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 از دید فیض کاشانی مالئكه یصفات جسمان یه فلسفیعالم مثال و توج
 

 

 مهناز کهندانی تفرشی

 
 دارای مدرک دکتری از مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری)ره( پژوهشگر

 
zahrakohandani@gmail.com 

 

 چكیده:

 
و متکلمان و اهل حدیث همان ظاهر  مادی استدر آیات و روایات صفاتی برای فرشتگان مطرح شده که متناسب با عالم جسمانی و 

 اعتقادنوع این صفات با و لذا  اهل حکمت و فلسفه فرشتگان را مجرد از ماده و طبیعت می داننددر حالی که . را مبنا قرار داده اند

با طرح عالم ، شیخ اشراقفیض کاشانی به پیروی از ساز بوده است. اره برای اهل فلسفه مشکلوهمتوجیه آن در تعارض بوده و  حکما

و تصویری کامل و عقل پسند و با ظاهر آیات و روایات  پردازدمی به توجیه این صفات ، جهانی مابین عالم مادی و مجرد محض ومثال 

است. این همواره مخالفانی در میان فالسفه از جمله میرداماد داشته عالم مثال در تاریخ فلسفه ، . اما نیز معارض نباشد ارائه می دهد

 مقاله با مقایسة کالم میرداماد دربارة فرشتگان با آنچه معتقدین به عالم مثال گفته اند امتیازات تفسیر روایات مبتنی بر عالم مثال و

 دهد.می برتری آن بر انتقادات میرداماد را نشان 

 

 کلید واژه:

 عالم میانی.، فیض کاشانی، میرداماد، فرشتگان، عالم مثال
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  مقدمه

نخست سورة  ةنظیر آیاست که ظاهرشان می تواند مادی تفسیر شود. آمده فرشتگان ر آیات و احادیث صفات و مشخصاتی برای د

سخن می  ( 231ص  ، 1413مفید، )  گاه از ششصد بال بسیاری که احادیثیا سه یا چهار بال سخن می گوید. ، با دو که از مالئکهفاطر 

چنان عظمت دارند یا  ( 278ص ، 1398ابن بابویه، )  چنان بزرگ است که سراسر آسمان را در بر می گیردکه بال مالئکه  گاه از، گویند

  ( 400ص ،2ج  ، 1362ابن بابویه، )  .که در زمین نمی گنجند

رسند و می مناسب با عالم ماده و اجسام است و فرشتگان با صفاتی نشان داده شده اند که مادی به نظر این اوصاف معنای ظاهری 

 انگاری فرشتگان بوده است. همین هم دلیل اصلی مادی

روش درست تفسیر این اخبار همیشه یکی از موضوعات پیچیده و الینحل برای اندیشمندان مسلمان بوده و تا قبل از شیخ اشراق و 

 جواب مانده بود. طرح عالم مثال بی

برخی کامال بر مادی بودن مالئکه تاکید نموده و هرگونه تفسیری جز این را بر نتافته اند و هرگونه تفسیر غیر مادی را خروج از 

 (209 ص ،56ج ، 1403مجلسى، ) . تفسیر صحیح و فهم درست آیات و روایات دانسته اند

به عنوان نمونه برخی نیز که ظاهرگرایی صرف را نمی پذیرفتند به دلیل نداشتن بستر علمی الزم موضع دوگانه ای را دنبال نمودند. 

ای توان از ابوحامد غزالی نام برد که یکی از اندیشمندانی است که دغدغة بسیاری برای حل این مشکل و یافتن روش صحیح و میانهمی 

نگونه آیات و روایات داشته و سعی بسیاری مبذول نموده تا هم از ظاهرگرایی گریخته و هم گرفتار تاویل به رای برای کشف معنای ای

نشود اما به دلیل عدم آشنایی با عالم مثال و قواعد آن به نتیجة مناسبی نرسیده و نهایتاً با تقسیم روش برای عوام و خواص برای گروه 

 ، 1416)غزالی،  ت و پرهیز از هر نوع تاویل و تفسیر و سخنی دربارة آیات مورد نظر است پناه بردهاول به روش مالک بن انس که سکو

اند به شناخت شهودی که اینان از عوالم وجود دارند اعتماد کامل نشان داده و  اهللو برای گروه دوم که اهل باطن و عرفای ب (302ص

 (317ص، ) همان داند.می بق با واقع و مطابدون ارائة روشی خاص کالم ایشان را مستند 

دهندة عجز غزالی از توجیه علمی و مبنایی مناسب تفسیر این آیات است که البته تا زمانی که مبنای این نوع روش به نوعی نشان

 عالم مثال است معلوم نگردد ممکن نیست. که شناختی آن هستی

 

 روش تحقیق

استفاده شده و با کمک اطالعات جمع آوری شده با « روش توصیفی تحلیلی»مختلف، از در این تحقیق ، نظر به طرح اندیشه های 

 دقت و حفظ عینیت ویژگی های اندیشه ها توصیف و باز شود.
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 تحلیل میرداماد از صفات فرشتگان

وارد در  یل معانیدر تحل ویدارد. در خور توجه و دقت  یانیاست ب یض کاشانید مالصدرا و فیرداماد که از اساتیم، الهیمِ بزرگِ یحک

می خاص منجر  یتیاهل ظاهر فاصله دارد و به عقالن یها با مششود که فرسنگمی وارد  یافرشتگان به گونه یهایژگیث دربارة ویاحاد

ابد اما یمی دن تنها با کمک حواس و تنها دربارة اجسام تحقق یدن و دیرة عالم ماده شنیشان آن است که گرچه در دایکالم اشود. 

