
 

  
  
  
  

  تأمىل در عامل خيال از ديدگاه برخى از فالسفه و عرفا
٭ نصراهللا شاملی  
٭٭وحیده حداد  

 دهيچك

خ فلـسفه در تـايص.  اسـتى و عالم جـسمانىان عالم عقلي واسط مٔه، حلقىاليال و عالم صور خي خٔقوه
 از ىاريار مهم بـوده و در حـل بـسيال از مباحث بسي تا عصر حاضر، بحث از خى، از زمان فارابىاسالم

 از ىبعــض.  مــدد برســاندىات اخــرويــم و حيمــسائل، ماننــد مــسئله شــناخت، رشــط حــادث بــه قــد
  .اند  دانستهى اسالمٔ فلسفهزاتين توجه را از ممينظران، اصاحب
، مالصـدرا و ىنا، سـهرورديسـ ، ابـنى فـارابىان آرايـ در صـدد بىق ما به طور اجمـالين تحقيدر ا

 آنها در ى و اشتراكىان نكات اختالفيها، به ب دگاهي دىم؛ تا ضمن بررسيال هستي عالم خٔ درشارهىع ابن
  .من مسئله بپردايسيا

  .ديال مقيال مطلق، خي مثال، خال، عالمي خٔقوه :ها دواژهيكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دانشيار دانشگاه اصفهان ٭
  .و كالم اسالمىكارشناسى ارشد الهيات ـ فلسفه  ٭
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  مقدمه
 است كـه از مـاده مجـرد ى از هستىا نامند ـ مرتبه ىز ميعالم مثال، كه آن را عالم برزخ ن

 است كه در ى، موجودىا مثالي ىك موجود برزخي. باشد ى از آثار آن بركنار نمىاست، ول
ت، از مـاده مجـرد ر اعراض برخوردار اسين وضع و سايف و همچنينكه از كم و كين ايع

  )٣٦٣، ص ىسهرورد فلسفه در شهود و شهياند شعاع(. است
ك يـعالم مثـال . ان عالم جبروت و عالم ملك و شهادت استيعالم مثال، واسطه م

ه يل محـسوس بـودن، شـبي به لحاظ داشتن مقدار و به دلى است كه از طرفىعالم روحان
.  اسـتىه جوهر مجرد عقلـي، شبتيل نورانيگر، به دلي است و از طرف دىجوهر جسمان

 اسـت و از جهـت ى و ادراكـى و علمـى روحـانىعالم مثال از جهت تجرد از ماده، عالم
 از جهت ىن عالم، مانند جواهر عقليا. تقدر و تجسم، شباهت به عالم كون و فساد دارد

، از ىلـذا آثـار مـواد جـسمان.  از مبدأ وجود صادر شـده اسـتى، بدون تراخىامكان ذات
پس عالم مثال از آن جهت كـه . ستيه حركت و تجدد و كون و فساد بر آن مترتب نجمل

 از صـورت و شـكل و ىل برخـورداريـه عـالم ارواح اسـت و بـه دلي است، شـبىر ماديغ
  .ه عالم اجسام استيمقدار، شب
نـد، در مرحلـه جهـان مثـال، يآ ى فرود مى از حضرت الهىچون معان: ندگىص ىعرفا م

رند و سپس به عـالم ملـك يپذ ى ما مىالي، مانند صورت خىو حس ىك صورت جسماني
عرفـا، عـالم . نامنـد ىال منفصل مين علت جهان و عالم مثال را خيبه هم. نديآ ىفرود م

 موجـودات عـالم ٔچون مشتمل بر صور همـه. كي: ندگىص ى مىمثال را به دو جهت، مثال
ق واقـع در ي و حقـاى صـورىهـا ن مثاليه نخستين عالم، شبيچون ا.  است؛ دوىجسمان

: دگىصـ ى مـفـصوص الحكـم خود بر ٔ در شرح مقدمهىصريق. استＢىحضرت ختم
 ىق موجود در عالم، چه در قوس صعود و چه در قـوس نـزول، داراي و حقاىع معانيجم«

ق ي است كه با كماالت آن مطابقـت دارد؛ چـون مثـال، محـل ظهـور حقـاىصورت مثال
 و ظهور در مراتب ىارواح عقول به اعتبار تجل. بهره دارد از اسم ظاهر ىقتياست و هر حق
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، Ｂ، خواجـه كائنـاتىن عالم دارند، لذا حـضرت ختمـي در اىنيك نحوه تبي، ىمثال
 متعدد است و در ىها  بالىل را در مقام سدره مشهود نموده است كه دارايحضرت جبرئ

 از خروج، بال و پـر شود و بعد ىات ميل هر صبح و شام داخل نهر حيخبر است كه جبرئ
. شـود ى خلـق مـىشمار ى بال و پر او مالئكه بىها دهد و از قطرات آب ىخود را تكان م

ن جا، افراد ين است و از همي و سماوات سبع و ارضىعالم برزخ مشتمل بر عرش و كرس
 عظـام در سـماوات ىايـ و شهود آن حضرت به انبＢغمبريت معراج پيفيهوشمند بر ك

