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  مقدمه

همۀ ادیان به نوعی سلسله مراتب کیهانی را باور . یکی از دغدغه هاي فکري عرفا و فالسفه، نحوة صدور کثرات از وحدت است

نظام خلقت و نحوة صدور کثرات از واحد، در هر دستگاه فلسفی و در هر دینی، داراي سلسله مراتبی هست که در عین . دارند

وجود . الفاتی هم مشاهده می شود که ناشی از استقالل فکري و اندیشۀ صاحبان آنهاستشباهتهایی که با هم دارند، بعضاً اخت

اگر بخواهیم براي این سلسله مراتب . مشابهت ها حاکی از تأثراتی است که صاحبان این اندیشه ها از پیشینیان خود داشتند

      . ن بیندازیموجود، مبدأ و منشأیی بیابیم، ابتدا باید نگاهی اجمالی به فلسفۀ یونانیا

عالم معقول، روحانی محض و عالم محسوس . افالطون فیلسوف بزرگ یونانی، به دو عالم محسوس و معقول قائل بود  

یکی از ایراداتی که بر فلسفۀ افالطون گرفته اند، این . میان مادي محض و مجرد صرف حد وسطی وجود نداشت. مادي است

ابراهیمی دینانی، (عالم مجرد وجود ندارد، ارتباط این دو چگونه میسور است؟  است که وقتی حد وسطی بین عالم ماده و

در این نوشتار، . فالسفۀ شرقی موضوع مهم ارتباط عالم معقول و محسوس را با قبول عالم برزخ حل کرده اند) 414: 1390

المی، شیخ اشراق و ابن عربی، در بررسی همین عالم واسط و برزخ و کیفیت آن در نظام فکري دو عارف بزرگ و فیلسوف اس

                    .کانون توجه قرار دارد

که با آمیختن فلسفۀ افالطونی و ) میالدي 270-203دورة زندگی حدود (فیلسوف بزرگ نوافالطونی، فلوطین   

رومی در برابر  –ی ارسطوئی و رواقی و اندیشه هاي عرفانی، فلسفۀ نوینی را به نام نوافالطونی که مبین طرز فکر و فرهنگ یونان

، پدید آورد، بعد از افالطون تقسیم بندي جدیدي از مراتب هستی ارائه می دهد که )7: 1388یاسپرس، (طرز فکر مسیحی بود 

. تقسیم می کند) نباشنده(و ماده ) باشنده(، هستی )برتر از باشنده(فلوطین هستی را به سه مقولۀ واحد . کامل تر از آنست

ماده یا نباشنده، نامعین و بی شکل و بی چونی است . باشنده، همان ذات احدیت است که در اندیشه نمی گنجدواحد یا برتر از 

باشنده یا هستی از ). مقایسه شود با هیوال در حکمت اشراقی(و همیشه نیازمند است و ژرفاي هر هستی و کامالً تاریک است 

روح یا . عقل، روح، طبیعت: شنده داراي سلسله مراتبی است به این نحوحال، با. واحد، به وسیلۀ نباشنده به وجود آمده است

 –که جهان اشکال و صور ناب یا ایده هاست  –نفس که در وسط این سلسله مراتب جاي گرفته است، با حلقۀ میانگین عقل 

س، از باال به پایین، به پ. روي در ماده دارد –که جهان اجسام است  –روي در واحد دارد و به واسطۀ حلقۀ میانی طبیعت 
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فلوطین تصریح می کند که از میان این مراتب پنجگانه، مراتب . واحد، عقل، روح، طبیعت و ماده: ترتیب پنج اصل وجود دارد

او در بررسی هستی راستین، به طبیعت اعتنایی ندارد و ماده هم که آخرین . واحد، عقل، روح: اصلی، بیش از سه مورد نیست

این سخن بدان معناست که فلوطین قائل به هستی دو نیرو، چنانکه ثنویان . احد است، مورد عنایت او نیستمرز فیضان و

، بلکه به )مثل تقابل خیر و شر یا تاریکی و روشنایی(او واحد و ماده را دو نیروي مقابل هم قرار نمی دهد . معتقدند، نمی باشد

البته او خود این اصطالح را وضع نکرده . ة پیدایش جهان را فیضان می نامدفلوطین نحو. زعم او، ماده نقطۀ مقابل عقل است

است، بلکه وي از چندین تمثیل براي نشان دادن صدور کثرات از واحد به دست می دهد که بعدها پیروان او نام فیضان را بر 

اله اي از روشنی از آن می تابد و گرد آن را از جملۀ این تمثیلها یا تصاویر، این است که پس از واحد، دیگري مثل ه. آن نهادند

      . هر چه فاصله بیشتر می شود، روشنایی کمتر می گردد تا در تاریکی گم می شود. فرا می گیرد

روح مولود عقل . از نظر فلوطین هر مرتبه اي از سلسله مراتب وجود، با نگرش به مرتبۀ باال به وجود می آید    

. همۀ باشنده ها نتیجه و حاصل نگرشند. تولید در حال نگرش و تماشا روي می دهد. به عقلاست و طبیعت حاصل نگرش روح 

این نگرش . واحد عقل را از راه نگرش تولید می کند، واحد روي در خود داشت و در خود می نگریست و این نگرش عقل است

رابطۀ قهر و محبت که فلوطین آن را مطرح می کند و دلیل پیدایش مراتب هستی می داند، در حکمت (یعنی دوست داشتن 

عمل تماشا و ). اشراقی و آراي سهروردي با عنوان قهر و محبت در میان مراتب هستی، بازنمودي بسیار گسترده و مهم دارد

ابن سینا و شیخ اشراق، تحت تأثیر فلسفۀ فلوطین ). 24-15: 1388یاسپرس، (نگرش، یعنی شوق به پدید آوردن اشکال فراوان 

    .به جاري و ساري بودن عشق در تمام مراتب هستی معتقد بودند و عشق را علت پیدایش هستی می دانستند

همانطور که مشاهده می شود، فلوطین مراتب هستی و نحوة             

فیض فعلی است که از ذات باري تعالی و تعقّل قدسی او «. پیدایش کثرات را از وحدت، بر اساس نظریۀ فیض شرح می دهد

از این علم و از این تعقّل عالم کثرت از . خداوند هم عاقل به ذات خود هست و هم تعقّل ذات خود می کند. ناشی می شود

ات عالم ارزانی علم ابدي و تعقّل ذاتی خداوند که پیوسته در فعل و ایجاد است، فیض وجود را به موجود. وحدت پدید می آید

