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  چكيده
 ويژه به و كالم، فلسفه، در عمدتاً كه است يختشنا هستي اي نظريه مثال عالم ةينظر

 به مثال عالم با ارتباط در انسان كه است عالمي نيز خيال عالم. دارد ييكارا عرفان
 دين، فلسفة در عوالم اين براي جديدي هاي ييكارا امروزه. يابد مي دست آن

 ياريبس اهميت كه شده تعريف نيز ادبيات و هنر، ذهن، فلسفة شناسي، روان
 آفاتي دچار خيال، و مثال ازجمله ماورا، عوالم به غرب فرهنگ نگرش نوع. است
 عظيم تراث از برخورداري رغم به را ما تواند مي نكنيم، توجه بدان اگر كه است
 غرب در امروزه كه كند دچار معضالتي همان به زمينه، اين در معنوي و علمي

 به اند، داده ارائه كاركردهايشان و عوالم اين از آنان كه تعريفي. هستند مبتال آن به
 و توحيد مثل ديني، هاي  آموزه از بسياري بردن سؤال زير و گرفتن ناديده قيمت
 اين اصلي جايگاه بيان صددنوشتار در ينا در ما رو، اين از .است شده تمام معاد
 مالصدرا و ي،ابن عرب سهروردي، آراي به ويژه توجه با اسالمي، عرفان در عوالم
 دنياي در بحث اين جديد هاي كارايي از يكي به حاضر مقالة همچنين ايم، برآمده
 اين به اسالميـ  عرفاني نگرش ثمرة و كند، مي اشاراتي هنر، در يعني معاصر،
  .است كرده مقايسه غربي نگرش با را نظريه
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  مقدمه. 1
 ماده مافوق عوالم يبرا و داده جسم و ماده به را اصالت ،يغرب فرهنگ در غالب ينيب جهان
است  يهنر تيخالق يربنايكه ز را اليخ عالم يحت فرهنگ نيا در. ستين قائل يگاهيجا
 نيا در. است داده قرار يماد يازهاين و ماده عالم يمواز را آن كشانده، ماده سطح به

برتر از ماده  كه مجرد يقتيحق و شده ماده است آن دةييزا كه يهنر و اليخ عالم صورت
 و يانسان لياص هنر وصدور كند  عيرف گاهيبه آن جا اتيماد و ماده از تا شود، ينم پنداشته

  .دهد قرار بشر يرو فرا را ياله
 تمام بلكه ياسالم حكمت يعرفان و يفلسف قيعم نگاه از كه اليخ و پنهان عالم يوقت
 به يكنون غرب صرفاً و شد انكار است ماده از برتر ،يغرب و يشرق لياص يها حكمت

است كه هنر با ابتذال و  و بوده صورت نيا در كرد بسنده ماده سطح در اليخ قوة رشيپذ
 قول به گردان، روان و مخدر مواد مصرف با تواند يم هنرمند و شود يم آغوش فحشا هم
  .بزند يهنر تيخالق به دست خودشان،

 و لطافت با همراه و دارد يفلسف و يعقل قيعم يربنايز كه ياسالم لياص فرهنگ در
 انسان هم و است، عقل و اليخ و مثال ماده، يدارا نشيآفر جهان هم است، يعرفان ذوق
  .است درخور مراتب و عوالم نيا همة دربردارندة است نشيآفر عصارة كه

 هست يتعال حق مادون مراتب نيا همة از فراتر يا مرتبه و ساحت انسان در نيهمچن
 نيا بر و شود يمخداوند  قتيحق كماالت و صفات ينما تمام نةييآ ساحت نيا درانسان  كه

 صفات و ابدي  يم ارتقا ياله ساحت بلكه عقل ساحت به كه است يكس هنرمند اساس
 شيخو مثال و اليخ عالم به سپس و شود يم مشهود او جان عمق در را يا خاصه جمالة
  .سازد يم آشكار آن گوناگون انواع در هنر قالب در را شهودات نيا و گردد يبرم

  
  اليخ عالم و مثال عالم. 2

 عـوالم  وجـود  بـه  قائـل  مالصدرا، خصوص به و يعرب ابن چون ييعرفا و ياشراق يحكما
 انـد؛  كرده ادي گوناگون ياسام با ها آن از و اند شده ماده عالم و مجرده عقول عالم نيب واسط
 بـرزخ  مضاف، شهادت عالم قت،يحق ارض معلقه، صور و اشباح ملكوت، عالم ،1مثال عالم

 منفصـل،  اليـ خ ،)ياريـ اخت چه و يعيطب مرگ چه( مرگ از پس جهان ،)يانجيم و واسط(
  2.است...  و اوسط، شرق ثامن، مياقل ،)ها هيسا جهان( اظله عالم
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طرفي بعـد دارد و بـه    از است؛ شهادت و ملك و جبروت عالم انيم واسط عالم مثال،
بـودن، شـبيه    و محسـوس ) كـره يو پ جسـم (و شكل  ،داشتن وضع، محاذات، مقدار سبب

و تجـرد، از مـاده، قـوه، حركـت،      نورانيت دليل به ديگر طرف از و استجوهر جسماني 
عالمي روحاني و علمـي   بوده،به دور  يماد وديق ريو سا فساد، و كون تجدد، ،زمان، مكان
و  اسـت  يمـاد  ريـ غ ،كه شبيه عالم ارواح يعالم. تشبيه جوهر مجرد عقلي اس ،و ادراكي

 نقـش  بـه  يا ژهياز عرفا اشارات و يبرخ. داردعالم اجسام، صورت و شكل و مقدار  هيشب
 و ياحمـد  ←( انـد  خوانـده  »ريمقاد عالم« را آن كه جا آن تا اند، داشته عالم نيا در ريمقاد
  ).70: 1388 خامنه، ينيحس
بلكـه   صـرف؛  يو عقلـ  يمحـض اسـت و نـه روحـان     يو مـاد  يعيطب نه عالم، نيا

را  ياعراض مـاد  و آثاربوده،  ماده عالم و مجرد عالم با سنخ و هم ،يماد مهين مجرد، مهين
  .رديگ يم خود به

 ،يجـام (» جسـام رواح و عالم االاال عالم نيمرتبة ب«: سدينو يعالم م نيا فيدر تعر يجام
1370 :155.(  

صفات مفتـرق   از دور بهدو عالم ماده و معنا و  مشترك صفات جامع مثال عالم درواقع،
ـ «: سدينو يم يجام كه چنان ؛دو عالم است نيا  كـون يالبـد أن   نيئيالشـ  نيكل ما هو برزخ ب
  ).55: همان(» عالمه ناسبيبكل منهما ما  شبهيبل له جهتان  رهما،يغ

از اثر برزخ اسـت كـه معقـول،    «: سدينو يم عالم نيا كاركرد مورد در ،ياهللا ول  نعمت شاه
  ).5/ 1: 1353، ياهللا ول نعمت شاه( »محسوس شود و محسوس، معقول

 كـه  جـا  قرار گرفته اسـت، تـا آن   ياز همه مورد توجه و بررس شيبعالم نزد عرفا  نيا
 ،يرازيشـ  ←( انـد  صعود و نزول شده ريسدر  يعالم مثال نوعبرخالف فالسفه قائل به دو 

 مبـدأ  در كـه  شـود  يمـ  رسـم  رهيـ دا كيشكل  به معموالً ر،يس دو نيا ).302/ 1: ق 1410
 ،يجـام  ←( گـذارد  يوجود، قوس نزول و در معاد وجود، قوس صعود را پشـت سـر مـ   

و عـالم   اعالم معن انيعالم م نيا كه جا آن از). 123 -  121/ 1: 1366 ،ييهما؛ 57 -  56 :1370
كـه   چنـان  3.اسـت  شده معروف» عالم برزخ«لسان شرع و علم كالم به  در است، ليماده حا

ـ  «: اند واژه نوشته نيا يلغو يعرفا و اهل لغت در معنا  ،يكاشـان (» نيئيالشـ  نيهو الحائـل ب
 قـوة  هـم  و است رفته كار به اليخ صور يمعنا به هم عرفا، لسان در »اليخ« ).49/ 1: 1370

 جزئيـه  صـور  مـدرك  كـه  است انسان باطني حواس از يكي) متصل مثال( خيال قوة .اليخ
  4.است كليات مدرك كه عقل برابر در است،
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 كلـي  درك. دارنـد  كار و سر اتيجزئ با عقل برخالف وهم، و اليخ و حس فلسفه، در
 ناميـده  »وهمـي  ادراك« شود لحاظ جزئي و محسوس امر يك به نسبت و اضافه با اگر اشيا
  .شود داده نسبت خاصي شخص به كه صورتي در محبت، كلي ادراك مثل. شود مي

 ريس و ماده به معنا يظهور ريس عالم منفصل مثال عالم اگر ست؟يچ »اليخ عالم« اما
) متصل مثال( اليخ عالم ،)221 -  206: 1367 ان،يپورنامدار ←( است معنا به ماده يبطون
 رومندين قوة كي از يريگ بهره با انسان. است انسان قلب در بطون و ظهور نيا يتجل عالم
 زين را اليخ عالم توان يم پس. شود يم متصل منفصل مثال عالم به ال،يخ قوة يعني ،يدرون
 آن، از انفصال اي) نزول و صعود قوس در منفصل مثال عالم( ماورا به اتصال حسب بر

. بود خواهد متفاوت كي هر از حاصل معارف كه است آن ميتقس نيا ثمرة. كرد يبند ميتقس
 به ليتأو قابل عرفا شهود و كشف همانند اي باشند ناب و يواقع توانند يم معارف نيا

 اساس يب و پوچ يحت اي يانحراف ناخالص، اي يواقع ريغ كامالً كه نيا اي بوده، محض تيواقع
 و ناب يحضور علم نوع از ،يكي از حاصل معرفت. ندازنديب اشتباه به را انسان و باشند

 به. ديآ ينم حساب به معرفت وجه چيه  به عكس، به كامالً يگريد از و است، واسطه يب
  .نه يگريد و است متصل يشهود معرفت به يكي گر،يد يعبارت

 صـور  و متحرك ذات عالم داشته، را مثال عالم يها يژگيو اليخ عالم داست،يپ كه چنان
 ديپد انسان با ارتباط در كه دانست مثال عالم از يبخش را عالم نيا توان يم پس. است معلقه

 نيهمـ  در مثـال  صور شاهد لحظه هر انسان. است مثال صور از برآمده ال،يخ صور. ديآ يم
 امـا  5.گـر يد صـورت  هـر  و خـواب،  چشـم،  آب، نـه، ييآ در منعكس صور: است ماده عالم
 تيـ رؤ و ايرؤ ن،يع مرتبه در چه و ذهن مرتبة در چه مثال، عالم وجود بر شاهد نيتر متقن
 واسـط  است يا قوه اليخ چراكه بود؛ خواهد ممكن ريغ ال،يخ يگر يانجيم بدون كه است
  .واسط عوالم ادراك يبرا

 از يسرسـخت  مخالفان اند، گذاشته صحه واسط عوالم وجود لزوم بر كه يبزرگان برابر در
را،  يبـوعل  ژهيـ و و بـه  مشـا  يحكما ،يرسم طور به امروزه. اند گرفته جبهه ياسالم فالسفة