، همان ظهور آنها اسـت در ى مثالى عظام در عوالم جسمانىاي وجود انب.برند ى مىسبع پ
، ىع بن نيالد يىمح الحكم فصوص شرح(. ق رايع حقاين عوالم و در برداشتن عالم برزخ جميا

  )٢٢٥ص 
ُافالطون با طرح عـالم مثـل، بـه . توان يافت ّاين موضوع را حتى در فلسفه افالطون نيز مى ُ

به ناچـار در پـى طـرح افكنـدن عـالمى . ٔه آن عالم با عالم ماده برخوردمشكلى در ايجاد رابط
  )٢٢٥، ص ١، جفلسفه ختايص(. ميانه و برزخى برآمد كه در فلسفه او همان عالم يصاضيات است

ُد توجه داشت كه نه مثل افالطونيبا  بـا عـالم ىقرابت) اتياضعالم يص( و نه برزخ او ىُ
ات ياضـان عالم مثـال و عـالم يصيّاما وجه شبه م. ندارد ى اسالمٔال در فلسفهيا خيمثال 

  . اند ان عالم عقول و عالم مادهين است كه هر دو در حكم رابط ميافالطون، ا
ن بحـث يـار مهم بوده و فالسفه و عارفان ايها از مباحث بس  زمانٔال در همهيبحث خ

ن مقالـه يـدر ا. اند  پرداختهاند و به طور جد به آن گر قرار دادهيرا سرآغاز ورود به مباحث د
نا، يسـ ، ابـنى از فالسفه، از جمله فـارابى برخىها دگاهي دىان اجماليشود به ب ىتالش م
م و نظـرات  بپـردايسىع ن عارف بزرگ جهان اسالم ابني و مالصدرا و همچنىسهرورد

  .ميآنان را بررس

  ينويال در تفکر سيعالم خ
 ىاليـ باطن انسان است، كه هـم مـدرك صـور خٔنهگا  پنجى از قواىكيا متصوره يله يمتخ

ار عقـل اسـت و يـكـه در اخت ىن قوه، هنگـاميا. است و هم قدرت تصرف در آنها را دارد
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ار وهـم يـموسوم است و اگـر در اخت» مفكره«برد، به  ىاز آن بهره م» تفكر«ان عقل در ج
  )٢٣٠، صهاتيتنب و اشارات(. ندگىص» لهيمتخ«باشد، به آن 

ن هنگـام، نفـس از يـرا در الـه در هنگـام خـواب اسـت؛ يسـي متخٔت قـوهيعالشتر فيب
َان «: سيالـرئ خير شـيـپـردازد و بـه تعب ىاستعمال حواس ظاهر اعراض كرده، به بـاطن مـ

كـون يف...  المحركه من ظـاهر ىها مستعمله الحواس او للقويقظة حله تكون النفس فيال
 الجهـه ى اعرضـت مـن الجهـه الخارجـه الـه قديالنوم عدم هذه الحاله و تكون النفس ف

  )٢٥٠، صالشفاء كتاب من النفس(» .الداخله
 ىزيـتـر چ  هرچه تمـامىله با شدتي متخٔافتد كه قوه ى از مردم، گاه اتفاق مى برخىبرا

ِّست، و مـصور از امـر آن يـ نى بـر آن مـستولىچ حواسـين است كه هيند و مثل اآف ىم
 ىداريـننـد، در بيب ىشان در خـواب مـير ايه را كه غ آنچىن مردميچن. كند ى نمىچيس
بـات يطـور كـه آن مغ كنـد همـان ىبات مين حالت شخص نائم ادراك مغيند، و در ايب ىم

، حالت شخص خواب دست ىداريل مردم را در حالت بين قبيپس ا. بنفسه تحقق دارند
افتـد كـه از  ىن اتفـاق مـيل اشـخاص، چـنيـن قبي اىن اوقات برايشتر ايدهد، و در ب ىم

  .دهد ى به آنها دست مىهوشيه به بي شبىشوند، و حالت ىخبر م ىب و بيمحسوسات، غا
كننـد  ىل مين تخيگردد، و چن ىل مي آنها متخى براىئت شبحيق در هيز حقاي نىگاه

 ىن الفـاظ را حفـظ كـرده، بـرايـشـنوند، و ا ىن شبح مي به الفاظ مسموع از اىكه خطاب
ك از يـچ يـله اسـت، و هي متخىروين امر نبوت خاص به سبب نيخوانند، و ا ىگران ميد

 ىروانـشناس(.  است، نباشـدىداري كه در حال بى از ادراكاتىا ست كه او را بهرهيافراد بشر ن
  )١٧٨ ـ ١٧٧ و ٨٣ ، صشفا

 واضـح و ىر بر ارائـه تـصىصىنا مبتنيس ابنٔشهيال در انديگاه خيل جايشناخت و تحل
نه، بـه مغالطـات گونـاگون ين زميزد او است و هرگونه ابهام در اال ني خىستيز از چيمتما

  .كند ىمنجر شده و نقش آن را كمرنگ م
نيـز » مـصوره«ٔسينا، قوه خيال يكى از قواى باطنى نفـس اسـت كـه آن را  در نگاه ابن

