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 چکیده
از عهوالم  یکهیبه عالم خواب بهه عنهوان  شیخو هیلمتعا کردیبنا به رو ییو عالمه طباطبا یرازیش نیصدرالمتأله

 ،یکهردیرو نیانهد  در ننهآن سهنن ففته تیخود از ماه یو فلسف یرینظر داشته و با نگاه تفس یقابل انکار هست ریغ
و همهانوور کهه  یاسهت رواهان ینام دارد کهه عهالم لمثا ایبرزخ  شود،یکه نفس در عالم خواب بدان وارد م یعالم

روح  ییاما جهدا شود؛یآن شمرده م چهیانسان، به منزله در هیالیاند، قوه خبه عالم شهادت ییهاله روزنهاواس به منز
است که عالمه  ییهامشنصه نیترارزش و استعداد آن، مهم زانیعقل به تناسب م ایروح در عالم مثال  ریاز بدن و س

و  ینفس و بهدن و مجهرد بهودن عهالم نفسهان تیریله غبر مسئ یخواب بدان قائل است و آن را شاهد ندیفرآ نییتب در
 به بحث پرداخته است  یاتیآ ریتفس لیخصوص ذ نیدر ا ی  وردیفیخواب م
 

  ییمالصدرا، عالمه طباطبا ال،یعالم خواب، عالم مثال، خ: هاکلیدواژه
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Abstract  

In light of their transcendental approach to the world of dreams, Sadr-ol-Mote'allehin 

Shirazi and Allameh Tabatabai have considered dream world as one of the undeniable 

realms of existence, while adopting an interpretive and philosophical outlook in 

discussing its nature.   

According to this approach, the world in which one enters during dream is called 

Barzakh or imaginal world, which is spiritual in nature. As human senses represent 

apertures to the visible world, the imagination faculty of man serve as a window to 

this world. 

However, the separation of the soul from body and the roaming of the soul in the 

imaginal world or reason proportionate to its value and potentials, are the most 

important features cited by Allameh in explaining the process of sleep. He raises it as 

a proof for the otherness of the soul and body and the abstract nature of the material 

and dream world. Allameh has discussed this issue in his interpretation of Quranic 

verses. 
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 مقدمه

فیهرد و نقهش ای کهه بنشهی از زنهدفی آدمهی را در بهر میها با خواب به عنوان پدیهدهاغلب ما انسان
طور طبیعی اثراتی که در طول خهواب بهر روی  دانیم بهنشمگیری در سالمت انسان دارد آشنا هستیم و می

رود  شود و به تدریج از بین میه در ابتدای خواب، آفاهی کم می 1اند از: دهد عبارتبدن شنص روی می
ه ارکات ارادی انسهان ابتهدا یهعی  و سههس بهه کلهی از بهین  3رود  ه شعور انسان به طرف کندی می 2

 ( 4رود )محقق، می
پزشکان، همواره بهرای افه  ثیر خواب بر روی سالمت انسان هم باید ففت که رواندر باب اهمیت تأ

شناسان هماننهد دکتهر فرانه ، تعادل روای بیماران خود، در پی تنظیم خواب ایشان هستند  برخی از روان
برآورنده ه رویاهای  1کنند: روانکاو و محقق آمریکایی، مجموعه آثار رؤیا را در شش فایده اینچنین بیان می

ه بازفشهت  5ها ساز رهایی افراد از غمه زمینه 4ها ه پرورش دهنده عاطفه 3ها بنش انسانه الهام 2آرزوها 
ه سرکوب کننده تمایالت نا مولوب کودکی که همگی در آیینه اریای درونی از  6دهنده آدمی به طفولیت و 

 ( 38/ 108به نقل از لقمانی، ش  65رود )فران ، بین می
سازد: بهه راسهتی تر به پدیده خواب ما را با سؤاالت مهم دیگری راجع به آن مواجه میاما نگاهی عمیق

هایی دارد؟ و به بیان دیگر، ما در خواب به کجا سفر مهوقتی ماهیت خواب نیست؟ عالم خواب نه ویژفی
 داریم؟ رابوه رؤیا و واقعیت نیست؟

سازد که بحث از خواب از دو جنبهه قابهل بررسهی مون میهای مذکور، ما را بدین نگاه کلی رهنپرسش
ها و کیفیت هایی نون ماهیت این خوابشوند؛ که در اینجا بحثهایی که دیده میاست: یکی خود خواب

ها و بحث از تعبیرخواب ها وجود خواهد داشت  برای نمونه در مورد این جنبه از بررسهی مسهئله و علل آن
های علمهی فونهافونی در اهوزه زیسهت ها، بایهد بگهوییم فریهیهخود خوابخواب یعنی بررسی ماهیت 

شهود، خهواب بهه ه فرض شیمیایی: در ایهن فهرض ففتهه می 1شناسی در باب علت خواب ذکر شده است: 
فوید، خواب بهه خهاطر خسهتگی ای: که میه فرض قوه 2شود  وسیله مواد ااصل از خستگی، عارض می

های خارجی ه فرض راجع به دوران خون: طبق این فرض، وقتی که شریان 3ود  شها و     ااصل مینورون
ای ه فرییه 4شود  شود و این کمنونی موقتی، سبب خواب میو سوح بدن متسع فردد، خون ِدماغ کم می

های عصبی مخ، موقتها  انقوهاعی فوید، به واسوه جمع شدن ذراتی بر روی شعب و متفرعات سلولکه می
ه در ایهن فریهیه ففتهه  5شود  شود و سبب قوع موقتی فعالیت دماغی شده و خواب پدیدار میااصل می

شود، غریزه و تمایل فوری است که در موقع تولد با انسان موجود بوده و با وجهود و هسهتی او عجهین و می
 ( 1منلوط است )محقق، 
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ت عالمی که انسان در خواب به آن ها و ماهیاما جنبه دوم بررسی عالم خواب که در این بحث، ویژفی 
ترین مویوعاتی فردیده کهه تر، مسئله خواب یکی از جذابشود  در این نگاه عمیقفردد، دنبال میوارد می

ذهن بسیاری، از جمله، فالسفه و روانشناسان را به خود مشغول کرده است  مقاله اایر در راستای نگاهی 
تری بیابهد و تر و کامهلعهالم خهواب، شهناخت نسهبتا  دقیهقفلسفی، در صدد است تا نسهبت بهه ماهیهت 

