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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ۀ پانزدهم، دور، دانشگاه علوم اسالمی رضویفلسفۀ اسالمیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  رابطه عالم مثال و عالم طبیعت
  از دیدگاه عالمه طباطبایی و شیخ اشراق
    ١جواد پارسایی  
    ٢گلی احمد شه  

  دهکیچ
 یکی از مسائل مهم فلـسفه اسـالمی ،بحث از رابطه عالم مثال و عالم طبیعت

ن در مورد مادی بودن صور خیـالی و بـرای ایی در رد نظریه مشاشیخ اشراق. است
.  نظریه عـالم مثـال را طـرح کـرده اسـت،ین برخی دیگر از مسائل فلسفه خودیتب

عالمه طباطبایی نیز از جمله فالسفه معاصر اسـت کـه نظریـات قابـل تـوجهی در 
 ابتـدا ،نوشـتاردر این . مورد عالم مثال و رابطه آن با عالم طبیعت بیان نموده است

در اثبـات عـالم مثـال تبیـین ها   آندیدگاه دو فیلسوف در مورد عوالم هستی و ادله
به تحلیل رابطه عالم مثال و عالم طبیعت در محورهایی همچون آنگاه  .شده است

شـیخ نظـر نظریه خیال و ابصار، صور موجود در آینـه و اطـالع از امـور غیبـی در 
طه طولی و تـشکیکی عـوالم، علیـت عـالم مثـال  و محورهایی همچون راب،اشراق

ین یـنسبت بـه عـالم طبیعـت، وجـود کمـاالت عـالم طبیعـت در عـالم مثـال و تب
                                                                 

 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ۵/١/١٣٩٩: افتیخ دریتار.  
  .(ja.parsaee@gmail.com)) نویسنده مسئول (العلوم دانشگاه باقردانشجوی دکتری فلسفه اسالمی. ١
  .(shahgoliahmad@gmail.com) عضو هیئت علمی مٶسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. ٢
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 صادقه و کیفیت ادراک حسی از نظر عالمه طباطبـایی پرداختـه شـده و رٶیاهای
هـای ایـن دو فیلـسوف و   مطالبی در مورد نقاط مشترک و متمایز دیـدگاه،در پایان
  .یدگاه بیان شده استهای هر د چالش

  .عالم مثال، عالم طبیعت، عالمه طباطبایی، شیخ اشراق :یدیلکواژگان 

  مقدمه. ١
شناسی در فلسفه اسـالمی، بحـث از عـوالم و مراتـب هـستی  از جمله مباحث هستی

 کـه فالسـفه هـستند از جمله عوالمی ، عالم عقول مجرده وعالم ماده، عالم مثال. است
. انـد از خداوند و دیگر مسائل فلسفی به تبیین این عوالم پرداختـهدر تبیین صدور کثرت 

اینکه عالمی به نام عالم مثال وجود دارد یا نه، مورد نزاع فالسـفه نامـدار مـسلمان بـوده 
 منکـر چنـین ،سینا، میردامـاد و اتبـاع ایـشان ی همچون فارابی، ابنیحکمای مشا. است

ل ئایی قار پیرو حکمت صدۀلهین و فالسفأمتالرن، صدا اشراقی، در مقابل.عالمی هستند
  .به وجود عالم مثال هستند

 ،شـود کـه فالسـفه بـرای عـالم مثـال با مراجعه به آثار فالسفه مسلمان مشخص مـی
عناوین دیگری همچون عالم اشباح مجرده، صور معلقـه، عـالم خیـال منفـصل و عـالم 

ُ غیـر از مثـل معلقـه ، مثـالهمچنـین بایـد توجـه داشـت کـه عـالم. اند برزخ به کار برده ُ
ُافالطونی است و معادل مثل افالطونی در فرهنـگ فلـسفه اسـالمی  عقـول عرضـی یـا ،ُ

  .االنواع است همان ارباب
 قائل به عالم مثال قابل طرح اسـت، بحـث ۀاز جمله مباحثی که در میان آراء فالسف

رض برای رابطه عالم  حداقل سه ف،در این میان. از رابطه عالم مثال و عالم طبیعت است
فرض اول اینکه رابطه بین عالم مثال و عـالم طبیعـت ؛ تصور استممثال و عالم طبیعت 

فـرض . به نحو تباین است و هیچ گونه ارتباط و اشتراکی بین این دو عالم وجـود نـدارد
دوم اینکه عالم طبیعت و عالم مثال در عرض یکـدیگر وجـود دارنـد و اشـتراکاتی بـین 

فرض سوم اینکه بـین عـالم مثـال و عـالم طبیعـت . الی و مادی وجود داردموجودات مث
در بین حکمایی که قائل به عالم مثـال هـستند، کـسی قائـل بـه . ّرابطه علی وجود دارد

ای است که قائل بـه فـرض دوم اسـت و  شیخ اشراق از جمله فالسفه. فرض اول نیست
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اگرچـه .  بـه فـرض سـوم هـستند قائـل، و پیروانش از جملـه عالمـه طباطبـاییمالصدرا
ّمالصدرا و عالمه طباطبایی رابطه طولی و علی بـرای عـالم مثـال و عـالم طبیعـت قائـل 

تر به تبیـین رابطـه بـین عـالم مثـال و عـالم  هستند، اما عالمه طباطبایی به صورت مفصل
مثـال  به تبیین رابطه عالم طبیعت و عالم ، از این رو در این نوشتار.طبیعت پرداخته است

  .از دیدگاه عالمه طباطبایی و شیخ اشراق پرداخته شده است

   عوالم هستی.٢
 انـوار قـاهره، انـوار مـدبره، بـرازخ و صـور معلقـه ۀشیخ اشراق عوالم را به چهار مرتب

  .)٢٣٢: ١٣٧٣سهروردی، (تقسیم کرده است 
لم  در توضیح مراد بیان کرده که عـااالشراق حکمة شیرازی شارح کتاب الدین قطب

چهار مرتبه دارد که مرتبه اول عالم عقول است، مرتبه دوم عـالم نفـوس مـدبره فلکـی و 
شـود و  انسانی است و عالم سوم عالم حس است کـه شـامل افـالک و عنـصریات مـی

