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  چكيده
توان  ل ميهاي كشفي، علمي و فلسفي را با محوريت خيا بخش زيادي از بحث

شناسي عرفان،  شناسي و معرفت كاربرد خيال در مباحث هستي. كرد تبيين
همواره مورد توجه اهل نظر در علوم فلسفي و شهودي بوده است؛ در اين ميان، 
خيال نقشي اساسي را در تحقق و تبيين بخش عظيمي از مكاشفات پيش روي 

ش در شهودات عرفاني تأثير سينا، خيال به دو رو از نظر ابن. كند عارف ايفا مي
خيال سالك با ادراك صور كمالي و حقيقي و لذت از آن، او را به ) اول: گذار است

ي  گاه كه عارف پا به عرصه آن) دهد؛ دوم سوي اتصال به حقايق هستي سوق مي
گذارد تا به حقيقت راه يابد، با انواع مشاهدات و مكاشفات، مانند  سلوك عملي مي

ي صوري،  در مكاشفه. شود ي صوري مواجه مي ي و مكاشفهي معنو مكاشفه
ي خيال به  هايي كه در ابتدا موجودات عقلي و مجرد هستند توسط قوه صورت

  .شوند صور جسماني تنزل يافته، در رؤيا و بيداري ادراك مي
ي   مكاشفه-4 عقل فعال، -3 لذت خيالي، -2ي خيال،   قوه-1 :كليديهاي  هواژ

   . عقلي حقايق-5صوري، 
  

  مقدمه. 1
ها در  عارف و فيلسوف، گرچه در بسياري از مسائل با هم نزاع دارند، نقاط مشترك آن

عارفاني مانند ابن عربي، ابن تركه و قيصري، و . ي خيال و كاركردهاي آن بسيار است مسأله
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سينا و مالصدرا در مباحث  الدين سهروردي، فارابي، ابن فيلسوفاني مثل شيخ شهاب

ها براي  آن. اند شناسي فلسفه و عرفان، براي خيال، سهم زيادي قائل دشناسي و معرفتوجو
ها، كاركردها و وظايف خيال، بر  اند و ضمن بيان انواع ويژگي خيال، تعريف جامعي ارائه داده

ي مشاهدات عرفاني، ارتباطي  اين نكته تأكيد دارند كه خيال با تمام اقسامش با مسأله
اند كه خيالْ بخش مهمي از تبيين انواع كشف و شهود را در مقام  و بر آنتنگاتنگ دارد 

دهد، زيرا خيال عنصر الفت ميان عقل و حس و تعقل و  ثبوت و اثبات به خود اختصاص مي
شناختي، بستري براي هبوط  شناختي و چه معرفت خيال چه به لحاظ هستي. تمثّل است

از ديدگاه . و معرفت اين حقايق دست يابدحقايق مجرد است، تا عارف به مقام رؤيت 
توان پلي براي انصراف از لذايذ ظاهري و مادي و رسيدن به  هاي خيالي را مي سينا، لذت ابن

رو بررسي  هاي باطني و معنوي، و در نهايت، وصول به شهود حق به شمار آورد؛ ازاين لذت
ر تبيين نقشي است كه خيال ويژه در مكاشفات صوري، بيانگ جايگاه خيال در شهودات و به
كه بدون شناخت خيال،  اي گونه كند، به ي امور غيبي ايفا مي در حركت سالك براي مشاهده

اما اهميت و . هرگز معرفت به سير دقيق و منطقي اهل سلوك و آثار آن حاصل نخواهد شد
خصوص مكاشفات صوري مبتني  جاست كه شناخت انواع مكاشفات و به ضرورت موضوع آن

ي خيال و نقش آن در اين مشاهدات است، زيرا موطن اصلي چنين مكاشفات  بر فهم قوه
ي مهم  بر اين اساس، اين مسأله. ي خيال تا عالم عقل گسترده شده است عرفاني از قوه

محلي براي طرح آرا و نظريات دقيق در عرفان و فلسفه شده است، به طوري كه فهم اين 
تواند ما را در شناخت ماهيت و  سينا مي  بزرگي چون ابنامور و تحليل ديدگاه فيلسوف

ي مسلمان،  اين نوع شناخت در ميان فالسفه. روش مكاشفات و مشاهدات عرفا ياري رساند
خصوص از زمان فارابي به بعد، به طور جد مطرح شده و اين نوشتار به دنبال پاسخ اين  به

ي صوري عارفان دارد و  ي در مكاشفهي خيال چه نقش سينا قوه پرسش است كه از نظر ابن
  ي ارتباط اين قوه با تمثالت عرفاني در خواب و بيداري چگونه است؟  نحوه
 

  قواي نفس. 2
هاي آن، از  معرفت  و شناخت بعد روحاني و اصلي وجود انسان، يعني نفس و ويژگي

اخت پروردگار شناخت نفس نردباني براي شن«ويژه عرفان است، زيرا  مسائل مهم فلسفه و به
سينا به  ي ابن اندازه كس به شك در ميان فيلسوفان اسالمي، هيچ بي). 7: ، ص10(» است
ي تحرير در آورده  ي نفس نپرداخته است و آثار متعددي كه در اين باب به رشته مسأله

يك از آثار بزرگان پيش از خودش در خور  است از جهت تعداد و عمق و محتوا با هيچ
حتي تا زمان صدرالمتألهين نيز كسي را توان هماوردي با وي در . مقايسه نيست
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اي به بحث نفس و امور  شناسي نيست؛ البته بعد از ظهور مالصدرا، تحول و عمق ويژه نفس

  . مربوط به آن داده شد
ي   دربارهالنجاه و الشفا، االشارات و التنبيهاتهاي  وي عالوه بر مباحثي كه در كتاب

النفس علي سنه «: هاي فراواني در اين باب نگاشته است، مانند رساله نفس آورده، تك
ي  هاي خود درباره سينا در نوشته ابن. »النفس علي طريق الدليل و البرهان«و » االختصار

ترين تأثير را از ارسطو پذيرفته است، گرچه از افالطون و فلوطين و برخي از  نفس، بيش
الرئيس به پيروي از ارسطو در تعريف نفس  شيخ. بزرگان پيشين هم متأثر شده است

او نفس مجرد را مبدأ ) 55: ، ص8(نفس كمال اول براي جسم طبيعي آلي است : گويد مي
االشارات و و در كتاب ) 172: ، ص3 :، ج3(داند  براي آثار فراوان ادراكي و حركتي مي

حس : اند از  كه عبارت)100: ، ص11(ي ادراكي قائل است  ، براي آن، پنج قوهالتنبيهات
مشترك، كه مدرِك جميع صور است؛ خيال، كه حافظ اين صور است؛ وهم، كه مدرك 

ي صور است، به طوري  معاني جزئي غير محسوس است؛ متصرفه كه تركيب و يا جداكننده
شود؛  ي وهم باشد، متخيله و اگر زير نظر عقل باشد، متفكره ناميده مي كه اگر تحت سيطره

هريك از اين قوا داراي ابزار جسماني خاص . ، كه حافظ اين صور همراه با حكم استو ذاكره
  ).332: ، ص2 :، ج3(باشند  مي

داند، زيرا مدرك  ي خيال را مادي مي بنابراين شيخ تمام قواي باطني و از جمله قوه
 گيرند هايي هستند كه آن صور نيز مادي و جزئي است و از ابزار جسماني كمك مي صورت

شده را  توانند آن صورت درك تا بتوانند عوارض همراه با صورت حسي را درك كنند، اما نمي
  ).238: همان، ص(به طور كامل تجربه كنند 

از ديدگاه جمهور فالسفه، نفس واحد و قواي آن متعدد و هريك از قوا معلول نفس و 
 وجودي مستقل دارند منشعب از آن است؛ اما به نظر حكيم مشاء، هريك از قواي نفساني

