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 1علم الهی از دیدگاه شیخ اشراق

 2ابراهیم رستمی

 چکیده
پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی در پی تبیین و تحلیل علـ  لهیـی لد دگـه ای  ـیر ل ـرل        

دلنسـنده   لست. سیروردی برخالف حکمای مشاء که مالک عاقلیت و معقوهیت رل تجـرد لد مـادی مـی   
لست و چون خهلونه نورلألنولر و نور محض لست و « نور»قه لست که مالک عاهمیت و معلومیت معن

حقیقت نور ه  چیزی جز ظیور نیست و عل  لدرلک نیز همان ظیور لست  پس خهلونه عـین ظیـور   
و عل  لست. مشائیان با لسنداد به لصل علیّت و لد طرگق صور مرتسمه به لثبات و تبیین علـ  خهلونـه   

لنه؛ لما  یر ل رل  بر لگن باور لست که نظرگـ  علـ  تفلـیلی حـق     ل یا قبل و بعه لد لگجاد پردلخنه به
لنـه  مسـنلزا ل ـکاالت منعـهد لسـت. صـاح        تعاهی به ل یا لد طرگق صور علمی کلی که الدم  ذلت

ی دلرد حکمت ل رل  دربارة عل  خهلونه به ل یا )لع  لد مجرد و مادی( در مقاا فعـل  دگـه ای خاصـ   
که لد دو طرگق ـ گکی لثبات عل  حضوری نفس به خود  قول و بهن  و دگگری تحلیل حقیقـت لبلـار    

پردلدد. وی معنقه لست که به دهیل لحاط  قیّومی حق تعـاهی بـه موجـودلت و لضـاف      ـ به تبیین آن می
لر بـه همـ  ل ـیا علـ      ل رلقی و علّی به ل یا  بهون لگدکه نیاد به صورت گا چیز دگگری با ه  نورلألنو

حضوری دلرد و وجود خارجی موجودلت  همان عل  و معلوا ولج  تعاهی لست. نگارنـهی در لدلمـه   
 به تحلیل و بررسی قول  یر ل رل  پردلخنه و نقاط قوت و ضعف آن رل تبیین کردی لست.

 کلید واژگان

   عل  لهیی   یر ل رل   صور مرتسمه  عل  حضوری.
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   مقدمه
دگرل مباحث آن در مـورد ذلت و   ؛ش حکمت لهیی  لهییات باهمعدی لألخص لستترگن بخمی 

فلسـفی   ةعل  به طور عـاا گکـی لد مسـائل پی ـه     مسئلهصفات و لفعال خهلونه منعال لست. 
 ردد. بحث عل  لهیـی در  در لرتباط با خهلونه منعال مضاعف می وگژیبهلگن پی یه ی لست و 

بررسـی   «عل  خهلونه به موجـودلت »و  «  خهلونه به ذلتعل»لسالمی تحت دو عدولن   فلسف
گکـی علـ  خهلونـه بـه      لسـت:  مقـاا  دو لیرلعل  خهلونه به موجودلت نیز د  ود. مبحثمی

علـ   هم دـین   .و دگگری عل  خهلونه بـه موجـودلت بعـه لد لگجـاد      موجودلت قبل لد لگجاد
و علـ  خهلونـه بـه      یلیبـه دو صـورت لجمـاهی و تفلـ     خهلونه به موجودلت قبل لد لگجاد

  ود.موجودلت بعه لد لگجاد فقط به صورت عل  تفلیلی مورد بحث ولقع می
خهلونه منعـال  چدین علمی برلی به ذلت خود معنقهنه که  خهلونهعل   رةفالسفه دربا  هم

لمـا محـل نـزل       ؛نـه لبرلهین با گکهگگر منفـاوت   لقام ةها و نحوو فقط در روش محقق لست
  خهلونه به موجودلت قبل و بعه لد لگجاد لست. آن ه سـب  پی یـه ی تلـوگر    چگونگی عل

لد گک جیت به وجود حق تعـاهی و لد جیـت دگگـر بـه        ودکیفیت عل  خهلونه به ل یا می
لعـ  لد مجـرد و مـادی  منک ّـر بـودی و        عاه  هسـنی  یدگرل ل یا ؛ رددوجود ل یا برمی ةنحو

بسـیط   ذلت حـق    لد سوی دگگر هسنده؛د و تک ّر  منغیر نیز موجودلت عاه  مادی عالوی بر تعهّ
بدابرلگن تبیـین   و در عین حال ثابت و الگنغیّر لست. لستحقیقیه   محض و دلرلی وحهت حق

تعهد ل یا رل در بـر  یـرد و    عل  ولج  تعاهی به موجودلت باگه به نحوی با ه که ه  تک ّر و
ه کدـ ه  و ه  عل  به موجودلت مادی رل لثبـات  ه  ضرری به بساطت و وحهت حق تعاهی نزن

 د.شوو به تغیّر ذلت ه  مدنیی ن
فالسف  مشاء با لسنداد به لصل علیّت و لد طرگق صور مرتسمه به لثبات و تبیـین علـ    

لنه؛ لما  ـیر ل ـرل  معنقـه لسـت کـه      خهلونه به موجودلت قبل و بعه لد لگجاد پردلخنه
نعهدی دلرد؛ هذل پژوهش حاضر در پی تبیین دگه ای نظرگ  صور مرتسم  مشاء ل کاالت م

 یر ل رل  دربارة عل  لهیی به روش توصیفی ـ تحلیلـی لسـت و لد لگـن رو لبنـهل آرلی      
 یر ل رل  دربارة نظرگات مشائیان در باب ماهیت عل  و چگونگی عل  خهلونه به ل ـیا  

ل رل  دربارة عل  لهیی که  ود و در لدلمه دگه ای خاص  یر قبل و بعه لد لگجاد بیان می
همان عل  حضوری تفلیلی به موجودلت در مقاا فعل لست  تبیـین  و سـ س تحلیـل و    

  ود.لردگابی می
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 ماهیت علم از نظر شیخ اشراق
و  1دلنسـنده حکمای مشاء مالک عاقلیت و معقوهیت رل تجرد لد مادی و عالگـق مـادی مـی   

دکه لد مادی تجرگـه  لگمگر  د  وعقول ولقع نمیمعنقه بودنه که هر موجودی که در مادی لست م
حال ل ر وجود هدفسه  ؛ ودمعقول ولقع می  لستد  و وجودی که در مادی نیست و مجرد  رد

مانده صـور    و ل ر وجود هغیری دل نه با ه  مانده نفس  معقول ذلت خوگش لست دل نه با ه 
ـ  ولقع می علمیه  معقول برلی غیر  لمـا   .لسـت ا وجـود مجـرد دگگـری     ود که آن غیر  نفـس گ

سیروردی مالک تجرد لد مادی رل قابل نقض دلنسنه و بر لگن باور لست کـه مـالک عاهمیـت و    
  (فی نفسه نـور بـود  )با ه و لگدکه ل ر موجودی در حه ذلت خود نور بود می« نور»معلومیت 

ولهـه بـود  گـا    که در لگن صورت عاه  به ذلت خود خ لستگا نور هدفسه و قائ  به ذلت خود 
در لگـن صـورت     نور هدفسه و قائ  به ذلت با ـه  که ل ر آن غیر  لستنور هغیری و قائ  به غیر 

نور هدفسه نبا ه بلکه مظلـ  گـا نـور هغیـری      خولهه بود و در صورتی که آن غیر  معلوا آن غیر
 2معلوا آن غیر نخولهه بود.  با ه

 و معقول بودن شیءمبناي مشائین در عاقل  اشکاالت شیخ اشراق بر
 کده: یر ل رل  دو ل کال برمبدای مشائین ولرد می

بدابرلگن هـر صـورت مـادی      تجرد لد مادی با ه ل ر مالک عاقلیت و معقوهیتْ اشکال اول:
م الً ل ر طع  رل مجـرد لد مـادی و    ؛باگه عاقل هذلته با ه  که مجرد بودن آن لد مادی فرض  ود

ل حکمای مشاء باگه عاقل هذلته و معقول هذلته با ه و بـه ذلت  طبق لسنهال  برلدخ فرض کدی 
به عبـارت   ؛نه معقول هدفسه  که طع  محض  طع  هدفسه لست در حاهی ؛خود عل  دل نه با ه

مجرد بودنش لد مادی و عالگـق    هر چده لد مادی و عالگق مادی عاری لست  دگگر طع  محض
ی ل ر نور فرض  ـود کـه مجـرد با ـه و نـور      وه ؛مادی برلی معقول هذلته بودن کافی نیست

با ـه و ظـاهر   پس نور هدفسه  ظـاهر هدفسـه هـ  مـی     ؛لست چون نور  ظیور  هدفسه ه  با ه
فقـط طعـ      مجرد فـرض کدـی   آن رل خالف طع  که ل ر  بر لست؛بعیده مهرک هدفسه   هدفسه

د  ـه  لدرلک تحقـق   باگه مهلر لدرلک با ه که ل ـر مجـر  چیزی غیر. بدابرلگن  هدفسه لست و ال
 9.لستو لگن مالک  نور   گابه

                                              
سیروردی  ؛ 991  ص2  ج  لال ارلت و لهندبییات مع لهشرح هدلیرلههگن محمهبن محمهبن لهحسن لهطوسی. لبن سیدا1

 .674  ص1ج  مجموعه ملدفات  یر ل رل   کناب لهمشار  و لهمطارحات؛ همو  111  صلال رل  حكمة
 .117  صلال رل  حكمة. سیروردی  2
فنقول لو فرضنا الطعم مجرداً عن البرازخ والمواد لم يلزم الّا أن يكون طعماً لنفسه ال غير والنور إذا فرض تجرّده يكون نوراً . »9