 داننـد  يمـ  يمنتفـ  را عـالم  نيچنـ  تحقـق  امكان يحت شانيا. دانند يمنكر وجود عالم مثال م
 گرفتـه  تمسـخر  باد به را مثال عالم ةيفرض ،جذواتمحقق داماد در ). 178: 1372 ،يانيآشت(

  6.برهان آورده است هيفرض نيدر رد ا مراد، گوهردر  زين يجياله محقق. است
  :است سروده عالم نيا ينف در زين الرحمه، هيعل ،يسعد كه دهيكش ييجا به كار

ـ تـنمزياليخكهاهللاعلم  پندارند يم كه است ياليخزينآنبلكه  نمانـدشيب
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  ياسالم عرفان بزرگان منظر از اليخ و مثال. 3
ـ  ابـن  گـاه  آن ،يسـهرورد  اشـراق  خيش همه از اول مسلمان، متفكران انيم در  بعـد  و ،يعرب

ـ  البتـه . اند پرداخته اليخ و مثال عالم به همه از شيب مالصدرا  فلسـفة  و يسـهرورد از  شيپ
ماننـد ابـو حامـد     گـرا،  عرفان انيدر آثار كالم رااز وجود عالم مثال  ييها زمزمه ،يو يعرفان

كـه   نيـ ضـمن ا . مينـ يب يمـ  يهمـدان  القضات نيع همچون ،گرا كالم يو عرفا 7يمحمد غزال
 اديـ  از عالم نيا ةياول طرح در را نايس ابن و يفاراب مانند ،ياله فالسفة يبعض نقش توان ينم
دارد، در  يگـر  يكه بـه مشـائ   يشهرت ةبا هم يفاراب). 137 -  102: 2001 ،عباس مطلك( برد

نشـان دهـد و    يل افالطونمثتا ارسطو را موافق  كوشد يم نيميالحك ييرأ نيالجمع ب كتاب
 لسوفيف نياو اول). 109 -  105 :ق 1405 ،يفاراب( آورد يم زين يليمنظور، دال نيا يبرا يحت

 ،يعرب ابن و يسهرورد روانيپ. پرداخته است اليبه عالم خ يكه به طور جد استمسلمان 
: 1374 كـربن، ( دادنـد  يتـر  شيگسترش ب راها  طرح نيهم ،يعيدر حوزة حكمت ش ژهيو به

  ).57: 1385 ،يفوالد ؛212 -  192 :1377 ،يرضو؛ 404 -  202
  
  8يسهرورد 1.3
 يفاراب و يبوعل سخنان در را اليخ و مثال عالم وجود يها زمزمه اشراق خيش ششم، قرن در
 ابن ينظر عرفان و شيخو فلسفة مباحث نيتر مهم از يكي را آن كه جا آن تا گرفت، يپ

 فلسفة وارد را عالم نيا مورد در بحث كه است يكس نينخست يسهرورد. ساخت يعرب
 و خودش مشاهدات كرد، يم كار نيا به وادار را او همه از شيب كه يزيچ. كرد ياسالم
 و 231/ 2: 1372 ،يسهرورد( بودند كرده تيرؤ بارها را يمثال موجودات كه بود يكسان
 قول به و ميخور يبرم خاص يافراد از دست، نيا از ييها گزارش به زين امروزه). 232
 »پنداشت] يروان يناهنجار ينوع به مبتال[ كيزوفرنيش توان ينم را ها آن« كربن، يهانر

  ).62 و 60: 1372كربن، (
، عالوه بر عوالم عقول و نفوس و اجسام كـه  خود يعرفان يشناس يهستاشراق در  خيش
 تر شيپ زين انيهرچند مشائ. شتدا اعتقاد زين يگريعالم دل بودند به ئها قا آن به زين انيمشائ

 يمـ يابراه( گفت سخن »مثال عالم«از  خيبودند، ش كرده صحبت اليخ قوةو  يالياز صور خ
، عالم انـوار مـدبره   )عقول(عالم انوار قاهره : برشمرد را مچهار عال او ).363: 1379 ،ينانيد
 ).232 :1372 ،يسـهرورد ( اليـ خ عالم ايو عالم صور معلقه ) اجسام(، عالم برازخ )نفوس(
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 واقـع در م،ياگر عالم انوار مدبره را به واسطة تجردش از ماده، به عالم انوار قاهره ملحق كنـ 
 متنـاظر  ؛و عقل ال،يخ حس،: است شده قائل) ريصغعالم (انسان  يبرا يسه قوة ادراك خيش
 هيـ تك با ديشه خيش گاه آن). ريكبعالم ( يدر عالم هست جبروت و ملكوتو  ملك گانة سه با
 چـون  يعقلـ  نيبـراه  از گـرفتن  بهره با را مثال عالم جودكه و كوشد يممكاشفات خود،  بر
بـاره   نيـ در ا يو. )423- 419: 1379 ،ينـان يد يمـ يبراها( كنـد ثابـت   »قاعدة امكان اشرف«
ممكن اخس به وجود آمد، الزم است  هرگاه كه است نيا يكي ياز قواعد اشراق«: سدينو يم

  ).154/ 2 :1372 ،يسهرورد( »باشد  ممكن اشرف موجود بوده
 را يانجيـ م مرحلـة  كيناچار  به كار، نيا يبرا بلكه وندد،يپ يسره به جسم نم كيروح، 

گذر از عالم محسوس به عالم . يو هم جسمان است يكه هم روحان گذارد يسر م پشت زين
باشـد كـه هـم از خـواص      يدو عـالم  نيا انيم ديبا رد؛يصورت گ يا با واسطه ديمعقول با

نامد كه  يم اليخ اي مثال را يانين عالم مياو ا .برده باشد يا محسوسات و هم معقوالت بهره
 .اسـت  يو ادراك عقلـ  يادراك حسـ  نيمـاب  ،ياليـ منطبـق بـر ادراك خ   ،يدر مراتب معرفت

كنـد   يم ادي »هشتم مياقل« نام امعروف قدما، ب ةگان هفت مياقال كناردر  عالم نيااز  يسهرورد
  ).254/ 2: همان(

ارواح «: ديـ گو يو مـ  كنـد  يسالكان اشـاره مـ   يرويبه ن هشتم، مياقل اثبات مقام در يو
توانند به هر گونـه   يم كه دارند يگاهيجا يماد بدن بند و دياز ق ييسالكان در مراحل رها

 »نامنـد  يمـ  »)بـاش (مقام كُـن  «مقام را  نيا. ننديافريكه بخواهند، مثل و صور قائم به ذات ب
  ).242/ 2: همان(

ها بـه وجـود خواهنـد     آن صورت ،كه فرمان دهند ي، سالكان به هر صورت»نكُ«در مقام 
 وجـود  زيـ ن يگـر يد عالم ،يكه جز عالم مادداند  يم نيقي، به ديرسمقام  نيهر كه به ا. آمد
  .است) عالم مثال( معلقه مثل مقام كه دارد
  :سدينو يماست كه  قائلعالم مثال  يبرا يميعظ يوجود ةچنان سع ديشه خيش

 زين يوهم يخوشبخت. نديآ يم ديپد) اليعالم خ(نفوس و مثل معلقه  نياز هم طانيجن و ش
كـه    چنـان  نـد، يآ يم دياز نو پد يروند و گاه يم نيب از يگاه مثل نيا. است عالم نيهم در

 ).234/ 2: همان(اند  نيچن ياليخ يها ها و صورت هنييآ ريتصو

 يعـال  مراتـب  به كينزد( ينوران: صور معلق عالم مثال بر دو قسم است خ،يشنظر  به
 /2: همـان ) (جهـان  نيـ ا يو مـاد  سافل مراتب به كينزد( يو ظلمان) و مجرد عالم واال

  .داند يم يكياو عالم مثال را ذومراتب و تشك پس). 233 -  232
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 ،االشـراق  حكمـة بـاره، در كتـاب    نيا در ليتفص بهاست كه  يكس نينخست يسهرورد
هـا را از نـوع صـور     دانـد و آن  يم ذات به قائم يصور را يالياو صور خ. است كرده بحث
. آورد يشمار م خارج از نفس موجود بهها را در جهان  د، بلكه آندان يمكان و محل نم يدارا
 اليـ خ ايـ  مثـال  عالم در بلكه ن،ياند و نه در عالم ع نه در عالم ذهن يالياو، صور خ باوربه 

كننده صـور عـالم مثـال     افتيدر ةقو ال،يخ قوة .)450: 1383 ،يكازرون(د دارن يجا منفصل
انسان را بـه عـالم مثـال و     رد،ينفس مدد گ ياله ةاگر از جنب ؛دوگانه دارد ياست و كاركرد

توهمـات و   جـز  يزيـ چشـود،   اتيـ شود و اگر گرفتار ماد يرهنمون م يصور مثال ةمشاهد
  .داشت نخواهد يپ در شانيپر يها خواب
 ريتـأث  او از يگـاه  است؛ تعامل در) مثالعالم ( منفصل اليخ با) اليخقوة ( انسان اليخ

 ريتـأث  ،يسـهرورد نظـر   بهالبته . گذارد يم ريتأث آن درصور معلقه  جاديبا ا يو گاه رديپذ يم
 بلكـه  سـت، ين يدر عالم مثال، كار هر كسـ  تيدر حد ابداع و خالق منفصل در متصل اليخ

  ).487: همان( ديآ يبرم ناز كامال فقط
  
  9يعرب ابن 2.3
 فـارق در باب امكان تحقق صورت  او ةيبه نقد نظر انياز مشائ يارياشراق، بس خياز ش پس
            ً     رفت كـه اساسـا     يبه مصاف كس توان ينم ،يمشائ يمبنا با كه نيغافل از ا. ماده پرداختند از

و  تيـ ماد انيـ م يهـا  تناقض و ها تيضد انيجمع م عرصةعوالم واسط، . است واليمنكر ه
 حـس  بـه  اليخ شدن مشتبهاز  تر دهيچيپ يدر هست يزيچ«: سدينو ياكبر م خيش. تجرد است

  ).507/ 3: 1405 ،يعرب ابن( »ستين
 عـالم « مثـال  و اليـ خ بـه  وجـود،  عوالم تمام انيم از يعرب ابن و يسهرورد خود يوقت
 هـا  تنـاقض  نيـ بار ا ريز هك بود نخواهد ديبع انيمشائ يگرا عقل ذهناز  ند،يگو يم »بيعجا
 نـوع  در عـالم،  نيـ ا در نهفتـه  يهـا  تنـاقض . شوند منكر را عالم نيا مستقل وجود و نروند
در وصف كوتاه خود  زين يعربابن . ناكجاآباد: داستيهو عالم، نيا بر يسهرورد يگذار نام
  ).408/ 4: همان(» الموجود و المعدوم«: دارد اشاره آن در اضداد تجمععالم، به  نياز ا

  ).114: 1384 ك،يتيچ( »است آن نه نيا نه اي آن، هم نيا هم عالمِ جا آن«: اند گفته يبرخ كه چنان
صـور   جـامع كـه   دانـد  يمـ  10»خمس حضرات«از  يكي ،و مثال را اليعالم خ اكبر خيش