هاى نقش بسته در حس مشترك، پس از غيبت  اى است كه صورت اين قوه خزانه. نامند مى
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هـاى حـسى   حفـظ و نگهـدارى از داده ٔشود و وظيفه آن آنجا بايگانى مىمحسوسات، در 
النفس من سينا در كتاب  ابن) ٥٢، صالحكمه ونيع؛ ٣٤٢-٣٣٥، ص ٢، جهاتيالتنب و االشارات(. است

ف خيال، افزون بر وظيفه حفظ دادهكتاب الشفاء خيال «: گىصد هاى حسى، مى ٔ ضمن تع
» .كند آيند، نگهدارى مى تفصيل نيروى مفكره به دست مىاشياى ديگرى را كه از تركيب و 

ٔبه عنوان نمونه اگر يک شىء را توسط يكى از پنج قوه ظاهرى ) ٢٣٦، صالشفاء كتاب من النفس(
ادراک كرده باشيم، تصورى كه از آن شىء در وقت عدم حضور خود شىء دايصم ـ با وجود 

) مصوره: يا دراصطالح طبى(طنى خيال ٔاينكه خود شىء نيست ـ اين تصور، توسط قوه با
ٔتوان گفت وظيفه خيال بايگانى چيزهـايى اسـت كـه در  بنابراين مى. صورت گرفته است

ٔشيخ، وظيفه ديگرى را براى خيال . حس مشترک، توسط حواس ظاهر ادراک شده است
  ١.شمارد و آن، نگهدارى صور موجود در مفكره استبرمى

 ى شأن ادراكـىرسد كه و ىال، به نظر مي خىاز كاركردهانا يس ف ابنيبا تأمل در توص
دانـد  ى مـى بـاطنٔ مدركهى، قواى آن قائل است و اساسا مقسم را در حواس باطنىز براين

ن يـست كـه ايـد ني بعىاز طرف. داند ىپردازد و آنها را پنج قوه م ى مىكه به ادراك امور جزئ
كـسان يك قـوه باشـد؛ چراكـه يـ ىبـرا كارشرد ٔدو نحوه) اليحس مشترك و خ(هر دو قوه 
 و اتيـاالله علـم ىفـ هيالمـشرق المباحثـات(. ن دو در آثار حكما فراوان مشهود اسـتيانگاشتن ا

  )٣٣٥ ـ ٣٣٤، ص اتيعيالطب
 و ىال را مـادي خٔژه قوهرض، بهىواني نفس حى باطنى مشاء قوأست كه فالسفهيد نيترد
ال يـ خٔنا قوهيس ابن. شمارند ىوان و انسان مي حى بدنىدانند و آن را جزء قوا ى مىجسمان
البتـه در . كنـد ىداند و به صراحت در آثار خـود آن را اثبـات و از آن دفـاع مـ ى مىرا ماد

ال برداشـت يـآمده، تجرد خ) ١٦٤ص (المباحثاتر آنچه در كتاب ي از عبارات، نظىبرخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متصرفه كه يكى از قواى باطنى است و البته قوه اى مستقل نيست هر گاه تحت تصرف عاقلـه قـرار .  ١
و » متخيلـه«و هر گاه تحت تصرف واهمه قـرار گيـرد، بـه آن » فكر«و عملش را » مفكره«گيرد به آن 
  .گىصند» تخيل«عملش را 
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و ) ٢٢٧، ص٨، جاالرشعـه ةيـلعقلا االسـفار ىفـ ةيـالمتعال ةالحكمـ( چون مالصدرا ىشود و بزرگان ىم
ن يـ بر اى از وىروي به پ)٧٢، صىع ابن الحكم فصوص بر ىصريق مقدمه شرح(ن پس از او متأخ

 ى عدم تجرد گفتـه، ممـشأال است و آنچه درشارهي خٔنا تجرد قوهيس دگاه ابنيباورند كه د
 كـه ادراك ىوانيـ افعال نفـس حٔنا درشارهيس حات ابنقوم مشاء است؛ اما بر اساس تص

ار مهـم ي در مـسائل بـسى وىن مبـانيداند و همچـن ى را جزء آن مىات و تحرك اراديجزئ
د يـدانـد، نبا ىق شرع ممكـن نمـ كه اثبات آن را جزء از طىر معاد جسماني، نظىفلسف

  .داند ىال را مجرد نمي خىد كرد كه ويترد

  يال در تفکر فارابيعالم خ
، وجـود ى وحـٔ حل مـسئلهى براىو. شود ى مطرح مىفه فارابن بار در فلسيعالم مثال اول

ال بـه عقـل فعـال يـق عالم خامبر از طي، پىبه نظر فاراب. رديگ ىن عالم را مفروض ميا
  )١٤٤، ص ىقيتطب فلسفه(. رديگ ىنده را از عقل فعال ميوندد و علم گذشته و آيپ ىم

ع يـل منكر است؛ بلكه جمال را چه در قوس صعود و چه در قوس نزوي تجرد خىفاراب
وط به غىقوا لذا قائل اسـت كـه انـسان . داندى مى عاقله را مادٔر از قوهيب نفس، غي م

ابـن .  رودىن مـيـ او از بىر قـواي اسـت و سـاى بعد از موت باقىتنها به عنوان عقل جزئ
صور ال و ي خىداند و به تبع، به عدم بقاى مى جسمانىاال را قوهي، خىنا همگام با ويس
 از آثـار او بـه ىال در بعـضيـش به تجـرد خي از گرايىها ملتزم است؛ گرچه نشانهىاليخ