  .)۴٩١: ١٣٨٣(مرتبه چهارم عالم صور معلقه یا همان عالم مثال است 
 ِعوالم کلی ،بر این اساس .ستشمرده اطبایی سه مرتبه کلی برای هستی برعالمه طبا

موجـودات ایـن و عقول مجـرده اسـت عالم  ،وجود سه مرتبه است که باالترین مرتبه آن
 عـالم ،مرتبه دیگـر. هستندوضع  و شکل، مقدارهمچون  ،از ماده و آثار آن  مجرد،عالم

ل، کشـ اما برخی از آثـار مـاده مثـل ،استه مجرد از ماده کمثال یا خیال منفصل است 
است که موجـودات  ماده یا طبیعتعالم ترین مرتبه وجود،  نازل. را داردجهت   ودارمق

 پــذیری و فنــا و حرکــت هــستند آن دارای خــصوصیتی همچــون، نقــص، زوال، تجزیــه
  .)٣١۴: )ب(تا بی(

 عوالم و مراتبـی قائـل ،نتیجه اینکه شیخ اشراق و عالمه طباطبایی هر دو برای هستی
 عقول مجرده، نفوس فلکـی و ۀ قائل به چهار مرتب، شیخ اشراق با این تفاوت که؛هستند

 عـالم ۀ اما عالمه طباطبـایی عـالم را بـه سـه مرتبـ،استعالم حس و انسانی، عالم مثال 
عقول، عالم مثال و عالم طبیعت تقسیم کرده و عالم نفوس فلکی و انسانی را بـه عنـوان 

شـده نیـست و  فلکی امـری اثبـات نفوس ،در نگاه عالمه .عالمی مستقل نپذیرفته است
  جدای، در هر دو صورت، ونفوس انسانی نیز یا در مرتبه عقل قرار دارد یا در مرتبه مثال
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بندی شیخ اشراق با مبنای عالمـه  نکته دیگر اینکه معیار تقسیم. شده نیست عوالم ذکراز
 ،ت وجـودعالمه بر اساس اصـال. بندی عوالم تفاوت دارد در حکمت متعالیه، در تقسیم

نگاه وجودی به عوالم دارد و شیخ اشراق نگـاه نـوری دارد و بـر اسـاس نـور و ظلمـت 
  .کند عوالم را تقسیم می

   اثبات عالم مثال.٣
 ریشه در بحث مادی یا مجرد بودن صور ،طرح نظریه عالم مثال از سوی شیخ اشراق

مادی و منطبـع ، لی همه ادراکات جزئی از جمله صور خیا،سینا از نظر ابن. خیالی دارد
: ١۴١٧سینا،  ابن(ای اقامه کرده است   ادله،در مغز هستند و بر مادی بودن ادراکات خیالی

 نظریـه عـالم ،سینا و اثبات تجرد صور خیالی شیخ اشراق برای رد دیدگاه ابن. )٢۶۵ ـ٢۶٠
ه های آین صورت، از نظر شیخ اشراق. )٢/٢١٢ :١٣٧۵سهروردی، ( مثال را مطرح کرده است

وجود ندارد، بلکـه ایـن ها   آن منطبع در مغز نیستند و محل و مکان مادی برای،و خیالی
 مظـاهر آن وجودهـای ،ها در عالم مثال و قائم به خود هستند و آینه و قوه خیـال صورت

  .مثالی هستند
دهد که   شیرازی دلیل شیخ اشراق بر اثبات عالم مثال را چنین توضیح میالدین قطب

در مغز وجود ندارند، به جهت امتناع انطباع کبیر در صغیر؛ و در خارج نیـز صور خیالی 
. دیـد را مـیهـا   آنالحـسی بایـد موجود نیستند، زیرا در این صورت، هر شخـصی سـلیم

بر فرض عدمی بودن، دیگر قابل که باشند، چرا   عدم محض نیز نمی،همچنین این صور
قابـل هـا   آنشدند و احکام مختلـف بـر میتصور نبودند و هیچ کدام از دیگری متمایز ن

نتیجه اینکه صور خیالی موجود هستند و در عالمی بین عالم عقـول و عـالم . حمل نبود
: ١٣٨٣شـیرازی، الـدین  قطب( اند طبیعت قرار دارند که آن را عالم مثال یا خیال متصل نامیده

۴۵٠(.  
شـهودهای خـود و  از طریـق کـشف ،راه دیگر شیخ اشراق برای اثبـات عـالم مثـال

هـای   و همچنین توانایی برخی از حکما و عرفا بـر ایجـاد صـورت)٢٣٢: ١٣٧٣سهروردی، (
 ،عـالم طبیعـتاز گیرد که غیر  ها نتیجه می  قائم به خود است و شیخ اشراق از اینِمثالی

  :ل معلقه و مالئکه مدبره نیز در آنجا هستندُثُعالم دیگری وجود دارد که م
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رادوا، أ صورة ّی أیجاد مثل قائمة علیإ یقدرون علیه یف ّد مقام خاصی التجرخوانوإل«
ر عـالم یّقن وجود عالم آخر غیت ، المقامك ذلیآمن رو “نک” مقام یّسمی هو ما كوذل

  .)٢۴٣ـ٢/٢۴٢ :١٣٧۵، همو( »ّة المدبرةکالمالئّیه المثل المعلقة وف ،البرازخ

لی بر اثبات عالم مثـال ذکـر نکـرده  دلی،عالمه طباطبایی در آثار خود به طور مستقل
 صور عقلی، برهانی را اقامه نموده کـه ایـن برهـان را در ۀکنند است؛ اما در بحث افاضه

  : استجزئیه و اثبات موجود مثالی نیز جاری دانسته صور
 ةّة الجزئیّالعلمیفی الصور  یجری ،ةّیلکة الّیالعلم  الصوری فیان السابق الجاریر البینظو«
ع الـصور یـه جمیـ فّی جـوهر مفـارق مثـال،ةّیـة الجزئّیـض الصور العلمی مفّ به أننّیتبیو

 ، قـدر مـا لهـا مـن االسـتعدادیحد به الـنفس علـّ تت،ّی نحو العلم اإلجمالیة علّیالجزئ
  .)٢۴٩: )ب(تا طباطبایی، بی(» ها الصور المناسبةیض علیفیف

و   مجـرد از مـادهی، خیـالهیـصـور علمبیان برهان مورد نظر عالمه چنین اسـت کـه 
سـو آن را  یـکه از کـا خـود نفـس اسـت ی کننده این افاضه. هستند کننده نیازمند افاضه