 ايـ  »ديـ مق اليـ عـالم خ «در برابر  ،امد يم »منفصل« اي »مطلق اليعالم خ«آن را  يو. استياش
در  گرانيو د انيئاكبر با مشا خيش دگاهيتفاوت د. است يانسان اليعالم خ همانكه  »متصل«
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 يو مثـال  يصـور حسـ   يريحافظة تصـو  ديمق الينكته نهفته است كه به نظر او عالم خ نيا
 بلكـه  كنـد،  يمـ  يگـان يبا و رهيـ ذخ خود در و ابدي يحس به آن دست م قيكه از طر ستين
انسـان بـه   . شـود  ياست كه صور عالم مثال مطلق در آن منعكس مـ  يدر عقل انسان يا نهييآ

  ).89: 1980 ،يعرب ابن ؛74: 1380 ،يفيعف(د شو يبه عالم مثال مرتبط م نه،ييآ نيا لةيوس
عالم مشـتمل بـر    نيا كه نياول ا: داند يم زيچ دو در را مثال عالم ةيتسموجه  يعرب ابن

ـ او دارنـدة  دربر كه نيصور تمام موجودات عالم ماده است؛ دوم ا و  يصـور  يهـا  مثـال  نيل
 علت به اند، گفته هم منفصل اليخ آن به كه نيا. است) ص( يواقع در حضرت ختم قيحقا

 ).89: 1980 ،يعرب ابن( است متصل اليخ با مشابهت
 ةو معتقد است كه حكمت، نوري از خزان پردازد يمفص يوسفي به بحث خيال  در يو

هماننـد   زيـ او ن. اسـت  محـض  تيـ واقع پـس  ،آيـد  شـمار مـي   غيب و از انوار عالم مثال به
 ،عـالم  نيتـر  ميعظـ عـالم در نظـر گرفتـه، آن را     نيا يبرا يعيوس اريگسترة بس ،يسهرورد
 بـه  كه نهم فص يابتدا در. است دانسته يو ةترين آفريد گر عظمت خداوند و بزرگ نمايان

 يوح نزول نشانة نياول و اليخ عالم از را ايرؤ اكبر خيش پردازد، يم وسفي حضرت يايرؤ
 يمباد اول هو و اليالخ حضرة يعل نورها انبساط ةيالنور الحكمة هذه«: داند يم تيعنا اهل به

  .)99: همان( »ةيالعنا اهل يف ياالله يالوح
 حضـرة  يف اال ادرك فما«: ديافزا يم و داند يم اليخ عالم از را ايانب به يوح ادامه، در يو
  .)100: همان( »اليالخ حضرة من فذلك رجال الملك له تمثل اذا كذلك و...  اليالخ

 اليخ از يريگ بهره با اياول و ايانب ايگو. داند يم اليخ عالم از يجزئ را، يوح عالم او ايگو
  .اند داشته مالقات مثال عالم در فرشتگان نازلة صورت با ش،يخو مجرد

 برابـر  در را) ع( يموسـ  حضـرت  يِبشـر  فـرا  قـدرت  خيش ،يموسو فص در نيهمچن
  ).210: همان( داند يم اليخ عالم از آمده ديپد ساحران،
 گـاه يجا. ونـدد يپ يمـ  قـت يحق بـه  خـواب  از دارشـدن يب از پس كه است ييايرؤ اليخ

ـ  ابـن . است محسوسات ساختن معقول و معقوالت ساختن محسوس  ةيـ آ ريتفسـ  در يعرب
 يعنـ ي اسـت؛  گرفتـه  حس يمعنا به را حق ،»حقاً يرب جعلها قد قبل من يايرؤ ليتأو هذا«
 معجزات گر هيتوج ابزار گانهي). 101: همان( است شده محسوس اكنون بوده، معقول چه آن
 شـاهد  محسـوس  جهـان  در يگـاه . اسـت  اليخ و مثال عالم وجود ز،ين بزرگان كرامات و

 مثال عالم رشيپذ واسطة به مگر ست،ين هيتوج قابل وجه چيه به كه ميهست يبيغ ييرخدادها
  .عالم نيا به اتصال واسطة به مگر ست،ين سريم يبيغ امور يبرخ از يآگاه نيهمچن. اليخ و
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 آمده اسيال وصف در ياسيال فص در. هيتشب اليخ و كند  يم هيتنز عقل اكبر، خيش نظر به
 معـرفتش  كند، بسنده خود يعقل يها دانسته به كه يكس. دانست يم منزه را خدا او كه است

 از انسـان  شود، وارد قلب به يتجل راه از حق معارف يوقت يول بود؛ خواهد يهيتنز خدا به
 را يعنصر و يعيطب صور در حق انيسر يكس نيچن. شد خواهد برخوردار يهيتشب معارف
 اسـت،  يهيتشب معرفت كامل، معرفت پس. نديب يم حق نيع را يصورت هر و كند يم شهود
  است؛ اليخ از برتر عقل هرچند

 باشد، دهيرس كمال به شهياند در اگرچه عاقل چراكه است، تر يقو عقل از ايدن نيا در اليخ
 صورت نيا در اليخ پس. بود نخواهد آزاد كند، يم درك كه چه آن تصور و اليخ طرةيس از

 و هيتنز به قائل ن،يبنابرا اند؛ شده نازل بدان عيشرا. بود خواهد قدرت نيباالتر ،يانسان كامل
 نمودنـد  هيتنز هيتشب موضع در عقل با و كردند هيتشب هيتنز موضع در اليخ با شدند، هيتشب

  ).181: همان(
 ؛)56: 1370 ،يجام( ديمق و مطلق: داند يم قسم دو يدارا را مثال عالم زين يعرب ابن

 به را مثال عالم گاه نيالد يمح. داند يم يظلمان و ينوران را معلقه صور كه يسهرورد هيشب
 را مثال عالم يذهن جنبة گاه و كند، يم يبند رده را آن و نديب يم يخارج نيع كي صورت

 يكل نفس باز يفضا در كه مطلق و ينيع مثال عالم بر عالوه يو. دهد يم قرار نظر مد
 يآدم ذهن و ديمق بسته، نفس در را آن از يجزئ و كوچك يا نمونه است، موجود جهان
 »متصل اليخ« يجزئ اليخ و است »منفصل اليخ« يكل اليخ او، نظر از. داند يم موجود

 اي يكل نفس سطح در عمل و حضور با است اليخ يروين همان منفصل، اليخ ).همان(
 سطح در عمل و حضور با است اليخ يروين همان باز متصل، اليخ اما مطلق، مثال عالم
  .ديمق مثال عالم اي يجزئ نفس
 اال ليس فيه تقول مما تدركه ما جميع و خيال انك فاعلم: ميخوان يم يوسفي فص در
 نام غير و كني مي ادراك چه آن هر و خيالي تو كه بدان ؛خيال في خيال كله فالوجود. خيال
  .است خيال در خيال وجود كل پس. است خيال هم نهي مي

 از تر گسترده اريبس شارحانش و يعرب ابن منظر از اليخ شمول رةيدا منظر، نيا از
 شوند مي ظاهر عقل و حس در گوناگون صور به كه را اموري جميع او رايز است، گرانيد
 داريناپا و يظل وجود يو. داند يم خيال ميهست تعبير و تأويل محتاج ها آن شناخت يبرا و

 از است عبارت كثرات، تيماه و ذات رايز داند؛ ينم اليخ و وهم جز يزيچ را، كثرات
 اعتبار، اين به. ندارد يتفاوت اليخ و وهم با جهت، نيا از و انتقال و حركت، تبدل، ر،ييتغ

  :است سروده حافظ كه چنان هيچ؛ در هيچ و است خيال اهللا ماسوي تمام و تكوين عالم
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 تحقيــق ام كــرده نكتــه ايــن مــنبــارهــزار   استهيچدرهيچجملهجهان،كار و جهان
  :ديسرا يم داند، يم وهم و عكس خيال، را اهللا ماسوي كه زين يعرب ابن

 ظـالل أو المرايـا   فيعكوسأو   خيـالأووهـمالكونفيماكل
ـ  ابـن  نظر از وهم و عكس، ال،يخ گذشت، كه چنان البته  خـأل  ينـوع  يمعنـا  بـه  ،يعرب
 از يا حصـه  دارندة دربر كه است نشانه و هيآ يمعنا به بلكه ست،ين محض عدم و يوجود
 عالم در هرچه. است مثال عالم حقايق و معاني تجسد و تمثل، محسوس، عالم. است وجود
 عـالم  در چـه  آن. است موجود افعال و ارواح عالم در كه است يقيحقا صورت هست مثال
 صـورت  اسـم،  هـر . اسـت  اسـما  عالم در كه است يزيچ آن مثال هست جبروت و ارواح
  .است ذات آن وجه صفت هر و حق صفات از است صفتي

 شناسانة يهست ادراك از يا مرتبه يمعنا به يگاه يعرب ابن منظر در اليخ ن،يبنابرا
 موجودات تمام. اهللا يماسو يمعنا به يگاه و ،)اليخ عالم( است حس و عقل نيب انسان،

 ليتأو و ريتعب به محتاج و نمادند و نشانه، ه،يآ يمعنا به يوهم و ياليخ صور جهان، نيا
 ابن مكتب در عرفا يليتأو ريتفاس و ريتعاب يواال گاهيجا تياهم به قيطر نيا از. هستند

  .ميبر يم يپ يعرب
 ارتباط در اگر و منفصل اليخ باشد، ينيع و يرونيب عالم كي يمعنا به اگر زين مثال عالم

  .شود يم دهينام متصل اليخ باشد، انسان با
  
  مالصدرا 3.3
 الـدين  بهـاء  الهيجـي،  الـدين  قطب مالصدرا، مانند يرانيا بزرگ يحكما ،يابن عرب از پس

 رسائل و پرداختند عالم اين مفصل بسط و شرح به سبزواري، هادي مال حاجي و الهيجي،
: سه نـوع ادراك اسـت   يانسان دارا ييصدرا ةدر فلسف. كردند تأليف آن وصف در يبسيار
 از ءيشـ ادراك ( يو عقلـ  ؛)ءيشـ  مـادة  حضوربدون ( ياليخ ؛)ءيش مادة حضوربا ( يحس
 داند، يعالم اصغر و اكبر تطابق تام برقرار م نيجا كه او ب از آن). يكل نحو به آن تيماه ثيح

صـور  ( التيمتخـ  ؛)ماده( محسوسات عالم: داند يم مرتبه سه يدارا زين را وجود يكل عوالم
  ).323/ 1: 1382 ،يرازيش() از ماده يعار(و معقوالت  ؛)ماده

 نيا يبراعالم مثال برآمد، مالصدرا  اثبات درصددامكان اشرف  قاعدة با يسهرورد اگر
 وضوح، به گاه آن او ).166/ 2: 1377 ،يزدي مصباح(كرد  مطرح را» خصاامكان  ةقاعد« كار
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 ،يانيآشت؛ 325: ب تا يب ،يرازيش( است كرده كيتفك ينزول مثال از را يصعود مثال و برزخ
 ،يرازيش( داند يم حس عالم در انسان رفتار و اعمال معلول را يصعود مثال 11،)322: 1359