بندي  ي فارابي با تقسيم فصوص الحكمهبندي قواي نفس در كتاب  تقسيم). 305: ، ص5(
 شبيه به هم است، مگر در موارد جزئي الشفاء»  النفس كتاب«الرئيس از قواي نفس در  شيخ

همان، (و الحاق حس مشترك به حواس باطني ) 56: ، ص8(بندي نفس نباتي  مانند تقسيم
اين قواي باطني انسان نقش مؤثري در شناخت جهان و حقايق هستي، اعم از ). 60: ص

  .مادي و مجرد، داشته و از ديرباز، مورد توجه اهل نظر در عرفان و فلسفه بوده است
  

  سينا معناشناسي خيال و مكاشفه از منظر ابن. 3
بان عنوان ي خيال را عربي و از ريشه خيل و به معناي گروه اس فرهنگ الروس واژه

، خيل بر وزن علم و فلس، به معناي گمان قاموس قرآن، ولي در )948: ، ص18(كرده است 
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فاذا حبالهم و عصيهم يخيل «): 320: ، ص29(است كه در قرآن هم استعمال شده است 

و آن وقت در اثر جادوي آنان، به نظر رسيد كه «؛ )66/طه(» اليه من سحرهم أنّها تسعي
المفردات في اما صاحب كتاب ). 227: ، ص27(» روند صاهايشان راه ميها و ع ريسمان

  ). 164: ، ص20(» داند تصوير در آينه مي«، يكي از معاني خيال را غريب القرآن
قوه نياز به تعريف ندارد؛ عاملي است كه «اما در معني اصطالحي، خيال قوه است و 

هاي موجود  اي است كه صورت ال قوهي خي قوه). 285: ، ص32(» شود اثري از او ناشي مي
هاي جزئي  ي صورت ماند كه همه اي مي اين قوه به خزانه. دارد در حس مشترك را نگه مي
هاي  افزون بر آن، خيال صورت. گردند جا بايگاني مي شوند در آن كه از راه حواس درك مي

از سويي ديگر، . رددا ي متخيله را نيز در خود نگه مي شده توسط قوه شده يا تجزيه تركيب
داند كه فعل خود را به كمك آلت  اي جسماني و مدرك صور جزئيه مي سينا خيال را قوه ابن

هاي مدرك جزئيات، مجرد نيست، خيال نيز  يك از قوه دهد و چون هيچ جسماني انجام مي
كند، اما  ي متخيله را از ماده به طور تام مجرد مي اين قوه صور جزئيه. غير مجرد است

ي خيال حفظ صور  وظيفه. مانند عالئق مادي، نظير وضع و كم و كيف، همراه صور مي
شود و موضع آن بخش مؤخر بطن مقدم  اي است كه در حس مشترك حاصل مي محسوسه

كه صور خيالي در جسم مرتسم  تواند فعل تخيل را انجام دهد، مگر اين مغز است و نمي
، كه اين صور خيالي بقا )350: ، ص12(رك است شوند و اين ارتسام ميان قوه و حس مشت

  .ندارند
). 22: ، ص28(از ديدگاه غزالي، خيالْ ادراك صور در نفس پس از رؤيت چيزي است 

در واقع، خيال عبارت است از عكس، صورت منعكس در چشم و آيينه و آب و شيشه و 
 با غيبت شيء ديگر اشياء شفاف و يا صورتي كه در خواب ديده شود و يا در بيداري

خيال در لغت به چيزي غير واقعي كه . محسوس و حضور صورت شيء در خيال شخص
  ). 230: ، ص15(شود  واقعي نمايد اطالق مي

خيال منفصل را مثال منفصل . خيال متصل و خيال منفصل: خيال داراي اقسامي است
يت از فارابي، به چنين سينا، بر خالف مكتب اشراق و به تبع خوانند، كه ابن و عالم خيال مي

، 1 :، ج23(عالمي اعتقاد ندارد و به همين دليل، مورد طعن شيخ اشراق قرار گرفته است 
حضور حسي آن است و يكي از  اما خيال متصل همان ادراك خيالي شيء، بي). 496: ص

صورت در اين مرتبه از خيال، متصل به ساحت . شود ي انسان محسوب مي قواي نفس ناطقه
شود و محل  اين صورت ابتدا توسط حس مشترك حاصل مي. ك خيالي آدمي استادرا

شود و در جريان  ي خيال سپرده مي ي حواس ظاهري است و به خزانه گانه جمع صور پنج
. شود ي شيء در برابر مدرك، دوباره به ياد آورده مي ادراك خيالي، هنگام غيبت ماده
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 به عالم خيال و صور مثالي و مثل معلقه اعتقادي داند و ي خيال را مادي مي سينا قوه ابن

داند كه فعل خود را به كمك  اي جسماني و مدرك صور جزئيه مي وي خيال را قوه. ندارد
هاي مدرك جزئيات، مجرد نيست، خيال  يك از قوه دهد و چون هيچ آلت جسماني انجام مي

بخشد؛ اما  طور تام تجرد مياين قوه صور جزئي خيالي را از ماده به . نيز غير مجرد است
ي خيالْ حفظ  وظيفه. گذارد عالئق مادي نظير وضع و كم و كيف را همراه صور، باقي مي

شود و موضع آن بخش مؤخّر بطن  اي است كه در حس مشترك حاصل مي صور محسوسه
كه صور خيالي در جسم  تواند فعل تخيل را انجام دهد، مگر اين مقدم مغز است و نمي

اين صور ). 350 - 348: ، ص12(اين ارتسام ميان قوه و حس مشترك است . وندمرتسم ش
ي عرفاني از ديدگاه  اما مكاشفه. خيالي بقا ندارند و در معرض زوال و نابودي قرار دارند

با اتصال به » عقل مستفاد«ي  اي است كه نفس سالك در مرتبه واسطه سينا، آگاهي بي ابن
كند و از درك اين حقايق، ملتذ و مبتهج  را ادراك ميعقل فعال، حقايق كلي هستي 

ي عرفاني اوالً واقعيتي از سنخ علم و ادراك  بنابراين از نظر شيخ، ماهيت مكاشفه. گردد مي
سينا همان لذت است و آن ادراك و نيل به وصول امر  ي عارف نزد ابن است، زيرا مكاشفه

و از عقل فعال ) 337: ، ص3 :، ج3(شود  لذيذي است كه نزد مدرك، كمال محسوب مي
ي صور  اي اتصال است كه با مطالعه ي عرفاني حداكثر گونه ثانياً اين تجربه. شود افاضه مي

، 3(شود و اين امر مبتني بر استعداد دريافت معقوالت  خيالي توسط نفس ناطقه حاصل مي
ق به ما به حساب ترين عقل مفار  و ارتباط با عقل فعالي است كه نزديك) 367: ، ص2 :ج

ي او مشاهده  واسطه ، به طوري كه نفس حسن و جمال مطلق را به)98: ، ص14(آيد  مي
اي از ادراك است؛ ادراكي كه ضامن كمال خاص  رو در نزد شيخ، مكاشفه نحوه ازين. كند مي

  . باشد و متعلق آن خير و جمال مطلق است ي عاقله و نفس ناطقه مي و نهايي قوه
  

  ت خيالخصوصيا. 4
  ي خيال مادي بودن قوه. 1. 4

) ي عاقله به جز قوه(ي خيال و ساير قوا در انسان  رئيس مكتب مشاء به طور جدي، قوه
گرچه اعتقاد بعضي از . كند هاي خود، از آن دفاع مي ها و رساله داند و در كتاب را مادي مي

الدين  د سيدجاللو پيروان او، مثل استا) 227: ، ص8: ، ج24(بزرگان مثل مالصدرا 
، به تجرد خيال باور المباحثاتسينا در كتاب  اين است كه ابن) 72: ، ص17(آشتياني 