 اگـر .پـذیرد و یـا امـری خـارج از نفـس اسـت کند و از سوی دیگر آن را مـی ایجاد می
آیـد؛ در حـالی کـه چنـین  الزم مـی، وحدت فاعل و قابـل باشدنفس  ِخود کننده افاضه

الزم ، باشدض صور بر نفس ی مفدیگری یاگر امر ماد.  محال استامری در مورد نفس
همچنـین .  محـال اسـتشدیدتر باشد که امری وجودفاعل ر، ت فی وجود ضعآید که می
امـور مجـرد کـه  ی در حـال؛ اسـتاتذ و محـا مشروط به وضع،مادیعل افثیرگذاری أت
 صور خیالی، موجـود کننده  بنابراین افاضه.ات مادی ندارندذوضع و محا) صور خیالی(

مجرد مثالی است که همه این صور به صورت اجمـالی در آن وجـود دارد و زمـانی کـه 
 صـور خیـالی را بـر نفـس افاضـه ،کند، آن موجود مثـالی نفس استعداد خاصی پیدا می

  .کند می
  : امری مسلم و قطعی است،بنابراین از نظر عالمه طباطبایی وجود عالم مثال

ان عقـل مجـرد و ی است میه عالم مثال همچون برزخکشده آن ثبات اِگر مطالبیاز د«
 ین بعـضکـ ل،ستیـه مـاده نکـ اسـت ین عالم مثال، موجودی بنابرا.یموجودات ماد

َل و عرض فعلکلوازم ماده همچون مقدار، ش   .)٨۴: الف١٣٨٨(»  را داراستیَ

 در ذیل آیه ایشان. یداتی دینی بر وجود این عالم ذکر نموده استٶعالمه طباطبایی م
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 َواک ِن وراء ملَ َ ْ ُ َ َ ً یأخذ کل سفینة غصبٌكَ ْ َ ٍُ َ ِ َ َّ ُ ُ ْ   :دنویس  می)٧٩ /کهف( اَ
ه بعـد از کـه عالم مثـال باشـد و مـردم در آن عـالم ک عالم قبر است ،برزخ و مراد از«

ه و یـاق آیه سـکـ اسـت یی آن معنـا،نیـ ا.امت برسدینند تا قک ی می زندگ،مرگ است
ز ی و نیت و ائمه اهل بعه از رسول خدایار از طرق شیات بسیاگر و روی دیاتیآ

  .)١۵/٩٧: ١٣٧۴(» از طرق اهل سنت بر آن داللت دارد

  :نویسد عالمه طباطبایی در جای دیگر نیز می
 عـالم تجـرد و یعنیاند،  ن عالم اسماء و عالم مادهیه واسطه بکعالم  درباره وجود دو«

در مـورد ها   آن ازیاری بسی وجود دارد، ولیات فراوانیواات و ریز آیّتام و عالم مثال، ن
  .)١۶٣: الف١٣٨٨(» ...پس از آن  برزخ ویعنیباشد،  یبازگشت م عود و

 ،اصول فلسفه و روش رئالیسمشهید مطهری در ذیل کالم عالمه طباطبایی در کتاب 
  :استدالل دیگری بر اثبات وجود عالم مثال بیان کرده است

 از ،م عقـل و عـالم مثـال آورده شـده اسـتن مقاله بر وجود عـالی اه درک یاستدالل«
عت است و مرتبـه از ی از انسان طبیا ه مرتبهکنیل ایدله  بیعنی ؛ه وجود انسان استیناح

ه موجـد کـست یـعـت قـادر نیگر طبی و از طرف د، از او عقلیا او مثال است و مرتبه
 ، از وجود انـسانیا  پس هر مرتبه،اشد مثال و عقل بوده بیعنیتر از خود  ی عالیا مرتبه

ه کـطـور   همـان.ست مفـاد اسـتدالل مـتن انی ا.ستی از سنخ خود اووابسته به عالم
 ،ده اسـتی و نبوت رسیه وحین عوالم به آنچه از ناحی ایی بهتر است در شناسا،میگفت

 اسـتمداد یاشـفه شـهودکر و بـاطن و می از ضـم،ا همچون مـردان راهیاستناد گردد و 
  .)۵/١۵٩ :١٣۶۴مطهری، ( »دشو

 وجـود عـالم ، دلیل عقلی و کشف و شهود عرفانی،بنابراین طبق دیدگاه شیخ اشراق
 ، هم دلیل عقلی و هـم آیـات و روایـات،کند و از نظر عالمه طباطبایی مثال را اثبات می

  .داللت بر وجود عالم مثال دارد

   رابطه عالم مثال و عالم طبیعت.۴
خ اشـراق و یگاه شـدابعاد رابطه عالم مثـال و عـالم طبیعـت از دیـدر ادامه به بررسی 
  .پردازیم عالمه طباطبایی می
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  دیدگاه شیخ اشراق. ١ـ۴
 دی نظام فلسفی خود را بر اساس نور بنـا کـرده و در تبیـین صـدور کثـرت ازرسهرو
 منحصر به نظـام فلـسفی نـوری ًیند و نظامی را طرح کرده است که کامالا فر،نوراالنوار

 ِ معتقد است که بـرای صـدور موجـودات متکثـر،ناییشیخ اشراق نیز همانند مشا. ستا
 قائـل بـه وجـود عقـول مجـرده ، از این رو؛ ضروری استیهای  واسطه،مادی از خداوند

 عالم طبیعت را حاصل اشراقات و انـوار سـانح یشده است و موجودات اثیری و عنصر
خ اشراق به تفصیل و بـا یاگرچه ش. ه استشده از حق تعالی و عقول مجرده دانست ساطع

 اما از کیفیت ، به کیفیت صدور کثرت و پیدایش عوالم وجودی پرداخته است،جزئیات
 االشـراق حکمـة امـا از نظـر شـارحان . سخنی به میـان نیـاورده اسـت،صدور عالم مثال

 عقـول ِ عالم مثـال حاصـل مـشاهدات نـوری، شیرازیالدین قطبهمچون شهرزوری و 
 و جایگاه عالم مثال را باالتر از عالم طبیعـت و )٢١۵ ـ٢/٢١۴: ١٣٨٩پناه،  یزدان( است طولی
  .)۴۵٠: ١٣٨٣ یرازی،شالدین  قطب(اند  دانستهعقول تر از عالم  پایین

