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  چكيده
شده در فلسفه و عرفان اسالمي، مقولة خيال و مثال و برزخ است  ازجمله مسائل مطرح

كه در تبيين بسياري از اعتقادات اسالمي ازجمله اصل معاد و حيات پـس از مـرگ، و   
ابن عربي، مالصدرا، ابن سـينا، فـارابي، و   . اثبات تجرد روح و غيره نقش اساسي دارد

در انديشة ابـن  . اند هستند كه به اين مباحث پرداختهشيخ اشراق ازجمله انديشمنداني 
عربي، خيال، محل جمع اضداد است و امري است كه نه موجود است نه معـدوم، نـه   

داند و معتقد  ترين معلومات مي ترين و موسع معلوم است نه مجهول؛ او خيال را مضيق
ا با هـم ادراك  هاي خيالي و محسوس ر تواند صورت است كه انسان با ديدة خيال مي

اگر   كهمعتقد است دهد و  ، با نظرية خيال پيوند مىنيزدربارة عما را   نظرياتشوي . كند
و   است  ناطقه  نفس  از بردگان  خيالاز نظر وي . شد نمى عما، پديدارنبود   خيال  نيروي
  خيال  نروايى، فرما است  فرمانروايى  اي گونه  ، داراي ملكيت  سبب  در برابر سرور به  برده

از ديـدگاه  . دهـد  مـى   خواهـد، شـكل    كـه   هـر صـورتى    را بـه   نفْـس   كه  است  در اين
صدرالمتألهين قدرت قوة خيال گاهى فطرى و گاهى كسبى اسـت و ازجملـه عوامـل    

خوابى، رهاكردن،  آشاميدن، كم خوردن و كم صور نورانى، كم ةواسط كسبى در رؤيت بى
صدرا براى نفـس، قـدرت و قـوتى     .د نرمى و لطافت استآسايى، و رهاشدن از بن تن

قائل است كه به واسطة آن، نفس با نيروى خيال، قادر به انشا و ايجاد صورى است كه 
  .حتى عالم مثال وجود ندارند، اعيان و يك از عالم عقول در هيچ
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  مقدمه. 1
از . آينـد  شمار مـي  ترين مفاهيم فلسفه و عرفان اسالمي به ترين و كليدي خيال و مثال از مهم

توان از ديدگاه ابن عربي و مالصدرا به عنوان نماينـدگان   ها در اين باره مي ترين ديدگاه مهم
آيد بررسي اين دو مفهوم و مفاهيم  چه در پي مي آن. برجستة عرفان و فلسفة اسالمي نام برد

  .مرتبط با آن دو از منظر اين دو متفكر برجستة جهان اسالم است
هـاي ابـن عربـي و سـپس بـه بيـان ديـدگاه مالصـدرا          در اين مقاله، نخست به ديدگاه

  .ا را با هم مقايسه خواهيم كرده گاه ديدگاه آن پردازيم و آن مي
  

  خيال و مثال از ديدگاه ابن عربي. 2
اگر خيال بخواهد چيزي را از راه غير صورت ادراك كند  هگويد ك ابن عربي دربارة خيال مي

كند؛ چون آن عين وهم است و از ايـن جهـت ظرفـي     حقيقتش چنين امري را ايجاب نمي
گيرد و در صور محسـوس، معـاني را آشـكار     مضيق است؛ زيرا خيال، صور را از حس مي

ترين معلومات است و  فراخ بودن خيال است؛ اما از جهتي خيال كند، و اين به جهت تُنُك مي
با اين وسعت از پذيرش معاني مجرد و غير مادي عاجز است لذا علم را در خواب مثالً بـه  

 قرآنبيند، و اسالم را به صورت گنبد و ستون، و  بها مي صورت شير و شراب و گوهر گران
ر؛ را به صورت روغن و عسل، و دين را به صورت بند، و حق را به صـورت انسـان و نـو   

؛ راغـب  153: 1362؛ راغـب اصـفهاني،   945/ 1: 1380جـرّ،  (پس او موسعي مضيق است 
  ).368 /5 :1375، ؛ طريحي65 /1: 1374اصفهاني، 

هاي خيالي و محسوس را با هـم ادراك   وي معتقد است كه انسان به ديدة خيال صورت
فرمودنـد  ) ص(كه رسـول خـدا    چنان. كند چه متخيل است را ادراك مي كند و گاهي آن مي

بهشت برايم در جانب اين ديوار تمثل يافت، پس آن حضرت آن را به ديدة حسـش ديـده   
است چون پيش رفت و از آن ميوه چيد و در هنگام نماز كسوف جهنم را ديد و بـه عقـب   

ديـد اثـري در    ها را به ديدة خيـالش مـي   دانيم كه او را اين قوه هست كه اگر آن رفت و مي
يابيم در حالي كه در قوه و  تا جلو يا عقب رود، زيرا اين را در خود مي گذارد جسمش نمي

هر انساني در برزخ در گرو كسـب خـويش و   . توان آن حضرت و در رديف ايشان نيستيم
شـود   ختـه يبرانگكه در رستاخيز از آن صـورت   محبوس در صور اعمال خويش است تا آن

كنند  اين متخيل را به ديدة حس ادراك مي برخي مردم). 371: ، باب هشتم1377ابن عربي، (
كنند؛ اما در خواب قطعاً بـه ديـدة    به ديدة خيال آن را ادراك مي) در بيداري(و برخي ديگر 



 135   هادي وكيليو  سمنبر ميرزايي

  

خيال است و چون انسان بخواهد خيال و حس را در بيداري جدا كند بايد به متخيـل نظـر   
گرد بـه واسـطه اختالفشـان در    ن اگر موجوداتي را كه مي. كند و آن را با نظرش به قيد آورد

تكوين بر او دگرگون شدند اين امر را انكار نكند كه اين به عينه همان است و نظـر او را از  
ها در آن مقيد نسازد كه آن بدون شك به عينه ديدة خيال است نه ديدة حس؛  اختالف رنگ

  .اي نه ديدة حس زيرا خيال را به ديدة خيال ادراك كرده
آنان كه مدعي كشف ارواح ناري و نوري هستند كم كسي هست كه به  از: گويد وي مي

بيند بداند كه  يافته مي هايي مدرك و تمثل اين امر پي برده باشد كه وقتي در برابرش صورت
در حالي كـه هـر دو ادراك را بـه حـس ديـده      . كند يا با ديدة خيال با ديدة حس ادراك مي

دهد و اين علمي دقيق  به ديدة خيال و ديدة حس مياست؛ زيرا حس بينايي، توان ادراك را 
و چون ديده، متخيل را ادراك كرد و از آن . است؛ علم به جداكردن ديدة حس و حس ديده

ها را در مواضع گوناگون با  شوند و آن غفلت نورزيد و ديد كه تكوينات بر او دگرگون نمي
يابند و نه  در اكوان مختلف انتقال مي ها نه كند كه آن ها شك نمي هم مشاهده نكرد دربارة آن

هـا را بـه ديـدة حـس      نه متخيـل و آن  اند محسوسها  داند كه آن گاه مي پذيرند آن تحول مي
  ).363: همان... (ادراك كرده است نه به ديدة خيال 

از نظر ابن عربي خيال نه موجود است نه معدوم، نه معلوم است نه مجهول، نـه مثبـت   
داند كه صورت خويش  يقين مي بيند به كه انسان صورتش را در آينه مي ناست نه منفي؛ چنا

. داند كه صورتش را به وجهي ادراك نكـرده اسـت   را به وجهي ادراك كرده است و نيز مي
تـر از   داند كه صورتش بزرگ بيند و مي چون اگر آينه كوچك باشد صورتش را كوچك مي

تواند انكـار   تر است ولي نمي كه صورتش كوچكداند  تر باشد مي آن است و اگر آينه بزرگ
داند كه صورتش نه در آينه است و نه بين او و  كند كه صورتش را مشاهده كرده است و مي

اين صورت مرئي چيست و كجاست و كارش چيست؟ هـم معلـوم اسـت هـم     . جِرم آينه
  .مجهول، هم موجود و هم معدوم

كند كه خداوند سبحان اين حقيقت را براي بنده آشكار كرده است تا بدانـد   وي بيان مي
و كسي كه علم به حقيقـت آن بـرايش حاصـل نشـده از ادراك خـالقش عـاجزتر بـوده و        

تر است و وي را بدان امر آگاهي داده اسـت كـه تجليـات الهـي وي را      تر و سرگشته جاهل
خردهـا در آن سرگشـته و   . از ادراك صورت در آينه استتر  تر و از لحاظ معنا لطيف رقيق
اي كه گويند آيا اين صـورت آينـه را ماهيـت     و از ادراك حقيقتش ناتوان؛ به گونه اند رانيح

كند و بـه   شود، زيرا چشم چيزي را مشاهده مي است يا نه؟ چون ملحق به عدم محض نمي
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و جسمي نيست و امكان محض چيزي ) آينه(شود، زيرا در آن  وجود محض هم ملحق نمي
  ).361: 63، باب معارف، باب 1377ابن عربي، (هم نيست 

  
  خيال و جمع اضداد. 3
به  .كند مى  مطرح  خود دربارة خيال  مهم  اضداد را در پيوند با مبحث  لة جمعئ، مس عربى ابن

  عربـى   امـا ابـن  ،  ستا  محال ، هيگان  و از جهتى  ،يگانه  اضداد در عينى  گردآمدن حكم عقل،
  گردآمـدن   شود كـه  مى  يافت  ، ، غير از عقل كنندة ديگري ادراك  نيروي  در انسان  گويد كه مى

  .شمارد مى  را ضروري  آن  پذيرد، بلكه تنها مى ، نه وجه  و از يك  عين  اضداد را، در يك
را   نكته  اين.  نيست  هىرا  آن  را به  عقل  حكم  كه  است  پهنة خيال نيرو،  اين  عرصة فعاليت

، دربـارة  » حسنى ياسما  جامع  حضرات  حضرت«  توضيح  مربوط به  ، در فصلى عربى  نزد ابن
  هرو كـ   ، از آن است  قوت  خدا داراي  شود كه مى  جا گفته در آن.  يابيم مى»  متين  قوي«  الهى  نام

، از  اضـداد اسـت    همانا نپـذيرفتن   كه  هست  ها مطلقاً، عزتى يا در همة آن  ممكنات  در برخى
پديدار شود،   اضداد در آن  ميان  جمع  كه اين  ، براي است»  خيال  عالم«  ، آفرينش قوت  آن  نتايج

.  نيست  ممتنع  مريا  چنين ،، اما نزد خيال است  دو ضد ممتنع  ميان  جمع  و عقل  زيرا نزد حس
  شود، چون ، آشكار نمى خيال  و عالم  تخيل  نيروي  شخدا، جز در آفرين  و قوت  قوي  چيرگى

  . و باطن  و آخر، ظاهر است  است  اول  حق  ، چه است  حق  به  داللت  ترين نزديك  عالم  اين
دو ضـد و    او ميـان   جمـع   بـه   ؟ گفـت  شناختى  چه  شد خدا را به  ابوسعيد خراز گفته  به
دو ضـد، در    جمـع   اگر ايـن . »االخر و الظاهر و الباطن هو االول و« :را خواند  آيه  اين  سپس
  داراي واحـد   شـخص هـا شـد، زيـرا     نسبتتوان منكر  نمي. ندارد  نباشد، سودي  يگانه  عينى
  كـه   ها باشد، در حـالى  و مانند اين  تواند پدر، فرزند، عمو، دايى و مى  بسيار است  هاي نسبت

  ).325/ 4: همان(  و غير اوست  او اوست
. آورد بار، گفتة ابوسعيد خراز را شاهد مـى   چندين  هايش نوشته  جاي  در جاي  عربى  ابن