  . خوردىچشم م

  يال در تفکر اشراقيعالم خ
 اثبـات وجـود آن در آثـار ى، ضمن اعتقاد به عالم مثال، بـراىن سهرورديالدخ شهابيش

ه كه قائم به ذاتنـد، ن عالم صور معلقياو معتقد است در ا.  اقامه كرده استىنيخود براه
ن مبحـث ي را به اىا، فصل جداگانهحكمة االشراقاو در كتاب . ستندي نىوابسته به مكان

 ىايـغمبـران و اولي كـامالن و پىب برايآنچه از جهان غ: دگىص ىم. اختصاص داده است
 بـه ى مكتـوب اسـت و گـاهىگـاه:  اقسام گوناگون استىشود، دارا ىخدا منكشف م
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 ٔ به صورت شخص كامـل بـا چهـرهىبيز واردات غي نىت است و گاهدن صدا و صويشن
شـود،  ىافتد كه آنچه بر شخص سالك وارد م ى اتفاق مىكند، و گاه ىبا ظهور مكو و يسين

  .  حجاب و پشت پرده استىاز ورا
ن يان ديژه به جمع مرض  از مسائل بهىاريال، به حل بسي با استناد به عالم خىسهرورد

خ ي از شـىرويـرغـم پى علىو.  شودىل ميهده و برهان، و نقل و عقل ناو فلسفه، و مشا
ا يـ و موجود در عالم مثـال اكبـر ى را مجرد، باقىاليال، صور خيت خيس در جسمانيالرئ
ک سو برهـان بـر وجـود عـالم مثـال يرو در كتب خود از  نياز ا. شماردىال منفصل ميخ

ر يطـور سـانيـلـه و همي متخٔگر قوهي دىسواقامه نموده است و از » ىبرزخ نزول«ا يمطلق 
وط به غىقوا ک را يت بيداند و سنخ ى مىرعاقله را ماديب نفس غي م َن مـدرک و مـد

  .رديپذى را در مثال مطلق توسط نفس مىاليت صور خيحفظ نكرده، رؤ
ّاند، اما نه در عالم عينى و نـه در  توان گفت صور خياليه، موجود و محقق رو مىاز اين

ُچون در عالم عقـول بعـد و كـم و . اين صور در عالم عقول نيز هستى ندارند. الم ذهنع
پس بايد گفت صور خياليه در موطن و عالم ديگرى جاى دارند كه همان . كيف راه ندارد

  )٤ ـ ٣، ص١ج ،مصنفات مجموعه؛ ٤٧٠، صاالشراق ةحكم شرح(. عالم مثال يا خيال منفصل است
ٔ قوهٔفان اشراق، زادهلسويال در نظر فيعالم خ ٔست؛ بلكه قوهيال ني خّ ال مـسافر آن يـ خّ

ن جهـان آزاد يـد و البته اگر از شواغل اگىص ىعالم است و مشاهدات خود را در آنجا بازم
  )١٤٦، صىقيتطب فلسفه(. جاد كنديال را اي از صور عالم خىتواند بعض ىشود، م

   ييال در تفکر صدرايعالم خ
 مجـرد ـ بـه تجـرد ىاال را قـوهين، خيشي پٔن، برخالف فالسفهيلهان صدرالمتأين ميدر ا
 نفس پس از مفارقـت از بـدن ىتر، عامل بقا قير دقي نفس و به تعبى به بقاى ـ و باقىمثال

 را كـه نفـس ىاند و صـور ه در موطن و صقع نفسياليت صور خياز نظر او جمع. داندىم
تـوان در عـالم مثـال مطلـق  ىل اسـت، نمـايـ خٔد و از دعابات وهم و قوهينما ىاختراع م
ن ي مـتقى را كـه بـراى كه آدم از آن هبوط نمود، مثال مطلق است و جنتـىبهشت. دانست
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ل و يـ تخٔ بـه قـوهىاليـنـسبت صـور خ. ىاست، نه نزولـ» ىبرزخ صعود«اند،  ا نمودهيمه
ام يـ به نفـس قىاليل، نسبت علت به معلول است، نه حال به محل و مقام صور خيمتخ

 گـاهيجا(. ه مخلوق نفس و نفس منشا صـور اسـتي و صور علمى است، نه حلولىصدور
 )١٤٢ ـ ١٤١، صمالصدرا هيمتعال حكمت در انسان

خ يصـدا بـا عرفـا و شـ، در قبول وجود عالم مثـال هـمىرازين شيم صدرالمتألهيحك
صل  اثبات مثال متصل و هم مثال منفـى هم براىن متعددي، براهاسفاراشراق، در كتاب 
 و حـشر ىال موفق شده است معـاد جـسمانيُاو با اثبات تجرد بعد خ. اقامه فرموده است
او .  را اثبـات كنـدىع موجـودات بـه مبـدأ اعلـيـه و لزوم بازگشت جميهمه عوالم وجود

 از عـالم آخـرت را ىا ست، بلكـه مرتبـهيدار آخرت، منحصر به عالم روح ن: معتقد است
ن منظـور يبـد. دهـد ىل مي تشكىو نفوس ارواح جسمانعالم اجساد و اجسام و سماوات 

