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تأثیر خیال در مکاشفات صوری از ديدگاه صدرالمتألهین
تاريخ دريافت44/4/01 :

تاريخ تأييد44/7/2 :

مصطفی محبی
محمد ابراهيم نتاج

نقش قوۀ متخيله ـ که فالسفه ازآن به خيال تعبير میکنند ـ همواره در مباحث
هستیشناسی و معرفتشناسی عرفان مورد توجه اهل نظر در علوم فلسفی و
شهودی بوده است .در اين ميان ،خيال نقش اساسی را در تحقق و تبيين بخش
عظيمی از مکاشفات پيش روی عارف ايفا میکند .مالصدرا در تبيين و چگونگی
مسئلۀ فوق ،خيال را به دو نوع متصل و منفصل تقسيم میکند .از نگاه وی ،خيال
متصل يکی از قوای باطنی انسان و نگهدارندۀ صور خيالی است و خيال منفصل
عالمی مستقل است که حد فاصل ميان عالم عقل و عالم حس قرار گرفته است.
نفس عارف با سلوک باطنی خود با وساطت خيال متصل با خيال منفصل ارتباط
برقرار کرده ،صور مثالی را که به خيال متصل تنزل نموده است در خواب و بيداری
مکاشفه میکند .ثمرۀ اين مکاشفه اتحاد نفس با مشهود خود و علم حضوری به
آن است .مالصدرا کرامات اوليا را نيز براساس خالقيت خيال و مسئلۀ وحی را
براساس قدرت خيال تبيين میکند و آن را ترکيبی از انواع مکاشفات (صوری
ومعنوی) میداند.
* دانشآموختۀ سطح چهار حوزۀ علميۀ قم ،عضو هيأت علمی دانشگاه پيام نور.

** استادیار دانشگاه پيام نور.

*

**
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واژگان کلیدی :مالصـدرا ،ادراک خيالی ،خيال متصـل ،خيال منفصـل ،صور
مثالی ،مکاشفۀ صوری ،مکاشفۀ معنوی.
مقدمه

بحث خيال ،بهعنوان مرحلهای از شناخت باطنی انسان ،اولين بار در فلسفه به
معنای کالسيک آن به وسيلۀ افالطون در کتاب جمهور طرح شد .بعد از او ،ارسطو،
با ورود به بحث خيال ،تخيل را به دو قسم حسی و عقلی تقسيم نمود (ارسطو،

 )202 :6611و پيرامون آن مباحثی را بيان کرد .سپس ،فلوطين ،در «اقنوم سوم» ،هنر
را ادراک باطنی صور اشياء دانست که اين ديدگاه ،در واقع ،پذيرش قوۀ خيال است.
در جهان اسالم ،مسئلۀ خيال اولين بار به وسيلۀ يعقوببناسحاق کندی مطرح
گشت .وی برای انسان قوهای باطنی به نام خيال قايل شد که مخزن نگهداری صور
اشياء است( .الکندی ،بیتا )661 :همچنين ،بزرگانی همانند فارابی ،ابنسينا،
سهروردی ،ابنعربی ،قيصری و صدرالدين شيرازی در آثار خويش ،به طور
گسترده ،به موضوع خيال و مباحث مرتبط آن پرداختند و خيال را با تعريف انواع
آن و بيان ويژگیهای آن با مسئلۀ شهود عارفان مرتبط دانستند.
بحث خيال در دو حوزۀ مهم وجودشناسی و معرفتشناسی مطرح است .بررسی
نقش خيال در مکاشفات صوری ،در واقع ،بحثی معرفتشناختی از جايگاه خيال
در علوم کشفی و فلسفه عرفان است ،که به توجيه مشاهدات و ادراکات کشفی
عرفا بر مبنای عملکرد خيال میپردازد .عارف از قوۀ خيال بهعنوان مهمترين ابزار
برای مکاشفه عرفانی استفاده میکند ،زيرا خيال واسطۀ ميان قوای جسمانی و قوای
عقلی و نيز بنا بر اعتقاد به عالم خيال ،نقطۀ وصل عالم جسمانی و عالم عقول است
و تجليات الهی به واسطۀ عالم خيال در خيال متصل ظهور میيابد.
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استاد جاللالدين آشتيانی در مقدمۀ کتاب نقد النصوص جامی مینويسد:
«مالصدرا ،در تصوف ،طريقۀ ابنعربی را اختيار نمود( ».جامی )63 :6630،ازاينرو،
طبعاً ،مالصدرا در مباحث عرفانی و نظريهپردازیهای آن نيز به ابنعربی نزديک
است .اساساً ،صدرالمتألهين در سه موضوع مهم در بحث خيال مثأثّر از ابنعربی
است .1 :تجردخيال  .2اثبات عالم خيال  .3انفکاک برزخ نزولی از برزخ صعودی.
(ر.ک .صدرالدین شیرازی6386 ،م ،ج)262-262 :3

با توجه به مطالب فوق ،مسئله در اين نوشتار اين است که از ديدگاه مالصدرا
اقسام خيال و مکاشفات کدام است؟ و خيال ،با توجه به انواع آن ،چه نقشی در
مکاشفات صوری عارفان دارد؟
 .1مفهومشناسی خیال

خيال ،در لغت ،به چيزی غيرواقعی که واقعینما باشد اطالق میشود( .ابنمنظور،

 ،6616ج )260 :62و در قاموس قرآن ،خيل ،بر وزن علم و فلس ،به معنای گمان
است که در قرآن هم استعمال شده است (قریشی ،6636 ،ج« :)663 :2فَإِذا حِبالُهُمْ وَ
عِصِيُّهُمْ یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعَى (طه)11 :؛ [موسى گفت :بلکه شما بیافکنيد.
(آنها افکندند ]).پس ،به ناگاه ريسمانها و عصاهاى آنها در اثر سحرشان در خيال
موسى مصور شد که [به هر سو] مىشتابند.».
اما در معنای اصطالحی ،خيال قوهای است که صورتهای ايجادشده در حس
مشترک را نگه میدارد؛ اين قوه به خزانهای میماند که همه صورتهای جزئی
ادراکشده به وسيلۀ حواس در آنجا بايگانی میشوند( .قاینی)68 :6611 ،

مالصدرا به دو قسم خيال متصل و منفصل معتقد است.
وی خيال متصل را چنين تعريف میکند:
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خيال عبارت از صورتی است که بعد از غيبت صورت حسی در نفس باقی
میماند ،چه در خواب باشد و چه در بيداری ،که در عالم نفس مقيد انسانی موجود
است( .صدرالدین شيرازی1891 ،م ،ج819 :3؛ همو)141 :1333 ،

و در جای ديگر ،درباره خيال متصل مینويسد:
قوۀ خيال آن است که شأنش ثبت و حفظ صور مجرد از ماده است مجردی که
به حد تجرد عقلی نرسيده باشد .سپس ،بر اين صور مجرد ،مثالً ،رنگ يا طعم يا بو
يا صدا و يا حرارت عارض میشود( .صدرالدین شيرازی1891 ،م ،ج)31 :9