 شانيا يصعود ريس بوده، شكل كي به ها انسان ينزول ريس گرچه رو، نيا از ).248: ب تا يب
 مثال، ).321: 1382 ،يرازيش( است متفاوت شان،يا اعمال و احوال و اوصاف حسب بر
 صدرا كه است يانسان اليخ از و ريغ از منفصل و مستقل يعالم ،ينزول برزخ و ال،يخ
 ،)425/ 2؛ 78/ 3: ق 1405 ،يعرب ابن( يعرب ابن از تيتبع به را آن )46: ق 1410 ،يرازيش(
 يامر ماده عالم در آن قيحقا نيتع و ظهور رايز ده،ينام) نينخست برزخ( »يامكان بيغ«

 رايز است، خوانده) نيواپس برزخ( »يمحال بيغ« را يصعود برزخ يو. است ممكن
 است محال قاعدتاً امتيق از شيپ تا شهادت، و ماده عالم به دوم برزخ قيحقا بازگشت

  ).84: 1365 ،يانيآشت؛ 57: 1370 ،يجام(
 قوة تجرد با يصعود مثال عالم انيم كه است يا رابطه صدرا، نظرات در توجه قابل نكتة

 مغـز  بـه  را اليـ خ كـه  بود نيا داد نشان خود از صدرا كه يابتكار. است شده ريتصو اليخ
 بوده، يمثال و يبرزخ تجرد يدارا كه برشمرد يآدم نفس از يا مرتبه را آن بلكه نداد، نسبت
 اليـ خ قـوة  كه است آن بر صدرا اشراق، خيش خالف بر. است ياليخ صور گر پردازش قوة
 نيا او .باشد مجرد مقوالت گر پردازش تواند ينم يماد يروين كي رايز است، يماد ريغ ذاتاً

 لـزوم  علـت  بـه  كـه  شـد  بـاور  نيا بر و افتيدر اشراق خيش سخنان در يخوب به را تناقض
 اگر. باشد تجرد ينوع يدارا ياليخ صور گر پردازش قوة ديبا مدرك، و مدرِك نيب تيسنخ
؛ 191/ 9: همـان ( اسـت  محال مثال عالم به آن اتصال نباشد، يبرزخ تجرد يدارا اليخ قوة
 نفـس  ال،يخ صور موطن ن،يبنابرا ؛)10: 1372 ،يجياله ييبها؛ 214/ 8: ق 1410 ،يرازيش

 اليـ خ و وهم دعابات از كه را اليخ مخترع صور توان  يم چگونه وگرنه است، يآدم مجرد
 و تـام  عـالم  مطلق، مثال عالم چراكه ساخت؟ مستند مطلق مثال عالم به است، انسان ينيزم

 ،يرازيش( مبراست واقع، بر منطبق ريغ اليخ از برگرفته و يوهم صور نيا از و است يكامل
  ).61: 1362 ،يرازيش؛ 378/ 5: 1367

 اليخ توان يمنظر، م نياز ا. است صدرا مكتب يها يژگيو از متصل، اليخ تجرد به قول
 يا قـوه  از عبـارت  يمشائ متصل خيال ؛يو منفصل اشراق يمشائ متصل: دانست قسم دو را

 به و كند يم حفظ خود در محسوسات، با ارتباط قطع از بعد را يحس يها صورت كه است
 مرتبـه  اين در صورت. است آن حسي حضور بدون شيء خيالي ادراك همان ،گريد عبارت

 مشـترك  حـس  در ابتدا ها صورت اين. است آدمي خيالي ادراك ساحت به متصل خيال، از
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 خيال خزانة به گاه آن ،شوند يم جدا است ظاهري حواس گانة پنج صور مجمع كه) ايبنطاس(
 به دوباره مدرِك، برابر در شيء ماده غيبت هنگام خيالي ادراك جريان در و شوند مي سپرده

  ).تخيل( شوند مي آورده ياد
 تفكر تاريخ در خيال از مرتبه اين ؛»منفصل خيال« از است عبارت خيال تر عالي مرتبة
 ديدگاه برابر در عربي ابن عرفاني تفكر نيز و صدرايي و اشراقي يها نحله ياري به اسالمي،
 يجهان ،يعقل و يماد جهان از جدا گذشت، كه چنان ان،يمشائ نظر از. شد مطرح مشايي
 قوة اي متصل خيال منظر، نيا از. ستين كار در منفصل اليخ اي اليخ جهان نام به واسط

 نظر، تفاوت با ها ديدگاه اين بنياد بر. است تجرد گونه هر فاقد داشته، جسماني وجهة ال،يخ
 به سبب همين به و دارند انسان ادراكي ساحت از منفصل و جدا وجودي »خيال صور«

  .است) مثال عالم( منفصل خيال عالم صور، اين جايگاه. شوند مي موصوف منفصل، صفت
 متصـل  اليخ ،آن تجرد و منفصل اليخ دربارة اشراق خيش ةينظر تيتثب بر عالوه صدرا

 آن تـوان  يم كه جا آن تا كرد مستدل زين را آن تجرد و ساخت رييتغ دستخوش زين را يمشائ
 ثمـرات  مشـا،  دگاهيـ د برابـر  در متصل اليخ تجرد اثبات. خواند »ييصدرا متصل اليخ« را
 از( مجـرد  و يلكوتم ييروين و وهق را اليخ يوقت. داشت يپ در صدرا مكتب يبرا ياريبس

 از مسـتقل  مجـرد،  نفـس  تبع به مرگ، از پس تواند يم روين نيا م،يبدان) مجرد نفس مراتب
 يظـاهر  و يحسـ  ادراك يقـوا  از برتر ال،يخ قوة. دهد ادامه خود اتيح به يماد سميارگان
 يا قـوه  بـه  و متمركز فعال اليخ قوة در جسم، از مفارقت از پس روح يروهاين تمام. است
 ديـ تأك نكتـه  نيا به بارها صدرا. ليتمث و ريتصو قوة: شوند يم ليتبد) مشترك حس( واحد
 را مثال عالم توانست مجرد، اليخ به اعتقاد با يو). 299: ب تا يب ،يرازيش ←( است داشته
 كند رفع را يجسمان معراج و معاد بر واردشده اشكاالت از ياريبس كند، نييتب ينزول ريس در
 مسائل يحت و يماد بدن به نفس عالقة او 12.كند ثابت صعود قوس در را يبرزخ عوالم زين و

  ).356: همان( است كرده نييتب مثال و اليخ قيطر از ز،ين را زخم چشم چون يتر يجزئ
  

  هنر در اليخ و مثال ثمرة. 4
 يشناسـ  نيد در زين ياريبس ريتأث ،يشناس يهست بر عالوه مثال عالم ةينظر گذشت، كه چنان

 يمبـان  كه نيا بر عالوه هينظر نيا. است بوده عرفان و فلسفه و نيد ونديپ ساز نهيزمداشته، 
 و ،)ص( امبريـ پ معراج تيفيك ان،يآدم مرگ از پس گاهيجا و معاد امبران،يپ بر يوح يعقل
به همراه دارد كـه عبـارت اسـت از     خود با زين يبرتر ارمغان كند، يم ريتفس و هيتوج را... 
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 ،يشـهود  معرفـت : يمعرفتـ  ابـزار  نيبرتـر  يمعرفـ  راه از ،يشناس ر معرفتدشگرف  ريتأث
 انسـداد  از را بشـر  ابـزار،  نيا يمعرف با توانست هينظر نيا .يصور كشف قيطر از حداقل
  .دهد نجات علم باب
 و دكارت ييگرا عقل. است يهنر اثر كي خلق در مهم عنصر دو »معرفت« و »احساس«
 نيا. است كرده حس و عقل ابزار دو به محدود عمدتاً را شناخت الك، جان ييگرا تجربه

 كي به يافراط توجه رايز انجامند؛ يم يافراط ييگرا علم اي محض تيشكاك به نگرش دو
  .شود يم علم باب انسداد باعث شناخت، ابزار

 آن منطق و است استوار تيثنو بر ظاهراً دارد، هيتك حس اي و عقل بر كه ينيب جهان گونه نيا
 و خدا احساس، و عقل ن،يع و ذهن نيب ييجدا. است اشتراك عدم و ييجدا منطق
. بود جهان به نگرش گونه نيا يامدهايپ از گر،يد كي از ها انسان و انسان و عتيطب عت،يطب
 در اليخ ها آن انيم در و ذهن يقوا گريد و دارد را گاهيجا نيباالتر عقل ،يمنطق نيچن در

 جهان به ناظر رساز،يتصو يا قوه عنوان به تنها اليخ. رنديگ يم يجا تر نازل اريبس يا مرتبه
 ارتباط در يرونيب ميمفاه با تنها كه نيا ليدل به و شود يم يمعرف عقل به يمتك و يماد

  ).8 :1386 امجد، ياسد( است خطا معرض در شهيهم است،

 و ناقص ،يماد و محور هوش عقل و حس زين و ماده اصالت بر يمبتن يغرب ينيب جهان
 در. است صورت نيهم به شده، بنا نگرش نوع نيا بر كه زين يغرب هنر. است محدود

 »ينيب جهان« اساساً اند دهيرس آن به كانت امثال چه آن ،ياسالم عرفان يشناس يهست با سهيمقا
 را ينيقي معرفت و نشيب هرگونه و دانند يم شناخت قابل ريغ را جهان ها آن رايز ست،ين

 هستند كه گونه آن قسم دو به را ها يهست كانت كه است سبب نيهم به. اند كرده ليتعط
)noumena (شوند يم داريپد ما بر كه گونه آن و )phenomena (و كانت، لر،يو. است دانسته 
 برسند، وحدت به و كنند غلبه تيثنو بر كه كردند تالش اگرچه هابزو  الك چون يگرانيد
  .)13: همان ←( آمدند گرفتار تر خطرناك يتيثنو در بلكه نشدند، موفق تنها نه يول

 واسط عوالم عت،يطب يماورا به يياعتنا يب ازجمله دارد يتبعات يافراط ييگرا يماد تفكر
 به را ما لزوماً اليخ ريتصاو منظر، نيا از. اليخ گاهيجا ريتحق جهيدرنت و آن از فراتر و

 حس با كه يمعرفت هر. سازد يم مشتبه همه بر را امر اغلب بلكه رساند، ينم نيقي و تيواقع
 ت،ينيع اي يتجرب علم به يافراط شيگرا اثر بر. است ياليخ و پوچ نشود دييتأ يماد عقل و

 و شود يم يمنتف كامل صورت به اي ال،يخ و مثال عالم ازجمله و ماورا عالم وجود به اعتقاد
 ،ينيد تجارب و ها داده سبب نيهم به. شود يم يحس يها داده راه از دييتأ به محدود اي
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 تبعات نيا تمام. افتند يم اعتبار از يهمگ ،يشهود معارف و يعرفان شهودات و كشف
 ،ياول قيطر به و تيثنو از است عبارت كه دارد يتر بزرگ مفسدة در شهير خود فاسد،

 اي رنگ كم تفكر، نيا بازتاب نيتر كم زين هنر عرصة در. معاد مهم مسئلة دانستن ارزش يب
 به هنرمند، يبرا ،»يزيگر احساس« كه جا آن تا. است بوده احساس عنصر از هنر كردن يته

  !شود يم ليتبد ارزش
بلكه  ،است نبوده يواه و پوچ و چيه يامر هرگز اليخ ،ياسالم عرفان و فرهنگ در اما

 ناب علم ،يشهود معارف حصول محل اليخ. استبوده  برخوردار يعيرف گاهيجا از
 مسلمان يعرفا. است عقل ازجمله و شناخت، يابزارها از باالتر يمقام در و يحضور
 نيا و اليخ قوة خدمت در را عقل و اند كرده حيتقب شهيهم را محض يگرا عقل يها فلسفه

