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 301 ..................................................................... علت فرض انوار طولی

 301 ............................................................ کثرت طولی فرع کثرت عرضی
  302................................................................................................................  اقسام انوار مجرد

  304......................................................................  ت یا چگونگی پیدایش انوار مدبّر و برازخعل
  306......................................................................................................................  کثرت نفوس

 307 .......................................................................... تفاوت تدبیر اشیاء
 307 ................................................................................ قابلیت تدبیر

  309.........................................................................................  پیدایش یا فیضان بدون انفصال
  309......................................................................................................  جهت نور و ظلمت انوار
 312 ....................................................................... تفاوت ظلمت با عدم

  315..........................................................................................  تفاوت جنبه فقري انوار عرضی
 316 ................................................................ تنزالت نامتناهی یا متناهی

 318 ..................................................................... ابعادنقد براهین تناهی 
  319.................................................................................................................  تناهی انوار قاهر

 320 .................................................................. تناهی یا عدم تناهی برزخ
  321....................................................................................................  تفاوت میان علت و مدبّر

  322............................................................................................................  هانتیجه این تفاوت
  323.....................................................................................................  قهر و نور، فقر و محبت
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  324.....................................................................................  تفاوت استعدادها پیش از تعلق نور
  325.................................................................................................................  زوجیت ممکنات

 325 ............................................................... محبت معلول نسبت به علت
 326 ...................................................................... محبت علت به معلول

  327/تتمۀ الکالم علی الثوابت و بعض الکواکبالفصل التاسع: فی 
  327..............................................................................................................  دنباله بحث ثوابت
 327 .......................................................................... علت ترتیب ثوابت

 328 .................................................................... شماري ترتیب ثوابتبی
  329........................................................................................  علت محدود بودن فاهمه بشري

 330 ................................................................ عجایب و عدد عالم افالك
 331 .......................................................... چون بدنِ ارباب انواعکواکب، هم

 333 ......................................................................... تفاوت ایام و اوقات
 333 ............................................................... عدم انحصار علل در مادیات

 335 ........................................................ اوضاع کواکب پیش و پس از بعثت
  336/الفصل العاشر: فی بیان علمه تعالی علی ما هو قاعدة االشراق

  338.............................................................................................................  علم، رؤیت و ابصار
  338.....................................................................................................  نظریات مربوط به ابصار
  339........................................................................................................  قابلیت شناسایی اشیاء

 339 ............................................................................... علم نوراالنوار
 341 ............................ تفاوت دیدگاه حکمت اشراقی با حکمت متعالیه در بحث علم

 342 ....................................................................... حضوريعلم اشراقی 
 342 ........................................................................ اجتماع فاعل و قابل

  344.............................................................................  نظریه مشّایی در مورد علم واجب تعالی
 344 ...................................................................تقدم علم واجب بر ماسوا
 345 .................................................................. عینیت علم واجب با ذات

  345.....................................................................................نقد حکمت اشراقی بر نظریه مشاء
  346.............................................................................................................  پاسخ حکمت مشّاء

 347 .................................................................... انتزاع صور از موجودات
 347 ...................................................چون لوازم ذات واجبصور مرتسمه، هم

 348 ........................................................... علمی بر وجود عینیتقدم وجود 
 348 ................................................... مراد از تقدم وجود علمی بر وجود عینی
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 349 .................................................................... تقدم علم بر عدم غیبت
  349 ......................................................................... علم به صور علمی

  351..............................................................................  هاي آناشکاالت شیخ اشراقی و پاسخ
 351 .................................................................. علم یا عدم غیبت از ذات

  351............................................................................  تفاوت علم به ذات و علم به معلول اول
 352 ..................................................... انطواي علم به معلول در علم به ذات

 353 ................................................... هاي متعدد در عدم غیبتاضافهانطواي 
  355.............................................................................................  علم حق تعالی و صور مفارق

  357.....................................................................................  نقد حکمت اشراقی بر علم اجمالی
 359 ........................................................ چون مبناي علمنظریه آفرینش هم

 359 ................................................................ ردّي بر علم حصولی واجب
 360 ........................................................................... علم بدون حضور
 360 ............................................................................ اضافه بودن علم

  361.......................................................................................................  اضافه اشراقی و مقولی
 364 .......................................................... هاي معدوم نزد عالمحضور پدیده

 365 .............................................................. حضور مادیات نزد واجبعدم 
  366................................................................................................................  رابطه علم و بصر

  366........................................................................................................  صفات دیگر نوراالنوار
  367.......................................................................................  لوازم نظریه شیخ اشراقی در علم

  368.................................................................................................................................  عنایت
 370 ......................................................... بازگشت علم واجب به عدم غیبت

 370 ........................................................... هاي متعدد و تکثر در ذاتاضافه
  

  371/عشر: فی قاعدة االمکان األشرف علی ما هو سُنّۀ االشراقالفصل الحادي
  375............................................................................................................  امکان اشرف قاعده

  375.................................................................................................  دالیل قاعده امکان اشرف
 380 ........................................................................ ممکن اشرف مادي
  382..............................................................................................................  تقریر دیگر برهان

  384...........................................................................................  جریان قاعده در جهان طبیعت
  385........................................................................................تصور موجودي اشرف از نور اول

  387...............................................................  تفاوت قاعده امکان اشرف با قاعده امکان اخس
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  387....................................................................................................  شرافت عقول بر مدبرات
 388 ..................................................... شگفتی عالم انوار و ضرورت وجود آن

  388........................................  ها به ده عقلهاي عقول با محدود بودن آنناسازگاري شگفتی
  389......................................................  مشاهده انبیاء و حکما دلیلی بر وجود عالم انوار و ُمثُل

  390................................................................................  علت اختالف مشاهدات اهل مشاهده
  390...................................................................................................  اي از شیخ اشراقیخاطره

  391.........................................................................................................  امتیاز حکمت اشراقی
  392....................................................................................................  تمسک به ظاهر شریعت

  393......................................................................................................  النوع یا کلّی طبیعیرب
  394.......................................................................  النوع براي موجودات طبیعیبودن ربّقالب 

  395....................................................................................  تشبیه آفرینش به بارش ابر و تکلّم
 396 ......................................................... نفی ترکیب و فنا از عقول عرضی

  397...........................................................................................  پذیريجسمانی بودن و تجزیه
  397............................................................................................  تفاوت میان عالم ُمثُل و مثال

  398........................................................................................................  النوع با نوعتفاوت ربّ
  401.............................................................................................................  پاسخ حکمت مشاء

  403............................................................................................  ارباب انواع جوهري یا عرضی
  404..........................................................  النوعود انواع متکثر در وجود بسیط ربّچگونگی وج

  404.................................................................................................  رابطه نظریه ُمثُل با کلّیات
  405...............................................................................................  جمع میان کلّیت و خارجیت

  406.......................................................................دلیلی بر نظریه ُمثُل و نقد سهروردي بر آن
  407.........................................................................................  حلّ تقابل میان کثرت و وحدت

  409...............................................................................................  نسبت میان وحدت و کثرت
  410..........................................................................................................  نفی مثال براي مثال

 411 ............................................................. ثبات مثال و تغییرپذیري افراد
 412 ................................................................... صدق و کذب مشاهدات

  412............................................................................................  صدق مشاهدات انبیاء و اولیاء
 413 ............................................................. معیار صدق مشاهدات دیگران

 414 .................................................................. تبیین عقول و انوار طولی
 414 ........................................... تبیین کثرت عرضی و رابطه آن با قاعده الواحد

  418...................................................................................  دیدگاه حکمت اشراق در این مسأله
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  419/قاعدة: فی بیان جواز صدور البسیط عن المرکب
  420 ...................................................... النوعطولی در ایجاد ربّشرکت انوار 

  422/قاعدة: فی بیان أقسام أرباب األصنام
  422............................................................................................  النوع و اثبات نفوساقسام رب

  424........................................................................................  شدت و ضعف میان انوار عرضی
  425/عشر: فی بیان عدم تناهی آثار العقول و تناهی آثار النفوسالفصل الثانی

  426.............................................................................تناهی و عدم تناهی آثار نفوس و عقول
  427...................................................................................................................  بُعد از انوار ینف

  427..........................................................................................................  اشتراك و امتیاز انوار
 428 ......................................................... نفی تفاوت انوار در عوارض مادّي

 429 ..................................................................... ترکیب از وجود و عدم
 430 ................................................................... تناهی و عدم تناهی انوار

  432..........................................................................................................  تنزل نور قائم بالذات
 433 ................................................................ ي لطیفِ تنزل در قرآنواژه

 434 .............................................................. ناسازگاري نور بالذات و بالغیر
 435 ................................................ دتناهی ممکنات و عدم تناهی واجب الوجو

 436 ............................................................ شدت نوریت و خفاي نوراالنوار
  436................................................................  هادلیل تناهی و عدم تناهی انوار قاهر و آثار آن

  437...................................................................................  تناهی و عدم تناهی آثار ارباب مدبر
  439.....................................................................  هاتناهی آثار نفوس و عدم تناهی حرکت آن

 439 ............................................................. ي قابلیت با فاعلیت انواررابطه
 440 .............................................................. نقش دعا بر اشراق انوار قاهر

 441 .................................................................. و قاهراستمداد انوار مدبر 
 442 ........................................................................ رابطه دعا و استعداد
 443 .......................................................................... نقش دعاي زبانی

 444 ....................................................... ناتوانی از شناخت اشراقات نوراالنوار
 445 ......................................................... ظهور نوراالنوار و خفاي سایر انوار

 445 ................................................................ هاي فیضمقهوریت واسطه
 المقالۀ الثالثۀ: فی کیفیۀ فعل نوراألنوار و األنوار القاهرة و تتمیم القول فی الحرکات العلویۀ

  446/فصولو فیه 
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  446................................................................................................  ازلیت فعل انوار و قدم عالم
  446......................................................................................................................  عالم چیست؟
  446.........................................................................................................................مراتب عالم

  447.....................................................................................  تعلق حدوث یا قدم اشیاء به وجود
  447.......................................................................................  حدوث بر اساس حرکت جوهري
  447.....................................................................................  دیدگاه سهروردي درباره قدم عالم

  448/الفصل االول: فی بیان انّ فعل االنوار أزلی
  449....................................................................................................  ازلیت فعل (کارکرد) انوار

  450..............................................................................................................  برهانتقریر دیگر 
  452...............................................................................................  نقد دیدگاه متکلمان اشعري

  453.......................................................................................  نقد شیخ اشراق بر نظریه اشاعره
  453..................................................................................  هامند آنازلیّت صفات و ظهور زمان
  454....................................................................................................  دلیل دیگر بر ازلیت عالم

  455/الفصل الثانی: فی بیان أّن العالم قدیم و انّ حرکات االفالك دوریۀ تاّمۀ
  457..................................................  خودتوقف هر موجود حادثی بر موجودات حادث پیش از 

  457....................................................................................................................  تعریف واژگان
 457 ...................................................................................... حرکت
 458 ....................................................................................... حادث

  459...............................................................  دلیل توقف هر امر حادث، بر حادث پیش از خود
  461......................................................................................................  امتناع یا امکان تسلسل

  462........................................................................................  مصداق زنجیره نامتناهی حوادث
  465......................................................................................................................  اقسام حرکت

  465...............................................................................................  تناهی یا عدم تناهی حرکت
  466........................................................................................................  تناهی حرکت مستقیم
  467.........................................................................................................  امتناع حرکت تعاودي

  470..............................................................................................  رينامتناهی بودن حرکت دو
  

الفصل الثالث: فی تتمّۀ القول فی القواهر الکلّیۀ الطولیۀ و العرضیۀ و فی أزلیۀ الزمان و 
  471/أبدیته

  473..........................................................................................  دنباله بحث ازلیت زمان و عالم
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  473.................................................................................................  دوري بودن حرکت افالك
  475...................................................................................................  دلیل بر وجود ارباب انواع

  475.......................................................................................  دوام و پیوستگی زمان یا قِدَم آن
  475....................................................................................................  دالیل آغاز نداشتن زمان

  477.............................................................................................................  ناپذیري زمانپایان
  478..............................................................................................................  نفی طرف از زمان

  479.......................................................................................................................  »آن«معانی 
  480.............................................................................................  ارتباط قدم فیض با قدم عالم

  481........................................................................................  اشکاالت دوام فیض و قدم عالم
  481.............................................................................................  یکم: همتایی مفیض و فیض

  485...............................................................  دوم: همانندي فرد فرد مجموعه با کل مجموعه
  487..........................................................................  آمیزش ترکیب حقیقی با ترکیب اعتباري

  489..................................................................  بودن حرکت با نفی آنسوم: برابري نامتناهی 
  

  491/الفصل الرابع: فی بیان انّ حرکات االفالك لنُیلِ أمر قدسی لذیذ
  492/قاعدة: فی بیان انّ المجعول هو الماهیۀ الوجودها

  493..................................  غایت حرکت افالك و چگونگی صدور نفس از عقل و هدف از آن
  493.............................................................................................  غایت حرکات و افعال افالك

  494...................................................................................................  دفعی بودن غایت افالك
  496...................................................................................  چگونگی پیدایش حرکت در افالك

  496..................................................................................................  کروي بودن شکل افالك
  497....................................................................................  علت تشابه و تفاوت حرکت افالك

  497.......................................................................................................................  جعل ماهیت
  498....................................................................................................  مالك نیازمندي به علت

  499/المقالۀ الرابعۀ: فی تقسیم البرازخ و هیئاتها و ترکیباتها و بعض قواها
  499/الفصل االول: فی تقسیم البرازخ

  502.........................................................................................................................  اقسام برزخ
  505/لثانی: فی بیان انتهاء الحرکات کلّها الی االنوار الجوهریۀ أو العرضیۀالفصل ا
  507....................................................................  ها به انوار جوهري یا عرضیبازگشت حرکت
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الفصل الثالث: فی بیان االستحالۀ فی الکیف التی هی تغیر فی الکیفیات ال فی الصور 
  507/الجوهریۀ

  509..........................................................................................  اثبات تغییر و تحول در کیفیات
  510........................................................................................................گانهپیدایش موالید سه

  510...................................................................................................................................  مزاج
  511..................................................................................................................  برآیندهاي مزاج

  511.............................................................................................................  اعتدال مزاج انسان
  512..................................................................................................  حدوث و قدم نفس انسان

  512............................................................................................................  دالیل حدوث نفس
  514/الفصل الرابع: فی الحواسّ الخمس الظاهرة

  514...................................................................................................................  گانهحواس پنج
  514/الفصل الخامس: فی بیان انّ لکلّ صفۀ من صفات النفس نظیراً فی البدن

  515.............................................................................................  شباهت (صفات) نفس و بدن
  517......................................................................................  هایی از افاضه نفس به بدننمونه

  519/الفصل السادس: فی بیان المناسبۀ بین النفس الناطقۀ و الروح الحیوانی
  520...........................................................................  مناسبت میان نفس ناطقه و روح حیوانی

  521/الفصل السابع: فی انّ الحواسّ الباطنۀ غیر منحصرة فی الخمس
  523/الفصل الثامن: فی حقیقۀ صور المرایا و التخیل

  524...................................................................................................................  مسأله یادآوري
  525/المقالۀ الخامسۀ: فی المعاد و النّبوّات و المنامات

  525/الفصل االول: فی بیان التناسخ
  528............................................................................................................  معاد، نبوت و خواب

  528.................................................................................................................................  تناسخ
  532..........................................................................................  دیدگاه سهروردي درباره تناسخ

  535..................................................................................................................  اشکاالت تناسخ
  535................................................................................................................  ـ امتناع انطباق1
  538.......................................................................................  ـ استعداد فراگیري دریافت روح2
  539....................................  اتصال زمان فساد بدن انسانی با آفرینش بدن حیوانـ ضرورت 3

  539............................................................................................................................  بقاء نفس
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  541.....................................................................................................  برهان بقاء نفس انسانی
  543/فصل الثانی: فی بیان خالص االنوار الطاهرة الی عالم النور

  546......................................  بازگشت انوار مدبر به عالم نور یا جایگاه کامالن از اهل سعادت
  550..........................................................................................................  کمال انوار اسفهبدي
  552................................................................  دبر از برازخ مادي و آالم آننتایج رهایی انوار م

  553..........................................................................  تفاوت میان لذت امور مادي و امور مجرد
  556.................................................................................................................  اتحاد انوار مجرد

  557........................................................................................................................  اقسام اتحاد
  560...........................................................................................برهان نفی اتحاد از انوار مجرد

  561........................................................................................................  معیار امتیاز انوار مجرد
  563...................................................................................  استغراق انوار مدبر در قهر و محبت

  564/بعد المفارقۀ البدنیۀالفصل الثالث: فی بیان احوال النفوس االنسانیۀ 
  565.......................................................................  جایگاه نفوس انسانی پس از جدایی از بدن

  568...............................................  هاي عالم طبیعتهاي عالم ُمثُل معلقه با لذتمقایسه لذت
  569................................................................................  خلود انوار متوسط در عالم مثل معلقه

  571............................................................................................................  جایگاه اهل شقاوت
  572...................................................................  تفاوت عالم مثل معلقه از عالم مثل افالطونی

  572..................................................................................................................................  جهنم
  574.....................................................................................................................  جن و شیطان

  575/الفصل الرابع: فی الشرّ و الشقاوة
  575.................................................................................................................  تبیین مسأله شرّ

  576/قاعدة: فی کیفیۀ صدور الموالید الغیر المتناهیۀ عن العلویات
  577..................................................................  چگونگی پیدایش موالید نامتناهی از انوار قاهر

  577/الفصل الخامس: فی بیان سبب االنذارات و االطّالعات علی المغیبات
  579..............................................................  غیبی و نهان و خرق عادتتبیین آگاهی به امور 
  581............................................................................................................  تجرد نور اسفهبدي

  582...............................................................  عوامل کاسته شدن اشتغاالت نفس مدبر انسانی
  584............................................................................................تبیین تعبیر رؤیا و تأویل وحی

  584........................................................................................  تبیین صور رؤیایی کلی و جزیی
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  587/الفصل السادس: فی اقسام ما یتلقّی الکاملون من المغیبات
  589......................................................................................................  هاي غیبیانواع دریافت
  589.......................................................................................................................  اقسام کشف

  591...................................................................................................  تفاوت میان وحی و الهام
  591.......................................................................................  هاي نهانیجوهریت مظاهر یافته
  593..........................................................................................................  تبیین صدا در افالك

  594.....................................................................................................  بینایی و شنوایی افالك
  594.................................................................................................  هاي ارادي عالم مثاللذت

  595.................................................................................................................  مراتب عالم انوار
  595.................................................................................  حضور اشیاء عالم عنصري در افالك

  596...............................................................................................................  تجرد نفس ناطقه
  596/الفصل السابع: مسطور فی لوح الذکر المبین

  597...........................................................................................  هاي اهل سیر و سلوكویژگی
  600....................................................................................................................  بعثت پیامبران

  601/الفصل الثامن: وارد آخر
  602......................................................................................  بیان نکاتی مربوط به علم و عمل

  602..................................................................................  سفارش خدا به گذشتگان و آیندگان
  603.......................................................................................................  گرانسرنوشت عصیان
  604....................................................................................................  اندیشانسرنوشت عاقبت

  605.............................................................................................................  پاداش اهل سلوك
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  مقدمه
از توابع شهرستان  سهروردقمري در دهکده  549الدین سهروردي در سال شهاب
 را اصول فقهو  منطق، حکمتمقدمات وي  1شد.متولد  زنجانواقع در استان  خدابنده

، اصفهاندر از آن  پسآموخت و  مراغهدر  فخر رازياستاِد  مجدالدین جیلینزد 
 رسانید. پایان به  ظهیرالدین قاري نزدرا  خودتحصیالت 

پس از پایان یافت علوم حقیقی و همراه و استاد سلوکی درر ومنظبهسهروردي 
کرد. در  را مالقات تصوفتحصیالت رسمی، به سفر پرداخت و بسیاري از مشایخ 

استعداد، تالش و . عمیق رو آوردبه اعتکاف و عبادت و تفکر سفرها بود که همین 
تجارب حاصل از سیر آفاقی و انفسی، او را به مرتبه حکیم و عارفی بزرگ ارتقاء داد. 

. در یکی از نالیدوي تا بیست و نه سالگی، مکرر از محرومیت از علوم حقیقی می
و به خواسته دیرین  به پایان بردحکمی و عرفانی خود را  ترین اثرهمین سفرها مهم
 .خود دست یافت

و غلبه معتقدات باطنی  اباحتیاط وي در بپرده و بییگفته شده که سخنان ب
آشکار در مباحث علمی، عقلی و سلوکی او بر عالمان عصر خود و نیز غلبه جهل، 

کاران، حسادت حاسدان و کید کایدان، خدعه فریب گرایی و دوري از تعقل،عوام
به خروج از دین و سرانجام را در پی داشت و گرا آشکار برخی عالمان قشري یدشمن

                                                 
اولین  ، اثراالفراح ۀاالرواح و روض ۀنزهکتاب  ،نامه سهرورديمنابع براي زندگیترین یکی از مهم ـ1

 ایرانی کرد دانشمند، مورخ فلسفه و فیلسوف، الدین محمد بن محمود شهرزوريشمس شارح سهروردي،
  .شودگاهی به اشتباه شهروزي نوشته میکه در قرن هفتم است 
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اتهام به به اصرار بر باورها براي جمعی قابل تحمل نبود، و چون اصول آن متهم شد 
خون او  حلبعلماي از نظر و مزید بر علت شد با شرایع آسمانی و دشمنی  الحاد
به دلیل گرسنگی یا جا و همان تادقمري به زندان اف 587رجب پنجم در گردید و  مباح

  . ترتیب سرانجامی همچون سقراط یافت و بدین یا به قتل رسید از دنیا رفت
، شهادت. وي در هنگام نبوغ براي کمتر کسی این همه گران تمام شده است واقعاً

بیش نداشت ولی در عین حال مؤسس حکمتی بود که پیش از حکمت صدرا سال  38
نظیر عیان ساخت و البته یکی از اختصار و بیطایف و دقایق حکمت و عرفان را بهل

 شد. لهینأترین منابع ابداعات حکمی و فلسفی صدرالمتمهم

  
 فلسفه اشراق

فلسفه اشراق از جهتی حکمت احیاء شده ایران باستان است و از جهتی فلسفه 
و  هرمس، زرتشت، افلوطین، ارسطو ،افالطوناي از آراء آمیزه نوافالطونی شرق.

 ،گراست و از دیگر سوو عقلگوید است. از سویی فلسفی سخن می مسلمان صوفیان
ویی بر تعقل ارسطرا  اشراقو  شهودو  کشف و داندعقل را تنها مرجع شناخت نمی

گرایی با ارسطو و ابن سینا همراه نیست و . در عین عقلداندمحض برتر می
  .شناسدرا ناتوان از نمود حقیقت میشناسی ابن سینا و معرفتوجودشناسی 

  
 حکمت سهرورديمنابع 

 فیثاغورث و امپدکلوس مانند طونویژه پیش از افالبه حکمت الهی یونانـ 1
 (امپدکلی)

  حکمت مشاءـ 2
از برخی . وي شخص زردشتآراء و سخنان ویژه بهت ایران باستان حکمـ 3

او در کتاب  .اصطالحات حکمت اشراق را از اوستا و منابع پهلوي گرفته است
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میده و خود را زنده کننده حکمت ایران احکمت االشراق، زردشت را حکیم فاضل ن
مانی و مزدك را  بستگی به حکمت ایران باستان،وي در عین دلباستان دانسته است. 

 .است دانستهگذار داند بلکه آن دو را نکوهش کرده و بدعتن زردشتی نمیامصلح
اشراقی به مقام عرفانی  داند که با شیوهاو حکماي ایرانیان باستان را کسانی می

کیومرث و تهمورث و حکیمانی چون زردشت و جاماسپ را وي  .اندواالیی رسیده
 کرد.معرفی  براي اولین بار در فلسفه

  
  آثار سهروردي 

  :توان به چهار بخش تقسیم کردآثار سهروردي را می
 ،تلویحات، المقاومات مانندهاي فلسفی وي که به زبان عربی است کتابـ 1

 .حکمت االشراق هاآنترین مطارحات و معروف

 . مانندارسی و برخی به عربی استفزبان  رخی بههاي عرفانی وي که برسالهـ 2
ارسی و هیاکل النور و فسرخ، آواز پر جبرئیل، صفیر سیمرغ و لغت موران به  عقل

 . به عربی است کلمۀ التصوف

ها و شروحی که او بر کتب پیشینیان، قرآن و احادیث نوشته است. مانند ترجمهـ 3
چند  ابن سینا و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا و تفسیر رسالۀ الطیرفارسی  ترجمه
  .ن کریمسوره قرآ

هایی که به زبان عربی است و آنها را الواردات و نامهدعاها و مناجاتـ 4
   .التقدیسات نامیده است

رس ها اینک وجود ندارد و یا در دستسهروردي آثار بسیاري دارد که برخی از آن
فهرست  توان دربرخی از آثار وي را تنها می کهنیست و کسی از آن خبر ندارد. چنان

  ي یافت.شهرزور
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فهرست کامل آثار وي با استفاده از فهرست شهرزوري و مقایسه آن با فهرست 
 :استشرح زیر آمدههاسالمیه بدائرةالمعارف (ریتر) در 

 .ـ المشارع و المطارحات، در منطق، طبیعیات، الهیات1
 .ـ التلویحات2

وم ، در دو بخش. بخش نخست، در سه مقاله در منطق، بخش داالشراق حکمۀـ 3
باشد و مذهب و ترین تألیف سهروردي میدر الهیات در پنج مقاله. (این کتاب مهم

 ).نمایدخوبی روشن میهمسلک فلسفی او را ب

ـ اللمحات، کتاب مختصر و کوچکی در سه فن از حکمت: طبیعیات، الهیات و 4
 .منطق

 .ـ االلواح المعادیه، در حکمت و اصطالحات فلسفه5
هاي فلسفی ، یا هیاکل النور. این کتاب مشتمل بر آراء و نظریهـ الهیاکل النوریه6
باشد، بر مسلک و ذوق اشراقی. سهروردي نخست آن را به زبان عربی نگاشته و می

 .است ارسی ترجمه کردهفسپس خود آن را به 

ـ المقاومات، رساله مختصري است که سهروردي خود آن را به منزله ذیل یا 7
 .است قرار دادهملحقات التلویحات 

هاي یک از نویسندگانی که آثار و تألیفـ الرمز المومی (رمز مومی) هیچ8
که آن را در  شهرزورياند، جز اند، از این کتاب نامی نبردهسهروردي را یاد کرده
 .است فهرست سهروردي آورده

 ارسی است، و کسی جز شهرزوري از آنفالمعاد. این کتاب به زبان  ـ المبدء و9
 .استیاد نکرده

سهروردي آن را براي  .ـ بستان القلوب، کتاب مختصري است در حکمت10
  .است ارسی در اصفهان نگاشتهفگروهی از یاران و پیروان مکتب خود به زبان 
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 ـ طوراق االنوار، این کتاب را شهرزوري یاد کرده، ولی ریتر از آن نام نبرده11
 .است

کتاب در فهرست شهرزوري آمده ولی ریتر از قلم ـ التنقیحات فی االصول، این 12
  .است انداخته
. شهرزوري این کتاب را با این نام در فهرست خود آورده، و التصوف کلمۀـ 13
 .استنام (مقامات الصوفیه) یاد کردههرا ب ریتر آن

، شهرزوري این را در فهرست خود آورده و ریتر از آن نام البارقات االلهیۀـ 14
 .تاس نبرده

آن را  ی، شهرزوري در فهرست خود یاد کرده و ریتر نامالنفحات المساویۀـ 15
 .است نیاورده

 ـ لوامع االنوار16
 ـ الرقم القدسی17

  ـ اعتقاد الحکما18
ـ کتاب الصبر. نام این چهار کتاب اخیر در فهرست شهرزوري آمده و در 19

 .شودفهرست ریتر دیده نمی

را  است، ولی ریتر آن ین کتاب را بدین نام آورده، شهرزوري ارسالۀ العشقـ 20
 .است. این کتاب به زبان فارسی است یاد کرده» مونس العشاق«نام هب

را یاد  این رساله به زبان فارسی است. شهرزوري آن .طفولیت تـ رساله در حال21
 .است را نیاورده کرده و ریتر آن

ارسی است. در فنیز به زبان  این رساله .ـ رساله روزي با جماعت صوفیان23
 .شودریتر دیده نمی در فهرستفهرست شهرزوري آمده و 

ـ رساله عقل، این نیز به زبان فارسی است، در فهرست شهرروزي آمده، و در 24
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 .شودفهرست ریتر دیده نمی
 .به زبان فارسی آواز پر جبرئیل ـ شرح رساله25

ـ رساله پرتونامه، مختصري در حکمت به زبان فارسی است، سهروردي در آن 26
 .است به شرح بعضی اصطالحات فلسفی پرداخته

وردي آن را به زبان هائی است رمزي که سهرـ رساله لغت موران، داستان27
 .است فارسی نگاشته

 است، اما ریتر آن، شهرزوري این را به همین نام یاد کردهالغربیۀ غربۀـ رساله 28
است. داستانی است که سهروردي آن را به رمز به عربی ) آوردهالغربۀالغربیۀنام (هرا ب

فته و یا بر آن منوال ن سینا مایه گربنگاشته و در نگارش آن از رساله (حی بن یقطان) ا
 .است نگاشته
 .ـ رساله صفیر سیمرغ، که به فارسی است29

را  شهرزوري نام این رساله را چنین نگاشته، ولی ریتر نام آن .الطیر رسالۀـ 30
ابن سینا  الطیر رسالۀاست. این رساله ترجمه فارسی  (ترجمه رساله طیر) نوشته

 .است باشد که سهروردي خود نگاشتهمی
این رساله را ». من کتاب اهللا و خبر عن رسول اهللا«ـ رساله تفسیر آیات 31

 .است شهرزوري یاد کرده و ریتر از آن نام نبرده
همین نام در هـ التسبیحات و دعوات الکواکب. شهرزوري این کتاب را ب32

است. ریتر مجموعه  فهرست خود آورده، اما در فهرست ریتر کتابی بدین نام نیامده
جا تحت عنوان (الواردات هاي سهروردي را که در این نوع بوده، یکها و نوشتهرساله

شود که کتاب است و احتمال داده می و التقدیسات) در فهرست خود آورده
 .... نیز جزء مجموعه مزبور باشد التسبیحات

 .است ـ ادعیۀ متفرقه. در فهرست شهرزوري آمده33
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 .است ي از این کتاب یاد کرده. شهرزورالدعوة الشمسیۀـ 34

است، اما  ـ السراج الوهاج. شهرزوري این کتاب را در فهرست خود آورده35
 گویدمیو است،  خودش درباره صحت نسبت این کتاب به سهروردي تردید نموده

 .ست که این کتاب از او نباشدا تر آندرست

ین کتاب تنها در فهرست . االواردات االلهیۀ بتحیرات الکواکب و تسبیحاتهاـ 36
 .است شهرزوري آمده

 .است ـ مکاتبات الی الملوك و المشایخ، این را نیز شهرزوري نام برده37

ها را هاي ویژه آنها را شهرزوري نام برده، اما نامـ کتاب فی السیمیاء. این کتاب38
 .باشدها به سهروردي منسوب میاست این کتاب تعیین نکرده و نوشته

در فهرست خود یاد کرده ) 5بار (شماره االلواح، این کتاب را شهرزوري یک ـ39
است که به زبان فارسی است.  که به زبان عربی است و اکنون بار دوم در اینجا آورده

(سهروردي خود این کتاب را به هر دو زبان نگاشته، یا به یک زبان نگاشته و سپس به 
 .)است زبان دیگر ترجمه کرده

 .است العناصر. تنها در فهرست شهرزوري آمده سبیحات العقول و النفوس وـ ت40
بار بنام (هیاکل النور) ـ الهیاکل. این کتاب را شهرزوري در فهرست خود یک41

است و  گوید به زبان عربی است و بار دیگر به عنوان الهیاکل آوردهیاد کرده و می
وردي خود به هر دو زبان فارسی و گوید به زبان فارسی است. این را نیز سهرمی

 .استعربی نگاشته
 .است ـ شرح االشارات. فارسی است. تنها در فهرست شهرزوري آمده42

ـ کشف الغطاء الخوان الصفا. این کتاب در فهرست ریتر آمده و در شهرزوري 43
 .باشدمذکور نمی

کتاب نیز تنها در این » البراجا رسالۀ«ـ الکلمات الذوقیه و النکات الشوقیه، یا 44



30 
 

 .است فهرست ریتر آمده
 است. ریتر نوشته ـ رساله (این رساله عنوان ندارد) تنها در فهرست ریتر آمده45

ها بحث شده، عبارت است از جسم، ی که در این رساله از آنیهااست: موضوع
 .حرکت، ربوبیۀ (الهی) معاد، وحی و الهام

ین را یاد نکرده، ولی در فهرست ـ مختصر کوچکی در حکمت: شهرزوري ا46
گانه حکمت یعنی گوید: سهروردي در این رساله از فنون سهاست، و می ریتر آمده

 .کندمنطق، طبیعیات و الهیات بحث می
اند که هاي کوتاه و بلند عربی از سهروردي نقل کردهـ شهرزوري و ریتر منظومه47

 .اشدبهاي فلسفی و اخالقی یا عرفانی میدر موضوع
  عقل سرخـ 48
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  پیشگفتار
 هـايداوري کـه اسـت یفلسـف اتـبکم ریسـا از زیمتمـا يافلسفه اشراق، متکح
 از کـه انـدهدانسـت ذوقـی حکمـت را آن برخی است. شده انجام آن يهدربار متفاوتی
 صـدر و تصـریح بـدان سـهروردي کهچنان است، آمده دستبه شخصی سلوك طریق

 اند.ندانسته نیز حکمت نام شایسته را آن دیگر، برخی است. کرده اشاره بدان المتألهین
 یـا عقلـی روش نیز و آن دهندهتشکیل اجزاي اجمالی معرفی منظور به مقدمه، این در

  کرد. خواهم مطرح صاراخت به را نکاتی ،آن سلوکی
  
  يگذارنام علتـ 1

  اند:دانسته احتمال دو از یکی را اشراق به متکح نیا يگذارنام علت
 از یکـی هکـ یالهـ و یروحـ و ینفسـان هاياشراق بر متکح نیا بودن استوار ـأ
  است. متکح نیا فهم و كادرا يابزارها
 ایـ هیمشرق متکح را آن ،است نیزم مشرق متکح مت،کح نیا که جاآن از ـب
  اند.خوانده یاشراق
 از متکح نیا معارف و یمبان نخست یعنی ؛است یذوق متکح اشراق، متکح
 ختهیر بحث و برهان قالب در گاهآن ،دیآیم دستبه ذوق و دنیچش و مشاهده قیطر
 متکح هیارا در يسهرورد باشد. داشته را آن یذهن فهم توان مخاطب تا شودیم
 و شهودها و هاشفک جهینت يو يهابحث است. ردهک عمل گونهنیهم شیخو



32 
 

 نیا پیامد است. ختهیر استدالل قالب در يریپذفهم يبرا هک بوده يو يهااضتیر
 دستبه برهان و استدالل قیطر از تنها متکح نیا هک طورهمان هک است نیا سخن
 یسک اگر گر،ید ریتعب به شود.ینم یبررس و نقد نیز وهیش نیهم به تنها د،یآینم
 هم باز ،بداند ریپذخدشه را آن یاستدالل يهاقالب و ندک نقد را اشراق متکح

 را، محتوا نه ،ستهکش را هاقالب هکبل ،است ردهکن وارد اشراق متکح بر ياخدشه
  ست.ین نقد قابل ییتنهابه عقل لهیوسبه محتوا رایز

 هست آن يمحتوا با متناسب آن یبرهان و یاستدالل يهاالبق ای نویسنده، گمان به
 و الـبق تناسب مکح به ،باشد ریپذخدشه البق نیا گاههر ،دارد تناسب اگر ؛ستین ای

 مشـاهدات و اتیـذوق اگـر گـر،ید ریـتعب بـه بود. خواهد ریپذخدشه زین محتوا ،امحتو
 بـود. خواهد ریپذخدشه هم یذوق متکح نیا ،باشد ریپذخدشه برهان و باشد یبرهان
 يرو از ،میردکـ هیـارا لیـدل عنـوانبـه مـا چـهآن) عرفا مانند( دیبگو یسک هکنآ مگر
 و محتـوا تمـام گرانیب يهاقالبعنوان به نه ،است بوده گفتار و زبان يتنگنا و يناچار
  .توست فهم قدر به گفتم من چهآن ای

 یپاسـخ آن بـه دیبا هک است شده مطرح یپرسش که بگوید تواندمی اشراقی حکیم
 اسـت؛ مخاطـب سـتهیشا هاالبق نیا م.یاگفته يزیچ پاسخ عنوانبه هم ما و شود ادهد
 صـاحبان هکـ روستنیا از ما. يشهود يمحتوا ستهیشا نه ،است گفتار و زبان ستهیشا
 اسـتناد سـت،ین آورنیقـی هکـ حال نیع در ل،یتمث به موارد ياریبس در شهود و شفک
 و مـن فرق بر كخا هک ندیگویم ند،یجویم استناد لیتمث به هک حال نیع در و نندکیم

  من. لیتمث
  شود: گفته هک است آن مطلب حق
  دنشیشن از خلق و گفتن ز عاجزم منـ  رک تمام عالم و دهید خواب گنگ من
 رکـ و الل بـه ،يشـهود معـارف گونهنیا به یابیدست ریمس هک است نیا حلّ راه
  ند.ک یط را آن خود تا شود داده نشان
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  افالطون حکمت شرقی تفسیر ـ2
 مغـرب اشـراقِ مـتکح هکـ( افالطـون متکح از یشرق يریتفس اشراق، متکح
 ،دارد وجـود مـتکح نیا سابقه تنهانه افالطون آثار و هاگفته در باشد.یم) است نیزم
 اشـراق مـتکح هکـ شـودیمـ معلوم تب،کم دو نیا لیمسا و مباحث در دقت با هکبل

 هرچنـد و باشـد داشته افالطون حکمت با است ممکن که یتفاوت يهمه با يسهرورد
 افالطـون حکمـت یشـرق ریتفسـ را آن تـوانمی ولی باشد، نیز وي شخصی هايیافته
 بداند باستان ایران حکمت ياحیا را آن که دارد بسیار تمایل سهروردي اگرچه .دانست

  کند.می اشاره بدان مکرر و
 میکـح را او يسـهرورد و اسـت یرانـیا مـتکح گذارانیبن زرتشت ،یبرخ نظربه
 را یرانـیا مـتکح گـر،ید یبرخـ و اسـت امـلک ،بحث و هتألّ در هک خواندیم یاملک
 نیافلـوط و افالطـون مـتکح یعنـی ،نیزمـ مغـرب در یاشـراق يهـاشهیاند يشهیر
  .دانندیم

 ،بـود زرتشـت شـاگردان از هک ثاغورسیف لهیوسهب اشراق فلسفه ،يسهرورد نظربه
 ،آتـش تیـاهم ،یبرخـ نظـربه رفت. نیزم مغرب و ونانی به رانیا از و افتی شگستر
 او يریرپـذیتأث دهنـدهنشان ،ثاغورسیف یفلسف رکتف در نور یتجل زکمر محور عنوانبه
  است. زرتشت راتکتف از

 فلسـفه در يسـهرورد نقـش دیـگویم ،اشراق متکح شارح ،يرازیش نیالدقطب
 يو از قبـل رایـز سـت،ین مؤسـس .شـارح نه و مؤسس نه ،است اگریاح نقش ،یرانیا
 مـتکح نیـا رایز ست،ین شارح و بود شده فراموش یول ،داشته وجود یمتکح نیچن
  است. نبوده نیمع و مبوّب صورتبه

  افالطوندرباره  سینا ابن داوريـ 3
 و افالطـون دربـاره سـینا ابـن دیـدگاه بر سهروردي نقد شد، گفته چهآن رغمعلی
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 دلبستگی نوعی و دارد حکایت افالطون دیدگاه به وي تمایل از انصاف، به وي دعوت
  خورد.می چشم به آن به

 امّـا و« د:یـگویمـ نیچنـ افالطون درباره ،شفا منطق از الطاتغم بحث در نایس ابن
 انکـ فلقـد المـه،ک و تبـهک من نایال وصل ما مۀکالح من بضاعته انک فان یهلاال فالطناال

 بتـوان کـه چیزي و است بوده كاند علوم، از افالطون سهم يو نظربه »ة.مزجا بضاعته
 ،اسـت نبـوده توجه قابل چندان او دانش کمدست و است نداشته نامید، حکمت را آن
 گفتـه بـه باشد. دهینرس ما به هک باشد داشته ییهاگفته و هانوشته و آثار يو هکآن مگر
 سـهم هکـ دهـدینم نشان است، دهیرس ما هب) اشراق متکح( هاآن آثار از چهآن وي،
  باشد. اریبس علوم از آنان

 نیـا اختصـار عوامـل بـه آن، ردّ همـراه بـه نایسـ ابن سخن نیا نقد در يسهرورد
 افالطـون آراي تفصـیل و شـرح نیـز را ارسـطو مبـانی حتی و کرده اشاره زین متکح
 ةوذخمـأ سیالطارسطا بسطها یالت اصول أنّ لمعل یابوعل نصفأ لو و« د:یگویم و داندیم

 لغشـ کذلـ عـن عاقـه انّما و کذل عن عاجزاً ،اهللا عند لمعالو  انک ما انّه و طونالاف عن
 بهـذه مشـغول هـو من و ۀقیبالحق ۀمکالح یه یالت ۀیالذوق و ۀیالجل ۀیشفکال باالمور القلب
  »المهم؟ ریالغ المجمل لیتفص و االصول عیلتفر قتفاری فیک ۀسیالنف ۀفیالشر ۀالمهم االمور
 ردهکـن سیتأسـ يزیـچ خـود از ارسـطو که است این سهروردي کالم گرید ریتعب
 اگـر و اسـت کـرده اخـذ افالطـون از را خود فلسفه بنیادین و مهم مطالب بلکه ،است
 خـورد،یمـ چشـم به مترک افالطون سخنان در ییارسطو جیرا فلسفه مباحث و لیمسا
 بـوده لیدل نیبد بلکه ،است نبوده فروع تفریع و اصول تأسیس از وي ناتوانی خاطر به
 گونـهنیا از غیر و است داشته اشتغال ذوقی و کشفی امور و یقیحق متکح به وي هک
  است. ردهکینم یتلق مهم را لیمسا
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  اشراق حکمت نایافتگیگسترش ـ4
 ،باشد سیناابن دیدگاه بر دلیلی ،اشراق متکح نیافتن گسترش علت است ممکن
 .است غیرحکمی مسایل به آمیختگی و آن نقصان و ناتمامی ،آن علت که عنیم بدین
 آن نقص و خردناپذیري یا نادرستی ،متکح نیا رواج عدم لیدل ،اشراق خیش نظر به
 آن مقدمات و ابزار نساختن فراهم و ییسو از آن بودن يرمز و یدگیچیپ هکبل ،ستین
 بسیاري غفلت و بلند همت فقدان و آن بهیابی دست راه شناسایی از همگان ناتوانی و
  د:یگویم يو است. سو گرید از آن، جویندگان از

 افالطـون و سـقراط و ثـاغورسیف و قلسذانبا و هرمس فانّ ةمرموز نیاالول لماتک«
 یعلـ لـه ةعـدّ ۀمـکالح صـیریف اهالً لها سیل من هایعل طلعی لئال المهمک یف رمزونی انواک
  ».الفجور و الشرور تسابکا

 يرمـز علـت دانـد،مـی حکمت را او مانند و افالطون سخنان کهاین بر عالوه وي
 نااهالن دست است، یقیحق متکح هک متکح نیا هک داندمی امر نیا زین را آن بودن
 اسـت برّان یغیت یقیحق متکح رایز نگیرد، قرار آنان آلوده قدرت و فکر ابزار و فتدین
  افتد. مست ینگز ویژهبه کسی هر دست در دینبا هک

  
  افالطون دربارة ارسطو دیدگاه ـ5

 گـرانید و خوانده عقل را او افالطون هک است یسک تنها و افالطون شاگرد ارسطو
 حسـنات از ياحسـنه را او زیـن یبعضـ و خواندنـد افالطـون مدرسـه عقل را يو زین

 معنـا نـدچ است، افالطون مدرسه عقل ای عقل ارسطو هک سخن نیا اند.دهینام افالطون
  دارد:
 نیـز عقـل آن در هکـ اسـت يامدرسـه افالطـون مدرسـه هکـ است آن یمعن نیولا

 یکـی او مدعاست. این بر گواهی وطارس و هست نیز گراعقل مکتبی و یابدمی پرورش
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 مـتکح گفـت تـوانیمـ رونیـاز ا است، نوافالط مدرسه ای متکح میتعل ثمرات از
  است. آن انکار از یکی عقل هکبل ،ستین اتیذوق و اشفاتکم تنها اشراق
 هـايجنبـه کمـال و افالطون بودن چندجانبه رغمعلی هک است نیا آن گرید یمعن
 آن یعقلـ يهـاجنبـه ،او میتعـال از ارسطو سهم نیشتریب وي، شهودي و عملی نظري،
 افالطـون شـارحان و شاگردان ریسا یمدّع نیا بر شاهد آن. يشهود و یذوق نه ،است

  هستند.
 ،اسـت نظـر و يرأ صاحب و بزرگ یمیکح تنهانه افالطون ،اشراق خیش دگاهید از
 صاحب رئیسنا، الحکمه، امام به افالطون از سهروردي .ماستکح رئیس و میحک هکبل

 عقیـده بـه کند.می تعبیر است، معنوي و مادي کماالت جمع معنی به که النور، و االید
 در هـم و دارد را ریـنظمکـ و ژهیـو گـاهیجا نیـا ينظر متکح در هم ،افالطون وي،
  .یعمل متکح

 ارسـطو ج،یرا یفلسف مباحث در نظر اهل يشوایپ هک است نیا امر این بر وي لیدل
 هکـنیا مکح به افالطون و است افالطون حسنات از ياحسنه و شاگرد ارسطو و است
 یعملـ مـتکح در و دارد يبرتر و تقدم وي بر ينظر متکح در است، ارسطو استاد
از  اسـت، بهـرهیبـ آن از ارسـطو ظـاهراً هکـ است ذوق و دوشه و شفک صاحب هم
 ،یعملـ و ذوقـی متکح در افالطون ،یبرخ نظر به نیست. سنجش قابل وي با رواین
  است. ماکالح خاتم
 را حقیقـی حکمـت از انـدکی بخـش که ،ينظر و یبحث متکح افالطون، از پس
 عمـده بخـش هکـ یذوقـ و یشـفک اصـول هک ردک دایپ گسترش چنان داد،می تشکیل
 بخش و شد سپرده یفراموش به ،دادیم لیکتش را آن يمحتوا و مغز و یقیحق متکح
 بسـیاري توجه مورد و نشست شهودي و یقیحق متکح يجا به آن، شده فربه ينظر
 رایـج، مـتکح عنوان به غرب و شرق در نتیجه، در و گرفت قرار دانش جویندگان از

  گرفت. رقرا پذیرش مورد
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 دربـارة افلـوطین ماننـد او از پیش ذوقی حکیمان دیگر نیز و سهروردي سخنان از
 تـرآسـان یبحثـ و ينظر متکح ییسو از که گفت و دریافت نیچن توانیم آن علت
 ،دارد يمتـرک يازهـاینشیپ و مقدمات رایز است، فهم قابل همگان يبرا و آسان بلکه
 اشـراق مـتکح فهـم يبـرا رمزآلـود. مهـ و اسـت پیچیـده هم ،اشراق حکمت ولی
 تنهـانـه هکـ اسـت فرسـاطاقت و سخت چنان و ندارند همگان هک است الزم یمقدمات
 مشـتاق بدان تا شناسندنمی را آن هکبل ،روندینم آن دنبالبه حکمت جویندگان يهمه
 آن نـدگانیجو ،روایـناز  .بخرنـد جـان بـه را هاسختی آن بهیابی دست براي و باشند
 اتکـادرا و معـارف گذشـته، نیـا از آن. بـه افتگانیدست به رسد چه تا ندکاند اریبس
 است یباطن يقوا و دل ،آن كدر و فهم ابزار و دارد ارکسرو یآدم جان و دل با یذوق
 نفـس و عـتیطب از هک یدل صاحب جاستک و آیدنمی کاربه طهارت بدون ابزار این و
 پر و دنیچش و افتنی ستهیشا تا باشد نیالوده اغیار به را خود و باشد ردهک گذر شیخو
 از برخـی يزود بـه هکـچنـان و است سنگین و بزرگ بس کاري ،امر این باشد. شدن
  است. فرساطاقت هک حقاً د،ید میخواه نهیزم نیا در را يسهرورد يشنهادهایپ

  
  اشراق متکح نهیشیپ ـ6

 متکح به سهروردي اشراق متکح نهیشیپ و نهیزم که است این بر بسیاري گمان
 یکـی را افالطـونی و ایرانـی حکمت دیگر، برخی .گرددیم باز باستان رانیا خسروانی
 گفتـهبـه انـد.دانسـته ایرانـی حکمـت از اقتباسی را یونانی حکمت نیز برخی و دانسته
 ،یونـانی افالطـون فلسـفه با) پارس( رانیا یاشراق متکح الذهب، مروج در يمسعود
 در لـدونخ ابـن گفتـهبه و است یکی دو آن حقیقت و محتوا و است ادفمتر لفظ دو

 هـم هاآن انیم در یعقل علوم .داشتند یعقل علوم در یبزرگ گاهیجا فارس قوم مقدمه،
 ،ونـانی اشـراق مـتکح يایـن وي، عقیـده بـه ژه.یو عمق هم و داشت ژهیو يهگستر
 سـلوك و ریاضـت ریـقط از سهروردي صورت، هر در است. انیرانیا اشراق متکح
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 باسـتان ایـران حکمـت تفسیر هم که پرداخت ايفلسفه تأسیس به عقلی تأمل و عملی
 کـین کشـته جـوانی، در اگرچـه و باسـتان یونـان حکمت تفسیر هم و رودمی شماربه

 ماننـد بزرگـی فیلسـوفان کـه شـد ماندگار ايگونهبه اشفلسفه ولی ،گردید بدخواهان
  پذیرفتند. تأثیر آن از عمیقاً هینالمتأل صدر و میرداماد
 در را یمشـائ متکح بار نینخست يبرا ،است یرانیا بزرگ يماکح از هک ردامادیم
 یفلسـف آثـار نیتـرمهـم از هکـ را قبسـات تابک يو .ختیر فرو عرفان البق و جامه
 يادوره در هکـ را اشـراق مـتکح وي .اسـت نگاشته کسب نیهم به رود،می شماربه

 يرازیشـ نیلدصـدرا يو از بعد و ردک ایاح بود، شده سپرده یفراموش به ینطوال نسبتاً
 اسـتاد ارکـ اسـت، هیـمتعال متکح نام به یفلسف ماندگار و دیجد تبکم گذارانیبن هک

 و خـتیدرآمگر یدکیـ بـا را یذوق و یعقل يهاوهیش يهمه يو .نمود لیمکت را خود
 را یمشـائ قیـدق و قیـعم مباحـث هم هک ردک سیتأس را مندسامان و سازوار یمتکح
 بـر و لیتفصـ بـه را یالمـک مباحـث هم ؛را یاشراق یذوق و یعقل مباحث هم و دارد
 .را یعرفـان و شـهودي قیدق مباحث هم و است نموده تفسیر و تبیین ریخردپذ یاساس
 حاصـل راصـدر المتـألهین  هیـمتعال مـتکح برخی هک است هاجنبه نیهم به توجه با
  اند.دانسته یذوق ـ یعقل مشرب هارچ یختگیآم

 پراکنـده صـورت به که را چهآن تمام هک سمیبنو یتابک خواستمیم د:یگویم صدرا
 را همـه ،داشـت وجـود عرفـا و نیلمـکمت اشراق، مشاء، يماکح از انینیشیپ تبک در
 در و شـد حاصل یرضغ نیچن هیمتعال متکح با و نمک هیارا و جمع جاکی صورتبه
 بـر اضـتیر و رکـذ و رکف اثر بر هک زین را یقیدقا و قیحقا و اسرار از یبرخ حالنیع
  2.امآورده مباحث نیا ضمن در است، شده ارکآش و شفک من

                                                 
ن، طبقات الحکما/ تاریخ الحکما/ اخبار منابع: سخنان صدرا، مقدمه االسفار االربعۀ؛ سخنان افالطوـ 2

  .16/19الحکما؛ سخنان سهروردي، حکمۀ االشراق ص
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  اشراق متکح و هیمتعال متکح چهارگانه يسفرها تفاوت
  صدرا چهارگانه يسفرها

  حق. به دنیرس و خلق از دنیوچک الحق. یال الخلق من ـ1
 .الحـق یفـ بـالحق حـق عـالم در احتیس و گردش بالحق. الحق یف الحق من ـ2
 و است ممکن ،عتیطب عالم در یعرض تکحر مانند ربوبی عالم در حرکت يو نظربه
 ،اسـت نهـاده سـر پشـت را سفر نیا هک یسک رد.ک تکحر زین یربوب عالم در توانیم

  دارد. را خلق به برگشت توان اغلب
 و ندارند را سفر نیا هک یسانک .خلق به حق از فرس بالحق. الخلق یال الحق من ـ3
 در صـفات و اسماء یلیتفص ظاهرم در را حق هک هستند یسانک گردند،ینم باز خلق به
  نند.کیم مشاهده یربوب عالم
 یلیتفصـ مشـاهده بـالحق. ،خلـق در خلـق از سفر بالحق. الخلق یف الخلق من ـ4
 ،عـالم اوتمتفـ مظـاهر در و خلـق در ...و  میعلـ ایـ رب اسم مانند یتعال حق اسماء
 در و یخلقـ مظـاهر در حق یلیتفص تیعبود و خلق عالم در وگذارگشت نیا .بالحق
 نبـوت مقـام بـه هکـ اسـت یسـانک یژگـیو از ،آن در يفنا هکبل وحدت مشاهده نیع
  دارند. غیتبل مقام يبرا را الزم استعداد هک انددهیرس

 نخسـت سـفر با هاآن اساسی تفاوت دهنده اننش ،اخیر سفر سه بودن بالحق نکته:
  است.

  یاشراق شیخ چهارگانه يسفرها
  حس عالم در گذار و گشت ـ1
  نفس عالم در گذار و گشت ـ2
  عقل عالم در گذار و گشت ـ3
  تیربوب عالم در گذار و گشت ـ4
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 گذشتن عقل از ،دنیرس عقل به ،گذشتن نفس از ،دنیرس نفس به ،گذشتن حس از
 چهارگانـه يسـفرها ،گرید ریتعب به و یدوران نه ،یطول است يسفر ،دنیرس ربّ به و
 .نـدارد نـزول قـوس بـا یارتبـاط و دارد ارتباط صعود قوس به اشراق خیش دگاهید از

 ره.کـ گردش انندم است یدوران يسفر هک هیمتعال متکح چهارگانه يسفرها برخالف
 هکـ يصـعود و یزولـن بـرزخ در تکحر ؛يصعود هم و است ینزول هم ،تکحر نیا

 آن ،ینزول برزخ ای نزول قوس نیا از مقصود اگرچه ،دارد دربر را است يدور یتکحر
  دارد. ارتباط انسان مالک مراتب به بلکه ستین نشیآفر مراتب به مربوط ینزول قوس
 دوم مرحله با هک است تیربوب عالم در ورود ،يسهرورد رکتف در انسان ریس تیغا
  است. قیتطب قابل درامالص دگاهید از سفر
 ،آن از یبخشـ اگرچـه اند.خوانده یرانیا متکح را اشراق متکح هک ستین یکش
 یاشـراق مـتکح ،شـد گفتـه هکـچنـان یولـ است نیوطلاف و افالطون متکح شرح

 از ياریبسـ ،صـورت هر در 3.گرددیم ازب یرانیا يهاسرچشمه و منابع به زین افالطون
 يهـاشباهت و شده گرفته االصلیرانیا منابع از قاشرا متکح در شده مطرح مباحث
 شـده اقتباس و اخذ یرانیا منابع از يسهرورد يهاشهیاند مکدست دارد. آن با ياریبس
  .یغرب يهاترجمه از نه ،است
  

  سلوك و ریس اقسام
  یمحبوب ریس ـ2 یمحبّ ریس ـ1
 ياصـوق تیـغا يسـو بـه ،دنیـورز محبت و تالش و همت با انیآدم :یمحب ریس
 عـتیطب عـالم مـاوراي بـه و روندیم رونیب عتیطب عالم از و نندکیم تکحر شیخو
 یجمعـ صورتبه یاله اسماء و صفات يتماشا به جاآن و دنرسیم تیربوب عالم یعنی

                                                 
  .باره انجام نگرفته است و با دالیل قطعی قابل اثبات نیستاز دیدگاه تاریخی تحقیق عمیقی در اینـ 3
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 توان ياندازه به یجمع و مانندیم عیمن مقام نیا در آنان از یجمع .دنپردازیم یقرآن و
 به زین را گرانید تا گردندیبرم ،یتعال حق هیامتنان یاله مترح افتیدر استعداد و خود
 و یفرقـ صـورت بـه را یالهـ صفات و اسماء عالم، نیا در آنان برسانند. عیمن مقام آن
 ياریـ خـود سـتهیشا مـالک بـه دنیرسـ يبرا خدا خلق به و ندنکیم مشاهده یلیتفص
 و است یمحبّ ریس ر،یس نیا د.برنیم شیخو دنبال به را آنان انکام حد تا و رسانندیم
 از یبخشـ ر،یسـ نیـا صـاحبان اسـت. یتسـابکا یعلم آن، به مربوط علم درجه نیاول

 را یبخشـ اسـت نکمم و دوم سفر در را یبخش و گذرانندیم اول سفر در را انعمرش
  بگذرانند. چهارم سفر در را گرید یبخش و سوم سفر در

 شـود،یمـ انجـام بنده به یتعال حق یزلا یذات حبّ تعلقبر اساس  هک یمحبوب ریس
 و اءیـانب ماننـد است. یموهوب ای یوهب علم آن، به مربوط علم هکبل ردندا یتسابکا علم
 ینفسـ در و یدمـ در را چهارگانـه يسـفرها يهمـه حضرات، آن .یاله اءیاول از مّلک
 اسـت. بـربرا آن ازشان خروج با عتیطب در ورودشان نند.کیم یط آن از مترک در هکبل
 آتانی اهللا عبد ینّإ« و دندیتوح قتیحق به مترنم عتیطب عالم در ورودشان آغاز در آنان

  اند.افتهی دست آن قتیحقو  تیعبود تمام به در واقع و ندیگویم 4»الکتاب

  يسهرورد فلسفه منابع
 زبـان بـه نایساسـان زمـان در هک اوستا يبرا یجامع شرح ای ترجمه زند، تابک ـ1
  است. شده رجمهت يپهلو

 نقـل آنهـا از ایـ ،دارد اشـاره آنهـا به اشراق خیش هک رانیا یباستان یفلسف تبک ـ2
  نباشد. دست در تبک نیا نونکا اگرچه .ندکیم مطلب
 منـابع بـا يسهرورد كاشترا مطلب، نیا بر شاهد .یاوستائ یمذهب و ینید تبک ـ3
 قـول نقـل ایـ برده نام هک ستا یبزرگان و ماکح یاسام ای اصطالحات در قیعت یرانیا

                                                 
 .30مریم، ـ  4
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 ماننـد: یرانـیا گانـهدوازده يهـاجبـر نـام ،)ياسـفهبد( ياسپهبد نور مثالً .است ردهک
 بوزاسـف، آترپـات زرتشـت، ر،یفرشادشـ :یرانـیا يهـاتیشخصـ ؛أمرداد بهشت،یارد
  است. كاند اریبس ونانی دانشمندان يهانام و اصطالحات .سبیولج

  
  يسهرورد اشراق حکمت در سلوك اهمیت

 يعمر ثرکا و گذشته من عمر از سال 30 حدود اآلن تا د:یگویم مطارحات آخر در
 خبـر عنده من أجد لم و العلوم یعل مطلع كمشار عن التفحص و االستخبار و االسفاریف

 راه قیـرف و کیشـر يجسـتجو در را عمرم شتریب( بها. ؤمنی من ال و فهیالشر علوم عن
 ریمسـ نیـا در تـا باشـد، كسـلو یچگـونگ از مطلع و یقیحق علوم به آگاه و آشنا هک

 باشد، داشته باور بدان و آگاه علوم نیا به هک را یسک یول کردم سپري باشد، میراهنما
  ).افتمین

 باورمندان و انعالقمند رایز ،است نبوده یمشائ متکح ،یعلم نیچن ،ستین یکش
 مقصـود لیـدل نیهم به نیهمچن .دانبوده اریبس عصر آن در ،فن نیا در ریخب عالمان و
 38 ایـ 36 در 587 سـال در يو اسـت. نبـوده يظـاهر علـوم ریسا و المک علم، آن از

 مـۀکح) 582 سـال( خود، مرگ از شیپ سال شش حدوداً است. دهیرس قتل به یسالگ
  است. نوشته را االشراق
 هرچه تگفیم شتریپ هک است داده رخ او یزندگ در اتفاق چه یسالگ 32 تا 28 از
 آن :دیـگویمـ اسـت، نوشـته را اشـراق مـتکح هک یسالگ 32 در کنیا ،افتمین گشتم
 آن و امهافتــی کنــیا ،افتمیــن و بــودم دنبــالش بــه عمــرم طــول در مــن هکــ را یعلمــ

  است. االشراقۀمکح
 ایـ باشـد افتـهی دسـت راه قیـرف و اسـتاد به ای انیم نیا در دیبا هک رسدیم نظربه
 عنـوانبـه را االشراق مۀکح آنبر اساس  و باشد ردهک دایپ ،بوده ستنادا قابل هک یمنابع
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 گـرید علـوم ماننـد بـدان دیـنبا شد، گفته چهآن بهبا توجه  باشد. نوشته یقیحق یعلم
  ست.ینگر

 راه ،سـتین یبحثـ و یعقل قیطر ،علم نیا آوردن دستبه قیطره کنیا بهبا توجه 
 بـا هکـ میدیرسـ ییجـا به اگر ،رونیاز ا اشد.ب يگرید قیطر دیبا هم آن یبررس و نقد
  م.ینکن نقد را آن یبحث متکح اریمع با بالفاصله نبود، سازگار یبحث لعق و متکح

 يبـرا ییتوانـا دیـبا ،دباشـ داشته را یعلم در يداور قصد سک هر گر،ید ریتعب به
 ،علـم آن در هکـ اسـت نیـا يداور شـرط نیاولـ و باشـد داشته را علم آن در يداور

  باشد. نظر صاحب
  
  علم نیا انجویندگ يهایژگیو
  باشند. داشته يعلو امور به الغاشت و بوده اضتیر اهل هک یسانک ـ1
 يو .باشـد شـده دهیـتاب هـاآن بـر یالهـ انوار و بوده یاله ظهورات یتجل محلّ ـ2
  د:یگویم

 فائض ورن هو و یاالله البارق هیعل ورد قد ونکی نأ تابکال هذا ئقار درجات لقّأ و
 باالمور االشتغال و المجاهدات و اضاتیرال بیعق الناطقۀ النفس عن ۀیالعقل داتالمجرّ عن
  .مۀکالح ریسکا وه و احوالها و داتالمجرّ متعلّی و ۀیالروحان ۀیالعلو

 بـه پـرداختن و يویـدن اشـتغاالت از ردنکـ مکـ و هـااضـتیر دنبالبه علم طالب
  دارد. نام نازل علم هک ابدییم دست یقیحقا به ،يعلو اشتغاالت

 یعلـ عطالّالا نهکمیال هذه له حصلیلم فمن البوارق هذا یعل تابکال هذا البتناء و ـ3
 بهـذا نتفـعیال ،صـفاتها و ۀیعقلال مجرداتال اتوذ تعرف من قالیام مفهیال و اسراره دقائق

 قـۀیبطر هیـفعل دهحـو البحـث اراد فمـن ،رهیـغ او البحـث اصحاب یف انک سواء تابکال
 امـرهم نتظمیال ونیشراقاال و ۀیاالشراق القواعد یف مباحثۀ و المک معه لنا سیل و نیالمشائ
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  .ۀینور سوانح دون
  
  بوارق جذب يهاراه

  آورد. دستبه یکپزش دستورات بردن ارکبه قیطر از را خود املک سالمت ـ1
 را يویدن و يماد يهالذت و هایخوش به خاطر تعلق و یرونیب عوائق و عالئق ـ2
  د.ینما ینف ای و رفع قطع،
 ضـرورت حـدّ در جـز هکـبل دهـد قرار خلوت و ییتنها را شیخو مقصد تنها ـ3

  باشد. نداشته یجمع ارتباطات
 سـر از هک يطوربه ،ندیبنش خلوت به و ندیگز ینکس کوچک و کیتار یاتاق در ـ4
  باشد. دوربه یمردم و یعموم و یعرف اشتغاالت و صدا و

  رد.یبگ وزهر ـ5
 نـان نمونـه: عنـوانبـه( نـد.ک افطار كپا یول كاند ییغذا با مغرب اذان از بعد ـ6
  .)نجدک ای بادام روغن با خوشبو هیادو حبوبات، ،يسبز خوب،
  اهد.کب خود كخورا از لقمه کی شب هر ـ7
  .سازد معطر خوشبو يهاروغن و عطر با را خود بدن و سر ـ8
  سازد. مفرح خوشبو مواد با ستهویپ را خود نکمس و اتاق ـ9

  .باشد مشغول او درگاه مقربان و خدا ادی به دل و زبان با وستهیپ روز و شب ـ10
  باشد. گردانيرو آن متعلقات و بدن از ـ11
  سازد. رونیب اوقات و جهات و مانز و نیزم از را خود ـ12
 .ردکـ دایـپ دسـت یقـیحق موعلـ بـه تـوانینم قیطر نیا از جز هک است نیا حق
 و بجنباند یدل نه ،دهد سک نشان راه نه ،است یآدم بالو و زرو رفاًص ،یذهن اطالعات

  برد. راه را یسک نه
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  اضتیر جهینت
 عقـل از هکـ ریدلپذ است ينور برق، شود.یم جادیا يو يبرا برق ،اول قدم در ـ1
  رود.یم و دیآیم لحظه کی .تابدیم نفس بر

 از و سـوزاندیم را بدن هک است ينور حرق ود.شیم حاصل حرق بعد، قدم در ـ2
  شود.یم یآدم نفس و جان ظلِّ و هیسا ،بدن هک يطوربه ،بردیم انیم

 گذشـتن شیخو از طمس شود.یم حاصل طمس مرحله، نیا از قدم نیآخر در ـ3
 محبـوب از جـز مرتبـه نیـا در یآدمـ هک ياگونهبه ،است دادن دست از را شیخو یا
  5باشد. نداشته یآگاه و اطالع شیخو

  
  فلسفه جویندگان طبقات

  .بحث طالب هم و اندهتألّ طالب هم هک یسانک ـ1
 سبک یپ در تا دانندینم مندارزش يامر را بحث و اندهتألّ طالب تنها که یسانک ـ2
  باشند. آن

  هستند. بحث طالب تنها هک یسانک ـ3
  اولند. دسته از اشراق متکح طالبان
اند، خطا و آنچه یافته ،برد نخواهند معرفت و فهم و علم از ياهبهر چیه سوم گروه

 و عقـل هبـ اعتماد و استناد خاطربهنیز  دوم دسته .دستانند یته نهایایا خطاپذیر است، 
  ابند.یینم دست قیحقا بهنیز  اینان .ندریخطاپذ ،یعقل يجزو معارف
  

  متکح اقسام
  .دیآیم دستبه اضتیر قیطر از تنها هک االنوارعلم و یذوق یاله متکح ـ1

                                                 
  .562ـ 561ر.ك. حکمۀاالشراق، ـ 5
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  است. افالطون وهیش هک یبحث و یذوق یاله فلسفه ـ2
  .است نیشائم قیطر هک یبحث یاله فلسفه ـ3
 خـاطرنیهمبه و انجامدیم وصل و شهود به رایز ،هاستمتکح نیبرتر اول قیطر
  ابد.ییم دست ریخطاناپذ علم به آن صاحب هک است

 ریخردپـذ و یعقلـ يهـاچـارچوب در يسهرورد سفهفل هک است يادآوری به الزم
 فلسـفه در چـهآن یولـ ،نمـود مسـتدل و یبرهان را آن توانیم و است شیگنجا قابل
  ست.ین نیچن الزاماً است، یزرتشت

  اشراق خیش دگاهید از ماکح اتفاق موارد
  خداوند جانبههمه دیتوح ـ1
  عالم بودن میقد ـ2
  معاد ـ3
  شقاوت و سعادت ـ4
  اءیاش همه به یلاعت واجب علم ـ5
  واجب صفات تینیع ـ6
  یتعال حق بودن بالذات فاعل ـ7
ه یا عتیطب جهان و نفس عقل، گانهسه عوالم ـ8   جرم و مادّ

 از ،نـدک ارکـان و ردینپذ را مباحث گونهنیا هک یسک ،كاشترا اتکن نیا بهبا توجه 
  داشت. یمکحِ بحث وا با توانینم خاطرنیهمبه .است خارج متکح قلمرو
  

  یمانکح طبقات
 لیمسـا بـر احاطه بدون و البحثمیعد یول هتألّ در قیعم و لمتوغّ یاله میکح ـ1

  اند.دسته نیا از هاآن مانند و حالج د،یزیبا .یبحث
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 ماننـد و ارسـطو ،یفـاراب نا،یسابن .التأله میعد یول بحث در لمتوغّ یاله میکح ـ2
  اند.دسته نیا از هاآن

 و نیافلـوط افالطون، ،يسهرورد .بحث در لمتوغّ و هتألِّ در لمتوغّ یاله میکح ـ3
  گروهند. نیا از هاآن مانند
  .بحث در متوسط و هتألِّ در لمتوغّ یاله میکح ـ4
  .البحث فیضع و هتألِّ در لمتوغّ یاله میکح ـ5
  .هالتألِّ متوسط و بحث در لمتوغّ میکح ـ6
  .هتألِّ در فیضع و بحث در لمتوغّ یاله میکح ـ7
  .دو هر در متوسط یاله میکح ـ8
  .دو هر در فیضع یاله میکح ـ9
 يبـرا یولـ ،اولنـد يدسـته سـه ،دارنـد ژهیـو قـوت نقطه هک توجه قابل مانیکح
 سوم دسته اگر اند.سوم گروه هادسته نیترقیال) یاسیس ،ینید ،يرکف( يویدن ییشوایپ

 دسـته هکـبل ،ندارنـد حیترج دیگري بر کی چیه امر این براي دوم و اول دسته نبودند،
 و شـماردیمـ اول دسته از را امبرانیپ وي اول. دسته ها،آن از پس و اندستهیشا چهارم
 بـه یسخن نیچن انتساب اگر .داندینم ستهیشا هاآن يبرا را ایدن استیر خاطر،نیهمبه
 اسـتدالل انـد،هبود استدالل يدارا امبرانیپ اگر( است. فاحش يخطا ،باشد درست يو
 نیهمـبـه دیشـا امبر.یـپ يبـرا نیقی حصول يبرا نه ،است مخاطبان به امیپ انتقال يبرا
  .)پادشاهان برخالف ،نبودند هاآن فرمان تحت مردم ثرکا هک است لیدل

  
  اشراق متکح هايفصل و مقاالت ها،بخش فهرست

 ؛شـهیاند يزوتـرا و رکـف ضـوابط یکم، بخش دارد: یلک بخش دو اشراق متکح
  »منطق بخش«

  .دارد نام یاله انوار هک فلسفه دوم، بخش ـ2
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  دارد: تقسم سه اول بخش
  معرفت به مربوط مباحث ـ1
  ایقضا و حجت به مربوط مباحث ـ2
  مغالطات به مربوط مباحث ـ3

  دارد: مقاله پنج دوم بخش
  رنوراالنوا از شده صادر نور نیاول نوراالنوار، نور، قتیحق نور، درباره ـ1
  آن مراتب و تاوجود بیترت ـ2
  قاهر انوار و نوراالنوار يرگذاریتأث تیفیک ،نوراالنوار فعل یچگونگ ـ3
 دو نیـا انـهیم هکـبل ،ظلمـت نـه و تسـا نور نه هک چهآن یعنی هابرزخ میتقس ـ4
  .است
  هاالهام ها،خواب امات؛من و هاوتبن معاد، ـ5
  

  اشراق متکح در یهست مراتب
  »نوراالنوار« قاهر نور ـ1
  هیطول انوار ای عقول ـ2
  هستند. بالذات قائم انوار مرتبه، سه نیا .هیعرض انوار ای نفوس ـ3
 ریبـالغ قـائم نـور، از مرتبه نیا .یوانیح ،ینبات ،يجماد ،يماد ،یمثال يهاتأیه ـ4
  است.
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  االشراق مۀکح
  بهایترت و جودالو يمباد و نوراالنوار و ۀیاالله االنوار یف :یالثان القسم

  مقاالت خمس هیف و
   :یاالول المقالۀ

  أوالً  منه صدری ما و نوراالنوار و قتهیحق و النور یف
  ضوابط و فصول هیف و

  
  اندیشه توزین
 یکـی دارد. سـنجش ابـزار دو ،آن نیتـوز ایـ و خـود شـهیاند حیتصح يبرا انسان
 همـان ،او يرکـف چـارچوب .او یدرونـ چـارچوب يگرید و است يرکف چارچوب
  است. فتصوّ و عرفان ،يو یدرون چارچوب و است فلسفه و منطق
 خود يهاافتهی نیتوز به و ندک استفاده خود یدرون يابزارها از یسک ستین نکمم
 يابزارها با نه و باشد همانند يااندازه تا گرانید يهاافتهی با شیهاافتهی نه یول بپردازد
 يهـاافتـهی باشد. نیمتبا هکبل و باشد نداشته یشباهت چیه گرانید یدرون استفاده مورد
 میتعـال از هکـ یسـانک يهـاافتـهی بـه نـه و باشـد همانند داراننید يهاافتهی به نه يو

  اند.بهرهیب نید و یآسمان
 هـم بـا دسـتاوردها و هـاافـتیره از ياریبسـ در یحیمس و يهند ،یاسالم عرفان
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 زیـن يرکـف مباحـث در اسـت. كانـد هـاآن يهـاتفـاوت و دارنـد اریبس يهاشباهت
 و ننـدک رشـد معمـول طوربه ابزارها نیا شرایطی در اگر ،رونیاز ا هستند. گونهنیهم
 اتکاشـترابایـد  برخوردارنـد، ابزار نیا از هک یسانک غالب ند،یآ ارکبه و شوند تیترب
 ــ2 ردازنـد.نپ اند،پرداخته گرانید هک یموضوعات به ـ1 ه:کآن مگر باشند داشته ياریبس
  بپردازند. دیجد موضوعات به

 دهیـنفهم یعقلـ چیهـتاکنون  هک بفهمد یسک عقل را يزیچ داشت، انتظار توانینم
 نبـوده متعـارف عقـل نیا هک دیفهم توانیم داد، رخ یاتفاق نیچن هکیصورت در .است
 ییارهـاک هالبتـ دارد. هم به تام شباهت اند،آورده اءیانب را چهآن يمحتوا هکچنان ؛است
 ظـاهر از متعـارف یآگاه برحسب ،است داده انجامه السالم ـ یـ عل خضر حضرت هک
  است. رمتعارفیغ عت،یشر

  

   االول: الفصل
  فیتعر یال حتاجیال النور انّ یف

 مـن أظهـر شـئ الو  الظـاهر فهـو شرحه و فهیتعر یال حتاجیال ما الوجود یف انک ان
  ف.یالتعر عن منه یأغن شئ فال النور،
  

  نور تعریف
 اتـبکم ریسـا در یهسـت يریناپـذفیتعر با را بحث نیا( .ستین ریپذفیتعر نور
  )رد.ک سهیمقا توانیم یفلسف
 باشـد، ظـاهر هکـ يامر و است ظاهر نور هک است نیا نور يریناپذفیتعر بر لیدل
  محال. و است حاصل لیتحص است، ظاهر هک يامر اظهار هکبل ندارد، مُظهِر به اجیاحت
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  نور یهیبد صورت
 را نور مفهوم يسهرورد ،دانندیم یهیبد یمفهوم را وجود لسوفانیف گرید هک چنان

از  .نـدکیمـ یمعرفـ اءیشاال عرفأ را آن و داندیم انیاع و میمفاه نیترشده شناخته از
 هکـ جـاآن از نمـود. اسـتدالل آن بر توانیم نه و ردک فیتعر را آن توانیم نه ،رونیا

 نـور ،نـدارد یپنهـان و خفـا و است ظاهر نور و است یمخف يامر اظهار يابر فیتعر
  ست.ین ریپذفیتعر

  
  ظلمت و نور میان نسبت
 ظهـور انیـم قاًیدق است، تصور قابل ،عدم و وجود انیم هک یبتنس آن 6یبرخ نظربه
 اگـر است. تناقض هاآن انیم نسبت یعنی .دارد وجود ظلمت و نور انیم زین و اءخف و
 و ءخفـا ایـ ظلمت و نور از یکی ز،یچهمه يگرید و است چیه ،عدم و وجود از یکی

  ز.یچ همه يگرید و است چیه هم ظهور
 هکـ اسـت نیا ،است افتهی زین شهرت و شده داده نسبت اشراقی حکیمان به چهآن
 به وابسته هکبل ،ستین یقیحق و یواقع و ینیع يزیچ یعنی ؛است ياعتبار يامر وجود
 پـس ،اسـت چیهـ ،داستیپ اسمش از هکچنانهم عدم چون و است شناسا فاعل ذهن
 سـت.ین نیچنـ هکآن حال و باشد یستین و عدم دو انیم نسبت دو، آن انیم نسبت دیبا
 ،باشـند چیهـ دو هر ستین نکمم ،است تناقض ،عدم و وجود انیم تبنس که جاآن از
  شد.با داشته یقیحق و ینیع وجود دو،آن از یکی دیبا هکبل

 نـه اسـت نور با اصالت اشراق، متکح در باشد. گونهنیهم دیبا زین ظلمت و نور
 یستین جا،نیا در خفاء تب،کم نیا ظاهر اساس بر البته خفاء. نه است ظهور با ظلمت،
  باشد. یهست گرید جهت از تواندیم و است یستین یجهت از هکبل ستین محض

                                                 
 راقالدین شیرازي، شارح حکمت اشقطب ـ6
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  ظهور
 پـرده و حجـاب و مـانع شـدن هبرداشـت از دبع ست،ین ما چشمان مقابل در چهآن
 کنـیا نداشـت؛ وجـود نیـا از شیپ هک دیآیم دیپد يدیجد تیوضع .شودیم ارکآش
  نداشت. قرار او دید ریمس در شتریپ هک است آمده دیپد بیننده ذهن در يزیچ

 یهسـت بـه گـاهچیهـ یستین هک گونههمان ،شودینم لیتبد یستین به گاهچیه یهست
 یسـتین زیـن یجهتـ از توانـدیم ،است یهست یجهت از هک يزیچ یول ،دگردینم لیتبد
 ،رنـدابگذ تیواقع و وجود عالم به قدم هک آن از شیپ موجودات ،نمونه عنوانبه .باشد
 یعقلـ نگـاه از .داشـتند وجـود یتعال حق علم در هکبل بشوند، هست تا نبودند ستین
 سـتندین موجود ینیع وجود به ،هستند یلتعا حق علم در هک گاهآن ،یعرف نگاه از هکبل
 موجـود و وجـود اگـر ستند.ین و نبوده محض عدم ،رونیاز ا ،دارند یعلم وجود یول
   د.یآیم حساببه عدم ینوع ،شود دهیسنج ینیع موجود و وجود با یعلم
 تیـنها در یخـارج ینـیع وجـود و ضـعف تینها در یعلم وجود یعرف نگاه در
 یعلم وجود ؛ستین گونهنیا یتعال حق مورد در امر نیا قع،وا در اگرچه ،است تشد
 نـازل مرتبـه ،ینـیع وجـود هکـبل ،است دتریشد ینیع وجود از یاله علم در حضور و

  است. یتعال حق یعلم مرتبه شده
 بـا جهـت نیا از هک دارد وجود ینوع خود است، معدوم خارج در هک یذهن انسان
 ینـوع ،یخـارج وجـود بـه نسبت هک زین هتج نیا از و ندارد تناقض یخارج وجود
  ندارد. تناقض ذهن از خارج در عدم با است، عدم

 هـم یخـارج وجـود در ـ3 است موجود خدا علم در ـ2 است معدوم ذاتاً دیز ـ1
  دارد وجود
 هکـ یذات عدم به یخارج وجود تبنس دارد؟ تناقض دیگري اب کیدامک سه نیا از
 یخـارج عـدم بـا یخـارج وجـود هکبل ،ندارد قضتنا دارد، تقرر ئش ذات مرحلۀ در

 صـرف عـدم ظاهر. ،وجود و است خفاء ،عدم اشراق، متکح دگاهید از دارد. تناقض
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 نـه ،است محض عدم جانیا در خفاء از مراد ن.یمتع يهاعدم نه ،دارد تناقض وجود با
 یمعنـ چـه بـه محـض عـدم آن. نیع نه است آن از برگرفته یعرف نگاه و نیمتع عدم

 بـا هکـ اسـت آن یهسـت اصل نبودن بارکی نبودن نیا نبودن. یعنی محض عدم است؟
 مـالک کیـ بـودن بـا هک است مالک کی نبودن بارکی دارد، تناقض یهست اصل بودن
  دارد. تناقض صفت آن بودن با هک است صفت کی نبودن بارکی دارد. تناقض
 یمخفـ یفالنـ ذات. نبـودن نـه عوارض، نبودن و صفات نبودن یعنی یعرف يخفا
 مـا دیـد در بودن ارکآش و ما دید از بودن پنهان انیم .است پنهان دهاید از یعنی ،است
  هست. تناقض
 اسـت نیا ،دیآیم دستبه يو شارحان از یبرخ و اشراق خیش ریتعاب از هک ياتهکن
 مُظهـر. هـم و اسـت ظـاهر هـم ذاتـاً وجـود هک خاطرنیبد است، نور وجود تمام ه:ک
 دیـبا باشد، ظلمت هکبل نباشد نور يزیچ اگر پس ،است »رهیلغ المظهر و لذاته هرالظا«
  عدم. يواد در یعنی بود آن یپ در وجود از خارج در

  
  یالغن فیتعر یف :یالثان الفصل

 رهیـغ یعلـ منه توقّفی ما ریالفق و ره؛یغ یعل له مالک ال و ذاته توقّفیال ما هو یالغن
  له. مالک او ذاته

  
  ینغ فیتعر
  نباشد. وابسته و متوقف يگرید بر ذاتش ماالتک و ذات هک است آن یغن
  باشد. وابسته و متوقف يگرید بر ذاتش ماالتک ای ذات هک است آن ریفق

 وابسـته وجودش نه وجودش، مالک هم و است مستقل وجودش هم هک يموجود
 گـرانید بـه و باشـد مسـتقل زین يو يرگذاریتأث ؛وجودش مالک نه و است گرانید به
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 نـدارد یانفعـال نـوع چیهـ یعنی است یغن باشد، اریاغ از منقطع ییگو و نباشد وابسته
  دارد. یوصف و یذات استقالل هکبل

 يگـرید یعنـی باشـد. منفعـل ایـ باشد ریغ از ذاتش مالک ای ذات هک است آن ریفق
  باشد. منفعل و متأثر جهیدر نت و گذارد ریتأث او بر تواندیم

 قـرار يامـر چیهـ ریتـأث تحـت شـود،ینمـ منفعـل هکـ است آن مدص :الصمد اهللا
 ،صـمد يمعنـا اصـل اسـت. آن يمعنا لوازم از یکی) نشدن منفعل( امر نیا رد.یگینم

 اثرگـذار آن بـر بخواهـد هرچـه ،باشـد توپر يزیچ اگر است. نبودن یتوخال و پربودن
  زند.یم پس باشد،
  

  صفات اقسام
    یقیحق و یذات صفات ؛ردیگیم هسرچشم يزیچ ذات از هک یصفات ـ1
 وجـود خـود و ردیـگیم تعلق يزیچ به يگرید و ریغ لحاظ سبببه هک یصفات ـ2
 د.یـآیمـ دستبه هک است يگرید با آن دنیسنج و مالحظه خاطربه هکبل ندارد یقیحق
 و تیـعالم نـام بـه يزیـچ ت.یـعالم ت،یـخالق همچـون ،محـض یاضاف صفات مانند
 وجـود به تیخالق ،هم با امور از یبرخ سهیمقا از یول ،ندارد دوجو خارج در تیخالق
  د.یآیم

  است: قسم دو بر خود) یقیحق ای یذات صفت( اول قسم
 بـر عـارض و شـودیمـ انتزاع يزیچ ذات از ،اریاغ اب سنجش بدون هک یصفات ـ1
 بـر ییجـا از را لکش ل.کش مانند ،ندیگویم نکمم هیأت را صفات نیا .شودیم ذات
 لیمسـتط ،لیمسـتط شـود.ینمـ دهیسنج زین يزیچ با ن حالیدر ع و ندیافزاینم يزیچ

  ند.یگو یقیحق صفات را صفاتگونه نیا نشود. دهیسنج يزیچ چیه با اگرچه است
 .دنشـوینمـ انتـزاع اءیاشـ ذات از ییتنهـابـه و دارنـد ینسـبت ریغ با هک یصفات ـ2
  قدرت. و علم نندما .انددهینام یاضاف صفات را صفات گونهنیا
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  صفات براي دیگري تقسیم
  رد:ک تقسیم دسته سه به توانیم ،ندارند ای دارند فاعله کنیا از نظر قطع را صفات

  .تایح مانند ،محض یقیحق صفات ـ1
 باشـد. يمراد هک است ییجا اراده اراده. و علم مانند ،اضافه ذات یقیحق صفات ـ2
 در حتمـاً هکـ سـتین نیـا مقصود البته اشد.ب داشته وجود یمعلوم هک است ییجا علم
 يبـرا نباشـد، یخـارج اگرچه معلوم يبرا وجود ینوع هکلب ،باشد داشته وجود خارج
  است. الزم علم تحقق
  محض یاضاف صفات ـ3
 از متـأثر ریـغ و مستقل و ازینیب ،جهات همه در هک يموجود از است عبارت یغن
 تأیـه هکـ ذاتـش صـفات نـه ــ2 باشد. نگراید بر متوقف ذاتش نه ـ1 باشد: گرانید
 بـه وابسـته ،اسـت یاضاف و یمالک يهاتأیه هک اشیاضاف صفات نه ـ3 است. نکمم
  باشد. اریاغ

 وابسـته ذات در ایـ ــ1 ه:کـ است يزیچ ای یسک دارد، قرار یغن مقابل در هک ریفق
 یشـسنج و یاضـاف و ینسب صفات در ای ـ3 است. ازمندین ذات صفات در ای ـ2 است.

