یا ریاضت و تهذیب خیال، ممکن است در خواب به کشف  کهچنان



 ديو گذار به ملکوت در عصر جد يباطن يکارکرد آن در انعکاس معان فیو تضع الیقوه خ

 

 

103 

تجربی یا کشف حقیقتی معنوی  یامسئلهریاضی، حل  یامعادلهعقلی،  یاستدالل و برهان

خیال نیز به همان بعد خیالی و تولید اضغاث احالم  هایبازیرفتار در اوهام و بپردازند، نفس گ

بدیع و شگفت، اضغاث  هایصورتخیالی، ارائه  یهاانباشتهبازی با در نتیجه  خواهد پرداخت.

 .انسان در عصر جدید خواهد بود یاهایرؤنفس، محتوای بسیاری از  کردنسرگرماحالم و 
در این مرتبه نفس که قابلیت ارتقا و اتصال به معانی باطنی را ندارد به خیال مشغول شده و 

 یجابهصرف نموده،  اساسیب هایصورتخیال که تمام ظرفیت خود را در جمع و ترکیب و تفصیل 

 ،محفوظ هایصورتاز همان  زیانگدلترکیبی شگفت و  هایصورت یانشاتغذیه از باطن و بیرون، با 

رنگین بدون تعبیر مشغول نموده و به تعبیر قرآن او را با  رؤیاهاینفس را به  هاسالبلکه  هاساعت

 ترینابتداییعملی در  روسلوکیس. از این روست که در عرفان و کندمیمشتی اضغاث احالم سرگرم 

 .(100: 1370، آشتیانی، 52: 1ج ،1422کاشانی، ) کنندمیبه تجرید و تهذیب خیال توصیه  هاگام

د، ظرفیت ارتباط با معانی توانمیکه تکیه افراطی بر مخیالت چگونه  شودمیاز اینجا معلوم 

باطنی و حقایق عقلی و ملکوتی را تضعیف نموده و قابلیت تصویر معارف معنوی و ادراکات الهامی 

، این شودمیجب الهی را کاهش دهد. در مقابل کنترل و تربیت خیال و استفاده اعتدالی از آن مو

خیالی مطابق با واقعیات را در خزانه خود حفظ کند، تا در ارتباط با ملکوت قادر  هایصورتقوه 

خیالی و متناسب با ادراکات باطنی باشد. همچنین ظرفیت ارتباط  هایصورت نیترکینزدبه ارائه 

 و اتصال به عوالم باطنی را افزایش دهد.

 بور نفس از طبیعت به باطن و ملکوت عالمخیال و نقش متعالی آن در ع. 4

آن در انتقال از  اتیبرزخکارکرد دیگر خیال و حکمت تعبیه آن در نفس انسان، نقش وساطت و 

و مراتب مختلف داشته و در کنار این  هاهیالطبیعت به عوالم تجردی باالتر است. عالم وجود 

گفتیم  کهچنانانسان صورت ظاهری و ملکی، معنایی باطنی و ملکوتی در عالم تحقق دارد. 

قوه خیال مشتمل بر همه این عوالم بوده و کمال نهایی او گذر از طبیعت به عالم ملکوت است. 

روحانی و تجرد را داراست، عالم  یهایژگیودر نفس با خصوصیات برزخی خود که بسیاری از 

د معبر و گذرگاه خوبی برای عبور از افق طبیعت و وصول به آستانه تجرد روحانی و ملکوتی توانمی

مکان  از ماده، فراتر بودن از زمان، استغناچون عدم محدودیت،  ییهایژگیوباشد. انسان در خیال 
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و ... را به عینه مشاهده  ، جهترمو اشاره، عدم کون و فساد، عدم تغییر، فقدان حرکت وزن، ج

که عالم خیال حقیقتی مجرد از ماده و عاری از خصوصیات  یابدمیو به علم شهودی در  کندمی

 مشهود آن دارد. 

، ثبوت حقیقتی مجرد تحقق یافتهعالمی مجرد از ماده و همراه با صور خیالی  کهچنانپس 

طریق وصول به آن حقایق  عنوانبهاز خیال متوسطین باید  ممکن است واز ماده و صورت، نیز 

عارفان به حقیقت نفس، وقوع چنین عالمی نیز در صحنه نفس اگرچه برای مجرد استمداد کرد. 