  ، از خـودش  اوست  هاي از زبان  و زبانى  از وجود حق  وجهى  خراز كه:  است  گفته  در جايى
  و بـه ا  به  اضداد، در حكم  او ميان  جمع  شود، مگر از راه نمى  خدا شناخته  گويد كه مى  سخن

  و هم  آشكار است  كه  است  ِ آن عين  او هم.  استو باطن و آخر و ظاهر   او اول ؛ها وسيلة آن
  هـاي  ديگـر نـام    ابوسعيد خراز و به  نام  او به.  است  نهان  كه  است  ِ آن ، عين ظهورش  الدر ح

،  بگويد من  باطن  ون، و چ گويد نه مى  ، باطن ظاهر بگويد من  چون. شود مى  ، ناميده محدثات
  .)77: 1377؛ ابن عربي، 41- 40/ 2: ق 1405ابن عربي، (  گويد نه ظاهر مى
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گويـد   مـى   وي.  يابيم مى  عربى  نزد ابنرا دربارة گفتة ابوسعيد خراز   توضيح  ترين روشن
ر د  زمـان  ، هـم  اسـت »  قـبض «  در حال  كه  هنگامى  اضداد باشد، يعنى  ميان  بايد جامع  عارف

ابوسـعيد  . شود نمى  دو ضد، شناخته  او ميان  جمع  جز از راه  ؛ عارف عكس هبباشد و » بسط«
  ، زيرا خود ابوسعيد جمع است  دو ضد شناخته  او ميان  جمع  خدا را از راه  بود كه  گفته رازخ
و   اسـت   دهش  خدا آفريده  صورت  به  كه  دانست او مى. بود  و ديده  يافته  دو را در خودش  آن

را شاهد گفتة خود   آيه  ، و اين است  و آخر و ظاهر و باطن  او اول  بود كه  گفتة خدا را شنيده
  و جامع  بزرگ  يرمبا جِ  را انسانى  و آن  نگريسته  جهان  ديگر، ابوسعيد به  از سوي. بود  آورده
و اضـداد ديگـر را     و افتـراق   ، اجتماع و سكون  حركت  او در جهان. بود  دو ضد، يافته  ميان
  صورت  به  كه  گونه همان ، است  جهان  صورت  به  هم  خودش  كه  دانست بود و نيز مى  ديده

  ).515/ 2: 1377ابن عربي، (گفتة ابوسعيد   آن  است  شگرف  چه  ؛ ببين خداست
  اي ويـژه   از اهميـت   عربـى   ابـن   ، بـراي  اضـداد در حـق    لة جمعئمس  نمايد كه مى  چنين

و نيز بر پايـة    عرفانى  سلوك  و منازل  را در پيوند با مراحل  آن  كه ، چنان است  برخوردار بوده
  مربـوط بـه    در مبحـث . دهـد  مى  آورد و توضيح مى  ميان  ، به خويش  شخصى  تجربة عرفانى

  است  صورتى  انو هم  و خلق  حق  ميان  جامع  الفت  منزل: گويد مى »و اسرار آن  الفت  منزل«
  دو ضـد دانسـته    ميـان   ، جمـع  از آن  كـه   است  منزلى  اين.  است  شده  آفريده  بر آن  انسان  كه
  بـه   كه  است  آگاهى  نيرومندترين  آگاهى  اين.  ضدش  در عين  ضد استد وجو  شود و آن مى

  آن  نيست  ممكن  كند كه مى  را مشاهده  حالى  شود، زيرا انسان مى  دانسته  وحدانيت  وسيلة آن
و   خـود اسـت  د ِ ض خود، عين  خودي  ِ ضد همانا به عين  كه  است  اين  انگارد و آن  را ناديده
و   است  پنداري  طريقى  ، زيرا آن دانان حساب  طريق  به  كند، نه مى  ادراك  را در كثرت  احديت

  منـزل «  در ايـن   كـه   از كسـانى : افزايد مى  سپس  عربى  ابن . است  مشهود و محقَّق  علمى  اين
  گفتـة او را دربـارة ايـن     مـن .  ، از پيشينيان ابوسعيد خراز است  اند، يكى سرآمد بوده»  مبارك

  كـه   داد و دانسـتم   دست ،بايد  چه آن  و برايم  شدم  آن  داخل  خودم  كه تا اين  شنيدم مى  لهئمس
انكـار  » عقـالً «را   آن  اند، زيرا ايشـان  برحق  نيز در انكار آن  و مردمان  تاس  حقيقت  نكته  اين
  .)605- 602/ 2: همان(نيست   از اين  نظر، بيش  ، از حيث عقل  كنند و نيروي مى

آيـة نـور     بـه   ، با اشاره است  اضداد در خدا، آورده  از جمع  عربى  ابن  كه  زيبايى تصوير
  قلـب   دو راز از رازهاي  منزل«  در باب  وي). 35: نور(» و االرضاهللا نور السموات «:  است
  چـراغ   كه  دانى ، مانند چراغ است  همة جهان  رواي فرمان   منزل  اين: گويد مى» و وجود  جمع
  شود كـه  مى  روشن) خدا(او   از شجرة هويت  ، شيشه است  اي در شيشه  ، چراغ است  در آن
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پديـد    ، روغـن  زيتـون )  درخـت (  از ايـن . پذيرد نمى  ، و جهات ختريبا  نه  است  خاوري  نه
،  غـدان اچر: هسـتند  چيـز  چهـار  اه اين.  روشنايى  ظهور اين  براي  است  اي ماده  آيد و آن مى

و از   است  از جهات  منزه  همانا زيتون  كه  است  ها هويت آن  ، و پنجم و روغن  ، چراغ شيشه
  سـبب   ، به تضاد است  هم  آيد و اين از تشاجر مى  كه  اي ، كلمه است  شده  كنايه  شجره  به  آن
  نيسـت  .ز، مـذل، ضـار، و نـافع   بردارد، ماننـد معـ   در  متقابل  هاي از نام»  هويت«  اين  چه آن
  )258/ 4: 1372موسوي بجنوردي، (

ـ  ( امر  از حقيقت  در خبر دادن  الهى  عبارت  است  كامل  بنگر چه / 3: ق 1405ي، ابـن عرب
  ندربـارة ايـ    عربى  و روشنگر نظرية ابن  تعبير خالصة بسيار روشن  واپسين  سرانجام). 198
دو ضد   او ميان  جمع  خدا را به  من:  است  گويد خراز گفته مى  كه  يابيم مى  در جايى را ، لهئمس

) خدا(او   ، بلكه نه:  شنيد، گفترا از ما   گفته  اين  ، چون اخالطى  الدين ما تاج  دوست.  شناختم
  گويا عينى  كه اندازد مىخطا   اين  ، زيرا گفتة خراز ما را به گفت  ، و درست ِ دو ضد است عين
  نفسـه   امر فـى   پذيرد، ليكن مى  ، اما دو ضد را با هم ِ دو ضد نيست عين  شود كه مى  يافت  هم

و   و اول  باطن  ظاهر عين.  زائد نيست  عينى  چون،  است  ضدين  خدا عين  ، بلكه نيست  چنين
    و جز اين  است  آخر و ظاهر و باطن  عين  و اول  آخر است

  
  نسبت خيال با عما. 4
  اگـر نيـروي    گويد كـه  دهد و مى پيوند مى  دربارة عما را، با نظرية خيال  نظرياتش  عربى  ابن

  ،شـد، زيـرا خيـال    شـد، پديـدار نمـى     ا گفتـه دربـارة عمـ    چه چيز از آن  بود، هيچ نمى  خيال
بـه  پـذيرد و   را مـى   معنوي هاي تصور . است موجودات  ترين كامل و  كائنات  ترين گسترده
، ماننـد اسـتحالة   هسـتند   سريع  ها نيز برخى استحاله.  يابد مي استحاله، گوناگون  هاي صورت
در وجـود عمـا پديـدار      كـه   سديج  هاي صورت  به  و معانى  جسدي  هاي صورت  به  ارواح
  و عناصر به  انسان  به  ، نطفه آتش  هوا، هوا به  به  نيز كند، مانند استحالة آب  و برخى ،شوند مى
 ةها در قوة متخيل استحالة صورت  سرعت  داراي  استحاالت  از اين  يك اما هيچ ؛و حيوان  گياه

  . ، نيست است»  متصل  خيال«  همان  كه  انسان
ـ   متصـل   خيـال   كـه   اسـت   اين  منفصل  و خيال  متصل  خيال  ميان  فرق   رفـتن   از ميـان  اب
  و هميشـه   همواره  كه  است  ذاتى  حضرت  يك  منفصل  رود، اما خيال مى  ، از ميان كننده تخيل

از   متصـل   خيـال . سـازد  ها را مجسد مى آن ،خود  و با خاصيت  است  و ارواح  معانى  پذيراي
  .گيرد مى  سرچشمه  منفصل  يالخ
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پديـد    از تخيلى  چه آيد و آن پديد مى  از تخيلى  چه آن:  است  نيز بر دو گونه  متصل  خيال
  چـه  ، اما آن نيست  بيند از تخيل مى  ها در خواب از صورت  خفته  شخص  چه آيد، مثالً آن نمى

  احساس  چه دارد، مانند آن مى  نگه  خودشرا در   آن  انسان  كه  است  آيد آن پديد مى  از تخيلى
  كـه   صـورتى   پديـدآوردن   ، بـراي  را تصوير كرده  آن  ةتصوركنند  نيروي  چه يا آن  است  كرده
نـاگزير بايـد     مجمـوع   ، اما همة آحاد آن است  نكرده  ادراك  آن  مجموع  را از حيث  آن  حس

بشر   باشد، در صورت  فرشته  مثالً صورت  كه  شده  چيز تخيل  كه باشند، چنان  بوده  محسوس
بـر    متصل  را در خيال  رسد و آن مى  متصل  خيال  به  منفصل  از خيال  و اين ،شود مى  گنجانده

  اگر نبود، مثال  شود كه مى  يافت  حسى  دو، صورتى  آن  در ميان  كه  است  خيالى  اين. كشد مى
  . اعتقادات  هاي در صورت  الهى  تجلى  است  باب  از اين. كشيد بر نمى  متصل  را خيال  آن

  اعتقـادات    تصـور  هخدا ب  آن  طبق  كند كه مى  نقل  مسلم  را از صحيح  حديثى  عربى  ابن
  ايـن   گيـرد كـه   مى  شناسند و نتيجه ها مى صورت  او را در آن  شود و ايشان ها ظاهر مى انسان
  . نيست  غير خودش  حق  كه  دارد، در حالى  شارهها ا در صورت  حق  تحول  خبر به

 ؛، در عما جهان  هاي صورت  يعنى، ها صورت  از اختالف دمرا  است  اين  گويد كه مى  سپس
  خيـال   هـا همـان   ند و عما آشكار در آنهست ، متخيالت بودن صورت  ها، از حيث زيرا صورت

تحقيقاً   شود، بلكه ظاهر مى  در آن  محال و وجود امر  است  گسترده  بسى  خيال  حضرت.  است
ها را  ، صورت خداست  همان  الوجود كه  شود، زيرا واجب ظاهر نمى  در آن  جز وجود محال

  چـه  آن  سـان   د و بدينشو ظاهر مى  ، با صورت خيال  حضرت  در اين  كه  پذيرد، در حالى نمى
از هـر    شـود كـه   مى  ثابت  بنابراين. پذيرد مى  ، هستى حضرت  ، در اين است  محال  آن  هستى
ها، در  و عقل  ، در حواس و معقول  در محسوس:  است  ِ خيال از آن  حكم ، لو در هر حا  وجه

