
  
 

  

   از نظر مالصدراعالم مثال
 

  ∗∗يه واسعيصف                         ∗ياحي ارشد ريدكتر عل
  

  دهيچك
 عـالم  ي لهأمـس .  مالصدرا اثبات عالم مثال استي يكي از مباحث مهم فلسفه 

ميان فيلسوفان نامبردار جهان اسـالم،       در  كه م مورد بحث بوده است    ي از قد  ،مثال
بـا    شيخ اشراق  .ندا   بوده ن عالم يمنكر وجود ا  يس  يشيخ الر ويژه   هحكماي مشاء، ب  

ن يا كوشيده است وجود     ،با استناد به مكاشفات شهودي خود      ي عقلي و   طرح ادله 
دانـد، در رد     علت كـه خيـال را منفـصل مـي           هر چند به اين    ، را اثبات كند   عالم

  . اش موفق نبوده است هاي وارد بر نظريه اشكال
 كه بـا    ي طرح بحث عالم مثال از نظر مالصدرا و ذكر امور           بعد از  ،ن مقاله يدر ا 

 با تجرد   ي عالم مثال صعود   ي ن است، به رابطه   يي قابل تب  ي عالم مثال نزول   ي  هينظر
 يشتر عالم مثال نزولي بييله عالوه بر شناساين وسي بد،ال پرداخته شدهي خي قوه

ات بـارز و ارزشـمند      ال متصل كه از ابتكار    ي خ ي  ت تجرد قوه  ياز نظر مالصدرا، اهم   
ـ  چرا كه با اثبـات تجـرد ا        ؛ز اثبات شده است   يلسوف مبرز است ن   ين ف يا ن قـوه،   ي

 را مرتفع ي از اشكاالت موجود در باب معاد جسمانيارين توانست بس  يلهأصدرالمت
  . در قوس صعود را اثبات كنديو عوالم برزخ

  صعودو وس نزول ق -4تجرد  -3 مثال منفصل  -2 مثال متصل  -1: هاي كليدي واژه
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 تمـام اجـسام و      ، طبق اين اصـطالح    .مسلط بر تمام مادون خود و محاط مافوق خود باشد         
 ي  هرتبـ . روند شمار مي  ه ب »عالم«يات با اين كه اجناس و انواع متعددي دارند، يك           جسمان

                                                 
 E-mail: arashad@ltr.ui.ac.ir                                       دانشيار گروه الهيات دانشگاه اصفهان ∗
 E-mail: Afsanehabdoli@yahoo.com                دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان ∗∗
 18/12/87:                                           تاريخ پذيرش22/12/86:  يخ دريافتتار

 نامه انديشه ديني دانشگاه شيرازفصل
  102 -75، صفحات 30پياپي 

  1388بهار 

Journal of Religious Thought of 
Shiraz University 

Ser. 30, Spring 2009  



76 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز   

ديگري از وجود كه به حكم دليل و برهان براي ما اثبات شده است، الوهيت است؛ يعنـي                  
البتـه در آن مرتبـه از   . ذات مقدس واجب الوجود كه مستجمع جميع صفات كماليه است     

 عـوالم   ي  ذات حـق محـيط بـر همـه        . ي است و بـس    چه هست يك وجود اطالق      آن ،وجود
اين مرتبـه اصـطالحاً     . باشد  قيومي او خارج نمي    ي  اي از وجود از احاطه     مادون است و ذره   

  .شود  ناميده مي»الهوت«
شود كه آيا ميـان عـالم الوهيـت و عـالم      ال مطرح ميؤ سنيا ،جا از نظر فلسفه    در اين 

 در   كـه  انـد  هايي به اين پرسش داده     كما جواب  ح . يا خير  طبيعت عوالم ديگري وجود دارد    
وانـد صـادر    ت  كه چه نوع موجودي مـي      الوجود و بساطت او و اين      ها از ذات واجب    آنر  بيشت

تـرين و    انـد كـه صـادر اول بايـد كامـل           انـد و مـدعي شـده       بالواسطه باشد استدالل كرده   
ان و مكـان     زمـ  ،جـرد از مـاده    مترين ممكنات باشد و چنين موجودي جـز موجـود            بسيط
 زيـرا ماهيـت داشـتن الزمـه           داراي ماهيـت اسـت،     چنين موجودي طبعاً  . تواند باشد  نمي

  .نامند  مي»عقل«  ،اين چنين موجودي را به اصطالح. معلوليت است
 عالم ديگـري غيـر از عـالم عقـول           ،خصوص مالصدرا به  از نظر حكماي اشراق، عرفا و       

ايـن عـالم از قـوه، حركـت،        . شود  ناميده مي  »ملكوت«مجرده وجود دارد و اصطالحاً عالم       
. عـد مجـرد نيـست      اما از برخي از خـصوصيات مـاده از قبيـل ب            ،زمان و مكان مجرد است    

تمامي حكما در وجود اين عوالم سه گانه هـيچ اختالفـي     : گويد مالصدرا در اين زمينه مي    
لم مقـداري غيـر   نداشته و با هم اتفاق و هماهنگي دارند و تنها اختالفـشان در وجـود عـا               

  .باشد يمهاي معلق  مادي است كه مشتمل بر صورت
ات آن از نظر يان خصوصين مقاله به اثبات عالم مثال در قوس نزول و بين رو در اياز ا

 آن بـا تجـرد      ي  و رابطـه   ي عالم مثـال صـعود     ،مالصدرا پرداخته شده است و به دنبال آن       
  .ده استيال مطرح گردي خي قوه

  
  مثالتعريف عالم . 2

هـا را   حكماي اسالمي عالم مثال را به دو قسم منفـصل و متـصل تقـسيم كـرده و آن          
م بـه خـود   يخيال منفصل عالمي است كـه قـا  . نامند خيال منفصل و خيال متصل نيز مي  

عكس خيـال منفـصل،     ر ب ،خيال متصل . باشد يه بي نياز و مستقل مي     يبوده و از نفوس جز    
، 1ج ،19(پـذيرد   افراد آدمي ظهـور مـي      ي   در متخيله  يه بوده و پيوسته   يقائم به نفوس جز   

  .)302: ص
وجـود در   . كنـد  ي را در دو قوس نزول و صعود مطـرح مـ           ين عوالم هست  يلهأصدرالمت
 مگـر از    ،رسـد  ي كه انفعال محض اسـت، نمـ       ،والي ه ي   از مبدأ وجود به مرحله     ،قوس نزول 
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در . خواننـد  ي مـ  ي نزول كه آن را قوس   ع مراحل متوسط وجود،     يق مرور و عبور از جم     يطر
ه و  يـ  در عالم عقول تنزل نموده، بعد از آن به عالم اشـباح روحان             ي اله يقوس نزول، اسما  

 ي  سلـسله  ، از آن  پـس . دينما يات نزول م  ي و سپس به عالم محسوسات و ماد       يصور مقدار 
ن ي بـد  ،كنـد  ي مقصود بازگشت م   ي   به طور معكوس به مبدأ و نقطه       ،وجود در قوس صعود   

ض ي بـه اسـتمداد از فـ       ، است ير متناه ي وجود و قابل كماالت غ     ي  ه ماده چون قوه   گونه ك 
وان كامل درآمـد  يا حيد و بعد از آن كه به صورت انسان          ينما ير م ي به طرف كمال س    ،حق

 عالم مثال منفـصل، بـه       ي به حذا  ،ال مجرد از ماده شد، در قوس صعود       ي خ ي   قوه يو دارا 
جا كـه مراتـب تنـزالت وجـود و           از آن  .)228: ص ،2 ج ،22(شود ي موجود م  ياليوجود خ 

 كه به آن بـرزخ متـصل و         ي محال است، برزخ   ي است و تكرار در تجل     ي دور يمعارج هست 
.  استييقت انسان در مقام نفس جزيا حقيال و ي خي ال اطالق شده است، قوهيد و خيمق

 است بر عـالم     ال اوست مشتمل  ي خ ي   كه خاص قوه   ي و برزخ  يانسان به اعتبار تجرد مثال    
 ،5ج ،22(ال، بـه عـالم مثـال مطلـق متـصل اسـت      يـ  خي مثال، چرا كه نفس او در مرتبه    

  .)379:ص
 اسـت  ي و عالم مثـال مطلـق، جـوهر     ي مثال منفصل و برزخ نزول     يعالم مثال به معنا   

ه ي شب،د به مقدار و تجسميه عالم عقل و از جهت تقي شب، كه از جهت تجرد از مادهينوران
 است و نه جـوهر مجـرد        ي عالم مثال نه جسم مركب ماد      . محسوس است  يجوهر جسمان 

اشباح معلـق در عـالم مثـال         .)212:ص ،14( مراتب و درجات متفاوت است     ي و دارا  يعقل
ا و ي كـه اشـق  ي بـه قـدر  ،انـد  كيـ  و تارين اشباح ظلماني از ايبعض.  وضع و مقدارند  يدارا

 بـدان   .نـد ا   و روشن  يها نوران   از آن  يها معذب خواهند شد و بعض       آن ي لهيتبهكاران به وس  
 ،1، ج15(اند ها متنعم برند و از مصاحبت با آن يها لذت م كوكاران از آنيگونه كه سعدا و ن

 .)158:ص
 :توان چنـين تعريـف كـرد       ميان مجموع آثار مالصدرا عالم مثال را مي        به طور كلي از   

عالمي است روحاني كه    ؛  تعالم مثال واسطه ميان عالم جبروت و عالم ملك و شهادت اس           
 ،از طرفي به لحاظ داشتن مقدار، شبيه جوهر جسماني و از طرف ديگر، به دليل نورانيـت                

آن دو جهـان طبيعـت و         عالمي است كه در     عالم مثال  . جوهر مجرد عقالني است    ماننده
شود و جسد     روح جسماني مي   :يابند ديگر تبديل و تبدل مي     ملك، و عقل و ملكوت به يك      

جايگاه رخداد اموري است كه از يك جهت . نه طبيعت محض است نه عقل صرف. انيروح
جهاني است كه به رخدادهاي . اند و از جهت ديگر همانند جهان عقول همانند جهان خاك

هـا   هـا و كرامـت      بسياري از معجزه   ،بخشد و با پذيرش آن     ياهاي صادق معنا مي   ؤغيبي و ر  
  .يابد معنا مي
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 وجـود   أواهر عقلي از جهت امكان ذاتي بدون مهلت و تراخي از مبد           اين عالم، مانند ج   
 از جمله حركت و تجـدد و كـون و فـساد بـر آن                 لذا آثار مواد جسماني،    صادر شده است،  

  .مترتب نيست
اين است عالمي كه تمام غنا و گوناگوني       « :گويد هانري كربن در تعريف عالم مثال مي      

آن عالم اشـكال و  . جا در حال لطافت است   چيز آن  اما همه     جاست، جهان محسوس در آن   
تصاوير باقي و مستقل است كه آستانه و باب عالم ملكوت است و شهرهاي تمثيلي جابلقا                

   .)284:ص ،27(»... و جابرسا و هورقليا در آن عالم است
كه عالم مثال را مثال گويند به  علت آن :در اين باره چنين توضيح داده است ابن عربي

 موجودات عالم جسماني است و      ي  ههاي هم  كه مشتمل بر صورت    يكي اين : جهت است دو  
هـاي صـوري و حقـايق واقـع در حـضرت              شـبيه نخـستين مثـال       كه اين عـالم،    ديگر اين 

شود به جهت مشابهت با      گفته مي  كه به آن خيال منفصل نيز      است و علت آن   ) ص(ختمي
  .)483 :ص ،3(خيال متصل است
و خـصوصيت ذاتـي آن حيـات        تعبير شده   عالم مثال، به عالم برزخ       از   ،در لسان شرع  
در ). 64/عنكبـوت (»و ان داراالخره لهـي الحيـوان لـو كـانوا يعلمـون            «: دانسته شده است  

 گويند و منظور از اقاليم ثمانيه هفت اقلـيم          »اقليم ثامن « به اين عالم،     ،هاي عرفاني  كتاب
اسامي ديگر عـالم مثـال،      . )231:، ص 10(ارضي و يك اقليم فوق طبيعت و وراي آن است         