. سينا در بسياري از كتب خود، جسماني بودن اكثر قوا را اثبات كرده است داشته است، ابن
، براهيني را در نفي تجرد خيال )266 - 259: ، ص8(، در مبحث نفس شفااو در طبيعيات 

اي جسماني و منطبع در  ل آورده است و آن را همانند بسياري از قواي ديگر انسان، قوهمتص
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. رود داند كه با فعل و انفعاالت مغز منفعل و با معدوم شدن مغز، از بين مي مغز انسان مي

داند كه با نابودي خيال  ي خيال مي وي حتي صور خيالي اين قوه را نيز جسماني و تابع قوه
اساساً شيخ . سينا است ي مجرد از نظر ابن ي عاقله، كه تنها قوه رود، برعكسِ قوه از بين مي

وجود برزخي را منكر شده، چه در قوس نزول و چه در قوس صعود، چه در وجود انسان و 
كند؛  چه در عالم خارج از او؛ بنابراين او هستي را به مادي محض و مجرد صرف تقسيم مي

داند،  ي خيال را بدني و جسماني مي سينا، قوه سهروردي، مانند ابنالبته فيلسوف بعد از او، 
و به عالم ) 212: ، ص2: ، ج23(انگارد  ولي همانند مالصدرا صور خيالي و مثالي را مجرد مي

يك از قواي مدرك  سينا، چون هيچ از نظر ابن). 234: همان، ص(صور معلقه باور دارد 
اي  تواند مجرد باشد؛ بنابراين خيال قوه ل نيز نميي خيا جزئيات، مجرد نيستند، پس قوه

. دهد جسماني و مدرك صور جزئي است كه افعال خود را به كمك آلت جسماني انجام مي
گاه كه فعليت تمام قواي بدنيه به بدن است و وجود آن  آن«: گويد  ميشفااو در كتاب نفس 

؛ بنابراين )275: ، ص8(» جود نداردباشد، پس براي آن قوا بقايي بعد از بدن و قوا بدني مي
 اين شفاي خيال، ادراكات و صور خيالي در كتاب  سينا بر مادي بودن قوه ي دليل ابن خالصه

است، مثالً يك صورت در سمت راست و صورت » جهت«است كه تمايز صور خيالي يا به 
تر از  رگاست، مثالً يك صورت خيالي بز» مقدار«ديگر در سمت چپ قرار دارد، يا به 

كه يك صورت خيالي مثالً سياه است و  است، چنان» كيفيت«صورت ديگر است، يا به 
دهد كه صور خيالي داراي وضع، كم و  اين قبيل تمايزات نشان مي. صورت ديگر سفيد

البته ). 266 - 259: صص، 8(كند  اند و بر حصول صور در محل جسماني داللت مي كيف
اند آن است كه اين اعاظم تكثر فردي را   تجرد خيال را انكار كردهكه شيخ و اتباع او سرّ اين

اند كه تجسم و تقدر بدون حلول در ماده امكان ندارد  دانند و اذعان كرده مستند به ماده مي
  ).97: ، ص1(

الخيال «: نويسد در اثبات مادي بودن خيال مي» رساله احوال النفس«همچنين شيخ در 
جا كه خيال به  بر اساس اين عبارت، از آن). 299: ، ص8(» فعله و ال آلتهاليتخيل ذاته و ال 

سينا نقد وارد است،  بر اين ديدگاه ابن. ذات، فعل و ابزار خود علم ندارد، پس مادي است
سينا اثبات نكرده كه خيال به ذات و فعل خود علم ندارد، پس اين  زيرا اين مطلب را ابن

طور كه مالصدرا و پيروان او خيال را مجرد و  جود دارد، همانامكان كه خيال مجرد باشد و
سينا با جسماني دانستن صور خيالي، معتقد است  عالوه ابن به. دانند آگاه به ذات خود مي

اشكال اين قول . رود اين صور در وجود خود، تابع خيال است و با نابودي خيال از بين مي
تام نفس انسان باور دارد و به همين سبب چنين سينا به تجرد  شيخ آن است كه گرچه ابن

ي نفس،  داند، چون معتقد به جسماني بودن قواي جزئيه نفسي را پس از مرگ باقي مي
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مانند وهم و خيال و صور آن و باقي نماندن اين قوا بعد از مرگ است، لذا تأييد برزخ مورد 

 بعد از مرگ، همان اعمال تأكيد شرع مقدس براي او مشكل است، زيرا وجود برزخي انسان
بنابراين اگر او . ماند خيالي و مثالي انسان در دنياست كه بعد از وفات او همراهش باقي مي

ويژه خيال را  ي عقالني بداند و تجرد قواي نفس و به تجرد را منحصر در تجرد نفساني و قوه
الي كه قواي آن گردد كه چگونه نفس مجرد تام باشد در ح نپذيرد، اين اشكال مطرح مي

. جسماني است و اگر قواي بدنْ مادي باشد، ارتباط بدن و آن قوا به چه صورت خواهد بود
شود كه به تجرد  كه بقاي پس از مرگ و حشر از نظر شيخ مخصوص كساني مي ديگر اين

عقلي تام رسيده باشند و نفوسي كه به مقام تجرد عقلي نرسيده باشند با مفارقت از بدن 
مالك : گويد كه مي» الرساله في السعاده«سينا در  شوند، كه در اين صورت، قول ابن فاني مي

گيرد كه  بقاي نفوس به داشتن حداقل ادراك عقالني، يعني ادراك اوليات است و نتيجه مي
) 274-275: صص، 9(اند  اين قبيل نفوس نيز به سبب داشتن همين مرتبه از ادراك باقي

دليلي وجود ندارد كه صرف ادراك كليات اولي و مفاهيم بديهي درست نخواهد بود، زيرا 
. سينا دليلي بر اين مسأله اقامه نكرده است و ابن! عامل بقاي اخروي بعد از فناء بدن باشد

توان پذيرفت كه عموم مردم و حتي طفلي كه  ي خيال، مي اما با پذيرش تجرد برزخي و قوه
اند و بعد از مرگ، باقي خواهند  رزخي و تجرد ميانيي ب شود واجد مرتبه از مادر متولد مي

  . بود و حشر و معاد جسماني برايشان ثابت است
كه بسياري از عقايد  اشكال ديگري نيز بر قول به مادي بودن خيال وارد است و آن اين

آيد، با مادي بودن خيال،  ي آيات و روايات، از مسلّمات به حساب مي مسلمانان كه با پشتوانه
: صص، 9: ، ج24(اموري مثل عالم برزخ صعودي . پذيري خود را از دست خواهد داد ثباتا

، 25: ، جانهم(، سؤال و جواب در قبر، معراج پيامبر و تمثل مالئك نزد پيامبر )235 - 232
شود، مانند عالم برزخ، كه  ي اين موارد با تجرد برزخي خيال تبيين مي ، زيرا همه)300: ص

لم محسوس است و معراج رسول خدا كه در عالم مثال منفصل و مجرد از فوق دنيا و عا
اهللا كه به صورت وجود مثالي و برزخي  ي االهي براي رسول ماده اتفاق افتاد و تمثل فرشته

  . تحقق يافت
  سينا  انكار عالم خيال منفصل در مكتب ابن. 2. 4

: ، ص35(محمدباقر ميرداماد سينا، ميرفندرسكي، عبدالرزاق الهيجي و  بزرگاني مثل ابن
 نيز عالم مثال و شوارق االلهامدر ميان متكلمان، صاحب . منكر عالم مثال هستند) 66
سينا،  در كلمات ابن). 66: ، ص17(خصوص قائم به ذات بودن صور خيالي را نپذيرفت  به
م مثال ي فيلسوفان مشاء، عبارات و براهين واضح و روشن در نفي عال ي نماينده مثابه به