می آنچه فرشتگان از حضرت حق متناسب با همان مرتبه صادق خواهد بود؛ لذا  یادارد که در هر مرتبه یعام یدن معنایدن و دیشن

 (537ص ، 1385، داماد میر)  .باشد ملفوظ حروفبا کمک  اصواتتواند سماع می شنوند 

گونه گفت نیتوان امی . یء خارجیاست و نه ش مشترک حسدر  تصور انطباع یحس تیرؤ مالکبیان حکیم استرآباد آن است که 

است  یخارج ءیشنه معقول بالعرض که  وباشد می است  یمعقول بالذات که همان صورت ذهن، تیمالکِ رؤ یکه به اصطالح فلسف

کافی توان نداشته و جذب عالم وقتی نفس به قدر تا و  است الصورواهباز جانب  مطلقاً زیه نافاضدن است. یز از شروط دیگرچه آن ن

و در  گشته یآن قو لةیمخ و یقوة قدس یها را به نحو غیر مادی درک نماید اما وقتتواند صورتمی قدس الوهی و صقع ربوبی نشده ن

ه ب لاتصبا ا وقدس متصل شده  عالمز به ین یداریابد و در حالت بی یصخال تعیطب تواند ازمی  یابدقوت  بیغ عالمو گرفتن از  یتلق

دهد اما از آنجا که هنوز در بند می د را در خود نشان یکه خورش یانهید همانند آیآن صور را مشاهده نما مقرب مالئکة و القدس روح

ز در نظرش به صورت ید و لذا صورت فرشته نینمامی مشاهده  ین مرتبة وجودین عالم و همیوزان همبه ها راعالم جسم است صورت

 (538، صهمان)  .شودمی هده مشا یماد یبدن

ذهن و در  یت بشرصور ارتسامکند که منظور می ر یگونه تفسنیرا ا« ایسَوِ بَشَراً لَها فَتَمَثَّلَ رُوحَنا هایإِلَ فَأَرْسَلْنا»فة یة شریرداماد آیم

)  .به پیامبر هفاضا صقعاز  حصول و باطن صورت از کهبل، یخارج مادةگرفتن صورت از  و ظاهر لیسب نه بر است اما حس مشترک

 همان(
دن فرشتگان امر یشود در دمی منتقل  نفست یو در نها الیخبه  یآثار یخارج مواد دن معمول ازید ودن یکه در شن یپس در حال

ند و سپس صورت یبمی  وهم و الیخ قوةاز  یرا جدا ملکوتماً به نفس فرود آمده و نفس یمستق األمر عالماز  ضیف معکوس است و

 گردد. می شخص متمثل  یال برایت خصوردهد و می ال بازتاب یآن را به قوة خ یالیخ

 متفاوت نفس درجات حسبه بدارد و  یمختلف ینحااست که ا یمسموع لفاظا اب نفسبا  فعال عقل خاطبت، به عقیده میرداماد و

شود. در می را شامل  جهاتکه همة بل، اختصاص ندارد عالم جهاتاز  یتجهه باست که  یمبصر و مسموعش به درجات بعضدر  واست 

 ند.یبمی  یرا با قوة قدس یگان الهفرشت لیشود ومی ده ین صور در خواب دیا، ترنییدرجات پا

 یف لکن و اهلل کالم سمعی و اهلل مالئکة رىی أن النبوة مرتبة بینص ةیالقدس القوة من له تفقی ما درجاته لسائر الضروب هذه دون ثم»

 (539ص، همان)  «قظةیال یف ال النوم

ال منتقل شده و آن را یافت کرده و صورت به قوة خیابد و شخص آن را از عالم قدس دریمی گفته تحقّق شیز روند پیجا ننیکه در ا

  همان()  .شودمی اختالف تکرار  یز با اندکین روند دربارة گفتار نیاوست. هم یکند که البته متناسب با درجة وجودمی مشاهده 

 

 نزد حكیم میرداماد فرشته بودن نزول یمجاز

ن بحث یرداماد از ایاست که م یاجهینت، در بیان میرداماد مهم است و تفاوت آن را با تحلیل اشراقی ـ صدرایی نشان می دهدآنچه 

 :فرشته بلکه به صورت متمثل آن استرا که نزول نه مربوط به یداند زمی  یرا مجاز یوحرداماد نزول فرشتة یرد. میگمی 

است که دو طرف آن در معنای  یعقله بیان شد روشن می گردد که سخن از نزول فرشته کالمی مجازی مسألاز آنچه از این  و»

 بالعرضه است که متمثل متشبحة تصوربه  منسوب تقیحقدر  نزولشان بکار رفته و مجاز در آن مربوط به اسناد است زیرا که حقیقی

  (540همان، ص)  «اسناد داده شده که همان فرشته است یقدس مجرد جوهربه 

 است. عقلی  یز مجازیداند که آن نمی ن آن یبه مسافر یر استناد حرکت کشتین را نظیرداماد ایم

ات استناد یات و روایتنها به ظاهر آ، اهل ظاهر یبنابر مش یخته است. عالمه مجلسیرا برانگ یت عالمه مجلسین مطالب حساسیهم

به  طمئنهیچ یک از مردمان م»و مدعی است که  داندمی  یدن با چشم و گوش ظاهریدن و شنیجسته و چون ظاهر کلمات را د
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بر  و شکستهرا  یفلسف یعقل نیقواناست که  متواتر ثیحاداسالمی و ابر خالف نظر مذاهب مختلف  ونمی شود درستی آن به هیچ وجه 

 یجسمان الهی را با چشمان مقرب مالئکة و  لیجبرئ نظر اند که پیامبر ت اسالم هممهمه ا است. انیبدر علم  مقرر ضوابطخالف 

  (213، ص56، ج 1403) مجلسی،  .«می شنوید یجسمانبا گوش  میکرخدای  کالم ومی دید 

این  قیتحقشاید وی ـ خدایش رحمت کند ـ »د: یگومی گونه سخن نیدربارة آن ا، ردامادیة میپس از نقل نظر عالمه مجلسی

