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  چكيده
 سرياني و باب يوناني،  درعي متنوآراي اگرچه ي هورقلياتعريف لغوي واژه در

به معناي  »وركلپاخ« راتعريف ترين  توان دقيقمي ،دارد  وجودآنعبري بودن 
 در .زبان ايران باستان دارد كه ريشه در فرهنگ ودي دانست جسم خورشي

 اشباح معلقه، توان با عالم صورمي را عالم هورقليا ،شناسي حكمت اشراق جهان
 در مكتب كهضمن آن .عالم خيال منفصل يكي دانست عالم مثال و ،مجرده
قليا معادل هور  عالم ملكوت نيز،توجه به رويكرد كالمي آن مكتب  با،شيخيه

 به ويژه در تعداد ،شناسي اين دو مكتب جهان هايي در اگرچه تفاوت .آمده است
مشترك جريان دو  مظاهر عالم هورقليا نزد هر، شود ديده مي،مراتب هستي

ي برخي صبغه  دارند وشناختي معرفتي صبغه بيشتر اين مظاهر برخي از .است
 وحي و خواب و رؤيا و يال،خ  به مظهرتوان مي ،ي اولدسته از .شناختي هستي

 شياطين،  جنّ وشناختي هستيي جنبهتوان  مي،ي دوماز دسته الهام اشاره كرد و
  . نام برد راآينه و اصوات و روايح مثالي
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  مسألهطرح . 1
به ويژه  ،ين اركان آن به شمار آوردتر مهم از توان مي يك مكتب فلسفي را شناسي جهان
بين آن  و داشته شناسي جهانارتباط نزديكي با اين   نيزشناسي معرفت كه ساختار هنگامي

به  شارحان او  و شيخ اشراقشناختي جهانهاي  تبيين .گسستني برقرار باشد پيوندي نا،دو
است  تري رقيب كارآمدها ديدگاهميان  كه در  يكي آن:م استويژگي مه دو واجد رسدنظرمي
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ي ها تبيين هيچ مشابهتي با كه آنديگر  ؛گويد ميپاسخ  هاي فلسفي بيشتري را پرسش و

 بلكه اند نيست، حكماي پيشين گفتهچه آنتكرار  رونويسي و د ونديگر فيلسوفان متقدم ندار
ي حكماي كمي و حهاي مزداي را بتوان در آموزهشناسي جهانهاي اين ريشه  وشايد رگه

شفاهي به دست سهروردي افتاده  مكتوب ونا ها آن كه البته بسياري از يافتايران باستان 
پذيري تأثيرضمن ، شودگذار مكتب شيخيه خوانده مي شيخ احمد أحسايي كه بنيان .است

بوي ديني   را رنگ وها آموزه سعي كرده است تا اين ،ي اشراقفلسفهي ها آموزهفراوان از 
  درچه آن .بيفزايد  راها آنكالمي   بار،روايي با پيدا كردن شواهد قرآني و ببخشد و

 .تر است تفسيري است كه از عالم هورقليا ارائه شده استاين دو مكتب جدي شناسي جهان
حادث  مجرّد وبه معقول، مادي به ي محسوس نددهندهمعلّقه پيو عالم هورقليا يا عالم صور

بازخواني  مباحث فلسفي دارد و  جايگاه فلسفي بسيار مهمي در،از اين رو ست؛به قديم ا
 در ـ ها آناختالفات  ي اشتراكات وضمن مقايسه  ـمكتب شيخيه ي اشراق و فلسفهچه آن

 بيان شده است يف عالم هورقلياتوص  درچه آن .رسداند ضروري به نظر مياين باب گفته
بندي  طبقه كه بالطبع بازخواني اين مظاهر واست نمودهاي آن  و قالب مظاهر  درعمدتاً

دنبال خواهد   ابتكاري اين دو جريان فكري بهشناسي جهان از  راتر تفسيري روشنها آن
 .داشت
  

   هورقليايابي لغوي ريشه. 2
 ،بار   براي نخستين ظاهراً،كالمي ن فلسفي ومتو  دراصطالحي است كه  هورقلياي واژه

ي  شيخ احمد احسائ، و پس از آناست كار رفته به) ق587.ف( در آثار شيخ اشراق
 چرا كه اين معناي اين واژه و يدرباره. استكرده استفاده از آن به دفعات  )ق1241.ف(

 از اما .شودده نميدياي  اشاره، در آثار خود شيخ، است به كار برده آن راشيخ اشراق
 ، ايران باستان و كيش زرتشتي بوده از فرهنگمتأثر سهروردي بسيار دانيم مييي كه جا آن
اصطالح خُور و هور در تركيبات  .اي ايراني داشته باشد ين واژه، ريشهتوان حدس زد كه امي

يد به كار معناي خورش به ، و مقدس ايرانيان باستاندينيهاي  از واژه ،هورخش و خورنه
 به معناي ،»خُور كلپا« به صورت ، اين واژه ايراني است و در اصل،از اين رو ؛رفته استمي

هاي گنوسي و هرمسي آشنا هستند، اين  تهو كساني كه با نوشاست جسم خورشيدي بوده 
به معناي بدن » لپاكَ« و صورت ديگر آن »رپكَ« ،ي ايرانيها نادر زب. شناسنداصطالح را مي

 »هوركلپايي«لمه به صورت  اين ك،در اصل.  مترادف با خورشيد است»خُور«يا » هور« و
 اين برخي .)14:  ص،23( شد و بعدها به صورت هورقليا تحريف و تصنيف شدنوشته مي

 صحيح دانند و تلفظ به معناي تشعشع بخار مي»هبل قرنئيم«ي كلمه را عبري و از ريشه
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  را»يالهورقَ«صورت برخي  و )ل مدخل، ذي12( كنند ميبيان »لياهورق« و »هورقَليا« آن را
 دانندمي )به فتح ه(  هبل قرنَئيمرا مقتبس از آن و )504: ص ،25(  صحيح دانستهتلفظ

 برگرفته از و  اين واژه را به معناي عالم ديگرتنزيه االولياء صاحب كتاب .)ذيل مدخل ،24(
در مالقاتي كه با حاج   نيزميرزا محمد تنكابني .)702: ، ص8( رده استك بيانزبان يوناني 

  بيان كردهجسد هورقلياي درباره ي رائمالهادي سبزواري داشته و عقايد شيخ احمد احسا
 و 505:  ص،همان(تر است  به سكون واو صحيحواژه حاجي شنيده كه ايناز قول  است،

   .)447:  ص،11
چون  ي سهروردي از فرهنگ ايران باستان و استفاده از كلماتي همپذيرتأثيربا توجه به 

سهروردي  هرچند ،احتمال عبري بودن اين واژه بسيار بعيد استهورخش و مثل آن، 
  .كندي اين واژه و علت انتخاب آن اشاره نميخودش به ريشه

 واژه اشاره ، به سرياني بودن اين از چه زباني اخذ شده هورقلياهك ي ايندرباره احسايي
ه  شيخ در زمان سكونت در بصره با اين قوم آشنا بودوكند كه زبان اقوام صابئي است مي

 البته اين احتمال كه احسائي اين اصطالح را از سهروردي .)155-153 :صص، 7( است
   .شنيده باشد نيز بسيار زياد است

  

  معناي اصطالحي هورقليا. 3
 شهرهاي ،در اين اقليم . هشتم واقع شده استقليا در اقليمحكما معتقدند كه هور

 به ويژه در هند و ،قدما. ودششماري وجود دارد كه هورقليا يكي از اين شهرها شمرده مي بي
، كشورهاي زميني محسوب كردند كه اين اقاليم ميسيم جهان را به هفت اقليم تق ،ايران
جغرافياي ي نام بردند كه در  ديگر، احسائي از اقليم اما سهروردي و پس از وي،شدندمي

هورقليا جسم لطيفي است كه در اقليم .  و آن را اقليم هشتم ناميدندشودزميني يافت نمي
اقليم هشتم اقليمي است كه در هيچ كجاي زمين  .)65-63:صص ،21( تم واقع استهش

ي  برا،جو كرد و به قول احسائي وشود و بايد آن را در جغرافياي خيالي جستيافت نمي
، 18( » كوه قافپس« سهروردي از اين سرزمين به .ي غيب بين داشتديده ، بايدك آندر
 )273و 211: ، صصهمان( »ناكجا آباد«  و)275:  صهمان، (»شهرستان جان«، )228: ص

ي خاكي يافت ر هيچ كجاي اين كرهولي د  سرزميني آباد استناكجاآباد .كرده است تعبير
سرزميني است كه فقط براي  .ر و زمان و مكانواز عالم صفراتر محلي است  .دشونمي

 ،22 (رس باشد تواند قابل دست، مي آنان به دنياهاي ناپيدا باز شدهاشخاصي كه چشم باطن
زمين «و » سرزمين شهرهاي زمردين«هانري كربن اقليم هشتم را  .)263-250:صص
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تعبير » ين شهرهاي نورانيزمسر«احسائي از آن به  و) 150:  ص،21(نامد  مي» آسماني

   .)63: ، ص2 ، ج1( دكنمي
به معناي موهوم و غير واقعي بودن وقايع  ،ي خيالي براي هورقليا بردن واژهبه كار

 جهاني است كه به ما . ولي غير جسماني،بلكه جهاني است خارجي؛  نيستييهورقليا
 بيرون فضا باشيم از كه مجبور  خارج شد بدون اينتوان مي از فضاي محسوس فهماند مي