حفظ و ثبت صور به وسيلۀ اين قوه پس از ادراک آن صور تحقق میپذيرد،
زيرا قوۀ خيال مدرک صور خيالی است( .صدرالدین شيرازی ،1338 ،ج )819 :3از لحاظ
هستیشناسی[« ،اين] قوه جوهری باطنی است که غير از عقل و غير از حس است
و عالم آن عالمی است غير از عالم عقل و عالم طبيعت و حرکت ... .و موضع
تصرف آن کل بدن است و قلمرو آن در انتهای جوف اول و آلت آن روح غريزی
است( ».صدرالدین شيرازی1891 ،م ،ج)414 :9
 .2نفس و قوۀ خیال

مالصدرا ،همانند حکمای پيشين ،برای نفس ،قوای حسی ،خيالی ،وهمی و
عقلی قايل است .در حکمت متعاليه ،از قوۀ خيال بهعنوان يکی از ادراکات درونی
انسان نام برده میشود( .همان ،ج )198 :9از اين منظر« ،قوۀ خيال  ...يکی از درجات
نفس است که متوسط بين درجۀ حس و درجۀ عقل میباشد ،زيرا نفس با اينکه در
جوهر بسيط است اما دارای نشئات و مقامات متعدد است ،که برخی نسبت به
برخی ديگر برتری دارد»( .همان ،ج )819 :3قوۀ خيال ،مانند قوۀ عاقله ،جدا از
اندامهای انسان و دارای ويژگیهای مجردات است( .صدرالدین شيرازی)444 :1331 ،
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نفسْ افعال خود را با ياری قوايی که در استخدام دارد انجام میدهد و اين قوای
نفسیاند که در مادۀ جسمانی منطبع و منتشر میشوند و نفس در مرتبهای برتر از
آنها قرار میگيرد و به ساحت تجرد از ماده نزديک میشود( .مصباح یزدی ،1391،ج:1
)94

مالصدرا قوۀ خيال را همچون ساير قوا بهمنزلۀ ابزارِ ادراک میداند که زمينۀ
ادراک را برای نفس فراهم میکند .اما مُدرِک حقيقی و خالق صور خيالی خود
نفس است( .صدرالدین شيرازی1891 ،م ،ج )441 : 9نفس آدمی در مقام ادراک خيالی
با قوۀ خيال متحد میشود و ،بهعنوان خيال متصل ،صور خيالی را ابداع و ايجاد
میکند .از ديدگاه صدرالمتألهين ،نفس يک حقيقت دارای مراتب است و در سير
صعودی خود با حرکت جوهری از جسم و عالم طبيعت میگذرد و به عالم مثال
يا برزخ وارد میشود و پس از طیّ مراتب مثالی به عالم عقول میرسد .اين فرايند
در نفس به کمک قوۀ خيال و قوۀ عقل صورت میپذيرد .نفس انسانی اگر به مقام
خيال و مثال برسد ،میتواند صور خيالی از خود ابداع کند .مالصدرا مینويسد:
نفس آدمی اگر از مرتبۀ اعلی و تجرد خود به مقام طبيعت يا حس تنزل کند،
عين طبيعت و حواس و عين المسه و شامه و حواس ديگر است .اگر به مقام خيال
برسد ،عين قوۀ مصوره است .اما نفس اين توانايی را دارد که تا عقل باال رود.
(صدرالدین شيرازی ،1338 ،ج)484 :8
 .3خیال و مراتب وجود

در فلسفۀ اسالمی و عرفان نظری ،شناخت سلسلۀ عوالم و مراتب وجود و
چگونگی ارتباط و همبستگی آنها با يکديگر از اهميت ويژهای برخوردار است.
عالم خيال يا مثال منفصل ـ که جهانی اضافهشده در منظومۀ معرفتی بزرگانی مثل
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شيخ اشراق و ابنعربی و صدرالدين شيرازی است ـ مسير نزول فيض را از مبدأ
هستی تا مراحل زيرين هستی کامل میگردانند .مالصدرا دربارۀ وجود عالم
معقوالت با مشائيان (ابنسینا )38 :6616 ،و دربارۀ وجود عالم خيال يا مثال با
سهروردی (سهروردی ،6632 ،ج )13 :6و محيیالدين ابنعربی (ابنعربی6366 ،م ،ج:6

 )638موافقت دارد و نظر مالصدرا در اين باب بسيار شبيه به آرای ابنعربی است.
براساس ديدگاه نهايیِ مالصدرا در حکمت متعاليه ،عوالم هستی سه عالم عقول،
مثال ،حس يا ماده است (صدرالدین شیرازی )132 :6621 ،و برخی از پيروان وی نيز
از او در اين عقيده متابعت کردند (طباطبایی .)661 :6612 ،اما صدرالمتألهين در برخی
از آثارش در تبيين قوس نزولی وجود از حق تعالی ،قايل به دو عالم (عقول و
مادی) شده ،عالم مثال يا خيال منفصل (برزخ نزولی) را مطرح نمیکند (صدرالدین

شیرازی6386 ،م ،ج )662 :8و در هيچ مورد ،فصل خاصی را به آن اختصاص
نمیدهد( .جوادی آملی ،6681 ،ج )116 :2-6اما ايشان ،در حکمت متعاليه ،تحت تأثير
ابنعربی و سهروردی ،به عالم خيال منفصل بهعنوان يکی از عوالم سهگانه و
موجودات خيالی ـ که همان مُثُل معلقه است ـ باور دارد (صدرالدین شیرازی6386 ،م،

ج )202 :6و معتقد است« :عالم مثال متوسط بين عالم مفارقات و عالم ماديات است»
(همو ،)623 :6611 ،زيرا ميزان تجرد آن از حس بيشتر و از عقل کمتر است .از نظر
مالصدرا ،عالم ميانی همان خيال مطلق يا عالم خيال و خيال کلی و لوح قدر است.
(همو ،ب )626 :6683بنابراين ،حکيم شيراز عالم صور معلقه (عالم مثال) را عالم
اوسط دانسته و آن را برزخ ميان عالم عقول و جهان ماده بهشمارآوردهاست.
(ابراهیمی دینانی )612 :6633 ،از اين منظر ،عالم خيال در شروع خلقت تکوينی خود
در انتهای عالم محسوسات و ابتدای عالم روحانی عقلی هست( .صدرالدین شیرازی،
)212 :6616

سال نهم ،تابستان  ،6931شماره مسلسل 93

83

 .4ادلۀ اثبات عالم مثال

بسياری از بزرگانِ پيش از مالصدرا عالم مثال را انکار کردند (رضانژاد:6686 ،

 ،)611بزرگانی مثل ابنسينا ،ميرفندرسکی ،عبدالرزاق الهيجی و محمدباقر ميرداماد
(میرداماد .)11 :6680 ،و در ميان متکلمان ،صاحب شوارق االلهام منکر عالم مثال
شد( .بهاءالدین الهیجی )11 :6632 ،پيروان مکتب مشاء نيز عالم مثال را نپذيرفتند
(میرداماد )11 :6680 ،اما صاحبان حکمت اشراق (سهروردی ،6632 ،ج )113 :6و
حکمت متعاليه (صدرالدین شیرازی6386 ،م ،ج )60 :6براهين متقنی برای اثبات عالم
مثال اقامهکردهاند.
عالم مثال منفصل از دو طريق قابل اثبات است :کشفی و عقلی.
 .1-4دلیل کشفی

