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 ادراك خیالی به مثابه ارتباطی دوسویه میان 
 نفس و عالم خیال از نظر سهروردي

*منیره پلنگی
*  

 **زینب محمد نژاد

 چکیده
واسـطه نـور اسـپهبد     سهروردي ادراك خیالی را اضافه اشراقی مستقیم و بی

دانـد و   نفس با صور معلقه موجود در عالم خیال، مستقل از نفس انسان می
یند ادراك خیالی براي هیچ امري حتـی صـور ادراکـی، حیثیـت     در این فرآ

وساطت قائل نیست. بنابراین بـا حـذف مـدخلیت صـور ذهنـی در ادراك      
یابـد. از   خیالی، بحث مطابقت صور ذهنی با متعلَّق خارجی جاي طرح نمی

نظر سهروردي آنچه در ادراك خیالی به عنوان امـر جدیـدي بـراي انسـان     
اشراقی خاصی است که پیش از ایـن ادراك خـاص،   شود، اضافه  حادث می

واسـطه صـور    فاقد آن بود. در اضافه اشراقی نفس با عالم خیال، حضور بی
توان جنبه انفعالی نفس و التفات و توجه نفـس   معلقه در مشهد نفس را می

به این حضور را جنبه فعال بودن نفس در ادراك خیـالی بـه شـمار آورد و    
اي از فعل و انفعال نفس دانست. از  هروردي را آمیزهادراك خیالی از دید س

اي دوسویه دارد. از یک سـو   نظر سهروردي خیال انسان با عالم خیال رابطه
شود و از سوي  فرآیند ادراك خیالی در ارتباط نفس با عالم خیال محقق می

تواند صور معلقه خیالی، در عالم خیال مستقل  دیگر و فراتر از آن، نفس می
ود بیافریند. صور خیالی ذهنی با اینکه از دید سهروردي مـدخلیتی در  از خ

توانند ابزار نفس براي خلق صور معلقـه خیـالی و    ادراك خیالی ندارند، می
ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تصرف در عالم خیال که متعلَّق ادراك خیالی همه نفوس است، باشند. رابطه 
هنري تا دو سویه نفس با عالم خیال مبین مسائل فکري بسیاري از آفرینش 

 حشر جسمانی است.

سهروردي، ادراك خیالی، مطابقت، خالقیـت خیـال، خالقیـت    ها:  واژه کلید
 خیال.

 . طرح مسأله1
به دنبال تفکر اشراقی که طبق بیان سـهروردي میـراث حکمـاي یونـان و فرزانگـان ایـران       

ار محـض  باستان است، شیخ اشراق را باید مبدع نظریه عالم خیال به عنوان عالم میان انـو 
دانسـت. سـهروردي در راسـتاي اعتقـاد اشـراقی دیگـري        و محسوسات در فلسفه اسالمی

دانـد و   مبنی بر تناظر مراتب وجود و ادراك، عـالم خیـال را سرچشـمه ادراك خیـالی مـی     
ادراك خیالی را در ارتباط و اتصال نـور اسـپهبد نفـس بـا صـور معلقـه موجـود در عـالم         

دانـد و هـر چیـز حتـی صـور       واسطه می ارتباط و اتصال را بیکند. او این  خیال، تبیین می
 کند. ادراکی خیالی را نیز به عنوان حجاب و مانع در این ادراك معرفی می

با توجه به عدم وساطت صور ادراکی در ادراك خیالی از دید سـهروردي از یـک سـو    
شـود و بـا   شود که در هر ادراك باید امر جدیدي براي نفس حاصـل   این سؤال مطرح می

اي به عنوان ادراکی تازه بـراي انسـان بـه     حذف صور ذهنی در ادراك خیالی، چه امر تازه
دست آمده است و با حذف واسطه بـودن صـور ذهنـی، بحـث مطابقـت ذهـن و خـارج        

شود؟ از سوي دیگر با توجه به اعتقاد شیخ اشراق به وجـود ایـن صـور     چگونه تبیین می
شود که در فلسفه سـهروردي ایـن صـور ذهنـی خیـالی       یذهنی خیالی، این سؤال مطرح م

 چه نقش و جایگاهی در ادراك خیالی دارند؟  
واسطه دانستن ارتباط نور نفس با صور  با توجه به تبیین سهروردي از ادراك خیالی و بی

شود که نفس در ادراك خیالی فعال است یا منفعل؟ و  معلقه عالم خیال، این سؤال مطرح می
گونـه اسـت آیـا در     خیالی از نظر شیخ اشراق تنها انفعال نفس است؟ و اگر ایـن آیا ادراك 

 هاي خالقانه خیال وجود ندارد؟ حکمت اشراق سهروردي جایی براي فعالیت
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 . عالم خیال از دید سهروردي2
شیخ اشراق سخن از عالم خیال را تحت عنـوال عـالم صـور معلقـه و عـالم مثُـل معلقـه،        

ر داده و خـود را در ایـن مسـیر وارث حکمـاي ایـران باسـتان و       وجهه همـت خـود قـرا   
است که نخستین بار به وسیله شـیخ اشـراق بـه     عالم خیال عالمی 1داند. فرزانگان یونان می

راه یافت. این عالم به عقیده سهرودي بین عـالم محسوسـات و عـالم انـوار      فلسفه اسالمی
 2وار قاهره هستند.قرار دارد و علت ایجاد آن برخی عقول عرضیه ان

سهروردي هم از شهود و هم از استدالل در بیان حقیقت و اثبات عـالم خیـال اسـتفاده    
کرده است، او در اثبات این عالم عالوه بر استناد به مکاشفه و شهود و تجربیـات عرفـانی   

از استدالل هاي عقلی مبتنـی بـر قاعـده امکـان      3اي در مشاهده موجودات عالم خیال، عده
4استفاده کرده است. اشرف

 

کند کـه مثُـل معلقـه غیـر از مثُـل نوریـه        شیخ اشراق پس از معرفی این عالم تأکید می
میان عـالم بـرازخ و انـوار     افالطونی است. مُثل معلقه، برگرفته از مُثل نوریه است و عالمی

ح است ولی مُثل افالطـونی همـان عـالم انـوار عقلـی اسـت کـه انـوار قـاهره در آن مطـر          
شود. همه مُثل افالطونی از جنس نور هستند درحالی که برخی از مثُـل معلقـه مسـتنیر     می