ها خارج شد تا در زمان كيفي وارد گرديد كه نامه بايد از زمان متجانس تاريخ و وقايع .برويم
 گيردمي   روحانييابد و جسمانيتي جايي است كه روح تجسد م،جا آن .تاريخ روح است

   .)41:  ص،21(
 و مكان واقعي جميع تواند در آن رسوخ كندقليا جايي است كه حواس و مشاعر نميهور

. ، كرامات و خوارق عادات استاماتاله ها و  مانند وحي،روحاني و حوادث نفساني
، ي رؤيت آنا مثالي هستند كه نحوههاي موجود در اقليم هشتم تصاوير بديهي ي واقعيت

 اقليم هشتم اقليم ،؛ به عبارت ديگركنديدي است كه نفس در آن درك ميي دهمان نحوه
سهروردي نيز هورقليا را سرزمين به هم پيوستن و  .)159-157:ص ص،21(نفس است 

، 16( شمرد مي القائات آسماني و علويجايگاه  آن را داند وهاي معتبر ميگيري خلسهشكل
 وم ناميده است ت عالم مثال را اقليم هش،حكمه االشراق از ، پنجمي الهر مقوي د ).494: ص

 ولي اقليم ،دهندگانه را تشكيل مي هاي هفت  اقليم،هاي حسي هعقيده دارد كه مقادير و انداز
م شهرهاي جابلقا و جابرسا و هورقليا در اين اقلي .يستهشتم جز مثُل معلقه چيز ديگري ن

، 17( روند ميا عالم هور قليا به شمار ، شهرهاي عالم مثال يها آناند كه هر يك از واقع شده
     .)254: ص

از  . را به معناي ملك آخر يا برزخ به كار برده استهورقليا ،ثار خود آي در تمامأحسائي
لوي كه عالم عفلي كه دنياست و ديگري ملك لك س يكي م: ملك بر دو قسم است،نظر او

استبه معناي عالم ملك ثاني  وورقلياه  .لك اول براي نازلين و ملك ثاني براي صاعدين و م
، يعني جهت جابلقا شهري است در مشرق«نظر احسائي، از . )12: ص، 1( نفوس باقي است

: ، ص7( »اي است در مغرب، يعني در جهت انتها و رجعت اصل و مبدأ و جابرسا مدينه
ه  ب، ديواري از زمين تا آسمان كشيده شده استها آنكند كه بين وي تصريح مي .)153

 از موقعيت جابلقا سار جابخبرند و اهلسا بيرطوري كه اهل جابلقا از مكان و موقعيت جاب
، ابليس را شناسندخدا هيچ چيز ديگري را نمياهالي اين دو شهر جز  .اطالعي ندارند

 و تا قيامت زنده گردند نمي، بيمار و پيردهنداسند و به سخنان او گوش نميشن نمي
 در يويي دنهاها و دوزخبهشت .نامند و افالك آن را هورقليا مي گاه اين دو عالم .هستند
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 به حقيقيي و كافران وهاي دني  به بهشت، پس از مرگحقيقي، مؤمنين ؛اين عالم قرار دارند

  .)63-62:ص، ص1( روند ميي وهاي دني دوزخ
با تقسيم كردن آن به دو بخش  ي هورقليا،درباره احسائي در شرح يكي از رؤياهاي خود

 را مكاني جا آنوي . پردازدن ميبه توصيف آ ،)جنت الدنيا و نار الدنيا(بهشتي و دوزخي 
هاي سرسبز و درختاني پرشكوفه و رودهايي جاري با مرواريد، ياقوت و مرجان  نوراني با باغ

 عالم  به بازگو كردن وقايع عجيب و غريب اين،در بخش ديگري از اين روايت. كندوصف مي
كند كه علم رد ميبه گروهي از فرزندان جن و شياطين برخو كه  از جمله اين،پردازدمي

خواستند تغيير طور كه مي دانستند و قادر بودند كه هر چيز را آنمي )جادوگري(سيميا 
و  نور را تاريك كنند و سالمتي را تبديل به بيماري و نفس را دچار فراموشي نمايند .دهند

 .)610: ، ص5 (»هايش فاصله اندازند بين فرد و خواسته
كه رسد به نظر مي ، احسائي از هورقليا به عمل آورده كه توصيفي با توجه به دو نحوه
اهالي جابلقا را اشرف برخي  چراكه ، به جابلقا و جابرسا داشته باشنداين دو بخش اختصاص

 بنا بر ، جابرسا بر خالف اهل جابلقا اهل و بر اين باورند كهدندانسا ميراز اهالي شهر جاب
15 (ي موحشه مصور خواهند شدلمه و قبيحهمظ ركسب اعمال و اخالق رذيله، به صو ،

ي جابلقا را در ئيي كه شيخ احمد احساجا آناز . )416-415: صص، 25 ؛244-243:صص
 مشرق و مغرب ،بر جغرافياي عرفاني شيخ اشراق  و بناداندميمشرق و جابرسا را در مغرب 

 هستي باالتر از مراتب ي جابلقا در سلسلهمرتبه گفت كه توان ميديگرند،  در طول يك
توان ديدگاه كالمي احسائي را با ديدگاه عرفاني جا مي  در اينبنابراين، .ي جابرسا استمرتبه

سهروردي مطابقت داد؛ به اين ترتيب كه در سير نفس از مغرب به مشرق، با زدوده شدنِ 
و به  گويي از شهر جابرسا گذر كرده ،زنگارهاي مادي از نفس و افزايش لطافت معنوي آن

 حركت از ،به عبارت ديگر .كند ميسوي جابلقا كه عين لطافت و نورانيت است، حركت 
   .مشرق اصغر به سوي مشرق اكبر و رسيدن به قرب نوراالنوار است

  

  نگاري عالم هورقليا جاي. 4
كه يكي را  ندك را به دو بخش ميجهان ،ي كليبند شيخ احمد احسائي در يك تقسيم

 كه همان عالم سرمد و يا عالم امر ، راعالم دهر. نامدي را عالم زمان ميهر و ديگرعالم د
علت ناميده شدن اين عالم به دهر اين است كه از . نامدميعالم مشيت و اراده و ابداع  ،است

 .، عالم جبروت و ملكوت استمقصود وي از اين عالم .د استوجودات مقيد خالي و مجرّ
 عالم ارواح عالمي بين .و عالم ملكوت يعني عالم نفوسعالم جبروت يعني عالم عقول 

 عالم ،اما عالم زمان، ظرف اجسام .نامداست كه شيخ آن را برزخ ميجبروت و ملكوت 
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ثال عالمي عالم م. باشدميهمان زمين و انتهايش د الجهات است جسم كل و محد ،شهادت

كوت قرار گرفته و عالم زمان اين عالم در مرز بين زمان و مل. بين ملكوت و اجسام است
پس اقليم هشتم يا عالم مثال از ديدگاه احسائي از جهت . همان عالم شهادت و ماده است

نسبت داده » دهر« ي لطافت و پاكيزگي به عالمو از جنبه» زمان«كدورت و كثافت به عالم 
  .)637:  ص،3 (شود مي

اين گويد كه يت هورقليا ميي موقعجواب به مالمحمدحسين اناري درباره احسائي در
ي محدب الطرفين فلك االفالك در سطح بااليي آن با رويه. عالم در اقليم هشتم واقع است

با .  و به ذاته در مقدار و جهت فضاي ما نيستكند ميتماس است و جهات فضايي را تعيين 
 يعني ، اطلس با برترين مدارج و مراتب فلك،ي اسفل هورقليا از نظر وضع مرتبه اين وصف،
 اقليم ، با اين وصف.)153: ص،7( ، برابر استشودخوانده مي» فلك زجاجيه« كه آن فلكي

 به . يعني نه آسمان است و نه زمين، قرار داردهشتم يا عالم هورقليا در مرز بين دهر و زمان
 او لذشود قرار گرفته ه ابديت شروع ميي زمان و در جايي ك در قله،تعبير هانري كربن

رسد  به نظر مي،در واقع. تعبير كرد »زمان ابدي«و يا  »زمين آسماني« از آن به توان مي
: ، ص21( دهد مي رخ ،ر مثاليو يعني در مكان ص،پيوند محسوس و معقول در اين مكان

157(. 
در دليل . كندنقلي و عقلي اشاره مياحسائي در اثبات وجود چنين عالمي به دو دليل 

جويد و توسل مي» و من ورائهم برزخ الي يوم يبعثون«،  سوره مؤمنون100ي آيه به ،نقلي
:  نظر احسائي چنين است.دهد و محال بودن آن را مد نظر قرار مي»طفره«در دليل عقلي 

 مادي است، ضروري است بين اين دو برزخي  مجرد و عالم ملك كه عالم ملكوتجا آناز 
 ،ثافت ماديات را دارا باشد؛ چراكه در غير اين صورتباشد كه نه لطافت مجردات و نه ك

ي علما در گويد همه ميي مالمحمدحسين اناريرسالهوي در . دهدطفره در وجود رخ مي
 ولي فقط ، عالم متوسطي در ميان عالم ملك و ملكوت وجود دارد اتفاق نظر دارندكه اين

 .)153: ص، 7( عباراتشان متفاوت است
 گويدمي  وو عالم نفس مطابقت داده عالم دهر را با عالم ذر  االولياءتنزيه صاحب كتاب
اين عالم از باال متصل . نامند عالمي است كه برزخ مي،زمين يعني دهر و ،بين اين دو عالم