متعدد، مسائلی را تبیین و تحلیل نموده است که به نوعی  یمباحثضمن شیخ اشراق در 
عالم طبیعت است که در ادامـه بـه بیـان ایـن مـسائل کننده رابطه میان عالم مثال و  تبیین
  :پردازیم می

یه ابصار) الف  َ شیء مبصر در جلیدیهِابصار را حاصل انطباع شبح ، فالسفه مشاء:نظر
 انطباع قابل قبـول ۀاز نظر شیخ اشراق نظری. دانستند و قوه بینایی در بخش مقدم مغز می
 ؛ابصار دارای شرایطی است ، شیخ اشراقطبق دیدگاه. نیست و اشکاالتی بدان وارد است

بودن چـشم و قـوه  انینور،  مربوط به آنیسالمت قوه بینایی و آالت و اعضا :از جمله
 قـوه بینـایی و ینمقابله ب ،)١٣۵ ـ٢/١٣۴ :١٣٧۵ ی،سهرورد( مبصر یء بودن شیرو مستنبینایی 

  .)١/۴٨۶: همان(بصر ُ میءش
 صورت است که هنگامی که انسان با چشمان یند ابصار از نظر شیخ اشراق به اینافر

نگـرد، در صـورتی کـه شـرایط مـذکور وجـود داشـته  ی در عالم طبیعت میئخود به شی
 مـستنیر نیـز بـه علـم حـضوری ِکند و آن شـیء باشد، نفس انسان به آن شیء اشراق می

شود و به جهت اینکه نفس از سنخ عالم انوار است و شیء مبـصر  برای نفس نمایان می
مانـد و نفـس بـه آن شـیء احاطـه  باقی نمـیها   آنباشد، هیچ حجابی بین نیز مستنیر می



 

وزه
آم

 
می
سال

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٩

 / 
رۀ 
شما

٢۶

٣٠  

  :کند  پیدا میاشراقی
 للـنفس ال ّیشـراق حـضورإ به یقع ف، للعضو الباصریر المستنةد مقابلّبصار مجراإلّإن «
 هـو حـضور ّإضـافة خاصـةد ّثر بل بمجـرأ وةبصور  الّیشراق اإلالعلم ّذا صحإو ...یرغ
  .)۴٨٧ـ١/۴٨۶ :همان( »...اًّیشراقإا ً حضورءیالش

یه خیال) ب  کـه ی شیخ اشراق برای تبیین این مسئله که چگونه انـسان در حـال:نظر
 موجـودات عـالم ِ بـسیار بـزرگِتوانـد صـور خیـالی مغز کوچک و محدودی دارد، مـی

طبـق . )٢/٢١٢: همـان(طبیعت را درک کند، از نظریه عـالم مثـال اسـتفاده کـرده اسـت 
کنـد، در  بیند و صورت آن را تخیـل مـی  کوهی را میً هنگامی که انسان مثال،یدگاه اود

 بنـابراین . کوه را مشاهده کـرده اسـتِحقیقت نفس انسان در عالم مثال، صورت مثالی
  .وکار داردبا عالم مثال و موجودات مثالی سرانسان به طور مداوم 

هایی که انـسان در  است صورت شیخ اشراق معتقد :های موجود در آینه  صورت)ج
 در حـالی ، زیرا آینه فاقد هر گونه عمقـی اسـت؛بیند، در حقیقت در آینه نیست آینه می

 همچنین .، مماس با ظاهر آینه نیست و با آن فاصله داردشده در آینه  مشاهدهکه صورت
ابراین  بنـ.)٢/١٠٢: همان(ها در هوا و یا در چشم و یا حاصل شعاع نور نیستند  این صورت

 ، وجود داشته باشند و مظاهر آن صورت،باید در عالم دیگری که همان عالم مثال است
هـا را در   زمینـه مـشاهده صـورت، به این معنا که مقابله و مشاهده آینـه؛همین آینه است

  .)٢/٢١٢: همان(آورد  عالم مثال برای نفس به وجود می
رابطه عالم طبیعت و عالم مثـال  یکی دیگر از مسائلی که مربوط به :حشر نفوس) د

 در دنیـا در نظر شیخ اشراق همه آنچه که انبیااز . است، مسئله حشر نفوس انسانی است
 در عـالم مثـال بـرای ،اند ها وعده و وعید داده های حسی به انسان مورد پاداش و عذاب
  :کند انسان ظهور پیدا می

جـساد ّبـه تحقـق بعـث األ و“دةّشـباح المجـرعـالم األ”ه یّور نـسمکهذا العالم المـذو«
  .)٢/٢٣۵ :همان( »ةّد النبویع مواعیجمّیة وّشباح الرباناألو

 در عالم مثال خواهـد ،بنابراین انسان نتیجه اعمالی را که در عالم طبیعت انجام داده
 آن ، آنکه شیخ اشراق وعده و وعیـدهای انبیـا را در ایـن عـالم محقـق دانـستهِوجه. دید

های حسی همانند حور و قصور و  ه اغلب مردم به دنبال کسب وعدهکاز آنجا است که 
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 زیـرا ایـن ؛پـذیر اسـت  در عالم مثال تحققیهای  چنین نعمت،هستند.. . لذیذ وغذاهای
 اما در عالم عقـول ، عالم صور و اشکال جزئی و حسی است،عالم همانند عالم طبیعت

  .مجرده چنین اموری وجود ندارد
 الهی از امور غیبی، ی شیخ اشراق در تبیین اطالع اولیا و انبیا:غیبیاطالع از امور )   ه

 الهی یدر حقیقت اولیا و انبیا. )٢۴٠: ١٣٧٣، همو(از نظریه عالم مثال استفاده کرده است 
و هـا   آنها دارای ادراکات و حواسی هستند، اما به جهت تکامل روحی مانند سایر انسان

هـای  ند از اموری کـه بـرای انـسانکند، قادر مثال پیدا میبا عالم ها   آن روحی کهارتباط
گاهی   غیبی محسوب می،عادی   .ندیابشود، اطالع و آ
کننـد کـه ایـن  هـایی را مـشاهده مـیرٶیا، خـوابها هنگـام   اغلب انسان:رٶیاها) و

