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ارتباط وحي و رؤياي صادقه با عالم مثال از ديدگاه 
 1صدرالدين شيرازي سهروردي و

  عرفانه محمدزاده حقيقي
  سعيد رحيميان

  چكيده
وسيله رؤياي صادقه، الهـام و وحـي از   ه حكماي اسالمي اين است كه چگونه برخي افراد ب يها يكي از دغدغه

با  شيرازيلدين از منظر سهروردي و صدراايم  كوشيدهدر اين جستار  .كه مربوط به آينده است شوند يحقايقي باخبر م
از طي مراحـل سـير و سـلوك و     پسلك سا هيم.پاسخ د پرسشتوجه به جايگاهي كه در عرفان اسالمي دارند، به اين 

و در پرتـو ايـن اتصـال     كنـد  يتحمل رياضات، توانايي اتصال به ساحتي غيبي كـه حقـايق در آن ثبـت شـده را پيـدا مـ      
د. اين ساحت شوآگاه  گيرد يكه در دسترس افراد عادي قرار نماز اموري كه مربوط به آينده است و حقايقي  تواند يم

د و وبه وسيله قوه خيـال بـه ايـن عـالم متصـل شـ       تواند يغيبي همان عالم مثال است و فرد در حالت خواب يا بيداري م
هنگـام   و جزئياتي كه انبيـا و اوليـا   دهد يحقايق بر او مكشوف گردد. رؤياي صادقه با سلوك نفس در عالم مثال رخ م

بـر پايـه عـالم    را ين امور ايم ا كوشيدهدر اين مقاله  . لذاهمگي مربوط به عالم مثال است كنند يوحي از غيب دريافت م
  كنيم.مثال تبيين 
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  مقدمه
اينكه به سعادت برسد بايد ايـن   اهللا است و برايةانسان موجودي است كه بالقوه خليف

قوه را به فعليت برساند. عارفان تنها راه ممكن براي نيل به ايـن مقـام و رسـيدن بـه سـعادت      
تعلقـات دنيـوي و    ،انـد. از نظـر آنـان    غايي را سير و سلوك عرفاني و كشف و شهود دانسته

ا اگر قلب سالك . امشود يمانع كشف حقايق م گيرد يزنگارهايي كه روي آينه قلب قرار م
هاي نفساني پاك شـود، قابليـت اتصـال بـا      با تهذيب نفس و قطع تعلقات دنيوي از كدورت

و در سايه اين اتصال به حقايق غيبي دست  آورد يعوالم برتر از ماده و طبيعت را به دست م
  .گردد يو آنچه بر او پوشيده بود برايش ظاهر م يابد يم

، ابتـدا در مرحلـه خيـال مقيـد انسـاني (خيـال       هـد د يمكاشفاتي كه براي سالك رخ م
بـا اسـتكماالت تـدريجي بـه عـالم مثـال (خيـال         توانـد  يمتصل) است. پس از آن سالك مـ 

و بـه حقـايقي آگـاه گـردد. برخـي از عـالم مثـال بـه عـالم بـاالتر راه            شـود  منفصل) متصل
حجـاب   ،م و تمـام واسطه استعداد تـا ه چون استعداد آنها ضعيف است اما برخي ب يابند. ينم

در سير صعودي به حقايق لـوح محفـوظ و    كرده،از صور عبور  كنند و ميعالم مثال را پاره 
و در نهايـت بـه علـم ربـوبي      يابنـد  يدر مرتبه باالتر به حقايق موجود در عقل اول دسـت مـ  

. رسـيدن بـه عـالم اعيـان ثابتـه و شـهود       كننـد  يو بر حقايق اعيان علم پيدا م وندش ميمتصل 
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قايق در اين موطن، باالترين مقام كشف و شهود است و فوق اين مرتبه، مقام فنـا در ذات  ح
  و بقا به حق است كه باالترين مرتبه شهود است و به تعبير موالنا:

  گويدم كانا اليه راجعون                       پس عدم گردم عدم چون ارغنون 
 ،يعنـي كشـف در سـاحت عـالم مثـال      ،در اين مقاله سخن از نخستين مراتـب كشـف  

به تبيين رؤياي صادقه و  توان ياست. اين عالم كاركردهاي متعددي دارد كه از جمله آنها م
مسئله وحي و معجزات انبيا و كرامات اوليـا اشـاره كـرد. اثبـات مـدعاي اشـخاص در بـاب        

لم مثال است. مستلزم پذيرش عا رسد يرؤياي صادقه و معارفي كه از طريق وحي به پيامبر م
از جمله فيلسوفاني هستند كه به منظـور فهـم حقيقـت وحـي،      ي شيرازيسهروردي و صدرا

اند و منشأ و محـل ظهـور ايـن      كردهالهام و رؤياي صادقه و تبيين عقالني آن تالش فراواني 
عرفـا و   يهـا  اين عالم سرزمين وحي اسـت و مكاشـفه   ،اند. در واقع امور را عالم مثال دانسته

. نگارنـده در ايـن مقالـه بـه دنبـال تبيـين دو مصـداق        بخشد ياهاي صادقه افراد را معنا مرؤي
يعني كشف در سـاحت   ،كشف و شهود (وحي و رؤياي صادقه) در نخستين مراتب كشف

ست و چگونه فرد با اتصال به آن به مكاشـفات  ا است. حال ببينيم عالم مثال كجا ،عالم مثال
 شود. يادهاي آينده باخبر مو از رخد يابد يغيبي دست م

  اقسام مثال
و  كنند يحكماي اسالمي عالم مثال را به دو قسم مثال نزولي و مثال صعودي تقسيم م

صعود تشكيل شده اسـت. در قـوس نـزول فـيض وجـود       معتقدند هستي از دو قوس نزول و
ترتيـب آنهـا   و  رسـد  يابتدا به عالم عقل و سپس به عالم مثال و بعد از آن به عالم طبيعت مـ 

بدين صورت است: موجودات عقلي، موجودات عالم مثال و موجـودات عـالم طبيعـت. بـه     
عالم مثالي كه واسطه نزول فيض حق از عالم عقل به عالم طبيعت است، برزخ يا مثال نزولي 

گويند. فيض كه به عالم طبيعت رسيد به دليل اينكه ماده مستعد رسيدن به كمـال اسـت،    مي
كـه آمـده   را و همان مسيري  كند يصعودي و بازگشت به اصل خود را شروع مدوباره سير 

، بـرزخ  كند ي. به مثالي كه در عروج به سوي عالم عقل وساطت مگردد يدوباره باز ماست 
  گويند. يا مثال صعودي مي
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چون تجـرد قـوه خيـال را نپذيرفتـه،      بدانيم كهعالم مثال سهروردي الزم است  بارهدر
صعودي عالم مثال را ثابت كند. چون اثبات قوس صعود مبتنـي بـر پـذيرش     قوس تواند ينم

  تجرد قوه خيال است.
عوالم هستي را در دو قوس نزول و صعود مطرح كـرده و معتقـد    ي شيرازياما صدرا