ق توانسته اسـت ن طيال متصل و تجرد آن را مطرح و اثبات كرده و از اي خٔمالصدرا قوه
 در قـوس صـعود و نـزول را ىن و عـوالم برزخـييت عذاب قبر و سكرات موت را تـبيفيك

لـسوف ين فيـز اال كـه از ابتكـارات بـاريـ و تجـرد خىبا اصل حركت جوهر. اثبات كند
  . مرتفع شده استى از اشكاالت موجود در باب معاد جسمانىارياست، بس

 در ىا ژهگـاه رضـيرد، از جايش از آنكه در فلسفه مورد مداقه و تأمل قرار گيعالم مثال ب
ر ير سـينات و مكاشفات عرفا در مسي معاىاز آنجا كه جملگ.  عرفان برخوردار استٔحوزه

 ىگر، تالش و اهتمام سـهروردي دىابند، و از سوي ىعالم تحقق من ي در اىو سلوك عرفان
 از ى از مـسائل فلـسفىارين عالم گواه بر آن است كه بـسي وجود اىدر جهت اثبات عقل

  .ن عالم قابل حل و فصل استيق اعتقاد به وجود اط

  ي ابن عربٴال در مدرسهيعالم خ
ال يـ خٔ عرصهى از وجوه گستردگىكي. ار گسترده استيال بسي خٔ، عرصهىع از نظر ابن

ن ي جمـع ضـدىال به آساني خىروين. ر استيپذن است كه در آن، جمع اضداد امكانيا
ن يـال ايـ وسـعت خىگر برايوجه د. ن احتمال محال استيكند؛ اما در عالم حس ا ىم

 ى را كـه داراىرد وهم اموريپذ ى صورتند، مى را كه داراىال، هم اموري خىروياست كه ن
  . كندىستند، تصور ميرت نصو
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 ى مسائل مـادٔا، به اندازهي، مانند خواب و رؤى و باطنى مسائل معنوىع در تفكر ابن
ال در يـرا خيسـ. ابـدي ىال ارتباط ميما با درك او از عالم خيت دارد و مستقي اهمىو ظاهر

ال بنـا يلم خ خود را با اتكا بر عأشهياو جهان اند.  داردىار مهمي بسىعرفان او كاركردها
ن يـا. دانـد ى واال مـىقتـي حقىداند، بلكـه دارا ىهوده نمي و بىر واقعيال را غيخ. كند ىم

ا عـالم يـز ارتباط دارد؛ چرا كه او وجود را به پنج مرتبه ي وحدت وجود او نٔشهي با اند  بحث
حـضرت . ٤حـضرت ارواح، . ٣حـضرت عقـول، . ٢حضرت ذات، . ١: كند ىم ميتقس

، فـصوص الحكـم در شـرح خـود بـر ىصريـ، ق)مـاده( حضرت حـس. ٥، )مثال(اليخ
خوانـد و بـه  ىمـ»  مغـربىعنقا«و » ب مطلقيغ«، »وبيب الغيغ«حضرت ذات حق را 

ن حـضرت از حـضرات خمـس و مقـام ي از عرفا كه حضرت ذات را نخـستىاريرغم بس
هـور ت را كـه مقـام ظيلذا عالم واحـد. كند ىدانند، از حضرات جدا م ىت مطلقه مياحد
ن يـب مطلـق اسـت، اوليـ غىت است و چون نسبت به عوامل خلقي احدٔ مرتبهىليتفص

و عالم علـم حـق » هيعلم«گانه دانسته است و از آن به حضرت  حضرت از حضرات پنج
  .ر كرده استيان ثابته تعبي اعٔ و مرتبهىل وجوديبه تفاص

قـرار » ت مطلقـهشـهاد«، عالم »ب مطلقيغ «ىر ويت، و به تعبيدر مقابل عالم واحد
عالم عقول «ب مطلق، يان شهادت مطلقه و غيدر م. دارد، كه عالم ملك و ناسوت است

ن يـبـر اسـاس ا. واقع شـده اسـت» اليعالم خ«ا ي» عالم مثال مطلقه«و » هيو نفوس كل
اسـت و در » ب مضافيغ«ت، ي واحدٔسه با مرتبهيه در مقاير، عالم عقول و نفوس كلتق

و عـالم مثـال مطلقـه و . اسـت» ب مطلـقيـغ «ى و ماده، به اعتبارسه با عالم حسيمقا
سه يو در مقا» ب مضافيغ«سه با عالم ماده و شهادت مطلقه، يز در مقايال نيحضرت خ

  .است» شهادت«با عالم عقل، 
انـسان كامـل بـه اعتبـار . است» انسان كامل «، مقام ىدگاه وين حضرت از ديپنجم

ن عوامـل يـع ايـت مطلقـه اسـت، در جمي آن، مقام مشىلينكه افق وجود و ظهور تفصيا
ه يـه و عـوالم برزخيه و عرضيت و عوالم عقول طوليان دارد و جامع مقام واحدوجود س

  .و عالم حس و شهادت مطلقه است
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اند و هر كدام را باز  م كردهيب و عالم شهادت تقسي عالم را به عالم غىپس به اعتبار
 و ىنـيآن اسـت كـه موجـود وجـود ع» ب مطلقيغ«. اند م نمودهيبه مضاف و مطلق تقس