... و   عالم جابرسا و جابلقـا     عالم ارض حقيقت،   عالم شهادت مضاف، عالم اشباح،       هور قليا، 
  .باشد مي

  تفاوت عالم مثال با مثل افالطوني. 1. 2
: رونـد   مختلف به كـار مـي       مشترك لفظي است و در دو معناي كامالً        »مثال« ي  هكلم

همـان رب  ي به معنـاي  م اشباح مجرده و صور معلقه است، و ديگريكي عالم مثال كه عال   
مثال به معناي دوم    . شود و جمع آن مثُُل است      كه مربوط به عالم عقول مجرده مي      ،  النوع

 ،1ج ،19( رود، برخالف مثال بـه معنـاي نخـست آن          كار مي  ه به صورت جمع ب    آن معموالً 
  ).302:ص

در . ل بودنـد  يـ الطون و شـيخ اشـراق بـدان قا        اي است كه اف    مثُُل همان عقول عرضيه   
هـاي   ها هستند و صورت    هاي معقول اشيا و حقيقت آن      صورت »مثُُل« افالطوني،   ي  فلسفه

 ليكن در عالم مثال يا بـرزخ،        .باشند اي از آن صور مي      سايه ي   اين عالم به منزله    محسوسِ
ك وجـود    يـ  دارنـد،  مقـداري و حـسي در عـالم حـس            ي وجود هاشياي محسوس ك  همان  

مثـل  «يـز   يحكمـا بـراي تم    . عالم دارنـد  آن  در  نيز   - تر  ولي بسيط  - مقداري و حسي ديگر   
 امـا مثـل     ،انـد   ناميـده  »مثُُـل معلقـه   « با غير آن، مثل عالم اشـباح مجـرده را            »افالطوني
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 ،باشند و نـسبت بـه افـراد انـواع خـود         هر مجرد از ماده و آثار ماده مي       اافالطوني چون جو  
 »ارباب انـواع  «جا كه مدبر و حافظ نوع خود هستند،           و از آن   »كلي«ند،  نسبت يكسان دار  

  .شوند ناميده مي
  عالم مادون  عالم مثال با عوالم مافوق وي رابطه. 2. 2

حق تبارك و تعـالي، خـود        ظهور و نزول فيض از     عالم مثال به جهت واسطه بودن در      
اي از آن الطـف و اشـرف از          بهمرت. داراي درجات متفاوتي از قوت وجودي و نورانيت است        

، بـه   تسـ ا دوري از منبع نور، انزل و اضـعف درجـات آن             بباي به س   ساير مراتب و مرتبه   
  .شود  همان موجود مادي جسماني مي،طوري كه با يك درجه تنزل
و معتقـد اسـت      داند  عالم مثال را برخي از عقول عرضي مي        ي  سهروردي علت موجده  

 صدور افعال و آثـار خـاص آن         أكنند و منش   ع مادي را ايجاد مي    انوا   كه همين ارباب انواع،   
 عـالم مثـال بـا عـالم عقـول را            ي  به عبارتي، حكماي اشراق اگرچه رابطـه       .باشند انواع مي 

ل يـ اي را در مورد عالم مثال با عالم مـاده قا            چنين رابطه  ،دانند  علي و معلولي مي    ي  رابطه
 يعنـي از طرفـي     ؛كماي اشراقي پيروي كرده است     از ح  مالصدرا نيز در اين زمينه    . نيستند

 تدبير انـواع مـادي را بـه    ،كند و از طرف ديگر هر دو را اثبات مي عالم مثال و ارباب انواع،      
  .)381:ص ،5، ج22(نه به عالم مثال  ، دهد ارباب انواع نسبت مي

 آخـرين   حكماي مشاء، كه عالم مثال و نيز ارباب انواع و عقول عرضي را قبول ندارند،              
  .)279:ص ،6(دانند عقل از عقول طولي را كه به آن عقل فعال گويند علت عالم ماده مي

، همـه جـا     اسـفار  خـود بـر      تعليقـات  و هـم در      نهايه الحكمه ي هم در    يعالمه طباطبا 
براهيني را كه از سوي حكماي اشراقي براي اثبات ارباب انواع اقامه شده است رد و ابطال                 

سته  خاصي را كه مالصدرا در اين زمينه مطرح كرده است ناتمام دانكند و حتي برهان مي
 هماننـد حكمـاي     ،اما از سوي ديگـر    . كند پيروي مي   در اين مورد از نظرات حكماي مشاء      

 با اين تفاوت كه عالم      ،كند اشراق و اصحاب حكمت متعاليه، وجود عالم مثال را اثبات مي          
 علي و معلولي ميان اين دو عـالم         ي  اند و به رابطه   د مثال را واسطه در ايجاد عالم ماده مي       

آن  داند و بر   اما استاد مصباح استدالل ايشان را ناتمام مي        .)319:ص ،3ج ،23(  است ليقا
  .)461:، ص2ج ،29(عالم ماده هر دو معلول عالم عقل باشند  عالم مثال واست كه احتماالً

  

   نظريه عالم مثالي هتاريخچه يا پيشين. 3
 عالم مثال از قديم االيام ي آيد كه مسأله دست مي هچنين ب سي كتب مختلف ايناز برر

 افالطون و قبل از او سقراط و        ي  هقبل از ارسطو، دور   . مورد بحث و تحقيق واقع شده است      
 جمع زيادي از حكماي فارس معتقـد بـه          ،چنين در ايران باستان    نيز قبل از سقراط و هم     
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لهين و پيـروان او نيـز ايـن مـسأله را از             ألمت صـدرا  .)43 :ص ،28(انـد  عوالم سه گانه بوده   
 بلكه آن را از آغـاز و        ،دانند  اسالمي نمي  ي   اسالمي و مربوط به فلسفه     ي  هل مستحدث يمسا
 عـالمي اسـت كـه فيلـسوفان و حكيمـان      گويـد ايـن    مالصدرا مي  .دانند  فلسفه مي  يابتدا

 ديگـران و تمـام سـالكان جوامـع           امپدكلس، فيثاغورس، سقراط، افالطون و     مانندباستان  
من از جمله كساني هستم كه به وجـود         « :گويد او مي . اند مختلف به وجود آن اذعان كرده     

انـد و سـهروردي گـزارش داده         ند، چنان كه اكابر حكما و عرفا ثابت كرده        ا  ليعالم مثال قا  
  .)93:ص ،9(»است

كننـد و    يي كـه ظهـور مـي      ها بايد توجه داشت كه در تاريخ فلسفه، بسياري از انديشه         
ها به صورت تلويحي يا  شوند، گرچه در ميان متفكران قبلي پيشينه داشته و آن        مطرح مي 
اي  لهأاند، توجه خاص يك فيلسوف و محور قرار دادن مس  بدان امور اشاره نموده،به تصريح

 داخـل نمـودن آن در شـيوه و روش           ،بنـدي اسـتداللي     قالـب  ،خاص و انجام عمليات ويژه    
ل مختلف و تنظيم    يهاي متعدد از آن، در رد يا اثبات مسا         لسفي خاص خويش و استفاده    ف

كـه در كلمـات       خـاص، در عـين آن      ي  لهأشـود كـه آن مـس       له باعث مـي   أو تحديد آن مس   
هـاي ويـژه را در       گذشتگان وارد شده است، به نام فيلسوفي ثبت شود كه چنـين فعاليـت             

 كـه هـم بـه شـهود و هـم بـه              يين فيلسوف نخست ، از اين جهت   .مورد آن انجام داده است    
الـدين    ، شـيخ شـهاب    استدالل در طريق كشف حقيقت و اثبـات آن گـام برداشـته اسـت              

 اسـت و  اي خـاص برخـوردار        اشـراقي او، از جلـوه      ي  ه عالم مثال در فلسف    .سهروردي است 
جود  سهروردي وي هاگر چه اشكاالتي در نظري. )88:ص ،8( عظيمي را در بر دارد  ي  هگستر

دارد، اما با رفع آن اشكاالت از جانب مالصدرا، بنياني مرصوص براي اثبات وجود اين عالم     
  .در جهان اسالم ساخته شد
سهروردي نخـستين فيلـسوفي   « :گويد  ميتاريخ فلسفه اسالميهانري كربن در كتاب  

 و حكمـاي  نرفـا ا عي هسيس كرده است و همأاست كه وجودشناسي اين عالم واسطه را ت       
  .)284 :ص ،27 (»سالم به اين بحث بازگشته و آن را بسط دادندا

 شـناخت عـالم   هياكل النورو حكمه االشراق  از قبيل   ،هايش خود سهروردي در نوشته   
  .)554:ص ،12( دهد  فارس نسبت مييمثال را به حكما

  اهميت عالم مثال. 1. 3
از . ميـت اسـت  شناسـي داراي اه  شناسـي و معرفـت   عالم مثال از جهات متعدد هستي 

  مجرد عقـول بـا عـالم كـامالً         ي اتصال عالم كامالً     عالم مثال حلقه   ،شناسي ي هستي  جنبه
 عدم سـنخيت  ي  مسأله،يكي از مشكالت مهم در بحث مراتب هستي      . مادي طبيعت است  

از ممكـن اسـت      بدين معني كـه چگونـه        ؛عالم مجردات محض با عالم مادي محض است       
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 در حـالي كـه سـنخيتي بـين         ،دات مادي محض ايجاد گردد     موجو ، مجرد موجودات كامالً 
  .ها وجود ندارد آن

 چرا كـه ايـن عـالم        ؛تواند اين مشكل را حل كند       مي ،عالم مثال به عنوان عالم واسطه     
پس جريـان  . ردادداراي خاصيت نيمه مجرد است و با هر دو عالم مجرد و مادي سنخيت           

 امكان تحقق بخشيدن به عالم طبيعت را ،ن مرتبهبا تحقق اي ...انوار يا فيض يا صدور و يا 
  ). 3: ، ص7( كنند پيدا مي

 ي  ه معـارف بـه قـو      ي  ه عالم مثال منبع الهام حقايق و افاض       ،شناسي ي معرفت  از جنبه 
 بـراي   ،شود تا حقايق انبوهي كه در اين عالم مكنون اسـت           خيال انساني است و سبب مي     

شناسـي نيـز     ي دين  عالم مثال از جنبه   . رددسالك طريق حقيقت و اهل رياضت، آشكار گ       
 ي  ه زمينـ  ،انـد  ز اهميت است و بايد گفت عالم مثال با اوصافي كه براي آن ذكر كـرده               يحا

مانند آن كه حكما منبع . سازد پيوند و سازگاري دين و فلسفه و عرفان را آماده و مهيا مي
، معـاد    وحـي انبيـا    ي  ه مـسأل  دانند يا  الهام نبي و فيلسوف سالك و عارف را عالم مثال مي          

و كيفيـت مـشاهدات     ) ص(ها، جايگاه پس از مرگ آدميان، كيفيـت معـراج پيـامبر            انسان
ــسأل  ــشان، م ــادقه و ؤ ري هاي ــاي ص ــسير    ...  ي ــه و تف ــالم توجي ــين ع ــود هم ــط وج توس

  .)همان(شود مي
هانري كربن از محققاني است كه توجه خاصي به عالم مثال سهروردي نموده است و               

 نكاتي را   ، در مورد اهميت عالم مثال     وي. اي انجام داده است    ن مورد تحقيقات ارزنده   در اي 
 حقيقي  ي  هسهروردي با طرح عالم مثال از ديدگاه وجودي، نظري         ...« :ستا  مطرح ساخته 

كند كـه بـدون    معرفت شهودي را ابداع كرده و بدين ترتيب، وجود عالم مثال را حفظ مي  
كـه جـاي خـود را از دسـت      عرفا و حـوادث معـاد بـه دليـل ايـن     ياهاي پيامبران و ؤ ر ،آن
 معرفت شهودي، رسالت پيامبر و فيلسوف       ي  اين نظريه . دهند، معنايي نخواهند داشت    مي

