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  چکیده

رات معرفتـی در مسـائل متنـوعی چـون     از ثمـ  نزد دانشـمندان مسـلمان  خیال  لۀمسأ

در نظام  و رخوردار استب هنرو کارکردهای سازی  مفهوم شناسی، وحی و نبوت، هستی

ـ  ایفـای نقـش مـی    ای تالزمی بـا سـایر مسـائل    شیخ اشراق نیز در رابطهلسفی ف  د.کن

اسـت کـه شـیخ     ابصـار  ۀقاعـد  خیال ۀریین مبانی سهروردی در پردازش نظتر شاخص

 نفـس  اشـراق  را به مثابۀاشراق آن را در مواضع متعدد بسط داده و براساس آن خیال 

شیخ بـر خیـال اشـراقی،     ل شهودی، استدالل عمدۀصرف نظر از دلیده است. کرتبیین 

قه لّل معثُدر عالم وجود را به مُای  مرتبه اساس آنبر ابطال قوای متعدد ادراکی است که

  داند. می ادراک حسی و خیالی سنخیت را منتفی لۀأوی در مسدهد.  می اختصاص

  

  ، سهروردی.، مرایاقوهخیال، مثل معلقه، ابصار،    :ها واژه کلید

  

                                                        

 .nadia.maftouni@ut.ac.ir/ استادیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران .1
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  درآمد. 1

اسـی، وحـی و نبـوت، حکمـت     شن هستی چونهم فلسفی متنوعخیال در مسائل  مسألۀ

 نظریـۀ گذار است. بنابراین پرداختن به ثیرأت رمزی سهروردیهای  و تفسیر رساله ،عملی

از تری  فهم عمیق به ،کند می ردی را تبیینسهرو ۀاز اندیشای  زوایهکه  عالوه بر آنخیال 

درک آموزۀ خیال شـیخ اشـراق، همـراه بـا     . انجامد می نیزنظام فلسفی وی  سایر مسائل

ابصار است که مورد  این مبانی قاعدۀترین  باشد. مهم می مل در مبانی این نظریه میسرتأ

کیـد  روردی قرار دارد. وی بر خالف رویۀ کلی ایجاز و اختصار که بر آن تأسه توجه ویژۀ

متعـدد و  هـای   نموده و در حالی که استفاده از ضوابط کلی کم تعداد را به جـای بحـث  

د،کن می فروعات فراوان توصیه
1
ابصار، یک یک  ا بسط و تفصیل نظریات رقیب در مسألۀب 

پردازد. اهتمام وی بـه   می خویش گاه به ارائۀ نظریۀ د و آنکن می را بررسی و ابطال ها آن

 و مسـألۀ  ادراک به نحـو کلـی   سبب نقشی است که این قاعده در مسألۀابصار به  قاعدۀ

یت و نظریۀ رؤبه ابتدا این پژوهش د. کن می خیال به شکل خاص در حکمت اشراقی ایفا

و  یال به کار بردهخ ۀکه سهروردی در پردازش نظری ینایمبترین  شاخصابصار به عنوان 

به  گاه آن ،دهکرعطف توجه خیال،  از جهت مبنا بودن آموزۀ ابصار برای آموزۀ البته صرفاً

پـردازد کـه وی توسـط     مـی  و ماهیت صور خیال نزد سهروردی راک تخیلیچگونگی اد

ـ مُ وزۀآمـ  ده است. سـپس ای متعدد آن را توجیه و تبیین کرابطال قو ـ ل قائمـه و  ثُ ر وَصُ

   .خواهد گرفتمورد بررسی قرار  خیال به مثابۀ الزمۀ نظریۀ قهمعلّ

مسـائل  تحلیلی حکمت اشـراقی در    ـ  این تحقیق مشتمل بر گزارش توصیفی عمدۀ

مسبوق به توصیف دقیق و تحلیل  مند جا که هر گونه نقد روش شده است. البته از آنیاد

 ناپذیر نقد نیز به شمار ها بخش ضروری و جدایی گونه تحلیل ینباشد، ا می و فهم نظریات

آیند. می
٢
   

                                                        

 و للقـاری  ضـیق  الوقـت  و قصیر العمر و کثیر الباطل فإن« گوید: می باره شیخ اشراق در این .1

 سـیما  هکثیـر  تفاریع من هالفاضل للنفس خیر القدس شعاع من هنوری هسکین و کیف. للمؤلف

و نیز  )167 ،طبیعیات مطارحات، و مشارعسهروردی، ( ».هکلی بضوابط عنها االستغناء وقع اذا

 ،تلویحاتسهروردی، ( ».فواته بعد تجده لن فانک عمرک ضیعت ال« در جای دیگر گفته است:

    .)111ص

درباره اصل تقدم فهم بر نقد و اهمیت پرداختن به توصیف و فهم دقیق یک دیدگاه پیش از  .2