نظریۀ فیض فلوطین بسیار مورد توجه فالسفۀ اسالمی قرار گرفت و آن را بر نظریۀ ). 173: 1392پورنامداریان، (» .می دارد

چنانکه دیده می شود، پرواي توحید در فلسفۀ فلوطین . پیدایش وجود از عدم که متکلمان مروج آن بودند، ترجیح دادند

  ).13: 1389احسن، (اسالمی به آن بوده است مهمترین علت توجه فالسفۀ 

  مراتب وجود در حکمت اشراق

با اینکه . در آثار شیخ اشراق، تشکیک مراتب وجود به گونه اي کامالً همسو با اندیشه ها و تعالیم این عارف حکیم ارائه می شود

به ابطال برخی نظریه هاي آنان می  شیخ اشراق با حکمت مشائی که تعقّل صرف است، موافق نیست و در جاهایی از آثارش

که امروز دیگر مشائی الصرف بودن او پذیرفتنی نمی  –پردازد، ولی نمی توان تأثر بالقطع او را از اندیشه هاي ابوعلی سینا 

فانی آن دو ولی تمایالت عر. ابوعلی سینا و نیز فارابی، از نام آوران حکمت مشائی در ایران به شمار می آیند. انکار کرد –نماید 

نمط هاي (و نمط هاي اخیر ) حی بن یقظان، رساله الطیر و سالمان و ابسال(و به ویژه ابوعلی سینا که در سه رسالۀ رمزي او 

کتاب االشارات و التنبیهات او مشهود است، آن بزرگان را در اواخر عمر، فیلسوفانی متمایل به معرفت و ) هشتم، نهم و دهم

شیخ اشراق در بیان                 .عرفان نشان می دهد

البتّه این امر تنها محدود به . ترتیب سلسله مراتب وجود، تا اندازه اي تابع آراء ابن سینا، اما با اصطالحات ویژة خود می باشد

نظریۀ فارابی و . تغییر اصطالحات نمی شود، بلکه سهروردي عقاید ویژة خود را در باب موضوعات مختلف به کرسی می نشاند

حکماي مشائی هم . ن سینا دربارة کیفیت صدور کثرات از وحدت، مبتنی بر اصل قدم و ازلیت خالق و حدوث مخلوقات استاب

بر این اساس، نخستین صادر از . مانند نوافالطونیان کیفیت صدور مخلوقات را از واجب الوجود با نظریۀ فیض تبیین می کنند

عقل اول هم تعقل ذات واجب الوجود می . ات خود پدید می آید، عقل اول استواجب الوجود که از تعقل واجب الوجود در ذ

از تعقل عقل اول در ذات واجب الوجود، عقل دوم و از تعقل عقل اول در . کند و هم تعقل ذات خود به لحاظ وجوبی و امکانی

پس از دیگري بر همین شکل ادامه پیدا می این نحوة پیدایش مراتب وجود یکی . ذات خود، نفس اول و فلک اول پدید می آید

عقول عشرة حکماي مشائی که روحانی و مجرد . کند و عقل اول ده بار نزول می کند و نفوس و افالك نُه گانه را پدید می آورد

 این عقول دهگانه همان فرشتگان در شریعت اند و عقل دهم یا. صرف هستند، به این ترتیب یکی از دیگري فایض می شود
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عالم پس از عقول، عالم . عقول در اجسام به هیچ عنوان تصرف نمی کنند. عقل فعال، جبرئیل یا روح القدس در لسان شرع است

نفوس ناطقه بر اساس تصرف در اجسام . که اگر چه جرمانی نیستند، اما در اجسام تصرف می کنند) نفوس ناطقه(نفوس است 

عالم بعدي، عالم اجسام و محسوسات یا عالم کبیر است . فلکی و نفوس ناطقۀ انسانینفوس ناطقۀ : به دو نوع تقسیم می شوند

به بخش اثیري یا افالك، عالم علوي و به بخش عنصري یا تحت فلک قمر عالم . که به بخش اثیري و عنصري تقسیم می شود

عالم عقول و نفوس و اجسام محدود  با این وصف معلوم می شود که در نظر حکماي مشائی، کل هستی به. سفلی هم می گویند

سهروردي هم مراتب . عقل، روح، طبیعت: می شود و این مراتب کامالً قابل تطبیق با عوالم سه گانۀ مورد نظر فلوطین است

وجود را در آثار خود غالباً بر اساس همان عوالم سه گانۀ حکمت مشائی توضیح می دهد، ولی او واژة نور را که مبین حکمت 

او واجب الوجود را نوراالنوار می خواند، عالم عقول را طبقات طولی . قی اوست، جایگزین اصطالحات فالسفۀ مشائی می کنداشرا

عقل اول را نور اقرب می نامد و تعداد عقول یا به قول خود، . می نامد و عالم نفوس را معادل طبقات عرضی در نظر می گیرد

شیخ اشراق در حکمه . اي مشائی در ده مورد منحصر نمی کند، بلکه آنها را بی شمار می داندانوار قاهرة مجرده را به مانند حکم

من خودم در خودم تجربه هاي صحیح دارم «: االشراق تلویحاً اعالم می کند که بر اساس تجربۀ عرفانی خودش، عوالم چهاراند

؛ دوم، انوار مدبر؛ سوم، اجسام فلکی و عنصري؛ چهارم، صور اول، انوار قاهر: که همگی بر این داللت دارند که عالم ها چهاراند

سهروردي،(» .است] و لذت خوشبختان در نورانی [ ظلمانی و مستنیر که عذاب بدبختان در ظلمانی ] اشباح مجرد [ معلق 

عالم . شائی استمقصود وي از عالم انوار، یعنی انوار قاهر، همان فرشتگان طبقات طولی یا همان عقول حکمت م) 22: 1392

عالم اجسام فلکی و . حکمت مشائی است) فلکی و انسانی(دوم یا انوار مدبر، طبقات عرضی یا ارباب انواع یا همان نفوس ناطقۀ 

برازخ شامل افالك نُه گانه و ثوابت و سیارات و عناصر و مرکبات است که در حکمت . عنصري را سهروردي عالم برازخ می نامد

اما عالم چهارم، یعنی عالم صور معلق ظلمانی و مستنیر، همان عالم . ك است و بعد از نفوس قرار می گیردمشائی همان افال

وي در کتاب . مثال یا اقلیم هشتم است که حکماي مشائی به آن معتقد نبودند و نخستین بار شیخ اشراق آن را مطرح می کند

چنین توضیح می دهد که نفوس خوشبختان متوسط در علم و عمل و  حکمه االشراق دربارة عالم صور معلق ظلمانی و مستنیر