  .الوجود  و در واجب  و ممكن  ، در محال و قديم  ، در محدث ها و معانى صورت
  معرفتى  را نشناسد، اصالً داراي  مرتبة خيال  هر كس  رسد كه مى  نتيجه  اين  به  عربى  ابن
ـ  نبـرده   بويى  از معرفت  ندهد، ايشان  دست  عارفان  براي  رفتاز مع  ركن  اگر اين ؛نيست د ان

ــي،  ( ــن عرب ــپسوي  .)313- 311/ 2: ق 1405اب ــي   س ــاي ويژگ ــري  ه ــال  ديگ را   از خي
  هـيچ .  صـورتى و ظهـور در هـر     در هـر حـال    است  دگرگونى  خيال  حقيقت: شمارد برمى

، امـا   جز خدا نيسـت   محققي در هست. جز خدا ،نپذيرد  دگرگونى  كه  نيست  وجود حقيقى
  حقيقـتش   بر حسب  وجود خيالى  در اين  حق.  است  ، در وجود خيالى غير از اوست  چه آن

 ، اسـت   حـق   جـز ذات   هر چـه .  ِ اوست از آن  وجود حقيقى  كه  ذاتش  به  شود نه پديدار مى
   .زايل  اي ايهو س  حايل  است  خيالى
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  و هيچ  و نفسى  روحى  ، هيچ دو هست  اين  ميان  چه و آن  ، در دنيا و آخرت وجودي  هيچ
،  و هميشه  همواره  ماند، بلكه نمى  باقى  حالت  ، بر يك دات حق استغير از   چه از آن  چيزي

  خيـال   معقوليـت   عـين   اين و  نيست  جز اين  هم  خيال. شود مى  مبدل  صورتى  به  از صورتى
  .)313/ 2: همان(  است
  

  مثال و رؤيا. 5
  ميـان   اي گونـه   به  اشيا در آن  هاي صورت  كه  ،حقيقى  است  ، جهانى عربى  نزد ابن  مثال  المع

  همـان   شـوند و ايـن   ، آشكار مـى  فرص  يتو ماد  محض  روحانيت  يا ميان  و غلظت  لطافت
  خيـال  لم عا. نامد ، مى يا منفصل  مطلق  يا خيال  يا منفصل  مطلق  مثال  را عالم  آن  وي  كه  است

. شـوند  آشكار مـى   يا نمادين  رمزي  شكلى  به  در آن  حقايق  كه  است  ، حضرتى مطلق  يا مثال
يـا    مطلـق   خيـال   در برابـر جهـان  . ندشو مى  گونه روح  متجسد و اجساد در آن  ح در آناروا

  ايـن . ، قـرار دارد  صـل تِ مقيد يـا م  يا مثال  خيال  ، جهان يا منفصل  مطلق  ِ مثال و جهان  منفصل
  يـا خيـال    مثـال   عـالم   هاي ، صورت اي آينه  همچون  كه  است  ة انسانىلپهنة مخي  همان  جهان
  .تابند بازمى  در آن  مطلق

تجرد از ماده روحاني، علمي و ادراكي عالم مثال مجرد از ماده جسماني است و به واسطة 
از جهت تقدر و تجسم، شباهت به عالم كون و فساد دارد و از جهت استغناي از ماده، . است

شبيه جواهر عقلي و موجودات روحاني و مجردات تامه است؛ و در زبان شرع از آن تعبير به 
/ 5: 1380آشـتياني،  ( عالم برزخ شده است، و داراي مراتب بوده مقول به قول تشكيك است

جميع معاني و حقايق موجود در عالم در قوس صعود و نزول داراي صـورت مثـالي   ). 762
عالم برزخ مشتمل است بر عـرش و كرسـي و سـموات سـبع و     . مطابق با كماالت آن است

ظهور انبيا عظام در . چه اين حقايق دربر دارند و نيز اين عالم مشتمل است بر عوالم متعدد آن
  ).493- 492/ 5: همان(هاست در اين عوالم  الم جسماني مثالي همان ظهور آنعو

ديگر، نـزد    از سوي. شمارد مى  خيال  و خالقيت  و رؤيا را پهنة فعاليت  خواب  عربى  ابن
از  وتصويري كه ا.  است  محسوسات  و جهان  مطلق  مثال  عالم  ميان»  برزخ«  ، خيال عربى  ابن
  عبـارت   برزخوي بر اين اعتقاد است كه . است  خيال  هاي گر ويژگي نشان  دكن مى  عرضه  آن

كند، مانند خط  از دو سو تجاوز نمى  يك هيچ  هرگز به  دو چيز كه  از امر جداكنندة ميان  است
  حكـم   باشد، عقـل   ها ناتوان آن  ميان  از جداكردن  حس  اگر هم. و خورشيد  سايه  ميان  فاصل
  همـان  ، عقـول ِ م حايـل   اين. كند جدا مى  ها را از هم آن  كه  است  ها حايلى آن  ميان  كند كه مى
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  چون  اكنون.  نيست  و ديگر برزخ  از دو امر است  شود، يكى  ادراك  ، اگر با حس است  برزخ
و   ول، معق و مثبت  و موجود، منفى  ، معدوم و نامعلوم  معلوم  ميان  ةجداكنند  است  امري  برزخ

). 304/ 36: ق 1405ابـن عربـي،   ( اسـت   شده  ناميده  رو اصطالحاً برزخ  ، از اين غير معقول
  را ادراك  باشـد و آن   عاقـل   اگر انسان.  نيست  جز خيال  و آن  است  معقول  خودش در  برزخ

،  حـال   عين، در  است  افتاده  آن  به  و چشمش  كرده  را ادراك  وجودي  چيزي  داند كه كند، مى
  چيسـت   اين  اكنون. شود نمى  يافت  جا مستقيماً و اصالً چيزي در آن  داند كه مى  دليل  اقطعاً ب

  را، در عـين   ديگـر آن   و از سـوي   كرده  اثبات  وجودي  شيئيتى  آن  سو براي از يك  انسان  كه
  نـه   اسـت   معلـوم   ، نـه  معدوم  نه  موجود است  نه  ، خيال ؟ پس است  كرده  نفى  ، از آن اثباتش
  ادراك  را در آينـه  ودچهرة خـ   چون  انسان  كه  گونه  همان.  مثبت  نه  است  منفى  ، و نه مجهول

،  اسـت   نكـرده   ادراك  وجهى  به  و هم  كرده  ادراك  وجهى  به  را هم  آن  داند كه كند، قطعاً مى
بينـد و   مـى   كـه   است  چيزي  تر از آن بزرگ  اش چهره  داند كه باشد، مى  كوچك  زيرا اگر آينه
بيند و  مى  بزرگى  خود را در نهايت ةچهر  باشد، وي  بزرگ  آينه  رمو اگر جِ  نيست  همانند آن

  تواند منكر شود كه نمى  هر حال  به. بيند مى  كه  است  تر از آن كوچك  اش چهره  دارد كه  يقين
  هم  او و آينه  و ميان  نيست  چهرة او در آينه  داند كه ، نيز مى تاس  ديده  چهرة خود را در آينه

چهرة او   ، چه نيست  از خارج  در آينه  ديدنى  صورت  به  چشم  شعاع  بازتاب همچنين.  نيست
  گونـه  و آن  آن  اندازة واقعـى   بود، چهرة خود را به مى  اگر چنين  چون ؛ چيز ديگري  باشد چه

بـر    نكتهاين ، ببيند،  آن  چهرة خود را در شمشير، از درازا و پهناي  اگر كسى .ددي بود، مى  كه
  نـه   بـاره   و در اين  است  چهرة خود را ديده  شك بى  كه اين  او به  با علم شود، آشكار مى  وي

  صـورت   ايـن   ، پـس  اسـت   را نديـده   و آن  را ديـده   اش چهره  كه  دروغ  گويد، نه مى  راست
  اسـت   منفى  هم  آن  كه  گفت  توان مى  ؟ بنابراين چيست  ؟ كار آن كجاست  آن  و محل  چيست

  . مجهول  هم  است  معلوم  ، هم معدوم  هم  موجود است  هم ، تمثب  هم
پهنـة    در آن  وي.  از مـرگش   پـس   رسـد، هـم   مى  در خواب  ، هم حقيقتى  چنين  به  انسان

كننـد و نيـز    وگـو مـى    گفـت   بـا وي   بيند كـه  خود مى  به  قائم  هاي را صورت  ، اعراض خيال
 قـرار داده   را نوري  خيال  خداوند، اين سان بدين. كند ىنم  ها شك در وجود آن  كه  پيكرهايى

  ِ محض در عدم  نور آن. شود مى  باشد، ادراك  كه  يا هر امري  تصوير هر چيزي  با آن  كه  است
  بـه   موصـوف   هـاي  از همـة آفريـده    خيـال . كنـد  تصوير مى  وجودي  بهرا   كند و آن نفوذ مى
.  ديگـر نيسـت    همانند نورهاي  آن رنو. شود  نور ناميده  كه  است  چيزي  ترين ، شايسته نوريت
  . حس  نور چشم  ، نه است  ِ خيال چشم رنو  شود و آن مى  ادراك  با آن  حق  تجليات



  خيال و مثال در انديشة ابن عربي و مالصدرا   142

هـا را در   گيـرد، آن  را از اجسام طبيعي و عنصـري مـي   كه خداوند سبحان ارواح هنگامي
چه انسان در بـرزخ و پـس از    سپارد؛ لذا آن به امانت مي) قرن نوري(هايي جسماني  صورت

. كند و آن ادراك حقيقي است كند به ديدة صورت كه در آن است ادراك مي مرگ ادراك مي
مانند ارواح انبيا و اوليا و شهدا  ند و برخي مطلق از تصرف،ا برخي از ارواح مقيد از تصرف

كـه رؤيـاي صـادقه    (ها را نظر به عالم دنيا هست و برخي در خـواب افـراد    و بعضي از آن
كه تعبيركننده خطا كنـد   هر رؤيايي صادقه است و خطا ندارد مگر آن. شوند ظاهر مي) دارند

  ).370:، باب معارف1377ابن عربي، ... (و مراد آن صورت را نفهمد 
  بـه   كـه   روسـت   ، از آن» فاسد اسـت   خيالى  اين«گويد  مى  كه  كسى: افزايد مى  عربى  ابن
  را نيـز در برخـى    ، حـس  كسـى   چنـان . ندارد  ، شناخت است  خدا داده  كه  نورِ خيالى  ادراك

،  از غير اوست  حكم  چه ، است  درست  حس  ادراك  كه  داند، در حالى ، خطاكار مى مدركاتش
  . حس  ، نه است  خطا كرده  كننده  حكم  پس. او از  نه

  حكمـى   و داراي  اسـت   نور خود دريافته  ، به كرده  ادراك  چه آن  كه  خيال  است  همچنين
  خيـال   بـه   تـوان  خطا را نمـى   پس.  است  عقل  همان  كه  است  ديگري  از سوي  ، حكم نيست

اسـت    صـحيح   همـة آن   شـود، بلكـه   نمـى   فاسد يافت  هرگز خيالى  سان  داد و بدين  سبتن
  .)306 -  304/ 1: همان(

و   جهان  تنها از لحاظ نظرية پيدايش  ، نه عربى  نزد ابن»  خيال«مقولة   كه  بينيم مى  سان بدين
 : گويـد  مـى وي  . ددار  اي ويـژه   اهميت ، از لحاظ نظرية شناخت  همچنين  ، بلكه شناسى  جهان