  .253، روش شناسی مطالعات دینینقد آن بنگرید به: فرامرز قراملکی، 
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  تحقیق پیشینۀ. 2

ابصار،  لۀأشیخ اشراق در چند مسهای  دیدگاهتالزمی ارتباط تحقیق حاضر، یعنی  لۀأمس

مورد تحقیق قرار نزد دیگر محققان مبانی و لوازم،  ، به مثابۀل معلقهثُمُخیال، ابطال قوا، 

  است.نگرفته 

  

  ابصار . نظریۀ3

متوقف بر تحلیل و تبیـین مبـانی ایـن نظریـات      تر نظریات علمی عمیق تبیینتحلیل و 

 .باشـد  می آن یتأمل در مبان هب نوطمنیز  یخیال اشراق ۀنظری است و فهم و تبیین بهتر

که توجه به ارتباط آن با  ابصار است ۀرین این مبانی قاعدت مهمطور که اشاره شد،  همان

 نظریـۀ خیال به شکل خاص، انسجام میـان ایـن چنـد     ظریۀ علم به طور کلی و نظریۀن

 االشراق حکمة را در چند موضع از ابصار  قاعدۀ اشراق شیخدهد.  می سهروردی را نشان

 علم نوراالنوار گاه آن. کند می و به تدریج آن را تکمیل دهد می قرار یتفصیل یمورد بررس

ظـاهری و بـاطنی انسـان     حواسادراک معطوف به ده و نیز انوار مجر ۀ)، علم هم150(

 و المطارحـات  المشـارع در طبیعیات  ی. ودکن می ابصار تبیین ۀاساس نظری) را بر214(

و  دکنـ  مـی  و ابطـال  یگوناگون پیرامون حقیقت ابصار را بررس ینیز به نحو مبسوط آرا

  ).179-164( دهد یمارجاع  االشراق حکمةدیدن را به راز سپس بیان 

 نظریات، که مشتمل بر مباحث منطقی است االشراق حکمةدر بخش اول  سهروردی

بـه عنـوان   گوناگون ابصار همچون خروج شعاع از چشم، انعکاس، انطباع و اسـتدالل را  

.کند تقریر و ابطال ميانواعی از مغالطات 
١
به نحو متمایز در صـور مرایـا تحقیـق     سپس 

که این صـور در آینـه، در هـوا یـا در چشـم       رسد نتیجه میبه این  یا و با ادله نماید مي

عـین  نیز نیستند. انعکاس عین صورت شيء بر اساس انعکاس شعاع از آینه هم نبوده و 

از نظر شـیخ  یت شود. ؤاز انطباع و انعکاس ر غیر یصورت شیء هم نیستند که به طریق

 صـور مرایـا   کننـد در حکـم همـان    مـی  که حکما در جلیدیه چشم فرض یصوراشراق 

                                                        

نشمندان علوم دا ستی هر یک، بر عهدۀنادر امروز بررسی نظریات ابصار و تشخیص درستی و .1
گیرد، صحت و اعتبار فی نفسه این نظریات و  می مل قرارجا مورد تأ در اینتجربی است. آنچه 

خیال و انسجام یا عدم  نظریۀابصار با  نظریۀها نیست. بلکه ارتباط  پیرامون آنهای  استدالل

گیرد و بر اساس آن، برخی  می انسجام درونی حکمت اشراقی از این حیث، مورد بررسی قرار

  گردد.  می نقدهای معاصران بر سهروردی متزلزل
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کند که  می تصریح ... نیستند. سهرورديدر جلیدیه یا هوا یانیز ند. یعني این صور باش می

تسهیل سبیل است براي بیان حقیقت ابصار و صور مرایا و تخیل که بعد از این این بحث 

 مسـألۀ ابصار نسـبت بـه    مسألۀو به این ترتیب مبنا بودن  )103، االشراق ةحکم( آید مي

   رد تصریح قرار گرفته است.خیال مو

که شـامل مباحـث فلسـفی     االشراق حکمةدر بخش دوم را ابصار  قاعدۀشیخ اشراق 

انطبـاع صـورت    ۀار نه به وسیلابص کهجا  از آن دارد می اظهار یو. دکن مي تر کاملاست، 

 ۀاز چشم، پس فقـط منـوط بـه مقابلـ     یو نه با خروج چیز شود می شیء در چشم واقع

و چشم سالم است. یعني سالمت چشم، نور و مقابله بـراي ابصـار کفایـت     شیء مستنیر

. البته دوري باشد در واقع به عدم حجاب میان چشم و شيء مي مقابله بازگشت. کند مي

جا مجدداً بحث از خیال و مُثُل  و نزدیکي مفرط خود در حکم حجاب است. شیخ در این

لزومی دو  ین به معنی تأکیدی دیگر بر رابطۀو ا )134( کند مرایا را به آینده موکول مي