 مراتب به تا بگذرد انهيم مراتب از ديبا يصعود ريس در انسان. اند دانسته قلب ابزار را دو هر
 از گذار و اليخ راه از صرفاً يآدم ن،يبنابرا است؛ محال »طفره« چراكه ابد،ي دست يعال

 عرفان منظر از ،يبهشت نعم و جهنم عذاب قتيحق يحت. رسد يم قتيحق به آن يمجرا
 نيا در را نعمت اي عذاب يبوعل و صدرا، ،يسهرورد. است شده فيتعر اليخ در ياسالم
 يويدن نشئة يها نعمت و رنج از تر بخش لذت و تر، دردناك تر، يواقع تر، يقيحق اريبس نشئه،

 ؛)432/ 1: 1384 نا،يس ابن ؛248: ب تا يب ،يرازيش ؛172/ 9: ق 1410 ،يرازيش( دانند يم
 مرتبة در رنج و لذت تياتم علت .»يابق و اشد اآلخرة عذاب و«: است آمده قرآن در كه چنان
 از ييرها و جرم فقدان ،يماد جهان يها رنج و دردها با سهيمقا در اليخ و برزخ

 رنج و درد اي محض لذت مثال، عالم بر حاكم ينسب تجرد. است يماد يها تيمحدود
  .داشت خواهد يپ در را نامحدود
 از مجرد، زيباييِ نمود معناي به »شهود«. گردد يبازم كشف تياهم به اليخ تياهم
 دريابيم ما كه نماياند مي رخ گاه آن شهود و كشف اهميت .است ياسالم رفانع اركان
 از ما تصورات تمام. يابد راه حقيقت كنه به ياستدالل عقل قيطر از تواند نمي كس هيچ

 نيز را خدايي و اند قانع قتيحق از خود پندار به مردم و نيست بيش توهماتي الهي، حقيقت
 و حقايق از عقل دست بوده، عقل طور فوق ناب، قتيحق 14.اند آفريده خود كه پرستند مي

 عقل. است »قربٍ عن« شهود، اما ،»بعد عن« عقل، كاركرد نوع. است كوتاه يشهود معارف
 به كردن بسنده بود، نتوان نياز بي آن از گرچه كه است قتيحق انيب يبرا الكني زبان حس، و
  .است حجاب زين آن

 ليتبـد « دار طـرف  شـان يا سـتند؛ ين اليـ خ گونه هر موافق و عقل گونه هر مخالف عرفا
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 آثـار . هسـتند  »منور عقل« به افتني دست جه،يدرنت و مطلق مثال ال،يخ به ديمق مثال 15»اليخ
 بـا  نه اند، مخالف مشائي و تاريخي عقل با آنان. خرد و است عقل از سرشار سراسر عارفان،
 شانيا. اند مخالف خياالت به مغلوب و مشوب عقل با بلكه سليم، عقل با نه آنان. عقل مطلق

 و شناسند مي را جزئي عقل فقط استدالليانكه  دانند يم چوبين را استدالليان پاي علت نيبد
 و عقـل  حضـرت  هـاي  كارايي گرفتنِ ناديده را چيزي چنين عرفا كه آن حال و اند، آن مطيع
 نيز و مطاع و كلي عقل به قائل شانيا. »كرد بدنام را عقل جزئي، عقل«: دانند مي آن به توهين

  .هستند »منور عقل«
 كـه  هستند يكسان گانهي قتيحق اهل 16.است »حضوري علم« ياب، حقيقت وسيلة گانهي
 و مكاشفه، رؤيت، با. اند دهيبخش ارتقا را شيخو يجزئ عقل ،يعمل عرفان در سلوك اثر بر

 رخ منفصـل  اليـ خ در بلكه خطا، از مصون متصل اليخ قلمرو در يهمگ كه حضوري علم
 قلب). 6 فصل: 1365 ،يانيآشت ←( كرد درك را حقيقت آن از هايي جلوه توان مي دهند، يم

 و خيالو  حس بر مشرف جايگاهي در و شناخت يابزارها هرم رأس در مان،يا نور به منور
 علـم  بـه  انسان چه آن هر گاه آن. فروزد برمي يشهود معارف نور به را قوه سه هر اين عقل،

 را، عقلـي  چنـين . ابدي يم يتجل و تنزل حصولي گونة به منور عقل در كند، شهود حضوري
. است موجود انساني هر در كه جزئي نبوت و درون پيامبر برگزيد؛ پيامبري به توان مي حتي
 يحس تمثل و صورت »خيال مرتبة« در قتيحق نيا و است آدمي دل قت،يحق نزول گاهيجا
 درواقـع . ابـد ي يمـ  نمود يبرهان استدالل و فكر گونة به »منور عقل« در كه چنان كند؛ يم دايپ

 بـه  منـور  قلب در ،يهست يباطن مراتب ادراك و يعيفراطب قيحقا تمثل از عبارت لياص هنر
 قالـب  در يبـاطن  حـق  احساسـات  انـواع  صـورت  به اليخ قوة قيطر از كه است ياله نور
  .است قتيحق و حكمت گر تيحكا يهنر نيچن. ابدي يم بروز...  و شعر، ،ينقاش

 رت،يبص. دارد ياديز اهميت خيال، عالم دربارة بحث هنر، به خاص نگرش نيا در
 از مگر شد نخواهند محقق زنند، يم را اول حرف هنر يايدن در كه يمعنو احساس و عشق،
 آن يشناس معرفت يغنا ال،يخ و مثال عالم ةينظر ياوردهاره نيبرتر از يكي. اليخ قيطر

 قيطر از كه است يشهود متقن معارف و قيحقا الهام منبع منفصل، و مطلق مثال عالم. است
 غرب فرهنگ و فلسفه). همان( شود يم ريتعب و ليتأو قابل و آشكار اضتير اهل بر سلوك

 قتيحق يمجرا گانهي از را خود درواقع بسته، اليخ قوة و مثال عالم يرو را خود چشم كه
 مسلمان عارفان اما است، كرده محروم است متصور يانسان هر يبرا كه ناب معرفت و

  .ندا دهينام »قتيحق ارض« را آن و افتنديدر يخوب به را عالم نيا يشناس معرفت يها ارزش
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  ؟يتوال اي يتواز عوالم، تعدد. 5
 م،يباش يتواز به قائل اگر دارد؛ را خود خاص تبعات كي هر عوالم، يتوال اي يتواز به قول
 و انيب ديكل ،يهست يباطن مراتب در يتوال به قول كه يحال در. رود يم سؤال ريز معاد اصل
 در. استيانب به يوح و عرفا شهود و كشف ب،يغ به مانيا معاد، گوناگون وجوه هيتوج

 يقيدق مرز .هستند موضوع كي از متفاوت بعد دو معاد مبحث و مثال عالم ،ياسالم عرفان
 به گر،يدكي با عوالم نيا نسبت حكما قول به ندارد؛ وجود ماده و مثال، معنا، عالم سه نيب

 را قتيحق كي و وجود كي مراتب هاآن همة يعني است؛ يكيتشك و مراتب ذات گونة
 را زيچ همه داشته، اعتقاد عالم كي وجود به فقط يغرب يماد تفكر مقابل، در. كنند يم حمل
 به »احساسات عالم« از ،يماد جهان موازات به اگر يتفكر نيچن. نديب يم منحصر ماده در

 يعالم از درواقع آورد، انيم به سخن »نياطيش و اجنه عالم« يحت اي هنر موطن عنوان
 ماده از فراتر يزيچ به ييگرا يماد شةياند كه حال. است نگفته سخن ماده عالم از مستقل

 عالم« در »عالَم« كلمة يجا به است بهتر بوده، نادرست »يمواز عوالم« بيترك شد،ياند ينم
 ابعاد ز،ين نياطيش و اجنه. كنند استفاده »بعد« واژة از دست، نيا از يموارد و »احساسات

 بتواند يماد تفكر اگر يحت ن،يبنابرا. دهند يم ليتشك را يماد جهان نيهم از يگريد يمواز
  .بخواند »يمواز عوالم« را آن تواند ينم هم باز باشد، يماد جهان يبرا »يمواز ابعاد« به قائل
 كثرت از ريس به قائل درواقع دارند، ديتأك) ابعاد( عوالم يتواز بر كه يكسان حال، هر به

 از ريس بر آنان يهمگ ديتأك كه مسلمان يعرفا برخالف اند؛ شده نامعلوم يتينها و كثرت به
 يرو يها انسان تمام تعداد به كه معناست نيا به يتواز به قول. است وحدت به كثرت

. رسند ينم وحدت به هم با گاه چيه كه دارد وجود گريد كي موازات به يعوالم ن،يزم
 از سلوك و ريس ياسالم عرفان در يول !شود يم ليتشك ما ذهن يها سوژه از كه يعوالم
 به يعالم از قت،يحق مركز يسو به حركت در سالك. است مطرح گريد يعالم به يعالم
 يخلق طاقت اندازة به و رسد يم الهوت يمركز نقطة به كه نيا تا رود، يم گريد عالم
 كه است ياله ياسما كانون عاشقانه، سفر نيا مقصد. ابدي يم دست قتيحق كنه به شيخو
 »ياله پاك اليخ« يمجرا از و حق تيعنا با سالك گاه آن. است يهنر يها ييبايز تمام منشأ
 نيا. رديبگ الهام زين سفر نيا يرهاوردهااز  ش،يخو يهنر يها تيفعال در تواند يم ش،يخو

 هيال انا و هللا انا( است انيجر در الهوت به ناسوت از و ناسوت به الهوت از كه سفرها
 از عبارت سفرها، نيا در اليخ عناصر. دهد يم رخ عوالم تعدد به اعتقاد بستر در ،)راجعون

 سفرها نيا در. است مالك مهذب و مجرد اليخ يها سوژه بلكه ست،ين يذهن سوژة هر
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 از يمتوال عوالم شهود و كشف بلكه ست،ين مطرحworld building  مفهوم به ياسازيدن
 وجود كه است يطيشرا نيچن تحت. است توجه مورد فوق يها يژگيو با ياليخ قوة قيطر
 به اعتقاد با سلوك اصوالً. ديآ يم حساب به يهيبد و الزم امر كي سلوك در مثال عالم
 عوالم منظومة در مثال عالم اگر. يمتواز نه و دهد يم معنا يباطن مراتب تعدد و يمتوال عوالم
 اصوالً نباشد، سالك ريدستگ است يمثال يراهنما كي كه »بيلغا خيش« و نبود يمتوال
  .داد ينم رخ يشهود و كشف و گرفت ينم صورت يسلوك
 بـا  يمـواز  ابعـاد  اي عوالم به قول در »همزاد« يتصنع و مجعول مفهوم يجا به ما كه نيا

 يامـر  م،يخـور  يبرمـ  مثـال  عـالم  در 17»بيـ الغ خيش« مفهوم به لياص عرفان در جهان، نيا
: ق 1410 ،يرازيش( »يالحس العالم حذو حذواي« رينظ يجمالت. ستين اتفاق سر از و يتصادف