ها پـيش   ل اساسي است كه از مدتياين يكي از مسا. سازد ديگر جدايي ناپذير مي    را از هم  
 ،27( »اشراقيان تداوم پيدا كرده است اما در نزد ،هاي رسمي غربي از ميان رفته در فلسفه

  ).284: ص
 غـرب يـا بـه       ي  دير زماني اسـت كـه فلـسفه       «: نويسد ي ديگر مي  يهانري كربن در جا   

 كه به دنبال علوم پوزيتيـو كـشيده شـده اسـت، بـراي امـر                 ،»رسمي« ي  ه فلسف ،اصطالح
راهم هايي را فـ    يكي ادراك حسي است كه داده     : شناسد  دو سرچشمه بيشتر نمي    ،شناخت

هـاي   اسـت كـه قـوانين حـاكم بـر داده          » فهم« ديگر   ؛شوند آورد كه تجربي ناميده مي     مي
شناسـي سـاده     ، البته اين نـوع شـناخت      )پديدارشناسي(نمودشناسي. يابد تجربي را در مي   

با اين همه، اين حقيقـت بـه جـاي       . انگارانه را دگرگون كرده و از حد آن در گذشته است          
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هاي حسي از يك سو و شهودها و مقوالت تعقـل از سـوي    دراكخود باقي است كه ميان ا 
بايست در اين ميـان جـا بگيـرد و فـضاي             چيزي كه مي   آن. ديگر، فضاي خالي وجود دارد    

 بـه   ،چيزي كه نقش واسطه يا ميانجي را داشـته، يعنـي خيـال فعـال               خالي را پر كند، آن    
ش معنـايي و معرفتـي خاصـي        كه اين خيال فعال در بشر نق       اين. شاعران واگذار شده بود   

 وجـود يـا     ي  هداشته باشد، يعني براي ما در حكم راهي باشد جهـت دسـتيابي بـه منطقـ                
 ي هواقعيت وجود، كه بدون اين، راه به روي ما بسته خواهد ماند، امري است كه يك فلسف

 از نظر اين نوع فلسفه،    . وانست موضوع كار خود قرار دهد     ت  علمي، عقالني و استداللي نمي    
اي، شگفت، پنداري و ماننـد   مسلم بود كه از خيال چيزي جز خيال، يعني ناواقع، اسطوره         

كه به هـيچ كـدام از         بي آن  ، دو نوع وجود است    ي  هاين جهان كه ميان   . خيزد ها بر نمي   اين
 ،سـازد  زمان دو جهـان را ميـسر مـي    ها تعلق داشته باشد، اين جهان كه درآميختن هم  آن

: ، ص26(»دهـد  وجه وجود را در پيوندي متقارن به هم جـوش مـي      همان است كه هر دو      
3(.  
  اقسام مثال. 2. 3

براي روشن شدن جايگاه    . مثال نزولي و مثال صعودي    :  برزخ و مثال بر دو قسم است      
  .دهيم اين دو عالم، با شكل هندسي اين مطلب را توضيح مي

وجـود را نيـز     حقيقـت    ،دانند ترين شكل هندسي را دايره مي      جا كه حكما كامل    از آن 
، 18(نهند  حقيقت نام ميي دانند و به آن دايره  همانند دايره مي،است ترين امر چون كامل

  .)45 :ص ،9ج
جـاي   )جبروت(  پس از وجود غيبي حق، جهان عقل و عقول مجرده       ،در سير آفرينش  

 سـير   اين سـير،  ). ناسوت(  جهان طبيعت  ،و در پايين  ) و ملكوت ( گاه جهان نفس    آن ،دارد
 يعني جهان جـسم و      ،رسد كه مرز نور و تاريكي است       ي مي يجابه  غروبي نور حق است تا      

 بايستي سير طلوعي و صـعودي و معـراج          ، حقيقت ي  هاما براي كامل شدن داير    . جسماني
البته اين برگشت گذشتن از راهي كه آمده است  .  دايره كامل گردد   ،آغاز گردد تا سرانجام   

  .  محال است بلكه سيري است در جهت عكس و قوس صعود چرا كه اين امر،نيست
بدان اي سالك الي اهللا و راغـب بـه           «: گفته است   و معاد  أمبدمالصدرا در اين باره در      

 امـور حـسي و صـور مـادي را           ي  هنيل ملكوت رب اعلي، كـه حـق سـبحانه و تعـالي همـ              
هـاي دال بـر      را مثـال  هـا    كه آن  هاي دال بر امور غيبي اخروي قرار داده است، چنان          مثال

اند نيـز گردانيـده اسـت،         الهيه ي  هروحانيات عقلي كه عالم جبروت و حضرت ربوبي و اشع         
اند به يك     الهي يها مظاهر و منازل اسما      آن ي  هند، و هم  ا  ديگر مطابق  زيرا كه عوالم با يك    

اعتبار تعـدد    به   ،ها است  اسما با كثرتي كه براي آن     . ندااعتبار، و به اعتبار ديگر عين اسما      
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هـا، كـه از آن جهـت احـدي            نـه بـه اعتبـار حقيقـت و وجـود آن            - ها مفاهيم و معاني آن   
انـد و     كه عالم جبروت و عالم قدرت و قوت است، تنـزل نمـوده             ، در عالم عقول   - ندا  محض

اند به عالم اشباح روحانيـه و صـور مقداريـه، و بعـد از آن بـه عـالم                   بعد از آن نزول نموده    
 اعلي بر ايـن منـوال واقـع شـده اسـت،             أكه نزول از مبد    پس چنان  .دياتمحسوسات و ما  

 ،پـس بـراي حـواس      باشد، چنين صعود به سوي حق تعالي نيز بر عكس اين منوال مي            هم
 امور عقليه، كه    ي  هها به سوي مشاهد     آن ي  هها و مراتبي قرار داده است كه به واسط         درجه

پـس  . رونـد  باشد، باال مي ايات و اوساط مي   غرض اقصي در بلوغ نفس بعد از طي مراتب بد         
بدايات عالم محسوسات است، و اوساط عالم آخرت كه بهـشت و جهـنم جـسماني در آن                  

  .)325، ص14(»اند واقع
 به صـورت    ،برزخ نزولي از تجلي عقول    . بنابراين برزخ نزولي غير از برزخ صعودي است       

ذاته موجود است و وجـود بعـد از       ب )خيال انساني ( عالمي مستقل الوجود و منفصل از غير      
ها در لسان شرع و كتب سماوي تعبير به سماوات شده            طي مدارج عوالم برزخي كه از آن      

 وجود و قابل كماالت غير متنـاهي        ي  هرسد و ماده چون قو      به عالم ماده و هيوال مي      ،است
ورت نمايد و بعـد از آن كـه بـه صـ             به طرف كمال سير مي     ،است به استمداد از فيض حق     

شود و در قوس      خيال مجرد از ماده مي     ي  ه داراي قو  ،انسان يا حيوان كامل الوجود در آمد      
فيض در قوس نزولي . شود  عالم مثال منفصل، به وجود خيالي موجود مي    يصعود، به حذا  

گاه  رسد و در قوس صعودي از اخس شروع و آن          بعد از پيمودن مدارج اشرف به اخس مي       
هـا بـه     شود و انجـام     وجود تمام مي   ي  هاز تحقق قوس صعودي داير    بعد  . رسد به اشرف مي  

  .)322 :ص ،2(كنند آغازها بازگشت مي
يد اين مطلب را كه مثال صعودي معلول اعمـال و رفتـار انـساني در دنيـا                  ؤمالصدرا م 

 ي  أهبرزخي كه ارواح بعد از مفارقت از نـش         :باشد، قول ابن عربي دانسته كه گفته است        مي
باشد؛ زيرا مراتب     غير از برزخ بين ارواح مجرده و بين اجسام مي          ،گيرند قرار مي دنيا درآن   

 دنيا است   ي  هاي كه قبل از نشأ     مرتبه. باشد تنزالت وجود و معارج آن به صورت دوري مي        
اما برزخي كه بعد از     . باشد شود و براي آن اوليت در وجود مي        از مراتب تنزل محسوب مي    

خر أ آخريت و ت   ،شود و براي آن    ب صعوديه و معراجيه محسوب مي      دنياست از مرات   ي  هنشأ
 دنيا انجام شـده اسـت، در        ي  أه افعالي كه در نش    ي  هصور اعمال و نتيج   . باشد در وجود مي  

 لكن ،ديگر نيستند لذا اين دو مانند يك. باشد؛ به خالف صور برزخ نزولي برزخ صعودي مي
 بودن و مشتمل بر صـور عـالم دنيـا بـودن،             در عالم مقداري و روحاني و جوهر غير مادي        

  ).248 :، ص14( باشند مشترك مي



84 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز   

كـه    به دليل اين   ،اند  ناميده »غيب امكاني «برزخ نزولي را     :و در جايي ديگر گفته است     
برزخ نزولي ظهور در عالم شهادت دارد و عالم شهادت محل تعين اوست و برزخ صـعودي                

ه ظهوري ندارد و ممكن نيست أاعمال آن در اين نش زيرا صور ،اند  ناميده»غيب محالي«را 
  .)46: ص ،18( ه تعين وجودي برزخ صعودي باشدأكه اين نش

تـوان بـه ترتيـب       هاي مثال نزولي و مثال صعودي را مي        با توجه به مطالب باال، تفاوت     
  :زير دانست

خر از  ؤر عالم طبيعت است و مثال صـعودي مـ          مثال نزولي از جهت وجود، مقدم ب       - 1
  . آن

 علـم بـه آينـده       ، مثال نزولي محل نقوش و صـور كائنـات اسـت و از ايـن طريـق                 - 2
 ولي صور و نقوش مثال صعودي كـه معلـول افعـال و اعمـال انـسان                  ؛گردد پذير مي  امكان

  .گردد است، منبعي براي درك آينده نمي
 مثال  ليكن صور،گيرد  اشيا و امور عالم طبيعت را در برميي ه صور مثال نزولي هم- 3

هم تنها در مورد اعمال و رفتار        صعودي تنها در خصوص بعضي موجودات صادق است، آن        
  .)و بلكه حيوانات(ها  ها، مانند اعمال انسان ها، نه وجود آن آن

 امكان اخس جاري در قوس      ي  ه امكان اشرف جاري در قوس نزول و قاعد        ي  ه قاعد - 4
  .باشد صعود مي

قل و مثال صعودي از اعمال صادر از نفـس، حاصـل         مثال نزولي از تجلي آخرين ع      - 5
  .گرديده است

چنين  ، عوالم مالئكه، معجزات پيامبران و كرامات انبيا و هم)ص(معراج پيامبر اكرم - 6
 ي لهأ اما مس،شوند  همه حمل بر برزخ نزولي مي،اند جنت آدم و حوا كه از آن هبوط نموده

منين و كفار مربوط به برزخ صعودي       ؤبه م تجسم اعمال و بهشت و جهنم وعده داده شده          
  .باشد مي

 :جا شايسته است نظر هانري كربن را در مورد تفاوت اين دو عالم بيـان كنـيم                 در اين 
راستي برزخي دوگانه  هجهان مثال چه از نظر قوس نزولي و چه از لحاظ قوس صعودي، ب«

 يعنـي همـان    ؛بلقاسـت اگر آن را روي قوس نزولي جا دهيم، برزخ ما همان شهر جا            . است
 اگـر آن را از      ،امـا در عـوض    . جهان مثال كه بر جهان جسماني و محـسوس مقـدم اسـت            

 بازگشت بنگريم، همان شهر تاريك جابرساست كه در قوس صعودي قـرار گرفتـه               ي  زاويه
 پس از جهان محسوس جا دارد، زيرا مرز مقدر معـاد            ، يعني از ديدگاه وجودشناسي    ؛است
جهـان  . ت اخروي اسـت   أبنابراين جابرسا جهان پس از مرگ و نش       . شود جا شروع مي   از آن 