، تصـوير   نيسـت   صـورت   را داراي  چـه  پذيرد و آن ، مى است  صورت  را داراي  هچ آن  خيال«
  عربـى   تأكيد ابـن ). 285/ 1: همان(  تر است وسيع  ها، از ارواح در صورت  كند و در تنوع مى

  روي  محسـوس   هاي با صورت  در همبستگى  ، هميشه خيال  فعاليت  كه  است بر اين  همواره
  محسـوس  ياز اجزا  يا مركب  است  محسوس  صورت  داراي  چه آن فقط  الخيدهد، زيرا  مى

  را بـه   رهگـذر، صـورتى    دارد و از ايـن  مـى   كند نگه مى  تركيب  ها را قوة مصوره و آن  است
  ها تركيـب  از آن  كه از آن  ىياجزا، اما  نيست  وجودي  اصالً داراي  در حس  دهد كه مى  دست
  .)163/ 1: همان(  است  محسوس  شك بى  بيننده  ، براي است  يافته

  
  نسبت خيال و حواس. 6

دهنـد،   او مـى   نيروها بـه   اين  چه جز آن  و اصالً چيزي  است  گانه پنج  حواس  نيازمند به  خيال
  دهد، نگه مى  دست  خيال  براي  از حواس  چه نيز، اگر آن  حافظه  نيروي  سپس. كند نمى  تخيل
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  نيازمنـد  حافظـه   و نيـروي   حواس  خيال به  پس. ماند نمى  باقى  در خيال  از آن  چيزيندارد، 
و  ،شـوند  مى  حايل  و خيال  آن  ميان  آيد كه مى  پيش  موانعى  حافظه  نيروي  براي  اما گاه.  است
 ، ، خيال اينبنابر.  است  موانع  وجود آن  سبب  به  و اين ؛دهد مى  را از دست  امور بسياري  خيال

  .آورد ياد او   به را است  كرده  فراموش  چه آن  كه  است)  هرقوة مذك(  يادآوري  نيروي  نيازمند به
هر چه در عالم محسوس اسـت،   براين مطلب تصريح مي كند كه فصوص ابن عربي در

مثالي است از آن حقيقت كه در عالم مثال است و هر چه در عالم مثـال اسـت، صـورت آن    
چه در عالم ارواح است مثال آن است  ت كه در عالم ارواح است كه عالم افعال است و آناس

صورت صفتي است از صـفات اهللا   كه در عالم اسما است كه آن را جبروت نامند و هر اسم،
را بـا    ، خيـال  خيـال   هـاي  ويژگي  شناساندن  براياو . و هر صفتي وجهي از ذات متعال است

  اي گونـه   ، داراي ملكيـت   سـبب   در برابـر سـرور بـه     برده. كند ، تمثيل مي هناطق  نفس  بردگان
  ، درسـت  و ملـك   مالـك   سـرور، عنـوان    براي  كه  است  وسيلة برده  ، زيرا به است  فرمانروايى

  رهگذر قدرتى  از اين  برده.  دهد، مگر با برده نمى  سرور دست  براي  منزلت  اين  و گرنه دآي مى
. اسـت   نيـز چنـين    در مـورد خيـال  . دهـد  بـر سـرور مـى     فرمانروايى  اي گونه  وي  به  كه دارد

را   الخيـ . دهد مى  خواهد، شكل  كه  هر صورتى  را به  فسن  كه  است  در اين  خيال  فرمانروايى
پديـد    جز از حس  خيال  آورد، زيرا عين  ، بيرون را از درجة محسوسات  آن  كه  نيست  نيرويى
وجـود    چه ها و موجودها، در آن ، در معدوم خيال  كه  هر تصرفى . است  و آشكار نشده  نيامده
وجود   ايردا  كند كه تصوير مى  محسوس  چيزي  را در صورت  كند، آن دارد يا ندارد، مى  عينى
، امـا همـة    نيسـت   وجود عينى  داراي  در مجموع  كند كه را تصوير مى  ، يا صورتى است عينى
  ها را جز بـه  آن  نيست  ممكن  خيال  هستند كه  محسوسى  وجودي ي، اجزا صورت  آن ياجزا
  يچهـ   كـه   عـامى   اطـالق  ؛كنـد  مـى   و تقييد جمع  اطالق  ميان  خيال  پس .حد تصوير كند  اين

  و چيـزي   ز اسـت يو جـا   ، محال در واجب  عام  تصرف  ، زيرا داراي نيست  همانند آن  اطالقى
با   در معلومات  خداست  تصرف  همان  باشد و اين  اطالق  اين  حكم  داراي  شود كه نمى  يافت

  رتورا جز در صـ   تواند امري و نمى  منحصر است  كه  ؛ و تقييد خاصى خيال  نيروي  وساطت
  تخيل  صورت ي، موجود باشد يا نباشد، اما اجزا محسوس  صورت  آن  تصوير كند، چه  حسى
  بـه   ادراكشان  ها را هنگام آن  خيال  ، موجود باشند، يعنى بايد در محسوسات  ، ناگزير همه شده
  .)470 /3: ابن عربي(وجود ندارند   مجموع  صورت  ، اما به است  گرفته  از حس  پراكنده  شكل

  و خالقيـت   پهنـة فعاليـت    تـرين  و رؤيا را گسترده  ، خواب عربى  شد، ابن  اشاره  كه چنان
  همـان   ِ آن حـال .  اسـت   و حال  ، محل مكان  رؤيا داراي  عربى  ابن  از ديدگاه. شمرد مى  خيال
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  تـن   خسـتگى   و رفـع   راحـت   موجب  خوابيدن.  از محسوسات  غيبت  ، يعنى است  خوابيدن
  دو بخـش   داراي  خـواب .  اسـت   شـده   دچار آن  در اثر حركت  در بيداري  انسان  كه ودش مى

  خسـتگى   افـزايش   يا حتى  مقصودي  به  يابى  يا دست  آسايشى  در آن  كه  انتقال  بخش:  است
  . است  ناب درست  خواب  همان  كه  است  ويژه  آسايش  بخش  ديگري. شود مى  يافت

از   حسـى   افزارهـاي   و در آن  بـا رؤياسـت    همراه  كه  است  همانا خوابى ، قالانت  شاما بخ
،  اسـت   گرفتـه   جاي»  خزانة خيال«در   چه آن  شوند تا شخص جا مى ، جابه باطن  به  ظاهر حس
قـوة    چـه  آن  انـد و هـم   سـپرده   خيال  و به  گرفته  از محسوسات  حواس  چه آن  هم  ببيند، يعنى

  ىا ، تجلي خزانة خيال  خدا را، در اين. در آورند  ناطقه  ديد نفس  ، به است  تصوير كرده  رهمصو
را بـا    پروردگـارم   مـن «  كه )ص(ر ، مانند گفتة پيامب است  طبيعى  با صفاتى  طبيعى  در صورت
  هـاي  در صـورت   از معـانى   خفتـه   شـخص   كـه   اسـت   همـان   ايـن . » ديدم  جوان  چهرة يك
پـذيرد،   تجسـد نمـى    چـه  آن  كه  است  اين  خيال  بيند، زيرا حقيقت مى  ، در خواب محسوسات
را   امري  شود كه نمى  يافت  ، چيزي خيالى  حضرت  ، جز اين جهان  در طبقات. سازد مجسد مى

كنـد و   مى  جمع  دو نقيض  ميان ، ضرتح  دهد، زيرا اين  دست  ، به در خود هست  كه  گونه آن
  ).379- 378/ 2: همان( شوند در خود هستند، پديدار مى  كه  گونه ، آن ، در آن قايقح

 طايفه اين اصطالح را در جسد كند قيصرى زاده آملي نيز اشاره مي گونه كه حسن همان
 مرئى محمد شد ديده خواب در كه صورتى آن داند پس مي مثالى صورت به مخصوص

 براى. مدفونه صورت به است شبيه كه اى جسديه صورت در روحش حيث از است
 جانب از است عصمتى اين و شود متصور او جسد صورت به نيست ممكن شيطان
 يعنى( ديد صورت اين به را) ص(اهللا  رسول كس هر رو اين از .رائى حق در تعالى حق
 او از داد خبر او به يا كرد نهى آن از يا فرمود امر بدان چه آن) مثالى جسدى صورت به
 است، آن بر دال لفظ چه آن بر بنا گرفت مى او از را احكام دنيا حيات در چنان كه گيرد مى
 چيزى آن فرمود عطا چيزى را او نبى اگر اما .باشد چه هر يا مجمل يا ظاهر يا نص از

 آن شد رؤيت خيال در كه درآيد چنان آن حس در اگر پس. دارد راه او در تعبير كه است
كردند  اعتماد وجه اين بر مخلد بن تقى و خليل ابراهيم كه چنان. نيست تعبير را رؤيا

  ).177: 1366زاده آملي،  حسن(
 آن و اسـت  بـردار  تعبير يكى كهـ  قسم دو به جسن زاده آملي همچنين در تقسيم رؤيا

 بـه  و كرد ابراهيم با آنچه در تعالى اشاره دارد كه خداى ـ  است واقع عين كه نيست ديگرى
 حـق  حضـور  در تـأدب  از كـرد  مى اقتضا نبوت مقام آنچه مر كرد تعليم أدب را ما گفت او
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 يعنـى  عقلـى  دليل كه) لباسى( صورتى در را تعالى حق خودمان ديدن در كه دانستيم تعالى،
 كـه  اى كماليـه  صورت به كنيم تعبير را آن كند، مى آن رد وهم به مشوب فلسفى عقلى دليل
 بـه  يـا  رائـى  حـال  حق در يا. كنيم تعبير مشروع حق به را آن يعنى است آورده را آن شرع
 حـق  كه است آمده تحول حديث در كه چنان. اعتبار دو هر به يا ديده را او كه مكانى اعتبار
 تحـول  سپس. كنند مى انكار را او پس. كند مى تجلى نقصان صورت به قيامت روز در تعالى
 سـجده  پـس  .پذيرنـد  مـى  را او پس كند مى تجلى عظمت و كمال صورت به و كند مى پيدا
 در يـا  مقامش و مرتبه اعتبار به يعنى است رائى حق در يا تنزيل و تعبير اين و را او كنند مى
 مقامشان و مرتبه مراعات اعتبار به هاست آن دو هر حق در يا اوست مرتبة و مرئى حال حق
 ازمنـه  از بعضـى  زيـرا  است ديده آن در را حق رائى كه است مكان و زمان حال حق در يا

 بعـض  از اشرف امكنه از بعضى و قدر شب و جمعه روز چون. است خودش غير از افضل
 رؤيـايى  تعبير چون است جميع حق در يا مقدسه اراضى و متبركه اماكن چون. است ديگر
 نـازل  خـودش  مقـام  بـر  را رؤيـا  آن باشد سالك رائى اگر كه شخصى حق در شد ديده كه
 در كنـد  مـى  نـازل  را رؤيا آن گاهى و خودش احوال حسب بر كند مى عبور آن از و كند مى
  ).178: همان(كند  مى دو هر بين جمع گاهى و احوالش و مرئى حق

 در اسـت،  تنزيـه  بـه  تشبيه گذار از كه دارد كه تعبير ميحسن زاده آملي همچنين اظهار 
 دليل اگر پس .باشد آن راد وهم، به مشوب فلسفىِ عقلى يعنى عقلى دليل كه است صورتى
 صـورت  چـون  باشـد  نوريـه  صورت در تجلى، كه اين به( نكند رد را حق رؤيت آن عقلى
 باقى خود حال به را رؤيت) غيره و اخضر و ابيض نور چون انوار صور از آن غير و شمس