در هم آمیخته است با اینکه اینها دو  نیمب شرعاز راه  منحرف آراء اتمیهوا برا  حق قیرح ودنبال کرده  نیمتفلسف مذاقموضوع را بر 

 (216، ص56ج،  1403مجلسی، )  «نیز کامال روشن است حق ومسیر مخالف هم اند 

 

 فلسفة مشاء در باب فهم آیات ضعف

پذیر نیست اما نبایستی از نقاط ضعف واضح موضع حکیم استرآبادی نیز غافل ماند. میرداماد فیلسوفی گرچه ظاهرگرایی توجیه

مشائی است و در چارچوب فلسفة مشاء به تعمق و تفکر در آیات الهی پرداخته و در همان چارچوب نیز به فهم کتاب الهی و سنت 

هایی است که بالتبع فکر و اندیشة هر متفکری را نیز پرداخته است. واقع آن است که فلسفة مشاء دارای نقایص و کاستی ومینمعص

 ی همچون حکیم میرداماد باشد. سازد حتی اگر اندیشمندمی آلوده 

و حالتی میانه برای اشیاء قابل در چارچوب اندیشة مشائی هر موجودی از دو حال خارج نیست؛ یا مجرد محض است یا مادی محض 

در توجیه سخن گفتن و بال و صورت ظاهری داشتن فرشتگان مجرد که در کلمات الهی و اخبار آمده میرداماد ، تصور نیست. از این رو

واقع ممکن نیست و نماید و اال در عالم می الواقع تنها در حوزة ادراک نبی و ولی رخ ناچار است آن را مجازی و استعاری دانسته که فی

 نماید. می ظاهرگرایی مخالفین را موجه و قابل دفاع ، همین مطلب

ها قبل از میرداماد توسط شیخ اشراق با ترسیم عالم مثال تبیین گردید اما حکمای مشاء از جمله گرچه راه حل این موضوع سال

گیران بر فلسفه را بر و همین امر خرده (167، ص1367داماد، ) میر میرداماد از پذیرش آن خودداری کرده و در برابر آن مقاوت کردند

 نمود. می حق 

 

 شناسیطرح نظریة عالم مثال در حكمت اشراق برای حل معضالت فرشته

ا ی یک موجود برزخیباشد. می از آثار آن برکنار ن یاست که از ماده مجرد است ول یاز هست یاعالم برزخ مرتبهیا همان مثال  عالم

دینانی،  ) باشد.می ر اعراض برخوردار است از ماده مجرد ین وضع و سایف و همچنینکه از کم و کین ایاست که در ع یموجود، یمثال

 (363ص ، 1386
امبر از یپ ی. به نظر فارابداندمی الزم ن عالم را یوجود ا یحل مسألة وح یبرا یشود. ومی مطرح  یبار در فلسفه فارابنیمثال اول عالم

 (144، ص1383داوری اردکانی،  ) رد.یگمی نده را از عقل فعال یوندد و علم گذشته و آیپمی ال به عقل فعال یعالم خق یطر

عالم ، آن زبه عالم عقول و برتر ا یابیکه راهیاند بطورن عالمیبا ا یشگیدر ارتباط دائم و هم ینفوس بشر، در فلسفه سهروردی

ن عالم واسطه در جهت یز که در عالم عقول قرار دارند از این یگر فرشتگانید یر است. از سویپذامکانن عالم یق ایز از طرین، ملکوت

ن یز گواه بر ایشد نمی ظاهر  یة کلبیصورت دحکه به امبر اکرمیل در نزد پیجبرئ یند. ظهور و تجلّیجومی ارتباط با عالم ماده بهره 

 مدعاست. 

 ةهای فلسفیکی از قله، مسأله عالم مثال، به نظر من»سد: ینومی ، سهروردی در باب عالم مثال بودکه شیفتة نظریة هانری کربن 

هیچ توانیم ارزش همیشگی حکمت عرفانی وی را حتی امروز و شاید بویژه امروز دریابیم. این قله بیای که از باالی آن میقله، اوست

یابد. این همان عالمی لم عقول مجرد و جهانی است که حواس ما به تجربه درمیمیان عا، عالم نفس، تردیدی طرح وجود عالم میانی

 ةنظری، . سهروردی با طرح عالم مثال از دیدگاه وجودی..عالم مثال است، نامد. و منظور از آنمی« اقلیم هشتم»است که سهروردی 

کند که بدون آن رؤیاهای پیامبران و عرفا و حوادث میوجود عالم مثال را حفظ ، حقیقی معرفت شهودی را ابداع کرده و بدین ترتیب

رسالت پیامبر و فیلسوف را از ، اند معنایی نخواهند داشت. این نظریه معرفت شهودیمعاد به دلیل اینکه جای خود را از دست داده

 (93-92، ص1374هانری کربن،  ) «...سازدناپذیر میهمدیگر جدایی
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ما صوری را به این قرار که  صور حسی و خیالییکی استقالل  :کرده استمطرح  کتب خودبرهان در دو برای اثبات عالم مثال شیخ 

ین صور در عالم یابیم که امی و  همان( ) یابیمها را پیش خود درمیکنیم و نیز صور خیالی آنچشم خود درک میبا از عالم خارج 

ها از قبیل و احکام مختلفی که برای آن هگاه قابل تصور و تمییز نبودچدر این صورت هیستند که م محض هم نیوعدم، نیستندجسمانی 

در عالم عقول طولی و عرضی هم نیستند. زیرا صور همچنین این صور وجود نداشتند. ، گیریمجزئیت و شکل و رنگ و... در نظر می

 ها در عالم عقول وجود ندارند. باشند و این ویژگیادراکی ما ویژگی امور جسمانی را دارند و دارای مقدار و شکل و... می
ل و تصاویری از این ند و در عالمی به نام عالم مثال تحقق دارند که محل صور و اشکاا این صور حسی و خیالی موجوداینکه  نتیجه