 اعم از خير    ،جميع صور افعال و اعمالي كه در نفس مكنون بود         . اجسام لطيف مثالي است   
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شوند و  هاي متناسب با اعمال مرتكب شده، ظاهر مي ها و مثال و شر و نيك و بد، به شكل     
 ،13( »سـازد  ين آثار را در خود منعكس مي  ا ي  اي است كه همه    چون آينه  جسم مثالي هم  

  .)91- 90 :صص
 بايد گفت هر دوي ايـن عـوالم از جهـت نـوع صـور                ،در مورد وجه تشابه اين دو عالم      

كه سنخيت وجودي    اند ها، يكسان هستند؛ يعني هر دو داراي صوري مثالي         موجود در آن  
اند   صوري ؛اند ي يكساني هاي وجود   داراي ويژگي  ،صور مثالي در هر دو عالم     . واحدي دارند 
 از نوعي تجرد    ،هاي مادي و مجرد برخوردارند، داراي مقدارند و در عين حال           كه از ويژگي  

مقيد در قيد زمان و مكان و محل نيستند، ليكن شكل دارند و داراي وضع و . برند بهره مي
  . اند محاذات

بايـد   : گفتـه اسـت  مالصدرا در مورد تفاوت افراد انساني در قوس صعود و نزول چنين        
 ؛دانست كه آمدن ما از آن عالم بدين عالم، مانند بازگشت ما از اين عالم بدان عالم نيست              

ند، و هيچ كس ا  افراد در سير نزولي از عالم اعلي بدين عالم متساوي    ي  بدين معنا كه كليه   
م و   هر لحظه با قدم عل     ، فضيلت و برتري بر ديگري نيست؛ ولي در سير صعودي          ،را در آن  

داريم؛ و بنابراين فـرق مـابين سـير صـعودي و             عمل از عالمي پست به عالم باال گام برمي        
 افراد در سير نزولـي      ي  زيرا كليه . فرق بين قوه و فعل و مجمل و مفصل است            سير نزولي، 

 ؛اند  بالفعل، در هر يك از دو جهت،اند، ولي در سير صعودي از حيث كمال يا نقصان بالقوه  
 ماننـد لفظـي كـه تـاب و          ، نفسي است مجمـل    ،نفس هر فردي در سير نزولي     چنين   و هم 

 اجمال به تفـصيل نيايـد معنـاي واقعـي آن            ي  تحمل معاني مختلفي را دارد و تا از مرتبه        
متفـق و   ) سـير نزولـي   ( هـا در بـدايت امـر        نوع انـسان   ،و بدين ترتيب  . معلوم نخواهد شد  

اوصـاف و احـوال و اعمـال، مختلـف و           بر حـسب     )سير صعودي (متحدند و در نهايت امر      
  .)321:ص ،15( ندا متفاوت

 بـه اثبـات     ،لهين از طريق صور ادراكي    أصدرالمت: ي صعود اثبات عالم مثال  . 1. 2. 3
فإنما يثبت بـداليل الوجـود العلمـي لألشـياء          «: گويد مي او. پردازد عالم مثال صعودي مي   

 ،18( »اً آخر سوا ما يظهر علي الحواسو ان لها وجود) عالم مثال(الصوريه وجود عالم آخر 
) عـالم مثـال   ( وجـود عـالم ديگـر        ،به دليل وجود صور علمي اشيا     : ترجمه .)59: ص ،9 ج

وي در . شود چه بر حواس ظاهر مي گردد و براي آن عالم وجودي است غير از آن اثبات مي
ده است و چنـين  ق نيز از اين طريق در صدد اثبات عالم مثال بو    اشيخ اشر : گويد ادامه مي 

ان انطباع الصور في العين ممتنـع، السـتحاله انطبـاع الكبيـر فـي               « :استدالل كرده است  
فـاذن الـصور الخياليـه ال       . الصغير، و بمثل ذلك يمتنع انطباع الصور في موضع من الدماغ          

 يكون موجوده في االذهان المتناع انطباع الكبير في الصغير و ال في االعيان و اال لرآها كل
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و ليست عدماً محضاً و اال لما كانت متصوره للنفس و ال متميزه و ال محكوماً            . سليم الحس 
  .عليها باالحكام المختلفه الثبوتيه

و اذ هي موجوده و ليست في االعيان الحـسيه و ال فـي العـالم العقـول لكونهـا صـورا                      
 المثـال المـسما     جسمانيه مقداريه، و ال عقليه، فبالضروره يكون في صقع آخر و هو عـالم             

  .)60:، ص20(»بالخيال المنفصل لكونه غير مادي، تشبيهاً بالخيال المتصل
  :توان به ترتيب زير تنظيم نمود استدالل شيخ اشراق را مي

كنيم و نيـز     ي را از عالم خارج توسط چشم خود درك مي         يها و تصويرها    ما صورت  - 1
  .كنيم ا را پيش خود تخيل ميه صور خيالي آن

 صور ادراكي محال است در خود چشم منطبع شوند و در جرم مغـز منـتقش                 اين - 2
 چرا كه ؛، مرتسم گردند)در بطن اوسط مغز( گردند و در خيال ذهن كه در مغز جاي دارد         

  .شود و اين امري محال است صغير مي سبب انطباع كبير در
 ، اين صورت زيرا در؛اين صور ادراكي در عالم حسي و جسماني نيز موجود نيستند - 3

ها خواهد بود، در حالي كه چنـين         هر كسي كه داراي حواس سالم باشد، قادر به درك آن          
  .نيست
گـاه قابـل تـصور و         هـيچ  ، زيرا در اين صـورت     ؛باشند اين صور عدم محض نيز نمي      - 4

هـا در نظـر      تمييز نبودند و احكام مختلفي از قبيل شكل، رنگ، مقدار و غيره كه براي آن              
 درك  ،انـد و عـالوه بـر آن        هـا داراي چنـين آثـاري        در حـالي كـه آن      ؛داشـتند گيريم ن  مي
  .شوند يم

 زيرا صور ادراكي ما     ؛باشند نيز نمي ) اعم از طولي يا عرضي    (اين صور در عالم عقل       - 5
ها در عالم  اين ويژگي باشند و مي... ويژگي امور جسماني را دارند و داراي مقدار و شكل و 

  .عقول وجود ندارند
اگر اين صور حسي و خيالي در چشم، مغز، خيال، عالم طبيعت و محـسوسات               : نتيجه

و عالم عقل وجود ندارند و در عين حال معدوم نيستند، پس موجود هستند و در عـالمي                  
  .به نام عالم مثال تحقق دارند كه محل صور و اشكال و تصاويري از اين قبيل است

 متخيلـه را بـه مغـز    ي هاست كه شيخ اشراق قوايرادي كه بر اين برهان وارد است آن   
اي از نفس به شمار آوريم كه داراي تجـرد            در حالي كه اگر ما خيال را مرتبه        ،نسبت داده 

تواند صور خيالي را در خود منطبع و مجسم سازد، اين برهـان           برزخي و مثالي است و مي     
 مـادي   ،در واقـع  . سـت پذير خواهد شد و اين كاري است كه مالصدرا انجـام داده ا             خدشه

 چرا كـه     ؛ستي ا يگو  تناقض ،ل شدن به عالم مثال مطلق     يبا قا همراه   خيال   ي  هدانستن قو 
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 خيال داراي تجرد برزخـي      ي  ه تا قو  ،از باب لزوم مشاركت و سنخيت بين مدرِك و مدرك         
  .)10:، ص28( نباشد، اتصال او به عالم مثال محال است

نان كه صور و مقادير و اشكال و هيئات از فاعـل            چ: گويد  چنين مي  اسفارمالصدرا در   
چنـين گـاهي از      گردد، هـم   به اعتبار جهات موجود در فاعل به حسب استعداد حاصل مي          
شود   عنصري حاصل مي   ي  هفاعل از جهت حيثيات ادراكي و جهات فاعلي بدون وجود ماد          

 خـويش بـه     أ مبد  زيرا افالك از   ،و وجود افالك و كواكب از مبادي خود از اين قبيل است           
 .انـد  ها بدون وجود ماده موجود شـده   يعني به محض تصور كيفيت وجود آن، ابداعي  گونه

مثـل اشـكال و مقـادير و        ؛  گونه است   خيال نفس نيز به همين     ي  هصدور صور خياليه از قو    
هـاي   هـاي وسـيع و كـوه       باشند و مثل بيابـان     تر مي  اجسامي كه از افالك به مراتب بزرگ      

 خيال و نـه در   ي  هم به مغز است و نه موجود در قو        يها نه قا   كه هيچ يك از آن    عظيم، چرا   
  .)378: ص ،5 ج،22( عالم مثال كلي

داند، چون صـوري را      مالصدرا جميع صور خيالي را در موطن و صقع نفس موجود مي           
توان محل وجود     خيال است، نمي   ي  هنمايد و از دعابات وهم و قو       كه خود نفس اختراع مي    

ها را در عالم مثال مطلق دانست؛ چرا كه عالم مثال مطلق، عالم تام و كاملي است و از          آن
  .)61: ، ص16( اين صور وهمي و خيالي كه بر واقع منطبق نيستند، مبراست

چـه انـسان     بينيم اين فيلسوف بزرگ بر ايـن عقيـده اسـت كـه آن               مي ،به اين ترتيب  
 نفـس   ي   وسـيع و گـسترده     ي  ه از دايـره   يابد در داخل ذات وي بـوده و بـه هـيچ وجـ              مي

 سـهروردي   ي  باشد؛ به همين جهت است كه مالصدرا در باب عقيده          اش بيرون نمي   ناطقه
انتقاد نگريسته و همواره از عالم مثـال اصـغر سـخن بـه               نسبت به عالم مثال اكبر، با نظر      

  .ميان آورده است
ل اصغر يك سخن معقول و      آقاي ابراهيمي ديناني سخن مالصدرا را در مورد عالم مثا         

كنـد كـه چـرا      اما اين پرسـش  را مطـرح مـي         ،داند منطقي دانسته و آن را قابل قبول مي       
     .)408- 404: ص ص،4( مالصدرا اين نظريه را در مورد عالم عقل نيز ابراز نداشته است

م به مغـز نيـستند و در   يقامزبور صور كه   را مطلب قبل، مالصدرا علت ايني  در ادامه 
 خيـال،   ي  هداند كه نسبت صور خيـالي بـه قـو           اين مي  ،باشند  خيال نيز موجود نمي    ي  هوق

 ،»والنفس خالق للصور العقليه و الخياليه     « نسبت معلول به علت و مخلوق به خالق است،        
 و صـور  ؛به نفس، قيام صدروي است نـه حلـولي        قيام صور خيالي    . نه نسبت حال به محل    

 آن است كه    ،دليل بر اين مطلب   . اصل وجود صور است    أعلمي مخلوق نفس، و نفس منش     
يم، ي كره يا مربع بزرگي است، در ذهن تصور نما         ي  هاي را كه به انداز     اگر ما صورت خياليه   

 دمـاغي شـكلي كوچـك دارد، و    ي هون مـاد  باشد، چ   دماغي نمي  ي  هاين شكل حال در ماد    
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 دمـاغي   ي  همحـال اسـت مـاد     . تواند حامل دو مقدار در آن واحد باشـد          واحده نمي  ي  هماد
 دمـاغي را اشـغال كـرده        ي  هعالوه بر اين، شكلي كه ماد     . متشكل به دو شكل مباين باشد     

كـه در محـل   را اي  است، از اشكال طبيعي و مقدارش نيز طبيعي است، ولـي شـكل كـره          
امـا  . خيال محقق شده است، نفس قادر است هر قدر بخواهد بـزرگ و يـا كوچـك نمايـد                  

 خـارجي هـستند و      ي  هر طبيعي در بزرگ شدن و نشو و نما محتاج به ماد           اشكال و مقادي  
شـود كـه مقـدار       بنابراين معلوم مـي   . بدون انضمام مواد خارجي، جسم بزرگ نخواهد شد       

 مغـزي نيـست، بلكـه مقـدار بـراي هـيچ             ي  ه خيال مقدار ماد   ي  هتصور شده در نفس و قو     
 ي  هدر نتيجـه، قـو    . نـدارد جسمي نيست، چون خواص تقدر و خاصيت تمـادي جـسماني            