 5و برخی دیگر ظلمانی هستند.
نامـد کـه    شیخ اشراق عالم خیال را پس از هفت اقلیم جهان محسوس، اقلیم هشتم می

وراي محسوسات اسـت. او از ایـن سـرزمین بـه عـالم اشـباح مجـرده، پـس کـوه قـاف،           
کربن، این عـالم را سـرزمین شـهرهاي زمـردین      6کند. ان جان و ناکجاآباد تعبیر میشهرست

   7نامد. و زمین آسمانی می
سهروردي این عالم را موطن صور معلقه همه موجودات جهـان محسـوس از افـالك    

و همچنـین مـوطن موجـوداتی     8ها، به نحو اشرف و الطف و عناصر و مرکبات تا حرکت
شـوند یـا در خـواب دیـده      صور خیالی که در بیداري تصور مـی و  9چون اجنه و شیاطین

 10داند. شوند، می می

 . فرآیند ادراك صور خیالی از دید سهروردي3
هرچند سهروردي درباره علم نفس به ذات با دقت بسیار و بـه تفصـیل سـخن گفتـه امـا      

ارسـطو،  عبارات او در علم به غیر، اندك اسـت. او در ضـمن رویـایی کـه در آن از زبـان      
إرجـع إلـی   «کند با ایـن جملـه کـه     را بیان می دهد، قاعده مهمی مسأله شناخت را شرح می
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علم نفس به هر امري منوط به علـم نفـس بـه ذات خـود اسـت و ایـن حضـور        » نفسک
اسـت   اشراقی نفس براي خود است که در علم به غیر، اضافه اشراقی نفس به هر معلـومی 

 11بر نفس آشکار و معلوم گشته است. که در این حضور نفس براي خود،
شیخ اشراق رابطه ادراکی با عالم خارج را به صورت مشاهده و اضافه اشـراقی، شـرح   

آنچه به علـم حضـورى   «آمده است:  حكمة االرشاقدهد. در مقدمه شرح شهرزوري بر  می
ضوع بین مو  اشراقیه  شود. هر گاه اضافه معروف است بر مبناى مشاهده اشراقى حاصل مى

 12».گردد ء مدرك دست دهد علم حضورى یا شناخت اشراقى حاصل مى مدرك و شى
توان بر اساس نقش محوري نور در حکمـت اشـراق    استفاده از این اصطالحات را می

دهد. مدرِك، همان نـور اسـپهبد نفـس اسـت      توجیه کرد. مشاهده در لحظه اشراق رخ می
لذاتـه اسـت و اشـیاء، داراي ویژگـی ظهـور      که به دلیل نور بودن، خود آگاه یعنی ظـاهر  

هستند که ظهورشان با درجات شـدت نـور از نـور محـض تـا نـور عارضـی محسـوس،         
شود. بدون نور، مشاهده و ادراك امکان ندارد و بنابراین نـور ظـاهري حسـی     سنجیده می

نفـس بـا اشـراق بـر      13براي ابصار محسوسات و نور مجرد براي مشاهده، ضروري است.
کند. اگـر مـدرك از سـنخ نـور باشـد ماننـد        د، امور بیرون از خود را مشاهده میقواي خو

کنـد امـا اگـر     انوار قاهره، نفس در اشراق بر قوه عاقله، نور خود مـدرك را مشـاهده مـی   
مدرك، امري ظلمانی باشد مانند محسوسات، نفس به واسطه اشراق بر قوه باصـره، شـیئی   

توانـد بـه علـم     ور حسی بر آن، آشـکار شـده اسـت، مـی    را که به واسطه تابش و اشراق ن
حضوري اشراقی، مشاهده کند. خیال نیز همچون ابصار توسط اشراق نفس بر قـوه خیـال   

ق ادراك رخ مـی     رخ می دهـد.   دهد که به واسطه این اشراق بر قوه مدرِکـه، مشـاهده متعلـَّ
ارتباط با عـالم خیـال   به این صورت که نفس با اشراق بر قوه خیال خود که مناسب براي 

 کند.   است، صور خیالی را مشاهده می
ادراك به طور کلی در تمام مراتب آن از نظر سهروردي بـه علـم حضـوري نفـس بـه      

شناسـی اشـراقی را    گردد و در واقع، علم حضوري نفس به ذات اساس معرفت خود بازمی
ه نفـس، نـور   یابـد چراکـ   دهد. نفس، ذات خویش را به علم حضـوري در مـی   تشکیل می

 است و براي خودش ظاهر و حاضر است.
دانـد و بـراي نفـس ناطقـه      شیخ اشراق، قواي نفس را ظل و سایه نور اسپهبد نفس می

نسبت به قواي خود، شأن حاکمیت قائل است و قـوه متخیلـه نیـز یکـی از همـین قـواي       
ا  فهذه القو ىف البدن كلها ظلّ ما ىف النور«کند:  او بیان می 14نفس است. االسفهبد، و اهليكل انّ
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هو طلسمه حتى انّ املتخيله ايضاً صنم لقوه النور االسفهبد احلاكمه. و لو ال انّ النـور املـدبر لـه 

احكام بذاته، ما حكم بانّ له بدناً او ختيالً جزئياً او له قوه متخيله جزئيه، فهذه االشياء غـري غايبـه 
 15». يأخذ صوره نفسه...عنها بل ظاهره هلا ظهورا ما. و التخيل ال 

سهروردي فرآیند ادراك خیالی را مانند هر ادراك دیگري به علم حضـوري نفـس بـه    
گرداند به این صورت که ذات نفس همیشه نزد خودش حاضر اسـت و بـدن    خود باز می

و قواي مدرِکه نیز نزد او حاضر هستند چراکه این قوا، ظل و سـایه نفـس هسـتند. نفـس     
صورت خیـالی معلقـه موجـود در عـالم خیـال را بـه جهـت حضـورش         در ادراك خیالی، 

کند نه اینکه تمثلی از آن در نفس شکل گیرد. نفـس، صـور معلقـه     براي خودش درك می
را مستقیمًا و بدون نیاز بـه میـانجی و بـه واسـطه حضـور خـودش و از طریـق خـودش         

بـه هـم وابسـته     فاهیمیشناسد. به این دلیل که نفس انسان، نور است و نور و ادراك، م می
تر شود حیطه حضـورش بـراي    و قابل تعریف به هم هستند. در نتیجه هرچه نفس نورانی