 قبیل است.
 کند :می ر را مطرح ین عالم ابتدا مقدمات زیاثبات ا یبرا یسهرورد

ق مظاهر مورد مشاهدة اشخاص یموارد از طر یمکان و محل نبوده و در برخ یرا دارایستند زیه از نوع صور منطبعه نیالی( صور خالف

 شوند. می واقع 

 ست.یک امر معدوم متصور و ممتاز نیرا یامور معدوم بشمار آورد ز توان در زمرةمی ه را نیالی( صور خب

 یاهیالین سخن در مورد صور خیر محال است و ایر در صغیرا انطباع کبیباشند زمی ن نیگزیز جایه در ذهن انسان نیالی( صور خج

 1صادق است.، باشندمی تر که از ذهن انسان بزرگ

ها باشد د قادر به تجربه و درک آنیبا یتحقق داشته باشند هر انسان ینیرا اگر در عالم عیقرار ندارند ز ینیه در عالم عیالی( صور خد

 ست.یافراد ن ینین صور قابل مشاهدة عیکه ایدر حال

 یز هستین صور در عالم عقول نیو نه در عالم ذهن. ا ینیاند امّا نه در عالم عه موجود و محققیالیتوان گفت صور خمی نرو یا از

دارند که همان عالم  یجا یگریه در موطن و عالم دیالید گفت صور خیف راه ندارد. پس بایندارند چون در عالم عقول بعد و کم و ک

 (450ش ، ص1383قطب الدین الشیرازى، و 502، ص 1372، شهرزورى ) .تال منفصل اسیا خیمثال 

حد صرف اواز قبیل  حکمت اشراق اصولاست. بر اساس  امکان اشرفمعروف به  برهاندلیل دیگر شیخ اشراق برای اثبات عالم مثال 

صدوری ، از وجود واحد محض و بسیط و صرف در مقام علیت، سنخیت علت و معلولو رابطه علّی صدوری. ، بودن علت العلل و محض

، از واحد حقیقیعتقد است که شیخ مته شد. این همان قاعدة الواحد است که در بحث نور اقرب به آن پرداخ شود.جز واحد صادر نمی

با زیرا در غیر این صورت باید موجود اخس  برسندترین مرتبه پایینآیند تا به ها به دنبال هم میاشرف ةشود و سلسلاشرف صادر می

که این هم با  شوندیا اینکه اخس و اشرف هر دو بدون واسطه از واحد محض صادر  فرض است.شد که خالف ابصادر شده ای واسطه

تر و اشرف از کامل، همواره علتکه قاعده هم با این  افته استیواسطه اخس تحقق هاشرف بشود. فرض این که می قاعدة الواحد رد 

 ، 1380، شیخ اشراقرک:  تر این استدالل در کتاب لمحات آمده است. بیان خالصه 434،ص1ج ، 1380شیخ اشراق،  ) است منافات دارد.معلول 

 (227ص،  4ج
الزم ، که هرگاه ممکن اخس موجود شودشود می شده ثابت  فرض صدور اخس از واحد محض منجر به محالپس در مجموع تصور و 

 (434ص ،1ج ، 1380شیخ اشراق،  ) و واسطة ایجاد آن گردد. آید که ممکن اشرفی قبل از آن وجود یافته باشدمی

ای وجود دارد که عالم مثال و اشرف از عالم اجسام است. یعنی چون اشرف عالم واسطه، اجسامبین عالم عقول و عالم این که  نتیجه

 همان( ) باشد.مقدم بر عالم اجسام می وجوداً از عالم اجسام است پس بنا به قاعده حتماً

می ال مسافر آن عالم است و مشاهدات خود در آنجا را باز یست بلکه قوّة خیال نیلسوفان اشراق زادة قوّة خیال در نظر فیخ عالم

 (146، ص1383داوری ،  ) جاد کند.یال را ایاز صور عالم خ یتواند بعضمی ن جهان آزاد شود ید و البته اگر از شواغل ایگو

                                         
شود. مالصدرا معتقد است که محل و موطن صور از همین جاست که اختالف میان مالصدرا و سهروردی راجع به عالم خیال منفصل آشکار می .1

 خیالیه در نفس آدمی است.
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فرو رفته و  یادر خلسهنفس ناطقه ، ابدیمی ل یتقل یکه شواغل حس ید: هنگامیگومی حات یدر کتاب التلو ین باب سهروردیهم در

ب ین ترتیگردد و به امی منقش  یبیبه نقش غ یر آدمین هنگام است که لوح صاف و شفاف ضمیدر ا، شودمی به جانب قدس متوجه 

ا ینکه انسان در خواب باشد یباشد. اعم از امی د نیچ وجه قابل تردیرساند که به همی  انسانرا به گوش  یصدا و صوت یبیسروش غ

اگر آنچه در حس مشترک  یآشکار. ول یا وحید و یآمی صادقه بشمار  یایا رؤیماند می  ین حالت باقیپس از ا یو یآنچه برا ،یداریب

ل بشمار یازمند به تأوین یا وحیمانده  یصورت امر باق نیمانده است در ا یباق ناز آ یاا نشانهیت و یانسان آمده پنهان گشته و تنها حکا

 (4و3ص، 1، ج1380شیخ اشراق، )  ر.یمحتاج به تعبا خواب ید و یآمی 

تر مطرح کرده و منشاء و صادقه و الهامات وارده را با ظرافت هر چه تمام یاهایو رؤ یمسألة وح یب است که سهروردیترت نیبد

 یکند خود موضوعمی  ییراهنماال یاست که او را به عالم خ ییروینکه در انسان چه نیدارد. امّا امی ان یها را بمحل ظهور و وقوع آن