 رسـد  ياست وجود در قوس نزول، از مبدأ وجود به مرحله هيوال كه انفعال محض است نمـ 
. خواننـد  يراحـل متوسـط وجـود، كـه آن را قـوس نزولـي مـ       مگر از طريق عبور از جميـع م 

هـي را دريافـت   فـيض اال  ،موجودات عقالنـي اولـين موجـوداتي هسـتند كـه بـدون واسـطه       
و پس از آن موجودات عالم مثـال و سـپس موجـودات عـالم طبيعـت قـرار دارنـد.         كنند يم

لم مثـال هـم   موجودات عقالني واسطه رسيدن فيض به موجودات عالم مثال و موجودات عا
ند. عالم مثالي كه واسطه نزول فيض حـق از  ا واسطه رسيدن فيض به موجودات عالم طبيعت
. پـس از آن سلسـله وجـود در قـوس     نامند يعالم عقل به عالم طبيعت است را مثال نزولي م

گونه كـه مـاده چـون     . بدينكند يطور معكوس به مبدأ و نقطه مقصود بازگشت مه صعود، ب
قابل كماالت غيرمتناهي است به استمداد از فـيض حـق بـه طـرف كمـال سـير       قوه وجود و 

و پس از آنكه به صورت انسان كامل درآمد و داراي قوه خيال مجرد از ماده شد به  كند يم
. به عـالم مثـالي كـه در عـروج، صـعود و سـير اسـتكمالي عـالم         كند يمبدأ خود بازگشت م

 ،گويند (صـدرالدين شـيرازي   زخ صعودي ميبر كند يطبيعت به سوي عالم عقل وساطت م
بـه   كننـد  ياين دو حركت معكوس نـزول و صـعود، دور هسـتي را كامـل مـ      .)1/45: 1368
  .پيوندد يكه نقطه پايان بازگشت، به مبدأ نزول م يا گونه

امـا   دهـد  يمثال نزولي محلي است كه اغلب مكاشفات اربـاب مكاشـفه در آن رخ مـ   
عالم بـرزخ يـا مثـال نزولـي كـه ميـان عـالم         ،گ است. بنابراينمثال صعودي نشئه بعد از مر

غير از عالم مثالي است كه  گيرد يمجردات و عالم ماده است و مكاشفات در آن صورت م
مراتب تنزالت و ترقيـات   . زيرانفوس بشري بعد از مفارقت از بدن مادي در آن خواهند بود

نشـئات دنيـا از مراتـب تنـزالت وجـود       وجود دوري است. لذا برزخ واقع در نشئات قبـل از 
اما برزخ بعد از مرگ از مراتب معـارج و   ،و تقدم دارد گيرد يو در قوس نزول قرار م است

هـاي واقـع در    و متأخر است. همچنين صورت گيرد يترقيات است و در قوس صعود قرار م
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و  شـود  يمـ هاي اعمال و نتايج افعـال دنيـوي اسـت. بـرزخ اول مكاشـفه       برزخ اخير صورت
اما كمتـر افـرادي    شوند، يو از حوادث آينده آگاه م كنند يآن را مشاهده مبسياري عرفاي 

: 1367، (كاشـاني  شـوند و از احـوال مردگـان آگـاه    نند هستند كه با برزخ دوم رابطه پيدا ك
گر كه قادر به شهود حقـايق برزخـي و رؤيـت     انسان مكاشفه ي شيرازياز نظر صدرا .)347

است توانايي عـروج بـه بـرزخ نزولـي را دارد و امكـان درك حقـايق در آنجـا        صور مثالي 
بـودن   برايش ميسر است اما كشف حقـايق در بـرزخ صـعودي دشـوار اسـت اگرچـه محـال       

ي محـال مطلـق نيسـت بلكـه قـرب بـه محـال اسـت (صـدرالدين          امكاشفات در اينجا به معن
 .)9/46: 1368 ،شيرازي

و سهروردي  دهد يي هستيم كه در مثال نزولي رخ مدر اين پژوهش به دنبال مكاشفات
و صدرا هر دو به آن معتقدند. حال ببينيم عالم مثال نزولي كه مكاشفات در سايه اتصـال بـا   

  ست؟ا كجا دهد يآن رخ م
اند كه در فراسوي عالم مـاده وجـود    گروهي از حكيمان و عارفان از جهاني خبر داده

است و اين عالم، واسطه و برزخ ميان دو عالم مجرد محض دارد و از تجرد نسبي برخوردار 
دارد. يعني مـادي محـض نيسـت امـا از لـوازم       يا و مادي محض است و از هر دو عالم بهره

برخوردار است. تقسيم عوالم وجود به سه عـالم مـاده،    ،وضع و ... ،مقدار ،يعني شكل ،ماده
 چهـار هي عوالم وجود را ي از حكماي االمثال و عقل از ديرباز معمول بوده است. البته برخ

اند و در عرفان نيز يك مرتبه اضافه شده و حضرات خمس ناميـده شـده اسـت.     مرتبه دانسته
  :گويد يصدرالدين قونوي در اين باب م

اولين حضرت، حضرت غيب مطلق است و در مقابل آن عالم شهادت قرار دارد. حال 
. شود يبه باشد كه از آن به مرتبه انسان كامل تعبير مالزم است كه جامع اين دو مرت يا مرتبه

بين اين مرتبه جامعه و حضرت غيب مطلق حضرتي واقع شده كه نسبتش به غيب شديدتر و 
. همچنـين بـين ايـن مرتبـه     كنيم يتر است و از آن به عالم ارواح يا لوح محفوظ تعبير م تمام

تـر   تر و كامـل  ه عالم شهادت نزديكوسط و عالم شهادت نيز عالمي واقع شده كه نسبتش ب
اسـت و ترتيـب آن   پـنج  مجموع عوالم  ،. بنابراينكنيم ياست كه از آن تعبير به عالم مثال م
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 :1381 ،(قونـوي  چنين است: غيب مطلق، عالم ارواح، انسان كامل، عـالم مثـال، عـالم مـاده    
10(.  