مدركه نسبتش به صورت خيالي نسبت حال و محل نيست و بين آن دو وضع و محـاذات                  
 نسبت جسماني موجـود     ، مدركه و صور حال در آن      ي  ه بين قو  باشد و اصوالً   جسماني نمي 

 علي و معلولي باشد و نفس در مقام خيال، مصدر ي ه بين اين دو عالقي هبايد عالق. نيست
يالي و خالق اشباح مجرد باشد و نسبت به آن صـورت، سـمت خالقيـت و عليـت                   صور خ 

  .)530:ص ،3( داشته باشد
اي در آن نيست كه صورتي را كـه          و هيچ شبهه   :گويد مالصدرا در ادامه مطلب باال مي     

بينـد، در ايـن عـالم         خيـالي آن را مـي      ي  هكند و به باصـر      مصوره تصور مي   ي  هنفس به قو  
 بلكـه در عـالمي   ؛بايست كه هر سليم الحسي آن را مشاهده نمايـد     مي موجود نيست و اال   

ديگر موجود است كه از حواس ظاهري و مشاعر  مادي ما غايب است، و آن عالم موسـوم                   
   .)283: ص ،14(كه اين عالم به عالم شهادت موسوم است  است به عالم غيب، چنان

ساني هستيم كه اعتقاد به وجود      ما از جمله ك    :گويد  چنين مي  گري د ي جا مالصدرا در 
عالم مقداري غير مادي دارند، همان گونه كه شيخ اشراق بيان داشته و بهتر از آن بيـاني                  

هاي تخيل شده در نزد  صورت: كه نخست آن:  ولي ما با او در دو چيز اختالف داريم؛نيست
ل موجـود   خيـا ي ثير نفـس و بـه سـبب قـوه        أاي از نواحي نفس و به مجرد تـ         ما در ناحيه  

هايي كه با  هاي گزاف آن و بازي كردن  روشن است كه تصرفات متخيله و شوخي.شوند مي
دهـد، جـز در عـالم كوچـك          صور و اشكال زشت، كه مخالف فعل حكيم است انجـام مـي            

هاي خيالي   باشد و اين صورت     نمي -  متخيله ي   به واسطه شيطنت و بدكاري قوه      –نفساني  
 متخيله در تـصوير و تثبيـت    ي  ها و به كارگيري قوه      آن بدان   توجه نفس و التفات    يبه بقا 

گردند، و اين گونه نيست  ها روي برگرداند، معدوم و زايل مي هاست، و چون نفس از آن آن
ها داراي وجودي مستمر و دايم و پيوسته بوده و به ابقاي نفس و حفظ و  نگهداري  كه آن

ن اين است كه نفس در اولي ملكـه قـدرت           باشند و فرق بين ذهول و نسيا       نفس باقي نمي  
 دارد، بـر    – بدون نياز به احـساس جديـد و يـا غيـر آن               –هاي خيالي را     بر تصوير صورت  
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هـاي داللـت     مانند نـشانه –چه كه جانشين آن  عكس دومي كه در آن، نياز به آن و يا آن   
  . است دارد–كننده 

هـاي    موجودند، و در نزد ما سـايه   هاي آينه در نزد او در عالم مثالي          صورت: كه دوم آن 
وار  اند، البته ثبوتي ظلي و سايه ها در اين عالم ثابت هاي محسوس هستند، يعني آن صورت
  .)61:، ص16( دارند

 اثبات عالم مثال در قوس نزول مطرح       ي كه برا  ينيبراه :ياثبات مثال نزول  . 2. 2. 3
 به ،ق وجود انساني از طري امكان اشرف و اخس و برخي اعدهقق ي از طريشده است، برخ

در . دگـرد   ي م يز راه دوم ط   ين مقاله ن  يدر ا . دوش يماقامه  عنوان نمونه از كل عالم وجود،       
ر تطـابق كامـل وجـود دارد و         يو عالم كب  ) انسان(ر  ين عالم صغ  ي ب ،يي صدرا يشناس يهست

بـه اعتقـاد مالصـدرا      .  )292 :ص ،1ج ،21( گر منطبق اسـت   يد كيها بر    مراتب وجود آن  
 در اين مرتبه، صورت مدرك در مـاده         ،ادراك حسي ) 1 : سه نوع ادراك است    يانسان دارا 

ادراك ) 2 ؛يابـد   وجود دارد و مدرِك صورت را بـا هيئـات مخـصوص محـسوسات در مـي                
 است با همان خصوصيات و كيفيات ادراك حسي، با ايـن تفـاوت   ئ و آن ادراك ش ،خيالي

 و آن ادراك ،ادراك عقلي) 3و  براي حواس ظاهري حضور ندارد       ئ ش ي  هل، ماد كه در خيا  
 بـا   ي مراتب ادراك درون آدمـ     ،از نظر مالصدرا   . است از حيث ماهيت آن به نحو كلي        ئش

ز يـ  وجـود ن   ي عـوالم كلـ    ،ن جهـت  يـ  كامل دارد و از ا     طابق و ارتبا  ط ت يرونيمراتب وجود ب  
سـت و   اعالم محـسوسات كـه همـان عـالم دنيـا     ) 1: اند متناظر با مشاعر انسان سه مرتبه  

 عالم متخيالت، يعني عالم صور مقـداري كـه عينـاً          ) 2؛  باشد  حادث، كائن و فسادپذير مي    
عالم معقوالت كه ) 3 وباشد   عالم محسوسات است با اين تفاوت كه عاري از ماده ميمانند

اين عوالم و نـشئات در      انسان حقيقتي است كه بالقوه      . عاري از ماده و خواص مادي است      
  .)323:، ص1ج ،15(او جمعند 

عت است ي از انسان، طبيا ن كه مرتبهيل ايبه دل: ديگو ينه مين زمي در اياستاد مطهر
ست كـه   يعت قادر ن  ي طب ،گري از او عقل، و از طرف د       يا  از او مثال است و مرتبه      يا و مرتبه 

 از وجود انـسان     يا د، پس هر مرتبه    مثال و عقل باش    يعني ،تر از خود   ي عال يا موجد مرتبه 
ن با مطرح كـردن  ي صدرالمتأله.)195: ، ص5، ج24(  از سنخ خود اوستيوابسته به عالم 

 امكان اشرف   ي  ت، قاعده ي عل ي  قت رابطه ي وجود و حق   يكيبحث اصالت وجود، مراتب تشك    
عـالم  ( ي اثبات عوالم متوسط وجـود     يبراآن را    ه،ن كرد يي تب يتر و اخس را به نحو متقن     

 ؛ نكـرده اسـت    ي بحث ،ن قاعده با اثبات عالم مثال     يدر مورد ارتباط ا    اما   ، مطرح كرد  )عقول
، 5، ج22(دانـد   ي را اربـاب انـواع مـ   يسمانعـت و جـ  ي عـالم طب يجـاد ي علت ا  يچرا كه و  

 يياما عالمه طباطبا  . ستيعت ن ين عالم مثال و عالم طب     ي ب يل به رابطه عل   يو قا ) 381:ص



90 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز   

 بـر آن    ، به اثبات عـالم مثـال پرداختـه        ،ه الحكمه ينها در اواخر    ، قاعده نيبا استفاده از هم   
گرنـد و ترتـب     يد كيـ  وجود بر حسب شدت و ضعف، مترتب بـر           ي  گانه است كه عوالم سه   

 ي، معلول ذات واجب تعـال     ي كه وجود عقل   ين معن ي است؛ بد  ي و علت و معلول    يها طول  آن
 ينظام عقلـ .  استياده و موجودات ماد   ز، معلول عقل و علت وجود م      ياست و عالم مثال ن    

  .)319: ص ،3ج ،23(  است از عالم مثالي ظلين نظام ممكن است و نظام مثاليتر كامل
 ين عالم مثال با عالم جـسمان ي خاص ب  يكيچون اثبات رابطه تشك    يزدي مصباح   يآقا

 ياليـ  و خ  ي صور حس  يآورد كه برا   يل م ي عالم مثال دل   ي برا گونه نيبد د،دان يمشكل م را  
 را در نظـر گرفـت كـه    ي مجـرد ي جوهريتوان مباد يابد مي يكه در نفس انسان تحقق م  

ـ  ي   مرتبـه  ين حال كه دارا   ي در ع  ،شوند يها محسوب م   ن صورت ي ا ي  افاضه كننده   ي عقالن
اند كه در    دهين عق ي مصباح هر دو بر ا     ي و آقا  ي استاد مطهر  .)179: ، ص 2، ج 29( ستندين

. ستي فلسفه باز ني برايدان چنداني م،خصوص عالم مثال ه ب،سط اثبات عوالم متوي نهيزم
ده ي و نبوت رسي وحي هيچه از ناح د به آنين عوالم باي ايين است كه در شناسايقت ايحق

ر و بـاطن و مكاشـفه و شـهود     يچـون مـردان راه حـق، از ضـم          ا هم يد و   نمواست، استناد   
  .)179: ، ص2ج ،29 و 194: ص، 5، ج24( دكراستمداد 

   منكرين عالم مثالي ادله. 3. 3
. يس را بايـد نـام بـرد       ي به ويژه شيخ الر    ،از منكرين به وجود عالم مثال، حكماي مشاء       

 نيز قول به عالم مثال را به باد تمـسخر و اسـتهزا گرفتـه اسـت و             جذواتمحقق داماد در    
  . براهيني براي نفي عالم مثال آورده است،گوهر مرادمحقق الهيجي در 

يس اقامـه نمـوده     يل اساسي براي نفي عوالم برزخي دليلي است كه شـيخ الـر            استدال
ان الصور الخياليه البـد و ان يكـون لهـا           « : ذكر كرده است   اسفاراست و مالصدرا آن را در       

امتداد في الجهات و زياده و اال لم تكن صوره خياليه، فانا اذا تخيلنا مربعا فالبد ان يتميـز    
 جانب آخر، و اال لم يكن مربعـا و ذلـك ان يكـون اذا كـان لـه                    جانب من ذلك المربع من    

شكل و وضع مخصوص فاذا حل ذلك الشكل في النفس فاما ان يصير النفس مشكله بهذا                
الشكل حتي يصير النفس مربعه و اما ان ال تصير كذلك فان صارت مربعه مثال فهـي غيـر      

  .)167:ص ،5(» غير موجوده لهامجرد بل هي جسمانيه و ان لم تصر مربعه فالصور المربعه
صور خيالي داراي امتداد جهات و اضافات ديگري اسـت و اال صـورت خيـالي                : ترجمه

كنيم، بايد يك جانب آن از طرف ديگـر آن      زيرا هنگامي كه ما مربعي را تخيل مي        ؛نيست
  شكل،متمايز باشد و اال مربع نيست و آن به اين دليل است كه هنگامي كه براي آن مربع
آيد كه  و وضع مخصوصي باشد، هرگاه آن شكل در نفس حلول كند يا اين حالت پيش مي
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 و در ، در صورت اول، نفس جسماني است نـه مجـرد  ؛گردد و يا نه   نفس به شكل مربع مي    
  . باشد  صورت مربع براي نفس موجود نمي،صورت دوم

ر متخيلـه، در  برحلول صـور خيـالي د   اشكال غير قابل حل اين برهان آن است كه بنا        
آيد كه تمام صورت  تر از محل باشد، الزم مي خيال بزرگي  هصورتي كه صورت حال در قو

 وجـود   ي  ه نحو ؟چه زايد بر محل است به چه چيز قيام دارد          كه آن  ادراك نشود و ديگر آن    
صور عرضي همان قيام بـه محـل اسـت و در وجـود خـارجي، ايـن حالـت از آن منـسلخ                        

  .)480:ص ،3،ج18( و غير قابل انفكاك از آن استئ ذاتي شئجود ش وي هشود و نحو نمي
صور خياليه به جهت فـاعلي      : مالصدرا جواب اساسي اين برهان را چنين دانسته است        

 المبادي و ديگر مبادي عاليه أ نظير قيام اشيا به مبد؛هم قيام صدوري  آن،نفس قيام دارند
 اتحاد نفس است با اين صور و ايـن اتحـاد             و ادراك صور خيالي، ناشي از      ؛از عقول مجرده  