   ابصار و خیال است. نظریۀ

و عدم حجاب  باشد این اساس که انطباع یا خروج، از شرایط ابصار نمي برسهروردی 

براي تحقق ابصار کافي است،
1
د،انگرد به بصر او برميرا هم علم نوراالنوار حتی  

2
زیرا او  

همچنـین  ) و 150ست و هیچ حجابي مقابل او نیست (ظاهر لذاته و غیر او ظاهر براي او

).214( دده نیز به بصر ایشان بازگشت ميرا انوار مجرده و انوار اسفهبدیه  ۀعلم هم
3
   

سخن گفته است.  بیبه صورت متمایز و سل عمدتاًابصار  پیرامون حقیقت سهروردی

البتـه   دیـدن.  نیست به جز یبگوید دیدن، هیچ چیز دیگر خواهد می گویا در یک جمله

پردازد، تعبیر اشراق بر ابصار را به کار بـرده   می وی در جایی که به بحث پیرامون خیال

است.
4
 یکـه سـهرورد   یمقدمات در شرح مبحث حواس ظاهر پس از تأکید بر یشهرزور 

. وي بر افزاید حقیقت ابصار مي ۀدربار تعبیر علم اشراقی حضوری را تنظیم نموده است،

                                                        

، االشـراق  حکمـة ( .»ان االبصار انما کان بمجرد اضافه ظهور الشیء للبصر مع عدم الحجاب« .1

153(.  

   )214، االشراق حکمة.» (بصرهاو لیس بصرها یرجع الی علمها، بل علمها یرجع الی «. 2

در  ی. بهایی الهیجـ دانند ی نور اسفهبد و نور مدبر را همان نفس ناطقه میشارحان سهرورد .3
اسفهبد به زبان پهلوي، سرکرده لشکر است کـه بـه   : « گوید می نور اسفهبد یسبب نامگذار

بـدن،   یپارسي سپهبد گویند و (به جهت) ریاست که نفس ناطقه راست نظر به بدن و قـوا 

  )146 ،ریه در عالم مثالنو ۀالرس» (را اسفهبد بدن گفته. یو

  .)215، االشراق حکمة( ».ان هذا االشراق علی الخیال مثل االشراق علی االبصار« .4
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عضو باصر و شيء مستنیر واقع شود، براي نفس، علم اشـراقي   ۀگاه مقابلآن است که هر 

نفـس شـيء را بـدون هـیچ گونـه       گـاه  آنحضوري بر شيء مبصر حاصل خواهد شـد و  

 ةرسائل الشجر، 489 ،االشراق شرح حکمةشهودي ادراك خواهد کرد (به نحو  اي واسطه

  ). 2/391 ،ةااللهی

ایجاز و اکتفا به قواعد اختصار و  ر بیان معارفشیخ د مبنايطور که اشاره شد،  همان

و  المشـارع در ابطـال یکایـک نظریـات ابصـار هـم در      وی امـا تالشـي کـه     کلي اسـت. 

، بـه  کلي او منافات دارد یۀروف نموده است با رومص االشراق حکمةو هم در  المطارحات

آن نیز با  منطق آن بسیار مختصر و بخش فلسفۀ که بخش قااالشر حکمةویژه با سیاق 

) و 103-97اجمال نسبی تنظیم شده است. این کتاب هم در بخش مغالطـات منطـق (  

طوالنی به  ) در صفحات نسبتا216ً-211، 153، 150، 135-134هم در بخش فلسفه (

اهتمامي است که شیخ در بیان  دهندۀ نشان این ومباحثی پیرامون ابصار پرداخته است 

  یال اشراقي دارد. حقیقت ابصار به عنوان مباني خ

  

  خیال اشراقي  نظریۀ. 4

ابصار  ۀهمانند روش او در نظری ،خیال، در آغاز استدالل ۀنظری ارائۀسهروردي در  روش

یک بیـان   و سپس تکه خیال چه نیس دهد است. یعني به نحو متمایز و سلبي شرح مي

سفهبد یـا همـان   و آن را اشراق نور ا افزاید چیستي خیال و تخیل مي ۀایجابي هم دربار

آنچـه را شـیخ الـرئیس تحـت عنـوان قـوۀ خیـال        خواند. در بیان سلبی  می نفس ناطقه

ـ  سینا بر خالف ابن دهد و می سازی نموده است، مورد مناقشه قرار مفهوم  ۀخیال را خزان

ـ و در بیان ایجابی، صور خیـال را عبـارت از مُ   کند حس مشترك قلمداد نمي  ل قائمـه ثُ

 خود را ارائه نظریۀپردازد و سپس  می سخن ابتدا به ابطال فرضیه رقیبداند. با دیگر  می

  .کند می

را مـورد  فرآینـد تـذکر و یـادآوري     سینوی، سـهروردی  در نفی آموزۀ که توضیح این

قـواي انسـان    شـده در  که مطالب فرامـوش  گیرد نتیجه مي گاه آندهد و  می بررسی قرار