« وال يلزم أن يكون الطعم عند التجرد ظاهراً لنفسه بل طعماً لنفسه فحسب لنفسه فليزم أن يكون ظاهراً لنفسه وهو اإلدراك
(.111ـ116  صلال رل  حكمة)سیروردی  
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هـ  باگـه بـه     ل ر مالک عاقل و معقول بودن تجرد لد مادی با ه  مادی و هیـوال  اشکال دوم:
لنـه  هیئـت و عـرض    مشاء آن رل لثبات کردی  دگرل هیوالگی که فالسف ؛ذلت خوگش عاه  با ه

لد مادی  هیوالجود دلرد و علت تجرد لوهی برلی خود تحقق و و هیوالیبلکه  ؛برلی غیر نیست
نیـز   هیـوال آن مـادی و    نیز مادی و هیوالگی دل نه با ـه  هیوالو هیوالی دگگر لگن لست که ل ر 

لوهـی    هیـوالی آگـه و چـون   نیادمده مادی و هیوالی دگگری لست و در ننیجه تسلسل الدا می
آنـان    در حاهی لست کـه همـ  پس باگه لد خود غاگ  نبا ه و لگن   ستهیوالمجرد لد مادی و 

 1مهرِک نیست. هیواللتفا  نظر دلرنه که 
بدابرلگن لد نظر  یر ل رل  حی یت عل   حی یت ظیور لست و لگن وگژ ی دلئرمهلر نـور  

 لست  نه تجرد لد مادی:

 2«.إن إدراك الشيء نفسه هو ظهوره لذاته ال تجرده عن المادة كما هو مذهب المشائين»
سـت و هرجـا   ه نیـز ظیـور    پس هر جا نور با ـه   جز ظیور نیستو چون حقیقت نور 

 9و برعکس. هست نیزعل    پس هر جا نور با ه ؛ستهعل    ظیور با ه
ننیجه لگدکه لد نظر  یر ل رل  عل  عبارت لست لد ظیور  ـیء بـرلی نـور هدفسـه. پـس       
عها غیبت »و « دیتجرد لد ما»لد قیودی مانده  وی در تعرگف عل    ه  ونه که مالحظه  همان

تولن لد لمـور سـلبی   و لد نظر وی نمی لنهدگرل لگن قیود  لموری سلبی؛ لسنفادی نکرد« لد خوگش
 6:در تعرگف لمر لثباتی لسنفادی کرد

 1ـ كان عند المشائين كون الشيء مجرداً عن المادة غير غائب عن ذاته هو إدراكه.
 4النورية.ـ وعدم الغيبة امر سلبي فلم يبق الّا الظهور و

 علم نوراالنوار به مجردات و ماديات در مقام ذات
لغل  مسائلی که در کن   یر ل رل  دربارة عل  خهلونه وجود دلرد  مربوط به عل  خهلونه 
به ل یا در مقاا فعل و پس لد لگجاد لست و لو در تأهیفاتش هیچ فلل و مبحث مشخلی دربـارة  

                                              
ولو كفي في كون الشيء شاعراً بنفسه تجرّده عن الهيولي والبرازخ كما هو مذهب المشائين لكان الهيولي التي أثبتوا شاعرة . »1

« هي هيئة لغيرها، بل ماهيتها لها وهي مجردة عن الهيولي اُخري، اذ ال هيولي للهيولي وال يغيب عن نفسها بنفسها إذ ليست

 (.111)همان  ص
.116. همان  ص2

(.114  )همان  ص«فثبت أن الذي يدرك ذاته هو نور لنفسه وبالعكس. »9

 .111. همان  ص6
.111. همان  ص1

.116. همان  ص4
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یانگر دگه ای خاص لو با ه  مطرح نشهی لسـت؛ لمـا  ـیر    عل  خهلونه به ل یا قبل لد لگجاد که ب
دگه ای فالسف  مشائی دربارة عل  خهلونه به ل یا رل بیـان   لهمشار  و لهمطارحاتل رل  در کناب 

کردی و به بررسی آن پردلخنه لست و چون مشائیان در لسنهالل بر عل  حق به ل ـیا لد علـ  ذلت   
  یر ل رل  ه  بحث رل لد همین جا آغاد کردی لست. 1کدده  رو  می به ذلت

سیرودی نیز مانده فالسفه مشاء معنقه لست که خهلونه به ذلت خود عل  دلرد و لگن علـ   
لساس مبدای خـود بـه    لما لسنهالل حکمای مشاء رل ن ذگرفنه و بر لست؛لد سدر عل  حضوری 

و در   نـولر و نـور محـض   خهلونـه  نورلأل  لگن بیان کـه  اب پردلخنه لثبات عل  خهلونه به ذلت 
حقیقـت نـور چیـزی جـز ظیـور نیسـت و        لد آنجا کهو  لستو قائ  به ذلت  نیاگت بساطت

با ه  و عل  و لدرلک هـ  چیـزی   پس عین ظیور هدفسه می  خهلونه ه  چون نور هدفسه لست
 2.لستظیور و عل  بدابرلگن خهلونه عین  ؛جز ظیور و لنکشاف نیست

پـردلدد و بیـان   کیفیت عل  حـق بـه ل ـیا مـی     ةوی در لدلمه به تقرگر دگه ای مشائین دربار
  وگده:عل  حق به ل یا می ةکده که مشائیان دربارمی

لذاته يلزم أن يكون عاقالً بلوازم ذاته وتعقله للوازم ذاته منطو في تعقل  عاقالًإذا كان 
االً تفصيالً وفرّقوا بين كـون العلـوم صاةـلة مفصـلة وكونهـا      ... وربما أوردوا مث ذاته

تكون الصور صاةلة وكـون صالـة أخـري     بالقوة مع قدرة االستحضار فتكون ملكة وال
...  هي كما يورد علي االنسان مسائل كثيرة دفعة فيحصل له علم اجمـالي بجـواك كـل   

علم الواجـب الوجـود باالشـياء    ... ف فعلم االجمالي واصد بأشياء كثيرة وليس علماً بالقوة
 3وإنطواء الكل في علمه علي هذا الطريق.

خالصه لگدکه لد نظر مشاء عاقلیت خهلونه نسبت به ذلت خود مسنلزا آن لست کـه هـولدا   
ذلت خود رل نیز تعقل کده و تعقل هولدا ذلت  مدطوی در تعقل ذلت لست و لگدکـه لگـن علـ      

پاسخگوگی به مسـائل منعـهد     مانده ملک ؛ یردتعلق می دگادی یعلمی لجماهی بودی و به ل یا
بلکـه   ؛ها نزد مجنیه وجود دلرد و لگن عل  لد قبیل علـ  بـاهقوی نیسـت   که قبل لد طرح پرسش

 با ه.باهفعل می
 نوگسه:و می پردلددمی یر ل رل  س س به نقه لگن دگه ای 

خـاهی  « لستتش مدطوی عل  خهلونه به هولدا ذلتش در عل  لو به ذل»لگن  فنار که 
تولن سؤلل کرد که آگا عل  لو ه  بـه ذلت و هـ  بـه    دگرل می ؛لنگاری نیستلد سیل

                                              
 .117  صمن لهغر  فی بحر لهضالالت النجاة . لبن سیدا 1
 .119ـ197. همان  ص2
.671  ص1  جمجموعه ملدفات  یر ل رل   کناب لهمشار  و لهمطارحات. سیروردی  9
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 یرد گا نه؟ ل ر بگوگده کـه علـ  لو بـه ذلت و الدا ذلت تعلـق     هولدا ذلت تعلق می
لما ل ر پاسر دهده که علـ  لو بـه    ؛ یرد که محال و مردود بودنش ولضح لستنمی

ل کاهش لگن لست که با توجه به لگدکه ذلت عیداً با    یردلق میذلت و الدا ذلت تع
 1با ه.لش تعهد عل  میالدا ذلت گکی نیست  الدمه

 :کدهو در جای دگگر بیان میل
 ود عل  به الدا ذلت  مدطوی و مدـهرج در علـ  بـه ذلت لسـت      لگدکه  فنه می

مـری سـلبی لسـت )بـه     مبداست؛ دگرل لد نظر مشاء عل  خهلونه للساساً کالمی بی
معدای تجرد لد مادی و عها غیبت لد خوگش(؛ پس چگونه عل  خهلونه به ل یا در 

 2 ود؟!سل  مدهرج می
هرچده مجنیه قـهرت  : » وگهو می کدهمینقه نیز م الِ عل  لجماهی به ملکه رل  سیروردی

 سخگوگی بـه مسـائل  گعدی لو لسنعهلد پا ؛عل  لو عل  باهقوی لست  پاسخگوگی به مسائل رل دلرد
 9.«ها رل باهفعل در خود دل نه با ـه نه لگدکه قبل لد طرح مسائل  تک تک پاسر ؛منعهد دلرد رل
لمـا آنیـا بـا تفلـیالت      ؛لجمـاالً صـحیح لسـت    مشـائین   کده که طرگقدر نیاگت بیان می یو

 6لنه.رل مشوّش ساخنهطرگق ن لگخود ان  
هـر چدـه    ؛پـذگرد نه به ل یا در مقاا ذلت رل مـی ننیجه لگدکه  یر ل رل  عل  لجماهی خهلو

بـا تأمـل در    هبنـه ل دهـه. و مورد خه ه قرلر می کدهقبول نمیهای مشائیان رل مبانی و لسنهالل
عل  لجماهی خهلونـه بـه   »تولن لد دگه ای وی بر نظاا فلسفی و تنبع در عبارلت  یر ل رل  می

 لسنهالل کرد: لگن  ونه« ل یا در مقاا ذلت
 عل  لست؛ مه لول: خهلونه نور محض و نورلألنولر لست و بسیط مطلق و عین ظیور ومقه

ليس ذاته لشـيء و لـه ذا    نولر غدی مطلق لست و فاقه هیچ کماهی نیست )مقهمه دوا: نورلأل
و  ـرر نـور لو     وجـود لو و همعـ    ل یا لفاضـ   ( و هم4وأنه كلّه الوجود وكل الوجـود  5كل شيء،
 ؛(7ر من نورهكل هوية شرهسنده )