 و گـاهی ،گوینـد اضـغاث احـالم مـیهـا   آنکه بهاند  رٶیاها گاهی غیر واقعی و کاذب
از نظـر شـیخ اشـراق . شـود های صادقانه گفتـه مـیها رٶیا  آنند که بها دقصا و نما واقع

کنـد و امـور مثـالی را   خود یعنی عالم مثال توجه میأمبدبه  رٶیا،نفس انسان در هنگام 
 به درستی به قوای حس مـشترک و خیـال ،کند که اگر آنچه مشاهده نموده مشاهده می
 رٶیای اما اگر مشاهدات دچار تغییر شوند، صادق خواهد بود؛رٶیای انسان  ،منتقل شود

شـود، در حقیقـت ارتبـاط  پس هنگامی که انسان از خواب بیدار می. شود کاذب میو ا
شـود و بـدون اینکـه  نفس با عالم مثال کمتر شده و توجه او به عالم طبیعـت بیـشتر مـی

  .)٢۴١: همان(شود   از عالم مثال متوجه عالم طبیعت می،حرکتی کرده باشد

   دیدگاه عالمه طباطبایی.٢ـ۴
 دارای ابعـاد ،دیدگاه عالمـه طباطبـایی در مـورد رابطـه عـالم مثـال و عـالم طبیعـت

  :پردازیم متعددی است که در ادامه به تحلیل آن می
طباطبایی    طبق مبانی عالمه:رابطه طولی و تشکیکی عالم مثال و عالم طبیعت) الف

 امـری اعتبـاری ْ وجـود اسـت و ماهیـت،ت دارداثر است و اصالأ نچه که در عالم منشآ
 از نظر شدت و یزیه مراتب مختلف و متماک است یقتیوجود حقاز نظر عالمه، . است

ایـن مراتـب بـه » ما به االتحـاد «و» ما به االختالف«دارد و .. .ضعف و تقدم و تأخر و
 ِدرجـاتن یتـر فیه از ضعک است ی طولمراتبی دارای وجود ِقتی حق.گردد یمبروجود 
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 ،در مـرز عـدم اسـتو   نـدارد بودنقوه  جزیتیچ فعلی و هاسته صرف قوه ک وجودی
 نامتنـاهی اسـت و ، وجـود کـه از نظـر شـدتۀبـاالترین مرتبـه و درجـ شود تا یشروع م
  .)١۵): الف(تا بی طباطبایی،(گونه حد و رسمی ندارد  هیچ
ودی تبیـین  عوالم وجودی نیز بـر اسـاس همـین شـدت و ضـعف وجـ،این اساس بر
 عـالم مثـال ،ترین مرتبه وجود است و مرتبـه بـاالتر از آن عالم طبیعت ضعیف. دنشو می

های عالم طبیعت  ها و محدودیت است که شدت وجودی بیشتری دارد و برخی از نقص
نتیجـه آنکـه .  عالم عقول وجود دارد که فعلیت محـض اسـت، در مرتبه باالتر.را ندارد

 دو مرتبه مختلـف از وجـود هـستند کـه بـه واسـطه شـدت و ،عالم مثال و عالم طبیعت
بنـابراین انـسان در قـوس . انـد های متمایزی پیدا کرده ضعف وجودی که دارند، ویژگی

شـود و در  کنـد و در عـالم طبیعـت متولـد مـی  ابتدا عالم عقول و مثال را طی می،نزول
داد و کمـاالتی کـه کند و به حسب استع  از عالم طبیعت شروع به رشد می،قوس صعود

  .کند کسب کرده، مراتب مختلف مثالی و عقلی را طی می
  :نویسد باره می در اینطباطبایی عالمه 

مـال، مراتـب کّل، از نظـر نقـص و کـات گرفته تا مبدأ اول و مبدع یعوالم از جسمان«
 ند وک ی به رتبه سافل نزول می عالیعنیاند،  ِ در نفس وجود متطابقی دارند، ولیمختلف

هـا و نورهـا در مقـابلش قـرار  ه از رنـگکـ، صورت هر آنچـه را یا نهیسافل همچون آ
نـه قبـول ین آیـه اکـگردد  یقدر ظاهر م  آنیجه از عالیسازد و در نت یس مکرد، منعیگ
ت یـفکینـه، یِامـل آکا یـات نـاقص یـفکی برحـسب یز عـالیند و نکد و تحمل آن ینما
  .)٨۴: الف١٣٨٨(» ابدی یم

 ،بر اسـاس دیـدگاه عالمـه طباطبـایی :مثال نسبت به عالم طبیعت علیت عالم )ب
 ، نسبت بـه علـت خـودیمال و نقص است و هر معلولکت به نحو یت و معلولیرابطه عل
هـا از لـوازم  یاسـتکها و  نقص ،طبق این دیدگاه. ه استیه نسبت به صاحب سایمانند سا

 عالم مثال و عـالم عقـولبه  مسبوق ،یاز نظر وجود عالم طبیعت ت است ویمرتبه معلول
ه سلسله موجـودات کنیت بوده تا ایت و معلولی عوالم به نحو علاینه ارتباطش با کاست 

  .)٢/٣٧ :١٣٨٧، همو(  گرددیبه خداوند سبحان منته
ی بین عالم مثال و ّ یکی از نتایج رابطه عل: تحقق کماالت طبیعت در عالم مثال)ج
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بایـد . دنـعالم طبیعت در عـالم مثـال وجـود داراست که همه کماالت آن  طبیعت عالم
کـه  توجه داشت که وجود کماالت در عالم مثال به نحو اجمالی و بسیط نیست، چنـان

 قرابـت و سـنخیت ،شود؛ بلکه اشیاء عالم طبیعت و عـالم مثـال در عالم عقول گفته می
ماننـد (هـایی  ص و کاسـتیئاقـ بـه طـوری کـه بـه جـز ن،بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند

 دیگــر خــصوصیات و ،شــود کــه مربــوط بــه مــاده مــی) پــذیری حرکــت، زوال و تجزیــه
  .های موجودات مادی نیز در عالم مثال وجود دارد ویژگی

  :نویسد باره می عالمه طباطبایی در این
علـت، و وجـود نـاقص  ّ، از نوع ترتب معلول بریگرین عوالم بر دی از ایک ّترتب هر«