 به علم شهودی و عینی حاصل شده است.

درکی صوری از مرتبه طبیعی وجود برای انسان حاصل  اگرچهحس و خیال  بنابراین 

باطنی عالم باشند. خیال در حالت فطری  هایالیهز کشف و تحلیل ، اما نباید مانع عقل اکنندمی

حسی و خیالی در باطن خود مدبری الهی  هایصورتو تحت حاکمیت عقل به این حقیقت که 

واقع شده است، اذعان و اعتراف  ،ورای حس و خیال عوالم عقلی و مجرد محضو ملکوتی دارند و 

نمونه و شاهد آشکار تجرد برزخی به  عنوانبهرا  مجرد خیالی هایصورتخواهد نمود، بلکه 

عقلی ضمیمه خواهد کرد. این گذر از ظاهر صوری طبیعت و خیال به باطن روحانی  هایاستدالل

 . (64: 1371قونوی، ) عالم، کارکرد فطری و الهی خیال در این حوزه است

، از این فطرت الهی در دنیای جدیداگر خیال به جهت انس و غلبه و سیطره مادیت و کثرت 

، حکم عقل در باطن معنوی زندیبازمکمیت عقل و دل در این زمینه نیز سر اخود خارج شد، از ح

. این سرگرمی کردعالم را انکار نموده و هستی را در همین مرتبه طبیعی و مادی منحصر خواهد 

وسط اثبات حقایق و غفلت بزرگ، خیال و مثال را که معبر توجه به باطن و ملکوت عالم و حد 

 مجرد است، از کارکرد حقیقی، فطری و الهی خود خارج خواهد کرد.  

انسان در خلقت تکوینی خود با ملکوت عالم ارتباط و اتصال دارد. میان درک این اتصال و 

معکوس برقرار است، هر چه تعلق و وابستگی و توجه  یارابطهمیزان اشتغال و تعلق به کثرات، 

بیشتر باشد، نفس از سفر به باطن و کشف و شهود حقایق باطنی یا اعتقاد و التزام به عالم صورت 

 مفهومی به توحید و فروعات آن بیشتر عاجز و محروم خواهد ماند: 

 کندمینفس از اشتغال بدن و حرکات ضروری حفظ آن فراغت پیدا  هرگاهکه  ینیبینم

ه فطری نفس به ابعاد متعالی خود از خواب یا اغماء یا توج واسطهبهو حواس ظاهری ... 
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 کندمی، فرصت را غنیمت شمرده و به باطن و ذات خویش رجوع مانندیبازمفعالیت 

  .(177: 9، ج1981)شیرازی، 

، مراتب ضعیفی از آن برای غالب دارداین ارتباط متناسب با میزان این التفات شدت و ضعف 

که به تعبیر قرآن  ایعدهقابل تحقق است و برای  تینهایبمیسر است، مراتب باالتر تا  هاانسان

 ، مسدود است.اندشدهگرفتار ختم دل و قفل قلب 

باطن روزنه ملکوت و مزرعه رویش این واردات است، اما حقیقت این  حسببه اگرچهنفس 

بخش عمده وجود  رونیازااست که از ابتدا در عالم طبیعت و محسوسات تکون پیدا کرده است. 

باید مقدمه جوانه  اگرچهخیال است، این مزرعه طبیعی  نهایتا  انسانی در اسارت طبیعت، حس و 

، اما پرورش این قوای فطری و رها شدن از قید د و شکوفایی عقالنیت و شهود باشدزدن، رش

انسان از دام طبیعت که  رهاییطبیعت، حس و خیال بسیار دشوار است. وحی و عقل برای 

. رهایی از صورت ظاهری عالم، تحویل اندکردهغالب ساکنان این وادی است، تالش  حالشرح

ت بودن، وهمی واهر محسوس، خیال بودن، عکس و مرآطبیعت به ظلمت و تاریکی، مجاز بودن ظ

رفان، همه فلسفه و عتعبیر دیگر در کتب آسمانی، روایات،  هادهبودن عالم، سراب بودن و 

: انددادهعبور از ظاهر و توجه به حقایق باطنی عالم تذکر  ،تجرید خیالتطهیر نفس،  ضرورتبه

عالم عقل که اصل و معدن لذات و شادی و عزت توست روی  یسوبهای نفس از طبیعت »