                                              
 .670همان  ص  .1
فكيف يندرج العلـم باالشـياء فـي     أمّا ما يقال أن علمه بالزمه منطو في علمه بذاته، كالم الطائل تحته فان علمه سلبي عنده» .2

 (.111  صلال رل  حكمة)سیروردی  « السلب؟

 . همان.9
مجموعه ملدفات  یر )سیروردی  « فإن الطريقه ألولي اجمالها ةحيح وأنما شوّشوها بتفصيال  لهم من تلقاء أنفسهم. »6

(.619  ص1  جل رل   کناب لهمشار  و لهمطارحات

 .11  ص1  جاللوحية و العرشيةمجموعه ملدفات  یر ل رل   کناب لهنلوگحات سیروردی  . 1

 .91همان  ص .4
 .91همان  ص .7
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ل ـیائی    به هم ستل یا  تولن ننیجه  رفت که لو در منن ذلت مطلقش که مبهأ همپس می
 .لستعاهِ    قبل لد صهور  لنهکه لد لو صادر  هی

 مشائیان اشکاالت شیخ اشراق به نظريه صور مرتسمه
اء بالصور وذاته فيهاا واور   واجب الوجود يعلم االشي» یر ل رل  س س لگن قول مشاء که 

جميع الموجودات وهذه الصور الالزمة أنما هي خارجة عن ذاته فهي كثرة تابعاة ال داخلاة فاي    
کده و نظرگ  عل  تفلیلی حق تعاهی به ل یا لد طرگـق  رل نقل می« الذات فال تخل بمعني الواحدة

هه و ل ـکاالت منعـهدی   د هت مورد لننقاد قرلر میصور علمی کلی رل که الدا ذلت لست  به
 کده.بر آن ولرد می

 اشکال اول
 وگده ذلت حق محـل لعـرلض بسـیاری لسـت؛ وهـی لد آنیـا مدفعـل        حکمای مشاء می

رل ذکر کردنه تا  خص جاهل  مان کده کـه  «  ودلد آنیا مدفعل نمی» ود. آنیا عبارت نمی
ی حاصـل  ـود؛ هم دـان     ود که تجهدسخن آنیا معداگی دلرد؛ دگرل دمانی لنفعال  فنه می

کده. لمـا لگـن عبـارت سـب  لثبـات سـخن مشـائین        که مقوه  لنفعال نیز بر همین دالهت می
 ود؛ دگرل ل رچه لعرلض مسنلزا لنفعال تجهدی در ذلت نیسنده  ضرورتاً مسنلزا تعـهد  نمی

لنه؛ چون لگن صور لد گک جیت فعـل حـق و لد جیـت دگگـر     جیت لقنضا و قبول در حق
 1با ده.می مقبول لو

 اشکال دوم
که لعـرلض   کده که ذلت محل لعرلض با ه و در حاهیچگونه گک لنسان عاقل تلهگق می

آگا لتلاف ماهیات به صفات جـز لگـن لسـت     ؟!ذلت به آنیا منلف نشود  لنهدر آن تقرر گافنه
 2نه؟لکه آنیا محل صفات

 اشکال سوم
مبرّلی لد مادی لست و لد خودش ه   و ذلتش ه  نیستل ر تعقل حق تعاهی دلگه بر ذلتش 
                                              

وقولهم: أن ذاته محل ألعراض كثيرة ولكن التنفعل عنها أنما ذكروه ليظنّ الجاهل أن فيه معني فأنه يوهم أن االنفعال . »1
جدد كما يفهم من مقولة أن ينفعل وهذا ال يغنيهم فإنه وإن لم يلزم االنفعال التجددي من وجود عرض ولكن اليقال عند ت

  مجموعه ملدفات  یر )سیروردی« يلزم بالضرورة تعدد جهتي االقتضاء والقبول كما سبق أن الفعل بجهة والقبول بأخري
(.611  ص1  جل رل   کناب لهمشار  و لهمطارحات

ثم كيف يصدق عاقل بأن ذاتاً تكون محالً ألعراض وال تكون تتصف تلك الذا  بأعراضها التي تقرّر  فيها؟ وهل . »2
 )همان(.« ؟كان اتصاف الماهيا  بصفا  فيها الّا ألنّها كانت محالً لها
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لسـاس آن ـه    بـر   بدابرلگن عل  حـق تعـاهی بـه صـور      با هغاگ  نیست و مبهأ صور ه  می
در لگـن   ؛با ـه که عل  به ذلت سب  علـ  بـه هـولدا ذلت مـی     لست وگده  به لگن صورت می

لگن علـ  حـق   بدـابر  ؛ ـود و خود الدا بر عل  به الدا مقها می لستصورت عل  لو تابع الدا 
و لد لگن رو قول آنیا )مشـائین( کـه علـ  لو  سـب       لست تعاهی به الدا بر وجود الدا منوقف

معلول وجـود الدا    عل  لو به صور  دگرل در لگن صورت ؛ ود باطل خولهه  هوجود ل یا می
 :نه علت وجود آنیا لست )صور( 

 ـ   كمـا يعترفـون بـه    ـ   ب المادّةإذا لم يكن تعقّله زائداً علي ذاته وليس الّا ذاته و سل
وكونه غير غائب عن ذاتهِ فكونه مبدأ لصورة في ذاته إمّا أن يكون علي ما يقـال إنّـه   
اذا علم ذاته يجب أن يعلم الزمه ذاته بحيث يكون العلم تابعاً لكونه الزماً عن ماهيتـه،  

ـ  ه فبطـل قـولهم   فيتقدم اللزوم علي العلم باللزوم، فعلمه بالزمه متوقف علي لزوم الزم
بل علمه بالصور علي هذا الوضـع أنمـا    «أن علمه باالشياء سبب لحصول االشياء عنه»

 1.هي معلولة للزوم الالزم عنه

 اشکال چهارم
لی الدا لست که ل ـر آن صـور   ل ر حلول و وجود صور علمیه برلی صهور ل یا به  ونه

به تدیـاگی علـت صـهور ل ـیا     در لگن صورت ذلت ولج   پس   ونهموجود نمی نبا ده ل یا
گک لمـر بسـیط ولحـه      بدابرلگنبلکه ذلت به همرلی صور  علت تامه برلی ل یا هسنده.  ؛نیست

 2.یستعلت ل یا ن

 اشکال پنجم
آگه )صـورت عقـل لول( مسـنلزا تعـهد     لهوجود پهگه میلوهین صورتی که در ذلت ولج 

ل ـکال صـحیح نیسـت کـه      و برلی دفع لگن لستفعل( در ذلت جیت قبول و جیت جیت )
دگرل هـزوا مبـاگن    ؛کدهرل ه  تعقل می الدا ذلت  کدهبگوگی  هدگامی که ذلت خود رل تعقل می

ـ فر  بر تعقل صورت دل  خارجی( در لگن فرض ی) یء گا ل یا هم دـین   لسـت. ه بـر ذلت  ئ
تولن  فت که سل  و عها وجود مادی سب  پـذگرش صـورت  ـهی و حـق تعـاهی رل لد      نمی

لمکان خارج کردی و علت حلول صورت در ذلت  هی لست تا لگدکه ذلت بـه تدیـاگی   حاهت 
فقط قابل برلی صورت با ه و سل  به تدیاگی گا سل  به همرلی ذلت  فاعل صورت با ـه  و  

                                              
 .612ـ611همان  ص. 1
علي لزوم ما يلزم بالعلّيّة بحيث لوالتلك الصـور المقارنـة مـا وجـد الـالزم       وامّا أن يقال إنّ صصول ةورة في ذاته متقدّمة». 2

 (.612ص)همان  « المباين، فحينئذ ليست ذا  واجب الوجود علي تجرّدها مفيدة للّوازم المباينة بل هي مع ةور
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گعدـی    ل ر ذلت به تدیاگی فقط قابل برلی صورت با ه و سل   علت حلول صـورت با ـه  
وجـود صـورت    بدـابرلگن  لست؛ا ه و لگن محال ل رف لد جیت ذلت ولج  ب جیت سلبیتْ

 :با هبرلی ذلت محال می
 سواء تقدمت علي الالزم المباين أو كانت غير متقدمة عليه وال ـثم أن الصورة االولي  

يصح العود الي انّه لمّا عقـل   لمّا صصلت في ذاته تستدعي جهتين في ذاته وال ـ  متأخرة
ان لزوم المباين في هذا القسم بسبب التعقل بصورة بل ك ـ  أي المباين ـ  ذاته الزم ذاته

يصح أن يكون سلب المادة سبباً لخروج واجب الوجود الي الفعل من االمكان  زائدة وال
الغير المترجح لحصول ةورة فيه صتي يكون قابل الصورة ذاته وفاعل الصورة السـلب  

مـع السـلب مرجحـة     و السلب مع ذاته فيكون ذاته علي االنفـراد قابلـة وذاتـه   أوصدة 
ال إلوجود الصورة فانه يلزم أن يكون السلب أشرف من ذاته إذ كان الـذا  لـيس لهـا    

القبول فالسلب يرجّح الحصول والفعل ومحال أن يكون الجهة السلبية أشرف من الذا  
 1.الواجبيّة

 اشکال ششم
)عقـل  ه  علت وجـود الدا مبـاگن     ل ر ذلت خهلونه با صورت لوهی )صورت عقل لول(

آگـه کـه   الدا می  لول( و ه  علت وجود صورت علمی دگگر )صورت علمی عقل دوا( با ه
حق تعاهی به لعنبار گک صورت علمی و لد جیت ولحه  دو فعل مخنلف رل لنجاا دهـه )هـ    

در حاهی که خود مشائیان معنقهنـه کـه    ؛لگجاد عقل لول و ه  لگجاد صورت علمی عقل دوا(
 2ه.کدجیت ولحه  دو معلول لگجاد  محال لست  یء ولحه لد