 بـدون  بينـيم،  مى سان يك) در صور تحولش سبب به( آخرت در را حق چنان كه گذاريم مى
 و كنـد  مـى  پرستش و پذيرد مى تجلياتش جميع در را حق كه است كسى كامل، انسان .فرق

 آن از يك هر پس كند، نمى تنزل اش كمالى مقام از حق كه اعتقادشان، به محجوبان و مؤمنان
 چه آن كند مى انكار و الهيه تجليات از است مناسب و اليق او حال به چه آن است كرده قبول

  .است نداده او به شأنش
 ظـاهر  هو ما و يخفى ماالصورمن   مـوطنكـلفـيالـرحمنفللواحد

) مثاليـه  صور و روحانيه صور چون( مخفيه صور موطن هر در رحمن واحد، براى پس
 حسـب  بـه  را رحمـن  گويـد  شرح در قيصرى). جسمانيه صور چون( ظاهره صور و است
 مراتبـى،  خفـى  و ظهـور  حسب به را ها صورت آن و است هايى صورت مقاماتش و مراتب
 مثـالى  عالم در لكن و نيستند ظاهر حس در ها بعضى و ظاهرند حس در صور آن از بعضى
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 در ها آن از بعضى و شد بركنار او چشم از) ها حجاب( اغطيه كه كسى آن نسبت به ظاهرند
 لبيـب  كه الهيه معارف و علوم چون است ظاهر عقل در ولى نيست ظاهر مثال و حس عالم
 از هـا  آن از بعضى و دارند عقليه صور نيز ها آن چه كند مى ادراك ستر وراى از را ها آن فطن
 بدون را ها آن كند مى ادراك شهود و وجدان به كه ظاهرند قلب نزد در و اند پوشيده نيز عقل

 چه ها صورت تمامپس . يابد مى نوريه صورت بلكه خارجيه صورت با مطابق مثاليه صورت
 نشـان  هـا  آن در را خـودش  رحمـان  خداى كه اند صورى نورى چه و مثالى، چه جسمانى،

 و جسم با سهيمقا در مثال مثالً است خفى دون مرتبة با سهيمقا در فوق مرتبة هر و دهد مى
  ).179: همان( عقلى علوم به نسبت قلبيه نوريه صور و مثال با سهيمقا در عقلى علوم

 مـوطن،  هـر  در را رحمن واحد تركه، بن على الدين صائنبه نقل از  نيهمچن زاده حسن
 مخفـى  كـه  داند يم يصور از بعضى جسمانى يا خيالى مثالى يا غيبى معنوى يا صورى چه

 چـون  ظاهرنـد  هـا  آن از بعضـى  و شرايعند و عقول مردود  كه قاذوراتى و قبايح چون است
 در دخلـى  را هـا  آن كانت وجه اى على فارقه اعتبارات و تعينات كه زيرا منزهات و محاسن
 كـل  بـراى  را حـق  كـه  آن پـس . كل در كل از منزه مطلق اوست پس. نيست حقه حقيقت
 در كه چنان. كاذب نه گر و است صادق كس آن كل، در كل از منزه اوست كه كرده، اثبات
  :گويد مى بعد شعر

 عـابر  فأنـت  آخـرا  أمـرا قلتإنو   صـادقاتكنقدالحقهذاقلتفان
  :گويد قيصرى

 خلق خود همت به عارف كه فرمود تنبيه جا اين در شيخ بود مثالى عالم در بحث چون
 است انسانى خيال مقيد مثال مقيد؛ مثال و مطلق مثال است قسم دو بر مثال عالم و كند مى
 كه شود مى متأثر جزئيه و كليه معانى مدركه ناطقة نفوس و سماويه عقول از گاهى خيال و

 كه وهميه قواى از انسانى خيال گاهى و گردد مى ظاهر او در معانى آن مناسب صورتى
 خيال در جزئيه معانى آن مناسب هايى صورت كه گردد مى متأثر است جزئيه معانى مدرك
  .شود مى ظاهر

 قوه سبب به نفس توجه گاهى و است دماغ مزاج سوء سبب به گاهى دوم قسم
 كه را محبوبش صورت كسى كه اين مثل. ها صورت از صورتى ايجاد به است وهميه
 مشاهده را او و گردد ظاهر خيالش در وى صورت كه كند قوى تخيل اوست از غايب
. قادرند آن بر عوام طايفه از او غير و حقايق به عارف هر كه است عامى امر اين و كند

 قوت سبب به قصدش و توجه به يعنى خود همت به عارف :فرمايد شيخ جناب
 كند مى خلق اند خارجى اعيان در موجود و خيال از خارج كه را هايى صورت اش روحانيه
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 حاضر مختلفه اماكن در واحد آن در ها آن كه است مشهود) ابدال( بدال از كه چنان
 كامل عارف آن جا اين در عارف به مراد پس آورند مى بر را اهللا عباد حوايج و شوند مى

 براى تصرفى ولى هست صور و حقايق به عارف كه كسى آن نه است وجود در متصرف
  ).185: همان(نيست  او

 داند كه مي اين براى ،»همت محل خارج از« كه فرمود زاده آملي، اين تعبير شيخ حسن
 كنند مى ظاهر را خياالتشان از خارج صور آنان چه كند احتراز شعبده و سيميا اصحاب از

 تصرفشان سبب به حاضران خياالت در را صور آن چه نيست خيال مقام از خارج لكن
 خلق خود همت سبب به تصرف در متمكن عارف و دهند مى ظهور حاضران خياالت در
 ذات به قائم عينيه، موجودات ديگر چون كند مى خلق چه آن شهادت عالم در كند مى

 وارد ارواح عالم در را ها آن و را روحانيه صور كند مى خلق نيز غيب عالم در و خودشانند
 چه مخلوق به كردن خلق اسناد از بجويى بيزارى و كنى ابا كه نيست شايسته و كند مى
 كه اين جز او غير نه آفريند مى مظهر اين در را غيبيه و عينيه صور آن كه است  سبحانه حق
 شود مى ظاهر اش تفصيلى مقام از كند مى خلق مظهر اين در كه هنگام اين در تعالى حق
فتبارك اهللا  متعال خداوند قول سرّ جا اين از و شود مى ظاهر اش جمعى مقام از كه چنان

   .شود مى دانسته احسن الخالقين
 حاصل مادى عناصر اجتماع از جسمانى مزاج كه چنان را انسان وي معتقد است كه

 روحانيه قواى اجتماع از مزاجى را وى همچنين شود، مى خاصى شكل داراى و شود مى
 به روحانى مزاج اين و باشد مى است كرده حاصل دنيا نشئة در كه ملكاتى و هيئات و

 نفس فناى موجب معين بدن تعين فناي كه چنان. شود نمى باطل جسمانى مزاج بطالن
 اين و اخروى نشئة در هم است، باقى دنياوى نشئه در هم مزاج، اعتدال. شود نمى ناطقه
 از نه است، نفس خود از شود مى متمثل ملكات و هيئات و قوا چنان از كه اخروى بدن

 و است ناطقه نفس  نازلة مرتبة دنياوى بدن همچون اخروى بدن اين خالصه. وى خارج
 و انشا به كه را او خود از آمده پديد هاى بدن صورت به ناطقه نفس تصور نحوه اين

 به بدنى از نفس انتقال كه ملكى تناسخ مقابل در گويند، ملكوتى تناسخ اوست، ايجاد
  .است ديگر بدن

 شخصه و بعينه اخروى بدن تر جامع عبارت به. ندا هم طول در ها بدن ملكوتى تناسخ در
 اسـت  روايات آمـده  در .نيست نقص و كمال به جز فرقى بينشان و است دنيوى بدن همان
 بينى، جا آن در را آن چون كه طورى به است دنيوى ابدان صور مانند اخروى ابدان صور كه
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 طبيعت، ماوراى در نفس هيئات و ملكات كه مطلب اين. فالنى آن و است فالنى اين گويى
دارد  بسـزا  اهميت برزخ در انسان تكامل و برزخى صورت در اند اخروى بدن ريشة و ماده،

 دربـاره  خداوند لذا .شوند نمى متفرق يعنى ميرند نمى بدن اجزاى گاه هيچ پس). 430: همان(
 الموتـه  اال المـوت  هـا يف ذوقوني ال« :فرمـود  نيز و) 23: جن( »ابدا هايف نيخالد«: فرمود ايشان
  .)56: دخان(  »ياالول

  
  رابطة خيال و مثال با قوس نزول و صعود. 7

كنـد، و مراتـب عقـول را     بين برزخ صعودي و نزولي فرق هست؛ وجود از عقل آغـاز مـي  
اين سـير را  . رسد طي مراحل برزخي به عالم ماده مي رسد، بعد از پيموده به وجود برزخ مي

اند، و چون منتهاي حقايق حق است، وجود به جذبـة ربـوبي از هيـولي     قوس نزولي ناميده
رسد  شروع كرده بعد از طي مراتب نباتي و منازل و مراحل حيواني به مقام خيال و برزخ مي

  .ستو برزخ راه و طريق سفر به عالم عقل و فنا في اهللا ا
نفس بعد از استيفاي مراتب نباتي و حيواني و رسيدن به مقام خيال بالفعـل، بـه واسـطة    

شود و هر  اعمالي كه ناشي از نيات است، قهراً صوري برزخي در باطن وجودش حاصل مي
. يابنـد  اين صور در ساير قوا نيز حصـول مـي  . شود عملي، مبدأ حصول صورتي در روح مي

نفـس در قـوس   . مانند صور عقلي، عين وجـود نفـس اسـت    حسب وجود  صور خيالي به
اي از نفـس بـه    صعود با عالم برزخ مطلق رابطه دارد و از جهتي با آن متحد است و روزنـه 

از مزاوله با خارج كسـب  هايي  تئهيعالم وسيع برزخ باز است، چون نفس در مقام صعود، 
نيز مقام . دهد د را تشكيل ميها متصور است، قوس ديگر، دايرة وجو كرده، و به آن صورت

عقل انسان هم در قوس صعود غير از قوس نزول است، لذا جنت و عقلي و برزخي كه آدم 
ابوالبشر از آن هبوط كرد غير از بهشتي است كـه مـردم در آخـرت و مقـام قيامـت بـه آن       

  ).514 -  513/ 5: 1380آشتياني، (روند  مي
دليل تفاوت دو برزخ صعودي و نزولي آن است كه مراتب تنزالت وجود و معـارج آن  
دوري است و صعود عين نزول نيست؛ چون اين امر مستلزم تحصيل حاصـل و تكـرار در   

و » اول«مرتبة برزخ قبل از دنيا، از مظاهر اسم . تجلي است، بلكه صعود بر طبق نزول است
است و صور برزخـي در قـوس صـعود، كـه از راه     » آخر«بعد از دنيا محكوم به حكم اسم 

كند، ثمرة صور اعمال و افعال است و چون صـعود   كسب ملكات به عالم آخرت رجوع مي
بايد بر طبق نزول باشد، وجود عالمي در قوس صعود كه مجرد از ماده و وجود مقـداري و  
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قيد در تجرد و نورانيت لذا برزخ مطلق و مقيد مانند عقل مطلق و م. نوري، باشد الزم است
مثال مطلق و مقيد مشتمل بر صور . اشتراك دارند و صور حقايق در هر دو عالم وجود دارد

قيام صور ناشي از اعمـال و متولـد از اعمـال نفـس بـه نفـس قيـام        . حقايق خارجي است
  .صدوري دارد نه حلولي

ه دليل ظهور در برزخ صعودي را غيب محالي و برزخ نزولي را بفتوحات  شيخ اكبر در
شهادت تعين برزخ نزولـي اسـت، ولـي    عالم شهادت غيب امكاني دانسته است؛ چون عالم 