 .(245: 1381)شیرازی، « برگردان

عالم طبیعت در  درشد. انسان این تذکر با یهانمونه نیتریمیقداز تمثیل افالطون شاید  

تاریکی جز خیال و مجاز حاکم نیست، آنچه به  نیدر امظلم و تاریک گرفتار شده است و غاری 

از حقیقت عاری است. انسان از درک حقیقت مادامی که در این اسارت قرار  یابدمیحواس در 

از حقایق که او را مدتی به  یاهیسا، جز کندمیاست. آنچه او در این زندان مشاهده  بهرهیبدارد، 

عمر خود را در همین ظن و گمان و وهم و خیال  هاانسانخود سرگرم کرده است، نیست. اغلب 

از پای  ریوزنجغلکه این  شوندمی. از میان این زندانیان معدود کسانی موفق کنندمیسپری 

ن حقیقت است که خیالی بردارند و تا حدودی به مشاهده حقیقت نائل آیند. در مقام مشاهده آ

نفس مادامی که به استعمال این حواس ظاهر »: شودمیبرای او آشکار  دیدیمبودن آنچه از قبل 
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ظهور  هاصورتو اال آن  کندمیباطنی غفلت  هایصورتو قوای محرکه مشغول است، از مشاهده 

 .(328 :1360)شیرازی،  «و جالی بیشتری از این حسیات دارند

است  بهرهبیسالمی نیز این حقیقت که عالم مشهود و محسوس از وجود حقیقی در عرفان ا 

بلکه از ارکان مبانی عرفان  ،منعکس شده خوبیبهحقیقتی ندارد  ،و جز خیال و وهم و عکس

، شودمیصورت محسوسات در این مرتبه طبیعی برای انسان حاصل  عنوانبهنظری است. آنچه 

. اندشدهاین مراتب نازل برای ترقی و وصول به آن حقیقت طراحی  حقیقتی در باطن عالم دارد که

وجود  کحقیقت ی حسببه، آیددرمیچه در عالم ماده و طبیعت احساس شده یا به تخیل  آن

تر و باالتر در عالم ملکوت دارد و عکس و ظهور آن باطن ملکوتی در مرتبه طبیعت است راقی

در معرض شعاع خورشید حقیقت باید دیوارهای بلند این . سالک برای حضور (98: 1375)قیصری، 

 زندان صوری را ویران کند. 

برای رسیدن به کمال نهایی که مشاهده و فنای در حق است، انسان با طی مقدمات طبیعی 

که آنچه تا کنون سرگرم آن  یابدمیو مادی و رشد و شکوفایی عقل و قلب به این حقیقت دست 

ه کبرسد  یاو پرواز را به او بیاموزد. وقتی انسان به مرتبه رفتنراهشده بود، ابزاری موقت بود که 

ابد، به درک عقلی باطن ملکوتی ی ییرها یاز دام حس و خیال و از توجه به اعتبارات علم حصول

این ادراک حسی و خیالی که در نفس  شود. رویه دیگریآن واصل م یعالم و باالتر شهود عرفان

 حسببه که ، همان درک عقلی باطن یا شهود عرفانی ملکوت خواهد بودشودمیمدرک حاصل 

 .گرددیم، برای او حاصل کندمیاستعداد نفس و توجهی که به عوالم مجرد پیدا 

که تابع برای صعود به مثال منفصل و عقل امری تکوینی است  وانفعالفعلاین  یسازنهیزم

حقیقت نفس و مرتبه وجودی آن است. حقیقت انسان نسبت به حس و مثال این جامعیت را 

همین حقیقت تکوینی حاصل است.  حسببه هاانساندارد و مراتب ابتدایی این ادراک برای همه 

 خاطربهو  اندغافلکسانی که تعلق شدیدتری به امور جسمانی و مادی دارند، از درک این حقیقت 

که از ی الیخمحسوس و  هایصورتکه این  آیدمی به وجودنس با طبیعت این توهم برای آنها ا

از توجه و  انسانتمام حقیقت عالم است، با توقف در گذرگاه حس و خیال  کندمیعالم دریافت 

ک ی، بلکه عین فنا و استهالتعالحقراهیابی به باطن اشیاء که حقیقت اشیاء و جنبه ربط و اتصال به