 هایی را برای سؤاالت فوق بیابد المقدور پاسخاتی
صدرالمتألهین فیلسوف و متأله بزرگ قرن یازدهم هجری قمری که بنهش قابهل تهوجهی از موالعهات 

ید محمهد اسهین عقلی خود را به پژوهش پیرامون عالم خواب و تحلیل رؤیا اختصاص داده، و عالمهه سه
ههای عقلهی و تفسهیری خهویش، طباطبایی که فیلسوف پیرو مکتب مالصدرا است و در این مسئله با بحث

صااب نظر است، نمایندفان بررسی مویوع مذکور در این پژوهش هستند  این پژوهش در صدد بررسهی 
گاه فلسفی مالصدرا که ایشان آن است که دریابد نگاه فلسفی عالمه در سایه قرآن و روایات، نه تفاوتی با ن

اند، داشته است  الزم به ذکر است دو اکهیم مهذکور کسهانی هسهتند کهه هم معتقد به قرآن و روایات بوده
هها دارای اقیقهت روشهنگری هسهتند، رویکرد مثبت به مسئله عالم خواب داشته و با این اعتقاد که خواب

  اند به تجزیه و تحلیل آن عالم بهردازندسعی کرده
 

 دیدگاه مالصدرا

 ماهیت عالم خواب  -1
کند: خواب به معنی انتقال روح بناری از ظاهر بهه بهاطن اسهت  مالصدرا خواب را ننین تعری  می

مراد او از روح در این بحث، همان جوهر بناری است که مرکب قوای نفسانی است  به اعتقاد صدرا، ایهن 
شود و به دلیل کثرت ارکهات و ه و فاهی در باطن ابس میها به باطن بدن رسیدروح به سبب عروق و رگ

کنهد فذارد و در این هنگام است که خواب بهر فهرد غلبهه میطلب استراات اعضای بدن، در باطن اثر می
 ( 467)المبدأ و المعاد، 

در توییح دیدفاه مالصدرا در مورد ماهیت عالم خواب باید ففت، او در آثار خود از سهویی اشهاره بهر 
فوید کهه در آن هنگهام کهه یعیت نفس و بدن انسان در هنگام خواب دارد و در این زمینه به طور کلی میو

نهد؛ اما این یع  بدن عهاملی بهرای یهع  و های آن رو به یع  میانسان خواب است، بدن و توانایی
سیاری از اهاالتی شود؛ لذا بتر و تواناتر میسستی نفس نیست؛ بلکه بالعکس، نفس در هنگام خواب قوی

کنهد و بهر برخهی از امهور را که در بیداری به جهت اشتغال به امور جسمانی از آن غافل بوده را مشاهده می
 جواهر به اتصال برای مجالی شود  و به طور کلی در نگاه صدرا، در این اال است که نفسغیبی مولع می
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(  رؤیاههای 14/ 90)ارشهد ریهاای، و زارع، ش شهود جواهر می این از صور پذیرش آماده و یابدمی عقلی
ایم، به اعتقاد صدرا، شهاهدی بهر ایهن ادعها اسهت  الزم بهه ذکهر اسهت صادقه که اکثر ما با آن مواجه شده

شهود بلکهه آن را مالصدرا از این مسئله که یع  بدن در االت خواب، نه تنها موجب یهع  نفهس نمی
توانهد وجهودی فیرد که نفهس میکند و نتیجه مینفس استدالل میکند، استفاده کرده و بر بقای تقویت می

؛ پهلوانیهان، 428مستقل از بدن داشته و موت بدن، موت نفس را در پهی نداشهته باشهد )المبهدأ و المعهاد، 
 عالم دنیا،»کند: می ننین بیان و داندمی آخرت مراتب از مرتبه ننستین را خواب همچنین (  مالصدرا180

 عنصری بدن است: یافته ترکیب بنش دو از و انسان است ملکوت و جهان غیب آخرت، و  مل شهادت و
 از برخهی کهه اسهت بسهیاری درجهات دارای آخهرت اسهت  آخرت از عالم که روح و دنیاست عالم از که

 مرگ االت سهس و است خواب االت آخرت، درجات از درجه ننستین و برتری دارد دیگری بر درجات
الکهافی،  اصهول )شهرح« اسهت  آخرت به بازفشت نوعی خواب، است  پس برانگینتن و بعثآن،  پایان و

شود کهه نفهوس (  بدین ترتیب صدرا در مورد مرتبه باالتر از خواب که مرتبه مرگ است، نیز معتقد می425
که دیگر  ایفردند؛ به فونهپس از انعدام صورت نفسانی، نحوه وجود عقالنی یافته و با عقل فعال متحد می

تعلقی به امور مادی و جسمانی نداشته و به استندام ماده برای نیل به کماالت خود نیازمند نیستند  در واقع 
فهردد و ایهن نشهئه در نگاه او، نفس پس از مرگ، نشئه طبیعی خود را از دست داده، وارد نشهئه عقالنهی می

 ( 181؛ پهلوانیان، 382/ 2صباح یزدی، اداقل برای برخی نفوس به عنوان مجرد تا ابد باقی است )م
تر دیدفاه صدرا راجع به کیفیت خود عالم خواب، الزم است در ابتدا اقسام عوالمی اما برای تبیین کامل

که ایشان بدان قائل است را روشن سازیم تا دانسته شود که منظور صدرا از عالم خواب، کهدام یه  از ایهن 
فانه و مشاعر ادراکی در سه قسم منحصراند: اس، تنیهل و های سهالمعوالم است؟ به اعتقاد مالصدرا، ع

فانه را های سهفانه و عالمهای سهها نیز دارای عالمی هستند  پس خداوند وجود نشئهتعقل  و هری  از آن
جسم و عوارض آن از دنیا است و ادراک آن نیهز »فوید: خلق کرد: دنیا، برزخ، و آخرت  صدرا در اینجا می

با اس ظاهری است؛ و نفس و عوارض آن از برزخ است و ادراکش به اس باطن است؛ و عقهل و معقهول 
 ( 236 - 235)شواهدالربوبیه، « از آِن آخرت و عالم امر است و ادراکش با عقل قدسی است 

آراء فانه، الزم به ذکر اسهت، از تهدبر در پس از آشنایی با عوالم سه عالم خواب؛ عالم مثال یا برزخ:
دارد، ناظر به عالم بهرزخ هایی که ایشان در مورد عالم خواب بیان میرسیم که ویژفیمالصدرا بدین جا می