ابد، بـا ی یجسم تحقق م عالم ماده و ن صورت آنچه دری بنابرا.باشد یامل مکبر وجود 
 عالم مثال یها ن صورتیباشد و همچن یه در عالم مثال است، مطابق مک ییها صورت

ن رو، نظـام موجـود در عـالم یـاز ا. باشد یعالم عقل مجرد است، مطابق م با آنچه در
ابـد؛ یل بـدان راه یر و تبـدییـتغه ک بدون آن،ن به طور متقن در عالم باال تحقق داردییپا
ازمنـد اسـت و آن علـت در ی در عالم باال نین، به علتیی در عالم پایتحقق وجود رایز

پس . ندک یر نمییآن است، تغ رد؛ چون واقع از آنچه برکر نخواهد ییصورت تحقق، تغ
 ِر بودنیپذ ن تحولی بنابرا.ستیر است، واقع نیپذ ه از جهت واقع بودنش تحولک یزیچ

ه محال اسـت، ک یا انقالبیتحقق و وجود معلول، مستلزم خالف فرض  علت همراه با
  .)٩٣ـ٩٢: ب١٣٨٨(» باشد یم

ل یـتمثایـن  از ،عالمه طباطبایی برای روشن شدن رابطه عـالم مثـال و عـالم طبیعـت
 خوشمزه یمانند لذت خوردن غذا ا،ین دنیماالت موجود در اکاستفاده کرده است که 

ن یشتریـن و بیتـر ه بـزرگکـ، بـا و ماننـد آنیدن چهره زی گوارا و دیدنیمدن آشایو نوش
 ،هاسـت ه در آنکـ یبـین نقـصان و عیدهنـد، نخـست یل مـکین نشئه را تـشی ایها لذت
ن لـذات بـه هـزاران آفـت یه اکنیگر ای د؛هاست  آنیداری و ناپایریگ  زمان بهرهیوتاهک
 از آن آفـات در یکـیه اگر کاند  هخته شدی آمی اجتماعیها یری و درگیامک و نایعیطب
 ۀلی به وسییجو پس لذت .دهند ی خود را از دست مییرای و گییبایابد، زین لذات راه یا
 یان، همگـیـجو  و لـذتییجو ز خود لذتی زودگذر و نیها یها و خوش گونه لذت نیا
  لذات،ۀدسازن  تلخِاند که اگر یکی از آن عوامل لذت قرار گرفتهن هزاران هزار عامل ضد یب

 گردد تأمل کافی روشن می با. برد میان یسازد و از م یرا تباه مها   آنابد،یها راه  یدر خوش



 

وزه
آم

 
می
سال

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٩

 / 
رۀ 
شما

٢۶

٣۴  

 طور مستقیم  به،ص خلقتئاقها و دردها، همچون ن این کاستی یشه و خاستگاه تمامی رکه
ص و ئاقـن نیـ از ایـکچ یست، هـی نیا ه مادهکم، تنها ماده است و آنجا یر مستقیا غیو 

هـا مربـوط بـه  ص و کاستیئاقپس این ن .ستیان نیز در می و آالم مربوط به آن نمصائب
 کص پائاقوب و نین عی از ا،ن نشئه استیه فوق اک» عالم مثال«اما . استی نشئه دناین
، ی مثالیها  بدون ماده هستند و لذتیها را موجودات عالم مثال، صورتیاست؛ زبرو م
  .)٣٨ ـ٢/٣٧ :١٣٨٧، همو(در مقابل خود ندارند ناسازگار   ویچ گونه عامل منافیه

هـای رٶیا عالمه طباطبـایی نیـز هماننـد شـیخ اشـراق در تبیـین : صادقههایرٶیا) د
از نظـر عالمـه در صـورتی کـه نفـس .  از نظریه عالم مثال استفاده کـرده اسـت،صادقه

افتـه و یل ارتقـا عـت بـه عـالم مثـای تنها از عالم طب،ماند انسان از ارتقاء به عالم عقول باز
 بـدون ،دین عالم را به مشاهده علل و اسبابش مشاهده نمایبسا در آن عالم، حوادث ا چه
 اتفاق ی نفوسی براًگونه مشاهدات نوعا نیو ا ندک در آن بیل تصرفیر و تبدییه با تغکنیا
ه در کـ اسـت ییهـا  آن خـواب،نیـ ا.م و متخلق به صدق و صفا باشـندیه سلکافتد  یم
ه در آن عـوالم مـشاهده کـه نفس، آنچـه را کبسا  و چه ح استی صرْز حوادثت ایاکح
را ) نـدهیآ( ازدواج ً مـثال؛سـازد ی ممثـل مـ،اسـت نوسأه بدان مـک ییها  با مثال،ندک یم
صـورت تـاج، و علـم را ه نـد و افتخـار را بـک یت مـیاکردن حکصورت جامه در تن  هب
صورت مرگ ه  را بینینش  و گوشهیامن یصورت ظلمت، و به صورت نور، و جهل را ب هب

م، ینـک یه در آن عالم هر چـه را مـشاهده مـکافتد  یار هم اتفاق میسازد و بس یمجسم م
دن اسـم ثـروت بـه ی هم با شـنیداریه در بکشود، همچنان  ینفس ما منتقل به ضد آن م

ل م و امثـایشـو یات به تصور مـرگ منتقـل مـیخ، و از تصور حیفقر، و با تصور آتش به 
د در یـدر خـواب داسـت کـه  یمردرٶیای ها،  ن نوع خوابی ایها از جمله مثال .ها نیا

تعبیر آن ن یری از ابن س.ندک یه با آن دهان و عورت مردم را مهر مک است یدستش مهر
 ی مردم با صدا، و در ماه رمضانیشو ی مؤذن میزوده تو ب:  در جواب گفت.دیپرسرا 

  .)٣٧١ـ١١/٣٧٠: ١٣٧۴، همو(نند ک ی مکتو امسا
ینـد حـصول هـر یـک را بـا ا فر،ها به صادق و کـاذبرٶیا تقسیم ا ب،عالمه در ادامه
 تبیـین و تحلیـل نمـوده اسـت ،کنـد ای که نفس با عالم مثال برقرار می استفاده از رابطه