 در كـه ) 461: 1383 ،يشـهروز  ؛494: 1383 ،يكـازرون  ؛187: الـف  تا يب ،يرازيش ؛69/ 4
 وجـود  ايـ  »يتواز« بر دال وجه چيه به دارد، وجود مثال عالم دربارة ياسالم فلسفه و عرفان

 بـه  سـخن  است، ماده عالم از باالتر كه مثال عالم از زين ياسالم اتيروا در. ستين »همزاد«
 در خـود  يمثـال  مـنِ  و جسم با يانسان هر 18.است شده ادي »جابرسا« نام با آن از آمده، انيم

 »... العرش يف مثال له و اال مؤمن من ما«: فرمود) ع( صادق امام كه چنان دارد؛ حضور جابرسا
  ).354/ العالم اسماء كتاب: ق 1403 ،يمجلس(

 سالك. يمواز عوالم در همزاد با است متفاوت اريبس ب،يالغ خيش همان اي يمثال منِ
 قوة از شدن منسلخ با باالتر، نيا از و يماد حواس و بدن از خلع و يارياخت مرگ با تواند يم
 و يآسمان اصل با و كند مشاهده مثال عالم در را نفسش نيع و يمثال منِ ش،يخو اليخ

 او به سالك و نگرد مى او به او خود ديد با سالك ريتصو نةيآ. شود رو روبه خود النوع رب
 اسم مظهر يانسان هر كه جاست نيا. )305 -  303: 1371 كربن،( نگرد مى او خود نگاه با
 نيسرزم در است سالك يراهنما ،يمثال كرةيپ نيا. شود يم خداوند) يبار و مصور، خالق،(

 تواند يم بيالغ خيش. كند يم ييرمزگشا را شهود و كشف يها يدگيچيپ كه مثال بيعج
 بريخ باب قلعت ما اهللاو«: فرمود) ع( يعل امام چنانكه رساند؛ ياري يبرخ به ايدن نيا در يحت
 بحرانى ثميم ابن شرح ؛372: القلوب بستان(» )ةيربان( ةيملكوت بقوة قلعته ولكن ةيجسمان بقوة
  ).257: كله المائه على

 همزاد و يتواز بر دال آمد، انيم به »بيالغ خيش« و »محاذات« از سخن جا هر ن،يبنابرا
 است يمواز »ابعاد« يدارا ما جهان. اند كرده خلط »مستقل عالم« با را »بعد« ها يغرب. ستين
 را يمواز ابعاد وجود يول ندارد، وجود يمواز عوالم ياسالم عرفان در. يمواز »عوالم« نه و
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 مثال، عالم شئونات يبرخ. كرد هيتوج يحدود تا مثال، عالم بحث از يريگ بهره با توان يم
 هر و است يمثال روح كي يدارا يا ماده هر. دهد يم ليتشك را ماده جهان يمواز ابعاد
 جهت، نيا از. ندهست هم با تعامل در و گريد كي موازات به كه يبيغ يباطن يدارا يظاهر
 ابعاد 19.است انيجر در يماد جهان نيهم در شيخو فرودست مراتب در برزخ و مثال عالم

 يجهان به متعلق اصالتاً خود گرچه دارند، وجود جهان نيا موازات به جهان، نيا گوناگون
. شد يتوال نيع در يتواز به قائل توان يم پس. هستند مثال عالم يعني جهان، نيا با يمتوال
 در مثال عالم يدگيتن هم در و تداخل كه است يخاص يتوال مجموعة ريز يتواز نيا البته
 عوالم كه شود يم باعث تداخل يژگيو اما است، يتوال در اصل. است كرده جاديا ماده عالم

 به خود، تر نييپا مراتب در باشند؛ انيجر در گريد  كي موازات به يمراتب در گوناگون
  .فرادست عالم با موازات به خود باالتر مراتب در و فرودست عالم با موازات

  
  است اليخ تجسم هنر. 6

صـور   يكشف و شهود، عامل تجلـ . است هنرمند اليخ ةگرفته از قو تئنش ،يهنر تيخالق
را تجسـم   ريتصاو نيا ش،يخو اليخ ةقو از يريگ با بهره مندبوده، هنر سالكبر نفس  اليخ
مراد  جا نياست كه در ا يهيبد. دارد يم عرضه ماده، عالم در محسوس يشكل به و بخشد يم

و ) يفلسف اليخ( لياص مندقوة خالقة هنر نيب يرابطة تنگاتنگ. است يفلسف اليخ ال،ياز خ
 امبرانيـ پ بـارز  يها يژگيو از يكي صدرا. برقرار است) يعرفان مجرد اليخ(كشف و شهود 

 تواننـد  يم هم يداريب در كه ييجا تا داند؛ يم يقو اريبس اليخ قوة از يبرخوردار نيهم را،
  ).342 :1382 ،يرازيش( شدند برخوردار يمثال صور و اصوات، ب،يغ عالم از

 ،يماد محسوس ءيش اي لفظ قالب در يمثال قتيحق كي تجسد اي تجسم، هنر، رسالت
 واسط عوالم در مجرد مهين اي مجرد قتيحق كي قالب در يماد محسوس امر كي تمثل اي

 و يمنطق نظر به يايدن در پنهان يها تناقض اثبات و شينما در هنر اعجاز. است
 كيتفك« ،»ماده و تجرد يدگيتن هم در« چون يامور كه يا گونه به ماست، شدة حساب
 هنر ابزار نيتر مهم. افتد مقبول     ًكامال  »تجسم و تمثل انيم شد و آمد«و  ،»جرم از صورت

 مقام نيا در هنرمند گرچه. است احساسات فيتلط و كيتحر سترگ، كار نيا انجام يبرا
 از يخال ينديفرا نيچن يبرا اعجاز و سحر اطالق يول دارد، شباهت گر معجزه و ساحر به

 و يماد امور تجرد و تروح و يمثال و مجرد امور تجسم و تمثل كه جا آن از. ستين مسامحه
 ياگريميك و گر افسون ساحر، هر از باالتر هنرمند پس است، سريم »كن مقام« در يجسمان
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 ،ياله ارادة يمجرا از خارج كس چيه. است ياله »خالق« اسم مظهر ننده،يآفر كي مقام در
  .بزند نشيآفر به دست تواند ينم

 ةدر منظوم .است دانسته يدرون ينديفراتمثل و تجسم را  زيتروح و ن نديفرا صدرا
 نفس سفرِ همان عقول، عالم اي منفصل اليخ ينوران اريد به سفر يبه معنا» تروح« او، يفكر
: شود يم منجر قتيحق افتنيباز به كه يسفر است؛ شيخو شتنيخو در يانسان ناطقه

است كه در  نيهم يبرا. ابدي يم بقا قتيحق با است، شده آغاز شهود با كه نيچن نيا يهنر«
  ).9 :1378 ،يميند( »است برخوردار ييواال تيمصوره از اهم اي لهيمتخ ةحكمت او، قو

 يكتب و ،يلفظ ،يذهن ،ينيچهار قسم ع يحكما وجود را دارا. است يوجود يامر هنر
 ،يفوالد ←(است  وجود يكتب و يلفظ حصة از هنر، مقولة ).32: 1359 ،ينسف( اند دانسته
 و الفاظ به پرداختن از زبان كاركرد رييتغ از است عبارت اتيادب مثال، يبرا ؛)57: 1385
 و هنر در مثال عالم يها  يژگيو از ياريبس. يعيفراطب يحت اي يمثال مرتبة به ،يوضع امور
 حضور يهنر اثر هر در كه يريپذ ليتأو و الهام، شهود، ازجمله دارد، وجود زين اتيادب

  .دارد يو خالق اليخ در شهير هنرمند، تيخالق. دارند
 ژهيو به) اليخ قوة( ميعظ يروين نيا گرفتن دهيناد متيق به غرب، يگرا يماد فلسفة غلبة

 اعتبار از يآدم وجود در مجرد و متصل اليخ مرتبة يوقت. است شده تمام هنر حوزة در
 را آن با ارتباط در و يآدم وجود از رونيب ملكوت و) مطلق و منفصل( مثال عالم فتد،يب

  :سدينو يم غرب در مثال عالم دشدنيناپد نحوة دربارة كربن يهانر. داشت مينخواه
 ابن يشناس هانيك رشد، ابن نييآ كه شد آغاز يهنگام از غرب در انحطاط و زوال نيا
 مردود ،يفلك نفوس اي نفوس از مركب واسطه فرشتگانِ مراتب سلسله با همراه را نايس

. بود برخوردار آن صورت نيتر خالص به اليخ قوة موهبت از...  يفلك نفوس نيا. شمرد
 شد شمرده كوچك و ديگرد مختل زين اليخ قوة شد، ديناپد نفوس نيا عالم كه گاه آن
  ).62 :1372 كربن،(

 هنر عمدة تفاوت و) 63: همان( ديگو يم غرب در اليخ قوة انحراف از صراحت به يو
  :ديجو يم اليخ ساحت به يتوجه يب در غرب، با را ياسالم فرهنگ و

 وقـار،  ت،يجـد  قداسـت،  چـون  ييهـا  يژگيو با ياسالم يسنت فرهنگ در ليتخ و هنر
 يحتـ  نـه  و يلـ يتخ ــ  يعلمـ  يها قصه نه اها،ياوتوپ نه. شود يم زيمتما معنا و ،يپرداز وهيش

 عـالم [ ناكجاآبـاد  يسو به عالم نيا از عبور در كي چيه ما، شوم) omega point( نتياُمگاپو
 نپرداختنـد،  ايـ اوتوپ جعـل  بـه  شناختند، را هشتم مياقل كه آنان. ندارند يقيتوف] منفصل مثال
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 تفكـر  نيـ ا سـت؛ ين ياسيس ـ ياجتماع خام اليخ كي تحقق زين يعيش تفكر تيغا كه  چنان
 يحضـور  بـر  جـا  نيهمـ  و اكنون  هم ن،يچن نيا و است، انتظار ينوع است، يمعادشناس كي

  ).همان( دهد يم شهادت عالم آن بر و دارد داللت گريد عالم در يقيحق
 دو هنر يبرا. ستين اليخ قوة لةيوس به واال عوالم به زدن نقب جز يزيچ ات،يادب و هنر

 اليخ واسط قوة و) منفصل( مثال واسط عالم وجود به اعتقاد: است يضرور اريبس زيچ
 عوالم تحقق و امكان نيبراه نيبرتر از يكي محسوس، جهان در هنر مقولة وجود). متصل(

 طور به تواند ينم گرا، عقل صرفاً فلسفة. است هم كنار در محسوس ريغ يمواز و يمتوال
 ذاتاً يا فلسفه نيچن. شود برخوردار محسوس جهان از ريغ يجهان از واسطه بدون و مستقل

 و مهم حد نيا تا ما يايدن در هنر كه نيا. است اليخ تجسم هنر رايز است، هنر با تقابل در
 قيحقا كه ييايدن است، عالم نيا از ريغ يگريد يايدن وجود گر نشان خود است، ساز مسئله

 يريگ بهره با كه است يكس هنرمند. است اليس و ايپو و ريمتغ بلكه ستين ستايا و ثابت آن
 با را آن و برسد باطن به ظاهر از ابد،يدر مثال عالم با را ماده عالم اتصال نقاط ال،يخ از
 هنرمند تفاوت نيتر مهم. كند منتقل گرانيد به است، هنر زبان همان كه زيانگ وهم يزبان

