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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  22، شماره مسلسل 3131زمستان ، ششمسال 

 

 

 ابن عربی محيی الديننقش خيال در مکاشفات صوری از ديدگاه 

 
 
 
 

 15/4/21 تاريخ تأييد:  51/51/21تاريخ دريافت:  

 *علیرضا اژدر

**راد محمدصادق جمشیدی
 

 ***سیدعلی علم الهدی

****محمد ابراهیم نتاج
 

 

همواره مورد توجه اهل    ربرد خيال در عرفان نظری و در بحث مکاشفاتکا
بلر ايل    . ای برخلوردار بلوده ا لت   نظر در علوم شهودی بوده و از اهميت ويژه

 نقش ا ا ی را در تحقق و تبيي  بخش عظيمی از مکاشفات پليش   خيال ،ا اس
، خيال را بله  فوق ةدر تبيي  و چگونگی مسئل ،عربیاب  کند.روی عارف ايفا می

خيلال متصل  يکلی از     ،از ديلدااه وی  کنلد. دو قسم متص  و منفص  تقسيم می
ميان عقل  و سلا ا لت و خيلال منفصل  علا می        ةقوای باطنی انسان و وا ط

سقيقی و مستق  در مراتب هستی ا ت که سد فاص  ميلان علا م عقل  و علا م     

                                                 
 .عضو هيئت علمی دانشگاه پيام نور *

 عضو هيئت علمی دانشگاه پيام نور. **

 عضو هيئت علمی دانشگاه پيام نور. ***
 

 دکتری مدرسی معارف اسالمی )مبانی نظری اسالم( دانشگاه پيام نور. دانشجوی ****
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صل  و ارتبلا    فطريقيت خيال متص  نسبت به خيلال من  سا قرار ارفته ا ت.
صُلورر مالا ی موجلود در علا م خيلال       شود تا مکاشِل  وجودی آن دو  بب می

که کش  صوری ناميده  اي  مکاشفه منفص  را در خواب و بيداری مشاهده کند.
 که باالتري  آن وسی انبيا ا ت. ی داردشود درجات مختلفمی

 

صلوری،   ةخيال متص ، خيال منفص ، صلور مالا ی، مکاشلف    واژگان کليدی: 

 .عربیادراک خيا ی، اب 

 
 مقدمه  

عنوان بخشی از شلناخت بلاطنی انسلان، او لي  بلار در جهلان       به ،خيال ةمسئل

ای ا حاق کنلدی مطلرگ اشلت. وی بلرای انسلان قلوه      ب يعقوب از  ویا الم 

 ،همچنلي   د که مخلنن نگهلداری صلور اشليات ا لت.       شيباطنی به نام خيال قا

عربی و قيصری در آثار خويش به  ينا،  هروردی، اب اب بنراانی همانند فارابی، 

هلای  ند و خيال را با تعري  انلواع و ويژالی  ا هطور مستق  به اي  موضوع پرداخت

يکلی از   خيلال و مرتبله خيلا ی نفلا    شهود عارفان مرتبط دانسلتند.   ةآن با مسئل

 م مجردات و شنا انه قوای باطنی انسان با عامباسث مهم در ايجاد ارتبا  معرفت

 ةکه در نهايت به تبيي  نحلو  ،چگونگی تأثير آن بر رشد و تعا ی انسان خواهد بود

در  ،خواهد شد. بر ايل  ا لاس   کشيدهادراک و دريافت فيوضات از عوا م مافوق 

شناختی و عرفان نظری به بحث معرفت ةا الم، صاسبنظران در عرص یميان علما

هلای اهل  عرفلان    اند، ارچه بيشلتر بحلث  هتوجه فراوان کرد شناختی خيالوجود

خيلال يلا علا م خيلال و      ةبرهان در اثبلات قلو   ةکمتر به اقام ايشان و ا تذوقی 

 ند.اهها در اي  زمينه پرداختاشکاالت و پر ش
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بلکله   اول کسی بود که از موجوديت خيلال عربی شايد بتوان ادعا کرد که اب  

اصللی و    لت. او خيلال را عنصلری   از تجرد خيال در عرفان نظری بحث کرده ا

داند که ادراک املور واقعلی و فراملادی را در علا م      ازنده در معرفت بشری می

عربلی  برر ی نقش خيال در مکاشفات صوری از ديدااه اب هستی بر عهده دارد. 

عرفلان   ةشناختی از جايگاه خيال در عللوم کشلفی و فلسلف   در واقع بحای معرفت

ات و ادراکات کشلفی عرفلا بلر مبنلای عمکلرد خيلال       ا ت که به توجيه مشاهد

ای ا ت تا اه   لوک از عا م سلا و شلهادت   خيال وا طه ،پردازد. در واقع می

د. در اي   ير که عارف با مکاشفات متعلدد  نبه مقام غيب د ت ياب ،سرکت کرده

تري  بستر تحقلق مکاشلفات خلود    شود، خيال را به عنوان مهمعرفانی مواجه می

نين بنابر اعتقاد  ،زيرا خيال سد فاص  ميان قوای جسمانی و قوای عقلی و ،بديامی

به عا م خيال، نقطه وص  عا م جسمانی و عا م عقول ا لت، کله  لبب تلطيل      

 ةوا لط  خيال ،از  ويی ،بنابراي  .صور مادی و تجسّد بخشی به صور عقلی ا ت

 به وا لطة تجليات ا هی   ويی ديگر،از  ،عق  بر قوای باطنی انسان ا ت و ةافاض

کله هملان ادراک    ،يابلد و شلهود سلق نيلن    عا م خيال در خيال متص  ظهور ملی 

با توجه به مطا ب فوق،  .دهددر خيال رخ می ،شهودی ا مات و صفات سق ا ت

عربلی  بل  ا ا لدي  محيیاز ديدااه  :ها پا خ دهدنوشتار ساضر بايد به اي  پر ش

چه نقشی در تحقق مکاشلفات  ا توجه به انواع آنانواع خيال کدام ا ت؟ و خيال ب

 صوری عارفان دارد؟
 

 متصل   حقيقت خيال

يکلی از قلوای    -شلود خيال ناميده می ةقو که-خيال از نوع مقيد و متص  آن  

: 1111عربن،  )ابن   آيد که مح  آن جلوی مغن انسان ا ت.شمار میباطنی انسان به
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فرد و مح  جمع اضداد ا ت و برزخ بههای منحصراي  قوه دارای ويژای (2/733

فيض ميان دو امر متضاد ماننلد سلا و    ةميان سا و معنا ا ت و به نوعی وا ط

های اما صورت دو ممتنع ا ت به طوری که به  حاظ وجود، جمع آن ،عق  ا ت

در بحث قوای انسانی، غيلر از   ،عربیاب  ،ي  روا اند، ازدو در خيال قاب  جمع آن

يا مالال مقيلد، زيلرا از     خيال ةقو به نام ،کندمی يادديگری  ةقو از آدمی ةعاقل ةقو

خيال صور محسو ات را کله متکلاث  هسلتند تلطيل  و      برزخ ا دي محيینگاه 

 .(7/411)همنان:    لازد را کاي  ملی  او معن (4/181و  1/121)همان: کند می روسانی

ود که تمام مسائ  عرفانی توان ادعا نممی ،پا شراق ا ت.خيال  بب ا رو،بدي  

 خيال اره خورده ا ت.            ةويژه مکاشفات به نحوی به مسئلعربی بهدر نظر اب 
 حقيقت خيال منفصل -1
، مانند جبرئيل که به صورت اين نوع از خيال در خارج از انسان تحقق دارد 