اهل عرفان به وجود عالم مثال براساس مشاهدات انبيا ،اوليا و سالکان طريق
حقيقت اعتراف دارند (قطبالدین شیرازی )136 :6686 ،و آن را قطعی شمردهاند.
(جوادی آملی ،6682 ،ج )112 :1محقق الهيجی معتقد است :اشراقيان و صوفيان
متفقاند که بين عالم عقلی ـ که عالم مجردات محض است ـ و عالم حس ـ که
عالم ماديات محض است ـ عالمی است که موجوداتِ آن مقدار و شکل دارند اما
ماده ندارند .اثبات اين دعوی مستند به مکاشفه است و پوشيده نيست که غايت
کشف ،بر تقدير صحت ،مشاهدۀ اين صور است( .الهیجی )161 :6632 ،مالصدرا
در سه رسالۀ فلسفی در توصيف عالم مثال نوشته است :عالم مثال عالمی باطنی
است که مورد مشاهده اهل کشف واقع شده است و عالمی واقعی است که با اين
چشم و حواس ظاهری مشاهده نمیشود؛ عالم مثال عالمی است که سالکان و
اهلرياضت آن را مشاهده میکنند( .صدرالدین شیرازی ،الف)226 :6683

مستند ديگری که عرفا بر اثبات عالم مثال بدان تأکيد دارند مشاهده در خواب
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و رؤياست .خداوند متعال فقط از آن رو خواب را در بشر قرار داده است که
هرکس بتواند خيال را تصديق کند و بداند که جهان ديگری هم مشابه جهان
محسوس وجود دارد( .ابنعربی6366 ،م ،ج )638 :6البته ،نمیتوان ادعا کرد که اگر
متعلق اين مشاهدات در خارج از ذهن وجود داشت ،هر انسانی که حواس سالم
دارد آن را مشاهده میکرد ،زيرا همانطوری که تخيلِ اين امور مشروط به شرايطی
است و بعضی از افراد هرگز تخيلی از اين امور ندارند ،احساس و مشاهدۀ اين
امور نيز مطلق نيست ،بلکه شرايطی دارد( .جوادی آملی ،6682 ،ج)112 :1
 .2-4دلیل عقلی

ـ دليل اول (برهان امکان اشرف) :عالمه در نهايۀ الحکمه ،در اثبات مثال منفصل،
برهان امکان اشرف را اينگونه تقرير میکند:
شرافت و خسّت مذکور در اين برهان ـ بنابر اصالت و تشکيک وجود ـ به
شدت و ضعف وجودی بازمیگردد .شدت و ضعف وجودی همان عليت و معلوليت
است که وجود معلول وجود ربطی و قائم به موجِد خود است .مرتبۀ ضعيف نسبت
به مرتبۀ قوی رابط محض است و هيچگونه استقاللی ندارد و مرتبۀ شديد مقوّم
آن است ،تا اينکه سلسلۀ رابط و مستقل به ذاتی منتهی شود که هيچگونه ربط و
وابستگی برای آن متصور نيست و از هر جهت مستقل است .بنابراين ،هرگاه فرض
کنيم که مرتبۀ ضعيفِ تحقق يافته ،به حکم اينکه اين مرتبه عين ربط به مرتبۀ
شديدتر و کاملتر از خود است و تحقق رابط بدون مستقل محال است ،در نتيجه،
ترديدی نيست که مرتبۀ کاملتر ،که مقوّم مرتبۀ ضعيف است ،تحقق يافته است.
(ر.ک .طباطبایی)341-341 :1334 ،

ـ دليل دوم :همچنين ،عالمه طباطبايی در حاشيه بر اسفار استداللی را برای
اثبات عالمِ مثال آورده که خالصۀ آن چنين است :همانطور که نفس در مقام تعقل
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محتاج عقل مجرد بالفعلی است که آن را از قوه به فعليت برساند ،قوۀ خيال نيز
محتاج خيال منفصل است تا نفس را در مقام ادراک متخيالت به فعليت برساند.
(صدرالدین شیرازی6386،م ،ج[ 180 ،6پاورقی])

ـ دليل سوم :صدرالدين شيرازی ،در استداللی ،ادراکات سهگانۀ حسی ،خيالی
و عقلی را شاهدی بر وجود عوالم سهگانۀ هستی میداند :نفس مجردِ انسان از
طريق ادراک قوای ظاهری خود وجود عالم ماده ،و به واسطۀ ادراک قوای باطنی،
وجود عالم شبحی و مقداری (عالم مثال) را اثبات میکند و از طريق ادراک ذات
خود و حقايق عقلی بر وجود عالم عقلی آگاه میگردد( .همان ،ج)60 :6
 .5تجرد خیال

از منظر حکمت متعاليه ،نفس برای ادراک خيالی و مثالی از وجود خود به
مرتبهای ديگر از محسوس و از آنجا به مرتبۀ خيالی و از مرتبۀ خيالی به مرتبۀ عقلی
میرود و موضوع ادراک يا علم خود را در هر مرتبهای از وجود او که باشد ادراک
میکند( .همان ،ج )263 :8ادراک و مشاهدات صور مثالی در عالم مثال و ادراک صور
خيالی در خيال متصل به وسيلۀ نفس جز با تجرد خيال امکانپذير نخواهد بود.
فارابی ،شيخ الرئيس (ابنسینا )268 :6686 ،و شيخ اشراق (ر.ک .سهروردی ،6632 ،ج:2

 )262-266قوۀ خيال را مادّی میدانند ،ولی اثبات عقلی تجرد خيال از ابتکارات
مالصدرا است ،گرچه پيش از او اصل مجرد بودن خيال را ابنعربی پذيرفته بود
(ابنعربی6366 ،م ،ج 622 :6و ج )682 :1و فخرالدين رازی نيز براهينی بر تجرد خيال
اقامه و داليل مادی بودن خيال را نقد کرده است (فخرالدین رازی6166 ،ق ،ج:2

 )261تجرد خيال تجرد تام عقلی نيست ،بلکه دارای تجرد مثالی است و مجرد
مثالی نه دارای تجرد محض است و نه ماده صرف ،به اين معنا که خيال ،در عين
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حال که فاقد ماده است ،عوارض مادی مانند شکل و مقدار را داراست .مالصدرا
چهار دليل در مباحث ادراک ،سه برهان در بحث «تجرد نفس» بر تجرد خيال آورده
و در مبحث «النفس کل القوی» ،نيز وجوهی را بر تجرد خيال ذکر کرده است.
(برقعی)30 :6683 ،

اکنون دو برهان بر تجرد خيال بهاختصار آورده میشود:
ـ صور خيالی و ادراک خيالی خاصيت امور مادی را ندارند ،زيرا از جمله
خواص امور مادی وضع و محاذات است و صور خيالی فاقد چنين ويژگیای
هستند ،اما ازآنجاکه حصول امر مجرد برای قوۀ جسمانی و مادی ممکن نيست،
پس ،مُدرِک اين صور بايد قوهای مجرد باشد .اما اين قوه نمیتواند قوۀ عاقله باشد،
زيرا مدرکات عقلی کلی و انقسامناپذيرند اما صور خيالی کلی نبوده بلکه دارای
آثار و عوارض مادیاند .پس ،قوۀ خيال و صور خيالی هر دو مجردند( .صدرالدین
شیرازی ،6613 ،ج)138 :6