  آن.
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  الظلمۀ و النور یف الثالث: الفصل
 قـۀیحق یفـ ضـوء و بنـور سیل ما یال و نفسه قۀیحق یف ضوء و نور یال نقسمی الشئ
 يالـذک ــ ایمجاز عدّی ما به یأعن لستُ أذ هنا،اه واحد بهما المراد الضوء و النورو  نفسه
 النـورو  النـور هـذا یالـ ریـاألخ یف حاصله رجعی انک ان و ـ العقل عند الواضح به یعنی
 هـو و ـ رهیلغ ئۀیه هو سیل نور یال و ـ العارض النور هو و ـ رهیلغ ئۀیه هو ما یال نقسمی

 مسـتغن هـو ما یال نقسمی نفسه قۀیحق یف بنور سیل ما و ـ المحض. النور و المجرد النور
 و ــ ۀ.یـالظلمان ئۀیاله یه و ـ رهیلغ ئۀیه هو ما یال و ـ الغاسق، الجوهر هو و ـ المحلّ عن

  باألشارة. قصدی يالذ الجوهر هو بأنّه رسمیو  الجسم هو البرزخ
 عـن االّ عبارة الظلمۀ ستیل و مظلماً یبق النور، عنه زال اذا ما البرازخ من شوهد قد و
 العـالم فرض لو فانّه ان،کاالم هایف شترطی یالت االعدام من هذا سیلو  فحسب النور عدم
 فثبت ه.یف النور انکام عدم مع الظلمۀ نقص الزمه و مظلماً؛ انک ه،یف ورن ال اًکفل أو خالء
 یالـ مظلماً ونهک یف حتاجیال النور، عنه یتفنا اذ البرزخ و مظلم ینوران و نور ریغ لک أنّ
 و الشـمسک النـور عنـه زولیال ما البرازخ من یبق غاسقۀ. جواهر البرازخ فهذه آخر؛ شئ
 فارقـت فما م.ئالدا وءبالض فارقته و وءالض عنه زولیما ۀیزخالبر یف هذه تکشارو  رهایغ
 حامله و عارضاً نوراً ونکیف بها، مٌئقا و ۀیالبرزخ یعل دیزا النور من کتل البرازخ هذه به

  غاسق. جوهر هو برزخ لّکف غاسق. جوهر
 ه،ب قام فلمّا الغاسق. یال افتقر ما االّ و نفسه یف یبغن سیل المحسوس العارض النور و
 ذا،کـ سیلـ و معـه اطرد و الزمه االّ و الغاسق الجوهر من سیل وجوده و نکمم فاقر فهو
 ریـغ أنوارهـا هقالغاسـ الجـواهر عیـلجم یفـالمعط ذاته! من أشرف وجبیال الشئ و فیک
 ان و للنـور معلولۀ ۀیالظمان ئاتیاله ثرکأ انّ ستعلم و یالظلمان ئاتهایه و المظلمۀ اتهایماه
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 ونکی ان ینبغیف مثلها؟ أو منها یأخف سیل ما توجب فیک ۀ،یخف یه و ضاً؛یأ عارضاً انک
 یعل هو يالذ مکالح هذا یف دخل االّو  غاسق جوهر ال و برزخ ریغ للبرازخ االنوار یمعط
  الغواسق. و البرازخ عن خارج أمر فهو ع،یالجم

  
  ظلمت و نور اقسام

 و حاصـر میتقسـ شـود معلومه کنیا يبرا ظلمت. ای است نور ای ذاتاً يزیچ هر ـ1
 ظلمـت بـا برابـر نـور عـدم( .ستین ای است نور ای يزیهرچ م:ییبگو دیبا است یعقل
  .)است
 ،وجـود اعـراض و هاتأیه صفات، مانند :یضعر نور ـ1 است: قسم دو بر نور ـ2
 یضرعریغ ورن ـ2 است. وابسته موضوع به هک است ينور نیا و... قدرت و علم مانند

 و موضـوع بـه وابسـته و است بالذات قائم هک ينور و محض نور مجرد، ورن ،)یذات(
  نفوس. و عقول مانند ستین لیدخ آن در نور ریغ يامر ای ستین محلّ
  

  ءمشّا و اشراق متکح دگاهید از نفوس
 هم ت،ینوران در هم تجرد، در هم ،عقولند همانند نفوس اشراق، متکح دگاهید از
 مجردنـد عقول مانند نفوس همند. طول در اگرچه ؛نبود صرف و بودن نور محض در
 ،رونیـاز ا ،خواهـدیمـ هم تیقابل ،يارک انجام يبرا تیفاعل بر عالوه یفاعل هر یول
 ،عقـول فعـل ظهور ای صدور حوزه تیقابل با نفوس فعل ظهور ای صدور حوزه تیقابل

 تفـاوت هـم بـا نفـوس و عقول فعل گاهیجا ندارند. تفاوت خودشان یول دارد تفاوت
  اند.محض نور دو هر ذاتاً یول ،ستین یکیشان فعل تحقق محلّ و دارد
دنـد فعـالً و ذاتـاً عقـول رایـز ،ستین گونهنیا ییمشّا میکح دگاهید از  یولـ ،مجرّ
. نه مجردند ذاتاً تنها نفوس   فعالً
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  ظلمت اقسام
    است: قسم دو بر زین ظلمت
 ق،سـغا جـوهر را آن هک است ذات هب مقائ و است محلّ از ازینیب هک یظلمت ـالف
 و موضـوع ــ1 ها:ظلمت گونهنیا اجسام. مانند ،ندیگو یجسمان جوهر و ظلمم جوهر
  فاعلند. ازمندین و محتاج هرچند ـ2 خواهند.ینم محلّ
 هکـ اسـت ریـغ وصـف و تأیـه در واقـع و ستین محلّ از ازینیب هک یظلمت ـب
  .یعرض گانهنه مقوالت مانند: نامند یعرض ظلمت و یظلمان يهاتأیه

 هک گانهده مقوالت تحت مندرج قیمصاد مجموعه از است عبارت ظلمت واقع، در
  .عرض آن گرید يتا نه و تسا جوهر هاآن از یکی

 ،جسـم و نفـس و عقـل اسـت. قسم سه جوهر و هستند عرض ،یظلمان ئتیه هنُ
  است. ظلمت جسم و نورند نفس و عقل

  
  مجس بودن ظلمت لیدل

 جسـم يبـرا نـور اگـر رایـز ،است محض ظلمت واقع در و است مظلم ذاتاً جسم
 نیچنـ هکـآن حال و باشند رین و ینوران اجسام همه هک است نیا اشالزمه ،باشد یذات
 هـاآن بر ریغ هیناح از اجسام یبرخ نور مکدست و ستندین ینوران اجسام همه و ستین

  شود.یم عارض
  اند.یظلمان يهاتأیه و یعرض لمتظ ،یعرض گانهنه مقوالت
  .ندذات به قائم و مجردند نور و محض نور ،نفس و عقل

  
  حسی انوار
 جـزء آن، مانند و چراغ و المپ نور ،دیخورش ،ستارگان انندم رین اجسام یحس نور

 از دیـبا اگرچـه) تیـرؤ قابل یحس ينورها( اجسام، بر عارض نور ؟است سمق دامک
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 نـور دیبا ظاهربه ست.ین گونهنیا یول ،باشد یعرض ظلمت ای یظلمان يهاتأیه اقسام
 چـهآن و یجسمان و است يماد رایز باشد، یعرض يهاتأیه و هاظلمت از رین اجسام
 ضمن در هکنیا بر عالوه .است یظلمان يهاأتیه اقسام از باشد، یجسمان و يماد هک

 و محـض نـور ای مجرد جوداتمو از است عبارت نور اقسام رد.یگینم قرار نور اقسام
  آنها. صفات
 دیبا ،رونیاز ا ؛نفس و عقل صفات نه و اندنفس و عقل نه ،يماد و یحس ينورها
 نیـا از ؛ستین گونهنیا هکآن حال باشند، یظلمان يهاأتیه و یعرض يهاظلمت جزء
 هکـ جهـت نیا از و باشند یظلمان يهاتأیه دیبا ،شوندیم جسم بر عارض هک جهت
 فیـتعر جهـت، نیهمبه باشند. یظلمان اجسام تأیه دیبا ،است نورها نیا محلّ مجس
 و اسـت صادق يبصر و یحس انوار بر) یضعر يهاظلمت( ظلمت اقسام از دوم قسم
    .باشند اقسام نیا جزء دیبا

 و اسـت یعرضـ داسـت،یپ نامش از هکچنان یعرض نور که جاآن از ،گرید ریتعببه
 موضـوع به ازین و شودیم عارض گرید زیچ بر و است تأیه ،بودنش یعرض خاطربه
 نـه ،شـودیمـ جسـم بـر عارض چون و ستین یکش بودنش یعرض در دارد، محلّ و

 یعرضـ يهـاظلمت آن به هک باشد اجسام اتیفیک از دیبا پس ،نفس و عقل بر عارض
  ست.ین گونهنیا یول ،ندیگویم

 و مظلم يهاتأیه با و نورند نفسهیف و ذاتاً ،شد گفته چهآن رغمیعل یعرض انوار
 یعرضـ يهاتأیه با یشباهت گر،ید ریتعب به دارند. يماهو تفاوت یعرض يهاتأیه ای

 یعرضـ در هـاآن شـباهت دارنـد. زیـن یاساسـ و یذات تفاوت ن حالیدر ع یول دارند
 هگونـنیـا هک شودینم سبب شباهت نیا است. هاآن داشتن موضوع و محلّ ،بودنشان
 يهـاأتیـه و هـاظلمـت با یاساس یتفاوت هک خاطرنیبد ؛شوند ظلمت به لیتبد انوار
 دارنـد یحسـ نور هک ستارگان نور مانند رین اجسام بر یعارض نور دارند. مظلم یعرض
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  است. قرار نیهم از زین
 هـايتأیـه با نیبنابرا و نورند نفسهیف و ذاتاً یول اندیعرض انوار گونهنیا اگرچه
 در هـاآن یاساسـ تفـاوت دارند.) یذات( يماهو يهاتفاوت یعرض هايتأیه و مظلم
 ذاتـاً ،یحسـ نـور یحت و نور یول مظلمند، و ظلمت ذاتاً یعرض هاتأیه هک است نیا

  نوراند.
،کـ ماننـد گانـهنه یعرض يهاأتیه از یکی با نور شباهت  بـه يازمنـدین در تنهـا مّ

 آن ماننـد و مّکـ ظلمـت. يگرید و است نور دو آن از یکی یول است محلّ و موضوع
 و ذاتـاً نـور یولـ انـد.گرفتـه قـرار گـرید ظلمت کی صفت و مظلمند ذاتاً و در واقع

  است. گرفته قرار يگرید يبرا صفت اگرچه ،است نور نفسهیف
 در و باشـد مقـوالت اقسـام از یکـی جزء دیبا هم یحس نور نخست، نگاه در پس
 حـال ست.ین یعرض يهاظلمت جزء در واقع یول ردیگ قرار یعرض يهاظلمت دسته
 بـه پرسـش نیا به مثبت پاسخ آورد؟ حساببه یذات يهاظلمت جزء را آن توانیم ایآ

  دارد: یبستگ امر چند
 در واقـع و اوسـت ذات نیع تْینوران هک یجسم هرچند ،میدانیم جسم را نور ایآ
 باشـد، نیچنـ اگـر ر؟ین جسم یول است جسم ،نور یعنی است، نور قتشیحق و تیهو
 جسـم هکـ جهـت آن از اسـت. یذاتـ يهاظلمت جزء است، نور هک ن حالیدر ع نور
  است. ظلمت ینوع نور ن،یبنابرا ،است ظلمت ینوع جسم و است
 یعرضـ ينورهـا موضـوع بـا هکـ میردکـ فیـتعر گرید ياگونهبه را نور اگر یول
 ایـ مجـرد نـور ،یذات ينورها و دهستن وجود صفات ،یعرض ينورهاـ  باشد، سازگار
 اصـالت بـه قائل هک اشراق خیش به منسوب عیشا نظر رغمیعل ریتعب نیاـ  .محض نور
 تیـماه تیـاعتبار و نـور و وجـود اصـالت بر شاهد است، وجود تیاعتبار و تیماه

  است.
 نـور اشـراق، مـتکح دگاهیـد در نفس و عقل ؛است نیا تهکن نیا بر گرید شاهد
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 بـه منسـوب ای تیماه اصالت به قول .دانندیم وجود هم را محض ورن و است محض
  .)اندردهک حیتصر آن به رایز( داشتند. نظر در را آن از ياژهیو يمعنا ای و هاستآن

 ،اسـت گونـهنیهمـ زیـن وجـود ،»رهیلغ المظهر و لذاته الظاهر« از است عبارت نور
  وجود. مانند ای و وجود یعنی نور نیبنابرا

 در اصـالت پـس است، برابر وجود با نور و است نور با اشراق متکح در اصالت
 ای باشد یکیکتش هک مطلق وجود نه ،ياژهیو وجود یول است، وجود با اشراق متکح
 از جسـم باشند. نور و موجود زین اجسام جهینتدر  و برسد هم اجسام به و باشد ینیتبا
 جسـم باشـند، برابر هم با وجود و نور اگر و است ظلمت نیع اشراق متکح دگاهید
  داشت. نخواهد وجود یلک طوربه

ه جهان و باشد مجرد نور همان نور اگر  هـم ظلمـت و باشـند ظلمـت جسم، و مادّ
 يایاشـ انیـم میبخـواه ظلمـت جهـان در اگر ن صورتیدر ا باشد، وجود مقابل نقطه
  م؟یبرس مقصود نیا به میتوانیم چگونه ،میبگذار تفاوت یظلمان
 برخـی و دارنـد تفـاوت هـم بـا اءیاشـ يوجودها ندیگویم گرید يهامتکح رد

 يایاشـ انیـم هکـ اسـت واحد يامر وجود ای و دارد نیتبا گرید وجودهاي با وجودها
  است. یکیکتش يامر هاآن تفاوت و است يمعنو كمشتر مختلف،

  
  نورها تفاوت
 پاسـخ دارد؟ یاوتتف چه موجودات گرید با يماد جهان و ستیچ در نورها تفاوت

 فـرض تـا داننـدینم نور يدارا را يماد جهان اصالً هاآن است. روشن اشراق متکح
  باشد. الزم موجودات ریسا با هاآن انیم تفاوت
 باشـند. داشته اختالف هم با ظلمت در توانندیم هستند، یعدم امر هک هاظلمت ایآ
 جـاآن از و اسـت تنـاقض تقابل م،عد و وجود تقابل مانند زین ظلمت و نور انیم تقابل
 زیتمـا هـم باشان ظلمت جهت از يماد موجودات ،رونیاز ا ست،ین زیتما عدم در هک
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 اشـراق يمـاکح هکـ اسـت یعـوامل و علـل از یکـی نیا است؟ دامک حلّ راه ندارند.
 تیـماه اصـالت بـه قائـل خاطرنیبد در واقع اند.شده تیماه اصالت بر قائل باالجبار
  ند.یگو پاسخ ست،یچ موجودات انیم تفاوت هک را لکمش نیا بتوانند تا اندشده
ه جهان به مربوط ،ندک قبول هم اگر و ندارد قبول را کیکتش هک یسک  دانـدینم مادّ
ه جهان و  و دیـز تفاوت ند،ک لحاظ آن در را کیکتش تا شناسدینم نور و وجودرا  مادّ

 و نور درشان تفاوت تا ندارند هک وجود و نور داند؟یم چه در را فرس و انسان عمرو،
 هـاآن زیتمـا كمـال پـس باشـد، تفاوت سبب تا ندارد زیتما هک هم عدم باشد، وجود
 در واقـع سـت.ین آن اصـالت و تیـماه رشیپـذ جـز ياچاره هک جاستنیا ست؟یچ
  باشد. زیتما و تفاوت كمال تواندیم هک است يزیچ تیماه

  
  نکمم و واجب نیب تفاوت
 و واجـب وجـود تفاوت ،وجود كاشترا و اصالت بنابر که دارد اهمیت پرسش این
 هـاآن تفـاوت هک است نیا نهیزم نیا در هیمتعال متکح بدوي نظر ؟ستیچ در نکمم
 نیتبـا بـه ،نداشـتند قبـول را آن ایـ دهینرس کیکتش به هک انینیشیپ است، کیکتش در

ا يمـاکح مانند شد،با دهینرس کیکتش به یسک اگر دادند. نظر موجودات  ایـ و ییمشـّ
 حـلّ يبرا يگرید راه دیبا ،یعرفان راتکتف مانند ،دنبدا نادرست را وجود در کیکتش

  د.ینما هیارا مسأله
  اند:دسته دو بر اند،ردهک ینف را وجود در کیکتش هک یسانک
 ماننـد سـت،ین یزمان ت،یقبل نیا از مقصود .هیمتعال متکح از قبل کیکتش ینف ـ1
  هستند. وجود نیتبا به قائل هک ییمشّا يماکح

 سـت.ین یزمـان زیـن تیبعـد نیا از مقصود .هیمتعال متکح از بعد کیکتش ینف ـ2
 وجـود كاشـترا هک است نادرست اندازه همان به وجود نیتبا د:نیگویم هک عرفا مانند

 را تیـدوئ وجـودات، نیتبـا ماننـد زیـن وجود کیکتش دگاه،ید نیا از .است نادرست
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  ست؟یچ به اتموجود تفاوت پس دارد. دنبالبه
 در فـرع، و اصـل در ظهـور، و وجـود در هـاآن تفاوت ،هیمتعال متکح دگاهید از
  است. اصالت و تیظلّ در و قتیرق و قتیحق
 در هـاآن تفـاوت ،باشـدیمـ تیـماه اصـالت به قائل هک اشراق متکح دگاهید از
 ظـاهراً هکـچنـان نباشند، وجود اصالت به قائل هاآن اگر یول است. يماهو يهاتفاوت

 يگـرید صـورت مسـأله اسـت، وجـود همان نورو  نورند اصالت به قائل هکبل ستندین
  داشت. خواهد
 یحس ينورها هک جاآن از شد، گفته که چنان و قسمند دو بر دامکهر ظلمت و نور
 يهـاتأیـه قیدمصـا و افـراد از دیبا ،دندار محلّ و موضوع به ازین اعراض، مانند هم
 تفاوت و... یمت و نیأ و فیک و مک با و ندسته نور ذاتاً هک جاآن از یول دنباش یظلمان
  ستند.ین یظلمان يهاأتیه قیمصاد و افراد از ،دارند يماهو و یاساس
ه معال ،اشراق متکح دگاهید از  آن بـه نـور لعرض،بـا یولـ اسـت ظلمت ذاتاً مادّ
  اند.شده رمنوّ لعرضبا یول هستند ظلمت نیع ذاتاً اجسام ،رونیاز ا است، دهیتاب

 یاجسـام ر،یمسـتن اجسـام .ریمسـتن اجسام و رین اجسام :هستند قسم دو هم اجسام
 ،دارنـد وجـود از يابهـره در واقـع و( اسـت. دهیرس هاآن هب نور از يابهره ههستند ک
  .)ستندین يزیچ ذاتاً بهره، آن از نظر قطع اگرچه
 و اثـر و نشـان هکبل ـ3 یظلمان يهاتأیه نه ـ2 است ظلمت نه ـ1 ر:ین اجسام نور
 و اسـت دهیـتاب هـانیـا بـر یقـیحق نـور آن ،در واقـع اسـت. یقیحق انوار از ییپا رد
ر و روشن ،اندمظلم ذاتاً هک هم هانیا جهت،نیبد   اند.شده منوّ

 خـود هکبل باشد دهیرس هاآن به نور از يابهره هک ستین نیچن نفوس و عقول عالم
 سـتندین مسـتقل تیـنوران در و دنـدار فاعل هاآن هک چند هر و نورند ذاتاً یعنی ،نورند
 ایـ و خودشـان از نورشـان و اسـت فاعل از هاآن ذات اگرچه ،نورند ذاتاً و تاًیهو یول
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  .استشان ذات نیع
ه عالم اتیماه ای موجودات یول  نـور از يپرتـو یول ندعدم و ظلمت نیع اًذات ،مادّ
 بـه ریمستن موجودند. و ریمستن هاآن گفت توانیم ،رونیاز ا است، شده دهیتاب هاآن هب

 ردهکـ وجود و نور طلب هک باشد داشته وجود يزیچ هکآن نه ،است یذات لبط يمعنا
  باشد.
 هکـ جاسـتنیا .اندمعدوم ذاتاً ،نکمم موجودات شودیم گفته جیرا يهافلسفه در

 و نیعـ چیهـ و اسـت دومعم ذاتاً هک يزیچ شد طورچه هک شودیم مطرح پرسش نیا
 وجـود هکـ يزیـچ نـد.ک وجـود طلـب استعدادش اعتبار به اوالً ؛ندارد وجود در ياثر

 فاعـل طـرف از هکـ را يوجـود تواندیم چگونه اًیثان ؛ندارد هم وجود استعداد ندارد،
 وجـود یقابل دیاب ند،ک ظاهر را فعلش بخواهد فاعل هرگاه ند.ک قبول است، شده نازل
  ست؟یک و چیست قابل نیا ند،ک قبول را آن تا باشد داشته

 عرفـان ماننـد علـوم از برخـی در ریخردپـذ صورتبه را مسأله نیا حلّ چگونگی
 لیـتمث ،گـنیرا تاکاسـ ژان ،یحیمس خصوصاً ن،یزم مغرب عرفان در یافت. توانمی
 هکـ ستین صورتنیبد وجوداتم نشیآفر يو گفته به .دارد تیقابل انیب يبرا ياژهیو
 هکـبل ...بعـد و شـود داده لکشـ آن بـه بعد مرحله در گاهآن ،باشد شده دهیآفر يزیچ

 ؛دنیآیم دیپد مرتبهکیشان يهاتیقابل و هااستعداد ،هایژگیو ،لکش همراه موجودات
 بـارش هآمـاد هکـ يابر مانند یعنی است. همراهشان يهایژگیو همه باشان آمدن دیپد
 از آب هنـوز هک گاهآن دهد. لکش آب به هک ستین گونهنیا است، شده نیسنگ و دهش
 با شد، صادر هک گاهآن یول ستین باران و است ابر هک نشده ظاهر و خارج و صادر ابر

    .شودیم صادر لشکش با د،یآیم حساببه آن نهیزم هک يامور به توجه
 همـان شـودیمـ سـبب نـهیزم نیا ...ای راب خود ای هوا فشار تیقابل ،نمونه عنوانبه
 گاهآن ،باشد لکشیب يزیچ هکنیا نه ،شود جادیا لشکش با ،ندک دایپ لکش قطره نیاول
 .دارد ياریبسـ پاسـخ بـدون يامدهایپ و عوارض صورت نیا در هک هندد لکش آن به
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 هنگـام بـه موجـودات و اءیاشـ هکـ است گونهنیا نشیآفر و یاله ضیف ،دیگویم يو
 ،سـنگ ،رونیـاز ا ؛شـوندیم جادیا طالبند، هک گونههمان ،یتعال حق از ظهور و دورص

 هـانیـا از کیـهر .نـدارد یتفـاوت جهت نیا از موجودات ریسا و آخرت ،ایدن ،چوب
 ثابت نیع را آن یاسالم عرفان ریباتع در( انددهینام تیماه ای اسم را آن هک دندار یالبق
 بـه موجـودات گـر،ید ریـتعب به .ستین خودشان بر اضافه يزیچ ،البق نیا .)انددهینام

 همـه و موجـود نیـا هکـ اسـت یمعن نیا به طیبس جعل شوند.یم جادیا ،طیبس جعل
 دهیـآفر تجربـه ایـ نظـر و جعـل کیـ بـا تشیماه و البق جمله از و استعدادها ،لوازم
 عرفـان در سـألهم بعـد بـه نجـایا از اسـت. گونههمین نیز هاآن تأخر و تقدم شوند.یم
 و هـالکشـ و هـاالـبق تفاوت زین و هاتوتفا نیا هک است سانکی یاسالم و یحیمس
  است. یاله ياسما به مربوط ،استعداها و هاتیهو

 مبـدأ کیـ از تیـقابل و تیـفاعل هکـ است شده مطرح تهکن نیا یاسالم عرفان در
  ست.ین نیچننیا یعرفان اتبکم از گرید یبرخ در یول است. آمده دیپد واحد
 ،دارنـد وجـود ن حـالیدر عـ یولـ ندممعدو ذاتاً موجوداته کنیا تر،آسان ریتعببه
 ؛اندبوده معدوم هک یحال در ،اندرفتهیپذ را وجود هک است داده رخ يامر نیچن چگونه
 را يزیـچ نیچنـ چگونـه اسـت، معـدوم خـود و اسـت عدم نیع ذاتش هک يموجود

 ظـاهر ایـ نـازل هک را چهآن گاهآن و باشد داشته جودو يزیچ هکنیا نه است، رفتهیپذ
  است. رفتهیپذ شده،
  

  هابرزخ
 آن از کیـ هـر بـه و باشد شده حائل زیچ دو انیم هک يزیچ :برزخ یعرف فیتعر
  .دارد نام برزخ باشد، داشته شباهت یجهت از زیچ دو

 جهـتنیدب ،اندیبرزخ موجودات ای اندبرزخ ف،یلط اجسام مقابل در فیثک اجسام
 قـرار نور موضوع و محلّ لعرضبا هک جهت آن از یول اندکیتار و مظلم ذاتاً هاآن هک
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 جهـت نیا از) یرحسیغ نور ،واسطه کی با البته و( ،باشد یحس نور چه اگر ،اندگرفته
 بـه شـباهت ،رونیـاز ا .اسـت ظلمتشان ذات ن حالیدر ع یول دارند نور به شباهت
  ست.ین نیچن عرضبال اگرچه ،دارند ظلمت

 یکـفل ایـآ یولـ ،است فیلط ،یکفل جسم مثالً .است یفرض اجسام ،فیلط اجسام
 ایـ هسـت فیـلط ،دارد یجسـم اگـر و دارد؟ یجسـم ،دارد وجود اگر و دارد وجود

 جامـدات ماننـد نـه ؛سـتین جهـان نیا يهاجسم مانند باشد داشته جسم اگر ست؟ین
 و ندارد مکترا اصالً هک است آن فیلط جسم ا.گازه مانند نه و عاتیما مانند نه و است
  ست.ین يزیچ مانع جهت نیهم به

 اسـت ظلمت ذاتاً جسم است. یحس اشاره قابل هک يجوهر از است عبارت جسم
) ریمسـتن اجسـام در چـه و باشـد ریـن اجسـام در چـه( میابیـیم آن در هک یینورها و

 غـروب دیخورشـ یوقتـ هکـ اسـت نیـا آن نشان است. گرفته تعلق هانیا به بالعرض
 .شـودیمـ ارکآشـ اسـت، ظلمـت همـان هکـشـان ذات ؛شوندیم کیتار همه ،ندکیم

 هکـ گـاهآن یولـ ؛شـودیم روشن ،بود کیتار ذاتش چهآن ره ،ندک طلوع هک دیخورش
 ،هسـت نـور از یرمقـ هـم هنـوز رایـز ،اندنشده معدوم ای ستین آنها ،نباشد دیخورش
  است. نرفته انیم از یلکطور به دیخورش نور گر،ید ستارگان نور بر عالوه
  

  ظلمت
 نـور رایـز .مطلق عدم یعنی است نور عدم همان ،اشراق متکح دگاهید از ظلمت

 ،مشـاءحکمت  دگاهید از یول .است مطلق عدم زین نور عدم ،رونیاز ا ،است مطلق امر
 و دارد ار شـدن نـور اسـتعداد هکـ يزیـچ در نور عدم یعنی ،است هکمل عدم ،ظلمت
 را ظلمـت و نـور انیـم نسـبت انیاشـراق تـه،کن نیا بهبا توجه  باشد. داشته نور بتواند
  وجود. و عدم انیم نسبت همانند یعنی دانندیم تناقض
ا میکـح نظـر از ظلمت و نور انیم تبنس یول  رایـز ،اسـت هکـمل و عـدم ،ییمشـّ
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 ییجـا در شـهیهم اراعتب و اصالت و محض عدم نه است دیمق عدم ،هکلم عدم جایگاه
 سـازگار مطلـق عـدم با نیا و آن ضینق يگرید و باشد عدم یکی هک است تصور قابل
  .هکمل عدم با نه است
 ،تناقض نسبت نه ،باشد گانهسه نسب از یکی ذاتاً ،تیماه و وجود انیم نسبت اگر
 و ینسب و یعدم امر ذاتاً دیبا تیماه .ياعتبار يگرید و باشد لیاص یکی نیست ممکن
 را دو هـر مینتوان م،یبسنج وجود با را ذات نیا هک گاهآن تا باشد ذهن اعتبار به مربوط
 ،باشـند ياعتبـار ایـ لیاص دو هر است نکمم تنهانه ،صورت نیا ریغ در ؛میبدان لیاص
 نخواهـد ریپذانکام دهند، لیکتش را یقیحق واحد کی هک ياگونهبه هاآن اجتماع هکبل

  بود.
 یکـی تا باشد تناقض دیبا ضرورتاً ظلمت و نور انیم نسبت ته،کن نیمه بهبا توجه 

 دو آن انیـم تنـاقض بـر یلـیدال اشـراق مـتکح در .ياعتبـار يگـرید و باشد لیاص
  بود. خواهد ترتمام م،ییفزایب آن بر را شد گفته چهآن اگر هک اندآورده

 آن انیـم بتنسـ و تکـحر ماننـد نور و است ونکس مانند مشاء، دگاهید از ظلمت
 مخـالفش رشیپـذ تیـقابل هکـ اسـت يموجود ن،کسا موجود است. هکمل و عدم دو،

 نسـبت هکـبل ،سـتین گونـهنیا اشراق متکح در یول .باشد داشته را) تکحر یعنی(
  نیستند. دیگري پذیراي دو آن از یک هیچ و است تناقض ظلمت، و نور انیم

 ایـ اسـت مظلـم هـوا ایآ هکنیا در هواست. دگاه،ید دو نیا اختالف مورد مصداق
ا متکح انیم ،ستین  نیـا علـت و دارد وجـود اخـتالف اشـراقی مـتکح و ییمشـّ

 عـدم ایـ اسـت تناقض ظلمت و نور انیم نسبت هک دارد ارتباط امر نیا به زین اختالف
  ه.کمل

 تیـقابل هـوا رایـز سـت،ین کیتار ای یظلمان و مظلم هوا مشاء، متکح دگاهید از
 از سـت.ین صـادق آن بـر نـور عدم ندارد، را نور هکمل چون و ندارد ار نور به اتصاف
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 نـور هوا و است تناقض ظلمت، و نور انیم نسبت هک جاآن از اشراق، متکح دگاهید
  است. ظلمت ناًیقی پس ست،ین

  
  ظلمت و نور انیم تناقض لیدال

 دارد ظـرن ییمشّا میکح هینظر نیا به اشراق حکمت لیدل نیا ظاهراً تمثیل: نقد ـ1
 ظلمـت و نـور انیم نسبت دیبا پس است، هکمل عدم ون،کس و تکحر انیم نسبت هک
  است. دگاهید نیا بر ردّ لیدل نیا در واقع باشد. گونهنیهم زین

 هـاعـدم همـه هک ستین نیا مستلزم ون،کس مانند هاعدم از یبرخ بودن هکمل عدم
 ،نوکسـ و تکـحر انیـم نسبت چون هکنیا بر استدالل گر،ید ریتعب به باشند. گونهنیا

 یمنطقـ لیتمث است، هکمل و عدم زین ظلمت و نور انیم نسبت پس ،است هکمل و عدم
  است. اعتبار فاقد و

 یعنـی است تناقض ظلمت و نور انیم تبنس ،عرف دگاهید از عرف: به کتمس ـ2
 کیـتار شـب مثالً داند.یم مظلم را آن ند،کینم مشاهده را يزیچ یکیتار در هک عرف
 ،یرمرئـیغ اجسـام خواه داند،یم مظلم زین را یمرئنا اجسام ؛نامدیم یظلمان و مظلم را
 در هکـ یجسـم هرگونه شفاف. و باشند فیلط اجسام ای یظلمان و باشند فیثک امساج
 دهیـنام مظلـم و کیـتار عرفـی، یزبـان يقراردادهـا و زبان در شود،ینم دهید یکیتار
  د.شویم

 چه به و دیگویم یکیتار و ظلمت زیچ چه به عرفه کنیا د،شو گفته است نکمم
 ریـتعب بـه و باشـد گونهنیهم زین در واقع هک شودینم نیا بر لیدل ،یروشن و نور زیچ
  نیست. واقعی و فلسفی مسأله یک بر لیدل عرف گر،ید

 او از توانینم جهیدر نت و است نبوده مطرح اشراق خیش يبرا یالکاش نیچن اگرچه
 كمـال ذهـن، بـه یعرف تبادر گفت، توانیم آن به پاسخ در یول ،داشت یپاسخ ظارانت

  است. آن یقیحق يمعنا در لفظ استعمال



 69 

 بکـوکم ریـغ کفلـ اگـر زین و مینک فرض را آن ای باشد داشته وجود خأل اگرـ 3
 و ظلمـت ،خـأل و كافـال گونهنیا ایآ شود، فرض ای باشد داشته وجود) ستاره دونب(

 کیـتار خأل هک است آن ماکح غالب نظر ؟دامک چیه ای ،ینوران و نور ای است یظلمان
 نـور تیـقابل هکـ حـالنیعـ در خأله کنیا بهبا توجه  شود.ینم نور به متصف و است
 آن نسـبت و شـودینمـ سهیمقا يگرید امر با هک ن حالیدر ع یعنی ،است مظلم ندارد،
 فیتوصـ یکیتـار بـه یلـو ،ندارد نور تیقابل هک ن حالیدر ع ،ستین هکمل و عدم دو
 ست.ین باشد، نور هکمل هک نور تیقابل بر متوقف يزیچ به یکیتار نسبت پس شود،یم

  تناقض. یعنی ،است عدم و وجود نسبت همان ظلمت، و نور انیم نسبت پس
 دارنـد وجود یا و کرد فرض توانمی را امور از یبرخ گفت توانیم گر،ید ریتعب به
 نیـا( شوند.می توصیف ظلمت به ندارند، ار نور تیقابل و استعداد که الح عین در هک

  ).است هاآن لیدل نیبهتر
 ایـ اسـت کیتار باشد، داشته وجود هکبر فرض  و ؟نه ای دارد وجود خأل واقعاً ایآ

 هـم را نـور اسـتعداد و تیقابل و است مظلم و دارد وجود خأل هک مبنا نیا بر روشن؟
 نیـا هک رسدیم نظربه است. تناقض نور، و ظلمت انیم نسبت هک تگف توانیم ندارد،
 از ياریبسـ در اًیـثان سـت.ین اثبـات قابـل خـأل وجود وًالا رایز باشد، ریپذخدشه لیدل

 یفرضـ مصـداق بر اشراق متکح لیدل گر،ید ریتعب به است. محاالت از خأل هافلسفه
 کیـ .باشـد محـال حتی یا و دباش نداشته هم وجود اصالً است نکمم هک است یمبتن

 يامـر اثبـات يبـرا مقدمـه نیسـت ممکن ،میندار آن ثبوت به علم هک یفرض مصداق
  رد.یگ قرار یقینی
 یکشـ ؟دارد بستگی) يبرک و يصغر( مقدمات صدق بر ،استدالل جهینت صدق ایآ
 اذبکـ مقـدمات مکـدسـت یولـ ستین مقدمات صدق بر متوقف جهینت صدق ستین
 سـازگار دیگر قیاس یقینی نتیجه با اگرچه ستند،ین منتج یعنی نند،کیمن اثبات را يزیچ
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  هستند.
 يایقضـا در يریـگجـهینت هکـ گونههمان استدالل: ضعف نقطه از انیاشراق پاسخ
 وجـود یتال و مقدم هکآن بدون و ستین یتال و مقدم یخارج وجود بر متوقف هیشرط
 در هکـ دارد يرادیـا چـه گرفـت، ینـیقی و یقطع جهینت توانیم باشند، داشته یخارج
 یشـرط يهـااسیـق در محـال يایقضـا نـوع باشـد. گونـهنیهمـ زیـن هیحمل يایقضا
 بـه ،باشـند داشـته یخـارج تحقق اگر رایز ندارند، یخارج تحقق هک است گونهنیهم

 در داشـت. نخواهـد وجـود یعلمـ گرید صورت نیا در و انجامندیم نیضینق اجتماع
 رد،یـگیمـ قرار نظر مد یتال و مقدم لزوم و تداوم و توقف جنبه هاتن یشرط يهااسیق
  انجامد.نمی محال به رواین از

 تـوانیمـ ،بازگردانـد یشـرط يایقضا به را ایقضا گونهنیا توانیمه کنیعالوه بر ا
 هکـ سـتین یکشـ و یظلمـان ایـ و اسـت ینوران ای ،باشد داشته وجود خأل اگر گفت
 کـه دارد ایـن بـه بسـتگی قیـاس این البته( است. یظلمان پس) ءاستثنا( ،ستین ینوران
 بیانجامـد، دیگـري اثبـات به یک هر استثناي تا باشد تناقض ظلمت، و نور میان نسبت
  )باشد. حقیقیه منفصله یعنی
 هـا،آن انتـاج شـرط هکـ شـود گفتـه هیشـرط يایقضـا انتـاج مورد در است نکمم
 هیشـرط بـه هیحمل يایقضا بازگرداندن نینابراب است، هیحمل يایقضا به هاآن بازگشت

 شـرط ایـآ د:یپرسـ توانیم مکدست ای و دارد همراه به را دور ینوع هکبل ستین منتج
 اسـت نیچن ظاهراً نه؟ ای است هیحمل يایقضا به هاآن بازگشت ه،یشرط يایقضا انتاج
 هیـحمل يایضـاق بـه هـاآن بازگرداندن تیقابل و انکام ه،یشرط يایقضا انتاج شرط هک

 ،باشـد داشـته را هیـحمل يایقضا به ارجاع تیقابل هک هیشرط هیقض هر ،رونیاز ا است،
 باشـند، نداشـته را هیحمل به ارجاع تیقابل هک هیشرط يایقضا از دسته آن و است منتج
 قابـل اسـت، مظلـم باشـد، داشـته وجود عدم اگر ه:ک هیقض نیا ،بنابراین .ستندین منتج
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 استدالل ،ییایقضا نیچن از شده لیکتش اسیق ییگو و ستین هیحمل يایقضا به ارجاع
  ندارد. لیدل ای و ستین

  
  جسم اقسام
   قسمند: دو بر اجسام

 و دارنـد گرید اجسام واسطه بدون را بالعرض نور نیهم هک یاجسام ر،ین اجسام ـأ
 چگونـه ،هسـتند مظلم ذاتاً هک اجسام شود گفته است نکمم( دارند. وستهیپ را نور نیا
 هکـ ن حـالیدر عـ اجسـام هک است نیا پاسخ شوند؟یم میتقس ریمستن و رین اجسام به
  )شوندیم ینوران بالعرض یول ندکیتار و مظلم ذاتاً

 گـرید اجسـام واسـطه به هم را بالعرض نور نیهم هک یاجسام ر،یمستن اجسام ـب
  ست.ین یشگیهم نورشان و دارند
  ستارگان. و دیخورش مانند ،ستین ریپذكاکنفا هاآن از نور هک یاجسام ر:ین

  ارات.یس مانند ،است ریپذكاکانف هاآن از نور هک یاجسام ر،یمستن
  .ینوران بالعرض و اندمظلم ذاتاً شده ادی نوع دو هر
  

  ریمستن و رین اجسام میان تیبرزخ اشتراك
شـان وارضع بـهبا توجـه  دو هر .برابرند ریمستن اجسام با تیخزبر در رین اجسام 
 عـدم و دوام در هـاآن انیم تفاوت .برزخند دو هر ،رونیاز ا .ظلمتند و نور انیم حائل
 اتیـعیطب مطالـب، نیـا از یبخشـ هکـ میباش داشته توجه( .هاستآن یعرض نور دوام
  .)است گرفته قرار یفلسف تبکم کی مباحث فرض شیپ هک است

 خـاموش آن نـور و ماندیم یباق دیخورش ایآ ،»ورّتک الشمس اذا« مهیرکدر مورد 
 خیشـ حرف نیا ،باشد اول فرض اگر ؟شودیم ئالش یعنی ،شودیم یمتالش ای شودیم

 یعنـی ،باشـد دوم فـرض اگر و ظلمتند و نور انیم برزخ هانیا هک است درست اشراق
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 از ،نـدک دایـپ دوام هاآن نور هرچه و باشند داشته جرم هک دهندیم نور یوقت تا اجسام
 هنمانـد یبـاق هاآن يبرا یجرم هک دنرسیم یزمان به مکمک و شودیم استهک هاآن رمج

  .بود نخواهد سازگار و درست اشراق نظر با فرض نیا ،باشد
 یـا دیخورش هک آورد مطلب نیا بر يشواهد د،یجد کیزیف بهبا توجه  است نکمم
 و اجـرام آن، نـور دنشـ نـدهکپرا و تابش با همراه ،است ینوران هک گرید رین جسم هر

 آن جـرم همان ،آن ینوران ياجزا همان ای و ندکیم پخش خود از زین نور بدون اجسام
 پخـش زیـن آن جـرم ایـ و ینـوران اجـزاء نور، تابش همراه اگر ،ن صورتیدر ا است.
 تمـام زیـن آن جسم ای و رسید پایان به دیخورش نور یزمان اگر گفت توانیم گردد،یم
 نـور همراه هک بوده نور همان ،آن جسم و است نبوده مظلم ذاتاً که دوشمی معلوم ،شد
  است. شده ندهکپرا

 بـا همزمـان هکـ اسـت استوارن اساس یبر ا وانتوم،ک کیزیف ژهیوبه دیجد اتینظر
 و مـوجی« تـابش نیـا جـهیدر نت هکـ تابـدیم نیزم به هم یذرات ،دیخورش نور دنیتاب
 وزن از و افـزوده دیگـر سـیارات و نیزمـ وزن بـر تـن چند روزشبانه هر در ،»ياذره

  شود.یم کاسته خورشید
 دارد خـود همراه به یجسمان ذرات ینوع یول ،است بالعرض اگرچه دیخورش نور

 بـا دگاهیـد نیـا جسم. بر عارض هم و است نور هم جهیدر نت و هاستآن عارض هک
 ،مانـدیمـ یباق یجسمان تذرا یول شودیم تمام نور( دارد مطابقت اشراق خیش هینظر
 هکـ) رودیم انیم از نور یول مانندیم یباق ن،یزم به ذرات نیا دنیرس از پس هک چنان
 عوامـل اسـت نکـمم البتـه است. آن بر عارض يامر نور و اندیظلمان ذاتاً رین اجسام
 عوامـل آن و دنباش داشته دخالت اجسام آن ذرات ای نور در یعیطبفرا عوامل ای یعیطب
 بـه یرضـعبال امر هر هک چنان ،شوند یمنته یعیطبفرا عوامل به خود نوبه به زین یعیطب
  انجامند.یب یقیحق نور به یعرض انوار نیا جهیدر نت و شودیم یمنته بالذات امر
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  نور حامل
 مظلـم و قسـغا جوهر هک است جسم آن، حامل .دارد حامل به ازین رین اجسام نور
 نـور ،رونیـاز ا ،اسـت یعرضـ ،نـدکن دایپ تحقق هرجو بدون هک چهآن چون و است
 اجیـاحت موضـوع و محلّ به ،بود یذات نور اگر .یذات نه و است یعرض نور ،رین اجسام

 گرچـه ،مظلمنـد ذاتـاً بـرازخ همـه و قسـغا جـواهر تمام گفت توانیم پس نداشت.
  .ندسته ینوران بالعرض

  
  مجرد نور اثبات

) ریمسـتن و ریـن اجسـام نـور( نورهـا نیا لتع هک شودیم مطرح پرسش نیا کنیا
 یشناسـیهسـت از بخـش نیاولـ نورهـا، نیـا علـت عنوانبه مجرد نور اثبات ست؟یچ
  دهد.یم لیکتش را اشراق متکح

از  و نـدارد يجـوهر مسـتقل ذات ،یعارض نور هک ستین یکش :یعرض نور علت
 اگرچـه ؛است ازمندین زین عروض علت به هکبل ،دارد ازین وجود علت به تنهانه ،رونیا

 میخـواه هکـ یلـیدال بـه ،یعرض نور انواع علت باشد. یکی آن عروض و وجود علت
  ست.ین جسم خودِ گفت،
  

  اجسام از علیت نفی دالیل
 معلـول یعرضـ انـوار اگر ،ندکمشتر تیجسم در اجسام هک جاآن از :نخست لیدل
 ریـتعب بـه .سـتین نیچنـ هکآن حال و باشند نور يدارا اجسام همه دیبا ،دنباش اجسام
 ینـوران در دیـبا ،باشـد هـاآن علت تیجسم اگر ،ندکمشتر تیجسم در امساج گر،ید

 یعرضـ انوار علت ،اجسام ذات پس .ستین نیچن هکآن حال و باشند کیشر زین بودن
   ست.ین

 تیجسـم و تیـماد همـان هکـ خود ذات در ،يماد موجودات همه گر،ید ریتعب به
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 همـه دیـبا زیـن بودن مستنیر در ،اًیثان .باشند ینوران همه دیبا ،اوالً پس .ندکیشر است،
 ریـن و بودن رین انیم تفاوت وجود ستند.ین گونهنیا هکآن حال و باشند هم هیشب و همتا
 هکـ اسـت نیـا دهنـدهنشان ،ینوران اجسام بودن ریمستن در کیکتش چنینهم و نبودن
  ست.ین یعرض يهانور علت ،هاآن تیجسم ای اجسام ذات
 و علت با معلول یهمراه مکح به ،باشد تیجسم ،اجسام نور علت اگر دوم: لیدل
 داشـته دوام اجسـام در زین نور ،اجسام دوام با دیبا ،علت دوام در صورت معلول دوام
 از را خـود نـور ر،یمسـتن ایـ و ریـن اجسـام از ياریبس ست.ین نیچن هکآن حال و باشد
 اشـاره آن به شتریپ هکچنان دارند. را خود جسم و جرم ،الن حیدر ع و دهندیم دست

  شد.
 هکـ اسـت شـده رفتهیپذ اصل کی عنوانبه و شده گفته یفلسف مباحث در ح:یتوض
 هرگـاه و داشت خواهد وجود بالضروره هم آن معلول باشد، داشته وجود علت هرگاه
  7.داشت خواهد وجود زین آن علت بالضروره ،باشد داشته وجود معلول
 تـا دیـبا ،باشـد تیجسـم خود ،اجسام در نور شیدایپ علت هک فرض بر ن،یبنابرا

 ،سـتین نیچنـ هکآن حال و باشد داشته وجود هم نور ،دارد وجود تیجسم هک یمانز
 اسـت. واضح ریمستن اجسام در امر نیا ندارد. دوام آن نور یول دارد وجود جسم هکبل
 هکـ یاتـاق شـود.یمـ خـاموش یمـدت از پس است، گرفته يگرید منبع از هک را ينور

 دهنـدهنشـان امر نیا شود.یم کیتار آن، ییروشنا منبع شدن خاموش با ،است روشن
 گونـهنیهمـ ياانـدازه تـا ریـن اجسام در است. نبوده خودش از ییروشنا هک است نیا

    است.
 ینـعی ریـن اجسـام هکـنیـا بـر یمبنـ دیجد کیزیف يهاهیفرض بنابر مثال، عنوانبه

                                                 
وجوب وجود المعلول عند وجود  وعند وجود المعلول  ۀالتام ۀم علت و معلول: وجوب وجود العلالزتـ 7

  .ۀعلته التام
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 را امـر نیـا تـوانیمـ دهنـد،یم دست از را خود نور و شوندیم خاموش زین ستارگان
 امـر نیـا باشـند. امـر نیـا بـر يگرید شاهد توانندیم زین هاسنگ شهابْ نمود. اثبات
 هـاآن تیجسم ای و ذات به مربوط ،ستارگان یحت اجسام نور هک است نیا دهندهنشان
  .)نباشد اثبات قابل عرف نظر از هرچند( ست.ین و نبوده
 نکـمم هکـ شود گفته مثالً و باشد خدشه قابل شیپ لیدال هکبر فرض  سوم: لیدل
 تـوانیم آن از نظر صرف با باشند، داشته يجوهر يهاتفاوتگر یدکی با اجسام است
  گفت:
 وجـود مراتـب از ایـ معلول رایز ؛است معلول از اشرف وستهیپ ،علت است یهیبد
 هـر( علـت وجـود از متأخر ای و علت به محتاج ای علت وجود يهقیرق ای است علت
 وسـتهیپ علـتْ ،در هـر صـورت .)اسـت مطلـب نیا بر ياجداگانه لیدل هانیا از کی

 هم علت را آن از تراملک و ترتام ،دارد معلول هک را چهآن یعنی است معلول از اشرف
 آن ایـ علـت یول باشد مالک و باشد داشته وجود معلول در يزیچ ستین نکمم دارد.
 سـه هـر باشد. داشته را معلول از مترک ای و معلول يمساو و همتا ای و باشد نداشته را

  است. محال فرض
 و باشـد آن فاقـد شـئ یمعط هک است نیا امدشیپ رایز است، نادرست اول فرض

  است. یهیبد شبه ای و یهیبد آن بودن محال و است محال نیا
 آن، مـاالتک و نـور در معلـول بـا علـت همتـایی رایز ست،ا محال زین دوم فرض

در  و باشـد نداشته تیاولو آن عکس از معلول يبرا علت تیعل هک است نیا امدشیپ
  باشد. مرجح بدون حیترج معلول، يبرا آن تیعل جهینت

 باشـد، داشـته معلول از يمترک مالک علت اگر رایز است، نادرست زین سوم فرض
 شـئ یمعطـ( باشد. نداشته را آن علت هک باشد معلول در يزیچ هک است نیا امدشیپ

  است. علت از اخسّ معلولْ و معلول از اشرف علتْ پس .)باشد آن فاقد
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 از نـور گـر،ید ریتعب به و است اشرف نور ریغ از یلکطور به نور هک جاآن از ،يبار
 غاسـق جـوهر ایـ جسـم ،آن علـت اگر رونیاز ا ،است اشرف ،مظلم و غاسق جواهر
 يامـر نیچنـه ک یدر حال ،باشد اشرف علت ،اخسّ هک دارد یپ در را جهینت نیا ،باشد
  .است محال
 معلول و اشرف معلول از شهیهم علت هک ندارد وجود یالکاش قاعده نیا تیلک در
 مییبگو تا است نور از اخس جسم هک شود ثابت دیبا یول ،است اخس علت از شهیهم

 اجسـام گفـت و رفتینپذ را امر نیا یسک اگر یول .باشد اشرف علت تواندینم اخس
 ردکـ استدالل نیچن و آنند از اشرف هکبل ستندین هم آن يمساو و ستندین نور از اخس
 قـوه و تیـفعل از يامجموعـه جسـم یولـ اسـت محدود تیفعل مجموعه کی نور هک

 بالفعـلبسـا چـه و بـالقوه ماالتک نور، در موجود تیفعل داشتن بر عالوه یعنی است،
 تـا اسـت نـور از اخس جسم هک شود اثبات نخست دیبا، باشد داشته تواندیم يگرید
 آن علـت توانـدینمـ ،اشرف نور و است اخس جسم هک لیدلنیبد هک شود اثبات بعد

  است. استوار آن بر اشراق متکح دگاهید هک است یفرض شیپ نیا باشد.
 هیمتعال متکح و ییمشّا متکح در وجود ترازهم و هیپاهم اشراق متکح در نور
 وجودبه هامتکح آن در هک را یلوازم و آثار و امکاح و هایژگیو آن تمام یعنی است.
 گفـت تـوانیمـ ،رونیـاز ا .دهندیم نسبت نور به اشراق متکح در ،دادندیم نسبت
 محـض كهـال و الـذاتباطـل پس عدم، مکح در ای است عدم مظلم، و غاسق جوهر
 و باشـد یعرضـ خـواه جوهر، و باشد یذات خواه ،نور یول .ندارد چیه خود زا و است

در هـر  اسـت، اجسـام هـايأتیـه از هکـ ينـور خـواه باشد، مجرد نور خواه ،عرض
 طـوربـه نـور ،اشـراق متکح دگاهید از( وجود. عوارض از ای است وجود ای صورت
 وجـود يهمتـا ،ورنـ پـس ،است عدم ظلمتْ چون و دارد قرار ظلمت مقابل در مطلق
 جـوهر و اسـت يوجـود يامـر مکـدسـت ،نباشد هم وجود اگر نور ،رونیاز ا .است
  .)است یعدم يامر مکدست نباشد، عدم اگر زین جسم و غاسق
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 علـت ،یعدم امر هک است نیا اشالزمه است، نور علت جسم، شود گفته اگر پس
 امور از ياعال و اشرف وجود، ای يوجود امور است. محال هک باشد يوجود امر يبرا
 اسـت زیچ همه ای هست یکی ست؛ین هاآن انیم ینسبت ًالواص هکبل ستا عدم و یعدم
  ست.ین زیچ چیه ای ستین يگرید و

 ،سخا هک است نیا اشالزمه ،باشد نور يبرا علت جسم اگر استدالل: به بازگشت
 مـتکح در لیـدل نیـا اسـت. محـال عقالً امر نیا هکآن حال .باشد اشرف يبرا علت
 هکبل ،دانندینم عدم را غاسق و مظلم جواهر ،گرید يهامتکح در است. معتبر اشراق
 مرتبـه ؛است برابر وجود درجات فروترین با هک دانندیم وجود نازله مراتب از يامرتبه
 ،اشـراق مـتکح در یولـ ،اسـت ختـهیدرآم آن با دورتک و تیمادّ هک دانندمی سافل
  دانند.یم عدم را غاسق و مظلم

 نـور و هاستآن رضعبال نور نیهم معلول) دیخورش مانند( يماد يایاش تیجسم
 امـر کیـ معلـول واسـطه بـا هـانیا ،رونیاز ا ،است بالذات نور معلول هاآن رضعبال
 .اسـت خـسا جسـم ،اوالً :رایـز باشد نور علت تواندینم جسم لیدل نیهمبه گرند.ید
 نخواهد وجود هم جسم ،نباشد نور اگر .است نور علولم زین تیجسمان در جسم ،اًیثان

  باشد. یعرض انوار علت تواندینم جسم پس داشت،
  

  جسم هايتأهی از علیت نفی
بـر  ؟دنباشـ یعرضـ انـوار علـت جسـم، الکاش و حدود ها،تأیه است ممکن ایآ

 ممکـن یانجسـم يهاأتیه آیا باشد، عرضی انوار علت جسم نباشد ممکن هکفرض 
  ؟باشند نور لتع است

  م:ینکیم اشاره آن لیدل چند به است. یمنف يمتعدد لیدال به پرسش نیا به پاسخ
 همـه کـه جـاآن از باشـند، جسـم هـايتأهی ،یعرض نور علت اگر نخست: لیدل
 ینـوران اجسـام همـه هک است نیا اشالزمه هستند، مشترك هاهیأت داشتن در اجسام
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 نـور علـت ،جسـم هـايهیـأت شودیم معلوم پس .دستنین گونهنیا هکآن حال ،باشند
 یلکشـ هـر ؛دارنـد تفـاوت هـم بـا جسم الکاش شود گفته کهآن مگر .ستندین یعرض
 جسـمی آن؛ فاقد جسمی و نور داراي یجسم نتیجه در و دارد را خود خاص ياقتضا
  بود. خواهد بسیار نور داراي گرید جسمی و مک نور داراي
 نیـا اشالزمـه ،ندباشـ نـور علـت جسم، الکاش و دودح ها،تأیه اگر دوم: لیدل
 حـال ،باشد داشته دوام هم نور ،الکاش و حدود ها،تأیه این دوام و وجود با هک است
 و نـوع جهـت از هـم جسم الکاش و هاتأیه شود گفته کهآن مگر ست.ین نیچن هکآن
 حـدود و الکاشـ و هـاتأیـه هک جاآن از .دارند تفاوت هم با ماندگاري جهت از هم

 داشـته نـور جسـم الکاشـ و هـاتأیه یبرخ ندارد یمانع پس ،است گوناگون اجسام
 گـرید یبرخ و باشند داشته نور ینیمع زمان هاآن از یبرخ باشند؛ نداشته یبرخ ،باشند
 تیجسـم در اجسـام اگرچه یعنی ...و باشند نداشته نور زمان آن مانند ای و زمان آن در

 از هکـ جـاآن از یول ،اندنبوده زین یعرض انوار علت ل،یدل نیهم به و اندنداشته تفاوت
  باشند. نورشان يهاتفاوت علت توانندیم پس متفاوتند، ریمقاد و هاأتیه نظر
 ریمقاد و هائتیه اجسام، بر یعرض انوار عروض ای شیدایپ علت گفت توانیم ایآ
  گر؟ید زیچ نه و هاستآن الکاش و حدود و

 نیچنـ هکـ شـودیم معلوم ل،یدل نیا در دقت با رایز ،است یمنف رسشپ نیا پاسخ
 نیبنـابرا هسـتند، اجسام معلول خود شده، ادی عوارض رایز ست؛ین وارد آن بر یالکاش

 باشـند. داشـته يآثـار نیچنـ تواننـدینم خود محلّ و موضوع ای علت به استناد بدون
  رد.ک رد را الکاش نیا توانیم ز،ین شیپ لیدل در شتریب دقت باه کنیعالوه بر ا

 جسـم خـودِ از سخـا ،جسـم يهـاتأیـه و عوارض هک ستین یکش سوم: لیدل
 هکـ ستین یکش و هستند عرض ،الکاش و هاتأیه و است جوهر ،جسم رایز هستند،

 اتـم و ياقـو اعـراض از جسـم جوهر ،رونیاز ا ند؛ازمندین جسم به الکاش و هاتأیه
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 و هـاتأیـه تیـعل ،باشـد نور علت نیست ممکن ،ستا ياقو هک جوهر چون و است
 اعـراض گـر،ید ریـتعب بـه .اسـت یناشـدن و نکنامم یاول قیطر به نور يبرا عوارض

 از سخـا ،يزیچ از اخس از سخا ،است نور از سخا ،جسم و هستند جسم از سخا
 پـس اسـت، تـرفیضـع نور از جسم و است ترفیضع جسم از عرض است. زیچ آن

ن یـدر ا رایـز باشـد، آن علـت توانـدینم پس است، ترفیضع نور از مراتب به عرض
  است. محال هک است شده آن علت شئ، فاقد ،صورت
 اءیاشـ تیجسـم ایـآ داریـم. روا بیشـتري دقـت دوم و اول لیدلدرباره  است الزم
 اعراض علت گر،ید ریتعب به نه؟ ای دارد تیسبب و تیعل سِمَتِ هاآن عوارض به نسبت
 ایـ هسـتند مسـتقل یذاتـ يدارا هـا،أتیـه و اعراض ایآ ست؟یچ اجسام ايهأتیه و

 هـا،صـورتنیا همه در هستند؟ االنوار نور معلول ای و نورند معلول ای جسمند معلول
 ،رونیاز ا است، ترفیضع و مترک خود علت و اصل از معلول و هستند معلول اعراض
 یعرضـ شـده ادیـ انـوار هکـ گونهنهما باشد. خود مانند يزیچ وجود علت تواندینم

 هـا؛آن از فروتر ای و هستند هاآن يهمتا ای نیبنابرا اند،یعرض زین هاأتیه نیا هستند،
 تواننـدینمـ در هر صـورت و آن از ترفیضع ای و نورند همانند ای شده ادی يهاأتیه

  باشند. آن علت
 و باشـند داشـته یذاتـ یاسـتقالل جسـم، هايأتیه و اعراض هک فرض نیا بطالن

 هکـ اسـت نیـا اشالزمه رایز است، یهیبد باشند، علت نتیجه در و گرید امر از ازینیب
  ندارد. يسازگار هاآن بودن عرض با امر نیا اًیثان و باشند الوجود واجب اوالً

 شـود گفتـه اگر و است ناروا یسخن هستند، مستقل ذاتاً اعراض شود گفته اگر پس
 معلـول شـود گفتـه اگـر و هستند جسم از اخس ن صورتیدر ا ،جسمند معلول هاآن
 نیـا در اگرچـه ،باشـند داشـته مسـتقل ذات توانندینم زین ن صورتیدر ا ،هستند نور

 دیشا و باشند داشته دوام توانندیم اجسام بدون اعراض شود گفته است نکمم فرض،
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 اسـت نکـمم ن صورتیدر ا ،باشند نور معلول اگر رایز باشد، ریپذانکام يزیچ نیچن
 نـه یول باشند جسم عرض و أتیه یعنی باشند، نداشته اجیاحت محلّ و موضوع نیا به

  هستند. يگرید علت معلول هک لیدل نیبد ،یجسمان نه و باشند جسم
 بـر یلـیدل شـود،یم گفته جسم عرضِ و هاأتیه عوارض، گونهنیا بهه کنیا خودِ

 جسـم بـدون باشـد، جسـم عـرض و أتیـه هکـ يزیـچ رایـز است، فرض نیا ینف
 است فرض خالف این و ستین آن عرض صورت، نیا ریغ در رایز ست،ین ریپذانکام
  محال. و

 است نیا آن و نمود هیارا توانیم مطلب این براي را ياعتماد قابل چندان نه پاسخ
 نـه ،باشـند جسـم بـا مـالزم یولـ ،باشند نور معلول جسم هايأتیه است نکمم هک

 ،دو نیـا از کیـهر و شـوندینم جدا هم از و هستند توأمان دونیا یعنی .سمج معلول
 ایـ و دارنـد ياژهیـو علـت هاآن از کی هر و هستند يگرید از متفاوت يزیچ معلول

  باشند. ثالت علت کی معلول دو هر هکنیا
 باشـند؟ نور علت توانندیم جسم الکاش و هاأتیه ایآ م.یگردیم باز بحث اصل به
 آن بـر توانیم زین يگرید لیدال .ستین نکمم يزیچ نیچن شده، ادی لیدال بهتوجه  با
  م.یپردازیم هاآن از گرید یبرخ به هک ردک هیارا

 زیـن نـور اگرچـه ،نورنـد معلـول خـود ،جسم الکاش و هاتأیه ثرکا چهارم: لیدل
 یجسـمان الکاشـ و هـاتأیه از یبرخ يبرا یعارض نور گر،ید ریتعب به .باشد یعارض
 رایـز ،باشند نور علت اعراض و تاصف نیا نیست ممکن رونیاز ا ،دارد تیعل تِمَسِ

 اتذ بـر يزیـچ تقدم اشالزمه و است شیخو علت يبرا معلول شدن علت اشالزمه
 .اسـت شیخو معلول به يزیچ علت يازمندین اشالزمه هکنیا بر عالوه .است شیخو

  ت.اس یهیبد يامر هانیا همه ینادرست
 اگـر ،انـدیعرضـ نور معلول ...و الوان ال،کاش مانند امساج يهاتأیه نیا :حیتوض
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 نـور اگـر نمونـه، عنـوان بـه داشت. نخواهند وجود زین هانیا ،باشد نداشته وجود نور
 يهـاتأیـه از یکـی رنـگ داشت. نخواهد وجود زین اجسام رنگ ،باشد نداشته وجود
 .نـدک جـادیا را رنگ آن نورْ دیبا ،باشد داشته ودوج یرنگ اگر رونیاز ا ،است یظلمان
  د.یجد کیزیف با هم و است سازگار اشراق متکح دگاهید با هم تهکن نیا

 ،دارنـد وجود هارنگ دیبگو یسک ،مشاء متکح دگاهید بنابر است نکمم ال:کاش
 هـارنـگ گـر،ید ریـتعب به .است رنگ شدن ارکآش يبرا علت و سازنهیزم ،نور اگرچه
 مـا دنیـد یعنی ؛است نور معلول هاآن شدن دهید ای و ما دنید یول ستندین نور لمعلو
 ردهکـ دایـپ تحقـق تیرؤ نیا سازنهیزم عنوان به نور هک ندکیم دایپ تحقق یصورتدر 

  باشد.
 یرونـیب مسـتقل وجود کی رنگ ،دیجد کیزیف و اشراق متکح دگاهید اساس بر
 اجسام بیکتر تیفیک زین و اجسام بر نور تابش تیفیک .است جسم نیهم هکبل ،ستین
 تأیـه رنـگ گـر،ید ریـتعب به .شد خواهد متعدد يهارنگ شدن دهید سبب عناصر، از

 يهـافیـط و هـانـهیزم در نـور اسکانع و تابش نیا .ستین خارج در موجود یعرض
 ياژهیـو بیـکتر هکـ یاجسـام بـر نـور تابش کند.یم ارکآشرا  رنگ هک است مختلف
 نـه و دارد وجـود یرنگـ نور، تابش از قبل نه ؛شودیم رنگ ظهور سبب ند،باش داشته
  آن. تابش از پس

 ،باشـد اعـراض ای هاتیفیک نیا از یکی تواندینم اجسام بر نور عروض علت پس
 معلـول هکـ يزیچ و هستند نور معلول اعراض، و هاتیفیک نیا ،شد گفته هکچنان رایز
  د.باش نور علت نیست ممکن ست،ا نور

 گونـهنیـا رایـز ،باشـند نـور علت توانندینم اجسام ریمقاد و هاأتیه پنجم: لیدل
 نـور یول اندیخف ذاتاً گر،ید ریتعب به و غاسقند و مظلم ذاتاً یجسمان صفات و هاأتیه
 یخفـ ذاتـاً هکـ چهآن رایز باشند، نور علت هاتأیه نیا نیست ممکن است. ظاهر ذاتاً
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 ریـتعب به است. خود از اظهر ای و است ظاهر ذاتاً هک باشد يزیچ علت تواندینم ،است
 هکـ دیفهم توانیم ،ستندین ظاهر نور بدون اجسام صفات از ياریبس هک جاآن از گر،ید
 هکـ جـاآن از و اسـت وابسـته يگـرید زیـچ وجـود بـه ظهورشان و ندارند ظهور ذاتاً
 بـه وابسـته و نـور از یاخفـ اتصف نیا هک شودیم معلوم شوند،یم ظاهر نور لهیوسبه
 است ظاهر ای اظهر که آن يبرا علت نیست ممکن ،باشد نور از یاخف هک چهآن و آنند
  ستند.ین نور علت صفات نیا پس باشد،
 اسـت، جسم برزخ، از مقصود یگاه اشراق، متکح یاصطالح زبان در :يادآوری
 زیـن یگاه است. جسم آن زا مقصود غاسق، برزخ شودیم گفته هک گاهآن خاطرنیهمبه

 ریـتعب بـه جسـم. خـود نـه و اسـت اجسام یظلمان يهاأتیه غاسق، برزخ از مقصود
 يمعنـا بسـا جسـم. يهاأتیه بر هم و شودیم اطالق جسم بر هم غاسق برزخ گر،ید
  هستند. انطباق قابل هم جسم بر یظلمان يهاأتیه هک باشد نیا آن

  
  اجسام بر جوهر صدق
 بـا ظلمـت چون و هستند یخف و مظلم ذاتاً مظلم يجوهرها ،میگفت شتریپ هکچنان

 زیـن هـاعـرض تنـد.کهال نیعـ ذاتاً مظلم يجوهرها پس ،است برابر تکهال و یستین
 مـوارد یبرخ در بسا ،رونیاز ا .ندکمشتر بودن كهال در دو هر پس .هستند گونهنیهم
  دانست. جوهر داریدپ و نمودار ای جوهر همان را مظلم يهاأتیه نیا بتوان

 بودن جوهر زین و غاسق جواهر نیا بودن جوهر گفت توانیم تهکن نیا بهبا توجه 
 لحـاظ بـه یعنـی ؛اسـت یعقل لحاظ به ،مظلم ای یظلمان يهاأتیه نیا بودن عرض ای

 سـت.ین صـادق هـاآن بـر جوهر فیتعر در واقع رایز ،در واقع نه جوهرند هانیا عقل
 و تیـماه مالک از است عبارت جوهر هک بود نیا ،شد گفته هک جوهر فیتعار از یکی
 ایـ یواقعـ و ینیع آثار يدارا هک است تیماه مالک يزیچ یدر صورت هک ستین یکش
 مـالک اگـر و نـدارد مـالک نباشـد، ینـوران ای نور هک یتیماه ،رونیاز ا باشد، نور آثار
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  بود. نخواهد جوهر نداشت،
 اعـراض هک ییهاأتیه نیهمچن و میاگذارده جوهر ار هاآن اسم هک اجسام نیا ایآ
 دارنـد را تیماه مالک هانیا ایآ ستند؟ین ای هستند جوهر فیتعر مصداق اجسامند، نیا
 ؛ندارنـد ينمـود و ظهور گونهچیه نور، لهیوسبه جز هاآنه کنیا بهبا توجه  ندارند؟ ای
 عـدم همـان ایـ( محضـند نبطـال و تکـهال و ستندین يزیچ چیه ذاتاً ،نباشد نور اگر

 يزیـچ چیهـ ذاتـاً هـاآن هـايأتیه نیهمچن و مظلم يجوهرها پس ،)هستند محض
 فیـتعر پـس اسـت، یذاتـ عـدم همـان یذات يخفا و دارند یذات يخفا یعنی ،ستندین
 ؛یخـارج نـه و انـدیذهن جوهر هانیا جهیدر نت و ستین صادق هاآن بر جوهر تیماه
 و موضـوع یکـی مینـیبیمـ م،یسنجیم هم با یذهن لحاظ به ار زیچ دو هک گاهآن یعنی

 و محـلّ جهـت از را شئ نیا آن. بر عارض و حال يگرید و است يگرید يبرا محلّ
 است، نیا بر عارض هک يزیچ يبرا شئ نیا در واقع م.ینامیم جوهر بودنش، موضوع
  ست.ین يزیچ نیچن در واقع یول ،است جوهر
  

  المجرد النور یال وجوده یف الجسم رافتقا یف الرابع: الفصل
 لـم ان و للمقدار اتیخصوص و رهایغ و الکاالشک ۀیظلمان امور لها ۀیالبرزخ الغواسق

 عـن مقـدار بـه نفردی حدّاً و مقطعاً و امّ تخصّصاً له انّ االّ البرزخ، یعل داًیزا المقدار نکی
 هـایف تکتشـار االّ و بذاتـه للبـرزخ سـتیل البرازخ، بها ختلفی یالت اءیاالش فهذه مقدار.
 لـو اذ ره،یـغ مـن کذل فله ها.یف لّکال ياستو االّ و بذاتها لها ریالمقاد حدود ال و البرازخ
 قـۀیالحق و البـرزخ عـن وجودها توقّف ما ،ۀًیغن ۀیالظلمان ئاتیاله من رهیغ و لکالش انک

 مـن صـاتالمخصّ یالـ وجودها قتحقّ یف افتقرت ما ،واجبۀً بذاتها ۀًیغن انتک لو ۀیالبرزخ
 ثّرهاکت نکی لم ئات،یاله و ریالمقاد عن دتتجرّ لو البرازخ فانّ رها.یغ و ۀیالظلمان ئاتیاله
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 قـالی ان زبجـائ سیل و واحد لک ذات تخصص نکمیال و الفارقۀ ئاتیاله من زیالمم لعدم
 یفـ اختلفت الم ،کذلک انک لو اذ ،یه هایتقتض ۀیالبرزخ ۀیللماه لوازم زةیالمم ئاتیاله انّ

  اختلفت. قدو  البرازخ
 ۀیـواول ال اذ بعض، عن بعضها وجود سیل تۀیالم الغاسقۀ الجواهر بأنّ مکحی الحدس و
 و البـرزخ وجـدیال البـرزخ انّ ياخـر قیـطرا من ستعلم و تۀیالم ۀیالبرزخ قۀیالحق بحسب
 الدور لیسب یعل شئ عن منها شئ وجود نکی لم المّ ۀ،یالنور و ۀیالظلمان ئاتهیه و البرزخ
دوُیف ه،یعل توقّفی ما یعل شئ توقف المتناع ـ دَمو جِ  هو و نفسه و دهموجِ یعل متقدّیف هجِ

 و ۀیـنور ئـۀیه و غاسـق جـوهر ریـغ یالـ فاقرة لّهاکف لذاتها، ۀًیغن نکت لم اذا و ـ محال
 وجـدی فال ۀ؛یعدم تهیغاسق و ۀیعقل تهیجوهر الغاسق الجوهر و مجردّاً نوراً ونکیف ۀ،یظلمان
  ات.یالخصوص مع انیاالع یف هو بل ذا،ک هو ثیح من

  
  مجرّد نور اثبات
 شـد گفتـه هکـ خـاطرنیبـد ،است فصل نیا مقدمه ،شد گفته سوم فصل در چهآن
 و هـاتأیـه نـه ند واجسـام خود نه ،اجسام رد یعرض و یحس ينورها شیدایپ علت
 صـفات زیـن و ينـور اجسـام نیهمچن و نور نیا شیدایپ علت ن،یبنابرا .هاآن الکاش
  است. مجرد نور ،ینوران
 موجـودات علـت ایـ خفـا و ظلمت علت ه،ک است نیا چهارم و سوم فصل جهینت
  است. مجرد نور ،دارند یعرض نور هک یموجودات ای یظلمان

 فصل در هکچنان( ندستین نور علت جسم، صفات و جسمه کنیا بهبا توجه  اشاره:
    است: طرح قابل فرض چند کنیا ،)شد انیب شیپ

   است. آن هايتأیه و اجسام عرضی، انوار علت مجرد، نور ـ1
  است. عرضی انوار تنها علت مجرد، نور ـ2
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 نـه و اسـت ردهکـ جادیا را یعرض نور هک است یذات نور ،نور علت اول: فرض در
 را اجسـام نخسـت ،یعقلـ لیـتحل نظـر از هک است نور نیا این، بر عالوه گر.ید زیچ
 هـر ،یزمـان نظـر از اگرچه ،است آورده دیپد را اجسام هايتأیه سپس و ردهک جادیا
  است. ردهک جادیا نور را دو هر ،در هر صورت .هستند زمانهم دو
 مطـرح پرسـش نیا ،باشد یعرض ينورها تنها علت مجرد، نور اگر دوم: فرض رد
 امـر ایـ سـتنده اجسـام شیدایپ علت یعرض انوار ای ؟ستیچ اجسام علت هک شودیم
 نـور هکـ فـرض بـر گـر،ید ریـتعب بـه ندارند. علت اجسام ای و هاستآن علت يگرید
 هـاآن بـا و ستین اجسام علت و است ردهک جادیا را یعرض انوار تنها ،یذات و یقیحق

 ای و است یعرض انوار آن علت ای ندارد، علت جسم ای ن صورتیدر ا ،ندارد یارتباط
  است. آن علت يگرید امر

 نـور معلول هم یعرض نوره کنیا بهبا توجه  ،باشند یعرض نور معلول ،اجسام اگر
 رایـز ،انـدیذاتـ و مجـرد نـور معلـول واسـطه کی با اجسام گفت توانیم ،است یذات

 میخواسـتیم زیرا است، ثابت مطلوب پس است، زیچ آن معلولِ ،يزیچ معلول معلولِ
 هکـ اسـت نیا ،شده اثبات جانیا چهآن .است زیچ همه علت مجرد نور هک مینک اثبات
  است. زیچ همه علت ،یعرض نور واسطهبه نور، آن

 رایـز ؛اسـت محـال فرض نیا .باشند نداشته علت اجسام هک است نیا گرید فرض
 فلسـفه در نکـمم هکـ خـاطربدین است، علت به محتاج ،نکمم) جیرا يهافلسفه در(

 پس است، علت محتاج ظهورش در یخف اًذات موجود و است یخف ذاتاً موجود اشراق
 محـال هـم ایـن و باشـد بالـذات نور هک است نیا اشالزمه ،باشد علت از نیازبی اگر
  .است

 هکـبل ،نباشـد نـورشان تعل و باشند داشته علت اجسام کهن است یا يبعد فرض
 انیـم رابطه اشراق، تمکح در .)ستین جسم هم گرید زیچ نیا و( باشد. يگرید زیچ
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 ایـ و يمـاد و یعرضـ نور ای باشد علت مجرد نور باید ای است. تناقض ظلمت، و رنو
  است. ظلمت که نور ضینق

  گردد.یبرم بالذات نور به واسطه با یعرض نور هک میگفت اول فرض در
 ظلمـت هک نور ضینق هک است نیا اشالزمه ،نباشد علت مجرد، ای بالذات نور اگر

 و هسـتند بالـذات باطـل هـانیـا زیـرا است، محال که باشد علت ،است عدم و خفا و
 نـور معلـول اگـر و اسـت یخف ذاتاً جسم گذشته، نیا از باشند. علت تا ستندین يزیچ

 محـال هـم نیا و باشد است، یخف خودش مثل ذاتاً هک يگرید امر معلول دیبا نباشد،
 یخفـ اًذاتـ خـودش ماننـد هک يگرید امر يبرا یخف جسم بودن معلول هک رایز است،
 يبـرا یکی تیعل ،تیاولو عدم فرض در و ندارد آن سکع از یتیاولو گونهچیه ،است
  محال. و است حمرج دونب حیترج ،يگرید

 هـاتأیـه معلـول هک گونههمان ،ندستین جسم معلول ،یعرض انوار هک میگفت شتریپ
 امـر هـر هـم و یعرضـ انـوار هـم مییگویم کنیا ند.نور معلول تنها هکبل ،ندستین هم
 ریغ زین هاآن علت اًیثان و علتند محتاج اوالً آن، الکاش و هاتأیه و جسم مانند يگرید
  ست.ین مجرد نور از

  
  مجرّد نور اثبات و علت به اجسام يازمندین اثبات
 علـت به ازین آن مانند و بو مزه، رنگ، ل،کش مانند یبرزخ هايتأیه و صفات اگر
 هکـآن حـال و بـود خواهـدن جسم بر متوقف شانوجود ن صورتیدر ا ،دنباش نداشته
 ازینیب اًذات هاآن هک است نیا دهندهنشان ،اجسام بر اعراض توقف است. آن بر متوقف
 ،جسـم بـه عوارض نیا ازین ستند.ین زین جسم اندازه و حدّ در ذاتاً هکبل ستندین علت از
 وجـود جسـم اگـر اسـت. وارضع نیا و جسم انیم تیعل رابطه دهندهنشان واقع در

 یجسـمان عـوارض يبرا جسم( داشت. نخواهد وجود زین جسم اعراض ،باشد نداشته
  .)است ناقص علت مکدست
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 از سـخن هکـییجـا در ؛اسـت وجود ،تیعل مدار ًالواص هک است نیا نویسنده نظر
 علـت تـأثیر و ظهور طیشرا یسک اگر .ندارد معنا آن مانند و ناقص تیعل ،باشد دووج
 را يزیـچ اگـر صورت، این غیر در ؛ستین یحرف بداند، علت را مختلف يهانهیزم در
 و نقـش رایـز اسـت؛ یلفظـ كاشترا ،یقیحق علت با آن كاشترا م،یدانست ناقص علت
 رود،یمـ انتظـار يگـرید آن از هکـ اثري و نقش با ،رودیم انتظار یکی نیا از هک اثري
 یهسـت قلمـرو در اصـالً دیگري و است بخشیهست یکی ندارند؛ هم به یشباهت چیه
  ست.ین

 و خواسـتندینمـ موضـوع نداشـتند، علـت بـه ازیـن اعراض نیا اگر ه،کآن حاصل
 تیـمعلول از ینـوع) اشـراق و مشاء( جیرا متکح اساس بر داشتن، موضوع نداشتند.

 یمعلـول و یعلّـ یوابسـتگ ینوع ،جسم و اعراض انیم یوابستگ گر،ید ریتعب به است.
 و اعـراض ،باشـد نداشـته وجـود جسـم اگـر یعنـی ؛باشد ناقص تیعل اگرچه ،است
 بـر جسـم اتیـفیک و اعراض عروض نیهم پس داشت، نخواهد وجود نیز آن اتیفیک

  هستند. علت ازمندین هک است نیا دهندهنشان جسم،
شـان ذات در هـاآن بـودن معلـول دهنـدهنشان ،جسم بر اعراض روضع خالصه:

 یمعن به جسم برشان عروض .شدندینم جسم بر عارض دنبودن معلول اگر رایز ؛است
 دیـپد هـانیـا ،باشـد نداشـته وجـود جسم اگر یعنی ،است جسم بر وجودشان توقف
  ند.مدآینم
 اعـراض هماننـد زیـن اجسـام هکـ ستین یکش ؟نه ای دارند علت به ازین اجسام ایآ
 ؛نداشـتند مخصّصـات بـه ازیـن ،بودند علت از ازینیب اگر رایز هستند، علت به ازمندین
 دارند. نیاز هابدان هکآن حال و نداشتند ازین مظلم اعراض و یظلمان يهاأتیه به یعنی
 محتـاج زیـن اجسـام همـه بودند، جسم به ازمندین اعراض هک گونههمان ،گرید ریتعب به

 بـدون زین یجسم چیه ندارد، وجود جسم بدون یعرض چیه هک گونههمان و اعراضند
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  ندارد. دوجو عرض
 اجسـام يازمندین تیثیح گر،ید ریتعب به ؟ستیچ اعراض به اجسام يمندازین علت

 وجـود بـر اجسـام وجـود هکـ سـتین یکشـ ست؟یچ عوارض گرید و فیک و مک به
 شـتریپ زیـرا داشـت، دنبـال به را باطل دور بود، نیچن اگر رایز ؛ندارد توقف عوارض
 اگـر کنـیا .دارد توقف اجسام وجود بر مظلم يهاأتیه و اعراض وجود هک شد گفته
 باطـل دور باشـد، داشـته توقـف مظلـم يهـاأتیه و عوارض وجود بر اجسام وجود
 تخصـص در هکـبل ،سـتین هـاآن وجـود در عـوارض نیا بر اجسام ازین ؛بود خواهد
  هاست.آن

 بود نخواهند زیمتماگر یدکی از باشند، نداشته را یظلمان يهاأتیه نیا اجسام اگر
 از ریــغ هــاآن از دامکــ هــر و زنــدیمتماگر یدکیــ از) ضینقــ سکــع( هکــآن الحــ و
 تنهـا پـس باشـد، هاآن زیتما سبب تا ندارد وجود يگرید زیچ هک جاآن از گرند.یدکی
 اعـراض هکـآن حاصـل اند.شدهگر یدکی از هاآن زیتما سبب هک هستند اعراض نیهم
 هستند، اعراض ازمندین زشانیتما در زین اجسام و هستند جسم به ازمندین ظهورشان در
 علت به ازمندین یکی علتند، به ازمندین در واقع و گرندیدکی ازمندین ینوعبه دو هر پس
  وجود. علت به ازمندین يگرید و ظهور
  

  گریدکی وسیلهبه اجسام ازیامت و تخصص
 تحقـق ایـ وجود در اعراض یول هستند، ثبوت در واسطه اعراض به نسبت اجسام
 عـروض در واسـطه اعـراض عروض. در واسطه نه و دارند ثبوت در واسطه نه جسم،
 اجسـام ازیامت و تخصص علت هک دارد يرادیا چه هستند. جسم بر) زیتما( يگرید امر
 هـر هکـ دارد یالکاشـ چه گر،ید ریتعب به گر.ید زیچ نه و باشند هاآن خودگر یدکی از

 و صـفات لهیوسـبـه نـه ،باشـد افتـهی زیتمـا و تخصص گرید اجسام لهیوسبه یجسم
 يهـاأتیـه و صـفات به اجسام هک داشت نخواهد يرادیا فرض، نیا بر شان؟اعراض



 89 

  .نباشند ازمندین یظلمان
  
  بررسی و نقد
 هـر و تسلسـل ایـ است دور ای یفرض نیچن الزمه رایز ست،ین نکمم يزیچ نیچن
 نیـا به ،باشند اجسام خود بهگر یدکی از اجسام زیتما و تخصص اگر است. محال دو

 زیـن يگـرید آن و باشـد گـرید یجسـم زیتمـا و تخصـص علت یجسم هک صورت
 هک باشد نیا الف جسم زیتما علت( است. دور باشد، افتهی زیتما جسم نیهم واسطهبه

 اگر و) دارد وجود الف جسم هک باشد آن ب جسم زیتما علت و دارد وجود ب جسم
 سلسـله در و مراتـب در هکـبل نباشـد متقابل صورتبه ،گریهمد از اجسام زیتما علت
 از یکـی دارد. دنبال به را تسلسل باشد، رمتقابلیغ اجسام یعرض سلسله در ای و یطول
 نـدکینم دایپ تحقق است، تسلسل بر یمبتن هک يامر گاهچیه هک است آن تسلسل لوازم
 هکـ دیـفهم تـوانیمـ هـاآن از کیهر تحقق از اند.ردهک دایپ تحقق هانیا هکآن حال و

 زیتما و تخصص پس است، نبوده تسلسل جهیدر نت و است ردهک دایپ تحقق زین علتش
  ست.ین ممکنگر یدکی واسطهبه اجسام
  

  گریدکی از اجسام ذاتی ازیامت و تخصص
 از هـاآن زهیـمم يهاتأیه و صفات ای اجسام تخصص و زیتما هک دارد يرادیا چه
بـر  رایـز سـتند،ین ازمنـدین هـاأتیـه نیا به ماجسا ،ن صورتیر اد ،باشد هاآن اتیذات

 و سـتین تصـور قابـل گـر،ید زیـچ بـه يازمنـدین تخصص، و زیتما بودن یذاتفرض 
 بـه يزیـچ يازمنـدین رایـز نـدارد. یتـیاهم ای و ستین نکمم ای زین خود به يازمندین
 ذات از ریـغ يزیـچ اتیـذات ست.ین ریخردپذ هک است خود به يازمندین خود، اتیذات
 یذاتـ اجسـام ییجـدا اگـر سـت.ین تصور قابل یدوگانگ اتیذات و ذات انیم و ستندین
ن یـدر ا و بـود خواهـد هـاآن یذاتـشـان مختلف يهـاتیـفیک و هاتیمک ،باشد هاآن
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 این، بنابر و بود خواهد ریناپذییجدا اجسام آن از هاأتیه و عوارض گونهنیا صورت
  بود. نخواهد خردپذیر نیازمندي فرض
 ینفـ اجسـام از را یدوگانگ هک سکهر شود: گفته لکمش نیا دییتأ در است نکمم
 ،یقـیحق يامـر نـه و است یعقل لیتحل آن، هايأتیه و جسم بودن دو دیبگو و ندک
  ند.ک ینف را عوارض و هاأتیه از اجسام يازینیب تواندیم

 هک خاطرنیبد خود یعقل و یعرض يهاأتیه به جسم هک چنانهم فرض، نیبنابرا
 ،بود نخواهند جسم به ازمندین زین مظلم يهاأتیه ندارد، ازین است، آن خود اتیذات از
 ازمنـدین آن به تا ستندین ذات از ریغ يزیچ زین اتیذات و هستند آن اتیذات از هاآن رایز

 مـهه اسـتثناء بـدون هکـآن حـال و نـدارد وجـود یدوگـانگ هاآن انیم در رایز باشند،
 و منبـع جسم اندگفته و اندرفتهیپذ اجسام به را یظلمان هايأتیه و اعراض يازمندین

 محتـاج جسم یول اندجسم محتاج عوارض گفت دیبا پس هاست.نیا محلّ و موضوع
 يمـوارد نیچن در ندارد. یلیدل چیه کمدست و ستین رشیپذ قابل نیا و ستین هاآن
  نباشد. ازمندین يگرید به کیچیه هکنیا ای و باشد ینیطرف ازین دیبا ای

  
  بررسی و نقد
 كمشـتر مختلـف اجسام در تیجسم هکنیا بهبا توجه  ست.ین نکمم يزیچ نیچن
 معلـول هـاتفـاوت نیـا اگـر ،هاسـتآن عوارض و هاأتیه در اجسام تفاوت و است
 اجسـام همـه هکـ اسـت نیـا آن الزمـه آن، هايأتیه و عوارض نه و باشند تیجسم
 و هاسـتآن هـايأتیـه بـه اجسام زیتما رایز باشند، داشته همسان و مشابه یارضعو
 مصـادیق میـان كمشتر جسمْ که جاآن از و اجسامند الزم ای اجسام بر عارض هاأتیه

  باشد. كمشتر دیبا نیز هاأتیه پس است، متعدد
 كشـترم لوازم و هاأتیه نیز هاآن همه دیبا پس ند،کمشتر تیجسم در اجسام همه
 زیتمـا هکـآن حـال و باشند داشته زیتما گریهمد از اجسام دینبا رونیاز ا باشند، داشته
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 یذاتـ لوازم از ژهیو هايأتیه پس دارند، خود ژهیو هايأتیه هاآن از کیهر و دارند
  ست.ین جسم
  

  خود ذاتی عوارض وسیله به اجسام تمایز
 و هـاتأیـه یجسـم هر که گونهبدین ،باشد یذات اجسام زیتما هک دارد يرادیا چه
 باشند. زیمتماگر یدکی از اجسام ،هاتأیه آن لهیوسبه و باشد دارا را خود ژهیو الکاش
 باشـد داشـته يگرید یذات لکش زین ب جسم و باشد داشته یذات لکش الف جسم مثالً
 از دامکـهر یذاتـ هکـ باشـند داشته ینیمع لکش دامکهر طور،نیهم زین الکاش گرید و
  باشد. زین هاآن

  
  بررسی و نقد
 و هـاتأیـه یجسـم هـر هکـ است درست اگرچه رایز است، نادرست زین امر نیا
 صـفات اجسام،ه کنیا علت هک است نیا پرسش یلو ،دارد را خود خاص يهایژگیو
 انیـم تیجسم رایز ،ستین تیجسم هک داستیپ ست؟یچ دارند، مختلف يهاتأیه و

 در کـه اجسـامی کـه اسـت شـده سـبب يزیـچ چـه پـس .است كمشتر اجسام همه
 هیارا امر نیا بر یلیدل توانینم چون و باشند مختلف صفات يدارا ،مشترکند جسمیت
  هستند. یذات زاتیمم و مخصصات يدارا اجسام گفت توانینم نیبنابرا نمود،
  

  یکدیگر براي اجسام علیت
 فـرض، نیبنـابرا ؟باشـند گـرید یبرخـ علـت اجسام از یبرخ هک دارد يرادیا چه
 رونیـب یعلت به يازین و باشد ریپذهیتوج خودشان لۀیوسبه اجسام شیدایپ است ممکن
 اثبـات را مجـرد نور وجود توانینم لیدل نیا با ،جهیدر نت و دنباش نداشته شانخود از

  نمود.
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  بررسی و نقد
 هـاآن از یبرخـ هکـبـر فـرض  رایز باشند،گر یدکی علت اجسام که نیست ممکن

ن یـدر ا رایـز ،شـودینمـ حلّ علت به مسج يمندازین ۀمسأل باشند، گرید یبرخ لتع
 از یبرخـ اگـر ایـ و باشـد گرید جسم علت یجسم اگر هک دیپرس توانیم زین صورت
 علـت زیـن هسـتند علت هک یاجسام آن خود ،هستند هاآن از گرید یبرخ علت اجسام
 علـت هکـ شـودیم مطرح پرسش نیا ند،باش داشته علت زین هاآن اگر ندارند؟ ای دارند
 گـرید یبرخ هاآن علت اگر اجسام؟ ریغ يزیچ ای است اجسام از گرید یبرخ زین هاآن
 علـت اگـر( .اسـت محـال دو هر هک تسلسل به ای انجامدیم دور به ای ،باشد اجسام از

) اسـت تسلسـل ،باشـد هیسـو کیـ اگر و است دور ،باشد هیسو دو و هیرو دو اجسام
 اجسـام معلـول خـود هستند، گرید اجسام علت که یاجسام هک است نیا گرید فرض
 هکـ اسـت نیا اشالزمه ،ن صورتیدر ا نباشد، يگرید جسمشان علت و نباشند گرید
 نـور از ریـغ يزیـچ آن و باشـد هـاآن علت هک باشد داشته وجود جسم از غیر يزیچ

 باشـند واجب الوجود دیبا اشند،ب نداشته علت اجسام، آن خود اگر اما .باشدینم مجرد
  ند.کیم ینف را آن واجب الوجود دیتوح نیبراه هکآن حال و

 همـه بـا و دارند اعراض و اتیفیک و اتیمک در هک ییهاتفاوت همه با اجسام ،اًیثان
 و برابـرگر یدکیـ بـا ذاتاً یول ،دارندگر یدکی بر یزمان لحاظ به هک ییرهاتأخِ و متقدّ
 بـه نسـبت ،گرید یبرخ يبرا تیمعلول و یبرخ يبرا تیعل فرض ،رونیاز ا .ندیمساو
 هکـنیا فرض است. حمرج بدون حیترج جهیدر نت و ندارد تیاولو گونهچیه آن سکع

از  نـدارد. یتیاولـو چیهـ ،باشـد الـف علـت ب هکـ فرض نیا بر ،باشد ب علت الف
 اصـالت بـه هیـنظر نیـا( ندارد. یعقل نییتب چیه اجسام از یرخب دانستن علت ،رونیا

ه  اسـت. گرفتـه قـرار ردّ و نقد مورد خود يجا در هک شودیم مربوط سمیالیماتر و مادّ
 آن بـه يبعـد پرسـش و فرضـیه در ضـمن هکـ دارد زیـن يگـرید ریـتعب دگاهیـد نیا
  .)میپردازیم
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  دیگر برخی بر اجسام مراتب از برخی علیت
 تقـدم گـرید یبرخـ بـر نشـاتیجسـم مراتب و درجات خاطربه اجسام از یبرخ

 قـتیحق ماننـد دارنـد،) تیجسم با مناسب تقدم انواع از گرید یکی ای یرتب ای یزمان(
ه  تیـعل تِمَسـِ  تواننـدیمـ ،رونیاز ا ،است اجسام خزانه و منبع ،مادر مکح در هک مادّ
  ست.ین جسم از فراتر علت به يازین اجسام شیدایپ نییتب يبرا پس ،باشند داشته
  
  رسیبر و نقد
 ایـ متفاوتنـد قتـاًیحق و تـاًیماه ،ذاتاً ای ،انديثانو مواد هک اجسام نیا و یاول ماّده آن
 از یبرخـ هکـ اسـت نیا اشالزمه ،باشند داشته یذات تفاوت هم با اگر .ستندین متفاوت
ه( هاآن ل مادّ ه علت هکبر فرض  ،ن صورتیدر ا و نباشند جسم) یاوّ  علـت ،یاولـ مـادّ

 پرسـش نیا توانیم و است نشده اثباتگر یدکی يبرا اجسام تیعل یول باشد اجسام
 یجسـمان و جسـم خـودش یولـ ،اسـت اجسام علت هک ياماّده آن هک کرد مطرح را
 آن، تیعل عدم و تیعل زین و آن ینف و اثبات به مربوط اختالف دیشا ست؟یچ ست،ین

 یبرخ و نامندیم ینرجسمایغ نور و مجرد نور را آن یجمع یعنی ،باشد یلفظ اختالف
ه گرید ه یول ،انددهینام مادّ  اصـطالحات و الفاظ در اختالف ،رونیاز ا ؛یرجسمانیغ مادّ

ه اگر یول بود. خواهد  نداشـته گـرید اجسـام بـا یذاتـ تفـاوت جسم، اصل ای یاول مادّ
بـا توجـه  صورت، نیا در باشد، هاآن يهاأتیه و اعراض در هاآن تفاوت هکبل ،باشد
 شـد، گفتـه شتریپ هکچنان واحدند، و گانهی تیماه و قتیحق داراي ذاتاً هاآن هکنیا به
  ندارد. یتیاولو چیه آن سکع از يگرید يبرا یکی تیعل

 و نـور انیـم رابطـه و واسـطه یعنـی ،برزخنـد یلـکطور بـه اجسام گذشته، این از
 بـرزخ .)برخوردارند یعرض نور از اگرچه ،اندمظلم ذاتاً پس ندارند یذات نورِ( ظلمتند.