ه و به اين پس انسان اين عالم را طي كرد .از پايين متصل به عالم زمان است به عالم دهر و
هورقليا در . ين عالم بروز كرده است عالم ذر در ا،به عبارت ديگر .ي خاكي رسيده استكره

ست جا آنهاي جابلقا و جابرسا در شود و شهرزمين آن عالم محسوب ميپايين عالم برزخ و 
عالم ذر در برزخ و برزخ هم در هورقليا و  .باشد ميي قاف نيز در آن عالم ا نهاو كوه افس

 و هم صفت عالم لم برزخ هم صفت عالم آسمانيهورقليا هم در همين عالم است و عا
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 و البته هرچه در نامند ميگاهي آسمانش را مثال و زمينش را هورقليا  .زميني را دارد

  .)584:  ص،8( عالم هست در زمين آن عالم هم هستآسمان آن 
 انّ«: عبارت سهروردي چنين است .كند ميم را به چهار مرتبه تقسيم شيخ اشراق عال

، 17(» ان و صور معلقه ظلمانيه و مستنيرهقاهره و انوار مدبره و برزخي انوار ؛ اربعهالعوالم
ي مجرده است كه به اجسام هيچ تعلقي ندارند و اين  عالم انوار قاهره عقول كليه.)232: ص

انوار مدبره كه انوار  .آيند مقرب خداوند به شمار ميي ئكه و از مالاالهي شؤونانوار از 
سومين . ، تدبير عالم افالك و عالم انساني را به عهده دارندندشو ناميده مي)اسپهبد( اسفهبد

 عالم ،اين عالم. و عناصر و مركبات استعالم برزخ است كه شامل افالك و كواكب  ،عالم
 ديگر عناصر بسيط و كواكب و بخش افالك و  يك بخش:حس است كه بر دو بخش است

عالم مثال و  ،چهارمين عالم .يات است همان عالم جسمان عالم برزخ،در واقع .اند مركب
صور مستنيره . شود ميمل صور مستنيره و ظلمانيه خيال و صور معلقه است كه اين صور شا

اختصاص ظلمانيه به افراد شقي و ستمكار  و صوراست ه سعادتمندان و نيكوكاران مربوط ب
عالم مثال يا عالم  عرضيه، ه و دسته عقول طوليسهروردي با تفكيك دو .)ناهم( دارد

ي اتصال ي تشكيكي بودن نور، حلقهپرتو نظريه در داند وميهورقليا را معلول عقول عرضيه 
  ).93-90: صص،13(كند  ميبه خوبي تبيين  مراتب هستي را

ي خاص  مبتني بر آموزهثبات عالم صور معلّقه يا هورقليااستدالل سهروردي در ا
ي امكان اشرف و وي از طريق قاعده . است،ي امكان اشرف قاعده يعني،ي اشراق فلسفه
 به اثبات عالم انوار و عالم برازخ پرداخته است، بدين گونه كه انوار قاهره از انوار مدبره ،اخس

ي ميان ها نسبت شيخ اشراق ،به همين جهت. باشند عاليق ظلماني به دور مي اشرف و از
داند كه ميان موجودات عالم حس برقرار يي ميها نسبت از  بيشتر،انوار مجرده را به مراتب

بر اين نظام عجيبي كه در ميان موجودات عالم ماده برقرار است، از روابطي ناشي  بنا. است
 ي امكان اشرف، چون علتبر اساس قاعده. بين انوار گسترده شده است  كه درشود مي

اين .  از نسبت ظلمانيه ايجاد شده استي عقليه قبلاشرف از معلول است، پس نسبت نوريه
 اين عالم اخس از عالم چراكهمعلقه نيز صادق است؛  ي موجودات عالم صوراستدالل درباره

مجرد بودن و برخورداري از  اخس بودنِ آن به دليل ويژگي نيمه. عقول و انوار مدبر است
معلقه را جدا از عوالم  سهروردي عالم صور ،نورانيت ضعيف اين عالم است؛ به همين دليل

 ،عالم عقول و انوار مدبر بدين نحو كه ،گيرد كه نوراني و مجردند، در نظر مي،باالتر از خود
 و عالم هورقليا بر اساس اند و بايد قبل از آن ايجاد شده باشنداشرف از عالم صور معلقه

  .)155-154:صص، 17 ( تاخّر ذاتي دارد، يعني امكان اخس،طرف ديگر قاعده
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متناهي در مقابل عالم نا، آن را عالمي وسيع و الدين شيرازي در تفصيل اين عالم قطب
ات و ، نباتات و حيوانمعادن از كواكب و مركبات چه آنكند كه داند و اشاره ميحس مي

 مركبات و عناصر عالم ،از نظر وي .در عالم مثال نيز هست ،انسان در عالم حس وجود دارد
ي ارباب انواع هدايت ند و ليكن هركدام از عناصر و مركبات مثالي به وسيلها مثال فاقد نفوس

 داراي نفس ناطقه در عالم مثال ،اما حيوانات بر اساس اختالف نوعي .شوندو تدبير مي
 با ها آن ، نسبت به بدن مادي قطع شودها آنو زماني كه با مرگ تعلق  مانند انسان ،هستند

  .)516-515:ص ص،17(گردند  ال منتقل ميهاي مثالي به عالم مثبدن
 به دو دسته تقسيم اند دسته از نفوس انساني را كه متعلق به ابدان مثالي شهرزوري آن

 اعلي طبقات مثالي قرار هاي دنيوي دراي از اين نفوس پس از قطع از بدن  دسته:كندمي
اگر صفات اخالقي . اندل متوسطي را كسب كردهيفضا آن جهت كه در دنيا  از،گيرندمي

ناپسند را كسب كرده باشند مناسب با اخالق خود به ابدان حيوانات چهارپا كه در اسفل 
 آن نفوسي كه استعداد ترقي و وصول به اما ،شوندتبديل مي گيرندطبقات مثالي قرار مي

 رفته، و به عالم مثال كنند مي عالم حس ترقي از مراتب باالتر و عالم عقلي را داشته باشند،
 553:صص ،19 (رسند مي تا به عالم عقل محض كنند ميي باالتر صعود  اي به مرتبه از مرتبه

 باالتر از عالم ،توان نتيجه گرفت كه عالم مثال از نظر رتبهسخنان شهرزوري مي  از.)554 -
توانند از عالم حس به عالم مثال و از زيرا صاحبان نفوس مي، گيردقرار مي) برازخ( حس
رسد صور معلقه عالمي بين انوار اسفهبدي  پس به نظر مي. به عالم عقول صعود نمايندجا آن

كه ( شيخ احمد احسائي و شيخ اشراق اقليم هشتم يا عالم مثال را. اشدو عالم حس ب
) كند ياد ميسهروردي آن را بيشتر با نام عالم صور معلقه و احسائي با اصطالح هورقليا 

. دانندكوت و ملك يا مابين عالم انوار اسفهبديه و عالم محسوسات ميبرزخي مابين عالم مل
طوري كه نفوس هب است،ول هم و يكي مظهر ديگري  اين عوالم در ط،نظر اين دو حكيم از

قيم به ميزان تاين صعود و نزول بستگي مس. ير صعودي يا نزولي داشته باشندتوانند سمي
اما از . دارد) از نظر شيخ اشراق( و اشراق و شهود )از نظر احسائي(ل يكسب معرفت و فضا

به  ،شود مي مراتب هستي تفاوتي بين اين دو حكيم ديده نظر ذكر تعداد عوالم و يا سلسله
 ، جبروت:ند ازا كه عبارتداند صر ميعوالم را در سه عالم منح حسائي تعداداين ترتيب كه أ

ي  بلكه آن را اعلي درجه،داندعالمي مجزا نمي عالم هورقليا را ،اين رو و از؛ ملكملكوت و 
ولي شيخ اشراق عالم صور معلقه يا هورقليا را .كند ميبيانسفل عالم ملكوت لك و اَعالم م 

  .كندعالَمي مجزّا از ديگر عوالم معرفي مي
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   هورقليا عالمشناختي معرفتظاهر  م.5
  خيال  .1. 5

توان آن را رك وقايع عالم هورقليا دارد، ميي خيال نقش مهمي در د كه قوهجا آناز 
اهميت اين قوه تا جايي است كه هر  . اين عالم به شمار آوردشناختي معرفتيكي از مظاهر 

، مانند  خيال براي نفس،از نظر احسائي .دانند ميدو حكيم آن را تنها ابزار شناخت اين عالم 
 و براي ادراك باشد مي  خيال جوهر آلي براي نفسچراكه ،دست براي بدن است

 مثال يا عالم شيخ اشراق عالم . را از طريق خيال درك نمايدها آن، نفس بايد محسوسات
  موجب جداييلفظ منفصل .نامدمي را عالم صور خيالي و يا عالم خيال منفصلصور معلقه 

 ،ماين عالَ  ولي،فس و قواي نفساني استخيال متصل متكي به ن. شود مي آن از خيال متصل
 بلكه ،داندر خيالي نميوخيال را محلي براي صشيخ اشراق  .فاقد محل است قائم به ذات و

 از چنين عباراتي ،و در شرح اين مطلب آوردآن را مظهري براي تجلي اين صور به شمار مي
ت كه در محلي از مغز و بندند و محال اس نمي صور خيالي در چشم نقش« :كند مياستفاده 