وجود ندارد، گرچه در آثار برخي از پيروان مكتب مشاء، تصريح بر انكار وجود دارد، مانند 
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واسطه ميان مجرد و مادي به حسب وجود، صورت برهاني «: گويد  كه ميجذواتصاحب 

، 23: رك(البته اين سخن درست نيست، زيرا هم در حكمت اشراق ). 66: ، ص35(» ندارد
براي اثبات عالم مثال، ) 30: ، ص1: ، ج24: رك( در حكمت متعاليه و هم) 449: ، ص3: ج

عالوه براي اتصال و ارتباط عالم  به. استدالالتي با صورت برهاني متقن آورده شده است
مجردات تام عقلي به عالم حسي، ناچار بايد عالمي مياني باشد كه برخي از اوصاف مجردات 

ته باشد تا سير منطقي و واقعي عالم هستي و نيز برخي از صفات امور حسي را داش
  . پذير گردد توجيه

ثابت شده است «: گويد ي برهان امتناع بر وجود عالم مثال مي حكيم الهيجي در اقامه
كه هرچه قابل قسمت باشد محتاج است به وجود ماده، پس وجود صورت مقداريه بدون 

: گويد ي اين برهان مي ي دربارهالدين آشتيان سيدجالل). 69: ، ص17(» ماده محال باشد
: گويد مرحوم سبزواري در پاسخ به اين برهان مي). همان(است » اوهن از بيوت عنكبوت«
كند كه صورت خيالي قابل  اصوالً صورت مثالي قابل قسمت نيست و انسان توهم مي«

  ). 429: ، ص22(» قسمت است
ل نامي نبرده و به ذكر عالم عقول بندي عوالم هستي، از عالم مثا سينا نيز در تقسيم ابن

سينا  ابن. رو، هستي از نظر مشاء، پنج مرتبه دارد ازين. و نفوس و طبيعت، اكتفاء كرده است
شود و داراي معادي است كه به  هستي داراي مبدئي است كه از آن شروع مي«: معتقد است
ي عقول است كه   مرتبهي ذات واجب تعالي، مراتب آغاز وجود بعد از مرتبه. گردد آن بازمي

ي نفوس است كه از  بعد از عقول، مرتبه. شود از عقل اول شروع شده به عقل فعال ختم مي
ي  ي نفوس، مرتبه بعد از مرتبه. يابد نفس فلك االفالك آغاز شده به نفس أدني خاتمه مي

از بعد . يابد شود و به صور عناصر پايان مي صور است كه از صورت فلك اعلي آغاز مي
ي هيوالست كه از هيوالي فلك اعلي آغاز شده به هيوالي مشترك  ي صور، مرتبه مرتبه

بنابراين مشائيان اعتقادي به خيال نزولي و عالم ). 372: ، ص33(» پذيرد عنصري پايان مي
ها  اي كه آن  طور كه به مثل افالطوني اعتقادي ندارند و شايد همان ادله مثال ندارند، همان

  . اند در انكار عالم مثال نيز كارگشا باشد مثل افالطوني اقامه كردهبراي نفي 
ي صرف،  در واقع، تقسيم كلي و انحصاري عالم هستي به دو عالم تجرد محض و ماده

همين غفلت تام و عطف . ناشي از غفلت از ارتباط ميان اين دو عالم و چگونگي آن است
 مدركه در دو قوه حس و عقل گرديده است و توجه تام به اين دو عالم، موجب انحصار قواي

رود، به طوري كه بر  ي فلسفي به شمار مي تعيين اصالت يكي از اين دو، از مسائل ديرينه
. پديد آمده است» اصالت عقل«يا » اصالت حس«هاي فلسفي مختلف به  محور آن، نحله
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شناسي، دعواي  رفتي خيال و جايگاه آن در مباحث مع اين در حالي است كه با طرح مسأله

  . هاي فوق، تا حدودي حل گرديد فالسفه در تعيين اصالت
اي است  رو، خيال قوه ازاين. داند هاي حس مشترك مي ي يافته سينا خيال را خزانه ابن

كند و به عبارت ديگر، حس مشترك مدركات خود را به اين  كه مدركات جزئي را حفظ مي
اين امر نشان از آن دارد كه ). 147: ، ص9(كند  فظ ميها را ح سپارد و اين قوه آن قوه مي

اي بديهي است، زيرا انسان  وجود چنين قوه. بين حس مشترك و خيال، تغاير وجود دارد
ها صورت جزئي محسوس را كه قبالً درك كرده است، به خاطر بياورد  تواند بعد از مدت مي

نده باشد، چنين امري ممكن اي محفوظ نما و اگر آن صورت جزئي در اين مدت در قوه
ي يكي از حواس باطني، شأن اساسي در شناخت  مثابه مشائيان براي خيال، به. نخواهد بود
كردند و در برابر عالم حس، به تعقل و  آنان خيال را به عالم حس محدود مي. قائل نبودند

. ار نبوداي در ك شناسي ايشان، شناخت واسطه در نظام معرفت. انديشيدند عالم عقل مي
واسطه همان خيال فعال است كه براي بيان الهامات و مكاشفات، به عارفان و شاعران عطا 

ي مشاء، نفوس فلكي نقش واسطه  شده بود و در فلسفه جايي نداشت و در عوض، در فلسفه
توان براي تدبير عالم  دانستند كه نمي پيروان مكتب مشاء مي. و رابط را ايفاء كرده است

رو، معتقد  اند، اكتفا كرد؛ ازاين  عالمي جزئي است، تنها به عقول، كه موجوداتي كليماده، كه
اند  ي كلي و جزئي به وجود افالكي شدند كه از اثير و جسم لطيف ساخته شده و داراي اراده

مقدرات عالم جزئي در نفوس اين افالك وجود دارد . و خود نيز نفوس كلي و جزئي هستند
توانند  ست كه افرادي مانند پيامبران در بيداري يا افراد عادي در رؤيا ميو به همين خاطر ا

نفوسي ). 118: ، ص14(با اتصال به نفوس اين افالك، از امور آينده يا گذشته با خبر شوند 
دهد؛ يعني  ميخيال متصل انجام ها براي افالك قائل شدند در واقع، كاري شبيه عالم  كه آن

ي افالك متصل  اند به بدنه ي كمال عقلي نرسيده گام مرگ به مرتبهنفوس افرادي كه در هن
شود تا با استفاده از آن بتواند امور خوب يا بد را تخيل كنند و در نتيجه لذت يا دردي  مي

پس نفوس فلكي جايگاه تجمع نفوس انساني خواهد ). 469: ، ص4(شود  براي آن ايجاد مي
 دانست، زيرا اين نفوس بر اثر حركت جوهري در قوس توان آن را عالم مثال بود، اما نمي

اي از عالم كه در قوس نزول است و تقدم بر  اند، بلكه به مرتبه صعود به اين مرتبه نرسيده
اند؛ بنابراين مدافعان مكتب مشاء به مباني و اصولي اعتقاد دارند  عالم مادي داشته برگشته

براي ايشان ممكن نيست، از جمله عدم اعتقاد به كه با آن اصول، باور به عالم مثال و برزخ 
اصالت وجود، وحدت حقيقت وجود و عدم تصور صحيح از تشكيك ذاتي، كه در نهايت، 

اعتقاد به تباين وجود «: گويد استاد آشتياني مي. انكار آن به انكار عالم مثال منجر شده است
لت ماهيت و تباين حقايق و انكار تشكيك خاصي و انكار حركت جوهري و اعتقاد به اصا
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» ي انكار كثيري از مطالب عاليه، بلكه ام الفساد حكمت و معرفت است وجودي اصل و ريشه

همچنين عدم اعتقاد مشائيان به عالم مثال، ريشه در محال دانستن ). 144: ، ص21(
  ). 178: ، ص17(انفكاك بين صورت و ماده دارد 