م ذکر تحقق دارند و این عالم، تحت تدبیر انوار عالجایی به نام بلکه در  نیستند، وجودم

 کنند اسفهبد فلکي یا به عبارت دیگر نفوس فلکي است که هرگز چیزي را فراموش نمي

  و نسیان در آن عالم راه ندارد.
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استدالل او این است که گاهي اوقات به یاد آوردن امر فراموش شـده بسـیار دشـوار    

. سـپس ناگهـان بـه طـور     آورد قي به دست نميتوفی کند است و آدمي هر چه تالش مي

، . اگر امر منسي در ذات انسان یا در قواي بدني او بودآورد اتفاقي مطلب را به خاطر مي

با آن همه کوشش از نفس ناطقه یا نور مـدبر مخفـي    یافتن آن متوقف بر تالش او بود و

  نگه دارند.  نور متصرف و مدبر را در حجاب توانند . زیرا موانع نميماند نمي

مورد  کند فراموش ميها را  آنوضعیت صور خیالي که آدمي که  سهروردی پس از آن

  حافظـه   ۀقـو  به شـمار نمـی آورد،  خیالي  صور ۀخزانرا خیال  ۀقو و دهد می تحلیل قرار

  کسـان اسـت و   . استدالل در هـر دو مـورد ی  کند محسوب نمیمعاني جزیي  ۀخزانرا نیز 

  الك تحقـق دارنـد   در جهان اف معانی جزئی فراموش شده، ،گفته بنا به همان دلیل پیش

   پـذیرد  مـي ایـن مقـدار را   . البتـه سـهروردي   گردانـد  جا باز مي را از آن ها و نور مدبر آن

در انسان لحاظ شود که به نحوي استعداد تـذکر و یـادآوري را داشـته باشـد      اي که قوه

ــ    ۀو قـو  حافظـه  ۀ). بـه ایـن ترتیـب قـو    210، االشـراق  حکمـة (   وایي خیـال بـه عنـوان ق

که استعداد پذیرش صـور و احکـام از عـالم     شوند محسوب مي واحد ۀاز قو هایي یا جنبه

افالك را دارند.
١
   

پس از ابطال فرضیه  گاه آنکند که خیال چه نیست.  می شیخ اشراق با این ادله بیان

پـردازد.   مـی  ه هسـت حقیقـت خیـال چـ   که  خویش معطوف به این نظریۀ رقیب به ارائۀ

طور که انطباع صور  . همانداند یکسان مي راسهروردي حقیقت صور خیالي و صور مرایا 

ها  در چشم یا مغز ممتنع است، صور مرایا و صور خیالي نیز در جایي منطبع نیستند. آن

ها و کالبدهاي معلق بدون محل هستند که آینـه و خیـال انسـان مظهـر      صیاصي یا بدن

و همان گونه که ابصار، مشاهده اشراقي حضوري نفـس اسـت، دیگـر     یردگ ها قرار مي آن

و نور مدبر بر  گردند حواس ظاهر و باطن نیز به ذات نور مدبر که فیاض لذاته است برمي

. نـور اسـفهبد بـر    کند مُثُل خیال و نظایر آن، یعني سایر حواس ظاهر و باطن اشراق مي

صورت است و اشراق او بر خیال نیز بـه همـین   از حصول  نیاز ابصار، اشراقي دارد که بي

  واسطۀ بي ۀتخیل نزد سهروردي به معناي مشاهد). 215، حکمة االشراق( باشد منوال مي

  مثالي توسط نور اسفهبد است.  موجودات
                                                        

، الفالسـفة  مقاصـد ابطال و نفی قوای متعدد، پیش از سهروردی نزد ابوحامد محمد غزالـی (  .1
رد، خـو  مـی  ) نیز به چشـم 2/302، الحکمة فی المعتبر) و ابوالبرکات بغدادی (2/357-368

  لکن در تفکر شیخ اشراق، مبانی و لوازم متفاوتی دارد.
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  خیال نظریۀابصار به مثابه مبنای  نظریۀ. 5

 ش مبنـا را ایفـا  نقـ وي  خیـال  نظریـۀ  در رابطه با چند جهاتی سهروردي ازابصار  آموزۀ

 خیـال  نظریـۀ  یگر سخن شیخ اشراق آن را به مثابۀ تمهیدی بـرای ارائـۀ  و به د کند می

دی نموده است.بن صورت
1
 خیـال را بـه دو طریـق    نظریـۀ ابصـار بـرای    قاعدۀمبنا بودن  

آورد  قیم. رویآورد غیر مسـت  آورد مستقیم و دیگری روی توان بررسی نمود: یکی روی می

است که سـهروردی خـود بـه ایـن ارتبـاط مبنـایی        توجه به مواضعی مستقیم به معنی