این نفوس متوسط و پارسا، صورتها و مثل روحانی معلق بی . پارسایان و زهاد پس از جدایی از بدن به عالم مثُل معلق می رود

ند، چون تعلق آنها با اجسام و این نفوس در افالك مخلّد و جاویدان ا. مکان ایجاد می کنند و اجرام فلکی مظاهر آنها هستند

این . به صور ظلمانی مناسب خود می آویزند) بدبختان که در علم و عمل ناقص اند(اما اهل شقاوت . ظلمات باقی می ماند

: همان(بدبختان پس از رهائی از بدن از سایه هایی از صورتهاي معلق ظلمانی بر حسب اخالق خویش برخوردار خواهند شد 

بدین معنا که به زعم وي فرق صور . بنابراین، سهروردي نظریۀ مثل افالطونی را مطابق با نظریات خود می پذیرد). 259-260

معلق نورانی و ظلمانی با مثل افالطونی آنست که مثل افالطونی نوري و پایدارند، در حالیکه صور معلق سهروردي، در عالم 

از نظر             . انی و برخی مستنیرمعلق اند، برخی ظلم) عالم مثال(اشباح مجرد 

یعنی بدنهایی که آن (از نفوس عالم جسمانی که جدا شده و با بدنهاي عالم صور معلق پیوند یافته اند، و از مثل معلق  وي،

از شهرهاي (سهروردي اعالم می کند که گروهی بی شمار از مردم دربند . جنّ و شیاطین پدید می آیند) نفوس به آنها پیوسته

را بسیار دیده اند و ) جنّی و شیطانی(نزد او آمده و گواهی داده اند که این صور مثالی ) از شهرهاي آذربایجان(و میانه ) یروانش

چون ظهور آنها تنها یک بار نبوده، بلکه . طوري از آن صحبت کرده اند که این حکیم متألّه نتوانسته است سخن آنان را رد کند

این مثل معلق عالم مثال، نو می شوند و نابود می . شرط دیدن اشباح مثالی، ریاضت و مجاهدت است. به دفعات دیده شده اند

عالم . را عالم اشباح مجرد و عالم مثال می نامد) یعنی عالم مثل معلق(سهروردي این عالم چهارم ). 261-260: همان(گردند 

حکمت اشراقی که سهروردي . سهروردي آن را معرفی می کند مثال یا ناکجاآباد یا اقلیم هشتم، عالمی است که نخست بار

؛ )که به مناسبت به تأثرات آن اشاره شد(حکمت یونان باستان : بنیان می گذارد، از سه منشأ و منبع مهم نشأت می گیرد

گر در مقام تطبیق عوالم با توجه به این مطلب، اگر بار دی. و عرفا و اولیاء) قرآن و حدیث(حکمت ایران باستان و تعالیم اسالمی 

عالم عقول یا انوار قاهر طبقات : مورد نظر شیخ اشراق برآییم، باید آن را با فرشته شناسی حکمت ایران باستان مقایسه کنیم

طولی معادل امشاسپندان دیانت زردشتی است؛ عالم نفوس یا انوار قاهر مدبره طبقات عرضیه، برابر با مرتبۀ یزته ها یا ایزدان 

و عالم مثال که در فلسفۀ مشائی نشانی از آن نیست، در نظام فرشته شناسی زردشتی، معادل طبقۀ سوم فرشتگان، یعنی  است

معدن، نبات و (هر چه در دو برزخ کواکب و مرکبات . فرورتی ها روحانیت و صور مینوي موجودات اند. عالم فرورتی ها است

و جابلقا از شهرهاي مهم عالم مثال است ) جابلسا(هورقلیا، جابرسا. مثال هست وجود دارد، صورت مثالی آنها در عالم) حیوان
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در عالم مثال چه اتفاقی می افتد و وجود آن چه مسئله اي را حل می کند که       ) عقل سرخ: رك(

مت ایران سهروردي آن را مطرح می کند؟ همانطور که گذشت، قبل از شیخ اشراق از وجود این عالم در دیانت زردشتی و حک

باستان ذکري به میان آمده بود و بعد از آثار سهروردي، در آثار عرفاي بزرگ بعدي، از جمله ابن عربی، داوود قیصري، مالصدرا 

اما صعود . این عالم مثل معلقه است که ابدان صعود کننده به آسمان در آن وجود ندارد. و دیگران هم بدان توجه شده است

اغلب کرامات و . رممکن است، مگر براي افراد خاصی که از طریق ریاضت این استعداد را کسب می کنندابدان عنصري بدانجا غی

حوادث نفس در آنجا . معجزات انبیا و اولیا به علت وصول ایشان به این عالم و معرفت به مظاهر و خواص آن ظاهر می شود

وادث روحانی و تجارب عرفانی و کرامات و معجزات ایشان و نیز اتفاق می افتد و با فرض وجود عالم مثال می توان بسیاري از ح

عالم مثال برزخ میان عالم معقول و عالم مادي است و . امور مربوط به آخرت و بهشت و دوزخ و عالم بعد از مرگ را توضیح داد

از ماده و صورت هستند، موجودات عالم معقول که مجرد . همۀ موجودات مادي و روحانی داراي صورت مثالی در آنجا هستند

در این عالم تجسد می یابند و صورت پیدا می کنند و موجودات عالم مادي که هم ماده دارند و هم صورت، در این عالم تروح 

براي همین به این عالم، عالم صور معلقه یا مثل معلقه می گویند که صورتهاي آنجا متکی . پیدا می کنند و روحانی می شوند

اینکه شیخ اشراق عالم مثال را عالم حوادث نفس می داند، بدین معناست که در این عالم، افکار و نیات نفسانی . ستندبه ماده نی

و حاصل اعمال و صفات انسان نیز متناسب با معنی خود صورت می یابد، لذا نفوس صعود کننده در این عالم می توانند عالم 

    ).37-34: 1392پورنامداریان، (ت، مشاهده و ادراك کنند خود را که بهشت و دوزخ شخصی آنان نیز هس

عالم مثال در تبیین داستانهاي رمزي                 

از میان عرفا آنکه بیش از . سهروردي بسیار مهم هست و رمزهاي داستانهاي او به خاطر وجود چنین عالمی قابل تأویل است

وي داستانهاي رمزي خود را بیانی از تجارب . ، شیخ اشراق استهمه از تجارب عرفانی سخن گفته و مفصل بدان پرداخته است

مهم ترین واقعه اي که در تمام این داستانها رخ می دهد، دیدار روح یا نفس ناطقۀ انسانی بعد از تهذیب و . عرفانی اش می داند