تر، یکهی از مصهادیقی یا نام دیگر آن، ننانکه در ادامه مشنص خواهد شد، عالم ِمثال است  به بیان روشن
نماید، آنجاست که اره به عالم برزخ میفوید و از آن اشهای عالم خواب سنن میکه صدرا در آن از ویژفی

خوابد و در عین بینیم که وقتی بیماری میفوید  به ففته او: به ویوح میدر باب ااوال ی  بیمار سنن می
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شود، نیهز اال، از عالئم ایاتی برخوردار و دارای اس بوده و زخم و نارااتی که با آن دنار درد و رنج می
کند  علهت ایهن اسهت کهه صهااب درد، روی از عهالم ن، دردی ااساس نمیموجود است، اما با وجود ای

شهادت به عالم برزخ نهاده و در نتیجه خبری از درد ندارد  آنگاه که بیمار بیدار شود و بهه عبهارت بهتهر بهه 
آورنهد؛ و افهر بها جملگهی ها دوباره سر بر میعالم شهادت برفردد و به مقام اواس فرود آید، دردها و رنج

االِت خود، در برزخ باشد، یا در رؤیای کابوس مانندی است که در این صورت رنجهور، و یها در رؤیهای ا
(  اکنهون در ادامهه بها 342شود )شواهد الربوبیه، خوش و لذت بنشی است، که در این صورت مفرح می

ارد، بیشهتر آشهنا عالم برزخ یا مثال که دانستیم بنابر دیدفاه مالصهدرا نفهس در هنگهام خهواب روی بهدان د
شویم  توییح آنکه، یکی از مبااث مهم فلسفه مالصدرا، اثبات عالم مثال و تجرد خیال است  عالمی می

که در میان اکمای اسالمی، اکمای مشاء و خود ابن سینا، وجهود آن را منکرنهد  مالصهدرا ایهن عهالم را 
کند  و البته بر   عالم رواانی معرفی میواسوه میان عالم جبروت و عالم مل  و شهادت دانسته و آن را ی

آن است، عالم مثالی خیال با وجود اینکه واسوه میان عالم عقل و مهاده اسهت، امها در پیهدایش خهویش و 
کند  همچنین بنا بر دیهدفاه مالصهدرا، موجوداتی که در او وجود دارند، استقالل را از این دو عالم اف  می

عالوه جایگهاه انهد  بههههای نهامرئی در آن قهرار فرفتههای خیالی و روحعالم مثال عالمی است که صورت
شهود ههم بهرای عهالم های خیالی است؛ و بدینگونه خود همزمان یهامنی میبرای تمام صورت« طبیعی»

ای از واقع نیست  همچنین بنهابراین تلقهی، بهه اعتقهاد واقعی و هم برای عالم خیالی و تنها، بازتاب یا سایه
شود  بدینسان مالصدرا، از این سنن خیال خود، نه یکی از لوااق معرفت بلکه مبدئی وجودی می ایشان،

بینیم یها دهد تها شهامل هرنهه مها در بیهداری مهیکند که خواب را تعمیم میمأثور پیامبر )ص( پیروی می
ز ایهن نظهر، بینیم، و همه نیز خواب در خواب و خیالی در خیهال بشهود  الزم بهه ذکهر اسهت صهدرا انمی

 ( 231 - 230ترین موقعیت را نسبت به پست مدرنیسم دارد )المصباای، نزدی 
 عقیهده ایهن بهر اما در باب نحوه پیوند عالم مثال با عالم خواب باید ففت، ننانکه دانستیم، مالصهدرا

 پیونهد مثهال عهالم یها و مجهرد بها عقهول خاص نحوی به نفس آن طی که است ایپدیده خواب، که است
 ننهین در هنگام خهواب، مجرد عقول و عالم مثال به نفس اتصال نگونگی فیلسوف، این نظر از خورد می

 بهه جهواهر اتصهال مسهتعد شهود، دنهار رکهود اواس و فردد ابس باطن در هرفاه روح که شودتبیین می
نفسهی  رجهواه به اتصال مستعد یا و است آن ااصل در موجودات جمیع نقوش که شودمی عقلی رواانی

 فهردد، جهواهر متصهل آن بهه نفهس نون و است ها منقوشدر آن مادیات صور که شودمی علوی( )برازخ
 صهدرا سنن توییح (  در346کند )شواهد الربوبیه، می قبول آن جواهر است، در که را اشیاء صور نقوش

ن روح و ماده است و بهه آن نیز دارد که برزخ بی« شبه بدن»بر بدن مادی، ی   عالوه که انسان ففت توانمی
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فویند  روح یا عقل یا نفس ناطقهه در عهالم بیهداری، از بهدن مهادی و جسهمانی اسهتفاده می« بدن مثالی»
 ( 90/17فیرد )ارشد ریاای، و زارع، ش کند و در االت خواب و رؤیا، بدن مثالی را به کار میمی

وجود دارد، این اسهت کهه ایهن سهیری کهه  یکی از نکات مهمی که در آراء صدرا در زمینه عالم خواب
شود، به تناسب ارزش و اسهتعداد آن )روح( اسهت  تویهیح ایهن توسط روح در عالم مثال یا عقل واقع می

شمار و نشئات و عوالم منتل  است که مسئله این است که، بنابر دیدفاه مالصدرا، اوال  نفس را مقامات بی
نشأه عقل، و ثانیا  خود نفوس هم در قوه و توانائی و یع  و نارسائی  اند از نشأه اس و نشأه خیال وعبارت

ای ها را پرداختن به نشأهترین نفوس آن نفوسی هستند که آناند، و قویو کمال و تمامی، متفاوت و فونافون
ای هستند لهاند، و برخی در یع  و ناتوانی در مراتر از این مقاماز نشأه دیگر باز ندارد، و اما برخی پایین

که جز نشأه اسی که فعلیت داشته، و آنچه که از نشأه خیال آن را پی آمد دارد، اایر و موجود نیسهت نهه 
 ( 320های عقلی )مفاتیح الغیب،رسد به اضور و موجود بودن صورت

خورد، آن است که های عالم خواب در دیدفاه مالصدرا به نشم میاما نکته دیگری که در باب ویژفی 
شهویم؛ در اهالی کهه از همهه ه ففته صدرا، ما از ذات خود در هیچ االی، اتی در خواب نیز غایب نمیب

(  بیهان صهدرا، ننهین روشهن 222شهویم )شهواهد الربوبیهه، ها غافهل میاعضای خود یا نند مورد از آن
فردد، شود، ه وارد میسازد که نفسی که در عالم خواب ه که نزد صدرا از آن به عالم برزخ یا خیال یاد میمی