و تمهیدی تصریح نموده و ابطال نظریات رقیب در مسئله ابصار را به مثابه تسهیل سبیل 

  ) 134، 103، حکمة االشراقداند. ( می مرایا و تخیل برای بیان حقیقت صور

 نظریـۀ عرفتی میـان دو  لزومی م ستقیم به مفهوم عطف توجه به رابطۀمآورد غیر روی

 جهت نخست ایـن  :خورد می ی چند به چشماین رابطه در جهات باشد. می ابصار و خیال

یعنی علم حسی متوقف بر دهد.  می که ابصار و دیدن اشیا بدون واسطه صورت رخاست 

علم خیالی به طریـق   حصول صورت نیست و نوعی علم حضوری اشراقی است. بنابراین

به عبارت دیگر اگر بپذیریم که در ادراک  غنی از حصول صورت باشد.تواند مست می اولی

توان پذیرفت کـه   می تر اند، در ادراک خیالی به شکلی ساده ذاتاجسام مدرک بال ،حسی

از سوی شـیخ اشـراق    هستند که ین ادراکات ذاتیهم صور خیال مدرک بالذات باشند.

 ها در مُثُل آینه شرط شده و در ابصار حجابو فقدان نور البته  ند.ا ل معلقه نامیده شدهثُمُ

ــد اســت. ســهروردی مــي ینیــز نــور، علــت اعــداد  »الضــوء. امثــل المــرآه علتهــ: «گوی

که علـت فیـاض صـور     دارد شهرزوری ذیل این عبارت اظهار می .)241 ، االشراق حکمة(

ست ا لیعقل مفارق است و علت معد اظهار، ضوء است و علت قابلی، سطوح صیق ها، آینه

حواس باطنی هم اشراق انـوار  تخیل و همه ). در 572، حکمة االشراق شرحشهرزوری، (

  مجرده و نور مدبر ضرورت دارد.

کننـده و   سـنخیت میـان درک  جهت دیگر آن است که سهروردی در ادراک بصـری  

ادراکات حسی متوقف بر سـنخیت نباشـد، ادراکـات     داند. اگر می شونده را منتفی درک

 انتفای سنخیت را به دو نحو نیاز از سنخیت باشد. بیتواند  می طریق اولی بهنیز  خیالی

                                                        

علم اعم از علم الهی و علم مجردات نقـش مبنـایی    نظریۀنسبت به  ابصار اساساً قاعدۀالبته  .1

 ،االشراق حکمة. (گرداند می دارد و شیخ اشراق علم نوراالنوار و همه انوار مجرده را به بصر بر

جا نیست و تحقیـق حاضـر تنهـا بـه  تخیـل       ل بحث در اینمح لکن این مسألۀ )214، 150

  معطوف است.
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جسماني است و در عین  اي قوه باصره، قوهتوان مالحظه نمود. یک نحوه آن است که  می

خیال و  ۀ. قوبیند را مي ها آینهدرون موجودات مثالي  قوه جسمانی نایتوسط  ،حال نفس

 ایـن قـوه  و نفس توسـط   باشد می جسمانيای  قوهمتخیله که نزد سهروردي یکي است، 

قوه  تر آن است که شیخ اشراق اساساً اما بیان دقیق. کند موجودات مثالي را مشاهده مي

کند و  می باشد، ابطال می نفس و بدن و برقرار کننده سنخیت میان این دو را که واسطۀ

 د اجسام را ببیند و درتوان می همان حال که مجرد است،نفس اسفهبد در بر آن است که 

در صـورت  نـدارد.  یا قـوه   همچون صورتای  ، نیاز به واسطهبصری احساس امر دیدن و

مثـل معلقـه را کـه     توان قبول نمود که نور مـدبر،  می پذیرش این مطلب، به طریق اولی

 نماید و سنخیت بین نفـس و صـور قائمـه منتفـی اسـت،      تجرد ناقص دارند مشاهده مي

  .باشد ر ادراك اجسام از سوي نوراالنوار و انوار قاهره، سنخیت منتفي ميگونه که د همان

سینا قوای متعدد نباتی، حیوانی و نفسانی  که فیلسوفانی چون ابن توضیح مطلب این

سـازی و موجـه    هاست. به این سبب مفهـوم  را که قوای خیال و متخیله نیز بخشی از آن

ن مادی را که سنخیتی ندارند تبیین نمایند و اند که ارتباط میان نفس مجرد و بد نموده

ایشان پیرامون قوا عالوه بر جنبه تـوجیهی از وجهـه تبیینـی نیـز     های  در واقع استدالل

تواند در حالي  این است که نفس چگونه ميحکما  مسألۀبرخوردار است. به دیگر سخن 

سـایط جسـماني   که مجرد است، اجناس و انواع ادراکات خیالي را توسط ایـن اعضـا و و  

هایي دارد؟ اگر وجود واسطه  آیا براي ادراك خیالي نیاز به واسطه یا واسطه ادراك نماید؟

بـه ایـن   شود و مالك تعدادشان چیسـت؟   ها چگونه مشخص مي ضرورت دارد، تعداد آن

بــراي تبیــین ارتبـاط میــان نفــس مجـرد و معلومــات خیــالي،   فالسـفه  برخــي ترتیـب  