 صور اين ادراکدر قوای دماغی  (2/212: 1111عرب،  )اب . درآمده باشد دحيه

به اين  الدينمحيی (12: 1731)جام،  گويند. خيال منفصل شرط نيست و آن را

 (733)همان: اصطالح در آثار خود تصريح دارد

اين قسم از خيال مشتمل بر  صور جسمانی است و اولين مثال صوری برای  

 به اين عالم .الهی تحقق دارد ةصور اعيان و حقايقی است که در حضرت علمي

 ،البته (12)همان: شود، زيرا شبيه به خيال متصل است. نيز گفته می لمثال منفص

هايی که در آن هايی نيز وجود دارد، زيرا خيال متصل و صورتميان آن دو فرق

تحقق دارد وابسته به نفس انسانی است، اما خيال منفصل و صور موجود در آن 

از جهت تقيد به  جوهری نورانی است که از جهت تجرد از ماده، شبيه عقل و

 مقدار و تجسّم، شبيه جوهر جسمانی است، بلکه حقيقت خيال چيزی را که ذاتاً
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عالم خيال  ،ين روا از (2/731: 1111عرب، )اب . بخشدمتجسّد نيست تجسّد می

 ،عالمی حقيقی است که در آن صور اشياء به نحو حد وسط بين لطافت و کثافت

در  ،و (1/714)همان:  وجود دارد ،فيعنی بين روحانيت محض و ماديت صر

 .برزخ و حد فاصل ميان جوهر جسمی و جوهر عقلی است ،واقع

. شود تا تحقق کشف ارباب کشوف در اين عالم باشداين ويژگی سبب می 

زيرا اهل کشف در اکثر مکاشفات خود موجوداتی را مشاهده  ،(42: 1722)پارسا  

عين  ،از سوی ديگر ،وسات را دارند وبرخی از آثار محس سويی،ند که از نکمی

اند. اين نوع از مکاشفه از ارتباط و حس بلکه چيزی بين معنا حس و ماده نيستند

-خيال عالم هستی است، محقق می ةقو ةخيال متصل با خيال منفصل که به منزل

ميان عالم عقل و عالم حس  ةخيال واسط ةود، چون عالم خيال نيز همانند قوش

وه کانال يا انشعابی از انشعابات عالم خيال و نردبان اتصال حس به است و اين ق

 ةآن قو ،در واقع ،عقل است و عالم خيال پل ارتباط عالم حس به حق است و

 اهلل است.  خيال و اين عالم خيال تنها شاهراه رسيدن به تجرد و طريق معرفتِ
 شناسی خيال در مراتب عالمهستی

شناسی کل وجود هستی غير از حضرت حاظ معرفتعربی به ل بنا الدينمحيی

 ،که نشان از وجود حق تعالی است. از نظر وی ،داندربّ را وجودی خيالی می

ای از هويت حق متعال است و ماسوای حق بهره وجود حقيقی تنها از آنِ

وجودیِ ثابت و باقی ندارند، زيرا عالم هستی موجوديت خود را از خدا دريافت 

وابسته به خداست و هر لحظه مانند خيال در حال استحاله و تغيير  اماًکند و تممی

 و آنکه ثابت و باقی است فقط (2/717و  1/213  1111عرب، )اب  در ذات است

زيرا ميان وجود و عدم  ،عالم خيال است ةهم ،عربیاز نظر ابن ،بنابراين خداست.

عالم همواره با آنچه در  ةهم»نويسد: عربی میابنو بين حق و غير آن واقع است. 



 

 

 

 
 

 
 

 نقش خیال در مکاشفات صوری از دیدگاه محیی الدین ابن عربی

 

 

 

 

 

 

 

311 

)همان:  «.المثل است تا از طريق آن معلوم شود که او اوستآن است يک ضرب

که حق است ولی حق نيست، چنان ه عالمنمايد کدر خيال ما می ،پس (2/112

که از همه جهت هم چنان خيال می کنيم عالم مخلوق است ولی مخلوق نيست

نيست و نابود است و اگر عين  ،جدا شود که اگر خلق از حقحق نيست، چرا

 نويسد:عربی میبنا (4/111عرب،  ب، تا: )اب بود مخلوق نخواهد  ،حق باشد

ة هما  ،پا   .سريع ياا نداا اسا     ة... تمام ماسوای ذات حق در مقام استحال 

چاه   ،بدابراين شوناه اس .لای زايشوناه و سايهرنگبهخيالی رنگ ماسوای حق

در آخرت و هر چه ميان اين دو قرار دارد، چيایی بقاا نااارد. هاي       در دنيا و چه

، بر يا  حااب بااقی    يعدی ذات حق ،روح و هي  نفسی، هي  چيیی به جی خااونا

شاود و  صورت به صورتی ديگر تباايل مای  ابا از ي  و تا مانا، بلکه دائماًنمی

آياا ناه   تو می به خياب ،روينا( از2/313مان: )ه. خياب چيیی غير از اين نيس 

 عالم امری مستقل و قائم به خود و خارج از حق اس  و حاب آنکه چداين نيسا .  

عربای  بان ا الااين محيای  ،شداسی( اما به لحاظ هستی1/103: 1331عربی، ابن)

)خياب مقيا يا اصارر(   ل اس : مثاب يا خياب متصليبرای خياب يا مثاب دو مرتبه قا

 ( 2/310: 1111عربی،)ابن ق يا انبر(.)خياب مطل مثاب يا خياب مدفصلو 

عربی برای اثبات وجود خيال منفصل در آثار خود آوده دليلی عام ابندليلی که 

توانند از عالم خيال مردم با مشاهده در خواب میة به طوری که هم ،و عينی است

بينی اما در جهان (7/118)همان:  که مشابه جهان محسوس است آگاه شوند

کدام از اين پنج عالم يا حضرت وجودی قابل تشخيص است که هر ،عربی ابن

)همان: کيفيت خاصی از تجلی حق است: حضرت ذات يا غيب  ةحضرات نمايند

)همان: حضرت اسماء و صفات يا حضرت الوهيت  ،(321و  1/222و  21و  2/41

 ،(2/42و  712و  1/117)همان:  حضرت افعال يا حضرت ربوبيت، (1/321و  2/12
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حضرت محسوس  (111و  1/112)همان:  ضرت مثال و خيال و حضرت برزخيهح

  (711و  1/17و  2/18)همان:  تو عالم شهاد

گونه است که عالم ملک مظهر عالم چينش عوالم هستی اين ،بدين ترتيب

مطلق  و عالم ملکوت يا مثالِ ،که همان عالم مثال مطلق است ،ملکوت است

 دات است و عالم جبروت نيز مظهر اعيان ثابتهمظهر عالم جبروت و عالم مجر

و عالم اعيان ثابته مظهر اسماء الهيه و حضرت واحديت است و حضرت  است

 ( 41: 1731)قيصری   .است واحديت مظهر حضرت احديت

عربی نه عين اسم است و نه عين مسمّا، عالم خيال در اصطالح عرفان ابن

عرب،  )اب  فاصل ميان وجود و عدم استها و حد ميان انوار و ظلمت ةبلکه ساي

)همان: خيال نبود، ما اآلن موجود نبوديم به طوری که اگر عالم  (4/773: 1111

 ةزيرا فيض وجود از حضرت ذات با عبور از مراتب هستی و با افاض ،(1/714

ميان  ةمراتب هستی واسطرسد و عالم خيال در سلسلهعالم عقل به عالم حس می

الم عقل است و مشکل مباشرت مستقيم فاعليت عقل را نسبت به عالم حس و ع

و هر آنچه از حقايق که  (1/447-2: 1782)جوادی آمل،   کندعالم طبيعت حل می

 شود از طريق عالم خيال است.از عالم عقل بر اهل کشف وارد می
 های خيال ويژگی

يگر نيز در که يک نوع از آن در انسان و نوعی د داردوجودی حقيقی  خيال

. خيال در هر دو مقام ميان دو چيز قرار گرفته است. در انسان هستعالم هستی 

حس و عقل و در عالم تکوين ميان دو عالم حس و عقل. به خيالی ة ميان دو قو

ای از عالم هستی ای از قوای نفس است خيال متصل و به خيالی که مرتبهکه قوه

هايی از اين دو خيال دارای ويژگی شود. هر يکاست خيال منفصل گفته می

 آيد. است که در ذيل می
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 های خيال متصل ويژگی