 بر وجود خود اطالع دارد؛ یعنی ما در عالم خواب در هر صورت، از خود غافل نیستیم 
مسئله مهم دیگری که در بحث تبیین ماهیهت عهالم خهواب شهایان ذکهر  عالم خواب و قوه متخیله: 

آن مواجهیم، قوه متنیله ای که در عالم خواب با آید، آن است که قوهاست و از سننان فوق نیز به دست می
است  خیال، صورت باقی مانده در نفس بعد از پنهان شدن جنبه محسوس آن است که همانوور کهه ففتهه 
شد، عالوه بر عالم بیداری، یکی از مواطن ظهور آن، عالم خواب است  مالصدرا دربهاره جایگهاه صهورت 

ای اند، در قوهها پنداشتهنبوده و آنچنان که آن خیال بر آن است که آن بر خالف دیدفاه فالسفه، در این جهان
از قوای کالبدی که به ففته ایشان بنش عقب درون ننستین )بون اول( مغز اسهت، نقهش نیافتهه اسهت  و 

اند که جدای از نفس و موجود در عالم مثال مولق اسهت، نیهز نیسهت همچنین ننانکه اشراقیان فمان برده
خیال موجود در جهان نفس انسانی است و بدان پیوستگی و اتصال داشته  بلکه به ففته خود صدرا، صورت

و بر پا به قیام و برپایی نفس بوده و تا هنگامی که نفس آن را اف  نماید، محفوظ است و نهون از آن غافهل 
فردد و نون اراده به بازفردانیدنش نمهود، همهان صهورت را در اضهورش آمهاده شد، آن صورت پنهان می

نماید نیز جوهری است کهه از ایهن   همچنین به اعتقاد صدرا، قوه خیالی که آن صورت را ادراک مییابدمی
جهان و اجسام و اعراض آن مجرد و رها است و آن برخی از درجات نفس است که متوسط بین درجه اس 
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ای نشهئات و و درجه عقل است  زیرا ننانکه دانستیم بنا بر دیدفاه صدرا، نفهس بها آنکهه بسهیط اسهت، دار
مقامات فونافون است  و آن نفس به اسب هر ی  از آن مقامات در نشأه و عهالم دیگهری اسهت )مفهاتیح 

تواند در نیروی متنیله خود، امور ممکن را اایر (  الزم به ذکر است از نظر صدرا، انسان می322الغیب، 
ه متنیله، رواهانی و در عهالم غیهب کند که ااضار آن در قوه اسی میسر نیست؛ آن هم به این دلیل که قو

ای بهه عهالم واقع است و قوه اسی، جسمانی و در عالم شهادت است  پس این قوه خیالیه به منزله دریچهه
(  برای توییح 338اند )شواهد الربوبیه، هایی به عالم شهادتغیب است، آنگونه که اواس به منزله روزنه

ای پهس از مفارقهت ا عالم خواب باید ففت، بنابر اعتقاد صهدرا، قهوهبیشتر در مورد قوه متنیله و رابوه آن ب
ماند، که موقتی خود در هنگام خواب و همینوور هنگام مفارقت دائمی خویش از بدن، همراه نفس باقی می

آن قوه خیالی است که مقام و مرتبه آن آخرین سوح از درجهات و مراتهب نشهئه طبیعهی و اولهین درجهه از 
ب نشئه اخروی است  صدرا این قوه خیالی را جوهری منفصله الذات از بهدن دانسهته اسهت درجات و مرات

در زمان خواب بدن قادر است به واسوه این قوه منیله، بدن شنصی خود »دارد: ( و بیان می258 ،)عرشیه
اس کنهد   را تصور کرده و در عین تعویلی و رکود اواس و قوای جسمانی و آالت و ابزار ادراک، آن بدن را

نراکه نفس فی اد ذاته و بدون در نظر فرفتن بدن و اجزاء و قوای آن، نیروی شهنوایی، نشهایی، بویهایی و 
( و به اعتقاد ایشان، نفس به وسیله آن، کلیه محسوسهات غایهب از 137/ 4)االسفار اربعه، « بساوایی دارد 

کنهد )پهلوانیهان، رده و در آن تصهرف میهای محسوس ادراک کاین جهان را به نحو جزئی و با تمام ویژفی
 و اکایهت اختهراع نیسهتند موجهود اصال   که را صوری پیوسته متنیله مالصدرا، عقیده (  همچنین به187

آورد مهی یهاد بهه خواب دیده در را آنچه شود،می بیدار انسان وقتی و مانده اافظه قوه در صور این و کندمی
توان ففت، نیهروی خیهال در نگهاه صهدرا، جهوهری به بیان دیگر می ( 22/ 90)ارشد ریاای، و زارع، ش 

است که به وص  تجّرد موصوف است؛ لیکن تجّردش، از جهان خاک و عالم ماده اسهت نهه اینکهه ماننهد 
فرشتگان، تجرد صرف داشته باشد؛ زیرا افر مجّرد تام باشد، باید مانند فرشتگان، عقل صرف و خرد محض 

ففته صدرا، تجرد نیروی خیال، برزخی است میان تجرد تمهام و مهاّدی تمهام )عرشهیه،  باشد  بنابراین طبق
آید کهه وجهود نیهروی ( و از سنن فوق، این مولب نیز در دیدفاه صدرا درباره عالم خواب به دست می46

و خیال، در جهانی است که از لحاظ صورت با این جهان مانند است، یعنی مانند این جهان دارای افهالک 
عناصر و انواع ایوانات و نباتات و     است؛ با این تفاوت که در برابر ههر فهردی از موجهودات مهادی ایهن 

 ( 47 - 46شود )عرشیه، شماری در جهان خیال یافت میجهان، افراد بی
شود که طبق بیان مالصدرا، عالمی که نفس در عالم از آنچه تا بدینجا ففته آمد، به طور کلی روشن می

شود، برزخ یا مثال نام دارد و دانستیم از جمله مشنصات این عالم ایهن اسهت کهه عهالم اب وارد آن میخو
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اند، قوه خیالیه هایی به عالم شهادترواانی و عالم غیب نیز نام فرفته و همانوور که اواس به منزله روزنه
ی خهود خهواب و رؤیها از منظهر در ادامه بها ماهیهت کله شود انسان، به منزله دریچه عالم غیب شمرده می

 مالصدرا آشنا خواهیم شد 
 مالصدرا و ماهیت خواب و رؤیا -2
توان به طور کلی ننین تعریفی از دیدفاه صدرا راجع به رؤیا ارائه بر اساس آنچه تاکنون روشن شد، می 