 یهاتیوجود دارد که فعال یک نور اسپهبدیپرداخته است. او معتقد است که در انسان در مرکز هر نفس  زینبه آن  یاست که سهرورد

و شود می ده ینام یالنوع انسانل قرار دارند که ربیجبرئ یهم رفته در تحت رهبر یرو یکند و همة انواع بشرمی  یاو را رهبر

به حساب  یدهندة هر معرفتل را الهامیداند و جبرئمی  یکی یرساندن وح فةیوظز با یو ن یالقدس و روح محمدآنرا با روح یسهرورد

 (99ص ، 1386دینانی،  ) آورد.می 

ا یکه علم به عالم ملکوت  یطورهد. بگیرمی شکلی تازه به خود  یدر فلسفه سهرورد یشناسجاست که مباحث فرشتهنیهم از

قسمت ، قرار دارند یه و ظلمت و نور اعلین جهان سایان ایاست که م یا جوهریع انوار یکه بحث در سلسله مراتب وس یشناسفرشته

معرفت است و هم  بزارله و ایهم وس، ن جهان استیهم نگاهدارندة ا احددهد. فرشته در آن ومی ل یحکمت اشراق را تشک یمرکز

 (95-96ص ، 1382نصر،  ) افتن آن است.یوسته در صدد یپ ینیزم ین زندگیخواهد به آن برسد و در امی  یست که آدما یزیچ

ان ینامد سخن به ممی ه یها را عقول عرضاز عقول متکافئه که آن یسهرورد یاند. ولعالم مثال یا عقول خود علت وجودی فرشتگان

ن عالم یه است علّت وجود این عقول طولیمشاء عقل فعال را که آخر یمطرح است. امّا حکماز ین موضوع در فلسفه مشاء نیآورد. امی 

 (363ص ، 1386دینانی،  ) اند.دانسته
 

 برزخ و مثال عالمقت یحق

« تهیفیک و تهیکم، البرزخ و المثال عالم ةیان نیتبی بها کلمة»تحت عنوان  یدر باب مکنونه کلماتض به نحو مبسوط در کتاب یف

 شود. می ده نید یحین توضیچن یر کتب ویح داده است که در سایدربارة عالم مثال توض

ن یبرد. امی عالم تجرد محض و عالم ماده سود  یهایژگیآن از و یشناختیعالم مثال و وضع هست یح فلسفة وجودیتوض یض برایف

ن یکه ب یارتباط، گرید یبر عهدة عالم مجردات است. از سو ر عالم ماده و اجسادیهستند و تدب یقیو حق یارتباط وجود یدو عالم دارا

کسان دانست. یسه کرد و یرد مقایگمی ان شکل ین آدمیکه ب یتوان با ارتباطمی رد را نیگمی شکل  یگرید یبا هست ییک هست

رد اما ارتباط یگمی ل آنها شکل یندارد بلکه به خواست و م یاالمر خارجاست که نفس یو قرارداد یاعتبار یها امرن انسانیارتباط ب

است  یخاص ین ارتباط منوط به اصول و مبانیاست که به ذات و وجود آنها مرتبط است. امکان چن یقیحق یامر یمراتب مختلف هست

قت ینظر است. اگر دو حق ن دو عالم و مرتبة مدّیت بین آنها سنخیتراز مهم یکیکه در صورت نبودشان محال و ممتنع خواهد بود. 

 سنخ نباشند ارتباط آنها ممکن نخواهد بود. هم

ن آنهاست که با یت بیمستلزم وجود سنخ اجساد و ارواح نیب ارتباط وشده  ضیفوت ارواحبه  اجسادموجودات عالم  ریتدبحال چون 

 یذات تنیمبامحض است که با هم  یو جسمان یماد یگریمجرد محض و د یکیرا یآنها وجود ندارد ز یهایژگیتوجه به صفات و و

 دارند. 

،  آنها ممکن نیست یذات تنیمبابه جهت  اجساد و ارواح نیب)مستقیم(  ارتباط وگذاشته شده  ارواحبر عهده  اجساد ریتدبچون »

ارتباط آنها با یکدیگر ممکن تا  اجساد عالم و ارواح عالم نیب و واسطه ای بین آنها قرار داد برزخرا به عنوان  مثال عالمخداوند متعال 

 (70ص، 1360فیض، )  «.گردد
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ن ارتباط توسط حق یممکن ساختن ا یدارد برا یض برزخیو به قول ف یانیم یکه حالت یست عالم حدّ وسطیبامی رو قطعا نیاز ا

 سازد. می را ممکن  یگریک با دی ارتباطاست و  اجساد و ارواح عالمصفات هر دو  جامع که ده شده باشدیآفر یتعال

از  یجسمان جوهره ب هیشباز دید فیض برای امکان تاثیر و تاثر بین دو عالم عقلی و مادی نیاز به عالمی برزخی است که از یک طرف 

 و یمکانو فرا  ینوراناز این جهت که  یعقل جوهراز سویی شبیه به  و، اند باشد مکان و زمانو دارای  یمقدار، محسوساین جهت که 

البته مقصود این نیست که حالتی ترکیبی باشد که از دو جوهر شکل گرفته باشد که اساساً چنین چیزی ممکن نیست  ی اند باشدزمان

ای میانی در عالم وجود مقصود است که به دلیل میانی بودن خصوصیات هر دو دارد. چنین عالمی برای عالم همچون عالم که مرتبهبل

 (71، صهمان ). خیال برای انسان است

سطه پذیرفته و گاه نقل واسطه یا با واعربی متاثر است و نظرات او را بیفیض در باب عالم مثال از عرفاء و بالخصوص محیی الدین ابن

 نماید.می 

دربارة عالم خیال که البته موطنش عالم مثال است کالمی دقیق و در خور  ( 306ص، 1ج ، 1423) ابن عربی،  فتوحاتدر  یعربابن