 اشکال هفتم
 ـود و لگـن   لهوجود لد صورت لول مدفعـل مـی  با حلول صورت لول در ذلت  ذلت ولج 

 ـردد؛ دگــرل لگـن صــورت  علـت وجــود    لهوجـود مــی صـورت  ســب  لسـنکمال ذلت ولجــ   
ود  ود و ل ـر بگوگدـه کـه وجـ    های دگگر میهای دگگر و علتِ عل  خهلونه به صورتصورت

لهوجود نیست  باد ه  ل کال ولرد لست؛ دگرل بـه لعنـرلف   ها کمال برلی ذلت ولج لگن صورت
لنه و باهفعل موجـود نیسـنده؛ پـس وقنـی     لهوجود و باهقویها در حه ذلت  ممکنآنیا لگن صورت

                                              
 همان.. 1
وتكون مع ذلك علّة لحصول  _رته الذي هي ةو _الصورة االولي إن كانت مع ذا  األول علة لحصول الالزم المباين ». 2

)همان  « ةورة أخري في ذا  األول فيلزم أن يكون األول باعتبار ةورة واصدة وجهة واصدة يفعل فعلين مختلفين وهو ممتنع
 (.619_612ص
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باهفعل موجود  هنه و قوة آنیا مدنفی  ه  پیهلگش و وجود آنیا کماالتی برلی ولج  لسـت کـه   
 وگده وجـود   ود  لگن لست که آنیا میتر  هن ل کال بر آنیا مینبودی  و آن ه سب  قطعی قبالً

لهوجود نیست؛ بدـابرلگن آن ـه وجـودش نقـص نیسـت       ها سب  نقص برلی ولج لگن صورت
کددهة نقص  مکمل لسـت  لنه و دلئلکددهة نقص ود؛ پس لگن صور  دلئلعهمش سب  نقص می

 با ه:که مکمل لست لد مسنکمل ل رف می و هر مکملی لد آن جیت
ثم يكون منفعالً عن الصورة االولـي وهـي علّـة السـتكماله بحصـول ةـورة ثانيـة وإن        
اعتذروا بأنّها وإن كانت في ذاته ليست كماالً له فيلزمهم االعتراف بأنّها من صيث كونهـا  

وجودهـا يكـون كمـاالً    ممكنة الوجود في ذاته ال يكون صصولها بالفعل وإنتفاء القوة عنه ب
له، كيف وعندهم ليست الصور موجبة لنقص فيه فاذا لم يكن وجودها نقصـاً ولـو كانـت    
منتفية كان كونها بالقوة نقصاً ومزيل النقص مكمل فالصور مكملة وذاته مسـتكملة وكـل   

 1مكمل من جهة ما هو مكمل أشرف من المستكمل من صيث هو متسكمل.

 اشکال هشتم
لگن لسـت   لشلی باطل لست و الدمهنظرگه لهوجود ولج ات صور در ذلت به طور کلی لثب
تـر لد ذلت با ـه کـه لگـن     بلکه باگه چیزی  ـرگف  ؛ذلت حق تعاهی نبا ه  که فاعل لگن صور

و ل ر ملنزا  هنه که ذلت ولحه لد جیت ولحه هـ  قابـل و هـ  فاعـل      لست ممندع و محال 
لی کـه  بـه  ونـه    یمی در حکمت مشاء خولهـه  ـه  لگن سب  لنیهلا قولعه و مسائل م  با ه

   2پذگرش آن  محاالت بسیاری رل در پی خولهه دل ت.
 :ذگل لستخالصه لگدکه قول به صور علمی کلی  مسنلزا ل کاالت 

 ؛. وجود تعهد جیت قبول و فعل در حق تعاهی1
 ؛. لتلاف ذلت حق تعاهی به آن صور علمی منک ر2
 ؛رلی ل یا و معلوهیت عل  حق تعاهی نسبت به ل یا. عها علیت عل  حق تعاهی ب9
 ؛بودن ذلت نسبت به ل یا ه. عها علیت تامه ذلت برلی ل یا و جزءلهعل6
. ولقع  هن تجرد و سل  مادی در حق تعاهی به عدولن علـت  در خـروج حـق تعـاهی لد     1

ت جیت لمکانی )منساوی بودن ذلت در پذگرش گا عها پذگرش صـورت عقـل لول( و أ ـرفی   
 ؛جیت سلبی ذلت )تجرد لد مادی( بر ذلت و جیت ثبوتی آن

                                              
 .619همان  ص. 1
الصور ليس ذاته بل وفي الجملة اثبا  الصور في الواجب الوجود قول فاسد ومعتقد رديء ويوجب أن يكون الذي يفيده . »2

شيء أشرف من ذاته وهو ممتنع وإن التزموا بأن ذاتاً واصدة بجهة واصدة يجوز أن تقبل وتفعل فينهدم بذلك قواعد كثيرة مهمة 
 )همان(.« لهم ويكون التزاماً بمحاال  كثيرة
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 ؛. لگجاد دو فعل مخنلف لد جیت ولحه لد جان  ذلت باری تعاهی4
 ؛. لسنکمال ذلت توسط صور و أ رفیت صور لد جیاتی بر ذلت حق جل جالهه7
 . ضرورت وجود فاعل أ رف و أت  لد ذلت باری تعاهی در لگجاد صور.1

 مجردات و ماديات در مقام فعل نوار بهعلم نوراأل
چدان که پیش لد لگن مالحظه  ه  در باب عل  خهلونه به ل ـیا در مقـاا ذلت و قبـل لد    
لگجاد  نکن  قابل توجیی در حکمت ل رل  مطـرح نشـهی لسـت؛ بـا وجـود لگـن  صـاح         
 حکمت ل رل  در لرتباط با عل  خهلونه به ل یا در مقاا فعل دگه ای خاصی دلرد کـه کـامالً  

خلسـ  ملکـوتی    حکمای مشاء منفاوت لست. وی دسنیابی به لگن دگه ای رل ننیج  با دگه ای
  وگه:دلنه و میمی

علـ  بـرلی مـن سـخت و        هت مشغول تفکر و رگاضـت بـودا و مسـئل   دمانی به
گکـی لد   .برلگ  ولضح و رو ن نبـود   ها  فنه بودنهالگدحل بود و آن ه رل در کناب

نا ـای خـود رل در هـذتی فرل یـر و      .انده خولب برلگ  لتفا  لفنادلی همها خلسه  
 .به لو نگرگسن  .بخش و نوری پرفروغ به همرلی  بح لنسانی گافن درخشش رو دی

نی که مرل به لعجاب آوردی بـود و  ئمعل  لول بود در هی  ها  لماا حکمتلو پدای جان
روگـی و ذکـر سـالا بـه     شادیبا   .در هیبنی و لبینی که مرل مههوش خود کردی بود

عل  به    ای لد صعوبت مسئلآن ؛لسنقبال من آمه تا لگدکه وحشن  به لنس تبهگل  ه
و سـ س مـرل لد     «ارجع الي نفسـك فتنحـل لـك   » :لو  کاگت کردا و به من  فت

تسلط نوری نفس به بهن و عل  حضوری آن به قولی مهرکه و محرکه آ ای کـرد و  
 1  خهلونه منعال به موجودلت رل برلگ  رو ن ساخت.کیفیت عل  لد لگن طرگق

آفـرگن لد دو طرگـق بـه تبیـین     گـای پربرکـت و معرفـت   ؤ یر ل رل  ه  در پرتو همین ر
لثبـات علـ  حضـوری     گکـی  :پـردلدد می  لع  لد مجرد و مادی  چگونگی عل  خهلونه به ل یا

رجـا  آن بـه علـ     تبیـین حقیقـت لبلـار و ل      و دگگـری نفس به خود و قول و بـهن خـوگش  
 حضوری نفس نسبت به مبلر.

 تبیین علم حضوري نوراألنوار به ماديات از طريق اثبات علم حضوري نفس به خود و قوا و بدن خويش
کیفیـت علـ     باگـه عل  خهلونه  مسئل قبل لد بررسی « نوگسه: یر ل رل  در لگن دمیده می

ـ به ذلت و قولی خود بررسـی کدـی  و سـ س بـه آسـنا     رل نفس  علـ  خهلونـه بـه      ن بلدهمرتب
 2.«موجودلت ب ردلدگ 
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و لد طرگـق   لسـت لد نظر  یر ل رل  عل  نفس به خود و قول و لعضاگش  علمی حضوری 
 :بهگن قرلرنهه که کدلگن مسئله دالگل منعهدی لقامه می برلیو ل .با هصورت نمی

 دلیل اول
دگـرل لوالً   ؛صـورت نیسـت  لدرلک لو لد طرگـق    هر ای نفس ما ذلت خوگش رل لدرلک کدـه 

مغاگرت بین نفـس   لی ونهگعدی  ؛خود نفس بعیده نیست   ودحاصل می صورتی که در نفس
چیـزی لسـت کـه بـه      ةکددهکده  درکثانیاً هر که ذلت خود رل درک می ؛و صورت وجود دلرد

 ؛ ـود تطبیـق مـی  « أنـا »نه صورت و لمری که بر  ؛ ودو من بودن فرد ثابت می« أنا»وسیله آن 
بـه  ـمار   « هـو » نسبت به ذلتْ لست ودلئه بر ذلت   ثاه اً هر صورتی که در ذلت مهرِک لست

« أنـا »نه لگدکه نسبت بـه ذلت   (؛ ودلسنفادی می« لو»لد هفظ  به آن صورت هدگاا ل اری) آگهمی
نـه    کدهلسنفادی می« من»کده لد هفظ لگن در حاهی لست که وقنی لنسان به خود ل اری می .با ه

 1ه.باگنمیتحقق حضوری لست و به ولسطه صورت   پس عل  نفس به ذلت خود ؛«لو»