منـزل،   تـرين  يينباالترين مرتبه همان غيب مطلق اسـت و پـا   ،بر اساس آنچه گفته شد
شهادت مطلق است. آنچه در اين عالم جسماني است به نحو اتم در عالم مثال وجود دارد و 
آنچه در عالم مثال است، ظهورات حقايق عالم ارواح و عقول است و آنچه در عـالم ارواح  

به صـورت واحـد    استسما و صفات است، ظهورات اسما و صفات است و آنچه در عالم ا
لذا در عرصه وجود و جهان هستي چيزي جز حضـرت   .در مقام احديت ذات موجود است

  .كند يست كه با اعتبارات گوناگون به انحاء مختلف تجلي و ظهور ما احديت نيست. او
كه واسطه بين عالم مجرد محض و عالم  ،به نام عالم مثال يا بندي مرتبه در اين تقسيم

  :نويسد يمشهود و موجود است. جامي در تعريف اين عالم م ،بيعت استط
عالم مثال يك عالم روحاني است از يك جوهر نوراني كه از طرفي به لحاظ داشـتن  

بودن شـبيه جـوهر جسـماني اسـت و از طـرف ديگـر بـه دليـل          مقدار و نيز به دليل محسوس
اسـت ميـان جهـان     يا فاصـله  چـون بـرزخ و حـد و    .نورانيت شبيه جوهر مجرد عقلي اسـت 

مجردات و جهان ماديات و هر برزخي بايد غير از طرفين خود بـوده ولـي داراي دو جهـت    
 .)345: 1367 ،مشابه با دو طرف خويش باشد (كاشاني

بر اساس تجارب خود وجود چهـار   االشراق ةحكمدر آثار خود خصوصاً  سهروردي
  و در واقع به عوالم اربعه قائل است: داند يعالم را مسلم م

. عالم انوار قاهره: عبارت است از عقول مجرده كه به اجسام هيچ وابستگي و تعلقي 1
  و مالئكه مقرب خدا هستند. استهي ندارند. اين انوار از شئون اال

  . عالم انوار مدبره: كه تدبير عالم افالك و جهان انسان را بر عهده دارند.2
ر معلقه ظلمانيه و مستنيره: كه همان عالم مثال يا خيال منفصل است. ايـن  . جهان صو3

  .د... را دار عالم ماده نظير شكل، مقدار و هاي يژگيعالم مادي نيست اما برخي و
جهان بـرزخ از كواكـب و عناصـر بسـيط و مركبـات مـادي        بارهها: در . جهان برزخ4
  .آيد يمبه ميان سخن 
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عبور از عالم محسوس بـه عـالم معقـول بـدون واسـطه       سهروردي معتقد است گذر و
 يا دو باشد كه هـم از خـواص محسوسـات بهـره     پس بايد عالمي بين اين .پذير نيست امكان

برده باشد و هم از خواص معقوالت. وي ايـن عـالم ميـاني را عـالم مثـال يـا خيـال منفصـل         
بـه آنجـا راه يابـد     توانـد  يو معتقد است انسان به واسطه خيال متصل (قوه خيـال) مـ   نامد يم

  .)2/211: 1375 ،(سهروردي
و جهـان   كنـد  را مطرح مـي اي از هستي  گانه صدرا در تبيين عوالم وجودي مراحل سه

و معتقد است عالم مثال، بين عالم عقـول مجـرد و جهـان مـادي      داند يمثالي را عالم مياني م
 دانـد  يگانه، حقيقت كامل انساني م ترين دليل و شاهد را براي اين عوالم سه . او بزرگاست

: ادراك حسـي، ادراك خيـالي و ادراك   داردكه عـالم صـغير اسـت و سـه ادراك متمـايز      
گانـه وجـود دارد: جهـان انسـان خـاكي كـه        سه يها عقلي. متناسب با اين سه ادراك جهان

جهان نفس يا ملكـوت كـه بـه طـور اخـص عـالم ادراك از        ؛موضوع ادراك حواس است
و جهان عقول محض يا جبـروت كـه موضـوع معرفـت عقالنـي       ؛ر و خيال استطريق تصو

ها است (صدرالدين  گانه، روزنه ورود به يكي از اين جهان و هر كدام از ادراكات سه ؛است
  .)8/240: 1990 ،شيرازي

چكيده مباحث گذشته اين است كه عالم يا مجرد محض و مفـارق از مـاده اسـت يـا     
ت. جز اين دو عالم عرفا و برخي فالسفه قائل به عالم ديگري به كامالً مادي و محسوس اس

دارد.  يا نام عالم مثال هستند كه واسطه و برزخ ميان اين دو عالم است و از هر دو عالم بهره
بـه عـالم مثـال     توانـد  يآدمي با ادراك خيـالي و قـوه متخيلـه مـ     ،ن به عالم مثالبه زعم قائال

چون اين عالم منبع الهام حقايق و افاضه معـارف بـه    .ن شودمرتبط شود و حقايق بر او روش
صورت رؤياي صادقه رخ  قوه خيال انساني است. اين اتصال گاه در خواب است كه در اين

كه مربوط به انبيا است. يعني نبي از طريق قوه متخيله  آيد يو گاه در بيداري پيش م دهد يم
طـور  ه . بـ كنـد  اخـذ مـي  حقايق جزئـي وحيـاني را   و ند ك ميخود با عالم مثال ارتباط برقرار 

، هـا  ياين عالم محل مكاشفات عرفاني و مكان واقعي جميع حوادث روحاني (وحـ  ،خالصه
ن و كاهنان برجسـته آن عـالم را   اساحر ،ها، خوارق عادات و معجزات) است. همچنين الهام

  .دارند يرا از آن عرضه م اي يبهو امور غر بينند يم
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كـه مكاشـفات مراتبـي دارنـد و مرتبـه نخسـت        كنـيم  يمطلب را ذكر مـ در ادامه اين 
. سـپس بـه توضـيح دو مصـداق كشـف و شـهود       گيـرد  يمكاشفات در عالم مثال صورت م

  .پردازيم ي(وحي و رؤياي صادقه) كه محل ظهور آنها عالم مثال است م

  مكاشفات غيبي
، عبـارت اسـت از   رود يكـار مـ  ه ب »شهود«كه در عرفان غالباً مترادف با  »كشف«واژه 

رفع حجاب و در اصطالح يعني آگاهي و اطالع از معاني غيبـي بـه نحـو شـهودي. خواجـه      
عبـداهللا انصـاري مكاشـفه را زدودن حجـاب از ديـدگان قلـب و راه پيـداكردن بـه مــاوراي         

در متـون اسـالمي    .)511: 1295 ،(انصـاري  دانـد  يگيـري از اسـرار غيبـي مـ     حجاب و بهـره 
. عارفـان و بسـياري از فيلسـوفان    رود يد يكي از منابع مهم معرفت به شمار ممكاشفه و شهو

اند و  يابي به حقايق دانسته ترين راه دست مسلمان روش شهودي را برتر از روش عقلي و مهم
آن، راه و روش عرضـه  در  تـوان  يمـ شـود  گاه مطلبـي از طريـق كشـف معلـوم      معتقدند هر
در رسيدن به آن حقـايق بـا روش بحـث كمـك كـرد       كار گرفت و به ديگرانه فكري را ب

  كنيم. ذكر مي ادامهمكاشفه مراتبي دارد كه در  .)1/28: 1387، زاده آملي (حسن

  اقسام كشف
و فـرد   شـود  ي. كشف صوري: مكاشفه در مرحله نخسـت در عـالم مثـال حاصـل مـ     1

قي را درك كنـد.  د و از اين طريق حقـاي ووسيله قوه خيال به عالم مثال متصل شه ب تواند يم
 . از ديـدگاه گيـرد  يامور غيبي در اين عالم صورت مـ  بارهاكثر مكاشفات ارباب مكاشفه در