حضور حسی آن است و بدون ئ خيالی شخيال متصل همان ادراک صورت 

 صورت شود. در اين مرتبه از خيال،می شمردهانسان  ةيکی از قوای نفس ناطق

حس مشترک  وسيلة به است. اين صورت ابتدا متصل به ساحت ادراک خيالی آدم

شود و در جريان ادراک خيالی، هنگام خيال سپرده می ةشود و به خزانحاصل می

 ،از سويی ،شود. خيال متصلدوباره به ياد آورده می ة شئ برای مدرکغيبت ماد

از سوی  ،کند وادراک و حفظ می يافت شدهصور جزئی را که در حس مشترک 

بخشی به صور لی در عالم خيال و صورتابزاری برای درک موجودات مثا ،ديگر

اين عملکرد  (211: 1731)قيصری  . و معانی کلی و عقلی و متمثل کردن آنها است

به طوری که وجود خارجی و  ،اساس تجريد امور خارجی و حسی استخيال بر

خيال با اين  ،دهد. در واقعبه آن صورت مثالی می ،مادی را از ماده انتزاع کرده

و امور متضاد و متناقض را  کندمیمحسوسات و معقوالت ارتباط ايجاد کار ميان 

 های مختلفی را از يک حقيقت ارائهو اين قدرت را دارد که چهره نمايدمیدرک 

ای از ادراک برسد که موجودات مثالی را در بيداری و خواب و به مرتبه کند

، اين در واقع ،ست وبخشی به موجودات از آنِ نفس ا، زيرا صورتنمايدمشاهده 

اين صور  ،رو. ازاينتوانند همراه نفس باشنداند و همواره میموجودات فعل نفس

در عالم  ،البته .دنشواز نفس دور نمی ،در خواب يا بيداری ،در هيچ حالتی

از صور مثالی  محسوسات، نفس به سبب تعلق به طبيعت و امور مادی، معموالً

ها قوی ة خيال در آنهای کامل که قوضی از انسانشود، در حالی که بعغافل می

، در همين عالم، امور غيبی را به دور هستندو از اشتغاالت مادی  است شده

اين مسئله در نظام  .کنندمیکه ديگر محسوسات را مشاهده کنند، چنانمشاهده می

عتقد است که متخيله م ابل توجيه است، زيرا در توصيف قوةعربی قفکری ابن
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هيچ امری برای  ،روازين شود.سلطه و قوت اسم الهی در خلق قوة خيال ظاهر می

گونه محدوديت و اطالقی در تصرف ندارد خيال محال نيست و اين قوه هيچ ةقو

: 1111عرب،  )اب . التصور استو همه چيز نزد اين قوه قابل بالذات و ممکن

 سازی خود برای نفسخيال متصل بر اساس قدرت تصوير ،بنابراين (4/722

جز در خيال وجود ندارد تواند در خود صور مثالی را که می (112: 1731)جام،  

آفرينی او اين توانايی خيال نشان از قدرت نقش .(271: 1731)قيصری  خلق نمايد 

گری خيال محاکات و صورت ةدر ايجاد معرفت برای انسان است، زيرا وظيف

عرب،  )اب  دهد تا بيانگر آن باشد.، صورت میعناطور که خيال به ماست، همان

1117 :17 ) 
 ويژگی های خيال منفصل. 2

 -(2/11: 1781زاده آمل،  )حس  شودگفته میبدان که عالم مثال نيز -عالم خيال 

 تر است.عالم موجودات خيالی است که از ]عالم[ عقل و ]عالم[ احساس وسيع

مقداری و حد وسط  از سنخ جوهر روحانیِ اين عالم (7/711: 1111عرب،  )اب 

هم  ،بنابراين (13: 1731)قيصری   .ميان مجرد محض و جسمانيت محض است

 ،اين عالم خيال يا مثال .دارد و هم نظير عالم اسفل است الشباهت به عالم اع

های روحانيان را نيز پذيرد، صورتطور که صور عالم محسوس را میهمان

کند، بدين ای را ميان آن دو ايفا میو نقش ويژه (2/711: 1111  عرب،)اب  پذيرد می

های عالم معنا را متکاثف صورت که تکاثف عالم ماده را تلطيف و لطافت

کند. اين صور ارواح و به صورت صُوَر مثالی ظاهر می (2/728)همان: نمايد  می

اما از  مجسّمی هستند که شکل، رنگ، صورت، امتداد، حرکت و وجود دارند،

زيرا آنها  ،اندطبيعی برخوردار نيستند. اين صور خيالی دارای شعور و آگاهی ةماد

از خود غيبت ندارد و  ر چه که از ماده تجرد داشته باشدمجرد از ماده هستند و ه
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 دارای علم به ذات خود است.

« غيب محالی»و « غيب امکانی» ، عالم مثالی به دو قسمالدينمحيیاز ديدگاه 

از هم متمايزند ولی وجوه  کامالً اين دو عالم (112: 1731)قيصری   شود.سيم میتق

)جام،   شودناميده می« برزخ» که به لسان شرع-د. غيب محالی دارناشتراک 

همان عالم مثال صعودی بعد از مرگ است و غيب امکانی يا عالم  -(12: 1731ب

وجوه اشتراک اين عقل است.  مثال برزخ نزولی است که عالمی ميان عالم ماده و

مادی است، م به ذات و غيرقيقت آن دو جوهر مستقل قايدو عالم آن است که ح

خالف عالم غيب محالی، ، بربه عالم غيب امکانیاما اختالفشان در اين است که 

عربی اعتقاد دارد که در عالم مثال مقادير زيرا ابن ،شودعالم مقداری نيز گفته می

توانند دارای ابعاد ثالثه وجودات مثالی عاری از ماده هستند، ولی میوجود دارد. م

خيالی  ةم به قويو معروض کم، کيف و ديگر اعراض باشند، اما از سنخ اعراض قا

 (13: 1731)قيصری   باشند.نمی
 مکاشفه و اقسام آن 

عربی در فتوحات مکيه ابواب منظم و خاصی را به مکاشفه و مشاهده ابن

و  902پردازد، اما در باب دهد، بلکه به صورت پراکنده به آن میمیاختصاص ن

پردازد. کشف از جلد دوم فتوحات به شرح مفهومی مکاشفه و مشاهده می 910

انسان  ةشود، نفس ناطقحقايقی که با چشم ظاهری ديده نمی :است اينيا شهود 

شهود  ،. معموالًحقايق را دريافت و ادراک کند آن ةبتواند با کنار رفتن پرد

که عضوی  ،بلکه همچنين با قلب هم نه تنها با چشمآن ،مترادف رؤيت است

رود و میکارمترادف کشف به شهود غالباً ؛درونی و محل ادراک و آگاهی است

عربی نيز هايی که بين خلق و حق وجود دارد. ابنآن عبارت است از رفع حجاب
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به کار را « مکاشفه»ة صوری واژ ةاهددر فتوحات مکيه برای تجلی صوری و مش

 کند:گونه تعريف میعربی شهود را اينابن (2/481: 1111عرب،  )اب  برد.می

 آن است که شاهد آنچه را که از حق در قلب است همراه با نشانه همشاهد»

مانند تجلی حق با جميع اسماء و  ،(2/411)همان:  «.کند)توحيد( مشاهده می

مشاهده چيزی است که تو ديدی  ةبهر .(4/118)همان:  يالصفاتش در حضرت خ

کشف چيزی است که از  ةو شنيدی و چشيدی و بوييدی و لمس کردی و بهر

صوری يکی از اقسام مکاشفه  ةمشاهد (2/413)همان:  اين محسوسات فهميدی.