 توانـدینمـ سـت،ین او یذات يزیچ و دارد یعرض صورتبه دارد، هرچه هک خاطرنیبد
 مظلـم ذاتـاً چـهآن و اسـت مطرح نور ياعطا ت،یعل در رایز باشد، داشته تیعل سِمَتِ
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  ند.ک عطا را آن تا ندارد ينور است،
 دیگـري بـه را انهمـ توانـدیمـ و دارد بالعرض نور برزخ شود: گفته است نکمم

 خودشـان از هـم بالعرض نور نیهم رایز ند،کینم حلّ را لکمش يزیچ نیچن ببخشد.
 نیـا بـه هکـ اسـت یعلت آن در سخن کنیا اند.گرفته يگرید از زین را آن هکبل ،ستین

 ایـ زین فرض نیا ردنک دنبال است. ردهک عطا را بالعرض نور نیهم یعرض موجودات
  .یجسمان نه و باشد جسم نه هک یعلت به ای و تسلسل به ای شودیم یمنته دور به

  
  مجرد نور از غیر چیزي علیت

 مجرد نور هک دارد یلیدل چه ،نباشند علت یجسمان يهاتأیه و جسم هکبر فرض 
 صـورت ایـ یلویـه چرا نمونه، عنوانبه ؟نباشد آن علت يگرید زیچ چرا ؟باشد علت
 از تیعل هم باشد، علت سه، نیا از یکی اگر .دنباشن آن علت ینوع صورت ای یجسم
 مجـرد نـور نـه است. نشده اثبات مجرد نور يبرا تیعل هم و است شده سلب اجسام
 امـور هکبل ،ما نظر مورد یظلمان و یبرزخ اجسام نه و بود خواهد علت شما نظر مورد
ه و یولیه مانند يگرید   .بود خواهند علت صورت و مادّ

  
  بررسی و نقد
 هکـ يزیچ نباشند، علت آن يهاأتیه و اجسام اگر رایز ست،ین نکمم يامر نیچن
 سـلب گـر،ید ریـتعب بـه نـدارد. وجـود مجرد نور از ریغ باشد، داشته تیعل یستگیشا
 انیـم رایـز است، برابر مجرد نور يبرا تیعل اثبات با ،آن يهاأتیه و اجسام از تیعل
 فیلسـوفان از برخی رشیپذ مورد يامبن بر هک لیدلنیبد ندارد، وجود ياواسطه دو نیا

 و انـدیذهن اعتبارات از ینوع صورت و یجسم صورت ،یولیه مشّایی، حکیمان مانند
 نیست ممکن ،باشد نداشته یخارج وجود هک يزیچ و ندارند وجود ذهن از خارج در
 داشـته تیـعل يبـرااسـت  ممکـن هک ییزهایچ تنها ،در واقع باشد. يزیچ يبرا علت
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 علت خود يهمتا اجسام يبرا نتواند جسم اگر نور. يگرید و است جسم یکی باشیم،
 صـورت و یولیـه رایـز باشـد، آن علت تا ندارد وجود نور از ریغ يگرید زیچ ،باشد
 مـراد اگـر این، بر عالوه باشند. علت تا ندارند یخارج وجود ینوع صورت و یجسم
 نیعنـاو نیـا هکـ سـتا جسـم نیهمـ دارد، علت به ازین و است معلول هک یجسم از
 رایـز .باشـد خود یذهن اعتبارات معلول تواندینم دارد، مختلف اعتبارات به را گانهسه
 متـأخّر لـوازم از ،اًیـثان و هسـتند یذهن اعتبارات ،اوالً امور گونهاین ،شد گفته هکچنان
  باشند. خود متقدّم ملزوم علت توانندینم متأخّر امور و هستند جسم
 شـده یـاد ياشـیا اشراقی، حکیمان مانند فیلسوفان از دیگر برخی اهدیدگ اساس بر
  دانست. اجسام علت را هاآن بتوان تا ندارند وجود
  

  جوهر چیستی
 ذات در هکـ ياگونـهبـه يزیچ تیماه مالک ای يزیچ مالک از است عبارت جوهر
 باشـد املک تیماه اگر ـ1 گر،ید ریتعب به باشد. نداشته محلّ و موضوع به اجیاحت خود
 باشـد، نداشـته محـلّ به اجیاحت هک یتیماه ـ3 یا ندارد موضوع به ازین هک یتیماه ـ2 یا

 البتـه باشـد، جـوهر يبـرا فییتعر تواندیم ریتعب سه نیا از کیهر ند.یگو جوهر بدان
  .يرحدّیغ فیتعر

  
  غاسق جوهر عینیت
 هکـ چهآن رایز ست،ین یخارج جوهر است، نور فاقد هک يزیچ ییعن غاسق جوهر

 و ینـیع باشـد، مندبهره نور از هک چهآن و است مندبهره نور از ،باشد یخارج و ینیع
 بـا بـودن نـور فاقـد و اسـت نـور فاقـد باشد، غاسق هک يزیچ چون و است یخارج
 نـه ،انـدیعقلـ يجوهرهـا ،غاسـق يجوهرهـا ،رونیـاز ا اسـت، برابر نبودن یخارج
 از یکـی هک یاصطالح عقل نه ،است ذهن جانیا عقل از مقصود( .یخارج يجوهرها
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  .)است یشناسیهست در وجود مراتب
 در نـور، فقـدان خـاطربـه هکـ جواهر گونهنیا چرا هک شود مطرح پرسش نیا اگر
 اسـت: قرار نیا از آن پاسخ اند،شده دهینام جوهر ستند،ین جوهر و ندارند وجود خارج
 هکـ انـددهینام جوهر را هاآن لیدل نیبد هست، هم درست و شد گفته چهآن رغمیعل
 در هکـ هسـتند یاتیـماه ای میمفاه هانیا یعنی است، صادق زین هاآن بر جوهر فیتعر
  جوهرند. نیبنابرا ستند،ین محلّ و موضوع به ازمندین خود، یخارج وجود
  

  غاسق بودن عدمی
 هنـ ،اسـت یعـدم يامر) معدومند خارج در هک( يجواهر نیچن يبرا بودن غاسق
 از يازیـنیبـ رغـمیعلـ هک است نیا بودن غاسق جوهر یمعن گر،ید ریتعب به .يوجود
 وجود است، ظلمت يدارا هک يجوهر هک جاآن از است. یخارج وجود فاقد موضوع،
 فـرع داشتن، يوجود صفت رایز باشد، داشته يوجود صفت تواندینم ندارد، یخارج
 معـدوم يامر خود است، گرفته قرار غاسق موضوع هک يجوهر است. موصوف وجود
 هکـبل ؛بـود خواهـد یعـدم زیـن آن صـفات باشد، یعدم امري ،موضوع هرگاه و است
 يجـوهر نیچن ،رونیاز ا .دارد تیاولو یموصوف و موضوع نیچن صفات بودن یعدم
 ن حالیدر ع غاسق ،ن صورتیر ایدر غ ؛باشد يوجود صفات يبرا موضوع تواندینم
  محال. و است فرض خالف هک بود خواهد يوجود يامر معدوم، و است غاسق هک

 تواننـدیمـ هسـتند، وجـود يدارا هک یموضوعات زین و يوجود امر گر،ید ریتعب به
 یول باشند، هایاستک و نواقص و حدود يبرا موضوع یعنی باشند، اعدام يبرا موضوع
 آن مشـابه ورامـ و نـور ایـ وجود يبرا موضوع توانندینم معدوم ای عدم ای یعدم امور
 و متعـدد يهـانداشـتن و هـانقـص يبـرا موضـوع تواندیم موجود انسان رند.یگ قرار

 داشـته يوجـود لوازم و امکاح تواندینم یعدم امر یول باشد، ياریبس يهاتیمحدود
  باشد.
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 نـدارد، یخـارج وجـود بودن، غاسق و جوهر جهت از غاسق جوهر ه،کنیا جهینت
 بـه نسبت ،رونیاز ا است، یعدم يامر هم غاسق و است یعقل ياعتبار جوهر هک رایز
 باشد. داشته تواندینم تیعل سِمَتِ يزیچ چیه

  
  بالحس هیال مشاراً ونکیال المجرد النور انّ یف ضابط:

 هیال شاری فال محض، نور انک فان عارض، نور فهو هیال مشار نور لک انّ علمت المّ و
  الً.أص جهۀ له ونکیال و جسماً حلّی ال و

  
  مجرد نور ناپذیرياشاره
 و نـوع هـر ،يمجـرد امـر چیهـ ،گرید ریتعب به .ستین یحس اشاره قابل مجرد رنو
  .ستین یحس اشاره قابل باشد، هک تجرد از يامرتبه

 ،اسـت حـس محصـول اسـت، یحسـ اشـاره هک لیدل نیا به یحس اشاره ح:یتوض
ن یـر ایـدر غ .باشـد یحسـ يامـر زیـن آن موضـوع و هیـال مشار دیبا نیقی به نیبنابرا

 اسـت برابر تیجسم با یحس اشاره رایز رد،ک اشاره آن به حواس با توانینم ،صورت
 و ریتـأث و یجسم امور انیم رایز .شودینم واقع محسوس ندارد، تیجسم هک يزیچ و

 ییسو هر در ما اشاره مقابل نقطه است. الزم مقابله و محاذات و وضع ،یجسم تأثرات
 و داشـت نخواهـد محاذات و وضع ،ن صورتیر ایدر غ باشد، یجسمان دیاب باشد، هک
  رد.ک نخواهد دایپ تحقق اشاره صورت نیا در

 تیـقابل جسـم .یجسـمان ای است جسم ای ،باشد یحس اشاره قابل چهآن استدالل:
 را یحسـ اشـاره تیـقابل) یجسـمان امور( جسم صفات و دارد بالذات را یحس اشاره

 ایـ و اسـت جسـم ایـ ،باشـد اشـاره قابـل نـور ای رنگ اگر ،رونیا از دارند، بالعرض
 ،رونیـاز ا اسـت، مظلـم و غاسق ذاتاً جسم هک جاآن از و جسم بر عارض و یجسمان
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  است. یجسمان و است جسم بر عارض است، یحس اشاره قابل هک ينور
 يزیـچ اگـر است، یجسمان باشد، یحس اشاره قابل هک هرچه ضِینق سکع جه،ینت
 باشـد، مجـرد يزیچ اگر ،رونیاز ا بود، نخواهد هم یحس اشاره قابل نباشد، یسمانج
 اشـاره قابـل انـوار از یبرخـ ییسـو از هکنیا گر،ید ریتعب به ست.ین یحس اشاره قابل
 یحسـ اشـاره قابـل باشد یجسمان و جسم هک يزیچ هر سو، گرید از و ستندین یحس
  است. مجرد امر نور هک است نیا اشالزمه است،

  
  مجرد نور فهو لنفسه نور هو ما لّک انّ یف :ضابط

 فـالنور ره.یـلغ نـوراً االّ ونکـی فـال ره،یـلغ وجوده اذ لنفسه، نوراً سیل العارض النور
  مجرد. محض نور لنفسه نور لّک و لنفسه نور المجرد المحض

  
  ذاتی نور تجرد
 بـر هکـ ينـور ینعی ،شودیم عارض اجسام بر هک است ينور) رهیلغ( بالعرض نور
 شـوند،یمـ نور يدارا بالعرض و نورند فاقد ذاتاً هک یبرزخ و یظلمان و غاسق جواهر
  آن. مانند و چراغ و ماه د،یخورش نور ر؛یمستن و رین يایاش نور مانند شود،یم عارض
 آن برابـر در نـور نیـا باشـد. خود ذات به قائم هک است ينور) لنفسه( بالذات نور
 بـه یذاتـ امیـق هکـ ينور باشد. ریغ به قائم هکبل نباشد ذات به قائم هک دارد قرار ينور
 آن بـه هـم يازیـن و شـودنمی هم يزیچ بر عارض ندارد، محلّ و موضوع دارد، خود

 ،سـتین بـالعرض یبالذات نور چیه گرفت: جهینت توانیم فیتعر نیا بهبا توجه  ندارد.
 و سـتین لنفسه ره،یلغ نور گر،ید ریتعب به ست.ین بالذات زین بالعرض نور چیه هکچنان
 رایـز تأمّـل، و شرح از ازینیب و است خودش با هم لشیدل ست.ین رهیلغ زین لنفسه نور
 هر در و تضاد ای و است تناقض ای ؛است یتناف و نیتبا بودن، رهیلغ و بودن لنفسه انیم
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 وابسـته دن،بـو ازمنـدین داشـتن، موضـوع یعنی بودن رهیلغ ستند.ین جمع قابل صورت،
 گونـهنیـا و نبـودن وابسـته نبـودن، ازمنـدین نداشتن، موضوع یعنی بودن لنفسه ؛بودن
  ستند.ین جمع قابل هم با صفات
 یحسـ اشاره قابل بالعرض نور و ستین لنفسه و بالذات ره،یلغ و بالعرض نور چیه
 هلنفسـ هکـ چـهآن است: قرار نیا از آن ضینق سکع است. یجسمان يامر جهیدر نت و

ر یـدر غ و است محض مجرد جهیدر نت و ستین بالعرض) است لنفسه هک ينور( است
 نباشـد، جسـم یعنـی نباشـد یعرض هک يزیچ گر،ید ریتعب به نبود. لنفسه ،ن صورتیا

 جمع قابل هاآن با و است مجرد تیجسمان و جسم از پس نباشد، هم جسم بر عارض
 يمجـرد نور غواسق، از ریغ زین و است محض مجرد بالذات، نور هکآن حاصل ست.ین
  است. محض و بالذات هک دارد وجود هم

  

  مجرد نور فهو ذاته كدری من انّ یف :)یاجمال( الخامس الفصل
 ئـۀیه سیلـ و عنـده؛ ذاتـه لظهـور غاسـق ریـغ فهو عنها غفلیال ذات له انک من لّک
 نـور فهـو ۀ.یالظلمان عن فضالً لذاتها نوراً ستیل ضاًیأ ۀیالنور ۀئیاله اذا ر،یالغ یف ۀیظلمان
  ه.یال شاریال مجرد محض
  

  .است خود ذات كمدر هک چهآن تجرد
 در هکـ شد گفته شتریپ .میردک اثبات را بالذات نور قیمصاد از یبرخ شیپ فصل در
 مظلـم جواهر را، هاآن يهاأتیه و اعراض و یجسمان و يماد جواهر اشراق متکح
ه از فراتر هک چهآن یول ،ندیگو غاسق يهاأتیه و یظلمان و  عـوارض و جسـم و مـادّ
 اثبـات را مجـرد انـواع از یکـی نونکتـا اسـت. نـور مت،کح نیا دگاهید از ،است آن
  م.یاردهک
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 نـور ندارنـد، یذاتـ كادرا ،یعـیطب غواسـق و یجسـمان و جسم هکنیا بهبا توجه 
 كادرا ار خـود ذات جـهیدر نت و نبـود تیجسمان و جسم حوزه در يزیچ اگر .ستندین
  م.یاردهک اثبات را مجرد انوار از يامرتبه ،رونیاز ا .است مجرد نور رد،ک

  
  خود از رونیب و خود ذات به غاسق جواهر علم
 نبـوده خود ذات كمدر) اتیجسمان و اجسام( هاآن يهاأتیه زین و غاسق جواهر

 رفتیپـذ توانیم موضوع اصل عنوانبه هم را تهکن نیا ستند.ین حاضر خود ذات نزد و
 اسـت: قرار نیا از یفلسف دگاهید بهبا توجه  آن اثبات« رد.ک اثبات را آن توانیم هم و
 هـاآن علم دیبا باشند، داشته یآگاه و علم خود به و باشند حاضر خود نزد اجسام اگر
 يرفتـار وسـتهیپ دیـنبا ،رونیاز ا باشد، داشته ریتأثشان اتکحر و تحوالت و رییتغ در

 يرفتارهـا سـببشـان علم هکـ اسـت نیچن هاانسان در هکچنان باشند، داشته همگون
  »شود.یم ناهمگون
 علم یول ،باشند داشته علم تیجسمان و جسم هک دارد يرادیا چه دیبگو یسک اگر
 ریتـأث هـاآن رفتار در علم اگر هک است نیا پاسخ باشد؟ نداشته ریتأث رفتارشان در هاآن

در  هکـ اسـت یعلمـ نـوع چه نیا ،در واقع باشد؟ داشتهتواند می ياثر چه پس ،ندارد
 واقـع شـفک یعنی علم ندارد؟ صاحبش بر يریتأث گونهچیه دارد، وجود هک ن حالیع
 ن حـالیدر عـچنین عالمانی این( است مجرد ای عالم او. يبرا یینماواقع ای عالِم يبرا
 يمـاد ایـ و) اسـت همگـون هـاآن فعـل هکبل دندارن مختلف يرفتارها ،ددارن علم هک

 نیبنـابرا ،سـتین ریرپـذیتأث اصالً تام مجرد هک جاآن از باشد، تام مجرد عالم اگر است.
 ریتـأث آن بـر علم اگر باشد، يماد و ناقص مجرد عالم اگر یول ،ندارد اثر او در عملش
 نیـا هکـ دندار علم ای و است فرض خالف هک يماد نه و مجرد است ای ،باشد نداشته
  است. تناقض هم نیا ،است برابر علم عدم و وجود ای و است فرض خالف هم

 آثـار و ارهـاک زین و یخارج) انواع( يهاگونه يهاتفاوت بهبا توجه  ن،یا بر عالوه
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 تیجسـم گر.ید امر ای و است آن مانند و تیجسم تفاوت نیا علت ای ها،آن از یبرخ
 صورت باشد. هاآن يرفتار يهاتفاوت علت تواندینم نیبنابرا است، كمشتر يامر هک
 یبرخ هیتوج خاطربه پس ،باشد هاآن يرفتارها گاهیب و گاه تفاوت علت تواندینم زین
 زیـن هانیا علم دیبا اًیثان و باشند داشته علم دیبا اوالً ها،گونه نیا از یبرخ يرفتارها از
 يرفتارهـا دیـبا ،صـورت نیـر ایـدر غ باشد. داشته ریتأث است، يماد هک وجودشان بر

  باشند. داشته همگون
 و همـوار و صاف راه نبودنش، تمام و تام زین و بودنش يمادّ خاطربه يماد موجود

 اگـر پـس دارد. تفـاوت او يبـرا دشـمن و دوسـت است، متفاوت شیبرا ناهموار راه
 سانکی نظر دشمن و دوست و يناهموار و يهموار به نسبت باشد، علم يدارا يزیچ
 زیـپره ينـاهموار از ،رونیـاز ا رگذارد،یتأث او بر دیبا او علم ناًیقی پس داشت. واهدنخ
  زد.یگریم دشمن از و ندکیم

 اگـر متفـاوت تیـواقع .است نماواقع هم علم است. متفاوت تیواقع هکآن حاصل
 متناسب متفاوت يرفتارها شیدایپ سبب باشد، داشته یآگاه آن به فاعل و شود انینما
 نیـا بـه یآگـاه و علـم نـدارد، متفـاوت رفتار هک يزیچ پس گردد.یم هاتفاوت نآ با

  ندارد. هم یواقع و ینیع يهاتفاوت
 يمـاد موجـود علم یول است، خود از رونیب به موجودات علم به مربوط تهکن نیا
 يمـاد حالنیع در و باشد داشته علم خودش به يموجود اگر شود؟یم چه خودش به
 و بشناسـد را خـود يوجـود صینقا و مبودهاک هک است نیا اشالزمه باشد، ناقص و
 هـانقـص و مبودهـاک نیـا بـر یخـارج و ینـیع يوجودهـا هکنیا به توجه با و ابدیب
 و خود يمبودهاک رفع يبرا است عالم هک يموجود دیبا گذارند،یم متفاوت يرهایتأث

 دهیـد اگـر ،رونیـاز ا هـد،د انجام مختلف يرفتارها خود، ژهیو ماالتک به یابیدست
 از رفتـار نـوع کیـ نونکتـا امیاال میقد از و است نواختکی شهیهم يموجود شودیم
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 نـه و دارد ذاتـش بـه علـم نـه هکـ است نیا دهندهنشان امر این است، داده نشان خود
 نیـا اگـر دانـد.یم را خود از رونیب نه و شناسدمی را خود ذات يهانقص و مبودهاک

 سـتین نیچن هک حال و بود فهم قابل هم گرانید يبرا ینوعبه ،داشتند معل موجودات
 نیچنـ هکـآن حـال و ردنـدکیمـ اظهـار را خـود علم ياگونهبه ،داشتند علم اگر زین و
  ندارند. علم اجسام ج،یرا فلسفه يآرا اساس بر کهآن حاصل اند.ردهکن

 ،اسـت یعـدم يامر سقغا جوهر اند،غاسق جوهر اجسام ه:ک است نیا گرید لیدل
 سکع یول باشد یعدم امر صفت تواندینم يوجود امر است. يوجود امري علم یول
  باشد. داشته یعدم صفات و حدود موجود، امر هک است ممکن یعنی است، نکمم آن
 سـتند.ین خـود ذات كمدر ،غاسق جواهر و اجسام هک است این استدالل نیا جهینت
 حاضـر خـود نزد و باشد خود ذات كمدر هک چهآن از: است عبارت آن ضینق سکع

 و جسـم) خـود ذات كمـدر( یکمـدر موجـود هـیچپس  ست.ین غاسق جوهر باشد،
  مجرد. نور همآن و است نور هکبل ستین غاسق جوهر و یجسمان
  

  جسم بر نفس عروض
  ند.یگو یجسمان امور را جسم عوارض ست؟یچ یجسمان از مقصود

  دارد: وجود يمتعدد اتینظر نهیزم نیا در است؟ جسم بر عارض نفس ایآ
 طـوربـه یبـدن و نفـس در واقـع بدن. و نفس انیم وندیپ از است عبارت انسان ـ1
 که است این بیکتر نیا جهینت اند.شده بیکتر هم به یلیدال به هک داشته وجود مستقل
  است. بدن و نفس از بکمر انسان
 زیـن ياژهیـو نفس و است شتهدا وجود ياژهیو جسم هک است نیا گرید هینظر ـ2
 بـر عـارض ياژهیـو جسم هکبل ستین دو آن از بکمر انسان یول است، داشته وجود
  باشد. شده آن با بکمر و مخلوط هکنیا نه شده نفس
 هکـ اسـت نفـس نیا یعنی ،است نفس دامنه و قهیرق و فیضع مراتب از جسم ـ3
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  است. ساخته داریپد را جسم
 عنـوان بـه را ذرات نیـا نفس یول داشتند وجود ندهکپرا طوربه اجسام و ذرات ـ4
 بـدن یفعلـ بیکتر در واقع دهد.یم وندیپ و ردیگیم شیخو خدمت به لیوسا و ابزار
 هـاآن بـه نفـس هکـ یزمـان هر ،رونیاز ا دارد، یبستگ نفس اراده و خواست و ازین به
  شوند.یم فاسد و اشندپیم فرو هم از فراگشت، هاآن از اشاراده و نداشت اجیاحت

) اسـت معنا نیهم وجود لیتنز ای نزول از سخن( است داشته ینزول ریس وجود ـ 5
 مرتبـه نیفروتـر هکـ جسـم یحتـ سـتند.ین سابقه بدونشان دامک چیه موجودات یعنی

 و اسـت بـوده تـريقـو نیشـیپ يوجـود مراتـب در و دارد نهیشـیپ زیـن اسـت وجود
 هکـ یالهـ بیـغ خزائن به برسد تا بوده تريقو و تريقو تر،شیپ مراتب در گونهنیهم
 نهیشـیپ موجودات همه ،در هر صورت دارد. را وجود و قتیحق نیترتام مرتبه نیا در

 مرتبـه، هـر در انـد.داشـته را مرتبـه همان با متناسب يهایژگیو مرتبه، هر در و دارند
 در چـهآن از شـانيوجود صورت و لکش اگرچه ،داشتند را مرحله همان ژهیو وجود

 وجودشـان اصـل هکـ اسـت نیا مهم باشد. متفاوت دارند، هک یجهان هر ای جهان نیا
  است. داشته تحقق
 علـم در یدخـالت نداشتن ای داشتن یزمان نهیشیپ يمبنا اخیر، نظریه این از نظر قطع

  ست.ین جسم است، خود ذات كمدر هک يزیچ پس ندارد. گرانید ای ذات به
  

  مدرك بودن جسمانی
 یولـ نباشند جسم هستند، خود ذات كمدر هک یموجودات دارد يرادیا چه پرسش:
  باشند؟ جسم بر عارض يهاأتیه یعنی ،باشند یجسمان

 نداشـته لذاتـه وجـود هکـ يزیـچ و ندارند لذاته وجود یجسمان يهاأتیه پاسخ:
 يزیـچ گـر،ید ریتعب به باشد. داشته ذات كادراه کنیا به رسد چه تا ندارد یذات باشد،
 داشـته لنفسـه و لذاتـه وجـود و باشـد داشـته ذات هک باشد خود ذات كمدر تواندیم
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 يبـرا الزم یژگـیو و سـتندین گونـهنیا یجسمان امور ای اعراض و هاأتیه یول ،باشد
  ندارند. را كادرا

  

  ضاًیأ رناهکذ مایف :)یلیتفص( السادس الفصل
 ان علمـه فـانّ ذاته، یف لذاته لٍبمثا ذاته علمیال لذاته كالمدرِ بذاته مالقائ الشئ انّ هو
 ــ نئـذ،یح المثال هو كالمدرَ و هو هایال بالنسبۀ فهو ـ یه سیل ۀیاألنائ مثال و بمثالٍ انک
 نـهیبع ذاتهـا كادرا ونکـی أنو  هـو هو ما كادرا نهیبع هو ۀیاألنائ كادرا ونَکی ان لزمیف
 و ــ هـو الهماک کذل له ما و المثال نّإف ات،یالخارج بخالف ـ محال هوو  رهایغ كادرا
 نفسـه، مثـال أنه علم ان و نفسه؛ علمی فلم لنفسه، مثال انّه علمی لم ان بمثال، انک ان ضاًیأ
 یعلـ دیـزا بـأمرٍ نفسـه الشـئ علمی ان تصوّریال ان،ک ما فیکو  بالمثال ال نفسه علم فقد
 ــ رهیـغ أو علما انتک ـ ذاته یعل دةیزا صفۀ لّک انّ مکح فاذا له. صفۀ ونکی فانّه نفسه،
 ذاتـه علـم قـد ونکـیفال دونهـا. و الصـفات عیـجم قبـل ذاته علم قد ونکیف لذاته، یفه

  دة.یالزا بالصفات
 كاالدرا ونکـی ان نکـمی سیلـ اذ و لهـا کـکرااد عـن و کذات عن بیالتغ أنت و
 ریـلغا أو هالنفسـ الظـاهرة کذات ریغ یال کلذات ککادرا یف تحتاج فال د،یزا أو بصورة
 کذات عن قط بیالتغ ان و یه ماک لنفسها لها هاکادرا ونکی ان جبیف نفسها. عن بۀیالغا
 عیـجم و الـدماغ و بـدکال و القلـب مـن األعضـاءک عنـه، کذات بیماتغ و کذات جزء و

 کمنـ كالمـدر سیفلـ ،کمنـ كالمدرِ من ستیل ۀ،یالنور و ۀیمانلالظ ئاتیاله و البرازخ
 و زولیـال مسـتمرّ کبذات شعور کل انک ثیح عنه بتَغِ ما االّ و یزخبر أمر ال و بعضو
 سـتیل المحـلّ، أو الموضـوع سـلب عن عبارة تؤخذ أو تهایماه مالک انتک اذا ۀیالجوهر
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 کذاتـ تَکأدر و مجهوالً یمعن ۀیالجوهر خذتاُ انو  یه نفسها کذات ونکی مستقلّ بأمرٍ
 .کذاتـ جـزء ال و کذاتـ لّک کعن ۀبیلغاا ۀیلجوهرا ستیفل مستمرّاً اًکادرا دٍیزا بأمرٍ ال
 هیـف و »کتـیأنائ« هـو و لذاتـه اًکمـدر ئاًیشـ االّ أنـت بـه أنت ما تجد فال صتَحَّفَتَ فاذا
 ما فیک د،یزا أمر ال و بصفۀ ستیل اذن ۀیکفالمدر ته.یأنائ و ذاته كأدر من لّک ککشار
 و ۀیـکالمدر وراء انکـ اذا نئذٍ:یح الًمجهو اآلخر الجزء یبقیف ،کتیألنائ ءاًجز ستیل و انک

 هـذا مـن نیفتب ها.یعل زدی لم شعورها یالت کذات من ونکیال و مجهوالً ونکیف ۀ،یالشاعر
 ال و بنفسـه لنفسـه الظـاهر فهـور الشـاعر؛ یعلـ ضـاًیأ دةیـبزا ستیل ۀیئیالش انّ قیالطر

 لنفسـه، نـور وفهـ ر،یـالغ الظـاهر نفـس هو بل له، حاالً الظهور ونکی یحتّ معه خصوص
 یعرضـ ۀیـکالمدر اسـتعداد و کلذات تابع ياخر اءیألش کتیکمدر و محضاً نوراً ونکیف
 مجهولۀ ونکفت ،كاالدرا یعل نفسها تقدّمیف نفسها، كتدر ۀینإ کذات فرضت انو  کلذات
  .كعند للنور ونکی أن أردت اذا و قلنا ما االّ سیفل محال؛ هوو 

  
  )پنجم فصل موضوع دنباله( كادرا بحث لیتفص
  ادراك اقسام
  است: قسم دو بر كادرا

  )یحصول علم( یانجیم و باواسطه كادرا ـ1
  )يحضور علم( واسطهیب كادرا ـ2
  

  مجرد نور از باواسطه ادراك نفی
 شکـادرا اسـت، مجرد نور و است خود ذات كمدر و خود ذات به قائم هک يزیچ
 سـتین یحصـول علم یعنی ؛ستین یذهن صورت و مثال لهیوسبهو  یانجیم و باواسطه

 و اسـت يحضـور یعلم ذات، كمدر جوهر علم گر،ید ریتعب به است. يحضور هکبل
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  چرا؟ .یحصول نه
 بـه سـازد، فراهم را موضوع نییتب نهیزم هک مقدمه عنوانبه ياتهکن يادآوری از پس

 یحصـول علـم توانـدینمـ) مجرد موجود ای( مجرد نور هک مسأله نیا به مربوط لیدال
  م.یپردازیم) باشد یحصول ذاتش به يزیچ علم تواندینم ای و( باشد اشتهد

 مـا هکـ گاهآن ایآ م.یپردازیم بحث مورد يادعا اثبات به یوجدان امور به کتمس با
 در من ایآ است؟ یحصول علم نیا م،یآگاه خودمان حضور از و میدار علم خودمان به
 یعنـی ؛نـدارم یمفهوم و صورت هکنیا ای دارم خودم از یمفهوم و یصورت ،كادرا نیا
 و نمکـیم قیتصد را آن ،یذهن تصور آنبر اساس  بعد و نمکیم تصور را خود ابتدا ایآ
  نه؟ ای آورمیم آن بر یمکح آن دنبالبه

 و رنـج و درد( مینـکیمـ خود یناخوش و یخوش به مکح هک گاهآن گر،ید ریتعب به
 صـورت مـورد، نیـا در ایآ ،هستیم خوش هک نیمکیم كادرا اآلن ما هکنیا ،)...و لذت
 تصـور، آنبـر اسـاس  بعـد و مینـکیمـ تصور را آن و داشته را لذت و درد و یخوش
 و یخوشـ بـه مربـوط يایقضـا نیچنـ به سکهر هکبل نه؟ ای میآوریم آن بر یمحمول
 داردنـ را هـاآن مفهـوم در واقـع و ابـدییم را هاآن مفهوم بدون ند،ک مراجعه یناخوش
  دارد. را هاآن مصداق هکبل

 مـوارد، گونـهنیـا در دهـد.یم رخ یدرون اتکادرا در هک است یوجدان يامر نیا
 عارض هکبل ستین مانذات نیع هک يامور ما اگر حال ست.ین یذهن صورت ما معلوم
 و نداشـته یانجیم و واسطه چیه هک مینک تصور ياگونهبه میتوانیم را است مانذات بر

 از یعرضـ هکـ ن حـالیدر ع ،باشند حاضر ما نزد و باشند ما معلوم خودشان جهینتدر 
 ما شناخت و خودمان به علم تیوضع و بود خواهد چه خودمان مکح ماست، اعراض

 یاولـ قیـطر بـه خودمـان بـه ما علم ت،یاولو مکح به بود. خواهد چگونه خودمان به
  بود. خواهد واسطه و صورت بدون

 يشهود ما يبرا ذات، از خارج امور و ریپذییجدا و یرذاتیغ عرض حضور هرگاه
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 دیـبا و دارد تیـاولو ذات يبـرا ذات يحضـور كادرا ،یحصول نه باشد يحضور و
 تعـدد معلـوم و عـالم انیم هک ییجا در رایز ،یحصول نه باشد يحضور یکادرا نیچن

 ؛اسـت حاضـر سطهوایب عالم نزد معلوم متعددند، معلوم و عالم هک ن حالیدر ع باشد،
 شـرط رایـز ،یحصـول نـه و بود خواهد يحضور یاول قیطر به نباشد، تعدد هک جاآن

 افزون تعددشان دیبا هکبل باشند متعدد معلوم و عالم هک است نیا تنهانه بودن یحصول
 اعتبـارات بـه هکـ باشـد زیچ کی تنها اگر یول ابد.ی تحقق یحصول علم تا باشد دو بر

  باشد.ینم ریپذانکام ،یحصول علم تحقق رد،یگیم لفمخت نیعناو ،مختلف
 زیـچ شناسـا، موضـوع انسـان؛ کی مانند است يزیچ شناسا ذات ،یحصول علم در
 گفتـه علـم آن بـه هکـ اسـت يگـرید زیـچ یعلمـ صورت تاب؛ک مانند است يگرید
 يحضور علم در یول است. تفاوت معلوم و علم و عالم انیم یعلم نیچن در شود.یم
 یجهتـ از و معلـوم یجهتـ از و است عالم یجهت از هک است زیچ کی ست.ین گونهنیا
 آن شـدن یحصـول ،یقـیحق ثـرتک و تعـدد عدم خاطربهو  نیبنابرا است، علم گر،ید
  ست.ین ریپذانکام

 مختلـف جهـات از نفـس رایـز باشـد، یحصـول تواندینم خودش به نفس یآگاه
 و اسـت عـالم هم یعلم نیچن در نفس باشد. ددمتع واقعاً هکآن نه ،دارد متعدد نیعناو
 ،نـدکیم كادرا را خود یکمدر هک يموارد همه در در واقع علم. هم و است معلوم هم
 جهـت و لحـاظ در تعـدد و تفـاوت هکبل ،ندارد وجود زیچ دو و است نشده زیچ دو

 رتصـو قابـل يحضـور علم دارد، وجود تعدد هک ییایاش انیم در اگر ،رونیاز ا است،
 بـود. خواهـد تصور قابل يحضور علم یاول قیطر به ،ستین تعدد هک ییجا در است،
  باشد. یواقع دیبا زین تعدد ،باشد داشته وجود یحصول علم هک هرجا هکآن حاصل
  
  مجرد نور از باواسطه ادراك نفی لیدال
 امشنـ از هکـچنان ،ستین أنا و من نیع أنا، مثال ای من مثال هک جاآن از یکم: دلیل
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 هکـ قـدرنیهمـ اسـت. مـن از ریغ من مثال پس نبود، من مثال بود، نیع اگر ؛داستیپ
 اگـر اسـت، مـن یذهن صورت نیا است، من مفهوم نیا است، من مثال نیا مییگویم
 اسـت. آتش از ریغ یجهت از آتش صورت من؟ مثال مییبگو چرا باشد، من خود هانیا
 م،ینـدار ذهن در را واقعی و یرونیب آتش دخو م،یداشت ذهن در را آتش صورت اگر ما
 یعنـی م،یشوینم گرم هم درجه کی یول میدار را آتش صورت هکآن با هک لیدل نیبد
  داشت. مینخواه را آن یخارج و ینیع آثار آتش، صورت داشتن با

 سکـع تیاکح مانند تشیاکح اگرچه ،ندکیم تیاکح صاحبش از صورت و مثال
 و دارنـد وجـود کی هکبل ،باشند داشته جداگانه وجود دو هک ستین سکع صاحب از
در  ،مینـکیمـ انیـب که را آن مانندو  من جان من، خودِ مانند ییهاواژه یحت موطن. دو
 دیـکتأ مـن، جـان ایـ من نفس د.یکتأ صورتبه یول مینکیم انیب را قتیحق کی واقع

 نفـس مییگویم ،رونیاز ا باشد، من بدن از ریغ نفس است نکمم یعرف ریتعب به است.
  ست.ین نیچن یفلسف ریتعب یول من،
 و جینتـا و آثار لحاظ به هک است ریتعب کی یحت و است قتیحق کی و وجود کی

 قوة ،ییشنوا قوة مثالً م.ینکیم فرض بکمر را آن دارد، واحد وجود نیا هک ییظهورها
 يمتعدد يقوا یول ،هستند متعدد يقوا هک ن حالیدر ع آن مانند و ییچشا قوة ،یینایب
 يمتعـدد يقـوا نـه ند؛ستین باشند، نفس بر عارض ای و نفس از خارج ای نفس جزء هک

 باشـند. آن ياجـزا ایـ نفس خودِ هک يمتعدد يقوا نه و دنباش نفس از رونیب هک است
بـا  زیـن و متعـدد آثار ظهور خاطربه هک است صرف طیبس و واحد و یقیحق نفس کی

 آن بـه را قوا است، ژهیو تیقابل کی مستلزم هم آن ظهورات از کی هر هکنیا بهتوجه 
 جـانم، جـان نفسـم، خودم، جان خودم، خود من، خود مانند: يریتعاب م.یدهیم نسبت
  است. دیکتأ ریتعاب گونهنیا ؛است یعرف يریتعاب

 دگاهیـد از ند،ک ابهام رفع یول باشد يرارکت آن محمول و موضوع هک ییایقضا اگر
 نیهمـ ،دارد را ذبک و صدق به اتصاف تیقابل هک است آموزمعرفت ییایاقض یمنطق
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 انسـان انسـان شـود گفتـه اگـر رونیاز ا .ندکیم تیفاک يآموزمعرفت يبرا ابهام رفع
 هکـ یمخـاطب ای یسک از رایز است، آموزمعرفت و معنادار و یمنطق ياهیقض نیا است،
  ند.کیم ابهام عرف ست،ین انسان انسان هک است نیا بر گمانش
 را مجمل مفهوم کی لیتفص هیقض کی موارد، از یبرخ در ،یذات یاول يهاحمل در

 آموزمعرفت و معنادار ،یمنطق يبرا هم نیا است. ناطق وانیح انسان مانند .ندکیم انیب
 یواقعـ صـورت بـه محمـول و موضوع تعدد باشد قرار اگر وگرنه، است بسنده بودن
 یاولـ حمل چیه باشد، هیقض کی بودن آموزمعرفت و معنادار و یمنطق ای یدرست شرط
 وجود اهفیتعر باشد، نداشته وجود یذات یاول حمل اگر و داشت نخواهد وجود یذات

 داشـت نخواهنـد وجود هاقیتصد باشند، نداشته وجود اهفیتعر اگر و داشت نخواهد
 خواهد برابر سفسطه با معل ارکان و داشت نخواهد وجود علم نباشند، اهقیتصد اگر و

  .)است اولی حمل نوعی شایع، هايحمل همه نویسنده، نظر به( بود.
 به دارد، علم خود به هک یذاته ک یدر حال دارد، تفاوت من با من مثال هکآن حاصل

 باشـد، ذات خـود بـه علـم صورت، و مثال به علم اگر خود. مثال به نه دارد علم خود
 مثـال كادرا جهیدر نت و باشد برابر ذات خود كدر با مثال كدر هک است نیا اشالزمه
 هکـ داسـتیپ اسمش از ست.ین نکمم يزیچ نیچن هکآن حال و باشد ذات كادرا نیع

از  نبـود، مثال وگرنه است شئ خود از ریغ شئ صورت و مثال است. ذات از ریغ مثال
 از نـدارد. علـم زیـچ آن خـود بـه دارد، علم يزیچ صورت و مثال به هک یسک رونیا
 ذات بـه ما علم اگر .میشناسیم را أنا و من ذات، یعنی میدار علم خودمان به ما ییسو
 هکـآن حـال و باشد ذات به علم نیع مثال به علم دیبا ،بود مثال و صورت قیطر از ما
  است. فرض خالف این و است آن از ریغ

 كدر را خـود هکـ یسـک ــ2 اسـت. شـئ خـود از ریغ شئ، مثال ـ1 سوم ریتعب به
 نفس اگر پس ند.کیم اشاره »هو« با خود ریغ به و ندکیم اشاره خود به »أنا« با ،ندکیم
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 و نـدک اشـاره خـود بـه »هو« با دیبا ،باشد داشته علم مثال قیطر از خودش به ذات ای
  ند.کیم اشاره »أنا« با هکآن حال
 يایاشـ بـه مـا علـم رایـز ندارد، یلکمش یخارج يایاش به علمدر مورد  مسأله نیا
 بـر( البتـه م.ینکیم اشاره هاآن به »هو« با رونیاز ا هاست،آن صورت قیطر از یخارج
 یخـارج يایاشـ به علم در خود بالذات معلوم به میبخواه اگر) هیمتعال متکح اساس
 مراتـب از يامرتبـه و مـا وجـود نیع ،بالذات معلوم آن هکنیا بهبا توجه  م،ینک اشاره
 م.ینـکیم اشاره »هو« با زیم به اشاره يبرا م.ینکینم اشاره »هو« با هم باز ماست، وجود
 آن مییگـویمـ اسـت، رونیب از ینشان و تیاکح زین ما یذهن صورت هک جهت نیا از

 يبـرا خـودش و ستین ما از يجدا يزیچ صورت نیا هک جهت نیا از یول .صورت
 تیـانان به آن به اشاره يبرا زین جهت نیا از ماست، يحضور معلوم و دارد حضور ما
  م.ینکیم ریتعب تیانائ ای

 ظهـور و نفـس بـودن نور ای خود به نفس يحضور علم بر دلیل دومین دوم: لیدل
 یذهنـ صورت و مثال قیطر از و یحصول ،خود به نفس علمه کنیا و خود يبرا نفس
  است: قراراین از ست،ین

 تـوانیمـ صورت دو باشد، یذهن مفهوم و مثال صورت، قیطر از نفس به علم اگر
  رد:ک فرض
 داسـتیپ اسـت. خودش مثال ،كادرا مورد صورت و مثال نداند) نفس( كمدرِ ـ1
 بـه علم ،یمثال ای یحصول علم در رایز ندارد، علم خودش به نفس ،ن صورتیدر ا هک

 نیـا هکـ ندانـد كمـدر و عـالم تـا اسـت. آن مثال و صورت به علم فرع ي،زیچ ذات
 در بشناسـد. را یخـارج شـئ آن توانـدینمـ است، یخارج شئ آن به مربوط رتصو
 ذات و خـود صـورت شده، حاضر او يبرا هک یصورت نداند نفس اگر ز،ین نفس مورد
 نفـس بـه علـم خـاطرنیبـد خـودش، بـه نه دارد علم صورت کی به تنها است، خود
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  است. نشده حاصل
 بـه هکـ اسـت آن اشالزمه ،باشد مثال قیطر از خود به نفس علم اگر هکنیا جهینت
 اسـت. بـداهت خـالف اًیـثان و است فرض خالف اوالً امر نیا .باشد نداشته علم خود
 دارد، علـم خـودش بـه نفس هک است نیا بر فرض هک خاطرنیبد است فرض خالف
 و بـدیهی طـوربـه نفـس هکـ اسـت بداهت خالف جهت نیا ازو  است یحصول یول

 انیـم و باشـد داشته کش خود تیمن در هک ستین یسک دارد. یآگاه خود به وجدانی
  رد.یبگ اشتباه يگرید و خود
 مـورد هکـ صـورت و مثال نیا هک بداند نفس و كمدرِ هک است نیا دوم فرض ـ2
 کنـیا .)اول فـرض برخالف( است. خودش صورت و مثال است، شده واقع او كادرا
 ردهکـ دایپ علم خود به صورت و مثال قیطر از هک نفس هک شودیم مطرح پرسش نیا

 نخسـت دیـبا نفس است. خودش صورتِ صورت، نیا هک است دهیفهم جاک از ،است
 نیـا دیـبگو ،اسـت خـودش صورتِ هک یصورت مشاهده با گاهآن ند،ک كادرا را خود

 مثـال قیـطر از مثال، نیا كدر از شیپ هک شود گفته اگرو  است من صورتِ صورت،
 مثال، قیطر از نفس ییشناسا پس است. تسلسل اشالزمه بود، شناخته را خود يگرید
  ست.ین نکمم

 و مثـال قیـطر از تنها و یحصول به منحصر علم هک شود یمدع یسک اگر ح:یتوض
 خـود، ایـ نفـس مـورد در اگـر د.یـآیم دیپد لکمش موارد از یبرخ در است، صورت
 دیـگویمـ من به مثال و صورت نیا ای باشد، مثال و صورت ،دارم آن از من هک یکدر
 بـه( د.یـگوینمـ يزیـچ میدار هک یصورت هکآن ایو  توست مثال ای تو صورت نیا هک
 يزیـچ اگـر .)باشـد درسـت دیـبا فـرض دو نیا از یکی ن،یضینق ارتفاع امتناع مکح
 ذهـن در یصـورت مـن یعنی( بود. نخواهد نفس به علم نیا ن صورتیدر ا د،یگوینم
 و ستین ای هست من صورت هک دانمینم من ای ستین من زا صورت نیا ای یول دارم
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  .)است اتیوجدان از نفس، به علم هکآن حال
 .ندکینم اشتباه يگرید و خود انیم یسک گاهچیه هک است دیمؤ هم یتجرب شواهد

 شـاهد اسـت. ریناپـذبیذکـت هکـ یعلم هم آن است، خود به علم دهندهنشان امر نیا
 ییرفتارهـا او يرفتارهـا دیـنبا نباشـد، عـالم خـودش به سانان اگر هک است نیا گرید

 نخواهـد را خـود ذات يبقا مقدمه ،نباشد هماهنگ یسک يرفتارها اگر و باشد موزون
 دوام ن صـورتیدر ا بود. نخواهد عالم آن مانند و یتشنگ و یگرسنگ به یعنی ،داشت
 نـه ،میـدار را لـوممع خـود مـا زیـن یبـاطن ياهكادرادر مورد  داشت. نخواهد بقاء و

  را. آن مفهوم و صورت
 کیـ یسک مینک فرض هست؟ يگرید به انتقال قابل یدرون و یباطن ياهكادرا ایآ
 میتـوانیمـ ایـآ م،یـاردهکـن تجربه و میانداشته ما حال به تا هک دارد یاحساس ای كادرا

 بـدون توانـدینمـ یسـک اسـت. یمنفـ پاسـخ نـه؟ ایـ میبفهمـ را او كادرا و احساس
 عمـرش در هکـ یسـک ببـرد. یپ گرانید ياهكادرا به خوددر مورد  نیشیپ يهاتجربه
 قیـطر از توانـدینمـ زیـن یسـک و بفهمـد را آن توانـدینم است، ردهکن تجربه را نهیک

  ند.ک منتقل او به را آن میمفاه
 نیـا هکـ دانـمیمـ و دارد خود نزد خود از یصورت منه کنیا یعنی دوم، فرض در
 هکـ میفهمیم جاک از هک نمود مطرح را پرسش نیا توانیم است، من رتصو صورت،

 از جـز ،یخـارج امر به نسبت من فرض، نیا در رایز است؟ من صورت صورت، نیا
 يروبـرو هکـ يزیـچ نیـا هکـ شـود دهیپرسـ اگر ،رونیاز ا ندارم، علم صورت قیطر

 آن انطباق ورتدر ص و سازمیم منطبق خود یذهن صورت با را آن ست؟یچ شماست،
 انطبـاق عـدم صـورت در و ردکـ خـواهم مکـح خود كادرا صدق به گر،یهمد با دو

  نمود. خواهم مکح آن ذبک به خارج، با یذهن صورت
 نیـا ایآ مییبگو م،یاردهک كادرا را یخارج شئ هک یصورت در هک است نیا درست
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 بـه ،واقـع در .)انـتک 8سـمیویتکسوبژ( ام؟ردهک كدر من هک است همان یخارج شئ
  رد.ک عمل وارونه دیبا ،یخارج امر با یذهن صورت دادن مطابقت يجا

  
  یقرآن ياتهکن
 ايهمرتبـ یـا ییجـا در هکـ سـتین یکشـ م،یرک قرآن تعالیمبر اساس  :گرید یمثال
 بـدان بالفاصـله و دیترد بدون ما و اندداده قرار پرسش مورد ما از) تیربوب( را يزیچ

 هکـ نـدک مطـرح را پرسش نیا یسک است نکمم م.یاگفته »یبل« و میاداده مثبت پاسخ
 ما و ستم؟ین شما يخدا من ایآ د:یگویم او هک میادهیشن ما و دهیرس ما به یسک يصدا
  خداست؟ يصدا صدا، نیا میادهیفهم جاک از است. نیچن يآر م:یاداده پاسخ
 شـخص ياصـد صـدا، نیـا هکـ ندک مکح بخواهد یسک اگر هک است نیا نه مگر

 يصـدا اگر باشد. شناخته را او ند،ک قضاوت او دربارهه کنیا از شیپ دیبا است، ینیمع
 چگونـه م،یـاشـناخته را او تـرشیپـ نـه و میـادهید را او نه هرگز هک میبشنو را یسک
  ست؟یک او هک مینک مکح میتوانیم

 ایـ ،باشد اندهینما ما به را خود خدا یعنی م،ینیبب را خدا ریتصو اگر محال،بر فرض 
 چگونه خداست؟ ریتصو ر،یتصو نیا هک شودیم معلوم جاک از باشد، ردهک یتجل ما بر
 یوهمـ ایـ و یالیـخ ریتصـاو نه و خداست م،ینیبیم چهآن هک میابی نانیاطم میتوانیم

 خداسـت، او هک مییبگو مثالً و مینک قضاوت او درباره هک آن از شیپ خودمان؟ ساخته
 یسـک ،رونیاز ا قضاوت. نیا از قبل و نیشیپ یشناخت هم آن م،یباش اختهشن را او دیبا
 ایـ هموست فرد نیا هک مینک مکح او درباره میتوانیم چگونه م،ینیبیم بار نیاول هک را
  ست؟ین

 یعنـی شـود،یم مطرح گونهنیهم به الکاش نیا هم گرید يایاش به علم درباره پس

                                                 
 Subjectivismـ 8
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 ،یقـیحق معلـوم بـه مـا علـم مییبگـو و مینـک حـلّ يحضـور علم لهیوسبه را آن دیبا
 نکـمم بـالعرض. معلـوم کی و بالذات معلوم کی م،یدار معلوم دو ما است. يحضور
 يحضـور بالـذات معلـوم بـه علم یول ،باشد یحصول بالعرض، معلوم به ما علم است
 بالـذات معلوم به ما یآگاه و علم پس انجامد.یم تسلسل به وگرنه یحصول نه و است
  است. يحضور ماست، نفس جااین در که

 م،یـدار خـدا از شـناخت و مشـاهده نیاولـ قیـطر از مـا هکـ یعلمـ بخواهیم اگر
 یـادآوري بـه الزم م.یباشـ گرید يهاراه دنبالبه آن هیتوج يبرا دیبا سازیم، ریپذهیتوج
 اثبـات باشد، داشته خطا اگر و ستین خطابردار خود يخود به يحضور علم که است
 يایاشـ حضـور زانیـم به گرید ءيایاش به يحضور علم البته ست.ین نکمم آن يخطا
  دارد. ارتباط انسان نزد گرید

 ایـ و دهیشـن هکـ را چـهآن یسـک هر دیشا و است ینیقی ی،حس ياهكادرا اگرچه
 یولـ ،است دهیشن و دهید هک باشد همان ،يو كادرا جهت از است، دهید هک را چهآن
 یسک مثالً است. يگرید امر نیا ،نه ای است واقع اب مطابق ،دهید هک را چهآن ایآه کنیا
 نیـا دهـد،یمـ دسـت او بـه بـرش احسـاس گـذارد،یم چاقو زیت لبه بر را دستش هک

 مـنه کـنیـا بـهبـا توجـه  هکـ ندک قضاوت بخواهد اگر یول است صادق او احساس
 دسـت و اسـت زیـت آن لبۀ و دارد وجود ياردک پس ،مدار برش از یناش درد احساس
  هست. خطا انکام م،کح قیتصد مقام در ؛است دهیبر مرا

 مشـاهده را یصـورت من .است گونهنیهم يااندازه تا مسأله زین شفک و شهود در
 و واقـع بـا مطـابق صـورت نیا هکنیا یول امردهک مشاهده من هک ستین یکش ردم،ک

 نیـا هیشـب يزیـچ هـم نعرفا در است. ریخطاپذ نه، ای است یخارج و ینیع مصداق
 اسـت، دسته دو بر اههاشفکم و هاءالقا هک است شده گفته ،نمونه عنوانبه است. مطرح
 نکـمم يامـر هک حالنیع در دو آن انیم زیتما .یطانیش یبرخ و است یرحمان یبرخ
  ست.ین ریپذانکام ییشناسا متعارف يهاراه از ،است
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 و قضـاوت نه ،است افتنی ،كادرا اول يهمرحل در رایز ست،ین ریخطاپذ ما حواس
 ،شـودیم حاصل قیتصد مرتبه در خطا شهیهم و گرید يزیچ بر يزیچ قیتطب و مکح
 آن همـراه بـه یقیتصد هکآن مگر ندارد وجود ییخطا هم تصور در .نافتی مرتبه در نه

 دارم، ذهن در یصورت مثالً هست. زین خطا احتمال ،ن صورتیدر ا ؛باشد داشته وجود
 شـخص صـورت صـورت، نیـاه کـنیا به مکحدر  یول ستین ریخطاپذ صورت نیا
 اثبات يهاراه نیترمطمئن و نیترروشن از یکی دارد. وجود خطا احتمال است، ینیمع
 دیـبا امـر نیـا اسـت. داوري از شیپـ یاولـ يحضـور علـم بـر دیکتأ ،یعلم لیمسا
  د.یشیاند ياچاره آن قضاوت و مکح مرتبه يبرا تا باشد بخشنانیاطم

  
  جینتا

  خود به نفس علم یکم:
 خـود از گـاهچیهـ) باشـد اثبـات قابل نفس و ذات آن يبرا هک يموجود هر( ذات

 هکـ اسـت نکـمم ییجـا در بـتیغ رایز دارد، علم وستهیپ خود به یعنی ،ستین بیغا
 ذات بـر زائد يامر که صورت بتیغ با تا باشد عالم يزیچ به صورت قیطر از كمدرِ
 باشـد، واسطهیب علم هک ییجا در یول .شود غافل زین صورت صاحب از ست،ا كمدر
 آگـاه صـورتش لهیوسبه يزیچ از اگر بود. نخواهد ارک در یبتیغ نباشد، یحصول یعنی
 بـه گـرید و رودیم نارک صورت نیا شود، جلب يگرید امر به ما توجه هرگاه م،یباش
 صـورت نیـا یگـاه ،یذهنـ یِمـعل صورتِ آن بتیغ صورت در م.یندار علم شئ آن
ن یـدر ا .نـدارد قـرار مـا ذهـن نگـاه مقابل در یول دارد وجود ما ذهن خزانه در هنوز

 یلـکطور بـه و نـدارد وجود زین ذهن خزانه در یگاه یول .میدار یاجمال علم صورت
 بـودن معلـوم كمال اگر یول نداریم. علم آن به گرید ن صورتیدر ا .شودیم فراموش

 بـتیغ نـدارد، وجـود صـورت فـرض، نیـا در هک جاآن از نباشد، آن صورت ،يزیچ
 بیـغا ذات نیـا دگاهیـد از معلـوم نیـا گـاهچیهـ پس ،ستین ریپذانکام هم صورت



116 
 

 و میباشـ داشـته زیـن علـم به علم خواه دارد، وجود یعلم نیچن شهیهم پس ،شودینم
  م.یباش نداشته خواه
 ایـ نفـس هک يزیچ و ستین ریپذانکام شیخو از غفلت هک است نیا برهان جهینت
 اسـت، نفـس يدارا هک يزیچ شودینم یعنی ؛شود بیغا خود از تواندینم ،دارد ذات
 نیاولـ و باشـد شده پنهان خود از هک است آن اشالزمه رایز نباشد، خودش حضور در
 آن از یکـی هکـ باشـد زیچ دو م،یاردهک فرض یکی هک را يزیچ هک است نیا آن امدیپ
 وجـود زیـچ دو یعلم چیه هکبل يحضور علم در هکآن حال باشد. شده پنهان يگرید

 علـم بـه علـم ...و انینسـ سهو، غفلت، خواب، مانند يموارد در خاطر نیهم به ندرد.
 اتیضـرور از لنفسـه شئ حضور رایز م،یباش نداشته علم یلکطور بهه کنیا نه ،میندار

  است. نفس يدارا يموجودها
  

  واسطه از ذات ازيینیب دوم:
 و تیـدوئ رایـز نـدارد، ازیـن يالهیوسـ و واسـطه چیهـ بـه خود از كادرا در ذات
 بـه دو نیـا اتصـال يبـرا ،باشـند زیـچ دو معلـوم و عالم اگر ست.ین ارک در ياتفرقه
 ایـ باشـد صورت است نکمم واسطه نیا ازمندند.ین واسطه عنوانبه يزیچ بهگر یدکی
  است. حاصل كادرا واسطه بدون ست،ین تیدوئ هک ییجا در یول گر.ید يامر

  
  ستین ذات است، بیغا ذات از چهآن سوم:
 و ینفسـ يهـایژگـیو و حـاالت صـفات، بدن، مانند شودیم بیغا ذات از چهآن
 بـود، ذات جـزء ایـ ذات نیع اگر ذات. جزء نه و است ذات نیع نه آن، مانند و یبدن
  است. آن تیریغ دهدهننشان آن بتیغ پس شد،ینم بیغا هرگز
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  ذات با جوهر عینیت نفی چهارم:
در هـر  آن؟ نیعـ نه و ذات جزء نه ای است ذات جزء ای و ذات نیع تیجوهر ایآ

 شـود،ینمـ اگـر و شـودینمـ ای شودیم كادراا ی زین تیجوهر ،ذات كادرا با صورت
 است رجوه ذات هک خاطرنیبد باشد، ذات بر زائد بودن كمدرِ هک است نیا اشالزمه
  است. نشده واقع كمدرَ ذات پس است، نشده واقع كمدرَ جوهر و

 ــ1 اند:ردهک مطرح یمعن دو جوهر يبرا ست؟یچ جوهر میبدان دیبا نخست پاسخ:
 هکـ اسـت جـوهر از فیـتعر نیـا بـهبـا توجـه  .يزیـچ تیماه مالک يمعنابه جوهر
 يجـوهر تیـهما را امـلک يهـاتیـماه و ندیگو یعرض تیماه را ناقص يهاتیماه
. و موضوع از یخارج وجود در تیماه يازینیب ـ2 ند.یگو   ).هیمتعال متکح( محلّ

 محـلّ و موضوع و است نهکال مجهول يامر جوهربه نظر برخی (حکیمان مشایی) 
  است. آن لوازم و عوارض از نداشتن،

  
  فصل اقسام
  است: قسم دو بر فصل هک است شده گفته ییمشّا متکح در
 لـوازم اشـهر ایـ خـواصّ اخـصّ از اسـت عبارت هک یمنطق ای يمشهور فصل ـ1
 نـاطق شـودیمـ گفته معناست؟ چه به ناطق هک شود دهیپرس اگر دگاهید این از ت.یماه
 یمعنـ دو و اسـت ناطقـه نفـس یمعنـبـه ای و رکمتف یمعنبه ای سخنگوست یمعنبه ای

 رکتف خواه د،ستنین اعراض جز يزیچکه  ،است یمنطق و يمشهور فصل همان نخست
 فیـک مقولـه از و اسـت عـوارض از) علـم( ییمشّا متکح در هک باشد منظور علم و

 یعرضـ يامـر هک است روشن امالًک هک باشد منظور لمکت و گفتن سخن خواه و است
 مقـوم نیسـت ممکـن هکـآن حـال و اسـت اعراض از نطق ،در هر صورت پس .است
 باشـد، هکـ دو آن از کیـهر یمعنـبه ناطق هک دیفهم توانیم پس ،باشد عرض جوهر،
 تفـاوت خاطربه هانیا بر فصل اطالق پس ،باشند جوهر مقومِ و انسان فصل تواندینم
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  است. كمشتر و عام اعراض و هانیا انیم گذاشتن
نـه کمجهـول ال و ناشناخته وجودي یقیحق فصل فلسفه: دگاهید از یقیحق فصل ـ2
 تـوانینمـ سـت،یچ جـوهري فصـل یـا فصله کنیا به پاسخ در لیدل نیهم به است.
 ریسـا هماننـد زیـن جـوهر هکـ گفت توانیم تنها و نمود انیب آن يبرا یقیحق فیتعر

 یعقلـ لیـدال با رایز ست،ین جوهر عدم بر یلیدل نیا و استنه کمجهول ال موجودات،
  شناخت. را آن توانینم اگرچه برد، یپ توانیم آن وجود به

 يپـا بـر موضـوع بـدون نیست ممکن اعراض گانهنه اقسام زا کیچیه هک میدانیم
 هکنیا باشند. آن به قائم هاآن تا باشد داشته وجود یموضوع دیبا پس ستند،یبا شیخو

 قیـطر از آن یسـتیچ یولـ است روشن است، جوهر هکبل ستین عرض هاآن موضوع
 آن خـود یلـو ،داد حیتوضـ توانیم را آن اعراض ست.ین روشن ما يبرا یحصول علم
  رد.ک ییشناسا توانینم را جوهر

 و دیـزا يامـر ایـ و انسـان تمـام ای است انسان جزء تیجوهر ایآ ،در هر صورت
  نه؟ ای شودیم كادرا هم تیجوهر انسان، كادرا با ایآ انسان؟ بر عارض

 ایـ تیـماه مـالک یعنی ست،ین یمستقل امر تیجوهر هک اول يمعنا دو بهبا توجه 
 نـه و اسـت انسـان جـزء نه تیجوهر اشراق، متکح نظر از نداشتن، محلّ و موضوع
 یعقلـ اعتبارات از شود، لحاظ تیماه مالک عنوان به تیجوهر اگر انسان. تیماه تمام
 با و آن جزء نه و است انسان تیماه تمام نه ن،یبنابرا و ندارد یخارج وجود هک است
 یعـدم و سـلبی يامـر تیـوهرج ،)محـلّ و موضوع از يازینیب( دوم يمعنا به توجه
 .آن ذات جـزء نـه و باشد يزیچ ذات تمام است ممکن نه ،یعدم و یسلب امر و است
 ذات كادرا پس ذات، تمام نه است ذات جزء نه تیجوهر هکنیا بهبا توجه  ،رونیاز ا
 هکـ يزیـچ تنهـا ذات، كادرا در رایز ست،ین تیجوهر كادرا با برابر و مستلزم يزیچ
 نـه و اسـت ذات جزء نه تیجوهر و آن از شتریب يزیچ نه است ذات د،شویم كادرا
  است. ذات نیا یعقل اعتبارات از هکبل آن، تمام
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 نیسـت ممکن دانند،یمنه کمجهول ال را تیجوهر هک زین ییمشّا میکح دگاهید بنابر
 تمـام ایـ ذات جـزء مجهـول تیجوهر اگر رایز باشد، آن تمام ای ذات جزء جوهریت
  ه:ک است نیا اشالزمه ،باشد ذات
 در باشـد. نشـده واقـع مـدرَك شـده، واقع كمدرَ هک ن حالیدر ع كمدرَ ذات ـ1
 مجهـول هـم تیـجوهر و اسـت تیجوهرآن  ذات تمام هک میدار علم نفس به یحال
 اگـر اسـت. تنـاقض نیـا و اسـت مجهـول ذاتـاً هکـ میدار علم يزیچ به یعنی .است
 علـم شیخـو ذات بـه یحال در ما یعنی است. هگوننیهم باشد، هم آن جزء تیجوهر
  است. مجهول ما يبرا آن از یبخش هک میدار

 ذات هکـ است نیا اشالزمه باشد، انسان ذات از یبخش مجهول، تِیجوهر اگر ـ2
 و طیبسـ ،یواقعـ موجـود هـر ذات هکـبل انسـان ذات هکآن حال و باشد بکمر انسان
ل يامر آن بساطت   است. مدلّ
 يامـر پس او، ذات تمام نه و است انسان ذات جزء نه تیجوهر هکنیا به توجه با
 كادرا ،رونیـاز ا .اسـت ذات بر زائد یعقل اعتبارات از و است ذات بر عارض و زائد
 گونــهنیــا از کیــچیه مســتلزم ذات كادار هکــچنــان ،ســتین آن كادرا مســتلزم ذات

  ست.ین اعتبارات
  

  ذات بر زاید امري به ادراك
 جـزء به هکبل نباشد ذات بر زائد يامر به ،يزیچ به ذات كادرا هک دارد يرادیا چه
    ذات؟ تمام نه باشد ذات

 بیـکتر آن الزمـه رایـز ست،ین نکمم شد، گفته هک گونههمان زيیچ نیچن پاسخ:
  است. طیبس ذات هکآن حال و است ذات
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  شیئیت ادراك
بـر  اسـت. تیـمن و تیـأنائ به و ذات خود به علم مان،ذات به ما علم هک شد گفته
 يرادیـا چـه سـت.ین معلوم تیئیش فیلکت باشد، تیأنائ و ذات خود ،كمدرَ هکفرض 
 و شـود واقـع ذات كِمـدرَ ن حـالیدر عـ و باشـد ذات از ریغ يزیچ تیئیش هک دارد
 بـه كادرا جـهیدر نت و شـود شناخته انسان ذات شده، واقع كمدرَ تیئیش نیا لهیوسبه
 ماننـد زیـن تیئیش هکنیا ای و نباشد؟ واسطهیب باشد اگر و نباشد تیئانا به كادرا ،ذات
  باشد؟نه کمجهول ال يامر مشّاء، يماکح دگاهید در تیجوهر
 حـالتابـه ؟ساخت وارد ياخدشه يحضور علم بر است نکمم ایآ گر،ید ریتعب به
 نکـمم ایـآ اسـت. گرفته تعلق خودمان به واقعاً خودمان، از ما یآگاه و علم میگفتیم

 واسـطه تیئیش ،در واقع ت؟یأنائ نه و است گرفته تعلق تیئیش به ما علم مییبگو است
  بود. نخواهد يحضور خودمان، به ما علم ،رونیاز ا باشد، خودمان ذات به ما علم در

 هر از هک است ياعامه میمفاه از هکبل ،ستین ذات بر زائد يزیچ زین تیئیش پاسخ:
 وجـود امتنـاع و اسـتحاله ایـ باشـد داشته وجود تیقابل هک يزیچ هر از هکبل يوجود
در  یاولـ قیطر به ،میگفت تیجوهر دربارةه ک چهآن یعنی ؛شودیم انتزاع ،باشد نداشته
 یمفهـوم تیـجوهر اسـت: قـرار نیـا از تیاولو وجه گفت. توانیم نیز تیئیشمورد 
 هکـ یاتیماه یعنی ،خاص اتیماه ای خاص وجودات ای یخارج موجودات از هک است
 یولـ ،دیـآیمـ دسـتبـه و شودیم انتزاع هستند، موضوع از ازینیب یخارج وجود در
 و ندارنـد موضوع به ازین هک ییزهایچ از هم ،ردک انتزاع توانیم زیچ همه از را تیئیش
 از هـم و دارنـد تیـماه هکـ ییزهایچ از هم دارند؛ موضوع به ازین هک ییزهایچ از هم
 هکـ ییزهـایچ از هـم و دارنـد وجـود هک ییزهایچ از هم ندارند؛ تیهما هک ییزهایچ

 محـال وجـودش هکـ يزیـچ هـر از هکـ است عام مفهوم کی ،رونیاز ا .ندارند وجود
 و هـامحال سـت،ین شئ هک يزیچ تنها وجوده، المشئ یعنی شئ شود.یم انتزاع ست،ین

  است. هاممتنع
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  موجودات سایر حضوري ادراك
 كادرا ،در واقـع و سـتین مثـال و صـورت لهیوسـبه ذات كادرا هک گونههمان ایآ
 از نیـز هـاآن كادرا و اسـت يحضـور زین گرید موجودات كادرا ایآ است، يحضور
  ست؟ین صورت و مثال طریق

 ذات، بـه علـم دره کـنیـا بهبا توجه  رایز دارند، تفاوت هم با مورد دو نیا پاسخ:
 یذهنـ لیتحل ظرف در هک است یخارج و ینیع قتیحق کی ،كادرا و كمدرَ ،كمدرِ
 بـه نفـس كادرا در یول ست.ین تصور قابل یحصول علم شود،یم میتقس عنوان سه به
 ذات كمدرِ زند.یچ سه كادرا و كمدرَ و كمدرِ دارد. وجود یواقع تعدد گر،ید يایاش

 آن از ریـغ دیگـري ذات و گـرید امري كمدرَ و اوست فعل كادرا است، شناسا فاعل
 علـم فـرض ایـ موارد،گونه نیا در است. گرفته قرار ذات نیا با نسبت طرف هک تاس

  ست.ین نکمم يحضور علم اصوالً ای و ندارد یضرورت يحضور
 يحضـور علـم هکـ اسـت یخارج اءیاش صورت موارد، گونهنیا در بالذات معلوم
 لـوممع دارد، وجـود ذهـن ایـ نفـس از رونیـب در هکـ چهآن و است گرفته تعلق بدان

 شودیم واقع معلوم مثال، و صورت نیا به ما يحضور علم قیطر از هک است بالعرض
 هکـ میفهمـیم و میبریم یپ نفس از رونیب در يزیچ وجود به هک است آن قیطر از و
در  و باشـد خارج با مطابق دیبا ما صورت ه،کنیا در( است. آن با مطابق صورت، نیا
 ،جـهیدر نت و باشد مطابق صورت با دیبا خارج هکنیا ای و است خارج با اصالت جهینت

 قـرار یبررسـ مـورد خود يجا در دیبا هک است ياتهکن است، نفس ای ذهن با اصالت
 داشـته هم يحضور علم اگر و است یخارج معلوم نیهم ما علم كمال عجالتاً، رد.یگ

  )دارد. یبستگ يگرید یمبان به باشیم،
  

  ادراك بر ذات تقدم نفی
 در هکـ ياگونـهبه ،است خود به علم و كادرا بر مقدم موجودات، یقیحق ذات ایآ
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 و ثـرکت و اسـت واحد قتیحق کی علم و ذات ای دارد علم خود به ذات از پس مرتبه
  است؟ یلیتحل تعددشان
 علـم از ریـغ ذات اگـر هکـ اسـت نیا آن لیدل واحدند. قتیحق کی دو، آن پاسخ:
 انکـام ،شـد نیچنـ اگـر باشد. علم فاقد ذات ايمرتبه در هک است نیا اشالزمه باشد،
 در هکـ مینـک مطـرح میتوانیم را پرسش نیا رایز بود، خواهد محال علم به یابیدست
 او مشـاهَد هکـ نـدک كدر توانـدیمـ چگونـه عـالم مشاهده، نیاول و یآگاه قدم نیاول
 برابـر ایـ و است ربراب واقع با او كادرا ایآ و است ردهک كادرا را يزیچ چه و ستیچ
  ست؟ین

  ضابط
 مـن نفسه یف أظهر هوو  بذاته رهیلغ المُظهِرُ نفسه قۀیحق یف الظاهر هو النور انّ نکیفلْ
 دیـزا ألمـر ظهورهـا سیل ضاًیأ العارضۀ االنوار و قتهیحق یعل داًیزا الظهور ونکی ما لّک
 ثمّ حصلی النور انّ سیل و نفسها قۀیلحق هو انّما ظهورها بل ،ۀًیخف نفسها یف ونکفت ها،یعل
 ظهـوره و ظـاهر هـو بل آخر؛ شئ ظهرهیف بنور، سیل نفسه حد یف ونکیف الظهور، لزمهی
 لـو و تهینور هو ظهوره بل »أبصارنا ظهرهی الشمس نور« قالیف توهّمی ماک سیلو  تهینور
  ته.ینور بطلی لم الحسّ، ذوات عیجم و لّهمک الناس عدم

 یف اًیفخ الشئ کذل ونکیف الظهور لزمهی شئ یتینّإ« تقول ان کل سیل :ياخر عبارة
 الصـفات و المحمـوالت من ۀیئیالش انّ علمت قدو  ۀیالنور و الظهور نفس یه بل »نفسه
 فلـم ؛کتـیماه ونکـی ال یسـلب أمر بۀیالغ عدمو  ۀًیماه و قۀًیحق الشئ ونک ذاکو  ۀیالعقل
 ظـاهر محـضٍ نـور لّکو  محض نور فهو ذاته، كأدر من لّکف ۀ.یالنور و الظهور االّ بقی

  ق.ئالطرا ياحد هذا لذاته. كمدرِ و لذاته
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  نور تعریف
 ریـغ يبـرا و باشد ظاهر) ذاتش در ای( ذاتش يبرا هک یقتیحق از است عبارت نور
 .)رهیـلغ المظهـر و لذاتـه الظاهر( باشد. ظهرمُ ،اتیروحان و اتیجسمان از اعم ،خودش

  دارد. قرار یفلسف يهالهنح ثرکا رشیپذ مورد ف،یتعر نیا
  

  نور هايویژگی یا فیتعر لوازم
) اجسـام ماننـد( اسـت،شـان ذات بر زائد ،تینوران و ظهور هک ییزهایچ از نور ـ1
 اظهـر نـور ،اسـت نور به وبسمن چهآن ای ینوران اجسام با نور سهیمقا در .است اظهر
ر، ای یورانن اجسام یول است ظاهر ذاتاً نور هک است نیا آن لیدل .است  ظـاهر ذاتـاً منوّ
 هکـبل ستین ینوران اجسام نیع یول ،است نور ذات نیع ظهور گر،ید ریتعب به .ستندین

 مـالک کیـ بـه نسـبت هک میریبگ نظر در را قتیحق ود اگر و است هاآن ذات بر زائد
 بـه نسـبت و باشد ذاتش نیع ،یکی به نسبت مالک یعنی باشند، داشته تفاوت گونهنیا
  داشت. خواهند هم با یذات تفاوت دو آن باشد، ذاتش بر زائد يگرید

 فیـتعر نه ،است نور حیتوض و شرح نیا ،است ظهرمُ و ظاهر نور میگفت اگرچه ـ2
 نور از که يزیچ هکآن حال و باشد فمعرَّ از یأجل و أظهر دیبا فمعرِّ شهیهم رایز ؛آن
 میبتـوان هکـ يتـرروشن يصورت مقدمات ،رونیاز ا .ستین نکمم باشد، یأجل و أظهر
 نکمم نور فیتعر ن،یبنابرا داشت، نخواهد وجود م،یاوریب فیتعر نیا حدود در را آن
  ست.ین

 وسـط حدّ ای اجزاء در ای حدود در برهان و حدّ رایز ،ستین هم ریپذبرهان نور ـ3
  بود. نخواهد هم ریپذبرهان نباشد، ریحدّپذ هک يزیچ ،رونیاز ا ند،کمشتر خود
 گونـههمان اند.بالذات یهیبد معلومات از یبرخ هک میریبپذ دیبا شناخت مسأله رد
 اسـت نکمم نه و باشند یهیبد علوم همه است نکمم نه است، شده گفته منطق در هک

 داشـته وجـود یمجهـول دینبا باشند، یهیبد علوم همه اگر رایز .باشند ينظر هاآن همه
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 پاسـخ باشند؟ ينظر علوم همه است نکمم ایآ .دارد وجود مجهول هکآن حال و باشد
 چیهـ بـه گـاهچیهـ هک است نیا امدشیپ باشند، ينظر علوم همه اگر رایز است، یمنف

 دسـتبـه یهیبـد معلومـات قیـطر از ينظـر معلومات رایز م،ینکن دایپ دست یمعلوم
 به علوماتم قیطر از هک میباش داشته یهیبد تصورات ای میمفاه دیبا ،رونیاز ا .ندیآیم
 حـال گـردد. معلـوم زین مجهول آن صورت،نیبد و مینک دایپ دست ينظر مجهول کی
 مینتـوان گـاهچیهـ هکـ اسـت نیـا اشالزمه م،یباش نداشته یهیبد علوم ای تصورات اگر
 دانـش بـه مجهـول کیـ درباره گاهچیه ،رونیاز ا ؛میباش داشته يرکف و یذهن تکحر
 وجـود زیـن اتیهیبد ما، علوم ای تصورات مجموعه در دیبا کش بدون پس م،یرسینم

  باشند. داشته
 دسـت تـوانیمـ آن از تـرروشن يزیچ به و دارد وجود تریهیبد نور از ایآ ،يبار

 ظهـور خـود هکـبل است ذاتش نیع ظهور، و يارکآش هک يزیچ از توانیم ایآ افت؟ی
 هکـ را يزیـچ هـر اریز است، یمنف پاسخ باشد؟ ترروشن آن از هک افتی يزیچ است،
 وجـود يزیـچ یعنی است، ظاهر مییبگو دیبا م،ینک یتلق یهیبد يامر عنوانبه میبخواه
 مییگـوینمـ نـور مورد در و ظهور یعنی نور یول باشد. داشته زین ظهور هک باشد داشته
 نـور ات،یهیبـد نیتـریهیبـد ،رونیاز ا .ظهور نیا یعنی نور هکبل ،است ظاهر نور نیا

 است ریپذفیتعر نه ،رونیاز ا .دارد هم ظهور هک يزیچ نه است، ظهور خود هک است
  ر.یپذبرهان نه و

  
  عرضی نور ظهور بودت ذاتی

 یبعضـ در نـور اگرچـه ،سـتین هاآن ذات بر زائد رین یعرض انوار ظهور و نور ـ4
 جـهیدر نت و شودیم موضوع بر عارض ،یروحان نور هکبل یجسمان نور مانند ،قیمصاد
 جسـم بـر عارض ،اتیجسمان نور هکنیا در د.یآیم حساببه یعرض موضوع آن يبرا
 بودن ظاهر ؟است نور بر عارض زین یعرض نور نیهم تینوران ایآ .ستین یکش ،است
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  ؟نه ای است آن ذات بر زائد یعرض ،نور نیا
 ،ظهـور و تیـنانور و اسـت نور خودش یول ،است يگرید امر بر زائد اگرچه نور

 یعرضـ نور یعنی ،باشد زائد یعرض ،نور تینوران اگر هک داستیپ .است نآ ذات نیع
 ،باشـد نـور آن هکـ باشـد شده عارض ،یعرض نور نیا بر يگرید امر و نباشد نور ذاتاً
 عـارض نور نیادر مورد  است نکمم شد، مطرح یعارض نور آندر مورد  هک یپرسش
 هکـ نـور آن ظهـور و تیـنوران اگـر .شود منتقل آن به و شود مطرح زین یعرض نور بر

 بحـث، مـورد یعرضـ نـور نیهمـ چرا ،باشد شیذات است، یعرض نور نیا بر عارض
 دو آن از یکـی هکـ دارد وجـود یعرضـ نـور دو نیا انیم یتفاوت چه ؟نباشد گونهنیا

 یذاتـ زیـن نـور آن يبـرا ظهـور اگر و باشد؟ نداشته يگرید و باشد داشته یذات ظهور
 و دور از زیـپره يبـرا انجامـد.یمـ تسلسـلو  دور به باشد، یعرض هم آن هکبل نباشد
 دیبا گر،ید ریتعب به باشد. آن ذات نیع نور، تینوران هکنیا جز ستین ياچاره تسلسل،

 نـور ایـ باشـد یذاتـ نـور نـور، نیا خواه م،یریبپذ را نور يبرا ظهور و نور بودن یذات
  باشد. یعرض

 نـور قیمصـاد انیم یتفاوت است، نور خود و نور نیع ظهور، هک جهت نیا در پس
 نـور هکـ یاجسـام البتـه است. یعرض انوار و یذات انوار ذات نیع ظهور ندارد. وجود
 نـور خـود ذات نیعـ ظهور هکنیا نه ؛ستین اجسام آن ذات نیع ظهور دارند، یعرض
 نـور د.دار وجود تفاوت است، نور هک چهآن و باشد ینوران هک چهآن انیم نباشد. هاآن

ر یول ،است ذاتش نیع ظهور ،یعرض خواه باشد یذات خواه مطلق  ،ینـوران شئ ای منوَّ
 یاجسـام اگر پس نباشد. ذاتش عین است ممکن و باشد ذاتش نیع ظهور است نکمم
 در دارنـد، ظلمـت و خفـا هکـبل ندارند ينور نور، نیا از نظر قطع هک میردک تصور را
 آن بـر عـارض هکـ ينـور یولـ ستینشان ذات نیع ظهور هک داستیپ يموارد نیچن
 اگرچـه ؛است نور آن خود ذات نیع نور آن ظهور یول ،است یعرض نور اگرچه شده،
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  ست.ین ینوران شئ ذات نیع
  

  ظهور و نور وحدت
 هکـ هسـتند یمترادفـ يهـاواژه دو، نیـا و هستند يواحد قتیحق ظهور و نور ـ5
 هرچه بر ،رونیاز ا .دارند یمصداق اتحاد گر،ید ریتعب به .دارند مصداق کی از تیاکح
 نـور شود، متصف ظهور هک هرچه به و شودیم عارض هم ظهور شود، عارض نور هک
  شود.یم متصف هم

 و دارد یبـاطل الزم باشـد، نور از ریغ ظهور و ظهور از ریغ نور اگر هکنیا بر عالوه
ن یـدر ا بـود. خواهـد مُظهـر به ازمندین خود باشد، ظهور ریغ نور اگر هک است نیا آن

 ظلمـت ظملت. ای است نور ای آن، مُظهِر ست؟یچ آن مُظهِر هک دیپرس توانیم ،صورت
 توانـدینم ،باشد یخف هک يزیچ و است یخف خود، رایز باشد، مُظهر نیست ممکن هک

 و دور بـه ای انجامدیم تسلسل به ای نیا و باشد نور مُظهر ،ينور دیبا پس باشد. مُظهر
    است. محال دو هر

 اسـت. مـرجح بـدون حیتـرج گـر،ید نـور يبرا ينور بودن مُظهِر ها،نیا بر عالوه
 شـدن نور يبرا ظهور نیا ،نباشد نور نیع ظهور اگر ؛است گونهنهمی نیز مسأله سکع
 نـد،ک ارکآشـ را ظهـور نیا دیبا هک نور آن ای حال ؛است نور به ازمندین شدن ینوران ای

 بـا اءیاالش أظهر ،رونیاز ا شود،یم رارکت یقبل مطلب همان نیع نه. ای دارد ظهور خود
  است. یکی و ندارد تفاوت اء،یاالش أنور

  
  ظهور و نور غیریت توهم نفی
 هکـبل مثـال کیـ بر یمبتن نظرشان است، ظهور از ریغ نور اند،ردهک گمان هک یبرخ
  است. دنید ای إبصار بحث در هینظر کی بر یمبتن
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  ابصار هینظر
 شـعاع هک است نیا بر متوقف اءیاش شدن دهید هک است این دمور این در نظر کی
 نیـا لهیوسـبه شود. متصل و منتقل مبصَر شئ به نندهیب چشم و یینایب قوة از يپرتو و

 شـدن دهید شوند.یم دهید جهیدر نت و شوندیم ارکآش و ظاهر اءیاش آن هک است شعاع
 دهیـد هـم شـئ آن ،بـود نشـده خارج ما چشم از شعاع اگر پس ،است ظهور يمعنابه

  بود. نشده
 آن یعنـی ،نـدیبب را آن ما چشم هک بود خواهد ظاهر یصورت در دیخورش نور مثال:

 خـاطربه ،ن صورتیدر ا .گردد متصل دیخورش نور به و شود خارج ما چشم از شعاع
 نیـا در واقع پس .مینیبیم را آن یعنی شودیم ظاهر دیخورش نور ،ما یینایب و دید نیا
 نیسـت آن یذاتـ ظهور یعنی ،شودیم دهید هک است آن هکنیا نه ،مینیبیم هک میهست ما
 ،میدیـند اگر و شودیم ظاهر ،میدید را آن که صورتی در ،مینیبیم هک میهست ما اگر و

 ظهـورش هکـبل ،نـدارد یذاتـ ظهـور دیخورشـ نـور اساس، نیا بر .شد نخواهد ظاهر
  است. انسان یینایب يقوه ،ریغ آن و تاس ریغ خاطربه

 مثـال و مصداق نیا یول ،دارد قبول اتیعیطب در را نظریه اصل اگرچه اشراق خیش
 دیخورشـ رایـز ،اسـت نادرسـت سخن نیا ،يو گفتهبه داند.ینم هینظر آن موارد از را

 خـواه ،باشـد داشـته وجـود یچشـم خواه دارد، وجود هم دیخورش نور و دارد وجود
 یعنـی .يتسـاو نـه اسـت تفـاوت بـودن ظـاهر و شدن هدید انیم .باشد نداشته وجود

 ،نباشد ظاهر ،میدیند ما را چه هر و باشد ظاهر ،میدید ما را چه هر هک ستین گونهنیا
 يبـرا ،میدیند هک را چهآن و است ظاهر ما يبرا ،دمید هک را چهآن گفت توانیم هکبل
 خـارج در ياننـدهیب اگـر یحت پس .باشد ظاهر واقع در است نکمم و ستین ظاهر ما

 وجـود یسـک چـه ؛اسـت دیخورشـ هم دیخورش و است نور نورْ ،باشد نداشته وجود
 وابسـته یعرضـ ينورها ای نور ظهور ه،کآن حاصل باشد. نداشته وجود ای باشد داشته
  ست.ین ما دنید و تیرؤ به
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  إنّیّت با نور عینیت
 انّیّـت هک است نیا ،رسدیم نظربه آن در هم وجود يپا ردّ هک ياتهکن نیترمهم ـ6

 یعنـی ؛اوست ظهور همان او نور و است نور همان ،انسان تیهو و) تیماه ،قتیحق(
 و نـور ایـ باشـد نداشـته ظهـور و نـور یولـ ،باشد داشته انّیّت انسان هک ستین نیچن

 بـدون انّیّـت رایـز .دباشـ داشته مُظهر به ازین جهیدر نت و باشد او انّیّت از ریغ ظهورش
 ،سـتین تصـور قابـل ظهـور بـدون نور هکهمچنان است. ظهور بدون نور مانند ،ظهور
 دارد. زیـن انّیّـت و ظهـور دارد، نور هک هرچه ؛ستین تصور قابل هم ظهور بدون انّیّت
یّت ،باشد ریغ به وابسته نورش اگر البته   بود. خواهد ریغ به وابسته زین آن انّ

 باشـد، يگـرید شعاع و ریغ معلول ت،یماه و تیهو نیاه کنیا صلا ه،کآن حاصل
 واحـد قـتیحق کیـ هکـ آن ماننـد و انّیّـت و ظهور ت،ینوران نیهم یول ،ندارد یمانع
یّت گر،ید ریتعب به است. آن ذات نیع است،  هرچـه و ظهـور و نـور از است عبارت انّ
یّت   دارد. هم ظهور و نور دارد، انّ

  
  اهیتم و نور برابري نفی
یّت و ظهور و نور هک گونههمان ایآ یّت برابرند، هم با انّ  نبـودن، بیـغا ت،یئیشـ ،انّ
 مفـاهیمی و تیماه قت،یحق است. یمنف پاسخ هستند؟ یکی یهمگ ت،یماه و قتیحق
 یعقلـ اعتبـارات از انّیّـت هکـآن حال و است یذهن و یعقل اعتبارات از ت،یئیش مانند
  ست.ین

  
  ماهیت و وجود تفاوت
یّت  زین وجود اگر .هست یعقل اعتبارات از تیماه یول ،ستین یعقل اعتبارات از انّ

 حسـب بـر هک وجود ؟است نیعناو نیا از کیدامک با اصالت ،باشد یعقل اعتبارات از
 یعقلـ اعتبـار آن، هماننـد هک هم تیماه .است یعقل باراعت اشراق، خیش لماتک ظاهر
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یّت با اصالت وي، نظر به ؟ستیچ با اصالت پس .است   است. انّ
 ؟انّیّـت هماننـد ایـ اسـت تیماه همانند وجود شد، گفته چهآن به توجه با پرسش:

 نظر به هک یمحمول وجود نه ،است رابط وجود است، يسهرورد نظر مورد هک يوجود
 یول ندارد، هم یمانع و است یعقل اعتبارات از رابط وجود است. لیاص یمانکح گرید

 تیـماه هکـنیا در گر،ید ریتعب به ست.ین یعقل اعتبارات از کش بدون یمحمول وجود
  ست؟یچ لیاص امر هک است نیا سؤال یول .ستین یکش است، یعقل اعتبارات از

  .دانندیم لیاص را وجود گرانید و ییمشّا یمانکح ـ1
یّت و ظهور نور، اشراق، خیش ـ2   داند.یم لیاص را انّ
 يریتعـاب مانند نیقیبه ،دارد ظهور و نور و انّیّتدرباره  يو هک ییهاشرح و رهایتعب
  برند.یم ارکبه وجود مورد در گرید يهامتکح هک است
یّت پس  قـت،یحق و تیماه ت،یئیش زیرا ست.ین برابر قتیحق و تیماه ت،یئیش با انّ
یّت، برخالف   هستند. یعقل اعتبارات انّ

  
  بهیالغ عدم با إنّیّت برابري نفی
یّت، میگفت هک جاآن از ؟ستین برابر انّیّت اب بهیعدم الغ چرا  و اسـت ظهـور همان انّ
 و باشـد برابـر انّیّـت و ظهـور با زین بهیعدم الغ دیبا پس است، بهیعدم الغ همان ظهور
  چرا؟ نیست، گونهاین کهآن حال

یّت با بهیعدم الغ پاسخ:  و اسـت یمنفـ و یسلب يامر بهیعدم الغ رایز ست،ین برابر انّ
یّت هکآن حال  یجـابیا و یسـلب امـر انیـم هکـ داسـتیپ است. یاثبات و یجابیا يامر انّ
  دارد. وجود نیتبا هکبل تفاوت
 گـرانید هکـ است همان است، یجابیا اگر است؟ یجابیا و یاثبات يامر ت،یماه ایآ
 طبعـاً اسـت، یسـلب يامـر اگـر و اندگذاشته آن مانند و تحقق وجود، ثبوت، را آن نام

 یمـکح چیهـ هکـبل باشـد لیاص تا ستین يزیچ عدم، رایز باشد، لیاص نیست ممکن
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  ندارد.
  
  شده ادی اتکن جهینت
یّت هکهر پس ،است ظهور هم نور و است نور انّیّت هکنیا به توجه با  ایـ شیخو انّ
 آن ماننـد و ظهـور و انّیّـت رایز ،است محض نور ،ندک كادرا را خود یا شیخو نفس
 ذات كمـدر اسـت، محض نور هک هرچه هک است درست زین آن سکع و هستند یکی

  دارند. تالزم هم با تینور و كادرا در واقع ست.ین بیغا خود از و است خود
 سـخن و اسـت هیجزئ موجبه ،یلک موجبه سکع هک است شده گفته منطق علم در
 است. ییجز آن الصدق مدائ سکع که است این آن از مقصود یول ،هست هم یدرست
 هکـ بـود لیـدل نیـا بـه ،است یجزئ موجبه یلک موجبه سکع شد گفته منطق در اگر
 موجبـه صورتبه یول ،است صادق یجزئ صورتبه موارد همه در یلک موجبه سکع
 نباشـد. صـادق جاچیه در هک است نیا از ریغ نیا و ستین صادق موارد همه در ،یلک

 مـوارد، یبرخ در و است ییجز موجبه موارد، از یبرخ در یلک موجبه سکع در واقع
 موجبـه سکـع آن، مـوارد تمـام در هک است نیا دو آن كمشتر قدر یول ،یلک موجبه
 ،یلـک موجبـه سکـع هک است شده گفته رو،ازاین است، صادق یجزئ صورتبه یلک

 هکـ صادق گزاره دو توانیم »است ناطق یانسان هر« گزاره درباره است. یجزئ موجبه
 انسـان هـانـاطق یبرخـ است؛ انسان یناطق هر« مود:ن مطرح باشد، آن سکع گرنشان
 مطلـق، عمـوم نـه و باشـد يتسـاو مفهوم، دو انیم نسبت هرجا قت،یحق در ».هستند
  است. صادق یلک موجبه صورتبه ،یلک موجبه سکع

 خـود ذات كمـدر هکـ هرچه و است خود ذات كمدر باشد، نور هک هرچه ،يبار
 رایـز ،)اسـت شـده انیـب یلـک موجبـه ورتصبه یلک موجبه سکع( است. نور باشد،
 كادرا آن از ایـ باشـد خـود ذات كمـدر هکهر است. ظهور ،كادرا شد، گفته هکچنان
 شیخـو يبـرا سکـ هـر گر،ید ریتعب به است. محض نور ای و دارد ظهور باشد، داشته
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 ظهـور و نـور انیـم نسـبت هک لیدل نیا به تنها ؛است محض ظهور و نور باشد، ظاهر
  است. یکی ذات يبرا ظهور با ذات، به كمدر ست.ا يتساو
  

  ذات به علم در انّیّت به معلوم انحصار
یّت هکنیا بر یمبن شده ادی يهاتهکن بهبا توجه   كادرا زیـن و اسـت نـور انسـان، انّ

 خـود، ذات بـه انسان علم در هک گفت توانیم است، نور است، ظهور همان هک انسان
یّت همان زین او معلوم  ذات بـه انسان علم در پس گر.ید زیچ نه ،است ظهور و نور و انّ
 هـاآن ثـرکت و تعـدد و هسـتند واحـد قتیحق کی ،كادرا و كمدرَ و كمدرِ ش،یخو
یّت هکنیا است. یلیتحل يامر  هکـ یسـک اسـت، ظهور همان نور، و است نور انسان، انّ
یّت ای ند،ک كادرا را يزیچ یّت افعال ای و است ردهک كادرا را انّ  آن عـوارض ایـ و را انّ
  را.