محال است،  نشأهبرزخ صعودي و صور اعمال در اين نشئه ظهور ندارد و رجوعش به اين 
بـرزخ  . تعين وجودي برزخـي باشـد، و ظهـور صـور عـالم      نشأهو ممكن نيست اين عالم 
  ).516/ 5: همان(انسان است در آخرت است  صعودي كه نتيجة اعمال

البته اثبات تجرد خيال و صور قائم به آن و اثبات معاد جسماني و حشر جميـع عـوالم   
وجودي و بيان لزوم عود و رجوع جميع اشيا به مبدأ اعلي و بيـان كيفيـت عـذاب قبـر و     

ود و سكرات موت و ساير مباحث مربوط به نفس و اثبات عوالم برزخـي در قـوس صـع   
نزول از مسائلي است كه قبل از صدرالمتألهين بـه طـور كامـل از آن بحـث نشـده اسـت       

  ).524/ 5: همان(
دهـد كـه در    نشـان مـي   نسانيهفي اصالح المملكة اال ةالتدبيرات االلهي كتابابن عربي در 

كه ملك و ملكوت عالم  از قبيل اين ؛شود انسان چه چيزهايي هست كه در عالم هم يافت مي
اگـر  . ملكـوت  ،ملك است و باطن او ،ظاهر انسان. بر در عالم انساني نيز دقيقاً وجود دارداك

در عالم، ظاهر و باطن وجود دارد در انسان نيز هست، عالم حس، ظاهر اوست و عالم قلب 
درنـدگي،   ةاگر در عالم، درندگان و شياطين و بهائم وجود دارند، در انسان نيز قـو . باطن او

اگر در عالم، فرشتگاني هستند پـاكيزه و  . و حسد وجود دارد ،اقتدارطلبي، كينهخشم، غلبه، 
اگر در عالم گياهاني وجود دارد . مطيع حق، در انسان نيز پاكي و طهارت و طاعت قرار دارد

اگـر  . كنند در انسان نيز اجزايي هست كه در حال رشدند مثل مو و ناخن كه رشد و نمو مي
ي هست كه شور يا تلخ يا گوارايند در انسان نيـز انـواع آب وجـود    تفاوتهاي م در عالم آب

. و آب دهان هر كس براي او گواراسـت  ؛دارد؛ آب چشم شور است؛ آب گوش تلخ است
چه در عالم به طـور مبسـوط و مفصـل     اي از عالم است كه هر آن بدين ترتيب انسان نسخه

هست و هر دو نسخه ظهور كمـاالت  اي فشرده و مختصر  وجود دارد، در انسان نيز به گونه
آدمـي در بـرزخ ميـان خـاك و     كه  و اين است معناي عرفاني اين نظر او حق تعالي هستند

  .)123: 1990ابن عربي، ( خداست
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  خيال و مثال از نظر مالصدرا. 8
همچـون قـوة   (هاى صدرا پيرامون عوالم روحانى و فوقانى و نيز قواى باطنى انسانى  انديشه
 اثولوجيا ن با آراى حكمايى چون ابن عربى، شيخ اشراق، و به ويژه فلوطين در، چندا)خيال

، مشهد مفاتيح الغيبمتفاوت نيست، وى در مفتاح سيزدهم ) معرفة الربوبيةيا به تعبير صدرا (
اول را به اثبات عالم روحـانى و جايگـاه نفـوس بشـرى اختصـاص داده و اثبـات آن را از       

يـا بازگشـتگاه نفـوس    (داند؛ شاهد مثال قرآنى او بر اين عـالم   ترين مطالب قرآنى مى بزرگ
  ).10: فاطر(است » يرفعه الصالح العمل و الطيب الكلم يصعد اليه«آياتى چون ) انسانى

اثبات تجرد خيال و صور قائم بـه آن و اثبـات معـاد جسـماني و حشـر جميـع عـوالم        
اعلـي و بيـان كيفيـت عـذاب قبـر و      وجودي و بيان لزوم عود و رجوع جميع اشيا به مبدأ 

سكرات موت و ساير مباحث مربوط به نفس و اثبات عـوالم برزخـي در قـوس صـعود و     
نزول، از مسائلي است كه قبل از صدرالمتألهين بـه طـور كامـل از آن بحـث نشـده اسـت       

  ).245: 1371زنوزي، (
چون ، تصريح دارد كه خيال با معاد جسماني ةارتباط قو ةدربار مبدأ و معاددر كتاب  وي

ـ . مانـد  روح از بدن عنصري مفارقت نمايد، تعلق ضعيفي به بدن براي او باقي مي جهـت  ه ب
قـوة   ،زيرا هنگامي كه نفس از بدن جدا شود ،ماند كه صورت و هيئت در ذكر او باقي مي آن

كه بالذات مدرك معاني جزئيه است و به استخدام خيال و متخيلـه مـدرك صـور     وهميه را
  .)123: 1354لهين، أصدرالمت( برد سمانيه است با خود ميج

ماديه محتاج  ةجا كه نفس در ادراك جزئيات و امور متشخص مالصدرا معتقد است از آن
ي را از طريق ئيعني بسيار است كه ادراك كند امر جز ،خيال مجرد است ةبه بدن نيست، قو
تواند بـدن متشـخص    الصدرا نفس مياز نظر م. اي كه وابسته به ذات است ذات خود يا قوه

نفـس همچنـين   . هاي نفس اسـت  ادراك خيال شخصي ذات، از توانايي .خود را ادراك كند
  .ك كنداخيال ادر ةتواند امور جسماني را از طريق قو مي

بدين . درك كند اند بياند و غا همچنين اشخاص اخروي را كه غير از اشخاص اين عالم
شود به ذات خود و قواي مدركة  از بدنش جدا مي نساننفس ا وقتي در حال مرگ،نحو كه 

خود را عين انساني كه در قبر است  كند و پس او ذات خود را تخيل مي. جزئيه، عالم است
  .يابد كند و بدن خود را مقبور مي توهم مي

امـور   گويـد  در جايي ديگـر او مـي  . كند هاي وارده را درك مي ها يا پاداش الم هدر نتيج
 تـر از ايـن عـالم    تر و در آثار بيش قوي در وجود اقوي و در تحصل اشد و در تأثير آخرت
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ها و تخيالتشان غير وجودات  اين قدر هست كه موجودات اين عالم غير تصورات آن. است
شود بر تصـور و   ها مترتب مي چه بر وجود خارجي آن مين جهت آنه هاست و به عيني آن
ها عين تخيل و  خالف موجودات اخروي كه وجود عيني آند، بر شو ها مترتب مي تخيل آن

چـون موضـوع صـور    ؛ هاست و اين به اعتبار صفاي موضوع قابل آن است وجود خيالي آن
و موضوع صـور جسـماني دنيـا     ،خيال ةعملي ةاخرويه، نفوس انساني است به قو ةجسماني

  ).435: همان( هيوالي عنصري است كه در غايت كدورت و نقص و ضعف است
او معتقد اسـت نفـس بـه هنگـام      ،طور كه از سخنان صدرالمتألهين مشهود است همان

ماند و اين تعلق و وابستگي بـه اعضـاي كثيفـة     جداشدن از بدن در حالت تعلق ضعيفي مي
تعلق ما بـه   ،عبارت ديگره ب. هيكل بدني است وت ئهيبدن نيست بلكه تعلق به كل بدن و 

است كه از آن جدا شده است و سبب تعلق نيز آن است كه  و هيكل بدنيت ئهي كل بدن و
اين  يدربارة بقا اسفار مالصدرا در. نفس بتواند صورت و شكل بدن را در خود باقي گذارد

طوري كه صور مقادير از ناحيـة فاعـل بـر     دهد كه همان چنين توضيح مي ،صور بدون ماده
د، و همچنـين از ناحيـة فاعـل    وش حسب استعداد ماده با مشاركت و دخالت آن حاصل مي

طور صور خيالية صادر از نفس نه قائم به جرم  شود، همين بدون مشاركت، قابل حاصل مي
 ةبنـابراين قـو   .بلكه در عالم نفـس موجودنـد   ،و دماغ هستند نه موجود در عالم مثال مطلق

گونه فساد  حال خود باقي است و هيچه شدن بدن و اعضا و آالت آن ب خياليه هنگام متالشي
  .و اختالفي در آن راه ندارد

آورد تا اثبات كند هر وجود  صدرا ده دليل برهانى و عقلى و چند دليل قرآنى و نقلى مى
كنيم وجود معقولى دارد، و اصوالً اگر اين معقول پيشـين نباشـد،    محسوسى كه مشاهده مى

 .)525و  521: ق 1424صدرالمتألهين، (آيد  محسوس پسين به وجود نمى
داليلى عقالنى چون حقايق عقلى، از حسى برترند و چون برتر، بـه لحـاظ وجـود بـر     

تـر را انجـام    كند تا فعل پسـت  پست تقدم دارد، به همين دليل، فاعل مطلق، برتر را رها نمى
شوند پس  دهد و نيز امر معقول عين نور است، زيرا به واسطة آن، اشيا شناخته و آشكار مى

سـورة   5و  4داليل قرآنى او، ابتدا آيـات  . هوم و محسوسى نخواهد بوداگر نورى نباشد مف
، وى از اين دو آيه، حضور و وجود نفـوس  »امرا فالمدبرات سبقا، فالسابقات«: نازعات است

پس آيه بر ايـن دو  «: هاست گيرد كه تدبير اجرام اعلى و برتر به دست آن برترى را نتيجه مى
فرمود ارواح دو هـزار سـال پـيش از    ) ص(رد و پيغمبر نوع از موجودات شريف داللت دا

: اند و فرمود نخستين چيزى كه خداوند آفريد، عقـل بـود، بـه او فرمـود     اجساد آفريده شده
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به ارجمندى و بزرگى «: ، بازگشت، بعد از آن فرمود»بازگرد«: ، آمد، سپس فرمود»پيش آى«
گيـرم، بـه    ز تو نيافريدم، به واسطة تو مىتر ا تر و عظيم اى بلندمرتبه خودم سوگند كه آفريده

دارم و اين حديثى است كه شرحش طوالنى است  بخشم و به واسطة تو بازمى واسطة تو مى
  ).523: همان(» ...