ي، كه يكي از اعاظم حكماي مشاء در ادوار سيد محقق داماد، ميرمحمدباقر استرآباد
قومي از : گويد ، در انكار عالم مثال ميجذوات و يواقيتشود، در كتاب  اسالمي محسوب مي

ي مسلمان عالمي متوسط ميان عالم  رواقيه، فيثاغورسيان و افالطونيان و رهطي از اشراقيه
اند و آن را هورقليا و  كردهغيب، كه معقول، و عالم شهادت، كه عالم محسوس است، اثبات 

عالم مثال و شهادت مضاف و عالم اشباح و عالم برزخ و اقليم ثامن و ارض حقيقت و خيال 
ي  و اما عالم مثال و مثل معلقه... اند منفصل خوانده و خيال انساني را خيال متصل ناميده

و خوشگوار خيال، اگرچه در مذاق ذوقيات و مشرب خطابيات و قياسيات شعريه، شيرين 
مير ). 63: ، ص35(آيد و ليكن بر منهج فحص و مذهب برهان، مشكل االنطباق است  مي

واسطه ميان ... «: گويد داماد در مقام رد قائالن به مثل معلقه، بعد از تقرير مذهب آنان مي
الدين  سيدجالل). 67: همان، ص(» مجرد و مادي به حسب وجود، صورت برهاني ندارد

مشائيان چون اصالت وجود و وحدت حقيقت هستي و تشكيك خاصي «: ويسدن آشتياني مي
و حركت جوهري و تحول ناقص به كامل را از طريق حركت و سكون تدريجي و نيز وقوع 
تشكيك در ذاتيات و امكان وقوع تشكيك خاصي در يك حقيقت مثل انسان را منكرند، 

  ) 59: همان، پاورقي، ص(» دتوانند خود را از قيود افكار مشائي خارج نماين نمي
   تشكيكي بودن مشاهدات خيالي. 3. 4

داند، اما در  ي خيال را مادي مي از آنچه تاكنون آمد، روشن شد كه فيلسوف مشاء قوه
الرئيس، توجه به  از نگاه شيخ. داند عين حال، آن را استعدادي براي درك امور فوق مادي مي

 داراي مراتب و درجات است، زيرا هرچه عارف عالم قدس و ادراك لذائذ قدسي و عقلي،
داراي قابليت بيشتري براي درك امور مجرد باشد و از گناه و تعلقات دنيوي دورتر باشد، 

كند؛ بنابراين اگر الزم باشد، قدري  تري را درك مي تر شده، مدركات قوي ادراك او قوي
ل ماهوي سعادت و لذت تر بحث شود، بايد گفت نظام عرفاني سينوي بر تحلي اي ريشه

او بر اين باور است كه . داند سينا سعادت را همان احساس لذت و ابتهاج مي ابن. مبتني است
لذت همان ادراك و نيل است به «. از اقسام آن است» الم«و » لذت«مقسم و » ادراك«

شود و رنج و الم، ادراك و نيل  وصول چيزي كه نزد مدرك، كمال و خير محسوب مي
، 3: ، ج3(» شود از وصول چيزي است كه آن چيز نزد مدرك آفت و شرّ تلقي ميحاصل 

سينا در تعريف لذت به صرف ادراك اكتفاء نكرده است؛  از نظر شيخ طوسي، ابن). 337: ص
بسا با حصول صورت مساوي آن تحقق يابد، ولي شخص واقعاً ملتذ و  زيرا ادراك شيء چه
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به معناي اصالت و وجدان، همنشين ساخته است » نيل «رو، آن را با محظوظ نگردد؛ ازاين

گردد كه همراه  بنابراين زماني لذت واقعي براي انسان حاصل مي). 338: ، ص3، ج3(
تر  ي مدركه تحقق يابد؛ پس هرچه حضور امر لذيذ قوي ادراك، حضور امر لذيذ نيز براي قوه

تر خواهد بود؛ و زماني  خيالي نيز قويگردد، لذت از آن و شوق رسيدن به حقيقت صورت 
ي  آيد كه قوه صورت خيالي قوي همراه با لذت شديد براي ادراك خيالي انسان حاصل مي

) الخيال(و ربما كان «ي ناطقه  شود، مگر به قوت قوه خيال قوي باشد و اين امر حاصل نمي
  ). 295: ، ص13 (.»أقوي بقهر القوه النطقيه

هاي شهواني نيز از  شود و حتي لذت وريِ مجرد مافوق ناشي ميلذات خيالي از وجود ن
اين لذات شدت و ضعف دارد، زيرا مراتب وجود مشمول . رشحات لذات معنوي و مجرد است

هاي خيالي  به همين دليل، لذات جسماني در خور مقايسه با لذت. شدت و ضعف است
تفاوت تكويني و وجودي . ناپذيرند نيست و لذات خيالي نيز با لذات عقلي، كه برترند، قياس

ها و استعدادها نيز در ميزان لذت بردن از امور  ها در قابليت ها و اختالف نفوس آن در انسان
ها، با وجود صحت قواي جسماني،  كه برخي انسان سينا، علت اين از نظر ابن. لذيذ تأثر دارد
اند  تر و برتري را چشيده يهاي قو گذرند، آن است كه لذت هاي ظاهري درمي از برخي لذت

گاه كه  پس آن). 334: ، ص3: ، ج3(خبرند  ها بي كه مردمان فرومايه و خسيس الطبع از آن
هاي باطني به  ترين لذت هاي عقلي، كه عالي ترديد لذت اند، بي گونه هاي باطني اين لذت

شود  سبب ميروند، از قوت، غلبه و مطلوبيت بيشتري برخوردارند و همين مسأله  شمار مي
هايي از لذايذ ظاهري و باطني  كه سالكان طريق حق به علت شوق و ميل به چنين لذت

  . هاي حقيقي و متعالي روي آورند راحتي درگذرند و به لذت تر به پست
آورد و آن اين است  الرئيس براي منكرين طريقت صوفيان، عذري فراهم مي پس شيخ

، 3(گشايند  اند، زبان به طعن و انكار عرفا و صوفيه مي بهره كه آنان چون از لذت عقالني بي
  ).337: ص

     

 كاركردهاي خيال. 5
شود كه تبيين، توجيه و حل بخش زيادي از  جا ناشي مي ي خيال از آن اهميت مسأله

كاربرد خيال در مباحث . پذيرد هاي كشفي، علمي و فلسفي با محوريت خيال انجام مي بحث
ناسي عرفان، همواره مورد توجه اهل نظر در علوم فلسفي و ش شناسي و معرفت هستي

در اين ميان، خيال نقشي اساسي در تحقق و تبيين مكاشفات عرفاني . شهودي بوده است
متفاوت » ي متخيله قوه«را با » ي خيال قوه«رغم مالصدرا،  بهالرئيس  شيخ. كند ايفا مي

فته شده است، اما متخيله گاهي هرچه در خيال هست از حس گر«: نويسد داند و مي مي
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، 14(» سازد كه احساس نشده است صور را تركيب و تفصيل داده است، صورت جديدي مي

ترين حكيمان جهان اسالم، براي اولين  ي يكي از بزرگ منزله سينا به بنابراين ابن). 93: ص
 صورت جسماني از ي خيال، كه قادر به انتزاع و ادراك بار، با تمايز نهادن ميان كاركرد قوه
و اظهار و » ابتكار«و » استعاده«ي متخيله، كه قادر به  ماده و نيز حفظ آن است، و قوه
شود،  ي سماوي و جواهر ملكي و عقل فعال حاصل مي احضار صوري است كه از مالئكه

ادراك خيالي را از پايين و جسمانيات دانسته، ادراك تخيلي را از باال و ناشي از موجودات 
داند و  سينا خيال را مدرك و تخيل را فعال غيرمدرك مي از سوي ديگر، ابن. رد و ملكيمج