شـود. بـه دلیـل     شود و معلومات بیشتري در گستره وجود او حاضر می خودش بیشتر می
اینکه علـم حضـورى داراى شـدت و ضـعف اسـت، درك ذات و امـور غیـر ذات داراى        

مقـدار بـر درجـه نورانیـت نفـس افـزوده گـردد، آگـاهى          باشـد و هـر    شدت و ضعف مى
او رابطـه نفـس بـا ادراکـات خیـالی خـود را بـه ایـن          16گـردد.  حضورى او نیز بیشتر مى

و ذاهتا غري غايب عن ذاهتا و ال بدهنا مجله ما و ال قو مدركه لبـدهنا «دهد:  صورت توضیح می
اخلياليه فتدركها النفس حلضورها ال لتمثلها  مجله ما و كام ان اخليال غري غايب عنها فكذلك الصوره

ىف ذات النفس، و لو كان جتردها اكثر لكان االدراك لذاهتا اكثر و اشد، و لو كان تسلطها عىل البدن 
  ١٧».اشد كان حضور قواها و اجزائها هلا اشد

سهروردي ادراك جزئیات را به استحضار صورت آنها در قـواي جزئـی حاضـر بـراي     
او ایـن صـور خیـالی حاضـر شـده در قـوه خیـال را مسـتقل از نفـس و           18.دانـد  نفس می

داند و صور خیالی را ناشی از نفـس یـا منطبـع در قـواي مغـزي       موجود در عالم خیال می
دانـد کـه نفـس در     داند. او این صور را متعلق به دیـاري مسـتقل از نفـس انسـان مـی      نمی

شـیخ اشـراق معتقـد اسـت کـه ایـن        یابد. هنگام تخیل، به درك این صور معلقه دست می
صور در واقع عبارت از کالبدها و ابـدان معلـق در عـالم صـور معلقـه هسـتند کـه محـل         

 19ندارند. تخیل انسان، مظهر این صور خیالی عینی خارجی است.
دانـد تـا    سهروردي نحوه ادراك خیالی را مانند ابصار، اشراق نفس بر قوه متخیلـه مـی  

ر معلقه خارج از خودش که موجود در عـالم خیـال هسـتند    به علم حضوري اشراقی، صو
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دانـد بـه ایـن     را ادراك کند و قوه خیال را آیینه نفس در اتصال و مواجهه با عالم خیال می
صورت که نفس، این صور معلقه را در آینـه قـوه خیـال بـه واسـطه اشـراق بـر آن قـوه،         

ك عند ارشاقه عىل القـوه املتخيلـه فكذل«کند:  قطب الدین شیرازي بیان می 20کند. مشاهده می
، الصور املتخيله اخلارجيه، و هى التى ىف عامل املثال، قائمه بذاهتا، ال ىف  حضور ارشاقى  يدرك بعلم

   21».اين، كصور املرايا. اال اهنا مرئيه بمرآه اخليال، فانه مرآه للنفس، هبا تدرك الصوره املثاليه
توجیهـات قطـب الـدین شـیرازي از بحـث اشـراق       مالصدرا البته باید بیان داشت که 

دانـد و بـر    نفس بر قوه خیال و شباهت ادراك خیالی به ابصار را نزد خود غیر صحیح مـی 
انسـان، خودآگـاهی را از طریـق صـورت یـا      22انشاء صور خیالی توسط نفس، تأکید دارد.

ورت مثال به دست نیاورده است چراکه ذاتش نزد او حاضـر اسـت و ادراك ذات بـه صـ    
دهد. پس معرفت غیر و ادراك خیالی نیز کـه همـان حضـور     واسطه رخ می حضوري و بی

نفس براي خویش و اشراق نفس بر قوه متخیله است؛ بـدون نیـاز بـه وسـاطت صـورت،      
پذیرد. ادراك حضوري، به معنـاي حضـور نـور نـزد نـور اسـت و در ارتبـاط و         انجام می

یعنی میان نـور و نـور، چیـزي حجـاب نیسـت.      اتصال دو امر نورانی، مرزي وجود ندارد 
نفس، نور است و در اتصال آن با شیء نورانی چه ذاتاً نورانی باشد یا بـه واسـطه اشـراق    
نور، مستنیر شده باشد، حضور، صورت گرفته و نیـازي بـه وسـاطت امـر دیگـري ماننـد       

ى صورت ادراکی نیست. در نتیجه، بـراى درك اشـیاء، نفـس بایـد یـک فعالیـت حضـور       
انجام دهد. سهروردي ادراك خیالی را در ارتباط مستقیم نور اسپهبد نفس بـا صـور معلقـه    

کند و بر عدم وسـاطت صـور ذهنـی خیـالی در ادراك خیـالی تأکیـد        عالم خیال، تبیین می
گـري صـور ادراکـی در مسـأله      شاید بتوان این تأکید سهروردي بر حذف واسطه23کند. می

هنگی در نظریه معرفت، به دلیل مخالفت تمام عیار بـا نظریـه   خیال را عالوه بر ایجاد هما
انطباع صور دانست. در واقع او در رد مسأله انطبـاع و ارتسـام صـور، بـه نفـی وسـاطت       

 صورت ادراکی در ادراك روي آورده است.  
درست اسـت کـه ادراك در رابطـه    توان نتیجه گرفت که  بر اساس این توضیحات می

ـ  دهـد و وجـود صـورت ذهنـی در ایـن فرآینـد،        ق خـارجی رخ مـی  مستقیم نفس با متعلَّ
با توجـه بـه بیـان اشـراقی      توان منکر شد. مدخلیت ندارد ، اما وجود چنین صوري را نمی

از دیـد   یابنـد.  توان گفت که این صور ذهنـی بـه اشـراق نفـس تحقـق مـی       سهروردي می
گونـه کـه بـه ذات     یابـد همـان   سهروردي نفس، صور ادراکی خود را به علم حضوري می

 خود، بدن خود و قواي ادراکی خود به علم حضوري، آگاهی دارد.
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سهروردي، خود در بیان حذف واسطه بـودن صـور ادراکـی در ادراك سـؤالی مطـرح      
کند به این صورت کـه حـال کـه علـم را از سـنخ حضـور دانسـتیم و منکـر حصـول           می