بهر وجهود دو  (  مالصهدرا24/ 105داد: رؤیا امری ادراکی است و قوه خیال در آن مؤثر است )لقمانی، ش 
نفهس  قسم خواب اذعان دارد: ی  قسم که عبارت است از رؤیاهای صادقه، که در بهاب آن معتقهد اسهت،

انسان مستعد آن است که همه اقیقت اشیاء، نه واجب و نه ممکن در وی تجلی کند و این عمل به ففته 
م خواب هنگامی که اجاب بین دهد  توییح آنکه بنابر اعتقاد صدرا، در عالاو، فاه در اال خواب رخ می

شود و نفس دو آینه عقالنی و نفسانی زایل شود، در این اال آنچه در لوح اعلی ثبت شده بر نفس آشکار می
یابد و با لو  خفی خداوند، از وراء ستر غیب، برخی غرایب اسرار ملکهوت در بر اوادث آینده آفاهی می

 ( 131 - 130)صانع پور،  شودقلب ایجاد می
کیدی است بر آنچه پیش از این در باب عالم خواب بیهان کهردیم و آن ب دین ترتیب بیانات فوق صدرا تأ

اینکه عالم خواب، عالمی میان عالم نفسانی و عقالنی است که تجلیگاه اقایق اشیاء است و بهرای انسهان 
نکته قابهل توجهه  ردد در این عالم، این قابلیت هست که به نحو جزئی و موقت از برخی اسرار غیب آشنا ف

دیگر آنکه، علت مشاهده ننین اوادثی در نگاه صدرا، تعویلی اواس در زمان خواب اسهت و البتهه بنهابر 
نظر وی، مشاهده این واقعیات، آمینته به امور خیالی و غیر صریح است )الحکمة المتعالیهه فهی االسهفار 

در مورد تفاوت الهام با واهی بایهد ففهت، در شود  اما ( و از این جهت از وای متمایز می11و  7االربعه، 
شود: فاه به طریق اکتساب و تعلم کسب دیدفاه مالصدرا، علوم در باطن انسان به وجوه منتل  ااصل می

شود؛ خواه به دنبهال طلهب و شهوق آورد و از جایی نا معلوم به او القاء میشود و فاه بر انسان هجوم میمی
شود و منصوص اولیاء است  اما فاهی نیز ایهن دوم، ادس و الهام نامیده می باشد یا نباشد؛ این علم قسم

کنهد، مشهاهده شود یعنی ملکی که اقهایق را از طهرف خهدا الههام میعلوم با اطالع بر مسبب ااصل می
شهود شود  به بیان دیگر ففته میشود  این مل  همان عقل فعال است و این القاء علوم، وای نامیده میمی
آیهد  آید و از اشراق و تابیدن نفس کلی، الهام به وجود میاز افایه و تابش عقل کلی، وای به وجود میکه 

کوتاه سنن آنکه، تفاوت وای و الهام نزد مالصدرا، در شدت ویوح و نوریت و مشاهده مل  افاده کننهده 
را دانهش نبهوی و دومهی را تر از الهام است و اولی تر و قویصور علمی است که بر اساس آن، وای روشن

تابهد نامند که مانند تابشی است که از نراغ غیبی بر دل صهاف از غیهر اهق میلدّنی یا موهبتی و ارثی می
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(  مالصدرا در تفاوت خواب پیامبران و دیگران بر آن است که روح قدسی، فرشهتگان 338)مفاتیح الغیب، 
نمایهد  صهدرا در ایهن ها در خهواب معاشهرت میبا آندهد و روح نبوت را در بیداری مورد خواب قرار می

بین خواب پیغمبران و خواب دیگران، الزم است فرق قائل شهویم؛ زیهرا خهواب آنهان »فوید: خصوص می
خوابهد ولهی قلهبم را هرفهز خهواب فهرا پیهامبر )ص(: نشهمانم می همانند بیداری است، ننانکهه فرمهود

 ( 183)مفاتیح الغیب، « فیرد نمی
ها نزد مالصدرا، ایغاث ااالم اسهت  صهدرا ایهن نهوع خهواب را ننهین تعریه  سم دوم خواباما ق

 کندمی ترسیم متنیله قوه ایوراب و شیونت انسانی با نفس که صوری بر است مشتمل که کند: خوابیمی
 و عینی وجود فاقد ها،صورت این ندارد  دیگری منشأ و و اصل است نفس ایجاد از ناشی صرفا   صور، این و

 رواهانی جواهر به اتصال آمادفی و شده یعی  نفس االت، این در آن است  مزاج و بدن ااوال از ناشی
 ( 22/ 90؛ ارشد ریاای، و زارع، ش ۴۰۵ ندارد )شواهد الربوبیه، را

داند ها از وای را در ظهور صریح اقایق نزد نیروی متنیله در وای میبنابراین صدرا تمایز این خواب
این زمینه بر آن است، افر نیروی متنیله نتوانسته باشد از تجزیه و ترکیب صور خیالی، رها فهردد و یها  و در

کند، نیزی جز ایغاث ااهالم اینکه از صور ایوانی فارغ نشده باشد، آنچه شنص در خواب مالاظه می
ه، دقیقا  یبط کند و یا آن را با نیست؛ و افر قوه خیال نتواند آنچه را که قوه عاقله در عالم عقل، مشاهده نمود

؛ شهواهد الربوبیهه، 595صور محسوس دیگر ترکیب نماید، آن خواب محتاج تعبیر اسهت )مبهدأ و معهاد، 
ای کهه وی میهان تهوانیم بهه مقایسههها، می(؛ اما در بررسی دیدفاه صدرا راجع به ماهیت خود خواب347

صهدرالمتألهین در  دهد، نیز نظری داشته باشیم ارائه میفرآیند تنیل در رؤیا در جهان فعلی و عالم آخرت 
پاسخ به این پرسش که فرآورده تنیل در رؤیا در جهان طبیعی نه تفاوتی و نه مشابهتی با فرآورده خیال در 

شهود، مهزاام ها این است که آنچهه در خهواب دیهده میآخرت دارد، بر آن است که وجه مشابهت میان آن
بیند کهه های بلند و افالک بزرگ میاین جهان نیست  شنص در خواب نه بسا کوه هایی  از هستیهیچ