رو، شيخ اشراق  كند؛ ازاين ي تخيل را نيز خيال ادراك مي بر آن است كه صور موجود در قوه
اين رويكرد در تمايز ميان ). 210: ، ص2: ، ج23(كند  از اين اعتقاد شيخ اظهار تعجب مي

. تأثيري بسيار مهم در آراي فالسفه و حكماي جهان اسالم برجاي گذاشتخيال و تخيل، 
ي باطني  ، مقسم را در حواس باطني نفس، قواي مدركهشفاالرئيس در كتاب النفس  شيخ
ي باطني، بعضي  اما قواي مدركه«: گويد وي مي. پردازد داند كه به ادراك امور جزئي مي مي

ها معاني  كنند و برخي از آن ات را درك ميها قوايي هستند كه صور محسوس از آن
كنند و هم فعلي را انجام  كنند و از قواي مدركه، برخي، هم درك مي محسوسات را درك مي

بنابراين قواي باطني قواي مدركه هستند و مدركه بودن قوا ). 59: ، ص8(» ...دهند مي
اند و يا  مدرك كلياترو، قواي مدركه يا  مقسم است براي تقسيمات قواي باطني؛ ازاين

ي عاقله است و دومي يا مدرك صور محسوسات است و يا مدرك  اولي قوه. مدرك جزئيات
. اند و يا هم مدرك و هم فعال مدرك صور محسوسات يا فقط مدرك. معاني محسوسات

  . ي متخيله ي خيال و قوه ي متوهمه است و دومي قوه اولي قوه
ي خيال و يا مصوره دومين آن  شمرد كه قوه  برميسينا پنج حس باطني در هر حال، ابن

اي است كه از راه حواس  ها و صور محسوسه ي اين قوه حفظ و نگهداري داده وظيفه. است
ي تركيب  واسطه ي متخيله به آيد و گاهي صوري را نيز قوه ظاهري به حس مشترك مي

ه بخش مؤخر بطن موضع اين قو. دارد هاي حسي فراهم كرده است در خود نگه مي صورت
كه صور خيالي در جسم  تواند فعل تخيل را انجام دهد، مگر اين مقدم مغز است و نمي

). 250 – 248: ، صص12(مرتسم شوند، كه اين ارتسام ميان قوه و جسم، مشترك است 
ي متوهمه  ي متخيله، قوه ي خيال، قوه بنابراين شيخ حواس باطني را به حس مشترك، قوه

ي زيرين خود در  ي خيال، هم با قوه كند و بر آن است كه قوه  تقسيم ميي عاقله و قوه
اين قوه از پايين، صورت حس . ارتباط است و هم به قواي باالدستي خود مرتبط است

ي متخيله را در خود حفظ  شده از قوه دارد و از باال صور مركب مشترك را در خود نگاه مي
رسد كه  ي كاركردهاي خيال، به نظر مي سينا درباره بنبا تأمل بيشتر در توصيفات ا. كند مي
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، در بيان يكي االشارات و التنبيهاتشيخ در كتاب . كند وي بر شأن ادراكي خيال تأكيد مي

، 3: ، ج3(داند  ي خيال، آن را مبدأ نخست براي تحريكات بدن مي از كاركردهاي ديگر قوه
  ). 172: ص
   قدرت خيال در هدايت سالك. 1. 5

كند كه داللت بر اين دارد كه  ، مثالي را نقل مياالشارات و التنبيهاتسينا در كتاب  ناب
وي براي . هاي حسي و خارجي دارند تر از صورت هاي خيالي اثري شديدتر و قوي صورت

ي درختي كه بر  راحتي روي تنه زند كه به تأثير خيال در حدوث اشيا، شخصي را مثال مي
گيرد، همين شخص  د، اما همين كه اين درخت روي پرتگاه قرار ميرو زمين افتاده راه مي

قادر به راه رفتن بر روي آن نيست و اين بدان خاطر است كه وقتي خود را باالي بلندي 
كند، سپس  ي خيال خود، صورت افتادن را تصوير و آن را در خود تلقين مي بيند با قوه مي

گويي آن   ت بدن، خود را ناچار به جوابشود كه طبيع آن صورت در نفس چنان قوي مي
: ، ص3: ، ج3(شود  بيند و لذا پس از چند لحظه، مطابق همان صورت به پايين پرتاب مي مي

توان گفت كه با تصويرگري قوي خيال نسبت  بر اساس اين ويژگي خيال، مي بنابراين). 414
گردند و  ع و متحد ميبه لذايذ، تمام قوا به آن سمت و براي وصول به آن لذايذ مستجم

توان اصل احضار صور  همچنين مي. كنند عارف را در رسيدن به آن، به طور جدي كمك مي
ي تأثير خيال در حدوث اشيا استنباط نمود، به اين معني كه اگر فردي  اشياء را از مسأله

ه نموده بتواند خيال خود را در صورتگري اشيا قوي نمايد، خواهد توانست هر آنچه را كه اراد
توان آن را دارد كه وقتي قوي شد و تمحض در صورت  نفس آدمي  در نزد خود حاضر كند و

خيالي پيدا كرد، به طوري كه غير از آن صورت، هيچ صورت خياليِ ديگري مزاحم نفس 
نشده و او را به خود مشغول نسازد، در يك لحظه آن صورت خيالي را در نزد خود حاضر 

  ).272: ، ص8(كند 
  و مكاشفه صور عقليخيال . 2. 5

رسد و  از نظر فيلسوفان مسلمان، قواي ادراكيِ باطني انسان زماني به فعليت مي
كند كه نفس از موجودي ماورائي به نام عقل فعال، آن صور  هاي عقلي را درك مي صورت

ا در اند، زير در نظام سينوي، تمام عقول مفارق طولي عقل فعال. كلي معقول را دريافت كند
گذارند؛ ولي در اصطالح، عقل فعال به آخرين عقل اطالق  عقول بعد از خود تأثير مي

ترين عقل  هريك از عقول مفارقه عقل فعال هستند، ولي نزديك«: گويد سينا مي ابن. شود مي
ي صور معقول توسط  افاضه). 98: ، ص14(» آيد مفارق به ما نسبت به ما فعال به شمار مي

فوس انساني بر اساس ظرفيت و قابليت نفوس است؛ البته اين استعداد در اثر عقل فعال به ن
كه عقل فعال صور معقول را  بعد از آن). 367: ، ص2: ،  ج3(شود  ادراك جزئيات حاصل مي
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شوند و عقل هيوالني نيز از  بر نفس انسان افاضه كرد، صور خيالي بالقوه به بالفعل تبديل مي

ي خيال است، نفس ناطقه را  اي كه در قوه بنابراين ادراك صور جزئيهگرايد؛  قوه به فعل مي
شود؛  ي عاقله منتقل نمي سازد؛ البته عين صور خيالي در قوه براي قبول صور كلي آماده مي

كند صور معقول را از عقل فعال بپذيرد  بلكه در اثر توجه به اين صور، نفس استعداد پيدا مي
گردد و با ادراك اين صور  ل، اين صور در نفس انساني منطبع ميگاه با اشراق عقل فعا و آن

نوپديد در نفس، قابليت براي دريافت اشراقات جديد عقل فعال كه با صور پيشين تناسب 
ي اتصال قوي و نه اتحاد با موجود ما  گردد و اين نحوه استعداد زمينه وجودي دارد آماده مي

 چون صور جزئي را مطالعه كند، استعدادي در آن آورد؛ پس نفس ناطقه فوق را فراهم مي
هاي جزئي  هاي كلي عقلي متناسب با صورت شود كه بر اثر فيض عقل فعال، صورت پيدا مي