دراك، قطعـاً امـري جدیـد بـراي     توانیم منکر این مطلب باشیم که در ا صورت شدیم، نمی
شود که قبالً وجود نداشته است. او در پاسـخ، ایـن امـر جدیـد را همـان       نفس، حادث می
داند. این اضافه خاص که در ایـن ادراك خـاص رخ داده، امـر جدیـدي      اضافه اشراقی می

است که نفس قبالً آن را نداشته و اکنون صاحب آن شده است. او به همـین طریـق عـدم    
 24دهد. ز به مطابقت در ادراکات را بر اساس نظریه اشراقی معرفت شرح مینیا

 . مطابقت ادراك خیالی با عالم خیال از دید سهروردي  4
سهروردي ادراك صور خیالی توسط نفس را از نـوع علـم حضـوري بـه صـورت اضـافه       

نفـس   دانـد کـه   داند. در ادراك خیالی، سهروردي اشراق را به این صورت مـی  اشراقیه می
کند. نفس، عالم خیال را بـه عنـوان    در اشراق بر قوه خیال خود، عالم خیال را مشاهده می

کند. صورت معلقـه موجـود در عـالم     جهانی واقعی و خارج از خود، مستقیماً مشاهده می
یابنـد تـا شـناخته شـود.      خیال با فاعـل شناسـا یعنـی نفـس انسـان، اتصـال وجـودي مـی        

اضافه اشراقیه را رابطه نفس بـا جهـان واقعـی و خـارج از آن     سهروردي ادراك در معناي 
کنـد   داند نه مانند مالصدرا با انشاء خود نفس. با این تعریف سهروردي خود بیـان مـی   می

که دیگر بحث مطابقت ذهن و عین مطـرح نیسـت چراکـه در ایـن معنـا، صـور ادراکـی        
 وجود ندارد تا واسطه میان نفس و عالم عینی خارج باشند.

گردد  به این دلیل که از دید سهروردي علم به غیر به حضور نفس براي خودش بازمی
شود تا بحث مطابقت صور ذهنی بـا خـارج    در نتیجه هیچ صورتی در ادراك، واسطه نمی

مطرح شود چراکه ادراك شیء خارجی همان حضور حقیقت خارجی آن امر بـراي نفـس   
در ایـن  25اشراقی نیازي به مطابقـت نیسـت.  کند که در علوم  است. شیخ اشراق تصریح می

صورت، با حذف واسطه بودن صور ادراکی در ادراك خیالی، بحث مطابقـت اصـالً جـاي    
طرح ندارد اما از یک سو نقش صور ادراکی در ادراك خیالی بـا توجـه بـه اینکـه وجـود      

 توان منکر شـد چیسـت؟ و از سـوي دیگـر آیـا نفـس در ادراك خیـالی کـامًال         آنها را نمی
منفعل است؟ یعنی آنچـه در ادراك خیـالی مـدخلیت دارد تنهـا صـور معلقـه عـالم خیـال         

شـود؟ در ایـن صـورت جـایی بـراي       واسطه به نور اسپهبد نفـس متصـل مـی    است که بی
 ماند.   هاي خالقانه خیال باقی نمی فعالیت
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 .  فعال یا منفعل بودن نفس در ادراك خیالی از دید سهروردي5
ند سهروردي رابطه صور خیالی را با نفس از نوع اضافه اشراقیه بدانیم و این مطلب که مان

شود که نفس را  اي براي ظهور عالم خیال به حساب آوریم، در ابتدا موجب می نفس را آیینه
 در مواجهه با صور معلقه عالم خیال براي ادراك خیالی، منفعل به حساب آوریم. 

ی نفس و ادراك مستقیم صـور معلقـه موجـود    سهروردي ادراك خیالی را اضافه اشراق
دانـد و در ایـن ادراك بـه واسـطه بـودن       در عالم خیال به نحو علم حضوري اشـراقی مـی  

صور ادراکی قائل نیست اما در این مقام باید از فاعلیت یـا انفعـال نفـس در خـود فرآینـد      
کنـد،   ادراك خیالی سؤال کرد. سـهروردى معتقـد اسـت کـه آنچـه در ادراك کفایـت مـى       

حصول ذات اشیاء براى نفس و یا حصـول امـرى اسـت کـه نفـس نسـبت بـه آن تعلـق         
حضورى خاصى دارد. بنابراین تا صـور و مفـاهیم در مشـهد مـن قـرار نگرفتـه و تحـت        

زنـد   شود. شیخ اشراق مثـال مـی   التفات و توجه من درنیایند، ادراکى براى من حاصل نمی
شود که صاحب بینـایى بـه علـت مسـتغرق      مىکه گاهى در بینایى انسان صورتى حاصل 

مانـد. بـه مجـرد اینکـه بـه صـورت حاصـل در          اي دیگر، از آن غافل مـى  بودن در اندیشه
کنـد. بنـابراین ادراك، تنهـا بـا التفـات و توجـه نفـس         بینایى توجه کند، آن را مشاهده مى

و آگـاهى  بر این اساس، محور دانش و آگاهى، خود نفس انسان است  26گردد. حاصل مى
شود که اوالً معلوم در نزد نفـس حضـور داشـته باشـد، و ثانیـاً       آگاهى هنگامى حاصل مى

نفس نسبت به آن التفات و توجه کند. حضور مدرك براي نفس به واسـطه نـوري اسـت    
که یا ذاتی آن است و یا توسط اشراق نور بر آن، مستنیر شـده اسـت و اشـراق نفـس بـر      

 آید.   نفس به حساب میقوه ادراکی همان توجه و التفات 
بنابر این اصل اشراقی که علم به غیر، تابع علم به ذات است و اشیاء در دامنـه ظهـور   

شوند و توجه و التفات نفـس، در اضـافه    براي نفس آشکار می 27ذاتی نفس براي خودش،
توان بیان داشـت کـه خـود نفـس در ظهـور یـافتن        اشراقی به غیر، شرط ادراك است، می

خودش و علم پیدا کردن به آنهـا بـه نـوعی، مـدخلیت دارد از آن جهـت کـه        اشیاء براي
باشد. به این نکتـه نیـز    نفس بذاته نور است و بنابراین ظاهر براي خودش و مظهر غیر می

معترفیم که عالم خیال که منشأ ادراك خیـالی اسـت، هـویتی مسـتقل و منفصـل از نفـس       
یابنـد. بنـابراین    رف فاعلیت نفس تحقق مـی توان گفت که صور خیالی به ص دارد پس نمی