بینهد، مزاامهت و با آنچه در این عالم است، مزاامت ندارد  به همین سان، آنچه انسهان بعهد از مهرگ می
هایی کهه در خهواب دیهده مضایقتی میان آن و اجسام این عالم نیست  همچنین به اعتقهاد صهدرا، صهورت

ود، منشأ اثر نیست و این به دلیل آن است که جان در عالم و االت خواب، هنوز به بدن اشتغال دارد و شمی
رود  اما وجه مفارقت ذاتی میان فرآیند رؤیا در خواب و آخرت نزد صهدرا ایهن پیوسته در پی امور مادی می

ههت نیرومنهدی و شهدت های واقع در آن، موجوداتی عینی هستند که از جاست که سرای آخرت و صورت
شهود هایی کهه در خهواب مشهاهده میتأثیر، برتر از موجودات عینی این عالم هستند؛ نه برسد به صهورت

 ( 429 - 428)اعوانی، 
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 دیدگاه عالمه طباطبایی 

از آنجا که قسمت عمده دیدفاه عالمه در مسئله خواب، در استنباط و تفاسیر وی از آیهاتی کهه در قهرآن 
شود، ما نیز ننست به این آیات اشاره کرده و رویکرد قرآنی اند، روشن میه خواب مورح شدهراجع به پدید

کنیم  سهس در جههت تحقهق ههدف خهویش در یهمن بررسهی را در این زمینه به نحو اجمال بررسی می
 سازیم ها را از نگاه وی تبیین میهای عالم خواب و خوابتفاسیر عالمه ذیل آیات مربوطه، ویژفی

 نگاهی به پدیده خواب در قرآن -1
( یعنی خواب در خود او هرفهز 255)بقره: « ال تأخذه سنة و ال نوم»فرمایند که: در آیة الکرسی بیان می

شهود در شود وای برخی از انبیاء در خواب بوده است  ففتهه میراه ننواهد داشت  از اخبار نیز دانسته می
دید و فاه در ثلث آخر شب یعنهی سهاعات آخهرین اسهتراات، ا میبین همگان، رسول خدا بیشترین رؤیا ر

کرد  ویژفی خواب ایشان بدین فونه بود که از آنجا که اتصالی آشکار با ملکوت داشت، نیاز بهه مشاهده می
 .(182/ 61و  195/ 18تعبیر نداشت و آشکار بود )عالمه مجلسی، 

وان خهواب اضهرت ابهراهیم )ع( در مهورد قربهانی تاند میهایی که در قرآن ذکر شدهاز داستان خواب
(، خواب اضرت رسول درباره مسجد الحرام، خهواب یوسه  )ع( در 105نمودن اسماعیل )ع( )صافات: 
( و 43(، داستان جنگ بهدر و اضهرت پیهامبر اکهرم )ص( )انفهال: 5 - 4ابتدای جوانی خویش )یوس : 

 ( 25و فتح آن را نام برد )محقق، همچنین خواب خاتم االنبیاء در مورد ورود به مکه 
اما آیات دیگری نیز در قرآن کریم هستند که از پدیده خواب سهنن ففتهه و عالمهه طباطبهایی پیرامهون 

انهد کهه در اند و دیدفاه خویش را در باب عالم خواب موهرح کردههای فلسفی و تفسیری داشتهها، بحثآن
ه  1اند از: ها از پدیده خواب سنن رفته است، عبارتکه در آن پردازیم  برخی از آیات قرآنیادامه بدان می

سهوره انعهام؛ کهه در آن  60ه آیهه  2سوره روم؛ در این آیه، خواب از آیات الهی معرفی شده اسهت   23آیه 
ه  3« ایهدداند که در روز نه کردهفیرد و میاو کسی است که روح شما را در شب می»فرماید: خداوند می

او کسی است که شب را برای شما پرده پوشی و خواب را آرامش بنش فرداند و روز را »وره فرقان: س 47آیه 
ها را بهه هنگهام خداوند جان»سوره زمر:  42ه آیه  5سوره نبأ   11و  10ه آیه  4« مایه جنب و جوش ساخت

مرفش را رقم زده است  فیرد؛ سهس آن را کهها و نیز جان آنکس را که نمرده است، در خواب میمرگ انسان
 «دارد نگاه داشته و دیگری را تا زمانی معین فسیل می

 عالم خواب در نگاه عالمه طباطبایی -2
ای نند در باب نگاه وی به عهالم خهواب های عالمه پیرامون آیات مذکور مشنصات برجستهدر بحث

 فردد:نمایان می
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ین ویژگی عالم خواب: جدایی روح از بدن، مهم سهوره مبارکهه  60مه در تفسیر خویش از آیه عالتر
، آن را برای هر 2سوره زمر 42، کلمه )توفی( را به معنای فرفتن روح تفسیر کرده و البته با استناد به آیه 1انعام

در تمام جاهایی که تهوفی اسهتعمال شهده، بهر همهان »فوید: داند و میدوی خواب و مرگ قابل اطالق می
دانیم مرگ و خواب هر دو در اینکه رابوه نفهس را از بهدن ق شده و همانوور که میفرفتن و نگهداشتن اطال

 ( 204/ 7و  362 – 361/ 3)طباطبایی، تفسیر المیزان، « اند کنند، مشترکقوع می
سوره زمر در باب ماهیت خواب بر این مسئله مهم نیز  42الزم به ذکر است که عالمه در ذیل تفسیر آیه 

خوابد و بنابراین قائل است در رود و روح هرفز نمیاین بدن است که در اقیقت به خواب میاشاره دارد که 
تی َلم َتُمت ِفی َمناِمها   »آیه مذکور  ، کلمه ابدان در تقدیر است؛ بهدین «اللُه َیَتَوّفی ااَلنُفَس ایَن موتها َو الَّ

 60(؛ اما از تفسیر عالمهه از آیهه 426/ 17 صورت که )لم تمت فی منام ابدانها( )طباطبایی، تفسیرالمیزان،
سهوره  60فردد: اوال  اینکه خداونهد در آیهه سوره زمر، دو نکته مهم دیگر نیز روشن می 42سوره انعام و آیه 

، داللهت کننهده بهر ایهن «فیهردروح یا جان شما می»، و نفرمود که «فیردشما را می»انعام ننین فرمود که 
ان همان روح انسانی است و ننین نیست روح جزئهی از انسهان یها صهفت و اقیقت است که اقیقت انس

(؛ ثانیها  دال بهر مسهئله فلسهفی 205/ 7شود )طباطبایی، تفسیرالمیزان، هیئتی است که بر انسان عارض می
سازد که نفس آدمی غیر از بدن اوست؛ نراکه قهادر غیریت نفس و بدن است؛ یعنی این مسئله را روشن می