  ).479: ص ،همان(نظير اتحاد اصل با فرع و اتحاد حقيقت و رقيقت است
  مظهريت اشيا براي عالم مثال. 4. 3

 عبـارت وي    .دانـد  سهروردي بعضي از موجودات را در اين عالم، مظاهر صور مثالي مي           
جود در آينـه، منطبـع در محـل         صور خيالي و صور مو     :باشد  چنين مي  حكمه االشراق در  

ها  ها محلي نيست و گاهي براي آن اي هستند كه براي آن ها اشباح معلقه  بلكه آن،نيستند
بنابراين صور آينـه مظهـرش آينـه        .  در حالي كه در آن مظاهر نيستند       ،باشد مظاهري مي 

رش اي است كه در مكان و محل واقع نيست و صور خيالي نيز مظه            است و آن صور معلقه    
  .)212: ، ص11(باشد  تخيل مي
 سـهروردي بـراي صـور خياليـه و          ،شـود  گونه كه در ايـن عبـارت مـشاهده مـي           همان

  هـا را منطبـع در اشـيا    ل نبـوده و آن يـ چنين صور مشهود در آيينه، محـل و مكـان قا        هم
دانـد، و در   ي در آيينه را ماهيـت جـوهري مـي   ي صورت مر  اين فيلسوف اشراقي،  . داند نمي

چه عموم مـردم در ايـن        وي برخالف آن  . آورد شمار نمي  ه آن را موجود در موضوع ب      نتيجه
 ي در آيينه را جوهر دانسته و صورت او را كـه حـال در              يانديشند، مثال صورت مر    باب مي 
 وجود آيينه يا هر جسم شـفاف و         ،به اين ترتيب  . شمار آورده است   ه عرض ب  ،باشد ماده مي 

  باشـد؛  هروردي مظهـر تجلـي و ظهـور صـورت مثـالي مـي             صيقلي در اين عالم در نظر س      
شـمار   هتواند مظهر تجلي و ظهور صور خياليه ب        گونه كه نيروي تخيل انسان تنها مي       همان
توان گفت اين نيروي تخيل انسان نيست كه صور خيالي را ابداع              مي ،به عبارت ديگر  . آيد
ت نيـروي تخيـل آشـكار       نمايد بلكه اين صـور خياليـه هـستند كـه از طريـق مظهريـ                مي
 يعنـي     وضع به همين منـوال اسـت؛        در مورد آيينه و صورت مشهود در آن نيز        . گردند مي

 بلكه آيينه مظهـري اسـت كـه          باشد، ي در آن نمي   يآيينه علت وجود و پيدايش صورت مر      
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 صوري كه انسان    چنين  هم .)609- 608: صص ،4( كند صورت مثالي در آن ظهور پيدا مي      
باشند كه در مظهـر      موجودات عالم مثال مي     جن و شياطين از    ، مالئكه ،بيند خواب مي  در

   .)602: ص ،25( شوند هوا يا آب براي جماعتي ظاهر مي
 بـدين صـورت كـه       سـت؛ يكي از موارد اختالف مالصدرا با شيخ اشراق همين مـورد ا           

مالئكـه و  داند امـا   مالصدرا آينه يا هر جسم شفاف ديگري را مظهر ظهور صور مثالي نمي         
كه برخـي مـردم اجـسام         علت آن  ي  داند و درباره   جن و شياطين را از موجودات مثالي مي       

كننـد،   شياطين و جن را در مناطق دورافتاده و نامسكون رؤيـت مـي             )و نه تخيلي  (مثالي  
در . كند مشغول است   چه از ادراكات حسي دريافت مي       به آن   خيال معموالً  ي  قوه: گويد  مي

. شود كند، كم مي   چه از خارج دريافت مي      به آن    اشتغال آن،   ده و نامسكون،  مناطق دورافتا 
  .كند در نتيجه صور غيبي را مشاهده مي

مالصدرا در عينيت و واقعي بودن اين ادراكات شهودي، وجودات خيالي و مردگاني كه 
الم انـد و حتـي در ايـن عـ          هاي لطيـف زنـده     اند و در عالم ديگر در بدن       در اين عالم مرده   

، و يا با حواس ظاهري يا با حواس بـاطني نفـس               شوند  اما با بدن مثالي ظاهر مي      ،اند زنده
 هـر    ها را حقـايق عينـي،      علت اين امر آن است كه او آن       . كند شوند، ترديد نمي   ادراك مي 

او خود شهودهاي معرفتي بسياري را ادراك       . داند چند متفاوت از حقايق عيني تجربي مي      
 ادراكات حسي ي  نظر او اين شهودات، هنگامي كه خيال فعال تحت سيطرهبه. كرده است

. شوند آن متجلي مي   آورند و بر   هاي باطني نيست، ناگهان بدان هجوم مي       ظاهري و خيال  
هـا را در     شـوند و نفـس آن      سپس اين شهودها و صور از آن بر حس مشترك منعكس مي           

  .)108: ص ،9ج، 18( يابد مي
 امـا تعـداد كـساني     ادراكات و وجودات مثالي شرطي وجود ندارد،هر چند براي تجلي   

 خياليـه بـه ادراكـات    ي  اشتغال قـوه  علت اين امر،. كنند، زياد نيست   ها را درك مي    كه آن 
 كه پذيراي اين مرتبه از واقعيت باشـيم،   بنابراين، براي آن  . هاي باطني است   حسي و خيال  

ايـن نظـم شـامل       .بافي هدر نرونـد    شكل خيال  هنظمي معنوي الزم است تا اين واقعيات ب         
 ،به نظر مالصـدرا   . باشد  آن مي  ي  رويگرداني از امور عرضي دنيوي، لذات و خياالت بيهوده        

براي اين كه پذيراي اين رويدادها باشيم، به خاطر سپردن قواعد و قوانين عقلي مفاهيم و      
   .)همان( تصورات ذاتي و عرضي كافي نيست

  با نظريه عالم مثال نزولي قابل تبيين استاموري كه . 5. 3
 در مقدمه بيان كرديم كه عالم رؤيا، معجزات و كرامات و مكاشفات انبيا و اوليا و نيـز                 

ها مربوط بـه      اين ي  يابند؛ و همه   همه با وجود عالم مثال معنا مي       ...آگاهي بر امور غيبي و    
  . پردازيم ا در زير ميه باشند، از اين رو به شرح هر يك از آن مثال نزولي مي
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 رؤيـا را عبـارت از حـبس شـدن روح در بـاطن        ي  مالصدرا علت معـده   : رؤيا. 1. 5. 3
 چگونگي اتصال نفس بـه عـالم مثـال و عقـول ايـن چنـين توضـيح                   ي  هنحو داند و در   مي
هرگاه روح در باطن حبس گردد و حواس ركود به هم رساند، مستعد اتصال به                «:دهد مي

شود كه نقوش جميع موجودات در آن حاصل است و يـا مـستعد     لي مي جواهر روحاني عق  
هـا منقـوش اسـت و        شود كه صور ماديات در آن      اتصال به جواهر نفسي از برازخ علوي مي       

به ويـژه    ،چون نفس به آن جواهر متصل گردد نقوشي از صور اشيا كه در آن جواهر است               
، چرا كه انطباع صور در نفس مثل كند  قبول مي،چه را كه مهم و مناسب اغراض اوست نآ

ها حجابي   آني  ديگر قرار دارد و در ميانهي اي است كه در مقابل آينه انطباع صور در آينه
. آورد كه حواس بـر او وارد مـي       يزهايي است   جا اشتغال نفس به چ     و حجاب در اين   . نباشد

سب فطـرت و يـا       نفس به ح    يصفا:  اسباب بسياري است از قبيل     ،براي ارتفاع اين حجاب   
هاي علمـي و عملـي كـه موجـب مكاشـفات صـوري               انزجار آن از اين عالم و مثل رياضت       

و موت طبيعي كه موجب كـشف         باشد،   شود، و نيز مانند موت ارادي كه براي اوليا مي          مي
كه در هر دو، نفس  و مثل خواب كه با مرگ برادري دارد در آن . شود حجاب براي همه مي   
 انـدكي از حجـاب مرتفـع     ،پس هنگامي كه در خواب    . كند را ترك مي  به كارگيري حواس    

ي مرتسم است و با نفس مناسبت       آيت نفس چيزي از آن نقوش كه در آن مر         آ در مر  ،شود
 حافظه در نفس باقي ي هي باشند و با حفظ قويگردد، پس اگر آن صور جز دارد منقش مي

خواهـد بـود و بـه تعبيـر محتـاج            خيال در آن تصرف نكند، رؤيـا صـادقه           ي  هبمانند و قو  
 متخيلـه آن را     ي   خيال غالب باشد يا ادراك نفس ضعيف باشد، قوه          ي  باشد؛ و اگر قوه    نمي

  .)345- 344: صص ،14(باشد  كند كه به تعبير محتاج مي به مثالي تبديل مي
اش معطل بماند، فرصـت      اي از تدبير بدن فارغ گردد و حواس ظاهره         نفس چون لحظه  

كنـد، و بـه       خودش كه فياض صور است رجـوع مـي          ي  ه به ذات ملكوتي   ،دانستهرا غنيمت   
كـه   گـردد و از ايـن       براي اوست، مخترع صور و مشاهد آنـان مـي           حواسي كه ذاتاً   ي  هوسيل

كه حواس ظاهري او تعطيل است،  با آن...  و بويد شنود و مي بيند و مي انسان در خواب مي
شم و ذوق و لمـس خيـالي  دارد كـه از حـواس            شود كه نفس سمع و بصر و         مشخص مي   

  .)315:ص ،همان( ترند ظاهري كامل
 :گويـد  سهروردي نيز براي تبيين واقعيت خواب از عـالم مثـال اسـتفاده كـرده و مـي                 

 به مجرد ايـن كـه از خـواب        ،كند شخصي كه در عالم رؤيا موجودات مثالي را مشاهده مي         
مسافت از عالم مثال دور شده و آن عـالم را           گونه حركت و قطع       بدون هيچ  ،شود بيدار مي 

اين سخن در مورد كسي كه با نيروي متخيله         . يابد در هيچ يك از جهات اطراف خود نمي       
كـه   زيرا به مجـرد ايـن   .نگرد نيز صادق است يا در حالت خواب و بيداري بر عالم مثال مي  
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كت و قطع مسافت، از     گونه حر  ماند، بدون هيچ    عالم مثال باز مي    ي  اين شخص از مشاهده   
گونـه   همان. يابد آن عالم دور گشته و عالم مثال را در هيچ يك از جهات اطراف خود نمي               

 در جهان ديگر بوده و      ،گونه حركت و قطع مسافت     كه در موقع مرگ نيز انسان بدون هيچ       
   .)371: ص ،4( نمايد جا را مشاهده مي آن

توانـد محقـق     ر غيبي در بيداري نيز مـي      اطالع بر امو  : اطالع بر امور غيبي   . 2. 5. 3
كـه نفـوس هـر       كني به آن   آيا نظر نمي   :مالصدرا در اين باره نيز چنين فرموده است       . شود

حال يا بـه       اتم و در جوهر اقوي باشند و مزاحمت قوايشان كمتر باشد،             ي  زمان كه در قوه   
 نفس، خواه در جهت جهت فتور و ضعف قوي مانند ديوانگان و بيماران، و يا به دليل قوت

 بـراي   ، مانند كاهنان و ساحران    ، عليهما السالم و خواه در جهت شر       ا و اولي  اخير مانند انبي  
 بر آن صور  ها ديدن صور غيبي حاصل شده و آثار وجود نيز از جهت لذت يا الم بيشتر، آن

  .)315: ص ،14( ها به دنيا و بدن باقي است كه تعلق آن مترتب بوده، با آن
كند و عين همان     ميرا ادراك   ي از عالم غيب     يگاهي به ادراكي قوي، صورت جز     نفس  