ـ بعضی از صور خيالی ما در خارج وجود ندارند ،مانند تصور «دريايی از جيوه»
يا «کوهی از ياقوت» .اين صور خيالی امور وجودیاند ،به دليل اينکه تشخصْ اثر
وجود است و اين صور از يکديگر و همچنين از صور محسوسِ برگرفته از اشياء
خارجی قابل تمييز میباشند .از طرفی ،محال است چنين صورتهای خيالی در
قوهای مادی از بدن منطبع باشند ،زيرا اين صور با حجم بسيار بزرگ نمیتوانند در
بدن مادی با مقدار محدود بگنجند .لذا ،محل اين صور امری غيرمادی و مجرد
است .پس ،خود آن صور خيالی هم بايد مجرد وغيرمادی باشند( .همان)
 .6خیال و کرامات اولیا

مالصدرا ،مانند سهروردی( ،قطبالدین شیرازی )183 :6686 ،معتقد است :نفس
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انسان به واسطۀ قوۀ خيال از خالقيت خاصی برخوردار است و میتواند صور مادی
و مجرد را ايجاد کند و همان صور را مکاشفۀ صوری و مثالی نمايد .مالصدرا
معتقد بود« :خداوند نفس آدمی را به گونهای آفريده که قادر به ايجاد صور اشياء
مجرد است ،زيرا از سنخ ملکوت و عالم قدرت است( ».صدرالدین شیرازی6386،م،

ج )611 :6از ديدگاه حکيم شيراز ،اگر اين صور به وسيلۀ اوليا و عرفا ايجاد گردد،
در خارج از نفس انسان به دليل اتصال به عالم قدس دارای آثار خارجی و عينی
خواهد بود .وی برای تأييد گفتۀ خود به سخن ابنعربی تمسک میجويد:
قول ابنعربی اين مطلب را تأييد میکند ،آنجا که میگويد :هر انسانی با وهم
خود در قوۀ خيال اموری را ايجاد میکند که هيچ وجودی جز در خيال ندارد و اين
چيزی است که برای هرانسانی ممکن باشد .اما عارف با همت خود چيزی را در
خارج ايجاد میکند و خارج از خيال اوست( .همان ،ج)433 :1
 .7ويژگیهای صور خیالی و عالم خیال

عالم خيال موطن صور مثالی است ،صوری که دارای ويژگیهای منحصر به
فردیاند .اين صور در نوع خود واحدند ولی در مقدار متفاوتاند( .صدرالدین
شیرازی6386 ،م ،ج)262 :8

صدرالدين شيرازی يکی از ويژگیهای صور مثالی را اينگونه برمیشمارد:
صور خيالی در وجود و بقای خود نيازی به حضور مادۀ جسمانی ندارد( .همو،

بیتا )668 :و عالم مثال و صور مثالی را نمادی برای متعلقات آن صورمیداند« :در
عالم مثال ،حقايق به شکل نمادين و رمزی آشکار شده ،روحها در آن متجسد
میشوند و اجساد در آن تروح میيابند( ».همو6386 ،م ،ج )228 :3ويژگی ديگر عالم
مثال از ديدگاه مالصدرا اين است :بين صور موجود در عالم مثال و افراد مادیِ
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عالم طبيعت رابطۀ علّی و معلولی برقراراست .مالصدرا مینويسد« :رابطۀ مُثُل با
افراد جسمانی رابطۀ اصل و فرع است ،يعنی افراد طبيعی نوع ،معلول و اثر فرد
مثالیاند( ».همو ،6613 ،ج)12 :2

اما عالم خيال نيز دارای ويژگیهای متعدد است .اين عالم واسطۀ ميان عالم
حس و عالم عقل و جوهری مستقل و قائم به ذات است و از هر حرکت ،تجدد،
تغيير و فساد مبرّاست و وجودی تمامتر و کاملتر از وجود مراتب زيرين هستی
دارد و «عالم عينی مستقلی است که وجود عينی آن عين شعور و ادراک است».
(همو ،بیتا )668 :همچنين ،از ديدگاه مالصدرا ،کل عالم خيال صورت بدون ماده و
وجودش فعليت بدون قوه و کمال بدون نقص است( .همو ،6613 ،ج )223 :2اين
عالم جامع برخی از صفات عقالنی و جسمانی است و ،ازاينرو ،عالمی با اوصاف
متضاد و جامع اضداد است .برای نمونه ،عالم مثال از نظر مقدار به عالم کون و
فساد شباهت دارد و از نظر استغنای از مادۀ طبيعی و دنيوی مانند عالم عقلی است.
از سوی ديگر« ،آنچه در عالم حس و ماده موجود است در عالم مثال به نحو اعلی
و اتم موجود است .ازينرو ،عالم مثال بسيار عظيمتر و دارای مراتب بيشتری از
عالم ماده است( ».همو ،بیتا )681 :و به تعبير حکيم شيراز « ،عالم مثال و خيال
منفصل مراتب متفاوتی دارد که دورترين آن پشت سر پايينترين مرتبۀ عالم عقول
است( ».همو )132 :6621 ،بدين ترتيب ،عالم خيال عالمی باطنی است که برای
صاحبان کشف مورد مکاشفه قرار میگيرد و اين عالم عينی به وسيلۀ چشم و
حواس ظاهری مشاهده نمیگردد (همو ،الف ،)226 :6683زيرا اين عالم عالمی است
که حقيقت آسمان ،زمين ،ابعاد ،اجرام ،اشخاص و کيفياتش کالّ با اين عالم متباين
است.
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 .8مکاشفه

مکاشفه مواجهۀ باطن با حقايق هستی و واقعيتی از سنخ علم و ادراک حضوری
است و متعلق چنين ادراکی ،عالوه بر مظاهر ملکوتی و مثالی ،در نهايت ،مشاهدۀ
جمال حق تعالی است ،و ثمرۀ اين مکاشفه ظهور شیء است برای قلب ،به نحوی
که شک و ريب در آن باقی نماند( .سهروردی6633 ،ق ،ج )621 :1در واقع ،مشاهده
معاينهای عرفانی است که به وسيلۀ آن ،حقيقت وجود چنانکه هست برای انسان
پديدار میگردد( .ابراهیمی دینانی )26 :6633 ،مشاهدات عرفانی در معرفتشناسی
فوق ادراک عقلی بهشمارمیآيند .اين مشاهدات از افاضات ربانی و تعاليم الهی بر
قلب سالک است .تعاليم ربانی همان علوم کشفی يا ادراکات بیواسطهاند که از راه
ذوق و وجدان برای سالک حاصل میگردد( .صدرالدین شیرازی)611 :6616 ،