-منقسم میبه سه قسم . هر يک از واقعه و منام استمخيَّل  آن کشفِ نامِ است و

 شود: 

روح مجرد از خيال، صورت حالی  ةچنان بود که به ديدآن» ؛کشف مجرد. 1

 « د در خواب يا واقعه مطالعه کندوَکه هنوز در حجاب غيب بُ

ب يا واقعه بعضی از چنان بود که روح انسانی در خواآن» ؛کشف مخيَّل. 9

يابد و نفس به جهت تعلق بدو با وی در آن مشارکت و مداخلت مغيبات را در

کسوت صورتی مناسب از محسوسات در  ةنمايد و به قوت متخيله آن را از خزان

 .« پوشاند

  (118: 1731)جام،  .يال مجردخ. 3

شود که مقيد متصل واقع می صوری در خيالِ ةوقوع مکاشف ةنخستين مرحل

نيز در اين دايره کند و مشاهداتش خيال خود سير می ةشخص در همان محدود

تواند با عبور از اين مرحله و کنار نهادن خيال مقيد و متصل می نفس ،البته است.

از اصول حقايق موجود در عالم عناصر  شود وبه عالم مثال و خيال مطلق وارد 

تواند تا آگاهی از و اين سير می ؛ها آگاه شودحقايق موجود در آسمان ،سپس ،و
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 ،بنابراين .ه يابداعيان ثابته و مکاشفه موجودات معنوی عاری از صورت ادام

عارف در عالم مثال و مربوط به اين ة که محصول مشاهد ،کشف مخيَّل يا صوری

-واسطه از عقل مجرد و کلی لذتبی خيالِ ةاست که با قو ، به اين معناعالم است

خيال حقايق عالم مثال ادراک  ةهايی به صورت صور خيالی ادراک شود يا با قو

نايی و گاهی نيز از طريق حس يا از طريق حس بيو  (782تا: )جندی  ب، گردد

 به دستی ادراک شود، مثل شنيدن وحی به صورت حروف و الفاظ شنواي

ايشان، مانند آنکه سالک به دست مادی يا استنشاق بوهای مثالی غير پيامبر

حس المسه قابل درک  ةای که به وسيلو يا مکاشفه ،بتواند نفحات ربانی را ببويد

کشف مجرد همان کشف معنوی است که ظهور معانی غيبی و حقايق  اما .باشد

 ( 127: 1731)جام،  عينی مجرد از صور برای مکاشف است.
 حقيقت کشف صوری و اقسام آن 

تواند بسياری از ظرفيت و قابليتی که دارد می طبقنفس انسان  ،از سويی

استعداد نفوس  ،از طرفی ،معمول مشاهده کند وحقايق را از طرق معمول و غير

تواند دارای اقسام و درجات مشاهدات نفوس نيز می ،پس .انسانی مختلف است

 :شهود را مراتب است که توان گفتمی ،بر اين اساس .شديد و ضعيف باشد

سوم  خيال است،ديگری رؤيت به بصريت در عالم  ،يکی رؤيت به بصر است

ايق مجرد از صور چهارم ادراک حقيقی حق و رؤيت به بصر و بصيرت است

سه قسم اول کشف صوری و قسم آخر  (713: 1738زاده آمل، )حس  حسی است.

 کشف معنوی است. 

يابد خود خيال انسان و عالم مثال تحقق می ةصوری که با ارتباط قو ةمکاشف

دارای اقسامی است، گرچه کشف را نهايت نيست، زيرا کشف حسب تجلی 
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 ،اقسام متناظر با اسماء الهی است. در واقعاست و تجلی را نهايت نيست. اين 

اگر اسم عليم در عارف  ،مکاشفات صوری تجلی اسم سميع و بصير است پس

در او تجلی  دهد و اگر اسم بصيرظهور يابد برای او مکاشفات سمعی رخ می

مکاشفات او از جنس مبصَرات است و ممکن است به دليل استعداد و قوت  ،کند

زمان چندين ادراک و چند اسم از اسماء الهی ظهور يابد و همنفسانی در يک فرد 

صوری داشته باشد؛ زيرا تمام امور محقق در عالم هستی مظهری از  ةمکاشف

، پس .طلبدمظاهر اسماء الهی است و هر مظهری اسم خاص را در تحقق خود می

 تر باشد، مظهر آنتر و به صورت وحدت و جمعيت نزديکچه اسم الهی کلیهر

مظهر که وجود شريف نبی اکرمتر است، چنانتر و به حق نزديکجامع

 ترين اسماء يعنی اهلل قرار دارد.تحت جامع انسان کامل و طبعاً

شاهد و مشهود به  ةاساس وجود اراده و عدم ارادصور مثالی بر شهود انواعِ 

ه خودش ديد ةچه بر صورت اصلي-مرئی  ،شوند، بنابراينچند قسم تقسيم می

ظهور ملکی بر  مانندمرئی است،  ةگاهی به اراد -شود و چه بر غير آن صورت

در صورتی از صور و ظهور کمّل از انسان بر بعض صالحان در  ای از انبيانبی

ظهور روحی از  ، و گاهی به ارادة رائی است، مانندهايی غير از صورتشانصورت

به عالم خود تا کشف  ،روح ارواح ملکی يا انسانی به استنزال کامل متصرف آن

، و گاهی به ارادة هر دو کند از او معنايی را که علم بدان مختص به وی بود

و که هم استنزال پيغمبر بود او را برای نبی ظهور جبرئيل است، مانند

، و گاهی به غير ارادة هر دو هم به بعث حق تعالی جبرئيل را به سوی پيغمبر

. يک از آن دوهيچ ةرا در خواب بدون قصد و ارادرؤيت زيد صورت عمرو مانند 
 (274: 1738زاده آمل،  )حس 

اساس متعلَّق آن به دو نوع تقسيم ة صوری را برمکاشف الفکوکاما صاحب  
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 :کندمی

 ،پا   .يا آنکه ناارددنيايی دارد  هایآماانواع نشف صوری يا تعلق به پيش

معتبار و صاحي     ،اگر تعلق نااش  اگر به آن تعلق داش  آن را رهباني  نامدا و

توان خود را صار  در   ،اس  و اهل سلوک علمی، از جه  هم  بلدای نه دارنا

)رهباني ( توجه و التفااتی   به اين نوع از نشف . پ ،نمايداامور جهان ديگر می

شامارنا،  ها را استاراج و فريب برای راهارو مای  نمايدا و اين قبيل از نشفنمی

نمايداا و ايداان   ياری از آنان باه نشاف اخاروی هام توجاه نمای      بس بلکه اصوالً

فداای در خااا و محاو در     آنهاا اناا ناه نمااب مطلاوه و هاا  نهاايی       نسانی

 ( 33: 1331 )قونوی، حضرت اس . آن

 مراتب شهود

. شمردتوان آن را برخاصی نيست و نمی ةمقامات و مراتب کشف دارای قاعد

اساس قابليت سالک تب کشف و شهود براما حصول مرا (111: 1731)قيصری  

است و چون اين نوع از قابليت و استعداد دارای شدت و ضعف می باشد، 

مکاشفات اهل سلوک نيز دارای درجات متفاوت است. در شرح قيصری بر 

آنگاه که هر يک از کشف صوری و معنوی حسب استعداد » فصوص آمده است:

ی که مراتب آن مشخص به طورکشف متفاوت است  مقاماتِ ،... پس است

 )همان(« نخواهد بود.