/ 17؛ طباطبهایی، تفسهیرالمیزان، 1011/ 1دن جهدا شهده و بهدون آن موجهود باشهد )خرمشهاهی، است از ب
427 ) 
از نکته اخیر یعنی دیدفاه عالمه مبنی بر وجود مستقل داشهتن روح و ترکیهب انسهان از روح و جسهم،  

ط تام: که این در ه ارتبا 1توان این نتیجه را به دست آورد که: روح نسبت به بدن، دارای سه االت است: می
ه قوع ارتباط: که این نیز در  3دهد  ه ارتباط ناقص: که این در هنگام خواب رخ می 2االت بیداری است  

 ( 478/ 19زمان مرگ است )مکارم شیرازی، 
شهود، آن اسهت کهه کوتاه سنن آنکه، آنچه از ماهیت خواب نزد عالمه تا بدینجا بهرای مها روشهن می

رود و در ایهن روح و جسم بوده و در عالم خواب این بدن است که بهه خهواب مهی موجوات واجد دو جنبه
 کند کند، سیر میخواهیم بدانیم کجاست و نه میهنگام روح از بدن جدا شده و در عالم دیگر که می

 سنن« نوم»ها از که در آن 1سوره روم  23و نیز آیه  3سوره نبأ 10و  9شایان ذکر است، عالمه ذیل آیات 

                                                 
 «جَلٌ مُسَمی ثُمَّ اِلیهِ مَرجِعُکم ثُمَّ یُنَبِّئکُم بِما کُنتُم تَعلَمونوَ هُوَ الَّذی یَتَوَفّاکُم بِالیلِ وَ یَعلَم ما جَرَحتُم بِا النَّهارِ ثُمَّ یَبعَثکُم فیه لِیُقضی اَ» 1

ی ِِلی ََجَل  مُسَمیی ِِنَّ فِی للِکَ لَََیت  اهللُ یَتَوَفّی االَنفُسَ حینَ موتها وَ الَّتی لَم تَمُت فِی مَنامِها فیُمسِکُ الَّتی قَضَی عَلَیها المَوتَ وَ یُرسِلُ األُخرَ» 2
 «م  یَتَفَکَّرونلِقَو

 («10( و جعلنا اللیل لباسا )9و جعلناکم نومکم سباتا )» 3
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کند، بهر آن رغم اینکه از ویژفی مذکور پدیده خواب یعنی جدا شدن نفس از بدن، یاد میبه میان آمده، علی
تواند به معنای قوع نیز فرفته شود و خواب قوع خوانده شهود، و ایهن بهدان جههت است کلمه )سبات( می

سهبات بهه معنهای رااتهی و  شود  البته به اعتقاد عالمه،است که در خواب، تصرفات نفس در بدن قوع می
شود که خوابیدن باعث آرامش و تجدیهد قهوای تواند باشد، و در این صورت، ننین تفسیر میفراغت نیز می

بهرد )طباطبهایی، شود و خستگی ناشی از بیداری و تصرفات نفس در بهدن را از بهین میایوانی و بدنی می
 ( 265/ 16و  420/ 20تفسیر المیزان، 

عالمه در تفسیر المیزان از وجود سه عالم به نام عالم طبیعت، لم مثال و عالم عقل: عالم خواب، عا
عالم مثال و عالم عقل سنن ففته است  به اعتقاد او روح انسان به خاطر تجردی که دارد، در خهواب بها دو 

عقل و عالم ماده؛  ای است میان عالماز نظر عالمه، عالم مثال، واسوهکند  عالم مثال و عقل ارتباط پیدا می
و عالمی رواانی و غیر مادی است که از طرفی، به لحاظ داشهتن مقهدار )طهول، عهرض و ارتفهاع(، شهبیه 
جوهر مادی است؛ و از طرف دیگر، به دلیل تجّرد از ماده، شبیه جوهر مجّرد عقلی است  در اینجها عالمهه 

انی، از جمله ارکت و تجّدد و کون و فسهاد، در بر آن است به دلیل تجّرد عالم مثال از ماده، آثار مواد جسم
های عالم مهاده ای از ویژفیاین عالم تحّقق ندارد  و خالصه آنکه به ففته عالمه، از آنجا که عالم مثال، پاره

 و برخی از خصوصیات عالم عقول را داراست، به همین دلیل، واسوه و برزخهی اسهت میهان ایهن دو عهالم
به میزان  ذکر است بنابر دیدفاه عالمه، روح در عالم مثال یا عقل، (  شایان379 ة،طباطبایی، نهایة الحکم)

کنهد و کند  افر روح کامل باشد، در فضای صهاف اقهایق را درک میاستعداد و امکان، اقایقی را درک می
ه مهثال  بیند  به ایهن صهورت کههای دیگر میافر در کمال به آخرین درجه نرسیده باشد، اقایق را در قالب

بینیم، در خهواب، همانووری که در بیداری، شجاعت را در شیر و ایله را در روباه و بلنهدی را در کهوه مهی
کنیم  علم را در قالب نور، ازدواج را در قالب لباس و جهل و نهادانی را بهه صهورت تهاریکی، مشهاهده مهی

کید دارد که اخالق و سجایای ا نسانی، تأثیر زیادی در نوع تنیهل رؤیهایی عالمه در المیزان بر این مسئله تأ
انسان دارند  برای نمونه آن کسی که انسان یا عملی را دوست دارد، به طور مداوم در خواب و بیهداری آن را 

 ( 270/ 13بیند )طباطبایی، تفسیر المیزان، کند و میتنیل می
ماهیت خود خواب و رؤیا جالب نکته مهم دیگری که در پایان بررسی دیدفاه عالمه طباطبایی در باب 

داند و نماید، آن است که وی با نظر به روایتی از پیامبر اکرم )ص(، خواب و رؤیا را بر سه قسم میتوجه می
خواب و رؤیا فاهی بشارتی از ناایه خداوند است، فاه وسیله غم و اندوه از سهوی »فوید: در این زمینه می

تفسهیر  )طباطبایی،« بیند پروراند و آن را در خواب میر فکر خود میشیوان و فاه مسائلی است که انسان د