یّت ای كمدرَ ،ن صورتیدر ا گر،ید ریتعب به یّت افعال ای است انّ  انّیّـت عوارض ای انّ
 و اسـت انّیّـت ،كمدرَ پس است، نادرست شده، گفته لیدال به ریاخ فرض دو چون و

یّت همان كمدرِ چون  فاعـل وجود مراتب از فعل و است آن فعل زین كادرا و است انّ
 کیـ ؛اسـت برقـرار وحـدت هکـبل اتحاد مفهوم سه نیا انیم گفت توانیم پس ت،اس
 سـوم، جهـت از و اسـت كمدرَ گر،ید جهت از و است كمدرِ جهت کی از قت،یحق
 دارد وجـود زیچ کی در واقع یول ،است یعقل لیتحل جهینت ن،یعناو نیا است. كادرا
 کیـ انسـان اسـت. آن وجـوه از یکـی گرانیب هاآن از کیهر و دارد متعدد نیعناو هک
  رد.یپذیم را مختلف نیعناو مختلف، جهات از هک است واحد قتیحق
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  ومۀ:کح
 مـذهب هـو مـاک المـادة عـن تجـرده ال لذاتـه هظهـور هو نفسه الشئ كادرا انّ یف
  نیالمشّائ
 طعمـاً ونکی ان االّ لزمی مل ،الموادّ و البرازخ عن مجرداً الطعم فرضنا لو فنقول: دینز و
 و لنفسـه ظـاهراً ونکی ان لزمیف لنفسه؛ نوراً ونکی ده،تجرّ فرض اذا النورو  ریغ ال لنفسه
 فحسـب. لنفسـه طعمـاً بل لنفسه، ظاهراً التجرد عند الطعم ونکی ان لزمیالو  كاالدرا هو
 مـذهب هـو مـاک ــ البـرازخ و یولیاله عن تجرده بنفسه شاعراً الشئ ونک یف یفک ولو
 تهایماه بل رهایلغ ئۀیه یه ستیل اذ بنفسها، شاعرةً بتوهاثا یالت یولیاله انتکل ـ نیالمشّائ
 یعنـ ان نفسها، عن بیتغ ال و ـ یولیلله یولیه ال اذ ـ ياخر یولیه عن دةمجرّ یهو  لها
 المفارقـات یفـ الشعور رجعی فلم الشعور، بۀیالغ بعدم یعُن ان و نفسها؛ عن بُعدها بۀیبالغ
 عنـد انکـو  ریالتقـد هـذا یعل الشعور عن تجوّز و ۀیناک بۀیالغ معد بل بۀ،یالغ عدم یال

 مـاک نفسـها المادةو  هکادرا هو ذاته عن بیغا ریغ ةالمادّ عن داًمجرّ الشئ ونک نیالمشّائ
 يالـذ مـا فالمـادة المـادة، منعتهـا ئـاتیاله انّ فهب ئات،یباله حصلی انّما خصوصها قالوا
 ورالصـّ و  صـوراً سمّوها یالت ئاتیهلبا االّ صتخصّ لها سیل یولیاله بأنّ اعترفوا و منعها؟
 عنـد امّـ جوهراً أو مطلقاً ما ئاًیش االّ نفسها یف یولیاله ستیل و ناها؛کأدر نا،یف حصلت اذا
 مـن بسـاطۀ أتمّ نفسه حد یف شئ فال زعموا. امک ئاتیاله عیجم و ریداالمق عن النظر قطع
 ذاتهـا تْکـأدر ما مَفلِ به. اعترفوا ماک عنها موضوعال سلب یه تهایجوهر انّ مایس یولیاله
 حـال انّـیب انّـا یعلـ هایف یالت الصور تکادر ما لم و االجزاء؟ و الحوامل عن التجرد لهذا
  ۀ؟یعقل اعتبارات أمثالهما انّ و ۀیئیالش و ۀیالجوهر
 نعـ یولیـاله عـن بُحـث اذاو  الوجـود دمجـرّ االّ سیلـ لّکـال مبدع انّ هؤالء قال ثّم
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ص اذا الوجود، نفس یال حاصلها رجع مذهبهم،  مـاک ۀیـالجوهر ئـاتیباله هـو انّمـا التخصّ
و  موجـود أو ۀیماه انّه قالیف خصوص، ثبتی بل مطلقاً، ۀیالماه نفس هو شئ سیلو  سبقت
 ونهـاک لـنفس انکـ ان الصـور یالـ فافتقارهـا ا؛مّ وجوداً أو امّ ۀًیماه االّ یتبق ال یولیاله

 عقلی واجب الوجود انک اذا و ذا!که ونکی ان یتعال ذا،ک واجب الوجود انکف ا،مّ موجوداً
و  فحسـب موجـود ألنهـا ،یولیاله یف ضاًیأ جبی انکف البساطۀ، هذه لمثل اءیاالش و ذاته
 فرض اذاو  سکبالع و لنفسه نور هو ذاته كدری يالذ انّ فثبت ظاهر. لیاالقاو هذه بطالن
 لنفسـه، نفسـه یف الظاهر نّهإ قتهیحق فما لنفسه. نفسه یف اهراًظ انک مجرداً، العارض النور
  برأسٍ. رأساً سکنعی »هو الهو« فانّ مجرداً، المفروض النور قۀیحق قتهیحق

  
  كادرا چیستی
 يزیـچ بـودن نـور ایـ خـود يبرا يزیچ ظهور از است عبارت ادراك هک شد گفته

 ایـ و است شده ظاهر يزیچ براي يزیچ باشد، شده حاصل كادرا هکیدر صورت لذاته.
 حضـور ایـآ حـال اسـت. حاضـر هکبل ستین غایب يزیچ يبرا ای و يزیچ از يزیچ

  است؟ كادرا ،يزیچ يبرا يزیهرچ
  

  مشّاء يماکح دگاهید از كادرا
ه. از تجـرد م،کـی دارد: یاساسـ عنصر دو كادرا درباره ییمشّا يماکح هینظر  مـادّ
  بت.یغ از عدم دوم،
 هکـایـن شـرطبـه اسـت كادرا لشئ، شئ حضور ای يزیچ يبرا يزیچ ورضح ـ1
 گـردد. معلـوم يزیـچ يبـرا يزیـچ تـا باشد لشئ ای يزیچ يبرا قیدق طوربه حضور
 لشـئ شـئ حضـور ایـ يزیـچ يبرا يزیچ حضور اغذ،ک برگ بر نقطه نمونه، عنوانبه
 نقطه وجود اغذ.ک يبرا نه است اغذک بر نقطه است. شئ یعل شئ حضور هکبل ست،ین
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 لشئ شئ حضور یعنی باشد، رهیلغ اغذ،ک به نسبت نقطه وجود اگر ست.ین رهیلغ جودو
 قـرار هـم نـارک هکـ هسـتند يزیچ دو وارید و رنگ ند.ک كادرا را آن اغذک دیبا باشد،
 حـذف وحـدت، خاطربه زیچ دو آن از یکی هک است ياگونهبه رهیلغ وجود اند.گرفته
 جـدا مانند ساخت، جدا موضوع از را آن توانینم ،ورنیاز ا رود،یم انیم از و شودمی
 بـه ازمندین عرض هک است لیدل نیا به دو آن بودن ریناپذییجدا( جسم. از رنگ ردنک

 ییمشّا متکح بر اشراق متکح نقض مورد نیا ندارد. تحقق آن بدون و است جوهر
  )است.
 اغـذ،ک يرو نقطـه است. مجرد شئ يبرا مجرد شئ حضور ،كادرا گر،ید ریتعب به
 در نـدارد. رهیـلغ وجـود رایـز سـت،ین كادرا یول باشد لشئ شئ حضور است ممکن
 بـا زیچ دو اگر یول شود. یفان يگرید ضمن در الًک یکی هک هست رهیلغ وجود ییجا
 هکـ هـم بـا رنگ چند بیکتر مانند نشود، حذف دو آن از یکی یول شوند مخلوط هم
 بیـکتر هـم بـا چنـانآن اگرچـه انـد،نرفتـه انیم از کیچیه و دارند وجود هاآن همه
 با را دو هر ما هک ياگونهبه اندشده پنهان ما دید از ییتنهابه هاآن از کی هر هک اندشده
 ای و هاآن از یکی حذف از ریغ ناظر دید از شدن بیغا .ییتنهابه نه مینکیم كادرا هم
  است. آن رفتن انیم از

  
  ادراكي هبار در مشایی حکیم هنظری بر اشراقی حکیم نقد

 اعـراض آن بـه علـم جسـم، ایـ جوهر يبرا اعراض حصول موارد در ایآ پرسش:
  نه؟ ای شودیم حاصل

 تجـرد اگـر) كادرا درباره ییمشّا میکح رد بر اشراق متکح لیدل حیتوض( پاسخ:
ه از  کـه این اب طعم هک حالی در گیرد، تعلق هاآن به كادرا دینبا ،باشد كادرا شرط مادّ
ا يمـاکح نظربه هکآن حال و شودیم واقع كمدرَ یول است يماد يامر  كادرا ییمشـّ

ه از تجرد از است عبارت ه از تجـّرد م،کـدست ای و مادّ  پـس اسـت. كادرا شـرط مـادّ
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 يبـرا يزیـچ حضـور ای گرید شرط دارد. نقض مورد آنان، نظربه كادرا نخست شرط
 يزیـچ رایـز ندارد، آن با یاساس تفاوت ای و است گونهنیهم زین بتیغ عدم ای يزیچ

 كادرا هکـ شـودیمـ معلوم پس شود،یم واقع كمدرَ ولی است يماد که ن حالیدر ع
 هک چهآن دیبا بود، كادرا شرط تجرد، اگر رایز ندارد، يبرابر بتیغ عدم زین و تجرد با
 واقـع كمـدرَ دیبان است يماد هک چهآن یعنی نشود واقع كادرا مورد است، مجرد ریغ

  آن. مانند و مزه ای طعم مانند شود،می واقع كمدرَ هکآن حال و شود
  

  مسأله قیتحق
 امـر عنـوانبـه را آن ،مینـکیم كادرا را طعم اگر ندیگویم ییامشّ يماکح مقدمه:

 كادرا اسـت، وجـود ینـوع هکـ یذهن صورت عنوانبه ای هکبل ،مینکینم كادرا يماد
 كادرا نفـس يهـایژگـیو و حـاالت از یبرخـ عنـوانبـه ای و ستا مجرد هک مینکیم
 یصـورت ،مینکیم كدر را رنگ ای اجسام اگر ،رونیاز ا ،است مجرد هم آن هک مینکیم
 از هـم آن و شـودیمـ واقـع كمـدرَ ،صـورت آن هکـ میدار نفس ای ذهن در هانیا از

  .است مجردات
 لهیوسـهب كادرا هک ،طعم كرااد مانند يحضور اتکادرا در اشراق: يماکح پاسخ
 كمـدرِ و شودینم انجام صورت قیطر از كادرا رد،یپذیم انجام یباطن ابزار و حواس

 نمـود: كادرا تـوانیمـ دوگونه را ینیریش .آن صورت با نه دارد ارتباط كمدرَ خود با
 ایـ و میـاردهک كادرا را ینیریش مفهوم در واقع ،میدهیم حیتوض ینیریش درباره یگاه
 را ینیریشـ هک جاآن یول مینکیم منتقل گرید یزبان واژگان و میمفاه و قالب در را آن
 كادرا مـوارد همـه در را. آن مفهـوم نـه و میـاردهک كادرا را ینیریش خود م،یچشیم

  است. قرار نیهم از مسأله ،مینکیم كادرا را يزیچ يظاهر حواس لهیوسبه هک یحس
 اسـت، نشده قطع كمدرَ و كمدرِ انیم وندیپ هک كادرا هنگام به هک دیپرس توانیم
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 آن ؟را كمـدرَ خـود ای مینکیم كادرا را كمدرَ صورت ؟مینکیم كادرا را يزیچ چه
 قنـد هکـ لحظـه همان در ایآ ،میهست خود زبان با قند مزه دنیچش حال در هک يالحظه

 خـاطرهبـ لحظـه، نیا رد اصالً ؟را آن مفهوم یا میدار را ینیریش خود ما ،ماست كمدرَ
 يسـازمفهـوم زمان، نیا در هکبل ندارد، وجود يسازمفهوم زمان كمدرَ به نفس اتصال
  .است محال و یناشدن يارک

 بـا كمـدرِ ونـدیپ ،یخـارج و ینـیع طورهب ای هک گرددیم آغاز یزمان يسازمفهوم
 را یمفهـوم بتوانـد تا ندک غفلت كمدرَ از نفس ،لحظه کی ای و باشد شده قطع كمدرَ
 سـت؟یچ نم،کـیم كادرا من هک يزیچ نیا ای ینیریش نیا بپرسد، مثالً .بسازد آن يبرا
 وارد یحصـول علـم بـه و باشـد شده خارج يحضور علم از گفته، نیا با است نکمم
  .بپردازد يسازمفهوم به ن،یبنابرا و شود
 چیهـ رد،گـذایمـ دهـانش در را ینیریشـ یسـک هکـ يبار نیاول و كادرا نیاول در
 بداند را آن اسم یحت هکنیا بدون .دارد يحضور كادرا تنها هکبل ندارد آن از یمفهوم
 یمفهـوم آن بـراي ن،یـا از پـس .بـردیمـ لـذت آن از باشد، داشته آن از یمفهوم ای و
 و يمنـدتیرضـا حالـت از یکحـا مفهـوم آن باشـد، هکـ هرچـه اشواژه هک سازدیم

 قـبالً هکـ اسـت يزیـچ همـان نیـا نـد،یبگو او به گرا دوم بار يبرا اوست. يخشنود
 هکـ را یکادرا آن مفهوم، ای واژه نیا قیطر از ،يخوریم آن از اینک هم ای و ياخورده
 دایـپ اقیاشـت نیشـیپ تجربه آن به است نکمم و آوردیم ذهن به بود، ردهک تجربه قبالً
 رخ يحضـور طـوربـه ،كادرا نیاولـ هک است زمانی آن از بعد يسازمفهوم پس ند.ک

 كادرا نـدیفرا از كمدرِ ارتباط هک شودیم آغاز گاهآن يسازمفهوم گر،ید ریتعب به دهد.
  شود. قطع يحضور
 ،اسـت يحضـور علـم ،معـارف و علوم در يبشر اتکادرا ياکات نقطه هک امر نیا
 سـت.ین آن از يزیـگر ،سفسـطه ایـ تیکاکشـ دفـع يبـرا و اسـت مهم اریبس ياتهکن
ل و مطرح گرید ییجا در را آن هسندینو   است. ساخته مدلّ
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 یضـرورت كمـدرَ ییشناسا از بعد صورت، جعل ای يسازمفهوم شد، گفته هکچنان
 م.یآور خاطربه دوباره را آن ای و مینک منتقل گرانید به را آن میبخواه هکآن مگر ،ندارد
 ییشناسـا از قبـل م.یاشناخته را آن رایز ست،ین يسازصورت به يازین ن صورتیدر ا
 میتـوانیمـ م،یـانشناخته را آن هک يزیچ از چگونه رایز ست،ین نکمم يسازمفهوم زین

 آن و خواهـدیمـ واسطه حلقه پس م؟یآور دستبه آن از یمفهوم ای و میبساز صورت
 يبعـد مرحلـه در گاهآن ،ندک كادرا را يزیچ يحضور علم با ابتدا نفس هک است نیا
 بسـازد. یمفهـوم آن از و نـدک صـورت جعل است، یمفهوم و یولحص علم مرتبه هک
 از نفـس حضـور اسـت؛ يحضور علم قیطر از یرونیب اءیاش با نفس اتصال قدم نیاول
  .یحس برون اءیاش با یحس كادرا يابزارها قیطر

 از را دانـش و شـهیاند نـدیفرا ن،یزمـ مغـرب تجربـی لسوفانیف همانند هم ما پس
 هکبل ستین یحصول و یمفهوم يمعنابه تجربه از آغاز یول مینکیم آغاز آن با و تجربه
 و افعالش و قوا زین و را خود ذات نفس م.ینکیم شروع را ارک یتجرب يحضور علم از
 يحضـور علم با استثنا بدون را) ینفسان يهاواسطه انجام ابزار( یرونیب يهاواسطه زین

  ند.کیم كادرا
 رونیـب ينـاخود و غفلـت از ایـ و میبفهم است، یفاک تنها ،كادرا نیا سبک يبرا
 در تـوانیم یگاه اگرچه ست،ین ریپذانکام آن كادرا حال در آن از شدن غافل م،یرو

  هوا. در معلق انسان فرض مانند شد. غافل آن از فرض حدّ
  

  حضوري علم مصادیق
 .اسـت تنـاقض شـبه آن از غفلـت ؛میشوینم غافل خودمان از گاهچیه خودمان ـ1
 خـودت تو بپرسند ما از ای و مینک توجه خود به ای میبفهم هک است بسنده اندازه نیهم
 را پرسـش نیـا تنهـا انسـان ذهن هک ستا یافک ؟ییپهلو هیهمسا مثالً ،گرید ای یهست
 را خـود سـتین نکمم رایز ابد،ییم دست شیخو به یآگاه به ن صورتیدر ا ،بفهمد
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  .نشناسد و نفهمد
 قـوه نیـا هکـ ابدییم يحضور علم با سک هر است. گونهنیهم هم نفس يقوا ـ2
 .يگرید از نه است خودش از) خودش نفس قوه به اشاره با( غضب
 ،شـود بلنـد خود يجا از ندکیم اراده هک یسک است. گونهنیهم زین نفس افعال ـ3
 اوست. خود از اراده هک ندارد کش

 در تـوانیمـ ،رونیـاز ا .است كادرا نقطه نیآخر در ،ینفسان افعال انجام ابزار ـ4
 مـن هکـنیـا فـرض ،نایسـابـن يفضـا در معلق رجل مثال شد. غافل آن از فرض حد
 ؛اسـت ریپـذانکام فرضش باشم، غافل همه از و باشم نداشته را ابزارها نیا از کیچیه

 .نـدکیمـ رد را آن يحضور علم م،یباش داشته يتصور يزیچ نیچن از میبخواه هرگاه
 مرحله نیآخر در اگرچه است يحضور هم ینفسان افعال انجام ابزار به علم ،رونیاز ا
  دارد. قرار كادرا

 گاهآن .یحصول هم و است يحضور هم ،ینفسان افعال انجام ابزار قیطر از علم ـ5
 قطـع واقعـاً خـواه شود، قطع محسوس ای حس ابزار و اجزاء نیا انیم ارتباط هک است
 اسـت نکـمم ،گـرانید بـه آن انتقـال هنگـام در ،دیـآ دیـپد غفلت لحظه کی ای شود
 كادرا را يزیـچ دیبا اول پس باشد. نداشته وجود یعلم است نکمم و باشد یحصول
 میزیبر مفهوم البق در را شیخو يحضور اتکادرا و میبساز مفهوم آن از گاهآن م،ینک
 ای حالت انتقال يبرا دیبا گرید ریتعب به م.ینک منتقل گرانید به را آن يبعد مرحله در و

 زبـان دربـاره هک چهند.آنک انیب را آن بتواند هک میبگرد یمفهوم دنبالبه ،یکادرا تجربه
  است. ریفراگ يامر شود،یم گفته عرفان
 ننـد،ک انیب گرانید يبرا بخواهند اگر هک دارند و داشته یحاالت و هاتجربه هک عرفا

 تـا هکـ است يامر ابند،یینم دست آن به زین اغلب و هستند ياژهیو واژگان به ازمندین
 ،نخسـت رند.یبگ کمک آن انگریب واژه و مفهوم از مجبورند آنان است. ریفراگ يااندازه
 نیـا یگاه هستند. يسازمفهوم یپ در انتقال، مرحله در و است يحضور علم با تجربه
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 ایـ یلفظـ متشـابهات از تـا شودیم سبب امر نیهم نارسا. یگاه و هستند رسا میمفاه
 نیهمـ از مسـأله زین عرف زبان در ببرند. بهره آن مانند و مجاز استعاره، ه،یناک ،يمعنو
  است. قرار
 انـدگفته ییمشّا مانیکح هینظر نقد در اشراق يماکح م.یگردیم باز بحث اصل به
ه از تجرد هک  نـدمان ،مینـکیم كدر را يماد امور از یبرخ رایز ست،ین كادرا شرط مادّ

 انـد.يمـاد ن حـالیدر عـ و ندکادرا و تصور قابل هک اعراض مانند گرید موارد و طعم
  ست.ین كادرا شرط ماّده، از تجرد پس
 عـرض آن يمـاد جوهر ایآ شود،یم عارض يماد جوهر بر یعرض هک يموارد در
 تجـرد دیـبا كادرا و كمـدرَ و كمدرِ ،ییمشّا مانیکح نظربه ر؟یخ ای ندکیم كادرا را
 علـم تـا باشـند مجـرد دیـبا كادرا هم و من یذهن صورت هم و من هم باشند. اشتهد
از  .يمـاد چیـز دو نـه اسـت نکـمم هـم بـا مجرد زیچ دو انیم ارتباط رایز د،یآ دیپد
 مجـرد هیـبق چـه ،سـتین كمدرَ گرید ،)يماد جوهر( باشد يماد اول شئ اگر ،رونیا

  .يماد ای باشند

  مادیات ادراك و شعور
 لیدل ندارند. را آن مانند و كادرا و علم و عقل ات،یماد ،ییمشّا مانیکح گاهدید از
 نیـا دهنـدهنشان دارد، وستهیپ یهمگون او ارک و فعل هک يزیچ هر هک است نیا آن بر

 رییـتغ نـون،ک تـا شیپـ سـال هزاران از درختان رشد ند.کیم عمل علم بدون هک است
 بـا عقول نقض:( هستند. یآگاه و علم فاقد نانآ هک دهدیم نشان امر نیا است. ردهکن
  )اند.محض علم و محض عقل یول دارد وستهیپ یهمگونشان افعال همه هکنیا

ه از ایاش همه ،ینید ریتعاب و قرآن دگاهید از  یاعلـ( مجـرد تـا) نیالسـافل اسفل( مادّ
 مقصود .دارند خودشان حدّ در را يوجود ماالتک همه و اراده نطق، علم، همه) نییعل
 مقصـود نند.کیم لمکت آن با ای و دانندیم یعرب ای یفارس مثالً هاآن همه هک ستین نیا



140 
 

 دارد. يوجـود مـاالتک خود شیگنجا و تیظرف تناسب به يموجود هر هک است نیا
 شرح است. گونهنیهم زین هاآن يوجود ماالتک است، قهیرق وجودشان هک گونههمان
  م.یاآورده نعرفا و تصوف در را يشتریب

  
  كادرا كمال
  ؟ستیچ بودن كمدرَ و بودن كمدرِ ،كادرا كمال
 ،اسـت وجـود ،كادرا و شـدن كمـدرَ بودن، كمدرِ كمال ،ییمشّا مانیکح نظربه
 زیـن و اسـت آن وجود ،باشد كادرا فاعل یسک ای يزیچ شودیم سبب هک چهآن یعنی
 وجـود زیـن ردیـگ قـرار كرَمد و شود واقع كادرا فعل يزیچ شودیم باعث هک چهآن
 خواهـد كمدرِ ،باشد داشته لنفسه وجود هک يموجود هر و يزیچ هر ،رونیاز ا .است
 لنفسـه وجـود هکـ چـهآن و باشد كمدرَ تواندیم هکچنان باشد كمدرِ تواندیم ای بود

 وجود هک يریغ آن رد.یگ قرار كمدرِ تواندینم ،باشد رهیلغ وجودش هکبل باشد نداشته
 صفت نیا هک یموصوف آن است؛ ردهک دایپ آن يبرا رهیلغ وجود ئش نیا و دردا هلنفس
  است. كمدرِ ،دارد را رهیلغ وجود نیا و

 از مقصـود یولـ اسـت وجـود ،كادرا مـدار و اریـمع اگرچه ،ییمشّا میکح نظربه
 هک يموجود هر پس .است لنفسه وجود آن از مقصود هکبل ستین وجود مطلق ،وجود
 هـر هکـنیـا جـهینت .يموجـود هر نه است خود ذات كمدرِ ،باشد داشته لنفسه وجود
ه از مجرد وجودش هک يموجود  ذات معقول هم و است خود ذات عاقل هم باشد، مادّ

  خود.
 موجـودات یولـ اسـت لنفسـه وجودش هک است كمدرِ لیدل نیبد مجرد موجود

 هکـبل سـتین نفسـهل وجودشـان هک لیدلنیبد ستند،ین خود ذات عاقل و معقول ،يماد
 ه،کـآن حاصـل اسـت. مجـرد صورت وصف ،يماد وجود گر،ید ریتعب به است. رهیلغ

 اسـت، وجـود بـودن كمدرَ و كمدرِ كمال و اریمع هک است نیا درست حرف اگرچه
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 و مجـرد وجـود از اسـت عبـارت لنفسه وجود است. لنفسه وجود آن، از مقصود یول
ه از مفارق  كمـدرَ و كمـدرِ كمـال و اریمع پس است. رهیلغ وجود ،يماد وجود و مادّ
ه. از تجرد از است عبارت بودن   مادّ
  
  نظریه نیا جینتا

  است: مجرد که هرچه
  است. شیخو ذات كمدرِ ـ1
 است. شیخو ذات كمدرَ ـ2

 .باشد گرید ءایاش كمدرِ تواندیم ـ3
 .باشد هم گرید ءایاش كمدرَ تواندیم ـ4

ه نیعـ خـواه ،باشد داشته وجود اگرچه ،نباشد مجرد يزیچ اگر یول  ایـ باشـد مـادّ
 و هـاتیـمک ماننـد باشـد يمـاد اوصاف خواه ،باشد ولییه و جسم خواه ؛باشد يماد
ه هک هاتیفیک ه لواحـق و لـوازم و عـوارض از و هستند يمادّ یول ستندین مادّ  ،انـدمـادّ

 ریـغ موجـود چیهـ .سـتندین هـم شیخـو كمـدرَ هکچنان ،ستندین شیخو ذات كمدرِ
  ست.ین معقول و عاقل يمجرد
  

  اشراقی هینظر
 اسـت بودن نور ،بودن كمدرَ و بودن كمدرِ كمال و اریمع ،یاشراق مانیکح نظربه
 اعتبـارات از هکـ چـهآن داننـد.یم یعقل اعتبارات از را آن ظاهر برحسب هک وجود نه

 یکشـ يجـا نبـودنش عاقـل مکدست ؛معقول نه و باشد عاقل تواندیم نه ،باشد عقلی
 نـور هکـ چـهآن و است كمدرِ باشد، لذاته و لنفسه نور هرچه زین دگاهید نیا از ندارد.

  بود. نخواهد كمدر باشد، رهیلغ
 برخالف است یذهن و یعقل اعتبارات از وجود رایز ست،ین وجود نور، آنان نظربه
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 رسـدیمـ نظـربه نیچن يسهرورد ریتعاب یبرخ از است. ینیع قیحقا و اتیهو هک نور
 انتسـاب نیـا اگرچـه و اسـت یقیحق و لیاص يامر تیماه و ياعتبار يامر وجود هک

شان يهاگفته در یفراوان شواهد است. اریبس آن خالف شواهد یول است افتهی شهرت
  نمونه: عنوانبه دارد، وجود اصالت بر داللت هک دارد وجود
 یکـی نـور و وجـود دهـدیمـ نشان هک دارد وجودشان المک در یفراوان شواهد ـ1
  است.
  است. یکی هم عدم و ظلمت دهدیم نشان هک دارد وجود ياریبس شواهد ـ2
 و انـتک یقـیتطب یشناسـیهسـت در را امـر نیـا بـه مربـوط شـواهد از یبرخ ـ3

  9.میاآورده يسهرورد
 بـر یلـیدل دامکـ هـر هکـ دارد ییمشّا یمانکح بر ينقد اشراق خیش در هر صورت

  باشد.یم زین خودش هینظر
  
  مشّایی یمانکح دگاهید نقد
  ادراك براي تجرد خودبسندگی امتناع م:کی نقد
ه از يزیچ داشتن تجرد اگر  بسـنده خود نفس كادرا يبرا ،یولیه و تیجسم و مادّ
 ،)باشـد يرمـادیغ هرچـه هکـبل( ،باشـد مجـرد هک هرچه هک است نیا اشهالزم ،باشد
  ست.ین گونهنیا هکآن حال و باشد خود ذات كمدر

 هکـ ن حـالیدر عـ اءیاشـ از یبرخ است: قراراین از اشراق خیش ینقض لیدل شرح
 ،كادرا كمـال هک شودیم معلوم پس ستند،ین هم خود ریغ و خود كمدر ند،ستین يماد
ه خود نمونه، عنوانبه .ستین تجرد ه ،کشـ دونبـ یولیه و مادّ  ن،یبنـابرا و نـدارد مـادّ
 نظـر از كادرا كمـال بـهبـا توجـه  و هسـتند مجـرد پس ،دنندار یولیه ند؛ستین يماد

                                                 
 54و53مجله دانشکده الهیات مشهد، شماره  ـ9
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ه ،ییمشّا مانیکح ه از تجرد خاطربه ،یولیه و مادّ  خـود ذات كمـدر دیبا ،یولیه و مادّ
  ستند.ین گونهنیا هکآن حال و باشند
ه ماّده، هکنیا در  رایـز سـت،ین یکشـ ندارد، يگرید يوالیه زین یولیه و ندارد مادّ
ه اگر  آن هکـ اسـت نیـا اشالزمـه باشـند، داشـته يگرید يوالیه و همادّ ،یولیه و مادّ
ه هم گرید يوالیه ـهَ و باشـد داشـته یولیـه و مـادّ  تسلسـل بـه جـهیدر نت و جـرّاً مَّلُ
 محصـور طـرف دو انیـم است، یولیه يدارا هک يماد موجود هکآن حال و انجامدیم

 ،باشـد داشته یولیه تینهایب یجسمان وجود نیا شده، ادی تسلسل خاطربه اگر است.
 ینشـدن نیـا و باشـد شده طرف دو انیم محصور نامحدود امر هک است نیا اشالزمه
ه پس است،   ندارد. مادّ
 لیـدل نیا یعنی است شده هیارا مخاطب یمبانبر اساس  است. یجدل شده ادی لیدل

 هندیگو دگاهیدبر اساس  نه باشد انیب قابل است نکمم ییمشّا متکح یمبانبر اساس 
 تـا سـتندین قائـل ماّده وجود به و نندکیم ینف را ولییه اصوالً اشراق يماکح رایز آن،
 ونیاشـراق و است گونهنیهم زین هینوع صور دهند. قرار ارکان ای قبول مورد را آن تجرد
  ست.ین وارد مشّایی یمانکح بر الکاش نیا ،رونیاز ا نند،کیم ینف را آن

  
  تجرد تعریف ابهام دوم: نقد
 فیـتعر اسـت. مربـوط ،كادرا از جـهیدر نت و تجرد از ییمشّا مانیکح فیتعر به
 مـبهم تعریـفبـر اسـاس  هک جاآن از و است مبهم تجرد زین و كادرا از ییمشّا میکح
 نیـا بـه آن ابهام ست.ین رشیپذ قابل شده ادی لوازم و جینتا رد،ک اقامه برهان توانینم

 فیـتعر نیـا اند.ردهک فیتعر خود از ذات بتیغ معد به را كادرا آنان هک است خاطر
 دو بـتیغ عـدم درباره آنان نظر رایز است، مبهم بت،یغ عدم هک خاطرنیبد است مبهم
  دارد. احتمال

عد بت،یغ عدم از مراد هک است نیا نخست احتمال  خـود نفـس و ذات از يزیـچ بُ
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 از يزیـچ چیهـ هکـ جـاآن از رایز ست،ین ریپذانکام بتیغ عدم ،ن صورتیدر ا .باشد
 خـود از يموجود چیه پس ست،ین کمنف و جدا و دور خود قتیحق و تیهو و ذات
 دیـبا پس ،است یکی ییمشّا میکح دگاهید از كادرا و بتیغعدم  چون و ستین غائب
ه یحت موجودات همه  گونـهنیـا هکآن حال و باشند خود ذات كمدر زین اتیماد و مادّ
عد یمعن به بتیغ گرا گر،ید ریتعب به ستند.ین  يموجـود چیهـدر مـورد  باشد، ذات از بُ

عد رایز ست،ین اطالق قابل  محـال و نفسه عن الشئسلب مستلزم خود، ذات از يزیچ بُ
  است.
 ندارنـد، یدوگانگ و تعدد شیخو ذات به نسبت موجودات از کیچیه هک جاآن از
عد  بیـقر و گانـهی واحد، خود، ذات به نسبت يموجود هر ست.ین تصور قابل آن از بُ
 حـال و باشـند آگـاه خـود ذات به زیچ همه دیبا پس د.یبع و کمنف و متعدد نه ،است
ه) شما نظر به یحت( م،کدست هکآن بـر  هک یدر حال ست،ین كمدر شیخو ذات به مادّ

  باشد. كمدر دیبا بت،یغ عدم و كادرا درباره شما دگاهیداساس 
 و اعراض و یجسمان و يماد موجودات ییمشّا يماکح دگاهید از هکنیا بر عالوه

 یفلسـف یمبـانبر اساس  هک یدر حال ستند،ین خود ذات كمدر زین یجسمان يهاأتیه
 هکـچنـان و داننـدیمـ ذات از بـتیغ عدم را كادرا هاآن رایز باشند، كمدر دیبا هاآن
 خـود ذات از يموجـود چیهـ رایز ست،ین صادق يموجود چیه درباره امر نیا م،یگفت
عد و ییجدا و كاکانف و فراق  وصـف ،یجسـمان و يماد موجودات همه پس ،ندارد بُ
 میکـح دگاهیـد از هکـآن حال ،هستند خود ذات كمدر ن،یبنابرا ودارند  را بتیغ عدم
  ندارند. علم خود ذات به يمادّ يهاأتیه و اعراض و اتیماد ماّده، ز،ین ییمشّا

عد بت،یغ عدم از نظورم و است بتیغ عدم ،كادرا از منظور  نبـودن، دور نداشتن، بُ
 ياگـزاره هرگـاه و اسـت باطـل الزم نیا است. ذات از نبودن مسلوب و نبودن کمنف
  است. باطل هم) ملزوم( آن خود باشد، داشته باطل الزم و امدیپ
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  ذات به ادراك با غیبت عدم برابري
 اساس، نیا بر باشد. تذا به شعور بت،یغ عدم از مقصود هک است نیا دوم احتمال

 آگاه و عالم خود به و ستین غائب خود ذات از هک است يموجود یمعن به بیغا ریغ
  است: قرار نیا از هک دارد یاالتکاش زین احتمال نیا است،
  
  دوري تعریف م:کی نقد
 شـده فیـتعر بـتیغ عـدم به كادرا رایز ،است درآمیخته باطل دور با فیتعر نیا
 هکـ اسـت شده گفته در واقع است. شده تعریف اكراد و شعور به بتیغ عدم و است
 اسـت نکـمم( .كادرا از اسـت عبـارت كادرا پس ،است كادرا همان ذات، به شعور
 فیـتعر نـه ،است حیتوض انیب نیا از مقصود هک دیگو پاسخ نیچن آنان طرف از یسک
  )باشد. آن بطالن سبب دور هک یقیحق

  
  فارقاتم مورد در تعریف نقض دوم: نقد

 هکـ رایز بود، نخواهد درست مفارقات مورد در باشد، شعور همان بت،یغ عدم اگر 
 بـه مفـارق موجـودات و اسـت یجـابیا يامـر شعور، و است یسلب يامر بت،یغ عدم

 دیـنبا صـفت آن شـوند، متصـف یسلب صفت به اگر شوند.ینم متصف یسلب اوصاف
 گفـت تـوانیم رد.ک فیتوص نبودن يدما به توانیم را مجرد موجود مثالً باشد. مالک
 عدم به توانندیم ایآ یول است. نقص اوصاف گونهنیا رایز ندارد، ...و تیفیک و تیمک
 بـتیغ عـدم هک جاآن از و مال؟ک ای است نقص ،وصف نیا ایآ و شوند متصف بتیغ
ن یدر عـ و هستند واحد قتیحق کی دوآن و است كادرا و شعور مکح در شما نظربه
 متصـف آن بـه مفارقـات سـتین نکـمم پس است، یسلب صفت کی بتیغ عدم حال

 سـتین نکـمم پـس اسـت، یجابیا يامر شعور و است یسلب يامر بتیغ عدم شوند.
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 از شـتریب نقد نیا ابهام هک شود گفته است نکمم نقد نیا پاسخ در باشند. منطبق برهم
  است. ییمشّا میکح گفته ابهام

  
  همادّ ادراك امکان سوم: نقد

 اگـر هکـ اسـت قرار نیا از است، كمشتر نخست نقد با جهت کی از هک نقد نیا 
ه از تجرد ه ،باشد كادرا كمال مادّ   باشد. شیخو ذات كمدر دیبا مادّ
 تـا نیـا و ستندین خود ذات كمدر يماد عوارض و هاتأیه اگرچه گر،ید ریتعب به
 مـانع خـود ذات كادرا يرابـ يماد عوارض و هاتأیه رایز ،دینمایم درست يااندازه
ه خود یول دارند  عـوارض هکـ خاطرنیبد ،ندارد یمانع چیه خود اتذ كادرا يبرا مادّ
ه به آلوده يمادّ يهاتأیه و ه و اندمادّ  اسـت شیخـو ذات به عوارض كادرا مانع ،مادّ
ه خود یول  نیـا و باشـد داشـته مـانع دیبان كادرا اگرچه یعنی .ندارد يزیچ نیچن مادّ

ه یجسمان يهاتأیه و عوارض هک است درست ه و دارند مادّ  پـس ،است مانع هم مادّ
 امـر بـه ختـهیآم یولـ وجودند اگرچه و نباشند شیخو ذات كمدر هاآن هک میریپذیم
ه( يگرید ه خود یول است مانع هک اندشده) مادّ  باشـد، مـانع هکـ يزیـچ به ختهیآم مادّ
  است. ییمشّا میکح هینظر بر نخست نقد همان نیا ست.ین

 و یولیـه در دقـت بـا است: قرار این از ،است دیگري نقد از نشان که گرید ریتعب
ه  گـاهآن و باشد ءایاش نیترطیبس دیبا یولیه ییمشّا میکح نظربه هک شودیم معلوم مادّ
 تنهـانـه هکـآن حال و باشد هم ءایاش نیتركمدر دیبا ،باشد ءایاش نیترطیبس يزیچ هک

 و هـاتئـیه و هـاتصـور هکـ جـاآن از سـت.ین هـم كمـدر هکبل ستین نیتركمدر
ه و یولیه اعراض از ،عوارض  هکـبل ندارنـد لنفسـه نفسـه یفـ وجـود یعنـی ،انـدمـادّ
ه گفت توانیم پس ،است رهیلغ وجودشان  عـرض هرگونـه از نظر قطع و نفسه یف مادّ

 هکـ يزیچ است. نیتع و وصف هرگونه بدون يجوهر ئش ،يگرید وصف و تأیه و
 مّـاشـئ ذاتاً و باشد نداشته آن مانند و تیفیک و تیمک ای وصف و عرض گونهچیه ذاتاً
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 ایـ بیـکتر رایز است، طیبس يزیچ نیچن و ندارد یشرط و دیق و حدّ گونهچیه باشد،
ه و یذهن ياجزا از ای دیآیم دیپد خارج ياجزا از  اسـت. نشـده بیکتر کیچیه از مادّ
ه   .یخارج بیکتر نه و دارد یذهن بیکتر نه مادّ

 داشـته اندازه و حدّ هم ذهن در دیبا ،باشد داشته اندازه و حدّ خارج در يزیچ اگر
 و حدّ یاول قیطر به خارج در ،ندارد اندازه و حدّ ذهن در يزیچ اگر س،کبرع و باشد
 لحـاظ بـه یولـ باشـد نداشـته حدود یذهن لحاظ به يزیچ ستین نکمم ندارد. اندازه
  باشد. تهداش خارج

 عـوارض و است حدود و حدّ بدون یخارج وجود در هک وجودمّا ست؟یچ جوهر
 هکـ گفـت تـوانیمـ پس .است أتیه و عرض و حدّ هرگونه فاقد هم ذهن در ندارد،
ه  م،کـدست دیبا ،رونیاز ا .است آن مانند يزیچ مترک بساطت در هکبل است طیبس مادّ
 عـدم یعنـی علـم رایـز باشـد، داشته علم زیچ همه به دیبا هکبل باشد خود ذات كمدر
 تواندینم نداشت، ...و تیمک و اندازه و دیق و حدّ و شد طیبس يزیچ هک گاهآن بت.یغ
  است. یمنتف او در بتیغ موانع رایز باشد، غائب شیخو از

  
  حضور موانع ای بتیغ عوامل
 حاضر او نزد گرید اءیاش ای و باشد بیغا خودش از يزیچ شودیم سبب هک چهآن
  است: زیچ دو نباشند،

  اتیفیک و اعراض ـ1
ه خود ـ2   )مشاء متکح بر بنا( مادّ

 موانـع هکـ جـاآن از باشد، نداشته را حضور موانع از کیچیه ذاته یف جوهر هرگاه
 از کیـچیه گر،ید ریتعب به بود. خواهد طیبس شود،ینم لحاظ ذات مرتبه در زین یدرون
 وجـود آن در هکـ هـم یرونیب كادرا مانع ندارد، جودو جوهر ذات در بتیغ عامل دو

ه پس ندارد،   باشد. هم اءیاالش كأدر دیبا اء،یاالش أبسط عنوانبه هیاول مادّ
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  انتقادها پاسخ
  ادراك براي مادّه مانعیت ـ1
ه  اسـت، طیبسـ هک چهآن دارد. ياژهیو نوع آن بساطت یول است طیبس اگرچه مادّ
ه تیماه  و وجـود عـدم؛ و وجـود از( بکـمر يامر ماّده وجود .آن وجود نه است مادّ

 از دامکـ هـر و باشـد داشته شرط و دیق و حدّ هک ندارد یمانع چیه پس است،) ماهیت
ه كادرا مانع ود،یق و حدود نیا  ساحت به كادرا گر،ید ریتعب به باشد. خود ذات به مادّ

 یولـ طند،یبسـ همـه هکـنیا با گانهده مقوالت ت.یماه حوزه به نه است مربوط وجود
  ت.یماه نه است وجود به مربوط و وجود ینوع كادرا و تیمعقول رایز ندارند، كادرا

  
  مادّه ترکیب ـ2
 وجـود از بیـکتر ،یخارج بیکتر ،یذهن بیکتر مانند: دارد یمختلف اقسام بیکتر
 از را بیـکتر انـواع همه توانینم هک است یهیبد ت.یماه و وجود از بیکتر ای عدم و
هم ه اگر نمود. سلب ادّ ه از خـارج، در هکـ اسـت یمعنـ نیبـد ،اسـت طیبس مادّ  و مـادّ

 نامحدود جهیدر نت و باشد نداشته یبیکتر نوع چیه هکآن نه است. نشده بیکتر صورت
ه بیکتر از مراد باشد.  قالـب و اندازه و حدّ و است محدود آن وجود هک است نیا مادّ
  دارد. تیریغ گرید اءیاش به نسبت ای و نیست صرف وجود ای و دارد تیماه دارد،
 ...و خـائر و نـاعق هکـ اسـت یمعن نیبد ،است ناطق انسان شودیم گفته هک گاهآن

ه است. محدود در واقع و ستین  که است وجودي ماّده وجود است. گونهنیهم زین مادّ
 از خـارج هکـ یجزئـ يهایهست مجموعه تعداد به است، محدود شماریب يهاعدم به
ه ذات ه از ریـغ يزیـچ دیـبا ،ن صـورتیر ایدر غ .است محدود دارند، وجود مادّ  مـادّ
 دییـتأ را آن زیـن یاشراق میکح یحت هک است بداهت خالف نیا و باشد نداشته وجود
  ند.کینم
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  الوجود با مادّه وجود برابري ـ3
ه ندارد. یچندان تفاوت یستین و الوجود با ماّده وجود  بـر هکـ است يوجود نه مادّ

 تحصـل و تحقـق هـاصورت و هاأتیه از نظر قطع هک يوجود نه و ستدیبا خود يپا
 نـه و شـودیم اثبات یعقل يهااستلزام لهیوسبه ماّده وجود گر،ید ریتعب به باشد. داشته
ه هک اندگفته اند،ردهک اثبات را ماّده وجود هک ییماکح حس. لهیوس به  محـض قـوه مادّ

 بـه آن نداشـتن تیفعل باشد. معدوم هکنیا نه ،ندارد تیفعل دارد.ن یتیفعل چیه و است
 بالفعـل آن نداشتن تیفعل یول باشد نداشته تیفعل ؛باشد محض قوه هک است گونهنیا

 هکـ يگـرید تیـفعل چیه آن از ریغ و دارد تیفعل آن يبرا بودن اءیاش همه قوه است.
  ندارد. باشد، داشته تحقق و ثبوت از تیاکح

 نیافلـوط سـخنان مـوارد، از یبرخـ در هکـ اسـت شـده ادیـ يهـاگفته به توجه با
ه و جسم از وجود سلب دهندهنشان  اگـر یحتـ یجسـمان جهان ،يو نظر به است. مادّ
 هکبل دارند وجود زهایچ یبرخ است. برابر الوجود با وجودش یول باشد، داشته وجود
 گـرید یبرخـ و منـدعد نیعـ هکـبل ندارنـد وجـود زهـایچ یبرخ ؛وجودند نیع خود
 بـه زهـا،یچ گونـهنیـا از يو عـدم. نـه و وجودنـد نه وسطند، حدّ هک است ییزهایچ

 وجـود هکـ اسـت اءیاش ماّده الوجودها، نیا قیمصاد از یکی است. ردهک ریتعب الوجود
  است. وجود قوه ای بالقوه
 یول است ثیتثل ینوع اگرچه ست.ین عدم و وجود انیم واسطه به قول ه،ینظر نیا
 يامـر صـورت، رد.یگ قرار رشیپذ مورد تواندیم و ندارد یعقل امتناع هک است یثیتثل

 اسـت عـدم داست،یپ نامش از هکچنان زین عدم است. تیفعل يدارا یعنی است موجود
 دانسـت موجـود را آن بتوان تا است صورت صراحتِ به نه هک دارد وجود يزیچ یول
 و نـدارد تیـفعل ،يزیـچ نیچنـ .دانسـت عدومم را آن بتوان تا است عدم همانند نه و
  نمود. سلب آن از را تیفعل توانیم

ه  ،باشـد وجود اگر چون است، وجود نه پس ت،یفعل سلب نه و دارد تیفعل نه مادّ
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 و قـوه بـود، عدم اگر چون ست،ین زین عدم ندارد. هکآن حال و باشد داشته تیفعل دیبا
عد و قُرب هاآن به و نبود اءیاش استعداد  زیـچچیهـ دیـبا ،بود صرف عدم اگر نداشت. بُ
 مـرز پـس داراسـت، را زیـچ همه قوه و هست ماّده هکآن حال و باشد نداشته و نباشد
 شـباهت عـدم بـه یجهتـ از و است هیشب وجود به یجهت از است؛ عدم و وجود انیم

  دارد.
 برقـرار ندویپ دو آن انیم و مینک وصل هم به را نامتجانس قطعه دو میبخواه هرگاه

 شـباهت طرف دو هر به هک باشد داشته وجود واسط حلقه عنوانبه يزیچ دیبا م،یساز
 ریثک جهان و واحد جهان انیم نباشد. طرف دو از کیچیه ،ن حالیدر ع و باشد داشته
 ياواسـطه دیـبا زیـن عـدم و بالفعـل وجود انیم باشد؛ داشته وجود ياواسطه دیبا هم

 اسـت؛ مجـرد قـوه بـالقوه، وجود نیا است. بالقوه وجود هم آن هک باشد داشته وجود
 آن از عـدم هـم پـس سـت،ین هم عدم یول ندارد بالفعل مالک اآلن یعنی ندارد تیفعل
 جهـت از و شـودیمـ اثبـات آن يبرا وجود جهت، کی از وجود. هم و شودیم سلب
 انیم قوه دوم.مع یجهت از و است موجود یجهت از گردد؛یم اثبات آن يبرا عدم گر،ید

ه عالم انیم نفس، عالم مانند عدم و وجود  یعـالم نیچنـ فـرض است. عقل عالم و مادّ
  بود. نخواهد هیتوج قابل يماد ثرتک ،ن صورتیر ایدر غ دارد، ضرورت
 عـالم ایآ ندارد. ثرکت و نبوده يماد جا،نیا همچون رایز ستین ییجانیا مثال، عالم
 نـه پـس سـت،ین هـم گونـهآن هک است روشن رد؟دا وحدت عقل، عالم همچون مثال
 هکـ باشد آمده دیپد یسوم شق هک ستین یمعن نیبد نیا .ییجاآن نه و است ییجانیا

 یجهتـ از ،در واقـع باشد. نداشت شباهت دو آن از کیچیه به و باشد هردو از مستقل
 .ییجـاآن نـه و اسـت ییجـانیا نه یجهت از و ییجانیا هم یجهت از و است ییجاآن
ه   است. مطلق معدوم قتاًیحق نه و است موجود قتاًیحق نه است، گونهنیهم زین مادّ
 گـرید یجهتـ از و سـتین موجـود یجهتـ از رایـز ست،ین نیضینق ارتفاع امر، نیا
 ثیـتثل نوع نیا از است. معدوم گرید یجهت از و است موجود یجهت از ست؛ین معدوم
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 هکـبل ستین محال تنهانه ست.ین هم باطل و رددا وجود ینشان یفلسف راتکتف همه در
بـر  وحدت از ثرتک صدور هیتوج يبرا هک است یفلسف ثیتثل نیا دارد. هم ضرورت

 محـض واحـد از را ریـثک صـدور میبخـواه اگر است. الزم يامر ،یفلسف یمباناساس 
 هداشـت تناسـب ینـوع طـرف دو هر با هک میریبگ نظر در را ياواسطه دیبا ،مینک نییتب

  بود. خواهد محال ثرتک صدور نییتب ،ن صورتیر ایدر غ باشد،
 نیـیتب صـدورتنها نـه معلـول، و علـت ایـ فـرع و اصـل انیم تیسنخ لحاظ بدون

 يزیـچ نیا و شود صادر يزیچ هر از يزیچ هر هک است نیا اشالزمه هکبل گرددینم
 وجـود تینخسـ دیبا پس ؛ستین مطلق سفسطه در افتادن فرو و تیعل اصل ارکان جز
 چیهـ محـض طیبسـ بـا صـرف بکـمر و حقیقـی واحد با محض ریثک و باشد داشته
 نیهم از زین نبوت به يازمندین( است. يضرور يامر واسطه حلقه پس ندارد، یتیسنخ
 ارتبـاطِ خلـق بـا نبـوت بـدون حق است. خلق و حق انیم واسطه نبوت است. مقوله
 نـدارد. متعـارف ریپذفهم ارتباط حق با وتنب بدون زین خلق و ندارد متعارف رِیپذفهم
 گـرید یجهتـ از و اسـت حـق یجهتـ از محض. خلق نه و است محض حق نه نبوت
  )خلق.
  
  تعالی واجب تجرد در تردید چهارم: نقد
 او نـدیگویمـ هکـ نوراالنوار درباره ییامشّ يماکح هینظر نیا دیگویم اشراق خیش
 اسـت. نادرست است، تشیماه نیع شوجود یعنی است، مجرد وجود ای وجود مجرد
ه در دقت با است: قرار نیا از هاآن بر يو نقد ه هکـ رسـدیم نظربه ،مادّ  دیـبا هـم مـادّ
ه یعنی ،باشد گونهنیهم ه رایـز ،باشـد آن خود و وجود نفس دیبا هم مادّ  ا،مّـئشـ مـادّ

 نیتعـ خـود از نه است، يحدّ و شرط و دیق هر بدون یعنی ،است امّجوهرٌ و امّوجودٌ
 و مجـرد ،یتعـال واجـب همچـون دیـبا پـس گر،ید يامر چیه نه و لیتحص نه و دارد
 هـم باشـد خـود ذات كمـدرِ هـم ،یتعال واجب همچون دیبا جهیدر نت و باشد طیبس
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  گران.ید صفات و ذات كمدرِ
  

  تعالی واجب به مادّه تشبیه
ه  از پـس .خـاص يهـایژگـیو با ییذاک ئش نه ،است اّمئش شد، گفته کهچنان مادّ
 بـهبا توجـه  .باشد مجرد یتعال واجب همچون دیبا ،ندارد یشرط و دیق چیه هک جاآن

ه و واجب انیم یادشده هايشباهت  يازمنـدین علت هک گرددیم مطرح پرسش نیا ،مادّ
ه ه بـودن موجـود يازمندین علت اگر ست؟یچ صورت به مادّ واجـب  پـس ،باشـد مـادّ

 هکـآن حـال و است موجود هم یتعال واجب رایز ،باشد تهداش صورت دیبا زین الوجود
ه هک جاآن از و است محال ریغ به یتعال واجب يازمندین  ریـغ هـم يگـرید زیـچ مـادّ

  ندارد. يگرید لیدل و علت ،صورت به اشيازمندین ،ستین امّ وجودٌ
ه و یتعال واجب بساطت بهبا توجه   بـه واجـب داشـتن علـم بـهبا توجه  زین و مادّ

ه دیبا ،اریغا  كمـدرَ و كمـدرِ اریمع و كمال هک شودیم معلوم پس .باشد نیچن هم مادّ
 .اسـت بودن نور آن كمال ند،یگویم یاشراق يماکح هکچنان هکبل ستین وجود ،بودن
 لذاتـه و ذاتـهیف چهآن و است كمدرِ لذاته و بذاته ،باشد نور لذاته و ذاتهیف هک چهآن
  بود. دنخواه كمدرِ ،نباشد نور
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  اقسامها و االنوار یف لسابع:ا الفصل
 العـارض النورو  رهیلغ هو و نفسه یف نور یال و لنفسه نفسه یف نور یال نقسمی النور
و  رهیـلغ وجـوده ألنّ نفسـه، یف نوراً انک ان و لنفسه نوراً ونکیفال ره،یلغ نور انّه عرفت
 ونکـی أن یهـ وةیـالحو  عرفـت ما یعل لنفسه ال و نفسه یف بظاهر سیل الغاسق الجوهر
 ظـاهر للنور ضاًیأ الفعل و عرفته. كفاالدرا الفعّال. كالدرّا هو یالحو  لنفسه ظاهراً الشئ

 كأدر ان الغاسـقو  محـض نـور فهـو یح لّکو  یح المحض فالنور بالذات. اضیف هوو 
 هو ثیح من ام غاسق أو البرزخ یاقتض انو  غاسقاً جوهراً نکی فلم لذاته، نوراً انک ذاته،
 الغاسق للجوهر فُرض انو  ذاک سیلو  کذل هکمشار یلع جبی انکل العلم، و وةیالح ذاک
 لنفسـها ظـاهرة ستیل ئۀیاله انّ کالش ضاًیأو  سبق ما یعل انک دة،یزا ئۀٍیله علم و وةیح
 لمـن البـدّ اذا شـئ لـه ظهری فیک نفسه؛ یف غاسق فانّه للبرزخ، ظاهرة ستیلو  سبق لما
  بذاته. له الشعور نمَ رهیبغ شعریال فانّه نفسه؟ یف ظهور لنفسه ونکی أن شئ هل ظهری

 فال للبرزخ، ئۀیاله ال و ئۀیلله البرزخ ال و ئۀیاله ال و لنفسه ظاهراً البرزخ نکی لم فلمّا
 مـن و منهـا حصـلی لم رها،یلغ االّ وجودها نکی لم لمّا ئۀیالهو  لنفسه ظاهر منهما حصلی

 لذاتـه، منهمـا اًکمـدرِ امّ شئ انک فان البرزخ. هو منهما مئالقا بل بنفسه، مئقا شئ البرزخ
و  واحـد شـئ ال ئانیشـ ئـۀیاله و البرزخ فانّ البرزخ. هو و منهما ذاته له ما االّ ونکی فال
  نفسه. یف ظاهر ریغ انّه تیدر
 و ـ للمحلٌ العارض النورک ـ رهیلغ الشئ ظهِری شئ ونکی أن جوزی نقول: آخر: ضاحیا
 ونکـی أن ینبغـی ره،یلغ أمراً أظهر شئ انک اذاو  لذاته ظهوره رهیلغ ظهوره من لزمی سیل
 ونکـی ان جـوزیال فنقول: هذا، تقرّر اذاو  امّ أمر عنده ظهری یحتّ لنفسه ظاهراً ریالغ کذل
 مـن الأقرب اذ نفسه، عند ظاهراً الشئ به ریصی أن یع الشئ کذل لنفس الشئ ظهری أمر
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 لنفسه نفسه ظهری فال لنفسه، نفسه یعل نفسه خفاءو  نفسه یعل یخف قد و نفسه یال نفسه
 قبـل لنفسـه ظـاهرةً نفسه ونکی أن لنفسه نفسه رهیغ اظهار یستدعی و فیک أبداً. امّ شئ
  شئ. نفسه عند ظهرهی فال نفسه، یعل لنفسه یخف البرزخ و ؟کذل

 بـرزخ لّکـ انکـ و النـور ألظهـره شـئ، نفسـه عند أظهره لو آخر: قیطر من ضاًیأ و
 ۀ،یـظلمان ئاتیبه للبرزخ وجدی خصوص يأو  ذاک سیل و اًیح انکف لنفسه، ظاهراً استنار،
 ظهـوره لنفسـه، نفسـه ظهر ما انّ ياخر جهۀ من تقرّرو  نفسه عند نور ظهرهی أن وجبیال

  ما. غاسق جوهر ال و ما ئۀیبه سیل لنفسه
 لسـتَ و مجـرد نور کنفس یف کانّ تیدر ااذ و جسماً) وجدیال الجسم انّ یف( قاعدة

 جـادیا عـن قصـریما الفاعـل یالحـ يالجـوهر النور من انک فاذا برزخ، جادیا یعل يتقو
  البرزخ. جادیا عن تیالم البرزخ قصری أن یفاألول البرزخ،

  
  نور اقسام
  است: قسم دو بر نور

 خاطر نیهمبه و است ظاهر ذاتاً هک يزیچ یعنی یذات نور ای لنفسه نفسهِ یف نور ـ1
  است. كمدر ذاتاً

 آن ظهور و است نور چون ،است نفسه یف هک یعرض نور ای رهیلغ نفسهِ یف نور ـ2
 بـه مربـوط وجـودش ایـ بـودنش نـور نیهمـ هک خاطرنیبد است رهیلغ و است یذات
  .ستین خود ذات كمدر ،بودنش رهیلغ خاطرهب .ندارد ينور استقالل و است يگرید

 بـا یول ستین خود ذات كمدر هک ن حالیدر ع ،یعرض نور ای رهیلغ نفسهِ یف نور
 یف مظلم، جسم ای غاسق جوهر دارد. تفاوت ات،یجسمان و اتیماد مانند غاسق جوهر
 نـور هـم لنفسـه و نـدارد نور تیجسم خاطربه و است جسم رایز نیست، ظاهر نفسه
  بود. نخواهد نور هم لنفسه ،نباشد نور ذاتاً هک يزیچ رایز ست،ین
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 جسمانیات جسم از علم نفی دالیل
 هکـ اسـت نیـا بر فرع ،خود يبرا بودن ظاهر ت،یفرع قاعدهبر اساس  م:کی لیدل

 .اسـت خـود ذات كادرا بـر فرع خود از رونیب امور كادرا زین و باشد نور »خود« نیا
 كادرا و علـم بنابراین، و ستندین لنفسه نور پس ،ستندین لنفسه ظاهر یعیطب ماجسا پس

  ندارند.
  
  استدالل این جینتا
  ر.یغ كمدرِ نه و خودند كمدرِ نه غاسق جواهر قاعده، نیا به توجه با ـ1
 گـر،ید ریتعب به و خودش يبرا يزیچ ورهظ از است عبارت اتیح هک جاآن از ـ2
 از اسـت عبـارت یحـ پـس دارد، تالزم آن با ای و است خود ذات كادرا همان اتیح

 خـودش اوالً یعنـی ،نـدکیم كادرا هک شودیم گفته يزیچ هر به كادرّ .الالفعّ كاالدرّ
 گـر،ید ریتعب به ند.شاب ظاهر او يبرا زین گرید يزهایچ اًیثان و باشد ظاهر خودش يبرا
 كدرّا یحـ ایـ یح ای كدرّا يموجود نیچن است. برابر لذاته ظهور ای حضور با كادرا
  است. ظاهر خودش يبرا خودش یعنی ،است

 گـر،ید ریـتعب به و ظهور از است عبارت فعل، و فعل صاحب از ستا ارتعب فعال
 هـم ،یح موجود هر پس ندن.کاف پرتو و دنیبات یعنی اظهار، ای اشراق از است عبارت
  فعّال. هم و است كمدرِ

 مـدرك نـه اسـت بالذات كمدر و نور او نفس یول است اسقغ جوهر ،انسان بدن
  است. لنفسه نفسه یف نور بالعرض؛

  
  عرضی و ذاتی انوار
   :از است عبارت اشراق متکح در یذات انوار

    نفوس ـد مدبّرات، ـج عقول، ـب االنوار، نور ـأ ه:یطول انوار ـ1
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 و بـرازخ ریسا مانند جسم ـب ارات،یس و ستارگان مانند نیرین ـأ ه:یعرض انوار ـ2
  غواسق.

 باشـد شـعور و كرد صاحب ـ1 هک است يزیچ زنده موجود ای یح ه،کآن حاصل
  باشد. فعل صاحب ـ2

 ذات كادرا ای خودش يبرا يزیچ ظهور از است عبارت ،شد گفته هکچنان ات،یح
  ر.یغ كادرا ای و خودش
 نـدک كدر و ابدیب را خود هم( لنفسه. و نفسه یف بودن ظاهر از است عبارت كدرّا

  .)را گرانید هم و
 ظاهر ای ریغ كادرا یعنی گردد ازب ظهور به هک است یفعل صاحب آن از مراد فعال،
  است. اشراق همان فعل، از منظور خودش. يبرا ریغ ساختن
 نیا و ندک اظهار را آن دیبا نخست ،ندک كادرا را گرید زیچ بخواهد زنده اگر :یح
 آن بـر یئتیه و وصف ای دیفزایب آن بر يزیچ دیبا ای آن اظهار يبرا و است فعل اظهار
 نـور و اشـراق نخسـت گـر،ید عبـارت بـه .بـردارد آن از یابجح و پرده ای ندک اضافه
 واقع كمدرِ نیا معلومِ ،شدن ارکآش از پس و شود ارکآش آن تا بتاباند آن بر را شیخو
 بـه ینـوع بـه هـم آن اگرچه ،ستین یرونیب و یعیطب لافعا ،فعل از مقصود پس .شود
  .گرددیمازب كادرا

 و نـور دیـبا ایـ خـود اظهار صورت در رایز ،ندارد خود اظهار به ازین ،خود كادرا
 گـرانید بـه خـود از دیـبا ای و برساند خود هب خود از یاشراق و بتاباند را خود اشراق
 نیـا رایز است، محال شده ادی يهافرض همه و برساند خود به گرانید از ای و برساند
 واحـد قـتیحق کیـ ،ذات هبـ كادرا و كمدر هکیحال رد دارد، تیدوئ از نشان ریتعاب
 فعـل و اشـراق ،ذات كادرا در پـس سـت،ین یتـیدوئ خـود و خود انیم .ستین شتریب
 بطـالن نـد.یگو فعـل را نیهمـ و است لیدخ اشراق ،ریغ كادرا در یول ستین لیدخ
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  ندارد. لیدل به يازین و است روشن زین گرید يهافرض
  

  نور با حیات برابري
 ،است محلّ و موضوع از مجرد اًیثان و است ذات به قائم اوالً هک ينور ،محض نور
 زیـن یحـ موجود هر هک است درست یلک موجبه صورتبه زین آن سکع و است یح
  چرا؟ است. محض نور

 نـور ،سکبـرع ایـ ستین نور نیبنابرا و ستین یح ،برزخ ای مظلم ای غاسق جوهر
 خـاطرهبـ ،ستین محض نور جهیدر نت و ستین یح میگفت اگر .ستین یح پس ستین
 گـرید باشـد، ارکآشـ لذاتـه اگـر و باشد ارکآش لذاته دیبا ،باشد یح اگر هک است نیا

 جوهر يبرا اتیح فرض پس .است فرض خالف نیا و ستین غاسق و مظلم و برزخ
 یحـ اگـر و ستین نور پس ،است مظلم يزیچ ذات اگر دارد. دنبالبه را تناقض مظلم،
 توانـدیم نه غاسق جوهر پس) باشد ظاهر هلذات و نفسه یف دیبا( .باشد نور دیبا ،باشد
  .یح نه و باشد رنو

 نـور ،سـتین یحـ هکـ چهآن هستند. متالزم میمفاه آن مانند و كادرا ،نور ،اتیح
 ریتعـاب میمفـاه نیـا از کیـهر سـت.ین گرانید و خود ذات كمدر ،جهیدر نت و ستین

  دارد. دنبالبه را ممتالز میمفاه رد،یگ قرار مقدمه هک يریتعب هر دارد. را یمشابه
  

  تحلیلی حمل به هاحمل همه بازگشت
 ینـیع موضـوع کی به هک است نیا یتجرب و یحس اتکادرا در عیشا و جیرا فهم
 چند ای دو ینگاه هر در هک ستین گونهنیا م.یآور دستبه يریتصو آن از و مینک نگاه
 از مسـأله زیـن حمـل در م.یباشـ ردهک متصل هم به را شده زولهیا و مجزا و منفرد زیچ
 یخـارج بـاتیکتر در را چـهآن هکـ سـتین گونـهنیا گرید ریتعب به است. قرار نیهم
 موضـوع کیـ حمـل، در هک نندکیم گمان اغلب م.ینک بیکتر هم با حمل در م،یاافتهی
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 حال نند،کیم اضافه آن بر ییزهایچ و دارند عرض و أتیه و وصف بدون ياجداگانه
ه کـنیـا از نظـر قطع را محمول و موضوع مصداقِ نخست، شهیمه ست.ین نیچن هکآن

 نگـاه را محمـول و موضـوع مصداقِ حمل، از شیپ م.یابییم محمول، ای است موضوع
 م.یـآوریمـ دستبه را يمتعدد میمفاه آن درون از و مینکیم لیتحل را آن گاهآن رده،ک
 هـم یسـوم زیـچ و شـودیم محمول گرید یکی و ردیگیم قرار موضوع هاآن از یکی

 کی یلیتحل میمفاه رابطه، و محمول موضوع، ،در واقع رد.یگیم قرار دو آن انیم رابط
 یپـ را بحـث ادامـه کنـیا م.ینکیم حمل هم بر و ردهک بیکتر هم با هک است مصداق

  م.یریگیم
  
  اجسام همه ادراك خردناپذیري دوم: لیدل
 ،باشد كادرا و اتیح و علم يرادا تشیمظلم و تیجسم خاطرهب غاسق جوهر اگر

 در اجسـام رایـز ،باشـند اتیـح و علـم يدارا زیـن گرید يهاغاسق و اجسام همه دیبا
 از نظـر قطع( را امثال قاعده توانیم هستند. همانند و کیشر غاسق جوهر با تیجسم
 زجـویال مـا یفـ و جوزی ما یف االمثال مکح :مینک اضافه زین) دارد اعتبار قدرهچ هکنیا
  .احدو

 گـرید اجسـام دیبا ،باشد آن تیجسم ،غاسق جوهر داشتن علم و اتیح علت اگر
 اتیـح و علم از اجسام همه و ستین نیچن هکآن حال و باشند داشته اتیح و علم زین

 گونـهنیهمـ هـم ملـزوم پـس دارد، یلباط الزم فرض، نیا در واقع .ستندین برخوردار
 بـه مربـوط اتیـح و علـم نیا دارد، اتیح و علم هک میدید را یجسم اگر پس .است
  باشد. يگرید امور به مربوط دیبا بلکه ستین آن تیجسمان
  
  علم در جسمیت بر زاید وصف دخالت نادرستی سوم: لیدل
ــ  میگفتـ هکـچنانـ  هکنیا بهبا توجه  ،باشد داشته اتیح و علم غاسق جوهر اگر
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 و تیجسـم بر زائد وصف خاطرهب دیبا پس ،ستین تیجسم خاطرهب آن اتیح و علم
 تأیـه و وصـف خـاطرهبـ هکبل هاآن تیجسم خاطربه نه اجسام یعنی .باشد تیمظلم
  است. نادرست هم نیا هکآن حال و باشند كمدرِ و یح و عالم ،دارند هک یخاص

 لـوازم از ایـ ،آن مانند و تأیه و وصف نیا هک است خاطر نیبد آن نبودن درست
 ند.سـتین ایـ هستند غاسق جوهر تیمظلم و تیجسم لوازم از و غاسق جوهر نیا ذات
 لـوازم از و غاسـق جـوهر نیـا ذات لـوازم از اگـر رایـز است، نادرست فرض دو هر
 یذاتـ لـوازم دسـته کیـ غاسـق جوهر یعنی باشند، غاسق جوهر تیمظلم و تیجسم
 نیـا فـرض نیـا امـدیپ باشـد، داشته كدر و اتیح و علم آن، خاطرهب هک باشد داشته
 عـرض و وصـف رایز باشند، داشته اتیح و علم مظلم، و غاسق اجسام همه هک است
 از یکـی خاطربه یجسم اگر پس .هست زین اجسام گرید الزم عرض ،یجسم هر الزم

 دیـبا است، اجسام همه یذات جسم، یذات نیا چون است، یح و عالم شایذات اعراض
  ست.ین نیچن هکآن حال و باشند داشته را اتیح و علم نیا اجسام همه

 مطـرح پرسـش نیـا نباشد، جسم اتیذات الزم عوارض از أتیه و وصف نیا اگر
 هـر هک ستین یکش ست؟یچ جسم نیا بر أتیه و وصف نیا عروض علت هک است
 اشالزمـه نباشـد، ذات آن، عـروض علـت اگر است. عروض علت به ازمندین یعارض
 یفرضـ نیچنـ هکـآن حـال و نشود یمنته ذات و یذات به یعرض وصف هک است نیا

 یمنتهـ اتیـذات بـه اتیعرضـ شـهیهم عقـل، دگاهید از گر،ید ریتعب به است. نادرست
 بـر عـارض يزیـچ هرگاه) دارد هم یفراوان جینتا و است یقیدق قاعده نیا( شوند.یم
 عـرض آن علـت اگـر سـت؟یچ عـروض نیـا علـت دیپرس توانیم باشد، شده يامر
 همچنـان پرسـش نیـا سـت؟یچ دوم عـروض نیا علت دیپرس توانیم باشد، يگرید

 مجموعـه رایـز انجامد،یب یذات و ذات به دیبا ،است محال تسلسل چون و ابدییم ادامه
 غیـر در هستند. علت به ازمندین گر،ید یعرض امر هر و یفرض ینامتناه يهاعرض نیا
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 ایـ کیـ بـه موضـوع ایـ جسـم کیـ اتصـاف پـس بـود. نخواهند عرض صورتاین
  باشد. یمنته یذات علت کی به دیبا اعراض از يامجموعه
 نیـا ایـ باشد، آن یعرض صفت چند ای کی جسم، کی كدر ای و اتیح علت اگر
 باز یذات به اگر و است یفلسف نیبراه خالف نیا گردد،ینم باز یذات به یعرض صفت
 آن ماننـد و اتیح و علم سبب هک یعرض صفات نیا هک است نیا اشالزمه گردد،یم

 شـد خواهد نیا جهینت باشد. واسطه چند با اگرچه ،گردند باز جسم اتیذات به ،اندشده
  ستند.ین نیچن هکآن حال و باشند اتیح و كدر و علم يدارا اجسام همه هک

  
  ادراك با لغیره وجود ناسازگاري چهارم: لیدل
 لنفسـه ،یظلمـان ایـ باشـد ینـوران خواه ،غاسق جوهر تأیه و وصف ،کش دونب
 نفسـه، یفـ وجـود( باشـد. داشـته لنفسه ظهور تا ندارد لنفسه وجود رایز .ستین ظاهر

 از عـدم سـلب با زمانهم هک است هاآن یناعت و رهیلغ وجود همان ها،تأیه و اعراض
 در هـر صـورت ننـد.کیم صنق سلب ای عدم سلب زینشان موضوع از خودشان، ذات
 توانـدینمـ باشـد، نداشته لنفسه وجود هک چهآن د،ش گفته شتریپ .)ندارند لنفسه وجود
 رهیـلغ وجـودش هکـ چـهآن گر،ید ریتعب به باشد. خود كمدر و باشد ظاهر خود يبرا
  بود. خواهد رهیلغ زین اتشیح و علم باشد، داشته هم اتیح و علم اگر ،است

 نشأ هک خاطرنیبد ،ندارند اتیح و علم اجسام، يهاأتیه و اجسام ه،کآن حاصل
 .اسـت رهیلغ وجود شأن هکبل ستین نفسه یف وجود شأن ها،آن موضوعات و هاأتیه

 ایـ علـم تواندینم باشد، نداشته لنفسه ظهور هک چهآن و ندارند لنفسه ظهور ،رونیاز ا
 و اسـت مـتالزم كدر تیفعل و كدر با اتیح ،میگفت هکچنان رایز .باشد داشته اتیح
 ظهـور یمعن به را كدر تر،قیدق ریتعب به و میدانست ظهور یمعن به هم را تیفعل شتر،یپ
  م.یدینام اشراق را دو هرو  میدانست اظهار یمعن به را تیفعل و

 يموجود دارد؛ لنفسه ظهور ای دارد ظهور تنها دارد، خود به توجه تنها هک يموجود
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 ،ردهکـ راکآشـ خود يبرا را گرانید نخست دارد. زین فعل دارد، علم گرید اءیاش به هک
 باشـد، هک هرچه تأخر و تقدم نیا البته است. ردهک دایپ كدر و فهم و علم هاآن به بعد
  ست.ین یزمان يامر اشراق، متکحبر اساس  ژهیوبه

  
  ادراك براي موضوع بر لغیره وجود اضافه ناتمامی پنجم: لیدل

 وجودش و ندارد لنفسه وجود عرض و أتیه هک جاآن از ن،یشیپ لیدال بهبا توجه 
 افـزوده بـا اسـت، جسـم يبـرا ای است محلّ و موضوع يبرا وجودش ای است؛ رهیلغ

 ن صـورتیـدر ا و ندکینم دایپ لنفسه وجود آن، در حلول و موضوع ای جسم بر شدن
 هکـچنـان رایـز .داشـت نخواهد هم اتیح جهیدر نت و داشت نخواهد هم لنفسه ظهور
 كدرّا يزیـچ تا دارند. تالزم هم با فعّال و كدرّا و یح یا فعل و كادرا ات،یح م،یگفت

 یولـ اسـت گـرانید يبـرا ظهور ای اظهار یمعن به فعّال رایز بود، نخواهد فعّال نباشد،
 لنفسـه ظهـور و باشـد نداشته علم خود به يزیچ تا و است لنفسه ظهور یمعن به كدر

  باشد. داشته علم يگرید به ستین نکمم باشد، نداشته
  

  علم با چیزي اظهار سببیت نابرابري
 يبـرا) را گرید اجسام مثالً( را يگرید زیچ) دیخورش نور مثالً( يزیچ است نکمم
 اسـت یمعن بدان نیا ایآ اوًال، .آورد رونیب فاخ از و ندک ارکآش) انسان مثالً( یسوم امر
 ظـاهر و كمـدر اسـت، شده انسان يبرا غاسق اجسام اظهار ابزار هک دیخورش نور هک

 ارکآشـ يگـرید يبـرا هک يزیچ آن هک است نیا اشالزمه ایآ اً،یثان نه؟ ای است لنفسه
 هکـ ریـغ آن ایـآ ثالثاً باشد؟ شده ارکآش هم خود يبرا ،)انسان يبرا اجسام مانند( شده
  نه؟ ای باشد ظاهر هم لنفسه و نفسه یف دیبا ،)انسان( اندشده ارکآش او يبرا اءیاش نیا

 سـبب هکـ دیخورشـ نـور( شد يزیچ يبرا گرید يزیچ اظهار سبب يزیچ اگر ایآ
 ر؟یخ ای باشد لنفسه و نفسه یف ظاهر دیبا هم خودش ،)شودیم انسان بر اجسام اظهار
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 ند،ک كادرا نخست را اجسام دیبا ایآ و نه؟ ای باشد داشته كادرا و علم خودش به دیبا
  نه؟ ای سازد ارکآش گاهآن

 ،اسـت نشـده مطـرح اشراق متکح در ،آن ظهور خاطرهب تهکن نیا هرچند پاسخ:
 یولـ ،است نور هک ن حالیدر ع دیخورش نور هک شود اثبات گرید يجاها در دیبا یول
 از نـور نیـا اسـت. بخشیروشن هک است یجسم هکبل ستین آن یفلسف یمعن به نور

 از اگـر مفـارق. عوارض از خواه ،باشد یذات عوارض از خواه ،است دیخورش عوارض
 کیـ بـه نسبت هم هامظلم نیهم اگرچه است، مظلم نفسه یف باشد، نآ یذات عوارض
 ظلمـت یبرخـ و شـتریب ظلمـت یبرخ ؛دارند تفاوت انسان نفس مانند یرونیب كمدر
  دارند. يمترک

 ماننـد دیخورشـ گـر،ید ریتعب به ندارد. كادرا خودش به دیخورش نور حال، هر در
 ،نـدارد خـود ذات بـه كدراا گـر،ید اجسـام ماننـد هـم نـورش و گـرید اجسـام همه
 اگرچه نور میگفت البته( ندارند. خودشان به یذات كادرا هاآن از دامکچیه هک گونههمان
 دیخورشـ نـور هک ستین گونهنیا یعنی .ستین يریغ ظهور ظهورش باشد، هم یعرض
 ردهکـ روشـن را آن و کسـی باشـد مظلـم ذاتـاً د،یخورش نور باشد؛ ردهک نور یسک را

 یذاتـ ،يارکآش و وضوح ؛است روشن نفسه یف ،یعرض چه باشد یذات چه نور) باشد
 ظهور ،دیخورش از نظر قطع نور نیا ایآ هست، گونهنیا هک ن حالیدر ع یول است آن
 ثبـوت علت است نکمم البته( ؟شودیم یجسمان عوارض از ندارد، چون و نه ای دارد
 نیـا بـه پس) باشد آن انندم و مجرد موجود کی جسم، نیا يبرا صفت و یژگیو نیا

 یذاتـ كادرا نـدارد، علم يزیچ به و ندارد كادرا دیخورش نور هک میابییم ما هک خاطر
  .است نگرفته قرار بحث مورد آن عدم یا

 اءیاشـ نیا هک ریغ آن ایآ یعنی است، گرفته قرار بحث مورد سوم قسم همان جانیا
 یفـ ایـآ نه؟ ای و باشد ظاهر هم لنفسه و نفسه یف دیبا ،)انسان( اندشده ارکآش او يبرا
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 گرفتـه قـرار بحـث مـورد موضوع سه هر گرید يجا در یول نه؟ ای است كمدر نفسه
 یمـالک صـفات هیـبق و اراده و اتیـح و علم هک است شده گفته گرید يجا در است.
 ،رونیـاز ا .اسـت كمشتر موجودات همه انیم ،یقیحق ای یکیکتش تفاوت با ،يوجود
 را یمـالک صـفات گرید و اتیح و علم خودش، يوجود شعاع اندازه به يموجود هر

 بـه ،رونیـاز ا اسـت، غاسـق ذاتاً است، جسم هک خاطرنیبد دیخورش نور جانیا دارد.
 نـور پـس .سـتین يریـغ ظهـور و است ظاهر ذاتاً نور هک هرچند ندارد، علم خودش
 وگرنـه سـتین دیخورشـ ثالًم اتیذات از اگرچه دارد، یذات ظهور باشد، یعرض هرچند
 هکـ اسـت نیا اشالزمه یعنی .است محال يامر هک بود یذات و ذات انیم نیتبا مستلزم

 هکـ باشـد لنفسـه و نفسه یف ظاهر هکبل ،نباشند مظلم آن اتیذات یول باشد مظلم ذاتْ
 و عـالم و ظـاهر دیـبا انسـان، یعنـی ریـغ هک است نیا پرسش یول است. محال يامر
 و اسـت گرفتـه قـرار بحـث مـورد اشـراق متکح در موضوع نیا نه؟ ای باشد كمدر
 يبـرا یجسـم ظهور سبب یجسم هرگاه ،رونیاز ا .است مثبت آن پاسخ هک داستیپ
 باشـد. كمـدر دیبا یعنی باشد لنفسه نفسه یف ظاهر دیبا سوم، امر نیا شود، یسوم امر
 كمـدرِ يزیـچ گـاههر ت،یـفرع قاعـده مکـح بـه است: قرار نیا از یمدع این لیدال
 ذات كمـدرِ آن بـر مقـدم مرتبه در و آن از شیپ هک است نیا اشالزمه ،باشد يگرید

  باشد. زین خود
  

  دیگر چیزي براي چیزي ظهور مالك
 ظـاهر خـودش يبرا خودش دیبا نخست له. المظهر ظهور فرع لشئ شئ ظهور ـ1
  ابد.یب را گرانید ظهورات تا باشد
 را خـود دیـبا یاول قیطر به ،)انسان مثالً( ندکیم كدر را گرید اءیاش هک يزیچ ـ2
 خـودش یاولـ قیـطر بـه دیبا ،است ظاهر او يبرا گرید اءیاش هک يزیچ ای( ندک كدر
 اءیاشـ ژهیو بِعد و قُرب ،ظهور عدم و ظهور كمال رایز چرا؟) باشد ظاهر خودش يبرا



164 
 

 را ياژهیـو یکـیدنز و قـرب مالکگر یدکی به شئ دو هرگاه یعنی .استگر یدکی به
 کنـیا ،باشند ظاهر هم بر هردوه کنیا( بود. خواهد ظاهر يگرید بر یکی ،باشند داشته
 هرگاه و بود خواهد ظاهر حتماً ریغ بر شده ظاهر شئ آن مکدست) ست.ین بحث مورد
عدگر یدکی به نسبت شئ دو  هـر ایـ و يگرید از یکی باشند، داشته ياژهیو يدور و بُ
  بود. خواهند بیغا هم از دو

عد و قُرب خفاء، و ظهور كمال ییگو پس  يگـرید به نسبت يزیچ هرچه است. بُ
 باشـد، دتریـبع آن بـه نسـبت هرچـه و بود خواهد ظاهرتر او به نسبت باشد، تربیقر

 ذات هکـنیـا بـهبـا توجـه  ،هکـنیا جهینت بود. خواهد تربیغا و تریمخف آن به نسبت
 آن ظهـور و حضور و دارد را قرب مالک و است نیترکینزد خودش به نسبت يزیچ
  باشد. داشته را كادرا و وضوح مالک دیبا ،است نیتراملک خودش يبرا

 اجسـام قُـرب و انسـان يبـرا اجسام ظهور و حضور ،كادرا كمال گر،ید ریتعب به
 یعنـی باشـد، داشته وجود نیا از ترمکمح و تريقو يزیچ قرب اگر .است انسان يبرا
و  خـودش بـه انسان قرب مانند باشد، داشته وجود انسان به اءیاش قرب از شتریب یقرب

عد گونهچیهي زیچ هک دوش تصور اگرنیز   م،کـدسـت گـرید اجسامـ  باشد. نداشته يبُ
عد عد نه خودش به نسبت انسان یول دارند را تعدد و بُ  نیعـ هکـبل تعـدد، نـه و دارد بُ

 بـه نسـبت هکـ يموجـود هـر باشـد، ربق فهم، و كدر كمال هرگاهـ  است. خودش
 اجسـام كمـدر هک انسان چون و باشد ترعالم دیبا ،باشد تربیقر گرید زیچ ای خودش
عد اصالً هکبل دارد، را قرب مالک خودش به نسبت ،است  نخسـت انسـان پس ندارد. بُ
  گر.ید اءیاش كمدر بعد ،است خود ذات كمدر
ا میکـح نظـر جـامع( ت.اسـ بعـد و قـرب ،كادرا كمـال گر،ید ریتعب به  و ییمشـّ
  رد:ک فرض صورت چند به توانیم را یکینزد و قرب نیا) یاشراق
  باشد. ياعتبار هاآن تعدد و باشند یکی كمدرَ و كمدرِ ـ1
 و وابسـته و عـرض یکـی یولـ نباشـند واحد و ینیع قتیحق ،كمدرَ و كمدرِ ـ2
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  ذات. به صفت یوابستگ مانند ،باشد يگرید يبرا رهیلغ
  
  ظهور عامل رنو
 ظـاهر ،اسـت یخفـ ذاتاً هک را جسم و برزخ يزیچ هک مینک فرض اگر گر:ید تهکن
 يزیـچ آن یعنی رظهِمُ آن دیبا ،ندک كادرا را خود ذات برزخ هک شود سبب یعنی ،ندک
 بـرزخ کیـ یعنـی ،ظلمت نه باشد نور ،است شده خودش يبرا برزخ ظهور سبب هک
 ظـاهر يگـرید ئشـ شده سبب ئش کی اگر .دشو يگرید برزخ ظهور سبب تواندینم
 ماننـد يزیـچ توانـدینمـ اسـت رظهِمُ هک چهآن ،ندک دایپ خودش به علم ذاتهب و شود
 هکـ يزیـچ و اسـت مظلـم و یخف زین گرید برزخ آن رایز باشد، شده ظاهر شئ همان
 اگر پس .باشد يگرید امر ظهور سبب تواندینم ،است ذاتش لوازم از ای ذات نیع خفا

 نیا اشالزمه ،شد ظاهر خود بر یعنی داشت علم خود به یبرزخ و یجسمان يموجود
 نـور اگر رایز ،باشد نور ،است شده خودش يبرا برزخ نیا ظهور سبب چهآن هک است
 ،باشـد شـده گـرید مظلم برزخ ظهور سبب ،مظلم برزخ هک است نیا اشالزمه ،نباشد
  است. محال امر نیا هک باشد آن یمعط ،يزیچ فاقد یعنی

  
  نفس تجرد
 و) نـدیگویمـ نالمکمت از یبرخ هکچنان( ،است یجسمان نفس هک مینک فرض اگر
 غاسـق ذاتاً و است یجسمان نفسه کنیا بهبا توجه  دارد، علم خودش به ن حالیدر ع
 زیـچ هکـ دهـدیمـ نشـان امـر نیا ،است عالم خودشهب زین ییسو از و است مظلم و
 دیـبا هـم گرید امر آن و است شده خودش يبرا آن اظهار سبب است، نور هک يگرید
  است. ینوران امر به متصل و وابسته غاسق، جسم پس باشد، داشته تیسنخ نیا با

 امـور و فهمـدیمـ را مجهـوالت وسـتهیپ ،يماد يهايسازنهیزم لهیوسبه انسان اگر
 امـور همـه بـاًیقرت آن تمقـدما و ابـزار هکنیا بهبا توجه  ،شودیم ارکآش او بر یمخف
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 يبـرا را گـرید ءایاش ردنک ظاهر و ردنک كدر ییتوانا خود يماد امور و هستند يماد
 حتمـاً ،اسـت يمـاد ظـاهربـه هک انسان وجود نیا هک است نیا اشالزمه ،ندارند خود
 لیـدل هـم و است نفس اثبات بر لیدل هم نیا است. یظلمان ریغ و ینوران يامر يدارا
  .آن تینوران و سنف تجرد اثبات بر

  
  اجسام از ایجاد توانایی ینف

 اگـر .)تیـاولو اثبـات يبرا یبتجر مقدمه( .ستین گرید جسم شیدایپ سبب جسم
 هکـ یاجسـام دیـبا یاولـ قیـطر به ،باشد داشته را يگرید جسم جادیا ییتوانا یجسم
 نیـا راگـ و باشـند داشـته را ییتوانا نیا هستند، شتریب تیفعل استعداد يدارا و تريقو

 یاولـ قیـطر بـه ،نداشتند را ییتوانا نیا هستند، شتریب تیفعل و مالک يدارا هک اجسام
 و یحـ و دارد لنفسـه وجود هکنیا با انسان گر،ید عبارت به ندارند. را آن گرید اجسام
 ،اسـت ینـوران یذاتـ يدارا هکـبل ،است شتریب اجسام همه از ماالتشک و است كمدر
 را اجسـام جـادیا ییتوانا اجسام هیبق ،یاول قیطر هب پس ،ندارد را اجسام جادیا ییتوانا

  داشت. نخواهند
  

  مدعی از اخص دلیل
 ایـ است انسان متعارف ذات مقصود ،ندارد را اجسام جادیا ییتوانا انسان هکنیا ایآ
 تواندنمی انسان جسم هک است نیا ند،ک جادیا یجسم تواندینم انسان هکنیا از منظور
 انسان ذات به ،است ناتوان اجسام جادیا از هک چهآن اشراق، خیش هینظر در ند؟ک نیچن
 هکـ اسـت نیـا مدعا بود. نخواهد مدعا بر یلیدل نیا ،ن صورتیدر ا است. شده ریتعب

  ند.یافریب را يگرید جسم تواندینم جسم
 چـون و نـدیافریب را یجسم تواندینم انسان نفس و ذات هک است نیا آن، بر لیدل
 تواننـدینمـ هـم اجسـام گـرید پس ند،یافریب را یجسم تواندینم انسان، نفس و ذات
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 قیـطر از هکـنیـا مگـر ندارنـد هـم به یارتباط دو نیا هکآن حال نند.یافریب را یجسم
 است يموجود و است خود ذات كمدر چهآن هک مییبگو و مینک مطرح را آن تیاولو
 ذاتـش هکـ جسم آورد، دیپد را جسم ندتواینم ن حالیدر ع و است ینوران ذاتش هک

 انسـان، ذات از مـراد اگـر یول ند.یافریب یجسم تواندینم یاول قیطر به ،است یظلمان
 تواننـدینمـ گـرید اجسام یاول قیطر به هک گفت توانینم گرید باشد، او بدن و جسم
 تیاولو ن،یبنابرا و ندارد تفاوت اجسام ریسا با انسان بدن رایز نند،یافریب يگرید جسم
  ندارد. هم
ه کـنیا رایز است، ياناشده اثبات يادعا زین نیهم هک است الزم تهکن نیا يادآوری
 توانـدینمـ نیبنـابرا و نیمبـ نـه و اسـت نیبـ نه ند،یافریب جسم تواندینم انسان نفس
  باشد. يامر ینف ای اثبات بر لیدل و شود یتلق مسلم امري عنوانبه

  
  ایجاد الزم شرط ادراك

 را آن توانـدینمـ ،نـدکن كادرا را يزیـچ ،يزیـچ تـا .اسـت كادرا بر فرع ،جادیا
 است روشن مسأله ،میبدان عالمانه و ياراد فعل و جادیا يمعنا هب را جادیا اگر .ندیافریب
 تنهـانـه ،یعـیطب موجـودات فعـل مانند م،یبدان یعیطب فعل يمعنا به را جادیا اگر یول

 يهـافاعـل ،يموارد نیچن در مگر رایز ست،ین رشیپذ قابل هکبل ستین روشن چندان
 داشـته علـم نخست دیبا ایآ نند؟کیم جادیا را آن سپس ،نندکیم كادرا نخست یعیطب

 آن گـاهآن نند،ک دایپ تیمش ای جزم و عزم ای اراده ای اقیاشت آن جادیا به نسبت و باشند
 هکـ باشـد فاعـل تواندیم يزیچ هک است نیا اشالزمه باشد، نیچن اگر نند؟ک جادیا را
 يزیـچ توانندینم اجسام پس بود. نخواهد هم فاعل نباشد، عالم يزیچ تا و باشد عالم
 را خودشـان نـه پـس سـتند،ین رهیلغ كمدر و لذاته ظاهر و عالم اجسام رایز نند،یافریب

  ندارند. نشیآفر ییتوانا طبعاً ،رونیاز ا را، گرانید نه و نندکیم تصور
ه کـ یدر حال نندکیم جادیا فعل هک است یعیطب يهافاعل مورد، نیا در ممبه نقطه
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 موجـودات، ایـن همـه هکـ است نیا هاابهام نیا تمام پاسخ ،یبرخ نظربه ستند.ین عالم
  .یعیطب يهافاعل فعل نه است یعقل مدبّر فعل ،یعیطب افعال دارند. یعقل مدبّر

 یراحتـ بـه .اسـت ناشـناخته ومعلـ در هـم و یعرفـ ریتعاب در هم اتیح ال:کاش
 اتیـح هکـ داندینم یسک هم یفلسف يهابحث در ست؟یچ اتیح هک گفت توانینم
 موجـودات از گـرید یبرخـ و هـاانسـان هک است نیا دانندیم هک يزیچ تنها .ستیچ
 نیـا سـت.ین همگـون و دارد تنوع و است عالمانه ارشانک هک لیدل نیبد دارند، اتیح
 و سـتین یحـ و اتیـح قـتیحق انگریـب و اسـت آمـده دستبه اتیتجرب از فیتعر
 را آن جنس نه است،نه کمجهول ال يامر ات،یح م.یبشناس را آن میتوانینم لهیوسنیبد
  ات.یذات نه است عوارض از زین فعّال كدرّا را. آن فصل نه و میشناسیم

 رهیـلغ و لذاتـه كمـدر دیبا رایز باشد، محض نور دیبا ،باشد یح هک يموجود هر
 محـض نـور اسـت، رهیـلغ و لذاتـه كمدر هک يموجود هر هک شد گفته شتریپ و باشد

 تـوانیمـ را یموجـودات هک است نیا ،شود مطرح است نکمم هک ینقص الکاش است.
 هکـ يموجـود هـر هکـ است نیا آن پاسخ ستند.ین محض نور و دارند كادرا هک افتی

 نفـس یحتـ م.یابییم يماد قالب در ما را آن اگرچه است محض نور ناًیقی ،ردک كادرا
    باشند. گونهنیهم زین اجسام ریسا بسا غواسق. از نه است انوار از زین واناتیح

  
  لنفسه نور كادرا
 نـور گـر،ید ریـتعب بـه است. نور هم كادرا آن چون دارد، لنفسه كادرا لنفسه، نور
 ند،کیم كدر را خود یعنی لنفسه، است: قسم دو بر آن كادرا ،ندکیم كادرا هک لنفسه

  را. اریاغ هم و ندکیم كدر را خود نفس هم ند.کیم كدر هم را اریاغ یعنی ره،یلغ
 ریتفسـ د،یـآیم دستبه علوم و فلسفه از هک یقیحقا بر قرآن ریتفس ،یبرخ نظر به
  ت.یواقع نندهک انیب و مطلوب لیتأو نه همآن ،است لیتأو هکبل بود نخواهد
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 هک را هرچه هک باشد نیا 10»یح شئ کلّ الماء من جعلنا و« مهیرک از مقصود دیشا
 آب منبـع کی دارد، وجود منبع دو اءیاش شیدایپ يبرا پس ،است یح ،میدیآفر آب از

 ستندین یح که هاآن و آب ریغ منبع کی و اندآمده دیپد آن از ،اندیح هک هاآن و است
 یولـ ،انـدیحـ و هسـتند آب از مجـرد، ينـور موجـودات همـه اند.آمده دیپد آن از

  ندارند. اتیح و گرندید زیچ از و ستندین آب از گرید موجودات
در  تـوانینم نباشد، نیا اگر باشد. نیزم يرو آب نیهم آب، از مراد هک است دیبع
 برخوردار تیقطع از هکآن مگر ،ردک استدالل یفلسف اتینظر به مهیرک هیآ داللتمورد 
 از اسـت. مجهـول مـا يبـرا اسـت، یح موجودات اصل هک آب ،گرید ریتعب به باشند.
 زیـن را اتیـح ـ2 میشناسینم را آب ـ1 گرفت: معلوم جهینت توانینم مجهول مقدمات

  دارند. قدرت و علم اءیاش همه هک گرفت جهینت توانینم پس ـ3 میشناسینم
 خـودش انـدازه بـه باشـد، داشته وجود از یسهم هرچه ه،یمتعال متکح دگاهید از
 ظهـور را موجـودات مجموعه هک عرفان يمبنا بر دارد. هم يوجود ماالتک از یسهم
 ...و عیسـم هـم و عـالم هـم ،اسـت یح هم ،عالم همه دانند،یم حق صفات و اسماء
 مظاهرشان پس دارند، باطن صورتبه ای ظاهر صورتبه ای را ماالتک همه یاله اسماء
  .باشند داشته را ماالتک ههم دیبا هم
 نیعـ هکـبل سـتندین نور غاسق، اجسام و يماد اءیاش اشراق، متکح يمبنا بر یول
 نکـمم هـاآن يبـرا مـاالتک اثبـات ،رونیـاز ا .است عدم مکح در ظلمت و ظلمتند

  ست.ین
 خورند،یم دارند، تکحر زنده موجودات هک میدانیم و میشناسیم را یح لوازم ما
 یموجـودات اسـت نکمم است. یح موجودات زا ما استنباط نیا یول ،نندکیم صحبت
 را آن ماننـد یافعـال نـه و باشـند داشـته تکحر نه بخورند، نه یول باشند داشته وجود

                                                 
 .30انبیاء، ـ 10
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 هکـ را یاتیـح مجـردات. ماننـد باشـند، داشـته حیـات حـال، این با ولی ،باشند داشته
  رد.ک قیتطب موجودات همه بر توانینم میشناسیم

 يمعنـا بـه نیـا است. یانسان ریخطاپذ يهايتئور همجموع قرآن، از ما يرهایتفس
 شـفک نـه میکنـیمـ يپردازيتئور ر،یتفاس در ما ند.کیم رییتغ زیچ همه هک ستین نیا
 به 11دارد. زین قتیحق و لطافت اشارت، دارد، عبارت قرآن هک گونههمان رایز قت،یحق
 قرآن مراتب همه به دتوانیم یسک و یهست مراتب همه با است برابر قرآن ق،یدق ریتعب

  باشد. افتهی دست یهست مراتب همه به هک ابدی دست
  

  تهکن چند
 زیـن هـاآن همـه نبـود. مجهـول مـا بر زیچ چیه وگرنه ستندین یهیبد علوم همه ـ1
  ردیم.کینم دایپ علم يزیچ چیه به وگرنه ستین ينظر

 از دیگـران کـهنآ مگر مینک منتقل گرانید به میتوانینم را یشخص امور گاهچیه ـ2
  باشند. داشته همانند تجربه آن

 بـه را آن شـودینمـ ن،یبنـابرا و اسـت انسـان یشخصـ يهامقوله از هم علوم ـ3
  شوند. یمنته ناتیب و یهیبد و كمشتر امور به هکنیا مگر ردک منتقل گرانید

 قـرار قیحقـا و علـوم انتقـال لهیوس را مردم و خودشان انیم كمشتر امور اءیانب ـ4
  دادند.یم

  

                                                 
تَابُ اللَّ؛ 30ر.ك: جامع االخبار، صـ 11 یٍّ ع کِ یْنُ بْنُ عَلِ رْبَعَۀِ أَشْیَاءَ عَلَى وَ قَالَ الْحُسَ لَّ عَلَى أَ هِ عَزَّ وَ جَ

اصِّ وَ اللَّ امِّ وَ الْإِشَارَةُ لِلْخَوَ عَوَ عِبَارَةُ لِلْ قَائِقِ فَالْ عِبَارَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ اللَّطَائِفِ وَ الْحَ یَاءِ وَ الْحَقَائِقُ الْ لِ طَائِفُ لِلْأَوْ
 .لِلْأَنْبِیَاءِ ع
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 ال النقص و مالکبال هو ۀیالعقل المجردّة االنوار اختالف انّ یف :ثامنال الفصل
  بالنوع

ّـه خارجـۀ، بـأمور و النقصان و مالکبال االّ قتهیحق ختلفیال نفسه یف لّهک النور  ان فانِ
 ۀ،یـظلمان ئـۀیه أو غاسـقاً جـوهراً انکـ نفسـه، یفـ نـور ریـغ واحد لّک و جزءان له انک
 مدخل له سیفل نور، ریغ اآلخر و نوراً أحدهما انک انو  نفسه یف نوراً ونکیال جموعفالم
  ل.یالتفص یعل االنوار نیب الفارق ستعرفو  أحدهما یهو  ۀیالنور قۀیالحق یف

 اختلفـت ان االّو  قـۀیالحق یفـ التختلف المجردّة االنوار نقول: آخر قیطر من و فصل:
 النـور یف ئۀیه ونکی ان امّا ریالغ کذلو  رهایغ و ۀیالنور هیف مجردّ نور لّک انک قها،یحقا
 یفـ ئـۀیه هـو انکـ فان بذاته. مئقا منهما واحد لک أو ه،یف ئۀیه دالمجرّ النور أو د،المجرّ
 ۀیـماه تحقّقـه بعـد االّ هیـف التحصـل الشـئ ئۀیه اذ قته،یحق عن خارج فهو د،المجرّ النور
 بنـور سیفلـ ه،یـف ئـۀیه دالمجـرّ النـور انک انو  به التختلف قۀیفالحق العقل؛ یف مستقلّۀ
 انکـ انو  محـال هوو  مجرداً نوراً فُرض قد و عارض نور هیف غاسق جوهر هو بل د،مجرّ
 سـایلو  المحـلّ یفـ کیالشـر ال و اآلخر محل أحدهما سیفل بذاته، ماًئقا منهما واحد لّک

 مختلفـۀ ریـغ دةالمجـرّ فـاالنوار ر.بـاآلخ ألحـدهما قتعلّ فال ،صالتّیل أو متزجایل نیببرزخ
  ق.یالحقا
 ریـغ دةالمجـرّ االنـوار و لنفسـه كمُدر و دمجرّ نور کتیأنائ انّ نیتب اذا آخر: ضاحیا
 یعلـ جـبی شـئ یعلـ جـبی مـا اذ لذاته، اًکمدر لّکال ونکی ان جبیف ق،یالحقا مختلفۀ
  الوجوه. هذه عن تیاستغن أوّالً، ماسبق علمت اذاو  آخر قیطر هذا قۀ.یالحق یف ۀکمشار

 و نورهـا البـرازخ عیـجم واهـب انکـ فلمّا لذاته. كمدر البرازخ موجد انّ یف قاعدة:
  لنفسه. نور ألنّه لذاته، كمدر یح فهو داً،مجرّ نوراً وجودها



172 
 

  آن علت و نوع و یعقل مجرد انوار ازیامت و تفاوت
 قـرار یمـانحک و فیلسـوفان پـذیرش مـورد ،مجرد عقول یا انوار میان تفاوت اصل

 بـاز هـاآن میـان تفـاوت نـوع یـا علـت بـه زمینـه این در نظر اختالف ترینمهم دارد.
 با هاآن است. ینوع مجرد، انوار انیم زیتما و تفاوت ،ییمشّا مانیکح نظر به گردد.می
 نیـا ،یاشـراق مـانیکح نظـر به نند.یمتبا و متفاوتگر یدکی با وجودشان و ذات همه
 و شـدت به هاآن انیم تفاوت آنان نظر به .دارد يجد االتکاش و ستین حیصح هینظر

  .است نقص و مالک به ای ضعف
  
  آن پاسخ و ییمشّا میکح لیدل
 و ینـوع تفـاوتگر یدکیـ بـه نسـبت وجودها ای اتیماه ای یعقل مجرد انوار اگر
 بـا گـرید یبرخـ يبرا یبرخ تیعل فرض هک است نیا اشالزمه ،باشند نداشته يماهو
 همـان هکـ نیتبـا عـدم صـورت در گـر،ید عبارت به .باشد برابر مرجح بدون حیترج
 سکع بر ،معلول یکی و باشد علت یکی هک فرض نیا ،است وجودات ای انوار يتساو
 يبرتـر چیهـ ،باشـد الف علت ب هک آن سکع از ،باشد ب علت الف .ستین برتر آن

 دیـاب ،گـرید یبرخـ يابر یرخب تیعل حیتصح يبرا ییگو .اندسانکی نوعاً رایز ،ندارد
 میـان تفـاوت ضـرورت چنینهم رفت.یپذ را اتیماه و وجودها ینوع تفاوت و نیتبا

  است. تفاوت نوع این پذیرش براي دیگري عامل ممکن، و واجب
 فرض هک است ریخردپذ لیدل نیا یدر صورت اشراق: دگاهید از هینظر نیا بر نقد

 ات،یـماه ایـ اتوجود نیتبا و باشد نداشته وجود حیترج علت يبرا نیگزیجا و گرید
 وجـود ینیگزیجـا و لیبـد اگـر یول ،باشد يگرید يابر یکی علیت حیترج علت تنها
 مـتکح نظـر از .رفتیپـذ یذاتـ يهـاتفاوت نیا بدون را تیعل توانیم باشد، داشته
 مجـرد انـوار هک ن حالیدر ع است. ضعف و شدت و نقص و مالک ل،یبد نیا اشراق،
 لحـاظ بـه و تحقـق رتبـه لحاظ به یول ،ندارند ینوع تفاوت و هستند یکی وعاًن یعقل
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 يبرتـر نیهمـ و دارنـد تفاوت و يبرترگر یدکی بر نقص، و مالک ای ضعف و شدت
 مجـرد نـور و باشـد خـودش از فروتـر يبرا علت ،است برتر که آن هک شودیم سبب
  باشد. خودش مافوق معلول ،فروتر یعقل

  
  اشراق متکح هینظر دالئل

 هیـنظر اثبـات بـه دیگر یجهت از و ییمشّا میکح هینظر ینف به یجهت از لیدال نیا
 یاشـراق هیـنظر اثبـات بـه ییمشّا میکح نظر ینف هک الکاش نیا( گردد.یبرم خودشان

 راهیبـ چنـدان باشـد، داشـته وجـود زیـن یسـوم فـرض است نکمم رایز انجامد،ینم
  .)ست.ین

 يدارا و بکـمر مجـرد، انـوار دیـبا باشـد، ینوع ،یعقل مجرد انوار تفاوت اگر ـ1
 باشـد. نفسـه یفـ نور جزء، دو آن از یکی مکدست و باشند جزء دو مکدست و اجزاء
 يدارا اگـر و بـود نخواهد ینیع قیحقا نندهک نییتب ،نباشند نفسه یف نور دامکچیه اگر
 انـوار ینـوع تفـاوت سپـ شد. قائل ینوع تفاوت هاآن انیم توانینم نباشند، جزء دو

 نفسـهفـی بودن نور ـب جزء دو مکدست از انوار بیکتر ـأ است: تهکن دو يدارا مجرد،
  جزء. دو از یکی

 نـور دو از ای نور بیکتر رایزـ  ست،ین ریپذانکام نور بیکتر شد، گفته هک جاآن از
 ست،ین معقول هک نور دو از بیکتر است. محال حال دو هر و ظلمت و نور از ای است
 سـت،ین ریخردپـذ زیـن ظلمـت با نور بیکتر است. خودش با يزیچ بیکتر ن،یا رایز
 تا ستین يزیچ عدم چون ست،ین نکمم عدم، با نور بیکتر و است عدم ظلمت، رایز
 دیـبا ،باشـند داشـته ینـوع تفـاوت مجرد انوار اگر پسـ  باشد. بکمر نورِ گرید نکر
 هـاآن نیتبا ز،ین بساطت نیع در و ستین قولمع آن بیکتر هکآن حال و باشند بکمر
  ست.ین ریپذنییتب
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 یجهتـ از دیـبا ،باشـند داشـته ینـوع تفاوت ،متعددند هک یعقل مجرد انوار اگر ـ2
 همـه سـتین نکـمم ،باشـند نداشته كمشتر حدّ اگر .باشند زیمتما یجهت از و كمشتر
 را هـاآن تـوانینمـ ،باشـند نداشـته ازیامت جهت اگر .دانست یعقل مجرد انوار را هاآن

 مـا و ازیـاالمتبـه مـا هکـ است نیا بر فرع هاآن ینوع نیتبا پس دانست. ریثک و متعدد
  .باشند داشته كاالشترابه

 جهـت هکـ دیپرس دیبا کنیا .است بودن یعقل و بودن نور همان هاآن كمشتر قدر
 مطـرح احتمـال چنـد است نکمم پرسش، نیا به پاسخ در ست؟یچ مجرد انوار ازیامت
  :شود
  .باشد وارنا اوصاف هاآن ازیامت جهت ـأ
 اتیـماه یعنی ،اندگرفته قرار آن وصف ،انوار هک باشد یموضوع تفاوت جهت ـب
 باشـد.شـان تفاوت سـبب اسـت، گرفتـه قـرار نورها یا وجودها نیا معروض هک هاآن

  باشد. تیماه در تفاوت و است تیماه آن وصف ،نور یا وجود
در  و باشد ذات به قائم امر ،كاشترا جهت هم و ازیامت جهت هم جهت، دو هر ـج
 باشـند داشـته یوصف نه و باشد ازیامت جهت آن، هک باشند يزیچ وصف انوار نه جهینت
  باشد. ازیامت جهت وصف، آن هک

  رد:ک مطرح توانیم را فرض سه نیا از یکی
  باشند. وصف انوار ـ1
  باشند. هانیا وصف اعراض ـ2
 مستقل يهاذات خود هکبل يگرید امر يبرا وصف نه باشندگر یدکی وصف نه ـ3
 هکـنیـا البته باشند. داشته تفاوت هم با ذات تمام با و یلک طوربه هاذات آن هک باشند
 شـده مطـرح فرض حدّ در تنها کنیا است. تأمل قابل نه، ای هست معقول سوم فرض
 نه و باشند يزیچ وصف نه هک ذات به قائم انوار نیاه کنیا خود ه،کنیبراعالوه است.