هاست. چنین پارادوکسی نظر هر متفکری را به ترین آنو درعین حال تنگ ترین عالمعیوسدقت و توجه دارد و معتقد است عالم خیال 

 تر و اضیق باشد.حال از همه تنگ همانتر و در تواند از همه چیز وسیعمی کند که چگونه امری واحد هم می خود جلب 

کند که اسرافیل در آن می صور اسرافیل را به شاخی از نور تعبیر  آغازد که در یکی حضرت رسولمی عربی از بیان دو حدیث ابن

توست.  گاهبینی که در قبلهمی فرماید که چنان خدا را عبادت کن که گویی حق تعالی را می  حضرت، دمد و در حدیث دیگرمی 

 «یالمصل قبلة یف اهلل و تراه کأنک اهلل اعبد»

کند که یک سمت شاخ تنگ و باریک و سمت دیگرش پهن و باز است که خاصیت می عربی تعبیر به شاخ را این گونه تاویل ابن 

ای که هیچ چیزی در گونهعالم خیال است که هم تنگ و هم وسیع است و تنگی آن در نهایت تنگی و سعة آن در نهایت پهناست به 

و  گیرد و در بارة عدم محضمی شود زیرا که به مدد آن بر هر چیزی حکم اثباتی و سلبی صورت می تنگی و وسعت همانند او یافت ن

 شد. می بود چنین احکامی ممکن نمی شود که اگر این عالم خیال نمی حکم صحیح  مکنم و واجبامور محال و 

بود هرگز می پذیر است و اگر عالم خیال نهای آن توضیحدوم نیز تنها با توجه به عالم خیال و ویژگی عربی حدیثبه اعتقاد ابن

می داند و ما تنها اجسامی نظیر دیوار را می بینی زیرا عقل دیدن خدا با چشم را محال می فرمود که گویی خدا را می ن حضرت

 که وجه حقیقت شیء است. (115بقره / )  «اهلل وَجْهُ فَثَمَّ تُوَلُّوا نَمایفَأَ»لهی است که توانیم با چشم ببینیم و این گفته نظیر آیة شریفة ا

شود که در عالم عقل ممکن نیست و از این جهت عالم می گیرد که با خیال چیزهایی به تصویر کشیده می عربی چنین نتیجه ابن

می در عالم خیال اشیاء تنها در قالب صورت و شکل خاص ظهور ، طرف دیگر تر است. اما ازخیال حتی از عوالم باالتر از خود نیز وسیع

تواند اشیاء را از اشکال و می یابند و همین وجه تنگی و باریکی آن است زیرا هر چیزی صورت و شکل خاص ندارد در حالی که خیال ن

تواند اشیاء را از مواد به کلی پاک نماید و لذا حس  میها پیراسته و پاک نماید و به همین دلیل در نهایت تنگی و ضیق است و نصورت

می به خیال بسیار نزدیک است و به همین دلیل به معانی مجرد صورت حسی پوشانده و مثالً علم را در شکل شیر یا عسل و یا مروارید 

 بیند. 

از  مجرد یمعانی که با آن بر هر چیزی حکم می کند گاه از پذیرش میعظ سعةلی با این حال با چنین واست  معلومات وسعا الیخ»

 (306ص، 1ج ، 1423) ابن عربی،  «... مروارید می بیند  و خمر و عسل را به شکل شیر یا علمنا توان است و لذا  مواد

 بعض»نظر شیخ اکبر را بدون ذکر نام و تحت عنوان  (144ص، 1360) فیض،  عربی را پسندیده و در کلمات مکنونهض کلمات ابنیف

ه از یکناآورد. از نظر فیض نیز چنین تعبیری می داشت « قرنٌ من نور»در توضیح حدیث اول که دربارة صور که تعبیر به « المعرفة اهل

 یو حت یزیرا بر هر چیست زین الیخاز عالم  اوسع یزیچ چیرا هیشوند زمی ز مرگ به آنجا منتقل ا بعد ارواحاست که  یبرزخت حضر

اء یرا همة اشیست زیال نیاز خ قیاض ییچ جاین هیهمچن ول است یهم قابل تخ محض عدم یچرا که حت، کندمی حکم  یبر امور عدم

اما اینکه در حدیث تعبیر به نور شده به این ، بفهمد مواداز  یو خال ییتنهارا به یمعانتواند می کشد نمی ر یبه تصو یتصوررا تنها با 
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الواقع این نور شود و فیمی هر چیزی فهمیده  ریتصوقرار داده که با آن  نوراست و خدا خیال را  ظهور و کشف سبب نورجهت است که 

 1ست.نه نور ظاهری و حسی بلکه نور خیال ا

 

 یو مثال یی از تمثالت برزخیهامثال

الواقع عالم خیال و مثال نسخة توان موارد متعددی را یافت که با عالم خیال و مثال توجیه شده است؛ فیمی در کتب فیض 

وقتی به  فرشتگانشفابخش بسیاری از معضالت تفسیری است که بسیاری از اندیشمندان اسالمی در توجیه آن گرفتار بوده اند خصوصاً 

 / مریم ) «ایسَوِ بَشَراً لَها فَتَمَثَّلَ» بدان اشاره دارد : یاله قولگونه که کنند همان روظه یمثالتوصیف شده اند باید با جسد  تجسدنحو 

است که  لیجبرئکه مقصود حضرت  (26 / طه ) «الرَّسُولِ أَثَرِ مِنْ قَبْضَةً فَقَبَضْتُ»که در قرآن نقل شده :  یسامرز داستان یو ن (17

ده یل را ندیمحض حضرت جبرائ یمقام تجرد یبرداشت و با آن به مجسمه صدا داد. قطعاً سامرش را یاو را شناخت و خاک پا یسامر