  .است نهفته يافتيدر ميمفاه انتقال به التزام عدم اي التزام در صرف، عارف و عارف
چه اگر حال  دهد، انتقال هم گرانيخود را به د يشهود يها افتهي كه نديب ينم يعارف الزام
 يانسان يها عاطفه از يبستر در و ياليخ يها و به مدد صورت باشناسانهيز يانيخود را با ب
. هنر نهاده است يدر واد يپا د،يآ ديپد زين مخاطب يبرا حال نيهم رينظ كه ديچنان واگو

 ميعرفان و هنر را نسبت عموم و خصوص مطلق بدان انينسبت م دياست كه با نيهم يبرا
  ).73: 1389 ان،يباوند(

 زبان با فقط اي است ارائه قابل ريغ اي رسد، يم بدان شيخو شهودات در عارف چه آن
 با هنرمند، اليخ صور قالب در جهان يمثال ابعاد ظهور هنر، كاركرد. شد خواهد انيب هنر
 متفكران. عبارت نه و اشارت زبان از است عبارت كه يهنر انيب يها كيتكن از يريگ بهره
  اند؛ گفته »متشابه الفاظ« و »هاتيتشب« ،يهنر اشارت زبان به ياسالم

 اليـ اگر خ. است مختلف يها كيتكنبا  يهنر يها رشته تمام نيب مشترك وجه ال،يخ عالم
است  يعالم اليخاز نظر حكما و عرفا، . نخواهد داشت ينباشد، هنر با علم و صنعت تفاوت

بـه مراتـب    ال،يـ عـالم خ  قـت يو حق تيواقع. يجهان نيا اتيبرتر از واقع ،يقيو حق يواقع
  ).11: 1365 ،يپورجواد( ميدان يم محسوس عالم را آن ما كه است يعالم از تر شيب

 خواهد محقق واقع عالم در ند،يبب اليخ عالم در هرچه د،يرس مجرد اليخ به كه يكس



 21   رودگر محمدو  منش ياله رضا

  

 دو نيا انيو م شد يم محقق واقع در دند،يد يم خواب در چه آن كه اياول و ايانب همانند شد؛
 جهان تابع اليخ مرحله، نيا در .نداشت وجود يو مفارقت ييجدا شانيا يبرا عالم

 باشد، تر شيب اليخ تجرد هرچه. كند يم تيتبع مثال عالم نيقوان از بلكه ست،ين محسوس
 جز يزيچ تينها در شود، كاسته تجرد از هرچه. بود خواهد تر شيب قتيحق به آن يابيدست

 داشت مينخواه) ندارند يريتعب كه شانيپر يها خواب( »احالم اضغاث« و »باطل اليخ«
 اليخ عالم در قتيحق يبرتر از عرفا و حكما مراد پس). 6 فصل ،يصريق مقدمة ←(

 در چه هر يآدم اليخ. است مجرد اليخ بلكه ست؛ين ياليخ هر ،يماد قيحقا به نسبت
 شعر، و هنر اگر. شود يم برخوردار يتر شيب تجرد از كند، صعود تر شيب مثال عالم طبقات
 بافتة و تافته را آن قرآن وگرنه بود، خواهد قتيحق مشعر باشد، ياليخ نيچن از برگرفته

  :داند يم يمعنو ارزش فاقد و يماد يذهن
بل قالوا اضغاث احالم بـل  . ميالعل عيالسم هو و االرض و السماء يف القول علمي يرب قال ـ

] ى[گفتـار  ] هر[گفت پروردگارم ] پيامبر[ االولون؛ ارسل كماة يبا اتنايافتراه بل هو شاعر فل
] نه[هاى شوريده است  بلكه گفتند خواب. داند و اوست شنواى دانا را در آسمان و زمين مى

پس همان گونه كه براى پيشينيان هم عرضه شـد بايـد   . بلكه آن را بربافته و او شاعر است
  ).5و  4: ايانب(اى بياورد  نشانه براى ما
هـايى اسـت    گفتنـد خـواب   ن؛يبعـالم  االحـالم  ليبتاو نحن ما و احالم اضغاث قالوا ـ

  ).44: وسفي(هاى آشفته دانا نيستيم  پريشان و ما به تعبير خواب

 برقـرار  گرانيد با يسالم رابطة نبوده، پاك يفطرت از برخاسته فوق، اوصاف با يهنر اثر
 مجـرد  اليخ يسو به اياول و ايانب همانند كه است يكس يواقع هنرمند ن،يبنابرا. كرد نخواهد
 خواهد ارزش فاقد سلوك، نيا بدون هنر. باشد شده كينزد آن از يا درجه به داشته، سلوك

كه در نفـس او متمثـل و    يرسد و صور  يتجرد و صفا م ةال هنرمند به درجيخ يگاه«. بود
  ).366: 1375 ،ياعوان( »گردد يم يو اعل برتر قيحقا ليتمث ،شود يمتجسد م

 يهنر نشيآفر به دست شود، »خالق« اسم مظهر تواند يم صورت نيا در فقط هنرمند
 هنرمند، كي كاركرد. كند داريب زين را يانسان هر ريصغ عالم در نهفته خالقانة روح و بزند
 واسطة سالك، هنرمند. است ناسوت و الهوت برزخ كه مثال عالم كاركرد با است برابر
 عوالم، نيا در ينزول و يصعود ريس با يو .است ناسوت به الهوت از قيحقا انتقال

 قوة كه يهنرمند. اورديب ارمغان به گرانيد يبرا را يسترگ يهنر يدستاوردها تواند يم
 ريس جهان نيا در نهفته يمثال مجرد مراتب در افته،ين شيپاال يناسوت توهمات از الشيخ
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 يها خواب است، زده پرسه شيخو نفس ناسوت يها يكيتار در فقط واست  نكرده
 در الشيخ پرندة افته،ين راه منفصل اليخ به كه يهنرمند. داشت نخواهد يليتأو شانشيپر

 ارائه او چه آن. ندارد دنيپر يبرا يچندان مجال جهان، نيا به ديمق و متصل اليخ قفس
 ديجد ينگرش و ساختار و فرم ك،يتكن با يو. است ينيزم نازل و يجار اتيواقع دهد، يم
  .داشت نخواهد ها آسمان از يا بهره يول كند، مخاطب جذب جذاب و

  
  يريگ جهينت. 7

 و محسوس، صور مرتبة به معقول قيحقا تنزل و يتجل گاهيجا انسان، از رونيب مثال عالم
. ماده از تر فيلط است يعالم در معقول، قيحقا به شانشدن كينزد و محسوس صور يارتقا
 از عوالم و مراتب تمام كه تفاوت نيا با است، گاهيجا نيهم يدارا زين انسان در اليخ عالم

 يآدم وجود در يهمگ الهوت، و جبروت زين و) مثال و اليخ( ملكوت تا) ماده( ناسوت
 و مثال عالم به آن، شيپاال و اليخ قوة واسطة به تواند يم يآدم. دارد ظهور و بروز نةيزم
 مرتبة تا و رديبرگ الهوت و جبروت مرتبة از را قيحقا افته،ي ارتقا شيخو منفصل اليخ

  .دهد تنزل ناسوت
 تواند يم انسان. ماده عالم در است آن انيب زبان زين هنر بوده، هنر خاستگاه مثال، عالم

 موجودات در نهفته يها ييبايز كه برسد ييجا به ش،يخو اليخ و خالقه يقوا تيترب با
 پس. كند كشف عالم، نيا از باتريز و تر فيلط يبس است، يگريد يعالم به متعلق كه را
 يبرا به ماده عالم در متداول زبان با را است افتهيدر چه آن تواند ينم او كشف، نيا از
 است؛ مثال عالم و عالم نيا انيم واسط و گر يانجيم يزبان ازمندين بلكه كند؛ بازگو گرانيد

 صنعت و علم از برتر هنر نظر، نيا از. كند يم تيتبع يگريد ييمعنا نظام از كه يزبان
 دادن نشان شهود، مقام در هنر يول است، يهست نييتب و حيتوض درصدد يعلم هر. است

 خالقانة اثر كي. زند يم پهلو يهست نشيآفر به هنر پس. است يهست گرساختن جلوه و
  .است نشيآفر نمودار ،يهنر

. اسـت  انگـار  وحـدت  يعرفـان  رايز ؛يتواز نه است، عوالم يتوال به قائل ياسالم عرفان
 مبـدل  و يمعنـو  بـا  يمـاد  اضداد جامع اليخ. است اليخ وحدت، نيا شناخت ابزار گانهي

 اليخ. زيسحرآم دةيتن هم در و هماهنگ نظام كي به است نيمتبا گاه كثرات و عوالم عيجم
 عقـل  ديـ د از كـه  قيحقـا  از ياريبس و كند، يم سازگار هم با را معنا و ماده كه است يا قوه

 بـر  اليـ خ. كنـد  يم نييتبرا  داند يم) نما متناقض( ممكن ريغ را آن يجزئ عقل و است پنهان
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 سلوك جينتا كه است نيا به هنر ارزش. اندازد ينم ييجدا معلول و علت انيم عقل، خالف
 درك، قابل كامالً ممثل، مجسم، ،يريتصو ،يحس يقالب در را مجرد اي شده هيتزك اليخ كي
 و بخشـد  يمـ  تجسم اليخ به هنر. بدهد قرار گرانيد ارياخت در ،ينظر و يعلم معقول، نه و

  .كند يم يمثال و ياحساس گزارة هزاران رشيپذ آمادة را ذهن
 يته است، ياسالم عرفان يربنايز كه وحدت و معاد از را ما ،يتوال به اعتقاد عدم

 آن هيتوج درصدد اليخ و مثال عالم ةينظر اثبات با مالصدرا امثال كه ييزهايچ تمام. كند يم
 واسطة به يجسمان معراج و ،)بيبالغ ؤمنوني نيالذ( بيغ به مانيا ازجمله بودند، برآمده
. است هودهيب و پوچ مجرد، ريغ اليخ به اعتقاد ،يتواز به اعتقاد. شود يم انكار عوالم، يتواز
 توجه 20ووديهال ينمايس ژهيو به و غرب هنر امروزه كه عوالم يتواز از برآمده الِيخ

 كه است ياليخ صور مقولة از اي قت،يحق از بهره يب است يا افسانه اي دارد، آن به يمعنادار
  .شود يم داريپد گردان روان و مخدر مواد مصرف با

 ينيزم طيوسا و علوم واسطة به گريد عوالم به يدسترس كه است آمده وضوح به اسالم در
 أقطار من تنفذوا أن استطعتم إن االنس و الجن معشر اي« :بود نخواهد سريم يكس يبرا هرگز

 انس، و جن گروه يا): 33: الرحمنسورة ( »بسلطان إال التنفذون فانفذوا األرض و السموات
   .پروردگار اذن به مگر ديستين قادر د،يبگذر نيزم و ها آسمان اقطار از ديبخواه اگر
 يروحـان  عـوالم  نيـ ا بـا  روح سيتـأن  و مجرد اليخ ةيتزك مقصود، نيا به لين راه گانهي
  .يخداوند الطاف شمول و ياله اذن اضافة به است،
 گانهي را آن توان يم كه است برخوردار يگاهيجا چنان از اليخ ه،يمتعال حكمت منظر از
 در سـالك  مـت يعز. برشمرد حق حضرت ازجمله و قتيحق گونه هر به انسان اتصال ابزار