 دلیل دوم
ل ر نفس  ذلت خوگش رل به وسـیل  صـورت لدرلک کدـه  آن صـورت در نفـس نقـش       

بدهد کلی لست و در تطبیق و صـه  آن صـورت   بدهد و هر صورتی که در ذهن نقش میمی
لی لد کلیـات  نهلرد  و ل ر لگن صورت رل با مجموعـه  کلی بر ملادگق منعهد  لمنداعی وجود

که به گک  خص مشخص لخنلاص دلرد تخلیص بزنی   باد ه  لد کلیت خوگش خـارج  
لی لست کده  لگن لدرلک به  ونه ود؛ در حاهی که لنسان وقنی ذلت خوگش رل درک مینمی

جزئی خوگش به ولسط   که لد صه  بر ک یرگن لمندا  دلرد؛ پس لدرلک و تعقل نفس لد ذلتِ
 2با ه.صورت نمی

 دلیل سوم
 کده که نفس به بهن و قولگش ه  عل  حضوری دلرد به لگن بیان که:لگن دهیل لثبات می

حال ل ر لدرلک لگـن لمـور    .کدهمنعلق به خود و وه  و خیال خود رل لدرلک می نفس  بهنِ
آگه هر نفسـی محـرک   دا میال لست( آن صورت ه  طبیعناً کلی  )کهه با صورت   به ولسط

                                              
فنقول: أن نفوسنا اذا ادركت ذاتها ليس إدراكها لها بصورة لوجوه: أصدها أن الصورة التي هي في النفس ليست بعينها هي ». 1

ألمر يطابقه، وكل ةورة هي في المدرك زائدة علي ذاته هي بالنسبة اليه هي، والمدرِك لذاته مدرك لعين ما به أنائيته ال 
)همان(.« فليس االدراك بالصورة« أنا»ال أن تكون له « هو»

ليا  ثانياً أن ادراك النفس لذاتها إن كان بالصورة فكل ةورة تحصل في النفس فهي كلية و اليمتنع مطابقتها لكثرة، و إن أخذ  أيضاً مجموع ك». 2
فتعقله لذاته الجزئية اليصح أن ، ختص جملتها بشخص واصد من النفوس التخرج عن كونها كلية و كل انسان يدرك ذاته علي وجه يمتنع فيه الشركةت

 (.190ـ  97  ص9و ج 116  ص6  جمجموعه ملدفات  یر ل رل )همو  « يكون بصورة اةالً
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قولی کلی با ه و هـیچ لنسـانی بـهن و وهـ  و خیـال خـود رل بـه         ةبهن کلی و به کار  یرنه
دگـرل هـر لنسـانی     ؛در حاهی که لگن خالف ولقع لسـت  ؛صورت جزئی و مشخص درک نکده

بدابرلگن نفس  بهن خود و قـولی خـود رل    .مهرِک بهن جزئی و قولی جزئی خاص خود لست
 1کده.ساطت صورت درک میبهون و

 دلیل چهارم
که ما دلرلی لدرلکاتی هسنی  که در آنیا به صورت دگگـری   مطل لگن  مؤگهلد جمله دالگل 

لگـن لسـت کـه      کدـه لحنیاج نهلرگ  و حضور ذلت مهرِک برلی تحقق آن لدرلکات کفاگت مـی 
درد مبـنال    ود و لنسان بـه خـاطر قطـع آن عضـو بـه     وقنی عضوی لد لعضای لنسان قطع می

لگن  ونه نیست که هدگاا درک آن درد  صورت جهل  هن    ودو لد آن درد آ ای می  رددمی
 ؛آن عضو در خود آن عضو گا عضو دگگری حاصل  ود و س س درد نا ی لد آن لدرلک  ردد

پس لنسان  ؛با ههمان جهل  هن عضو لست که لمری محسوس می   ودبلکه آن ه لدرلک می
 2کده. هی  درد و رنج رل درک میصورت ذهدی حاصل  نه به وسیل  خوگش به نفسِ ذلت

 دلیل پنجم
 :کردی لستبیان  لال رل  حكمةلگن دهیل رل  یر ل رل  در کناب 

هر  یء قائ  به ذلت که مهرِک ذلت خوگش با ه  ذلت خود رل با صورت و م ـال ذلتـش   
نفس به ذلت خوگش بـا صـورت و م ـال وی با ـه لد دو حـال      دگرل ل ر عل   ؛کدهلدرلک نمی

لش پس الدمـه  ؛دلنه آن صورت و م ال  صورت و م ال خود لوستگا لگدکه نمی :خارج نیست
دلنه آن صـورت و م ـال  صـورت و م ـال     گا لگدکه می ؛لگن لست که خود رل درک نکردی با ه

 .ن صورت و م ال لدرلک کـردی با ـه  لش لگن لست که خود رل قبالً بهوپس الدمه ؛خود لوست
 9.لستننیجه لگدکه نفس بهون م ال و صورت به ذلتش عل  دلرد و علمش حضوری پس 

لگن نکنه ه  تأکیه دلرد که هر قهر میزلن تجرد و  هتِ تسلط بیشـنر   ضمداً  یر ل رل  بر
                                              

ها وخيالها، فان كانت تدرك هذه االشياء بصورة في ذاتها ـ وتلك الصورة هي كلية أن النفس تدرك بدنها وتدرك وهم. »1
)همان  « ـ فالنفس محرّكة لبدن كلي ومستعملة لقوة كلّية وليس لها ادراك بدنها و ال ادراك قوي بدنها وليس هذا بمستقيم

 (.616  ص1ج
ر صضور ذا  المدرك؛ أن االنسان يتألم بتفريق االتصال في ممّا يؤكد أن لنا ادراكا  اليحتاج فيها الي ةورة أخري غي». 2

عضو له ويشعر به وليس بان تفريق االتصال يحصل له ةورة أخري في ذلك العضو أو في غيره، بل المدرَك نفس ذلك 
 (.611)همان  ص« التفرق، وهو المحسوس وبذاته األلم ال بصورة تحصل منه

ذاته اليعلم ذاته بمثال لذاته في ذاته، فان علمه إن كان بمثال... إن لم يعلم أنه مثال أن الشيء القائم بذاته المدرِك ل. »9
 (.111  صلال رل  حكمة)سیروردی  « لنفسه، فلم يعلم نفسه وإن علم أنه مثال نفسه، فقد علم نفسه البالمثال
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ان ماندـه  و ل ر ما بر غیـر بـهنم   لستتر و  هگهتر میزلن درک و عل  حضوری نیز قوی  با ه
 1کردگ .آنیا رل ه  مانده بهنمان بهون نیاد به صورت درک می  بهنمان تسلط دل نی 

صاح  حکمت ل رل  پس لد لثبات عل  حضوری نفس به خود و قول و بـهن منعلـق بـه    
حک  لهعقل أنه کمال هموجود من حیـث   کل ما»فلسفی  ةلد طرگق تدقیح مداط و دو قاعه  خود

« ا لعنبار تجس  وترک  وتغیر فیو ممکن باالمکان لهعاا هلولج  تعـاهی هو موجود من غیر هزو
  عل  حضوری خهلونه به ل یا بر« کل ما هو ممکن باالمکان لهعاا هلولج  گج  وجودی هه»و 

 .کدهلسنهالل می  لع  لد مجردلت و مادگات
علـ    سـلطه بـر بـهن و قـولی خـود بـه آنیـا         بیان مطل  لگدکه ل ر نفس لنسان به ولسط

بلکه نفسِ حضـور آنیـا بـرلی     نیستصورتِ آنیا   حضوری دلرد و عل  نفس به آنیا به ولسط
لدرلک آنیا توسط نفس کافی لست  خهلونه نیز به دهیل لحاطه قیّومی بـه موجـودلت و لضـافه    

بهون لگدکـه نیـاد بـه     ؛علّی و ل رلقی به آنیا به طرگق لَوهی به آنیا عل  حضوری خولهه دل ت
بلکه نفسِ وجود ل یا بـرلی علـ  بـه آنیـا کـافی لسـت و علـ          ؛چیز دگگری با ه صورت گا
و چـون هـر کمـاهی کـه بـرلی موجـودی لد        ستهمان وجود خاص خارجی آنیا نیزخهلونه 

موجودلت لد آن جیت که موجود لست ثابت با ه بـرلی خهلونـه نیـز بـه لمکـان عـاا ثابـت        
مکن با ه به نحو وجوب برلی لو موجود لسـت  با ه و آن ه برلی خهلونه به لمکان عاا ممی
عل  حضوری نفس به بهن و قول و لفعال خود ثابت لسـت و علـ  حضـوری هـ       لد طرفیو 

بدابرلگن عل  حضوری خهلونه به ل ـیا    با ه کمال لستبرلی نفس لد آن جیت که موجود می
ی خهلونـه بـه نحـو    و لفعال خود به لمکان عاا ممکن خولهه بود و در ننیجه چدین علمی بـرل 

 2.لستوجوب و ضرورت ثابت 
فواجب الوجود ذاته مجردة عن المادة وهو الوجود البحت واألشـياء صاضـرة لـه علـي     

الزم ذاتـه وعـدم    تغيـب عنـه ذاتـه وال    اضافة مبدئية تسلطية ألن الكل الزم ذاته فال
 3النفس.غيبته عن ذاته ولوازمه مع التجرد عن المادة هو ادراكه كما قررّناه في 

 تبیین علم حضوري نوراالنوار به جزئیات با تحلیل حقیقت ابصار
به تحلیـل    لع  لد کلیات و جزئیات   یر ل رل  برلی لثبات عل  حضوری خهلونه به ل یا

کـه بیـانگر    گافنـه لی بـهگع دسـت   فلسفی و طبیعی لبلار پردلخنه و به نظرگه مسئل و بررسی 
یروردی قبل لد بیان دگه ای خوگش به بررسی و نقـه دو  لهبنه س .قوت فکری و  یودی لوست
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 .خنه لستموضو  لبلار مطرح بودی  پردل رةخروج  عا  و لنطبا  که تا آن دمان دربا  نظرگ
خروج  عا  در هدگاا دگهن  نور چش  بـه صـورت مخروطـی لد چشـ        لساس نظرگ بر