، منطبع در و صور خيالي بندندحقيقت آن است كه صوري كه در آينه نقش مي .دماغ باشد
ق و غير متعلق به محل هيواليي و ور اجسامي معلّ؛ بلكه اين صچشم و در خيال نيستند

ي موجود ها صورتآينه مظهر  .هاي ظهوري دارندها مظاهر و محل اين. باشندفاقد محل مي
، 17 (»دباشن است و اين صور معلق و قائم به ذات ميدر آينه و خيال مظهر صور خيالي 

       ).212-211:صص
 كبير در صغير چراكه ،صور خياليه در ذهن موجود نيستند، از نظر قطب الدين شيرازي

 هر كسي كه حواس ، زيرا در اين صورت،عالم واقع نيز موجود نيستند  در.بندد نقش نمي
 اين صور عدم محض هم ، ديگراز سوي .اهده كند را مشها آنتواند سالم داشته باشد مي

 ، در عالم عقول نيز نيستندها صورتاين  . نبودندپذير تصور، در اين صورتزيرا ،نيستند
ي خيالي همانند موجودات ها صورتكه اين  ، و ديگر اين جسماني هستند نه عقالنيچراكه

 مكان ديگري جاي داشته  درپس ناگزير بايد .باشند ي مييعالم عقول كليت ندارند و جز
 بين ي اين جهان واسطه.ل و ادراك خياليه نام داردو اين ناحيه است كه جهان مثُباشند 

از  ، ولي نسبت به عالم عقل، مجردتر از عالم حس است. استجهان عقلي و عالم حسي
                               ).470 :، ص19 (تجرد كمتري برخوردار است

نظري متفاوت با سهروردي   شيخ احمد احسائي،أ و محل صور خياليهي منشدرباره
محل صور خياليه و ابراز اين ي درباره نظر مالصدرا ضمن رد ،شرح العرشيهوي در . دارد

كند ميتصريح  ، خياليه مخلوقات خيال محض نيستندورنكته كه صمخلوق  كه اين صور 
آن  و آفريندوقتي خداوند شيئي را ميقيده دارد  او ع.اند جل و  يعني خداوند عز،خيالخالق 
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كثيف و كدر  ئدر ش آن را ،مخلوق نور باشد ئ اگر آن ش،دهدرا در محلي مناسب قرار مي

يابد و اگر آن ي نوراني در يك چيزي مانند هوا كه لطيف است بقا نمئزيرا ش ،دهدقرار مي
دهد و اگر   قرار مي، آب و آينه مانند،يافته ، آن را در يك محل صيقلباشد» صورت «ئش

ي  را در عالم ويژهها آن ،ز عالمي غير از عالم شهادت باشند ا، يعني نور و صورت،اين دو
شيا ي خياليه ابداً از جهان اها صورتپس  .دده متناسب است قرار ميها آن كه با ،خود

له اال بقدر نزّ ما نُا عندنا خزائنه و الّشيءن من إ«ي آيه. محسوس و از عالم ملك نيستند
ي است كه يي اشياهربه اين امر داللت دارد كه صور خياليه در زم) 21/حجر(» معلوم

ا آن  در محلي اليق و ظرفي مناسب ب)معلوم قدر(ن آن به مقداري معين يخداوند از خزا
ت ي خيال به عالم ملكو كه قوهطور همان عالم ملكوت است و ،اين عالم. نازل فرموده است

اي  حكم آينهي خيال را درخداوند قوه .اند  اليه هم متعلق به اين عالمصور خي ،تعلق دارد
  .)181:  ص،1( را با قبول نوعي نقش انتزاع كند ها صورت قرار داد تا

 وجوديِ عالم مثال و بنابراين در حالي كه سهروردي عقول عرضيه يا متكافئه را منشأ
  .كند مي معرفي ها صورتاوند را به عنوان منشأ اين ، احسائي خدداند ميصور خيالي 

   رؤياخواب و. 2. 5
شيخ .  استخواب و رؤيا يا هورقليا صور معلقه شناختي معرفتيكي ديگر از مظاهر 

خصوص رؤياهاي ه  يكي از داليل خواب و رؤيا و ب،حكمه االشراق از 251اشراق در بند 
 ،از نظر وي. كند مي بيانو حس باطن  اعم از حس ظاهر ،صادقه را كاهش شواغل حسي

وقتي كه نفس در اثر رهايي از اين اشتغاالت .  حجاب نور اسفهبد استظاهر و باطنْحواس 
از  كه ،شود مي ، به ادراك حقايق برازخ علوي نائليابد به سوي انوار اسفهبدي ارتقاحسي، 

 افالك است و هرچند كه اجرام» برازخ علويه«مراد از .  تعبير كرده است»نقوش«حقايق به 
شارح ، )236:  ص،17( شوند، چون نقوش در اجرام منتقش مياند  نفوس افالك،در واقع

 ،نفس ناطقه در صورت تقليل شواغل حسيكه  گويد ، ميانواريه  در كتاب حكمه االشراق
 و را در حال يقظه ها آند آن نقوش را حتي در حالت بيداري ادراك كند و بعضي از توان مي

 نفوس ،ماند ز اشتغال به محسوسات بازمي كه حواس ا،ولي در خواب. بيداريبين خواب و 
  اصالً،ولي بعضي از اوقات .كنندمي  مناسبت دارد، ادراكها آنقوشي را كه با آن دسته از ن

ي تقليل نفس ناطقه به اندازه .ماندمي  باقيها آن و بعضي اوقات شبيه ماند نمي به ياد
، در ز نفوس با وجود تقليل شواغل حسيه اما بعضي ا،كند مي حقايق را ادراك ،هواغل حسيش

        .)207 :، ص26( باشند قادر به ادراك معقوالت نميمانند و وهميات و خياالت مي
 صور معلقه را در توان مي ،شيخ اشراق معتقد است كه در اثر كاهش اشتغاالت بدني

 ، افرادي مانند پيامبران و امامان كهكند ميريح و البته وي تصديد  بيداري خواب و
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ضعف نيروي طبيعي بدن به  .مثالي را مشاهده كنند دني اين صورند با وجود عاليق بتوان مي

ي صور معلقه به مشاهدهو افراد د سبب كاهش عاليق بدني شود توان ميدليل بيماري نيز 
 موجب ،و ابزاري چون آالت كاهنانگاه بعضي از افراد به كمك استعمال آالت . نائل شوند

            .)494 -493:صص، 16 (شوند ميتقليل عاليق بدني 
از  ،يي بيش نيستندها صورتشود يده مي در خواب دچه آنكه  براي اثبات اين سهروردي

آن  و از آن برخوردارند اوليا غيبي كه انبيا و دسته از امور آن«: كند مياين عبارات استفاده 
ها و بوها و   مانند خوردن و آشاميدن و نيز انواع طعم،شود ميي كه در خواب ديده چيزهاي
اين صور قائم به . )241-240:صص، 17( » صور مثالي استهمگي ،درياها ها و  و كوهها رنگ

 اين امور اعراضي هستند كه در ، در واقع.ندا مستغني از محل و مكانو ذات و مجرد از ماده 
 ، كه مجردندجا آنل است و از  و اين اشباح بر سبيل تخياند شدهنطبع  اشباح مجرد م،آن

        . وجود نداردها آنهيچ تزاحم و تمانع در مكان و محل در بين 
 .داندا متعلق به عالم هورقليا مي خواب و رؤيا ر،هاي خودشيخ احمد احسائي در رساله

 ،ي مقاديرش، با همهشود مي در خواب ديدهچه آن« :گويد مي قطيفيه ي هالرس وي در
 زيرا خيال ، نيستهورقليا ولي خيال مربوط به اين عالم ،ستمربوط به عالم هورقليا

هم خواب و هم خيال هردو ،  از نظر احسائي.)119: ، ص6( »اختصاص به عالم ملكوت دارد
نزديك به  اي مرتبهتر، يعني  اي پايين  ولي عالم خواب در مرتبه،دان مربوط به عالم ملكوت
  .   شود ميكه هورقليا ناميده ماده قرار گرفته است 

 ،»الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا«: فرمايند كه مي) ص(احسائي با اشاره به حديث پيامبر
كه خواب است و كسي مانند ،كنند را درك ميها صورت، فقط  در دنياها ناانس كه گويد مي

 ،پس از مرگ. كند ميچيز را به عينه مشاهده همهو  در حالي كه بيدار است ؛بيندخواب مي
 مانند كسي كه ،شوند با حقايق مواجه ميجا آن در  وشود مي متصل ها آنمثالشان به 

 را در خيال مجسم چه آنفهمد كه  رود مي  ميجا آنتصوري از لفظ اصفهان دارد و وقتي به 
، ن همان بود كه در خيال شما بودهااگر اصف . مغاير با واقعيت شهر اصفهان است،كرده بود

در حالي كه چنين  ، تصوري از شهر اصفهان داشته باشدواجب بود كه هر فردي عيناً چنين
 درك بيداري ي شبحيه را در عالم خواب و مثال وها صورت خيالْ از نظر احسائي، .نيست

  .)283: ، ص1 (كند مي
 ،ي منطقي، عام و خاص مطلق استي چهارگانهها نسبت با مقياسي خيال و رؤيا ابطهر
 ،شود و حواس هيچ فعاليتي ندارنددر رؤيا نفس كامالً از اشتغاالت مادي منفك مي چراكه