مثل رابطۀ پدر و فرزند است، زیرا تزکیه در کورة ریاضتها و مجاهدتها با عقل فعال یا عقل دهم است که رابطۀ این دو با هم 

این مالقات مهم، یعنی دیدار با فرشته و کسب معرفت از او براي پیوستن به اصل . نفوس ناطقۀ انسانی فایض از عقل دهم است

عالم مثال مقدم بر عالم محسوس است و آنچه نفس در عالم مادي می بیند، محاکات . آسمانی، در عالم مثال روي می دهد

بر روي نقشۀ جغرافیایی نمی توان جاي عالم مثال را نشان داد، عالم مثال در . است که در عالم مثال روي داده است وقایعی

با این وصف، عالم . مرز میان فلک االفالك یا فلک نهم و عالم معقول روحانی. مرز بین عالم محسوس و عالم معقول قرار دارد

      . ا اینکه مجرد از ماده است، کامالً از آثار آن برکنار نیستمثال که بدان عالم برزخ هم می گویند، ب

شیخ اشراق بارها در آثار خود از قواي وهمیه و . عالم مثال را عالم خیال منفصل هم می نامند      

 پیش از این گفته شد که بعد از شیخ اشراق تفسیرهاي متعددي. مخیله به عنوان قواي مستقل از نفس ناطقه سخن گفته است

صدرالمتألهین مالصدراي شیرازي از کسانی است که دربارة عالم مثال با . از سوي حکما و عرفا دربارة عالم مثال ارائه شده است

لذا وي به عالم مثال قائل . وي بر خالف سهروردي، قوة وهم را قوه اي مستقل از نفس نمی داند. شیخ اشراق اختالف نظر دارد

اشراق نفس به قوة خیال عبارت است از انشاء «صدرالمتألهین معتقد بود که . لفان سهروردي استنبوده، در این مسأله از مخا

: 1390ابراهیمی دینانی، (» .صورتهایی که وجود آنها وجود نوري و ادراکی بوده و از قشر و حجاب ماده نیز مجرّد می باشند

در نظر . را در جهان خارج از عالم نفس موجود به شمار می آوردسهروردي صور خیالی را صور قائم به ذات دانسته و آنها ). 398

وي آنچه قابل رؤیت است، در جهان خارج وجود دارد، پس بر خالف مالصدرا معتقد است که عالم خیال نه ناشی از نفس است 

شیخ اشراق معتقد است که  .و نه قائم به نفس، بلکه مستقل از آن است و می توان آن را خیال منفصل یا عالم مثال اکبر نامید

بنابراین، . صور خیالی نه در عالم ذهن هستند، نه در عالم عین و نه در عالم معقول، بلکه مکان آنها در عالم مثال هست

  .سهروردي براي عالم مثال، وجودي مستقل از نفس قائل است و موجودات حسی این جهان را مظاهر مثل معلقه می داند

                             مراتب وجود ابن عربی

فص دارد و هر فص به یکی از  27این کتاب . یکی از آثار مهم محی الدین ابن عربی، مؤسس عرفان نظري، فصوص الحکم است

در هر کدام از فصوص، ابن عربی جنبه هاي مختلف حکمت الهی و معارف یقینی را به صورت کلمه . پیامبران اختصاص می یابد

به دلیل دشواري و ثقیل بودن مطالب این کتاب، شروح مختلفی بر . یا بیانی که هر نبی براي امتش آورده است، بیان می کند
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خود ابن عربی . آن نوشته شده است که از این میان، شرح جامی با عنوان نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص مورد نظر ماست

حکم، خالصه اي از آن ترتیب می دهد و عنوان آن را نقش الفصوص می گذارد، به خاطر دیرفهم بودن مطالب کتاب فصوص ال

فص (ابن عربی در فصوص ششم . اما دشواري مطالب آن هم چنان موجب می شود که شروح متعددي پس از آن نگاشته شود

از ) 461- 451/ 372-363: 1386ابن عربی، ) (فص حکمه نوریه فی کلمه یوسفیه(و نهم ) حکمه حقیه فی کلمه اسحاقیه

حضرات خمس و عالم مثال به طور مجمل و مبهم سخن می گوید و جامی مبسوط و مشروح، مطالب او را در این باره توضیح 

تعین ثانی دو قسم اسماء الهی و . مطالب نقدالنصوص حول دو موضوع مهم انسان کامل و تعین ثانی نوشته شده است. می دهد

اسماء الهی . اعیان ثابته حقایق اشیاء در علم خداوند هستند و الزمۀ همان کثرت نسبی حقّند. داعیان ثابته را تشکیل می ده

حقیقت واحده و عین احدیت، داراي مراتب ظهور . متعین می شوند، بالذات طالب وجود عالم اند) واحدیت(که در مرتبۀ دوم 

هم می گویند، در پنج مورد منحصر می شود؛ دو مورد از آن نامتناهی است، ولی کلیات این مراتب که به آنها عوالم و حضرات 

  :           به حق سبحانه و تعالی منسوب است و سه مورد به هستی و مورد ششم به مرتبۀ جامع مربوط می شود

        

ز اعیان ثابته در تعین اول، ظهور علمی و وجودي ا. مرتبۀ بدون ظهور است و شامل تعین اول و ثانی است: مرتبۀ غیب. 1   

در تعین ثانی، که مرتبۀ . به تعین اول مرتبۀ احدیت هم می گویند که بطون ذات است. منتفی است، حتی در علم پروردگار

به حضرت واحدیت، حضرت عمائیه هم می . واحدیت هم گویند، اعیان ثابته ظهور ندارند، ولی در علم ازلی حضرت حقّ ثابتند

. 2                              .در سطور آینده باز هم سخن خواهیم گفتدربارة این مفهوم . گویند

مرتبۀ . 4          )تلو عالم حس متصاعداً(مرتبۀ مثال . 3      )تلو مرتبۀ غیب متنازًال(مرتبۀ ارواح 

تجلی             انسان کامل. 5        )عالم اجسام(حس 

: مقایسه شود با مراتب باشنده در فلسفۀ فلوطین(م رخ می دهد و ظهور علمی و وجودي اشیاء در سه مرتبۀ ارواح، مثال و اجسا

البته می توان در مرتبۀ غیب، دو تعین اول و ثانی را مراتب جداگانه اي در نظر گرفت و مراتب کلیه را ). عقل، روح، طبیعت

در . حضرات خمس هم می گوینداین مراتب کلی پنج گانه را ). غیب ثانی: غیب اول و تعین ثانی: تعین اول(شش مورد دانست 