كند اما متخيله بر آن مـستولي         و گاهي امر عقلي را قبول مي        ماند، چيز در ذهن باقي مي    
كـه بـراي هـر       آورد، چـرا   شود و آن را در قالب صورت محسوس مناسب با آن در مـي              مي

و هرگاه آن صـورت در متخيلـه        . حسوسات است حقيقت عقلي، صورتي طبيعي در عالم م      
گـردد، زيـرا    جا منطبع مي كند و در آن از متخيله به حس مشترك سرايت مي     قوي گردد، 

اندازد و   ها است كه صورت بعضي در بعضي ديگر عكس مي          قواي ادراكي انسان مانند آينه    
موجود در   چرا كه صورت     ؛باشد معني ابصار چيزي جز وقوع صورت در حس مشترك نمي         

خارج محسوس نيست، بلكه صورت خارجي سبب ظهـور صـورت مماثـل بـا آن در حـس           
 پس محسوس به حسب حقيقت، آن صـورت اسـت و صـورت خـارجي                 .باشد مشترك مي 

.  سببيتي كه در ميان آن دو صورت وجـود دارد          ي   به اعتبار عالقه   ،محسوس بالعرض است  
 حس مشترك باال رود يا از داخـل بـر           كه صورت از خارج به سوي      و فرقي نيست ميان آن    

 و حـصولش معنـي      گـردد،  زيرا كه به هر نحو كه حاصل شود محـسوس مـي              آن وارد آيد،  
 صاحب آن مبصر ، پس چون آن صورت متخيله در حس مشترك حاصل گردد .ابصار است 
  .)350- 349: صص ،14(  اگرچه چشمش بسته باشد خواهد بود،

گـردد تـا     شود در حس مشترك منطبـع نمـي        ل مي چه در بيداري تخي    كه آن  علت آن 
چه كه حواس ظاهري بر       آن است كه حس مشترك مشغول است به آن          كه مبصر شود،   آن

چنـين عقـل اختراعـات متخيلـه را در بيـداري             هـم . نـد ا  ها غالـب   آورند، و آن   آن وارد مي  
تكـذيب   بنابراين در صورتي كه عقل بـه سـبب مرضـي، در               نمايد، شكند و تكذيب مي    مي

بينـد كـه     شود،  و مريض صوري را مي       ضعيف گردد، مانع از انطباع در حس مشترك نمي        
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يا وهم شديد گـردد، عقـل و نفـس           ترس غلبه كند و    چنين اگر  هم. در خارج وجود ندارد   
ترسـد   چه كه شخص از آن مـي       شوند و در اين حالت چه بسا صورت آن         مكذب ضعيف مي  

ص آن را ببيند، و بنابراين غولي كه در صـحراها           در حس مشترك متمثل گردد و آن شخ       
  .)350- 349: ، صص14( بينند و آواز آن را مي شنوند سببش همين است مي

انسان از جهت    :گويد مالصدرا در مقدمه اين بحث مي     : كرامات و معجزات  . 3. 5. 3
 از  جا كه هـر ادراكـي نـوعي        از آن  اش، متشكل از سه عالم است و       گانه مبادي ادراكات سه  

 خيـال   ي  هوجود است، پس شدت و كمال تعقل موجب مصاحبت با قديسين، و شدت قـو              
 ي گردد و شدت قوه  اشخاص غيبي و مثالي و اطالع بر حوادث آينده ميي موجب مشاهده

 موجـب انفعـال مـواد از او و خـضوع طبـايع              ، تحريك است  ي  حسي كه مساوق كمال قوه    
 كامل انسان، آن است كه در هر سه قوه قـوي            ي  بنابراين درجه . شود جسماني براي او مي   

 اصـول   ،بـا توجـه بـه ايـن مقدمـه         . باشد تا مستحق خالفت الهي و رياست بر مردم گردد         
  :معجزات و كرامات سه كمال و سه خاصيت، براي سه قوه است

نظري است و آن اين است كه نفس چنان صـفايي بـه هـم             ي      هخاصيت اول، كمال قو   
به آن به تفكر زياد   اي شديد گردد كه اتصالش  به عقل فعال به مرتبه    برساند كه شباهتش    

اي كـه     بـه گونـه    ،ض گـردد  يمحتاج نباشد و علوم از عقل فعال بدون تعليم بشري بر او فا            
شود كه براي ايـن شـخص كـه          نمايد و گفته مي    جميع معقوالت را در زمان كم درك مي       

  .معجزه و كرامت است  نبي يا ولي است،
 متخيله چنان قوي باشد     ي   بدين معني كه قوه    ، خيال است  ي   دوم، كمال قوه   خاصيت

صور و اصـوات زيبـا را در عـالم هورقليـا يـا                عالم غيب را مشاهده نمايد و      ،كه در بيداري  
كنـد   چه را كه در عـالم عقـل مـشاهده مـي            كه نفس آن   عوالم باطني ديگر ببيند و يا اين      

 يـا بـه     ،كنـد  را كه از آن جوهر شريف حكايت مـي         آن صورتي    ،حكايت كند، بدين ترتيب   
بينـد و يـا بـه صـورت كالمـي بـسيار فـصيح                مي صورت ملكي است كه نبي يا ولي آن را        

  .شود باشد كه شنيده مي مي
 تحريكـي آن در    ي   عملـي و قـوه     واي است در نفس كه از جهت جز        خاصيت سوم، قوه  

زيرا ثابـت شـده اسـت كـه هيـولي،              و اين امري است ممكن،     ؛كند ثير مي أهيوالي عالم ت  
هاست، و پي در پي در آمدن صور اين عالم بر هيولي به خـاطر    ثر از آن  أمطيع نفوس و مت   

ثير نفوس فلكـي اسـت؛ و نفـوس انـساني نيـز از جـوهر آن نفـوس و بـسيار شـبيه بـه              أت
 در  لبـاً امـا غا    تواند در هيوالي اين عالم اثـر كنـد،            بنابراين نفس انساني نيز مي      ؛هاست آن

و از اين  جهت است كه هرگاه صورتي در نفس           . كند  يعني بدنش اثر مي    ،عالم خاص خود  
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كـه اگـر صـورت        ماننـد آن   ؛شود  مزاج بدن از حالي به حالي ديگر تبديل مي         ،حاصل شود 
  .)355: ص، 14( شود غلبه در نفس حاصل شود، مزاج بدن گرم و رنگ رخساره سرخ مي

شوند، چه اوهام عام و چه اوهـامي         ثر مي أاج از اوهام مت   پس هنگامي كه معلوم شد مز     
كه به تدريج بـه خـاطر رياضـات و عـادات              يا آن  ،گذارند ثير شديد مي  أكه در بدو فطرت ت    
اي الهـي باشـد       پس جاي تعجب نيست كه براي بعضي از نفوس، قوه          .اثرگذار شده باشند  

 ،باشـند   صر فرمـانبردار او مـي     كه به جهت قوي بودن آن قوه، گويا نفس عالم است، و عنا            
هـا   اي از آن كه اجسام مطيع مجـردات و سـايه   خصوصبه مانند فرمانبرداري بدنش از او،    

پس به هر اندازه كه بر تجرد نفس افزوده شـود و تـشبه آن بـه مبـادي عاليـه                     . باشند مي
در نـزد   و ايـن امـر      . شود چه در تحت اوست نيز زيادتر مي       ثير در آن  أ ت ي  بيشتر گردد، قوه  

  .)همان( شود مردم به كرامت و معجزه تعبير مي
 يكـي  : جالب ديگر را نيز مطرح كرده اسـت ي  اين مطلب، دو نكتهي  مالصدرا در ادامه  

كه هرگاه توهم و تصور سبب حدوث تغييرات در بدن گردد، بـه دليـل آن نيـست كـه                     آن
اي است كه نفس به       شوقي و تعلق خفي    ي   بلكه به دليل عالقه    ؛نفس منطبع در بدن است    

 پس سزاوار است كه نفس در بدن ديگري و در هيوالي عالم بـه خـاطر زيـادت        .بدن دارد 
كه   سوزي و شفقت مادر بر فرزند خود،  مانند دل، شوقي و محبت الهي در او اثر كندي قوه

  .ثير نفس مادر از هالكت نجات يابدأشود فرزند در اثر ت باعث مي
هي اين اثرات  قوي نفـس در نفـوس شـرير و نـاقص يافـت                 نكته دوم آن است كه گا     

 ،گذارنـد  ثير مي أ بدين صورت كه چون از نفسي قوي برخوردارند در ابدان ديگر ت            ،شود مي
گردانند و انسان و غير انسان را  اما چون نفسي خبيث دارند با توهم خود، روح را فاسد مي

  .)356: همان، ص( شود و از اين امر به چشم زخم تعبير مي كشند،  مي
   خيالي هعالم مثال صعودي و ارتباط آن با تجرد قو. 6. 3

 خيال و ارتباط آن با عالم بـرزخ  ي ه اهميت تجرد قودر، اسفارمالصدرا در علم النفس   
خيال، اثبات تجـرد آن     ي    ه قو ي  ه عمده و اساسي دربار    ي  همسأل: گويد و معاد جسماني مي   

باشـد و نيـز غيـر از     و غير از عقل مـي  ي جوهري باطني،   خيال از قوا   ي  هكه قو  است و اين  
حواس ظاهر و قواي بدني است و براي آن عالم ديگري غير از عالم عقل و عالم طبيعت و                   

 تجرد ي هايم و به وسيل  آن برهان اقامه كردهيحركت است و ما بر تجرد آن از بدن و اجزا   
ب و عذاب آن و نيز احـوال بـرزخ و   اين قوه و عالم مخصوص وي است كه احوال قبر و ثوا       

   .)214: ص ، 8ج ،17( يابد بعث اجساد و معاد جسماني تحقق مي
لهين در آثـار    أ خيال از مبـاني بـرزخ و معـاد جـسماني اسـت و صـدرالمت                ي  هتجرد قو 

 به ذكر اصولي پرداخته است كه يا از مبـاني      اسفارمختلف خويش، به ويژه در علم النفس        
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كه اصول هـشتم و نهـم آن    عالوه بر آن. ثرندؤيا در اثبات آن مفيد و م   اند و    معاد جسماني 
 خيـال   ي  ه خيال و تجرد آن است، اغلـب اصـول ديگـر بـه نحـوي بـا قـو                    ي  همربوط به قو  

 خيال از قواي جوهري است كه       ي  هقو: گويد در اصل هشتم و نهم  مي      مالصدرا  . اند مرتبط
 نيافته و نيز در جهتي از جهات عالم مـادي         در بدن و اعضاي آن حلول نكرده و بدان قوام         

م بـه   يبلكه مجرد از عالم ماده و طبيعت است و در عالم جـوهري و قـا                  ؛قرار نگرفته است  
ما اين  . ذاتي است كه آن عالم در ميان عالم طبيعي و مادي و عالم مفارق عقلي قرار دارد                

خيالي و تمام صور ادراكي در صور . ايم مطلب را با براهين روشن و داليل قاطع ثابت كرده     
  .)191: ، ص9، ج18(  ...اند م به نفسياند، بلكه قا محلي حلول نكرده

 تعلق ضـعيفي     چون روح از بدن عنصري مفارقت نمايد،      : فرمايد و باز در اين رابطه مي     
زيرا . ماند كه صورت و هيئت در ذُكر او باقي مي         ماند؛ به جهت آن    به بدن براي او باقي مي     

يـه و  ي وهميه را كه بالذات مدرك معـاني جز  ي  هشود، قو  مي كه نفس از بدن جدا مي      هنگا
  .)299: ص ،14(برد به استخدام خيال و متخيله و مدرك صور جسمانيه است با خود مي

 ثـاني بعـد از عـالم طبيعـت را بـا             ي  ئهبينيم كـه او نـش       با رجوع به آثار مالصدرا مي     
:... باشد ه ميئنفس انسان داراي سه نش :يح داده استهاي مختلف، به شرح زير توض عبارت

 دوم، عالم مثال است و آن را آخرت گويند و منقسم است به بهشت و جهـنم كـه       ي  ئهنش
   .)254:ص همان،( ...باشد دار سعدا و اشقيا مي