ي خياليه را حتي در بيداري هم ادراك نمايد و ها صورت عالوه بر خواب،د توان ميولي خيال 
پس . الزمي نيستلذا شرط رهايي از اشتغاالت مادي براي نفس در رابطه با خيال، شرط 
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اي از عالم ملكوت است اتفاق ي رؤيا، در عالم خيال كه مرتبهخيال اعم از رؤياست و واقعه

 رؤيا نوعي خيال است، اما خيالي كه تنها با رها كردن اشتغاالت مادي ميسر .افتد مي
   .دان ي نفس يا عالم ملكوت  گفت كه خيال و رؤيا هر دو متعلق به مرتبهتوان ميشود؛ لذا  مي

داند و معتقد است كه اجسام با اجساد  عالم مثال را عالم اجسام مثالي مياحسائي
 جسمي است كه در جسد رجوع و م همان روح در عالم مثال راجع.يابند ميتشخص 

 در حالي كه ،كند مي حركات شديدي حس ، در خوابگاه چون كسي كه خوابيده ؛باشد مي
 به دليل نزديكي  كهشود ميركاتي براي نائم ايجاد جسدش هيچ حركتي ندارد و گاه ح

      .)3(تر است  يعني جسم از جسد به وي نزديك ،جسم به نائم است
در معتقد است كه  ، يكي از شاگردان احسائي، سيدكاظم رشتي،در تفاوت خواب و يقظه

 ،دشو مي منطبع نها صورت، هي عديدها صورت به علت اغتشاش حواس و ورود ،عالم يقظه
  در زير آن است ديدهچه آنزنند و لذا  چون يقظه مانند آب صافي است كه به هم مي

، اعضا و جوارح و آيدلي وقتي كه حالت خواب پيش ميو .رسد و يا كدر به نظر ميشود مين
در اين  .آورد رو به عالم خود ميد و بدن مثالي نافتبدن جسماني از احساس و شعور مي

 به چيزي تمايل داشته باشد و ،اگر در عالم يقظه. شود مي آن منطبع  صورت اشيا در،تحال
 به همان صورت در خيالش انطباع ،در عالم رؤيا ،وسته آن را در خيال خود بپروراندپي

ي ها صورتنه  شود مي محسوس و مشاهده ديگرْ ي امور و اشيا منفصله اال صور  و،يابد مي
 و اگر شود مير شبحيه است كه در خيال منطبع ورؤيا صنظر سيد كاظم رشتي،  از. متصله

 كند ميشخص صورت امر واقع را احساس  ،باشد و موانع خارجيه در آن نباشدرؤيا مستقيم 
، وي كه رؤياي انبيا وحي است ايندر مورد . در متن واقع موجود خواهد شد بيند مي چه آنو 

ه گردد و بمي قليا منتقشكه به دليل صفا و پاكي خيال ائمه، صوري از عالم هورعقيده دارد 
 ،14( دهدمي خدر عالم واقع ر بينند مي در خواب چه آن ،شرطي كه امور خارجيه مانع نشود

  .)48-46:صص
حالت يقظه آن حالتي است كه شخص هنوز كامالً به خواب نرفته است و تا حدودي 

نفس  ، كه در حالت يقظهگويند مي و لذا ات خارجي هوشيار استنسبت به اصوات و حرك
 تعلق تام ،ولي در خواب. جمله به بدن مثالي دارداز ناطقه تعلق تام به بدن عنصري و تعلق 

 نفس ناطقه به پرواز گويند مي به بدن مثالي دارد و كمتر متوجه به بدن عنصري است و
  .)198:  ص،10( آيد درمي

و در تعبير   نگاهي كامالً كالمي دارد،ي خواب و رؤيا مسأله نسبت به شيخ احمد احسائي
ي علوم   و لذا محور استدالل خود را بر پايهكند ميي متكلمان عمل   به شيوه،و تأويل خواب



ي اشراق و مكتب شيخيه  مظاهر عالم هورقليا در فلسفه  

 

85
وي به عنوان مثال، زمان و اوقات خواب ديدن و يا موقعيت قرار . سازد نقلي استوار مي

  .داند مي مؤثر ها خواب كذب گرفتن زمين و ماه را در صدق و
  وحي و الهام. 3. 5

ام ، عالم صور معلقه را عالم وحي و الهحكمه االشراقكه در  شيخ اشراق ضمن اين
 كه فقط كساني پردازد مي، به بيان حقايقي زيباي رمز با زبان ،تلويحات   در كتاب،خواند مي

 اين .ند به كنه آن پي ببرندتوان مياند   رسيدهسلوككه به خودآگاهي دروني و مراحل باالي 
 بلكه در سرزمين ،ند كه هر كس قادر به درك آن باشد اموري زميني و حسي نيستحقايقْ

 دارد كه پرده از حقايقي برمي ،روحاني ي وي با اشاره به دو خلسه .افتندقليا اتفاق ميهور
 .)70:، ص16 (ي اول خود شيخ است قهرمان خلسه. فقط در خور سالكان و عارفان است

برد و دچار خستگي و فرسودگي   معرفت راه به جايي نميي الهمسشيخ وقتي كه در فهم 
از ، معلم اول را مي بيند كه پس  استمابين خواب و بيداريكه حالتي  ، درشود مي

اين . خود بيدار و آگاه باش بر :گويد به او ميمعلم اولگوي طوالني بين اين دو نفر، و گفت
آگاهي دروني و حضوري دارد كه با هيچ يك از آالت حسي ، حكايت از خودر باشپيغام بيدا

بلكه با سفر معنوي از غرب به شرق و يا اشراق و ظهور مشرق در خود  ،آيد به دست نمي
ضمن بيان معنا و داللت  ،مطارحاتسهروردي در كتاب . يابد ي حقيقت مياست كه چهره

 رخ داده است كند كه اين خلسه در مقام عرفاني جابرسا ميبه اين نكته اشاره ،وگو گفتاين 
  .)214-213:صص، 21 ؛، پاورقي كربن109: ، ص16(

 به آن تلويحات كه شيخ اشراق در كتاب است ي دوم مربوط به هرمس يا ادريسخلسه
 نور به نماز معبد هرمس در، حضور خورشيد در و ها در شبي از شب« :اشاره كرده است

ديد كه در حال فرورفتن تاريكي  دردمان منفجر شد او زمين را   نور سپيده كهزماني .ايستاد
 ،در اين لحظه. ان فرياد زد و كمك خواست ناگه.بر شهرهاي آن غضب كرده بود خدا  وبود

وقتي كه هرمس . و باال بيا بگير ريسمان نور را :گفت ندايي از دور شنيد كه خطاب به او مي
). 108: ، ص16(» هاي خويش ديد  گامزير دررفت، زمين و آسمان را از آن حبل نوراني باال 

ي توجه به اين  نماز و دعا نشانه،مراد از هرمس، نفس ناطقه: گويند ميشارحان سهروردي 
 . كنايه از توجه نفس به سير و سلوك معنوي استو آفتابي كه در شب نمايان است عالم

 بدن در هنگام تابش نور  ظهور نفس در خارج ازاشاره به شكافتن عمود الصبح يا ستون نور
سقوط و فرو رفتن در زمين كنايه از اين است كه نفس ناطقه وقتي كه در . قدسي است

ر حال حال جدا كردن عاليق مادي و آغاز سفر معنوي خود بوده، جسم و قواي خود را د
ب بذاته و يا عقل اشاره به واج درخواست كمك از پدر نيز. ديده است سقوط و نابودي مي

 تا كند ميشعاع نوري كه عقل آن را آويزان  .گردد ملكي است كه روح عارف از آن صادر مي
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هرمس از آن باال بيايد كنايه از حكمت نظري و عملي است كه او را به عالم علوي و عقول 

رفته و اينك هرمس از تمام عوالم مادي و از افالك و عناصر جهان باالتر  .رسانند مجرده مي
 .)215 -214:صص ،21( در هورقلياست

 ،ير معنوي در جغرافياي عرفاني استسفر هرمس از جهان خاكي به عالم علوي يك س
ست و در زمين خاكي صورت  كه در جهت افقي ا،بر خالف سير در جغرافياي طبيعي

ات اش گذشتن از طبق و الزمهورقليا، سير در عالم افالك است سفر به عالم ه .گيرد مي
 در سفر هچ آن شبيه به ،است يعت و رسيدن به عالم لطيف و روشنكثيف و كدر عالم طب

   .هرمس ديديم
، هاي شيخ محمد كريمخان كرماني فته در گ.بينيم ميهمين را در تعاليم شيخيه نيز 

 داريم كه او نيز از يك سير عمودي به عالم باال نام ،دومين جانشين شيخ احمد احسائي
 اين صعود روحاني با ديدار و ظهور ،از نظر شيخيه.  محل تعبير رؤياهاستجا آنبرده كه 
يعني ورود  ،، به معناي رسوخ در هورقلياستاين ظهور براي شيخيه .يابد ميپايان  امام عصر

 عالم گويد ميوي  .گردد مي امام با چشم دل و ادراك باطني قابل رؤيت ،به عالمي كه در آن
 پس بايد قابليت خود را تغيير دهيم تا ؛را از قعر چاهي به باال بكشنداو مانند كسي است كه 

: صص ،21  ازبه نقل (هورقلياست ، در زبان اهل حكمتجا آنبه آن مكان برسيم كه نام 
373-374(.  