 یرد و لبلـار  قرلر می  ود که رأس آن در چش  و قاعهی آن روی سطح  یء مرئیخارج می
 نوگسه:و می دلنهمیخروج  عا  رل مردود    یر ل رل  نظرگ گابه.تحقق می

ل ر حقیقت لبلار همان خروج  عا  با ه  لگن  عا  گا باگه جوهر جسمانی با ه گـا  
عرض؛ لما لگن  عا  عرض نیست؛ دگرل عرض قابل لننقال نیست؛ در حاهی کـه طبـق   

گابه. لگن  عا  جـوهر جسـمانی هـ      یای مقابل لننقال میفرض   عا  لد چش  به ل
تولنه با ه؛ دگرل در لگن صورت لگن جوهر جسمانی گا باگه منحرک باالرلدی با ه  نمی

خود بیددهی با ه  گـا منحـرک بـاهطبع با ـه  گعدـی       گعدی حرکت  عا ْ مسنده به لرلدی
لول گعدی ل ر حرکـت و  حرکت  عا  لد طبیعتِ  عا  نا ی  هی با ه؛ لما در فرض 

چش   بیددـهی   تحرک  عا  به لرلدی بییدهی مسنده با ه  باگه در صورت باد بودن حهقه
بنولنه با لرلدة خود لد حرکت  عا  در هر مورد و جینی که خولست  جلو یری کدـه؛  

بیدی  ولقعاً لگن  ونه نیست. لمـا در فـرض دوا گعدـی ل ـر حرکـت و      در حاهی که می
ا ی لد طبیعت  عا  با ه  چون طبیعت ولحه به بیش لد گـک جیـت   تحرک  عا  ن

 یرد  پس در لگن صورت نباگه  عا  به جیات مخنلف برود؛ در حـاهی کـه   تعلق نمی
 یرد. بدـابرلگن لبلـار بـا خـروج     لگن  ونه نیست و  عا  به جیات مخنلف تعلق می

 1 ود و نظرگ  خروج  عا  لعنباری نهلرد. عا  حاصل نمی
لگن لسـت   ةکددهکه لد سوی حکمای مشاء مطرح  هی و بیانرل لنطبا    سیرورد نظرگ یر 

و   ـود مـی که در هدگاا دگهن  صورت  یء مرئی در رطوبت جلهگه ) بکیه چشـ ( مدطبـع   
 کردی لست:ن ذگرفنه و دو دهیل در رد آن ذکر   د ردلبلار منحقق می

بزر ـی ماندـه کـوی دگـهی      یوقنـی ل ـیا  پـس    ل ر لبلار به معدای لنطبا  با ـه  دلیل اول:
   ان به چش  بیاگده و در آن مدطبع  ردنه کـه در لگـن صـورت   باگه با همان بزر ی   ونهمی

لنه کـه  لنطبا  جولب دلدی  برخی لد مهلفعان نظرگ هبنهل. آگهل کال لنطبا  کبیر در صغیر الدا می
نیاگت قابل لنقساا و کوی نیز تا بینیاگت قابل تقسی  لست تا بی ( بکیه)رطوبت جلهگه چش  

سـادد و چشـ    هذل هر قسمنی لد رطوبت جلهگه  بخشی لد کوی رل در خود مدطبع می ؛با همی
 دهـه: پاسـر مـی  لگن  ونه به آنان سیروردی وهی دهه. رلحنی تماا کوی رل در خود جای میبه

                                              
ظن بعض الناس أن االبصار أنما هو بخروج شعاع من العين يالقي المبصرا ، فان كان هذا الشعاع عرضاً، فكيف ينتقل؟ ». 1

ديق وليس كذا، وإن كان يتحرك وإن كان جسماً،  فان كان يتحرك باالرادة كان لنا قبضه الينا علي وجه النبصر مع التح
  لال رل  حكمة)سیروردی  « بالطبع، فما تحرك الي جها  مختلفة... وهذه كلها محاال  فالرؤية ليست بالشعاع

 (.199_00ص
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ر برلبر هزلر قسمت لد دگرل ل ر رطوبت جلهگه رل هزلر قسمت کدیه و د ؛لگن سخن باطل لست
آگـه کـه جـزء    دگرل الدا می ؛ ودباد ه  ل کال لنطبا  کبیر در صغیر تکرلر می  کوی قرلر دهیه

 کبیر کوی در جزء صغیر چش  مدطبع  ردد.
همـان   :لنـه برخی دگگر لد قائالن به نظرگه لنطبا  برلی رهاگی لد ل کال مـذکور پاسـر دلدی  

لصـلی آن   ةبیدیه و بـا لسـنهالل بـه لنـهلد    بزر ی رل میطور که  ما عکس کوچکی لد درختِ 
برگه  به همین مولدلت وقنی تلـوگر کـوچکی لد گـک  ـیء در چشـ  نقـش       درخت پی می

بـرگ .  ـیر ل ـرل  لگـن پاسـر رل هـ  صـحیح        ولقعی آن پی می ةبا لسنهالل به لنهلد  بدهدمی
  نـه بـه وسـیل      یـرد مـی مشـاههی صـورت     دگهن تلوگر بزرگ به وسیل : وگهنهلنسنه و می

نـه   ؛کدی لش مشاههی میبا همان بزر ی  کدی دگرل وقنی ما کوی بزر ی رل مشاههی می ؛لسنهالل
بـرگ   و در پاگـان لگـن لسـنهالل     بیدی  و با لسنهالل به بزر ی آن پی میرل کوچک می آنلگدکه 

 1 ردد.می لنطبا  آ ای  به د ولری نظرگ  کده که ل ر کسی لنلاف بهههبیان می
پس باگه به محـض پیـهلگش گـک صـورت در       ل ر لبلار به معدای لنطبا  با ه دلیل دوم:

هرچده بیددهی غر  در فکر گا منوجه محسـوس دگگـری    ؛لبلار حاصل  ود (چش )آهت بلر 
 می  و لساسـی در لبلـار   یلهنفات نفس نقش»دگرل  ؛ ونه نیست بیدی  لگندر حاهی که می ؛با ه
 لار به معدای لنطبا  نیست.پس لب .دلرد

  وگه:سیرورد پس لد نقه لگن دو نظرگه در مقاا بیان دگه ای خود می
لما علمت أن االبصار ليس بانطباع ةورة المرئي في العين وليس بخروج شـيء مـن   _ 

 2الّا بالمقابلة المستنير للعين السليمه الغير. البصر فليس
 3ور الشيء للبصر مع عدم الحجاك.إن االبصار إنما كان بمجرّد اضافة ظه_ 

 نوگسه:ر جای دگگر میلو د
ومن لم يلتزم بانطباع الشبح وال بخروج الشعاع... فأنه يلزمه أن يعتـرف بـأنّ االبصـار    

 4مجرّد مقابلة المستنير للعضو الباةر، فيقع به اشراق صضوري للنفس الغير.
عضو باصـری در پـی ل ـرل  نـوری       یء مدیر و  بدابرلگن لد نظر سیروردی لبلار لد مقابل

نفس به  یء خـارجی بـه  ـرط      به عبارت دگگر لبلار به مجرد لضاف ؛ ودنفس حاصل می
  خالف لضاف که بر لستل رلقی   هذل حقیقت لبلار همان لضاف ؛ رددعها حجاب منحقق می
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ـ  تدیا مقوهی  ه  ـیء  به گک طرف گعدی نور مجرد ولبسنه لست. بدابرلگن نفس با ل رل  خـود ب
 کدـه و معلـوا باهـذلت   به همان  یء خارجی با وجود خاص خودش عل  پیـهل مـی    خارجی

 :نه صورت ذهدی آن  یء خارجی  نفس  همان  یء خارجی لست
فاالدراك ليس اال بالتفا  النفس عندما تري مشاهدة والمشاهدة ليست بصورة كليـة بـل   

 1وأن يكون للنفس علم اشراقيٌ صضوريٌ ليس بصورة. المشاهدة بصورة جزئية فالبدّ
کده که برلی حلول چدـین لدرلکـی در لبلـار مـادی  ـرلگطی الدا      لهبنه سیرورد بیان می

 ؛ لد جمله:لست
 ؛. چش  ساه  با ه1
 ؛.  یء مادی مدیر گا مسندیر با ه2
نبا ـه و  روگی صـورت  یـرد و هـیچ حجـابی     مقابله و روبه  . میان بیددهی و  یء مادی9

های خارجی مانده دگـولر و...  دهه که حجاب میان نفس و مبلر خارجی تدیا حائلتوضیح می
ها دوری بـیش لد حـه مبل ـر و  ـیء خـارجی لد نفـس و       لگن حجاب بلکه عالوی بر ؛نیست

 2رود.هم دین نزدگکی بیش لد حه نیز مانع و حجاب لبلار به  مار می
مبل ـر    یء ار و لرجا  آن به عل  حضوری نفس به  یر ل رل  پس لد تبیین حقیقت لبل

کدـه کـه چـون    پـردلدد و بیـان مـی   مجرد و مادی می یبه تبیین عل  حضوری خهلونه به ل یا
ل رلقی لو موجودنـه و حجـاب و     موجودلت لست و ل یا به لضاف  خهلونه علت پیهلگش هم

مجـرد و مـادی بـا وجـود      موجـودلت   در ننیجه همـ   مانعی بین خهلونه و ل یا وجود نهلرد
هـذل   ؛با ـده خارجی خود در محضـر خهلونـه حاضـرنه و معلـوا بـه علـ  حضـوری لو مـی        

 وگدـه   ردلنده و مـی خالف ساگر فالسفه که بلیر بودن خهلونه رل به عل  برمی سیروردی بر
 ردلنـه و  عل  خهلونه رل به بلیر بودن برمـی   خهلونه بلیر لست گعدی به مبلرلت عل  دلرد

ت ئ ـردد و  ـیود هـ  لد ب لـر نشـ     میادعنقه لست که هوگت علی  بودن خهلونه به  یود بم
 :پس عل  حق تعاهی همان بلیر بودن حق لست ؛ یردمی

لمّا تبيّن أن االبصار ليس من شرطه انطبـاع شـبح أو خـروج شـيء بـل كفـي عـدم        
ه ظـاهر لـه   الحجاك بين الباةر والمبصر فنور االنوار ظاهر لذاته علي ماسبق وغيـر 

اليعزك عنه مثقال ذرة في السماوا  وال في األرض إذا ال يحجبه شـيء عـن شـيء    
 3فعلمه وبصره واصد.
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  وگه:و در جای دگگر می
ذا ةحّ العلم االشراقي البصورة واثر بل بمجرّد اضـافة خاةـة هـور صضـور الشـيء      إ

تـه البـأمر زايـد    صضوراً اشراقياً كما للنفس، ففي واجب الوجود اولي واتم، فيـدرك ذا 
 1علي ذاته كما سبق في النفس ويعلم االشياء بالعلم االشراقي الحضوري.