 سـه هـر هکـنیا بهبا توجه  شود.یم المک اول ست،یچ درشان تفاوت ،يزیچ موصوف
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  است. نادرست یعقل مجرد انوار ینوع تفاوت پس ،است نادرست فرض
 نیـا هکـ جـاآن از باشـد. اوصاف و هاتأیه به مجرد انوار ازیامت :اول فرض ابطال

 تفـاوت هـم بـا انوار ذات ،در واقع پس ،است انوار ذات بر عارض اوصاف و هاتأیه
 حـال و یذاتـ نـه ،است یعرض تفاوت یعنی ،هاستآن عوارض به تفاوت هکبل ندارند

 و ذات ،اول فـرض برحسـب پـس .یعرضـ نه ،یذات تفاوت یعنی ینوع تفاوت هکنآ
 .ستهاآن عوارض در تفاوت و است همانند هم با یعقل مجرد انوار قتیحق و تیهو
  .باشدداشته  آن مانند و مالک و نقص و ضعف و شدت هاآن عوارض است نکمم

 صـورتنیا در ،باشد ازیمتا جهت تِأیه و وصف ،مجرد نور اگر :دوم فرض ابطال
 در هکـنیا بهبا توجه  و تسا ازیامت جهت عوارض از هکبل ستین مجرد نور ،مجرد نور
 معقول نور بر نور عروض نوچ .شودینم عارض مظلم و غاسق بر جز نور فرض، نیا
 غاسـق جـوهر دیـبا است، گرفته قرار گرید امر رضاع هک مجرد نور جهیدر نت ،ستین

  است. فرض خالف نیا و باشد
 وصـف مجـرد نـور اگـر هاسـت.آن موصوف در مجرد نور تفاوت گر،ید ریتعب به
 مجـرد نـور و سـتین يگـرید مجـرد نـور آن، موصوف هک داستیپ رد،یگ قرار يزیچ

 آن تفـاوت ،بودن موصوف و وصف الزمه رایز بود، نخواهد يگرید مجرد نور وصف
 هکـ اسـت نیا مانند ،ردیگ قرار مجرد نور وصف ،مجرد نور اگر .ستاگر یدکی از دو
 زیـچ وصـف دیـبا مجرد نور پس .است محال نیا و گرفته قرار خودش وصف يزیچ
در  .بـود خواهد ظلمت و غاسق جوهر وصف ،نبود نور وصفِ اگر پس .باشد يگرید
 ذات بـه قـائم جـوهر ،میردک لحاظ ذات هب قائم جوهر هک را يمجرد نور ،ن صورتیا
  .است محال هک مجرد ریغ مجرد یعنی نیا و است یظلمان و غاسق وصفِ هکبل ستین

 و باشـند خـود ذات بـه قائم) كاشترا و ازیامت( جهت هردو اگر سوم: فرض ابطال
 دو رایـزــ  باشـند،ن هم کیشر زین محلّ در و باشندن يگرید موضوع و محلّ کیچیه
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 هـم نیـا ،میگفتـ چـون ،باشـدن يگرید وصف یکی و ستندین ریپذتکشر ،مستقل امر
 انـوار ،جـهیدر نت و شـد نخواهـد لیکتشـ یبکمر امر چیه صورتنیا درـ  است محال
 بـر یمبتنـ هـاآن نییتب چون و بود نخواهد ازیاالمتمابه و كاالشترامابه از بکمر ،مجرد
  است. برابر مجرد انوار ینف با بیکتر ینف ،بود بیکتر

  
ك   نفس بودن مدرِ
 گفته قبالً .شد گفته آن لیدال با شتریپ هکچنان ،هستند خود ذات كمدر مجرد انوار
 اسـت خود ذات كمدر و است مجرد نور ،یسکهر تیأنائ ای انسان ناطقه نفس هک شد
 بـودن مجـرد همـان ،انسـان تیأنائ ای ناطقه نفس بودن كمدر علت هک شد گفته زین و

 مکـح« رایـز ،هسـتند خـود ذات كمـدرِ و مجرد ،انوار همه پس ،يگرید امر نه است
 را آن تـوانیم یول است لیتمث نیا اگرچه .»واحد جوزیال ما یف و جوزی ما یف االمثال
  گرداند.ازب برهان به

  
ك قاعده: رِ بودنِ مدرِ   برازخ منوِّ
 وجـود و نـور هکـآن هک ستین یکش .ستا خود ذات كمدرِ برازخ، رِمنوِّ و موجد

 أتیـه ایـ اسـت غاسـق برزخ ای ،نباشد مجرد نور اگر رایز است مجرد نور بخشد،یم
 ــ2 یـا و اسـت غاسق برزخ ـ1 یا ؛یبرزخ ینوران أتیه ای و یبرزخ و یجسمان مظلم
 و یبرزخـ و جسمانی مظلم ـب برزخی، ینوران ـأ ست:ا قسم دو بر نیز أتیه .أتیه

 اوصاف و برزخ رایز ،باشند رِمنوِّ و موجد قسم سه نیا از دامکچیه نیست ممکن چون
 بـر فـرع ایـ جـاد،یا یطرفـ از و دارد تناسب آن بودن تیم و بودن مظلم با آن لوازم و
ر موجد ،رونیاز ا است، اتیح بر فرع ای و كادرا  و یحـ هکـ باشـد يزیـچ دیـبا منوِّ
  ست.ین یعقل مجرد انوار از ریغ يزیچ آن و باشد كمدر
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  نوراالنوار یف :تاسعال الفصل
 اذ ت،یـالم الغاسق الجوهر یال ونکیال اجهیفاحت ته،یماه یف فاقراً انک اذا المجرد النور

 انکـ فـان النـور؟ الغاسق دیفی یأنّ و جهۀ؛ یف ال منه أتمّ و أشرف وجدی ألن هو صلحیال
 سلسـلتها المترتّبـۀ مۀئالقا االنوار ذهبیال ثم م.ئقا نور یفال تحققّه، یف فاقراً المجرد النور
 ان جـبیف ۀ.عالمجتم المترتّبات یف ۀیللنها الموجب البرهان من عرفت لما ۀ،یالنها ریغ یال
 هـوو  نـور هورائـ سیلـ نـور یالـ ئاتهـایه و البرازخ و العارضۀ و مۀئالقا االنوار یتهنی

 هـوو  یاألعلـ األعظـم النورو  سالمقدّ النورو  ومیالق النورو  طیالمح النورو  نوراالنوار
 نیدمجـرّ نینور وجود تصوّریالو  آخر شئ هورائ سیل اذ المطلق، یالغن هوو  القهّار النور
 اکاشـتر ما بنفس اآلخر عن أحدهما متازیال و ؛یمض لما قۀیالحق یف ختلفانیال فانّها ن،ییغن
 أو اًیـظلمان انکـ بیغر البعارضو  هیف انکشتری اذ قۀیللحق الزم انّه فرضی بأمر الو  هیف

ص همائورا سیل فانّه اً،ینوران ص انو  مخصّ  قبـل ونـانکیف صـاحبه، أو نفسه أحدهما خصّ
ص ص ال نینیمتع التخصّ ص. االّ ۀینینثاأل و نیالتع رتصوّیالو  بالمخصّ  المجـرد فالنور بمخصّ

و  لـه مثـل ال و له ندّ فال وجوده، منه و هیال حتاجی دونه ماو  نوراالنوار وه و واحد یالغن
و  منـه مسـتفاد مـالک و قـوّة و قهـر لّک اذ شئ قاومهیال و قهرهیال و شئ لّکل القاهر هو
 تـرجّحی لـمو  الوجودنکمم انکل العدم، نکمم انک لو فانّه العدم، نوراالنوار یعل نکمیال

 هـو مطلق یغن یال حتاجیف حقاً، یبغن نکی مفل بمرجّح، بل ،تَیدر ما یعل نفسه من تحقّقه
  السلسلۀ. یتناه لوجوب نوراالنوار
 یوحدان نوراالنوارو  تحقّق ما االّو  نفسه عدم یقتضیال الشئ آخر: قیطر من ضاًیأ و
 ومیق فهو له؛ مبطل فال له، المضادّ و له الشرط اذو  له تابع سواه ماو  ذاته یف له الشرط
 مـن بوجـه صـفۀ لـه نکمیال و ۀیظلمان أو انتک ۀینور امّ ئۀیه نوراالنوار لحقیالو  میدا
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  الوجوه.
 جهـۀ نفسـه قۀیحق یف له ونکی أن للزم ه،یف انتک لو ۀیالظلمان ئۀیاله فألنّ :اجماالً أمّا
 بهـا زدادیـ مـایف االّ ونکـالت ۀیالنور ۀیالهئو  محض بنور سیفل ب،کتریف توجبها، ۀیظلمان
 يالـذ العـارض الفـاقر بالنور رةیمستن ۀیالغن ذاته انکف ئۀ،یبه استنار ان االنوار فنور وراً؛ن

  محال. هوو  ۀًینور ئۀیه هیف وجبیما فوقه سیل اذ بنفسه، هو أوجبه
 ذاتـه ونکـیف النـور، کذل اعطاء جهۀ من ریالمستن من أنور ریالمن انّ هو آخر: اجمال
  ممتنع. کذلو  ذاته من أنور
 الفعـل جهۀ و قبل و لفعل ئۀ،یه لنفسه أوجب لو نوراالنوار انّ هو :یلیتفص آخر قیطر
و  فـاعالً قبـل لمـا قابل لّک انکل القبول، جهۀ نهایبع الفعل جهۀ انک لوو  القبول جهۀ ریغ
 یتضـقت جهـۀ جهتان: هیف ونکی ان لزمیف ذا.ک سیل و الفعل؛ بنفس قابالً فعل لما فاعلٍ لّک

  ذاته. یف نیجهت یال ینتهیف ۀ،یالنها ریغ یال تسلسلیالو  القبول یضتقت جهۀ و الفعل
 أحـدهما الو  عرفـت لما نییغن نینور ال اذ اًیغن نوراً منهما واحد لّک سیل الجهتان ثم
 نکـی لـم ان و ه؛یـال المکال عودیف ه،یف ئۀًیه انک ان ریالفق ألنّ ر،یفق نور اآلخر و یغن نور
ض قدو  هیف ونکی فال ،مستقلّ فهو ئۀ،یه  ونکـی أن الو  ممتنـع کذلـو  ذاته یف جهۀ فُرِ

 أحدهما ونکی أن الو  ضاًیأ نهیبع المکال هذا عودی ألنّه ۀ،یظلمان ئۀیه اآلخر و نوراً أحدهما
 ذات یفـ ونکـیفال باآلخر، متعلّق ریغ واحد لّک ونکیف مجرداً، نوراً اآلخر و غاسقاً جوهراً

 أن تصوّریالو  امّ شئ هیال نضمّیالو  سواء عمّا مجرد نوراالنوار انّ فثبت ضاً.یأ نوراالنوار
 هـوو  لذاتـه ظـاهرة ذاتـه ونکـ یالـ بنفسه الشئ علم حاصل رجع المّو  منه یأبه ونکی

 دیـزیال بذاتـه علمـه و وتـهیح االنوار فنور رها،یبغ ظهورها ونکیال یالت المحضۀ ۀیالنور
  مجرد. نور لّک یف کل انهیب سبق قدو  ذاته یعل
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  )نوراالنوار( اخص یمعنبه اتیاله
  االنوار نور وجود اثبات ـ1
 االنوار نور وحدت اثبات ـ2

 االنوار نور ذات و صفات تینیع اثبات ـ3
  )یسلب صفات( آن مانند و ضعف ،نقص ینف ـ4
  

  نوراالنوار اثبات
 کشـ نبدو باشد، ازمندین است، مجرد تاًیماه و ذاتاً هک مجرد نور ای محض نور اگر
 باشـد، ازمنـدین هکـ فـرض بـر مجـرد نـور باشد. ازمندین مظلم و غاسق جوهر به دینبا
 هکـآن حـال و اسـت اتیـح بـر متوقف جادیا اوالً رایز ست،ین غاسق جوهر به ازشین

 یأعلـ ،علت اًیثان باشد. مجرد نور موجِد تواندینم پس ،است اتیح فاقد غاسق جوهر
 پـس ،اسـت مجـرد نـور از أخس ،غاسق جوهر هکآن حال و است معلول از أشرف و
 را يزیـچ تواندینم پس ،است جهت يدارا غاسق جوهر ثالثاً باشد. آن علت تواندینم
 از ه،کـآن حاصـل نـدارد. را مجرد نور جادیا ییتوانا یعنی باشد جهت فاقد هک ندیافریب
 نـور ژهیـوبه نور شیدایپ علت نیست ممکن است، یعدم يامر غاسق جوهر هک جاآن

 ،سـتین ازمنـدین غاسـق جوهر به ،باشد ریغ به ازمندین مجرد نور اگر پس .باشد مجرد
 ایـ ذات، بـه قـائم جـوهر نیـا و داشت خواهد ازین مجرد ذات به قائم جوهر به هکبل

 مجـرد نـور بـه المکـ نقل باشد ازمندین اگر است، ازمندین خود ای است واجب الوجود
 بـهبـا توجـه  ند.کیم دایپ ادامه سخن نیا و شودیم است، مجرد نور علت هک يگرید

 شیدایـپ مبـدأ هکـ باشد داشته وجود یذات به قائم مجرد نور دیبا تسلسل و دور بطالن
واجـب  او و باشـد آن هـايأتیـه و اتیـبرزخ و یعرض و يجوهر مجرد انوار همه

  است. الوجود
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  تهکن چند
 هـاتأیـه و هـابـرزخ و یعرضـ و يجوهر انوار همه أمبد هک یذات به قائم نور ـ1
  نورهاست. همه نور او و اوست از انوار همه رایز است نوراالنوار ،است
 طیمحـ انـوار همـه بر ،نور حدّت و شدّت در رایز ،است طیمح نور ،نوراالنوار ـ2
 وحـدت بـه نکته نیا( است. ردهک نفوذ گرید انوار همه در ،لطافت خاطرهب رایز ،است
 .)است کینزد وجود
 است. یاستک و ضعف و نقص هرگونه از منزه رایز ،است مقدس نور نیا ـ3

 ست.ین تصور قابل نآ از بزرگتر رایز است اعظم نور نور، نیا ـ4
 .نورند نیا اشعه گرید انوار رایز است ارقهّ نور، نیا ـ5

 آن بـه نـور نیـا تـا نـدارد وجـود يگرید زیچ رایز ،است مطلق یغن نور، نیا ـ6
 اشد.ب ازمندین

  
  نوراالنوار وحدت اثبات
 دو اگر است: ییمشّا یمانکح بکتر برهان همان ،اشراق متکح در نخست برهان
 بـود. نخواهند متعدد وگرنه باشند زیمتماگر یدکی از دیبا ،باشد داشته وجود نوراالنوار

 هـاآن ذات ایـ هـاآن زیتمـا علت باشند. داشته تمایز یکدیگر از باید تعدد، صورت در
 همــه چــون و اســت دوآن ذات از خــارج و بیــغر لــوازم ایــ ذات لــوازم ایــ ســتا

 ابـن شبهه( است. محال یتعال واجب يبرا تعدد پس ،است محال شده ادی يهاصورت
  .)است اشراق خیش از آن اصل و است وارد برهان نیهم بر کمونه
 رایـز باشـند، داشـته تفاوت هم با دیبا م،ینک تصور را نوراالنوار دو اگر هرحال، به
 شـان.ذات جـزء به ای استشان ذات تمام به ای تفاوت است. امتیاز و تفاوت فرع تعدد
 كاالشـترامابـه هکـ اسـت نیـا اشالزمـه رایز باشد، ذات تمام به تفاوت ستین نکمم

 و عـوارض بـه ای یذات لوازم و عوارض به ای ذات جزء به یا تفاوت پس .باشند نداشته
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 محال شده ادی يهافرض همه بود. خواهد است، بیغر عرض هک ذات از خارج لوازم
  است. محال نوراالنوار تعدد پس است،

 رایـز ،اسـت محـال مفروض، متعدد ينوراالنوارها یذات زیتما نخست: فرض ابطال
 ممکـن که شد گفته قبالً و مجرد و هستند نور همه است؛ یکی هاآن همه قتیحق اوالً
 ،باشد مجرد نور همان هک كاالشترامابه به تفاوت اًیثان .شوند بیکتر ریغ با انوار نیست
 را نفسـه عـن الشئ سلب رایز ،ستین ازیمتاالمابه ،كاالشتراهماب رایز ،ستین ریپذانکام
  داشت. خواهد دنبالبه

 و كاشـترا فـرض بـا رایز ،است محال زین یذات اعراض به زیتما دوم: فرض ابطال
 بـا نـور دو ذات كاشـترا( .بـود خواهد كمشتر زین هاآن یاتذ لوازم ،نور دو يهمانند
 متفـاوت یذات لوازم ستین نکمم ن صورتیدر ا پس) است برابر دو آن لوازم كاشترا
 اگـر .دارنـد ذات در شـهیر هکـ است یاعراض و اوصاف ،یذات لوازم رایز ،باشند داشته
 و متعـدد تسـین نکـمم و اسـت یکـی زین هاآن ضعوار است، یکی واجب دو ذات

  باشد. متفاوت
 محـال زیـن ذات از خـارج عـوارض ایـ بیغر عوارض به زیتما سوم: فرض ابطال
 از خـارج عـوارض چون ،ندارد ذات از خارج عوارض نوراالنوار ذات اوالً رایز ،است
 مـالک بـه مربوط امور اگر .نقصان به مربوط امور ای است مالک به مربوط امور ای ،ذات
 ذات از خـارج عـرض ،باشد داشته اگر .ندارد ای دارد را هاآن راالنوارنو ذات یا باشند،

 فاقـد نوراالنـوار هک است نیا اشالزمه ،باشد نداشته اگر و است ذات نیع هکبل ستین
 و نـدارد ذات از خـارج عـوارض نوراالنوار ذات ،اوالً پس است. محال هک باشد مالک
 نه شودیم یعرض زیتما سبب( .شودینم ذات زیتما سبب ذات از خارج عوارض ،اًیثان

  .)یذات زیتما سبب
 داشـته) زیتمـا سـبب ایـ( ازیـاالمتمابه دیبا باشد متعدد نوراالنوار اگر ه،کآن حاصل
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 باشـد ذات عـوارض نـه ـ2 باشد ذات جزء ـ1 است، نکمم نه ،زیتما سبب نیا .باشد
 اسـت، محال نوراالنوار نداشت ازیاالمتمابه چون و باشد ذات از خارج عوارض نه و ـ3
  باشد. متعدد ستین نکمم پس

  
  نوراالنوار ذاتی تباین فرض
در  و باشـد خـاص شـده، فرض هاينوراالنوار از یک هر ذات هک دارد يرادیا چه

 داشـته وجـود بالـذات نیمتبـا نوراالنوار چند ؟باشد يگرید از خود ازیامت سبب جهینت
 از یـک هـر ذات و باشـند داشـته نیتبا و وتتفاگر یدکی با ذات تمام به یعنی باشد،
 هـم و اسـت شـده ریتصو تعدد، هم ن صورتیدر ا .باشد يگرید از ازیامت سبب هاآن
  است. امدهین الزم بیکتر

 مفهـوم هکـ اسـت شـده داده پاسـخ نیچنـ الکاش نیا به هیمتعال متکح در پاسخ:
 انتـزاع قابـل است، رثکمت هک جهت آن از ،ثرکمت از است، واحد هک جهت آن از ،واحد
  ست.ین

 خـاص ذات خـود ذات، صیتخصـ از شیپ ای است: قرار نیا از اشراق خیش پاسخ
 شیپـ خاص، اگر یعنی باشد خود مخصص تواندیم چگونه ستین اگر ؛ستین ای است
ص از  توانـدینم كمشتر حدّ و است كمشتر حدّ ست،ین خاص خود يبرا بودن مخصِ

ص ص بـدون و اسـت تینیاثن شرط تخصص و نیتع باشد. مخصِ  ریپـذانکـام مخصـِ
ص يزیچ نیست ممکن چون و ستین  نـورِ ،نوراالنـوار ذات پـس باشـد. خـود مخصِ

  است. واجب محضِ مجردِ
  

  صفات با ذات عینیت و وحدت نوراالنوار، وجود وجوب
  نوراالنوار وجوب لیدال
 نکمم او رايب عدم اگر رایز ،است محال االنوار نور يبرا یستین و عدم یکم: لیدل
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 اشهالزمـ ،باشـد الوجـودنکمم اگر و باشد الوجودنکمم هک است نیا اشهالزم ،باشد
 وندبـ عـدم بـر وجود حیترج رایز باشد، داشته مرجح به يازین وجودش هک است نیا

 الوجـودنکـمم ،نوراالنـوار اگـر پس .است محاالت از و عدم بر وجود ترجح ح،مرج
 دو هـر و تسلسـل ایـ است دور مستلزم ای او داشتن مرجح و دارد مرجح به ازین ،باشد
 اسـت دور ،باشد نوراالنوار نیز ریغ آن مرجح و باشد او ریغ او مرجح اگر است. محال
 ادامه طورنیهم و باشد داشته گريید مرجح هم ریغ آن و باشد او ریغ او مرجح اگر و

 اشالزمـه ،باشـد او ذات ،نوراالنـوار مرجح اگر و است تسلسل نآ الزمه باشد، داشته
 از وجـود وجـوب ینفـ پـس .اسـت محـال هـم نیـا هکـ است خودش بر ذات تقدم

 الزم سـه هر چون و نفسه یعل ئالش تقدم ای تسلسل ای است دور مستلزم ای نوراالنوار
  است. واجب الوجود او پس ،است محال زین) او بودن نکمم( ملزوم پس ،است محال
 است نوراالنوار ذات خاطرهب ـ1 عدم ای ،باشد روا راالنوارنو بر عدم اگر دوم: لیدل
 خـاطرهب ـ3 ای شروط مانند هستند مؤثّر او ذات در وجودشان هک يامور خاطرهب ـ2 ای

 گـر،ید ریـتعب به موانع. مانند است مؤثّر نوراالنوار وجوب درشان مدع هک است يامور
 ياقتضـا ایـ ــ1 اسـت: يریپذعدم مانه هک انکام ،باشد الوجود نکمم نوراالنوار اگر
 يهـافـرض چـونو  اوست يوجود موانع ای ـ3 اوست ذات طیشرا ای ـ2 ستوا ذات
) خـاص انکـام( آن انکـام و است واجب الوجود نوراالنوار، پس ،است محال گانهسه
  است. محال
  

  گانه سه يهافرض بطالن
 روا آن عـدم یعنـی باشـد الوجـودنکمم نوراالنوار ذات اگر نخست: فرض بطالن
 موجود هرگز هک است آن اشالزمه باشد، او ذات به مربوط زین يریپذعدم نیا و باشد
 ذات لـوازم بـرخالف ابـد،ی وجـود اگـر و اسـت ذات لوازم از يریپذعدم رایز نشود،
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  است. محال يامر نیاو  اوست
 ثرتک مستلزم يزیچ ذات اگر هک است شده بحث لیتفص به گرید يهامتکح در
 هکـ اسـت یمعن نیبد نیا رایز اید،ین دیپد یثرتک گاهچیه هک است نیا اشالزمه باشد،
 واحـدها. مجموعـه از اسـت عبارت ریثک هکآن حال و باشد ریثک دیبا د،یآ دیپد هرگاه
 يسـازگار وحـدت بـا يزیـچ ذات هکآن حال و بود نخواهد ریثک نباشد، واحد تا پس
 مسـأله آمـد. نخواهـد دیپد گاهچیه يریثک موجود نیچن باشد. ریثک دیبا حتماً و ندارد
 لـوازم هک جاآن از ،باشد يزیچ یذات لوازم از عدم اگر است. گونهنیهم زین بحث مورد
 وجـود بـه ایـ دیـآ دیپد يزیچ نیچن ستین نکمم پس رند،یناپذ كاکانف ذات از یذات

  دارد. وجود هکآن حال و شود متصف
 ذات هکـ اسـت نیا آن الزمه رایز ،است نادرست زین فرض این :مدو فرض بطالن
 امـر بـه مشـروط يزیـچ اگـر هکـ جـاآن از و باشد يگرید امور به مشروط نوراالنوار

 ذات بـا يازمنـدین و است ازمندین گرید ریتعب به و است یذات يغنا فاقد ،باشد يگرید
 علـت وراالنـوارن هکـآن حال و است بودن معلول نشانه ازین( ست،ین سازگار نوراالنوار
 ایـ الوجـودنکـمم و سـتین يامـر چیهـ بـه مشـروط نوراالنـوار وجـود پـس) است
  .است واجب الوجود هکبل ستین العدمنکمم

 وجـود و تیواقع هک طورهمان رایز ،است محال هم فرض این سوم: فرض بطالن
 نـوارنوراال وجـود گـر،ید ریـتعب به ندارد. زین یمانع ست،ین يامر به مشروط نوراالنوار

 آن رایـز شوند، او وجود از مانع متقابل امور آن تا ندارد آن مانند و ضد و مخالف چیه
 نوراالنـوار نیهمـ مخلوق و معلول ای و است يگرید نوراالنوار ای ذات، از رونیب امور

 داشـته وجـود يگـرید نوراالنـوار هکـ فرض نیا رایز است، محال فرض هردو است.
 نوراالنـوار پـس .اسـت یبرهـان و مـدلّل نوراالنـوار وحـدت چون است، محال باشد،
 یمـانع اگـر پـس باشـد، واحـد نوراالنـوار ضرورت و وجود از مانع تا ستین يگرید
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 نیـا و شـد خواهـد نوراالنوار مخلوقات یعنی ناتکمم در منحصر باشد، داشته وجود
  است: محال مختلف و متعدد لیدال به هم

 موجود ریتأث اشالزمه باشد، ناتکمم از یکی ،نوراالنوار وجود وجوب مانع اگر ـ1
  است. محال نیا و است اشرف واجب موجود بر اخسّ نکمم

 ذات هکـ اسـت نیـا اشالزمـه باشـند، مـانع يگـرید زیـچ هر ای ناتکمم اگر ـ2
 وجـود موانع فرض پس است، فقر و انکام نشان يریرپذیتأث باشد. ریرپذیتأث نوراالنوار

 مسـتلزم و فـرض خالف هم نیا است. برابر او بودن الوجودنکمم با نوراالنوار، يبرا
  است. تناقض
 نیـا ریتـأث شـوند، نوراالنـوار وجـود وجوب از مانع بتوانند شده، ادی موانع اگر ـ3
 و اسـت محال باشد، آن از قبل اگر آن. از بعد ای است نوراالنوار وجود از قبل ای موانع
 معـدوم ریتـأث آن الزمه جهیدر نت و متقدّم در متأخّر ریتأث اشالزمه ،باشد آن از بعد اگر
 از قبـل نـاتکمم اگـر باشـد. مؤثّر عدم، حال در يزیچ است محال و است موجود بر

 بـر يوجـود تقـدم نـاتکمم هکـ اسـت نیا اشالزمه باشند، مؤثّر نوراالنوار در وجود
 و مـرجِّح هکـ شـودیمـ مطرح پرسش نیا رایز است، محال هک باشند داشته نوراالنوار
  است؟ بوده چه عدم و وجود ياستوا حدّ از ینکمم نیچن خروج علت
  
  او ذات با نوراالنوار صفات تینیع

 یول ،است متعدد یمفهوم لحاظ به اگرچه و است یکی او ذات با نوراالنوار صفات
 متکح و ییمشّا متکح همانند( اشراق متکح دگاهید از است. کی مصداق نظر از
 ذات نیعـ یتعـال واجـب صـفات) عهیرشیغ لمانکمت از یبرخ برخالف نهات و هیمتعال
 اگـر هکـ اندداشته توجه تهکن نیبد اغلب ندارد. ذات بر زائد صفت گونهچیه و اوست
 .باشـد الزم عـوارض از اگرچه باشد، آن بر عارض دیبا باشد، زائد ذاتش بر او صفات
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  است. برابر تیعرض با ادتیز ،گرید ریتعب به
  

  عینیت مسأله در بحث وعموض
 را بحث و نندکیم میتقس یفعل و یذات صفات به را واجب صفات یمانکح معموالً
 صـفات نه ،دانندیم ذات نیع را یذات صفات و نندکیم مطرح یذات صفات در منحصراً
  دانند.یم فعل مقام از برگرفته اعتبارات و انتزاعات را یفعل صفات را. یفعل
 نیچنـ ای یصفت نیچن فعل از پیش تعالی واجب هک است نیا فعل صفت معنی ایآ
 اگـر سـت؟ین ایـ اسـت مـالک ،فعل صفت ایآ گر،ید ریتعب به است؟ نداشته را ياعتبار
 هـمآن ،اسـت يوجود ماالتک همه واجد یتعال واجب هکنیا بهبا توجه  ،است مالک
 یعنـی( مـاالتک نیـا دیـبا پـس ،یأعل و أشرف نحو به و وجه نیتراملک و نیبهتر به

 اتصـاف هکـ داسـتیپ نباشـد، مـالک اگـر و باشد داشته زین را) یمالک و یفعل صفات
 عنـوان بـه هک یصفات پس بود. خواهد نکنامم ،نباشد او ذات مالک هک يامر به واجب
 ایـ اسـت مالک ای ...و فاعل خالق، رزاق، غفار، ستار، مانند شوندیم لحاظ فعل صفات

 ،نباشـد مـالک اگـر و اسـت آن واجد بالوجوب ،یتعال واجب ،باشد مالک اگر ست،ین
 و باشـد دو نیـا انـهیم در گرید فرض کهاین یول است. آن فاقد باالمتناع یتعال واجب
 قابـل فعل، مقام در هکبل ذات مقام در نه یول باشد داشته را آن یتعال واجب هکنیا آن

  ست.ین تصور
 هک است نیا است، شده یفعل صفات تصور شیدایپ نهیزم هک چهآن گر،ید ریتعب به
 بـه وابسـته ن حـالیدر عـ و ردکـ ینف یتعال حق از توانینم را صفات از یبرخ اصالً
 یتعـال حـق ذات از یطرفـ از بـودن رازق نمونـه، عنـوان به است. ذات از ریغ يزیچ
 تصـور را حـق بـودن رازق میبخـواه اگـر د.یآینم دستبه و شودینم انتزاع ییتنهابه
 موجودات يازمندین و فقر رابطه گاهآن م،ینک تصور زین را يگرید موجودات باید م،ینک

 يبـرا خـدا طرف از هک را ياژهیو ضیف گاهآن م،ینک تصور زین را یتعال واجب به دوم
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 ایـن تصور از پس کنیم. تصور یابد،می تنزل یا فیضان یا تجلی موجودات، آن ازین رفع
 بـدان را او و مینـک حمـل او بر و مینک انتزاع را تیرزاق صفت گاهآن مراتب، و مراحل
 و باشـند ریفق و نکمم هک گرید موجودات بدون را خدا ذات اگر یول م.یینما فیتوص
 يزیـچ م،ینـک تصور هاآن از واجب ازین رفع يهایژگیو بدون و هاآن يازمندین بدون
 دهیـنام یفعلـ هکـ یصـفات پس .شودینم تصور آن مانند و رزاق غفار، ستار، عنوان به
 از هکـبل ،شـوندینم انتزاع ای ندیآینم دیپد یتعال حق ذات از هک است یصفات اند،شده
 صـفات صفات، گونهنیا هک است نیا دهندهنشان نیا شوند.یم انتزاع یتعال حق افعال
  ستند.ین یتعال واجب یذات

 م،یـآوریمـ دسـتبه یتعال حق فعل مقام از هک صفات نیا ایآ د:یپرس توانیم یول
 و اصـل یتعـال واجـب دیـبا ،است مالک اگر ست؟ین ای است مالک یتعال واجب يبرا

 مـالک اگـر و باشـد داشته خود در أرفع و أشرف و یأعل صورت به را مالک نیا مبدأ
واجـب  بـه يامـر هـر اتصـاف پـس بـود. خواهـد محال آن به واجب اتصاف ست،ین

 وجوب معنی( ندارد. وجود یسوم احتمال و دارد دوران امتناع و وجوب انیم ،الوجود
  .)است همین حیثیات و جهات همه از وجود
 صـفت باشـد، واجـب اگـر محـال. ای است واجب ای یتعال واجب يبرا یصفت هر
 از یسـلب صفات لهیوسبه هک است یصینقا از ،باشد ممتنع اگر و است یتعال حق یذات

 مراحـل صـفات، نیـا تصـور مرحلـه در اگرچـه ،ورنیاز ا .شودیم ینف یتعال واجب
 بـه ریـغ يازمنـدین واجب، با ریغ نیا رابطه واجب، ریغ واجب، ذات مانند ياچندگانه
 یصـفت تا شود تصور دیبا ر؛یغ نیا از یتعال واجب يسو از يازمندین نیا رفع واجب،

 سـبب ،واجـب ذات لحـاظ ایـ واجـب ذات تصـور تنها و شود انتزاع او از رزاق نامبه
 در صـفات نیـا شـهیر و اصـل فقـدان يمعنـابه نیا یول ،شودینم صفات نیا انتزاع
 ،نباشـد تعـالی واجـب یذاتـ اگـر رایـز .ستین صفات نیا نبودن یذات و یتعال واجب
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  بود. خواهد محال یتعال واجب بر عروضش
 واجـب شیبـرا هکـ یصفت او ،یتعال واجب وجود وجوب مکح به گر،ید ریتعب به
 ینوع به دیبا باشد؛ او ذات صفت دیبا ،باشد واجب او يبرا یصفت اگر و ندارد نباشد،
 هکـ اسـت صـورتنیبـد ریـاخ جمله نیا نییتب باشد. داشته یتعال حق ذات در شهیر

 و ذات از نظـر قطع آن، مانند و یفعل تیستار و یفعل تیرزاق ،یفعل علم چون یصفات
 بـا را رزاق عنـوان و مفهـوم مـا گرچـها افت.ی نخواهند تحقق یتعال حق یذات صفات
 از یسـهم هکـ اسـت ینیع یقتیحق بودن، رزاق یول ،میآوریم دستبه امر چند لحاظ
 انجـام یتعال حق ذات لهیوسبه ای ،باشد داشته وجود از یسهم هک يزیچ و دارد وجود
 حسـاب بـه او فعـل و اسـت یتعـال حـق ذات آن مرجح یعنی دیآیم دیپد و شودیم
 صـفت هـر ،رونیاز ا .است آن ذات نیع هک است یتعال حق یذات صفات ای و دیآیم
 او یذاتـ صـفات به ياگونهبه توانیم باشد، تصور قابل تعالی واجب براي هک را یفعل

  اوست. یذات صفات از يگرید وجوه یتعال حق یفعل صفات ،در واقع بازگرداند.
 ارکسـرو یفعلـ صـفات نیـا بـا وسـتهیپ اگرچه م،یندار یفعل صفات ،قیدق نظر به
 ياریبسـ و نبود یخلق اگر ست؛ین یکش است، تصور قابل صفات نیا هکنیا در م.یدار
 مـا فعلونی و« بود یخلق اگر نبود؟ رزاق و ستار یتعال حق ایآ نداشت، را هایژگیو از
 نبـود؟ تصور قابل خدا يبرا تیغفار ایآ نبود، یانیعص و یلغزش چگاهیه و 12»ؤمرونی
 آن ظهور ای آورد؟ دستبه فعل از پس و نداشت ایآ بود؟ بالقوه او يبرا صفات نیا ایآ

 اگـر مییبگو تا ستین بالقوه صفات یتعال واجب صفات است؟ خلق و فعل بر متوقف
  نیست. غفار نه، اگر و است غفار یتعال واجب باشد، ارکگنه یخلق
 شـودینم انیب یشرط يهاگزاره قالب در خدا صفات از یصفت چیه گر،ید ریتعب به
 واجـب پس شود. بازگردانده یحمل يهاگزاره به دیبا هاگزاره نیا ،شد انیب هم اگر و
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 نـه م،ییگویم غفار بدان ،ابدی ظهور اگر هک است یمالک يدارا خود ذات مقام در یتعال
 بـالقوه صـفت یتعال واجب جهیدر نت و بود خواهد غفار خدا ند،ک گناه خلق اگر هکآن
  باشد. اشتهد

 ذات اگـر یولـ شـودینم كادرا تیغفار م،ینک لحاظ ییتنهابه را ذات اگر ظاهر به
 و اتیـتجل و ظهـورات و وضـاتیف عیجم مبدأ هک مینک تصور ياگونهبه را یتعال حق
 یتعـال واجـب ذات ،ن صـورتیدر ا است، احسن نظام و یهست عالم در نکمم افعال
 و اسـت ارانکگنه همه و فیضع موجودات همه و ناتکمم صفات، همه شیدایپ مبدأ
 زیـن هانیا رزق و مغفرت مبدأ همو هاست،نیا شیدایپ مبدأ او ذات هک خاطر نیهمبه

  بود. خواهد
 یبرخـ هکـ داستیپ امالًک رایز رد،ک ارکان توانینم را فعل صفت ،اول قدم در پس

 هکـنیا از بعد یول) فعلش و واجب( است. یتعال واجب ذات ریغ به وابسته صفات از
 اگـر اسـت؟ ذات بـر عـارض صـفات از صـفات نیـا ایآ کردیم، تصور را صفات نیا

 اسـت. یتعال واجب یذات صفات گرید و ذات خود آن عروض علت ،باشد هم عارض
 ایـ واسـطهیبـ م؛یرمسـتقیغ ایـ میمسـتق طـوربـه ای یتعال واجب صفات مجموعه پس

  است. یتعال واجب یذات صفت باواسطه
  
  نوراالنوار از زائد صفات ینف

 قـدرت و علـم ماننـد ،است نور هک یصفات ـ1 شوند:یم میتقس دسته دو بر صفات
 چیهـ نوراالنوار ر.ییتغ و حدوث ت،یجسم مانند ،است یظلمان ای ظلمت هک یصفات ـ2
 اوالً در واقـع .یظلمـان یـا و باشـد ينـور خـواه ،نـدارد باشد، ذات بر زائد هک یصفت

 ينـور صـفات اًیـثان و اسـت ينور دارد، هک یصفات و ندارد یظلمان صفت نوراالنوار،
  ذات. بر زائد نه ،است ذات نیع هم يو
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  یاجمال لیدال
 از ذات بیـکتر اشالزمه باشد، داشته ذات بر زائد یظلمان صفت نوراالنوار اگر ـ1
 و بـود نخواهـد محـض نـور نوراالنـوار، صـورت، نیا در و بود خواهد ظلمت و نور
 ،رابطه گونهچیه و است آن ضینق و دارد قرار ظلمت مقابل در محض نور هک داستیپ

 گـرید ضینقـ بـا ضینقـ دو از یکی هک گونههمان ندارد. ظلمت با یمشابهت و تیسنخ
 خـودش ضینق با ظاهربه يزیچ میدید اگر است. محال دو آن اجتماع و ندارد یارتباط
 اسـت، سـازگار هـم ظلمت با ینوران يزیچ میدید اگر گر،ید ریتعب به ای است سازگار

 ایـ ظلمـت بـه ختـهیآم نـور هکـبل ستین محض نور شئ، آن هک دهدیم نشان امر نیا
  هستند. گونهنیهم محدود و نکمم موجودات هکچنان است، عدم به مخلوط
 و عـدم گـاهچیه ،است محض وجود چهآن پس .دارد تناقض عدم با محض وجود
 هـم یعـدم صفات يموجود میدید اگر ن حالیدر ع یول .ردیپذینم را یعدم وصف
 آن هکـ اسـت نیـا دهنـده نشـان امـر نیا رد،ک سلب آن از را یمالک بتوان یعنی دارد،

 فـرض خالف نیا و است بوده عدم به ختهیآم وجود هکبل نبوده محض وجود موجود،
 اگـر که شودمی تهگف اآلن و است محض نور نوراالنوار، که شد گفته شتریپ رایز .است

 خواهـد ظلمـت به ختهیآم باشد، داشته ذات بر زائد یظلمان ای یعدم صفات نوراالنوار
  است. تناقض فرض، خالف الزمه و است فرض خالف نیا و بود
 يزیـچ اسـت. تناقض نباشد، محض نور ،است محض نور هک ن حالیدر ع يزیچ
 نـدارد. وجـود باشـد، مطلـق عدم و محض عدم محض، ظلمت آن، تیفعل و ذات هک

 تصـور از مـا است. تناقض باشد، داشته یمالک ای ينور صفت مطلق، عدم اگر نیبنابرا
 تنهـا م.ینـک زین فیتوص را آن هکنیا به رسد چه تا میناتوان باشد محض عدم هک يزیچ
 یول دارد فیتوص و ییشناسا تیقابل باشد، داشته وجود از يابهره و یسهم هک يزیچ
 فیتوصـ ایـ ییشناسـا تیقابل تا ستین يزیچ باشد، نداشته وجود از یسهم هک يزیچ

 موضـوع انتفـاء بـه سـالبه باب از آن، نبودن ییشناسا قابل گر،ید ریتعب به باشد. داشته
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  است.
 هکـ اسـت نیـا آن الزمه باشد، داشته ذات بر زائد ينور صفات نوراالنوار، اگر ـ2
 وجود است نکمم يزیچ در تنها يورن أتیه و صفت رایز باشد، دیمستف واجب ذات
 ینـوران ،ينـور صـفت نیـا لهیوسـبه) صفت صاحب( زیچ آن هک شود عارض و یابد
 یتعـال حـق چون و نشده حاصل شئ آن يبرا ينور صفت ،ن صورتیر ایدر غ .شود

 ذات بـر زائـد ينـور صـفت پـس است، محال او شدن ترینوران پس است، نوراالنوار
  است. محال نوراالنوار، يبرا

  
  موصوف استفاده و زاید صفت به اتصاف
 اگـر باشـد. دیمسـتف آن موصوف هک ندکیم دایپ تحقق ییجا در زائد ينور صفت

 جـهینت نیمتـرک باشـد، شده عارض آن بر ينور هک مینک تصور) وارید مانند( را يزیچ
 ظلمـت بـه اشیختگیآم از و باشد ظلمت به ختهیآم شئ آن هک است نیا عروض نیا
 اضـافه و دنیتاب با اگر ،ن صورتیر ایدر غ باشد. شده ترینوران جهیدر نت و شود تهاسک

 و اسـت دهیـنتاب آن بـر نور نیا هک شودیم معلوم رد،ینپذ يریتأث چیه آن، بر نور شدن
 اتصـاف، از بعـد و اتصـاف از قبـل موصوف شئ دیبا رایز است، نشده شئ آن وصف
 اگـر و باشـد برابـر اتصـاف عدم و اتصاف هک تاس نیا اشالزمه وگرنه باشد متفاوت
 و تنـاقض و فـرض خالف نیا و بود خواهد اتصاف سلب با برابر اتصاف باشد، برابر
 و عـروض از پـیش صـفت، نیا و است هم مانند صفت نیا نبود و بود و است محال
 یاتصـاف نیچن هک است نیا آن، يمعنا است. ردهکن جادیا او در یتفاوت چیه آن از پس
 باشـد، برابر م،یندان یا میبدان وصف نیا به متصف را چیزيه کنیا اگر است. نداده رخ
 قـرار نیهم از مسأله صفات، همه در م.یبدان وصف آن به متصف را آن هک ندارد یلیدل

  است.
 و مینـک جـادیا ينـور قـوه، چـراغ با آن برابر در و میریبگ نظر در را دیخورش اگر
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 و رییتغ ای است، گشته آن وصف و شده دیخورش بر عارض قوه چراغ نور نیا مییبگو
 اگـر شـود.ینمـ ایـ شـودیمـ تـرینوران دیخورش و شودیم جادیا دیخورش در یتحول
 در و باشد ردهکن یتفاوت آن از بعد و صفت نیا به اتصاف از قبل یعنی نشود ترینوران
 لفـظ در تنهـا اتصـاف عـدم و اتصـاف صورت، این در باشد، هم مانند صورت هردو
 نیـا ینوران وصفِ به اتصاف الزمه شهیهم پس ست.ین ارکدر یاتصاف در واقع و است
  باشد. دیمستف موصوف هک است
  

  نوراالنوار از استفاده نفی
 نبـودن محـض بـا بـودن، دیمسـتف فرض ؟باشد دیمستف نوراالنوار است ممکن ایآ
 ،شـود ترینوران تواندیم یلیدل هر به هک میردک فرض را يزیچ اگر است. برابر دیمستف
 بـا تـا باشد ظلمت به ختهیآم نور هکبل نباشد محض نور زیچ آن هک است آن اشالزمه
 افـزون گـردد. افـزوده نـورش بـر و شده استهک آن ظلمت از آن، بر ينور شدن دهیتاب

  است. محاالت از محض، نور شدن
 نیـا و باشـد هداشـت وجـود محـض نور بر زائد ينور صفت میریبپذ هک فرض بر
 باعـث هکـ صـفت نیـا باشـد، شـده نوراالنـوار ذات اسـتفاده سبب زائد ينور صفت
 اسـت نوراالنوار همانند يگرید مستقل نور ای است شده نوراالنوار ذات شدن ترینوران
 در گـرید مسـتقل نـور وجود شد، گفته شتریپ هک د،یتوح لیدل است. نوراالنوار فعل ای

 فعـل سـت.ین نوراالنـوار نـور، آن پـس دانـد،یمـ محـال را نوراالنـوار عرض یا طول
 فعلـش از نوراالنـوار هکـ است آن اشالزمه ،ن صورتیدر ا رایز ست،ین هم نوراالنوار
  ست.ین نکمم امر نیا هکآن حال و باشد مؤثّر او بر فعلش و باشد متأثر
  

  قابل و فاعل اجتماع
 ينور أتیه اگر که است این ارنوراالنو از عارض و زاید صفات نفی بر دیگر دلیل
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 ریمسـتن هم و باشد ریمن هم واجب، ذات دیبا شود، عارض نوراالنوار ذات بر ،يوجود
 و اسـت نـور ننـدهک جـادیا و فاعـل ریمن رایزـ  است، ترینوران ریمستن از ریمن چون و

 ذات هکـ اسـت نیـا نوراالنـوار بـر نـور عروض يالزمه ـ نور يرایپذ و قابل ریمستن
 واجـب ذات یعنـی باشد ریمستن از ترناقص جهیدر نت و باشد نور فاقد یجهت از جبوا
  است. محال نیا و باشد ترفیضع خودش وصف از

  
  نوراالنوار ذات بر زائد صفات ینف بر یادشده دلیل لیتفص
 و اوسـت خـود از صـفات نیـا ایـ ،باشد داشته ذات بر زائد صفات نوراالنوار اگر
 جـادیا و فاعـل يگـرید یعنی هاست،آن فاعل او ریغ ای است اتصف نیا فاعل او خود
 ریـغ هکـنیـا فـرض چـون اسـت، یهیبـد دوم فـرض بطالن است. صفات نیا نندهک

 يهـاجنبـه از باشـد، آن فاقـد نوراالنوار هک باشد یصفت نندهک جادیا و فاعل نوراالنوار
 ریـغ هکـ فـرض بـر و نـدارد ریـغ نوراالنوار د،یتوح لیدال به است. نادرست يمتعدد
 مـؤثّر اسـت، محض نور و واجب الوجود هک نوراالنوار بر هک است محال باشد، داشته
  باشد. عرض به ازمندین نوراالنوار هک است محال زین و باشد

 و باشـد فاعـل هم نوراالنوار هک است نیا آن الزمه رایز است، محال زین اول فرض
 نیـا از و باشـد داشـته فعـل جهـت دیبا است صفات فاعل هک جهت نیا از قابل. هم

 فعـل جهـت چون و باشد قابل ای منفعل دیبا ،شودیم متصف صفات نیا به هک جهت
 جهت چون قابل. هم و باشد فاعل هم نوراالنوار است محال است، قبول جهت از ریغ

 و فعـل يدارا هک يزیچ و است فقدان با برابر قبول جهت و است وجدان با برابر فعل
 نوراالنـوار هکـ کسـی کـهآن حـال و بود خواهد فقدان و وجدان از بکمر ،شدبا قبول
  است. یقیحق ماالتک همه واجد است،
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  قبول و فعل جهت اجتماع امکان
 مسـتلزم جـهیدر نت و باشـد یکـی قبـول و فعـل جهت هک دارد يرادیا چه ال:کاش
  نباشد. بیکتر

 هـر و قابل ،یفاعل هر هک است نیا اشالزمه ،باشند یکی جهت دو نیا اگر پاسخ:
 همـان زیـن قبـول جهـت و باشـد قبول جهت همان فعل جهت اگر باشد. فاعل ،یقابل

 ،یقـابل هـر پـس دارد، عنـوان دو هک است جهت کی در واقع چون باشد، فعل جهت
 مکـح بـه پـس هسـتند. یکـی جهت دو نیا رایز بود، خواهد قابل ،یفاعل هر و فاعل
 یکـی قبـول و فعـل سـتین نکمم قابل، از فاعل تفاوت و ییجدا ضرورت و بداهت
  باشد.
 ذات در را جهـت دو نیـا ،اسـت جهت دو يدار فرض، نیا در هک نوراالنوار اگر
 ذات از خـارج جهـت دو نیـا اگر و محال و است بیکتر اشالزمه ،باشد داشته خود
 دو نیـا فاعـل رایـز .محـال و است تسلسل اشالزمه ،)نباشد بیکتر مستلزم تا( باشد
 ایـ زیـن نوراالنـوار ریغ آن نوراالنوار، از ریغ ای است نوراالنوار ای ذات، از خارج جهت
 جهت يدارا نوراالنوار هکبر فرض  پس ...و نوراالنوار ریغ فعل ای است نوراالنوار فعل
 و شـودیمـ یمنته نوراالنوار ذات به باالخره ،باشد هم خود ذات از رونیب فعل و قبول
  محال. و است بیکتر آن جهینت

  
  مرجح بدون ترجح با مرجح بدون حیترج تفاوت
 و ندکیم انتخاب هک یفاعل هرگاه است. مختار فاعل به مربوط مرجح بدون حیترج
 نیچنـ لیدل بدون دهد،یم حیترج را آن و بخشدیم تیاولو را يزیچ بر يزیچ وجود
 ایـ رمختـاریغ علفا فعل به مربوط مرجح بدون ترجح است. مرجح بدون حیترج ند،ک

 رخ نیـا و نباشـد مختـار فاعـل به مربوط هک دهد رخ يارک هرگاه است. یعیطب فاعل
  است. مرجح بدون ترجح باشد، تیاولو و رجحان بدون دادن
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  یاشراق انیب به زائد صفات ینف
 یپـ یاشـراق ریـتقر با را لیدل همان کنیا .شد طرح ییمشّا کسب به شده ادی لیدل
 دو يدارا دیـبا ،باشـد داشـته ذات بـر زائـد صفات یتعال واجب اگر م:یگفت م.یریگیم

 ازمنـدین ذات، بر زائد صفات رایز قبول، جهت يگرید و فعل جهت یکی ؛باشد جهت
 را آن دیـبا یتعـال حـق یطرفـ از و باشـد ردهکـ جـادیا را آن فاعل دیبا و است فاعل

 رایـز باشـد، فاعـل انـدتوینمـ يزیچ ای یسک ،یتعال حق از ریغ چون و باشد رفتهیپذ
 واجـب دیـبا صفات نیا فاعل هم ن،یبنابرا است، ریغ به یتعال حق يازمندین اشالزمه
  آن. قابل هم و باشد یتعال

 بالـذات یغنـ نـور) قبـول و فعـل( جهـت دو نیا هک ستین یکش اشراقی: ریتقر
 نـور جهـت دو نیـا ن،یبنابرا .است واحد بالذات، یغن نور هک شد گفته چون ستند،ین
 نور هک آن رایز ر،یفق نور يگرید و باشد یغن نور یکی ستین نکمم زین و ستندین یغن
 اگـر .)يجـوهر نور ای است یعرض نور( مستقل ای است وصف و أتیه ای است ریفق
 نیا از پس ،است علت به ازمندین یأتیه و عرض هر هک جاآن از ،باشد عرض و أتیه

 و آن ریـغ ای است نوراالنوار ذات ای آن علت .است علت ازمندین زین عرض این جهت،
 در بیـکتر اشالزمـه ،باشـد علـت نوراالنوار ذات اگر رایز .است محال فرض دو هر
 چیهـ سـتین نکـمم پس است. تسلسل اشالزمه باشد، علت او ریغ اگر و است ذات
 رایـز اسـت محـال زین آن بودن مستقل باشد. یعرض و ریفق نور جهت، دو نیا از کی
 فـرض رایـز اسـت فرض خالف نیا و ستین نوراالنوار وصف گرید باشد مستقل گرا
  هستند. نوراالنوار اوصاف اوصاف، نیا هک است نیا بر

 زیـن و باشـند یغنـ نـور قبـول، و فعل جهت دو آن هک ستین نکمم هکآن حاصل
 تصـور توانیم هم یسوم فرض باشد. ریفق يگرید و یغن دو آن از یکی ستین نکمم
 يگـرید و باشد نور جهت دو آن از یکی هک است نیا آن و است محال زین آن هک ردک
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 هـم نیـا .)ینـوران أتیـه يگرید و باشد نور یکی هکنیا گرید فرض( یظلمان أتیه
 خـاطربـهه کنیا بر عالوه است. ظلمت به نوراالنوار اتصاف اشالزمه رایز است محال
  ذات. ریغ نه و باشد ذات تواندیم نه علتش و دارد علت به ازین بودنش وصف

 غاسـق. جـوهر يگـرید و باشد نور جهت، دو آن از یکی هک است آن گرید فرض
 اتصـاف( اسـت. محـال غاسـق جـوهر بـه نوراالنوار اتصاف رایز است، باطل هم نیا

و  )ریـفق نـور بـه او اتصـاف از اسـت ترنادرست مراتب به ،غاسق جوهر به نوراالنوار
 بـر زائد صفات به نوراالنوار اتصاف پس است، محال تصور قابل يهافرض همه چون
  است. محال ذات

  



 197 

  الوجود بیترت یف ۀ:یالثان المقالۀ
  فصول هایف و

  
   االول: الفصل

  واحد معلول من ثرکا کذلک هو ثیح من عنه صدریال یقیالحق الواحد انّ یف
 ،ئتهـایه أو جوهرها انک الظلمات من نور ریغ و نور نوراالنوار من حصلی ان جوزیال
 وجـبی و النـور وجـبی اممّـ بـۀکمر ریتص فذاته الظلمۀ، اقتضاء ریغ النور اقتضاء ونکیف

 مـن النـور ضـاًیأ و واسطۀ؛ ریبغ منه التحصل الظلمۀ بل استحالته، کل نیتب قدو  الظلمۀ
 ریـغ أحـدهما فـانّ نـورانِ منه حصلیال و النور؛ ریغ یقتضی فال ،یاقتض ان نور هو ثیح
 یف یفکی هذاو  امتناعهما نّایب قد و جهتان هیفف اآلخر، اقتضاء سیل أحدهما فاقتضاء آلخر،ا

 عـودی ثم ن.یاألثن نیب فارق من البدّ نقول: لیالتفص یفو  اناک فیک منه نیئیش لّک حصول
  محال. هو و ذاته یف جهتان لزمیف نهما،یب االفتراق و كاالشترامابه یال المکال

  
  واحد دمجرّ نور ،نوراالنوار من صادر اوّل انّ یف الثانی: الفصل

و  ماسـبق یعلـ جهاتـه تعدّدت االّو  نور معها منه حصلیفال ظلمۀ، وجود فُرض ان و
و  واحـدة انـتکل ظلمۀ، منه صدر فلو ظاهرة؛ ثرتهاک العارضۀ و ۀکالمدر المجردة االنوار
 ان تصوّری لم المّ االنوار فنور .طالنهبب شهدی الوجودو  الظلمۀ و االنوار من رهایغ وجد ما
 ن،ینـور ال و ئـۀیه أو غاسـق مـن ظلمـۀ لحصول انکام الو  ثرةک وحدته یعل به حصلی

 مسـتفادة ۀیـظلمان ئـۀیبه نوراالنـوار عن متازیال ثم واحد. مجرد نور منه حصلی ما فأوّل
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 مختلفـۀ ریغ جردةالم مایس االنوار انّ من برهن ما مع نوراالنوار جهات تعدّدیف نوراالنوار،
 و مالکبال االّ سیل منه، حصل يالذ األول النور نیب و نوراالنوار نیب زییالتم ذاإف ق.یالحقا
 مـال،کال یفـ دیـالمف النورکـ ونکـیال المسـتفاد النـور المحسوسات یف انّ ماکو  النقص
 و دیـفالم بسبب وضعفها مالهاک ختلفی قد العارضۀ االنوارو  ذاک مهاکح المجردة فاالنوار
 مـا أو السـراج، مـن و الشـمس مـن النور قبلی واحد طیحاک ه،داستعدا و القابل اتّحد ان
 أتـمّ الشمس من قبلی االرض انّ نیبو  الشمس شعاع من االرض یعل الزجاج من سکنعی
 و مـالکال یفـ التفاوت انّ یخفیال و السراج من قبلی ما أو الزجاج من هایعل سکانع اممّ
 مـالک ختلـفی و واحـداً الفاعل ونکی قدو  هنایه نیدیالمف لتفاوت االّ سیل نهمایب صقالن

 االرض، و الشـبح و ورالبلّ یعل الشمس شعاع من قعی ماک القابل، بسبب نقصانه و الشعاع
 نوراالنـوار وراء فمـا لـه؛ قابل ال دالمجرّ النورو  أتمّ مثالً الشبح أو البلّور قبلی يالذ فانّ
 المحـض النور هو بل له، علّۀ ال نوراالنوار مالکو  فاعله رتبۀ بببس ونکی نقصه و مالهک
  نقص. ال و فقر شوبهیال يالذ

 نکـمم النـور بنـور فتخصّصـها مال،کال یالتقتض یه ثیح من هیالنور هیالماه سؤال:
  معلول؟

ص ۀیذهن ۀیلّک یه جواب:  أصـل سیل واحد، شئ نیالع یف ماو  بخارج نفسها التتخصّ
  .ینیالع یعل التتصوّر اعتبارات یللذهنو  مالک و

 یبلـ ه.یـال االشارة سبقت قد مکتح »النقص و مالکال قبلیال بذاته مئالقا انّ« لیق ما و
 مـن نهـایب التفـاوت ونکـی ــ هـایال ریسنشـ یالت ـ دةالمجرّ االنوار یعل العارضۀ االنوار
 األقـرب النـور هوو  حدوا االنوار بنور حاصل اوّل انّ فثبت القابل. و الفاعل رتبۀ ن:یوجه
 یغنـ نفسـه یفـ ریـفق األقرب فالنور ».بهمن« ۀیالفهلو بعض سمّاه ربّماو  میالعظ النور و

 و االنفصـال انّ علمـت فقـد شئ، منه نفصلی بأن سیل نوراالنوار من نور وجودو  باألول
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 اذ شـئ، عنـه نتقـلی بـأن ال و ؛کذل عن نوراالنوار یتعالو  االجرام خواصّ من االتّصال
 تضـمّنی فصالً کل رناکذ قدو  نوراالنوار یعل ئاتیاله استحالۀ علمتو  تنتقل ال ئاتیاله
 لّکـ یف تعرف ان ینبغی ذاکفه فحسب، به موجود أنّه یعل االّ سیل الشمس من الشعاع انّ
  جسم. انفصال أو عرض نقل هیف تتوهّم الو  دمجرّ أو عارض شارق نور

  
  زخالبرا امکأح یف الثالث: الفصل

 عیـبجم طیمحـ بـرزخ نکـی لم ان انّهو  اتیغا الجوانب عیجم یف لالشارات انّ اعلم
 رهـایغ و ۀیالجرم ۀعالمجتم المترتّبات یتناه کل نیتب قد و ـ كاکلالنف قابل ریغ البرازخ
و  شـئ ال یال واقعۀً االجسام عیجم عن خروجها و عبورها عند االشارة و ۀکالحر انتکل ـ

 رةیـثک بـرازخ أو لالنفصـال قـابالً لّکـبال طاًیمح انک سواءو  هیال شارةاال تصوّریال العدم
 مـن فالبـدّ ـ لتنفص أن نکمم ریغ انّه فُرض ان و ـ البرازخ هذه من واحد لّک فانّ متألّفۀ،
 محـال هوو  الصوب و شئ یال ۀکالحر قعیف انقسامها، و فهایتأل نکمیف مؤتلفۀ، ونکت أن
 ،دفعۀً واحداً جسماً جعلی طیالبسو  بکتتر یحتّ الًأوّ أفرادها حصول من البدّ المختلفاتو 
 مـا المتشـابه الواحـد المنفصـل ریالغ طیالمح من فالبدّ ؛کذل قبلی اممّ انک ان يتجزّی ثم
 شـابهتم واحـد فانّـه مختلفتـان، جهتـان فسـهن منـه حصلیالو  الوهم یف أجزاء له فرضی
 ونکـیال فـاذاً .یالعال فهو منه قرب ما لکو  لوالع هو و واحدة جهۀ االّ نفسه من حصلیال

  ط.یالمح البرزخ هو هذاو  زکالمر هوو  عنه البعد ۀیغا یف االّ األسفل
 كالمتحـرّ انّ نقسـم،یال ــ ریغ ال هو انّه المفروض ـ الجهۀ منه ما انّ یعل دلّی مما و
 الفوق ونکیال نئذیحو  فوق یال هیجزأ أقرب عبور بعد كتحرّی ان فامّا قسمه، لو فوق یال
 یفعلـ األقـرب. الجـزء مـن االّ الفوق جهۀ ونکیفال فوق، من كتحرّی أو بعد؛األ الجزء االّ
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و  لـه مـدخل ال اآلخـر الجزء ونکیف الجهۀ، هو جزؤه جهۀً فرضیما جملۀ ریصی نیرَیالتقد
 هـذا سیلـو  الجهـۀ یفـ لـه مـدخل ال ما معه أخذنال يالذ الجهۀ منه ما نیع یف المناک
ۀ صـار تهیغا یال كالمتحرّ وصل اذا د،المحدّ ۀیزکبمر نیالمتع لسفلاک  مـن حجمـه لحصـّ
 و رهیـغ انـهکم ونکی ه،یف بأنّه انکم یال نسب شئ لّکو  بذاته يالقصو ۀیالسفل له لّکال
 االنتقـال نکی لم ان له، اناًکم فُرض ما أجزاء یال بالنسبۀ أجزائه تبدّل صحّیو  أجزائه ریغ
 هیـحاو بـاطن هـو انکـالم فاذن رها.یغ یف ماک ۀیلکبال النقل أو ،كاالفال یف ماک ۀیلکبال

  له. انکم ال له يالحاو ماو  األقرب
  

  الواحد قاعده
 ریـغ خواه ؛شودینم صادر نور ریغ و نور یعنی ،شودیم صادر نور تنها نوراالنوار از
 دیـپد سـتا ممکـن هکـ چهآن شود.ینم صادر هم نور دو عرض. ای باشد جوهر ،نور
  است. واحد نور د،یآ

 و نـور هک جاآن از ،شود صادر نوراالنوار از) ظلمت( نور ریغ و نور اگر یکم: لیدل
 دو هـر اگـر داشـت. خواهنـد ياژهیـو ياقتضا دامک هر همند، ریغ ای زندیدوچ ظلمت
 هکـ هسـتند یکی هکبل ستندین دو دو، نیا هک شودمی معلوم ،باشند داشته واحد ياقتضا
 آن مسـتلزم نوراالنـوار از) ظلمـت و نـور( زیچ دو صدور پس م.یاخوانده دو را آن ام

 باشد برابر نور لیم و اقتضا با هک یجهت یکی باشد، جهت دو يدارا حق ذات هک است
 هکـ اسـت نیـا آن الزمـه پـس باشـد. برابـر ظلمت ای نور ریغ ياقتضا با هک یجهت و

  است. محال یقیحق واحد يبرا داشتن هتج دو و باشد داشته جهت دو نوراالنوار
 نـور انیم تقابل خاطربه باشند، ظلمت و نور نوراالنوار، از صادر اگر گر،ید ریتعب به
 و شـود صـادر اسـت، شـده صادر نور هک یجهت آن از ظلمت نیست ممکن ظلمت، و
 .شـود صـادر اسـت، شده صادر ظلمت هک یجهت آن از نیست ممکن هم نور ،سکبالع
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 ظلمـت یمقتضـ جهت یکی و نور یمقتض جهت یکی ؛باشد داشته جهت دو دیبا پس
  است. محال نوراالنوار از ظلمت صدور پس .ستین سازگار نوراالنوار بساطت با نیا و

 ياقتضا اگر چون است، یهیبد مطلب نیا اوالً رایز .است نور تنها نور، هر ياقتضا
 ریـغ رایز باشد، خود ضینق یمقتض هک است آن اشالزمه باشد، نور از ریغ يزیچ نور،
 يمقتضـا هکـ اسـت نیـا اشالزمـه باشـد، ظلمت نور يمقتضا اگر .است ظلمت نور،
 اًیـثان اسـت. نیتبـا و يدور تینها ضینق دو انیم هک آن حال و باشد آن ضینق يچیز
 نـور، ریغ و نور انیم نیتبا وجود خاطربه بطلبد، را آن و باشد نور ریغ یمقتض نور اگر
 نفسـه عن الشئ سلب« به امر نیا باشند. هم طالب ،نیمتبا امور هک است نیا اشمهالز
  انجامد.یم »لنفسه الشئ ینف ای

 نـد،کینمـ اقتضـا را نور از ریغ يزیچ پس ،است محض نور نوراالنوار هک جاآن از
 بـا ایـ) نوراالنـوار از صـدور در( یفرض نور ریغ آن شود.ینم صادر او از نور ریغ پس
 تفـاوت اگـر و است نور و ستین نور ریغ ،ندارد تفاوت اگر ؛ندارد ای دارد تفاوت رنو

ن یـدر ا و باشـد داشـته نور جهت ياقتضا از ریغ ییاقتضا هک است نیا آن الزمه دارد،
  باشد. داشته جهت دو که است این اشالزمه یعنی شود،یم مطرح یقبل لیدل صورت

  
  برهان تکمله
 :ردکـ اضـافه تـوانیمـ شـود آورده قاعـد نیا بر هک یلیدل هر در .یقبل لیدل دنباله
 ظلمـت، و نـور خواه باشند، نور دو آن خواه است، محال یتعال حق از زیچ دو صدور
 تعدد مستلزم يزیچ نیچن صدور شود. تصور هک يگرید امر هر ای ظلمت دو هر خواه
 فـاتمنا واجـب بسـاطت و محـض وحـدت با جهت تعدد نیا و است حق در جهت
 جهـت دو است، دوتا چون شود. صادر نوراالنوار از ستین نکمم هم ظلمت دو دارد.
 صادر ظلمت نوراالنوار از اگر شود.یم نقض نوراالنوار بساطت و وحدت و خواهدیم

 نیـا همـه شـود. صـادر آن ضینق ،يزیچ از هک است آن اشالزمه ن،یبرا عالوه ،شود
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 از چـهآن پـس .)شـودیمـ هیـارا ریـتعب نیهمـ يبعـد فصل در( است. محال هافرض
  است. واحد مجرد نور شود،یم صادر نوراالنوار

 ،شـود صـادر نوراالنـوار از ظلمـتچـون  يگرید امر همراه به نور اگر دوم: لیدل
 صـادر ينـور اصـالً دیـبا ایـ . در این صورتاست محال نور همراه به ظلمت صدور
 لهیوسـبـه و ظلمـت از پس نور دیبا ای ،است بداهت خالف و محال هم نیا هک نشود
 ــ1 ه:کـ اسـت نیا اشالزمه رایز .است محال هم نیا شود، صادر نوراالنوار از ظلمت
 علت اخس ـ3 باشد اشرف آن صدور در واسطه اخس ـ2 باشد اخس از متأخّر اشرف
 ظلمـت اول سـتین نکـمم نیبنـابرا اسـت، محال لوازم نیا همه چون و باشد اشرف
  د.یآ دیپد
 هـم نیـا باشـد. شـده صـادر یتعـال حق از متعدد انوار هک است نیا يبعد رضف
 و نـور صـدور پـس .بـود خواهد نوراالنوار در جهت تعدد مستلزم رایز ست،ین نکمم

 یبـاق گـرید فـرض اسـت. محـال نوراالنـوار از نـور، و نور ،ییتنها به ظلمت ظلمت،
 باشـد. طیبس محض واحد نور ،شده صادر یتعال حق از چهآن هکنیا جز ماند نخواهد
 طیبسـ اگـر م.یگفتـ را آن االتکاش هک است ظلمت و نور همان نباشد محض نور اگر
 آن اشالزمـه ،نباشد نور اگر باشد. ظلمت و نور از بکمر هک است آن اشالزمه ،نباشد
 نـه و نـور دو نه و ظلمت کی نه پس م.یزگفتین را آن الکاش هک باشد ظلمت هک است
 نیـا مانـدهیبـاق فـرض تنهـا پس شود.ینم صادر نوراالنوار از ظلمت، کی و نور کی

  باشد. نور شود،یم صادر نوراالنوار از چهآن هک است
  
  نوراالنوار از بسیط نور صدور الکاش
 اسـت نیـا اشالزمه باشد، محض طیبس نور ،شودیم صادر نوراالنوار از چهآن اگر

 نیـا در تفـاوتش باشـد، داشـته یتفـاوت اگر رایز د،باش نداشته یتفاوت نوراالنوار با هک
 ظلمـت و نـور نوراالنـوار، از جهیدر نت و باشد ختهیدرآم ظلمت با اول صادر هک است
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 هـم آن الزمه باشد، راستهیپ ظلمت از ،است اول صادر هک ينور اگر و باشد آمده دیپد
 يبـرا یکـی تیـعل صـورت، نیـا در باشـد. برابر نوراالنوار با اول صادر هک است نیا
  ندارد. تیاولو آن تیمعلول از يگرید

  
  تشکیک طریق از یادشده اشکال از پاسخ
 و شـدت در اول نور و نوراالنوار تفاوت است. فیضع و دیشد درجات يدارا نور
  نوراالنوار. با آن برابري نه و آمد خواهد الزم اول نور ترکیب نه بنابراین، است، ضعف
  

  اشکال تکرار
 هکـ باشـد داشـته يزیچ نوراالنوار اگر ندارد؟ اول نور هک دارد يزیچ النوارنورا ایآ
 عبـارت آن بـودن نـور ظلمـت. و نـور از است عبارت اول نور پس باشد، نداشته نیا

در  ؛نـدارد هکـ چـهآن از است عبارت هم آن ظلمت دارد، نوراالنوار هک چهآن از است
 اگـر یول شود. صادر نوراالنوار از ستین نکمم و شودیم بکمر اول نور ن صورتیا

 علـت را نوراالنوار چرا باشد، داشته زین اول نور امل،ک طوربه دارد نوراالنوار هک هرچه
 صادر ،دارد نوراالنوار هک را یمالک هر هکآن حال و معلول را اول صادر و دیردک فرض
 در معلـول یکـی و باشـد علـت کیـ شـده باعث هک یتیاولو س.کبالع و دارد زین اول
  ست؟یچ

  
  پاسخ تکرار
 آن، الزمه رایز .باشد داشته یظلمان أتیه اول صادر هک ستین نیا به دو آن تفاوت
 انـوار هکـ نیـا بر عالوه .است محال هم نیا و است نوراالنوار از ظلمت و نور صدور
 نـور انیـم تفاوت پس .ندارند ینوع تفاوت ای يماهو و یذات تفاوتگر یدکی با مجرد
 بـه دو آن تفـاوت جـهیدر نت .سـتین ینـوع و يماهو و یذات تفاوت نوراالنوار، و اول



204 
 

 یکـی فـرع؛ يگـرید و است اصل یکی یعنی است، نقص و مالک به ای وضعف شدت
 و نوراالنـوار از اول صـادر صـدور( ر.یـغ از يگـرید و دارد خـود از را ماالتک همه
  .)است کیکتش مستلزم اول صادر از یعرض انوار صدور
 یسـک یا چیزي عرض در هم اول صادر ست.ین یسک یا چیزي عرض در وراالنورن
 هرچنـد( سـتند.ین یسـک یـا چیـزي عـرض در مطلـق طـوربه زین یعرض انوار ست.ین

 هـم است ختهیآم هم به ظلمت و نور هک عتیطب عالم .)هستند هم عرض در خودشان
 نوراالنـوار ـ1 دارد: وجود یطول امر چهار مکدست ،رونیاز ا .ستین يزیچ عرض در
  ظلمت. با مخلوط انوار ـ4 یعرض انوار ـ3 اول صادر ـ2

 یعلتـ ن حالیدر ع و هستند هم عرض در شتر نوع ای اسب نوع مانند یعیطب انواع
 دارنـد، هـم طـول در یعلت هک حال نیع در هم یعرض عقول دارند. خودشان طول در
  باشند.یم هم عرض در

  
  تشکیک معانی
 و اول صـادر انیـم تفـاوت در داند.یم ضعف و شدت را حلّ راه ،اشراق متکح

 نیـا .يزیـچ فاقـد و يزیـچ يدارا یعنـی ضعف است. اوردهین شتریب شرح نوراالنوار،
 یاشـراق رکـتف بـا هکـ اسـت ظلمـت و نـور از اول صادر بودن بکمر همان اشالزمه

 نـاًیقی پـس داننـد.یمـ محال اول صادر در را ظلمت لحاظ که جاآن از است. ناسازگار
 و بـودن فاقد یعنی بودن ناقص ست.ین نیا نقص و مالک ای ضعف و شدت از مقصود
 و ردهکـ حیتصـر ضـعف و شـدت بـه اگرچـه بـودن. روا آن در ظلمـت یعنـی نیهم
 صـادر در ظلمـت رسـوخ مستلزم هک یضعف و شدت و نقص و مالک یول ،اندرفتهیپذ
  نباشد. اول
 چهآن هک است نیا آن، از مقصود و است ضعف و دتش به تفاوت گر،ید ریتعب به
 از اسـت. نقـص نشـان نیـا ؛دارد او از یولـ دارد هم اول صادر ،دارد نوراالنوار هک را
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 اسـت. چیهـ نوراالنوار به ارتباط و اتصال از نظر قطع و ذاتاً ندارد. يزیچ چیه شیخو
 ارتبـاط لحـاظ ابـ و جهت نیا از نظر قطع یول اوست، یذات نقص و ضعف نشان نیا

 خـاص ضـعف و شدت مراد پس است. آخر تا اول از ماالتک عیجم واجد نوراالنوار،
 یف اول صادر باشد. اول صادر در ظلمت و نقص مستلزم که ضعفی و شدت نه ،است
 و نفسـه یفـ نوراالنـوار است. یغن نوراالنوار به استناد با و ریبالغ یول است ریفق نفسه
 است بالذات یغن یکی هک است نیا در دو نیا تفاوت پس ست.ا یغن بذاته و ذاته یف
 یغنـ يگـرید و ریبـالغ یغنـ یکـی اگرچـه ،هسـتند یغن دو هر ر.یبالغ یغن يگرید و

  معلول. يگرید و است علت یکی خاطر، نیهم به و است بالذات
 فیضع میینگو ؛میباش داشته دیبا وجود سلسله و عقول سلسله در را عبارت نیهم
 وجـود یدرجات یعنی .است واجد ف،یضع به نسبت املک و است فاقد امل،ک به نسبت
 اگـر باشـد. نداشته را آن است ممکن و باشد داشته را آن ضعیف است ممکن که دارد
 ظلمـت و نور یا عدم و وجود از مخلوط فیضع هک است نیا اشالزمه ،باشد گونهنیا

 صادر نور یا وجود از ،باشد متظل و نور یا عدم و وجود از مخلوط هک يزیچ و باشد
  شود.ینم

  
  عقول یا انوار تفاوت
  است: شده داده پاسخ دو انوار یا عقول تفاوت مسأله در
 یعـدم يهـاجنبـه نیـا و است معلول وجود شود،یم صادر علت از هک چهآن ـ1
 است شده صادر علت از يزیچ است. شئ تیمعلول لوازم از هکبل ست،ین یشدن صادر
  است. عدم به ختهیآم ت،یمحدود و داشتن اندازه طرخابه هک

 دیشـد مرتبه ماالتک يهمه واجد ،یفیضع مرتبه هر هک است این ترقیدق ریتعب ـ2
 هسـت فیضع مرتبه ماالتک همه واجد دیشد مرتبه هر و قتیرق صورتبه یول است
 نیـا رد یغن علت با فیضع معلول انیم تفاوت گر،ید ریتعب به قت.یحق صورتبه یول
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 قتشیحق دارد، معلول را چهآن و دارد معلول را اشقهیرق دارد، علت را چهآن هک است
 عبارت علت و علت یاجمال مرتبه از است عبارت معلول گر،ید ریتعب به دارد. علت را

  معلول. یلیتفص مرتبه از است
 ایـ صـرف نور هاآن همه دارند. واحد جوهر کی اشراق، دگاهید از عقول و نفوس

 بیـترت باشـند. داشـته بیـترت توانندیم مجرد، انوار نیا همه اگرچه هستند مجرد نور
 نـدارد، یتفاوت هم با تینوران در عقل ذات با نفس ذات یول شود.ینم ارکان هاآن انیم
  ندارد. وجود ظلمت آن در هک اندمحض نور دو هر
 اسـت، یوجهـ دو محـض واحـد نیـا است. شده صادر خدا از محض واحد کی
 از فروتـر وجـه جهـت از خـود. از فروتـر به رو یوجه ،دارد یتعال حق به رو یوجه
  شود.یم گرید امر شیدایپ سبب ،خود

  
  اشراق حکمت در هستی مراتب
 ــ2 نوراالنـوار اقـدس ذات ـ1 است: يامرتبه سه اشراق متکح در یشناسیهست
 عـالم مجموعـه مرتبـه سـه نیـا شیدایپ با ندارد. وجود یچهارم مرتبه نفس. ـ3 عقل
  شود.یم لیمکت یهست

  
  برزخی کثرت جایگاه

 دو هـم نفـس د؟دار قـرار جـاک هاانسان و واناتیح مانند یبرزخ موجودات ثرتک
 اوسـت؛ معلـول وجـه نیا از دارد، عقل به رو یوجه از نفس عقل. مانند است یوجه
 هکـ یاجمال التماک به یعنی دارد توجه خود به يگرید جهت از و اوست به ربط نیع
 و همـان خود یدرون ماالتک به او توجه ند.کیم توجه است، نهفته خودش وجود در
 نگـاه خـود خـالق و عقـل بـه هکـ جهت آن از یلک نفس( همان. ماالتک نیا شیدایپ
 دارد. ثـرتک نـد،کیمـ نگاه خودش به هک جهت نیا از یول ندارد یثرتک چیه ند،کیم
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 هکآن حال و ندکیم نگاه خود مادون به هک اندگفته فلوطینا مانند اشراقی حکیمان البته
 و حـدّ یبـ ماالتک ،ندکیم نگاه خودش به که گاهآن مییبگو دیبا) ندارد وجود مادون
 تعقـل یعلمـ صـورت بـه دارد تحقق خودش در و است الوجودنکمم هک را يااندازه
 ،رونیـاز ا .نندکیم دایپ یخارج و ینیع وجود هانیا ،است تام تعقلش چون و ندکیم
 نـدارد. وجود شتریب موجود سه پس .یلک نفس نیریز يرو از است عبارت جهان نیا
  .یلک نفس نیفرود وجه از عبارتند هم ثرکمت يموجودها نیا

  
  گریدکی با قاهر انوار تفاوت
 ریسـا در را سخن نیهم است. ضعف و شدت به نوراالنوار و اول نور انیم تفاوت
  است. ضعف و شدت به زین هاآن تفاوت .گفت توانیم زین نور مراتب

  ست؟یچ به انوار ضعف و شدت پرسش:
 نوراالنـوار هکـ اسـت نیـا بـه اول نـور و نوراالنـوار انیـم ضعف و شدت پاسخ:
 از،یـن بـا انکام دارد. انکام اول، صادر نور یول دارد غنا و استقالل ضرورت، وجوب،
  ت.اس همراه فقر، و یوابستگ حاجت،
 جـانیـا سـت؟یچ بـه یانکام انوار دیگر یا انوار ریسا با اول صادر نور انیم تفاوت

 رنـد،یفق همـه ،)انـدنکمم همه رایز( نکمم یکی باشد واجب یکی هک ستین گونهنیا
 ضـعف و شـدت كمـال ،اسـت ضعف و شدت به هاآن تفاوت اگر دارند. ثرتک همه
  است: شده مطرح تفاوت يبرا عامل دو آن، به پاسخ در ست؟یچ

 اسـت دتریشد ای دیشد است، تریغن ای یغن هاآن از یبرخ فاعل :یفاعل تفاوت ـ1
  ست.ین تریغن ای یغن دتر،یشد ای دیشد گر،ید یبرخ فاعل و

 رد.یـگ تعلـق گرید یبرخ به انوار درجات از یبرخ ستین نکمم :یقابل تفاوت ـ2
 شـتریب ،نندکیم افتیدر فاعل از هک يرنو ،رونیاز ا است، شتریب هاآن از برخی تیقابل
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 یحسـ ينورهـا از یبرخـ ضـعف و قـوت هکـ گونههمان است. تراملک و دتریشد و
 گونـهنیهم هم عقل و مجرد نور در ،استشان تیقابل و تیفاعل در گر،یدکی به نسبت
 است واحد فاعل کی دیخورش هکنیا با است. روشن امر نیا یحس ينورها در است.
 بـه هکـ گـاهآن ،ندکیم سکمنع را نور اندازه کی تابد،یم سنگ بر که گاهآن د،تابیم و
 نیسـت نیـا جز هاآن تفاوت ند.کیم سکمنع را يشتریب نور خورد،یبرم نهیآ و شهیش
از  اسـت، شـتریب شـهیش و نـهیآ تیقابل و دارد تفاوت شهیش تیقابل با سنگ تیقابل هک
 زیـن مجـرد انـواردر مـورد  است. شتریب کنند،می دریافت خورشید از که نوري ،رونیا
  است. دتریشد نورش ،باشد شتریب تشیقابل هک هر است، گونهنیهم

 يزیـچ بـه دیخورشـ هیـناح از هکـ ينـور اسـت. نکمم تفاوت زین فاعل هیناح از
 دریافـت را نـور که واريید دارد. تفاوت تابد،یم يزیچ به شمع از هک ينور با تابدیم
 فاعل هیناح در تفاوت یول ،است ردهکن تفاوت تیقابل و است یکی دو هر در کند،می
 اسـت. گونـهنیهمـ زین مجردات در شمع. نور جا کی و است دیخورش جا کی ؛است
 اول صـادر هکـ ينـور از است شتریب مراتب به ،شودیم سکمنع نوراالنوار از هک ينور
 هـاآن ضـعف و شـدت و ختالفا باعث هافاعل اختالف و ندکیم صادر بعد مرتبه به
  است. شده ضعف و شدت در متعدد انوار پیدایش سبب هافاعل تفاوت است. شده

 انیـم اخـتالف ها،تیقابل يتساو فرض در ،بود نوراالنوار تنها نورها همه فاعل اگر
 نند،کیم اقتباس نوراالنوار از یبعضه کنیا به توجه با یول نبود. تصور قابل مجرد انوار
 متعدد انوار اختالف سبب هافاعل در اختالف نیا ،...و نفوس از یبرخ عقل، از یبعض
  است. شده ینامتناه و

  
  هاقابلیت تفاوت علت

  است؟ متفاوت هاتیقابل چرا پرسش:
 خاطر، نیهم به و است شده صادر نوراالنوار از واسطهیب هاقابل یبرخ رایز :پاسخ
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 بـه و متـرک هـم آن تیقابل و بوده ترفیضع ها،قابل یبرخ فاعل دارد؛ يشتریب تیقابل
 تفـاوت ضعف، و شدت جهت از ،است ردهک عطا هاقابل به هک را چهآن جهت، نیهم

 تیـقابل نظـر از هـا،تیفاعل تفاوت بهبا توجه  پنجم و چهارم نور مثال، عنوان به دارد.
  اند.ردهک دایپ تفاوت زین

 عقـل از و شـده صـادر اول عقـل تنها دخداون از ز،ین گرید يهامتکح دگاهید از
عد و قُرب جهت از هافاعل تفاوت ،رونیاز ا .طورنیهم و دوم عقل اول،  و مبـدأ بـه بُ
 یاعلـ مبـدأ ضیفـ از واسـطهیب یکی است، شده هاتیقابل در تفاوت سبب ،العلل علۀ

 رایـز دارد، يشـتریب سـهم یاولـ داسـتیپ و باواسـطه يگرید و است بوده برخوردار
 تیـعنا واسـطهیبـ یاعلـ مبـدأ از هک چهآن تمام تواندینم و دارد انکام جهت واسطه
  ند.ک منتقل است، شده

  
  دیگر دیدگاهی از انوار تفاوت

 باشـد، شـده صـادر یتعـال حق از واسطهیب یهست عالم همه هک فرض نیا بر یول
 ارتبـاط خاص یمعن به تیماه با صورتنیا در آن پاسخ نمود. هیارا يگرید پاسخ دیبا

بایـد در جـاي خـود  هکـ اسـت لیمسا از ياریبس حلّ راه تیماه نبودن مجعول دارد.
  مورد بحث قرار گیرد.