. شــود يكشــف صــوري در عــالم مثــال مطلــق از طريــق حــواس خمــس حاصــل مــ ،صــدرا
گانه ظاهري اسـت و از طريـق آنهـا بـا عـالم طبيعـت        گونه كه انسان داراي حواس پنج همان

از حواس برزخي نيز برخوردار است و از طريـق آنهـا بـا عـالم مثـال       ،كند يارتباط برقرار م
  ند از:ا كه عبارت گيرد ي. كشف صوري از طرق مختلف صورت مكند يارتباط برقرار م

اند را در عالم  مثالً صورت ارواح مجرد كه شكل جسد گرفته ؛مشاهده و رؤيت .الف
  .بيند يبرزخ م

  .شنود يمانند وحي پيامبر كه كالم منظوم را م ؛شنوايي .ب
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يعنـي استنشـاق نسـيم     ؛هي تعبيـر شـده  كه از آن به تنسم به نفحات اال؛ حس شامه .ج
  .هاي رباني عطرآگين فتوحات و گشايش

و آن هنگامي است كه ميان دو نور يا دو جسد مثالي اتصال و همبستگي  ؛مالمست .د
ق بـه كتـف پيـامبر، بـاطن عـالم سـماوات و ارض بـر او        د. مثالً از اتصال دست حـ شوايجاد 

  مكشوف شده است.
هـا را بـه وجـود     گاه از طريق قوه ذائقه است. مثالً اصحاب كشف انـواعي از طعـام   .و
. ماننـد  كننـد  يو بعد از چشيدن قسمتي از غذا، بر معاني غيبي اطالع پيـدا مـ   بينند يبرزخي م

انگشـتانش بيـرون    به نحوي كه از سـر  خورد، يير مكه ش بيند يزماني كه پيامبر در خواب م
  .كند يو آن خواب را به علم تعبير م آيد يم

. كشف معنوي: كه ظهور معاني غيبي و حقايق عيني است و از تجليـات اسـم علـيم    2
. از آنجا كه استعداد سالكان متفاوت است مراتب كشف نيز بـا هـم تفـاوت    شود يحاصل م

  د از:نا اين مراتب عبارت .دارد
  .ظهور معاني در قوه مفكره بدون استعمال مقدمات و تركيب قياسات .الف
الهـام نـام دارد. اگـر مكشـوف،      و شود يدر مقام قلب واقع مكه كشف  از يقسم .ب

  گويند. ميروحي از ارواح مجرده يا عيني از اعيان باشد آن را مشاهده قلبيه 
وينـد. روح در ايـن مقـام مطـابق     مكاشفه در مرتبه روح كه به آن شهود روحـي گ  .ج

استعداد ذاتي خود، معـاني غيبـي و حقـايق را بـدون واسـطه از حـق گرفتـه و بـه سـاير قـوا           
  .رساند يم

  از روح كه مقام و مرتبه سر باشد. تر يمكاشفه در مرتبه و مقامي عال .د
كشف حقايق است و اگر براي سالك  همقام و مرتبه خفي كه باالترين مقام و مرتب .و

  كه اين مقام اختصاص به اولوالعزم دارد. شود يملكه شود علم او به علم حق متصل م
واالترين مقام رتبه حقيقت محمديه است كه منشأ كشف اسـرار ربوبيـت و حقـايق     .ه

بـدون واسـطه   » قـاب قوسـين او ادنـي   «مكنون در احديت وجود و استفاضه حقايق در مقـام  
اخفـي نـام دارد (صـدرالدين     موجودي از موجودات است كه مقام قرب مطلق اسـت و سـرّ  

  .)345: 1363 ،شيرازي
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باب مراتب كشف بيان شد، مكاشفات در مرحله نخست در عـالم   با توجه به آنچه در
. اين مكاشفات گاه در خواب است كه نتيجه آن رؤياي صادقه اسـت  گيرد يمثال صورت م

. شـود  يو نبي با آن از امـور غيبـي مطلـع مـ     استو گاه در بيداري است كه همان وحي نبي 
و وحي از حقايق مربوط به آينده و امـور  وسيله رؤيا و الهام ه براي فهم اينكه افراد چگونه ب

سپس رؤياي صادقه و وحي و ارتبـاط  كنيم و  را بيان ميدو مقدمه  ابتدا شوند يغيبي آگاه م
  .دهيم يآن با عالم مثال را شرح م

  وجود معاني امور در عالم غيب .الف
ه بـ اند كه آدمي در حالت خواب يا بيداري  انديشمندان قديم متوجه اين موضوع بوده

يـا در گذشـته دور    دهند يالهام و ... از وقوع امور و حوادثي كه در آينده رخ م ،وسيله رؤيا
. به اعتقاد اين دانشمندان منبعي غيبي وجـود دارد كـه معـاني و    شود ياند آگاه م اتفاق افتاده

بـدان   توانـد  يصور همه امور در آن ضبط شده و نفس در حالت رؤيا و حاالت شبيه بدان م
  متصل شود و كسب فيض كند. منبع

سهروردي قائل به وجود معاني امور در عالم غيب است و اين موضوع را بـا عبـارات   
  مختلف آورده است:

ببايـد دانسـتن كــه در ذات عقـول مفــارق، صـورت كليـات معقــوالت حاصـل اســت       
كه چند جاي ياد كرديم و در ذات نفوس سماوي، صورت جزئيات و حوادث كـه در   چنان
ه ، حاصـل اسـت بـه سـبب پيونـد ايشـان بـا مـاد        آيـد  يل زمان در عالم كون و فساد مـ مستقب

  .)3/451: 1375، (سهروردي
نفس انساني بـه اصـل    ،ها و شواغل بازدارنده حسي و معتقد است با كناررفتن حجاب

كـردن   . وي براي مجسـم آيد يعالم غيب در آن پديد م يها و نقش پيوندد يملكوتي خود م
نقـش   خورده پاك را بـه آينـه سـاده بـي     غيب را به آينه پر از نقش و دل صيقل اين امر عالم

از آينـه غيـب در    ييهـا  كه چون آينه دل در برابر آينه غيب قرار گيرد، نقـش  كند يتشبيه م
  .شود يآينه دل تابيده م

  :گويد يم رهصدرا نيز قائل به وجود معاني امور در عالم غيب است و در اين با
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هـي ناميـده شـده و هـم در     اشيا، هم در عالم عقلي كه به نام قلـم اال حقايق كليه 
الكتاب ناميده شده و هم در الـواح قدريـه كـه     عالم نفساني كه لوح محفوظ و ام

اهللا ما يشاء و يثبت  طور كه آيه يمحو . هماناند يدهند ثبت گردا قابل محو و اثبات
ند بـه مقتضـاي رحمـت و    ) حاكي از آن است و خداو39 :عنده ام الكتاب (رعد

عنايت، نسخه عوالم وجود را كـه در حضـرت ذات و علـم ازلـي طراحـي شـده       
ه وجود خارجي ئاست از ازل تا به آخر از مرتبه ذات و مقام علمي به عرصه و نش