از وحي و الهامات   عالم هورقليا را ديد وتوان مي ،با قدم گذاشتن در اين مسير معنوي
 از كه ناشخص به همان ميز . انبياء و اولياء چنين بودندكه ناچن ،مند شد بهره روحاني آن

 .شود ميبه اين عالم نوراني گشوده  چشمانش ،قعر چاه ظواهر و ماديت به باال كشيده شود
 .كه به قول احسائي، هورقليايي استبل ، يك فرد زميني نيست،فردي كه به اين مقام برسد

سهروردي رسيدن به اين مقام  .هورقليايي شد  بايدچون وي عقيده دارد براي ديدن هورقليا
زيرا افرادي كه هم در علم و هم در عمل به كمال ، )242: ، ص17( نامد مي» كُن«را مقام 
 اينان كساني هستند ،به عبارت ديگر .ي مثالي بيافرينندها صورتند توان مياند خود  رسيده

  .)210: ، ص1( اند گفته» بلي« ،با تمام وجود» الست بربكم«كه در پاسخ به سؤال 
  

   عالم هورقلياشناختي جهانمظاهر  . 6
   صيقلييآينه و اشيا. 1. 6

حكمه سهروردي در . د يكي از مظاهر صور خيالي باشدتوان مي ،آينه نيز مانند خيال
تفاوت صور مثاليه با مثل افالطوني و تأكيد بر اين نكته كه مثل   پس از بيان،االشراق

كه گويد مياند،  ي فاقد مكان و محل  ولي صور مثاليه صور معلقه،ثل نوراني ثابتافالطوني م 
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د كه در آن نياز دارظاهري  به مها،  نفس براي درك آنوكنند  مي حواس درك نرااين صور 

: ، ص17 ( باشندها صورتند مظهر تجلي اين توان مي صيقلي يلذا آينه و اشيا. متجلي شوند
قادر به ادراك اين  ،ي مظاهر  حواس جز به واسطهكه اند اقي گفتهحكماي اشر ديگر .)231

بسا ممكن است اين صور از مظهري به مظهر ديگر منتقل   و چهندكالبدهاي مثالي نيست
  ديگر ظاهرهايدر آب و يا چيزوا و  در ه،به عنوان مثال. ي انتقال دارند  چون قوه،شوند
  ).512: ص،20( شوند مي

 مابين و قائم به فضاي برزخي شود ميورتي را كه در آينه ديده شيخ احمد احسائي ص
روحاني   صور را به عنوانها آن در حالي كه شيخ اشراق ،)120: ص،6( داند ميزمان و دهر 

ي مرئي در آينه را صفت براي ها صورت شيخ احمد احسائي آن .كندقائم به ذات توصيف مي
 ماده همان ؛ مركب از صورت و ماده استت اشياء صور خوداز نظر او،. داند مي ئشرت صو

  .است نور مرئي همان، و صورت هيئت براي صورت وجه
 در ماده  كه حالّ،و صورت او راسهروردي مثال شخص مرئي در آينه را جوهر دانسته 

، آينه و يا هر نوع جسم صيقلي به اين ترتيب، وجود خيال. عرض به شمار آورده است ،است
ت كه صور  نيروي تخيل انسان نيسبنابراين. صورندايش اين  مظهري براي نمديگر در حكم

ند كه از طريق مظهريت نيروي تخيل آشكار ا ، بلكه اين صور خياليهكند ميخياليه را ابداع 
 يعني آينه ؛ وضع به همين منوال استورد آينه و صورت مشهود در آن نيزدر م. شوند مي

بلكه آينه مظهري است كه صورت مثالي در آن  ،ئي نيستوجود و پيدايش اين صور مرعلت 
   .)609-608:صص، 9( يابد ميظهور 

  تصو. 2.6
شيخ اشراق .  عالم هورقلياستشناختي جهان مظاهر اصوات مثالي روحاني يكي از

ند پس از طي مراحل سير و توان مي كه سالكان وجود داردقليا اصواتي  در هورگويد مي
ي تموج هوا كه اين اصوات نتيجه سهروردي با تصريح بر اين .د را بشنونها آن ،سلوك

دانند، رد  مي  كه سبب وجود صوت را تموج جسم سيال مرطوبنظر مشائيان را نيستند،
ولي اشراقيان شنيده شدن صوت را  .شود ميند صدايي كه از طبل شنيده  مان،كندمي
جاي شيخ اشراق در د كه هرچن .)241:، ص17( دانند نحصر در تموج جسم سيال نميم

 داشتن شنيده شدن صداها در عالم ماده راشرط  )103: صهمان،( ديگري از كتاب خود
 براي شخصي كه حس سامعه نداشته باشد صوتمعتقد است كه  و داندحس سامعه مي

ه شدن اصوات مثالي الزم  چنين شرطي را براي شنيد،نيستشدني تصورحتي  وتعريف 
 گونه كه صورتي در ن عقيده است كه صوت امري بسيط است و همانوي بر اي .داند مين

شرط وجود صوت هيچ كدام از اين  ،اما در عالم مثال.  صورتي هم در حس دارد،عقل دارد
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 بنابراين شيخ بر اين .)103:  ص،17(د علت ديگري داشته باشد توان ميو عوامل نيست 

موضوع   ديگر در يك محل وئشحقق يك ت شرط ئش كه اگر يك كند مينكته تأكيد 
و موقع ديگر نيز تحقق داشته  به اين معني نيست كه آن شرط در زمان ،مخصوص باشد

والم ديگر نيز ، بايد در ع يك عالم سبب شنيده شدن صوت باشد مثالً اگر تموج هوا در؛باشد
 در حالي كه ممكن است شنيده شدن صوت در عالم يا عوالم ديگر ،اين شرط صادق باشد

  .مشروط به شرايط ديگري باشد
 از و آورد ميبه ميان امم سابق  ذكري از ،توجيه اصوات مثاليالدين شيرازي در  قطب

 كه از بالد ،، بلكه در مقام هورقلياندكه اين اصوات در جابرسا نيست كند مي قول ايشان نقل
مطلب تصريح بر اين   نيزمطارحاتالبته شيخ اشراق در  . جاي دارند، استافالك مثالي

 اين دو كه اينبه دليل  پذيرند،  است كه اصوات مثالي در جابلقا و جابرسا تحقق نميكرده
وقتي كه شخص  .افالك عالم مثال است ، ولي هورقليا، استشهر مربوط به عناصر عالم مثال

 شود مي در آن است آگاه چه آن سالك به آن مقام واصل گردد، از روحانيت افالك و هر
      .)538: ص، 20(

، اصوات لطيفه و خواب و در حال بين خواب و بيداري، مراحلطي سالك در ابتداي 
در اين عالم، مثل آن شنيده نشده است و   كه هرگزشنود ميرا در نهايت لطافت لذيذه 

زيرا اگر  ،، از صداهاي عالم محسوس نيستشنوند در حال مكاشفه مي  و اوليا پيامبرانچه آن
 ،، بايد قادر باشد كه صداي اين اصوات را بشنود، هر كس كه گوش سالم داردداين گونه باش
در مورد  . است براي غير اهل سلوك شنيدني نيستيشنيدنبراي آنان  چه آندر حالي كه 

 كه نا چن،ديد ناتوان بودند مي پيامبر چه آنساير افراد از ديدن ؛ تطور اس رؤيت هم همين
كلبي ظاهر گرديد و يا حضرت  ي ت جواني به نام دحيهبه صور) ص(جبرئيل بر پيامبر

      .صدايي را از درخت شنيدموسي 
پذير و  صوت گاه ماليم و دل .گوناگوني قائل است انواع ، براي اصوات مثالي اشراقشيخ

اين اصوات . كند مياي خفيف ظهور   صورت زمزمهگاه مهيب و ترسناك است و گاه به
 قرائت متني مكتوب را ،وي عالوه بر اصوات مثالي .كند مي ميسر ارتباط ما را با عالم غيب

افتد  اصوات مثالي گاه اتفاق مي. كند مينيز يكي ديگر از انواع ارتباط با عالم غيبي معرفي 
چون  صورت مصنوعي هم ي فلكي يا بهها صورتيا  ي مخاطبي بشري و كه به وسيله

آميزي شده و به  رنگ  وصنوع هنر است يا به سيمايي كه مگويد مياي كه سخن مجسمه
  .)494: ، ص16( گويد ميها شبيه است، سخناني  صور موجود در كليساها و صومعه

ي   را نتيجهها آني عرفاني و ذوقي دارد و شيخ   جنبه،اصوات مثالي از نظر شيخ اشراق
لي را  ولي احسائي اين اصوات مثا.داند ميكاهش اشتغاالت مادي سير و سلوك روحاني و 
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هاي خود  او در رساله .انگارد ميهالي جابلقا و جابرسا حاصل صحبت كردن و رفت و آمد ا

تا روز قيامت  و روند مياز جابلقا به سوي جابرسا  هر روز هفتاد هزار نفر گويد مي
با ها در هوا  اين .روند ميبه سمت جابلقا از جابرسا نيز هر روز هفتاد هزار نفر  گردند و برنمي

اگر در يك مكان خالي از مردم و حركات و صداها قرار  .كنند ميتالقي كرده، صحبت هم 
ها  ناي. خصوص در شبدر  ،شنوي مثل صداي زنبور  را ميها آن بگيري و گوش كني صداي

كني و اگر از عالم  را در حس مشترك درك ميها آنصداي  ؛از اهالي برازخ دنيايي هستند
هايت را با دست محكم  تي گوشوق. شنوي نمي را ها آني  صدا،غيب و اهل آخرت باشند