 هـر یولـ اسـت، شـده ظاهر ای صادر یتعال حق از عالم همه اگرچه اساس، نیا بر
 از هکـ چـهآن ژه.یـو يهـافاعـل و هـاواسـطه نـه ،دارند ياژهیو يمجار هانیا از کی

 نخسـت ،برسـد مـا به هکنیا يبرا یول ،دیآیم آن از واسطهیب همه د،یآیم سرچشمه
 مـا از شـتریپ و یوسـط نقـاط برسـد. مـا به تا باشد ردهک یط را باریجو قبل نقاط دیبا

مَتِ یحتـ و ندارنـد تیفاعل و تیعل سِمَتِ  ضیفـ جـادیا و شیدایـپ در وسـاطت سـِ
 جـادیا در نـه ،دارنـد ضیفـ وصـول در يگـرواسطه و بودن مجرا سِمَتِ هکبل ،ندارند
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  ض.یف
 نـه است، نکمم موجودات همه يبرا) مستقل فاعل البته( فاعل یک فرض هم پس

 جهـت يبـرا و اول عقل گرید یجهت يبرا و باشد فاعل نوراالنوار ،یجهت يبرا هکنیا
 یقـیحق فاعـل از یهسـت م،یبرس وجود دره ته به تا هک ياگونهبه ...و دوم عقل یسوم
 خـود یاسـیق و ینسب وجود در ثراتک نیا است ممکن هم و باشد گرفته اریبس فاصله
 عـالم همه فاعل هک فرض نیا بر شوند. لحاظ اریاخت و اراده يدارا هم و باشند یقیحق
 وجود آن در یثرتک گونهچیه هک است ردهک جادیا يواحد امر به را همه او باشد، یکی

 وسـاطت يمعنا به تیعل یول ؛است نشده ارکان هم تیعل حال نیع در و باشد نداشته
  آن. شیدایپ و جادیا نه ،ضیف انیجر در

  
  یفلسف نگرش در تیعل
 بخشـد،یمـ یهست هک چهآن تنها اند.ردهک ریتعب بخشیهست به را علت و فاعل اوالً
 سـتین علـت اسـت، یبخشیهست شرط یول بخشدینم یهست هک چهآن و است علت
  ست.ا سازنهیزم تنها هکبل

 را معلـول ییتنهـابـه تام ناقص. يگرید و تام یکی اند،دانسته قسم دو را علت اًیثان
  ند.کینم نیچن ییتنهابه ناقص ند.کیم جادیا

مت ناقص يهاعلت ایآ هک ساخت مطرح توانیم را پرسش نیا  یبخشـیهسـت سـِ
 اجتمـاع و ندارنـد یبخشـیهسـت سمت ییتنهابه کیهر هکنیا به توجه با نه؟ ای دارند

 بیـکتر نیـز و باشـند نداشته یبخشیهست سِمت کیچیه هک عناصر و عوامل مجموعه
 بیـکتر هکـبل ستین یلیتحل یِقیحق بِیکتر رایز بود، نخواهد بخشیهست هم، با هاآن
 ،نبـوده حیصـح اسـاس و هیـپا از تام، و ناقص به علت میتقس فرض پس است. يماد
  است. بوده میتعل امر سهولت آن از هدف هکبل

 وجود ضیف خودش ،یفعل يهاوساطت و يمجار بدون بخش،یهست یگاه ،يبار
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 جـاد،یا نـه و انیـجر در وسـاطت و امجر با یگاه و رساندیم عالم درجه یاقص به را
 واسـطه نه ،است انیجر در واسطه تنها هک است آب يجو مانند امجر رساند.یم ضیف
 نـهیزم تنهـا ند.ک جادیا را آب هکآن نه ،رساندیم مقصد به را آب آب، يجو جاد.یا در
مت نیـا در بـاریجو اگـر حـال ند.ک عبور آن از سرچشمه آب هک ندکیم فراهم را  سـِ
  دارد. فیلکت هک شودیم یانسان مانند يزیچ باشد، اراده و اریاخت يدارا بودن امجر
 يمجـرا یعنـی نـد،کیمـ جـادیا را خـود يمجـرا خـود جوشش، حال در منبع آن

 و يجـو ابتـدا هکـ سـتین نیچن ست.ین آب انیجر از مستقل و یواقع يامر ،مفروض
 هکـ هرجـا از ،رهاسـت چشـمه نیـا آب بزنند. چاه ای چشمه بعد ،نندک جادیا را مجرا
 هیـنظربـر اسـاس  یالهـ ضیف و تیفاعل شود.یم بارشیجو جاآن برود و شود يجار
  است. چشمه نیهم است، یاشراق رکتف با موافق هک شدن، زیلبر و رفتن سر ضان،یف

 .اسـت بـوده جوشش حال در ابد به تا ازل از وستهیپ باشد، او یذات ضانْیف نیا اگر
 گونـهچیهـ و نـدکیم باز يگرید سمت به را راهش باشد، مانع مجرا و يجو اگر طبعاً
 ،حـال هـر در رد.یـگینم دهیناد زین را هاآن استعداد اگرچه ندارد، يمجار به یوابستگ
 ردکـ ضانیف هک گاهآن تا باشد ردهک درست را مجرا و نهیزم زین قبالً هک ستین نیا مراد
 بـاریجو و سـازنـهیزم خـود د،یـآیمـ هک یآب برود. يجو انیم از میمستق رفت، سر و

 سـر و دیـآ جوش به است، يمساو جهاتش همه هک ياقابلمه هرگاه است. نک درستْ
  شود.یم مجرا جهاتش همه و رودیم سر جهاتش همه از برود،
 منحصـر تیفاعل سِمت ندارد. تیفاعل سِمت از يااندازه چیه مجرا صورت، هر در
 یعنـی تیـفاعل است. تیممِد لوازم از هم تیفاعل و اوست تنها ممِدّ رایز خداست، به
 از تا شودینم یخال چشمه نیا گاهچیه 13مجرا. هم و است انیجر هم ،خود هک ضانیف

 اسـت. يسـرمد هکـبل يابـد و یازلـ ضیفـ ل،یـدل نیهمـ به فتد.یب انضیف و جوشش

                                                 
  .ضان، اشراقی است و صدور، مشائی و تجلی، عرفانی استفی ـ 13
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 هکـ يموجود یول بود. خواهد گونهنیهم است، بخشیهست يپُر فرط از هک يموجود
 قولی ومی« مهیرک برود. سر تا شودینم پر گاهچیه باشد، یخال تو و فمجوّ و نباشد پُر

 بهشـت بـه اگر ندارد. جهنم به اختصاص 14،»دیمز من هل تقولو  امتألت؟ هل لجهنم
 عـالم نیا از ياگوشه هر به هکبل د؟یمز من هل گفت: خواهد امتألت؟ هل ندیبگو هم

 هـل نـدیبگو دارد، خـود ذات مرتبـه در را انکـام و فقـر صفت هک یتوخال و مجوف
 قابل آن از باالتر هک انددهیرس او به هک یسانک به یحت د؟یمز من هل دیگویم امتألت؟
 هکـ اسـت شـده سـفارش گنجـد،ینم هم خاص هکبل متعارف فهم در و ستین تصور
 رکـذ نیـا به مترنم بودند، ردهکن هم سفارش هابدان اگرو  15»علماً یزدن رب« ند:یبگو

 را دیـمز من هل و یزدن رکذ وستهیپ است، یتوخال و مجوف هک نکمم موجود بودند.
 تیـعل و تیـفاعل و تیـخالق متسـِ  اسناد ،رونیاز ا شود،ینم پر گاهچیه چون دارد،
 و مفـرِط انیـم تفـاوت زانِیم نیا .یقیحق نه ،است يمجاز او به یقیحق مالک هر هکبل

ط  هـر بـه یقـیحق يمعنـا بـه تیممـد اسـناد برند. گمان خلق هک چهآن نه ،است مفرَ
 تیـعنا مـورد و امـلک موجـودات به تیممد مادون اسناد است. غلوّ ،ینکمم موجود
ن یـدر ا دیباشـ داشـته نظـر در را یربّ ما يبرا فرمود هکچنان ست.ین غلو خدا، خاص
 ربّ یژگیو رایز م،یستین خالق و ربّ ما دیبدان تنها 16.»ماشئتم فضلنا یف قولوا« صورت

 یسـانکدر مـورد  حتمـاً است. یتعال حق به منحصر تیممد و است تیممد خالق، و
 فتقهـا و رتقهـا كعبـاد أنهـم إالو بینها  ال فرق بینک« اند:فرموده هکچنان گفت توانیم
  17».كدیب

                                                 
 .30ق، ـ 14
 .114طه، ـ 15
 .104تحف العقول، صـ 16
 .803، ص 2ـ مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج17
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  نوراالنوار ماهیت در کمال اقتضاي علت
 مطـرح پرسـش نیا حال .ندارد علت نوراالنوار مالک نیهمچن و نوراالنوار پرسش:

 ،یهـ ثیـح مـن نـور تیـماه هکـ ستین یکش ست؟یچ نوراالنوار تیماه هک شودیم
 مـالِک ينور هر هک بود نیا اشالزمه ،بود مالک یمقتض اگر رایز ست،ین مالک یمقتض

 یمقتضـ نـور تیـماه پس .دارد را نور تیماه ينور هر رایز باشد، داشته را نوراالنوار
 مـالک بـه نـور تیـماه تخصص ای نوراالنوار و نور مالک پس ست،ین تیتمام و مالک

 نـور، مراتـب گـرید و نوراالنوار به نور تیماه نسبت باشد. داشته یعلت دیبا نوراالنوار
 علـت آن باشد، داشته یعلت دیبا نوراالنوار مالک به نور تیماه اتصاف پس است، برابر
 تـوانیمـ جاهـانیـا از را یاشـراق مـتکح پنهـان يوجـود اصالت دگاهید( ست؟یچ
  .)افتیدر

 نوراالنـوار، به نور تیماه نیا نسبت و دارد وجود نور تیماه نام به یتیماه پاسخ:
 ۀیالماه« رایز است، روشن آن لیدل است. برابر نور مراتب گرید و دوم نور اول، نور به
 و بـودن نوراالنـوار ياقتضـا ».معدومـۀ ال و الموجـودة ،یهـ االّ سـتیل یهـ ثیح من

 هک است شده گفته هک گونههمان نبود. تیماه وگرنه ستین تیماه در نبودن نوراالنوار
 ثیـح من تیماه گفت دیبا جانیا معدوم، نه و است موجود نه یه ثیح من تیماه
 ب؛کـمر نـور نه و است بسیط و محض نور نه ن؛کمم نور نه و است نوراالنوار نه یه
 محض نور ،یه ثیح من نور، تیماه اگر رایز مجرد، ریغ نور نه و است مجرد نور نه
 نـور همه دیبا بود، مجرد نور اگر و باشند محض نور ،ينور يهاتیماه همه دیبا بود،
  است. يمساو نور مراتب به نور تیماه نسبت باشند. دمجر
 تیـماه کیـ هک شد چگونه است، الاقتضا نور مراتب به نسبت ذاتاً هک نور تیماه

 علـت گـر،ید ریتعب به و يبعد مرتبه نور یمقتض تیماه کی و شده نوراالنوار یمقتض
 از کیـ هـر بـه است، يتساو نور مراتب همه به نسبت هک ينور تیماه نیا تخصص
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 تیـماه کیـ هکـنیا علت ست؟یچ آن مرجح و تخصص كمال و ستیچ نور مراتب
 و نوراالنـوار تیماه جهیدر نت و شده نوراالنوار یمقتض یکی متعدد، انوار انیم كمشتر
  ست؟یچ است، شده اول صادر نور تیماه جهیدر نت و شده دوم نور یمقتض يگرید

 مـن هک است یذهن یلک نور، ریغ تیماه چه و نور تیماه چه ،یلک طوربه تیماه
 یمقتض نه ،است یخارج وجود یمقتض نه ،رونیاز ا .ندارد وجود خارج در یه ثیح
 تیـماه و یعینـ است يامر یخارج وجود یول یذهن است يامر نور تیماه آن. ریغ
 یکـی هکـ سـتین زیـچ چند یا دو دارد، وجود خارج در هک چهآن است. وجود از ریغ
 در هکـبل ،تیـماه مـالک يگـرید و باشد تیماه یکی ای وجود يگرید و باشد تیماه

 کیـ هکـ است روشن نوراالنواردر مورد  ژهیوبه تهکن نیا دارد. وجود زیچ کی خارج
 و مالک و وجود هم ،اوست تیماه هم ینیع قتیحق نیا هک دارد وجود ینیع قتیحق
 يجـا نـور، تیماه يگرید و نور یکی ،داشت وجود زیچ دو خارج در اگر او. تینور
 نـور آن بـه نـه و نـور نیـا به نور تیماه تخصص علت هک داشت وجود پرسش نیا
 و یلـک اسـت يامـر تیـماه اًیـثان و ندارد وجود زیچ دو خارج در اوالً یول ست؟یچ
 و نقـص و مالکگر یدکی به نسبت انوار نیا و است نور هست، هک چهآن پس .یذهن

 وجـود و باشـد وجـود از ریـغ تیـماه هرگـاه ر،گـید ریتعب به دارند. ضعف و شدت
 و گفـت سـخن تیماه بر وجود عروض علت درباره توانیم ،باشد تیماه بر عارض
 تیـماه و سـتین مسـتقل طـوربه یتیماه اصالً هکیدر صورت یول نمود، پرسش آن از

 يزیـچ تیـماه ن صـورتیـدر ا ،یخـارج یغن نور نیا یلیتحل جزء از است عبارت
  م.یباش آن تخصص علت ای ازیامت علت ای مرجح علت دنبالبه تا ستین

 عدم، و آن راست سمت وجود، دارد. قرار عدم و وجود انیم استواء حدّ در تیماه
 در( باشـد. داشـته علـت دیـبا ،رفت وجود سمت به تیماه اگر است. آن چپ سمت
 یعـتب طـوربه و خواهدیم علت موجود تیماه پس .)است گونهنیهم هم عدم سمت
 یولـ عـدم. نـه است وجود نه تیماه ذات در رایز خواهد،یم علت هم معدوم تیماه
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 پرسش نیا باشد، داشته ارتباط ذهن مرتبه به و نباشد یقیحق عروض عروض، نیا اگر
 یعرضـ امـر هـر چون شود، تیماه عارض وجود اگر بود. نخواهد مطرح) مرجح از(

ل  گونـهنیـا اصـالً یولـ م.یده پاسخ را آن دیبا و جاستبه علت از پرسش ،است معلّ
 علـت از یسـک تـا شـود عـارض آن بـر نـور و وجود تا ستین يزیچ تیماه ست.ین

  دارند. وجود خارج در هک یینورها نیهم حدّ از است عبارت تیماه بپرسد. عروض
 آن از یولـ است شئ خود و شئ نور آن هک دارد وجود یخارج ینیع قتیحق کی
 عـارض را وجود ذهن، ظرف در حال( ردک انتزاع یتیماه توانیم ینیع و یخارج نور
 ماننـد ز،یـن نـاتکمم پـس) سـتین یبحثـ د،یـبدان وجـود عارض را تیماه ای تیماه

  ست.ین شیب واحد قتیحق کی خارج درشان تیماه با وجودشان نوراالنوار،
  

  نور مراتب در تفاوت و ذات به قیام در اشتراك
 یجسـمان خـواه ،)باشـند جـوهر یعنـی( باشـند اتذ به قائم هک یزهاییچ پرسش:

 بـه امیـق در رایز رند،یپذینم را ضعف و شدت و نقص و مالک ،یروحان خواه ،باشند
 بـه قـائم هک نوراالنوار هک است نکمم چگونه ،رونیاز ا .ندکمشتر بودن جوهر و ذات
 بـودن هرجـو بـا شدن دتریشد نیا .باشد ملکا ای اشد انوار، گرید از است، خود ذات

 جـوهر بـا هـم بـودن اشرف و اتم و بودن تراملک هکچنان ندارد، يسازگار نوراالنوار
 گـرید اسـت. جـوهر و ذات بـه قـائم نور ،نوراالنوار ندارد. يسازگار نوراالنوار بودن
 معنـا جـوهر يبـرا بودن اتم و اشرف مل،کا ،یلکطوربه هکبل ندارد معنا بودن دتریشد
 سـتین یکش ست.ین نکمم نقصان، و ادهیز به ذات به قائم هرجو فیتوص رایز .ندارد
 شـدند، جوهر اگر ؛ستندین عرض و جوهرند ...و مجرد نفوس مجرد، انوار اول، نور هک

 آن مانند و تیاشد به را نوراالنوار هک گونههمان ،رونیاز ا رند،یپذینم ضعف و شدت
  نمود. فیتوص بودن اضعف به نتواینم زین را هاتیماه گرید رد،ک فیتوص توانینم

 نـور نـور. نه ،است تیماه شود،ینم متصف ضعف و شدت به هک چهآن ـ1:پاسخ
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  هست. و باشد نقص و مالک ای و فیضع و دیشد مراتب يدارا تواندیم
 ضـعف و شـدت رایـز اسـت، نوراالنـوار رد،یپذینم ضعف و شدت هک چهآن ـ2

 عـدم یمعن به يریپذشدت دارد. یپ در را آن يریپذنقص چون است، محال نوراالنوار
 نـور هکـ اسـت آن اشالزمـه باشـد، ریپذشدت اگر است. فرض خالف و آن تیتمام
 اسـت آن اشالزمـه ،باشد هم ریپذنقص اگر و است فرض خالف نیا و نباشد محض

 یولـ محـال. یعنـی فرض خالف و است فرض خالف هم نیا و نباشد محض نور هک
 و واسـطهیبـ یبرخـ ،هسـتند نوراالنـوار اشراق هاآن همه هکنیا به جهتو با انوار ریسا
 زیـن و دارد ریتأث ضعف و شدت در هافاعل تفاوت هکنیا به توجه با و باواسطه یبرخ

 تصـور رونیـاز ا دارد، ریتـأث ضـعف و شـدت در زین هاقابل تفاوت هکنیا بهبا توجه 
 اشـدّ یتعال واجب شودیم گفته اگر و است نکمم يامر انوار ریسا در ضعف و شدت
 بـود. خواهد و هست بوده، هکهمان هکبل ،باشد شده اشدّ هک ستین یمعن نیا به ،است
، شود، دهیسنج گرید يزیچ با هرگاه  موجـودات ریسـا و است اشرف و اتمّ ل،مکا اشدّ
 ریسـا بـا سـهیمقا از نظـر قطع خود يخود به هم دامک هر و نورند ذاته یف اگرچه هم
 پـس ؛ترنـداملک یبرخ و املک یبرخ انوار، ریسا با سهیمقا در یول ،هستند املک راانو

  د.یآیم دیپد اضافات و ساتیمقا در تیاشدّ
  

  دهگانه عقول فرضیه
 حیتصر بدان ای و است ردهکن اشاره یمشائ متکح گانهده عقول به اشراق متکح
 يبرا و آن بر یمبتن گانهده عقول هک هردو انیم كمشتر اتیعیطب بهبا توجه  یول ندارد
 شـودیمـ مطرح پرسش نیا کنیا .اندرفتهیپذ را گانهده عقول مینک فرض است، هیتوج
 مـادون مرتبـه در اندازهیب ثرتک سبب چگونه دهم عقل ،است مجرد عقل هکنیا با هک
  شود:یم عتیطب و

 يهـاجنبه ،یاپیپ تنزالت خاطربه یول است مجرد هکنیا با عقل آن مشاء: پاسخ ـ1
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 عـتیطب عـالم از بخـش کیـ بـه مربـوط او جهت هر و است شده شماریب آن ثرتک
  است.
 سـبب دامکـهر هک ردهک دایپ تعدد قدر آن ریاخ عقل آن يهاجنبه اشراق: پاسخ ـ2
 نیـیتب را نـوع کی یعرض عقول آن از کی هر است. شده عرض در عقل کی شیدایپ
  نند.کیم

  

   الرابع: الفصل
  نوراالنوار عن ثرةکال صدور ۀیفیک یف و ۀیاراد كاالفال اتکحر انّ انیب یف

  
 بنفسـه، فارقـهی و هیـال صلی و قصدهی مقصد له ما لّک فانّ بنفسه؛ دوریال تیالم البرزخ

 أن منـه لـزمی فانّـه مطلوبـه، فارقیال شئ یال طبعاً بنفسه قصد اذا الموات اذا ت،یبم سیفل
 تقصـدها، نقطـۀ لّکـ ۀیـالعلو البرازخو  محال هوو  اًعطب عنه ربهی لما طبعلبا طالباً ونکی

 ال اذ للـبعض، مزاحمـاً بعضها سیلو  یالعال عن للسافل سلطنۀ ال اذ لها، القاسرو  تفارقها
 اتکـحر لها و فیک موضعه؛ فارقیال منهما واحد لّک نیاللذ المحاط و طیالمح نیب مدافعۀ
 ۀیالقسـر فـانّ ۀ،یرسـق ۀیـومیال ۀکـالحر ستیل و ؟ۀیومی ۀکحر یف لّکال كشاری و مختلفۀ

 بذاتـه، نیمختلفتـ نیتکبحـر واحـدة حالۀ یف الجسم كتحریالو  ياخر ۀکحر من نکالتم
 نۀیالسـف یف المارک بالذات، منها شئ و بالعرض كاالفال اتکحر من شئ ونکی أن و فالبدّ

 ۀکـالحر ونکـی فـال ه.یـف هو ما بتوسط اآلخرو  بذاته أحدهما قبلیف تها،کحر خالف یعل
 ۀکـحر واحـد لّکـلو  طیمحـ من االّ ـ ۀیالسماو البرازخ عیجم هایف كاشتر یالت ـ ۀیومیال

 مـن کلـ لوحیو  مجرداً نوراً ونکیف بذاته، یح البرازخ هذه من واحد لک كمحرو  ياخر
 الغضـب، و الشـهوات و الفسـاد مـن آمنـۀ كاالفـالو  لالنوار مقهورة البرازخ انّ ضاًیأ هذا
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 یفـ مفتقـرة بـل ۀیـغن ریـغ هذه لّکو  رةیثک لمقصد ونکفت ،یبرزخ لمراد ۀکالحر ستیفل
  مجرد. نور یال ماالتهاک و تحققّها
 جهـات ضـاًیأ األقرب النور یف سیل و األقرب النور ریغ نوراالنوار من صدری لم لما و

 هـو و النور نور رثّکت یال یقضیف هیقتضی ما جهات ثرةک یال هیف ثرةکال رجعی فانّها ـ رةیثک
 الوجـود لوقف نور، منه حصلی لم و واحد برزخ به حصل فان ثرة،ک البرازخ یف و ـ محال.
 األقـرب النـور مـن حصل انو  المدبرّة االنوار یف و ثرةک البرازخ یف اذ ذا،ک سیل و عنده

 لکـ داممـا ثم البرازخ. یال تأدّی فلم آخر، مجرد رنو النور هذا من ذاکه و مجرد نور ضاًیأ
 األقـرب النور ونکی أن و فالبدّ الغاسق، الجوهر منه حصلیال تهینور ثیح فمن نوراً، واحد

 ئۀیه هوو  فقره تعقّل فله باالول. یغن و نفسه یف فقراً له فانّ مجرد. نور و برزخ به حصلی
 اذ نوراالنـوار، نیبـ و نـهیب الحجاب لعدم ذاته شاهدیو  نوراالنوار شاهدی هوو  له ۀیظلمان

 ال و االنـوار لنـور بعـد ال و جهۀ الو  األبعاد و الغواسق و البرازخ یف ونکی انّما الحجاب
 ه،یـال اسیـبالق نفسه ستظلمی و ستغسقی النور، نور نم شاهدی مابف ۀ.یلکبال المجردة لالنوار

 لجـال مشـاهدة عنـده ذاته استغساق و له فقره فبظهور األنقص. النور قهری األتّم النور فانّ
 هـوو  منـه أعظـم برزخ ال يالذ یاألعل البرزخ هو ظلّ من حصلی ه،یال بالنسبۀ نوراالنوار

 حصـلی عظمتـه، و جاللـه مشاهدة و االنوار بنور وجوبه و غناه باعتبارو  ورکالمذ طیالمح
 لسـنا و فقره لظلمۀ هو انّما ظلّهو  منه وءض مئالقا النور و ظلّه فالبرزخ آخر. مجرد نور منه

  هنا.یه ذاته یف بنور سیل ما االّ بالظلمۀ ینعن
  

  ّثرکالت ۀیفیک یف قاعدة:
 یالعـال نـور شـرقی و یالعال شاهدی حجاب، یالعال نیب و نهیب نکی لم اذا السافل النور



 219 

 جهـۀ ثّـرکتی ان لـزمی ل:یـق فـان نوراالنـوار. مـن شعاع هیعل شرقی األقرب فالنور ه،یعل
 ئانیش وجدی أن هو انّما ثّرکللت الموجب الممتنع قال:ی ،االشراق و الوجود باعطاء نوراالنوار

 شـروق اماو  فحسب فلذاته األقرب، النور وجود اما ذا.ک هنایه سیلو  ذاته مجرد عن عنه
 و ۀیـقابل علّۀ و ثرةک جهات هنایفه الحجاب، عدم و هیال عشقه و القابل فلصلوح ه،یعل نوره
 متعددّة اءیأش تعددّها و القوابل احوال ختالفال منه حصلی ان جوزی الواحد الشئو  طیشرا

  مختلفۀ.
  
  ثرتک شیدایپ تیفیک
 نـور هـر و تابـدیمـ برآن وستهیپ و دارد یتجل و اشراق سافل نور بر یعال نور هر
  ند.کیم مشاهده را آن وستهیپ و دارد شهود یعال نور به نسبت سافل
 جنبـه گونـهچیه و مجردند سافل، خواه و باشند یعال خواه انوار هک جاآن از :لیدل

 وجـود یمـانع و حجاب گونهچیه مجردات انیم هک جاآناز  و ندارند یظلمان و يمادّ
 مشـاهده يبـرا نـه و دارد وجـود یمـانع سافل بر یعال اشراق يبرا نه ن،یبنابرا ندارد،
 تحقـق يبـرا مـانع، نداشتن وجود نیهم دارد. وجود یتیمحدود یعال به نسبت سافل
 بـر فعـل ایـ ظهور در مجردات رایز است، بسنده سافل نور مشاهده و یعال نور قاشرا
 بـر .اسـت یافکـ وجودشان و تیفعل يبرا هاآن یذات انکام هکبل ندارند توقف تیقابل

 مشـاهده ایـ اشـراق وجود، یمقتض دیبا مانع، نداشتن وجود بر عالوه هک برازخ خالف
  باشد. داشته وجود زین قابل در زین

 هـاآن ماالتک و وجود هک يادسته اند:دسته دو بر نکمم موجودات گر،ید ریعبت به
 انـوار ماننـد ،دارد یبستگ فاعل تِیفاعل به تنها ،)باشد نکمم هاآن يبرا هک یمالک هر(

 تِیـقابل بـه فاعـل، تِیـفاعل بـر عالوه هاآن ماالتک و وجود هک يادسته و قاهر مجرد
 امـر نیـا اثبات یپ در ادشده،ی قاعده اجسام. و برازخ دمانن ،است وابسته زین خودشان
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 يزیـچ به ،مشاهده و اشراق در ن،یبنابرا و هستند نخست دسته از مجرد انوار هک است
  ندارند. یبستگ خود بر طیمح و قاهر انوار جز

 جهـت و مالک و ضیف دو و است يعدبُ دو سافل نور ،شد گفته چهآن بهبا توجه 
   دارد:
    ند.کیم دایپ تحقق آن بر یعال اشراق لهیوسبه هک یمالک آن ـ1
 دو نیـا د.یـآیمـ وجود به یعال نور به نسبت سافل مشاهده لهیوسبه هک یمالک ـ2
 اشـراق هکـ اسـت نکـمم رایز .یکی نه هستند هم از ریغ و جدا مالک دو واقعاً مال،ک

  باشد. نداشته وجود مشاهده یول باشد داشته وجود
 سـتین نکـمم جهیدر نت و ندارد تالزم مشاهده با اشراق هک گفت نتوایم در واقع

 طـرف از اسـت نکـمم ،یعقلـ تصـور و فـرض حـد در مکدست باشند. یکی دو آن
 ایـ یعال نور طرف از یول ،باشد اشراق سافل نور بر نیهمچن و یعال نور بر نوراالنوار
 اشراق ،برازخ مورد در است. گونهنیهم برازخ مورد در هکچنان نباشد، مشاهده سافل،
 هکـ حال پس ندارد وجود مشاهده برازخ، طرف از یول دارد وجود یعال انوار طرف از
 هکـ اسـت نیا دهندهنشان امر نیا ،ندکیم دایپ تحقق و مشاهده بدون اشراق مورد کی

  است. مشاهدات از ریغ اشراق
 دامکـهر گفت نتوایم رد،ک دایپ تحقق اشراق هم و مشاهده هم ،ییجا در اگر پس

 اشـراق اسـت. یمتفـاوت علـت جهینت هاآن از کی هر و دارد را خود خاص اثر هاآن از
 نوراالنـوار طرف از اشراق هم هک یعال نور در پس گر.ید ياثر مشاهده و دارد اثر کی
 نوراالنـوار بـه نسـبت یعـال نـور طـرف از مشاهده هم و است ردهک دایپ تحقق آن بر

 رفتـهیپذ اثـر دو مکـدسـت خـود، بر طیمح و قاهر نور از یعال نور است، افتهی تحقق
 البتـه ت،یـواقع نیهمـ نیعـ اسـت. آمـده دیپد او در ثرتک ینوع در واقع پس است،
 و متعـدد يهاجنبه جهیدر نت ،ندکیم دایپ تحقق يبعد نور مورد در مضاعف صورتبه
 ثـرتک شیدایـپ تیفیک انتویم جهت نیا از و ندکیم دایپ ظهور متعدد انوار در ثرکمت
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  رد.ک نییتب را
  

  الواحد قاعده با مشاهده و اشراق يناسازگار
 رایـز .باشـد نکـمم واحـد از ریـثک صدور هک است نیا قاعده نیا يالزمه ال:کاش
 سـافل انـوار هکـآن حـال و اسـت آمـده دیپد نوراالنوار از سافل انوار هک ستین یکش

 حـال و است برابر واحد از ریثک صدور با االنوارنور از هاآن صدور و ثرندکمت و متعدد
  است. نکرممیغ يزیچ نیچن هکآن

 هـم بعـد و دارد وجـود یاشـراق نخسـت شـد، گفتـه قاعده نیا در گر،ید ریتعب به
 ایـ جهـت دو ياعطـا از اسـت عبـارت مشـاهده و اشـراق نیا جهینت یول ،يامشاهده
 ؛دارد زیـچ دو ،اسـت ردهک دایپ حققت نوراالنوار از بعد هک ينور پس مال.ک دو ياعطا
 ثمـره هـم مشـاهده نیـا چون و مشاهده از یناش يگرید و است اشراق از یناش یکی

 داشـت خواهـدن وجـود هـم مشاهد باشد، نداشته وجود اشراق اگر یعنی است، اشراق
 پـس ،)باشـد داشته وجود اشراق است نکمم باشد، نداشته وجود مشاهده اگر اگرچه(

 هکـ يامشـاهده لهیوسـبه يگرید و اشراق لهیوسبه یکی ؛است ردهک دایپ تحقق زیدوچ
 دو مـال،ک دو شیدایپ مشاهده و اشراق نیا ثمره در واقع پس است. اشراق ثمره خود
 سـافل انـوار در طـورنیهمـو  نوراالنـوار از بعد نور در ...و وجود دو دوجنبه، جهت،
 از ،ثـرکمت جهـات يدارا ایـ ثـرکتم ئش هک است آن قاعده نیا الزمه ییگو پس است.
  است. محال يزیچ نیچن هکآن حال و باشد شده صادر واحد
  

  هاتیقابل به ثرتک استناد
 صـادر واحد از هک چهآن ست.ین برابر واحد از ریثک صدور با شده ادی قاعده پاسخ:
بـا  یولـ اسـت واحد يامر هم اشراق نیا و گرید يزیچ نه و است اشراق ،است شده

 در هکـ ییهـاتیـقابل بـهبا توجه  ای دارد وجود سافل انوار در هک ییهاتیقابل بهتوجه 
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 بـه اسـتناد خـاطربـه ،انـدردهک اقتباس و اخذ واحد از هک را چهآن ،دارد وجود مشارق
 جهـت از واحـد. بهشان انتساب و استناد خاطربه نه ،است ردهک دایپ ثرتکشان تیقابل

 تیثیح و جهت تعدد خود، تیقابل جهت از یول اندگانهی و واحد نوراالنوار، به استناد
  نند.کیم دایپ

 عقل مکح به ،شودیم صادر یتعال حق جانب از هک چهآن 18.»واحدة االّ امرنا ما و«
 اسـت يواحد هکبل ستین هیقیحق يهحق واحد یول ،است گانهی و واحد ،نقل دییتأ و
 وجـود مشـارق در هک ثابته انیاع ای اتیاهم ای موجودات آن يهاتیقابل به توجه با هک

 يهـاشـعاع صـورت بـه واحـد امر و ضیف همان هک شودیم سبب هاآن تیقابل دارد،
 قاعـده با یدر صورت مسأله نیا رایز .ندارد وجود هم یمنع چیه و شود ظاهر ینامتناه
 درصـا متعـدد و مختلـف انوار وحدتش، بهبا توجه  واحد از هک است ناسازگار الواحد
 انـوار نـدارد، ارتبـاط یقـیحق واحـد نور به هک ییهاتیقابل بهبا توجه  هکنیا نه ،شود
  شود. اقتباس و اخذ ای ندک دایپ ثرکت یمختلف
  

  نوراالنوار جود یف قاعدة:
 عـن المـتخلّص ذاکـو  معامـل ثواب و لحمد فالطالب لعوض، ال ینبغی ما افادة الجود

 لذاتـه اضیف و متجل هوو  نفسه قۀیحق یف نور هو ممن جوداً أشدّ شئ فال نحوها. و مذمّۀ
  نوراالنوار. هوو  لشئ ذاته ستیلو  شئ لْک ذات له من هو الحق کالملو  قابل لّک یعل

 یارتبـاط چـه جود هک میبدان دیبا نخست رود.یم شماربه نوراالنوار صفات از جود
 پرسـش نیـا ،اسـت وارنوراالنـ اشـراق درباره بحث هک جاآن از دارد؟ حاضر بحث با

 و ستیچ علتش ست؟یچ يبرا و منظور چه به نوراالنوار يهااشراق هک شودیم مطرح

                                                 
  .50قمر، ـ 18
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  شود؟یم ظاهر چرا
 باشـد، داشـته یتعـال واجب به یاسکانع و بازتاب هک است نیا يبرا آن اشراق ایآ
 برسـد، یتعـال واجـب بـه يزیچ هم مشارق نیا از و برسد مشارق نیا به اشراق مثالً
 ایـ گر؟ید زیچ هر ای آن مانند و تهمت دفع ای باشد سپاس و ثناء و حمد زیچ نیا حال

  برسد؟ مشارق و نور نازل مراتب به يسود هک است نیا آن، از مقصود
 هرگونه از را نوراالنوار يهااشراق هک است شده مطرح منظور نیا يبرا جود بحث

 خـود هماننـد زیـن نوراالنـوار اشـراق هک ياگونه به ،مینک هیتنز یانکام جهت و نقص
 مربـوط قاعـده نیـا پس باشد. راستهیپ یانکام لوازم و تیمحدود هرگونه از نوراالنوار

  است. یانکام صفات به یختگیآم هرگونه از نوراالنوار ای یتعال حق اشراق هیتنز به
  
  جود فیتعر

 راتاشـا شـرح در نایس ابن هک است یفیتعر همان یاشراق خیش نظر مورد فیتعر 
 یسـک آن از شیپـ هکـ است یانیب نیبهتر نیا دیگویم شرح در خواجه و است آورده
 واسـطهیبـ یالهـ ضیفـ از هکـ دارد شـباهت ییماکح سخن به انیب نیا( است. نگفته

  ).دارند قرار یاله تیوال تحت هک یسانک ای برخوردارند
 یاشـراق سـخن رد ینبغـی ماک() لغرض ال و( لعوٍض ال) ینبغی ماک( ینبغی ما افادة

 یاشـراق رکـتف اسـاس بـر آن بـودن یولـ باشـد دیبا ییمشا رکتف اساس بر هک ستین
  .)ندارد یضرورت
 اًیـثان ،باشـد مـالک اوالً یعنی .باشد ینبغیما اًیثان باشد. اشراق و بخشش و افاده اوالً
 تمـاالک رفتن انیم از سبب هک نباشد ياگونهبه و يزیچ مثالً باشد. موضوع با متناسب

 از آن آوردن دیـپد باشـد، شـرّ يزیـچ اگر ست.ین مالک شرور ن،یا بنابر و شود گرید
 ینبغی ما است، آن مانند و گرید ماالتک بردن نیب از و ساختن یفان و اعدام هک رونیا
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 و باشد داشته هم تناسب قابل با دیبا مالک یعنی ،باشد هم ینبغی ماک دیبا جود ست.ین
 را نـور نیـا افـتیدر تیـقابل هک یقابل به نور اشراق رو،نیا از ،باشد هم سازگار آن با

 ینبغـی مـاک ینبغیمـا افادة ست؛ین جود باشد، داشته را گرید زیچ تیقابل اگرچه ،ندارد
  ست.ین

 ینبغی ماک ،باشد داشته را یمالک و ضیف افتیدر یستگیشا قابل اگر ،گرید ریتعب به
 را یمـالک افتیدر یستگیشا هکنیا بر وهعال ست.ین نیچن صورت، نیا ریغ در و است
 و حـدّ در شـده ادی مالک و باشد داشته زین را مالک آن يزهاندا و حدّ یستگیشا دارد،
 را نـور استعدادو  تیقابل ،است نور هک يموجود مثالً باشد. آن اقتیل و استعداد اندازة
 البتـه و شـود عطـا نـور يموجود نیچن به هک است آن جود را. برزخ استعداد نه ،دارد
 امالًکـ ،نـدکیمـ عطـا نور از اندازه چهه کنیا ند.کیم عطا نور يموجود نیچن به جواد
 بـرزخ اگـر امـا دارد. راآن تیقابل نور، نندهکافتیدر هک دارد يااندازه و حدّ به یبستگ
 بـه هـم یعرضـ نور ،یعرض نور هکبل یذات نور نه البته ند،کیم عطا نور آن به و است
  بود. خواهد آن تیقابل زهاندا

 و افـاده اًیثان و باشد عطا و بخشش و افاده اوالً هک است آن جود يمقتضا ن،یبنابرا
 از متـرک نـه ،باشـد داشـته تیـتمام قابـل  بـه نسـبت یعنی ،باشد تمام و تام بخشش

 از هکـ باشد داشته یاستحقاق قابل هک باشد چنان نه آن. از ادتریز نه و باشد استعدادش
 غیـدر نـه شـود؛ لیتحم او بر و باشد نداشته یاستحقاق هکآن نه و شود داشته غیدر آن
 بسـنده جهـت دو هر يبرا ینبغی ما واژه هک شود گفته است نکمم ل.یتحم نه و باشد

  است.
بـا  19،»نیاالرضـ و السـماوات یعلـ االمانۀ عرضنا إنّا« ه:ک است آمده میرک قرآن در

 اتیـآ ،هستند هاآن همانند هک گرانید زین و یاشراق میکح هک معناست نیهم بهتوجه 

                                                 
 .72احزاب، ـ 19
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 امانـت عـرض ننـد.کیمـ ریتفس گرید ياگونه به را آن مانند و امانت عرض به مربوط
 رفتنـد،ینپذ یولـ میردکـ شـنهادیپ گـرانید بـه را امانـت هک ستین یمعن نیا به میردک
 نداشـتند، تیـقابل یتـوق .ندارنـد را امانـت نیا رشیپذ تیقابل گرانید هکنیا خاطربه

 نوراالنـوار افعـال يههمـ هکـنیا بر عالوه( ندارد يسازگار یاله جود با امانت عرض
 زیـن مـتکح بـا ،ندارنـد را آن یستگیشا هک یسانک به امانت عرض و است مانهیکح

 ینبغیلمـا اگـر ایـ اسـت ینبغـیال لما امانت عرضِ نیا هک خاطرنیبد ،)است ناسازگار
 ینبغـیال مـاکــ  اسـت شـده عرضـه تشیتمـام با امانت امانت، ضعر در رایزـ  است
  ست.نی

 شیخـو علم در ما هک نندکیم معنا گونهنیا به یبرخ هک است امر نیهم به توجه با
 از ،ندارند را امانت یستگیشا هاآن هک است معلوم هاآن ثابت نیع مشاهده با ای میدید
  داشت. را امانت یستگیشا هک میردک عطا یسک به رونیا

  میکن اءیزاول نامش هک تا/  مینکن عطا سک به را بال ما
  مینکن عطا گهر سکهر به ما/  ماست خزانه گوهر بال نیا

 است. ینبغیماک و ینبغیلما و ینبغیما است، جود نیع یاله اشراق هک جاآن از پس
 بـهبا توجه  لعوض واژه است: اللعوض فیتعر گرید نکر است. فیتعر نکر کی نیا

 يبـرا دیـنبا جـواد، جـود و اشـراق یعنی ،شودیم شامل هم را لغرض شانیا يهامثال
   .ستین و باشد عوض آوردن دستبه

 عطـا، و بخشـش عـوض در ایـ ردیـبگ ضیمستف از يزیچ تا ندکیم عطا هک یسک
 همـان جـنس از و مشـابه پاداشـش هکـ نـداردی تفـاوت وـ  بستاند، شیستا و فیتعر
 یسک نیچن و است يسوداگر و معامله يارک نیچنـ  نباشد. آن مشابه ای باشد شیعطا
 ،ندک اتهام رفع خود از تا بخشدیم یسک اگر یحت جواد. نه ،است سوداگر و معامل زین

 ،سـتین جواد ند،ک رفع را خوددرباره  گرانید كامسا و بخل گمان تا ندکیم عطا مثالً
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 هکـنیـا خـاطربـه گـرانید به يزیچ دنیبخش پس است. يسوداگر و معامله اهل هکبل
 ؛نـدارد یتفـاوت باشد، هک چه هر زیچ نیا و ستین جود بدهند، يزیچ متقابالً هم هاآن
 رفـع خـواه و باشـد آن ماننـد و ثنـا و حمد خواه نباشد، خواه و باشد آن همانند خواه
 از هکـبل سـتین جـواد یژگـیو هـانیا از کیچیه باشد، آن مانند و توهم رفع و نقص
  است. سوداگر يهایگژیو

 نیـا در .لیـدلیبـ امرزدیـب ل؛یـدلیبـ بپوشـاند ل؛یـدلیب ببخشد هک است آن جواد
 پـاداش نـه ،زدیخبر خلق از آن مانند و یسپاس ،يرکش ،یشیستا ،يحمد اگر صورت،

 ریـتعب بـه باشد. یتعال حق از يدیجد يعطا خود هکبل او سپاس و حمد نه و باشد او
 و دهدیم نان صاحب به يگرید يعطا گاهآن ،بخشدیم نان الًمث يزیچ خداوند ،گرید
 ینعمتـ و عطـا ر،کشـ نیا آورد، جابه يرکش او تا ندکیم لطف او به هک است نیا آن
 نان هم اوست. اندازه و حدیب يعطا و جود نشان هم نیا است. منّان خداوند از گرید
 و رکشـ و نـان لوازم و مقدمات ریسا طورنیهم و را نان سپاس و رکش هم ،دهدیم را

 سـفره سر بر در واقع ،دیگویم سپاس و ندکیم رکش یسک اگر رونیا از .را آن سپاس
 ،است یقبل نعمت سپاس و رکش ظاهر در هک است نشسته یاله يهانعمت از يدیجد
  است. شده برخوردار آن از هک است يدیجد نعمت واقع در یول

  
  جود تحقق انکام

  است؟ نکمم جود صفت تحقق ،فیتعر نیا با ایآ پرسش:
 جـود از اسـت نکـمم خـودش وجـود مـالک و وجـود انـدازه به یسکهر پاسخ:
 زیـن وجـود مـاالتک اسـت، مختلـف مراتب يدارا وجود هکچنانهم باشد. برخوردار

 ياگونـهبه ،باشد املک و تامّ ،وجود ماالتک و وجود در یسک اگر است. مراتب يدارا
ال « گفـت: او درباره بتوان هک باشد دهیرس تیتمام از يادرجه به شیخو صفات در هک
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 یسـک نیچنـ هکـ است نیا پاسخ صورت نیا در 20،»كعباد انهم االفرق بینک و بینها 
  باشد. جواد قتاًیحق تواندیم

 ان« گفـت: اودربـاره  بتـوان هکـ باشـد دهیرس مالک از يادرجه چنان به یسک اگر
 د:یبگو بتواند هک باشد دهیرس افاضه از یمقام چنان به یسک گرا و 21»اهللا یعل اال ياجر

 اسـت. افتـهی استقرار جود تام مرتبه در یسک نیچن 22،»وراًکش ال و جزاءً مکمن دیالنر«
 و( هسـتند نیللعـالم رحمـۀ هستند، خدا بندگان بر یاله ضیف واسطه هکچنانهم هاآن

 نیعـ در و) گـرید امـر چیهـ نـه و است لیتحم و اجبار نه ،وساطت نیا ازشان هدف
 نیاول و یقیحق جود همان نیا ندارند. ییتقاضا چیه ،خدا رحمت و ضیف در وساطت

پیـامبر (صـلی اهللا  مطهـر خاندان به اختصاص هک است جود یانکام مرتبه نیتراملک و
 تحمـل خلـق یراحتـ و یآسـودگ يبـرا را یزحمتـ هر نانیا دارد.علیه و آله و سلم) 

 و حمـد نـه خواهنـد،یمـ ثواب و پاداش نه ،خواهندینم چیه گرانید از یلو نند،کیم
  ش.یستا

 و پـاداش مـودت، نیـا 23،»یالقربـ یف المودة اال اًاجر هیعل مکلأاس ال« فرمودند: اگر
 نیبزرگتـر خـود نیـا 24میـاگفتـه گرید يجا در هک چنان هکبل ،ستین هاآن به سپاس
 منـت واقع در و اندداشته یارزان یاله بندگان بر هک خداست اءیاول و خدا دیجد نعمت
 بـه و باشـد شـده خـارج یانکـام و یخلق وجه از یسک اگر تر،قیدق ریتعب به اند.نهاده
 امـام بـه اگـر پـس است. یقیحق جواد هم او باشد، شده متصف یوجوب و یربّ جهت
  است. جواد قتاًیحق ،گفتند جواد ،)لیه السالمع( جواد

                                                 
 .803، ص 2ـ مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج20
 .47 ،ـ سبأ21
 .9انسان، ـ 22
 .23شورا، ـ 23
 دعاي ابوحمزه ثمالی، سایت طهور.شرح  ـ24
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 جـواد) ع( ائمـه گـرید هکـ سـتین یمعنـ بدان نیا هک میباش داشته توجه دیبا البته
 و زمـان طیشرا و یرونیب يهاتیقابل به توجه با یول ،جوادند هم گرانید هکبل ،ستندین
 دایـپ ظهور) ع( امبریپ خاندان از یکی در ماالتک و صفات از کیهر ،آن مانند و انکم
 فـراهم هـم يگـرید امـام هـر زمان در یقابل طیشرا آن اگر هک ياگونه به ،است ردهک
 کیـهر البتـه شد.یم منتقلشان مقدس ظاهر به هاآن كمبار باطن از یاله جود شد،یم
 مکـح به) ص( امبریپ اءیاوص در هک دارد فراوان يهاشعاع و هاشعبه هم اوصاف آن از

 رونیـا از .نـدکیمـ دایـپ ظهـور ،یتعـال حق يوجود صفات مجموعه ظهور ضرورت
 و يگــرید در حلمــش ،یکــی در صــدقش ،يگــرید در علمــش ،یکــی در شیرضــا
 یجمعـ ایـ فرد در صورت نیتراملک به او صفات از يادسته هر ای کی هر طورنیهم
  ابد.ی یتجل آنان مطهّر وجود در املک طوربه او صفات همه تا شودیم ظاهر

 جـواد لمـهک قیـدق يمعنـابه همیعل اهللا صلوات امبریپ خاندان کی هر هکآن حاصل
 نـه لعـوض. ال هـم و اسـت ینبغیماک هم ،بخشندیم یسک به يزیچ اگر یعنی ،هستند
 نکمم مستقل طوربه يامر نیچن هکبل ش.یستا و سپاس انتظار نه و دارند پاداش انتظار
 و اجـر خـور در نـه نیبنـابرا و طلب و استحقاق نه ،است منّت ها،آن بخشش ست.ین

 همـۀ مبـدأ خـود ماالتنـد؛ک و راتیـخ همه شهیر و اصل هانآ ،گرید ریتعب به پاداش.
 داشـته را هـاآن ردنکـ شیسـتا ای دادن پاداش توان هک ستیک .ندیهاشیستا و حمدها
 دیشـا دوآن ماننـد و هریـبک جامعـه ارتیـز ای تابکال فاتحۀ سوره به مراجعه با باشد؟
 و فضـله مـن مکایـا و زقنـااهللار بـرد.یپ آنان اندازة و حدّیب جود از ياگوشه به بتوان
  ن.یالعالم ربّ ای نیآم رمه.ک و بمنّه جوده
  

  غضب و قهر با جود يسازگار
  است؟ سازگار یاله جود با دوزخ نشیآفر ایآ پرسش:
 و مـتکح هکـنیـا بـر یمبنـ ،اندگفته عالمان هک چهآن بر عالوه رایز .يآر پاسخ:
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 بـا يزیـچ هک ستین نیچن و تسین جدا هم از خدا صفات و است آن یمقتض عدالت
 شـود،یم نازل خدا طرف از هک چهآن نباشد، ارکساز متکح با یول باشد ارگساز جود

 اسـت، رحمـت نیعـ او .ستین يزیچ مالک جز است، مالک نیع او هکنیا بهبا توجه 
 رسـد،یمـ هاتیقابل به هک گاهآن یول شودینم نازل رحمت جز يزیچ او يسو از پس
 ماننـد و بـال و زحمت و شودیم غضب به لیتبد ها،تیقابل جانبههمه وتتفا خاطربه
  گردد.یم آن

 و مـالک نـور و رحمـت و اسـت لطـف تابـد،یم هک دیخورش نور مثال، عنوان به
 و عـذاب و نقمـت و اسـت غضب خورد،یبرم خفاش چشم به هک گاهآن یول .جمال
 هک است یرحمت ،شودیم نازل المتع يخدا يسو از چهآن .يگرفتار و یسخت و انتقام
 گداختـه سـرب و آتـش و گـرز و عقـرب و مـور و مـار ،رسدیم افرک جان به یوقت
 بـر طیمحـ بهشـت هکـنیـا بهبا توجه  25.»خزائنه عندنا اّال شئ من إن« گرنه و شودیم

 یسـانک ستهیشا خاطرنیهم به و است یهست عالم شده نازل رتبه جهنم و است جهنم
 رحمـت هکـ است نیچن ییگو جهیدر نت باشند، داشته اسبنت نیسافل فلاس با هک است
  است. شده جهنم و ردهک دایپ تنزل اریبس یاله

 ارانکسـتم به هک گاهآن اگرچه است، رحمت و شفاء خود قتیحق و ذات در قرآن
 بـه قـرآن هکـ گـاهآن ،دارند قرار یهست درجه نیترنییپا در ارانکستم چون و رسدیم
 گـردد.یمـ گـررانیو و سخت یعذاب رسد،یم نیسافل اسفل ای وجود مرتبه نیترنییپا
 بـر هکـ دارد وجـود هـم يگـرید جهت ،گرددیبرم یخلق جهت به هک جهت کی نیا

 ر،یـتعب نیـا دانسـت. سـازگار یاله جود با را عذاب و جهنم وجود توانیم آن اساس
 هـاآن بـه دیـبا ضرورت ورتص در هک دارد همراهبه یابهامات یول است یعرفان یفهم
  گفت. پاسخ

                                                 
 .21حجر، ـ 25
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 ،بالهـا و هـایسـخت هـا،عـذاب اند:گفته پاسخ نیچن شده ادی پرسش به عرفان در
 تـا اسـت. شـده ظـاهر و ردهکـ دایپ تنزل نقمت قالب در هک است یاله خاص رحمت

 غالبـاً ایـدن در هکـ سـتین یکشـ نطلبـد. را آن نـدارد، را خـاص رحمت تیاهل یسک
 هکـنیا يبرا هک است یاله ژهیو اتیعنا و الطاف بالها، و هایسخت هک است طورنیهم

 نیهم به اند.آورده بال و یسخت لکش به را خاص يهانعمت نیا ،نطلبند را آن نااهالن
 هکـ اسـت خـاطر نیهمـ بـه و 27»ارهکبالم ارمکالم« و 26»للوالء البالء« هک است خاطر
  .فاالمثل مثلاال ثم است، اءیاول و اءیانب از آن، نیشتریب

 بالهـا و است شتریب ایدن در شیهایسخت ،باشد ترکینزد خدا به ایدن در بنده هرچه
 مـورد در است؟ نیچن زین آخرت در ایآ اما تراست.افزون ،باردیم او بر هک ییهافتنه و

 و مدهوش یاله جالل فهم در آخرت در یجمع هک است شده گفته یوجه هم آخرت
 هکـ اسـت شـده گفتهه کنیا بر عالوه فهمند.یم کین را یاله متنق و شوندیم هوشیب

 هکـ جـاآن از یولـ .اسـت وحـدت بـه ریـثک خلـق رساندن ،جهنم و بهشت از غرض
 و مشـت بـا را هـانیا دیبا رونیا از رسندینم وحدت به رحمت و لطافت با هایبعض
 دیـبا آهـن بـر هک یسوهان مانند ،زدود را هاآن يهاتیریغ و رساند وحدت به سندان
 یهسـت عـالم بسـاط نیـا همه چون و زدیبر شیزنگارها و یاضاف مواد تا شود دهیشک
 و لطـف قیـطر از هکـ یسـانک رونیا از ،است وحدت به وصول يبرا) آخرت و ایدن(

 نقمـت و عـذاب تحمل راه از ،اورندین دستبه را وحدت به وصول یستگیشا رحمت
 دگـر يجـا در دیبا را آن يهاپاسخ و االتکاش زین و نآ شرح برسند. مقام نیا به دیبا

  جست.
 است طرح قابل جود با عذاب تناسب هیتوج يبرا هک دارد وجود هم يگرید ریتعب

                                                 
  .356ـ شرح مصباح الشریعۀ، ص: 26
 .19ـ غرر الحکم و درر الکلم، ص 27
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 بـازار بـه یسـک .جاذبند را انینور مر انینور و طالبند را انینار مر انینار ه،کنیا آن و
 سکـ هـر و آورنـد هـوش بـه را يو تا شدند جمع همه .شد هوشیب و آمد عطارها

 يالحظـه گفـت ،بـود او يآشـنا هک نفر کی باالخره .ردکینم افاقه و دادیم يشنهادیپ
 و آورد قـاطر و اسـب نیسـرگ يقـدر و رفـت .شناسمیم را او لکمش من ،دینک صبر
 عطرهـا نیهمـ گفت آمد. هوشبه فوراً ،دیفهم را نیسرگ يبو تا .گرفت او ینیب مقابل
  است. ندهکاف یهوشیب به و ردهک تیاذ را او

 يسـازگار سکـ هـر با نعمت نیا یول ،ستین یکش عطر بودن رحمت در هرچند
در  بـرد.یمـ هم لذت آن از و است خوش نیسرگ و نقمت همان یبرخ يبرا و ندارد

 حـد در هکـ ردک هیارا پرسش نیا يبرا زین يگرید يهاپاسخ است نکمم ،هر صورت
  دارد.ن یضرورت هاآن هیارا بحث نیا

 ،نـدکیمـ عطا و بخشدیم نیچن نیا هک معناست نیا به یتعال حق بودن جواد پس
 یالهـ یذاتـ صـفت ای جود ياقتضا نوراالنوار اشراقات پس غرض. بدون بخشش یول

 نیـا غرضش هک آن نه ،باشد داشته اشراق گونهنیا هک است نیا یمقتض او ذات است.
 تهمـت و یبـدگمان دفـع به ای باشد شیستا و ثنا به هخوا ،بدهد یپاسخ یسک هک باشد
  انجامد.یب

  

  المشاهدة یف قاعدة:
 مـن شـئ بخـروج سیلـو  نیالع یف یالمرئ صورة بانطباع سیل االبصار انّ علمت لما
 ایـالمرا یفـ المثـل و الیـالخ اماو  ریغ ال مۀیالسل نیللع ریالمستن بمقابلۀ االّ سیفل البصر،

 و الباصـر نیب الحجاب عدم یال رجعی المقابلۀ حاصلو  رآخ خطبا لها فانّ حالها، یأتیفس
 فالبـدّ ،یللمرئـ شـرط هیالنور أو االستنارة ألنّ ۀ،یالرؤ منع انّما المفرط القرب فانّ المبَصر.
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ر نور و باصر نور ن:یالنور من  بـاالنوار اسـتنارته تصـوّریال الغمـوض يلـد الجفـنو  مبصَ
 لّکـ ذاکـو  االستنارة لعدم يری فال نورّه،ی ما ۀینورال القوة من البصر لنور سیلو  الخارجۀ

 انکـ لّمـاک النـور أو ریفالمستن المقابلۀ. لقلّۀ الحجاب مکح یف المفرط البعدو  مفرط قرب
  راً.یمستن أو نوراً یبق ما بالمشاهدة یأول انک أقرب،
  

  ۀ:یاشراق ياخر قاعدة
  شاهدهی من یعل النور کذل شعاع اشراق ریغ النور مشاهدة انّ یف

 فـانّ المشـاهدة، ریـغ هـایعل الشـعاع شروعو  شعاع شروق و مشاهدة کنیلع انّ اعلم
 دةیبع مسافۀ یعل للبصر نۀیمبا االّ ونکالت للشمس المشاهدةو  یه ثیح هایعل قعی الشعاع

 یفـ الشـمس انـتک أو اًینور الجفن انک ولو ه.یال االشارة سبقت ماک الشمس، انتک ثیح
  ضاً.یأ المشاهدة و الشعاع لزاد الجفن، مثل القرب
  

  مشاهده با اشراق تفاوت
 ،شـودیم سکمنع و ظاهر و ساطع نوراالنوار از چهآن .است مشاهده از ریغ اشراق

 از دوآن تفـاوت ننـد.کیمـ مشاهده نوراالنوار در سافل انوار هک است يزیچ آن از ریغ
 اسـت: نیچنـ) داردنـ برهـان بـه ازیـن هکـ اسـت یروشـن مباحـث رایز( لیتمث قیطر
 در دارد، تفـاوت مشـاهده بـا اشراق یعنی ،است گونهنیهم مشابه موارد در هکچنانهم
 مشـاهده را دیخورشـ انسـان و دارد اشـراق دیخورشـ اسـت. گونهنیهم زین مورد نیا
 چشـم بـر دیخورشـ قیـطر از چهآن یعنی .همند ریغ هکبل ،ستندین یکی دونیا .ندکیم
  رد.یگیم و ابدییم دیخورش از چشم هک است يزیچ آن از ریغ ،شودیم سکمنع

 مـثالً .نباشـد مشـاهده قابل یول شود ساطع دیخورش از يزیچ است نکمم شاهد:
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 مشـاهده را آن جـهیدر نت و باشـد نداشته وجود يانندهیب ،است شده سکمنع هک جاآن
 گرفتـه رارقـ مشـاهده مـورد چـهآن و بشود مشاهده يزیچ است نکمم هکچنان .ندکن

 یولـ هسـت اشـراق هکـ سـنگ بـر دیخورشـ اشراق مانند باشد. نداشته اشراق است،
 هسـت مشـاهده هکـ انسان لهیوسبه چوب ای سنگ مشاهده مانند زین و ستین مشاهده

 اشـراق وجـود نیهمـ سـت.ین چشـم بر یتابش و اشراق چوب، و سنگ قیطر از یول
 مشـاهده و اشـراق انیـم تفـاوت بر لیدل اشراق، بدون مشاهده وجود و مشاهده بدون
  است. مشاهده از ریغ اشراق گفت توانیم پس است.

 ،گـرید ریـتعب بـه .هسـتند وحـدت از ثرتک شیدایپ نییتب انکار مشاهده و اشراق
 است یبرهان آن بخش کی .شودیم انجام بخش دو در وحدت از ثرتک شیدایپ نییتب
 ریـغ اشـراق هک است تهکن نیهم هم نآ گرید بخش و پرداخت میخواه آن به بعداً هک
  است. مشاهده از

 يزیـچ آن مشـاهده و اسـت يزیـچ نوراالنوار اشراق گفت توانیم هک آن حاصل
 ينور و یمالک ،یقتیحق ،ابدییم تحقق نوراالنوار اشراق جهیدر نت هک چهآن یعنی .گرید

 اسـت يگرید نور و مالک قت،یحق ،شودیم حاصل مشاهده قیطر از هک چهآن و است
 اشـراق و تـابش نوراالنوار قیطر از ،میریبگ نظر در اول نور و نوراالنوار اگر جهیدر نت
 اشـراق نیا از یمالک و بهره و سهم اول نور و صانع نور قیطر نیا از و شودیم انجام
 مشـاهده بـه نـور، نیا نوراالنوار، اشراق لهیوسبه آن افتنی تحقق از بعد .داشت خواهد
 دسـتهب يگرید نور و مالک ای يگرید سهم زین مشاهده نیا در و پردازدیم رنوراالنوا

  د.یآیم
 و اشـراق صـدور، به توجه با هک ينور ـ1 دارد: نور دو اول نور گفت توانیم پس
 شـدن مشـاهده از هم گرید نور کی باشد. یکی دیبا فقط هک است آمده دیپد آن مانند

 يابهـره و سـهم تواندیم هم مشاهده در واقع د.یآیم دیپد اول نور لهیوسبه نوراالنوار
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  گرند.یدکی از ریغ دامکهر هک دارد نور دو اول نور جهیدر نت و باشد داشته آن از
 اسـت نکـمم یقیتحق نگاه در هک هرچند ،است حیصح يبدو نگاه در تیریغ نیا
 یالکاشـ سـت،ین وحـدت از ثرتک شیدایپ نییتب یاصل نکر نیا چون و نباشد نیچن
 هکـ ییهـاثـرتک نیـا( .یضرورت آن رشیپذ نه و دارد یالکاش آن ارکان نه پس .ندارد
 از نـور کیـ و است آمده دیپد اشراق قیطر از نور کی شودیم گفته و شودیم مطرح
 و یواقعـ وجـود در وگرنـه دارند ثرتک و تعدد یذهن لیتحل در هانیا مشاهده، قیطر
 يبـرا صـفات اثبـات در هکـچنـان .)است اریاغ از یخال مجرد طیبس نور کی ،یقیحق

  است. نیچن يگرید طیبس هر يبرا ای یتعال واجب
 ،مینـکیم اثبات را يگرید یمالک صفت هر ای قدرت ای علم خداوند يبرا هک گاهآن
 هـر ایـ قـدرت و عمـل و است زیچ کی واجب قتیحق و ذات هک ستین معنا نیا به

 واحـد یخارج ینیع قتیحق کی هکبل ،است وا ذات از ریغ يگرید زیچ گر،ید صفت
 هکـبل ياعتبـار یذهنـ لیـتحل نه .البته باشد زیچ دو تواندیم یذهن لیتحل در هک است
 اسـت مشاهده همان ،یخارج وجود در اشراق، پس است. یقیحق یبرهان یذهن لیتحل
 اشـراق ،یذهنـ لیـتحل در اگرچه است. اشراق همان ،یخارج وجود در زین مشاهده و
 هکـ دیآیم دیپد يزیچ کیهر از و است اشراق از ریغ مشاهده و است مشاهده از ریغ
  د.یآینم دیپد يگرید از
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  الخامس: الفصل
  یالعال یال بالنسبۀ محّبۀ للسافل و السافل النور یال بالنسبۀ قهراً عالٍ نورٍ لّکل انّ یف

 االنوارو  شاهدهی ال سیل اما بقهره، یالعال النور فأنّ ،یالعال بالنور طیحیال السافل النور
 قهر له االنوار فنور عشق. و شوق یالعال یال للسافلو  قهر السافل یعل یفللعال ثّرت،کت اذا

 أجمـل هـو و له ظاهر مالهک النّ نفسه، هو عشقیو  رهیغ هو عشقیالو  ماسواء یال بالنسبۀ
 ستیلو  نفسه و رهیغ یال اسیبالق لشئ ظهور لّک من أشدّ لنفسه ظهورهو  ملهاکأ و اءیاالش
 مالکال حصول عن فالغافل حاصل. و مالک انّه ثیح من الحاصل مالکبال الشعور االّ اللذّة

 مـن لمـأج ال و مـلکأ الو  مالـهکل هکـادرا و مالـهک بقدر یه انّما لالذّ لذة لّکو  لتّدی ال
 فحسـب لذاته عاشق هوو  رهیلغ و لذاته منه ألذّ فال ره،یلغ و لذاته منه أظهر الو  نوراالنوار

  ره.یغ و لذاته معشوقو 
 السافل للنور قهر یالعال النور سنخ یفو  یالعال النور یال عشق الناقص النور سنخ یف و

 مـاک و ذاتـه یعلـ عشـقه و لذّتـه زدادی فال ذاته، یعل لذاته نوراالنوار ظهور دیزیال ماکو 
 الو  لذاته عشقه و بذاته لذّته یال رهیغ عشق و رهیغ لذّة قاسی فال ه،یال رهیغ ۀینور قاسیال

 القهر و المحبّۀ من لّهک الوجود فانتظم به. تلذّذها و عشقها یال رهیبغ تلذّذها و اءیاالش عشق
  األتم. النظام لزمهای ثّرت،کت اذا المجردّة االنوارو  هذا تتمّۀ کیأتیسو 

  
  سافل انوار محبت و یعال انوار قهر علت

 و مسـلط و قـاهر سـافل نـور بر یعنی دارد، قهر سافل نور به نسبت یعال نور هر 
 آن محبـت چون و دارد محبت قاهر نور به نسبت سافل نور هر و است طیمح و مکحا

  د.ینام عشق را آن توانیم ،دارد تیتمام و شدّت
 و دتریشـد قـاهر نـور هکـ محـبّ ،سـافل نـور و است قاهر ،یعال نور خاطر نیبد
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 حسـاببـه يزیـچ او نـور مقابـل در ينـور چیهـ هک ياگونهبه ،تاس ترتام و تراملک
 نـور مقابـل در هسـتند آن از متـرک هکـبل فـروزان یشـمع همانند گرید انوار .دیآینم

 ماننـد فیضـع ينورها نیا بتابد، دیخورش نور هک گاهآن رو،نیا از .تابعالم دیخورش
 یولـ هستند، نور بالعرض هک دهرچن تاب شب رمک نور مانند برازخ انیم در و ماه نور
 .قیـدق نـه و بـود یعرفـ لیـتمث نیا ند.یآینم حساببه يزیچ دیخورش نور مقابل در
 هکـ هسـتند يانـهیآ همچون نوراالنوار به نسبت سافل انوار هک است نیا ترقیدق لیتمث
 تصور قابل نور نیدتریشد نوراالنوار، نور هکآنحاصل تاباند.یبازم را دیخورش نور تنها
 بازتـاب هکـ خـود از فروتـر انوار بر باشد، نیدتریشد هک نور و است تصور فوق هکبل
  هستند. او مقهور گرانید و طیمح و است قاهر ند،یاو

 هکـ اسـت نیـا ،هستند یعال و قاهر نور عاشق و محب سافل انوار هکنیا علت اما
 خـواه ؛اسـت بطالـ املک به نسبت یناقص هر و اندناقص و فیضع سافل انوار چون
 یدرپـ را محبـت ،باشـد هک دامکهر ،التذاذ ای باشد شیخو لیمکت طلب نیا از مقصود

 و حـب علـت ،باشـد برازخ هستند، محب و عاشق هک يانوار نیا از مقصود اگر دارد.
 از باشـد، مجرد انوار هاآن از مقصود اگر یول ؛است مالکاست ،یعرض انوار نیا ظلمت
 دارنـد هکـ را چـهآن و ندارنـد استعداد و قوه و هستند تمام و متا مجرد انوار هک جاآن
 را آن بالفعـل طلبنـد،یمـ هکـ را یینهـا و مطلوب مالِک و تمام آن و است معلوم مقامِ
 اسـت. ریپـذانکـام هـاآن التذاذ اما ،ندارد معنا هاآندر مورد  مالکاست رونیا از ،دارند
 و دیـمق و واسـطه بـا یعرضـ اتکادرا و يمادّ امور از التذاذ يمعنابه نه هم التذاذ البته
 و دارند التذاذ نوع کی اتیماد است. خودش با متناسب ئش هر التذاذ ای لذت ف.یضع

 هـر زیـن مجردات و دارند التذاذ و لذت دامک هر اتیماد هکچنان گر.ید ینوع مجردات
 التـذاذ و لـذت دامکـهر هـم اتیـماد هکگونههمان دارند. را لذت از یخاص نوع دامک

 آورلذت واناتیح گرید يبرا هک است ذیلذ انسان يبرا ییزهایچ دارند. را خود خاص
 بـهکـه  وبکدار مثالً .ستین انسان يبرا هک است ذیلذ گرانید يبرا ییزهایچ و ستین
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 یرمـک درخـت از تـا نـدکیمـ خسـته را خود وستهیپ تیفعال با و زندیم كنو درخت
 شیغـذا نیبهتـر خـوردن از انسان دیشا هک بردیم لذت چناننآ رمک افتنی از درآورد،
 بـردیم لذت هم انسان برد،یم لذت ای دارد التذاذ هم وبکدار نبرد. لذت گونه آن هم
 گـر.ید یمقـام و حـد در هـم انسـان لـذت نیـا و اسـت یمقام و حد در لذت آن اما

 يمـادّ خـواه ،گـرید موجودات تیتمام و شدت و تیفیک ت،یمک نوع، است نیهمچن
  مجرد. خواه و باشند
  

  سافل نور لهیوس به یعال نور مشاهده
 ،سـافل انـوار ،رونیـاز ا .سـتندین معدوم یول اندیعال نور مقهور اگرچه سافل انوار
 ،بودنـد معـدوم بـودن، مقهـور خـاطربـه سافل انوار اگر نند.کیم مشاهده را یعال نور

 لیـدل دارد. تیـفعل هکـبل انکـامتنها نـه هکـآن حـال و نبود نکمم هاآن يبرا مشاهده
را  گـرید مجـرد انـوار هک است مجرد نور یژگیو نیا هک است نیا هاآن ردنک مشاهده
 ثـرتک شیدایپ يهاسبب از یکی هک است مشاهده نیهمه کنیا بر عالوه ند.ک مشاهده

  است.
 آن خپاسـ نند؟کیم مشاهده سافل انوار چرا هک شود مطرح پرسش نیا است نکمم

 و باشـد داشـته وجود بتیغ و حجاب هک ندارد وجود مشاهده ییجا اوالً هک است نیا
 یذاتـ مشاهده ینوع ن،یبنابرا .ستین تصور قابل انوار انیم بتیغ و حجاب هکآن حال
 شـده گفتـه خـود يجـا در هکـ چنان اًیثان و دارد وجود هاآن يبرا اریاخت بدون بسا و

 یولـ نـدمقهور اگرچـه سـافل انوار پس .است محبوب و ذیلذ ،مالک يهمشاهد است،
  ستند.ین معدوم و موجودند

  
  سافل نور يبرا آن اثبات و یعال نور از شوق ینف
 هم هک سافل انوار خالف بر .ندارد شوق مطلقاً است، یعال هک خاطرنیبد یعال نور
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 :شـود گفتـه هک است نیا درست لذت. به شوق هم و دارند شیخو مالکاست به شوق
 نیبـد ایـ دارنـد مالکاسـت هکـ است خاطر نیبد ای ،باشند داشته شوق مجرد انوار اگر
 نـه نیبنـابرا ،اسـت مربـوط مجـردات ریـغ بـه مالکاست چون و دارند التذاذ هک خاطر
 هکـبل اسـت مربـوط مجردات به التذاذ یول .را آن به مربوط شوق نه و دارند مالکاست
 در را شـوق تـوانیمـ) التـذاذ( امـر نیا خاطربه ،رونیا از .است ترمربوط مجردات به

  رد.ک تصور زین مجردات
 نـدارد وجود او از رونیب در یمالک رایز ندارد؟ شوق یعال نور چرا صورت، هر در
 تـا نـدارد وجـود او از رونیب هم یلذت هک گفت بتوان دیشا هکچنان ؛باشد آن طالب تا
 و اقیاشـت بتـوان اگـر امـا .ستین تصور لقاب یعال نور مورد در شوق پس .بطلبد راآن
 زین مشتاق نوراالنوار به نسبت را یعال انوار توانیم ،ردک تصور او از رونیب در را لذت

 اسـت نکـمم برنـد.یمـ هـم لذت زین و هستند عاشق مجرد، انوار کش بدون دانست.
 ه،یـعال وارانـ زیـن و نوراالنـوار در را لـذت وجود یسک اگر م.یبدان هم مشتاق را هاآن

 در بدانـد، تحـول و رییـتغ مستلزم را شوق یول نداند آن مانند و تحول و رییتغ مستلزم
  دارند. عشق اما ندارند شوق هیعال انوار صورت، نیا

  
  نوراالنوار از ریغ به عشق ینف

 ظهـور و وجود زین عشق سبب رایز ندارد، هم عشق گرید انوار به نسبت نوراالنوار
 عاشـق شـهیهم گـر،ید ریـتعب به باشد. نداشته ظهور و وجود عاشق در هک است یمالک

 امـلک معشـوق، بـا سـهیمقا از نظـر قطـع و ذاتاً اگرچه است، ناقص معشوق به نسبت
 نـاقصشان معشوق به نسبت هک است تصور قابل یموجوداتدر مورد  عشق پس باشد.
 بـه نسـبت یعـال انـوار زین و سافل انوار و سافل و یبرزخ موجودات همه پس باشند،

 نسـبت یولـ هستند ناقص او به نسبت رایز هستند، و باشند عاشق توانندیم نوراالنوار
  اند.املک هاآن به نسبت رایز ستند،ین و باشند عاشق توانندینم خودشان از فروتر به
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 ادیـ موارد همه به نسبت هک است تصور قابل بودن عاشق يبرا هم گرید مورد کی
 بـه خـودش، ذات بـه نسبت يزیچ هر عشق از است عبارت آن و تاس ترفیلط شده
در  باشد. افتهی ظهور موجود نیا يبرا ذات مقام اًیثان باشد، املک ذات اوالً هکنیا شرط
 هـم موجود نیا ش،یخو يبرا ذات ظهور تیتمام و ذات تیتمام خاطربه ن صورتیا

 چون و( خود. وقمعش هم و است خود عاشق هم خودش معشوق. هم و است عاشق
) ستندین خودشان عاشق اما هستند خودشان طالب ندارند، را شرط نیا موجودات همه
از  .اسـت صـادق و معنـادار خداوند به نسبت ینیقی و یقطع صورتبه مکدست نیا و
 و عاشـق نیترتام ،نوراالنوار یاشراق دگاهید از و یتعال واجب ییمشّا دگاهید از ،رونیا
 و اسـت نیتـرتـام نوراالنوار ذات اوالً هک است نیا آن، لیدل است. وقمعش نیتراملک
  دارد. وجود تام عشق اسباب و طیشرا تمام نیبنابرا است، نیدتریشد هم ظهورش اًیثان

  
  خود ذات به انسان عشق
 باشـد، تـام هـاآن ذات هکـ ياگونـهبـه ،باشـد طورنیهم هم هاانساندر مورد  اگر

 و اتیـماد نیهمـ صـورت نیـا در باشـند، داشته تام ظهور او وهبالق و بالفعل ماالتک
 افتنیـ ظهـور صورت در رایز ندارد ظهور یول بود. خواهند خودشان عاشق هم انسان
 و بـود نخواهـد يخبر رییتغ و تکحر از گرید و ابندییمدست ثبات به ها،آن ماالتک

 هکـ يمـادّ وجـوداتم اسـت. عـتیطب جهـان یذات لوازم از تکحر و رییتغ هکآن حال
 نکـمم ،خـود يعدادهاتاس يهمه به وصول از بعد ،هستند تحول و تکحر در وستهیپ

 خواهنـد زیـن خـود عاشق صورت نیا در و نندکیم مشاهده را ظهور نیا بتوانند است
 ردهکـ فـراهم هـاآن يبـرا تیماد هک ییتنگناها نیا از خروج از بعد مکدست ای و بود
  نند.کیم مشاهده راآن ،است
 کیـف« هکـ ابدیب و ندیبب هکبل ،ستین ریصغ جرم نیا تنها هک ندک مشاهده انسان اگر
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 تحقـق یعـالم ،کوچـک ظاهربه وجود و نفس نیا در هک ندیبب 28،»برکاال العالم يانطو
 و حـور هکـ دارد زهـایچ ایـ و دارد لذات و جنات و قصور و حور هک است ردهک دایپ

 همـه نـدیبب د؛یـآینمـ حسـاببه بزرگ چندان هاآن به نسبت لذات و جنات و قصور
 صـورت بـه او نفـس در ،دارد ظهور یهست عالم همه در چهآن همه و دارد را ماالتک
 ،نـدیبب را مـونک آن یسـک اگـر ؛است شده ظاهر کنیا و داشته حضور بطون و مونک
 بـه هکـلب قال زبان بهتنها نه یسک نیچن رد.ک نخواهد يزیچ طلب خود از رونیب گرید

 ،بشـوند جمـع هم با سه نیا واگر( خواست خواهد استعداد زبان به هکبل و حال زبان
  ه:ک) ندکیم دایپ تحقق بالفعل و دیرس خواهد اجابت به بخواهد، هک را هرچه
  میگردیم جهان گرد ما و خانه در اریـ  میگردیم لبانتشنه ما و وزهک در آب
 همـه خزائن و سرمنشأ و سرچشمه رایز ،میردبگ آب دنبال ستین الزم اصوالً یعنی
در  اسـت. یآدمـ نفس یجمال و مالک هر و ماالتک ها،یخوب همه هکبل عالم يهاآب
 وجـود يو نفس از رونیب باشد، ازین رفع سبب هک يامر چیه و یلذت چیه ن صورتیا

 مقصـدش و مبـدأ ،نـدکیمـ ازیـن رفـع عـالم در هک را چهآن همه رایز داشت، نخواهد
 انسـان نفـسه کـنیا در و است یاله بیغ خزائن انسان نفس ریتعب نیا به جاست.نیا
 هـم هـاانسـان ریسـا نفـس) بـالقوه ای( مجازاً البته ست.ین یکش است، گونهنیا امل،ک
 و) ص( امبریـپ كمبـار وجود تمامش و تام مصداق یولباشد،  گونهنیهم است نکمم

 ،است راستهیپ یانکام نقص هرگونه از هک اوست منزه و مقدس و مطهر و كپا خاندان
 هـاآن از یگنـاه نیچنـ صـدور رایـز دهند،یم انجام شناسند،یم عرف هک را یگناه نه

  م.یاآورده گرید يجا در را آن شرح را. آن از ریغ نه و است محال

                                                 
  .175ـ دیوان أمیر المؤمنین علیه السالم، ص 28
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  املک انسان از رفاتعم كدر
 ينازله يمرتبه م،ینیبیم(صلوات اهللا و سالمه علیهم)  امبریپ خاندان از ما هک چهآن
 برساند ییجا به را انسان هک است نیا يبرا نازله مرتبه ظهور است. هاآن كمبار وجود
 در خـاطر نیبـد ن،یچنـهم آورد. دست به را يصعود ریس و مالکاست ییتوانا خلق و

 تـر،درسـت ریتعب به و برسند تیتمام به یاله اسماء هک اندهکرد دایپ تنزل عتیطب عالم
صلوات اهللا و سـالمه ( امبریپ خاندان اقدس يوجودها گرنه و شود ظاهر هاآن تیتمام
 نیـا بـه آن ظهور تیتمام یول هستند نیللعالم رحمت ،نباشد هک هم نیزم در) علیهم
 و شتریپ قدم کی ،شده هک هم یحس مانیا با و ندک مشاهده را هاآن خلق نیا هک است
  بردارد. عتریسر

ــدانرد در مــو را چــهآن ــپ خان ــیهم( امبری ــ) صــلوات اهللا و ســالمه عل  ،مییگــویم
 دسـت در هکـ قـرآن نیـا م.ییگـویمـ قـرآندر مـورد  هکـ اسـت يزیـچ همان مشابه
 منـزه مقـدس، زیـن اشیجهـان نیـا و ییایـدن و يمـادّ وجـود نیهم در یحت ،ماست
صـلوات ( امبریـپ خانـدان وجـود نـدارد. نقـص و بیـع گونـهچیهـ و اسـت مطهر و

 و انـدآمـده فـرود جسـم قالـب در اگـرو  اسـت گونـهنیهمـ زین)  و سالمه علیهماهللا
 یالهـ رحمـت هکـ اسـت خـاطرنیبـد نیـا ،...و محـدود و است ریرپذییتغ هم جسم
 هـاآن يوضـرور یالزامـ تنـزل سـبب رحمـت آن ظهـور ضـرورت و ندک دایپ ظهور
وات اهللا و صــل( امبریــپ خانــدان ،اســت شــده نــازل قــرآن هکــچنــانهــم هســت. زیــن

ــازل هــم) ســالمه علــیهم ــرد گمــان بتــوان دیشــا جــهیدر نت .انــدشــده ن ــم هکــ ب  انی
 قــتیرق .باشــد داشــته وجــود يمــاهو و یاساســ یتفــاوت هــاآن قــتیرق و قــتیحق
 قــتیرق نیهمــ قــتیحق زیــن هــاآن قــتیحق و اســت قــتیحق همــان قــتیرق هــاآن

ــ اســت. ــ اســت واحــد وجــود کی ــا هک ــا م  مراتــب مــهه در راآن شــناخت ییتوان
ــا هکــ یســک اگــر و مینــدار  مــن دیــگویمــ ،باشــد داشــته را هــاآن شــناخت ییتوان
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 چـون هکـ سـتین طـورنیـا یعنـی 29؛هسـتم) ص( محمـد بندگان از يابنده همچون
ــ ریــتعب بــهکــه  ییجــا هــمآن ،امســتادهیا امبریــپ يهــاشــانه يرو مــن  نیامــ ایــ یمتنبّ
ــام حضــرت شیســتا در هکــ یطرابلســ نیالــد ــن چــه و اندســروده )ع( مؤمنــان ری  کی
  اند:سروده
  موصدة ناراً فطفی ینتضی/ مدحاً علیّ فی قل: لی قیل
  عبده أن إلی اللّب ذو حار/ فضله فی من أمدح هل: قلت

  صعده لمّا المعراج لیلۀ/ لنا قال المصطفی النبی و
  برده قد أن القلب فأرانی/ یدا ظهري علی اهللا وضع

  ٣٠یده اهللا وضع بمکان/ لی رجلیه واضع علی و

 مـن شـانه يرو را شیهـادسـت خـدا هکـ دمیرسـ ییجـا به تا رفتم باال اندازه آن
 بـرمن یهسـت عـالم همـه هکـ گرفـت را وجودم هادست نیا یکخن چنانآن .گذاشت

 دربـاره مـن دیـگویمـ خدا بنده نیا نماند. یباق من بر بیغ هک ياگونهبه ،شد ارکآش
 از شـعر نمکـیم گمان م...یبگو چه است، نهاده پا ،نهاده دست خدا هک جاآن هک یسک
(صـلوات اهللا و  امبریپ خاندان محبان همه اگر و است نشده گفته باتریز و ترفیلط نیا

 نبـود الزم بفهمنـد، شـعر نیهم اندازه به تنها توانستندیم انیعیش ژهیوهبسالمه علیهم) 
 آخـرت و ایـدن در هکـنیـا يبـرا قطف نه قدرنیهم بخوانند. ...و مقاله و تابک هاده هک

 هـدانا يالـذ الحمدهللا بود. بسشان باشند، عالم همه فخر هکنیا يبرا هکبل باشند راحت
 یالهـ تیـعنا و لطـف بـه ،دارد هرچه هکهر 31.اهللا نااهد ان ال لو يلنهتد ناک ما و لهذا
 تیـقابل و استحاق یسکچیه یحت ندارد، يزیچچیه یسکچیه ،ندکن عطا خدا اگر .دارد

                                                 
 .90، ص1انا عبد من عبید محمد؛ کافی، جـ 29
  929ـ32 االسرار، جامع. ك.ر ـ30
 .43اعراف، ـ 31
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  باشد. داده او نخست هم را استحقاق نیا هکنیا مگر ،ندارد هم
 هـابـدن ریسـا مانند(صلی اهللا علیه و آله و سلم)  امبریپ بدن ،عرف در هرچند پس

 ریپـذنیـیتب تکـحر نیقـوان بنابر هاگفته گونهنیا و پوسدیم هم الظاهریعل و ردیمیم
 نیـا بـر مسـلط و مکحـا هکـ دارد وجـود زین يگرید امور ن،یقوان نیا ریغ یول ،است
  است. نیقوان

  
  خودش به نوراالنوار عشق تیتمام
 اسـت. تیـتمام و شدت نیباالتر و درجه نیتریعال در خودش به نوراالنوار عشق

 ــ2 موجـود آن مـالک ـ1 دارد: یبستگ امر دو به يموجود هر لذت زانیم هک جاآن از
 و تـرتام مالک آن به هم او كادرا و باشد شتریب يموجود مالک هرچه مال،ک آن كادرا
 محبـت و طلـب ،باشـد شتریب لذت هرچه و بود خواهد شتریب هم لذت ،باشد دتریشد
 انجامـد.یمـ تـام عشـق و عشـق درجه نیتریعال به جهیدر نت و بود خواهد شتریب هم

 تصور قابلا تنهنه يدرجه نیتریعال در كادرا در و مالک در او است. نیچن نوراالنوار
  دارد. قرار تیتمام درجه تینها در هم او عشق رو،نیا از دارد، قرار تصور فوق هکبل

  
  نوراالنوار به سافل انوار عشق تیتمام
 سـافل انـوار عشـق مـورد در اسـت. تـام عشـق زین نوراالنوار به سافل انوار عشق

 یکـی باشد، هگرفت تعلق معشوق سه به است نکمم هاآن عشق هک گفت نیچن توانیم
 مـاالتک ظهـور خـاطربـه سافل انوار انوار. گرید یسوم و خودشان يگرید نوراالنوار،
 از بـاالتر انـوار مـاالتک غلبـه و تیـتمام خـاطر بـه و هسـتند خود عاشق خودشان،
 مراتـب، یبرخ درشان ماالتک ظهور چون و هستند زین هاآن عاشق ها،آن بر خودشان

 جهیدر نت و هستند زین هاآن عاشق نیبنابرا دارد، توقف گرید اءیاش ماالتک و وجود بر
  طلبند.یم زین را هاآن
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 اگرچـه هاعشق نیا .است نوراالنوار هاآن یقیحق معشوق میبگذر هک هانیا همه از
 نیتـرتـام است، گرفته تعلق نوراالنوار هب هیناح نیا از هک یعشق یول ،است عشق همه
 تیـنها در نوراالنـوار ماالتک هک لیدل نیبد ؛است مالک يدرجه تینها در و هاعشق
 تیـتمام نوراالنـوار به نسبت انوار مشاهده ای كدر و فهمه کنیعالوه بر ا .است شدت
 اگرچـه سـافل انـوار دارد. گـرید اءیاشـ بـه نسبتشان فهم و كدر از يشتریب ظهور و
 بـه نسـبت هـاآن كادرا یولـ ،ننـدکیمـ كادرا يحضـور صـورتبه را گرید ماالتک
 او بـه زیـن هـاآن عشـق نیبنابرا است، شتریب و ترتام و دتریشد مراتب به یاله ماالتک
  است. دتریشد و ترتام

  
  معرفت بدون عشق امتناع
 شناسـدینم را نوراالنوار ،یعال انوار یحت ،یسک هک شود گفته است نکمم پرسش:

 بـدون رایـز ؛شـود او عاشـق نـدتواینمـ یسـک نیبنابرا ندارد، را او يهمشاهد توان و
  شد. نخواهد حاصل عشق معرفت،

 شـناخته نوراالنـوار مـاالتک قیـطر از و لهیوسـبه گرید موجودات ماالتک پاسخ:
 ،اسـت ییغـا و یفـاعل علـت ،انـوار شیدایپ يبرا نوراالنوار هکهمچنان یعنی شود،یم
 در اسـت. علت هم دخو ریغ و خود به نسبت انوار كادرا يبرا زین و انوار طلب يبرا
 او بـا اتصال خاطربه ،آمده وجودبه هک سک هر پس است. علت زیچ همه يبرا او واقع
 كادرا هکـ اوسـت بـا اتصـال خـاطربه ،ندکیم كادرا هک سکهر و است آمده وجودبه
 او لهیوسـبه گاهآن ،نندکیم و نندک مشاهده را نوراالنوار دیبا نخست همه یعنی .ندکیم

 ریـدرغ .نندکیم زین نیچن و نندک مشاهده و بنگرند را گرید ماالتک و گرید موجودات
  شود.ینم حاصل كادرا صورت،نیا
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  شناخت نیاول چگونگی تبیین
 خطـاب هـابـدان بودند، هک يامرتبه هر در د،یآفر را هاآن خدا هکآن از بعد انیآدم

 نـه هـانیـا هکـ اسـت نیا در سخن .یبل دادند: پاسخ زین آنان ؟»مکبربّ ألست« هک ردک
 يصـدا هک است بار نیاول يبرا بودند. دهیشن را شیصدا نه و بودند دهید را خدا شتریپ
 و خداسـت يصدا صدا، نیا هک دندیفهم جاک از هک است نیا پرسش شنوند.یم را يو

 ،شـنودیم را ییصدا هر سک هر هکآن حال و یبل گفتند: و دادند مثبت پاسخ بالفاصله
 را شـما يصدا یسک اگر ست؟یک از صدا نیا هک دهد صیتشخ تواندینم بار نیاول در
 دهیشـن را شـما يصـدا شـتریپ هکـ است نیا خاطربه ،دهدیم صیتشخ تلفن پشت از

 بـه پاسخ در د.یبشناس را او دیتوانینم ،بزند تلفن بار نیاول يبرا یسک اگر وگرنه است
 نیهمـ جهـاتش از یکی چرا؟ .یبل تند:گف همه هکبل ردکن کش سکچیه، مکبربّ ألست
 شـنود،یمـ خداوند وساطتبه شناسد،یم ند،یبیم شنود،یم هک را هرچه یسکهر است
 دنبـال به تسلسل باشد، واسطه به ازمندین هم خدا ییشناسا اگر پس .شناسدیم ند،یبیم

  تمنا.یب است یلطف هک دارد وجود هم يگرید جهات داشت. خواهد
  

  نوراالنوار به تیمعشوق و تیعاشق انحصار
 چـهآن بـهبا توجه  اوست. خود فقط او معشوق و است خود عاشق تنها نوراالنوار

  ست.ین ازمندین حیتوض به شد، گفته یقبل اتکن در
  
  نوراالنوار عشق از نقصان و ادتیز ینف

 نوراالنـوار مـالک نـه رایـز نقصـان. قابل نه و است ادتیز قابل نه نوراالنوار عشق
 و تـام يو عشق نیبنابرا .او كادرا نه و او ماالتک ظهور نه ،ردیپذیم ضعف و شدت
 تیمعشـوق گردد.یم افزوده آن بر نه و شودیم استهک آن از نه هک ياگونهبه ،است تمام
  اد.یز نه و شودیم مک نه نیبنابرا ،است تام هم او
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 و قهـر از یسـته عالم مجموعه هکنیا آن و است مطلب کی تهکن چند نیا حاصل
 .یعـال بـه نسـبت سـافل عشـق و سـافل به نسبت یعال قهر ؛است شده لیکتش عشق
 در عاشـق و ورزدیمـ قهر ند،یاو تاب و تب و طلب در همه هک حال نیع در معشوق

 خلق اگر هک ستین یشگفت مک نیا و ورزدیم عشق است، مبتال و مقهور هک حال نیع
 نیـا مغـز بـود. خواهنـد قضـا به میتسل و رضا به یراض ،بفهمند را آن از ياذره عالم
 بـر یمبنـ) هی(صلوات اهللا و سالمه عل صادق امام از یتیروا مضمونبر اساس  را سخن
 تـوانیم) 32البغض و الحب اال نیالد هل( ست.ین بغض و حب جز يزیچ نید هکنیا
  افت.یدر

  
  لذت انکار
  دارد: امیق امر چند به لذت

 از و بـردینمـ لـذت ،باشـد نداشـته كادرا هک يزیچ رونیا از .كادرا ای شعور ـ1
 کیـ هکـ يموجود مثالً .بود خواهد شتریب هم لذت ،باشد تريقو كادرا هرچه ،یطرف
 ماننـد دارد حـس پـنج هک يموجود و دارد یحس لذت کی تنها رم،ک مانند دارد حس
 و یالیـخ ،یوهمـ كادرا ،یحسـ كادرا از ریغ انسان اگر .دارد یحس لذت پنج انسان،
 است گونهنیهم داشت. خواهد هم یعقل و یالیخ ،یوهم لذت ،باشد داشته هم یعقل
  ...و يسر لذت و يسر كادرا ،یروح لذت و یروح كادرا ،یقلب لذت و یقلب كادرا

 نداشـته وجود یمالک اگر اال و باشد آورلذت تا ردیبگ تعلق مالک به دیبا شعور ـ2
 و باشـند يوجـود يامـر هـم اگـر هانقص پس شت.دا نخواهد وجود هم لذت ،باشد
  ستند.ین آورلذت باشد، گرفته تعلق بدان هم كادرا یحت

 كادرا اگـر وگرنه باشد افتهی تحقق و بوده بالفعل كادرا هک است نیا سوم نکر ـ3

                                                 
 .129، ص 15، جستدرك الوسائلمـ 32
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 و باشـد دهیرس تیفعل به دیبا هم مالک هکچنان بود. نخواهد ارک در یلذت ،باشد بالقوه
 یذهنـ صور هک بود خواهد يحد در ،باشد داشته یلذت اگر ای بود. نخواهد رآولذت االّ
  شتر.یب نه و ندکیم جادیا یعلم ای

 یعنی ،ردیبگ تعلق بودنش مالک به كادرا هک ندکیم دایپ تحقق لذت یدر صورت ـ4
 نداشـته توجـه آن بـودن مـالک بـه اگـر وگرنه ندک كدر را كمدرَ بودن مالک ،كمدرِ
 مـاالتک مجموعـه هک دارد یمحبوب و ياری یسک اگر مثالً بود. نخواهد ورآلذت ،باشد
 خـودش یولـ ،اسـت افتـهی را او قضا از ؛است جمع او در بهاء و حسن و هایخوب و
 را او هکـ اسـت یسـک همـان ،نشسته نارشک در و است افتهی هک را یسک هک داندینم
 را يو هکـ اسـت یسـک همـان نیـا شـود گفتـه او به هک بردیم لذت یوقت .دیطلبیم
 مالک جنبه به دیبا ،ببرد لذت شیخو وجود از بخواهد یآدم اگر رونیا از .يدیطلبیم

 خواهـد ذیـلذ وجـودش اصل هم ن صورتیدر ا ند.ک دایپ توجه شیخو وجود بودن
  اش.يوجود ماالتک از کی هر هم و بود

 فقـط نـه ؛باشد داشته توجه زین آن حصول به آن، به علم و مالک به توجه بر عالوه
 حـال در یسـک اگـر مـثالً .باشد داشته هم حصول نیا به علمبلکه  مطلقاً باشد حاصل
 ،بـردینمـ لـذت آن دنینوشـ از ،است گرید يجا حواسش یول است شربت دنینوش
 هک مینک تصور يموجود اگر حال باشد. داشته توجه هم آن حصول جهت به دیبا هکبل
 هـم مـالک به علم او ،باشد داشته وجود عالم در هم مالک شدبا داشته را كادرا و علم
 در دارد، هـم مصـداق نیـا به علم و است شده محقق مالک مصداق یعنی باشد داشته
  برد.یم لذت موجود آن هک است صورت نیا

 زدوده او از يتراملک صورتبه غفلت ،باشد ترتام يموجود كادرا و شعور هرچه
 خواهـد بالفعـل همـه آن، حصول جهت هم مال،ک حصول هم صورتنیا در .شودیم
 و شعور و علم هک يموجود يبرا یول .بود خواهد بالفعل هم او لذت ،جهیدر نت و بود
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 سـتیچ مـالک دانندیم هک یسانک ستندین مک بود. نخواهد گونهنیا ،ستین تام شکادرا
 هـم با ابسهر و رستم است نکمم یگاه .دهندینم صیتشخ را مصداقش یگاه یول
 نیـا بفهمـد رسـتم او، شـدن شـتهک از پـس و شـود شـتهک هم سهراب و نندک ارزارک

 يالحظـه بوده، او یپ در دراز انیسال هک بود یمحبوب و مطلوب همان نیا .بود سهراب
 و رسـتم قصـه ییگـو او. فـراق در کاشـ و کسرشـ کنیا و نزاع و غلبه و قهر شیپ

  باشند. راستهیپ غفلت از هکآن رگم ؛است همگان حال تیاکح ار،یاسفند
  
  
   السادس: الفصل

  یالعال للنور محّبۀ یف مقهورة لنفسه سافل نور لّک محّبۀ انّ یف
 محبّتـهو  لنفسـه و لـه محبّـۀو  هیعل منه شروق و االنوار لنور مشاهدة األقرب فللنور

  نوراالنوار. محبّۀ قهر یف مقهورة لنفسه
  

  سافل انوار عشق و محبت تیمقهور
 فصـول در نیـا از شـتریپ هکـ ياتهکن به است يااشاره ای جهینت فصل، نیا يحتوام
 نوراالنـوار به نسبت سافل انوار شد، گفته هک چنان ه،ک است نیا آن و شد مطرح شیپ
 هکـ اسـت نیـا ،شـودیمـ مطـرح جـانیـا چهآنو  دارند عشق و محبت یعال انوار و

 گونـهنیهم زین هاآن عشق و محبت ،است وارنوراالن مقهور سافل، انوار نور هکهمچنان
 و اوسـت یتجلـ بازتاب و نوراالنوار از منشعب نورشان و قتیحق و تیهو هم است.
 آن و دارند نوراالنوار به هک است یعشق بازتاب و جهینت ،دارند هک یعشق و محبت هم
 خواهـان انوار يهمه گر،ید ریتعب به است. شیخو جمال به نوراالنوار عشق یتجل هم