اي  وسـيله مالئكـه عمالـه   ه اعزام فرمود و كليه عوالم طبق نقشه و نسخه علمي، بـ 
انــد موجــود گرديدنــد  خدام خــود درآوردهكــه مالئكــه عالمــه آنهــا را بــه اســت

  .)482: 1366 ،(صدرالدين شيرازي
آنچـه مربـوط بـه گذشـته و آنچـه مربـوط بـه حـال و آينـده اسـت در علـم             ،بنابراين

تعالي و مالئكه عقلي از جهتي و در نفوس فلكي از جهتي ديگر موجود اسـت. زمـاني    باري
ت برداشـته شـود، نفـس بـه آن عـالم      كه شواغل مادي و حسي از ميان نفس و عالم مجـردا 

 توانـد  يو مـ  شـود  يمتصل شده و صوري كه در آن عالم اسـت در نفـس انسـاني مرتسـم مـ     
 حقايق را از نفوس فلكي دريافت كند.

  استعداد اتصال نفس ناطقه به عالم غيب ب.
يكــي ديگــر از اصــول و مبــادي درك كامــل حقيقــت رؤيــاي صــادق و واقعــات و   

وحي و ... از ديدگاه قدما دانستن اين حقيقت است كه نفـس آدمـي   مكاشفات و الهامات ر
اشـتغال بـه    دارد يبه عوالم غيب متصل شود. اما آنچه نفس را از اين اتصـال بـاز مـ    تواند يم

   امور بدني و شواغل حسي است.
سهروردي معتقد است همه حقايق در علم خـدا و در نفـوس سـماوي و عـالم عقـول      

كه  ند و در صورتيا نفوس از سنخ عالم ملكوت«: نويسد يشناخت م در يزدان .موجود است
 ،(سـهروردي  »گردنـد  يشواغلي براي آنها وجود نداشته باشد به نقـوش ملكـوتي مـنقش مـ    

، حجاب شود يبستن صور غيبي در آينه دل من آنچه باعث نقش ،از ديد وي. )3/452: 1375
كدورت و زنگارهايي است كه بر اين دل افتاده است. از جمله اين كدورات شواغل حسي 
است. هر چه اين شواغل كمتر شود امكان اينكه صور غيبي در دل افتد بيشتر است كـه ايـن   
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به شـواغل حسـي منحصـر بـه عـالم       نداشتن افتد. اشتغال امر بيشتر در حالت خواب اتفاق مي
بسا در حالت بيداري نيز، نفس به علل و اسبابي توجه خود را از ظاهر و خواب نيست و چه 

و به عالم غيب روي آورد. حكما براي اتصال نفس به عالم غيب در حالـت   ندبيرون قطع ك
انــد كــه از آن جملــه قــوت نفــس و رياضــت و مجاهــده اســت.   بيــداري اســبابي برشــمرده

در حالـت بيـداري بـه عـالم ملكـوت      نفس  شود يسهروردي در باب قوت نفس كه باعث م
و انبيا و متألهان و فضال ميسـر شـود ايشـان را در بيـداري اطـالع بـر       « :نويسد يمتصل شود م

 »در فطرت و يا قوي شوند به طريقي كه ايشان دانند اند يزيرا كه نفوس ايشان يا قو .مغيبات
  .)3/178همان: (

الم غيـب را در هـر دو حالـت    نفس آدمي استعداد اتصال بـه عـو   ،طبق نظر سهروردي
طور طبيعي آدمي از شواغل حسـي رهـايي   ه خواب و بيداري دارد. در حالت خواب چون ب

  .يابد يامكان اتصال روحش به عالم ملكوت فزوني م يابد يم
اگر نفس  ،. از نظر ويداند يصدرا نيز علت مكاشفات غيبي را اتصال به نفوس عاليه م

در  توانـد  يبه مشاعر سافله او را از مدارك عاليه باز نـدارد مـ   قوي باشد به نحوي كه اشتغال
بيداري به غيب علم پيدا كند. به اين ترتيب نبي كسي است كه قواي ادراكي عقلي و خيالي 
او از مشاغل حسي و دنيوي فارغ است و حقـايق مراتـب بـاالتر را بـا قـواي تخيـل و تعقـل        

از رويدادهاي آينده به دليل اتصال او به اين گزارش نبي  ،. در واقعكند يخويش مالحظه م
هـا   چون اين را دانستي پس قصه خواب«باره چنين است:  درا در اينصعوالم است. عبارت 

: 1380 ،(صدرالدين شـيرازي  »خاطر اتصال نفوس انساني به جواهر عالي استه و انذارات ب
606(.  

ود است: شرط اول قـوت  دو شرط موج شود يدر اين نفسي كه به عالم اعلي متصل م
نفس است كه اگر چيزي وارد يكي از مشاعرش شد او را از آنچه در مشـعر ديگـرش وارد   

كه در حس مشترك كنترل داشـته   طوريه ب ،د. شرط دوم قوت متخيله استكنشده غافل ن
باشد. حس مشترك در بيداري در اختيار حواس ظاهره است. حواس ظـاهره صـورت را از   

انذار داشته باشد بايد  خواهد ي. شخصي كه مكنند يو وارد حس مشترك م گيرند يبيرون م
خارج تعطيل شود و حواس  هاي يكه ورود طوريه ب ،حس مشترك را جذب خودش كند
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ديـده يـا    شـود  يوسيله عقل و خيال وارد حس مشترك مه ظاهره مختل شود تا فقط آنچه ب
  شنيده شود.

  رؤياي صادقه
كشف و شهود  يها دارد و يكي از محل اي يژهم جايگاه وخواب و رؤيا در دين اسال

بخش است. در قرآن به امكـان دريافـت پيـام از سـوي      بع آگاهيامناز  ييك ،بنابراين .است
كه خداوند از طريق خواب و رؤيا است خدا به واسطه خواب و رؤيا اشاره شده و بيان شده 

رؤياهـاي موجـود در قـرآن مربـوط بـه       . بـيش از نيمـي از  كند يبا بندگانش ارتباط برقرار م
كه يا حقيقتي به آنها گفته شده يا از اين طريق دستوري را از خداونـد   استرؤياي پيامبران 
 اند. اند كه خود را ملزم به انجام آن دانسته دريافت كرده

خواب با عالم مثال كه  از طريقحال بايد ديد، خواب و رؤيا چيست و چگونه شخص 
و از حقـايقي كـه در آينـده رخ خواهـد داد      شود يمحفوظ است، متصل ممحل تجلي لوح 

عزيز نسفي در تحليـل خـود از رؤيـاي صـادق و غيرصـادق دو سـبب بـراي         .شود يباخبر م
  :ديدن بيان كرده است خواب

دار امــور  . حــواس انــدروني: خيــال و حافظــه حــواس انــدروني هســتند كــه خزينــه 1
و سـبب ديـدن    كننـد  ياند هنگام طلب عرضه مـ  افت كردهكه دريرا ند و چيزهايي ا دريافتي
  .شوند يم امعن بي يها خواب