 ماند. باز می ،این وهمیات در وجود نامتناهی حق است
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این توجه  ییگرایماد، سیطره خیال و سلطه مبنای ییگرااحساستغییر سبک زندگی، غلبه 

انسان را از توجه به ابعاد  روزروزبهو تعلق به ماده، عالم کثرت و جهان صورت را شدت بخشیده و 

 . کندمی ترمحرومو  دورترملکوتی و روابط معنوی و باطنی در عالم 

رشد فزاینده علم و تکنولوژی مادی، تقویت خیال، تالش برای تحقق تخیالت در طبیعت، 

 صورتبهو باطن هستی دورتر و  قتیحقفضاهای خیالی و مجازی و تجهیزات ارتباطی انسان را از 

کرده و بستر مناسبی برای جوالن خیال و تخیل و واقع پنداری آنها  ترمأنوسی و خیالی عالم ظاهر

و تکثیر  یپردازالیخآورده است. لذت و کمال خیال در این است که هر چه بیشتر به این  به وجود

 . (115: 1363شیرازی، ) خود ادامه دهد هایبافتهبه بافتن و واقع پنداری  و تکثر صور مشغول بوده و

 حسببهکه  کندمیخیال همواره اهداف و غایات نزدیک و سراب گونه برای انسان تصویر 

در  هامدتانسان است. انسان  یهاتیمحدودتحلیل عقلی خارج از محدوده قدرت، امکانات و 

 ییگراحس، تا جایی که در حصار این دودیم پنداشتیممسیر رسیدن به سرابی که آن را آب 

 در است یسراب چون اعمالشان افرندک هک یسانک»: ورزدیمبه ملکوت، مجردات و خداوند کفر 

 هک ابدی آن نزد را خدا ابد، وین یزیچ رسد بدان چون و پندارد آب را آن، کامتشنه هک یابانیب

کسانی که  عاقبتسپس » ؛(39)نور:  «است الحساب سریع وندخدا و بدهد وکمالتمام را او حساب

  .(10)روم:  «گرفتار بودند، این شد که آیات خداوند را تکذیب و آنها را استهزاء کنند هایبدبه 

و زمانی به حقیقت پی  گیردمیو استعداد او را در این زمینه از او  اخیال این انرژی و قو

ت و عذاب از که دوران اختیار، تکلیف و کسب برای او به پایان رسیده است و جز حسر بردیم

 صورتبه شانیبرا را اعمالشان خداوند چنیناین» :مسیری که آمده چیزی دستگیر او نشده است

 .(167)بقره: « سازدمی مجسم هاحسرت

 پنج»: بازدمی ینشدنتمامزندگی، جوانی، سالمتی و فراغت خود را در این قمار کودکانه و 

 شیپ ثروت و یماریب از شیپ صحت یریپ از شیپ یجوان شمار متیغن زیچ پنج از شیپ را زیچ

و به تعبیر قرآن  (225: 1382)پاینده، « گمر از شیپ یزندگ و اشتغال از شیپ فراغت و یازمندین از

 .(2)عصر:  «اندزیان و خسران در همه هاانسان»: کندمیدر سرمایه خسارت 

وهم و خیال که خود از ایادی ابلیس و مظاهر نفسانی او هستند، برای متوقف کردن انسان 

. در کندمیبرای او تصویر  یدرپیپظاهری را  هایجذابیتدر این گذرگاه و نرسیدن به مقصد، 
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مسیر و ورد به  رهاکردنو دائم به  گشایندمیچیزها  نیترجذاب یسوبه هاییدروازهاین مسیر 

در این . انسان عصر خیال، مانند مسافری است که در هر قدم کنندمیفرعی دعوت  یهااهراین 

 یهایدنینوشو  هایخوردنمملو از  یاسفرهرو به باغ و گلستان و بوستان و  یادروازه، به مسیر

ندای فطرت درون در چنین فضایی . شودمیدنیایی دعوت  یهالذتو  ییایرؤ یهانتیزلذیذ و 

بر بیرون در استفاده اعتدالی از مقدمات و استقامت و حرکت در صراط در این همهمه محو و پیام

. اگر کسی به قدرت و اراده معطوف به عقالنیت، وحی و شهود، گوش جان خود را خواهد شد

عبور کند:  سالمتبهبرای شنیدن این ندا تربیت نکرده باشد، بعید است که بتواند از این گذرگاه 