اسماء و صفات الهی خلقت . وحدت مطلق وجود دارد، ولی در مرتبۀ اسماء و صفات، کثرت در میان می آید) احدیت(مرتبۀ ذات 

خداوند هم فوق تعین و تشخص است و هم در قالب اسماء و صفات حضرتش تعین و تشخص می . و تجلی را ممکن می سازند

براي همین مرتبۀ واحدیت را . ۀ اهللا که هم ابعاد متشخص الوهیت را شامل است و هم ابعاد غیر متشخص رامثل اسم جالل. یابد

مثل صفت علم یا قدرت که به . یعنی خداوند به صفاتی وصف می شود که خلق بدان متصف اند. حضرت عمائیه هم می گویند

در نقدالنصوص جامی ذکر شده ). 139: 1392نصر، (ت صورتی که در مورد انسان می شناسیم، خداوند هم بدان متصف اس

است که حضرت واحدیت به این دلیل حضرت عمائیه خوانده می شود که برزخ و حایل است میان وحدت و کثرت و مانند ابري 

      ).38: 1381جامی، (که میان بیننده و خورشید مانع می شود، مانع از اضافت نقائص به حق می شود 

هستی اي که شیخ اشراق ارائه می دهد، مرتبۀ غیب با چنین در مراتب           

سلسله مراتب وجود در حکمت اشراقی از مرتبۀ بعد از مرتبۀ غیب شروع می شود، یعنی از عالم عقول . تفاصیلی ذکر نمی شود

شراقی و نیز حکمت چون مقصود در حکمت ا. یا انوار قاهر طبقات طولی و بعد از آن طبقات عرضی و عالم اجسام و عالم مثال

مشائی که تقسیم بندي مشابهی از مراتب وجود شکل می دهند، نحوة صدور کثرات از وحدت و فیضان کثرات مورد اهتمام 

. در واقع، مرتبۀ غیب معانی که ابن عربی دربارة آن مبسوط شرح می دهد، در حکمت اشراق مورد بحث قرار نمی گیرد. است

واحد در سلسله مراتب کیهانی مورد توجه بوده است و فلوطین آن را غیر قابل وصف می داند، اما در فلسفۀ فلوطین، مرتبۀ 

چنانکه قبالً اشاره شد، هستی راستین به زعم فلوطین سه مرتبۀ واحد، عقل و روح را شامل می . چون خارج از اندیشه است

که بدان عالم غیب و عالم علوي و امر و ملکوت ابن عربی پس از عالم غیب معانی، به عالم دوم یا عالم ارواح     .گردد

موجودات عالم ). 51-49: همان(عالم ارواح را عبارت از عالمی می داند که قابل اشارة حسی نباشد . هم می گویند، می پردازد

می گیرند، بنابراین، اقسام فرشتگان بر حسب تصرف و تدبیرشان در این عالم جاي . ارواح، همان مالئکه یا فرشتگان هستند

بهتر آنست که موجودات عالم ارواح . حال آنکه در فلسفۀ اشراقی، این مالئکه در عوالم جداگانه اي مورد بررسی قرار می گیرند

  :را آنگونه که ابن عربی معرفی می کند، یا به عبارتی فرشته شناسی ابن عربی را در نمودار ذیل ترسیم کنیم
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هی از وجوه تعلق ندارند بر حسب تصرف        قسمی که به عالم اجسام به وج.1

            کروبیان : و تدبیر

مالئکۀ مهیمه که از عالم و عالمیان به هیچ وجه خبر .1               

  .ندارند

قسمی که اگرچه به عالم اجسام تعلق ندارند، ولی واسطۀ فیض .2کروبیان   

فرشته ایست رئیس ایشان . ربوبیت و از حاجبان بارگاه الوهیت اند

به نام روح اعظم که در صف اول این گروه از فرشتگان است و روح 

  .القدس یا جبرئیل در صف آخر

  موجودات عالم ارواح  

  

  

                        

: قسمی که به عالم اجسام تعلق دارند بر حسب تدبیر و تصرف.2            

ملکوت اعلی            اهل : ارواحی که در سماویات تصرف می کنند. 1               روحانیان

          روحانیان                        

قسمی که در ارضیات تصرف .2                      

  اهل ملکوت اسفل: می کنند

همانطور که در نمودار باال مشاهده می شود، عالم عقول حکمت مشائی و طبقات طولی در حکمت اشراقی و عالم نفوس حکمت 

در طبقه بندي فلسفۀ مشائی و حکمت اشراقی عوالم جداگانه اي را شکل می دهند،  مشائی و طبقات عرضی حکمت اشراقی که

              . همگی بالکل در این عالم جمع می شود

مالئکۀ مهیمه که ابن عربی از آنها اسم برده است، موجوداتی هستند که غرق در جمال و جالل الهی اند و از عالم و   

روایت شده است، این مالئکه حتی نمی دانند که خداوند آدم و ) ص(ه از پیامبر اکرم بنابر حدیثی ک. اهل عالم خبر ندارند

اما فرشتگان قسم دوم از کروبیان قابل تطبیق با عقول عشرة مشائی و انوار قاهر طبقات ). 49: همان(ابلیس را خلق کرده است 

می گویند، عقل اول یا عقل کلّ در حکمت مشائی یا مقصود ابن عربی از رئیس ایشان که او را روح اعظم . طولی سهروردي اند

و آنجا که می گوید روح اعظم در ابتداي صف این . است) معادل امشاسپند بهمن در دیانت زردشتی(همان نور اقرب اشراقی 

اما . ستمالئکه است و روح القدس یا جبرئیل در انتها، مقصودش از فرشتۀ آخر صف، عقل دهم از عقول عشره یا عقل فعال ا

قسم دوم که مدبر عالم اجسام هستند، عالم نفوس حکمت مشائی و انوار قاهرة طبقات عرضی یا انوار مدبرة حکمت اشراقی 

این نفوس، نفوس ناطقۀ فلکی و انسانی است که . شیخ اشراق همواره به تدبیر افالك توسط نفوس اشاره کرده است. هستند

که در سماویات تصرف می کنند و آنها را اهل ملکوت ) نفوسی(ود ابن عربی از روحانیانی مقص. شیخ اشراق هم بدانها معتقد بود

این . اعلی می نامد، نفوس فلکی است و مقصود او از قسم دوم، نفوس ناطقۀ انسانی است که آنها را اهل ملکوت اسفل می نامد