 بود.  یآن حضرت مشهود سامر یبود بلکه تجسد مثال

 تصوررا به  لیجبرئحضرت   امبرینکه پیبرد. از جمله امی ن عالم سود یاز ا ینیگر از موضوعات دید یارین بسییض در تبیف

شان یبه عالم مثال است که ارواح در معراج روحان ود. یفهممی  حروف و الفاظرا با  لیجبرئنکه کلمات یز این ود یدمی  یکلب ةیدح

 است.  ین عالم مثالیابند به واسطة همیمی گر ظهور ید ییدر جا ین در بدنیکمّل یز وقتیکنند و نمی صعود 

ی غیر شکلبه  ای ه در آن اند وک یمکاناز  ریغ یمکانخود شکل می گیرند در  محسوست های صورا ب هکامل نفوسدر عالم مثال  و»

 مانع با مرتفع شدنت نیز چنین اند زیرا خربه آ انتقال بعد و ...هستند  ایدن داراین در حالی است که آنها در  و شانمحسوس شکل

 (71ص، 1360فیض،  ) «قدرت آنها افزایش یافته است. یبدن

 

 ضیاه فگن زا عالم مثال ییدات روایمؤ

ن دسته از اخبار است. در باب یاش فهم همیات نظر دارد و دغدغة اصلیات و روایض در مباحث مختلف به آیان شد فیطور که بهمان

 ن است. یض همیعالم مثال روش ف

هایی که به برای انسان حشر ون مرگ یب یتحالرا  برزخ، ه داردصور اشار نفخ و برزخکه در آن به  یاهکلمدر ، مکنونه کلماتض در یف

و نیز  100 / مومنون)«بْعَثُونَی وْمِی یإِل بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ»ن اشاره شده : یداند که در قرآن به آن چنمی کمال نهایی خود نرسیده اند 

در این مدت در چه وضعی است و چگونه به  روحشود آن است می . سوالی که در پس این موضوع مطرح ( 42 /زمر آیات دیگری نظیر 

تواند رخ دهد حال می تواند ادامه دهد زیرا بنابر اصول فلسفی تنها در سایة بدن و تعلقی که روح به آن دارد این رشد می تکامل خود 

پاسخ حکمایی نظیر اش وجود ندارد. آنکه پس از مرگ دیگر روح از بدن جسمانی و مادی جدا شده و لذا امکانی برای سیر تکاملی

که در وقت حیات به شکل خواب برای  یاست؛ همان بدن مثالىمالصدرا و پیروانش از جمله فیض به این موضوع تعلق روح به بدن 

ای که بر طبق به گونه (139ص، 1360فیض،  ) ماندیممی خبر یابد که اگر خواب و دنیای رویا نبود از این عالم بیمی انسان ظهور 

توان می . اعتقاد به بدن مثالی را در اکثر کتب فیض 140صهمان،  )احادیث خداوند اساساً خواب را برای پاسخ به منکرین معاد آفرید. 

 ( 441ص، 1387 همو، ؛ و 1060ص، 3ج،  1418 همو، ؛ و 900ص، 1425 همو، ؛ و 291ص، 1426 فیض، مشاهده نمود؛ رک:

فیض،  ) «تبعثون قظونیتست کما تموتون و تنامون کما، الموت اخ النوم»داند که می د همین مطلب یرا مؤ ینبو ثیحدن یا فیض

 است.  یو ماد یویبرادر بدن دن یبدن مثال، ضید فیاز د یی؛ گو (140، ص1360

ز ین یض از لحاظ سندیاست که البته ف از امام صادق یتید رواینمامی اثبات عالم مثال عرضه  یض برایکه ف یگرید یید روایمؤ

پس از  یایگردد که دربارة وضع روح در دنمی آغاز  یعیت با سوال از برداشت احتماالً شایداند. متن روامی حه یآن را جزو اخبار صح

                                         
داند تضاد ظاهری آورد شاید به این دلیل که با دیدگاه کلی شیعه که رویت اهلل را جایز نمی. فیض از حدیث دومی که ابن عربی آورده سخنی نمی1

 دارد. 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

9 

حاظ لغوی، از ل پرندگان خواهد بود.« حواصل»خ در ن در مدت برزیکه روح مؤمننیبر ا یگردد مبنمی آن حضرت نقل  یمرگ برا

انه یدان در زبان عامنهیشود تا هضم گردد که همان چمی شده در آن جمع خورده یهادر بدن پرندگان است که دانه یعضو حواصل

 (152، ص14ج ، 1432) زبیدی ،  است.

دانند که می پارسا را باالتر از آن  یهاکنند و انسانمی  ین شبهه اشاره به ارج و مقام انسان مؤمن نزد حق تعالیحضرت در پاسخ به ا

در پاسخ به  حضرت یح بعدیشود توضمی شتر مرتبط یبه سر برند. آنچه مهم است و به بحث حاضر ب ین مکانیدر عالم برزخ در چن

 داند. می  یویهمانند ابدان دن یو وضع روح مؤمن است که آن را در بدن ییکجا

دان پرندگان را در چینه نیمؤمن ارواحنقل شده که به ایشان عرض شد که روایت کرده اند که  صادقاز امام  حیصحس سندبا »

ان قرار غدان مرش در چینهروحنزد حق تعالی واالتر از آن است که  مؤمنمقام ، قرار دارند. حضرت فرمودند : نخیر عرش حولسبزگون 

 ( 140ص، 1360فیض،  ) «هایشان اندهایی نظیر بدنبدن دهد بلکه جایگاهشان در

 دارد.  یبه بدن مثال یترمیت نخست اشارة مستقیاز روا یگردد که حتمی نقل  یگریت دین نوع جواب در روایباز هم

ی نظیر قالب را قبض روح نمایند این ارواح در نیمؤمننقل شده که فرمودند که آنگاه خداوند که  ت دیگری از حضرتیروادر  و»