آن اسـت كـه وجـود آن محـسوس » ب مضافيغ«و . تي ندارد، مثل عالم واحدىخارج
و . عــتي موجــود محـسوس اسـت، ماننــد عـالم طبىعنـي، »شـهادت مطلقــه«ست و يـن
ست، ماننـد عـالم يـ است و لكن محسوس نىنيآن است كه موجود ع» شهادت مضاف«

-١٥٩، ص مالصـدرا هيـمتعال حكمـت در انـسان گـاهيجا؛ ٤٣، ص فصوص بر قهيتعل(ثال ارواح و عالم م
 عـالم ارواح بـا مـاده قـرار ٔال را واسطهي در آن حضرات، حضرت خىع  ابن پس. )١٦٢

مثـال (ن عالم مثال مطلق يجز ا داند و به ىن عالم متعلق ميا را به ايدهد و صورت اش ىم
هم وجود دارد كـه منظـور از آن ) متصل(ديلم مثال مقكه عالم واسطه است، عا) منفصل

ن يـ كه در اىزيرا هر چتواند انسان را به آن عالم برساند؛ يس ى انسان است كه مٔلهي مخٔقوه
 و عالم )٣١٢، ص٢، جفتوحات؛ ١٠٩ ـ ١٣، صىع ابن(.  در عالم مثال داردىعالم است، صورت

 اليخ نقش(.  است كه در علم خدا استىزياند كه مثل چ دهيمثال را از آن جهت مثال نام
  )١٩، صحق شهود در ىقدس

ارض «ا يـ» قـهيارض الحق«ال، الزم است بـه شـرح يقبل از پرداختن به شرح عالم خ
َّيــٰعبادى الـذين ءامنـوا ان ﴿ ٔ مباركـهٔهيـ در شرح آىع را ابنز پرداخته شود؛ يسين» الواسعه ِ ِ َِ َ َّ
ٌسعة  ٰ َارضى و َ ُيـٰى فاعبَِالِ ن كـه يـا طيخلق از خاك : دگىص ىم) ٥٦ و ٢٩ٔهيـ عنكبوت، آٔسوره( ﴾دونَ

 اسـت كـه تـصور انـسان كامـل را ىا قهيحضرت آدم از آن خلق گشته، همان ارض الحق
 و ىر و چـه الهـير و چه كبي آن، چه صغىقي حقٔ منظومهىبخشد و آن را با تمام ىشكل م
ا ي است كه نه فقـط اشـيىان جا، همىعيارض مافوق طب. كشد ىر م، به تصىصىچه بشر

ز دارنـد و در آنجـا بـه گفـت و شـنود يـات جـاودان نيـشـوند، بلكـه ح ىدر آن فاسد نمـ
ـ  است كه بدنىن همان ارض روحانيا. مشغولند  شـكل ىف و نامحـسوسها با مواد ظ

ل آنكه عارفان تنهـا ين است دليو ا. پوشد ى آنگاه كه عقل لباس صورت مىعنياند؛  افتهي
 متــروك ى دون مــادىايــ را در دنى جــسمانىهـا شــوند و حجــاب ى در آن وارد مــبـا روح

 است كـه تمـام ىشيل است و چون نماياما ارض واسعه، ارض كمال و تكم. گذارند ىم
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قت يا به حقي است كه رؤيىشود، همان جا ى شخص خردمند در آن مشخص مىامور مرئ
  .برند ى انتظار آن به سر م خداوند دريى نهاىافت رأ ديصىوندد و نفوس برايپ ىم

ـ ال، به ابنين نحو از تصور ارشاب عالم خيالبته ا شـود؛ بلكـه در  ى منحـصر نمـىع
چراكـه هـركس را كـه ) ٩٣، صبازگـشت ىبـ سفر(. ديتوان آن را د ىز مي نىعيان شيان صوفيم

. ديـنما ىز مـشاهده مـيـآورد، حـضرت حـق را در همـه چ ش درخداوند به تصرف خـىص
جـا   باشـد، همـانىن فـرديگردد و هرجا كه چن ى، غائب نمىن فرديز از چنخداوند هرگ

 بدون صـورت اسـت كـه ى همان تجلىن امر تا حدوديالبته ا. است» ارض اهللا الواسعه«
 كـه مـستظهر بـه ى آن دسته از افـرادىستند؛ ولي قادر به ادراك آن نىاذهان و شعور معمول

ن امـور را يـشان ايـاز ندارند؛ چـون اير صورت نم مندرج ديباشند، به مفاه ىمعرفت اهللا م
  )٩٦ ـ ٩٤، صهمان(. فهمند ىبدون صورت م

ال يـخ«ال انـسان را يـو خ» ال مطلـقيـخ« از فالسفه، عالم مثـال را ىعارفان و برخ
ال يد مظهر خيال مقيد و روح او است و خيال مقيال مطلق، باطن خيخ. اند دهينام» ديمق

باشـد،  ىمـ... ن و جمـاد و يها و زم ل آسماني از قبىنصرمطلق است و هر چه از عالم ع
ثــاغورث و سـقراط و اكـابر عرفــا و ي ماننـد فىكـسان. در عـالم مثـال هـم موجــود اسـت