بنابراين ،شهود و مکاشفه واقعيتی از سنخ آگاهی و ادراک حضوری است و متعلق
چنين ادراکی ،عالوه بر مظاهر ملکوتی و مثالی ،در نهايت ،مشاهدۀ جمال حق
تعالی است که با نفی انانيت نفس حاصل میگردد .بدين ترتيب ،مدرک ـ که همان
نفس ناطقه است ـ در هر مرتبهای از ادراک و آگاهی با معلوم بالذات خود متحد
میگردد ،به طوری که در مکاشفات صوری ،نفس قادر خواهد بود صور مثالی را
در عالم بيداری مشاهده کند (همو ،)102 :6682 ،زيرا از نظر مالصدرا ،کيفيت ادراک
موجودات خيالی اينگونه است که نفس هنگام ادراک مخيّالت با متخيّل و نشئۀ
خيال متّحد میگردد( .ر.ک .همو6386 ،م ،ج)261 :8
 .1-8مکاشفه عالم مثال و خیال

از نظر مالصدرا ،به طور کلی ،نفس دارای دو مرتبۀ ادراکی است :ادراک کليات
يا مرتبۀ عقالنی و ادراک جزئيات .ادراکات جزئی خود دو مرتبه دارد :ادراکات
حسی و ادراکات خيالی .حس مشترک زمينهساز ادراک حسی و قوۀ خيال زمينهساز

تأثیر خیال در مکاشفات صوری از ديدگاه صدرالمتألهین

199

ادراک خيالی است و در واقع ،قوۀ خيال آلتی برای درک مرتبۀ مثالی نفس است.
فرايند ادراک مثالی نفس ،براساس حکمت متعاليه ،به اين صورت است که مالک
علمْ حضور و مالک حضورْ تجرد است و از طرفی ،صور محسوس و خيالی نيز
از تجرد نسبی و مثالی برخوردارند .اتحاد صور مخيّل و معقول با ذات انسان او را
به جهان عقلی ،که جامع کماالت عوالم مادون است ،مبدل میسازد و به جوهر
ذات خويش ،جهانی عقلی میگردد که ماهيت کل اشياء در اوست( .صدرالدین

شیرازی )203 :6611 ،آدمی با ادراکات باطنی به ثبوت عالم شبحی مقداری داللت
میشود ،همانطور که با ادراک ذات خود و حقايق عقلی به وجود عالم عقلی ـ که
فوق عالم حسی و خيالی است ـ راه میيابد( .همو6386 ،م ،ج )600 :6ازاينرو،
صدرالدين شيرازی مینويسد:
صورت خيالی داخل مغز نيست بلکه در عالم ديگری يعنی عالم مثال است که
نفس حسب اتصال به عالم مثال آن را مشاهده میکند و همانا ،عالم مثال نفس را
برای اتصال آماده میکند و نفس قوۀ خيال را برای اين اتصال و مشاهده
بهکارمیبندد( .همو)113 :1333 ،

اتصال در اين بيان به معنای اتحاد نفس سالک با عوالم مافوق حس است و اين
اتحاد˚ زمانی رخ میدهد که نفس انسان عين معقوالت گردد و با عقل فعال متّحد
شود( .صدرالدین شیرازی6386 ،م ،ج )188 :6در اين صورت ،نفس هنگام ادراک
مخيّالت با متخيّل و نشئۀ خيال متّحد میگردد (همان ،ج )261 :8و بر مبنای اين
اتحاد ،نفس میتواند صور خيالی موجود در عالم مثال را خلق و ابداع کند و آن را
در خواب و بيداری مشاهده نمايد .همين نفس که در ابتدا خالی از هرگونه صورت
علمی و ادراکی است ،بهتدريج ،با شروع فرايند ادراکهای حسی به فعليت میرسد
و با فعال شدن حواس ظاهری و باطنی ،مراحل آگاه شدن را سپری میکند و
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ادراکات حسی و خيالی و ،سپس ،در مراحل عالیتر ،ادراکات عقلی برايش حاصل
میگردد ،تا آنجا که نفس بر اثر کمال و فعليت میتواند صور معقول ،خيالی و
حسی را در خود ايجاد کند( .همان ،ج )663 :6پس ،از نظر مالصدرا ،خيال عالمی
مستقل و عينی و دارای وجودی منحاز است که عارف میتواند به کمک قوای
باطنی ـ که چشم و گوش خيالی ناميده میشود ـ صور مقداری موجود در عالم
خيال را مکاشفه و مشاهده کند .مکاشفۀ اين عالم و موجودات آن به اين صورت
است که در مرتبۀ کشف صوری ،نفس به عالم مثال راه يافته ،بر حقايق موجود با
صورتهای مثالی دست میيابد( .صدرالدین شیرازی )386 :6621 ،و با عقل فعال
متّحد میشود (همو6386 ،م ،ج.)188 :6
 .2-8کیفیت کسب معرفت شهودی

باب مشاهدۀ ملکوت مسدود نيست و ،به تعبير مالصدرا ،اگر مانعی از جانب
نفس و حجابی از غلظت طبع نباشد ،کبريت نفسِ هر شخصی به اندازۀ سعی و
حرکت باطن خويش مستعدّ است تا شعلهای از آتش ملکوت يا نوری از انوار
جبروت آن را مشتعل سازد (صدرالدین شیرازی6386 ،م ،ج )682 :6و اين اشتعال
نفسانی سبب مشاهدۀ موجودات خيالی و آگاهی از چگونگی آنها میشود ،که برای
وصول به اين امر نياز به مجاهدت نفس و آمادهسازی مرتبۀ خيالی نفس جهت
تنزالت و تمثالت امور مثالی دارد و اين «پيشزمينهها نه تنها در شکلدهی و تعيين
تجربۀ عارف مؤثرند ،اساساً ،نسبت به مکاشفۀ نقش مکوّن و ايجادی دارند».
( )Proudfoot: 1985: 123بر اين اساس ،اگر کسی عاليق و تمايالت طبيعی و بدنی
را تضعيف کند ،میتواند مجردات خيالی را به حقيقتِ مشاهده ادراک کند ،هرچند
از عالم طبيعت بيرون نرفته باشد .بنابراين ،انسان قدرت و توانايی چنين ادراکی را
دارد .اما رسيدن به اين مرحله منوط به کم کردن اشتغال به عالم طبيعت است .پس،
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«بيداری از خواب غفلت کسی را دست ندهد مگر اينکه نفس خود را به وسيله
رياضتهای شرعی و مجاهدتها ورزيده ساخته باشد ،رياضتهايی چون نماز و
روزه و پرهيز و زهد حقيقی از لذايذ دنيوی و اميال پست ،تا مهيای دريافت حقايق
و فهم معارف گردد( ».صدرالدین شیرازی )10 :6636 ،يکی از اولين و مهمترين
مراقبتهای نفسانی روحانی برای سالک حفظ مرزهای خيال و محدودۀ ادراکات
خيالی است .امام خمينی

در اين باره میگويد« :بدان که اول شرط از برای

مجاهد در اين مقام و مقامات ديگر که میتواند منشأ غلبه بر شيطان و جنودش
شود ،حفظ طائر خيال است( ».خمینی [امام])28 :6681 ،
 .9خالقیت نفس و صور خیالیه