نوشند و اگر کسی بر آنها وارد شود آنها را با همین صورتی که در دنیا می خورد و می پس ، گیرندمی ی که در دنیا دارند قرار قالب

 همان()  «شناسدمی داشتند 

 ت دارد:یان در عالم برزخ حکایبهشت یوگود که از گفتینمامی ض نقل یکه ف یت سومیگونه است روانیو هم

پس هرگاه ، اند در یکی از درختان بهشت همدیگر را می شناسند و با هم سخن می گویند اجساد تصفکه دارای  ارواحت، خردر آ»

سپس از او می پرسند که فالنی و ، انگیزی آمده است را دعوت کنید که از واقعه هراساو وارد می شود می گویند  ارواحکه روحی بر 

گر بگوید مرده بود می گویند ا و، کنند می پس اگر بگوید که وقتی دنیا را ترک کردم زنده بود برایش آرزوی نیک ، فالنی چه شدند

 (141، صهمان)  «همانا سقوط کرده ]زیرا اگر از سعدا بود او را دیده بودند[ قالوا

 یحت و کندمی در آن تصرف  روحداند که می  یجسد ورزد و آن رامی د یآن تاک یابر حالت واسطه یمثال جسدح یض در توضیف

ز یلذا اکنون ن واست  محسوسو  یر روح بر بدن جسمانیدر تاث سطهاواست که  ین بدن مثالیز ایا نین دنیت آخرت و در همنشأقبل از 

 است.  یذات، ات روحیر حینظ شتایح وهست 

ر پوست و ینظ یداند که بدن جسمانمی الحدوث تیجسمانکند و آن را می ان یة مالصدرا را بینظر یض در باب مولد بدن مثالیف

 باشد. می غالف آن 

 جسماز همین  متولد واست  یذاتبدن مثالی نیز برای انسان  تایح وو بدن مثالی اآلن )در زمان حیات دنیوی( نیز همراه اوست »

 :پوسته برای آن است چنان که گفته شده  و قشر منزلةه ب یعنصر بدناین  وخاکی است 

 غیدر نکته نیا تو ز ندارم که بشنو    غیم از برق چون حشر ز یسخن میگو

 (141، صهمان) «غیت جوهر از غالفش بود آنروز    غالف و ریشمش هست که تنت جان نیا

 کلینی، ) «نةیط»ر ینظ یریرد؛ تعابیگمی  یمثالن بدن یه از همیج دربارة سرنوشت ارواح پس از مرگ را کنایر رایتعاب یض برخیف

ل یدهد که دلمی ض احتمال یو ف (141، ص1360فیض، )  «الذنب عجب»ا ی (141، ص1360و فیض،  7، باب النوادر، ح251ص، 3ج ، 1429

نش یآفر وکند می  کسب یعنصر بدن است که روح از یکماالتن یآخر یبرزخ تصورن موارد آن باشد که یبه ا یبرزخ تصوره از یکنا

، 1360فیض، )  جانوران است. بدنشده است که دنبالة  «ذنب عجب»ه ب ریتعبخاص است و لذا از آن  یوجهبه  یعنصر بدنن بدن از یا

 (142ص
 

 و نتیجه گیریثمرات 

ان ثمرات عالم مثال یدر بض یم. فیکنمی ها اشاره از آن یرا ذکر نموده که به برخ ید مختلفیعالم مثال ثمرات و فوا یض برایف

می ض بریکه ف یواقع همة ثمراتدر ده گرفت و ید نادین ثمرة آن را نبایتریآن توجه دارد گرچه اصل یریشتر به وجه کالمی و تفسیب

اثبات  یعالم مثال در فلسفه همان برهان اصل یشوند. ثمرة اصلمی ج آن محسوب یشود از توابع و نتامی ها اشاره الً به آنیشمارد و ذ
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جة یشود نتمی عالم مثال شمرده  یکه برا یر ثمراتین عالم ماده و عالم مجردات محض. سایواسطه بودن عالم مثال ب یعنیآن است 

 ن موضوع است. یهم

افتن یتشخص و اجساد شدنیروح و یق تجسد ارواح انسانیشود بحث پردامنه و عممی عالم مثال ذکر  یکه برا یان ثمرهی. اول1

 ( 72، صهمان) با آن است.  مناسب یمعان یصور ظهور و اعمال و اخالق

 عالمن یبه ا متصلال یرا که عالم خی. زیداریا بیشود خواه در خواب می ده ید الیخدر عالم  که یرصوَدن ید ین چگونگیی. تب2

 وما فوقش را  مجرداترش همة یاست که وسعت پذ یعیوس عالمال یو عالم خ، تابدمی د یکه از آن نور خورش یریاست همانند نورگ

 گردند. می بر آن نازل  یآسمان یمعان وکنند می  جوعراست که از آن حواس  یاهواسط وات را دارد یز صور جسمانین

 در آن به نحو مشاهده.  اءیانب و همالئک تیرؤو  یالنب معراج ح دربارةیصحن اخبار یی. تب3

 ( 73،، ص1360) فیض،  .تیم احتضاروقت  نیمعصوم ائمة حضورن یی. تب4

 رگ. ماش پس از از خانواده مؤمنت اریز و عذاب و مینع و قبر سؤال ین چگونگیی. تب5

 م. یکنمی  ها پرسشمشان و از آنیشناسمی که  یاآمده به گونه اجساد تصفدر  موتاز  بعد ارواح دوورن آنچه دربارة یی. تب6

همراه با ظهور آن  یاصحاب مؤمن حضرت مهد یز رجعت برخیو ن یسیعحضرت  نزول ین چگونگیی. تب7

 ( 360، ص1387فیض،  ) فرجه(یتعالاهللحضرت)عجل

 ( 73، صهمان) . ة اطهارئمات ایمطابق با روا بعث و حشرن یی. تب8
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