 و«: سورة واقعـه اسـت   61آية ) و عقل انسان(دليل قرآنى صدرا بر وجود عقل نخستين 
اجرام و عالم نفوس، در تصرف مطلق عالم  زيرا عالم» تذكرون فلوال االولى النشاه علمتم لقد

هاى تابش انوار او متالشى و نابود و در  در كرانه) اجرام و نفوس(بلكه هر دو عالم  اند عقول
  ).524: همان(شدت درخشش اضوا و آثار آن محو و نابودند 

فرشـتگان  «از ديدگاه صدرا اين عالم عقول، همان عالمى اسـت كـه در شـرع بـه عـالم      
  .وسوم استم» مقرب

مشهد سـوم در اثبـات   . گانه است مشاهد بعدى مفتاح سيزدهم، شرح و اثبات عوالم سه
  ).532: همان(نخستين عالم، يا عالم امر و عالم عقول است 

» عـالم مـدبر  «مشهد چهارم، اختصاص به عالم دوم يا عالم نفس و به تعبير خود صـدرا  
روح «، »نفس كـل «شود،  ن عالم گشوده مىاى كه از درياى جبروت اي نخستين دروازه. دارد

  .است» كتاب مبين«، و »لوح محفوظ«، »االمين
نكتة مهم دو ويژگى بـراى عـالم نفـس اسـت، يعنـى فـيض الهـام و فـيض رؤياهـا و          

بدين شرح كه فيض يك صورت وحيانى دارد كه خاص عالم عقل كل . هاى درست خواب
اين دو ويژگى به عالمـان و اوليـا   . ستاست و يك وجه الهامى دارد كه خاص عالم نفس ا

ها در عالم حس بپردازنـد،   دهد تا با ادراك صور نورانى عالم مثال، به بازآفرينى آن اجازه مى
اى آفريـده   كند، خداوند نفس را به گونـه  زيرا صدرا در اصل ششم مفتاح هجدهم تأكيد مى

هاى غايب از حواس را  است كه قادر است حقايق را در ذات خود تصوير كرده، و صورت
در عالم خود، بدون مشاركت ماده، انشا و ايجاد كند، و اين همان مفهـومى اسـت كـه ابـن     

  .داند مى» همت«عربي آن را 
همچنين صدرا در باب دوم مفتاح پانزدهم، طى برهـانى مشـرقى يـا الهـامى، تخيـل را      

مثـال را ادراك كنـد، و ادراك   تواند با آن صـور و اشـباح عـالم     داند كه انسان مى اى مى قوه
كنندة آن، خواه در ذات او باشـد، و   صورت در نزد ادراك) حضور(عبارت است از حصول 

اى از قواى او، و اين صور متمثل در نزد متخيله، داراى اوضاع حسى كه قابـل   خواه در قوه
  ).536: همان(جا باشند، نيستند  جا و آن اشارة اين
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اين قوه  كه آنمالصدرا عالوه بر  حكمت متعاليهاست و در  جنس اين قوه از عالم غيب
هاى  منبع فياض الهامات مشرقى بر نفس عارف و نيز عامل رؤيت رؤياهاى صادقه و خواب

  .درست است، همچنين، در خدمت دستگاه فلسفى صدرا براى اثبات معاد قرار دارد
ت و ازجملـه عوامـل   قدرت قوة خيال از ديدگاه صدرا، گاهى فطرى و گاهى كسبى اس

خوابى زيـاد، رهـاكردن    واسطه صور نورانى، كم خوردن و آشاميدن، بى كسبى در رؤيت بى
  .آسايى و رهاشدن از بند نرمى و لطافت است تن

  
  نفس و صور مثالي از ديدگاه مالصدرا. 9
چه در اين مقام اهميت بسيار دارد، اين است كه حكمايى چون صدرا براى نفس، كه قوة  آن

ايصال به عالم مثال و نيز ادراك صور نورانى آن است، قدرتى به مراتب فراتر از حاضركردن 
صدرا در اصل سوم مفتاح، هجدهم بر اين قدرت نفـس بـه   . اند قائلصور مثالى در خويش 
كند، قدرتى كه نفس به وسيلة آن نيروى انشا و ايجاد را بنا به امر  مى واسطة قوة خيال تأكيد

كند فقط صور عالم مثـال نيسـت،    داراست، بدين ترتيب، صورى كه عارف شهود مى» كن«
بدين ترتيب صـدرا  . بلكه صور مخلوق به واسطة خالقيت نفس عارف و هنرمند نيز هست

ة آن، نفس به نيروى خيال، قادر به انشا و براى نفس، قدرت و قوتى قائل است كه به واسط
ايجاد صورى است كه نه در عالم عقول وجود دارند و نه در عالم عين و نه حتـى در عـالم   

  .اند و در حضور او كه خارج از اين عالم هيوالنى است مثال بلكه در عالم نفس
يال دارد، زيرا در تر در باب عوالم روحانى و به ويژه عالم خ ، تأملى وسيعاسفار صدرا در

، هفت باب را به بحث در مـورد ماهيـت   )سفر از خلق به خلق(سفر چهارم از اسفار اربعه 
» حس مشـترك «نفس اختصاص داده و همچون، حكماى گذشته كه يكى از قواى نفس را 

اى  داند كه در جلو مغز قرار دارد، و نزد ما قـوه  اى مى دانستند او نيز حس مشترك را قوه مى
نى است كه استعداد حصولش در جلو مغز، و بلكه در روحى كه در آن جـارى اسـت،   نفسا

شود و حواس نسبت  كند و تمامى صور محسوسات ظاهرى بدان منتهى مى حصول پيدا مى
قـوة   .آورنـد  بدان مانند جاسوسانى هستند كه اخبار نواحى مختلف را براى وزير پادشاه مى

صدرا . شود واسطة آن صورت موجود در باطن حفظ مىاى است كه به  مصوره يا خيال، قوه
  .همچون ديگر حكماى اسالمى بين حس مشترك و خيال، تفاوت قائل است

است، و پـس از آن قـوة حافظـه    ) پس از خيال(متخيله، قوة ديگر از قواى باطنى نفس 
مالصـدرا همچـون   . شـود  است كه خزانة انبار وهم بوده و صورت مدركات در آن انبار مى
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امـا او دو  . دانـد  مـى » خزانـة حـس مشـترك   «و خيال را » خزانة وهم«سهروردى، حافظه را 
بـرد، زيـرا ايـن قـوه بـراى       را نيز براى حافظه به كار مى» مسترجعه«و » ذاكره«اصطالح قوة 

بسيار نيرومنـد اسـت و ايـن بازگردانيـدن گـاهى از      ) ارجاع يا بازآفرينى(بازگردانيدن صور 
اين هنگامى است كه قوة وهـم روى بـه قـوة متخيلـه آورده و از او      صورت به معناست، و

هاى موجود در خيال را بر او عرضه كند و گاه عكس آن اسـت،   جويد كه صورت يارى مى
يعنى بازگشت از معنا است به صورت، بدين معنا كه قوة وهم درخواست عرضة معـانى در  

  .جويد، عرضه شود ، صورتى را كه مىكند تا بر آن ادراك معنايى كه با آن حافظه را مى
ق و ابن عربى براى خيال، مقامى بينابينى ميان ابدين ترتيب، مالصدرا نيز چون شيخ اشر

صورى كـه بـه   . مقامى كه قادر به ادراك صور مجرد است. دو عالم مجرد و ماده قائل است
 .سازد را روشن مىاى است كه باطن و اصل ماهيات  ويژه براى پاكان و عارفان، صور نوريه

عـالم اول عـالم   : داند الوجود داراى چهار مرتبه مى واجبمالصدرا عوالم وجود را ماسواى 
و در نهايـت عـالم جسـم     ؛و عالم مثال، عالم سوم اسـت  ؛عالم دوم نفس است ؛عقل است

جسم اختالفى ندارند ليكن  نفس و گويد تمامى حكما در وجود عوالم عقل و وى مى. است
  .بر سر عالم مثال است كه عالمى مقدارى و غير مادى استاختالف 

بـه  م ئقاموجودات عالم مثال كند كه  ، تصريح ميدر توضيح اين عالم اسفارمالصدرا در 
وجودى هستند كه در مكان و يا جهتى مـادى نيسـت و آن عـالمى واسـطه بـين دو عـالم       

ماده از لـوازم مـاده نيـز كـه     حسى است زيرا موجودات عقلى عالوه بر تجرد از  عقالنى و
موجودات مادى . استهاست، به طور كلى منزه  و امثال آن ،رنگ ،عبارت از اين، شكل، كم

، ليكن صورى كه در عالم مثال هستند از جهت تنـزه از  هستندنيز داراى ماده و اعراض آن 
اى  و از جهت داشتن مقـدار و شـكل از گونـه    ندجهت و مكان مادى داراى نوعى از تجرد

نويسـد كـه    در جاى ديگرى مى). 234: 1383، لهينأصدرالمت( تجسم و تجسد برخوردارند
كسانى است كه به وجود چنين عالمى اذعان دارد و با شيخ اشراق كه اين عالم  هخود ازجمل

ده است موافق است ليكن در دو مسئله با شـيخ مخـالف   كررا به نحو كامل توضيح و تبيين 
كـه   ور خيالى در نزد ما موجود است و نه در عالم مثـال و دوم ايـن  كه ص نخست اين: است

 باشـند  صور موجود در آينه در عالم مثال نبوده و در عالم طبيعـى و جسـمانى موجـود مـى    
 يو. پرداخته است يبحث مثل افالطونه باسفار  مالصدرا در موارد متعدد در ).256: همان(

تصريح  ،اند را نپذيرفته يمثل افالطون ،ع ارسطوتبه بر خالف جمهور فيلسوفان مسلمان كه ب
  .)340: همان( كه سخن افالطون دربارة مثل عقليه كامالً متين و استوار است كند يم



 155   هادي وكيليو  سمنبر ميرزايي

  

و مثـال  » يبرزخ صعود«متعدد بر وجود عالم مثال متصل  نيبراه ،در آثار خودمالصدرا 
را به طـور كامـل    گرانيو د سيالرئ خيشاشكاالت  و ده استكراقامه » يبرزخ نزول« منفصل

  .جواب داده است
تجـرد از مـاده،    ةو بـه واسـط   ،است يجسمان ةمادعالم مجرد از  ،عالم مثالاز ديدگاه او، 

است، از جهت تقدر و تجسم شباهت به عالم كون و فساد  يو ادراك يو علم يروحان يعالم
و مجردات تامه  يو موجودات روحان يبه جواهر عقل هيشب ،از ماده يدارد و از جهت استغنا

مثـل   زيـ عـالم ن  نيـ ا. است يوليحاله در ماده و ه ريو غ ذاتالوجود قائم ب تامصورت . است
لذا  ،از مبدأ وجود صادر شده است يبدون مهلت و تراخ يذات يبه مجرد امكان يجواهر عقل

در . اسـت  تجدد و كـون و فسـاد معـرا    از حركت و و ستين يمحكوم به حكم مواد جسمان
اسـت و   يزنده و ح يعلم يجسم نوران. به عالم برزخ شده است ريزبان شرع انور از آن تعب

: همـان ( »علمـون يلـو كـانوا    وانيالح يإن داراألخره له« و: وجود عالم مثال است ي، ذاتاتيح
از مراتب به حسب وجـود   يمراتب است كه بعض يعالم عقول دارا رينظ زيعالم ن نيا. )468
  .ك استيدر مراتب برزخ مقول به تشك ياست؛ چون وجود سار گريتر از مراتب د تمام

  
  جهان مثالي. 10

  جهان مثالي از ديدگاه مالصدرا 1.10
بينـي خـود، هماننـد     اي است كه مالصدرا در جهان گانه هاي سه يكي از جهان» جهان مثالي«

عـالم عقـل و معقـوالت؛ ايـن     ، )يا خيال(عالم ماده، عالم مثال : صوفيان، به آن معتقد است
ها بـر اسـاس قـوت و ضـعف و      بندي آن ها، سه منطقة جدا از هم نيستند بلكه تقسيم جهان

، »وجود محـض «ها به منبع  ها و، به تعبير مالصدرا، به نزديكي يا دوري آن كمال و نقص آن
  .يعني خداوند است

تر خود  هاي پايين ر جهانهاي ديگر است و ب تر از جهان در اين نظريه، جهان عقلي كامل
اين احاطه به معناي احاطة هندسي نيست بلكه مفهوم فلسفي دارد، يعنـي  . احاطة كامل دارد

جهان مادي، نارساسـت و موجـودات آن اسـير    . تر را دارد هاي مثبت جهان پايين همة جنبه
عـالم   عالم باالتر. هاي طبيعي و فيزيكي بسيار است زمان و مكان و جسمانيت و محدوديت

محـدوديت زمـاني و مكـاني و جسـماني نـدارد و      ) مانند قوة خيـال در انسـان  (مثال است 
عـالم عقـل از آن هـم    . تر و درجة وجودي باالتري دارنـد  جا زندگي كامل موجودات در آن