انـد، بلكـه مـستند آنهـا   آن اقامه نكردهى براى كه به عالم مثال معتقدند، برهانىسهرورد
البته قول به وجـود . اند افتهاضات و مجاهده ديصتنها مكاشفه و شهود است كه آن را با يص

  )٨٢، صفصوص بر قهيتعل(. د شده استيي هم تأＤنيعالم مثال در اخبار وارده از معصوم
وط بـه نـاظر اسـت، نـه بـه ي صور خىآن است كه دگرگون» اليخ «ٔهيوجه تسم ال م

شود؛ بلكه  ىقتش مبدل نمي نفسه ثابت است و حقىت شده فيء رؤى شىعنيء؛ ىخود ش
ه، همـواره يـالين صـور خيهمچـن. كند ىل مي متنوع، تخىها ء را در صورتى شناظر، آن

  )٣٩٥، ص١، جفتوحات(. رديپذ ى واحد را نمىمتنوع است و هرگز ثبوت بر صورت
ر مجـرده، بـه يـه، از عقول و نفـوس مجـرده و غيه و جزئيك از ارواح كلين هر يهمچن

  . در عالم مثال دارندىحسب كماالت و درجاتشان، صورت
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ن مرتبـه را يـز ايـوانـات ني انسان است و حٔلهي متخٔد، قوهيال مقيخ: دگىص ى مىصريق
 ٔق را بـه واسـطهيشود و حقا ىال مطلق مي، متصل به خىاليانسان در ادراكات خ. واجدند

ادراكـات . ديـنما ىق اسـت، ادراك مـيع حقـايـال كه لـوح جميع خياتصال به عالم وس
، ىد انسان نسبت به عالم مثال كلـيال مقيخ.  نهى گاهاند و  مطابق با واقعى گاهىاليخ
 ىچه، عـالم مثـل مطلـق، منبـع بزرگـ. مي عظىر نسبت جداول كوچك است به نهرينظ

 يىهـا ال انسان و خـوابيصحت خ.  افراد انسان به آن اتصال داردىالي خىاست كه قوا
. بـاط دارد ارتى دمـاغىگردد، با صحت مجـاز و اخـتالل قـوا ى انسان حاصل مىكه برا
 شـرح(. ا دخالـت كامـل دارديـال در صحت رؤي خىن شدت اتصال قوت و صفايهمچن
  )٤٩٠ ـ ٤٨٦، صىع ابن الحكم فصوص بر ىصريق مقدمه

ال متصل يله است، و خيه متخيش و مستقل از نفوس جزئال منفصل قائم به خىصيخ
  )٣٢١، صالحكمه ةينها(. له استيه متخيقائم به نفوس جزئ

 كـه ى در عقـل انـسانىا نـهيست جز آي نىزيال ـ چيا عالم خيد ـ يثال مقپس عالم م
 اسـت كـه ىا لـه، قـوهيپـس متخ. شـود ى عالم مثال مطلق در آن منعكس مـىها صورت

ا فقـط صـورت موجـود يـزا باشد   كه توهمىا كند، نه قوه ىانسان را به عالم مثال مرتبط م
كند كـه در  ى را خلق ميىها له صورتيخ متٔالبته گاه قوه. محسوس را در ذهن حاضر كند

ن قوه در خـواب و يكه ا  ندارد؛ چرايىمابازا) حضرات خمس(ك از عوالم پنج گانه يچ يه
 آن ىگـر روي دىا قـوايـهرگاه حواس .  مستمر استى، همواره در حركت و نشاطىداريب

نـد؛ امـا آف ى بدون مثال مـيىها كند و صورت ى خود را گم مىقيفه حقياثر بگذارند، وظ
 نـشاط خـود ٔن درجه بركنار باشد و به آخى نفسانىر قواير حواس و ساياگر كامال از تأث

شـود؛  ى عالم مثال در آن مـنعكس مـىها دهد ـ صورت ىبرسد ـ كه تنها در خواب رخ م
 فـصوص بر ىشرح: رک(. ابدي ى صادق تحقق مىاهاينه و رؤيدر آ اء يگونه كه صورت اش همان
 ىال از برزخ اولـي عالم خٔن اوصاف، گسترهيپس با ا) ١٢٥ ـ ٦، صىع بن نيلدا يىمح الحكم

در قـوس » ال منفـصليخ«ا ي» عالم مثال مطلق«شود و با گذر از  ىا برزخ البرازخ آغاز مي
مثـال «ا يـ» ال متـصليخ« با ىر صعوديگردد و سپس در س ى مى منتهىنزول به نفس آدم
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 اليـخ نقـش(. گـردد ى مـى منتهـىسرانجام به مثال اخروگر به مثال منفصل و يبار د» ديمق
  )٢٠، صحق شهود در ىقدس
  يريگ جهينت

س، يخ الـرئيژه شـرضـ مشاء، بهى حكماى و همگام با وى، فارابى اسالمىان حكمايدر م
 ىا ّخ اشـراق ضـمن اذغـان بـه وجـود آن، بـا طـرح ادلـهيش. وجود عالم مثال را منكرند