 .(276: 1تا، ج)نراقی، بی« و به حقیقت که با اضطراب امواج خواطر، سالمت مشکل است»

را به  هشتادسالهکه به تعبیر قرآن زندگی  کندمی خود غرقخیال چنان انسان را در عالم 

لحظه دیدن  نیترحساس، مانند کسی که همواره محو تماشای (113: )مؤمنون گذراندیمروزی 

 هک سانک همان» :نمایش جذاب است، عمر سپری کرده و به صنع خود خوشحال استیک 

« کارهای نیکو دارند کنندمیخیال  کهیدرحال، شده بر هدر ایدن نیا یزندگ در شانیا وششک

طوالنی به آنها تکیه  یهامدت، نفس برای ردیگیفرامفاسد قلب را  یهاالیخ» ؛(104)کهف: 

 .(35:  8تا، ج)غزالی، بی« رسیدن به رستگاری تمام شود، تا عمر بدون کندمی

عصر خیال بدون توشه وارد زمستان  یهاانسان، تا دهدمیخیال زندگی را بهار دائم نمایش 

زندگی فراموش کنند. چنین القا  یهاتیجدکه از  بخشدیمرا چنان جذابیت  لهوولعبشوند. 

الهی دائمی است. آنچه انبیاء و اولیاء و  یهانعمتکه همیشه این توانایی باقی است،  کندمی

امور جدی را به بازی گرفته و حقایق معنوی را نادیده  ؛ لذا، جدی نیستندیگویمشرایع و سنن 

 :زنندیمریسمان الهی به تار عنکبوت چنگ  یجابهو  کنندمی خوشدل، به سراب خیال انگارندیم

برای خود  یاخانهی خود برگزیدند، مثَل عنکبوت است که مثَل کسانی که غیر از خدا را اولیا»

 .(41)عنکبوت:  «دانستندیماگر  ،خانه عنکبوت است هاخانه نیترسست کهیدرحالانتخاب کرده؛ 

 توجه به کارکردهای خیال در معارف دینی. 5

قرآن  موردتوجهآن در راهزنی و غلبه بر عقل  یهابیآساستفاده اعتدالی از قوه خیال و پرهیز از 

 ،اگرچه بررسی خیال و کارکردهای مثبت و منفی آن در قران و روایات ،و روایات نیز بوده است
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خیال و غلبه  ییگراکثرتمحل بحث یعنی ساحت  مسئلهاما در  ،است ترگستردهنیازمند مجالی 

 وایات ارائه کرد.قرآن و ر از یداتیمؤ توانمیبر عقالنیت و نیز نقش خیال در ترجمه واردات قلبی 

 و فریبندگی خیال نگریسطحی ،گراییکثرت. 1. 5

تنها در سوره مبارکه طه و جریان سحره فرعون و موسی، استعمال  صراحتبهدر قرآن ماده خیال 

 توانمیاما از همین آیه  (66)طه:  «تَسْعی أَنَّها سِحْرِهِمْ مِنْ هِیإِلَ لُیخَ ی هُمْیعِصِ وَ حِبالُهُمْ فَإِذا»شده است: 

برای جوالن  یبسترساز، کثرت زدگی، مدافعه با عقل و وحی، ییظاهرگرایدی بر نقش خیال در ؤم

برای غلبه فریبکاری و شیطنت که همه از انحراف  یسازنهیزمو خالف واقع و  اساسیب هایصورت

 ، استفاده کرد.شودمیو اختالل در کارکرد خیال ناشی 

و  کندمیدر مقابل فطرت، عقل و استدالل که تا حدودی راه را برای کشف واقعیت همراه 

، خیال او را از کندمیتکیه و ممارست در اندیشه و تفکر عقلی که انسان را به حقیقت نزدیک 

و تارهای  بازانشعبدهساحران و  یهاطناب. انسان وهم زده، نمایدمیکشف و درک واقع دور 

توسط عنکبوت خیال، را مستمسک مقابله با وحی و نبوت و معارف حقیقی الهی قرار  تنیده شده

که اوهام خالف واقع بر حوزه وجود انسانی غلبه  هاستتیواقعبا غلبه خیال و دوری از  .دهدمی

نموده و او را تحت حاکمیت وهم و خیال که مظهر شیطنت و فریب در درون انسان است، به 

 . کشاندیمبیراهه و سقوط 

و تغییر در سبک نگرش  ییظاهرگرااکنون با نظر به فضایی که در توسعه و تکثر اطالعات، غلبه 