ادراك خیالی نفس، ضمن اینکه انفعال محـض از عـالم خیـال منفصـل نیسـت، کـامالً بـه        
 فاعلیت نفس هم وابسته نیست به این معنا که صرفاً امري ذهنی نیست.  
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اي است از هر دو جنبـه فعـل نفـس     در نهایت شاید بتوان گفت که ادراك خیالی آمیزه
ل از خارج و به این صورت که مدخلیت نفـس در ادراك خیـالی و بـه طـور کلـی      و انفعا

در ادراك به طریق اضافه اشراقی نفس به غیر و همان توجه و التفات نفس به غیـر اسـت   
توان گفت که اشراق نفس بر قوه خیالی خود و شـهود عـالم خیـال اسـت      که در واقع، می

ضور مدرك براي مـدرِك اسـت کـه هـر دوي     و جنبه انفعال نفس از عالم خارج، همان ح
   28آیند. حضور و توجه، شرط علم اشراقی به حساب می

 . خیال خالق و عالم خیال از دید سهروردي6
هانري کربن بیان عالم خیال توسط سهروردي را بسـیار مهـم و موجـب حـل بسـیاري از      

ر فلسـفه  دانـد. او در مـورد اهمیـت و شـکوه عـالم خیـال د       مشکالت فکـري انسـان مـی   
هـاي فلسـفه سـهروردي اسـت ...      مسأله عالم خیال، یکی از قلـه  «کند:  سهروردي بیان می

ام تا با امـر خیـالی کـه غیـر واقعـی اسـت؛        که من در التین به عالم امر مثالی ترجمه کرده
اشتباه نشود. سهروردي با طرح عالم خیـال از دیـدگاه وجـودي، نظریـه حقیقـی معرفـت       

کنـد کـه بـدون آن      ده و به این ترتیب، وجود عالم خیال را حفـظ مـی  شهودي را ابداع کر
وحی پیامبران و رؤیاهاي عرفا و حوادث معـاد بـه دلیـل اینکـه جـاي خـود را از دسـت        

اند؛ معنایی نخواهند داشت. این نظریه معرفت شهودي، رسالت پیـامبر و فیلسـوف را    داده
هـا پـیش    مسایل اساسی اسـت کـه از مـدت   سازد. این یکی از   ناپذیر می از همدیگر جدایی

 29».غربی از میان رفته اما در نزد اشراقیان تداوم پیدا کرده است هاي رسمی   در فلسفه
بینـد؛   کربن جاي عالم خیال را به عنوان منبع ادراك خیالی در فلسفه غـرب خـالی مـی   

جـود  اي که در آن جاي خالی میـان ادراکـات حسـی و مقـوالت فاهمـه و تعقـل و       فلسفه
بایست در این میان جـا بگیـرد و فضـاي خـالی را پـر       آن چیزي که میدارد. از دید کربن 

به شاعران، واگذار شده است. اینکه ایـن خیـال خـالق در بشـر      30کند، یعنی خیال خالق
نقش معنایی و معرفتی خاصی داشته باشد، یعنی در حکم راهی باشـد جهـت دسـتیابی بـه     

ت وجود، که بدون ایـن، راه بـه روي مـا بسـته خواهـد مانـد؛       اي از وجود یا واقعی  منطقه
توانست موضوع کار خود قـرار   امري است که یک فلسفه علمی، عقالیی و استداللی نمی

دهد. از نظر این نوع فلسفه، مسـلم بـود کـه از خیـال چیـزي جـز خیـال، یعنـی نـاواقع،          
جهان که میانـه دو نـوع وجـود     خیزد. این  اي، شگفت، پنداري و مانند اینها برنمی  اسطوره

است بی آنکه به هیچ کدام از آنها تعلق داشته باشد، این جهان کـه در آمیخـتن هـم زمـان     
سـازد (دو جهـانی کـه یکـی از آنهـا، یعنـی روح، جسـمانیت پیـدا           دو جهان را میسر مـی 
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 شود) همان است که هر دو وجـه وجـود را در   کند، و دیگري، یعنی ماده، روحمند می  می
 31.دهد پیوندي متقارن به هم جوش می

شناسـی بـر اسـاس اعتقـاد بـه       این توضیحات کربن نشانگر این امر است که در جهان
هـاي شـاعرانه و برتـر از آن     وجود عالم خیال باید بتوان جایگاهی مناسب براي خالقیـت 

ن تـوا  گیـرد کـه نمـی    عارفانه تبیین کرد. از سوي دیگر سهروردي به اهل مشاء خرده مـی 
براي متخیله فعالیت قائل شـد و قـوه متخیلـه را قـادر بـر تجزیـه و ترکیـب و محاکـات         
دانست بدون اینکه آن را توانا بر ادراك صور خیالی بدانیم. چراکـه اگـر قـوه خیـال قـادر      

هـا فعالیـت انجـام     بر ادراك نباشد و به صور خیالی دست نیابد، متخیله روي کدام صورت
هـاي   توان انتظار داشت که در حکمت اشـراق، فعالیـت   الب، میبا توجه به این مط32دهد؟

 خالقانه خیال به نحو شایسته تبیین شود.        

 . خالقیت خیال  6-1
اشراقی در ادراك خیالی عبارت از آن اسـت کـه نفـس بـدون هـیچ واسـطه         با اینکه خیال

  مفهـوم حتی بدون وساطت صور ادراکی، مثُـل معلقـه را شـهود نمایـد، برحسـب ظـاهر،       
معلقه اخذ نشده اسـت. البتـه بایـد      خالقیت و ابداع و تصرف و محاکات در مشاهده مُثل

هاي کارکردهاي قـوه خیـال از جنبـه تخیـل      بیان داشت که گاهی در آثار سهروردي نمونه
بـر تفصـیل     کند که عالوه بیان می تونامهشود مانند این مورد که سهروردي در پر دیده می

اي  عالیت محاکـات قـوه خیـال هـم توجـه داشـته اسـت و متخیلـه را قـوه         و ترکیب، به ف
گیرد و پیوسته در حرکـت اسـت؛ چـه در خـواب و چـه در بیـداري.         داند که آرام نمی می

 33نماید هم اخبار عقل را.  مزاج را محاکات می  متخیله هم احوال
شـاره نمـوده   با این وجود سهروردي به وجود مُثل و اصوات عجیبی در عـالم خیـال ا  