زار هم بر نوع معدن و نبات و حیوان موکل اند و امور نفوس ناطقه به زعم ابن عربی چندین هزارشان بر نوع انسانی و چندین ه

. ملک الجبال، ملک الریح، ملک الرعد، ملک البرق و ملک السحاب برخی از این مالئکۀ مدبر هستند. آنها را تدبیر می کنند

ع تکوین مراتب چنانکه مالحظه می شود، تعاریف و کارکردها چندان تغییري نکرده است، فقط اصطالحات تغییر می یابد و نو

ابن عربی، اجنه و شیاطین را که با عنوان ارواح . هستی کامالً زیر تأثیر آموزه ها و عقاید و افکار ابن عربی بسط و شرح می یابد

در سطور باال به این موضوع اشاره شد که شیخ اشراق در حکمه . ناري از آنها یاد می کند، از جنس ملکوت اسفل می داند

دت گروهی از مردم نواحی دربند و میانه سخن گفته است که اذعان کرده بودند جماعت عظیمی از اجنه را به االشراق از شها

بنابراین، تفاوت و . سهروردي هم پذیرش سخن آنان را با قبول و پذیرش عالم مثال ممکن تلقی کرده بود. کرات دیده اند

سهروردي اجنه و شیاطین را صور مثالی می داند که مربوط . است اختالف نظر این دو عارف فیلسوف در این مقوله قابل توجه
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عالم مثال در مرتبۀ بعد از عالم ارواح قرار می گیرد که واسطۀ         . به عالم مثال هستند

ابن عربی می گوید که این عالم را برخی از علماي حکمت، عالم مثال می گویند، ولی در . میان عالم ارواح و عالم اجسام است

خود وي همه جا وقتی از این عالم سخن می گوید، واژة برزخ را ترجیح می دهد و این نکته بیانگر . ان شرع برزخ نام داردزب

این در حالی است که سهروردي در شرح و کیفیت عالم مثال . دیدگاه فقهی و شرعی وي نسبت به موضوع این عالم واسط است

و همانطور که قبالً هم ذکر شد، نخستین بار در دیانت زردشتی از این عالم یاد شده  کامالً تحت تأثیر حکماي ایران باستان بود

برزخ عبارت از حد فاصل بین دو چیز است که هیچ وقت ! بدان«:ابن عربی در فتوحات مکیه در معرفی عالم برزخ می گوید. بود

هم چنین می ). 3/360ج: 1383ابن عربی، (» .آن دو به یکدیگر تجاوز نخواهند کرد، مانند خط فاصل بین سایه و خورشید

و چون برزخ امري است که فاصل و جدا کنندة بین معلوم و غیر معلوم و بین معدوم و موجود و بین منفی و مثبت و «:گوید

 بین معقول و غیر معقول می باشد، اصطالحاً برزخ نامیده شده است، در حالی که نفس خودش معقول می باشد و آن جز خیال

به زعم وي، قسمی از عالم مثال را که قواي . شیخ اکبر تقسیمات دوگانه اي از عالم مثال ارائه می دهد). همان جا(» ...نمی باشد

دماغی می تواند آن را درك کند و رؤیاها و برخی عجایب در آن رؤیت می شود، عالم مثال مقید است یا خیال متصل؛ و قسمی 

در عالم مثال مطلق، تجسد ارواح و تروح . را درك کند، خیال منفصل یا عالم مثال مطلق استکه قواي دماغی نمی تواند آن 

اجساد و تشخّص اخالق و اعمال و ظهور معانی به صور مناسب و مشاهدة ذوات مجردات در صور اشباح جسمانی اتفاق می 

عربی ارتباط ابن). 521: 1381جامی، (ر این عالم است ارواح انبیا و اولیاء که مشایخ در صور اشباح مشاهده می کنند نیز د. افتد

قبالً هم گفته شد که چون افالطون این عالم وسط را در . میان عالم اجسام و عالم ارواح را منوط به وجود عالمی وسیط می داند

م ارواح و اجسام به دلیل ارتباط عال. تقسیم دوگانۀ عالم به معقول و محسوس اتخاذ نکرده بود، مورد انتقاد قرار گرفته بود

اگر ارتباط نباشد، تأثیر و تأثر امداد ربانی به عالم اجسام که . تناقض و تضاد ذاتی که با هم دارند، دشوار و غیرممکن است

پس خداوند به این دلیل عالم مثال را به عنوان برزخی بین عالم . است، میسور نخواهد بود) عالم فرشتگان(موقوف به عالم ارواح 

علت وجود عالم مثال از نظر شیخ اشراق هم حصول معرفت و تبیین . ارواح و عالم اجسام آفرید تا این تأثیر و تأثر برقرار باشد

عربی هم همان مواردي است که ویژگی هاي عالم مثال ابن. ی باشدبسیاري از وقایع و مسائل روحانی و مافوق طبیعی م

به . رانیت و تجرد و لطافت عالم روحانی را دارد و هم مادیت و کثافت عالم جسمانی راعالم مثال هم نو: سهروردي ذکر می کند

گویند که مشتمل بر صوري است که مربوط به عالم جسمانی است، یعنی را به این دلیل مثال می نظر ابن عربی، عالم مثال

عارفانیعرفانیتجربۀازمکیه،فتوحاتدرعربیابن. صورت بدون جسم عالم ماده و معانی عالم معقول که صورت پیدا می کنند

ابن(کندمیتوصیفرامثالعالماست،شدهمشاهدهآنچهاساسبروداردمیبرپردهاند،رسیدهمثالعالمشهودبهکه

درکههممطالبیاست،خودازپسعارفانپیشرومثال،عالمطرحدراشراقشیخکهآنجااز). 120-105/ 2ج: 1383عربی،

 .نیستاستثناءمیانایندرهمعربیابنونمودهبیانسهرورديکهاستچیزيآنهمانندشده،گفتهمثالعالمتوصیف

عالم مثال و دو نوع مطلق و مقید آن که ابن عربی آن را عنوان می کند و همواره از آن عالم با نام عالم برزخ یاد می کند، با آن 

این نکتۀ بسیار ظریف و دقیقی است که ابن . برزخی که ارواح بعد از جدایی از نشئۀ دنیایی به آنجا خواهند رفت، فرق می کند

می نامد، صور  غیب محالیصور برزخ پس از مرگ که ابن عربی آن را ). 57-56: 1381جامی، (د عربی بدان اشاره می کن

 غیب امکانیاعمال و نتیجۀ افعال پیشین ما در نشئۀ دنیایی است، در حالی که صور برزخ اول یا عالم مثال که ابن عربی آن را 