نزدیکی به خیال، دوری از عقالنیت و استدالل و اسارت در  توانمیو زندگی پدید آمده است، 

 ده کرد.عصر جدید مشاه یهاانسانخیال را در بسیاری از  یبازشعبده سطحی گرایی، فریبندگی و

. کندمی، رشد بیشتری پیدا یرواقعیغبا انحراف از این صراط، نیرنگ و فریب و مظاهر 

 هادامو  هابیفرسحر و جادوی تکنولوژی انواع و اقسام  برهیباتکند توانمی صفتطانیش یهاانسان

را که قادر به تشخیص، کنترل خیال و مسلح به سالح تفکر نیستند، با  یلوحانسادهرا طراحی و 

خیال و دفع عقل  برهیباتکساحران به تعبیر قرآن  کهچناناین نمایش ظاهری فریب دهند، 

توانست،  توانستند سحر خود را با معجزه موسی در چشم مردم یکسان جلوه دهند و سامری

معرفی کند. در مقابل خیال، عقل و  لیاسرائیبنداوند به خ یجابهگوساله دست آفریده خود را 
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اندیشه واقعی حتی اگر در سحره فرعون هم باشد، باالخره صراط مستقیم را به انسان نشان داده 

 و میمستق صراط بر هک یمردمان»: کنندمیو خیالی بودن نمایش خود را در محکمه عقل درک 

 یسازگار و یهماهنگ شانعاقله قوّه و الیخ قوّه نیب ..ه .ک ها هستندهمان باشندیم راست راه

 .(87: 22، ج1380مطهری، ) «است عقل فرشته میتسل آنها واهمه و الیخ طانیش است،

، ناظر به نقش فریبنده خیال در میرمستقیغمفسران برخی تعابیر قرآنی را هم به نحو 

 اةُیالْحَ أَنَّمَا»: دیفرمایم. قرآن کریم در سوره مبارکه حدید انددانستهانسان به طبیعت  کردنسرگرم

، لعب همان  دهدمی. حقیقت دنیا را اموری از جمله لعب و لهو تشکیل (20)حدید:  «لَهْوٌ وَ لَعِبٌ ایالدُّنْ

 اللعب»: شودمیبازی های خیال گونه و کودکانه  است که حقیقتی نداشته و با اهداف خیالی انجام 

 . (329 :2ج ،1417طباطبایی، ) «ةیقیحق ال ةیالیخ ةیلغا صدری یالذ الفعل هو

و در جستجوی هدف  پردازدیمو معاد  مبدأدر مقابل جدیت و عقالنیت که به مسائل اساسی 

و  بازداشتهانسان را از تفکر در حقیقت راه و هدف نهایی و توشه مسیر  لبنهایی خلقت است، 

 را ارک نیا چرا بچه نیا :کندمیظاهری، خیالی و موقت دنیا  وبرقزرق کودکانه، یهایبازسرگرم 

 .(642: 26ج ،1380مطهری، ) رسدیم یهدف به خودش الیخ عالم در او ند؟کیم

همچنین قرآن کریم این حیات دنیایی را، دارای آخرت و باطن حقیقی معرفی کرده است و 

 تنها»ظاهر از درک آن حقیقت غافل توصیف نموده است: غالب مردم را به جهت گرفتاری در 

. خیال با خصیصه انس و الفت به (7)روم: « اندغافل آخرت از و دانندیرا م ایدن یزندگ از یظاهر

گذشت، یکی از عوامل  کهچنان، یرواقعیغ یهاکششو  هاتیجذابمظاهر متکثر طبیعت و ایجاد 

 توقف در این مظاهر طبیعی و عدم وصول به حقیقت باطنی است. 