                                                                                                                   
 ...«و من آیاته منامکم باالیل و النهار » 1
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(  در این میان در نگاه عالمه، خواب شیوانی تعبیر ندارد؛ اما خواب نوع اول یعنی خهواب 318/ 9المیزان، 
  داردرامانی که جنبه بشارت دارد، اتما  باید خوابی باشد که از اادثه مسرت بنشی در آینده پرده بر می

 
 گیرینتیجه

 فردد:از بررسی و مقایسه آنچه در این پژوهش ففته آمد، نکاتی نند روشن می
جدا شدن موقتی روح مجرد از بدن و متصل شدن آن به عالم مثال و یها عهالم عقهل، از بهارزترین و  -1

ایی ارائهه ترین مویوعاتی است که درباره کیفیت عالم خواب در دیدفاه مالصدرا و نیهز عالمهه طباطبهمهم
هها، بهر آن سوره زمر اشاره دارد و با استناد بر آن 44تا  41شود  عالمه در این خصوص بر آیاتی نون آیه می
 و جدایی روح از جسم؛ البته نه جدایی کامل است « توفی روح»شود که خواب ی  نوع می

د آن و اینکهه عهالمی ای در بهاب تجهردر خصوص کیفیت عالم مثال، عالمه طباطبایی بیشتر اشاره -2
ههای آن شود، دارند  لیکن مالصدرا با تبیین فلسهفی خهود ویژفیاست که در آن از اقایق پرده برداشته می

سازند  ایشان به طور کلی این عالم را ی  عالم رواانی واسهوه میهان تری آشکار میعالم را به نحو روشن
ههای نهامرئی در آن قهرار ای خیهالی و روحهعالم جبروت و عالم مله  و شههادت و عهالمی کهه صهورت

اند، دانسته و بر آن است عالم مثالی خیال با وجود اینکه واسوه میان عالم عقل و مهاده اسهت، امها در فرفته
کنهد  شهایان ذکهر پیدایش خویش و موجوداتی که در او وجود دارند، استقالل را از این دو عهالم افه  می

ای کهه بنابر دیدفاه صدرا، در عالم خواب با آن ارتباط خواهیم داشت  قهوه ای است کهاست قوه متنیله قوه
ماند و به منزله دریچه عالم غیب شهمرده پس از مفارقت موقتی خود در هنگام خواب، همراه نفس باقی می

شود و مقام و مرتبه آن، آخرین سوح از درجات و مراتب نشئه طبیعی و اولین درجه از درجات و مراتهب می
باشد  همچنین نکته دیگر آنکه، قوه خیالیه انسان، از نگاه صدرا، صورت خیال موجهود در نشئه اخروی می

جهان نفس انسانی است و بدان اتصال داشته و بر پا به قیام نفس است  بدین ترتیب از نظر صهدرا، خهواب 
عقل، وههم و خیهال او  شود که نفس از شواغل اسی فراغت یافته و اواس باطنی مانندهنگامی ااصل می

 پردازند می منفصل خیال عالم مشاهده به کنند وشروع به فعالیت می
کید دارند که کمیت و کیفیت این اتصال، ی  سری شهرایط  -3 هر دو فیلسوف بر این مسئله اذعان و تأ

اسهتعداد آن هها و طلبد  به طوری که سیر روح در عالم مثال یا عقل، بهه تناسهب ارزشهایی را میو ویژفی
کند  در اینجا در االی که عالمه طباطبهایی بهر تهأثیر است و به میزان استعداد و امکان، اقایقی را درک می

کید دارد، صدرا در بحث مبسوط فلسفی خویش از  اخالق و سجایای انسانی، بر نوع تنیل رؤیایی انسان تأ
و نشأه خیال و نشأه عقل، سهنن ففتهه و  شمار و نشئات و عوالم منتل  نفس اعم از نشأه اسمقامات بی
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ترین اند، و قویبر آن است که خود نفوس در قوه و توانائی و یع  و نارسائی و کمال و تمامی، نیز متفاوت
تر و ها را از نشئه دیگر باز ندارد  بدین ترتیب این نفوس پاکای آننفوس نفوسی هستند که پرداختن به نشئه

 شوند کند، بلکه به عالم عقول مجرد نیز وارد میم مثال بسنده نمیتر به مشاهده عالکامل
فردد که مالصدرا و عالمه هر دو سهبب خهواب را در وجهود همچنین در نگاهی کلی مشنص می -4

اند، ایهن نفس مجرد و عدم تعلق آن به بدن در هنگام خواب دانسته و در مورد فرآیندهای بر آمده از آن بر آن
شود  در اینجاست نفوس کامالن با دست یافتن به مبادی عالی، سبب مشاهده و مکاشفه می عدم تعلق، در

ههای فویند  عالمه طباطبایی رؤیاههای صهادقه را پیامکه هردوی ایشان از وجود رؤیاهای صادقه سنن می
که در مقابهل کند و نزد صدرا رؤیاهای صادقه ای در آینده است، معرفی میخداوندی که دال بر وقوع اادثه

یابد که، هنگامی که در عالم خهواب، اجهاب ایغاث ااالم، یکی از اقسام رؤیاهاست، اینچنین تبیین می
شهود و بین دو آینه عقالنی و نفسانی زایل شود، در این اال آنچه در لوح اعلی ثبت شده بر نفس آشکار می

 یابد نفس بر اوادث آینده آفاهی می
آید، آن است که بحهث از عهالم خهواب و اعتقهاد بهه تر به دست میملی دقیقو نکته آخری که با تأ -5

فرض است کهه راه فههم و دانسهتن صهرفا  منهوط بهه امکان ارتباط آن با عالم واقع، مستلزم پذیرش این پیش
آیهد  مسهلما  محدوده اس و تجربه نیست و اشراق و الهام نیز راهی ارزشمند در کسب اقایق به شمار می

اند و همین امر سبب شده تا عالم مجرد خواب که بحهث از فرض را داشتهرا و عالمه هر دو این پیشمالصد
فاه با اوزه فلسفی کالمهی پیونهد می بینی ایهن دو یابهد، در نهارنوب جههانآن به نحو تنصصی، ناخودآ

مبانی و اصول دیهدفاه فیلسوف مورد توجه واقع فردد  در این میان در مقایسه دیدفاه ایشان باید ففت افرنه 
های صدرا در این مویوع به توان ففت بحثهر دو فیلسوف مشابهت قابل توجهی را واجد است، لیکن می

شهود  در اهالی کهه عالمهه بیشهتر در اهوزه آیهات تری نسبت به عالمه مورح میتر و فلسفینحو تفصیلی
 سازند مربوطه مبااثی را به نحو اجمالی مورح می
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