هر چه سالک دارای خلوص باطنی و استعداد بيشتری برای دريافت امور  

تر تر و صحيحتر، کاملاو شديدتر، قوی ةغيبی و کشف اسرار غيب باشد، مکاشف

سالکی که در ابتدای راه دارای استعداد کم يا متوسط  ،البته)همان( خواهد بود.

و صابر باشد و در  باشد بايد بداند که در سير و سلوکش بايد همت داشتهاست 

. کم ظرفيت پيدا کنددهند تا کمزود نمی گرفتن تعجيل نکند و بداند زودِ
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 (117: 1738زاده آمل،   )حس 

 انسان دارای ،ند. در يک تعبيرااهل عرفان برای انسان مراتب درونی قايل 

و اين مراتب انسانی مطابق مراتب  (121: 1731)آشتيان،  است.« بطون هفتگانه»

و هرگاه انسان توانست به برخی از  (2/23: 1111عرب، )اب . عالم هستی است

تواند حقايق عالم هستی را میمسلط شود، مراتب درونی خود دست يابد و بر آن 

ای حقايق هستی بر ةمشاهد ،پس .درونی خود مشاهده کند ةبه وزان همان مرتب

اختالف در مراتب کشف را به دنبال  افراد متفاوت خواهد بود و اين تفاوت

مراحل کشف از خيال مقيد آغاز و به مثال منفصل  ،بر اين اساس شت.خواهد دا

يابد. کشف و شهود تا به عالم الهی ارتقا می ،سپس ،و لوح محفوظ و عقل اول و

تر از آن ذات است و فنای در عقل اول و علم الهی بيشتر نيست، چون باال ةمرتب

معتقد شهود  مؤمنِ ،بنابراين د.گردنذات که شاهد و مشهود در آن مرتبه فانی می

کند تا به سپس با رؤيت و تحقيق طلب می و از طريق تخيل و تمثل نخسترا 

و آنگاه که سالک اين مقام نهايی  (182: 1712)جام،  . مقام واليت در توحيد برسد

ديگر غير از عدم  ،از آن هدفی برای مخلوق نيست چشيد، بعد از آن را که باالتر

 ( 22: 1731عرب، )اب  چيزی نخواهد بود.
 خيال متصل و عالم خيال منفصل   ۀرابط

ادراک  ةخيال با عالم خيال منفصل و نحو ةمکاشفات صوری از ارتباط قو

تبيين اين  ،ابراينبن دهد.میخيال روی  ةقو به وسيلةموجودات مثالی در اين عالم 

اساس ديدگاه اين قسم از مکاشفات مهم است. بر رابطه در فهم چگونگی تحقق

اند و هر چه از عوالم هستی در عالم وجود عربی عالم و آدم متناظر با همابن

انسان عالم صغير و جهان هستی  ،تحقق دارد مشابه آن در انسان هست. از نگاه او

 : نويسدعالم کبير است. او می
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کتاب جامع است. نسبت او به  در حالی که آدم ،تفصيل آدم است کل عالم

بدن است.  ةمانند نسبت روح به بدن است. انسان روح عالم و عالم به منزل عالم

که انسان در عالم قرار دارد، عالم انسان کبير است، ولی اگر تنها در مجموع، مادام

يابی. جسمی متناسب و بدون روح می مانندآن را  ،بنگری (بدون انسان)به عالم 

به سبب روح است. انسان مانند کمال يافتن جسم  به سببکمال يافتن عالم 

تناظر آدم با عالم شناخت اين نکته است که آنچه از  ةثمر (2/23: 1111عرب،   )اب 

 ،بنابراين .مراتب در عالم هستی است مشابه و متناظر آن در آدم تحقق دارد

مشابه  ،عقل در انسان وجود دارد، همچنين ةمتناظرِ با عالم عقل مرتبطور که همان

 ةای بعد از عالم عقل است در انسان بعد از مقام قوکه مرتبه-عالم خيال يا مثال 

 (123: 1738زاده آمل،  )حس  عالم خيال متصل است. -اشعاقله

ی را حاصل مثال و انموذج عالم مثال مطلق است، و اين هر احد خيال مقيّد 

اين مقيّد راه به مطلق تواند برد، و از ادراک  ةهر کس به مالحظ ،پس .است

برای  ،بر اين اساس (112)همان: . کيفيات فرع، اطّالع بر اصل حاصل تواند کرد

]يا خيال[ و صورتی به سوی نفس و بدن  انسان صورتی به سوی عالم مثال خيالِ

دو چهره از خيال، نفس انسان در سير بر مبنای اين  (113: 1731)جام، . است

به عالم  ،پس از آن ،شود وصعودی خود از عالم طبيعت به خيال مقيد رهسپار می

گردد و از راه عبور از خيال متصل و به عالم عقل منتقل می منفصل و سپسال خي

از عالم عقول عبور  . پسشوداتصال به خيال منفصل به عالم عقول مرتبط می

استعداد و پرورش  ،بدين سبب .شوده عالم اعيان ثابته متصل میب کند ومی

 ،تر از آنتواند از عالم حس به عالم کاملای است که میروحی انسان به گونه

تر از آن يعنی عالم يعنی عالم مثال گام نهد و از آن نيز بگذرد و به عالم کامل
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احد شکل اين تحوالت بر محور شخصيت و هويت و ةعقل راهی شود. هم

تر زيرا اين عالَم کامل ،گيرد و اين صعود الجرم بايد از مسير عالم مثال بگذرد می

 گيرداز عالم حس و شهادت است و خيال متصل از عالم خيال مطلق نور می

ای  و عالم خيال همانند آينه (41: 1731)قيصری   و مظهر آن است (12: 1731)جام، 

عرب،  )اب  کندخيال انسانی را منعکس میاست که صور عالم مثال مطلق در 

 ةجامع صور مرتسم در قو ةعالم مثال و خيال مطلق مرتب ،پس (2/731: 1111

شود. انسان و هر متخيلی است که مثال مقيد ناميده می ئةمتصل به نش ةمتخيل

و  (113: 1731)جام،   اين مثال يا خيال مقيد از خيال مطلق (112: 1712)جام،  

ادراکی که برای آن  ن است و هر خالقيتی که خيال دارد و هرمعلول آ

 گرفته شود فيضی از عالم خيال مطلق است.درنظر
 طريقيت قوه خيال در مشاهدات اهل کشف

خيالی حد  ةمرتب ة طبيعی، خيالی و عقلی است.نفس انسان دارای سه مرتب

است. وساطت اعلی يا عقل  ةادنی يا حس و مرتب ةوصل ميان مرتب ةفاصل و نقط

خيال در ميان قوای باطنی نقش اساسی را در رشد معرفتی و عرفانی انسان ايفا 

اين نقش بدان سبب است که ارتباط اين سه مرتبه در انسان تکوينی است  .کندمی

چگونگی ارتباط اين قوا بدين  .نسبت به هم دارای تقدم و تاخّرنداين سه و 

عنوی را از عالم عقل دريافت م کلی و مانسان مفاهي ةعاقل ةصورت است که قو

ارتباط با عالم خيال، مفاهيم  ةواسطه ب ،فرستد و اين قوهخيال می ةبه قوکرده، 

اين نوع از  ةمشاهد ةزمين ،بدين ترتيب ،کند ويافته را ادراک میو تمثّليافته تنزّل

 گردد. فراهم می -که اکنون به صورت مثال در آمده-مفاهيم 

ای خيال متصل و منفصل رابطه ةرابط ،اشاره شد پيش از اينکه طور همان

ل متصل نشدنی و علّی و معلولی است و تمام افاضاتی که بر خيامحکم، جدا
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گونه آمده شود از عالم مثال منفصل است. اين رابطه در عبارت فتوحات اين می