 بـد يا ميواسطه خواب حواس معزول شد دل صيقل ه . مالئكه سماوي: هنگامي كه ب2
و  گيرنـد  يو مانند دو آينه در مقابل يكديگر قرار م ندك ميبا مالئكه سماوي مناسبت پيدا و 
. مالئكه آسماني رؤياي راسـت را بـه شـخص خفتـه     شود يپيدا مچه در آن باشد در اين  هر

  .)246: 1362 ،(نسفي كنند يالقا م
با توجه به سخن وي برخي رؤياها محصول تجربيات روزانه است و از بقايـاي افكـار   

. در اينجا فرد به هنگام بيداري متوجـه امـري بـوده و در آن تفكـر و     شود يبيداري حاصل م
. امـا  كنـد  يكـردن از آن را آغـاز مـ    كه به خواب رفته متخيلـه حكايـت   تأمل داشته و زماني

گاهي رؤياها از تأثيرات سماوي است و فرد از امـور و حـوادثي كـه در آينـده رخ خواهـد      
به آنها دست  تواند يكه در عالم بيداري نم آورد يدست مه و اطالعاتي ب شود يداد، آگاه م
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و بـين جسـم و نفـس انفصـال رخ      شـود  يتعطيل م كه حواس ظاهر ،هنگام خوابزيرا  يابد.
ست كه حقايق فراتر از عالم مـاده را  ا . اينجارود ي، نفس به جايگاهي همانند خود مدهد يم

. اما اگر نفس نتواند اتصال برقرار كند صرفاً حـوادث  دهد يو رؤياي صادقه رخ م يابد يدرم
  .)11/396: 1383 ،(انصاري بيند يطبيعي و حقايق عالم مادي را م

و معتقدنـد رؤيـاي    دهند يعرفا و برخي فالسفه تجربه خواب را به عالم مثال ارتباط م
كه در طول خواب روح از بـدن   ابه اين معن .صادقه حاصل سلوك نفس در عالم مثال است

و در آنجا به كمك قوه متخيله تصاوير و معـاني   گذارد يد و به عالم مثال قدم موش ميجدا 
  .كند ييافت ممختلفي را در

شده در عالم رؤيا، صوري هستند كـه در عـالم    رؤيت يها صورت ،از نظر سهروردي
 كنـد  يشاهده مرا مآن صور  صرفاًمثل معلقه تحقق دارند و شخص نبي يا شخص رؤياديده 

 .)1/487 :1375 ،گونه نقشـي در ابـداع و خلـق ايـن صـور نـدارد (سـهروردي        و متخيله هيچ
و نيـز   شـود  يهمه آنچـه را كـه در حالـت خـواب ديـده مـ       ،االشراق ةحكمشارح  ،شيرازي

اشباح محض در عـالم   ،دريا و اصوات ،مانند كوه كند، يكه متخيله محاكات مرا چيزهايي 
 ،الـدين شـيرازي   كه قائم به ذات هسـتند و در آن عـالم مكـاني ندارنـد (قطـب      داند يمثال م
1375 :511(.  

 ةحكمـ يابي به مكاشفات غيبي در عالم خواب در  سهروردي در نحوه اتصال و دست
االنسان اذا قلت شواغل حواس الظاهره فقط يتخلص عن شـغل التخيـل،   «: گويد يم االشراق

  .)237و  2/236: 1375 ،(سهروردي» ةو يشهد بذلك المنامات الصادق ةفيطلع علي امر المغيب
ت است و مايل اسـت بـه   يم نفس از عالم مجردايبگو توانيم يدر توضيح مطالب باال م
به عـالم بـاال   او اما پيوند با بدن و شواغل حسي مانع از اتصال  ،اصل خويش اتصال پيدا كند

است. زماني كه شواغل مادي و حسي از ميان نفس و عالم مجردات برداشته شود نفـس بـه   
. ايـن  شـود  يآن عالم متصل شده و صوري كه در آن عالم است در نفس انسـاني مرتسـم مـ   

اتفاق بيفتد و اين در افرادي است كه قـوه متخيلـه    تواند يدسترسي به غيب در بيداري هم م
 دارد يآنها قوي است. با توجه به اينكه در اين افراد عقل و حس، متخيله را از فعاليت باز نم

  در بيداري ببينند. اند يدهديگران در خواب درا آنچه  توانند يم
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ها طـول   و گاه مدت شود يه در زماني كوتاه محقق مگاهي آنچه در رؤيا مشاهده شد
تا آنچه در رؤيا ديده شده محقق شود. به تأخير افتادن حكم رؤيـا دليـل بـر بلنـدي      كشد يم

كه در عوالم عالي مافوق و نزديـك  را چيزي  ،مقام نفس است و نشانگر آن است كه نفس
فاصله زماني زيادي است تا بـه   و نياز به يابد يبه حضرت علم و عالم معاني مجرد است درم

برســد و ســرعت تحقــق حكــم خــواب، دليــل بــر ضــعف و سســتي نفــس  تــر يينافــالك پــا
ده است. چون قدرت بر باالرفتن و ترقي بيشتر ندارد تا آنكه صورت امور موجود نبين خواب

خود رو به مقدار صفا و پاكي  دريابد. از اين ،كه وقوعشان در عوالم باال مقدر شده استرا، 
: 1374 ،(فنـاري  كنـد  يادراك مـ  كشد يكه ظهورشان مدت چنداني طول نمرا مدهايي اپيش

448(.  

  وحي و ارتباط آن با عالم مثال
بلكــه ادراكـي اســت   ،هــاي بشـري و معمــولي نيسـت   وحـي آســماني از سـنخ ادراك  

و  شـود  يوسيله حس مخصوصي كه ويژه پيامبران آسـماني اسـت انجـام مـ    ه غيرعادي كه ب
خـود را از   يهـا  و برنامـه ها هي اسـت. پيـامبران دسـتور   ه علوم و معارف پيامبران االسرچشم

. ولي حقيقت گذارند يهاي غيبي در اختيار مردم م و به نام پيام كنند يجهان وحي دريافت م
  ؟كنند ياين مطالب را دريافت م يا اين ادراك چيست؟ و آنان در پرتو چه قوه

ند كه بـدون ابـزار و اسـباب ظـاهري بـا جهـان       دار يا وهاجمال بايد گفت پيامبران ق هب
او در اختيـار   هايهي را بدون كم و زياد به صورت دسـتور هاي اال غيب ارتباط دارند و پيام

هـاي   . گاه روح قدسي پيـامبر پيـام  كنند يترين تصرفي در آن نم و كوچك گذارند يمردم م
براي ذبح اسماعيل از ايـن طريـق مأموريـت    ؛ مثالً ابراهيم (ع) گيرد يغيبي را از عالم رؤيا م