نظريۀ خالقيت نفس مالصدرا با ابنعربی هماهنگ است و به نظر میرسد که
وی اين ديدگاه را از محيیالدين گرفته باشد .وی در پايان مقدمۀ دوم بحث وجود
ذهنی اشاره نمود که اصحاب معارج به واسطۀ شدت اتصال به عالم قدس قادر بر
ايجاد امور در خارجاند .صدرالمتألهين تأييد اين مطلب را از ابنعربی چنين
میآورد:
شيخ جليل محيیالدين عربی آندلسی (قده) در فصوصالحکم گفت :که همۀ
انسان ها با وهم خود انسانهايی را خلق میکنند که فقط در خيالشان وجود دارند
و عارف با همّت خود چيزهايی را خلق میکند که در خارج [از نفس و] محل
همّتش میباشد( .صدرالدین شيرازی1891 ،م ،ج)433 :1

از منظر مالصدرا ،نفس مثال خداوند است و در ادراک حسی و خيالی ،خالّق
و مبدع بوده ،شبيهتر به فاعل مخترع است تا قابل متّصف( .همان ،ج )602 :6پس،
«نفس در مقام ادراکات جزئی نقش فاعلی دارد و اين صور به نحو قيام صدوری
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در ناحيۀ فاعلی نفس قوام میيابد( ».آشتیانی )621 :6623 ،او ارتباط نفس با صور
خياليه را از سه حال خارج نمیداند :اين ارتباط يا بالوضع است يا بالحلول و يا
بالصدور( .صدرالدین شیرازی6386 ،م ،ج )131 :6وی احتمال اول را مردود میداند،
زيرا همانطور که نفسْ اصل صورت خيالی را درک میکند ،همچنين ،درک میکند
که صورت خيالی در جهت خاصی نيست .احتمال دوم نيز از سوی وی رد میشود،
زيرا صورت کبير در مادۀ صغير نمیگنجد .پس ،ارتباط نفس با صور خياليه منحصر
در ارتباط صدوری میشود و عالقۀ بين اين دو ارتباط فاعليت و مفعوليت و عليت
و معلوليت است( .همان ،ج )133 :6اما وجود مدرکات حسی در ذهن ،بهعنوان
پيشزمينۀ ادراک خيالی الزم و ضروری است .بنابراين ،از نظر مالصدرا ،همۀ
شرايط ادراک حسی ،به عالوۀ مدرکات آن ،نفس را آمادۀ خلق صور خيالی میکند
(همان ،ج )621 :3و برای نفس امکان مشاهدۀ اين صور ابداعی وجود دارد .از سوی
ديگر ،به اعتقاد اين حکيم ،آلت مناسب برای رؤيت عقل فعال خيال فعال است،
اگر در خدمت عقل باشد .آنگاه ،تصاويری از اين عالم بدان هجوم میآورند و
خيال فعال اين تصاوير را بر حس مشترک که مانند آينه است تصوير میکند.
مالصدرا مینويسد:
در مرحلۀ مثال ،نسبت موجود مثالی به نفس متخيله بالقوه همانند نسبت عقل
فعال به نفس عاقلۀ بالقوه يعنی عقل هيوالنی است ،از اين جهت که نفس را از قوه
به فعل خارج میکند .و اگر روا باشد که نفس به خودی خود از قوه به فعل  ،بدون
مخرجی از خارج ،خارج شود ،اتحاد قوه و فعل الزم میآيد و اين محال است .پس،
الزم است بگوييم :فاعل صور خياليه همانند صور عقليه امری خارج از نفس است
که صور را يکی پس از ديگری ،حسب استعدادی که نفس تحصيل میکند ،بر او
افاضه میکند و هنگامیکه صورت خيالی در نفس تمکين يابد و ملکه شود،
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می توان فاعليت صورت خيالی را به نفس نسبت داد ،زيرا اين اسناد عين اسناد به
مبدأ فياض صور خيالی است .پس ،میتوان گفت :صورتِ مقداریِ حاصل در نفس
حصول کامل برای ناقص و شديد برای ضعيف است ،نه حلول در چيزی( .همان،
ج)491 :3

و اين حصول به نحو صدور است ،زيرا مالصدرا در نحوۀ مشاهده و مکاشفۀ
صور خيالی و مثالی معتقد است که عوامل بيرونی در مهيا شدن نفس آدمی برای
ادراکات خيالی مؤثرند ،ولی در نهايت ،اين نفس است که با خالقيت خود صور
خيالی را انشاء و ابداع میکند .بنابراين ،تبيين مالصدرا دقيقاً بر مبنای تشکيک
خاصی وجود است ،زيرا خالقيت خيال مقيد منتسب به نفس را در طول افاضه
مبدأ فياض صور خيالی يعنی خيال مطلق قرار داده است و اسناد فاعليت صور
خيالی به نفس را عين اسناد فاعليت به عالم مثال میداند.
 .11ماهیت مکاشفات صوری

در عرفان ،مکاشفه اقسامی دارد :مکاشفۀ صوری و مکاشفۀ معنوی.
در تعريف مکاشفۀ صوری ،عارفان بر آنند که صور مثالیِ موجود در عالم مثال
منفصل از راه حواس ظاهری در عالم بيداری و يا از راه حواس باطنی مانند خيال
قابل رؤيت میباشد و به اين اتفاق ،کشف صوری میگويند .به کشف صوری
«کشف مخيّل» نيز گفته میشود.
مالصدرا در انواع و مراتب کشف مینويسد:
کشف دو قسم است؛ صوری و معنوی .و مراد ما از کشف صوری آن چيزی
است که در عالم مثال از طريق حواس پنجگانه برای مکاشف حاصل میگردد و
دليل آن اين است که در ذات نفس ،قوۀ شنوايی و بينايی و بويايی و چشايی و
المسه وجود دارد .مکاشف صوری گاهی براساس مشاهدۀ ديداریِ صور ارواح و
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به صورت کالم منظوم یا زنگوله و بال زدن زنبور میشنيد  ...یا از راه بویيدن ...
یا به روش لمس کردن  ...یا به روش چشيدن ،مثل آنکه انواع غذاها را مشاهده
میکرد .پس ،آنگاه که از آن غذاها میچشيد و میخورد ،بر معانی غيبی آگاه
میشد( .صدرالدین شيرازی)148 :1333 ،

در مکاشفات صوری ،معانی کلی به وسيلۀ نفس ناطقه و با استعانت خيال به
صورت مثال و تمثالت خيالی ظاهر میگردد و برای سالک در خواب و بيداری
قابل رؤيت میباشد .مکاشفۀ صوری نيز میتواند انواعی داشته باشد .اين اقسامْ
متناظر با اسماء الهی است .اگر اسم «عليم» در عارف ظهور يابد ،برای او مکاشفات
سمعی رخ میدهد و اگر اسم «بصير» در او تجلی کند ،مکاشفات او از جنس
مبصرات است( .صدرالدین شیرازی620 :6616 ،؛ قیصری )38 :6632 ،و ممکن است
به دليل استعداد و قوت نفسانی در يک فرد ،چند اسم از اسماء الهی ظهور يابد و
همزمان چندين ادراک و مکاشفۀ صوری داشته باشد (صدرالدین شیرازی:6616 ،