کده کـه تمـاا آن ـه مـورد لدرلک      یر ل رل  در لدلمه مباحث عل  حضوری نفس بیان می
 .جزئیات و: کلیات لست ود بر دو قس  نفس ولقع می

لمـا   ؛ ـونه درلک مـی هـای کلـی و لنطبـا  آنیـا در ذلت نفـس ل     کلیات با حضور صـورت 
نـوری     ان نزد نفس حاضرنه و مورد ل ـرل  و لضـاف  گا ذلت آنیا با وجود خارجی  جزئیات

لی( که نزد نفس حاضر لسـت و  گا به حلول صورتشان برلی چیزی )قوی   یرنهنفس قرلر می
بـا  گابـه و گـا   پس نفس  جزئیات رل گا با حضور خود آنیا در نفس می ؛نفس به آن ل رل  دلرد

 مانده صور خیاهی. ؛حضور آنیا در چیزی که برلی نفس حاضر لست
حق تعاهی ه  به کلیات و جزئیات گعدی مجردلت و مادگـات علـ  حضـوری دلرد و علـ      

 ـان  گکی به وجود خـاص خـارجی   : یردمادی  به دو صورت به آنیا تعلق می یحق به ل یا
مبـادی لمـور مـادی در عـاه  عقـول و      لد طرگـق   یو دگگـر   برلی آنیاگی که باهفعل موجودنه

 یر ل رل  با مطرح کردن لگن دو نو  عل  به مادگات در ولقع بـه تبیـین چگـونگی     .مجردلت
موجودلتی که باهفعل موجودنه و بـا وجـود    چه ه لست؛موجودلت پردلخن  عل  خهلونه به هم

ص مـادی   ان نزد خهلونه حاضرنه و چه موجودلتی که لکدـون بـه وجـود خـا    مادی خارجی
 :لنههدود به وجود نیامهی گالنه قبالً بودی   بلکه ان موجود نیسندهخارجی

فجميع ما يدركها النفس يجب أن تقسّم إلي اقسـام: أمّـا الكليـا ، فبحضـور الصـورة      
النطباعها في ذاتها وأما الجزئيا : فإمّا بحضور ذواتها وإشراق للنفس وإمّـا بحصـول   

يقع للنفس عليها إشراق فيدرك النفس الجزئيـا  إمـا   ةورتها في شيء صاضر للنفس 
... فواجب الوجود مستغن عن الصور، وله  بحضورها لها أو بحضورها في أمر صاضرلها

مما ةـورها   ـ  يعزك عنه شيء واالمور الماضية المستقبلة شراق والتسلط المطلق فالإ
شراق علي صامل تلـك  صاضرة له الن له االصاطة واال ـ  تثبت عند المدبّرا  السماوية
 2الصور وكذا للمبادي العقلية.

عل  حق تعاهی به موجودلت در مقاا فعل در پاسر بـه گـک     سیروردی پس لد تبیین نظرگ
  وگه:ل کال لساسی مقهر می
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ل ـرلقی    خارجی بعه لد لگجاد به نحو لضـاف  یلد آنجا که عل  ولج  تعاهی به ل یا
دگـرل   ؛کده  با تغییر معلوا تغییر نمیلست نه به صورت حلول صورت  ذلت ولج

ل رلقیه لست و تغییر در لضافه  تغییر در ذلت   تغییر در معلوا  تغییر در لضاف  الدم
 ونه که ل ر چیزی در طرف رلست ما با ـه و سـ س بـه     همان ؛رل به همرلی نهلرد

 1 ود.تغییری در ما لگجاد نمی  سمت چپ ما برود
خوگش در تبیین تفاوت عل  حضوری و حلـوهی دو موضـو     یر ل رل  در پاگان بحث 

 :هکدرل به صورت پرسش و پاسر مطرح می

 الف( مطابقت عین و ذهن
و پهگه نشهی گا چیزی در لو حاصل  :دو حاهت وجود دلرد   یئی رل لدرلک کده کْل ر مهرِ

اصـل  گـا چیـزی در لو ح    نیامهی لست که در لگن صورت عل  و لدرلکی صورت نگرفنه لسـت 
و   گعدی آن ه حاصـل  ـهی   در لگن صورت باگه بین معلوا باهذلت که هی و پهگه آمهی لست 

 2مطابقت وجود دل نه با ه.  گعدی  یء خارجی معلوا باهعرض
 ه: وگسؤلل میلگن  پاسر یر ل رل  در 

دگـرل در آنجـا صـورت کـه      ؛تدر عل  حلوهی و صوری  چدین مطابقنی الدا لسـ 
لما در عل   ؛لست که معلوا باهعرض لستغیر لد  یء خارجی   لست معلوا باهذلت

بـه   ءدگرل در عل  حضوری به صورت  ـی  ؛بحث مطابقت مطرح نیست  حضوری
باهـذلت لسـت    در ولقع وجود همان  یء خارجی معلوا ست.نی ینیاد «عل »عدولن 

و دگگر معلوا باهعرضی وجود نهلرد تا بحث مطابقت گا عها مطابقت عین و ذهـن  
 9مطرح  ود.

 ب( تقسیم علم به تصور و تصديق
آگا علما عل  رل بـه دو قسـ  تلـور و تلـهگق     ؛ «أهیسول قسمول لهعل  لهی تلور وتلهگق؟»

 لنه؟تقسی  نکردی
  وگه:می پرسش یر ل رل  در پاسر به لگن 

                                              
، ال يلزم تغيّره في نفسه، كما أنه إذا إذا كان علمه صضورياً اشراقياً البصورة في ذاته، فاذا بطل الشيء مثالً وبطلت االضافة». 1

كان زيد موجوداً وهو مبدأ له، فاذا لم يبق زيد موجوداً وما بقيت اضافة المبدئية اليلزم منه تغيّر في ذاته وأنت تعلم أن ما 
(.611ص)همان  « يمينك اذا اِنتقل الي يسارك فبتغيّر االضافة اليتغيّر في ذاتك

(.610)همان  ص« إن لم يحصل فيه شيء فما أدركه، و إن صصل فالبد من المطابقة اذا علم مدرك ما شيئاً. »2

العلم الصوري يجب أن يكون كذا وأمّا العلوم االشراقية المذكورة فاذا صصلت بعد أن لم تكن، فيحصل للمدرك شيء مالم . »9
 )همان(.« يكن وهو االضافة االشراقية ال غير وال يحتاج الي المطابقة
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تقسيم علم به تصور و تصديق بايد به علومي غير از علمي كه ما به خـود داريـم و   
نيز غير از اموري كه صضور اشراقي در آنها كافي است، مانند علم واجب تعـالي و  
علم موجودا  مدرِك به ذوا  خود، مقيد شود؛ چون اينها صقيقتاً از سـن  تصـور و   

 1تصديق نيستند.

 جمع بندي
و   لسـت « نـور »بلکـه   ؛سیروردی  تجرد لد مـادی نیسـت  نظر لد  علوا بودنمالک عاه  و م

کدـه کـه چـون    و بیـان مـی  ل .تعرگف عل  نزد وی عبارت لست لد ظیور  یء برلی نور هدفسه
ولج  تعاهی نور هدفسه محض لست و نور ه  عین ظیور لست و عل  ه  چیزی جـز ظیـور   

  معنقه لست کـه خهلونـه بـه همـ     روردیسی .پس باری تعاهی به ذلت خود عل  دلرد  نیست
لگـن لمـر    لسنهالل مشـائیان رل بـر   ةمبانی و  یو لهبنه .موجودلت قبل لد لگجاد عل  لجماهی دلرد

عل  تفلیلی خهلونه به ل یا لد طرگق صور علمی کلی رل مـردود دلنسـنه و     پذگرد و نظرگنمی
لگـن بـاور لسـت کـه      عین حال بـر لما در  کردی لست؛لگن نظرگه ولرد  ل کاالت منعهدی رل بر

خهلونه به ل یا عل  تفلـیلی دلرد و لگـن علـ  در مقـاا فعـل لسـت و لد طرگـق لثبـات علـ           
به لثبات علـ  حضـوری     حضوری نفس به خود و قولگش و هم دین با تحلیل حقیقت لبلار

نظـاا   کالا  ـیر بـا توجـه بـه     ةپردلدد که علارمی  لع  لد کلیات و جزئیات  خهلونه به ل یا
نسبت به تمـامی موجـودلت     نولر لستفلسفی لو به لگن صورت لست که حق تعاهی که نورلأل

دـه و چـون مـالک    گل رلقی دلرد و همه تحتِ  عا  قیوّمیت لو  که همعات وجود لوگده  سلط
ل ـرلقی تسـلطی  در     به نحـو لضـاف   ل رلقیه لست و ل یا  قیومیّه و لضاف  عل  ه  همان لحاط