  .)٣٧٢ـ١١/٣٧١: همان(
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الم  طبق دیدگاه عالمـه طباطبـایی عـ، طور که بیان شدهمان :تبیین ادراک حسی)   ه
َ سمت علت را دارد و ریشه همه حوادث عـالم طبیعـت،مثال نسبت به عالم طبیعت   بـه،ِ

 و همـه موجـودات عـالم )١١/٢٧١: ١٣٧٢همـو، ( گـردد مـیمرتبه باالتر یعنی عالم مثـال بر
ًبر این اساس در ادراکات حسی مثال بینایی، . در عالم مثال هستند ءزاِاِطبیعت دارای ماب

 علـت ، شیء مبصر با بـدن و چـشمۀه و مقابلهبیند، مواج ی را میئیهنگامی که انسان ش
ساز است که نفس در عالم مثال، صورت مثالی آن شـیء مبـصر را مـشاهده کنـد  زمینه

بر اساس دیدگاه عالمه، علـم حـصولی بـه موجـودات مـادی تعلـق  .)٢٣٩: )ب(تا ، بیهمو(
 مثالی برتـر دارد و بـه همـین  موجود مادی یک نحوه وجود،از دیدگاه عالمه. گیرد نمی
 حـضور ،جا که علماز آن. ّ علی دارندۀ موجودات مثالی نسبت به اشیاء مادی رابط،دلیل

 لذا نفس در ،آمدن ندارددر مادی قابلیت به ادراک ءموجود مجرد نزد عالم است و شی
. کنـد  مـادی پیـدا مـیءتجرد مثالی با اتصال به صورت مثالی در عالم مثال، علم به شی

ِبنابراین معلوم نفس، صـورت مجـرد مثـالی  ، مـادی اسـت و ایـن صـورت مثـالیء شـیِ
اش تمـام  موجودی مجرد و قائم بـه خـود اسـت کـه بـه دلیـل تجـرد و شـدت وجـودی

  :کماالت درخت مادی را دارد و مبدأ فاعلی آن است
ّ له نوع تعلق بالمادة، هو موجود مجرد،ّالعلم الحصولی بأمر فالمعلوم، عند« ّ ؛ هو مبـدء ّ

، وهـو علـم كّ األمر، واجد لما هو کماله؛ یحضر بوجوده الخارجی للمدركّفاعلی لذل
ّحضوری؛ ویتعقبه انتقال المدر ّ األمر من الماهیة واآلثـار المترتبـة علیـه كلی ما لذلإ كّ ّ

ّالعلم الحصولی اعتبار عقلی یضطر إلیه العقـل، مـأخوذ مـن : وبتعبیر آخر. فی الخارج ّ ّ
ّوری، هو موجود مجرد مثالی أو عقلی حاضر بوجوده الخـارجی للمـدرمعلوم حض ّ ّ ّ » كّ

  .)٢/١۵٧: ١٣۴٠، همو(

 صورت مثالی شیء مبـصر ، و بالذات مورد مشاهده قرار گرفتهًبنابراین آنچه که اوال
 شیء مبصری کـه در عـالم طبیعـت هـست نیـز بـالعرض ،ده آنهاست و به واسطه مشا

  :سدینو ی مباره  در ایناسفاره یشدر حا عالمه .شود مشاهده می
ّ اسـتعدت ّیّصال بالخـارج المـادّا من االتـً نوعّق الحواسیصلت من طرّوالنفس إذا ات«

 كَ بالمدركِحاد المدرّحد به اتّ عالمه، فتتی فّی أو العقلّیألن تشاهد هذا الموجود المثال
المعلوم الموجود ن هذا ی تجد به النفس عّیفتأخذ منه صورة لنفسها، وهذا علم حضور

ه هو ّة، وتذعن أنّ المادیة أن تطبقه النفس علّ بالمادیصال الذّوجب االتی الخارج ویف
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» ّیق العلم الحصولیحصل من هذا التطبیه، فیب اآلثار علّر ترتی من غّیّ المادالمصداق
  .)١/٢٨۴: ١٩٨١صدرالدین شیرازی،(

 شیء مبـصر ه نفس بِری علم حصولی نیز حاصل تطبیق علم حضو،طبق این دیدگاه
که نفس به صورت مثالی علم ؛ یعنی پس از آن مبصر خارجی استیءدر عالم مثال با ش

کند، که در اینجا علم حـصولی   مادی مقایسه و تطبیق میءپیدا کرد، علم خود را با شی
  .شود حاصل می

م  مبصر در عـالیء اگرچه طرفین ادراک بدن مادی و ش،بنابراین طبق دیدگاه عالمه
ساز هستند که نفس انـسان در عـالم مثـال، صـورت  طبیعت هستند، اما اینها علت زمینه
  .مثالی شیء مبصر را مشاهده کند

  گیری نتیجه
که هستند های شیخ اشراق و عالمه طباطبایی دارای نقاط مشترک و متمایزی  دیدگاه

  :پردازیم در ادامه به تحلیل آن می

  نقاط مشترک) الف
 ها نظر آن از .عالمه طباطبایی هر دو قائل به وجود عالم مثال هستندشیخ اشراق و . ١

 همچون مقدار، شکل، ، اما عوارض و آثار مادی، مجرد از ماده هستند،موجودات مثالی
  .بین موجودات عالم مثال و عالم طبیعت مشترک است.. .رنگ و
یخ اشراق عـالوه بـر ش. اند ای بر اثبات عالم مثال اقامه کرده  ادله،هر دو فیلسوف. ٢

 به کشف و شهود عرفانی نیز تمسک جسته و عالمه طباطبایی نیز عالوه بر ،دلیل عقلی
  .یداتی دینی بر وجود عالم مثال ذکر کرده استٶ م،دلیل عقلی

 شیخ اشراق و عالمه طباطبایی هر دو در تبیـین مـسائلی همچـون اطـالع از امـور .٣
 از رابطـه ،معرفت حـسی و خیـالی  حصول چگونگی،های صادق و کاذبرٶیاغیبی و 

  .اند بین عالم مثال و عالم طبیعت استفاده کرده

   نقاط متمایز)ب
ش عالم مثال و جایگاه آن نـسبت بـه سـایر عـوالم ی شیخ اشراق در چگونگی پیدا.١
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 اما عالمه طباطبایی رابطه عوالم را بـه نحـو طـولی و تـشکیکی . ارائه نکرده استتبیینی
ای   به گونـه؛معلولی وجود داردو ی ّرابطه عل  بین عوالم،از نظر ایشان. استتبیین نموده 

 عالم مثال نـسبت ، معلول عالم عقول است و از سوی دیگر،که عالم مثال از یک طرف
َبه عالم طبیعیت سمت علیت دارد ِ.  