 .)620اساساً ،مکاشفۀ مثالی از سنخ علم حضوری و نيز علم وهبی است و «علوم
موهوبی علومیاند که اوالً ،بر قلب افاضه میشوند و ،سپس ،محاکات آن در خيال
انسان متمثل میشود و مثال آن علوم تنزل پيدا میکند» (همو ،6611 ،ج )630 :1و
انسان میتواند آن علوم را به صورت تمثيلی مشاهده کند.
مشاهدۀ موجودات مثالی به اين صورت است که «در مرتبۀ کشف صوری ،نفس
به عالم مثال راه میيابد و بر حقايق موجود با صورتهای مثالی دست میيابد .به
علت امکان دخالت قوای واهمه و شياطين ،همۀ آنها مطابق با حق نيستند و غالباً،
احتياج به تعبير و تأويل است( ».همو ،6621 ،ج)386 :2

اگر راه ورود به عالم مثال هموار گردد ،فرشتگان مثالی و شياطين خيالی و
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موجودات متعلق به خيال منفصل ديده میشوند ،اما «مالئکه و شياطين ديده
نمیشوند مگر زمانی که تجسّم و تمثّل به صورتی خاص شوند ،بلکه وجود آنها
مثل موجودات اخروی است که برای ما منکشف نمیشوند مگر آنکه از اين عالم
جسمانی غايب شويم ،همانطور که برای اهل کشف اتفاق میافتد( .همو،6611 ،
ج)66 :6

ادراک صور خيالی ناشی از اتحاد نفس با مبادی و عقول است ،نظير اتحاد اصل
با فرع و اتحاد حقيقت با رقيقت .ازاينرو ،مالصدرا شرط مشاهدۀ مثالی و عقالنی
را اتحاد نفس سالک با عقل فعال میداند( .همو )203 :6611 ،از نگاه مالصدرا،
صورتی که در خيال متصل وجود دارد به سبب اشراق عالم ملکوت بر باطن سرّ
قلب آدمی است .بنابراين ،اين صورت چيزی غير از محاکات برای صفت و موافق
معنی خاصی نيست ،زيرا صورتی که در عالم ملکوت است تابع معنا و صفت
خاصی است .پس ،بهناچار ،اهل کشف معنای قبيح را به صورت قبيح میبيند.
ازاينرو ،شيطان را به صورت خوک میبيند و فرشته را به صورت زيبا مشاهده
میکند .پس ،آن صورت عنوان برای معانی و محاکی برای آن خواهد بود( .همو،
)266 :6616

مکاشفات صوری گاهی همراه با اطالع معانی غيبی (يعنی مکاشفات معنوی)
است ،بلکه اکثر مکاشفات صوری متضمن مکاشفات معنوی است و بدين سبب،
جزء موثقترين مکاشفات میباشند ،زيرا بين صورت و معنا جمع شدهاند .از نظر
صدرالدين شيرازی« ،منبع مکاشفات صوری قلب انسان يعنی نفس ناطقۀ اوست
که با عقلِ عملی نورانی گشته است ».مالصدرا تمام اقسام و مصاديق مکاشفات
صوری را مظهر تجلی اسمهای الهی و تحت تربيت آنها میداند و مینويسد« :تمام
مکاشفات صوری از سنخ تجليات اسمائی هستند ،زيرا مکاشفۀ ديداری از تجليات
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اسم بصير و مکاشفۀ شنيداری از تجليات اسم سميع میباشد و همينطور است
انواع مکاشفات صوری ديگر ،به دليل آنکه هر يک از مکاشفات صوری برای خود
در بين اسماء الهی ربی دارند( ».همان)620 :
 .11وحی و مکاشفۀ صوری

معنای لغوی وحی متفاوت است :اشاره ،کتابت ،نوشتن ،رساله ،پيغام ،سخن
پوشيده و اعالم در خفا( .ابنمنظور ،6616 ،ج )680 :62اما معنای اصطالحی وحی
فقط موردی را شامل میشود که القای کالم الهی با واسطۀ فرشته صورت میگيرد
و آنچه بدون واسطه است ،حتی دربارۀ پيامبران ،وحی نيست بلکه الهام است.
(قیصری)666 :6632 ،

مالصدرا معتقد است که دريافت وحی برای پيامبر
بوده است ،زيرا وی نزول وحی بر پيامبر

نوعی مکاشفۀ صوری

را به واسطۀ عالم مثال میداند:

وحی با واسطه حاصل میگردد ... .سبب حصولِ باواسطۀ وحی اين است که
پيامبر

 ،به دليل کمال جوهر نبوی ،خود دارای نفس وسيع و انشراح قلب و

قوت قوا و مشاعر است .ازاينرو ،صورتی را در تمام عوالم وجود و نشئات هستی
مشاهده میکند .بنابراين ،فرشتۀ حامل وحی در عالم مثال برای او متمثل میشود،
همانطور که در عالم روحانیِ محض آن فرشته را ادراک نمود .البته ،منشأ معارف
وحيانی از مقام ارواح مجرد از عالم تمثل است .ازاينرو ،به اعتبار شدت مکاشفه
و شهود ،فرشته «حامل وحی» و شنيدن کالم آن فرشته «وحی» ناميده میشود... .
پس ،وحی کشف شهودی [و صوری] است که متضمن کشف معنوی نيز میباشد.
(صدرالدین شيرازی)141 :1333،

در کتاب تفسير القرآن الکريم نيز دربارۀ چگونگی دريافت وحی در قالب کشف
مثالی مینويسد:
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ـ هرگاه ارواح پيامبران به عالمشان (عالم وحی الهی) متصل شود ،کالم الهی
را میشنوند و شنيدن کالم الهی به معنای اعالم حقايق با مکالمۀ حقيقی ميان روح
نبی با عالم وحی است ... .آنگاه که [روح پيامبر] به عرصۀ ملکوت آسمانی نزول
میکند ،صورتی که در لوح نفس خود در عالم ارواح ديده بود ،برايش تمثل میيابد
و اثر آن در ظاهر آشکار میشود و در اين هنگام ،برای حواس ظاهری حالتی شبيه
خواب و اغماء دست میدهد ... .و کالم حقيقی عقلی خداوند را از فرشتهای که
روح اعظم است میشنود .آنگاه ،آن فرشته به صورت محسوس برايش تمثل
میيابد و گفتار خداوند به صورت اصوات و حروف منظم و مسموع و فعل ،و
کتابت خداوند به صورت ارقام و نقوشِ قابل رؤيت درمیآيد .پس ،هريک از
وحی و فرشته برای مشاعر و قوای مدرک پيامبر

قابل دسترسی میشود( .همو،

 ،1333ج)113 :1
ـ [ازاینرو ]،پيامبر

جبرئيل را در اکثر اوقات به صورت یک آدم مشاهده

میکرد»( .همان ،ج)414 :1

تبيين اين مشاهدۀ صوری به اينگونه است:
برای نفس انسان ،چشم ،گوش ،چشايی ،المسه و بويايی است ... .اين حواس
باطنی روحانی اصل و مبدأ حواس جسمانی (گوش ،چشم ،بينی ،چشايی و المسه)
است .پس ،آنگاه که حجاب بين حواس باطنی و حواس خارجی (ظاهری) برداشته
شد ،اصل با فرع متحد و به واسطۀ حواس ظاهری (جسمانی و مادی) همۀ آنچه را
که مورد مشاهدۀ حواس باطنی بوده مشاهده میگردد( .صدرالدین شيرازی:1333 ،
)181