 جـهینت و ثمـره ،خودشـان بـه خودشـان محبـت یول شندیخو عاشق و محب خودند،
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  است. نوراالنوار بهشان محبت
 زیـن محبـت فاقد ،است نور فاقد هکآن ل،یدل نیهم به .است نور ثمره محبت ل:یدل

 گونـهنیهمـ زیـنشان محبت ،است نوراالنوار مقهورشان بودن نور هکنیهم پس هست.
 در هکـ اسـت یصفت مقهور م،ینک تصور سافل انوار يبرا هک يگرید صفت هر و است

 هـر و محبـت و عشـق هکـ گونههمان ؛دارند استناد بدان هاآن و دارد وجود نوراالنوار
 نورشـان چـون و اسـت هـاآن بودن نور لوازم از دارد، يموجود هر هک يگرید صفت
 هک جاآن از ه،یمتعال متکح ریتعب به بود. خواهد مقهور زین نورشان لوازم ،است مقهور
 تعلق نیع زینشان ماالتک نیبنابرا شند،یخو علت به ربط و تعلق نیع ناتکمم يهمه
شـان بودن نـور هـم شـان؛مـاالتک هم و است تعلق نیع وجودشان هم است؛ ربط و

 هکـ يگـرید یژگـیو و مـالک هر هم وشان عشق هم وشان محبت هم و است مقهور
  دارد. مکح کی هاآن یعرض و یذات لوازم و ذات يهمه رد.ک تصور هاآن يبرا بتوان
  

  منه شئ بانفصال سیل المجرد النور اشراق انّ یف السابع: فصلال
ة االنوار یعل نوراال نور اشراق  نور هو بل ،کل نیتب ماک منه شئ بانفصال سیل المجردِ

و  منهـا قبـلیما یعلـ مسالشـ یفـ مـرّ ما مثال یعل المجرد النور یف منه حصلی یشعاع
 نوراالنـوار مـن المجرد النور یف الحاصل فالنور المثال. کل ضربنا ماک آخر أمر المشاهدة

 یالـ نقسـمی العـارض النـورو  عـارض نـور هو و »السانح النور« باسم نخصّصه يالذ هو
  المجردة. االنوار یف ونکی ما منهو  االجسام یف ونکیما

  
  رانوا از انفصال و اتصال ینف

 قیـطر از ،یعـال نـور از سـافل انـوار شیدایپ زین و سافل انوار بر یعال نور اشراق
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 قیـطر از ،یعال نور ای نوراالنوار به نسبت سافل انوار مشاهده هکچنان ؛ستین یانفصال
 همـه هکـبل انفصـال، نه و است تصور قابل اتصال نه نوراالنوار مورد در ست.ین اتصال
  ر.یپذانفصال نه و رندیپذاتصال هن هستند؛ گونهنیهم انوار
 بـرازخ يهـایژگـیو از انفصـال و اتصال شد، گفته يگرید يجا در هکچنان ل:یدل

 ،باشـد آن ماننـد و یجسـمان و يمادّ و یجرمان و یبرزخ هک يزیچ تنها و است يمادّ
 ریپـذانکـام زین آن انفصال صورت، نیهم در هکچنان ،است نکمم آن مورد در اتصال
 موردشـان در اتصال نه پس ،مجردند ه،یعال انوار نیهمچن و نوراالنوار چون یول است.
 ایـ نـازل انـوار ربـ نوراالنـوار هک شودیم گفته اگر پس انفصال. نه و است تصور قابل
 اصـل تـا باشـد شده جدا نوراالنوار از يزیچ هک ستین یمعن نیا به دارد، اشراق سافل
 بـه معقـول هیتشـب رهـایتعب گونـهنیـا باشد. ردهک دایپ تحقق هاآن مالک ای سافل انوار

  د.مبعِّ جنبه هم و دارند بمقرِّ جنبه هم هک است محسوس
  
  تابش به شیدایپ هیتشب
 دیخورشـ اشراق به توانیم را یعال انوار ای نوراالنوار از سافل انوار شیدایپ ل:یتمث
 دیخورشـ از يزیچ دیخورش تابش در هکهمچنان رد.ک هیتشب یعرض و یسطح نگاه در
 دیخورشـ از هکـ یشعاع مورد در شود.ینم جدا يزیچ زین نوراالنوار از شود،ینم جدا
 هکـ دیخورشـ از يجـدا اسـت يزیـچ گفـت توانیم نه ،است شده سکمنع نیزم به

 دیخورشـ از منفصل و شده جدا يزیچ هک گفت توانیم نه و است دیخورش به متصل
 طـورنیا یعلم نگاه در اما است، یعرف نگاه در نیا بتهال است. دهیتاب نیزم بر هک است
 شـده جدا دیخورش از يزیچ واقعاً ،رسدیم نیزم به دیخورش از هک یتابش رایز ستین
 مـافوق بـه سـافل انـوار نسبت صورت درهر رسد.یم نیزم به ذره ای موج لکش به و

  است. دیخورش به دیخورش پرتو نسبت همانند ،خود
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  یذهن صور به شیدایپ هیتشب
 نفـس ایـ ذهـن اشراق يهاجنبه از است يپرتو هک انسان یذهن صور گر:ید لیتمث
 ایـ یعـال انـوار ینـعی خـود، اصـل بـه سـافل انوار نسبت به را ما انسان، نور ای ناطقه

 ،سـتندین ناطقـه نفـس از ریغ و ذهن از ریغ یذهن صور نیا سازد.یم کینزد نوراالنوار
  نفس. از منفصل نه و اندنفس با متصل نه پس
 يزیـچ تـا .است مستقل و منحاذ تیهو کی داشتن بر فرع ،انفصال و اتصال ل:یدل
 از توانـدیمـ نـه و شـود وصل يزیچ به تواندیم نه ،باشد نداشته جدا و منحاذ تیهو
 یجداشدن ذهن از نه ،رونیاز ا .است ذهن به تعلق نیع یذهن صور شود. فصل يزیچ

 لـوازم از ،انفصـال و اتصـاله کـنیا بر عالوه باشد. متصل ذهن به تواندیم نه و است
 فیتوصـ بـدان ،سـتندین يمـادّ يامـر یذهنـ صـور و نفـس چون و است يمادّ امور
 از یعـال انـوار همـهنیـز اشـراق  و یعـال انـوار از سـافل ينورهـا اشـراق شوند.ینم

  د.گردیم متصل آن به نه و دشویم جدا نوراالنوار از نه ،نوراالنوار
  

  نور اقسام
 ــ2) یذاتـ نـور( لنفسه نفسه یف نور ـ1 :)شد انیب شتریپ هک( است قسم دو بر نور
 انـوار بر عارض نور م،کی است: قسم دو بر زین نیا و) یعرض نور( رهیلغ نفسه یف نور
 و است مجرد انوار نور ،اول قسم ،ترقیدق ریتعب به اجسام. بر عارض نور دوم، و مجرد
 فیتعر هک است نیا ریاخ نور دو بودن یعرض علت است. يمادّ اجسام نور ،دوم قسم
 محـل و موضوع به ازین هک است ينور یعارض نور( است صادق هانیا بر یعارض نور
 و موضوع به اجیاحت اجسام، انوار چه و باشد مجرد انوار چه ،رهیلغ انوار چون و) دارد
 لذاته نور فیتعر گر،ید ریتعب به دانست. یعارض را هاآن توانیم رونیا از ،دارند محل
 هکـ ينـور از اسـت عبارت ،نفس به قائم نور ای یذات نور رایز ستین حمل قابل آن بر

 الزم یذاتـ نور تحقق يبرا استعداد و نهیزم یحت يامر چیه نباشد. يامر چیه به وابسته
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 هکـبل ستندین ودخ ذات به قائم یعرض انوار هکآن حال و باشد خود به قائم یعنی نباشد
 بـه قـائم هکـ را هرچـه و نوراالنوارنـد بـه قـائم یعرضـ انوار نیا هستند. ریغ به مئقا

  دانست. یعرض نور توانیم باشد، نوراالنوار

  
  بهایترت و األحد الواحد عن ثرةکال صدور ۀیفیک یف الثامن: الفصل

 فـاذا برزخ، و آخر مجرد نور هذا منو  مجرد نور و برزخ منه حصل لما األقرب النور
 سلسلتها مترتبّۀلا االنوار انّ تعلمو  يالعنصر العالم و كأفال تسعۀ حصلی ان یال ذاکه أخذ

 لّکـ یفـ صـادفنا اذاو  آخر مجرد نور منه حصلیال نور یال بیالترت ینتهیف ۀ،یالنها واجبۀ
 لهذه بدّالف حصرها، للبشر سیل ما بکواکال من الثوابت رةک یفو  اًبکوک راتیاألث من برزخ
 األقرب، نورال من التحصل الثوابت رةک انّ فعُلم عندنا. التنحصر جهات و اعداد من اءیاالش
 هیـف سیفل ،یالعوال من أحد من انک ان فهو الثابتۀ. بکواکبال هیف االقتضاء جهات یفیال اذ

 انکـ انو  ریـالغ انکام و وجوب جهۀ عقل لّک یف جعل من يرأ یعل مایس رةیثک جهات
 مـن ثـرکأ بـهکواکو  فوقهـا و یالعـوال برازخ من برکأ ونکی ان تصوّری فیکف السوافل، من
اؤون رهکذ يالذ بیالترت هذا یعل ستمرّی فال المحاالت. یال يؤدّی و بها؟کواک  لّکـو  المشـّ
  به. تخصّصی مقتضٍ و اقتضاء من له البدّ تخصّص له الثوابت رةک یف بکوک

 و عشـرة مـن ثـرکأ ــ قهـایعال و البرازخ عن لمجرداتا یه و ـ القاهرة االنوار فاذن
 المسـتقلّۀ البـرازخ فـانّ مسـتقل، بـرزخ منـه حصلیال ما منها:و  نیمائت و مائۀ و نیعشر

 یالثـان مـنو  ثـان األقـرب النور من حصلیف مترتّبۀ یهو  بکواکال عدد من أقلّ أعدادها
 شعاعه هیعل قعی و نوراالنوار هدشای واحد لّکو  ریثک مبلغ یال خامس و رابع ذاکهو  ثالث
 تحتـه مـا یعلـ شـرقی عـال لّکـف بعض. یعل بعضها من النور سکنعی القاهرة االنوارو 



 253 

 القـاهر انّ یحتّـ رتبۀً، رتبۀً مافوقه بتوسط نوراالنوار من الشعاع قبلی سافل لّکو  مرتبۀلبا
 النـور باعتبـارو  واسـطۀ ریـبغ منـه مرّة ن:یمرتّ نوراالنوار من السانح النور من قبلی یالثان

 نوراالنـوار من قبلیماو  هیعل صاحبه مرّتا سکنعی مرّات: أربع الثالثو  ياخر مرّة األقرب
و  صـاحبه اسکـانع مـن مـرّات أربع مرّات: یثمان الرابعو  األقرب النور منو  واسطۀ ریبغ

 مبلـغ یال تضاعفی ذاکهو  واسطۀ ریبغ نوراالنوار منو  األقرب النور من مرّةو  یانثال مرّتا
 مـن الحجـاب اذا نوراالنـوار نیب و السافلۀ نیب حجبیال ۀیالعال المجردّة االنوار فانّ ـ ریثک

 ریـغ المشـاهدةو  نوراالنوار شاهدی قاهر نور لّک انّ مع ـ البرازخ شواغل و االبعاد ۀیخاص
 نوراالنـوار، نم ذاکه السانحۀ االنوار تضاعفت فاذا علمتَ. ما یعل الشعاع ضیف و الشروق

 متضاعفۀ بواسطۀ و واسطۀ ریغ من سافل سافل یعل نوره اشراق و عالٍ لّک مشاهدة فیکف
  اس!کاالنع

 جتمـعی قـدو  ألعـداد هیف النور شتدّی برزخ، یعل وقعت اذا ۀیالبرزخ األشعۀ انّ اعلم و
ج أشعّۀک العلل، زیبتما االّ أعداده زیتمایال ما واحد محلّ یف رُ  عـن الظـلّ قعیف ط،یحا یف سُ

 بعـدهما یبقیو  نیمبدء عن أو واحدٍ مبدء من شتدّی شئک هذا سیلو  بعض بقاء من بعضها
 مثل واحد محلّ یف رةیثک ما اشراقات جتمعی قدو  انک فیک لواحدٍ علّۀ أجزاءک ال و الشدّة؛
 اشـراق، لّکـ مـن ادةیـبز للبـرزخ علـم ال نکلو  هنایه واحد محل یف نیئیش یال نیشوق
 ال و هیـعل شرقیما الو  عنه ذاته بیغیال یح یعل المتعدّدة االشراقات انتک اذا ما فبخال

 آحـاد باعتبار بعضٍ من بعضها ریثک المترتّبۀ القواهر من عدد حصلیف واحد. لک من زدادیما
 هـذه مـن حصـلی ثـمّ االعلـون. األصـول القواهر یهو  التّامۀ االشعّۀ عظم و المشاهدات

 مـع الفقـر جهـۀ ۀکبشـمار مـاک ـ مناسباتها و اتهاکمشار و الجهات بیکترا بسبب األصول
 ذاکـو  معهـا القهـر جهـۀ ۀکبمشـار ذاکـو  معهـا االستغناء جهۀ ۀکبمشار ذاکو  الشعاعات

 اتکبمشـارو  بعـض مـع بعضـها واحد قاهر أشعّۀ اتکبمشارو  معها المحبّۀ جهۀ ۀکبمشار
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 أشـعّۀ بعـض اتکبمشـارو  ۀیـالجوهر اتهاذو اتکبمشارو  مشاهداتها و قاهرة أنوار أشعّۀ
 یفـ النازلـۀ فۀیالضـع مایسـ عیـالجم أشعّۀ اتکبمشارو  أعداد ـ رهیغ أشعّۀ بعض مع بعضٍ
 ۀکمشـار باعتبـار المتناسـبۀ الثوابـت صور و رتهاک و الثوابت حصلی الفقر جهۀ مع عیالجم
 المناسـبات و المحبّۀ و القهر و االستغناء جهۀ مع األشعّۀ اتکبمشارو  بعض مع بعض أشعّۀ
 ۀیالنوع األصنام أرباب القاهرة االنوار حصلی یالبواق و املۀکال دةیالشد األشعّۀ نیب ۀیالعجب
  الثوابت. رةک تحت ما لک و ۀیالعنصر باتکالمر و طئالبسا طلسمات و ۀیکالفل

 مئالقـا النـوع و »الطلسـم صـاحب« هـو و قاهر نور هو الطلسمات هذه من لّک فمبدأ
 لمبادئهـا االعتـدال و القهر و المحبّۀ أقسام تحت الطلسمات أرباب قعیما بحسبو  يرالنو

 القـاهرة ۀیـالنور االنواعو  اعتداالً و ۀینحس و ۀیسعد وجدیما رهایغ و بکواکال یف ختلفی
 ۀیـالنور االنـواع هذه وجود یقتضی االشرف انکاالمو  عقالً متقدّمۀ يأ أشخاصها من أقدم

 ریـغ االنسـان مـن ونکـیال فانّه االتّفاقات، مجرّد عن عالمنا یف ستیل واعاالنو  المجردّة
 عـن ال و االتّفـاق مجـرّد عن ستیل عندنا المحفوظۀ فاالنواع البّر. ریغ البرّ منو  االنسان
و  لهـا علل من البدّ اذ فوقها من تصوّراتها ألنّ ات،یغا و کللفل ۀٍکمحرّ نفوسٍ تصوّر مجرّد

 تحتهـا لمـا المطابقۀ القاهرة المجرّدات یف المنتقشۀ ۀیالنوع الصورو  نبطلهس ۀیعنا سمّوه ما
 عـن حاصـلۀ بعضـها یف العارضۀ الصور ونکیالو  تحتها عمّا التنفعل یه اذ حۀیصح ریغ

 بذاتـه ماًئقا نوعها ونکی أن و فالبدّ نوراالنوار. ثّرکت یال ینتهی فانّه بعض، یف عارضۀ صور
  ثابتاً. النور عالم یف

 ثـرةکلل التصـوّر اذ معـاً، نوراالنـوار عن افئۀکالمت القاهرة االنوار وجدی أن تصوّریال و
 أصـنام أصـحاب ۀبّـالمترت ۀیـالعال القواهر ستیلو  ۀیطول مترتّبۀ متوسطات من فالبدّ عنه،

 أشعّۀ بمناسبات ثّرهاکتو  نیاألعل عن افئۀکالمت األصنام أصحاب ونکی أن جبیف افئۀ،کمت
 مـالک ألجـل مـا نقـص و الطلسـمات أصحاب یف ما لۀیفض تصوّری انک انو  نیاألعل یف
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 نـوع یعل متسلّطاً نوع ونکی یحت مثلها، الطلسمات یف قعیف نقصها، و لها ۀیالمقتض األشعّۀ
 نیاألعلـ عـن كاالفـال یفـ ۀالحجمیّـ بـاتیالترت انتک لوو  الوجوه عیجم من ال وجه من

 أعظـم بعضها بل ذا،ک سیلو  الزهرة من و مطلقاً الشمس من أشرف خیالمر انکل ن،یالمترتّب
 أصـحاب يأ ــ أربابهـا نیفبـ .ياخـر وجوه من افؤکت نهایبو  اًکفل أعظم بعضها و باًکوک

 یعلـ بـل االتفاقـات، یعلـ یالتبتن نحوها و الثابتۀ مۀیالدا لیالفضاو  ذاک ضاًیأ ـ األصنام
  العلل. مراتب

 باالنطباع ال البرازخ مع لها عالقۀ ال یالت یه و قاهرة ارأنو یال تنقسم المجردة فاألنوار
 أربـاب ۀیصـور قـاهرة أنـوار و أعلـون قاهرة أنوار القاهرة االنوار یف و ـ فیبالتصر ال و

 صـاحب لّکـ مـن تحصـل ها،یف منطبعۀ نکت لم انو  للبرازخ مدبرّة أنوار یال و ـ االصنام؛
 اذا ــ ۀ،یـفقر جهۀ من هو انّما البرزخ و ـ ۀیورن ۀیعال جهۀ باعتبار یالبرزخ ظلّه یف صنم

 فـانّ االنفصـال، و األتصـال قبـلیال المجـرد النـورو  مـدبّر نور لتصرّف قابالً برزخه انک
 فقـر جهات األعلونو  االتّصال هیف نکمی مایف االّ قالیال االتّصال، عدم انک ان و االنفصال

 نیاألعلـ فقـر جهـات الطلسـمات حابأص یف ضاًیأ ظهریو  كالمشتر البرزخ یف تظهر هم
 یفـ ۀیـالنهاو  نیاألعلـ یفـ منـه ثـرکأ نیالسافل یف الفقرو  تۀینور من تنقص ۀیفقر بجهۀ
 شـعاع لّکـ عـن الو  ثـرةٌک ثرةک لّک عن الو  قاهرٌ قاهرٍ لک من لزمی فال واجبۀ، باتیالترت

 ثرةک عن تصوّری انّما ثرةکال لزوم انک انو  أصالً ئاًیش یقتضیال ما یال النقص ینتهیو  شعاعٌ
  قاهر. عن القاهر لزوم و

 العلّـۀ ملکسـتیال اذ عللهـا، مدبّراتها ونکی فال مدبّرات، لها و ۀیح كاالفال انتک اذا و
 وجـه مـن مقهـور المـدبّر النـور فـانّ بالعالقۀ، الغاسق قهرهایالو  الغاسق بالجوهر ۀیالنور

 لمـا انّـه یال كرشدی هذاو  »االسفهبد النور« هینسمّ قد مجرّداً نوراً مدبّرها ونکیف بالعالقه.
 و يفقـر استغسـاق جهتـا القـواهر یفـو  محبّۀ و قهر جهات يضرور األول لدن من انک
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 الغالب نورو  القهر هیعل الغالب نورٌ ذا:که فصارت المعلومات، یف االقسام بتکفتر استنارة،
 المحبّـۀ هیـف الغالـب غاسـقو  بکواکلا یف راتیالمستن من القهر هیف غاسقو  المحبّۀ هیعل
 اتیـریاألث یهـ و القهـر هایف الغالب رةیمستن ریغ غواسقو  ۀیبکوکال راتیالمستن من ضاًیأ

 عـۀیالمط اتیالعنصر یه و الذلّ و المحبّۀ هایعل الغالب غواسقو  المؤثّرة الفساد عن ۀیالمتأل
 لزمهـا ات،یـریاألث مـن قربت لما نارال ثم عنها. احتجابها عند حۀیالقب ألضوائها العاشقۀ لها
  .یتعال اهللا شاء ان کذل شرح رکسنذو  تحتها ما یعل قهر ضایأ

 هـایال نسـبۀلبا للمعلـولو  قهـراً و محبّۀ المعلول یال بالنسبۀ ۀینور علّۀ لّکل انّ اعلم و
 و المحبّـۀو  ۀیالغاسـق و ۀیالنور میتقاس بحسب الوجود صار کذل ألجلو  ذلّ لزمهای محبّۀ
 واقعـاً یالعـال یال بالنسبۀ للمحبّۀ الالزم الذلّ و السافل یال بالنسبۀ للقهر الالزم العزّو  القهر
  ».رونکتذ مکلعلّ نیزوج خلقنا شئ لّک من و« یتعال قال ماک أزدواج، یعل

  
  مشاء هینظر نقد و یاشراق دگاهید از وحدت از ثرتک صدور تیفیک

 صادر است، واحد زین او هک یتعال واجب زا ،است واحد هک اول عقل مشاء: هینظر
 کفلـ( نهـم کفل يگرید و دوم عقل یکی شود:یم صادر زیچ دو اول عقل از شود.یم

 .)هشـتم کفل( ثوابت کفل و سوم عقل شود،یم صادر زیچ دو هم دوم عقل از .)اعظم
 اسـت گونـهنیهمـ و) نهـم از كافـال شیدایپ و شودیم شروع مکی از عقول شیدایپ(
 در برسـد. عقـل ده هب یطول عقول تعداد هکنیا تا ،كافال و عقول ریسا شیدایپ تیفیک

 عـالم ثـراتک نیـیتب يبـرا هکـ شـودیم متعدد چندان ثرتک جهات) دهم( ریاخ عقل
 گانـهده عقـول انحصـار بر هک یلیدل نیترمهم( باشد.یم بسنده یعیطب نفوس و عتیطب
 يگـرید علـم در امـر نیـا چون و است کفل نه به كافال انحصار نمود، هیارا توانیم
 عنـوان بـه را آن لسـوفانیف شد،یم یتلق مسلم و بود دهیرس اثبات به) نجوم و ئتیه(

 همـه در يارکـ نیچنـ البتـه بودنـد. ردهک اقتباس گرید علم از مسلم و یموضوع اصل
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 اسـت، گرید علوم از برگرفته اصول همان هک مسلمات از یعلم هر و دارد رواج علوم
 يحـد لکمشـ عقـول، بـودن شـتریب ای مترک ،یاصل نیچن از نظر قطع ند.کیم استفاده
  )ندارد.

  مشاء متکح هینظر بر یاشراق خیش ينقدها
  يریخردناپذ م:کی نقد

 ب،کواک هک جاآن از است. قیدق ينقد دارد، نظر الواحد قاعده لوازم به هک نقد نیا 
 بـا بکـواک کفل صدور پس هستند، شماریب بکواک نیا و است ثوابت رهک به مربوط
 و سـتین نکـمم خـود، از شیپـ عقل از واسطهیب آن، در متعدد بکواک وجود فرض
  ست.ین ریپذنییتب هینظر نیا پس ست،ین نکمم زین آن واسطه با صدور چون
 عقول باواسطه ای شودیم صادر دوم عقل از واسطهیب ای ثوابت کفل گر،ید ریتعب به
 از واسـطهیب اگر شود.یم صادر گرید عقول از واسطهیب جهینت در و دوم عقل از گرید

 و شـماریبـ جهـات يدارا دوم عقـل هک است نیا مستلزم ،باشد شده صادر دوم عقل
 یعنـی یکـفل بتوانـد تـا باشد ثرتک جهات اندازه آن يدارا دیبا دوم عقل باشد. متعدد
 نکـمم يامـر نیچنـ چون و دارد ارشمیب بکواک کفل آن هک ندیافریب را ثوابت کفل
 رهکـ نیبنـابرا ،اسـت محـال دوم عقـل يبرا متعدد و ریثک جهات داشتن یعنی ست،ین

  شود.ینم صادر دوم عقل از ثوابت
 اسـت؟ شـده صـادر عقـل امدکـ از ثوابـت رهکـ هک است مطرح پرسش نیا کنیا

 کفلـ و اعظـم کفلـ و كاالفـالکفلـ ،کفل نیاول ،یمشائ مانیکح اصطالح برحسب
 نیـا صدور دارد. بساطت ینوعبه ن،یبنابرا است، كافال همه بر طیمح هک است اطلس
 از ریـغ سـتارگان همـه هکـ است ثوابت کفل ،کفل نیدوم اما ستین بحث مورد کفل

 کفلـ نیـا در) اندکفل اقمار ای کفل خودشان میقد ئتیه ریتعب به هک( ماه و دیخورش
 کفلـ هکـ هشـتم کفل رو،نیا از .ثوابتند کفل زاءاج ای عوارض از و دارند قرار ثوابت
 اسـت. دوم عقـل همـان عقـول، بیترت طبق هک است آمده دیپد یعقل از ،است ثوابت
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 جهـات همـهنیـا اگـر نـه؟ ای دارد را ثرتک همهنیا دوم عقل ایآ هک است نیا پرسش
 ریـثک جهات داشتن با دوم عقل پس هک شودیم مطرح سؤال نیا ،باشد داشته را ثرتک
 از چـون اول عقـل هکـآن حـال و اسـت شـده صـادر اول عقـل از شـماریب متعدد و

 ثـرتک بـا اول، عقـل بساطت نوع نیا است. محض طیبس است، شده صادر نوراالنوار
 دوم عقـل بسـاطت است، طیبس هم دوم عقل شود گفته اگر ندارد. يسازگار دوم عقل
 نیـا پـس ندارد. يسازگار هشتم کلف شماریب مکدست و تینهایب و ثرکمت جهات با

 ریـتعببـه سـت؟یچ ثوابت کفل ای هشتم کفل صدور مبدأ هک است مطرح يجدّ سؤال
  اند؟آورده دیپد عقول از کیدامک از ثوابت کفل گرید

  است: طرح قابل فرض دو آن به پاسخ در
 عقـل هکـ خـودش مربوط عقل قاًیدق و یعال عقول از یکی از ثوابت رهکه کنیا ـ1
  باشد. شده صادر باشد، ومد

  باشد. آمده دیپد سافل انوار ای سافل عقول از یکی از شده ادی رهکه کنیا ـ2
 و دوم عقـل هکـ اسـت جهـتنیبـد اول فرض ینادرست است. باطل فرض دو هر
 نـدیگویم هک یسانک نظر به ژهیوبه ستند،ین متعدد جهات يدارا یعال عقول یلّک طوربه
 هکـ ر،یبـالغ وجوب يگرید و بالذات انکام یکی ،است جهت دو يدارا فقط یعقل هر

 هـر انـدگفته نیمشائ از گرید یبرخ هک يزیچ ثرکحدا ای اندهینظر نیا بر نیمشائ غالب
 سـوم: ؛ریبـالغ وجـوب دوم: ؛بالـذات انکـام م:کـی اسـت: جهت سه يدارا تنها یعقل
 کیـ یتعال واجب باان شنسبت و خود وجوب تعقل با عقول نیا هاآن نظر به ت.یماه
  )نندیافریب عقل توانندیم ،رونیاز ا است،شان قوت جهت( عقل نامه ب نندیآفریم زیچ

 ،اسـت هـاآن ضـعف جهـت( کفل بنام نندیآفریم يگرید زیچ خود انکام تعقل با
 نفـس نام به نندیآفریم يگرید زیچ خود تیماه تعقل با و) نندیآفریم یکفل جرم کی
 عقـول هکـ خاطرنیابه دارد، وجود یثیتثل شیدایپ نوع کی ثرکحدا ،اقعدر و پس .کفل
  ت.یماه و یذات انکام ریبالغ وجوب دارند: جهت سه
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 اسـت آن اشالزمه ،باشد ثوابت کفل ای ثوابت رهک شیدایپ علت دوم عقل اگر پس
 جهـات يدارا هکـ باشـد شده يامر شیدایپ سبب است جهت سه يدارا هک يزیچ هک

 و اسـت نکـمم واحد از ریثک صدور هک رفتیپذ دیبا پس است. تینهایب هکلب متعدد
  ست.ین نکمم اول فرض پس ،است محال نیا هکآن حال

 باشـد آمـده دیپد سافل عقول از ثوابت کفل اگر رایز است نادرست زین دوم فرض
 آن فـوق عقـول از هکـ یکافال هک است نیا اشالزمه ،)...ای هشتم ای نهم عقل از مثالً(
 مبـدأ فـوق هـاآن مبـدأ هک خاطر نیبد ،باشند ثوابت کفل نیا بر طیمح ،انددهمآ دیپد
 ،سـافل عقـول از ثوابـت کفلـ صدور خاطربه ،گرید ریتعببه است. ثوابت رهک شیدایپ

 نیـا و سـافل نه ،است یعال کفل هکآن حال و باشد سافل کفل هک است نیا اشالزمه
 كافـال بر طیمح و است هشتم کفل بحث مورد کفل مییگویم یطرف از است. تناقض
 نسـبت جهیدر نت و دارد انبساط و احاطه و گستره لیدل نیهم به و است خود از فروتر
 طیمحـ دوم عقـل یعنی آن به مربوط عقل هک طورهمان ؛دیآیم حساببه یعال هاآن به
  است. خود از پس عقول همه بر
 بـهبـا توجـه  ،باشد شده صادر نهم عقل زا ثوابت کفل هک فرض نیا طبق بر کنیا
 و باشـد سـافل کفلـ هکـ است نیا امدشیپ) سافل عقل یعنی( نهم عقل از آن صدور
 مـاالتک يدارا و اسـت یعـال کفلـ هکـنیا به توجه با و است یعال کفل هکآن حال
  است. محال هم نیا باشد، گرید كافال از فروتر دیبا اندازه و حدیب

 بنـابر امـا ،اسـت شده بنا میقد ئتیه بر بحث نیا هک است الزم تهکن نیا يادآوری
 نه و انددانسته تاده را عقول هک ماندیم ییمشّا هینظر يبرا ییجا نه دیجد یشناسستاره
 ده عدد در عقول انحصار لیدل شد، گفته هکچنان ادها.قانت و هااستدالل نیا يبرا ییجا
 تـانه كافال هکنیا آن و است رشیپذ مورد ینرویب فرضشیپ کی بر یمبتن ییمشّا نزد

ا هینظر نیا ندارند، یخارج وجود كافال هک است شده ثابت هک نونکا اما است.  ییمشـّ
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 بـر یمبتنـ ییمشّا هینظر ابطال رایز .است ریپذنییتب یاشراق هینظر اما ست.ین نییتب قابل
 سـت.ین كافـال بـر یمبتنـ یاشـراق هیـنظر اصـل یول است كافال درباره میقد دگاهید

 هـاهیـنظر ریسـا دیبا ،باشد یبرهان اگر هک چرا ست،ین یبرهان لیتفص به همآن هرچند
  دارد. وجود هینظر نیا نیگزیجا عنوانبه بهتر هینظر هکآن حال و باشند باطل
  

  آن انتاج با هینظر صدق رابطه
 گونـهنیـا ،كافـال بحـث یعنـی هیـنظر نیا اساس شدن باطل وجود با ایآ پرسش:

  دارد؟ ثمره هابحث
 و موضـوعه اصـول ایـ مقـدمات ینادرسـت نیعـ در یبحثـ هکـ ندارد یمانع پاسخ:
 آن صـدق و داشـتن جـهینت دانـان،منطـق گفتـه به رایز باشد، داشته ثمره آن، مسلمات
 جـهینت یولـ باشند اذبک مقدمات است نکمم یعنی ،ستین مقدمات صدق بر متوقف
 یولـ اسـت درسـتان یمبـان هکـ حـال نیع در زین جانیا ن،یبنابرا .باشد حیصح هاآن
 منظومـه زکـمر را نیزمـ گذشـته در نمونه، عنوان به است. نکمم آن بودن بخشجهینت

 هکـ حالنیع رد چرخند.یم نیزم گرد به گرید راتک گفتندیم و دادندیم قرار یشمس
 قیـدق طـوربـه را سـوفک و خسـوف توانستندیم یول است، بوده نادست هیفرض نیا
 هکـبل ستین ياژهیو هیفرض بر متوقف و یمبتن جینتا از ياریبس در واقع نند.ک ینیبشیپ
 جینتا هک است نیا امر نیا لیدل است. جمع قابل ناسازگار، هکبل مختلف يهاهیفرض با
 بـه هکـبل نباشـد شـده لحـاظ اصول و مقدمات جهینت واقع در است نکمم هیفرض کی

  است. مانده دهیپوش آن گذارانیبن نظر از هک باشد داشته ارتباط يگرید مقدمات
 مقدمه دو هر اگرچه است، ناطق یسنگ هر و است سنگ یانسان هر شود: گفته اگر
 ،شـد گفتـه هکچنان است. درست است، ناطق یانسان هر آن، جهینت یول است نادرست

 اسـت نکـمم صـورت هـر در ست.ین مقدمات آن معلول شده ادی جهینت هک لیدلنیبد
 یدرسـت نه حال، نیع در یول باشد داشته حیصح و اریبس ثمرات و جینتا كافال هیفرض
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 و مقـدمات یدرسـت نـه و اسـت آن يهـافـرضشیپ و مقدمات یدرست بر لیدل جهینت
 لهیوس به است نکمم کی هر یدرست باشد.یم جینتا یدرست بر لیدل آن يهافرضشیپ

  شود. اثبات گرید لیدال

  اشراق خیش نقد اساس
 از ثـرتک شیدایـپ تیـفیکي درباره ییمشا مانیکح هینظر بر یاشراق خیش نقد نیا

  است: استوار فرض دو بر وحدت،
) ازیـپ يهـاهیـال مانند( هیالهیال صورتبه را عالم مجموعه ای و عتیطب جهان :مکی
  ندارد. وجود يافاصله گونهچیه و هرگز هاهیال نیا انیم هک میریبپذ و مینک تصور

  م.یبدان دوم عقل معلول زین را آن و هشتم کفل به مربوط را ستارگان دوم:
 الزمـه رایـز اسـت، محال دوم عقل از ثوابت رهک و بکواک صدور صورت، نیا در
  باشد. یعال است سافل هک حال نیع در هک است نیا آن

  
  بکواک اوضاع مخصص علت دوم: نقد

 ازیـن ژهیو موضع نیا داشتن دارد. ياژهیو موضع و وضع ثوابت رهک در یبکوک هر 
 ،باشـد دوم عقـل ب،کـواک نیـا خـاص وضـع مخصـص اگـر حال دارد. مخصص به

 از یکـی وضع یجهت هر با هک باشد داشته ریثک جهات دوم عقل هک است نیا اشالزمه
 دوم عقـل در جهـات تعـدد هکـ آن حـال و باشد ردهک نیمع و داده حیترج را بکواک

  است. محال
 عقـل مـثالً ؛باشـند فروتـر عقول خاص، یوضع به بکوک هر اختصاص علت اگر
 عقول رایز .باشد گذاشته ریتأث متقدم بر متأخر هک است نیا آن الزمه ،...و چهارم سوم،
 دوم عقـل همرتبـه هکـ يزیـچ در تواننـدینم پس ،انددوم عقل از متأخر عقول ،يبعد
 ،ثوابـت کفل جادیا مبدأ پس .باشند ذارگریتأث) آن بکواک گاهیجا و ثوابت کفل( است
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  گر.ید عقول از کیچیه نه و سوم عقل نه و است دوم عقل نه
  

  ثوابت رهک تیماه بودن مخصص
 وضـع بـه بکـواک مخصـص علـت ،ثوابت رهک تیماه هک دارد يرادیا چه ال:کاش
  باشد؟ خاص

 رهکـ تیـماه رایـز باشـد، مختلـف اوضـاع مخصص علت تواندینم تیماه پاسخ:
 در بکـواک صیتخص عامل تواندینم رونیا از است، برابر ثوابت همه به نسبت وابتث

 جـادیا علت ن،یبنابرا است. مرجح بال حیترج صورت، نیا ریغ در .باشد خاص اوضاع
ا مـتکح شده ادی عقول اشراق، متکح آراءبر اساس  ،كافال نندهک  و سـتین ییمشـّ

 و صـدها و هـاده اسـت نکـمم هکـبل تسین دهگانه عقول به منحصر زین عقول تعداد
  باشد. داشته وجود یطول سلسله در عقل هزاران
  
  دهم عقل در ثرتک جهات نبودن بسنده سوم: نقد

 شـد، گفتـه هکـ یلیدال به هک هستند طیبس عقولْ از کی هر مشاء، متکح نظر به 
 یطـول عقـول سلسـله در ثـرت،ک يهاجنبه نیا نند.کیم دایپ ياعتبار ثرتک يهاجنبه
 دیپد آن در ياعتبار ثرتک جهات قدرآن دهم عقل دهم. عقل به برسد تا ابدییم تعدد
 و نـدک جـادیا را يزیچ و باشد داشته تیسنخ يزیچ با جهت هر با تواندیم هک دیآیم

 دهـم، مرتبـه در هکـ اسـت نیا لکمش یول د.ینما نییتب را عتیطب يهاثرتک ن،یبنابرا
 هکـ آن حال و بود نخواهد شماریب آن ثراتک تعداد مکستد ،شود محاسبه هک هرگونه
  باشند. ینامتناه است نکمم یحت و شماریب یعیطب يهامعلول

 ،یفلسـف يهاتبکم همه باًیتقر( است تعقل نش،یآفر و جادیا عامل ه،کنیا حیتوض
 طـورنیهمـ ياانـدازه تـا عرفان و یافالطون نو ،یافالطون متکح مشاء، متکح مانند
 شیخو ذات ماالتک خدا است. شیخو ذات به خدا علم ثرت،ک شیدایپ علت .)تاس
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 ذات زیـن اول عقـل و گـرددیمـ معقـوالت شیدایپ سبب امر نیهم و ندکیم تعقل را
 انکـام کی دارد، ریبالغ وجوب کی اول عقل چون و ندکیم تعقل ای تصور را شیخو

 عقـل ؛آوردیمـ دیپد زیچ سه پس ند،کیم تعقل را زیچ سه تنها ت،یماه کی و بالذات
 تیـماه و یذاتـ انکام ر،یبالغ وجوب هم يبعد عقل نهم. کفل نفس و نهم کفل ،دوم
  ن:یا بر عالوه ند.کیم تعقل را خود
  ند.کیم تعقل واسطهیب است، ردهک افتیدر اول عقل از هک را چهآن ـ1
 تعقـل است، آورده دستبه اول عقل واسطهبه واجب الوجود از هک زین را چهآن ـ2
  ند.کیم

  ند.کیم تعقل زین است، اول عقل از یناش هک) ریبالغ وجوب( را خود استناد ـ3
  ند.کیم تعقل هم را اول عقل يریغ وجوب ـ4
 يتصـاعد صـورت بـه خـواه و بماند یباق یضلعسه صورت به خواه هاثرتک نیا
 نیـا از و بـود اهـدخو یکانـد و محـدود يهـاثرتک صورت، دو هر در شود، افزوده
 هـر در ثرتک گر،ید ریتعب به ند.یآیم وجود به يمحدود يهادهیپد محدود، يهاثرتک

 آن و گرفـت خواهد زین را مافوق مرتبه ثراتک دارد، خود هک چهآن بر عالوه ،يامرتبه
 هکـ ثرتک تعداد آن زین دهم عقل در هرحالبه یول شوند.یم منتقل مرتبه آن به ثراتک
 عـالم يهـاثـرتک ن،یبنابرا و افتی دنخواه وجود باشد، بسنده را فروتر عوالم ثراتک
  رد.ک نخواهد نییتب را عتیطب

  
  گانهنه كافال با یاشراق هینظر يناسازگار

 صـدها و هـاده توانـدیمـ عقـول است، گفته هک یاشراق متکح نظر الزمه ال:کاش
 سـت.ین نیچنـ هکآن حال و باشد کفل نه از شتریب مراتب به كافال هک است نیا ،باشد

 ،شـد گفتـه هک چنان هستند، محدود ینیمع عدد در كافال و ستین نیچنه کنیا لیدل(
 یفلسـف نیبـراه مقدمات رایز ندارد، وجود زین یمنع و است شده اثبات گرید علوم در
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  .)خاص تجربه چه و عام تجربه چه ؛باشد تجارب است نکمم یعقل و
  
  کفل بدون عقل وجود انکام

 یکـفل ،یعقلـ هـر ندارد یضرورت و ستین كافال تعدد مستلزم عقول تعدد پاسخ:
 .کفلـ کیـ نه باشد بکوک کی شیدایپ سبب یعقل هر است نکمم هکبل ،باشد داشته
ن یدر عـ و انـدردهک اثبات گرید علوم هک است تعداد همان به و نیمع ،كافال عدد پس
  باشد. بکاوک تعداد به بسا و نینامع عقول تعداد حال
 هکـ چـرا شود، صادر یکفل ،یعقل هر از حتماً هک ندارد وجود یلیدل گر،ید ریتعببه
 آن اثـر یولـ هسـت اثر صاحب حتماً عقل ندارد. یکفل هم ییمشّا هینظر در دهم عقل
 ردهکـ جادیا را بکواک ب،یکتر با ای ییتنهابه عقول ثرکا است نکمم هکبل ،ستین کفل

  باشند. ردهک جادیا را كافال ها،آن از يتعداد اما باشند
  

 از ثرتک شیدایپدر مورد  یاشراق متکح يتئور ای طرح نخست بخش
  وحدت

 بهـره و سـهم نوراالنوار از و نندکیم مشاهده را نوراالنوار مجرد انوار از کیهر ـ1
 هکـچنـان اسـت: نیـا پاسخ نند؟کیم مشاهده چرا هک شود دهیپرس است نکمم دارند.
 یقـیحق مشـاهده پـس نـدارد، وجـود یحجـاب مجرد انوار و نوراالنوار انیم ،شد گفته

 اشالزمـه ،باشـند نداشـته يابهره و سهم اگر رایز دارند؟ يابهره و سهم چرا اما است.
 را نوراالنـوار هکـ يمجـرد نـور اگـر باشـد. برابر مشاهده عدم با مشاهده هک است نیا

 پـس است، فتادهین اتفاق مشاهده در واقع ،شدبا نگرفته او از زیچ چیه ند،کیم مشاهده
  .)است ثرتک شیدایپ نییتب يبرا اول گام نیا( باشند. گرفته یسهم دیبا

 از يبرخـوردار بر عالوه قاهر انوار) است یاشراق متکح هینظر مغز تهکن نیا( ـ2
 ياهـرهب و سهم زین خود فوق انوار از ها،آن بر نوراالنوار اشراق و اسکانع و نوراالنوار
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 انـوار از کیـهر ،دارد اشـراق شیخـو مادون بر نوراالنوار هکهمچنان در واقع و دارند
  دارند. اشراق خود مادون انوار بر زین یعال

 دو و نـور دو نوراالنـوار از ،باشد یمشائ دوم عقل هک دوم قاهر نور مثال، عنوان به
 و مـانع انوار رایز ردیگیم نور واسطهیب باواسطه. يگرید و واسطهیب یکی ؛دارد مرتبه
 اول نـور از و ردیـبگ نور نوراالنوار از واسطهیب تواندیم دوم نور پس ،ستندین حجاب

 دارد نـور دو دوم نـور پـس رد،یـبگ يگـرید نـور تواندیم هست، آن بر طیمح هک زین
 جهت نورها نیا از کیهر دارد. نور دوم نور برابر دو سوم نور .)باواسطه و واسطهیب(
 سوم، نور یعنی ند،کیم افتیدر را دوم نور ينورها مجموعه زین سوم نور است. ثرتک
 رایـز آورد،یمـ دسـتبه اول نور از زین ياواسطهیب نور و دارد هم را دوم نور نورِ دو
 هکـ ردیگیم نوراالنوار از واسطهیب هم نور کی ندارد. وجود یحجاب و مانع دوآن انیم
 برابـر دو زیـن چهـارم نور دارد. نور چهار سوم، نور پس نور. ارچه شودیم مجموع در
 افـتیدر واسـطهیبـ ،داشـت سوم نور هک را هرچه چهارم نور رایز ،دارد) شتریب هکبل(
 نـور واسطهبه نور کی و نوراالنوار از واسطهیب هم نور کی است. نور چهار هک ندکیم
 سـوم نور واسطهبه نور کی و نوراالنوار زا دوم نور واسطهبه نور کی نوراالنوار، از اول
  شود.یم نور هشت رده،ک افتیدر ينورها مجموع هک ندکیم افتیدر نوراالنوار از

 نـور کی دوم، نور از واسطهیب نور کی اول، نور از واسطهیب نور کی است نکمم
 سوم هواسطبه هم یکی دوم، نور از سوم نور واسطهبه هم یکی و سوم نور از واسطهیب
  شود.یم نور پانزده هک ردیبگ اول نور از دوم نور واسطهبه یکی ،اول نور از

 دوم، نور از سوم نور واسطهبه نور دو سوم، نور از واسطهیب نور چهار م:کی فرض
 نـور از واسطهیب نور کی نوراالنوار، از واسطهیب نور کی ،)دوم نور یتسابکا ينورها(

 نـور کیـ نوراالنوار، از سوم نور واسطهبه نور کی دوم، نور از واسطهیب نور کی اول،
 شـده جادیا نور( دوم، نور از سوم نور واسطهبه نور کی اول، نور از سوم نور واسطهبه
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 نـور از دوم نـور واسـطهبه نور کی نوراالنوار، از دوم نور واسطهبه نور کی ،)دوم نور
  النوار.نورا از اول نور واسطهبه هم نور کیو  اول

 کیـ نوراالنـوار، از واسطهیب نور کی سوم، نور از واسطهیب نور چهار دوم: فرض
 نـور از واسـطهیبـ نـور کی و دوم نور از واسطهیب نور کی اول، نور از واسطهیب نور
 سوم بواسطه نور کی اول، از سوم بواسطه نور کی دوم، از سوم بواسطه نور کی سوم،
  رد.ک اضافه بتوان دیشا البته نوراالنوار. از اول از دوم واسطهب نور کی نوراالنوار، از

  
  انوار یبیتقر محاسبه

  )نور چهار( دارد سوم نور هک را هرچه واسطهیب ـ1
  )نور دو( دارد دوم نور هک را هرچه واسطهیب ـ2
  )نور کی( دارد اول نور هک را هرچه واسطهیب ـ3
  )نور کی( نوراالنوار از واسطهیب ـ4
  )نور کی( نوراالنوار از سوم نور بواسطه ـ5
  )نور کی( نوراالنوار از دوم نور بواسطه ـ6
  )نور کی( نوراالنوار از اول نور بواسطه ـ7
  )نور کی( اول نور از سوم نور بواسطه ـ8
  )نور کی( دوم نور از سوم نور بواسطه ـ9

  )نور کی( اول نور از دوم نور بواسطه ـ10
  شود.یم رنو چهارده مجموع در هک
  شود:یم اضافه صورت نیهم به هم پنجم نور
   نور: شانزده پنجم نور

  چهارم نور از نور هشت ـ1
  سوم. نور از نور چهار ـ2
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  دوم. نور از نور دو ـ3
  اول. نور از نور کی ـ4
  نوراالنوار از نور کی ـ5
  شود.یم نور دو و یس هک شد گفته نوراالنوار در هک یفروع اضافه به و
 نـور دو و یسـ ششـم، نـور ،شـد انیب هک یفروع از نظر قطع و شده ادی ساسا بر
 نـور بـاالخره و نـور وچهار چهل و صدکی هشتم نور نور، دو و هفتاد هفتم، نور دارد،

ـــاهم ـــت 12303452219848 پنج ـــرت.ک جه ـــور ث ـــت ن ـــموشص ـــدوداً شش  ح
 و 1047769006132095534274972672 صــــدم، نــــور و 61604116332757568

 بـدان ادشدهی فروع اگر و ابدییم شیافزا طورنیهم و شش و ستیب توان به ده داًحدو
  شد. خواهد شتریب هکبل عدد، نیا برابر هاونیلیم ثرتک يهاجنبه گردد، افزوده

 یعنـی انـدیاضـیر تیـنهایبـ هکـبل ستندین یفلسف تینهایب جهان، نیا موجودات
 باشـند عقـل بـه مسـتند دیـبا هکـ یجـوداتمو تعداد به شوند.ینم تمام میبشمر هرچه

 هـم را مشـاهدات اشـراقات، بـر عالوه اگر حال باشد. داشته وجود عقل دیبا ،)انواع(
 عقـل کیـ بـا بیـکتر بـا و دارد اثر کی ییتنها به عقل هر ها،نیا بر عالوه و مییفزایب
 جهـت نیـا از عقـول آثـار م،ییفـزایب آن بـر زیـن را نیا اگر دارد، دیجد اثر کی گرید

  شود.یم ینامتناه
 هکـ ردکـ جـادیا را لمـهک اردهـایلیم توانیم یفارس در حرف هشتوستیب از اگر
 م،یباشـ داشته نظر در زین را عقول نیا مختلف باتیکتر اگر حال معنا،یب ای باشد بامعنا
  شود.یم دایپ جهت و ثرکت تینهایب

 تمـام یسافل نور هر هک است صورت نیبد یعال نور از سافل تیفیک هکآن حاصل
 ،دارد یعـال نور فوق نور هک زین را چهآن آورد.یم دستبه ،دارد یعال نور هک را چهآن
 ثـرتک جهـات صـورت نیبـد و آوردیمـ دستبه واسطه با هم و واسطهیب هم راآن
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  انجامد.یم تینهایب به هک ياگونهبه شترشدهیب و شتریب سافل انوار در ينور
  
  نوراالنوار از واسطهیب فتایدر نییتب

 عقـول و سـافل عقـول( یعـال انوار و سافل انوار انیم هکنیا بهبا توجه  33پرسش:
 و سوم نور انیم مثالً ،دارد وجود ییهاواسطه سافل انوار و نوراالنوار انیم ژهیبو) یعال
 شـده ادی انوار است نکمم چگونه ها،واسطه نیا وجود با دارد، قرار دوم نور ،اول نور
 دوم نـور وجـود با گر،ید ریتعب به نند.ک سبک نور نیشیپ و یعال انوار از زین واسطهیب
 دوم نـور از هکـ چـهآن بـر عـالوه سوم نور است نکمم چگونه سوم، و اول نور انیم
 وجـود صورت،نیا در ند؟ک نور سبک اول نور از زین میمستق طوربه آورد،یم دستبه
 واسـطهیبـ اول نـور از سوم نور مییگویم یوقت بود. خواهد ربراب هاواسطه نیا عدم و
 نور و اوست با نیقر سوم نور هک است نکمم امر نیا خاطرنیبد ند،کیم ضیف سبک
 مـورد در امـا نـد.کیمـ ضیفـ سبک میمستق طوربه رو،نیا از است، آن بر طیمح اول
 هک شودیم مطرح پرسش نیا صورتنیا در اول، نور از سوم نور مثالً واسطهیب سبک
 وسـاطت اگـر نـه؟ ای دارد وساطت است، گرفته قرار سوم و اول نور انیم هک دوم نور
 آن از نـور سبک جهینت در و سوم و اول نور میمستق ارتباط از مانع دوم نور پس دارد،
 گـرفتن قرار انهیم و است گرفته قرار دو آن انیم چرا ندارد، وساطت اگر و بود خواهد
  معناست؟ چه به

 سوم نور تواندیم چگونه پس است، دو آن انیم واسطه دوم نور اگر گر،ید ریتعب به
 ،سـتین واسـطه اگر و ردیبگ دهیناد را واسطه نیا و ندک ضیف سبک واسطهیب اول، از

 يزیـچ ایـ دوم نـور بـاالخره نـد؟ک ضیف سبک دوم نور از سوم نور تواندیم چگونه
 نـور سـوم نور به و باشد اثر مبدأ تواندینم خودش ،ستین يزیچ اگر .ستین ای هست

                                                 
  این پرسش جنبه اشکال ندارد، زیرا وجه منطقی ندارد، تنها امري مبهم است که باید تبیین شود.ـ 33
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  باشد. یدان مراتب به یعال مراتب از نور وصول مانع دیبا ،هست يزیچ اگر ؛دهد

  میمستق افتیدر در ينور يهاواسطه نبودن مانع
 دسـتبه یعال انوار از هک را چهآن توانندیم نیبنابرا و اندواسطه اگرچه انوار پاسخ:
 يمـادّ نه مجردند يهاواسطه ها،واسطه نیا یول ،نندک عطا شیخو مادون هب ،اندآورده
 اسـت مجـرد ياواسـطه دوم نور پس ستند.ین يزیچ انیم حجاب ،تجردشان خاطربه و
 یعنـی اسـت مجـرد هـم و اسـت ضیفـ مبدأ پس است واسطه هم ؛ستین حجاب هک

 انفصال و اتصال سبب زین و حجاب و بتیغ اریمع هک جاآن از و ستین مانع و حجاب
 بـه نـه اسـت مربـوط اتیـماد بـه امور گونهنیا و است اءیاش بودن يمادّ آن، مانند و

 یعـال انـوار بـه سـافل انوار ارتباط از مانع ،وساطت نیع در یانیم انوار پس مجردات،
  ستند.ین

 بـه دیخورشـ از ينـور هکـ ردکـ تصـور توانیم محسوس به معقول هیتشب باب از
 اسـت، تصـور قابـل صـورت دو به ز،یچ آن به نور آن برخورد .ندکیم برخورد يزیچ
 يبعـد زیـچ به نور دنیرس از نیبنابرا ،باشد حجاب زیچ آن هک است نیا صورت کی

 بـه و شـود سـتهکش و شود سکمنع نور آن از هک است نیا گرید صورت و شود مانع
 آن از نـور هکـ باشـد شـده دهیتاب نهییآ بر دیخورش نوره کنیا مانند ،برسد زین دوم ئش

  رسد.یم هم يبعد به و ندکیم عبور
 سکمـنع نـور هکـ است نیا است، دهیرس آن به نهییآ نور هک يزیچ با نهییآ تفاوت

 اضـافه شـئ آن بـه دیخورشـ میمسـتق نور بر دوم شئ به نهییآ توسط دیخورش از شده
 و است گرفته دیورشخ از واسطهیب یکی ؛دارد نور دو دوم شئ آن جهیدر نت و شودیم
 زیـن سـوم زیـچ آن مینـک فرض اگر کنیا و است ردهک افتیدر نهییآ واسطهبه يگرید
 تـابش موضـع در هـم چهارم زیچ آن هک ياگونهبه ،بتابد یچهارم زیچ بر و باشد نهییآ

 موضـوع با شده، ادی يهانهییآ تابش موضع در هم و باشد داشته قرار دیخورش میمستق
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 سـبب باواسـطه و واسطهیب اشراقات نوع نیا ند.کیم دایپ يشتریب بتناس بحث مورد
 بـه ای ندک نییتب را وحدت از ثرتک شیدایپ تواندیم هک شودیم متعدد جهات شیدایپ

  د.یآ حساب به وحدت از ثرتک شیدایپ با رابطه در طرح کی عنوان
  

  هاواسطه نبودن حجاب با یمشائ علم هینظر يناسازگار
 و داننـدیمـ صـور قیـطر از اتیـجزئ بـه را خدا علم هک یمشائ نمایکح پرسش:
 اگـر هک است نیا پرسش رد،یگینم صورت واسطهیب اتیجزئ به خدا علم هک معتقدند
 بـدون اتیجزئ به علم هکنیا به اندشده قائل چرا ،ستین حجاب و است مجرد واسطه
  ست؟ین واسطه
  ستین هاواسطه بودن حجاب علم، لکمش

 نیـا باشـند، فـرض بـر و ستندین اتیجزئ به خدا علم تعلق واسطه رداتمج پاسخ:
 دگاهیـد از هکـ دارد يگـرید لکمشـ اتیجزئ به خدا علم تعلق ست.ین یاساس لکمش
 تحـول و رییـتغ در وستهیپ اتیجزئ هک است نیا آن و ستین حلّ قابل یمشائ مانیکح
 اسـت نیا اشالزمه ،ردیبگ تعلق یجزئ اءیاش به یتعال واجب علم اگر هستند. النیس و
 وسـتهیپ هـم یتعال حق علم است، تحول و رییتغ حال در وستهیپ معلوم هکهمچنان هک
 محـال یتعـال حـق ذات در تحـول و رییـتغ هکآن حال و باشد تحول و رییتغ حال در

 آن حـلّ يبرا رونیا از ،ندارد یروشن چندان پاسخ ییمشّا متکح در شبهه نیا است.
  اند.ردهک ارکان را یعلم نیچن اصل از

 حـلّ قابـل دگاهیـد آن لهیوسـبـه هک باشد گرفتار یشبهات به یدگاهید هرگاه ته:کن
 نشـان امـر نیـا باشـد، گرید االتکاش مستلزم دگاهید آنبر اساس  آن حلّ ای و نباشد
  دارد. الکاش دگاهید آن یمبان هک است نیا دهنده
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  یتعال واجب از یحصول علم ینف
 و اتیجزئ به یتعال واجب علم اصوالً هک است قرارنیا از آن پاسخ صورت، هر در
 شـوند. علـم رییتغ سبب ،اتیجزئ رییتغ تا ستین یحصول و يصور علم ،اتیجزئ ریغ
 و دارد علـم هـم اتیجزئ به نوراالنوار اشراق، متکح نظر از هک است جهت نیهم به
 نیـا در هکـ یالکاشـ البتـه .نـدارد یپـ در هم یالکاش گونهچیه علم نیا حال، نیع در
 بـا اتیـجزئ هکـ انـدگفتـه و اندردهک يروادهیز هاآن هک است نیا دارد، وجود دگاهید

 لکمشـ خود نیا هک دارند حضور نوراالنوار نزد خود تیماد با اتیماد و خود تیجزئ
 بـودنش، يمـادّ جهـت از يمادّ حضور هک چرا ؛دهند پاسخ بدان دیبا هک دارد يگرید
  ست.ین الکاش از یخال رد،مج نزد
 یمفهوم ،يصور علم هک نندک حلّ را مسأله نیا دیبا ییمشا مانیکح گر،ید ریتعب به
 ریپـذانکـام مجـرد موجـود يبـرا است، همراه معلوم بتیغ با ینوع به هک یحصول و
 از شیپـ اتیـجزئ و اتیلّک به علم صورت نیا در گردند، موفق آن حلّ به اگر ست.ین
 به علم میتقس یلکطور به گذشته، نیا از داشت. نخواهد یتفاوت ثرتک زا بعد و ثرتک

 مسـأله در معاصر لسوفانیف از یبرخ ست.ین یدرست چندان میتقس يحضور و یحصول
  اند.ردهک اشاره بدان معلوم و عالم اتحاد
  
  كافال به واجب علم بودن ییجز ای یلّک

 او علـم دارد، علـم اگر نه؟ ای اردد علم ...و دوم و اول کفل به خداوند ایآ پرسش:
  ؟یجزئ ای است یلّک است؟ یعلم نوع چه هاآن به

  
  كافال بودن کلی
 احاطه مکح به ن،یبنابرا ،یجزئ نه هستند یلّک یاجسام ...و دوم و اول کفل پاسخ:
 و دارد علـم همـه بـه هـا،آن به مربوط كافال و گرید انوار بر جهات همه از نوراالنوار
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 و رییتغ و تیجزئ الکاش رونیا از ،ستین یجزئ ها،آن به او علم ،كافال تیلّک خاطربه
  شود.ینم وارد آن بر تحول
 وحـدت از ثرتک شیدایپ تیفیک مورد در یاشراق متکح طرح نخست بخش نیا
 داشـته توجـه دیبا یول ،شودیم مطرح کنیا هک دارد هم گرید بخش دو طرح نیا بود.
 توانـدیم امر نیهم هاآن نظر به و دارد دیکتأ بخش نیهم بر یاشراق متکح هک میباش
 تضـاعف ثـراتک مرحله هر در هک خاطر نیبد ؛ندک نییتب را وحدت از ثرتک شیدایپ
  ند.ک هیتوج را وحدت از ثرتک شیدایپ تیفیک تواندیم جهیدر نت و ندکیم دایپ

  
 از ثـرتک شیدایـپدر مـورد  یاشراق متکح يتئور ای طرح دوم بخش

  دتوح
 بـر یعـال اشراق بهبا توجه  وحدت از ثرتک شیدایپ نییتب ،شد انیب نونکتا چهآن
 ثـرتک جهـات م،ییفـزایب آن بـر زین را یعال به نسبت سافل مشاهده اگر اما ،بود سافل
 دوبرابـر ثـرتک جهـات هکـ انـدگفته البته( بود خواهد شد، گفته چهآن از شتریب اریبس
 هم انوار بیکتر رایز شود،یم شتریب اریبس ثرتک جهات هک رسدیم نظربه یول شودیم
 ثرتک نییتب يبرا هک يانوار تعداد همان در جهیدر نت و) ردیگ قرار توجه مورد توانیم

 هکـ خـاطر نیبـد .میرسـیمـ شـمارش و حصـر قابـل ریـغ يعـدد به میاردهک فرض
 مشـاهده شـود،یم سافل مراتب به نور دنیرس ای نور اتصال سبب اشراق هک گونههمان
 و اخـذ سـبب زیـن مشاهده یعنی( است گونهنیهم زین خود مافوق به نسبت ينور هر

  .)شودیم مافوق مراتب از نور اقتباس
 انـوار اشـراق خـاطربـه خود فوق مراتب از سوم نور هک گونههمان ،مثال عنوان به
 توانـدیمـ ار يمتعـدد انـوار زیـن مشـاهده بـا ،نـدکیم افتیدر نور چهار خود، مافوق
 را دوم نـور يبـرا حاصـل انوار تمام دوم نور مشاهده با تواندیم یعنی .اوردیب دستبه

 و نـدک اقتبـاس زین است گرفته اول نور از دوم نور هک را ينور نیهمچن و ندک اقتباس
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 هـم شـتریب هکـ اگرچـه ،شـد خواهد برابر دو حداقل پس .ندک افتیدر ينور زین او از
 دوم نـور از واسـطهیبـ نـور کیـ ،نـدکیمـ مشاهده هک را دوم ورن هست. تصور قابل
 نـور هکـ نـور کیـ و ردیگیم هم راآن گرفته اول نور از دوم نور هک نور کی رد،یگیم

 چـونو  شـودیمـ اضـافه گرید نور سه پس .ردیگیم هم راآن گرفته نوراالنوار از دوم
 نور چهار هک ندکیم افتیدر ينور هم او از ند،کیم مشاهده را نوراالنوار زین واسطهیب
  شود.یم

 شـتریپ هکـچنـان نـد؟ک مشـاهده را نوراالنوار تواندینم واسطهیب سوم نور ایآ یول
 ایـآ نـد.کیمـ سـبک نـور کیـ هـم قیطر نیا از پس .است مثبت آن پاسخ ،شد گفته
 سـبک يرگید نور هم راه نیا از ند؟ک مشاهده را اول نور تواندینم دوم نور واسطهبه
 مجمـوع در پـس نـد؟ک مشـاهده را نوراالنـوار تواندینم اول نور واسطهبه ایآ ند.کیم

 هـم جـانیـا شـد، گفته اشراق از برگرفته انوار درباره هک چههرآن .شودیم نور هشت
  گفت. توانیم

  
  مافوق انوار از شده افتیدر انوار زیتما عدم علت

 چـرا ،ننـدکیم افتیدر يمتعدد ينورها دخو فوق انوار از مجرد انوار اگر پرسش:
 از سـوم نـور ،مثـال عنـوانبـه ست.ین زیمتماگر یدکی از ،شده اقتباس متعدد انوار نیا
 مشاهده قیطر از هم نور چهار مک دست و است ردهک افتیدر نور چهار اشراق قیطر
 مـورد چـرا و جاسـتک او نـور هشـت نیا هک است نیا پرسش است. آورده دستبه

 ،هسـتند متعدد انوار نیا اگر ستند؟ین زیمتماگر یدکی از چرا و رندیگینم قرار دهمشاه
 اسـت ينـور نیـا و است افتهیدر واسطهیب هک است ينور نیا مییبگو میتوانینم چرا
 و اسـت گرفتـه مشاهده با هک است ينور نیا ...و است افتهیدر اول نور از باواسطه هک
 انوار وجود صورت در ،هکآن حاصل است؟ ردهک افتیدر اشراق با هک است ينور نیا

  ندارد. وجود زیتما هاآن انیم چرا ،متعدد
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  زیتما بر تعدد نبودن متوقف
 تـوانیمـ را تعـدد هکبل ستین هازآنیتما بر متوقف ،انوار تعدد رشیپذ م:کی پاسخ

 متعـدد هکـ اسـت نکـمم پـس ،شناخت و آورد دستبه زین یعقل يهالیتحل لهیوسبه
ل هم آن تعدد و اشدب  نـدارد ضرورت ،گرید ریتعببه نباشد. مشاهده قابل یول باشد مدلّ
 هکـچنـان ،باشد انیع و مشهود امالًک تعدد نیا ،باشد داشته وجود تعدد هک ییهرجا هک
 در هـاآن از کیـچیهـ یول هست تعدد نوراالنوار ماالتک و صفات و انوار صفات در

 دارد اراده و قـدرت علـم، ،نـور هکـ آن با ستند.ین زیامتم هم از یخارج و ینیع وجود
 صـفت هفـت را هـاآن امهات و اتیلّک هرچند( دارد تینهایب صفات و ماالتک هکبل
 زیـن هـاآن قیمصاد هک ستین معنا نیا به ماالتک و صفات یتناه عدم نیا یول) میبدان
 یمعنـ نیا به البته ست.ا یذهن یلیتحل و یمفهوم تعدد تعددها نیا باشند. زیمتما هم از
 یلـیتحل هکـبل ،باشـد ذهـن پرداختـه و سـاخته محض اعتبار و فرض صرفاً هک ستین
 دارد وجود یتیواقع هک صورتنیبد یول است واقع با مطابق و صادق و قیدق و قیعم
  شود.یم افتی آن در متعدد ماالتک ،متعدد يهالحاظ با هک

 دارد وجـود نوراالنوار ای یتعال اجبو ذات عنوانبه یخارج ینیع مصداق کی پس
 ،اسـت مـالک) مثالً( علم چون و دارد را ماالتک همه ،يحدیب و بساطت خاطربه هک

 از یبخشـ در هکـ باشـد داشـته ياگونهبه را مالک نیا هکنیا نه یول دارد را آن او پس
 ،تعـددها نیـا اوالً پـس باشـد. گـرید بخـش از زیمتما هک باشد داشته تحقق وجودش
 هکـ یواقعـ و ینیع يهالیتحل هکبل ياعتبار يهالیتحل نه یول است یلیتحل يتعددها

 ازیـامت يدارا هک است موطن نیا در تنها و را دارد آن ازیامت ییشناسا ییاتوان عقل فقط
 و ینـیع مطابق مجرد، انوار زین و نوراالنوار ماالتک از کی هر پس خارج. در نه ،است
  ها.آن مقابل در و ماالتک ریسا از مستقل و منحاذ ابقمط نه یول دارد یخارج
 يهالیتحل م،یآوریم دستبه یتعال واجب از ما هک را یصفات نیا دیبگو یسک اگر
 بـه لیـقا هکـ بود خواهد معتزله نظر همان نیا است، ذهن ياعتبار يهامفهوم و یذهن
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 را صـفات ینفـ هیفرضـ معتزلـه هـم رچهگا اند.شده یتعال واجب ذات از صفات ینف
  دارند. یاساس تفاوت هم با دگاهید دونیا اما عارفان. از یبرخ هم واند هگفت
  است: تصور قابل یمعن دو بهم کدست صفات ینف
 از تیـاکح هکـ اسـت یذهنـ یاعتبارات میمفاه نیا هک یمعن نیا به صفات ینف ـ1
   شود.یم هاآن نیجانش ذات ،يارک هر انجام در نیبنابرا ،ندارند رونیب

 ،مینـک لحـاظ هکـ را یمـالک هـر هکـ است اندازه و حد یب یماالتک يدارا ذات ـ2
 ،نیبنـابرا .شودیم انتزاع آن از ،ندکیم تیاکح آن مناسب مالک از هک صفات از یصفت

  ذهن. ساخته و ياعتبار نه یول است یلیتحل يامور الوجود واجب صفات
  است: نادرست هرسه هک دارند ریتعب سه مساله نیا در معتزله

  است صفات نیجانش و مناب نائب ذات ـ1
  ست.ین جاهل یعنی است عالم ،ستهاآن مقابل ینف يمعنابه صفات اثبات ـ2
  هستند. مترادف میمفاه و الفاظ نیا ـ3
 صـفت اگرچه ذات هک است یمعن نیا به ،است صفات نیجانش ،ذات هک ریتعب نیا
 ارکـ هکـ اسـت يفاقـد یعنی ،دارد صفت هک دهدیم انجام را يموجود ارک یول ندارد
 واجـد شـهیهم دیـبا یمعطـ ست.ین معقول امر نیا هکآن حال و دهدیم انجام را واجد
 گفتـه اسـت نکـمم باشد. علم یمعط تواندینم ،باشد علم فاقد هک یذات فاقد. نه باشد
 معتزلـه هیـنظر هیشـب آنان نظر و اندگفته گونهنیهم زین رفاناع و یاشراق مانیکح شود

ه کـنیا بر عالوه ؛است متفاوت هاآن یمبان مکدست اوالً هک است نیا ،آن پاسخ است.
 از را صـفت عرفـا ،گذشـته هـانیا همه از دارد. فرق هم با زین هاآن يهالیتحل و انیب

 یسـخن آندربـاره  توانینم نیبنابرا و یرسم نه و دارد یاسم نه هک وبیالغ بیغ مقام
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  34مطلق. طوربه نه ،اندهردک ینف ،گفت
 
  علل زیتما خاطر به انوار زیتما
 نیـا شـوند، ظـاهر ای ،ندیآ دیپد محل و قابل کی در متعدد انوار هرگاه دوم: پاسخ
 هـاآن علت زیتما چون و هاستآن علت زیتما خاطربه آن زیتما یول دارند زیتما انوار
 دهیپوشـ نگاه نیا از زین هاآن زیتما و،رنیا از است، پنهان و دهیپوش یعرف ذهن نگاه از
 اول نـور از هکـ ينـور بـا و ردیـگیمـ دوم نور از سوم نور هک را ينور است. پنهان و
 هک است نیا دو آن زیتما علت ست.ین شاهدم و محسوس اگرچه ارد،د زیتما ،ردیگیم

 ریـتعب بـه( دوم عقل و اول عقل یوقت .ندزیمتما) اندعلت هک( دوم نور و اول نور خود
 چـهآن با ،شودیم صادر اول عقل از هک ياثر هک داستیپ هستند، زیمتما هم از) یمشائ
 م.یدهـ صیتشـخ را آن مینتوان ما اگر یحت دارد، تفاوت شود،یم صادر دوم عقل از هک

 در و تیسنخ اصل صورت، نیا ریغ در .دارد دنبال به را هامعلول تفاوت علل، تفاوت
  شود.یم ینف تیعل اصل جهینت

  
  یفاعل جهات زیتما خاطر به انوار زیتما
 و هـاآن یفـاعل جهـات ثرتک خاطربه ،سافل متعدد انوار تعدد و زیتما سوم: پاسخ

 هـافاعـل تعـدد هک بود نیا شتریپ پاسخ هاست.آن از متفاوت و متعدد افعال صدور زین
 مسـأله هکـبل سـتین اهفاعل زیتما و تعدد از سخن جانیا یول ،است انوار تعدد نشان
 نور هکنیا حیتوض دارند. تعدد انوار هک است نیا دهندهنشان هافعل تعدد هک است نیا

 بـهبـا توجـه  و است ردهک جادیا ای و دایپ را ثرتک نیا ،ینزول ریس انیپا در مثالً، دهم

                                                 
دو که به شرح دیدگاه فیلسوف و هاي آنکتاب توحید علمی و عینی و نیز مکاتیب عرفانی و پاورقیـ 34

دو نظریه و نیز آشنایی با  عارف در بحث صفات پرداخته است، منبع مناسبی براي مطالعه و بررسی این
 هاي عمیق و همه جانبه نظر عارفان با دیگر عالمان است.تفاوت
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 در متعـدد جهـات از دیـبا الزامـاً ثرکمت افعال نیا ،شودینم صادر واحد از ریثک هکنیا
  باشد. آمده دیپد دهم، عقل مثالً فاعل،
 دهم عقل یفاعل يهاجهت ندیگویم دهم عقلدر مورد  نیمشائ هک گونههمان پس
 تیـفاک و يبرابـر عـتیطب عـالم در موجـود ثراتک به نسبت هک دارد ثرتک اندازه آن
 ثـرکمت و متعـدد جهـات دهـم عقل هک میفهمیم ثرکمت و متعدد افعال از یعنی( ندکیم

 ،اسـت متعددشان يهافاعل هک جهت نیا از ریغ هک مییگویم را نیهم زین جانیا) دارد
 دیـپد ثـرتک يدارا فاعـل از هاثرتک نیا هک دیفهم توانیم زین یفعل يهاجنبه نیا از
 آمـده دیـپد عقل از ثرکمت و متعدد اءیاش و امور هک میردک مشاهده اگر پس است. آمده
 مشـاهده قابـل وضـوح بـه ذهـن از خـارج در و است مدهآ دیپد کش بدون و( است
 واقعـاً یفعل ثرتک نیا هک آن صلاح دارد. را ثرتک از ینوع فاعل هک میفهمیم ،)است
  است. فاعل در ثرتک دهندهنشان
 چنـان اسـت. یفاعل و یفعل ثرتک دهندهنشان ،ينور يهاثرتک تعدد و زیتما پس

 مشـاهده ایـ اشراق صورتبه هک يانوار تعدد و زیتما از هم را انوار تعدد شد، گفته هک
 و افعـال تعـدد و زیتمـا قیطر از هم و ردک اثبات توانیم ،است آمده دستبه ای دیپد
  افعال. ثرتک راه از هم و هافاعل ثرتک راه از هم ؛هاآن آثار

  
  ده عدد به انوار نبودن محدود علت

 ایـ صـد به هکبل نباشد محدود ده عدد به انوار تعداد هک دارد یضرورت چه پرسش:
  نباشد؟ محدود هم شتریب

  ستین نکمم ده عدد با ،ینامتناه ثرتک به وحدت دنیرس
 فاعـل متعـدد جهات رساندن و است ینامتناه هاثرتک ییسو از هک جاآن از پاسخ:

) ده( متعـارف عقـول ایـ انوار در ثرتک جهات سو، گرید از و ستین آسان ینامتناه به
 نـه و ده نه باشد، داشته وجود ياانهیم راه دیبا نیبنابرا ست،ین بسنده ثرتک نییتب يبرا



278 
 

 عتیطب عالم ثراتک نییتب يبرا ینوع به هک ردک تصور را يعدد توانیم پس .ینامتناه
 زیـن آن رساندن ینامتناه به هک چنان ست.ین آن مانند و ده عدد، نیا ناًیقی و باشد بسنده
 ثـراتک سـفره یمـک ییسـو از دیـبا ،رونیا از .دارد یضرورت نه و است یآسان ارک نه
 مینک جمع را آن یکاند سو، گرید از و باشد شتریب آن مانند و ده از تا مینک پهن را عالم
 یمعنـ بـه ردنک جمع و ده از شتریب انوار رشیپذ یمعن به ردنک پهن نشود. ینامتناه تا

 ،ياذره هـر ،يانقطـه هر ،یسلول هر هک مینباش نیا یپ در در واقع است. بودن یمتناه
 انیـم تشـابه ینوع دیبا هکبل باشد، داشته مستقل یعیطب ماوراء علت کی ...و یاتم هر
 انـواع بـه مثالً م،یبرسان هاوحدت از يامجموعه به را هاآن و مینک فرض ای جادیا هاآن
 زا کیـ هـر يرابـ تـوانیم پس ،ستندین ینامتناه انواع چون صورت نیا در و میبرسان
 مـورد بعـداً را سـوم بخش نیا( .عالم ذره ذره ربّ نه و ردک فرض یالنوعربرا  هانآ

  )داد میخواه قرار بحث
  
  لیتمث قیطر از ثرتک نییتب
 ينورهـا نیـا ،شـود سکمـنع يواریـد بـر يمتعـدد يهاالمپ و هاچراغ نور اگر
 از ــ2 هـاچـراغ زیتمـا و تعـدد خاطربه ـ1 است: زیتما قابل دوجهت از شده سکمنع
 بر شده سکمنع ينورها وار.ید بر شده سکمنع ينورها ضعف و شدت و زیتما قیطر
 ردکـ جـدا و داد زیتما هم از توانینم را هاآن هک اندشده مخلوط باهم ياگونهبه وارید
 و تعدد یفاعل جهات هکنیا بهبا توجه  یول داد نسبت یمخصوص چراغ به را کیهر و
 در اگرچـه ؛دارند نور کی دامکهر ناًیقی هستند، متعدد هاچراغ واقع، در و نددار ثرتک
 بـه ختنیدرآم یول ردک جدا هم از را هاآن توانینم هک اندختهیدرآم هم به چنان جانیا
 هکـ هستند متعدد ينورها خاطر نیا به ستند.ین متعدد ينورها هانیا هک ستین معنا نیا

 هم نیا و دارند زین ضعف و شدته کنیا بر عالوه متعددند.) هاچراغ( هاآن يهافاعل
    هاست.آن تعدد بر یلیدل
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 ایـ دو شـودیمـ معلـوم هستند، دتریشد یبرخ موجود ينورها انیم از هک جاآناز 
 جهـت از هـم پـس اسـت. شـده يگـرید از آن شـدت سبب هک دارد وجود نور چند
  ها.فعل جهت از هم و دیرس ثرتک ینوع به توانیم هافاعل

 یعنـی .هستند زیمتما و متفاوت هم با مادون انوار و هافاعل نیا افعال هکآن حاصل
 انوار نیا هک است نیا دهندهنشان متعدد افعال نیا و دارد متعدد انوار و افعال سوم نور
 فاعـل نیـا جهات تعدد دهندهنشان افعال تعدد پس .اندشده جمع سوم نور در ،متعدد
 در را هـاآن ثرتک ،شودیم سکمنع خاص يجا از هک یینورها ادشدهی ثالم در است.
 يجـا از اسـت دتریشـد جـاکی در فاعل دو نور مثالً د.ید توانیم هاضعف و شدت
  گر.ید

 انـوار افعـال در مـا هکـ اسـت آن اشالزمه چون دارد، تأمل و دقت به ازین امر نیا
 هسـتند، متعـدد انـوار اشـراق محصول هک خاطر نیبد هک میباش داشته یینورها سافل،
 و تـريقـو جداگانـه صـورتبـه قاهر انوار از کیهر فعل از هک باشند دیشد ياگونهبه
 مـثالً گفـت. تـوانینمـ قـاهر انـوار مـورد در را تهکن نیا هک یحال در ،باشند دتریشد
 هردکـ سکعنمـ خـود از را يانوار خود متعدد يهاجنبه با سوم نور هک گفت توانینم

 ؛است دتریشد ییتنها به اول نور فعل از و ییتنهابه دوم نور از حاصل نور از هک است
  گفت. بتوان دیبا ،شد گفته چهآن بهبا توجه ه ک یدر حال
  
  ثرتک خاطر به اشراق شدت انکام

 تابـد،یمـ ییجـا در ثـرتش،ک يهاجنبـه خـاطر به سوم نور اگر هکنیا ایآ پرسش:
 اسـت یمعقـول سخن نداشت، را شدت آن د،یتابیم اول نور اگر هک باشد داشته یشدت
  ر؟یخ ای گفت توانیم يزیچ نیچن یاشراق متکح یمبان به توجه با ایآ و

 هکـ یموجودات هک گفت بتوان دیشا م.یندار يزیچ نیچن یاشراق متکح در پاسخ:
 ایـ دهـم رنـو افعـال و آثار(اند هآمد دیپد قاهر انوار سلسله نور حلقه نیآخر نور پرتو
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 ثـرکمت جهـات از صدور ثمره هک یموجودات ،ییمشا متکح یمبان بنابر ای ،)...ای صدم
 آن فـوق عقـل و نـور هر افعال و جینتا به نسبت بالفعل اگرچه هستند، دهم نور فاعل
 بـاالتر، انوار همه آثار و افعال به نسبت قوه لحاظبه یول) تیفعل جهت از( ترندفیضع
 قاهر نور افعال هک یموجودات رو،نیا از .برخوردارند شتریب استعداد و تیقابل و توان از
 هکـ برسند ییجا به فعل به قوه از خروج ریمس در است نکمم هستند، نیآخر و یینها
 بـاالتر هـم آن فوق عقول و عقل آن افعال از هکبل شود متصل خودش عقل به فقط نه
 از یکـی هک شوند يزیچ یعنی ردند،گیم عقل هاانسان ه،یمتعال متکح ریتعب به و رود
دربـاره  بتوان هک برسند ییجا به است نکمم ات،یروا ریتعب به و باشد عقل هاآن وجوه
 صـدق نیع هاآن درباره سخن نیا و »كعباد أنهم إالال فرق بینک و بینها « گفت: هاآن
  باشد. عدل و

 بـه منحصر یژگیو کی ثرتک نیا در هک شودیم معلوم شد، گفته چهآن به توجه با
 هکـ اسـت دهیرسـ يموجـود بـه هکـ يمتعدد انوار هک است نیا آن و دارد وجود فرد

 داشـته توانـدیم زین را قوت و شدت جنبه یول است شده واقع نزول قوس در اگرچه
 و انوار از خود، مبدأ به بازگشت و صعود ریس در دینبا صورت، نیا ریغ در رایز .باشد
  باشد. دتریشد و ترتام است نکمم هکآن حال و باشد ترمتا خود مدبّر عقول
 و انـوار از ودعصـ قـوس و ریسـ در هکـ چهآن هک شود گفته پاسخ در است نکمم
 انـوار آن معلول و فعل اصلْ از رود، فراتر یطول عقول و انوار سلسله هکبل مدبّر عقول
 ردهکـ ظهـور گونـهنیا تثرک عالم در هک است بوده نوراالنوار فعل هکبل نبوده عقول و

  جست. ينظر عرفان در را آن مناسب شرح دیبا هک است یقیدق تهکن نیا است.
 بـه ،اجسام و برازخ نیهمچن و مجرد انوار بر شده دیتاب انوار انیم سوم تفاوت نیا
 مختلـف انـوار در متعـدد يهـاتیقابل نیا هک معنا نیا به ؛گرددیم باز زین هاآن تیقابل
 ،رونیـاز ا .باشـد داشـته شـتریب ظهـور فاعـل تیـفاعل جهات هک شود بسب تواندیم
 نـدکیم دایپ ظهور سافل و نازل انوار در ترمبسوط طوربه نوراالنوار ماالتک از ياریبس
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  است. شتریب هاآن تیقابل رایز
 از دیـبا ،ردهکـ دایـپ تحقق عتیطب عالم در هک خال و خط و رنگ همه نیا ه:یتشب
 دیـبا نیبنـابرا و باشـند داشـته تیسنخ خود اصل با ،است مالک هک وجودشان جهت
 هـانیـا ؛نـدکینمـ دایـپ ظهور عقول در هانیا یول .باشد یتعال حق در آن مالک اصل
 هسـتند مـالک پـس ،بودنـد وجود ونؤش از یشأن یوقت .هستند وجود ونؤش از یشأن
 تیـقابل هکـ ننـدکیمـ دایـپ ظهـور ییجـا در اند.ردهکن دایپ ظهور گرید مرتبه در یول
  باشد. داشته را هانیا مانند و نور و رنگ اسکانع

  
 از ثـرتک شیدایـپدر مورد  یاشراق متکح يتئور ای طرح سوم بخش
  وحدت
 جـهیدر نت و شـتریب اسکـانع فاعـل از سـاطع انوار هک شودیم سبب هاقابل تفاوت
در  یولـ ننـدکپرایمـ را خـود نـور وسـتهیپ انـوار ای عقول باشند. داشته يترتام ظهور
 نـدک دایـپ اسکـانع هکـ اسـت وجود دهندهنشان اشراق، و نورها ندنکپرا نیا یصورت
 داشته وجود آن تیقابل هک ندکیم دایپ اسکانع یصورت در و ندک دایپ ییزاا به ما یعنی

  است. ریپذانکام امر نیا قیطر از هاثرتک شیدایپ هیتوج باشد.
 چهـار دارد، خـودش از نور چهار نور، نیا هک میفتگ سوم نور ثرتک جهاتدرباره 

 هشـت نیا دارد. نور هشت م،کدست و است آورده دستبه مشاهده قیطر از هم نور
 و اثـر ،یبـیکتر هـر هکـ ياهگونبه ،گرفت نظر در هم یبیکتر صورتبه توانیم را نور
 نور دارد، ژهیو راث کی دوم نور یهمراهبه اول نور باشد. داشته يفرد به منحصر جهینت
 د.یـآیمـ دیـپد ياریبسـ يهابیکتر طورنیهمو  گرید ژهیو اثر سوم نور همراه به اول
 اگـر ژهیـوهب و میباش داشته نظر در یبیکتر صورتبه را نور هشت نیهم میبخواه اگر
 دوم نـور از شیپـ اول نـور بـارکیـ بیکتر در هک صورت نیبد ،باشد یبیترت ب،یکتر
 د،یـآیم دستبه هک يانوار تعداد ،)یحساب ای ییالفبا بیکتر( آن از عدب بارکی و باشد
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  شود.یم خارج حساب از
 در مثالً ،ردک اشاره اعداد ای زبان يالفبا به توانیم آن شماریب ثرتک به اشاره يبرا
 از هکـ ییهـاواژه و الفـاظ تعداد ن حالیدر ع یول دارد وجود حرف دو و یس یفارس
 و یمعـان همـه يبـرا هکـ اسـت ادیـز قـدرآن اسـت، آمـده دیپد حرف ود و یس نیا

 صفر بیکتر حاصله کنیا با زین اعداد است. بسنده آن از شیب هکبل افراد يهاخواست
 نیـا از دامکـ هـر و دارد يشـمار یبـ يهـابیکتر و اسـت گونـه نیهمـ ،است نه تا
 انیـپا هرگز زین هاآن آثار و است ریناپذ انیپا هابیکتر نیا دارند. ياهژیو اثر هابیکتر
  رد.یپذینم

 بـود خواهد رتریپذهیتوج ثرتک ،میریبگ نظر در را هانیا بیکتر اگر ه،کآن حاصل
 یاشـراق خیشـ البتـه نباشد. شماریب انوار فرض به ازین ثراتک همه شیدایپ يبرا بسا و
 هرچـه یعنـی است یاضیر ینامتناه( شماریب عتیطب عالم ثراتک هک جاآن از دیگویم

  .میینما منحصر يمحدود تعداد کی در را انوار و عقول دینبا ،)شودینم تمام میبشمر
  

  عالم مرتبه هر یتناه عدم
 و اسـت محـاالت از آن داشـتن تیـنها ،یلّـک طور به و است تینهایب یعالم هر
 و یهسـت عـالم يانتهـا هکـنیـا بـا عـتیطب جهـان دارد. خـود در را سکپارادو ینوع
 است ینامتناه هم مرتبه نیترنییپا نیهم حال، نیع در یول ،است آن مرتبه نیترنییاپ
 یهسـت مرتبـه نیترنییپا هک یصورت در است. آن نداشتن حد با برابر آن داشتن حد و
 ریدپـذیترد دارد، معـال نیـا بـر احاطـه هکـ فراتـر عوالم بودن ینامتناه باشد،گونه نیا
 عـوالم یتنـاه هـم باز باشد، یمتناه و محدود یهست مرتبه نیترنییپا اگر یحت ست.ین

ه از تجر لیدل به ،ينور و مجرد  همه ن،یبنابرا و ندارد معقول فرض آن، عوارض و مادّ
  اند.تینهایب هاآن
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  تنزل تینهایب مراتب
 مـراد امـا ،اسـت تیـنهایبـ زیـن مترتب عوالم تعداد عالم، هر یتناه عدم بر عالوه

 قابل یعنی ،شود یمنته محال تسلسل به هک یفلسف تینهایب نه ،است یاضیر تینهایب
 هشت هک معناست نیا به نه ،دارد وجود آسمان هفت اندگفته هکنیا و ستین شمارش
 بـودن یاضـیر البتـه اسـت. ثرتک یمعن به هکبل ندارد وجود ای ستین نکمم آن بودن
 حـلّ منظـور بـه و یعرف نگاه بحس بر عوالم، ای انوار عقول، یطول مراتب یتناه عدم
  شود.یم مطرح نزول و ضانیف صدور، دگاهید اساس بر هک است سکدواپار ینوع
 و ضیفـ مرتبـه در یتعال حق ثرت،ک شیدایپ مسألهدرباره  هادگاهیدگونه نیا بر ابن
 الوجـود واجب مرتبه با هک گرددیم ضیفا و صادر او از يزیچ و شودیم نازل صدور
 فعـل از ياهمرتب به گردد، شتریب هاتنزل نیا اگر هک ياهگونبه ،دارد تفاوت رنوراالنوا و

ه مانند باشد محدود و یمتناه هک دیرس میخواه   .یولیه و مادّ
 بـر یمبتنـ رایـز ،یفلسف تعمق به تا دارد يشتریب شباهت یعرف نگاه به دگاهید نیا
 یمتنـاه به ار آن توانیم ،یتناهنام از شدن استهک با هک است ینامتناه از یعرف فهم نیا
 ،ینامتنـاه از شـدن اسـتهک با اگر رایز است، محال يامر نیچن هکآن حال و ردک لیتبد
 شـده بیـکتر یمتنـاه چنـد از ینامتنـاه هک است نیا اشالزمه ،دیابی دست یمتناه به

 بـر د.انجامـینم ینامتناه به باشد، اریبس اگرچه ،یمتناه چند بیکتر هکآن حال و باشد
 بـه آن سـاختن مبـدل سـت،ین هکـ باشد، نکمم يامر ینامتناه امر از استنک هک فرض
  است. محال یمتناه
ه به تنزل قیطر از ،یتعال حق ضیف گر،ید ییسو از یول ه و اسـت دهیرسـ مادّ  مـادّ
 دانسـت. ینامتنـاه را آن بتـوان تـا ستین ندارد، یتیفعل گونهچیه هک یولیه جز يزیچ
ه بـه ،اسـت ینامتنـاه هک نوراالنوار و الوجود واجب ضیف ،ییسو از پس  یمتنـاه مـادّ
  است. محال يامر ینامتناه شدن یمتناه سو، گرید از و است دهیرس

 حـل راه سـت.ین یعرفـ مالحظات ،هاسکپارادوگونه نیا حل راه سنده،ینو نظر به
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 يجـا هبـ ظهـور و یتجل هیفرض ینیگزیجاـ 1 است: امر دو نیا از یکی يو نظر مورد
ه دانستن ینامتناهـ 2 اشراق. و ضانیف و صدور يهاهیفرض  صـورت در .یولیـه و مـادّ
ه تفاوت ر،یاخ  عـدم و تیفعل در هکبل ستین هاآن یتناه عدم و یتناه در مجرد، و مادّ
ه و است بالفعل ینامتناه مجرد ست.هاآن تیفعل ه یعنـی بالقوه، ینامتناه مادّ  يبـرا مـادّ
 ،ینامتنـاه تیـقابل نیا و دارد ینامتناه تیقابل ،ینامتناه يهاتیعلف و ماالتک افتیدر
  است. بالفعل يامر

 یتنـاه عـدم و یتنـاه در نوراالنوار، و الوجود واجب با مجردات تفاوت ن،یهمچن
 در تـر،قیـدق ریتعب به و نقص و مالک ضعف، و شدت فقر، و غنا در هکبل ستین هاآن

 انیـم شـده ادیـ تفاوت است. آن مانند و مجاز و قتیحق فرع، و اصل ظهور، و وجود
 طـوربه هکچنان ،ردک تصور زین اتیماد و او انیم توانیم را الوجود واجب با مجردات

ه و مجردات انیم توانیم یاسیق و ینسب   نمود. لحاظ زین مادّ
  

 از ثرتک شیدایپدر مورد  یاشراق متکح يتئور ای طرح چهارم بخش
  وحدت
 هیـنظر چهـارم جـزء گفـت توانیم و است مؤثر ثرتک نییتب در هک يگرید جهت

 قـرار نیـا از) انـدردهکـن حیتصـر بدان اگرچه( د،یآیم حساببه ثرتک شیدایپ نییتب
 شـتریب گستره و توسعه ثرتک دامنه ،محبت و قهر و استغنا و غنا و فقر لحاظ به است:
 عامـل زیـن قهـرش ،)جهت هس آن( شد گفته چهآن بر عالوه نور هر یعنی .ندکیم دایپ
 اسـت، ثـرتک شیدایـپ يبـرا يگرید عامل زین محبتش هک چنان ؛است یثرتک شیدایپ
 تواندیم زین مادون از استغنا جهت از هکبل است، يگرید زیچ شیدایپ عامل زین شیغنا
 يهـابیکتر بر گرید عامل شانزده مک دست رو،نیا از .باشد گرید ثرتک شیدایپ عامل
  گردد.یم دهافز شده ادی

 مـافوق بـه نسـبت یجهتـ از و دارنـد قهر خود مادون به نسبت یجهت از انوار نیا
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 زیـآممحبـت و زیـقهرآم افعـال شیدایـپ سبب است نکمم هم نیا دارند. محبت خود
 خـود فاعـل از هک یضیف بهبا توجه ( هستند یغن خود مادون به نسبت یجهت از باشد.
بـا  هکـچنـان ،رندیفق) ودخ مافوق به نسبت( زین گرید یجهت از ،)هستند یغن ،اندگرفته

 شیدایـپ هیما تواندیم هانیا از کیهر رند.یفق شانينادار و فقدان وشان ذات بهتوجه 
 ياهانـداز تـا یول است مبهم یجهات از اگرچه هیفرض نیا بشود. هم يگرید يهاثرتک

 باشـد.یمـ ریپـذنیـیتب ،)گرفـت قرار بحث مورد هک( هیفرض نیا گرید يهاجنبه مانند
  ست.هاآن مانند زین نیا قوت و ضعف
 و اشـراق ضان،یف صدور، حدوث، است: قرار نیا از یعقل اتبکم دگاهید از تیعل
 شیدایپ مسأله 35است، اشراق و ضانیف یاشراق متکح دگاهید در تیعل اگرچه .یتجل
  است. ریتفس قابل شود لحاظ هک هادگاهید نیا از کی هر اساس بر ثرتک

 اسـت نکـمم مختلـف انـوار يهاشعاع هکنیا بر یمبن ،شد گفته چهآن بهبا توجه 
 خـواه گـر،ید موجـودات شیدایپ سبب هابیکتر نیا است نکمم ؛شوند بیکتر باهم
 بکـمر اشـعه نیا ،شد گفته هک چنان شوند. ترنییپا مراتب خواه و كافال خواه عقول،
 از یبرخـ در اسـت نکـمم گفـت، تـوانیمـ نیرابناب .دارند ياریبس یبیکتر يهاجنبه
 ط،یبسـ انـواع است نکمم و ندیآ دیپد انواع ارباب ای اصنام ارباب ب،یکتر نیا مراتب