سنخیت خیال با کثرت و تشتت و آشفتگی و اشتغال دائم به ایجاد صور خیالی هم در برخی 

 یعنی ... کشَغَلَ تَشْغَلْهُ لَمْ انْ النَّفْسُ :ندیفرمایم السالمهیعل نیرالمؤمنیشده است: ام دادهروایات تذکر 

 (788: 22ج ،1380مطهری، ) ندکیم مشغول خودش به را تو او ،ینکن مشغول یارک به را نفس تو اگر

 .عدم تعطیل در خیال تلقی کرد گفتةشیپناظر به همان خصیصه  توانمیاین روایت را 

ر دیگری از تشویش خیال و ضرورت کنترل آن با عقل یهمین تعلیق و اضطراب دل که تعب

 یعَل مُعَلَّقَةٍ فاَلةٍ یف شَةٍیر مَثَلِک الْقَلْبِ  هذَا مَثَلُ  انَّما» وارد شده است: در روایتی از پیامبر اکرم هم است.
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 درخت شاخه به ،ابانیب در که. پری است مثَل ها،انسان دل مثَل ،«لِبَطْنٍ ظَهْراً حُیالرِّ تُقَلِّبُهَا شَجَرَةٍ

 .کندمیباد همواره آن را زیر و رو  شده است و زانیآو

این روایت نیز ممکن  ناظر به نفس و خصایص روحی انسان است. در معموال قلب در روایات  

 نجایا در هک آدمیبن قلبیا کنایه از خود قوه خیال باشد: است، ناظر به نفس از جهت قوه خیال 

 رودیم شاخه آن به شاخه نیا از ستد،یاینم جا یک هک الیخ قوه مثل است، الیخ قوه منظور

 .(490: 23ج ،1380مطهری، )

 ترجمه و تمثل حقایق معنوی در خیال. 2. 5

ترجمه واردات قلبی و تمثل معانی باطنی و نقش خیال در این زمینه برخی آیات قرآن  مسئلهدر 

 َفتَمَثَّلَ رُوحَنا هایإِلَ أَرَْسلْنا» :دیفرمایمقرار گرفته است، قرآن کریم در سوره مبارکه مریم  مورداستفاده

مراتب باطنی خود با ملکوت عالم مرتبط و  حسببهگذشت نفس  کهچنان. (17 )مریم: «ایسَوِ بَشَراً لَها

، اما بعد از آن ارتباط باطنی، اندمنزهو عوارض آن  متحد است، این حقایق معنوی از ماده، صورت

گذشت،  کهچنان. تطهیر خیال کنندمیدر مراتب نازله نفس یعنی خیال و حس مشترک صورت پیدا 

گرفتاری در کثرت و آشوب مخیالت و موهومات  کهچناننقش مثبت دارد،  یصورتگردر کیفیت این 

هد انجامید. تمثل جبرئیل و خوا یرگریتصوبه مداخله خیال در تمثیل حقایق و آشفتگی در این 

 نفس حضرت مریم در این زمینه دارد. هتانزبشرا سویا نشان از  صورتبهتصور آن 

: 1400 صدوق،) دحیه کلبی صورتبهدر روایات تمثل حضرت جبرئیل برای پیامبر  کهچنان

مجلسی، ) یا جوانی خوش سیما یا چهره انسانی (286: 52ج تا،بی ،سیلمج) یا پرنده سفید بزرگ (346

وارد شده است. همچنین از تمثل  (258 :56ج تا،)مجلسی، بیمختلف  هایصورتو  (247: 56ج تا،بی

 یهاانسانسخن به میان آمده است، البته در  (214: 56ج تا،مجلسی، بی) صدایی خاص صورتبهوحی 

 عادی این ترجمه و تمثل متفاوت است: 

خلق کرده است که قادر به صعود به عالم  یاگونهبهخداوند جوهر نفس ناطقه انسانی را 

، به همان سان در کندمیاگر آنچه را نفس مشاهده  ... و مطالعه لوح محفوظ است باال

ندارد و اگر آثار مخصوص روحانی متناسب با عالم خیال  تأویلخیال باقی بماند نیاز به 

 .(155: 58ج ،تابی، )مجلسی از به تعبیر هستتنزل پیدا کنند، نی
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نازله طبیعت و ممانعت از ترقی و صعود نفس به  ظاهری و مراتببههمچنین اشتغال خیال 

خیال در روایات هم ردیف وهم و در  .قرار گرفته است موردتوجه تیدر رواباطن ملکوتی حقایق 

عقل  کهچنانو عدم وقوف به حقیقت متصف شده است.  ینگریسطحعقل همواره به  مقابل

تبعیت و پیروی از وهم و خیال  ،کندمی نیتأماسباب تعالی و ترقی و دستیابی به کمال انسانی را 