 است: 

شاود.  پاياار میيا مثاب متصل در انسان از عالم مثاب مطلق، عالم مثاب مقيا 

مطلاق در  ای اس  نه صور عالم مثاب مثاب مقيا يا عالم خياب انسانی هماندا آيده

ای اسا  ناه   ه انساان قاوه  متخيلا  ةقو ،ندا در نتيجهخياب انسانی را مدعک  می

   (2/731: 1111عرب، )اب  .ندابه عالم مثاب مطلق مرتبط می انسان را

وجودی برقرار است و اين رابطه  ةال رابطخيال و عالم مث ميان قوة ،بنابراين

مثال و  ، خيال مقيددر واقع ،به قدری اين دو خيال را شبيه به هم کرده است که

حواس  به وسيلةبعد از ادراک حقايق مثالی  ،انموذج عالم مثال مطلق است. آنگاه

هايی ة حواس ظاهری شباهتاين حواس و مشاهد ةبين ادراک و مشاهد ،باطنی

بيند با چشم ا که او با چشم خيالی در خواب میآيد، زيرا آنچه رمید وجوه ب

طور که همان (1/711)همان: ، بيندبا کمک چشم حسی در بيداری نيز میخيالی و 

کند که نائم در خواب شخص مکاشِف در بيداری همان چيزی را رؤيت می

حس ظاهر ديد مگر آنکه در که هيچ خوابی نمیاکرم مانند رسول بيند می

اين حالت مشاهده در خواب و بيداری در  .(1/777: 1728)خوارزم،   شد.می

 (1/211: 1738ترکه  )اب  شود.کشف مثالی برای اکثر اهل کشف حاصل می

صور مثالی در بيداری تنها با حواس و يا تنها با خيال  که عربی معتقد است ابن

: 1111عرب،  )اب  گردند.مید، ولی در خواب فقط با خيال ادراک نشودرک می

اين نياز خيال متصل به ادراک حقايق مثالی در خيال منفصل بدان دليل  (1/712

 است که خيال منفصل نفس را در مقام ادراک متخيالت به فعليت برساند.
  (7/481: 1721)صدرالدی  شيرازی  
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 صوری در خيال  ۀچگونگی تحقق مکاشف

دهد. اين مرتبه خيالی آن رخ می مرتبةر مکاشفات صوری در بستر نفس و د

حت و جسمانيت خالص بلکه نه نور محض و مجرد تام است و نه ظلمت بَ

ها نشان از قدرت نفس دارد که وجودی بين نور و ظلمت است. اين ويژگی

که پل ارتباطی نفس با عوالم هستی است، حقايق  ،خيال ةقوبه وسيلة تواند  می

گوناگون که هم ويژگی جسمانی و هم روحانی دارد عالم خيال را به اشکال 

جاکه حقايق عالم خيال دارای صورت هستند، کشف در اين آناز .ادراک کند

-روزنه بسانخيال متصل  ،پس .خيالی، صوری و مثالی خواهد بودکشف مرحله، 

رساند و موجودات مافوق را ای است که نور خورشيد خيال مطلق را به انسان می

اين  معتقد است قوای انسانی ذاتاً الدينمحيیمتنزّل و متمثّل سازد.  در انسان

يابند، قابليت را دارند که تجليات خالق هستی را که در عالم خيال ظهور می

حقايقی که در  ،عربیاز نگاه ابن ،بنابراين (2/713: 1111عرب،  )اب . ادراک کنند

شوند و مورد ادراک تمثل میعالم خيال برای انسان و در قالب صورت مثالی م

 )ارواح نوری(، جن : خدا، مالئکباشندمی گيرند، چهار چيزمثالی انسان قرار می

  (2/777: 1111)همان  آدم.)ارواح ناری( و بنی

نفس تجلی خدا را به نحو عينی و انضمامی با بصيرتی درونی  ةخيال در حيط

زيرا خداوند برای  ،کندک میآميزد ادرامیکه روحانيت و جسمانيت را با هم در

شود و صور تجليات حق متعدد و مختلف خلق خود جز در صورت ظاهر نمی

های خيال هرگز در انزوای کامل از عقل گيریاين صورت ةهم ،البته .است

به سه طريق ممکن است رخ  تمثل ،عربیاساس فحوای کالم ابنبرنيست. اما 

ل مشاهده شود، مانند بسياری از مکاشفات اينکه موجود متمثّل در عالم خيا دهد:

و اينکه در  ،اينکه در عالم مادی مشاهده شود اما بدون تلبّس به مادّه ،ها«وحی»و 
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  (144: 1784)چيتيک   عالم مادی مشاهده شود و لباس ماده هم به تن کند.

خيال و در  ةقو به وسيلةصور مثالی  ةاساس اين عبارت، تمام اقسام مشاهدبر

به قدری  افراد خيال برخی ةقو ،دهد. در اين اتصالبا عالم خيال رخ می اتصال

 بيند.بيند، او در بيداری میدر خوابش می ة خوابشود که آنچه را بينندقوی می

حقايق  به مثالی نفس اين قابليت را دارد که ةزيرا مرتب ،(712: 1111عرب،  )اب 

نفس تجسّم بخشد و زمينه را برای  حس مشترک در ةخيالی با تنزّل دادن به مرتب

 ادراک قوای ظاهری فراهم کند.
 خيال به واسطۀوحی  ۀمکاشف

 کشفی بودن حقيقت وحی . 1

ای است که به جای عبارت آمده وحی سخن پنهان و اعالم در خفا و اشاره

رود، زيرا مکاشفه آن شمارمیو از مصاديق مکاشفه به (2/38: 1111عرب،  )اب  است

شخص با همراز خود ديدار کند و سرّ خود را برايش باز گويد که جز با  است که

ا و چون وحی و مکاشفه دارای يک معن (11: 1732)کاشان،   اشاره پنهان نيست

)قيصری  است  ند و آن بلوغ ماوراء حجاب علمی به لحاظ وجود و شهودباشمی

ر نفس حقيقت وحی همان مکاشفه است که به سرعت د ،پس .(117: 1731

گونه شک و ترديد برای فرد ای است که هيچگذارد و به گونهشنونده اثر می

به  ،گذارد و هيچ مجالی برای فکر و تدبير نگذاشتهه باقی نمیکننددريافت

 (2/38: 1111عرب،  )اب . شودای تام و کامل بر وجود شخص حاکم می گونه

رؤيای صادقه  -انبيا هستند که-سبب نور خيال اهل عنايت کبری  ، بهبنابراين

ملک را در مثال مطلق  ،سپس ؛مرئيه در خواب است ةبينند که در صورت مثاليمی

 ،شود وحکمت نوريه بر حضرت خيال منبسط میو بينند يا مقيد غير حال نوم می

صاحبش بر آنچه از آن معنا در  ،پس .شودباب آن به عالم مثال گشوده می ،سپس
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که اين صورت خيالی مثالی آن است و آن  ،شودطلع میحضرت مثاليه است م

وحی به انبيا  مبادیِ اهلل از صورت رؤيا است و اين انبساط اولِ معنا همان مراد

 (  174: 1712)جام،   است.
 مکاشفه صوری بودن وحی .2

: 1111عرب،  )اب  اليه استعربی وحی اشاره و بلکه خود مشاراز نظر ابن

شود نازل میکه چيزی غير از حقيقتی باشد که بر پيامبروحی نه آن ؛(2/38

وحی  ،يابد، بلکه وحی همان ذات حقيقت است. از نظر اين عارفيا تمثل می

اين ملک يا بر قلب  .باشد که بين خدا و رسولش قرار داردلکی میبه نزول م تنها

پروردگارش  و حديث (1/217)همان:  يابدشود يا برای او تمثل میپيامبر نازل می

مانند قرآن که اولين وحی بر پيامبر است و  ،(7/731)همان:  رساندرا به پيامبر می

در  اول نزول وحی ،بنابراين (7/87)همان:  از طريق کشف برای او حاصل شد

مشاهِد مَلَک بايد خيال منوَّر  ،پس .در حسيّه ،پس از آن ،حضرت خياليه است و

در مثال مطلق باشد، زيرا  ،سپس و ملک در خيال ةداشته باشد، تا قادر بر مشاهد

نازل ناچار بايد از خيال عبور کند و  ،پس .عالم حس و مثال است ةخيال واسط

 ( 271: 1738زاده آمل،  )حس  صاعد نيز همچنين.