 خـود  ماسـولی   لنه  بدابرلگن حق تعاهی به همتعاهی هسنده و همه لد هولدا ذلتحضور ولج  
دـه و  گهـیچ حجـابی نیسـت و همـه مشـیود لو      لعل  حضوری دلرد و چون میان حق و ماسو

پـس علـ  لو همـان بلـر لوسـت و علـ  بـه بلـر          ؛ یـرد ت میئلد بلر نش نیزل یا  ةمشاهه
جود حق تبارک و تعاهی همانده نسبت صـور لدرلکـی    ردد. به بیان دگگر نسبت ل یا به وبرمی

و آنیا رل نه به  ردگعدی همان  ونه که نفس به صور لدرلکی خود لحاطه دل ؛به نفس ناطقه لست
لعـ  لد    گابـه  ذلت حـق نیـز بـه ل ـیا     صورت دگگری بلکه به صورتِ حضـوری مـی    وسیل

ور دلرنه و هسنی آنیا عین علـ   ل یا نزد لو حض  و هم ردقیومی دل  لحاط  مجردلت و مادگات
 و حق تعاهی در عل  به آنیا نیادی به صور علمی دگگری نهلرد. ستلو

                                              
جب أن يقيد العلوم بعلومنا التي هي غير علومنا بذواتنا واالمور التي يكفيها الحضور االشراقي وأمّا ما سوي ذلك من علم ي. »1

 )همان(.« االول وعلوم المدركا  بذواتها فليست من التصور والتصديق بالحقيقة
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 ارزيابی قول شیخ اشراق
توسـط صـهرلهمنأهیین بـه بینـرگن      لد آنجا که ل کاالت  یر ل رل  به نظرگ  صور مرتسـمه 

 کدی .به لردگابی قول  یر ل رل  بسدهی میلد لگن رو در لگدجا فقط  1وجه پاسر دلدی  هی لست 
.  یر ل رل  به عل  لجماهی خهلونه به ل یا در مقاا ذلت قائل لست؛ لمـا در لگـن دمیدـه    1

لد لگن رو لگـن لدعـا کـه     دلدی لست؛مشاء رل ن ذگرفنه و مورد خه ه قرلر  هایمبانی و لسنهالل
 ونـه کـه حـاج     بـودی و همـان   مـردود  لسـت وی مدکر عل  لجماهی حق تعاهی در مقاا ذلت 

عل  لجماهی ولج  تعاهی به حقاگق ل ـیا مـورد لتفـا      کردی لست مالهادی سبزولری ه  بیان 
 .لستحکیمان لهیی لد جمله  یر ل رل    هم

 ـرط علـ  بـه آن نیسـت و      . لگدکه  یر ل رل  بیان کردی لست که مجرد بـودن معلـواْ  2
د و مداط عل  حق تعاهی به موجودلت در مقاا فعـل  تولنه منعلق عل  ولقع  وموجود مادی می

ه و هـر  ونـه تم ـل گـا وسـاطت صـور رل مـردود        دلنسنرل حضور عیدی ل یا برلی حق تعاهی 
حضوری دلنسنه لست  قول حق و صحیحی لسـت کـه    و عل  خهلونه رل در مقاا فعل   مردی

ری لد  ـبیات و  وسـیله وی تولنسـنه لسـت بسـیا     هر ز قابل تردگه و خه ه نیست و بـهگن 
رل ماندـه ترکیـ  و تغییـر و تک ـر ذلت       ی در باب عل  خهلونه بـه جزئیـات   هل کاالت ولرد

 پاسر دهه.
همان عها بیان عل  تفلیلی ذلتـی     یر ل رل  ولرد لست  ترگن لگرلدی که بر نظرگ. می 9

بـودن علـ    خـاهی  ل ـکال   لهبنـه  .ولج  تعاهی به ل یا قبل لد تحقق آنیا و در مقاا ذلت لسـت 
 .لستمشاء نیز ولرد   فالسف گ تفلیلی سابق که عین ذلت ولج  تعاهی با ه بر نظر

گکـی   :در تحقق عل  دو رکن باگـه وجـود دل ـنه با ـه     که یر ل رل   دربارة لگن نظر. 6
باگـه بگـوگی     و دگگری حضور چیزی نزد آن موجود مجرد    وجود نوری و مجرد بودن عاهِ

باگه مجرد با ه و موجود مادی فاقه علـ    ی نیست و لگدکه عاه  حنماًکه  رط لول   رط تام
 ؛با ـه و مخهوش می نیستپذگرفندی  لست و مادی بودن  مانع عاه   هن موجود مادی لست 

بـه   دلرد؛دگرل عل  لد سدر وجود و مساو  با وجود لست و مانده آن  گک حقیقـت تشـکیکی   
 ـود و  وجودی گافـت مـی    مطابق با همان درج عل  ه   طوری که هر جا وجود گافت  ود
 ةموجودلت ساری بودی و هر موجـودی بـه لنـهلد     در هم حقیقت عل  همانده حقیقت هسنی 

 ؛دـه کدش عل  و آ اهی دلرد و نلوص دگدی منعهدی بر لگن مطل  تأکیه میلظرفیت وجودی
فاقه عل  بـودی و لد    اتگعدی مادگ  در حاهی که بدا به قول  یر سیرورد بخشی لد عاه  هسنی

 با ده.جمله غاسقات و ظلمات می
                                              

 .170ـ171  ص4  جالحكمة المتعالية في االسفار العقلية االربعة. صهرلههگن  یرلدی  1
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لما هـر موجـودی کـه مجـرد      ؛ رط دل نن عل  نیست  لهبنه باگه خاطرنشان کرد که تجرد
 ـرط عـاه     تجـردْ بگوگی   وهی ل ر لست.لد  هت وجودی و علمی بیشنری برخوردلر   با ه
ـ دلربرخورتجـرد   یلنحـوی لد مرلت  هسـنی    لدعا کدی  همباگه پس  لست  هن  حنـی در   ؛هن

 ضعیفی لد تجرد وجود دلرد. نو مادگات نیز 
صفحات عاه  هسـنی علـ  دلرد و گکـی لد لگـن       نولر به همل ر عل  نور لست و نورلأل .1

تولن به غاسقیت و ظلمانی بودن لجساا حکـ   پس چگونه می  مادی و مادگات لست صفحات 
و مورد عل  ولقع  ـهن مادگـات و غاسـق و ظلمـانی      به عبارت دگگر بین نور بودن عل  ؛کرد

نور لست و چـون مادگـات )لد نظـر     دگرل چون عل ْ ؛دلنسنن مادگات و لجساا هماهدگی نیست
 ؛پس باگه نـور با ـده     ونه و در ولقع عل  حق تعاهی هسنده یر ل رل ( منعلق عل  ولقع می

د؟ چگونه تارگکی و ظلمت سب  نـور  تولن به ظلمانی بودن آنیا حک  کرلد لگن رو چگونه می
 ود و لد لگن باالتر  تارگکی و ظلمات )مادگات( عین نور )عل ( با ده؟ چرلکـه  ـیر ل ـرل     

 لست.عین عل  حق تبارک و تعاهی   معنقه لست وجود مادی و جسمانی موجودلت
 .  یر ل رل  پس لد نقه نظرگ  لنطبا  و نظرگـ  خـروج  ـعا   در مقـاا بیـان دگـه ای      4

  وگه:خود می
لما علمت أن االبصار ليس بانطباع ةورة المرئي في العين ولـيس بخـروج شـيء مـن     

 البصر فليس الّا بالمقابلة المستنير للعين السليمه الغير.
 1إن االبصار إنما كان بمجرّد اضافة ظهور الشيء للبصر مع عدم الحجاك.

نطبا  گا خروج  ـعا  مسـنلزا   تولن  فت صرف بطالن للگن عبارت  یر ل رل  می بارةدر
 ؛کدـه  نخولهـه بـود   لساس آن توجیه مـی  ل رلقی که  یر ل رل  رؤگت رل بر  حق بودن لضاف

 ؛صحت بعضی دگگـر منعـین با ـه     دگرل حلر عقلی در لگدجا وجود نهلرد تا با بطالن بعضی
ن لگن مطلـ   هیین. لهبنه بیاأصهرلهمن  مانده نظرگ ؛های دگگری نیز قابل طرح لستبلکه صورت

بلکـه مدحلـر کـردن و محـهود دلنسـنن       ؛ یر ل رل  نیست  به معدای بطالن گا صحت نظرگ
 .لستها قابل نقه و محل ل کال نظرگه
ولما كان الوجود اعتباراً عقلياً فال شيء مـن علتـه   » نوگسه:می لال رل  حكمة.  یر ل رل  در 7

ل رلقی کـه  ـیر ل ـرل       تولن بیان کرد که لضافجه به عبارت فو  میبا تو 2.«الفيّاضة هوية ...
لنهگشـه و وجـود رل گـک    کده با مشرب فکری  یر ل رل  که لصـاهت مـاهوی مـی   مطرح می

دگرل وجود حقیقی که همان ل رل  حقیقـی لسـت نـزد لو     ؛ساد ار نیست  دلنهلعنبار عقلی می
                                              

 151،سهروردی، حكمة االشراق. 1
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 ست و ماهیات ه  فی حه ذلته ل رلقی نهلرنه.ماهیت ل  مانهلمری لعنباری لست و آن ه می
ـ   .  یر ل رل  با مخاهفت با عداگت و عل  عدـاگی 1 ی و بـا تفسـیر   ئمشـا   و فاعلیـت باهعداگ

آن نیـز قـول    ةرلی خود رل لد حکمای مشاء جهل ساخنه که ثمر  دههخاصی که لد عل  لرلئه می
بهگن معدا که فاعل باهرضا آن فاعلی لست که مدشأ فاعلیت لو تدیا ذلتِ  ؛ستبه فاعلیت باهرضا

 .هوگنی جهل لد هوگت عل  لو نهلرد  و نظاا آفرگدش که مجعول ذلتِ عاه  لوست ستعاه  لو
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