 چـه  آن كه نيا جالب. است آن ةيتزك و اليخ راه از همه وحدت، به هنرمند و ياسالم عرفان
 تيثنو يسو به او متيعز نقطة تواند يم نيهمچن باشد، خدا به انسان اتصال حلقة تواند يم
  .باشد انجام يب و ينامتناه يكثرات به كثرت از ريس و

 را ييشناسا موضوع و شناسا نيب يظاهر ييجدا مالصدرا و ،يسهرورد ،يعرب ابن امثال
 داننـد  يم يمنتف است، »وجود« لياص اصل همانا كه آن موضوع و شناخت دانستن نوع هم با
 يشهود معرفت شناخت، ابزار گانهي و خداست هيسا جهان. نديآ يم فائق غرب تيثنو بر و

 از دو هر مدرِك و ادراك پس است، حاكم يتيگ تمام بر هيسا و نور قانون كه جا آن از. است
 يرويـ ن كي ال،يخ قوة. ستين كار در تيثنو و ييجدا گونه چيه و هستند) نور( جنس كي

  .است هيتشب و هيتنز دهندة يآشت كه هاست انسان در ميعظ
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  نوشت يپ
 حـس  عـالم  مثـل  هم عالم نيا كه آن اول: اند كرده ذكر) مثال عالم( اسم نيا يبرا هيتسم وجه دو. 1

 عيـ جم از يا نمونه و مثال كه آن گريد است؛ مند بهره دو هر خواص از عقل، عالم مثل هم و بوده
  ).173: 1372 ،يجياله ييبها ←( است موجود عالم نيا در حس عالم صور

 كرده جعل عالم نيا يبرا ييبايز به را »ناكجاآباد« اصطالح يسهرورد ز،ين يعرفان اتيادب در. 2
 سبز رنگ به عموماً را ناكجاآباد. مكان از رونيب يمكان اي المكان، نيسرزم يمعنا به است؛
 اند  دانسته »بيغا امام نيسرزم« را آن علما از يبرخ يعيش فرهنگ در و اند كرده وصف يزمرد

  ).151و  150: 1374 كربن،(
ـ  اختالفات يبرخ از فارغ البته كالم؛ در برزخ عالم با است مطابق عرفان، در يصعود مثال. 3  يجزئ

  ).114: 1390 ،سپاه ريم و تركاشوند ←(
 مشـترك،  حـس : بـاطني  حـواس  و بساوايي؛ و چشايي، بويايي، شنوايي، بينايي،: ظاهري حواس. 4

  .متصرفه و حافظه، وهم، خيال،
 داننـد  يمـ  يمثـال  و يبرزخـ  صـور  جـنس  از را نـه يآ در مـنعكس  صور ،يعرب ابن و يسهرورد. 5

  ).62/ 3: ق 1405 ،يعرب ابن ؛409: 1372 ،يشهروز(
ـ نظرمخالفان  يها استدالل از يبرخ دنيد يبرا. 6  ؛1/167: 1384 نا،يابـن سـ   ←واسـط،   عـوالم  ةي

ـ د يبـرا . 604 :1372 ،يجياله ؛33/ 4: ق 1410 ،يرازيش  و شـان يا بـه  هـا  پاسـخ  مجموعـه  دني
  .40 -  36: 1384 مانپور،يا ← ه،ينظر نيا داران طرف استدالل

 نور، روح، وصف در را »اليخ فانوس« بيترك نور، ةيآ ريدر تفس ،األنوار مشكوة در يمحمد غزال. 7
  .ابداع كرد يو مثال ياليو موجودات خ

  .211- 242/ 2: 1372 ،يسهرورد ← ،اليخ و مثال عالم دربارة يسهرورد يها دگاهيد دنيد يبرا. 8
و  فتوحـات  ژهيو كه در آثار او، به اليعالم مثال و خ دربارةرا  يابن عرب يها دگاهيد الغراب محمود. 9

  .است كرده يگردآور) ق 1404... (و المثال  ،البرزخ  عالم ال،يالخدر كتاب  ،پراكنده است فصوص
 عالم اي، عالم مثال )عالم جبروتيه و ملكوتيه( هيكل نفوس و عقول مطلقه، بيغ: حضرات خمس. 10

  .يو انسان كامل محمد) عالم حس( مطلقه شهادت ال،يخ
 ارشـد  ← كـربن،  يهـانر  و مالصدرا منظر از يصعود با ينزول مثال يها تفاوت مشاهده يبرا. 11
  .84: 1388 ،يواسع و ياحير
 عـوالم  اثبـات  به قادر د،يشا و ديبا كه چنانبرآنند كه فلسفه  يزدي مصباحو  يمطهر ديشه البته. 12

 كه نيا ايدر كتاب و سنت آمده بسنده كرد،  چه آن به نهيزم نيا در كه است بهتر و ستين متوسط
  ).179/ 2: 1377 ،يزدي مصباح؛ 194/ 5 ،1385 ،ييطباطبا( بود شهود و كشف اهل خود
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 معرفـت  همان را برتر معرفت يو. است كرده نقد را يغرب تفلسف گونه نيا بارها كربن يهانر. 13
 :1371 كـربن، ( اسـت  افتـه ي دست آن به مثال عالم هينظر طرح با يسهرورد كه داند يم يشهود
 و حـس  و عقـل  از حاصـل  شـناخت  بر هيتك و ويتيپوز علوم به غرب فلسفة شيگرا يو). 248
  ).3 :1374 كربن،( داند يم مردود را، يشهود و يحضور علم گرفتن دهيناد

 غائـب،  امري محبت كه كند مي استناد )54: مائده( »يحبونه و يحبهم« مضارعِ صياغ به عربي ابن. 14
 و شـهود  مرتبـة  به كه كسي حتي. )332/ 2 :ق 1405 ،يعرب ابن( است نسبي معدوم جه،يدرنت و

 نهايت، بي وجود آن زيرا كند؛ درك را واحد حقيقت آن تواند نمي نيز، است رسيده حضوري علم
  ).323 و 322/ 2 :همان( هاست آن پردة پس در خود و دارد جلواتي

 مطابق سالك اليخ مرتبه، نيا در. دانست مطلق فناي از اي مرتبه توان يم را، خيال فناي اي ليتبد. 15
 از و شـود،  يمـ  هيـ تزك رسـد،  يمـ  تجـرد  به مثال، عالم ازجمله و ماورا عوالم در مندرج قيحقا با

 و شده خيال محل خود، اكنون كرد، مي درك را خيال كه دلي همان. شود يم يخال يماد توهمات
  نيست؛ سابق دلِ آن ديگر و است پيوسته خيال به
 آهسـته  آهسـته  مـن  رفـت  خُرده، خُرده آمد تو   من سر تا پاي گشتم تو تو، خيال بستم بس ز

 به همچنين واژه اين. است رفته كار به »حضوري علم« عامِ معناي در تر بيش اصطالح، در شهود. 16
 تـر  بـيش  در مبحث اين در. هستند شهود مراتب از كه است، رفته كار به رؤيت و مشاهده معناي
  .است رؤيت يعني آن، مراتب ترين مهم از يكي شهود، از مراد موارد،

ـ ا شـهود  دربـارة  متفاوت، يعرفان يها فرهنگ و انياد از ياريبس يها گزارش. 17  يمثـال  كـرة يپ ني
ـ جاو ب،يـ الغ خيش سرخ، عقل دئنا،: اند داده آن به يگوناگون ياسام و دارد وجود  ايسـوف  خـرد،  دي

)Sophia Aetena(، وهومنه حكمت، فرشتة اسفندارمز، فعال، عقل ) كامـل،  ولـى  خضـر،  ،)بهمـن 
 را هورقليـايي  جسم يا روح كالبد باستان، ايرانيان.  ... و ،)العقل روح( خرد نوىيم هدهد، مرغ،يس
 عبرانيـان  ،»كـا « مصـريان  ،»شاريرا لينگا« هندوان گفتند، مي »فروهر« مينوي جهان و مثال عالم در
 و ناميـد  روح محمـل  يعني ،»دلون ائي« را آن فيثاغورث. خواندند مي »اُشما« يونانيان و ،»نفسف«

  ).103: 1372 كزازي،( گفت »پريسپري« آن به نو، شناسي روح پدر كاردك، آالن
 دو از منظور كه رسد يم نظر به .206: 1367 ان،يپورنامدار ← ات،يروا نيا از يبرخ دنيد يبرا. 18

 و مشـرق  بـه  اشـاره  ،)17: الرحمن( »نيالمغرب رب و نيالمشرق رب« ةيآ در مغرب دو و مشرق
 در »نيالعالم« كلمة آوردن با قرآن .باشد) جابرسا و جابلقا( يمثال مغرب و مشرق و يماد مغرب

 قـرآن  در نيهمچنـ  .است كرده باز عوالم تعدد باب در شهياند يبرا را راه حمد، سورة ةيآ نياول
 لهـا  فتمثـل ( است شده خوانده »تمثل« صراحت به عمران، بنت ميمر بر ايدن نيا در فرشته يتجل
ـ جر در هـا  آن در تمثل و تجسم بلكه دارد، وجود يمتعدد عوالم تنها نه يعني نيا ).اًيسو بشراً  اني
  .رفت گريد عالم به يعالم از توان يم بوده،
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 اشـراق،  خيشـ  نظر به. است ماده جهان يمواز بعد ،)دخان عالم( نياطيش و اجنه عالم نيهمچن. 19
 ثةيخب نفوس و دارند قرار مثال عالم نييپا طبقات در فرشتگان، از يجمع با همراه موجودات نيا

 طبقات پس). 495 و 492: 1372 ،يشهروز( وندنديپ يم آنان به بدن از مفارقت از پس زين يانسان
. نـد يآ يمـ  حسـاب  به ايدن يمواز بعد ماده، عالم به ترشان شيب يكينزد جهت به مثال عالم نييپا
 خـوارق  امـور  و طلسـمات  سـحر،  يحت و يهنر يها تيخالق ها، الهام اها،يرؤ ها، تيرؤ تر شيب

 هنـر  سـاحت  كـه  اسـت  يهيبـد . دانست مثال عالم از نازله طبقات نيا به مربوط ديبا را، عادت
  .است مرتبه نيا از برتر ن،يراست

شـاخص   آثـار در قالب  يمواز نجها موضوع با ييها لميموج ف ظهور شاهد ر،ياخ يها سال در. 20
 كـه  ميهسـت ) Inception( »نيتلقـ « و» )راثيـ م(ترون « ،»واتارآ« ،»كسيماتر«همچون  ،يووديهال

 در نيهمچنـ  .كننـد  يمـ  القـا  ننـده يب به رگذاريتأث و با،يز ،يهنر يا وهيش به را يجهان نيچنوجود 
كننـد   يوصل مـ  يكه ما را به جهان مواز يبه علوم( )Fringe( »نجيفر« نندةيمعروف و پرب اليسر

»Fringe Science« لميفـ  تيشخصـ  ،)سيكوكنسـ يسا و شـن، يتلپورت ك،يبرنتيمثل سـا  ند؛يگو يم 
 .كند يم وآمد رفت گريد يبه جهان ياز جهان ،فانيكسيكورت مخدر مادةكمك  به داستان
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