يكـي عـالم   : دار آخرت منحصر در عالم عقل نيست، بلكه عالم آخـرت دو عـالم اسـت         
عالم عقل  . الم مثالي كه منقسم است به نعيم نوري و جحيم ظلماني          عقلي نوري و ديگر ع    

آن  هـاي بهـشتي بـراي اصـحاب يمـين و جهـنم از              براي كامالن و مقربين است، و نعمت      
  .)239: همان، ص( باشد اصحاب شمال مي

 كه عـالم    ، آخرت ؛ كه عالم ماديات و طبيعيات است      ،دنيا: نشئات عالم سه مرتبه است    
. باشد و ماوراي دنيا و آخرت كه عالم مفارقـات و عقليـات اسـت               ضيات مي تعليميات و ريا  

 سـوم كـه جايگـاه       ي  ئه ديگر، به خصوص نش    ي  ئه به خالف دو نش    ؛ اول فاني است   ي  ئهنش
   .)302: همان، ص( باشد حقيقي مقربين مي

 ي  ئهور لذت بخش يا دردآور در نش       ص :باز در جاي ديگري از همين كتاب بيان داشته        
 -  عليه و آلـه الـصلوه و الـسالم   - راي سعدا و اشقيا به نحوي كه صاحب شريعت حق        ثاني ب 

ها نفوس اين دو طايفه اسـت بـه    كه مظاهر آن     در صقع عالم مثالي است،     ،وعده داده است  
و منافـاتي   . گـردد   قبول ايجـاد مـي     ي  هكه صور در آينه به گون      ثير، چنان أنوعي از فعل و ت    

از جهتي و انفعال آن قوه از آن فعل از جهتي ديگـر، خـواه            نيست ميان صدور فعل از قوه       
شود،   افعالي كه از نفس صادر ميي  هكه در اين عالم، به واسط      چنان. لذت باشد و خواه الم    
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گردد؛ بدان علت كه براي نفس جهات قوه و فعل و           امراض بدن از نفس ناشي مي      صحت و 
چنين  پذيرد؛ هم ثير ميأ جهت ديگر تگذارد و از ثير ميأاز يك جهت ت. كمال و نقص است

گردد و با    آخرت مبدل مي   نفس به حسب فعل طاعت و معصيت، به صور نيكو يا قبيح در            
اين دو جهت كه مصحح حصول فعـل و          .گردد شود و به ديگري معذب مي      يكي متنعم مي  

 مادام كه نفس هنوز عقل صرف نشده اسـت در نفـس موجودنـد و چـون عقـل             ،ندا  انفعال
چـه در آخـرت بـه        پس ثابت شد كه جميع آن     .  گرديد از هر جهت فعال خواهد بود       صرف

گردد ناشي از خود نفس است، و نفوس سعدا و اشـقيا اگـر چـه از اجـرام                    نفس ملحق مي  
هنوز به اشباح اخروي كه در باب لذت و الم از ايـن اجـرام                اند، طبيعي دنيوي مجرد شده   

 .»و عذاب االخره اشد و ابقـي      « :فرمايد ه حق تعالي مي   ك چنان .اند، تعلق دارند   اشد و ابقي  
كه عين آن است كه تنزل نموده؛ كـدر    آثار آن آتش است، يا آني  هبلكه اين آتش از جمل    
  .)248: ، ص14( ثير ضعيف شده استأگرديده و در قوه و ت

موجودات ايـن عـالم غيـر از تـصورات و تخيالتـشان             : گويد مالصدرا در جاي ديگر مي    
 بـه خـالف   ؛گـردد  اشند، و از اين جهت آثار خارجي بر آن صور تخيلـي مترتـب نمـي         ب مي

از اين رو آثار خارجي . هاست ها عين وجود خيالي آن موجودات اخروي كه وجود عيني آن   
كـه   صـفاي موضـوع قابـل آن، چـرا         شود بـه خـاطر     ها مترتب مي   به نحوي شديدتر بر آن    

 خيـال، امـا     ي   علميـه  ي  است به اعتبـار قـوه     اخروي، نفوس انساني     موضوع صور جسماني  
باشد كه در غايت كـدورت و ضـعف و     موضوع صور جسماني اين عالم هيوالي عنصري مي       

  .)300:  صهمان،( نقص است
 ثـاني و عـالم آخـرت جايگـاه نفـوس اكثـر              ي  هئآيد كه نش   از عبارات باال چنين بر مي     

انـد و     عقل بالفعل نرسيده   ي  ه مرتبه  خيال مانده و هنوز ب     ي  ههايي است كه در مرتب     انسان
چنين صـور    ه، مانند خصوصيات صور موجود در خواب و هم        ئاز اين رو خصوصيات اين نش     

 يعنـي   ، سـوم  ي  هئرسند به نش   باشد، و نفوسي كه بعد به مرتبه عقل بالفعل مي          خيالي مي 
  . شوند عالم عقول وارد مي

انـد و تنهـا معـاد         دانـسته  ي روحـان   و ين معاد را بر دو نوع جسمان      ياز نظر صدرا مشائ   
 بـا وجـود    .)172- 171:، صص 9ج ،18 (اند اثبات كنند    توانسته ياس برهان ي را با ق   يروحان
 معتقـد اسـت كـه       ،يس در مواردي كه در صدد اثبات معاد جسماني برآمده         يشيخ الر ،  اين

ور هـا امـ    آني هشـود و همـ     امور موعود در آخرت مثل اموري است كه در خواب ديده مي           
بينـد و    در خواب مار و عقرب مي  كه انسان مثالً    چنان ؛دنخياليه است كه وجود عيني ندار     

كند و از مكـان      گردد، به نحوي كه فرد عرق مي       لم مي أها نيز مت   در بسياري از موارد از آن     
 زيرا تو در حوالي او هيچ موجـودي  ،ها وجود عيني ندارند    كه آن  خيزد در حالي   خود بر مي  
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 و. جا عذاب در حق اين فرد موجود است وليكن قابل مشاهده نيـست             در اين . ينيب را نمي 
فرقـي   كه خيالي باشد يـا قابـل مـشاهده،         وقتي عذاب در درد كشيدن باشد، ديگر در اين        

  .)172:، ص9ج ،18( ندارد
يد كالم  ؤه، م د كه در مورد معاد جسماني بيان ش       شفاسخن ابن سينا در اواخر الهيات       

ثير و  أتر نيستند، بلكـه در تـ       حسي ضعيف  صور خيالي از صور    :دارد  بيان مي ي  و. استباال  
تـر از محـسوس      نش عظيم أشود ش  چه در خواب ديده مي     كه آن  چنان. صفا از آن زيادترند   

 از صور موجود در خواب شديدتر است، بـه  ، صور اخروي در استقرار ،  عالوه بر آن  . باشد مي
شـوند و    صوري كه در خواب ديده مي     .  عاليق آن  دن بو كاندخاطر تجرد و صفاي نفس و       

ند، با اين تفـاوت     ا  گردند، هر دو مرتسم در نفس      چنين صوري كه در بيداري ادراك مي       هم
 فـرود   ،شود و به سـوي نفـس، يعنـي حـس مـشترك             كه يكي از اين دو از باطن آغاز مي        

د ادراك تمـام  نفس مرتسم شـ  رود و چون در آيد، و ديگري از ظاهر به سوي نفس مي       مي
 همـان صـورت مرتـسم در        ،گردد و جز اين نيست كه ملذ و موذي به حسب حقيقـت             مي

دهد،  نفس است نه موجود در خارج، و هر چه در نفس مرتسم شود فعل خود را انجام مي                 
 زيرا سبب ذاتي آن، امر مرتسم اسـت و خـارج سـبب              ؛اگرچه سبب خارجي نداشته باشد    

  .)432: ص ،5...(بالعرض است
ابـوعلي سـينا و امثـال او         «:گويد  نظر ابن سينا و مالصدرا مي      ي  هاستاد مطهري دربار  

ل يـ  عاقله شدند و لذا تنها بـه معـاد روحـاني از نظـر فلـسفي قا                 ي  هل به تجرد قو   يفقط قا 
 به مالصدرا و امثال    اعتقاد به تجرد روح بيشتر شده،       ولي بعدها هر چه پيش آمده،      ،شدند

 مـادي دارد و يـك   ي هد كه تمـام قـواي حيـاتي انـسان يـك وجهـ      ل شدنياو كه رسيد قا 
 يك قواي مجردي است و هنگامي       ، مجرد و همراه تمام قواي حياتي مادي انسان        ي  هوجه

شود تنها عقل نيست، عقل است، خيال   آن چيزي كه از انسان جدا مي،ميرد كه انسان مي
، 4، ج30(»هاسـت   ايـن ي ههمـ  سامعه است، ي ه باصره است، قوي  ه حافظه است، قو    است،
  .)723: ص

 اثبـات عـالم بـرزخ متوسـط بـين عـالم مـاده و                ي  كه به واسطه   با اين   نيز شيخ اشراق 
ي ي چون برزخ متصل و مقيد و جز       ، به حل معضل معاد نزديك شده است       ، ملكوت ي  هئنش

تبـاع   سهروردي و ا   ،در واقع .  معاد را به خوبي تبيين كند      ي  لهأ نتوانسته مس  ،را منكر است  
اين مسلك اگرچـه نـسبت بـه        . دانند او مالك حشر و معاد را تعلق روح به بدن مثالي مي           

 ولي بدن مثالي موجود در نزول ،تر است  قدري به معاد جسماني نزديك، مشائيني  طريقه
 زيرا بهشتي كه به پرهيزكـاران وعـده داده شـده            ؛د مالك حشر قرار گيرد    انوت  وجود، نمي 
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 ه و در قوس صعود قرار گرفته اسـت        ئ انساني است كه بعد از اين نش        اعمال ي   نتيجه ،است
   .)70- 42: صص ،2(

  

  يريگ جهينت. 4
 ي به صورت عالم   يمثال نزول . ي و مثال صعود   يمثال نزول : عالم مثال بر دو قسم است     

 مدارج عوالم   يوجود بعد از ط   . بذاته موجود است  ) يال انسان يخ (ريمستقل و منفصل از غ    
 يرمتناهي وجود و قابل كماالت غ     ي رسد و ماده چون قوه     يوال م يعالم ماده و ه   ، به   يبرزخ

د و بعـد از آن كـه بـه صـورت     يـ نما ير ميض حق به طرف كمال س  ياست به استمداد از ف    
 ،شود و در قوس صعود     يال مجرد از ماده م    ي خ ي  قوه ي كامل درآمد، دارا   يوانيا ح يانسان  

ن ي آخر ي از تجل  يمثال نزول . شود ي موجود م  ياليد خ  به وجو  ،در مقابل عالم مثال منفصل    
ات مـشترك  يخصوص. گردد ي از اعمال صادر از نفس انسان، حاصل م   يعقل و مثال صعود   

ن صـور از    يـ  ا يعنياند،   يكساني ي وجود يها يژگي و ين دو عالم آن است كه هر دو دارا        يا
 تجرد  ي از نوع  ،ن حال ي ع  مقدارند؛ در  ي و مجرد، هر دو برخوردارند؛ دارا      ي ماد يها يژگيو

 وضـع و    يكن شـكل دارنـد و دارا      يستند، ل يد در زمان و مكان و محل ن       ي مق ؛برند يبهره م 
ال يـ تواند بـه خ  يال خود مي خي  قوه ي لهين جهت است كه انسان به وس      ياند و بد   محاذات
عـالم  . ق را درك كنـد    يع حقـا  يـ  جم ،قين طر يا عالم مثال مطلق متصل شده، از ا       يمطلق  

همه بـا وجـود عـالم مثـال         ...  و   يبيامور غ   بر يا، آگاه يا و اول  ي، معجزات و كرامات انب    ايؤر
ز احوال برزخ، بعث اجساد و ياحوال قبر، ثواب و عذاب آن و ن  . ابدي ي است كه معنا م    ينزول

 .ابدي ي است كه تحقق ميال و عالم مخصوص وي خي  تجرد قوهي لهي به وسيمعاد جسمان
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