   .شود يها القا م يافت و گاهي هم در بيداري به روح و قلب پاك آنها اين پيام
نفس ناطقه در حالت بيداري يا حالت بـين خـواب و    گويد يباره م سهروردي در اين

ي وجـود  مانند انبيا. در نفس انبيـا نيـروي فطـر    ،به نفوس فلكي متصل شود تواند يبيداري م
بـه عـالم غيـب در     توانـد  يو م شود يدارد كه به كمك آن، اتصال به نفوس فلكي ممكن م

 يو در جـاي ديگـر  . )1/95: 1375، بيداري دست يابد و صور را ادراك كنـد (سـهروردي  
نفوس انبيا به سبب قوت نظري كه در ايشان است و شـدت اتصـال بـه آن عـالم،     « :گويد يم
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 را در بيـداري تواننـد ديـد و دانسـتن مغيبـات هـم از اينجـا        بينند يآنچه ديگران در خواب م
هاي مختلفـي اسـت كـه در زيـر بيـان       اين آگاهي از غيب به صورت .)3/452همان: (» ستا
  :شود يم

  .شود يمكتوب به انبيا و اوليا القا م يها . گاه به صورت نوشته1
  .شنوند ي. گاه به صورت صوت و صدا م2
  .كنند يگونه كه هست مشاهده م ه بايد اتفاق بيفتد همانكرا . گاه واقعيتي 3
  .دهد يبسيار لطيفي آنها را مخاطب قرار م يها . گاه صورت4
و از غيـب بـاخبر    دهنـد  يو آنها را مخاطـب قـرار مـ    بينند يهايي زيبا م . گاه صورت5

  .شوند يم
  .)2/242 همان:( دهند يو از نهان خبر مبينند  مي. گاهي هم صور را 6

و معتقـد اسـت    ددانـ  ميسهروردي وحي و الهام را متعلق به عالم صور معلقه  ،بنابراين
آگاهي انبيا و اوليا بر اخبار حال و گذشته و آينده در هنگام وحي و حتي آگاهي كاهنان بر 

  .)2/241همان: ( شود يمغيبات، از طريق اتصال با عالم مثال واقع م
است: حقايق كلي و حقـايق جزئـي. وي معتقـد    حقايق وحياني دو قسم  ،از نظر صدرا
يعني نبي بـه   شود؛ يوه عاقله نبي و اتصال با عقل فعال حاصل ماز طريق قاست حقايق كلي 

د و معـارف را  شوبه عقل فعال متصل  تواند يكه م رسد يم يا علت تكامل وجودي به مرتبه
و معتقـد اسـت نبـي از     يـرد گ يد. اما در تبيين جزئيات وحي از عالم مثال بهره مـ كندريافت 

. صـدرا  كنـد  يطريق اتصال به عالم مثال، صور خيالي و صور جزئـي وحيـاني را مشـاهده مـ    
تبيين خود را در حد مشاهده عالم مثال متوقف نكرده و معتقد است اين صور مثالي تـا حـد   

 كنـد  ي. يعني نبي ابتدا اين حقـايق را از عـالم عقـل دريافـت مـ     كند يحواس نبي تنزل پيدا م
و  كنـد  يدر عالم الواح قدري (عالم مثال) تمثل پيدا ماست سپس صورت آنچه تعقل كرده 

كـه   ،. پس از مشاهده صور در عالم مثل معلقـه ببيندآن حقايق را به صورت جزئي  تواند يم
. يعنـي  شود ي، اين صور در حواس ظاهري او منعكس مگيرد يقوه خيال صورت ماز طريق 

و قـادر بـه رؤيـت حسـي آن صـور       شـود  يبه حواس ظاهر او منتقل م اين صور از باطن نبي
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و اين همـان   شنود ييا كالمش را م بيند ي. به همين دليل است كه پيامبر فرشته را مگردد يم
  .)472: 1366 ،وحي است (صدرالدين شيرازي

اولين مرحله وحي و الهام پيامبران از طريق ارتباط با همين عالم است و ايـن   ،بنابراين
  عالم از ظرفيت بسيار مناسبي براي تبيين وحي در امور جزئي برخوردار است.

مطلـع  غيـب   ازهي را دريافـت كنـد و   نبي براي اينكه بتواند وحي اال ،طبق نظر صدرا
هـم او را قـادر    ،ه كمال برسد. كمال در سه قـوه و حاسه ب هتخيلمبايد در سه قوه عاقله،  شود

معجزات و كرامات. در زير بـه ايـن سـه     ه، هم قادر بكند يدريافت وحي از عالم علوي م هب
  قوه اشاره شده است:

و  كند ياست در نفس كه تحريك آن در هيوالي عالم تأثير م يا . خاصيت اول قوه1
سـت.  ا مطيـع نفـوس و متـأثر از آنهـا     يـوال زيرا ثابت شده است كه ه .اين امري است ممكن

در هيـوالي ايـن    توانـد  يست و مـ ا نفوس انساني نيز از جوهر آن نفوس و بسيار شبيه به آنها
. سهروردي در اين باب كند ياثر م ،يعني بدنش ،عالم اثر كند؛ اما غالباً در عالم خاص خود

  :گويد يم
علم و قدرت است بـر   اكسيرار) كه اگر اشراقات علوي و نور سانح از عالم اعلي (انو
كه  شود يتعالي در آن نفس ايجاد م نفس مطهر مجردي وارد شود، شبحي از نور ذاتي باري
 گـردد،  يالعاده و عجيبه از جانب او م موجب اطاعت جميع عالم از او و ارتكاب امور خارق

احكام اقليم ثـامن يـا    از جمله حركت بر آب و هوا و صعود به آسمان با بدن مثالي و اين از
  .)254و  2/252: 1375 ،(سهروردي باشد يعالم مثال م

د به نفوس فلكيه شـباهت  شنفس انساني وقتي در كليه مقامات قوي  ،از نظر صدرا نيز
طـور كـه نفـوس     همـان  گذارد، يو اين نفس نيز در هيوالي عالم عناصر تأثير م كند يپيدا م

. اين نفس كامل شايسته آن است كه در كليه اجسام و اجرام و ابـدان  گذارند يفلكيه تأثير م
موجودات اين عالم آنچنان تأثير كند كه در بدن خود تأثير دارد. به هر اندازه كه بـر تجـرد   

سـت  ا د قـوه تـأثير در آنچـه تحـت او    شـو نفس افزوده شود و تشبه آن به مبادي عاليه بيشتر 
: 1366 ،(صدرالدين شيرازي شود يكرامت و معجزه تعبير مو اين نزد مردم به  شود يم بيشتر
  .)312: 1385 ،آشتياني ؛472
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. خصلت دوم نفس ناطقه او اين است كه در جهت قوه نظري به مرتبه اعالي صفا و 2
پيدا كند. در  ،يعني عقل كلي عالم ،درخشش برسد تا جايي كه شباهت كامل به روح اعظم