تأمل در دو عنوان غیب . و نورانیت و غیرمادي بودن آن است نقطۀ اشتراك هر دو برزخ، در روحانیت. می نامد، اینگونه نیست

محالی و غیب امکانی، بیان کنندة این نکتۀ مهم هست که صعود انسانها تا زمانی که در قید حیاتند، به برزخ پس از مرگ محال 

محی الدین در فتوحات شیخ . است؛ در مقابل، صعود به برزخ قبل از مرگ براي نفوس مستعد، ممکن و امکان پذیر می باشد

هر انسانی در برزخ، در گرو کسب خودش، و محبوس در صور اعمال خویش «:مکیه دربارة عالم برزخ پس از مرگ می گوید

داوود قیصري از ) 371/ 3ج: 1383ابن عربی، (» .از آن صور برانگیخته شود –در نشأه آخرت  –است تا آنکه در روز رستاخیز 

عالم (برزخ اول : شارحان فصوص الحکم ابن عربی، به این نکتۀ مهم توجه می کند و در تفاوت دو برزخ ابن عربی می گوید

او می گوید . ممکن است در این دنیا مشهود شود، در حالی که غیرممکن است برزخ دوم رؤیت شود مگر در روز قیامت) مثال

برزخ اول ممکن است که بر بسیاري از انسانها در . که برزخ ثانی را بر خالف برزخ اول، به عیان ببینندکه چقدر کم هستند آنان 
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اما انسانها قادر نیستند که کشف کنند آنها که از . این دنیا مکشوف شود و در نتیجۀ آن بر حوادث آیندة جهان مطلع شوند

            ).254: 1387ن، کرب(جهان رحلت کرده اند، در کجا و چه احوالی اند؟ 

است، چون این عالم هم مثل عالم مثال ) محسوس(عالمی که در نتیجۀ تخیل پدید می آید، مثل عالم مثال در عالم کبیر 

عالم مثال اکبر . است) جسم انسان(داراي صوري است که نه معقول است و نه محسوس، پس به منزلۀ عالم مثالی عالم اصغر 

از طریق این تخیل خالق است که توانایی هاي ازلی . ی است که حکم تخیل خالق خداوند استهمان حضرت عماء ابن عرب

. خداوند که گنجی پنهان است و می خواهد شناخته شود، در عالم برزخی میان عالم روح ناب و عالم محسوس تجلی می کند

ا تخیل در عالم صغیر انسانی را خیال متصل می ابن عربی این عالم خیال منفصل یا عالم برزخ یا عالم مثال و عالم خیال ی

اما خیال متصل، از فاعل . خیال متصل یا عالم مثال، وجودي مستقل و قائم به ذات خود دارد و از فاعل خیال جداست. خواند

طریق سالک یا نفس ناطقه می تواند از ). 255: 1383پورنامداریان، (خیالی جدا نیست و وجودش قائم به فاعل خیال است 

. رؤیاهاي صادقه یا تجارب عرفانی، به شرط کسب استعداد، به این عالم عروج کند و با فرشته یا طباع تام خود دیدار کند

چنانکه مشاهده می شود، ابن عربی هم در پذیرش عالم مثال به عنوان عالمی مستقل و با انفکاك آن از عالم خیال متصل که 

هرچند جزئیاتی که ابن عربی می افزاید، ظاهرًا موضوع را روشن تر می . شیخ اشراق است قائم به نفس است، کامالً همسو با

این در حالی است که پیشتر دیدیم مالصدرا براي عالم . کند و مطالب او کامل تر از آن چیزي است که سهروردي گفته است

عالم دیگري که در تشکیک مراتب وجود ابن . مثال وجودي مستقل و قائم به ذات خود و در بیرون و عالم خارج، قائل نبود

ابن عربی هم مانند شیخ اشراق عالم اجسام را به دو قسم علویات و . عربی بعد از عالم ارواح قرار می گیرد، عالم اجسام است

علویات یا افالك که شامل عرش و کرسی و افالك است و به قول سهروردي بخش اثیري عالم . سفلیات تقسیم می کند

قسم سفلیات که عالم عنصري است و داراي خرق و فساد است . سوسات است و قابل کون و فساد و خرق و زوال نیستمح

    ).158: 1381جامی، (

            مقایسۀ آراء سهروردي و ابن عربی در طبقه بندي مراتب وجود 

 زودن عالم چهارمی به نام عالم مقایسۀ انواع مراتب وجود در آراء و آثار سهروردي و ابن عربی نشان می دهد که اف

و قبول آن از سوي ابن عربی، نتیجۀ ) عقل، نفس، جسم(مثال از سوي شیخ اشراق به عوالم سه گانۀ حکماي مشائی 

.تأثیر کیهان شناسی سهروردي بر پسینیان خود و به ویژه ابن عربی است

 مقایسۀ سلسله مراتب وجود شیخ اشراق و ابن عربی تفاوت دیگري را در رویکرد این دو اندیشمند بزرگ در تقسیم

ابن عربی مراتب وجود را کلی در نظر می گیرد و مرتبۀ اول را به شرح غیب معانی و مرتبۀ ذات . مراتب بازگو می کند

ظر می رسد در این مورد هم آراء او کامل تر و مبسوط تر از احدیت با دو تعین اول و ثانی اختصاص می دهد که به ن

اما شیخ . فلوطین هم مانند او مرتبۀ واحد را جزو مراتب هستی راستین و اولین مرتبه می دانست. سهروردي است

 اشراق در این تقسیم بندي به عوالم و کثرات نظر دارد و وارد مرتبه و ساحت قدسی حضرت حق نمی شود، لذا مراتب

. او کلی نیست، بلکه شامل مراتب هستی و کثرات فایض از وحدت است

 ابن عربی طبقه بندي اي از عالم مثال ارائه می دهد که هر چند به طور ضمنی در آثار سهروردي هم از آن سخن به

م مثال میان آمده است، ولی اشارة صریح شیخ اکبر پاسخ درخوري براي شبهات مطرح شده در باب کیفیت وجود عال

ابن عربی عالم مثال را به دو نوع مطلق یا خیال . یا پذیرش و احیاناً رد آن از سوي حکماي بعد از سهروردي است

و مقید یا خیال متصل تقسیم می کند و بدین ترتیب،  –که مقصود شیخ اشراق از عالم مثال همین است  -منفصل 

.می دانست و قائم به نفس و غیر مستقل، حل می کند تردید کسانی چون مالصدرا را که عالم مثال را درونی

 سهروردي و ابن عربی هر دو در سلسله مراتب کیهانی که ارائه می دهند، یکی از مراتب را به عالم مثال اختصاص