ي وجودي فرشتگان و  بنابراين مكاشفه). 367: ، ص2: ، ج3(پذيرد  خيالي را در خود مي
آن بر نفس عارف و تنزّل ي اسماء و صفات االهي از طريق عقل فعال و با اشراق  مشاهده

سينا  خيال در فلسفه ابن. پذير است صور عقلي آن بر خيال به صورت صور مثالي، درك
كند و داراي  اي از قواي باطني است كه نفس را براي پذيرش افاضات علوي آماده مي قوه

ي عقليه است كه موجب آمادگي نفس براي قبول  نقش بسيار فعال و مؤثري در تلقي قوه
اند،  هاي خيالي كه معقول بالقوه شود و با اتصال به عقل فعال، صورت ض از عقل فعال ميفي

شود؛ پس او تعقل را  گردند و عقل هيوالني نيز از قوه به فعل تبديل مي معقول بالفعل مي
ها و مشاهدات عقلي بدون  داند و معتقد است كه فعاليت ي خيال مي مستلزم فعاليت قوه

بنابراين خيال عارفان نقش واسطه را در مشاهده بازي .  ناممكني استي خيال، امر قوه
ان العارفين اذا اشتغلت ذواتهم بمشاهدة «: گويد  ميشرح اشاراتشيخ طوسي در . كند مي

همان، (» عالم القدس فقد يترائي في خياالتهم أمور تحاكي ما يشاهدونه محاكاة بعيدة جداً
تواند در   خيال خود را به كمال قوت برساند، ميي پس اگر كسي قوه). 391: ، ص3: ج

ي  ي آورنده طور كه پيامبر فرشته هاي خيالي را درك كند، همان بيداري همانند رؤيا صورت
. بنابراين پيامبر از طريق خيال به عقل مي پيوندد. ديد وحي را در صورت شخص خاصي مي

تقويت، كمال و به فعليت . كند  ميگيرد و مشاهده علم گذشته و آينده را از عقل فعال مي
اي خاص است،  ي معنوي، مبتني بر زمينه ي يك مشاهده رساندن خيال در مسير تجربه

ها در  شود كه زمينه طور كه در مباحث تجارب ديني و معنوي، توجه داده مي همان
 رو، تا هنگامي كه خيال يك عارف يا ازاين). 65: ، ص36(اند  ها سهيم دهي تجربه شكل

شود  تواند صور متعالي عقلي را كه از عقل فعال اشراق مي انسان كامل آماده نشود، نمي
سازي قواي باطني و خيال عارف، زهد را نوعي تنزّه از  الرئيس براي آماده شيخ. ادراك كند
دارد و از طرفي عبادت عارف را هم  داند كه سرّ او را از حق باز مي ها و شواغلي مي بازدارنده
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خواهد  كند كه عارف حق اول را براي چيزي غير از او نمي داند و تأكيد مي  رياضت مينوعي

پرستد كه  دهد و او را فقط براي اين مي و هيچ چيزي را بر عرفان و معرفت او ترجيح نمي
گيرد، به  ي عارف به غير حق تعلق مي ي پرستش است؛ بنابراين اگر گاهي اراده شايسته

اي براي رسيدن به حق قرار دهد كه هدف بالذات عارف   غير را وسيلهخاطر اين است كه آن
ي  سينا با ذكر احوال عارفان در سير و سلوك، اولين درجه ابن). 375: ، ص3: ، ج3(است 

، تعريف )بند استوار االهي(حركت عرفا را اراده، يعني رغبت به تمسك به عروة الوثقي 
شود كه با يقين برهاني، آگاه شده و با ايمان  ي ميكند و بر آن است كه اراده نصيب كس مي

كه به دنبال آن، سرّش به عالم قدسي حركت كند تا به  طوري قلبي، تصديق كرده باشد، به
  ).378: همان، ص(روح و راحت اتصال نائل آيد 

  خيال و تمثيل عرفاني . 3. 5
، »سالة الطيرر«و » سالمان و ابسال«، »حي بن يقظان«الرئيس در سه حكايت  شيخ

» تصوير خيالي«داند كه سالك طريقِ معرفت بايد از  هايي مي جهان را مملو از رموز و نشانه
ها دست  هاي عقل و نفس فراتر رفته و به معاني عقلي آن سازي ها و سمبل اين رموز و نشانه

به سازي و تصويرگري اديبانه در حي بن يقظان، مرشد طريقِ حقيقت  در اين حكايت. يابد
، سالك به يك پرنده »رسالة الطير«در . شود صورت فرشته و ملك براي سالك ظاهر مي

 - 1315: 3: ، ج16(» ي فردوس افالطون رساله«طور كه در  تشبيه شده است، همان
سير .  عطار، در بيان سلوك روحاني سالك درآمده استمنطق الطيري  و در رساله) 1352

ها و  اي است كه با عبور از مراحل خطرناك، يعني دره روحاني سالك همچون پرواز پرنده
در داستان سالمان و ابسال، . پذيرد گون خود انجام مي ها، به مدد هادي ملكي و فرشته كوه

كه » ابسال«در اين حكايت، . گذارد گذرد و قدم به عالم ملكوت مي سالك از اين نشئه مي
گي عارفانه به وادي شرق، كه همان عالم سمبل عقل يا انسان نوراني است، سرانجام با مر

كه مثال نفس ناطقه است، همچنان در » سالمان«رسد و برادر بزرگش  ملكوت است، مي
ماند و به خلوت و  وادي غرب، كه نماد حرمان و دوري از عالم نور و ملكوت است، باقي مي

  . آورد راز و نياز با خدا روي مي
  

  خيال و تلقّي وحي. 6
حي گوناگون است؛ مثل اشاره، كتابت، نوشتن، رساله، پيغام، سخن معني لغوي و

ي وحي در قرآن كريم، در چهار مورد  واژه). 380: ، ص15: ، ج15(پوشيده و اعالم در خفا 
، سروش )69و68/نحل(، هدايت غريزي )11/مريم(ي پنهاني  اشاره: مختلف به كار رفته است

ي موارد  معني اعالم در خفا در همه). 7/وريش(يا الهام و وحي تشريعي ) 7/قصص(غيبي 
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) ص(فوق وجود دارد، اما معني مورد نظر در اين نوشتار، وحي تشريعي است كه بر انبياء 

وحي به معني . وحي خاص و و حي عام: باشد وحي داراي دو معني كلي مي. گردد نازل مي
ي   و گاهي بدون واسطهي فرشته خاص آن، به انبيا و رسل اختصاص دارد و گاهي با واسطه

ي فرشته مخصوص رسل و اولي العزم و وحي بدون  وحي با واسطه. يابد فرشته تحقق مي
و قسم دوم ) آشكار(توان قسم نخست را وحي جلي  ي انبيا است و مي ي فرشته ويژه واسطه

 بي. ناميد) پنهان(را وحي خفي اي بهره بودند، مانند انبي بسياري از انبيا از وحي جلي
ي موجودات، اعم از حيوان،  وحي به معني عام آن در همه). 454: ، ص2(اسرائيل  بني

ي قيصري، معناي اصطالحي وحي فقط  جماد، انسان و شيطان وجود دارد؛ اما به عقيده
گيرد و آنچه  ي فرشته صورت مي شود كه القاي كالم االهي با واسطه موردي را شامل مي

). 111: ، ص30(ي پيامبران، وحي نيست، بلكه الهام است  رهبدون واسطه است، حتي دربا
ي وحي از نظر حكمت سينوي، عقل فعال و مربوط به عالم عقول و  ي واسطه فرشته

كند؛  با ارتباط با آن، وحي را دريافت مي) ص(مجردات تام است كه نفس متكامل نبي
كه براي انسان كامل و نبي اي تام و كامل،  بنابراين وحي نوعي از مكاشفه است؛ مكاشفه