نامنـد.   اند که آن را قـوه مـي   عضاي جسماني به اثبات رساندههایي میان نفس و ا واسطه

اجزاي مربوط به بینـایي   ۀفس از یک طرف و چشم و اعصاب و همگونه که میان ن همان

هایي در  اند، میان نفس و بخش سازي کرده بینایي مفهوم ۀقو از طرف دیگر، امري به نام

خیال را قرار  ۀمت آن است، قوسوسات متوقف بر سالبدن، به ویژه مغز که حفظ صور مح

سینا، تنها براي ادراکات خیالي  اند و سخن در سایر قوا نیز به همین ترتیب است. ابن داده

چهار قوه خیال، متخیله، وهمیه و حافظه را قایل شده است.
1

  

                                                        

  و االشارات ؛ همو،31 -27، کتاب النفس، الشفاء طبیعیات ابن سینا،   نکبرای این استدالل ها  .1
  . 346 -2/331 ،التنبیهات
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ای  ها را به قوه و به تعبیر دیگر آن کند می قوا را ابطال شیخ اشراق به یک تعبیر همۀ

.ادراکات کـافي اسـت   ۀآن است که یک قوه براي تبیین هم گرداند و بر میواحد بر
1
 وي 

ـ   پذیرد متمایز نمي ۀهمیه و متخیله را به عنوان دو قوو ۀقو  ۀو دو مطلب را به عنـوان ادل

که گاهي از اوقات یکي از دو قوه  . یکي اینکند به تغایر این دو قوه ذکر و نقض مي قائالن

. شیخ، ایـن ادعـا را محـال    دهد که دیگري کار خود را انجام مي در حالي شود مختل مي

متخیلـه سـالم یـا     ۀواهمه بیمار اسـت و قـو   ۀ. یعني امکان ندارد بتوان گفت قوداند مي

عکس. عالوه بر آن، قائالن به تغایر قوا، موضع متخیله و واهمـه را یـک موضـع یعنـي      هب

که سهروردي از قائالن به تعدد قوا ذکـر  . اما دلیل دومي اند تجویف میاني مغز قرار داده

از  توانـد  واحد مـي  ۀدهد که قو می تعدد افاعیل است و آن را به این شکل پاسخ کند، مي

کـه مـدرك    اند حس مشترك گفته ۀدربارگونه که  دو جهت مقتضي دو فعل باشد، همان

تخیلـه  حواس خمس است. عالوه بر آن، اساساً حکم وهمي با افعـال م  هاي دریافت ۀهم

لـه  ). شیخ اشراق اعتراضی هم بر تغایر خیـال و متخی  210-209تخالفي ندارد (همان، 

متخیلـه را متصـدي    ۀخیال را متصـدي حفـظ صـور و قـو     ۀدارد. قائالن به تعدد قوا، قو

فعل یعني تصـرف اسـت نـه ادراك.     دار متخیله عهده اند و گفته دانند تصرف در صور مي

و بر آن است که اگر متخیله صور را  کند جیبي قلمداد ميسهروردي این ادعا را سخن ع

درك نکند، چیزي نزد او نیست تا در آن تصرف و ترکیب و تفصیل انجام دهد (همـان،  

210.(  

  

  خیال سهروردی: جسمانیت یا تجرد خیال؟  نظریۀ الزمه. 6

دن یکی از عمده لوازم بحث پیشین تجرد یا جسمانیت خیال است. مجرد یا جسمانی بو

خیال در آثار گوناگون سهروردی به اشکال مختلف بیان شده است. باید توجه داشت که 

تجرد ناقص عالم مثال، به این معنی که موجودات آن عاری از ماده ولی دارای عـوارض  

کـه   تواند بر تجرد ناقص خیال و متخیله داللت نماید و فهم ایـن  اند، به تنهایی نمی ماده

مل بیشتری دارد. انی یا نیمه مجرد است، نیاز به تأمجرد یا جسمخیال نزد شیخ اشراق 

                                                        

اي، مدرك همه ادراکـات و مصـدر    واسطه هیچ قوه نیز نفس را به نحو مباشر و بي فخر رازی .1

هاي قایالن به تعدد قوا، عمده آن را قول بـه   ي در تبیین انگیزهودانند.  همه افعال و آثار مي

به اثبات تجـرد همـه ایـن     گاه آنداند و  جسماني بودن ادراکات حسي و خیالي و وهمي مي

  ). 357 -344/ 2، المشرقیه المباحثپردازد ( ادراکات مي
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دن قوه خیال تصریح دارد. به جسماني بو ،در آثاري که با مباني سینوي نگاشته است او