اما ابن عربی با دقتی ژرف عالم مثال یا به قول خود او، برزخ را به دو قسم تقسیم می کند و بدین ترتیب . داده اند

او به درستی و به حق میان برزخ پس از مرگ یا غیب محالی با برزخ پیش . مخاطب را از سر در گمی نجات می دهد

از مرگ یا غیب امکانی که همان عالم مثال مورد نظر شیخ اشراق است، تمایز قائل می شود و این موضوع بسیار 

دو عارف بیان یکسان است، اما سهروردي به برزخ عالم مثال یا برزخ پیش از مرگ در حوزة معرفتی هر . مهمی است

.بعد از مرگ اشاره اي نمی کند و این دو عالم در تفکرات او هویت یکسانی دارند
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 در حکمت اشراقی، عالم مثال عالمی است که نفس ناطقۀ پاك و مجرد از کدورات و قیودات مادي، می تواند با عقل

این مالقات در نتیجۀ بیداري نفس ناطقه از خواب ). ت شهودي و اشراقیمعرف(دهم دیدار و از او کسب معرفت کند 

غفلت و ناآگاهی ناشی از اشتغال او توسط قواي نباتی و حیوانی و نفسانی و حواس ظاهري و باطنی به دنیاي 

بیداري . بیداري از خواب غفلت از طریق کسب علم و ریاضت و مجاهدة نفس است. محسوس، به وقوع می پیوندد

می فرمایند که مردم خوابند، وقتی ) ع(از این جاست که حضرت علی . همیشگی نفس ناطقۀ پاك، پس از مرگ است

به زعم شیخ اشراق نفس ناطقه می تواند حضور در عالم مثال را قبل از مرگ طبیعی هم تجربه . مردند بیدار می شوند

مرگ ارادي یعنی چشم . وتوا قبل ان تموتوا هستکند، از طریق رؤیاي صادقه و یا مرگ ارادي که مصداق حدیث م

از این مطالب چنین مستفاد می شود که از نظر سهروردي بازگشت روح یا نفس ناطقۀ . پوشی از تعلقات دنیوي

انسانی چه قبل از مرگ با تجربۀ عرفانی و چه بعد از مرگ، به عالم مثال خواهد بود و این یعنی شیخ اشراق به وجود 

اما چنانکه در مورد قبل توضیح دادیم، ابن عربی به دو عالم برزخ منفک از هم . ط و برزخ معتقد نیستدو عالم وسی

بر طبق نظر ابن عربی، ارواح آدمی پس از مرگ به عالم مثالی که در دورة حیات مادي به شرط حصول . معتقد است

د که در این دنیا ورود به آنجا ولو با تمسک به استعداد می توانستند صعود کنند، نمی روند، بلکه وارد برزخی می شون

.تجارب روحانی و عرفانی، غیرممکن و محال است و آن برزخ را اعمال ایشان می سازد

 از دیگر وجوه تفاوت مراتب وجود و کیفیت دسته بندي عوالم در نظام اندیشگی این دو متفکر برجسته، فرشته

اشراقی در واقع  فرشتگانی هستند که هر کدام مأمور و مدبر اموري  عالم عقول و نفوس در حکمت. شناسی آنهاست

هستی . اند که بدانها تفویض شده است و هر کدام مرتبۀ متمایز و جداگانه اي را در دستگاه خلقت احراز می کنند

است  شناسی سهروردي حول شناخت این مالئکه می گردد و نفس ناطقۀ انسانی به طرق مختلف با این مراتب متصل

دیدار با آنها در عالم مثال صورت . یا باید بکوشد تا به دیدار آنان نائل شود تا علم ضروري و اشراقی را از آنها بیاموزد

هر چند ابن عربی هم . می گیرد و این عالم به مثابه مکتبی براي آموختن معرفت از معلمان آسمانی به کار می آید

ا داده که با اصطالحات مستعمل سهروردي کامالً متفاوت است، به لحاظ نوع مالئکه را با نامهاي خاصی که به آنه

تصرف و تدبیرشان در طبقه بندي مشابهی با طبقات شیخ اشراق قرار داده است، اما همۀ آنها را در یک عالم به نام 

اگر . ی شوداینجاست که تفاوت دیگري در هستی شناسی این دو عارف بزرگ آشکار م. عالم ارواح جاي می دهد

هستۀ مراتب کیهانی سهروردي را فرشتگان تشکیل می دهند، در مورد ابن عربی باید گفت وضع به گونۀ دیگري 

عالم ارواح سهروردي همان نفوس . است و از این رو عالم ارواح در حوزة مفهومی این دو مکتب هم متمایز خواهد بود

ارواح ابن عربی همۀ فرشتگان با هر وظیفه و مرتبه اي در یک  مدبر و متصرف در افالك است، در حالی که در عالم

.عالم حضور دارند

در عالم ارواح ابن عربی، از گروهی با عنوان ارواح ناري اسم برده شده است که مقصود از آنها اجنه و شیاطین هستند .

حال آنکه، شیخ . وب می کندابن عربی اینها را جزوي از اهل ملکوت اسفل میداند و در حقیقت، قسمی فرشته محس

.اشراق صراحتاً در حکمه االشراق اجنه و شیاطین را صورتهایی مثالی در عالم مثال می داند

 سهروردي معتقد است که نفوس ناطقۀ انسانی یا ارواح با حدوث جسم حادث می شوند و نه قبالً به وجود آمده اند و

دایش ارواح از سالها پیش از آفرینش جسم سخن گفته اند و معتقدند این در حالی است که اغلب عرفا از پی. نه بعداً

نکته اي که شیخ . که ارواح قبل از تعلقشان به جسم، در گوشه اي از عالم روحانی بوده اند و همدیگر را می شناسند

ند که شاید اشراق بر آن تأکید می کند، یعنی پدید آمدن هم زمان نفس ناطقه و جسم، این احتمال را تقویت می ک

این عقیده از آنجا پیدا شده باشد که این حکیم اشراقی براي ارواح قبل از مرگ و بعد از مرگ، تنها یک عالم در نظر 

از نظر او ارواح و نفوس ناطقه بعد از تعلق به جسم . می گیرد، یعنی عالم مثال که در شرع آن را عالم برزخ می نامند

زیرا . ی توانند به عالم مثال بروند ولی صعود و عروج آنها موقتی است و باید برگردندو قبل از مرگ با تجربۀ عرفانی م

  . فقط با فرا رسیدن مرگ طبیعی می توانند براي همیشه در آن عالم بمانند
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