باشد كه انسان  ي معني و صورت مي در واقع، وحي داراي دو جنبه. يابد االهي تحقق مي
يكي از . كند ي خيال، ادراك مي واسطه كامل معناي آن را توسط عقل و صورت آن را به

ي خيال و  شود، رابطه مواضعي كه در آن، نقش خيال در مكاشفات به خوبي تبيين مي
ي  وحي القا و ادراك معاني معقول است؛ پس چگونه پيامبر ملك آورنده. يافت وحي استدر

كرد و  شنيد، وحي را به طور كامل از او تلقي و دريافت مي ديد، اصوات او را مي وحي را مي
كه به اين  سينا براي اين داد؟ ابن ترين اشتباه و خطا در خود راه نمي در ابالغ آن، كوچك

ي  او درباره. خوبي پاسخ دهد، از طريق تبيين رؤيا وارد بحث نبوت شده است سؤاالت به
هايي كه عقل ما از عقل  رؤيا عبارت است از ديدن صورت«: گويد حقيقت رؤيا چنين مي

هاي خيالي تبديل و سپس توسط حس  دست آورده است و توسط خيال، به صورت فعال به
 به همين فعاليت در ارتباط وحياني ميان شبيه). 83: ، ص5(» اند مشترك مشاهده شده

، وجود دارد؛ يعني در يك سو )167: ، ص12(نبي و عقل فعال، كه همان روح القدس است 
موجود مجردي كه منبع معارف و صور عقلي است قرار دارد و در سويي ديگر، انساني 

از مجراي وحي ي دريافت معارف آسماني  يافته و داراي قواي كامل و قوي كه آماده تعالي
گردد؛ القائي خفي از جانب امر عقلي به اذن  اين معارف وحياني بر اين انسان القا مي. است

اگر اين القا در حالت بيداري باشد، وحي . خداوند در نفسي بشري كه مستعد اين القا است
ي  اين مكاشفه). 223: ، ص6(خواهد بود ) الهام(است و اگر در حالت خواب باشد نفث 

ياني و دريافت الهامي، با اتصال نفس انسان كامل و عارف با عقل فائض فعال تحقق وح
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» اتّحاد«سينا بر خالف بعضي از فالسفه، مانند مالصدرا، اعتقادي به  يابد؛ بنابراين ابن مي

» اتّصال«ي  ؛ به همين دليل، از واژه)488: ، ص3: ، ج24(عقل انساني با عقل فعال ندارد 
در اين اتصال، نبي با عقل فعال خود، معاني كلي و معقول وحي را دريافت . دكن استفاده مي

ي خيالْ آن معاني كلي  گاه قوه شده وحي صريح و كلي است و آن اين معاني دريافت. كند مي
ها را به صورت  ي محاكاتي خود، آن هاي خيالي و مثالي، تلقي و بر اساس وظيفه را به صورت

كند؛ سپس با ورود آن صور به فضاي  مسموعات، تصويرگري مياشكال، حروف، الفاظ و 
تواند  گردد و در نهايت، نبي مي حس مشترك، براي پيامبر قابل شنيدن و يا مشاهده مي

البته از منظر شيخ، شنيدن الفاظ و . وحي را به صورت الفاظ براي ديگران نيز بيان كند
 كه در ذات و ماهيت وحي دخيل ي وحي، أموري نيستند اصوات مسموعه و رؤيت فرشته

شيخ ). 4: ، ص7(باشند، بلكه مربوط به تمثّل وحي معقول در قواي ادراكي نبي خواهند بود 
يتلقي علم الغيب من الحق بواسطة الملك و قوه ) ص(فالنبي«: گويد در رسائل خود مي

فس فارغا التخيل تتلقي تلك فتصورها بصورة الحروف و االشكال المختلفه و تجد لوح الن
فتتنقّش تلك العبارات و الصور فيه فيسمع منها كالماً منظوماً و يري شخصا بشريا فذالك 

، 6(» هو الوحي النه القاء الشيء الي النبي بالزمان فيتصور في نفسه الصافيه صورة الملقّي
ترين نقش را در تبيين  ي خيال اساسي يند، قوهآبنابراين بر اساس اين فر). 252: ص

  .سينا دارد ي وحي از ديدگاه ابن همسأل
  

  گيري نتيجه. 7
ي خيال و صور خيالي و  بسياري از مباحث عرفاني، كشفي و فلسفي با تبيين مسأله )1
  . استشدني  حل، ارتباط آن با عقل فعالي نحوه

سالك با ) اول:  با دو روش مواجه هستيم،در تأثيرگذاري خيال در مشاهدات عرفاني )2
حقايق ) كند، دوم است به سمت كمال رغبت پيدا مي بخش ه برايش لذتادراك صوري ك

  .گردند  مشاهده و ادراك مي،عقلي در قالب تمثالت خيالي
روش درك امور عقلي توسط خيال از اين قرار است كه نفس ناطقه داراي پنج قوه  )3
 ي جرد را به قوهعقل فعال حقايق م. اند  بقيه جسماني، عاقلهي  به طوري كه غير از قوه،است

ي خيال، آن حقايق معنوي را به صورت تمثالت خيالي  كند و قوه عاقله عارف افاضه مي
  . كند ادراك مي

هاي زيادي را   ويژگي، ولي براي خيال متصل،پذيرد شيخ وجود خيال منفصل را نمي )4
زئي و كند به صورت ج هايي را كه مشاهده مي  صورتخيالْ  از جمله آن كه،كند بيان مي

  .دنباش  مانند كم، كيف و وضع مي،داراي بعضي از عوارض جسماني



  ديني دانشگاه شيراز فصلنامه انديشه  128
 و نه ، با اتصال،اي است كه براي نفس سالك اسطهو  عرفاني، ادراك بيي مكاشفه )5
. شود و لذت و ابتهاج عقلي و خيالي را براي او به دنبال دارد  با عقل فعال حاصل مي،اتحاد

  .   شوند فعليت مي يابند و مجرد ميصور خيالي با ارتباط با عقل فعال 
ي خيال با ابزار  داند و بر آن است كه قوه سينا خيال و صور خيالي را مادي مي ابن )6

كند، ولي بنا به قول مالصدرا، شيخ در بعضي از تأليفاتش خيال را مجرد  جسماني ادراك مي
  .  داند مي

ر صورت اعتقاد به جسماني بودن  زيرا د، نقد وارد است،بر ديدگاه مادي بودن خيال )7
اين  مانند و اثبات معاد و حشر جسماني بر خيال، اين قوه و صور آن بعد از مرگ باقي نمي

 از ، آيات و رواياتي اساس مشكل است و نيز بسياري از عقايد مسلمانان كه با پشتوانه
ر و تمثّل مالئك مثل سؤال و جواب در قبر و معراج پيامباند، اثبات نخواهند شد،  مسلمات

  . نزد پيامبر
 زيرا ، داراي مراتب است،ي خيال مشاهدات حقايق خيالي و شهود عارفان توسط قوه )8
  . متفاوت است،هاي سالكان در دريافت اشراقات عقل فعال ها و استعداد قابليت
سينا در بحث كاركرد خيال، آن را مبدأ تحريكات بدن و نسبت صور خيالي را با  ابن )9

  .داند  نسبت تشابهي و محاكاتي مي،ور خارجي و يا عقالنيام
رؤيا به  مكاشفه براي پيامبر است، ي كه نوع،سينا براي توجيه تلقي وحي ابن )10

طوري كه در رؤيا صور عقلي توسط خيال به تمثالت خيالي  گويد همان  ميمتوسل شده،
» روح القدس« كه همان ،لد، وحي نيز با اشراق عقل فعانگرد  ميپذير تبديل و مشاهده

يابد و به صورت حروف، اشكال و صور   براي او تنزّل مي، در ارتباط با خيال پيامبر،است
  .   شود متمثّل مي
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