  .تر است نامحدودتر و كامل
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 يلبامط يآورادياهل كشف  قيوجود آن به طر ةو نحو ديدر تصور عالم مثال مطلق و مق
  :استالزم 
عـدم صـرف    .ندارد رينور محض و صرف با اصل مقام صرافت وجود حق مطلق تغا ـ

  .است و ظلمت شأن عدم است و نور شأن وجود زيچ كيبا ظلمت محض  زين
اختصاص به وجود دارد  تيذات متصف به ظلمت است؛ چون نوران ارممكن به اعتب ـ

عـدم و  لـيس،   ،ممكـن بـه اعتبـار ذات    تيـ ماه ،لحاظ نيو عدم ظلمت محض است به ا
 يةاز لوازم عدم يهر نقص. و وجود و نور است أيس ،ظلمت است و به اعتبار وجود علت

  .ممكنات است
چـون   .است يءو به حسب اصل و ذات اول هر ش» دركيبه و ال  دركي«نور  قتيحق ـ

اسـت و ادراك نـور    هيـ كل تيـ ثابـت و ماه  نيو مبدأ ظهور هر ع قتيسبب انكشاف هر حق
نور محض است؛  قتيدشوار است و منوط به اتصال به حق يقيادراك وجود حق رينظ يقيحق
  .شود يدر ادراك است و هم خود مدرك واقع م طهكه ظل و اثر نور است هم واس ايو ض
  :سه مرتبه دارد كه در كشف مستور اشتراك دارند يقينور حق ـ

جهت كه نور واحد است در مقام اصل  نياز ا است مشاركت با وجود مطلق ،اول ةمرتب
و به اعتبار تكثرات و تعددات و تنزل از  شود عارض مي قتقيآن حبر  ،ذات و تعدد و تكثر

  .دشو يمعدومه م اتيماه سبب معرفت ،مقام صرافت
د شو يمعدومه م تيچون مبدأ انكشاف ماهاست  مشاركت نور با علم مطلق ،دوم ةمرتب

  .كند يرا منكشف م اتيماه ،علم ةاست و در مرتب يقبل از انكشاف وجود انكشاف نيو ا
نور است  علم و نيكه ب يفرق. استظهور و اظهار  نيمقام جمع ب ينور دارا ،سوم ةمرتب

ـ  علم منشأ تعدد معلومات است به اعتبار وجـود بـه    يتعلق آن به تعقل و ادراك صرف، ول
شود مگر در ظـرف   يد و نور مدرك نمشو يمنشأ ظهور معدوم م ،معدوم نيع تياعتبار قابل

  .وجودظهور وجود و م
 .شـود  يو وجود محض ادراك نم يستمتعلق در مقابل وجود بدون تعقل موجود ن عدم
از وجود  يمرآت حاك ريتعقل و لحاظ تقابل آن نسبت به وجود نظ ثيعدم از ح ةپس مرتب

ـ ايعالم مثال است و ض قتيان حقدو طرف هم نيا نيب نياست و موجود متع  ي، صفت ذات
 قـت يعالم مثال مطلق را امر و حق يدر قك اسحاق يقونو ريبك خياست، لذا ش يموجود مثال

هـو اول   يالـذ  طيو لذا كان العرش المحـ « :عالم ارواح و عالم حس دانسته و گفته است نيب
  ).532: 1383، لهينأصدرالمت( »يالصوادر المحسوسه مقام االستواء الرحمان
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  گيري نتيجه. 11
كند  هاي خيالي و محسوس را با هم ادراك مي از نظر ابن عربي انسان به ديدة خيال صورت

كند و خيال نه موجود است نه معـدوم؛ نـه معلـوم     چه متخيل است را ادراك مي و گاهي آن
  مهـم   بحثاضداد را در پيوند با م  لة جمعئمسوي . است نه مجهول؛ نه مثبت است نه منفي

  از اهميـت   عربـى   ابـن   ، براي اضداد در حق  لة جمعئمسو  ساخت  خود دربارة خيال مطرح
و نيز   عرفانى  سلوك  و منازل  را در پيوند با مراحل  آن  كه ، چنان است  برخوردار بوده  اي ويژه

 دربـارة عمـا را    شنظريات  عربى  ابن. آورد مى  ميان  ، به خويش  شخصى  بر پاية تجربة عرفانى
عمـا   چيـز در   بود، هيچ نمى  خيال  اگر نيروي  گويد كه دهد و مى با نظرية خيال پيوند مى نيز

  كه  است  ذاتى  حضرت  يك  منفصل خيالو از بين رونده است   متصل  خيال. شد پديدار نمى
مرتبـة    هـر كـس    د كهيرس   نتيجه  اين  هوي ب.  است  و ارواح  معانى  پذيراي  و هميشه  همواره
  . نيست  معرفتى  را نشناسد، اصالً داراي  خيال

  ميـان   اي گونه  به  اشيا در آن  هاي صورت  كه  حقيقى  است  ، جهانى عربى  نزد ابن  مثال  عالم
  همـان   شـوند و ايـن   ، آشـكار مـى   فصر  يتو ماد  محض  روحانيت  يا ميان  و غلظت  لطافت
عالمي مجرد  ؛نامد ، مى يا منفصل  مطلق  يا خيال  يا منفصل  مطلق  مثال  عالم را  آن  وي  كه  است

وي خيال و برزخ را . است... از مادة جسماني و مشتمل بر عرش و كرسي و سموات سبع و 
  . نيست  جز خيال  و آن  است  معقول  خودش در  برزخبه هم مرتبط دانسته و معتقد است 

  ، بلكـه  شناسـى  و جهـان   جهان  تنها از لحاظ نظرية پيدايش ، نه ىعرب  مقولة خيال نزد ابن
  است بر اين  همواره  عربى  تأكيد ابن . ددار  اي ويژه  اهميت ، از لحاظ نظرية شناخت  همچنين

  خيـال دهد، زيـرا   مى  روي  محسوس  هاي با صورت  بستگى در هم  ، هميشه خيال  فعاليت  كه
  ها را قوة مصوره و آن  است  محسوس ياز اجزا  يا مركب  دارد  محسوس  صورت  چه آن فقط

اصالً   در حس  دهد كه مى  دست  را به  رهگذر، صورتى  دارد و از اين مى  كند، نگه مى  تركيب
 . است  يافته  ها تركيب از آن  كهاست   از آن  ىياجزا، اما  نيست  وجودي  داراي

 اخـروى  نشـئة  در هم است، باقى دنيوى نشئة در هم وي معتقد است كه اعتدال مزاج،
نشـئت   نفس خود از شود مى متمثل ملكات، و هيئات و قوا چنان از كه اخروى بدن اين و

 ناطقـه  نـازل نفـس   مرتبـة  دنيـوى  بدن همچون اخروى بدن اين. وى خارج از نه گيرد مي
 بـه  كـه  را او خـود  از آمـده  پديد هاى بدن صورت به ناطقه نفس تصور نحوة اين و است
 بـدنى  از نفس انتقال كه ملكى تناسخ مقابل در. گويند ملكوتى تناسخ اوست، ايجاد و انشا
  .است ديگر بدن به
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 فرقى بينشان و است دنيوى بدن همان شخصه و عينهه ب اخروى بدن تر جامع عبارت به
 .نيست كمال به جز

دليل ظهور در عالم شهادت از نظر او برزخ صعودي را غيب محالي و برزخ نزولي را به 
ولي برزخ صعودي و . غيب امكاني دانسته است؛ چون عالم شهادت تعين برزخ نزولي است

صور اعمال در اين نشئه ظهور ندارد و رجوعش به اين نشأه محال است، و ممكن نيسـت  
بـرزخ صـعودي كـه نتيجـه     . اين عالم نشئه تعين وجودي برزخي باشد، و ظهور صور عالم

  .نسان است در آخرت استاعمال ا
البته اثبات تجرد خيال و صور قائم به آن و اثبات معاد جسماني و حشـر جميـع عـوالم    
وجودي و بيان لزوم عود و رجوع جميع اشيا به مبدأ اعلـي و بيـان كيفيـت عـذاب قبـر و      
سكرات موت و ساير مباحث مربوط به نفس و اثبات عوالم برزخي در قوس صعود و نزول 

  .لي است كه قبل از صدرالمتألهين به طور كامل از آن بحث نشده استاز مسائ
صدرالمتألهين با طرح و تبيين مباحثي مانند تجرد خيال و صور قائم به آن و اثبات معاد 
جسماني و حشر جميع عوالم وجودي و بيان لزوم عود و رجوع جميع اشيا به مبدأ اعلي و 

اير مباحـث مربـوط بـه نفـس و اثبـات عـوالم       بيان كيفيت عذاب قبر و سكرات موت و س
چـون روح از  گويـد   برزخي در قوس صعود و نزول از پيشينيان خود متفاوت است؛ او مي

ـ . مانـد  د، تعلق ضعيفي به بدن براي او بـاقي مـي  كنبدن عنصري مفارقت  كـه   جهـت آن ه ب
يـات و امـور   جا كه نفـس در ادراك جزئ  از آنو ...  ماند صورت و هيئت در ذكر او باقي مي

تواند بدن متشخص  نفس ميو  ،خيال مجرد است ةماديه محتاج به بدن نيست، قو ةمتشخص
  .ك كنداخيال ادر ةتواند امور جسماني را از طريق قو نفس همچنين مي. خود را ادراك كند

ماند و اين تعلق و وابسـتگي   نفس به هنگام جداشدن از بدن در حالت تعلق ضعيفي مي
تعلق مـا بـه   . هيكل بدني است وت ئهية بدن نيست بلكه تعلق به كل بدن و به اعضاي كثيف

و هيكل بدني است كه از آن جدا شده است و سبب تعلق نيز آن است كه ت ئهي كل بدن و
  .نفس بتواند صورت و شكل بدن را در خود باقي گذارد

اثبات كند هر وجود آورد تا  صدرا ده دليل برهانى و عقلى و چند دليل قرآنى و نقلى مى
كنيم وجود معقولى دارد، و اصوالً اگر اين معقول پيشـين نباشـد،    محسوسى كه مشاهده مى

 .آيد محسوس پسين به وجود نمى
تواند با آن صور و اشباح عالم مثال را ادراك كند،  داند كه انسان مى اى مى او تخيل را قوه

كه اين قوه منبع  مالصدرا عالوه بر آن جنس اين قوه از عالم غيب است و در حكمت متعاليه
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هـاى   فياض الهامات مشرقى بر نفس عارف و نيز عامل رؤيت رؤياهـاى صـادقه و خـواب   
  .درست است، همچنين، در خدمت دستگاه فلسفى صدرا براى اثبات معاد قرار دارد

 عـالم اول : دانـد  الوجود داراى چهار مرتبه مـى  واجبمالصدرا عوالم وجود را ما سواى 
عالم عقل است، عالم دوم نفس است و عالم مثال، عالم سوم است و در نهايت عالم جسـم  

جسم اختالفى ندارنـد   نفس و گويد تمامى حكما در وجود عوالم عقل و وى مى. قرار دارد
  .ليكن اختالف بر سر عالم مثال است كه عالمى مقدارى و غير مادى است

 يروحان يتجرد از ماده، عالم ةو به واسط ،است يعالم مجرد از ماده جسمان ،عالم مثال
اي اسـت كـه مالصـدرا بـه آن معتقـد       گانه هاي سه و يكي از جهان است يو ادراك يو علم
  .، عالم عقل، و معقوالت)يا خيال(عالم ماده، عالم مثال : است

ديدگاه مالصدرا در خصوص عالم مثال و خيال با توجه به توانـايي ايشـان در تبيـين و    
  .اثبات تجرد خيال و عالم مثال و اثبات معاد جسماني قابل توجه است
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