، از ايشاندر اوايل نبوت و ظهور آثار وحی در حضرت ختمی مرتبت

از اين نوع کشف  .نمودرا تلقی می جهت اتصال به عالم مثال مطلق حقيقت وحی

اند که يحصل فی عالم المثال من طريق الحواس نموده« کشف صوری» تعبير به

 ةشش ماه اول دريافت وحی را در مشاهدپيامبر (31: 1732)خمين،  الخمس. 

آنچه را  ،بنابراين .کردحی را به صور الفاظ و صوت دريافت میوو . صوری بود

  نبود مگر در حضرت خيال مطلق و مقيد. کردافت و ادراک میياهلل میکه رسول

و وحی  (13: 1731)فرغان،  وحی و مکاشفه در حقيقت واحدند  ،بدين ترتيب
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مصداقی از علم حضوری و شهود صوری است، زيرا حقيقت آن درک حقايق 

انزال معانی مجرد عقلی مجرد به صورت متمَثّل است که متنَزّل شده است و اين 

 -چه در خواب و چه در بيداری -های حسّی مقيّد در حضرت خيال قالب در

که در ممکن است در قالب يکی از محسوسات در حضرت حسّ باشد، چنان

 مريم درآمد ةاهلل آمده است که جبرئيل به صورت انسانی معتدل به ديدکالم

که و يا ممکن است که در حضرت خيال رخ دهد، چنان ،(13)مریم:

 ،پس (2/18: 1111عرب،  )اب  علم را به صورت شير ادراک کرد.هللا رسول

صورت حسی به  ،نويسدکند و يا میوحی را استماع میکه پيامبرهنگامی

، يابدشود و در حواس تمثّل میگيرد و اين امر از قلمرو خيال شروع میخود می

و  ،ترند تا به حسکه معانی معقول به خيال نزديکچرا ،(1/773: 1728)خوارزم،   

و خيال در بين اين  ،ترتر و لطيفدر طرف عالی او معن، ترحس در طرف پست

گردد، مانند سماع وحی از وحی با خيال آغاز می ،به همين علتدو قرار دارد. 

 (7/731)همان: . سوی رسول اکرم
 نقش خيال در خالقيت نفس     

رده است و طرح اين مسئله خالقيت را مطرح ک ةعربی ايدبنا الدينمحيی

قرار بعد از او مانند مالصدرا  اسالمیِ ةسبب شد تا اين موضوع مورد توجه فالسف

معتقد است خداوند  الدينمحيی (7/711: 1181)ر.ک: صدرالدی  شيرازی   گيرد.

و نيز  (2/741: 1111عرب،  )اب  گر چه خود اول خلّاق عالم ،انسان را خلّاق آفريد

رسد که بر عبد به مقامی می ،عربیاز نظر ابن (2/111)همان:  است.خالق حقيقی 

اين مقام مختص اهل کشف  ،البته (2/787)همان:  کندصورت می اثر عبادات انشاءِ

 ( 7/271)همان:  است.
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کند، زيرا در خودش عنوان انسان کامل تعبير میعربی از حضرت خيال بهابن

حق مثل نسبت صور به ه که نسبت موجودات بکند، چنانهر معلومی را ايجاد می

پذيرد خيال و تنها چيزی که از محدثات صورت حق را می ،انسان کامل است

: 1111عرب،  )اب . باشدخيال در غايت اتصال با حضرت حق می ،پس است.

 خيال است. ةل به قيام صدوری صور مثالی به قويعربی قان رو ابنمياز ه (7/211

هايی را ها با وهم خود انسانآدم ةهمکه وی معتقد است  (12: 1732)بهائ، الهيج، 

هايی را کنند که فقط در خيالشان وجود دارند و عارف با همّت خود چيزخلق می

 (88: 1731عرب، )اب . باشدکند که در خارج ]از نفس و[ محل همّتش میخلق می

. دهدحسوس روی میهای مفعاليت خيال همواره در همبستگی با صورت ،البته

خيال نيازمند حواس پنجگانه است و در خالقيت  ،پس (1/127: 1111)همو  

از  الدينمحيیکند. حال که دهند تخيل نمیچيزی جز آنچه اين نيروها به او می

جمله کسانی است که اعتقاد به خالقيت نفس دارد، توجيه صدور افعال 

 دور از ذهن نخواهد بود. مقام و اولياها العاده و کرامات برخی از انسان  خارق

الهی  ةکس خارج از مجرای ارادو ايجاد مقامی مختص به خداست و هيچ« کن»

يک از مراتب هستی بزند، بلکه تنها انسان تواند دست به آفرينش در هيچنمی

الهی خلق و ايجاد کند.  ةتواند در طول اراداست که به دليل مقام خالفت الهی می

 : نويسددر توضيح اين مطلب می عربیابن

 ؛نماياا در دنيا، حضرت خياب محلی اس  نه عبا اشياء را در آن تکوين مای 

گذرد، مگر آنکاه خااا آن را   ای در باه هي  امری از خاطر عبا نمیهي  انايشه

نمايا، ولی خواس  عبا در حضرت خيااب از  در حضرت خياب تکوين و ايجاد می

)همان: . خواها مگر آنکه خاا بخواهانه عبا نمیچرا شود،خواس  خاا ناشی می

7/111)   
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 ارتباط خواب و رؤيا با عالم خيال مطلق  

شود و در اين دو برای انسان دو حالت است که خواب و بيداری ناميده می

 ؛کنددهد که اشياء را درک میحالت خداوند برای انسان ادراکی قرار می

کنند و حواس باطنی او شروع به ادراک می ،ودرکه انسان به خواب می هنگامی

کند، زيرا در اين چشم باطنی او عالم خيال را که اکمل عوالم است مشاهده می

آنچه که انسان در خواب و  (2/738: 1111عرب،  )اب  يابند.عالم معانی تجسد می

-ملک موکل خواب  به دستبيند از عالم مثال است که در خيال متصل خود می

آنچه را که  ةهم (2/733)همان:  گردد.به اذن خدا افاضه می -روح نام دارد که

حواس ضبط  ه وسيلةخيال در بيداری به بيند اموری هستند کانسان در خواب می

خداوند حضرت خيال را مانند پلی بين دو  ،بنابراين (2/731)همان:  کرده است.