این تعبیر او کـه در مـورد خاصـی خیـال را      34است که خیال قادر به محاکات آنها نیست.
  تواند دلیل بر این مطلب باشـد کـه خیـال از نظـر سـهروردي      داند می  قادر به محاکات نمی

گـري   شأنیت محاکات را دارد. زیرا اگر محاکات اساساً در شأن خیال نباشد، نفـی حکایـت  
 آواز پـر جبرئیـل،  در رسـاله    خواهد بود. از سوي دیگر به عنوان مثال  معنی بی از خیال نیز

گانـه، امـور مفـارق     عقـول ده  35سیما محاکات شده است.  گانه با رمز ده پیر خوب عقول ده
هنرمنـد و خـالق     آینـد و فاقـد شـکل و تصـویرند، امـا ذهـن        شمار مـی  و انوار قاهره به 

کند تا بتوانـد آنهـا را محاکـات نمایـد. در واقـع       ابداع میسهروردي، براي آنها تصاویري 
شـود و   هاي رمـزي شـیخ اشـراق دیـده مـی      این خالقیت نفس در محاکات در تمام رساله
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هاي رمزي او، مصداق محاکات از معقـوالت هسـتند. بنـابراین در واقـع وقتـی کـه         رساله
اکـات از عـالم خیـال نیـز     محاکات از عالم انوار با تمثیل میسر است، بـه طریـق اولـی مح   

ممکن است و در این صـورت کسـی کـه خـود از ایـن فعالیـت خالقانـه خیـال در بیـان          
توان پـذیرفت کـه منکـر ایـن فعالیـت       کند به سختی می سخنان رمزگونه خود استفاده می

 هنرمندانه خیال باشد.  
ــی و ادراك حســی را در بحــث تبیــین وحــی و    ــالی بــا ادراك عقل ارتبــاط ادراك خی

تـوان مشـاهده کـرد. امـور غیبـی در       لهامات غیبی و رؤیا و رؤیاي صادقه به خـوبی مـی  ا
وحی که امور معقول هستند به ادراك خیلی درآمده و به دلیل احاطـه و تسـلط خیـال بـر     

یابنـد. خیـال،    حس مشترك، در حس مشـترك بـه صـورت صـور محسـوس ظهـور مـی       
پارد تا به ایـن طریـق آنهـا را    س ادراکات خود را به صورت محسوس به حس مشترك می

شـود. سـهروردي وظیفـه     به زبان محسوس بیان کند که این امر تأویل یا تعبیر نامیده مـی 
تعبیر و تفسیر امور غیبی را که نفس در مشاهده برازخ علویه به دسـت آورده، بـر عهـده    

ایـد از شـواغل   داند. البته نفس براي توانایی بر مشاهده این امور غیبی نه تنها ب متخیله می
حسی و حواس ظاهري فاصله گیرد بلکه باید از اشتغال به فعالیت تخیل هـم بپرهیـزد تـا    
شایسته دریافت امور غیبی گردد اما سهروردي تفسیر این امور غیبی را که بـا ایـن شـرط    

گذارد. متخیله در مقایسه این امـور بـا اشـیاء دیگـر،      اند، بر عهده متخیله می به دست آمده
 36کنـد.  یابد و بر همین اساس این امور را تفسـیر مـی   هایی می یا تضاد و یا مناسبت تشابه

، فال حيتـاج اىل «گوید:  سهروردي می فاذا بقى اثرها ىف الذكر كام شاهد ىف االلواح العاليه رصحياً
هبه او و تعبري. و ان مل يبق اثرها بل اخذت املتخيله ىف االنتقاالت عنه اىل أشياء اخر متشا  تأويل

ء انتقلت  متضاده او مناسبه بوجه آخر، فذلك حيتاج اىل تفسري ما و استنباط ان املتخيله من ا يش
 37».اليه

در نتیجه این کارکرد متخیله در تفسیر و تعبیر و تصرفات این قوه بـه دلیـل احاطـه و    
شود. شـاید بتـوان بیـان     تسلط خیال بر حس مشترك، در حس مشترك صوري مرتسم می

ت که اگر متخیله، از آن نبی باشد، صور مرتسـم در حـس مشـترك در غایـت کمـال      داش
خواهند بود و در مورد افراد دیگر، اگر نفس از اشتغاالت خود فاصـله گیـرد، ایـن صـور     

گردنـد و تفـاوت نبـی بـا دیگـران در       ترین حد خود در حس مشترك مرتسم می در کامل
شـود بـراي مـردم     رؤیاي صادقه نامیده می این است که این صور کامل تنها در خواب که

شـود، در خـواب و    دهد اما در مورد پیامبر، این امر که همان وحی نامیده می عادي رخ می
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و از ادراك خیـالی و رابطـه آن بـا عـالم خیـال، یعنـی از کــارکرد        38دهـد  بیـداري رخ مـی  
 39د.کنـ  خالقیت خیـال در تبیـین بحـث وحـی و رؤیـاي صـادقه بـه خـوبی اسـتفاده مـی          

فاذا قلت الشواغل فيقـع للـنفس خلسـه اىل جانـب القـدس فانتقشـت «کند:  سهروردي بیان می
بنقش غيبى فقد ينطو رسيعاً و قد يرشق عىل الذكر و قد يتعد اىل اخليال فيتسلط اخليال عىل لوح 

   ٤٠...».احلس املشرتك فريتسم فيه صوره 

ود، به مدد محاکـات آنهـا بـه وسـیله     هاي خ بنابر این هنرمند در تفسیر و بیان دریافت
تـوان بیـان داشـت کـه      زنـد. مـی   ارتسام آنها در حس مشترك، دست به آفرینش هنري می

هـاي مختلـف هنـري از     هاي خود را در رشته هاي مختلف، یافته بسته به استعداد در زمینه
 گذارد.   گري، در عالم طبیعت به نمایش می شعر و ادبیات تا نقاشی و صورت

است و انسان به دلیل تعلـق و اشـتغال بـه محسـوس، معـانی        اقتضاي ذات انساناین 
انـد از تـالش    یابد. بنابراین تأویل و تعبیـر عبـارت   معقول را به مدد تصورات حسی درمی

کنـد. ایـن فعالیـت متخیلـه در      براي بیان معناي حقیقتـی کـه صـورت از آن حکایـت مـی     
 متخیله است.   مقایسه و محاکات امور غیبی، خالقیت قوه