های موجـود در آینـه و حقیقـت   شیخ اشراق در مسائلی همچون حقیقت صورت.٢
 در حالی که عالمه طباطبایی چنین کـاربردی ؛یه مثال استفاده کرده است از نظر،ابصار

  .از نظریه مثال نداشته است
 همه کماالت عـالم طبیعـت در عـالم مثـال وجـود ، طبق دیدگاه عالمه طباطبایی.٣

 هستند؛ اما شیخ اشراق به صراحت رقیقه و سایه موجودات مثالی ،دارد و موجودات مادی
  .بیان نکرده استباره  چیزی در این

بر اساس دیدگاه شیخ اشـراق در بـاب ابـصار در ادراک بـصری، نفـس بـه علـم . ۴
 از این رو شیخ اشراق به نـوعی علـم ،کند  مبصر احاطه پیدا میِحضوری به شیء مادی

 طبـق دیـدگاه عالمـه طباطبـایی در ادراک مـا ا؛حضوری به اشیاء را ممکن دانسته است
کند و ارتبـاط بـدن  ورت مثالی شیء مبصر را مشاهده می ص، نفس در عالم مثال،حسی
  .ساز ادراک حسی است  علت زمینه، مادی مبصریءبا ش
هــای موجــود در آینــه معتقــد اســت کــه نفــس،   شــیخ اشــراق تنهــا در صــورت.۵

ای را در بـاب  کند؛ اما عالمـه طباطبـایی چنـین نظریـه های مثالی را مشاهده می صورت
  .ان نموده استادراکات حسی و ابصار بی

  ها چالش) ج
هـا و اشـکاالتی  های شیخ اشراق و عالمه طباطبایی دارای چـالش هدیدگااز هر یک 

  .است
اولین چالش دیدگاه شیخ اشراق در مورد عـالم مثـال آن اسـت کـه شـیخ اشـراق . ١

ای برای عالم مثال و ارتباط آن با سایر عوالم مطرح کنـد؛  شناسانه نتوانسته جایگاه هستی
در هـا   آن طوری که پس از اثبات مجرد بودن صور خیالی و مشخص کـردن جایگـاهبه

 نتوانسته تبیین روشنی از کیفیت دستیابی نفس به این ادراکات و تمایز خیـال ،عالم مثال
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 عـالم مثـال و صـور خیـالی را مجـرد ی، شیخ اشراق از سـوی. و منفصل بیان کندمتصل
همچنـین بـا . مادی و منطبع در مغـز دانـسته اسـت قوه خیال را ،دانسته و از سوی دیگر

اسـت، های خیالی بیـان کـرده  توجه به برهان و مالکی که شیخ اشراق در تجرد صورت
حـالی کـه شـیخ اشـراق   در؛تسـاین مالک در سایر ادراکات جزئی نیز قابـل تـسری ا
  .درباره سایر ادراکات چنین سخنی بیان نکرده است

 که از سنخ عالم مثـال اسـت، ، نفس آن است کهابصارشیخ اشراق در باب باور . ٢
حالی که هیچ تبیـین فلـسفی بـرای چنـین   در،کند به شیء مادی علم حضوری پیدا می

 ایـن قائـل بـه ،که ایشان در مسئله صـور موجـود در آینـه آن حال؛امری بیان نکرده است
 بـرای تمـایز کند و هیچ توجیه فلـسفی را ادراک میها   آن صورت مثالی،که نفساست 

  .قائل شدن بین این دو مسئله بیان نکرده است
دیدگاه عالمه طباطبایی در مورد رابطه نفس با صـور مثـالی در ادراکـات حـسی . ٣
شـود کـه بـه ازاء هـر یـک از  خن عالمـه ایـن مـیبرانگیز است؛ چرا که نتیجه س چالش

 فـرد مـادی ِعلی علـت فـا،موجودات مادی، موجودی مثالی وجود دارد و هر فرد مثالی
این نظریه که ریشه در . َ فرد مثالی مدرک بالذات است،است و در هنگام ادراک حسی

برخی از آثار و افکار مالصدرا دارد، برای اثبات آن دلیل ذکر نشده است و البته عالمـه 
 در برابـر ایـن ، اما در هر صـورت. چنین رویکردی اتخاذ نکرده است،در همه آثار خود

این دیدگاه مـسئله تطـابق ذهـن و عـین را دچـار . های متفاوتی وجود دارد شدیدگاه چال
 بلکه فاعل صـور ، ذهن آینه خارج نیست، زیرا بر این اساس؛کند های عدیده می چالش

بـا توجـه بـه . است و احراز تطابق صور ذهنی نفس با واقعیت عینی، به معیـار نیـاز دارد
و اوصـافی نظیـر قـوه، اسـتعداد، حرکـت و اینکه موجودات عالم طبیعت، دارای حدود 

کند، در این صورت، آنچـه   را با این اوصاف درک میءهستند و ذهن ما اشیا ...زمان و
، )عـالم طبیعـت( گیـرد با آنچه متعلق ادراک حسی قرار می) صور مثالی(مشاهده شده 
 و مکـان  را با اوصافی محدود به زمـانء وقتی انسان یک شی،به بیان دیگر. تفاوت دارد
 عالم مثال وجود ندارد،کند، با توجه به اینکه این اوصاف با این خصوصیات در  درک می

 با شده  درکِء زیرا اوصاف اشیا؛در این صورت شخص با عالم مثال ارتباط نگرفته است
ی بـین ّ علـۀ پیـدا کـردن رابطـ،از طـرف دیگـر. خصوصیات عالم مثال هماهنگی ندارد
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 نیاز به دلیل دارد و بر فرض اثبـات رابطـه ،ال با عالم طبیعت موجودات عالم مثتک تک
َتوان از تطابق مدرک و مدرک سخن گفت علیت، نمی  مفیـد ء، زیرا علیت بین دو شی؛ِ
  .تطابق نیست
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