مادی و کثرات طبیعی  یهاکشش. پیوند خیال با شودمیبه تنزل و سقوط به درجات نازله منجر 

 ،شودمیمانع توجه به ابعاد متعالی است و موجب توقف در ظواهر و عدم فهم عمیق از مسائل 

به عبور  و (60: 1366آمدی،  یمیتم)« الْفَهْمک الْوَهْمُ سَیل»: قرار داده منین وهم را در مقابل فهمامیرالمؤ

 «بِالْفَهْم الْوَهْمِ عَنِ غُضَّ وَ» اند:هدت کراز این شناخت سطحی و فریبنده و تفکر و فهم عمیق دعو

در معارف بلند توحیدی بیشتر گوشزد شده است:  ویژهبهاین آسیب  (301 :1366 ،یآمد یمیتم)

 ءیش شبههی ال و ئایش شبهی ال اللَّه إنّ» ؛(60 :1398)صدوق،  «الْوَهْم هِیعَلَ قَعُی لَا وَ الْخَمْسِ بِالْحَوَاسِّ کدْرَیال»

 قَتِهَایحَقِ یعَلَ الْوُقُوفِ  عَنِ  الْعُقُولُ  عَجَزَتِ  قَدْ»؛ (83: 1375)صابری یزدی،  «بخالفه فهو الوهم یف وقع ما لّ ک و

که  دهدمی. این روایات نشان (175: 55ج تا،)مجلسی، بی «الْوَهْم عَنِ اسْتَتَرَ وَ الْحِسِّ عَنِ لَطُفَ مَا فَکیفَ

 تکیه بر خیال مانع درک حقایق عمیق عقلی و باطنی خواهد بود.

 بندیو جمع یریگجهینت

هماهنگ و اعتدالی، سعادت انسان  یریکارگبهدر صورت  در نهاد انسان قوای مختلف وجود دارد که

 خواهند کرد. قوه خیال از آن جمله است و کارکردهای فطری و طبیعی متعدد دارد.  نیتأمرا 

در سبک زندگی جدید، توسعه افراطی خیال و سیطره تخیل، موجب انحراف این قوه از 

. تغییر سبک زندگی، رشد علم و شودمیاعتدال و تضعیف کارکردهای فطری و تکوینی آن 

تکنولوژی ارتباطات و اطالعات، توسعه فضاهای خیالی و مجازی، توجه به کثرت، تعلق افراطی به 

و ... به توسعه و رشد افراطی خیال، انحراف از طریق اعتدال و  ییگراحسصور طبیعی، غلبه 

 اختالل در کارکردهای الهی آن انجامیده است. 

یکی از این کارکردهای متوسط خیال، انعکاس و اظهار حقایق عقلی، واردات قلبی، الهامات 

و تعبیر برای انسان است. با تغییر  تأویلقابل  هایصورتملکوتی و مکاشفات باطنی، در قالب 



 ديو گذار به ملکوت در عصر جد يباطن يکارکرد آن در انعکاس معان فیو تضع الیقوه خ
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خیالی و آشوب و اغتشاش حاکم بر این  هایصورت یدگرگونابعاد مختلف سبک زندگی، تنوع و 

صور، در تعبیر و ترجمه معانی و ادراکات باطنی مداخله نموده و تصویری مغشوش و غیر قابل 

 . دهدمیو تعبیر ارائه  تأویل

وساطت آن در انتقال از طبیعت به عوالم تجردی باالتر دیگر کارکرد متعالی خیال، نقش 

د معبر توانمیعالم روحانی و تجرد را داراست،  یهایژگیواست. قوه خیال در نفس که بسیاری از 

 و گذرگاه عبور از افق طبیعت و وصول به آستانه تجرد روحانی و ملکوتی باشد.

در نگرش مادی و سبک زندگی مبتنی بر آن، خیال به جهت انس و غلبه و سیطره مادیت 

، سیطره خیال و ییگرااحساس. تغییر سبک زندگی، غلبه شودمیاز این کارکرد الهی خود خارج 

، انسان را از توجه به ابعاد ملکوتی و روابط معنوی و باطنی در عالم ییگرایمادسلطه مبنای 

 .دکنمیمحروم 

و تذکر قرآن و روایات نیز قرار  موردتوجهنقش خیال در دو ساحت متوسط و متعالی خود 

 گرفته است.
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