که در اتصال به عـالم خیـال بـه ادراك     شاید از همین طریق بتوان تفاوت انسان سالمی 
شـنود   بیند یا مـی  کند اموري را می یابد را با انسان بیمار متوهم که ادعا می خیالی دست می

بیان کرد. عالوه بر مشکالت فیزیکی که ممکـن اسـت بـراي آلـت ادراك خیـالی در مغـز       
شـود و در بیـان ایـن ادراك بایـد از      فرد سالم واقعاً بـه عـالم خیـال متصـل مـی      رخ دهد،

اَشکال و صداها و امور محسوس اسـتفاده کنـد چراکـه بـه شـدت بـه عـالم محسوسـات         
اشتغال دارد و بنابراین صوري حـاکی از ادراك خیـالی خـود را در حـس مشـترك ایجـاد       

و اکثراً در بیان این امـر بـه زبـان هنـر     شود  کند و در تفسیر و محاکات دچار خطا نمی می
آورد اما فرد بیمـار احتمـاالً دراتصـال بـا عـالم خیـال، ادراکـی خیـالی بـه دسـت            روي می

آورده، اما در تفسیر این ادراك و محاکات دچار خطا شده و به خطا بودن صـوري کـه در   
ع فریـب  حس مشترك خود به عنوان تفسیر ادراك خیالی ساخته، آگـاه نیسـت و در واقـ   

 خورد. خالقیت متخیله خود را می

 . خالقیت خیال  6-2
خیال انسان با عالم خیال داراي نوعی تعامل است؛ هم صور خیالی را بـه علـم حضـوري    

تـرین   گـذارد. مهـم   کند و هم از طریق ایجاد صور معلقه بـر آن تـأثیر مـی    اشراقی درك می
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خالقیـت    مـین کـارکرد دوم یعنـی   سهروردي و هم نزد عرفـا ه   کارکرد خیال هم در فلسفه
 خیال است.  

رسد که همان صور ذهنی که بیان شـد در تفسـیر امـور غیبـی توسـط قـوه        به نظر می
خیال در حس مشترك پدید آمده و تبیین کننده امـور ملکـوتی از وحـی و رؤیـا تـا هنـر       

جـاد  هستند، ابزار تخیل انسان براي ایجاد صوري باشند که او در عـالم خیـال منفصـل ای   
خواهد کرد. به این معنا که این صور ذهنی در مقام کشف از واقع (علم و ادرك) نیسـتند  

واسطه مدرك بـراي مـدرِك    چراکه از نظر سهروردي ادراك در رابطه مستقیم و حضور بی
دهد و صور ذهنی در ادراك مـدخلیتی ندارنـد بلکـه ایـن صـور در مقـام ایجـاد و         رخ می

 آیند.    خالقیت به کار انسان می
شیخ اشراق این نوع خالقیت نفس را تنها منحصر در عـالم خیـال ندانسـته و سـالکان      

شان دوام یابد، توانا بر خلق امـور جرمـانی در    متوسط را مادام که اشراقات علوي بر نفس
داند که شبحی از نور خالقیت حق تعالی در آن نفـوس جـاي گرفتـه     عالم محسوسات می

دلیـل کـه جایگـاه متـألهین و مقدسـین برتـر از فرشـتگان اسـت         همچنین به این  41است.
هـاي کامـل و    سهروردي، انسان42توانند طبقاتی از فرشتگان را ایجاد کنند. برخی از آنها می

دانـد و آنهـا را بـه دلیـل      و متوسط را قادر بر تصرف در عالم خیال و خلق صور معلقه می
نامـد. شـیخ    اند، اخوان تجرید می ردهاي که در تجرد از عالم محسوسات به دست آو مرتبه

دارنـد کـه در آن مقـام قـادر       اند مقامی اشراق معتقد است که اینان که زاهدان اهل ریاضت
هستند صور معلقه قائم به ذات، ایجاد کنند. صور قائم بـه ذات، داراي مظـاهر مختلـف و    

اهر مختلـف و بـه   تواند مثال معقله قائم به ذات را در مظ متعدد هستند و شخص کامل می
هر صورتی که بخواهد، آشکار کند. سهروردي به پیروي از بیان قرآن کریم، ایـن مقـام را   

خـاص فيـه   و الخوان التجريـد مقـام«گوید:  سهروردي می 43نامد. براي کامالن، مقام کن می

     44».يقدرون عىل اجياد مثل قائمه عىل ا صوره ارادوا، و ذلك هو ما يسمى مقام كن
وردي این نمونه خالقیت را براي ساحر به ایـن معنـا قائـل نیسـت، بلکـه تفـاوت       سهر

داند. عالوه بر آن، او معتقد است سـاحر یـا از جـن     سحر را با معجزه در نیت فاعل آن می
کند و یا از نیرنـگ خـواص عناصـر     و شیاطین که موطن آنها عالم خیال است، استفاده می

و با تأثیر بر قوه خیال، ادراك خیالی انسـان را فریـب    گیرد و طلسم قواي سماوي بهره می
به هر جال کـار سـاحر شـر اسـت و      45دهد تا آنچه را واقعیت نیست، واقعیت بپندارد. می

 آید.   جز شر از آن برنمی
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از نظـر   46نام نهـاده اسـت.    آفرین هانري کربن خیال اشراقی را خیال فعال و خیال خیال
توانـد   و از آنجـا کـه مـی     در به وجود بخشیدن و زنده کردنقا  او خیال فعال، قدرتی است

 47نامـد.   موجوداتی را در عالم میانه، یعنی عالم خیـال، خلـق کنـد آن را خیـال خـالق مـی      
توان نـاظر بـه همـان جنبـه تصـرف نفـوس در عـالم         تمام این تعاریف و توصیفات را می

 خیال به صورت خلق صور معلقه در آن دانست.
نسـبت نـداده،     ها را به قوه خیـال  یک از این خالقیت  ه شیخ اشراق هیچباید دانست ک

تـوان خلـق    جرمانی و بعد اعدادي در بدن است و نمـی   زیرا خیال از نظر سهروردي جنبه
کنـد   مـی   و ایجاد را به آن نسبت داد. در واقع این نور اسپهبد است که مُثل معلقه را خلـق 