پل قرار داد. حالت خواب و خواب را محل عبور از اين  ،رودخانه حس و معنا

معانی  ،انتقال است، انتقال حس و معنی به عالم صُور، زيرا در انتقال اول حالتِ

شوند، مانند علم در صورت با وجود تجريدشان از مواد به لباس مواد منتقل می

شوند. و در انتقال دوم، حواس از ظاهر محسوس به اين حضرت منتقل می ،لبن

در  ،شود ون حالت، کارايی حواس ظاهری کم يا تعطيل میدر اي (2/738)همان: 

خيال که  ةگيرد و آدمی با اين قوخيال قوت می ةويژه قوه حواس باطنی ب ،عوض

و حقايق  دنکنمیبا عالم مثال ارتباط برقرار  (1/174)همان:  از قوای قلب است

ام فعل و کند و بلکه تممثالی آن عالم را در حالت خواب ادراک و مشاهده می

انفعاالت خود را در رؤيا از عالم مثال متأثر است. خيال در رؤيا آنقدر قدرت 

کند. انسان با خواب به يابد که هر گونه بخواهد در امور خيالی تصرف میمی

شود و حقايق عالم هستی نيز در انسانی و حضرت خيال خود وارد می ةباطن نشئ
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انسان به کشف به وسيلة آن صور  کند واين عالم در صور طبيعی تجلی می

فعاليت و خالقيت  ةرؤيا پهن الدين،محيیشود. در مکتب صوری مشاهده می

بيند که با م به خود میسان در اين عرصه اعراض را صور قايخيال است، زيرا ان

)همان:  کند؛جود آنها شک نمیبيند که در وهايی میکنند و نيز پيکروی گفتگو می

از اين جنس بوده است  های پيامبران که يقينیبيشتر خواب مانند ،(2/711

  .(41: 1731)قونوی 
 گيرینتيجه

اين نوشتار چگونگی نقش خيال در مکاشفات صوری است که در  ةمسئل

 ةعالم و آدم متناظر به هم هستند و هم ،عربیاز ديدگاه ابن آمده است:تبيين آن 

 اگر ،پس .وجود انسان نيز هست آن مراتبی که در عالم هستی وجود دارد در

ای به نام خيال وجود در نفس انسان نيز مرتبه و قوه ،ای از عالم استمرتبه خيال

 ةشود. خيال متصل در سلسلدارد. خيال به دو قسم متصل و منفصل تقسيم می

کند، قرار میی که با خيال منفصل برهستی متاثر از خيال منفصل است و در ارتباط

 ،روينااز .واسطه در معرفت کشفی و شهودی است ،ش محاکاتی خودبه دليل نق

صور خيالی يا مثالی برای مکاشِف  ةبستر را برای تحقق اولين مرتبه از مکاشف

موجوداتی هستند که در مثال اصغر در نفس متحقق  آورد. اين صورفراهم می

 ةعنوان واسطهب ،شوند و خيال منفصلخود نفس ايجاد و انشاء می به وسيلة بوده

سبب آمادگی آن برای  ،اساس افاضاتی که بر نفس دارد، برفيض در عالم هستی

مکاشف در خواب و بيداری  از سویآن  ةمشاهد ،در نهايت ،خلق صور خيالی و

براساس تفاوت ، خيال ةقو به وسيلةشهود عارفان عربی . از منظر ابناست

ب است. بنابراين، مکاشف با تقويت نفس های عارفان، دارای مراتها و استعداد ظرفيت

  تواند، فراتر از قوة خيال خود، موجودات مثالی را در عالم مثال ادراک کند. خود می
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 کتابنامه

 ،1چ قيصری بر فصلو  ا حکلم،   ة(، شرگ مقدم3111) ا دي جالل يد آشتيانی ،

   .کبيرتهران: امير

  علا م ا بلرزخ و   »ضميمه کتاب م( ا رؤيا و ا مبشرات،3111) ا دي محيیعربی،اب

   .، دمشق: دار ا کتاب ا عربی1، چ (ا ماال م  کالم ا شيخ االکبر

 __________(3133 ا فتوسات ،)قاهره: دار ا صادر ،المکية.   

 __________ (3111فصو  ا حکم، چ ،)ا نهرات ،1.  

 __________ (3111) فصو  ا حکم، به کوشش ابوا عالت عفيفی، قاهره.  

 تقلديم و تعليلق و تصلحي     نوريه در علا م مالال،    ةر ا  .(3111ی الهيجی )بهائ

، تهران: سوزه هنری  ازمان تبليغات ا المی، دفتلر  1ا دي  آشتيانی، چجالل يد

  .مطا عات دينی هنر

 نژاد، صو  ا حکم، تصلحي  جليل  مسلگر   (، شرگ ف3111) محمدپار ا، خواجه

 .تهران: مرکن نشر دانشگاهی

 نقللد ا نصللو  فللی شللرگ نقللش . (3111ا لل دي  عبللدا رسم  )ا للجللامی، نور

-جالليقات ويليام چيتيل،، پيشلگفتار  ليد   ا فصو ، با مقدمه و تصحي  و تعل

  .مطا عاتی و تحقيقات فرهنگی ة، تهران: مؤ س1ا دي  آشتيانی،چ

 __________ تهران: 1(، نقد ا نصو  فی شرگ نقش ا فصو ، چ3111)ب ،

  .میوزارت فرهنگ و ارشاد ا ال

 __________ (3111). و ، تقديم ويليلام  نقد ا نصو  فی شرگ نقش ا فص

  .ا دي  آشتيانی، تهران: انجم  سکمت و فلسفهجاللچيتي، و  يد

 افلنار عرفلان،   نلرم  د تر ی در: ،و  ا حکمشرگ فص .تا()بی ا دي جندی، مؤيد

 .قم: مرکن کامپيوتری علوم ا المی

 تحقيق  [3-1ج شرگ سکمه متعا يه،] رسيق مختوم(، 3111) جوادی آملی، عبداهلل

 .، قم: ا رات1پار انيا ،چ

 _________ (3111). ةاختالف اديان(، ترجمل  ةعربی و مسئل)اب  عوا م خيال 
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   .، تهران: هرما1قا م کاکائی، چ

  (، ممد ا همم فلی شلرگ فصلو  ا حکلم، تهلران:      3111) آملی، سس زادهسس

  .وزارت فرهنگ و ارشاد ا المی

 __________ (3111عيون مسائ  نفا ،)   سسلي   و شلرگ آن، ترجملة محمد

 .نائيجی، قم: قيام

 1، چالخالفةة   الالييةة  ا لی   الهدايةة (، مصباگ 3111اهلل )خمينی ]امام[،  يدروگ ،

 .تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره( ة سؤتهران: م

 تهلران:  1چ شرگ فصو  ا حکم، .(3111سس  )اب ا دي  سسي ی، تاجخوارزم ،

   .مو ی

 العقليةة  فی اال فار  (، الحکمة المتعالية3111) ابراهيم، محمدب شيرازی دي  صدرا

   .قم: مصطفوی ،ايربعة

 _________ (3113،) بيلروت: دار   ،العقلية ايربعةة فی اال فار  الحکمة المتعالية

 اسيات ا تراث ا عربی

 (  3111فرغانی،  عيدا دي).  تقلديم و   ،[فلار  ابل   ةتائيشرگ ]مشارق ا دراری

   .، قم: مرکن انتشارات دفتر تبليغات ا المی1ا دي  آشتيانی، چ يدجالل تعليق

 ( 3113قونوی، صدرا دي  محمد). ليد ا رار فصو  ا حکم قونلوی )ترجملة  ک 

 .فکوک(، مترجم محمد خواجوی، تهران: مو ی

  دمه قيصلری،  حکم با مق(، شرگ فصو  ا 3111محمود )قيصری رومی، داوودب

  .ا دي  آشتيانی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگیجاللبه کوشش  يد

 قم: بيدار شرگ منازل ا سائري ،. (3111) کاشانى، عبدا رزاق.  

 