جا  اين .شنوي مثال آن را ميصداي نهر كوثر و ا ،طوري كه هيچ چيز را نشنويه ب ،بگيري
 با حواس ظاهر ادراك توان مي، چون آن عالم را نوط به عالم غيب و آخرت خالص نيستمرب
  .)62: ، ص1( قلياستبلكه مربوط به عالم هور ،كرد

  ن جن و شياطي. 3. 6
رده و با حواس ظاهري ها و مظاهر مادي ظهور ك از جمله صور مثالي كه قادرند در قالب

ند از توان ميكه اين صور  سهروردي با اشاره به اين .اند شياطين اجنه و ،مشاهده شوند
دفعات اي از مردم دربند و ميانه به   كه عدهكند مي ادعا مظهري به مظهر ديگر انتقال يابند،

 منكر توان ميوري كه نط ه ب،اند  اين موجودات مثالي را مشاهده كرده،در اوقات مختلف و
، دست هيچ كس به كنند ميالي در ابدان مادي ظهور نمث كه اين صور جا آناز . اين امر شد

 اجنه و توان مي ،از طريق رياضت و مجاهدت. شوند رسد و از ديدگان غيب مي نمي ها آن
مظاهر اين . ديد اند سي كه از نوع اشباح مثاليهملموناپوش و  رهزدر كالبدهاي شياطين را 

امور ذهني و خيالي از  و ،اند شده چون با حواس ظاهر ديده ،تموجودات حس مشترك نيس
 در صدد  واند شدهپوش  مام بدن زرهاند كه گويي با ت اين صور چنان بوده .نيستندنيز 

        .)231 :، ص17(اند  مقاومت با مردم برآمده
بعضي از كالبدهاي معلقه در طبقات مثالي ديگري هستند  ،حكمه االشراقاز نظر شارح 

 كه مظاهر  را،ي مثاليه ي عروج به طبقات عاليه  قوهصياصي آن .فلك است ومظاهر آن جكه 
ياطين ش ،شود ميقرآن و احاديث نبويه ظاهر  از آيات كه ناچن. ندارند ،آن اجرام افالك است

           .يابند ميتر تنزل  اين به طبقات پايين بنابر،)189:  ص،26( كنند ميبه افالك عروج ن
 كه داراي اجرام شفافي گويند مي »ي ناطقيحيوان هوا«، ن به اين صور مثاليامتكلم
 درآيند كه صنف يا نوعي از جن يا ، از جمله شياطين،ند به اشكال مختلفتوان مي هستند و
اين صور . اند  را در مظاهر مختلف مشاهده كردهها آنتند و تعداد كثيري از مردم غول هس

 :، ص20 (كنند مي باشند ظهور ته مناسبت داشها آنها و شهرهايي كه با  معلقه در سرزمين
512(.                                              
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و ي ظلمانيه  را عالم صور معلقهلم ، چهارمين عا عوالم چهارگانهبياناشراق پس از شيخ 

كه در نعمت و است داده اختصاص ه سعداء  صور مستنيره را بگاه آن. مستنيره ناميده است
وه وي از گر. برند كه در عذاب و سختي به سر مي ، به اشقياءرا، و صور ظلمانيه ندا لذت

ها   به ايننفوس متعلق .اند برد كه متوسطان نام ميديگري به عنوان سعادات وهميه 
اند متصل  خود كه صور معلقههاي مثالي  ند از ابدان عنصري خود جدا شوند و به بدنتوان مي

اين صور مظاهري در اين عالم دارند كه . د جن و شيطان باشدتوان مي معلقه اين مثل. گردند
  .)233-232: ص ص،17( ند در اين عالم ظاهر شوندتوان مي ها آناز طريق 

 بعضي از جن و شياطين نفوس )233 - 230:  صهمان،(سهروردي  ي  به گفتهبنا
و  اند به اين ابدان مثالي تعلق پيدا كرده  واند شدهمجردي هستند كه از مبادي عاليه فائض 

ها بر اساس اخالق  اين .اند  از اين عالم قطع تعلق نمودهاند كه برخي ديگر نفوس بشريه
، مانند جن و شياطين كنند ميصورت قبيحه جلوه  به ، كه در اين عالم غالب است،مكتسبه

 به نزد برخي از ،رسانند و بر اساس اقتضاي اوضاع افالك كه به نفوس اين عالم ضرر مي
            .)193:  ص،26( كنند ميمردم ظهور 

 صورت جن و شيطان را توان ميكه چگونه با حواس ظاهري  ي اين  در باره اشراقشيخ 
اين انتقال به متخيله را به عالم خواب   وداند مي از عوامل تخيل باطني مشاهده كرد، آن را

 و كند ميقدر قوي است كه ذهن آدمي را مشغول   بلكه اين تخيل آن،دهد ميناختصاص 
و  شوند مي به اين ترتيب كه مدركات به حس مشترك وارد ؛نيازمند تحليل بر عكس است

  .)104: ، ص16( كنند ميكاس پيدا  سپس در چشم انعواز حس مشترك در حواس 
برد كه  شيخ احمد احسائي در توصيف عالم هورقليا از اجنه و شياطيني نام مي

 مثالً نور را تاريك كنند و سالمتي را ؛دانند و قادرند هر چيزي را تغيير دهند كيمياگري مي
 هر ، كه در رؤيا وي عقيده دارد.)5 ( نفس را دچار فراموشي نمايند ياتبديل به بيماري كنند

گاه   هيچ،به عنوان مثال.  تناسب باشدها آنو بايد بين  د هر نقشي را بپذيردتوان ميصورتي ن
 طور همان . هيچ تناسبي نيستها آن چون بين ،ودد به صورت نبي ظاهر شتوان ميشيطان ن

 و كيف و طول و عرض هماهنگي  از نظر كمئشكه صورت منطبع شده در آينه با خود 
پس شيطان .  در حالي كه چنين نيست،رقرار باشد، بايد بين شيطان و پيامبر تناسبي بدارد

 يعني امر ضاله در تقابل با جهت خير قرار ،يابد مي تجلي ناالهييك از مظاهر  در هيچ
  .)534- 533 :صص، 4( گيرد نمي

در دانند كه قادرند  هم احسائي و هم سهروردي جن و شيطان را در عالم هورقليا مي
اين سخن  مثالً ؛ باشندها آن  قوالب بايد متناسب با ولي اين،هاي مختلف ظهور كنند قالب
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ي شياطين  صور معلقهبه  ،كار از ابدان عنصري جدا شده  گناهسهروردي كه نفوس متوسطان

  .  دارد، داللت به اين تناسب شوند متصل مي
  ح طعوم و رواي .4. 6

قليا  كه در هوركند ميهايي اشاره  يحهها و نيز را نيها و آشاميد شيخ اشراق به خوردني
 كه خوردن در جا آن از .)232:، ص17 (كند مي به سعادات وهميه تعبير ها آنموجودند و از 

 مانند خوردن و آشاميدن ، از لفظ وهمي استفاده كرده است،ستاين عالم كامالً غير مادي ا
تر از  ي لذات آن عالم لطيف  و همهشود مي ثقل و سنگيني حاصل ن،در عالم خواب كه از آن

 چون اكثر مردم غير از لذات جسميه، لذت ديگري :گويد ميشارح . ي اين عالم استها لذت
خداوند به وحي و الهام   و در خياالت و وهميات غرق هستند، بنابراينكنند ميرا درك ن

رمز از لذات روحاني خبر ، لذات و آالم جسماني را بيشتر بيان كرده است و به طريق رباني
 اعمال حسنه ها لذتداده تا كساني كه در تخيل آن لذات بودند، به طمع رسيدن به آن 

ني نام ا از متوسطحكمه االشراقشيخ در بخش ديگري از . )193 :، ص26(م دهند نجاا
ن كساني هستند كه در ا متوسط.)230 :، ص17(مثل معلقه بيافرينند  ندتوان مي كه برد مي
 كامل در علم بدون عمل يا كامل در عمل بدون علم ، به عبارت ديگر؛اند  ميانه،م و عملعل

 ،ند در قالب شياطين ظاهر شوندتوان مي متوسط يهمان گونه كه اشقيابنابراين . هستند
 ي ند صور حسنهتوان مي ،اند  در حد ميانه، در سعادتكه ناگروه ديگري از اين متوسط

هاي لذيذ و صور  با همان صور در اجرام افالك ظهور نمايند و از طعامانسانيه ايجاد كنند و 
 در بين توان مي كه اين نغمات زيبا را گاه ، لذت ببرند، خواهند بودها آن كه خادمان ،مليحه

ها   باغ و مانند نقوش منقش در اماكن طيبه و روايح،انواع لذات حسي .خواب و يقظه شنيد
185 :، ص26( سرور خواهد كرد او را متلذذ و مو عمارات(.                                            
 نيازي به گوش نيست و روايحي كه ها آن كه براي شنيدن كند مياشاره  به اصواتيشيخ 

  وباشد ميصوري كه براي ديدنشان نيازي به چشم ن  و،براي بوييدنشان نيازي به بيني
ي افالك مشروط به چشم  محتاج به گوش و باصرهي افالك نيز  معتقد است كه سامعه

تمام اين حواس بدون ، به عبارت ديگر. ن سخن در مورد شامه نيز صادق استنيست و اي
  .)241: ، ص17(  در عالم افالك و هورقليا موجودند،احتياج به ابزار و آالت ظاهري