 نمایـد  هر سه قوه حس و خیال و وهم را جسـماني قلمـداد مـي    شناخت یزدان ۀدر رسال

 و المطارحـات  المشـارع  اببخش طبیعیات کتـ  ) و در411–3/406 ،مصنفات مجموعه(

) که از جهت مباني شـباهت  214 -213( کند چهار برهان بر جسمانیت خیال اقامه مي

  دارند. ) 31-27( طبیعیات شفاشیخ الرئیس در زیادي به برهان 

 هاي آموزه به نسبت نظرهایي تجدید ۀبردارنددر االشراق حکمة در سهروردي دیدگاه اما

اشراقي قوه خیال و متخیله به معنـي سـینوي را نفـي     هاي است. وي در آموزه سینا ابن

صور خیالي را صـوري   ،که ذکر شد طور همان و) 211 -208، حکمة االشراق( 1کند مي

 که منطبع در محل و مکاني نیستند بلکه برخي اوقات در مظاهري ظهـور  داند معلق مي

  ).212 ،االشراق حکمة( تپنداش صور آن مکان و محل را اهرمظ این نباید و کنند مي پیدا

صور خیالي را نیز  داند، طور که آینه را مظهر براي صور موجود در آینه مي وي همان

) و 212، حکمة االشـراق ( گیرد  ها قرار مي که تخیل آدمي مظهر آن داند صور معلقي مي

 درسان در جهان هستي به نام عالم مثال را به اثبات مي اي توسط این صور خیالي، مرتبه

 داند، که صور خیالي را داراي تجرد مثالي مي ). سهروردي با وجود این212-211همان، (

جسماني در بدن انسان است که نقش اعدادي در تخیل دارد و از آن به  اي قائل به جنبه

 کنـد  در اثبات عالم مثال اقامه ميوی ). برهاني هم که 214همان، ( کند صنم تعبیر مي

) که داللت بر جسمانیت همین 211همان، باع کبیر در صغیر است (متناع انطمبتني بر ا

شیخ اشراق از تعبیر صنم و طلسم برای متخیله استفاده  بدني و قواي دماغي دارد. ۀجنب

واحـدي در   ۀظاهري و باطني را به قـو  ۀقواي مدرک ۀکه هم پس از این نموده است. وي

از متخیله به منزله صنم  دهد، اع مينور اسفهبد که چیزي جز ذات نوریه آن نیست، ارج

نـور  بـرای  همانطور که کالبـد انسـان طلسـم و صـنم      کند، مي یادبراي قوه نور اسفهبد 

   2).214همان،اسفهبد است (

                                                        

، شـفا  طبیعیـات  ؛404- 2/308، شـارات إلا نا،ابن سی :  نکباره  ندر ای ناابن سی دگاهبرای دی .1

-82 ،عالیـی  دانشنامه اتیعطبی ؛330-321 ،ةالنجا  اتیعطبی ؛171 – 33-44،50-53،58

متفاوت اسـت.   زاشراق بالطبع با فارابی نی خشی دگاه. دی10-7 ،روانشناسی در رسالهو  100
 اسةسی، 86-82، ةفاضل نةمدی اهل آراء ،11-10،منتزعه فصول ،: فارابی  فارابی نک نظریۀبرای 

 .33، ةمدنی

شیخ بسیار است. فخر رازي ادله را پرورده است و قوا را با صـراحت   ۀدر ادل ها نقض و ابرام .2

 ←پاسـخ داده اسـت   اشـارات  شـرح انکار نموده است. خواجـه طوسـي اشـکاالت وي را در    
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اثبات مثل معلقه  گاه آنکه ابتدا ابطال قوای متعدد و  حکمة االشراق ترتیب مباحث

اشراق قـواي   شیخدهد که  می ان)، نش211 -208، حکمة االشراقشود ( می در آن بیان

وي در صدد آن اسـت   . ینه را براي هدف خاصي آماده سازدتا زم کند متعدد را نفي مي

بـراي ایـن    و که ارتباط نفس و صور خیالي را منحصراً توسط مثل معلقه تبیـین نمایـد  

ر . سپس امتناع انطبـاع صـو  کند را ابطال ميیعنی قول به قوا منظور، ابتدا تبیین رقیب 

الي . از نظر وي نه صور حسي و نه صور خیشود محسوسات در چشم یا مغز را یادآور مي

 وي در هـر دو مـورد   .)212-211، حکمـة االشـراق  ( منطبع در بخشي از بدن نیسـتند 

 ۀه است، تا بتواند بر اساس استحال، امر واسطه یعني قوه را نیز حذف کردبینایی و تخیل

هـا و   کند. یک سو نفس قرار دارد و یـک سـو صـور کـوه     انطباع کبیر در صغیر استدالل

. بنابراین نور اسفهبد بدون واسـطه، اجسـام را   گنجند ... که در چشم یا مغز نميدریاها و

  . نماید و همچنین بدون واسطه، صور خیالي یا مثل معلقه را مشاهده مي کند مشاهده مي

خیال شیخ اشراق را با  ظریۀن توان تر تجرد یا جسمانیت خیال مي دقیق لبرای تحلی

نظریه وي پیرامون مرایا مقایسه نمود. در رویت صور مرایا سه نکتـه قابـل توجـه اسـت:     