همچنين ،حکيم بلندآوازۀ شيراز دربارۀ امکان دريافت و شهود صور مثالی
وحيانی چنين مینويسد:
ـ اگر کسی با وجود حضور در اين دنيا و محصور بودن در محدوديتهای
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مادیِ آن ،به جای توغّل و فروغلتيدن در دنيا و مظاهر آن ،تمام توجه خود را به
عالم قدس و ملکوت معطوف کند و نفس خود را براساس سرشت نخستين آن يا
در اثر رياضت و تهذيب و به دست آوردن ملکۀ قداست ،پاک و پيراسته سازد ،بر
خلع و دورافکندن بدن و کنار گذاشتن حواس ظاهری و روی آوردن به عالم
ملکوت توانمند خواهد بود( .همو ،1333 ،ج)489 :1
ـ اما ازآنجاکه نفس به طور کامل از ارتباط تدبيری خود با بدن و جنود حسی
آن دست برنداشته يا از آن جهت که ،بهرغم تجرد کلی از عالم ماده ،از عالم تمثل
به طور کامل تجرد حاصل نکرده ،نفس به حسب شأن و مقام خود بهره میگيرد.
لذا ،فرشتۀ حامل وحی به صورت شبيه انسانی بر او تمثل میيابد و کلمات الهی
را به صورت منظم و مسموع بر زبان جاری میکند ،چنانکه فرمود« :فَتَمَثَّلَ لَها
بَشَراً سَوِیًّا» (مریم( .)11 :همان ،ج)311 :1

مالصدرا در تبيين چگونگی تمثل فرشتۀ وحی معتقداست« :فيض ،نخست از
عالم امر به نفس میرسد ،آنگاه ،به قوۀ خيال منتقل میشود و تمثل فرشته در اين
مرحله تحقق میيابد و در مرحلۀ سوم ،به صورت حس مشاهده میگردد( ».همان،

ج )600 :6صدرالمتألهين ،در موضعی ديگر ،در بحث مراتب وحی ،به مکاشفۀ
صوری اشاره دارد« :وحی به سه صورت بر پيامبر نازل شده است :ديدن صورت
مثالیِ فرشتۀ وحی  ...و ديدن صورت حقيقی و قدسی جبرئيل  ...و دريافت مستقيم
وحی از خداوند بدون وساطت فرشته( ».صدرالدین شیرازی ،6611 ،ج)606 :6
نتیجهگیری

ـ مالصدرا قوۀ خيال را که دارای تجرد مثالی است بهعنوان يکی از قوای نفس
انسانی میداند؛ اين قوه نقش واسطه را بين قوای باطنی انسان ايفا میکند.
ـ قوۀ خيال خود مدرک است و نفس ناطقه را برای ادراک آماده میکند؛ اين
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قوه نقش ابزار معرفتی را در زمينۀ مکاشفات بر عهده دارد.
ـ صدرالمتألهين وجود عالم خيال منفصل را از دو طريق عقل و کشف اثبات
میکند .از نگاه وی ،اين عالم در سلسله مراتب هستی جای دارد و معلول انوار
عرضی میباشد.
ـ تحصيل شهود و مشاهدۀ موجودات مثالی در پرتو مجاهده با هواهای نفسانی
و انجام رياضتهای شرعی و حفظ طائر خيال و محدودۀ ادراکات خيالی ميسّر
است.
ـ عوالم هستی سه مرتبه دارد و عالم مثال حد فاصل ميان عالم عقل و عالم
محسوسات ،و کاملکنندۀ سير نزولی فيض از مبدأ هستی تا مراحل زيرين هستی
است؛ اين عالم خود دارای مراتب است.
ـ نفس میتواند در سلوک باطنی به دو نوع مکاشفۀ صوری و معنوی دست
يابد .در مکاشفات صوری ،قوۀ خيال با عالم مثال در ارتباط است .بدين ترتيب،
نفس ،با صعود به عالم عقل و اتحاد با عقل فعال ،موجودات مفارق را با تنزّل به
عالم مثال مشاهده میکند.
ـ اکثر مکاشفات صوری همراه با اطالع بر معانی غيبی است .لذا ،در اکثر آنها،
جمع بين صورت و معنا اتفاق میافتد .اما در اين نوع مکاشفه ،به دليل امکان
دخالت قوای واهمه و شياطين ،اغلب آن صور احتياج به تعبير و تفسير دارند.
ـ در انواع مکاشفات ،نفس ناطقه با معلوم بالذات خود متّحد میگردد ،نظير
اتّحاد حقيقت با رقيقت .و ثمرۀ اين اتحاد علم حضوری نفس به مشهود خود است.
ـ مالصدرا کل مباحث خيال و مکاشفات صوری يا خيالی را بر مبنای خالقيت
نفس طرح میکند ،زيرا معتقد است نفسِ خالّق آدمی مراتب دارد .اين نفس اگر
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به مقام خيال برسد به دليل همسنخ بودنش با ملکوت و عالم قدرت ،صور خيالی
را در خيال متصل و موجودات مثالی را در مثال منفصل خلق و ابداع میکند.
ـ نفس آدمی اين توانايی را دارد که با خالقيتش صور خيالی را همانند صور
حسی انشاء و ابداع کند و مشاهدۀ عالم مثال و مُثُل معلقه تنها نفس آدمی را مهيای
خلق صور خيالی میگرداند.
ـ مکاشفۀ صورتها و موجودات خيالی بر اساس حرکت جوهریِ نفس انسانی
است .نفس دارای نشئات و مقامات و مراتب متعدد است که در سير صعودی خود،
براساس اين حرکت ،از عالم طبيعت گذشته و به عالم مثال راه میيابد و صور
موجود در آن را مشاهده میکند و پس از آن به عالم عقول راه میيابد و امور عقلی
را رصد مینمايد.
ـ چون نفس مقدس پيامبر

دارای انشراح و قوت قوا و مشاعر است ،لذا،

همانطور که در عالم روحانیِ محض ،فرشتۀ وحی را ادراک میکند ،در عالم مثال
نيز ،برای آنحضرت
ـ برای اينکه پيامبر

 ،فرشتۀ وحی متمثل میشود.
بتواند فرشتۀ وحی را به صورت آدمی مشاهده نمايد،

بايد سه مرحله طی شود :ابتدا ،فيض از عالم امر به نفس مقدس پيامبر
میرسد،آنگاه ،به قوۀ خيال وی منتقل میشود که فرشته در اينجا متمثل شده است
و در مرحلۀ بعد ،پيامبر

میتواند فرشتۀ وحی را به صورت محسوس و آدموار

مشاهده نمايد.
ـ پيامبر

وحی را با واسطۀ عالم مثال و به وسيلۀ قوۀ خيال و قوای باطنی

خود به صورت مکاشفۀ صوری دريافت میکند .بنابراين ،وحی کشفی شهودی
است که متضمن کشف معنوی نيز است.
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