يابد و علوم لـدني بـدون تعلـيم بشـري بـر وي افاضـه شـود.        نتيجه با روح اعظم اتصال كلي 
نفوسي كه استعداد اتصال به عقل فعال دارند مظهر افاضه علـوم عقلـي و معـارف و حقـايق     

 .)605: 1380 ،(صدرالدين شيرازي شوند يمفاض از عالم غيب واقع م

يعنـي قـوه متخيلـه چنـان قـوي باشـد كـه در         ؛. خاصيت سوم كمال قوه خيال اسـت 3
مدهاي پنهـاني را  ااست كـه پيـامبر بـا آن پيشـ     يا بيداري عالم غيب را مشاهده كند. اين قوه

  : گويد يم ةشواهد الربوبي. صدرا در كند يحس م
اگر نفس به جانب عـالم ملكـوت رو آورد و برخـوردار از عقـل قدسـي شـود، عـالم        

يد كه آنچه را كـه از  ملكوت بر او نمايان شده و قوه متخيله او به حدي از كمال خواهد رس
و صور مثاليه غايب از نظر مـردم   كند يدر عالم خيال تخيل م كند يعالم ملكوت دريافت م

و اصوات و كلمـات و جمـالت محسوسـه را از ناحيـه ملكـوت       گردد يدر برابر او متمثل م
و آن صورتي  شنود ياوسط در مقام و مرتبه هورقليا يا غير اين مقام و مرتبه به گوش خود م

حامل وحي است. صورتي كه نبـي مشـاهده    شود يو در نظرش متمثل م كند يكه مشاهده م
تمثلـي اسـت از آنچـه در مراحـل اعـالي نفـس او مشـاهده         شـنود  يو صوتي كه مـ  كند يم

واسطه قوه متخيله خود آن را به مرحله تخيل تنزل داده و بر آن صـورت  ه گرديده و نفس ب
: 1366 همـو، ( رسـد  يس از آن حد تنزل داده تا بـه مرحلـه احسـاس مـ    و سپ پوشد يمثالي م

472(.  
يعنـي قـوه احساسـي و قـوه      ،گانـه  انساني كه از جهت مبادي ادراكات سه ،از نظر وي
يعني عـالم   ،گانه به سرحد كمال رسيده است، جوهر ذات او از عوالم سه ،تخيل و قوه تعقل

هـر ادراكـي نـوعي از وجـود      چـون يافته است و انتظام  ،احساس و عالم تخيل و عالم تعقل
است پس شدت و كمال تعقل، موجب مصاحبت با قديسـين و شـدت قـوه خيـال، موجـب      

و شـدت قـوه حسـي كـه      شـود  يمشاهده اشخاص غيبي و مثالي و اطالع بر حوادث آينده م
مساوي كمال قوه تحريك است موجب انفعال مواد از او و خضوع طبايع جسماني بـراي او  

درجه انسان كامل اين اسـت كـه در هـر سـه قـوه قـوي باشـد تـا مسـتحق           ،. بنابراينشود يم
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سـت و  ا د و اين شخص رسول و مبعوث از طرف خـدا شوهي و رياست بر مردم خالفت اال
هيـه و  گانـه اسـت. چنـين كسـي داراي رتبـه خالفـت اال       ت سـه ئاجامع جميـع كمـاالت نشـ   

سـت كـه   ا خص رسول و مبعوث از طرف خدااستحقاق رياست بر خلق خواهد بود و اين ش
  .)470(همان: وند را دارد و به وسيله معجزات تأييد خدا رسد يبر وي وحي م

صدرا دو راه را براي قلب نبي بـاز و گشـوده    ،طور كلي و با توجه به آنچه بيان شده ب
و از آنجا به مطالعـه لـوح    گردد يداخلي كه به سوي عالم قدس گشوده م يكي درِداند؛  يم

و از اسـرار و عجايـب گذشـته و آينـده جهـان و       پردازد يمحفوظ و آيات مسطور در آن م
تا از  شود يگانه او گشوده م . ديگر دري كه به جانب حواس پنجشود ياحوال قيامت آگاه م

اين طريق بر سوانح و حوادث خلق آگاه گردد و آنان را به كارهاي نيك هـدايت و ارشـاد   
كند و از كارهاي بد بهراساند. پس اين شخص به سبب علوم و معارفي كه خداي متعال بـر  

است وليـي اسـت از اوليـا و حكيمـي اسـت از حكمـاي        كردهقلب و عقل مجرد وي افاضه 
رسـول و   شـود  يز ناحيه او بر قوه متخيله و قوه متصرفه وي افاضه مـ هي و به سبب آنچه ااال

كـه نـوعي    ،پيامبري است كه مردم را از حوادث آينده از قبيل طوفـان و زلزلـه و نظـاير آن   
و از گذشته و آنچه در حال حاضر موجود شده است خبر  كند يآگاه م ،هي استعذاب اال

  .)488(همان:  دهد يم

  نتيجه
به امور غيبي يا حقـايقي كـه متعلـق بـه      توانند يواسطه صفاي باطن مه ب . برخي افراد1

  آينده است دست يابند.
. ساحتي غيبي وجود دارد كه حقايق در آن ثبت و ضبط شده و فرد در سايه اتصـال  2
  .شود از حقايق موجود در آن آگاه تواند يبه آن م
به آن  توانند يقوه خيال مواسطه ه . اين ساحت لوح محو و اثبات است كه سالكان ب3
  و به نقوش موجود در آن منقش شوند. ،متصل

 دهـد.  ي. مكاشفات براي سالكاني كه استعداد آنها ضعيف است در عالم مثال رخ مـ 4
. اما كساني كه شوند يو از حقايقي آگاه م يابند يواسطه قوه خيال به عالم مثال راه مه اينها ب

واسطه اسـتعداد  ه اند و قوه متخيله آنها به كمال رسيده ب استكمال وجودي بيشتري پيدا كرده
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و جميـع حقـايق موجـود در لـوح محفـوظ بـر آنهـا         يابند يتام خود به لوح محفوظ دست م
  .شوند يهي است واقف مو بر اسراري كه در خزائن اال شود يمنكشف م

ه گـاه در خـواب اسـت كـ     گيـرد  ي. مكاشفاتي كه با اتصال به عالم مثال صـورت مـ  5
  .دهد يرؤياي صادقه نام دارد و براي افراد عادي رخ م

ست و نفـس قدسـي پيـامبر    ا گاه در عالم رؤيا دهد ي. مكاشفاتي كه براي انبيا رخ م6
بـه نفـوس    تواند ي. اما نفس پاك اينها در حالت بيداري هم مبيند يحقايق را در عالم رؤيا م

  كه وحي نام دارد. كندادراك  را د و حقايق موجود در آنوفلكي متصل ش
حاصـل   دهـد  يوحي و رؤياي صادقه و مكاشفاتي كه در سـايه آن رخ مـ   ،. بنابراين7

اتصال فرد به عالم مثال است و در واقع اين عالم مثال جايگاه نزول وحي اسـت و رؤياهـاي   
  .بخشد يصادقه افراد را معنا م
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