ـيالـديـىژه محرضاهل تصوف و عرفان، به.  كندده است وجود آن را اثباتيكوش ، ىن ع
 اما از ابراز اسـتدالل اند؛ آن را ذكر كردهىهاىژگدر آثار خود عالوه بر قبول عالم مثال، رض

 ـ نه بـه ىل شرعي به دالىگر ابن عيعبارت د به. اند كردهىدار  نه خودين زميو برهان در ا
  .رديپذ ى ـ وجود عالم مثال را مىل عقليدال

خ اشـراق ي در قبول وجود عـالم مثـال، بـا عرفـا و شـىرازين شيم، صدر المتألهيحك
 اثبات مثال متصل و منفـصل اقامـه ى براىن متعددي، براهاسفارهمدل است و در كتاب 

 ٔ و حـشر همـهىال موفق شده است معاد جـسمانياو با اثبات تجرد بعد خ. فرموده است
او معتقـد .  را اثبـات كنـدىع موجودات به مبـدأ اعلـيمه و لزوم بازگشت جيعوالم وجود

 از عـالم آخـرت را عـالم ىا ست، بلكـه مرتبـهيـاست دار آخرت، منحصر به عالم روح ن
ن منظـور يبـد. دهـد ىل مـي تـشكىاجساد و اجسام و سـماوات و نفـوس ارواح جـسمان

 توانسته اسـت قن طيال متصل و تجرد آن را مطرح و اثبات كرده و از اي خٔمالصدرا قوه
 را در قـوس صـعود و نـزول ىن و عـوالم برزخـييت عذاب قبر و سكرات موت را تـبيفيك

لـسوف ين فيـال كـه از ابتكـارات بـارز ايـ و تجـرد خىبا اصل حركت جوهر. اثبات كند
  .شود ى مرتفع مى از اشكاالت موجود در باب معاد جسمانىارياست، بس
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،  شرح نقش الفـصوصىنقد النصوص ف، )ق١٣٩٨( ، عبدالرحمن بن احمدىجام. ١٣
 .مقدمه و تصحيح و تعليقات رضليام چيتيك، انتشارات انجمن حكمت و فلسفه

  .ى، نشر ساقىفلسفه تطبيق، )ش١٣٨٣( ، رضاى اردكانىداور. ١٤
 علـم ى فـةلمباحثـات المـشرقيا، )ق١٤١١(، فخرالدين محمـد بـن عمـرىراز. ١٥

 .بيدار، چاپ دوم: ، قمااللهيات و الطبيعيات

 ، التلىصحـات،١، جمجموعه مصنفات، )ش١٣٥٥( ىالدين يحي ى، شهابسهرورد. ١٦
ن، تهرانىهنر: تصحيح  .انجمن فلسفه ايران:  ك

: ، ترجمـه و شـرح االشـراقةحكم، )ش١٣٨٤( ــــــــــــــــــــــــــــــــ. ١٧
  . انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم مؤسسه: ، تهرانىعفر سجادجسيد

 ى االسفار العقلية فة المتعاليالحكمة، )م١٩٩٠(ــــــــــــــــــــــــــــــــ . ١٨
يه، الطبعه االول: ، بيروتاالرصعه  .ىدار احياء التراث الع

، تحقيـق و  االشـراقةشـرح حكمـ، )ش١٣٨٠(الدين محمـد ى، شمسشهرزور. ١٩
تىحسين ضيائ: تصحيح  .ى و مطالعات فرهنگىگاه علوم انسان پژوهش: ، تهرانى ت

م صانع. ٢٠ الـدين  ى، محيـ در شـهود حـقىنقش خيال قدسـ، )ش١٣٨٥(پور، م
 .، نشر علم، چاپ اولىع ابن

محمـد : ، ترجمـهاسفار االرصعـه، )ش١٣٧٨(صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم. ٢١
 .ىنشر مول: ، تهرانىخواجو

 ىمؤسـسه نـشر اسـالم: ، قم الحكمهةنهاي، )ق١٤٠٤(، محمدحسينىطباطباي. ٢٢
 .تابع جامع مدرسين

ـ ّعداس، كلود، ابـن. ٢٣ دالـدين بازگـشت ىسـفر بـ، )ش١٣٨٢(ىع ، ترجمـه ف
  .رادمهر، انتشارات نيلوفر

، ىالدين بن ع ى بر فصوص الحكم محيىشرح، )ش١٣٨٠(، ابوالعالءىعفيف. ٢٤
 .جمه نصراهللا حكمت، انتشارات الهامتر



 ١٣٩٠ پياپي دهم، زمستان ،دوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،
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: زاده، تهـران ، به اهتمام مهناز رئـيستعليقه بر فصوص، )ش١٣٨٦(ىفاضل تون. ٢٥
  .ىانتشارات مول

، ى، ترجمـه و تـصحيح محمـد خواجـوفكـوك، )ش١٣٧١(، صدرالدينىقونو. ٢٦
  .ىانتشارات مول: تهران

ـالـدين  ىشرح فصوص الحكم محي، )ش١٣٧٥(، داود، ىقيصر. ٢٧ ، بـه ىبـن ع
  .ى و فرهنگىانتشارات علم: جا ى، بىالدين آشتيان جاللسيد: كوشش
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 . علميهٔحوزه