به اين ،است امكان اشرف تمسك جسته ي قاعدهبه  ،عاسهروردي براي اثبات اين مد 
زيرا در نظر  ، ممكن الوجودند،و شامه براي افالكترتيب كه حس باصره و سامعه 

 چون اين حواس ،از سوي ديگر  واند  داراي نفوس ناطقه، افالك نيز همانند انسان،سهروردي
 اشرف ،حواس ظاهري انسان از ،، به ناچار مشروط به آالت جسماني نيستند،الكدر عالم اف

  به عنوان موجود اخس،ي انسان شامهكه سامعه و باصره و  اكنون با توجه به اين .باشند مي
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، ناچار قبل از است كه اشرف از اين حواس چه آن گفت كه توان ميموجودند، به آساني 

  .  موجود بوده استها آن
 به وجود الوان و ابعاد و روايح و ساير ،هاي هورقليا شيخ احمد احسائي در بيان ويژگي

اين  كه وي كند مي به خوابي اشاره ،در توصيف عالم هورقليا  او.)2(كند مييات اشاره كيف
  از استشمام روايح لطيف و زيبا وجا آنعالم و حكايات عجيب و غريبش را ديده است و در 

  .)5( دهد ميهاي آزاردهنده خبر  ايحهر يا
  

 هنتيج. 7
، به طوري كه در هاي زيادي دارند، شباهتايد شيخ احمد احسائي و شيخ اشراق و عقآرا

اين  .ي اشراق دانست از فلسفهمتأثرتوان كامالً ي را ميئ شيخ احمد احسا،برخي مباحث
. و از طريق مالصدرا و فيلسوفان مكتب شيراز رخ داده استبوده پذيري غير مستقيم تأثير
ارحان سهروردي ، هر سه از شالدين دشتكي الدين دواني و غياث الدين شيرازي، جالل قطب

 . نگاشتندحكمه االشراق ميرداماد و مالصدرا نيز تعليقاتي بر ،پس از ايشان .آيندشمار ميبه
اين  .ي اشراق شدحسايي با سهروردي و فلسفها موجب آشنايي شيخ احمد ها ايني همه

 تا حدي است كه وي در مواردي كه مالصدرا با سهروردي اختالف تأثيرپذيريمشابهت و 
م  عالَهر دو حكيم. دهد دارد، عمدتاً طرف سهروردي را گرفته و رأي او را ترجيح مينظر

 آن را تحت شيخ اشراق .دانندميمجرد بين حس و عقل  عالمي متوسط و نيمههورقليا را 
از نظر . ه است معرفي كرديا اشباح مجرده  وعنوان عالم صور معلقه يا عالم خيال منفصل

بلكه اين صور خيالي در  ، موهوم و غير واقعي بودن آن نيست معناي خيالي بودن بهها آن
. يابند كه همان عالم مثال يا هورقلياست تحقق مي، عالم محسوساتجدا ازعالم ديگري 

خيال است و در عالم احسائي و سهروردي هر دو عقيده دارند كه تنها ابزار درك اين عالم 
 اقليم فوق حسي  كه يك، اين عالم در اقليم هشتم.شودحس و با حواس ظاهري ادراك نمي

  .برند  از شهرهاي جابلقا و جابرسا نام مي،دو براي اين اقليم هر . واقع شده است،است
 ،الهام  وحي و،ا، خواب و رؤي خيالجمله عالم از ،ل مختلفييبراي تبيين مسا اين عالم

ي جنبه ها خي از اينبر .رود به كار ميمحسوسات مثالي  جن و شياطين وآيينه،
هاي  وعده،ي وجود اين عالمدر سايه . دارندشناختي معرفت ي برخي جنبه  وشناختي جهان
نزول وحي و مشاهده شدن فرشتگان به صور مختلف در اين عالم  .يابد تحقق ميانبيا

و سالكان مربوط به اين  صوات روحاني توسط انبيا و اولياشنيده شدن ا گيرد وصورت مي
مكتب شيخيه  حكمت اشراق و ل دري قبيل مساي فلسفي اينها تبيين ،از اين رو .لم استعا

  .جو كردو پرتو عالم هورقليا جست در را بايد
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 اما ؛، هر دو متفكر اشتراك نظر دارندمجرد است كه عالم هورقليا عالمي نيمه در اين

 ولي شيخ اشراق ،داندميي از عالم ملكوت ي در اين است كه احسائي آن را جزها آناختالف 
 به اين ترتيب كه شيخ احمد احسائي عالم ،تي مستقل از نفس قائل است هوي،المبراي اين ع

ترين بخش  كند و عالم هورقليا را پايينرا بر سه بخشِ جبروت، ملكوت و ملك تقسيم مي
 اين ،دگاه اوو لذا از ديكند  ملك يا محسوسات معرفي ميعالم ملكوت و باالترين بخش عالم

عالم از تجرد كمتري نسبت به عوالم باالتر برخوردار است و به دليل نزديك بودن به عالم 
 در عالم حس وجود دارد به صورت چه آن هر ،براي همين ؛ شباهت زيادي به آن دارد،ماده
 همين زميني است كه در آن ،در واقعهورقليا  .شودت ميتري در عالم هورقليا ياف كامل
ت تبديل شده  اما در آسمان است و كدورت و تيرگي آن به لطافت و نوراني،كنيم گي ميزند

بر اين كند و گونه توصيف مي  همينرا  و جايگاه آن عالم هورقلياشيخ اشراق نيز. است
عالم «: يا بر طبق اصطالحات خودش  و،ملكوتتر از عالم  اي پاييندر مرتبهعقيده است كه 
 جدا از عالم انوار ، عالمي)هورقليا(  با اين تفاوت كه اين عالم،ر داردقرا انوار اسفهبدي
 الم از نوراين عو . به چهار عالم اشاره كرده استاقحكمه االشرلذا شيخ در . اسفهبدي است

 كه يك ذات نوراني است، همواره در حال اشراق و ،نور االنوار. انداالنوار منشعب شده
به وجود  ياضيت نوراالنواراولين عالمي كه در اثر ف.  از خود استترشي به عوالم پاييننورپا
 عالمي كامالً اين عالم. است  عالم عقول مشائيان برابرعالم انوار قاهره است كه با آيد، مي

شود كه تر ايجاد مي ي پايين، عالمي در مرتبهراقِ اين عالمدر اثر اش. مجرد و نوراني است
ي تدبير و هدايت  اين عالم وظيفه.شودميعالم ارباب انواع ناميده يا عالم انوار اسفهبدي و 

 ،پس از آن . كه البته از نورانيت و تجرد كمتري برخودار است،عالم ماده را به عهده دارد
 كه جا آن  از وكندبا عالم هورقلياي احسائي برابري ميقرار گرفته است عالم صور معلقه كه 

مجرد باالتر از خود، نورانيت  الم نوراني و نسبت به عو،به عالم محسوسات نزديك است
 تحت وداند ي تاريك و ظلماني ميا مرتبه ي عالم را ترين مرتبه  شيخ پايين.كمتري دارد

  .استيگري از عالم ملك احسائي برد كه تعبير دعنوان برازخ علوي و سفلي از آن نام مي
آيد و شناسي بيرون مي  از دل هستيشناسي معرفتي سهروردي و احسايي، در انديشه

ادراكات عقلي با عالم انوار . امكان تطبيق بين مراتب معرفت با مراتب هستي وجود دارد
يا ( عالم هورقليا ، و در اين ميان، حسي با جهان برازخ ادراكات واند تطبيقدر خورقاهره 

 اين دسته از ادراكات.  استعقلي وابسته  غير-حسياي از ادراكات غيربه دسته) صور معلّقه
 از قبيل صور جنّ ،ي غير مرئيها صورت  وشامل ادراكات خيالي، خواب و رؤيا، وحي و الهام

هاي عرفاني و بر آن، تمامي ادراكاتي كه از كشف و شهود افزون. گرددو شياطين مي
جودات ي عارف و صاحب خلسه با مو مواجهه، در واقع،آيددست ميهاي معنوي به خلسه



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

94
بدين . ي صاحب سرّ استنفس مدبرهعالم هورقليا است و تنزّل آن موجودات حقيقي بر 

  .يك بين مراتب هستي و مراتب معرفتي وجود داردبه تناظر يك،معنا
وي معتقد است . كنداهر و باطني جداگانه تصور ميچيز ظ شيخ احمد احسائي براي هر

ر دوي اين روش را . از روش تأويل استفاده كنيمبايد  ،درك باطن هر چيزي كه براي فهم و
است كه  قدداند و معتميالم هورقليا را باطن ِعالم ماده وي ع .داندفهم عالم هورقليا مؤثر مي

كه درك آن براي هر  يك صورت مثالي در عالم هورقليا دارند تمام امور مادي و محسوس
ن معصوم در توضيح امور معنوي و كه اماما  دليل اينتقد استاو مع. كسي ممكن نيست

 اين است كه مردم از پردازند ميها آنيا در توصيف بهشت و دوزخ به بيان ظاهر  روحاني و
لذا احسائي به آيات و روايات   عاجزند و بايد از روش تأويل استفاده كرد وها آندرك باطن 

يد يكي از داليل شا. برد يبهره م از روش تأويل ها آنجويد و براي تفسير متعددي استناد مي
 با احسائي اين باشد كه وي بيش از ديگران به روش تأويل متوسل اختالف نظر علما

 .رابطه با تفصيل وقايع عالم هورقليا اتفاق افتاده است طور خاص دره  بمسألهاين . شود مي
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