 شود. و عالم طبیعت، مطیع او می
داند، در مقـام بیـان    سهروردي که حشر نفوس متوسط را به تعلق آنها به بدن مثالی می

واسـطه هـر آنچـه سـعادتمندان میـل       حال نفوس متوسط بعد از مفارقت بدن، حضور بـی 
کنند، براي ایشان را از طریق تصرف آنان در عالم خیال منفصل و توانـایی آنـان بـر خلـق     

تر هستند. پس نباید به دلیـل نـام    بته از محسوسات کاملداند، صوري که ال صور مثالی می
مالصدرا این قـول را حـق    48بهره از واقعیت بدانیم. خیالی یا مثالی، آنها را ضعیف و یا بی

توان معاد جسمانی را اثبات کرد. به این صـورت کـه نفـس در     داند که به سبب آن می می
فارقـت از بـدن مـادي و قـواي حسـی،      نیاز اسـت و پـس از م   افعال خیالی خود از ماده بی

و «کنـد:   شـیخ اشـراق بیـان مـی     49او عین وجود عینی او خواهد بـود.  صور خیالی علمی 
اىل عامل املثل املعلقه التى مظهرها بعض   و الزهاد من املتنزهني قد يتخلصون  املتوسطني  السعداء من

ل و القوه عىل ذلك. في ستحرض مـن االطعمـه و الصـور و السـامع الربازخ العلويه، و هلا اجياد املُثُ
الطيب و غري ذلك عىل ما يشتهى. و تلك الصور أتم مما عندنا، فان مظاهر هذه و حواملها ناقصه، و 

 50».هى كامل

 . حاصل سخن7
ق ادراك           سهروردي بر وجود عـالم صـور معلقـه بـه عنـوان مـوطن صـور خیـالی و متعلـَّ

واسـطه نـور اسـپهبد نفـس بـا       رتباط مستقیم و بـی خیالی، تأکید دارد. او ادراك خیالی را ا
داند و این ارتباط را نوعی اضافه اشـراقی میـان نـور     صور خیالی موجود در عالم خیال می
کند که در این ارتباط، هر امري حتـی صـور ذهنـی     نفس و صور معلقه عالم خیال بیان می

 شود.   به عنوان مانع و حجاب تلقی می
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صور ذهنی در ادراك خیالی، سهروردي در پاسـخ بـه ایـن     با حذف واسطه بودن بودن
سؤال که در ادراك باید امر جدیدي براي نفس حاصل شود، در ادراك خیالی امـر جدیـد   
حادث شده که انسان قبالً فاقـد آن بـوده را همـان اضـافه اشـراقی خـاص در یـک ادراك        

 داند.   خیالی خاص می
به مطابقت صـور ذهنـی بـا خـارج نیسـت       به اعتقاد سهروردي در ادراك خیالی نیازي

چراکـه در حکمـت اشـراق سـهروردي، علـم بـه غیـر بـه حضـور نفـس بـراي خـودش             
شـود تـا بحـث مطابقـت      گردد و در نتیجه هیچ صورت ذهنی واسطه در ادراك نمی بازمی

 مطرح شود.
در تفکر سهروردي، از یک سو ادراك خیالی را به دلیل وابسته بـودن بـه عـالم خیـال     

توان امري کامالً ذهنـی دانسـت و از سـوي دیگـر نفـس را در       ل از نفس انسان نمیمستق
اي از  تـوان آمیـزه   توان کامالً منفعل دانست. بنابراین ادراك خیالی را مـی  ادارك خیالی نمی

فعل نفس و انفعال از خارج بیان کرد. جنبـه مـدخلیت نفـس در ادراك خیـالی کـه ادراك      
به عالم خیال است، همـان توجـه و التفـات نفـس بـه صـور       به طریق اضافه اشراقی نفس 

معلقه مستقل از آن است و جنبه انفعال نفس از عالم خارج، همـان حضـور مـدرك بـراي     
مدرِك است که هـر دوي حضـور و توجـه، شـرط علـم اشـراقی از نظـر سـهروردي بـه          

 آیند.   حساب می
تقیم نفـس بـا صـور    درست است که از نظر شیخ اشـراق ادراك خیـالی در رابطـه مسـ    

دهد و وجود صـورت ذهنـی در ایـن فرآینـد، مـدخلیت نـدارد، امـا وجـود          معلقه رخ می
با توجه به بیان اشراقی سهروردي، ایـن صـور ذهنـی     توان منکر شد. چنین صوري را نمی

   یابند. به اشراق نفس تحقق می
رفتـه و  نفـوس    داند، فراتـر  سهروردي از اینکه عالم خیال را مؤثر در ادراك خیالی می

انـد، در تصـرف در ایـن     ها را بر اساس تجردي که از اشتغال بـه محسوسـات یافتـه    انسان
دانـد. صـور ذهنـی کـه بـه دلیـل        عالم و خلق و ایجاد صور معلقه در عالم خیال، توانا می
شـوند، در فرآینـد ادراك از دیـد     تسلط خیال بر حس مشترك در حس مشترك مرتسم می

تواننـد ابـزار نفـس انسـان در خالقیـت صـور معلقـه و         ندارند اما میسهروردي مدخلیتی 
هـاي جسـمانی وعـده داده شـده      تصرف در عالم خیال باشند. او تحقق نعمـات و عـذاب  

کنـد کـه نفـوس     توسط انبیاء را با توجه به نظریه خیال خود به این صـورت توجیـه مـی   
ه پـس از مـرگ، نفـس بـه آن     ها، خود خالق این صور خیالی هستند و بدن مثالی کـ  انسان

 گردد.   گیرد به وسیله این صور متنعم یا معذب می تعلق می
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ارتباط خیال انسان با عالم خیال، ارتبـاطی دو سـویه اسـت. صـور خیـالی موجـود در       
شوند و انسان در حشر جسـمانی خـود بـه صـور      عالم خیال، متعلَّق ادراك خیالی واقع می

ل برتري وجودي نسبت بـه عـالم طبیعـت، داراي آثـار     خیالی که خود خلق کرده و به دلی
نامـد،   وجودي بیشتري هستند و نفس تا به بدن مادي، متعلق است، آنها را غیر واقعی مـی 

تـوان بـه    شود. با تبیین این ارتباط دوسویه انسـان بـا عـالم خیـال، مـی      متنعم یا معذب می
 تبیین مسائلی مانند هنر، وحی، رؤیا و حشر دست یافت.
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