 مجرد نور اسفهبد بیند، که مي و آن اند صور موجود در آینه، مُثُل معلقه آینه، جسم است،

تخیـل   کـه  و آن انـد  خیال، جسم است، صور خیالي، مُثُل معلقـه  قوهاست. در تخیل نیز 

اسـت. نـور    مجـرد  نور اسـفهبد  کند، یا به تعبیر دیگر صور خیالي را مشاهده مي کند مي

   .کند اسفهبد مُثُل معلقه را در آینه خیال تماشا مي

این ترتیب برخی اشکاالت مشهوری که بر سهروردی گرفته اند قابل خدشه است.  به

خیال را جسماني تلقـي   ۀقو شود که چگونه می که به شیخ اشراق اعتراض هنگامی مثالً

 دانـد  و در عین حال آن را قادر به درك اشباح مجرده که جسماني نیستند مـي  کند مي

توان پاسخ گفت که وي قـوه خیـال را اساسـاً حـذف      می ،)196-194زاده آملی،  (حسن

کـه اشـباح مجـرده را درك     کرده و خیال و متخیله نزد وی عضوي جسـماني اسـت. آن  

 ۀعتراض کنند که با قـول بـه تجـرد قـو    ور اسفهبد است و اگر به شیخ انفس و ن کند مي

                                                                                                                                  

و ادله فخر را ابطال کرده است  ). صدرالمتألهین جانب اثبات قوا را گرفته 2/335-349(→
-53، 8(اسفار، جبلکه با براهیني دیگر توجیه نموده است.  سینا و اثبات قوا را نه با برهان ابن

در مسیر مسایل این پـژوهش نیسـت. بـرای     نفسه في ها، لکن تقریر و ارزیابي استدالل) 58

از  نو تبیـی  هر مقـام توجیـ  د الخیـ « ،قراملکیفرامرز : مفتونی و   بحث نک نای شتربررسی بی

 .80-68 ،»نفارابی تا صدرالمتالهی
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 ۀدر کبیر تمسک جست، خواهد گفت قو انطباع صغیر ۀبه استحال توان خیال، دیگر نمي

خیال، اشاره به عضو بـدني   گوییم خیالي در کار نیست تا مجرد باشد یا مادي، و اگر مي

نور اسفهبد است کـه   کند، و حکم مي دکن که ادراك مي است که نقش اعدادي دارد. آن

). بنابراین  215-214(همان،  نماید و غیر قوه، صور مثالي را شهود مي قوه بدون واسطه

 یسالـرئ  شیخ ۀخیال و حافظه متفاوت با نظری هاي نوع فعالیت ۀشیخ اشراق دربار ۀنظری

گار بـه نظـر   وی با یکدیگر سـاز  نظریۀمبني بر حفظ صور و معاني است و اجزای درونی 

 رسند.  می

  

  

  نتیجه. 7

پـردازد و تخیـل را    مـی  اشـراقی  خیال نظریۀ ۀبه ارائ ابصار نظریۀبر اساس  شیخ اشراق

طور کـه ابصـار را اشـراق     ، همانکند می سوی نور اسپهبد قلمداد قه ازل معلّثُمُ ۀمشاهد

نده شـو  کننـده و درک  سهروردی قائل بـه سـنخیت میـان درک    داند. می نفس بر اجسام

 قه را درکل معلّثُمُ نور اسفهبد که مجرد است بی واسطۀ قوۀ خیالْ نیست و از نظر وی

  بیند. می اجسام مادی را گونه که بی واسطۀ صورتْ کند، همان می

انـد مخـدوش    دهکررد و جسمانیت خیال بر وی وارد برخی اشکاالتی که پیرامون تج

که بـه شـیخ اشـراق     انند اینم ؛استشیخ با مبانی خودش سازگار های  است و استدالل

ال آن را قادر و در عین ح کند خیال را جسماني تلقي مي ۀچگونه قو اند که دهکراعتراض 

ده و کـر حـذف   خیال را ۀکه وي قو داند. در حالی جسماني ميغیر به درك اشباح مجرد

ـ   اسـفهبد اسـت  مدبر یا نور  کند را درك مي که اشباح مجرد آن ه . همچنـین در پاسـخ ب

انطباع صغیر در کبیر  ۀبه استحال توان دیگر نمي خیال ۀبا قول به تجرد قو اند که گفته این

خیال نیست تا مجـرد باشـد یـا     ۀقوسهروردی قائل به  که گفت توان می تمسک جست،

است که نقش اعدادي دارد. نور اسفهبد  جسمانی یبه عضو مشیر نزد وی مادي، و خیال

  .کند صور مثالي را شهود مي و غیر قوه قوه ۀدون واسطبو  کند می ادراکاست که 
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