 نیـا يبـرا انکـام نیهمـ ییگو ند.یآ دیپد انواع ارباب از يعنصر انواع و بکمر انواع
  .است بسنده بحث
 و فاصـله عتیطب عالم ثرتک با هک است دهیرس يامرتبه به ثرتک بحث ییگو پس
 ارباب درباره بحث نیترمفصل است. دهیرس انواع ارباب به رایز ندارد، یچندان واسطه
 ،اسـت نشده مطرح انواع ارباب از ینام جانیا تا اگرچه شود.یم مطرح جانیهم انواع،
 یعـال ثـرکمت اشعه یعنی ؛است شده مطرح یضمن طوربه آن به مربوط بحث لوازم یول

                                                 
  .اند ولی شیخ اشراق، اشراق را ترجیح داده استپیشینیان آنان به فیضان تصریح کردهـ 35
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 يهـاثرتک هک يانوار اند،شده نازل انوار شیدایپ سبب و شده بیکتر هم با متوسط و
  دارند. متعدد
 و دیـنام انـواع اربـاب تـوانیمـ را انوار مراتب نیفروتر ژهیوبه هاثرتک نیهم ایآ
 نیچنـ تـوانیمـ اشراق، خیش نظر به دانست؟ عتیطب جهان نشیآفر و شیدایپ واسطه

 یعرضـ انـوار ایـ عقول هک یافالطون مُثُل ای مفارق مُثُل ارهدرب دیبا کنیا نیبنابرا رد.ک
  م.یبپرداز بحث به است، یلطو انوار ای عقول ینزول مرتبه نیآخر

  
  مثل اثبات لیدال
  علت به اجسام يازمندین م:کی لیدل

مت ثوابـت، مـادون اجسـام نیهمچنـ و ثوابـت هک جاآن از اول: مقدمه  تیـعل سـِ
 ازمنـدین یعـیطب و يمادّ ثرتک پس ،باشد علت تواندینم جسم هک خاطر نیبد ،ندارند
  است. اجسام و ثوابت از ریغ یعلت به

 متفاوتنـد و متعدد ماالتک يدارا هکبل ستندین مرتبه کی در اجسام همه دوم: مقدمه
 ،نمونـه عنـوان بـه ننـد.ک نیمع را اجسام از کیهر گاهیجا توانندیم هاآن از کیهر هک

 چنـان رجانـداریغ جامـدِ اجسـام هکـ است ییاستعدادها و التماک يدارا انسان جسم
  دارد. وجود تفاوت نقص و مالک جهت از اجسام انیم نیبنابرا پس .ندارند را یماالتک

 و مـالک يدارا ،عـتیطب عـالم در شـانژهیو گاهیجا بهبا توجه  اجسام سوم: مقدمه
 دیخورشـ کفل ،نمونه نوانعبه .ستین هاآن گاهیجا به مربوط هاآن مالک ستند.ین شرف
 و اسـت تـرکوچک حجم و اندازه لحاظ به هم یول است اشرف خیمر کفل از اگرچه
 .سـتینشـان گاهیجا بـه مربوط اجسام مالک پس .است آن از فروتر انکم لحاظبه هم
 پنجم کفل از فروتر گاهش،یجا خاطر به مثالً) خیمر( ششم کفل هک ستین نیچن یعنی
  باشد. آن از فراتر س،کبرع ای باشد) دیخورش(

 .باشـند یطـول مجرد انوار ای كافال ،يماد اجسام علت ستین نکمم چهارم: مقدمه
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 جـهیدر نت و باشـند داشته تیعل سِمت اجسام هک ستین نکمم شد، گفته هک چنان رایز
 اراتیسـ ای آن در مندرج ثوابت ای و خود مادون کفل يبرا علت تواندینم یکفل چیه

 عـالوه .ندارد وجود تیسنخ زین یبرزخ اجسام و یطول انوار انیم باشد. آن در موجود
 يهـاثرتک شیدایـپ يبـرا هکـ اسـت آن از شیب مراتب به اجسام يهاثرتکه کنیا بر

  است. نکمم عقالً یطول ریغ انوار وجود گذشته، نیا از و باشد بسنده یجسم
 نـه و باشـند كفـالا معلـول اسـت نکـمم نه ثرکمت و متعدد اجسام ه،ک آن حاصل

 انـوار معلول توانندینم لیدل نیا به اجسام باشند. یطول مجرد انوار معلول است نکمم
 در هـاآن تفـاوت و انـدیافکمت و اندازه هم طراز،هم یطول انوار هک باشند یطول مجرد
 و طـرازهم نه و اندیافکمت نه اجسام ؛ستندین گونهنیا اجسام یول است ضعف و شدت
 ،طرازنـدرهمیـغ اجسـام یول طرازاندهم مجرد انواره کنیا بهبا توجه  پس اندازه.هم نه
  باشند. یطول مجرد انوار معلول توانندینم اجسام پس
 و طـرازهـم مجـرد يهـاعلت .باشد داشته وجود تیسنخ دیبا معلول و علت انیم
 برخـوردار ییمتاه و يطرازهم نیا از زین هاآن يهامعلول دیبا پس سنخند،هم یافکمت

 یقبلـ مقـدمات از یکـی در هکچنان رایز ندارد، وجود يزیچ نیچن هکآن حال و باشند
  دارند. تفاوت باهم استعداد، نظر از زین و نقص و مالک نظر از اجسام ،شد گفته
 سـتین یفرق و ندارد وجود یتفاوت انوار همه ای یکی بودن علت انیم جهت نیا از
 و سـافل نور آن تنها هکنیا ای ندک جادیا را اجسام از يتعداد دبتوان يمجرد نور هر هک

 بـدون را، هـردو شـده ادی لیدل ند.ک جادیا را هاآن همه بتواند نور یطول مرتبه نیآخر
 دارنـد. هماننـد يهـایژگـیو یعنی طرازندهم هم با یطول انوار شود.یم شامل تفاوت،
 مشـاهده نوراالنـوار، بـه واسـطهیب الاتص بودن، حاضر ماالت،ک تجرد، جهت از انوار

  ستند.ین گونهنیا اجسام هکآن حال و ندکمشتر هم با همه آن، مانند و نوراالنوار
 آن يطـرازهـم بـهبا توجـه  ،باشند همانند انوارِ آن معلول ،متفاوت اجسامِ نیا اگر
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 مختلـف اتجهـ از و ستندین گونهنیا هکآن حال و باشند گونهنیا هم اجسام دیبا انوار
 باشـند. آن مانند و اجسام علتِ یطول انوار ستین نکمم پس دارند. تفاوت گریهمد با
 تواننـدینم ناهمسان اجسام نیا هستند. همسان انوار و ناهمسان اجسام گر،ید ریتعب به

 یطـول انـوار از ریـغ يزیـچ اجسام علت دیبا هکنیا جهینت باشند. همسان انوار معلول
 اجسـام از ن حـالیدر عـ و فروترند یطول انوار از هک یعرض انوار و مفارق مثل باشد.
  باشند. هاآن شیدایپ علت توانندیم ،باالتر و فراتر
 اجسـام و یطـول انـوار انیم یبرزخ وجود کی اجسام شیدایپ يبرا ،گرید ریتعب به
 يدّمـا يهاثرتک شیدایپ توانینم یطول انوار لهیوسبه هک خاطر نیبد است. ازین مورد
 آن توانینم هم يگرید لهیوسبه نیبنابرا .ندارد وجود هم يگرید علت و ردک نییتب را
  باشد داشته وجود یعرض انوار دیبا پس ،ردک هیتوج را

 یطـول انـوار لهیوسـبـه يمـادّ اجسـام يهـاثـرتک هکـ جاآن از استدالل: خالصه
 را نیهم و میباش قائل یعرض انوار بهه کنیا جز ستین ياهچار پس است، ریناپذنییتب

  ند.یگو آن مانند و اصنام ارباب ای مفارق مثل ای انواع ارباب
  
  اشرف انکام قاعده دوم: لیدل
 ینـکمم داشـتن وجود باشد، داشته وجود اخس نکمم هرگاه قاعده نیا حسب بر
 وجـود دیـبا و اسـت يضـرور آن وجود هکبل ،ستین محال زین است اشرف آن از هک

  م.یبپرداز آن ضرورت اثبات به گاهآن ،مینک اثبات را آن انکام دیبا خستن باشد. داشته
  

  اشرف موجود انکام اثبات
 ایـ امتنـاع نیـا باشـد، داشته يوجود امتناع ای باشد محال اشرف نِکمم وجود اگر

 باشـد نوراالنوار يهایژگیو خاطربه ای باشد، اشرف نکمم موجود اتیذات خاطربه دیبا
 درسـت گانـه سـه يهـافرض از کیچیه چون و قاهره انوار يهایژگیو خاطربه ای و
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  ندارد. امتناع و استحاله اشرف، نکمم شیدایپ پس ست،ین
  

  گانه سه يهافرض ینادرست
  عرضاً نه و است ممتنع ذاتاً نه اشرف نکمم وجود
 کـهچنان که ندارد امتناع خودش، اتیذات خاطربه اشرف، نکمم وجود دلیل این به
 خـالف آن امتنـاع و اسـتحاله فـرض طبعـاً و است اشرف نکمم او ،داستیپ نامش از

 ممتنع است، نکمم هک حال نیع در هک است نیا اشالزمه رایز تناقض، و است فرض
 توانـدینمـ و سـتین زین علت هیناح از و بالعرض آن استحاله و امتناع نیچن هم باشد.
 نقـص تیـنها در و قـاهره انـوار نقـص و تیمحدود نشان يامر نیچن هک رایز باشد،

 هکـ جـاآن از و باشـد داشـته وجـود تواندیم اشرف نکمم پس .بود خواهد نوراالنوار
 بـه داشـت. خواهـد ضـرورت اشـرف نکمم پس ندارد، یانکام جهت چیه نوراالنوار

 د،یـاین الزم امتنـاع و اسـتحاله تنـاقض، وجودش از هک ینکمم موجود هر گر،ید ریتعب
  باشد. داشته وجود اشرف نکمم دیبا پس بود، خواهد يرورض و یحتم

 زیـن اشـرف نکمم باشد، داشته وجود اخسّ نکمم هرگاه هکآن حاصل اول: مقدمه
  باشد. داشته وجود دیبا

  دارند. وجود هستند، اخسّ نکمم هک اجسام ستین یکش دوم: مقدمه
 موجودات است نکمم هستند، اخس نکمم هک اجسام از فراتر و باالتر پس جه:ینت
 وجـود بـا عـت،یطب از فراتـر عوالم در انکام چون و باشد داشته وجود یاشرف نکمم
 اصـطالح به اشرف ناتکمم نیا دارند. وجود یاشرف موجودات نیچن پس ،است برابر
  دارند. نام یعرض انوار اشراق، متکح

  
  یعرض انوار يجا به یطول انوار فرض
 اجسـام، عـالم و مرتبـه از باالتر هک است ستدر هک شود گفته است نکمم ال:کاش
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 چـه و باشـند یعرضـ انـوار موجـودات، نیـا چرا یول دارد وجود یاشرف موجودات
  باشند؟ یطول انوار همان موجودات نیا هک دارد يرادیا

  
  اجسام از یعرض انوار بودن اشرف
 يگـرید نوارا دو، آن عالم و مرتبه انیم ای اجسام، و یطول انوار انیم توانیم پاسخ:

 هـاآن هکـ اسـت نیـا بـا برابـر يانوار نیچن فرض باشند. هم نکمم هک ردک فرض را
 و تحقـق ن،یبنـابرا هستند، اشرف و برتر اجسام، از هک لیدل نیبد .باشند اشرف نکمم

 انـوار وجـود ،اشـرف انکام قاعده بهبا توجه  هکآن حاصل دارد. ضرورت هاآن وجود
  اند.شده دهینام انواع ارباب هک است انوار نیهم است. يضرور و الزم یعرض
 هکـ یموجـودات وجـود فرض و دارد وجود نوراالنوار مینکیم فرض گر،یردیتعب به
 از تـرامـلک هک يگرید موجودات ای باشند داشته قرار او از بعد مرتبه در و او از فروتر
 نیـا اسـت. نکـمم باشـند، نوراالنـوار از فروتر یول ،یجسمان و يمادّ موجودات نیا

 اسـتحاله، وجـودش، یعنـی ،اسـت یمعقول فرض هکبل ندارد یامتناع گونه چیه فرض،
 تـوانیمـ را يزیـچ نیچنـ صـورت هر در ندارد. یپ در را آن مانند و تناقض و امتناع
  رد.ک فرض
 یفرضـ مفهـوم و تیـماه نیچنـ ایـ باشد نداشته وجود يموجود نیچن اگر کنیا
 بـود نکمم وجودش هک يزیچ نیچن هک شودیم مطرح السؤ نیا باشد، نداشته وجود
 هکـ اسـت خـاطر نیبـد ایـ آن امدنین دیپد امد؟ین دیپد چرا ،بود مادونش از اشرف و

 وجـود علـت هیـناح در ینقصـ هک است خاطر نیبد ای و است تناقض با مالزم ذاتش
 يضـرور و یحتمـ آن افتنیـ وجـود نیبنـابرا است، محال فرض دو هر چون و دارد
  ست.ا

 آن وجـود م،ینـک تصـور و فرض اجسام محدوده در را اشرف نکمم نیا اگر ،یبل
 و شـودیم يجار جاهمه اشرف انکام قاعده هک برد گمان دینبا ندارد. یضرورت نیچن
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 یوانیـح ایـ باشد تراملک هاجسم نیا از هک مینک تصور را یجسم است نکمم نیبنابرا
 نیـا از هکـ مینـک تصـور را یدرختـ باشـد، تـرلامک واناتیح نیا از هک مینک تصور را

 نیـا رایز شود.ینم يجار جانیا در اشرف انکام قاعده باشد. تراملک موجود، درختان
 استعدادْ و تیقابل اشرف، ای اخس نکمم شیدایپ يبرا هک است ییجا به مربوط قاعده
 يزیـچ نـه ،باشـد علتش بر متوقف فقط نکمم موجود کی شیدایپ یعنی نباشد شرط
 در هکـ باشد داشته یذات استحاله هکآن مگر دیآ دیپد دیبا حتماً ،شد طورنیا اگر گر.ید
  است. فرض خالف و ندارد انکام گرید صورت، نیا

 خـود فـوق علـت یعنـی تـام علت بر متوقف هم نکمم کی وجود هک ییجاها در
 صـورت نیا در ،خود از ترنییپا و فروتر يهانهیزم و استعدادها بر متوقف هم و است
 هکـ ردکـ تصور را یدرخت توانیم دیبگو یسک اگر پس .بود نخواهد يجار قاعده نیا
 نیچنـ هکـ یحـال در باشـد، مزه صدها و هاده با وهیم صدها و هاده يدارا درخت نیا
 در نکـمم موجـود چون هک است نیا آن، پاسخ ندارد؟ وجود چرا دارد، انکام يزیچ

 هـم قابل تیقابل بر متوقف ،است فاعل ضیف بر متوقف هکنیا بر عالوه عتیطب جهان
 عدم و ندارد تیقابل رایز ندارد، یوقوع انکام یول دارد یذات انکام اگرچه پس هست،

 ،شـودیمـ گفتـه اشـرف انکـام يبرا چهآن پس است. آن شیدایپ مانع ،یوقوع انکام
  .يماد نه است مجرد موجودات به مربوط
  
  یعرض انوار به اجسام علت انحصار سوم: لیدل

 اسـت، باطـل آن ماننـد و اتفـاق و صدفه رایز ،ستندین علت بدون ناًیقی يمادّ انواع
 از و انجامـدیب سفسـطه بـه هک يزیچ و انجامدیم یآگاه مطلق ینف و سفسطه به چون

 یبـ و مهمـل يهـاگـزاره از یعنی ندارد، محتوا و مضمون د،یآ الزم عدمش وجودش،
 شیدایـپ علت هک شودیم مطرح پرسش نیا استدالل، ادامه در کنیا بود. خواهد یمعن

  ست؟یچ يمادّ انواع
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 یعنـی .سـتین كافـال كمحـر نفـوس تصـور ،هاآن شیدایپ علت هک ستین یکش
 انـواع، نیـا تصـور قیـطر از تواندینم نفس آن یول هستند نفس يدارا كافال اگرچه
 بـه آورد. دیـپد را امـور نیـا انـواع، نیا به علم قیطر از تواندینم آورد، دیپد را هاآن
 دیـپد انـوار ایـ عقـول از يامرتبـه هـر از كافـال همـراه هک كافال نفوس گر،ید ریتعب
 عقـول از یناش كافال نفوس تصورات رایز باشند، يمادّ انواع علت توانندینم ند،یآیم
 ثـرتک شیدایپ ای ثرتک هک گونههمان ن،یبنابرا .ستهاآن خود از فراتر و فوق انوار ای
 داد، نسـبت توانینم زین یکفل نفوس به داد، نسبت مجرد انوار ای عقول به توانینم را
 عقـل از آمدن فرود ای نزول خاطربه یکفل نفوس يهاصورت و تصورات و علوم رایز
  هاست.آن فاعل عقل ای هاآن بر مکحا

 ،ردیـگ يجا یکفل سنف در و دیآ دیپد صور تینهایب یعقل از هک باشد نکمم اگر
 همچـون يواحـد از ثـرتک شیدایپ د؟یآ دیپد زین اءیاش تینهایب هک دارد يرادیا چه
 خـواه و باشـد يتصور و یعلم ثرتک ثرت،ک نیا خواه ؛است محال قاهر، مجرد انوار
 عـتیطب نیـا اگـر شـد، گفته شتریپ هک یلیدال همان اساس بر .یخارج و ینیع ثرتک

 واحـد از ریـثک شیدایـپ اشالزمه ،باشد دهمآ دیپد واحد وجودم آن از ،ثرکمت و متعدد
 از یعـیطب و نکـمم موجـودات و اءیاشـ صـور شیدایـپ لیدل نیهم به محال. و است
 انـد،افتـهی شیخـو علت از چهآن از نظر قطع هک هم نفوس خود ست.ین نکمم عقول،
  باشند. نواعا شیدایپ علت توانندینم یکفل نفوس ن،یبنابرا ندارند، یعلم نیچن
 هاثرتک نیا به نسبت یتیفاعل نیچن زین عقول هک شد گفته زین شتریپ هک جاآن از و
 نـه و نـدانوار و عقـول معلـول نـه هک یجسمان انواع نیا هک شودیم نیا جهینت ندارد،
ه از فراتر و عقل از فروتر یعلت دیبا ،كافال و نفوس معلول  باشـند داشـته جسـم و مادّ
  شود. افتی وفوربه هاآن در ثرتک يهاجنبه هک

 قاعـده خـاطربـه هـاثـرتک نیـا يبرا انوار و عقول هک میگفت شتریپ ل:یدل خالصه
 بر بنا رایز است، یکفل نفوس ماند،یم یباق هک يزیچ تنها .ندارند یفاعل سمتِ الواحد
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 باشـد. هـاثرتک نیـا ننـدهک جـادیا علـت تـا نـدارد وجود هم يگرید موجود مشهور
 هکـنیـا جز میندار ياچاره پس ست.ین ریپذانکام شده ادی لیدل به هم نفوس تیفاعل
 نسبت هاآن تا مینک لحاظ و تصور را یعرض انوار ،یطول انوار ای یطول عقول از فروتر
  باشند. داشته تیفاعل سمتِ یجسمان و يمادّ ثراتک به

  عقول در موجود ینوع صور يبرا تیعل فرض
 در موجـود ینـوع صـور هکـ دارد يرادیا چه هک شود هگفت است نکممـ 1پرسش
 بـه اسـتناد بـدون صورت، نیا در باشد؟ عتیطب در انواع شیدایپ علت انوار، ای عقول
  رد.ک نییتب و هیتوج را یعیطب ثرتک توانیم ،یعرض عقول

 همه به مجرد انوار ای عقول اوالً هک است فرض دو نیا بر یمبتن الکاش نیا حیتوض
 نیـا صـورت یعنـی دارنـد، علـم عتیطب عالم يهاثرتک جمله از خود ونماد مراتب
 علـم و تصور قیطر از عقول تیفاعل اًیثان ،است حاضر قاهره انوار ای عقول نزد ثراتک

 هکـبل سـتین یرونـیب لیوسـا و ابـزار بـر متوقـف نشیآفر یعنی گر،ید يامر نه است
 جـادیا و نـدکیمـ تصـور یعنی است یعلم و یعقل نشیآفر مجرد، موجودات نشیآفر
 مجـرد انواع صور هک یطول عقول هک دارد يرادیا چه ،هافرض نیا به توجه با .ندکیم
 بـه يازیـن جـهیدر نت و باشـند ریـثک و متعدد انواع نیا شیدایپ عامل دارند، خود در را

  نباشد. یعرض عقول
  

  ینوع صور تیعل امتناع
 انـواع از هکـ هسـتند مجـرد یعقلـ موجودات ای ادشدهی یفرض يهاصورت پاسخ:

 هکـنیـا ای و ستندین يمادّ موجودات بازتاب و اسکانع جهیدر نت و اندنشده اخذ يمادّ
 عقـول علـم نـدارد. وجود هم سوم فرض هستند. يمادّ انواع سکع و نقش ،صور نیا

 ریتصاو ای ؛ستین نوع دو نیا از یکی از ریغ يزیچ خود، از فروتر موجودات به نسبت
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 يهاصورت یعنی ،است یذهن یحصول علم مانند هک است ینیع موجودات از هبرگرفت
 هکـنیـا ایـ ؛دارد وجـود خـارج در هکـ اسـت يزیـچ آن اسکانع و بازتاب هک یذهن

 هـاآن بازتـاب و ندارنـد یعـیطب موجـودات با یارتباط هک مجردند یعقل يهاصورت
  ستند.ین

 نیـا لحـاظ بـا ایـ دارنـد علـم اتموجـود نیا از نظر قطع ای عقول گر،ید ریتعب به
 شـده یتلقـ نکـمم وحـدت از ثـرتک شیدایپ اول، فرض بنابر دارند. علم موجودات
 یتعـال حـق ذات و نوراالنوار از را ثرتک شیدایپ بتوان هک است نیا اشالزمه و است
 يمـادّ يهـاثرتک شیدایـپ نیـیتب يبـرا عقـول فرض به يازین گرید و ردک نییتب زین
 محـال. و اسـتمادي  موجود يبرا يحضور لمع اثبات یمعن به زین مدو فرض ست.ین
  .نمود انیبگونه نیا توانیم گرید ریتعب به را پرسش نیا

  
  اجسام شیدایپ يبرا علم تیعل فرض
 و یعـیطب يهـاثـرتک و موجودات همه به زین یتعال واجب هک جاآن ازـ 2پرسش

 ثـرتک شیدایـپ چرا ند،کیم نییتب را تثرک شیدایپ ییتنهابه علم اگر دارد، علم يمادّ
 اگـر و مینـده نسـبت واجـب خـود بـه و میبده نسبت مجرد انوار و عقول علم به را

 هـانیـا همـه به هکنیا رغمیعل یتعال واجب به وحدت از ثرتک شیدایپ دادن نسبت
 بـه هـاآن علم رغمیعل زین انوار و عقول از ثراتک نیا شیدایپ است، محال دارد، علم
 ریـغ یعقلـ صـور صـور، نیـا از مقصـود هکـ اول فرض پس .است محال هم ثراتک
 خـود باشـد ننـدهک نیـیتب بتواند اگر و ستین نندهک نییتب است، یبازتاب ریغ و سکمنع
  ست.ین عقول به يازین صورت نیا در و ندک جادیا تواندیم خدا
 نیـا ،باشند هداشت حاصل صور ای یبازتاب ای یاسکانع صور عقول هک دوم فرض اما
 صـور از مجـرد انـوار ای مجرد عقول هک است آن اشالزمه رایز .است محال زین فرض

 حال و باشند گرفته قرار هاآن ریتأث تحت و باشند شده منفصل یعیطب موجودات يمادّ
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 ،یلـک طـوربه رایز .است محاالت از يمادّ موجود از مجرد موجود يریپذانفصال هکآن
 هکـ است محال خاطر نیبد دوم فرض گر،ید ریتعب به ندارد. يازگارس تجرد با انفصال
 از ،يریرپـذیتأث و انفصـال یعنـی اسکـانع رایز است محاالت از مجردات در اسکانع

  است. ناسازگار مجردات با و است اتیماد لوازم
 متعـدد يمادّ انواع و ریثک موجودات توانندیم عقول هک شود گفته اگر نیبنابرا پس

 نیـا از و باشـد یعقلشان علم خواه دارند، علم هانیا به هک خاطرنیبد ،آورند دیپد را
 اتخـاذ و سکمـنع ایـ برگرفتـه ریتصاو و یحصولشان علم ای باشد نشده اتخاذ رخداد
 هکـ آن حال و داد نسبت نوراالنوار به را ثرتک شیدایپ بتوان دیبا باشد، رونیب از شده
 هـم دوم فـرض و نـدکینم نییتب را آن اول، فرض است. محال شده ادی فرض دو هر

  رد.ک تصور توانینم مجرد موجودات يبرا را یعلم صورت رایز است، محال
  
  مجردات از يصور علم ینف

 را مجـرد موجـودات هکـ اسـت رشیپـذ قابل یسانک يبرا پاسخ نیا البته :1پاسخ
 هـاآن سـخنان ظـاهر هک نیمشائ مانند باشند یسانک اگرو  دانندینم يصور علم يدارا
 اول نیـا هـاآن نظـربه دارند، مرتسمه صور ای یاسکانع علم هم مجردات هک است نیا
 لیـدل یولـ باشـد هـاآن دگاهیـد بـر يردّ بتوانـد هکـ ستین یقطع يامر و است المک
 صـورت مجـرد موجـود اگر ندیگویم آنان هست.شان سخن با همراه یاشراق مانیکح

 هکـ رایـز ست.ین سازگار تجرد با تأثر و شود متأثر دیبا ،اشدب داشته یاسکانع و حاصل
 فاقد هاآن هک است يزیچ نیا و است همراه ردنک تنزل ای و افتنی مالک با يریرپذیتأث

 فروتـر نـه هکـ دارنـد ياژهیـو گـاهیجا مجـردات 36».معلـوم مقام له اّال منّا ماو « آنند.
  ستند.ین ریپذاملکت نیبنابرا ندثابت شان.رفتن فراتر نه ،است نکممشان آمدن

                                                 
 .164صافات، ـ 36
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 وجـود هـاآن يبـرا امـلکت هک است مجرد مهین و يمادّ مهین ای محض اتیماد نیا
 موجـودات در یول هستند، رییتغ و تکحر يدارا هاآن هک است نیا هم آن لیدل دارد.
  ندارد. یمعن هاآن يبرا یاسکانع علم پس ندارد، وجود یتکحر چیه مجرد

  آن مراتب و و آله و سلم) هیاهللا عل یصل( هیمحمد قتیحق
 گونـهنیهمـ هـمو آلـه و سـلم)  هیاهللا عل ی(صل هیمحمد قتیحق ای امبریپ پرسش:

  است؟
 و داشته تام تجرد مرتبه کی در) ص( هیمحمد قتیحق ای) ص( امبریپ هکنیا پاسخ:

 در و( تاسـ نداشـته يریرپـذیتأث و انفعال گونهچیه و بوده تام و یقیحق طیبس و دارد
 در و ریرپـذیتأث گـرید مرتبـه در و) است گشته اثبات و شده پرداخته آن به گرید علوم
  ندارد. یعقل منع هک است يامر باشد، املکت حال

 وجـود مرتبـه آن در یخاصـ نیتعـ و شـخص هک ستین یمعن نیا به امر نیا البته
 مرتبـه نیـا در و دیـآ فـرود ریـمتغ مرتبه نیا به و ندک هیتخل را شیجا هک باشد داشته
 گفت توانیم خدا درباره هک است يزیچ آن به هیشب يزیچ هکبل شود، يمادّ يموجود

 هکنیا نه ؛است یدان ،است یعال هک حال نیع در او ؛»علوه یف داٍن و هدنو یف عالٍ« هک
 باشـد مجرد يامرتبه در ؛باشد یدان گرید يامرتبه در و باشد یعال يامرتبه و ییجا در
  باشد. يمادّ گرید مرتبه در و

 عقل خواه ،است ردهک دایپ نیتع و ظهور مرتبه نیاول در نزول قوس در هک یقتیحق
 قلـم ایـو آله و سلم)  هیاهللا عل ی(صل هیمحمد قتیحق ای امبریپ روح ای شود دهینام اول
 مرتبه همان در ؛ندارد یتجاف و شودینم جدا خودش مرتبه از گر،ید عنوان هر ای یاعل
 و بـوده ریرناپـذیتأث و ثابـت ابـد بـه تـا ازل از ؛بود خواهد و هست و بوده جاهمان و

 ،هیـمتعال متکح ریتعب به ای او وجوه از یوجه ،ندکیم دایپ تنزل هک چهآن بود. خواهد
 نـه ،اسـت قـتیحق مراتـب از یولـ است قتیحق همان قهیرق اگرچه اوست. يقهیرق
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 علت مرتبه در گاهچیه یول است علت قهیرق هکنیا با معلول ،رونیاز ا .قتیحق يهمه
 علـت خـود یولـ ستین علت از ریغ يزیچ هکنیا ای است علت از فروتر هکبل ستین
  ست.ین یعرض انوار ای عقول فرض ای تصور به يازین هکنیا جهینت ست.ین هم

  
  مجردات يصور علم نقد
 آن ایآ هک ردک مطرح توانیم ار پرسش نیا اوالً) 2پرسش پاسخ دنباله( پاسخ: ادامه
 از را صـور نیا است، ردهک عطا فروتر نور ای عقل نیا به را صور نیا هک ينور ای عقل
  است. آورده دستبه خود فوق نور ای عقل از ای و عتیطب از ای دارد خود
  محال. و است انفصال ،میگفت شتریپ هکچنان است، ردهک اقتباس عتیطب از اگر
 یمنتهـ نـور ایـ عقـل آن بـه پرسـش نیا ،باشد گرفته خود فوق نور ای عقل از اگر

 نوراالنـوار بـه بـاالخره و رسـدیمـ زین شتریپ انوار ای عقول به اساس نیا بر و شودیم
 رفتهیپذ نوراالنوار در ثرتک ینوع هک است نیا اشالزمه صورت نیا در .دیرس خواهد
  است. محال نوراالنوار در يامر نیچن هکآن حال و شود
 نـه و اسـت مـادون از اسکانع نه ،است خودش به مربوط صور آن شود گفته اگر
 قـاهره انـوار هکـنیا با هک شودیم مطرح پرسش نیا صورت نیا در مافوق، از اقتباس
 یذاتـ اخـتالف در واقـع و است يواحد قتیحقشان ذات و هستند طرازهم و یافکمت

 هـاآن از یبرخـ و هسـتند دارا را یذاتـ یمـعل صور نیچن هاآن از یبرخ چرا ندارند،
  د؟نندار باشد، يمادّ انواع نندهک جادیا دیبا فرض حسب به هک را يصور نیچن

 و یعـال انـوار ای عقول چرا هک ردک مطرح توانیم زین را پرسش نیا ،گذشته نیا از
 ورصـد امتنـاع از ریـغ يزیچ مگر ند؟ک جادیا را ثراتک نیا خودشان نتوانند سافل زین
  دارد. وجود فرض هردودر مورد  یلکمش نیچن دارد؟ وجود واحد از ریثک

 نیبـد شـود،یمـ رارکت زین جانیا شد، گفته شیپ پرسش در هک پاسخ نینخست اًیثان
 از ثـرتک شیدایـپ ننـدهک نیـیتب ،مـادون از متخـذ ریغ یعلم يهاصورت اگر هک معنا
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 نیـا از چـهآن پـس نباشـد؟ یتعـال واجـب خـودِ ،ثراتک نندهیآفر چرا است، وحدت
 هـاآن هکـ دارند یفاعل ای یرب يمادّ انواع هک است نیا ،گرفت جهینت توانیم االتکاش
 افاضه هاآن به را هاآن يهاتیفیک و هاتیمک و هاأتیه و ندکیم حفظ رده،ک جادیا را
 يمادّ واعان نیا رایز ست،ین یطول نور ای عقل رب، نیا شد، گفته هک یلیدال به ند.کیم
 انـوار ایـ عقـول یولـ .رنـدیمتغ جـهینت در و هسـتند يمـادّ و ینفسان يهاجنبه يدارا

 از هسـتند؛ ثابـت خـاطر نیهمـ به و ندارند يمادّ جنبه گونهچیه هک هستند یموجودات
 شـود،ینمـ افـزودهشـان مالک بر هرگز و بود خواهند ابد تا هک اندبوده گونههمان ازل
 شیگنجا و تیقابل و استعداد گر،ید ریتعب به و ندارد وجود هاآن در مالک استعداد رایز
 رخ یاتفـاق چه ندهیآ در هک ندارند منظره حالت دارند. بالفعل را آن دارند، هک هرچه ای

 هکـ را هرچـه هکـبل ،اورنـدیب دسـتبـه را یمالک تا دیآ دیپد هاآن از یفعل چه ای دهد
 آن سـبک و داشـتن ،ندارنـد بالفعل هک را هرچه و دارند بالفعل باشند، داشته توانندیم
 انـوار ایـ مجرد عقول صور لهیوسبه هک یفرض و الکاش نیا پس است. محالشان يبرا
 فرضـش دو هـر رایـز ،سـتین ریپـذانکـام م،ینـک نییتب را ثرتک شیدایپ میبتوان قاهر

  است. نادرست

  مجردات يصور علم بر گرید ينقد
 در موجـود صـور اسـت نکـمم هک است نیا گرید پاسخ) 2پرسش يبرا(ـ 2پاسخ

 نیا از نیبنابرا .نباشد يمادّ انواع از سکمنع است، یعیطب انواع شیدایپ علت هک یعقل
 عقـل هکـنیا مانند .باشد گرید عقول یبرخ از برگرفته یول ،باشد نداشته لکمش جهت
 نـدیافرین خودش یول باشد موجودات و آدم و عالم همه صور يدارا االنوار نور ای اول
 ،مـادون عقـل نیـا تـا دهـدیم خودش مادون عقل به را صور نیا هکبل ندکن جادیا و
  ند.ک جادیا را ثرتک

 اول الکاشـ رایـز .انـدردهکـ حـلّ را گذشـته الکاشـ از یمک ییگو احتمال، نیا با
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 رضف نیا .يریناپذنییتب به ای شدیم یمنته اسکانع به ای هک بود شده مطرح ياهگونبه
 ریرپـذیتأث مییبگو تا ندارند یاسکانع علوم عقول دیگویم و است ردهک حلّ را اسکانع

 اسـت. ننـدهک نیـیتب گفـت توانینم گر،ید یطرف از یول .باشند داشته انفصال و باشند
 و خـدا خـود دیبا ،باشد نندهک نییتب ،دارند نهم نور ای نهم عقل مثالً هک یعلم نیا اگر
  باشد. هنندک نییتب خدا علم
 هکـ اسـت نیا آن و دارد وجود تفاوت کی دو، آن انیم هک شود گفته است نکمم
 نـور ایـ دهـم عقـل( ينور ای عقل نیا یول دارد خود از را آن و اوست یذات خدا علم
 از اسـت، گـرید مرتبـه هـر ایـ عـتیطب شیدایپ علت هک) گرید نور ای عقل هر ای دهم
 بـود نکـمم بـود، او یذات و داشت خود از اگر ؛ستین او یذات علمْ و ندارد علم خود،
 مربـوط يهاپاسـخ و هاپرسش با سوم لیدل حاصل هم نیا شود. مطرح ادشدهی الکاش
  آن. به

  
  نوراالنوار از یافکمت انوار صدور امتناع چهارم: لیدل
 و یافکمت انوار انواع صدور هک است نیا ،یعرض انوار ای عقول اثبات بر گرید لیدل
 نـور دو ایـ عقل دو نوراالنوار از ستین نکمم یعنی است، محال نوراالنوار از طرازهم
 هـاآن انیم هک است يانوار طراز،هم و یافکمت انوار نیا از مقصود شود. صادر طرازهم
 طـول در نه باشند گریدهم عرض در یعنی باشد نداشته وجود تیمعلول و تیعل رابطه
 از ریـثک صـدور بـا نوراالنوار از هاآن صدور رایز ،ستین نکمم يزیچ نیچن گر.یدهم
 ،انـدیافکـمت یعیطب انواع هکنیا بهبا توجه  زین و تهکن نیا بهبا توجه  است. برابر واحد
 و انسـان انیـم نمونـه عنـوانبـه ندارد، وجود هاآن انیم تیمسبب و تیسبب رابطه یعنی

 موجـودات انـواع ییسـو از پـس نـدارد، وجود تیمعلول و تیعل رابطه زرافه و اسب
 گفتـه هکـ چنان رایز است، محال افئکمت انوار وجود سو، گرید از و اندیافکمت یعیطب
 عـرضهـم نور ای عقل چند ای دو صدور مجرد، انوار ای قاهر انوار در افؤکت الزمه شد،
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  است. محال هم نیا و است برابر واحد از ریثک صدور با و است نور کی از
 ننـدهک نیـیتب و يمـادّ انـواع فاعلِ و علت ،یطول انوار ستین نکمم ،هکنیا جهینت
 اربـاب ای یعرض انوار ای عقول فرض جز یراه هاآن نییتب يبرا و باشند هاآن شیدایپ

 ،یطـول انـوار ایـ عقـول و مجردات عوالم دره کنیا بهبا توجه  پس ندارد. وجود انواع
 دارد، وجـود هـم و اسـت نکـمم مه افؤ،کت عتیطب عالم در یول ستین نکمم افؤکت

 پـس است. یعرض انوار به مستند هکبل ستین یطول انوار به مستند عتیطب ثرتک پس
 باشـندیم قاهر انوار ثمره و جهینت هک هستند انواع ارباب عت،یطب نندهک جادیا يهافاعل
ل همان نیا و دارند ریتدب و جادیا نقش عتیطب عالم در هک  یالطـوناف مُثُل ای مفارق مُثُ

  است.
 اجسام انیم هک است آن اشالزمه باشد، یطول انوار اجسام علت اگر ،گرید ریتعب به
 اجسـام انیـم هکـآن حال و باشد داشته وجود یمعلول و یعل بیترت و یطول رابطه زین
 یعرض هاآن رابطه هکبل باشد، داشته وجود ستین نکمم و ندارد وجود ياهرابط نیچن
  دانست. یطول انوار جهینت و دهیول را اجسام توانیمن پس ،)افؤکت( است
  

  واحد مجرد نور از ثرکمت انواع ارباب صدور
ه از قاهر انوار تنزه و تجرد بهبا توجه ـ 1پرسش  چگونـه ،يمـاد يهـاثـرتک و مادّ
 بـه انـد؟شده صادر ،واحدند و مجرد هک قاهر انوار از ،ثرندکمت و متعدد هک انواع ارباب
  گر:ید ریتعب

  اند.ماده از مجرد ،قاهر انوار ـ1
ه از مجرد چهآنـ 2   باشد. داشته یثرتک ستین نکمم ،باشد مادّ
  دارند. ثرکت انواع، و يمادّ اجسام یول ـ3
 ریـغ هکـ ییهـافاعل از ،ثرکمت اءیاش است نکمم چگونه مقدمه، سه نیا به توجه با
  باشند؟ آمده دیپد هستند، ثرکمت
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  انوار بیکتر ثرتک از انواع، ارباب پیدایش
 دیـپد واحـد امـر از ،ثرکمت انواع ای اجسام نیا هک شود يادآوری دیبا مقدمتاً پاسخ:

 بـه پاسـخ امـا نـد.یآیمـ دیـپد انواع ارباب یعنی ثرکمت یعرض عقول از هکبل ند،یآینم
 هـاتناسـب و هابیکتر ثرتک از یناش انواع، ارباب ثرتک هک است نیا ادشدهی پرسش

بـا  یعال انوار شد. انیب شتریپ هک است یعال انوار اشعه مضاعف و وستهیپ ياهفیتأل و
 استغنا، غنا، مشاهده، اشراق، قیطر از را يمتعدد انوار ،دارند هک یطول سلسله بهتوجه 
 ایـ یعقول تا شودیم سبب هاآن بیکتر هک ياگونهبه ،آورندیم دستبه آن مانند و فقر
 هـا،ثـرتک نیـا البتـه باشند. شماریب هکبل متعدد يهاثرتک يدارا هک دیآ دیپد يانوار
 ننـدهک نیـیتب تواننـدیمـ نیبنـابرا است، ينور يهاثرتک هکبل ستین يمادّ يهاثرتک
  باشد. يمادّ انواع يهاثرتک

  
  یطول انوار فرض علت
 عقول یعرض ثرتک فرض ای رشیپذ با یعنی شد، گفته چهآن بهبا توجه ـ 2پرسش

 شـده ریپذنییتب یعیطب و يمادّ ثرتک مفارق، مُثُل و انواع ارباب رشیپذ یعنی انوار، ای
 انـوار، و عقـول يبـرا هک دارد یضرورت چه هک شودیم مطرح پرسش نیا کنیا .است
  م؟ینک فرض را آن ای میریبپذ زین را یطول ثرتک

  
  یعرض ثرتک فرع یطول ثرتک

 هـر هک است نیا ثرت،ک نییتب اهر کی دارد. وجود راه دو ثرتک نییتب يبرا پاسخ:
 راه نـد.ک جـادیا مرتبـه کی در عرضهم صورتبه را ينور ای عقل کی ،ينور ای عقل
 خـودش مادون به را خودش افاضه قابل ينورها تمام شده، ادی نور هک است نیا گرید

 افاضـه قابـل انـوار تمـام ،ينـور ایـ عقـل هر مییبگو اگر یعنی دوم فرض بنابر بدهد.
 اگـر و شـودینمـ نیـیتب یعرضـ ثـرتک اسـت، داده خودش مادون به تنها ار شیخو
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 و شـودینم هیتوج یطول ثرتک است، ردهک افاضه خود عرض در تنها را هاآن مییبگو
 رایـز رسـد،ینمـ یعرضـ ثـرتک وجود به نوبت ،یطول ثرتک وجود بدون هکآن حال
  است. واحد از ریثک صدور آن الزمه
 اسـت نکـمم نور چهار نیا با دارد. نور چهار دوم، نور مییگوب اگر ،نمونه عنوانبه
 چهـار ایـ نـدک جـادیا خـود از فروتر مرتبه و خود طول در ينور چهار موجود کی ای

 جادیا ينور کی موجود چهار مییبگو اگر د.ینما جادیا مرتبه کی در ينور کی موجود
 نـور و ردیپـذیم انیپا یطول نور صورت نیا در و شودیم یعرض ثرت،ک ،است ردهک

 چهـار از شیبـ عوالم ثرتک چون ،شودینم نییتب ثرتک و داشت نخواهد وجود سوم
  است.
 یطـول نـور اسکـانع آن از فروتـر گرید هک مینک نییتب ییجا دیبا را یعرض ثرتک
 ثرتک شیدایپ با هک است دهیرس يامرتبهبه یطول ثرتک در واقع و باشد نداشته وجود
 بـه هرگـاه .است دهیرس هزارم نور به مثالً ند.کیم نییتب را برازخ ثراتک تمام ،یعرض
 ن صـورتیـدر ا ،افـتی تحقـق نـور ،عقـول از یکی در یعیطب انواع يهاثرتک تعداد
 نـدک جادیا مادون گرید عقل کی تواندینم هک مییگوینم ند.کیم تیفاک یعرض ثرتک
 و تعـدد فـرض نـدارد. یضرورت ،مرتبه نیا از فروتر یطول انوار وجود مییگویم هکبل
 و داشـت ضـرورت وحدت از ثرتک شیدایپ نییتب يبرا هم جانیهم تا ،یطول ثرتک
 نیـیتب يبرا گرید هک دیرس يانقطه به اگر اما .میردکیم فرض را انوار نیا خاطر، نیبد

  ندارد. یضرورت یطول ثرتک ادامه فرض گرید باشد، بسنده یعیطب انواع
  

  دمجر انوار اقسام
  شوند:یم میتقس دسته دو بر مجرد انوار هک است نیا سخن حاصل
 نـه ندارنـد؛ اجسـام و برازخ با رابطه هک هستند يقاهر انوار ،مجرد انوار مکی قسم
  اند:دوقسم بر زین هانیا هک نندکیم ریتأث اجسام در نه و هستند جسم در منطبع
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 انـوار( دارد. وجـود تیـمعلول و تیـعل رابطـه هاآن انیم هک یعال قاهر انوار الف:
 ثـرتک گونهچیه ای رایز شود،ینم ظاهر و صادر یجسم چیه انوار،گونه نیا از .)یطول

 شـوند، صـادر هـاآن از اجسام اگر ست.ین اجسام ثرتک اندازه به هاآن ثرتک ای ندارند
  اند:دسته چند بر زین انوار گونهنیا باشد. داشته وجود تیعل رابطه هم اجسام انیم دیبا

  است. یطول انوار اشراقات جهینت هک يانوار ـ1
  است. یطول انوار مشاهدات جهینت هک يانوار ـ2
  باشد. اشراقات با مشاهدات بیکتر جهینت هک يانوار ـ3
 و انـدیافکـمت و طـرازهـم یعرض طبقه و اصنامند ارباب هک يصور قاهر انوار :ب

  ندارد. وجود تیعل رابطه هاآن انیم
 هک يانوار از ،است یطول انوار مشاهدات جهینت هک يانوار هک جاآن از ـ1 ته:کن دو
 حـس عـالم از مثـال عـالم هک جاآن از زین و است اشرف و برتر ،است اشراقات جهینت

 عـالم و شـودیم صادر يامشاهده انوار از مثال عالم گفت توانیم ،است اشرف و برتر
  .یاشراق انوار از حس
 در ،دارد وجـود آن مانند و ثوابت ب،کواک ،كافال ،یحس عالم در هک گونههمان ـ2
 ،دارد وجـود كاالفـال کفلـ ،یحس عالم در هکهمچنان .است گونهنیهم زین مثال عالم
  دارد. وجود آن مانند و كاالفال کفل زین مثال عالم در

 هم ؛ددارن ارتباط برازخ و اجسام به هکهستند  يمجرد انوار ،مجرد انوار دوم قسم
 اجسـام مدبّر انوار نیا در واقع رند.یپذیم ریتأث هاآن از هم و گذارندیم ریتأث اجسام بر

  ناطقه. نفس مانند ،است مشخص و منفرد
  است: قرار نیا از و دارد یمراتب انکام عالم هکآن حاصل

  .یطول یعال قاهر انوار ـ1
  هستند. اصنام ارباب هک یعرض قاهر انوار ـ2
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  هستند. برازخ مدبّر هک مجرد انوار ـ3
  برازخ. خود ـ4
  

  برازخ و مدبّر انوار شیدایپ یچگونگ ای علت
  جهتند: دو يدارا انواع ارباب هک گفت میخواه بعداً و میگفت گرید ییجا در
 قاهر انوار به هاآن استناد جهت و است هاآن يغنا جهت همان هک ينور جهت ـ1
  است. نوراالنوار ای

 اربـاب اگـر گـر،ید ریـتعب بـه .هاآن یذات جهت یعنی هاآن فقر و ظلمت جهت ـ2
  م:ینک مشاهده هاآن در را جهت دو میتوانیم م،یده قرار لیتحل و مطالعه مورد را انواع
 در فلسـفه. در ال شـرطبه اعتبار به هیشب يزیچ( .رونیب از نظر قطع هاآن ذات م:کی
بـا  را تیـماه یگـاه و مینـکیم لحاظ ریغ از نظر قطع را یتیماه یگاه ال بشرط اعتبار

 آن بـر زائـد شـود، لحاظ آن با هک يزیچ هر هک ياگونهبه ،مینکیم لحاظ ریغ بهتوجه 
 ذات به نگاه نیا هیشب توانیم است، ال بشرط اعتبار هک را معنا دو نیا از کیهر .است
  .)دانست مدبّر انوار

یکـی همـین  شـناخت، تـوانیمـ را تجهـ دو مدبّر، انوار لیتحل با در هر صورت
 نیعـ و ظلمـت نیعـ فقر، نیع از است عبارت هک رهایغ از نظر قطع مدبّر ذات لحاظ
 گفتـه هیـمتعال مـتکح در يفقـر يوجودهـا در هکـ چـهآن به هیشب يزیچ ای تکهال
  بودن. چیه و بودن تعلق نیع و فقر نیع و ربط نیع یعنی شود.یم

 انـوار ایـ نوراالنـوار لحـاظ بـا مبدأشـان؛ و علت به هتوج با مدبّر انوار لحاظ :دوم
 همه خودشان، شیگنجا حدّ در مدبّر انوار نیا ،میبنگر هاآن به هک جهت نیا از قاهره.
 ياسـتعداد هـر و دارند را آن افتیدر تیقابل و استعداد هک را چهآن یعنی .هستند زیچ
 بـه استنادشـان خـاطربـه رد،کـ اظلح را آن توانیم و دارد وجود مدبّر انوار نیا در هک

  دارند. را آن بالفعل علت،
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 را) هیـ(صلوات اهللا و سالمه عل زمان امام كمبار عیتوق و رجب ماه يدعا ریتعب نیا
 اسـت، مباحـث گونـهنیـا به هیتشب نیبهتر آن، نیفرود و نازل اریبس حد در ظاهراً هک
 فرمودنـد: مضـموناس بـر اسـ و نقـل طبق حضرت هک است نیا آن و شومیم ادآوری

 و هسـتند عبـد هم 37.»كعباد أنهم االال فرق بینک و بینها « هک يدار یبندگان تو ایخدا
 رایـز دارنـد تقابـل هم با هک ن حالیدر ع بودن زیچ همه و تیعبود نیا ز.یچ همه هم
 بـودن، چیهـ و اهیروس بودن، نیکمست و نیکمس و فیضع بودن، لیذل یعنی بودن عبد
 ن حـالیدر عـ یولـ ن،یهم یعنی تیعبود اصالً و است سازگار تیعبود اب میمفاه نیا
 شیخـو معبـود بـه اتصـال با یول است چیه هک است نیچننیا ذاتاً هک یتیعبود نیهم
 تصـور قابـل وجـود مراتب و یهست عالم در یمالک چیه هک ياگونهبه ،است زیچ همه
  دارد. وجود علتش به داستنا با عبد به مربوط وجود نیا در هکنیا مگر ستین

 فروتـر مراتـب در زیـن انـواع اربـاب .انـدگونـهنیهمـ نازل مراتب در هم مدبرات
 جـانیـا عبـد از منظـور .بدندعَ و چندیهشان ذات به نگاه با انواع ارباب اند.گونهنیهم
 يمعنـا نیهم یکی ؛دارد معنا دو ینید فرهنگ در عبد رایز .است آن یسلب جنبه همان
 هرگاه یعنی ؛است معبود و علت به استناد با مالک اوج آن. مالک اوج هم یکی و یسلب
 ذات مرتبـه در عبـد نیـا یولـ اسـت زیچ همه شود، متصل خودش معبود به عبد نیا

 بـه و مطلق فقر همان ،یفلسف ریتعب به است. چیه علتش، به استناد از نظر قطع خودش
  ر.یقف عبد و است یغن معبود ؛است ریفق ینید ریتعب

شان علت به استناد با یول ،یاهیس و ظلمتند رند،یفق ذاتاً انواع ارباب ،گرید ریتعب به
 به انواع ارباب .است برخوردار نور نیا از تشیقابل بهبا توجه  يموجود هر البته نورند.
 و اخـذ را نـور واسطهیب و باواسطه نوراالنوار و قاهر و یعال انوار ازشان تیقابل اندازه
  خودشان. تیقابل بهبا توجه  زین گرید انوار نند.کیم باساقت

                                                 
 .803 ، ص2المتهجد و سالح المتعبد، ج ـ مصباح37
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 غنـا، جهـت را قاهر انوار به اتصال وجه آن .دارند وجه دو مدبّر انوار هکآن حاصل
 لحـاظ قـاهر انـوار از نظـر قطـع هکـ وجـه آن نـد.یگو تینوران جهت و استغنا جهت
 مقصـود شـود.یم دهینام آن مانند و یبرزخ یظلمان ئتیه ضعف، فقر، جهت ،شودیم
 ظهـور ای صدور خود، فوق یطول انوار و نوراالنوار از انوار اشراق ای ظهور ای صدور از
 یذاتـ جهـت نه ،ستهاآن فوق انوار به هاآن استناد جهت و هاآن ينور وجه اشراق ای
  .هاآن فقر و

  
  نفوس ثرتک
 آن، از حاصـل بـرزخ هکـ دیـآیمـ دیـپد مدبّر ینفس یصورت در یالنوعرب هر از
 جـادیا النـوعربّ گـر،ید ریـتعب به باشد. داشته را مدبّر يسو از ریتدب و تصرف تیقابل
 نفـس نندهک جادیا النوعربّ ،جیرا یفلسف ریتعببه و است یظلمان و ینوران برازخ نندهک
  است. مثال و عتیطب ای روح و جسم و بدن و

 ،یبرزخـ هـر و یبدن هر يراب آورد،یم دیپد را یموجودات نیچن هک یالنوعرب ایآ
  نه؟ ای ندکیم جادیا يمدبّر قوه مادکهر يبرا یعنی ؛آوردیم دیپد یروح و ینفس
  است؟ هابرزخ و هابدن تعداد به النوعربّ از ضیفا نفوس تعدد ایآ
 ای انواع ارباب ای یعقل مدبّر از توأمان صورتبه برازخ يمدبّرها و برازخ صدور ایآ
 جنبـه هکنیا مگر ستین النوعربّ از يصادر چیه هک ياگونهبه ،ندیآیم دیپد النوعربّ
  ست؟ین گونهنیا ای دارد هم با را ینفسان و یعیطب

 هکـ یجسـم ای بدن ای برزخ آن هک یدر صورت است. یمنف هاپرسش گونهنیا پاسخ
 تصـرف تیـقابلیعنـی  باشد، داشته را مدبّر لهیوسبه اداره و ریتدب تیقابل ،دیآیم دیپد
 اگـر یولـ شـودیمـ دهیآفر توأمان آن با هم مدبّر ،باشد داشته را مدبّر ای نفس لهیوسبه

 یننـدگک جـادیا جهـت و تیـفاعل اگرچـه باشد، نداشته را یتیقابل نیچن ادشدهی برزخ
 .شـودینمـ جـادیا نفس برزخ، تیقابل فقدان خاطربه یول است املک و تام مدبّر، نفس
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 از بـدن نیا با توأم و همراه زین نفس ،باشد انسان بدن چون یبدن و برزخ اگر ن،یبنابرا
 .دارد هم جادیا سمت هکبل ندارد ریتدب سمت تنها النوعربّ رایز د،یآیم دیپد النوعربّ
 اگـر .نـدکیمـ نگـاه بـدن نیـا به ،ندکیم جادیا را یبدن النوعربّ هک یهنگام رونیا از
 .نـدکینمـ جادیا نداشت، اگر و ندکیم جادیا مراهشه راآن نفس ،داشت ریتدب تیقابل
  است. برزخ و بدن آن تیقابل ،نفس شیدایپ اریمع پس

  
  اءیاش ریتدب تفاوت
 از عـتیطب عـالم يهمـهه کـنیا با هک شود مطرح پرسش نیا است نکمم پرسش:

 مـدبّر سـنگ یولـ دارد مـدبّر انسان بدن هک است نیچننیا چرا ،دیآیم دیپد النوعربّ
 از یبرخـ چـرا گـر،ید ریـتعب بـه ندارد؟ يگرید و دارد ریتدب تیقابل یکی چرا ندارد؟
 يمدبّر اجسام، از گرید یبرخ یول دارند النوعربّ خود از ریغ يمدبّر اجسام، و برازخ
 یبرخـ یول شوندیم ریتدب مستقل طوربه اجسام از یبرخ چرا ندارند؟ النوعربّ از ریغ
  هستند؟ ریتدب قابل هم یفرع و یتبع صورتبه هکبل ،ستندینه گوننیا هاآن از گرید

 .دارند متفاوت يهاتیقابل برازخ و اجسام هک است نیا در تفاوت نیا علت پاسخ:
 نیـا هکـ آن و دیآیم دیپد آن همراه هک دارد هم يگرید مدبّر ،دارد ریتدب تیقابل هکآن
  ندارد. هم مدبّر نفس ندارد، را تیقابل

  
  ریدبت تیقابل
 يگـرید گونهبه یمعرفت ساختار هک ییمشّا متکحبر اساس  ست؟یچ ریتدب تیقابل
 رونیـا از داننـد،یمـ باطـل و ننـدکیم ارکان را آن و شناسندینم النوعربّ هاآن است،
 و بـرازخ مجموعـه ،آنـان دگاهیـدبر اسـاس  ندارد. معنا آنان نظر از النوعربّ به استناد
 در هکـ هرچه است. مثال عالم معلول هک ییرخدادها و هادهیدپ از است عبارت اجسام

 رفتـهیپذ ییمشّا متکح در هک ياچهارگانه تحوالت ضمن در ،شودیم جادیا عالم نیا
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 را آن هیـمتعال متکح هک يجوهر تکحر و رییتغبر اساس  د.یآیم دیپد 38،است شده
 يجـوهر تکـحر منضـ در ،شـودیم جادیا عالم نیا در هک هرچه است، ردهک مطرح
 را فعـال نفـس بـه اتصـال استعداد اجسام، هک شودیم سبب راتییتغ نیا د.یآیم دیپد
  نند.ک دایپ

 در هکـ است نفس اشعه نیا ندارد. حضور نفس جانیا در مشاء، متکح اساس بر
 ایـ دیـآیمـ دیـپد هک يزیچ اصوالً یاشراق متکح اساس بر یول دارد. حضور جانیا
 توأمـان اسـت نکـمم ظهـورش و حصـول هنگام در و آغاز همان در ،شودیم ضیفا

 مـتکح نظـر از هسـتند. گـریدهـم با برازخ يفقر و ينور جنبه ای بدن و نفس باشد.
 از د.یـآیمـ دیـپد همـراهش هم مدبّرش ،داشت را ریتدب تیقابل جسم هرگاه ،یاشراق
 دیـپد زیـن مـدبّر ،قابل جسم درون از ،آمد دیپد تیقابل هرگاه ،هیمتعال متکح دگاهید
 نیهمـ يجوهر تحوالت و راتییتغ ثمره و وهیم از است عبارت مدبّر ن،یبنابرا .دیآیم

 خواهد را وهیم نیا ،گرفت قرار تحوالت و رییتغ نیا ریمس در هک يموجود هر اجسام.
  داشت. نخواهد را آن نگرفت، قرار ریمس نیا در دامکهر و داشت

 هـاآن و دارنـد نفـس هانیا چراه کنیا به هیتعالم و ییمشا یفلسف يهاتبکم پاسخ
 و دارنـد را وهیـم نیـا هادرخت یبرخ چرا هک پرسش نیا پاسخ است. روشن ندارند،
 و تکـحر اسـاس بـر هکـ یدرختـ هـر هک است نیا ،ندارند را وهیم نیا گرید درختان
 داشـت هدخوا دارد، نام نفس هک را وهیم نیا برسد، تیقابل نیا به خود، ینوع صورت

 یاشـراق متکح در اما داشت. نخواهد را وهیم نیا ،نرسد تیقابل نیا به هک دامک هر و
 هـم مدبّرشـان ،باشند داشته ریتدب تیقابل برازخ اگر یعنی ،است ریتدب تیقابل از سخن
  د.یآینم دیپد نه، اگر و دیآیم دیپد شانهمراه
 رشیپـذ تـوان و اسـتعداد زا است عبارت ریتدب تیقابل ست؟یچ ریتدب تیقابل نیا

                                                 
  یف، این، وضع.ـ تغییرات عرفی: تغییر در کم، ک38
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 مرتبـه بـه و گـرید مرتبـه بـه يامرتبه از را يزیچ بتوان هک ياشهیر و یاساس راتییتغ
 يانـوار تعـدد از است عبارت ریتدب استعداد گر،ید ریتعب به و ساخت وارد آن از باالتر
 سـاماج نیا هک را یینورها نیا نند.کیم افتیدر نوراالنوار از مختلف يهاواسطه با هک
 باشـند، داشـته يشـتریب تعـدد و ثـرتک هرچه ،نندکیم افتیدر مختلف يهاواسطه با
 يمتـرک ریتـدب تیقابل باشند، داشته يمترک ثرتک هرچه و دارند يشتریب ریتدب تیقابل
 نظـر از یولیـه اگرچـه( یولیه مانند يزیچ به هاتیقابل ینزول ریس اگر نیبنابرا .دارند
 يعنصـر کتـ و طیبسـ اجسـام ایـ عناصـر به ای) ستین رشیپذ قابل یاشراق متکح
 تیـقابل رونیا از .است كاند اریبس اند،ردهک افتیدرکه  را ينور اءیاش گونهنیا د،یرس
  ندارند. ازین هم مدبّر به پس ،ندارند ریتدب

  
  انفصال بدون ضانیف ای شیدایپ
 هکـ ستین گونهنیا یعنی .ستین آن از يزیچ انفصال به ،النوعربّ از نفس شیدایپ
 سـت.ین تصور قابل انوار، انیم در انفصال رایز شود، منفصل و جدا النوعربّ از يزیچ
 فرض و ستین تصور قابل آن در انفصال هک است ياگونهبه نور یژگیو گر،ید ریتعب به

 هکـبل متصل نور مبدأ به هک است نیا به نور بودن نور است. برابر عدمش با آن انفصال
 بـودن نـور از گرید ،شود جدا خودش مبدأ از ينور هرگاه ن،یبنابرا .باشد اتصال نیع

  بود. نخواهد يزیچ صورت نیا در هکبل بود، نخواهد نور و شد خواهد خارج
  

  انوار ظلمت و نور جهت
 جهـت یکـی هسـتند؛ جهـت دو يدارا ،یطول یعال مجرد انوار ،شد گفته هکچنان

 همـان هک یظلمان جهت يگرید و است راالنوارنو واسطهبه آن استغناء همان هک ينور
 و یعرضـ انوار هک شودیم سبب انوار نیا ينور جهت است. ریغ به يازمندین و افتقار
 ،یطـول انـوار ای قاهر انوار یظلمان جهت ند.یآ دیپد ينور ئاتیه زین و انواع ارباب زین
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 جنبـه نیـا قاهر ارانو در اگر هاست.آن یظلمان يهائتیه و مظلم برازخ شیدایپ سبب
  بود. خواهد محال يامر اجسام صدور و شیدایپ باشد، نداشته وجود یظلمان

 است نیا ،هستند جهت دو يدارا یطول انوار هکنیا لیدل شد، گفته شتریپ هک چنان
 ریـغ از نظر قطع و نفسه یف ذات جهت به میتوانیم م،ینکیم نظر شانذات به یوقت هک
 بـه یگـاه یولـ هسـتتند. محـض ظلمـت ن صـورتیـدر ا ؛میباش داشته توجه ،هاآن

 همـان ر،یـغ از منظور و دارند اتصال ریغ به هک جهتآن از یعنی میدار نظرشان اتصال
 يهـایژگـیو گـرید و بقاء و مالک و نور با جهت، نیا از هاآن لحاظ است. نوراالنوار

  است. برابر ينور و یمالک
 هکـ اسـت نیا در ابهام یول است، روشن ،شد اشاره بدان شتریپ هکچنان جهت نیا
 هکـ نـدارد انکام باشند، چیه و یستین و فقر و ظلمت قاهر، انوار یظلمان يهاجنبه اگر
 نیبـد د،یـآینم دیپد يزیچ عدم، از فقر، از ظلمت، از رایز .شود صادر هاآن از يزیچ

 هکـآن حـال و دیـآ دیـپد يزیچ آن از هک ستین يزیچ عدم و فقر و ظلمت هک خاطر
 نکـمم هکـ شـانینـوران جنبه آن از باشند. آمده دیپد جهت نیهم از دیبا مظلم برازخ
 و جمال و بهاء و نور قاهر، انوار هک جهت نیا از رایز د،یآ دیپد ظلمت و برزخ ستین
 دیـپد خـودش بـا متناسب زیچ تنها يزیچ هر از ندارد. تناسب ظلمت با ،هستند مالک
 يهـاجنبـه نیـا پس د.یآینم دیپد ظلمت نور از و دیآینم دیپد ریفق ،یغن از ؛دیآیم
  اند؟آمده دیپد زیچ چه از آن مانند و یظلمان و یبرزخ ،يفقر

 ،یظلمـان اجسـام و بـرازخ نیا ایآ هک میبپرس دیبا ،روشن پاسخ به یابیدست يبرا
  ندارند؟ ای دارند نور از یسهم
 نیـا در و داشـت نخواهنـد هـم وجـود از یسهم باشند، نداشته نور از یسهم اگر
 صـادر توانـدینمـ باشد، محض یستین هک يزیچ و بود خواهند محض یستین صورت
 میاگفته مجاز به سخن شوند،یم صادر ییزهایچ نیچن مییبگو اگر و دیآ دیپد و بشود
 ظلمـت اسـت. آمـده دیـپد مییبگـو تـا ستین يزیچ ظلمت و فقر رایز قت،یحق به نه
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 ستین يزیچ زین عدم هک چنان است، آمده دیپد یمظلم کی از مییبگو تا ستین يزیچ
  است. آمده دیپد یعدم مبدأ کی از مییبگو تا

 يرهـایتعب فقـر، از فقـر شیدایـپ ظلمـت، از ظلمـت شیدایپ عدم، از عدم شیدایپ
 نیـا خـود و باشـد آمـده دیپد آن از يزیچ تا نبود يزیچ مبدأ آن چون ؛است يمجاز
 هکـ اسـت نیا اشالزمه ،باشد گونهنیا اگر باشد. آمده دیپد تا ستین يزیچ زین دهیپد
  ستند.ین محض عدم و ستین گونهنیا یول باشند، چیه مظلم برازخ نیا

 باشد داشته ریتدب استعداد هک يزیچ .دارند ریتدب استعداد مظلم، برازخ نیا از یبرخ
 زین خود دیبا ،دارد را یقیقح امر استعداد چون و دارد را یقیحق امر کی استعداد یعنی
 مسـتعد و مسـتعد با استعداد شهیهم رایز .محض یعدم نه باشد یواقع و یقیحق يامر
 اسـتعداد يزیـچ هـر هکـ است نیا اشالزمه باشد، نداشته تناسب اگر دارد. تناسب له
  است. محال يزیچ نیچن هکآن حال و باشد يزیچ هر يبرا

 وجـود، از دیبا ،ظلمتند هک ن حالیدر ع هاظلمت و اجسام مظلم، برازخ نیهم پس
 نکـمم چگونـه باشـند، نداشـته یسهم چیه اگر باشند. داشته یسهم بهاء و مالک نور،
  باشند. داشته را بهاء و مالک و نور تیقابل است
 حیتصـر تـهکن نیـا بـه ییجا اگرچه البته است. مبهم یاشراق متکح در تهکن نیا
 را ياتـهکن یاشـراق رکـتف مجموعـه از یولـ اند،ردهکن نییتب را آن حلّ راه و اندردهکن
  رد.ک دایپ توانیم مسأله نیا حلّ يبرا

 اسـتعداد چـرا ،ظلمتنـد اگـر سـو، گرید از یول ظلمتند مظلم، برازخ نیا ،ییسو از
 عـالم یظلمـان بخـش نیا هک شودیم گفته چرا دارند، ریتدب استعداد اگر و دارند ریتدب
 ياجنبه آن یعنی .است بودن چیه و یذات يماهو جنبه همان ،نآ یظلمان بخش و است
 تیقابل ،جسم م.ینکیم تصور قاهر انوار يبرا نوراالنوار، از نظر قطع میتوانیم هک است
 اسـت. یقـیحق يامر ،ریتدب شود. واقع ریتدب مورد تواندیم یعنی دارد ریتدب استعداد و
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  ندارد. انکام يزیچ نیچن ؛است چیه هک شودیم وارد یجسم بر یقیحق امر کی ییگو
 تـا باشـد داشـته نـور از يابهـره باشد، يزیچ جسم نیا دیبا امر نیا حیتصح يبرا
 جنبـه دیـبا البتـه باشـد. داشـته ارتبـاط النـوعربّ ای قاهر نور ای علت و فاعل با بتواند
 برزخ جسم، اگر هکآن حاصل .بشود ریتدب يباالتر نور لهیوسبه تا باشد مک آن تینوران
 .بشـوند واقـع يزیـچ مدبّر ستین نکمم و ندارند ریتدب تیقابل ،باشند چیه آن مانند و
  باشد. خود مبدأ به تعلق و اتصال خاطر به هاآن بودن زیچ اگر یحت هستند يزیچ پس

  
  عدم با ظلمت تفاوت
 آورد، دسـتبـه را آن توانیم یاشراق متکح مجموعه از هک پاسخ نیا گرید ریتعب

 انـدظلمـت و فقـر قتاًیحق ،یعال انوار ينادار و فقر و ظلمت جنبه اگرچه هک است نیا
 یفلسـف ریـتعب بـه .اسـت نـور انیپا و است گرفته قرار نور دامنه هک است یظلمت یول
 زیـچ آن بـا ،باشـد هـم یعـدم اگرچـه يزیـچ هر حد هستند. نور حدود هانیا ،جیرا

 هم نور از یته یول ستین نور اگرچه ،است نور دامنه هک یظلمت ن،یبنابرا .دارد تناسب
نظَـر نیآخر نیا یول رد.ک سلب قتاًیحق او از را نور توانیم اگرچه ست.ین  نیآخـر و مَ

 آن بـا یعنی است نور نیهم نِیآخر بودنش، آخر نیا است. نور حوزه نیآخر و قلمرو
 و ظلمت و رزخندب هکن حالیدر ع اجسام هک است جهت نیا از نیبنابرا .دارد تناسب

 معـدوم باشـند. صـرف معدوم هک ستین معنا نیا بهشان بودن ظلمت نیا یول اندچیه
 بـا را نـور و عـدم بـا را ظلمت اشاره، به گرید يجا در یاشراق متکح اگرچه ستندین

  شود. داده حیتوض دیباشان مجمل ای مبهم سخنان یول دانست برابر وجود
 مییبگو و باشد وجود نور، و باشد عدم ظلمت، گرا هک استگونه نیا به آن حیتوض

 یعنـی( دارنـد عـدم جهـت کیـ ،)وجـود یعنـی( دارنـد نور جهت کی قاهر انوار هک
 يزیـچ عـدم ایـ ظلمـت رایز نند،یافریب توانندینم يزیچشان ظلمت لهیوسبه ،)ظلمت

 یمـانظل جنبـه آن هکـآن حال و باشد گرفته قرار گرید امر يبرا علت و مبدأ تا ستین
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 حیتصـر تـهکن نیا به اگرچه است. شده مظلم برازخ شیدایپ سبب ،یطول و قاهر انوار
 تـا انینیشـیپ يهـانوشـته هکـ آن ژهیوبه ؛دیفهم آنان يهاگفته از توانیم یول اندردهکن

  شود. لیتحل و ریتفس دیبا هک است مبهم و مجمل يااندازه
 اسـت نیـا آن و دارد خود در را یهمم تهکن ،است نور يانتها ،هاظلمت نیا هکنیا
 ،است آن انیپا و دامنه باشد. داشته تناقض و تقابل نور خود با تواندینم نور يانتها هک
 خواهـد وجـود و نـور از را سـهم حـداقلِ دامنه نیا ،شد گونهنیا اگر و آن ضینق نه

 بـا متناسـب نشیآفـر جـادیا ییتوانـا هکـ نـدکیمـ تیفاک سهم حداقلِ همان و داشت
  باشد. داشته را خودش
 نـارک ،دارنـد تنـاقض ظلمت و نور هک را ریتعب آن و میباش داشته يگرید ریتعب اگر
 یعیوسـ فیـط يدارا یاشـراق مـتکح دگاهیـد از ظلمـت و نور مییبگو و 39میبگذار
 یقیحق نور در را کیکتش یوقت رفت.یپذ نوردر مورد  توانیم را کیکتش ینوع ،است

 حدیب دیشد مرتبه و مرحله کی نور میگفت یعنی ،میرفتیپذ) يماد و یحس نور از ریغ(
 امـر نیـا هکـ ییجـا تـا شـودیمـ تـرفیضع و فیعض ینزول ریس در و دارد اندازه و
 هـم جـاآن ،رسـدیمـ ینزولـ درجـه نیآخر به آمدن فروتر سقوط، تنزل، با یکیکتش
 در گفـت بتوان عرفاً هک برسد يانقطه به است نکمم اگرچه دارد. وجود نور از یسهم
 و نـدارد وجـود نـور جـانیا هک گفت بتوان یعقل و یحس اتکادرا با و ستین نور آن

  دارد. نور از یسهم هم محض ظلمت یول است محض ظلمت
 آن و باشد ونیاشراق سخن بر يدییتأ هک مینک اضافه میتوانیم را یکیزیف ریتعب کی
 حـواس خـدمت در هک را ییابزارها ای حواس لهیوسبه عالم در هک چهآن هک است نیا

                                                 
اند ولی این امر با توجه به آن دیدگاهی که با اگرچه نور و ظلمت را با وجود و عدم مقایسه کردهـ 39

راحتی قابل تبیین داند، بهکه وجود را امر اعتباري میظاهر کلمات شیخ اشراقی سازگار است، مبنی بر این
اهیت و اعتباري بودن وجود، به راحتی نیست. قایل شدن به تناقض نور و ظلمت بر اساس اصالت م

   گذاریم که نیاز به شرح و توضیح ویژه خود دارد.را کناري میپذیر نیست، بنابراین، آنامکان
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 نـور .اسـت نـور شـناخت، توانیم ،ينولوژکت و دیجد علم یعنی رد،یگیم قرار انسان
 ییروشنا اگرچه یعنی .شودیم شامل زین را ظلمت هک ياگونهبه ،دارد یمتفاوت درجات
 م،یامنـیم ظلمت را آن ،شد کیتار و دیرس فرا شب هک یهنگام و مینامیم نور را روز
  است. فیضع و مک نور هم آن ست،ین یواقع ظلمت آن یول

 ،نرسـد رونیـب از ينـور جـاآن بـه اصـالً هک میبرو نیرزمیز دوم طبقه به مثالً اگر
 جـاآن چهآن ندیگویم دانشمندان یول است، محض ظلمت یعرف نظر از جاآن اگرچه
 نـامبـه يزیـچ ن،یابرابن .باشد فیضع اریبس ای فیضع نور اگرچه ،است نور زین هست
 یگاه نورها یول است نور دارد، وجود هرجا در هرچه ندارد. وجود جاچیه در ظلمت
  است. يقو یگاه و فیضع

 هکـ نیرزمیـز دوم طبقـه فیضـع ينورها نیهم یعلم نظر از هک است نیهم يبرا
 تـوانیمـ یعلمـ دیـجد آالت و ابـزار لهیوسـبـه زیـن را شـودینمـ دهید جاچیه اصالً
 صـفر بـه دما هک یوقت .است گونه نیهم زین سرما و گرما در هکچنان رد.ک يریگدازهان
 وجـود یحرارتـ چیهـ نقطـه نیا در عرف، نظربه و مینامیم سرما ای سرد را آن د،یرس

 سـتیب گفت توانیم ن،یبنابرا .است حرارت هم آن یعلم لحاظبهه ک یدر حال ندارد،
 یحتـ است گرما از يااندازه و درجه کی هم صفر ریز درجه یس ایو  صفر ریز درجه
 صـفر بـه ایـ صفر ریز درجه دو و هفتاد و ستیدو مانند يمترک اریبس درجات به اگر
  م.یبرس مطلق
 معنـا نیـا بـه مطلـق صفر ایآ ندارد؟ وجود حرارت درجه آن در گفت توانیم ایآ
 بـودن مثبـت اسـت. یمنفـ پاسـخ نـدارد؟ وجود حرارت آن از ترنییپا گرید هک است
  است. يقرارداد سنجش زانیم خاطر به ،پاسخ
 انجامـد؟یمـ محـض ظلمت به نور یطول سلسله یاپیپ تنزالت ضعف و شدت ایآ
 یولیـه ،یطول ینزول سلسله در هک یاشراق متکحبر اساس  ژهیوبه است، یمنف پاسخ
  ند.کیم ارکان را
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  یعرض انوار يفقر جنبه تفاوت
 یعرضـ انـوار فقـر جهت یول ،یعرض انوار هم و دارند رفق جهت یطول انوار هم

 بـود خواهـد شتریب هاآن فقر جنبه باشند، فروتر انوار هرچه هکخاطر نیبد ؛است شتریب
 یعرضـ انـوار رایـز است، فروتر یطول انوار مرتبه از یعرض انوار مرتبه هک داستیپ و

 را معلـول مکـح ،یطـول انـوار به نسبت یعرض انوار یعنی است یطول انوار نور ثمره
 نسـبتاً یمبـانبـر اسـاس  گـرید يجا در و است فروتر شیخو علت از معلول و دارند
 از يامرتبـه هکـ داستیپ است. علت وجود مراتب از معلول هک است شده گفته روشن
 تیـنوران از یعرض انوار تینوران خاطر،نیهمبه است، علت خود از ریغ علت، مراتب
  .است مترک یطول انوار

 تنـزل ریتصـو با هک است نیا تهکن نیا از هدف ست؟یچ تهکن نیا طرح از مقصود
 بـه هـاآن ثـرتک يهـاجنبـه بر ار،یبس يفقر يهاجنبه شیدایپ و انوار وستهیپ و ررکم

 نـور از قـدرآن در واقـع ننـد.ک دایپ تناسب اجسام و برازخ با هک شود افزوده يااندازه
 و شـتریب يهـااسکـانع هرچـه نور ،گرید ریتعب به سد.بر برزخ به هک شود استهک انوار
 نـور اگـر ،مثال عنوانبه .بود خواهد ترفیضع یفرع يهابازتاب آن باشد، داشته یفرع

 نیزم به هک ينور نیا اگر و دارد نور از اندازه کی نیزم ،شود دهیتاب نیزم به دیخورش
 هک مینک فرض اگر و بود اهدخو نیزم نور از مترک ماه نور شود، سکمنع ماه بر دهیرس
 یعنـی بـود، خواهـد تـرفیضـع زیـچ آن نور شود، سکمنع يگرید امر بر ماه نور نیا
 از پـس نـور هکـ اسـت خـاطر نیهمـ بـه انجامـد.یمـ هـاآن ضعف به انوار اسکانع
 ينـور پس ست.ین شباهتیب مظلم برازخ به هک رسدیم يانقطه به متعدد يهااسکانع
 شـودیمـ ترفیضع یتنزل هر با ،ندکیم تنزل و شودیم ضیفا ای صادر نوراالنوار از هک
 ییجـابـه هکـ ندکیم دایپ ادامه قدرآن متعدد و یپ در یپ شدن ترفیضع و تنزل نیا و
 نـور حد در يزیچ ای نامش فقط بودن نور از یعنی ؛شودیم یمنته برزخ به هک رسدیم

 ،است یقیحق نور يهافیط و دامنه هک ندمایم يحد در در واقع .ماندیم یباق يمجاز
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  .یقیحق نور خود نه
  

  یمتناه ای ینامتناه تنزالت
 يهـاواسـطه ،گـرید طـرف از اسـت. ینامتناه نوراالنوار تینوران یطرف از پرسش:

 ینامتنـاه یولـ اسـت اریبسـ اگرچـه مظلـم برازخ و یعرض ينورها و نوراالنوار انیم
 منحصـر ییمشـا گانـهده عقـول بـه اگرچه انوار مراتب ،یاشراق متکح نظربه ست.ین
 شـود،ینمـ منحصر زین ... و ستیدو و صد مثالً آن از شتریب يزیچ به یحت و شودینم
 گمـان ییمشـا مـانیکح هکـ محدودند چنان نه ستند.ین هم ینامتناه ن حالیدر ع یول
 اسـت نیا پرسش نرسد. اجسام و برازخ به نوبت هرگز هک نامحدود چنان نه واند هبرد
  ه:ک

 نـور فاقـد هک مظلم برزخ به گاهچیه ،یمتناه مراتب در ینامتناه نور از شدن استهک
 تنـزالت بـا نوراالنـوار ینامتناه نور است نکمم چگونه پس انجامد.ینم است، یقیحق

  انجامد؟یب نور فاقد اجسام و مظلم برازخ به محدود
 ندکیم تنزل هک یوقت نیبنابرا ،دارد محدود ينور د،یخورش یعنی شده، ادی مثال در
 اسـتهک آن از يتعداد ای ياهانداز ،نیزم به دنیرس و تنزل نیهم در ،رسدیم نیزم به و
 گـم آن از يمقـدار زیـن ماه به نیزم از اسکانع در شود.یم گم راه وسط در ای شودیم
 از یمـک یلتنز هر در دهد، رخ هک انتقال و نقل ای تنزل مورد چند طورنیهم و شودیم
 را ينـور اگـر یولـ شـود.یم لیتبد ظلمت به هاشدن فیضع نیا و شودیم استهک آن

 ظلمـت بـه لیتبـد ینامتنـاه نـور آن ،یمتناه تنزالت با ایآ اوالً م،یردک تصور ینامتناه
  است. یمنف پاسخ شود؟یم

 امـر کیـ هکـ شـود گفته است نکمم است، ینامتناه تنزالت نیا دیبگو یسک اگر
 مکـدسـت یول برسد فیضع نقطه به است نکمم ،ینامتناه تنزالت در ینامتناه دیشد
 نیـا هکـ( اًیـثان و برسـد ظلمـت بـه ینامتناه نور کی ستین نکمم یمتناه تنزالت در
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 تـا دیرسینم ظلمت به هم باز بود، هم ینامتناه تنزالت اگر یحت) است ترمهم لکمش
 دیخورشـ نـور تنـزل خالف بر هک است نیا ترمهم الکاش .یمتناه تنزالت به رسد چه
 از زیـچچیهـ نوراالنـوار ینامتنـاه نور تنزل در شد،یم گم آن از یبخش راه انهیم در هک
 در نوراالنـوار، انـدازه و حـدیبـ ينور تنزل در هک است نکمم چگونه رود.ینم انیم

  شود؟ استهک يزیچ يبعد مرتبه
 و مینک ریتفس عرفان و هیمتعال متکحبر اساس  را هانیا هکنیا جز ستین ياچاره
 مـتکح قیـدق نظـراتبـر اسـاس  تنها آن ریتفس ندارد. وجود یراه نیا از ریغ ظاهراً
 بـر یمبتنـ نظراتبر اساس  یعنی د،یفهم و دید را آن توانینم يبدو نظر در هک هیمتعال

 یتجلـ يمعنابه تیعل ریتفس بحث در هک وجود یشخص وحدت همآن ،وجود وحدت
 هکـ یمعنـ نیبـد اسـت. نکمم د،یرس بدان توانیم ضانیف و حدود يمعنا به هورظ و

 نهـادن ضـعف بـه رو تیـفیک اساس نیا بر .است تعلقو  فقر نیع و ربط نیع معلول
 هکـبل اسـت نشـده نـازل نـور آن اصـالً هک صورت نیا به د.یفهم توانیم را ظهورات
 سـت،ین یکشـ نیا در و است تمتفاو یمتجل با یتجل شهیهم و است ردهک دایپ یتجل
  .یمتجل قتیحق و ذات نه ،است یمتجل نمود و ظهور یتجل رایز

 و حـواس قلمـرو و حـوزه در هکـ یمتجل از یوجه آن یعنی یتجل گر،ید ریتعب به
 بـه و آن قـتیحق نـه نـدکیم دایپ ظهور آن مانند و يشهود و یعقل و یحس اتکادرا
 آن نیعـ بـا ،يزیـچ جلوه و داریپد ستین نکمم و داریپد یعنی یتجل ،يامروز ریتعب
 قابـل انیـب نیا با شده ادی الکاش نبود. یتجل صورتْ نیا ریغ در رایز باشد، برابر زیچ

  است. حلّ
 اسـت، استوار يگرید یمبان بر هک يگرید یفلسف نظرات و هادگاهید از توانیم ایآ
 توجـه نیـا بـه انخودشـ ایـآ و رد؟کـ حـلّ يگرید فلسفه از را یلکمش و گرفت وام
 ایـ حیتصـر اگـر ایـ و نـدارد حیتصر يزیچ نیچن بهشان عبارت ظاهر نه؟ ای اندداشته
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  است. مانده دهیپوش ما چشم از و میاردهکن توجه بدان ما ،دارد اشاره
 تصـور را ینامتناه عدد اگر است. سودمند یمثال يادآوری شده، ادی الکاش دییتأ در
 نیـا بـا ایـآ ،دیـاهکب آن از شـتریب و متـرک ای هزار هزار ،صد صد ده، ده گاهآن و دینک
 رسـاند؟ صـفر بـه را عـدد آن توانیم ینامتناه یحت ای و یمتناه يهایاستک و سرهاک

 را آن ،ینامتنـاه از یمتناه يعددها استنک رایز ندارد انکام در واقع است. یمنف پاسخ
  سازد.ینم یمتناه

  
  ابعاد یتناه نیبراه نقد
م برهـان اسـت. نیهمـ ابعـاد یتنـاه نیبـراه بـه مربوط يهاالکشا از یکی  ،یسـلَ

 در غلـط فـرض شیپـ کیـ هک است گرفتار الکاش نیهم به آن مانند و قیتطب مسامته،
 هک دیریگیم نظر در را ب و الف خط دو یسلم برهان در یوقت است. رفته ارکبه هاآن
 خـط از مـا شودیم گفته بعد است، ینامتناهشان يانتها و است برابر هم باشان يابتدا
 و شـود برابـر دو آن يابتدا تا میشکیم یکاند را آن گاهآن ،مینکیم وتاهک متر کی الف
 دو آن از یکی هکنیا ای برابرند گریدهم با هنوز خط دو آن آخر و انتها پرسندیم سپس

 اسـت نیـا امـدشیپ برابرند، هم با دو آن هک شود گفته اگر است؟ شده تروتاهک) الف(
 هـم بـا دو آن هکـ شـود گفتـه اگر است. محال نیا و باشند برابر هم با لک و جزء هک

 اسـتهک متـر کیـ اسـت، ینامتناه هک يزیچ از اگر هک است نیا اشالزمه ستند،ین برابر
  ساخت. یمتناه توانینم را ینامتناه هکآن حال و بشود یمتناه شود،

 عـدد تـوانینمـ ،نامحدود عدد از محدود فعاتد استنک بام کدست ه،کآن حاصل
 ثرشکحـدا اسـت. حـداقل نیا ساخت. یمتناه را ینامتناه عدد و محدود را نامحدود

 اسـت یاضـیر یبحث نیا اگرچه شود.ینم لیتبد یمتناه به ینامتناه اصالً هک است نیا
 ابعـاد یتنـاه بـه مربـوط نیبراه در را بحث نیهم نیع یول دارد فاصله ما بحث با هک

 هـم لیـدال و انـدردهکـ هیـارا ابعاد یتناه بر لیدل چند هک يوجود با و اندردهک مطرح
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 ابعـاد ل،یـدال نیـا بـهبا توجه  دیبگو تیقطع با تواندینم یسک یول ،اندموجه ظاهربه
 هرچه را ینامتناه هک است نیا آن و دارد مهم الکاش کی هکنیا خاطربه .است یمتناه
  شود.ینم یمتناه د،یاهکب آن از و دیآور فرود

 اگـره کـ یدر حـال .است داده رخ يامر نیچن یاشراق متکح در ،دینیبیم هکچنان
 اسکـانع بـود، خواهـد ینامتنـاه هـم آن اسکانع شود، سکمنع ،ینامتناه قتیحق آن
 یمتنـاه را ینامتنـاه توانینم هاردنک مک نیا با رایز ؛بود خواهد طورنیهم هم يبعد
 یلـیدل توانـدیم يبعد تهکن ندارد. یعقل تصور ،یحس ریغ انوار شدن گم هک چرا رد،ک
  باشد. یاشراق متکح هینظر نیا بر

  
  قاهر انوار یتناه
 اجتمـاع هم رایز هستند، یمتناه دارد، وجود تیعل رابطه هاآن انیم هک یطول انوار

 علـل هیـناح در سلتسل باشند، ینامتناه اگر در واقع دارند. زین ترتب و دارند وجود در
 نـور هـر از هکـنیـا جـهینت اند.یمتناه یطول انوار ن،یبنابرا .است محال هک دیآیم الزم
 انـوار شیدایـپ هکـبل ،شـود تیـنهایب تعدادش تا دیآینم دیپد يگرید قاهر نور ،قاهر
 ،شـد گفتـه هکچنان هم آن لیدل رسد.یم انیپا به ییجا ،هاآن فوق یطول انوار از قاهر
 یبـاق خـود قـوت بـه هنـوز شد، گفته شتریپ تهکن در هک یمبهم اتکن( .است سلتسل
  .)است

 نیـا اصـل نـدارد. یضـرورت یطـول انوار و عقول تینهایب ثرتکه کنیا بر عالوه
 یطـول انـوار و عقول تعداد ن،یبنابرا .است وحدت از ثرتک شیدایپ نییتب يبرا بحث
  شتر.یب نه و است الزم هادشدی نییتب يبرا هک باشد اندازه آن دیبا

 و نوراالنـوار انیـم موجـود انـوار مراتبه کنیا جز میندار ياچاره ،در هر صورت
 .شـودینمـ یمنتهـ ظلمـت به ،میبدان تینهایب اگر رایز م،یندان تینهایب را برزخ عالم
 اشـراقات ایـ تنـزالت در نوراالنوار نورِ پس است، شده یمنته ظلمت به یطرف از یول
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 بـه چگونـه و چـرا هک دیپرس توانیم ،رونیا از .است دهیرس برزخ و ظلمت به ینزول
  ست؟یچ آن حلّ راه است؟ دهیرس ظلمت و برزخ
 شـدن فیتضـع و متعـدد هاياسکانعبر اساس  یاشراق متکح نظر از آن حلّ راه
 .سـتین مسـتدل چنـدان امـر نیا میگفت یول است. نییتب قابل ینزول ریس نیا در هاآن
 هکـنیـا آن و گرفـت وام يگـرید علـم از دیـبا را آن حلّ راه شد، گفته هک انچن پس
  است. روشن یمتجل با یتجل تفاوت و میبدان یتجل را سافل انوار شیدایپ

 نسـبت هکـنیهمـ .دارد تفاوت ذات با ،باشد ینامتناه و واجب اگر زین صفت یحت
 و اسـت علت مراتب از يامرتبه معلول و است معلول و علت انیم نسبت ،دو آن انیم
 پـس باشـد. علـت خـود چـون هـم سـتین نکمم ،باشد املک و تام معلول اندازه هر
 ریـتعب بـه .نـدارد وجـود جـاآن در معلول هک دارد وجود علت ییجا در گفت توانیم
  :یعرف

  است شیدرو دل نظرگه هک جاآن
  است شیدرو خدا ستین خدا شیدرو
 عـالٍ« هک است نیا علت یژگیو ندارد. وجود معلول در هک دارد ییهایژگیو علت

  است. دیبع است، بیقر هک حال نیع در .»علوه یف دانِ ،دنوه یف
  

  برزخ یتناه عدم ای یتناه
 جـه،ینت در و دیآیم دیپد ثرتک ينور هر از ایآ هک است نیا تهکن نیا گرید بخش

 انوار یتناه عدم رضف اوالً است؟ ینامتناه زین برازخ ،یعرض انوار یتناه عدم خاطربه
 یعرض و یطول انوار و عقول سلسله فرض ندارد. یضرورت شد، گفته هک چنان یعرض
 حـد در دیـبا ن،یبنـابرا .شـتریب يزیچ نه و است وحدت از ثرتک شیدایپ نییتب يبرا
 عقول یعرض و یطول سلسله ارکان یمعن به نیا البته شتر.یب نه و ردک فرض را آن الزم
  رد.یگینم قرار بحث مورد جانیا هک است یمعن نیا به هکبل ستین انوار و
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 هکـ ينـور هـر گـر،ید ریـتعب بـه د.یآینم دیپد ثرتک ينور هر ازه کنیا بر عالوه
 هـاثرتک شیدایپ مبدأ ،)ندارد یثرتک گونهچیه هک نوراالنوار از ریغ( است ثرتک يدارا
 سلسـله انیـپا تـوانیمـ جـهیدر نت .دیآینم دیپد آن از ریثک برزخ و نور الزاماً و ستین

 شـتریپ هکـ يریـتعب بـه دانسـت. و ردکـ تصور طیبس و ثرکمت ریغ يامر را ثرکمت انوار
 در د.یـآیمـ دیـپد آن مافوق به نسبت ینقص ،ثرتک شیدایپ از يامرتبه هر در م،یگفت

 ر،یـثک نـور نیـا از هکـ رسـدیمـ ییجـابه و شودیم افزون صینقا نیا ار،یبس تنزالت
  بود. نخواهد ینامتناه برازخ تعداد نیبنابرا و شودینم حاصل یخبرز

 کیـ انیب ،آن انیب یول است ختهیدرآم شهود با هکنیا نیع در یاشراق متکح نگاه
 در را آن تـرقیدق لیتفص دیبا و ندارد ششک نیا از شیب یعقل نگاه و است یعقل نگاه
  دارد. یانیپا برازخ نیهمچن و قاهر انوار شیدایپ صورت، هر در جست. يگرید علم

  مدبّر و علت انیم تفاوت
  دارد: وجود یاساس يهاتفاوت مدبّر و علت انیم
 سـتین نیچن مدبّر یول ،است معلول از اشرف ،علت هک است نیا تفاوت نیاول ـ1
  نباشند. یبرخ و باشند نیچن مدبّرها یبرخ است نکمم ست.ین نیچن الزاماً ای

 معلـول لهیوسـبه علت یول ،ابدییم مالکاست خود ریتدب مورد امرِ لهیوسبه مدبّر ـ2
  ابد.یینم مالکاست خود
 مـورد امر مقهور یجهت از تواندیم مدبّر یول ،ستین شیخو معلول مقهور علت ـ3
 محبـت و عالقـه شیخـو ریتدب مورد امر به هک است نیهم خاطربه و باشد خود ریتدب
 هکـ قاعـده نیـا گـر،ید ریتعب به پردازد.یم آن ریتدب به هک است جهت نیهم به و دارد
 هرگـز و رودیم ارکبه علت مورد در تنها باشد، داشته توجه سافل به یعال است محال
  ست.ین یعال الزاماً مدبّر هک است نیا آن لیدل .رودینم ارکبه مدبّر مورد در
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  هاتفاوت نیا جهینت
 يهـابـدن لهیوسـبـه كافـال نفوسِ اریز ستند،ین كافال علت ،كافال نفوس و مدبّر
 مالکاسـت لهیوسـ بـدان بودنـد، علـت اگـر هکـآن حـال و رنـدیپذیمـ مالکاست خود
 و دارد وجـود هـاآن انیـم محبـت و عالقـه و یدلبسـتگ هکـنیـا بر عالوه افتند.یینم
  است. تیسنخ و يازمندین نشان امور گونهنیا

 درسـت يامـر و نـدارد یمـانع ،اشدتفاوت وجود داشته ب مدبّر و علت انیم هکنیا
 معلول مقهور ،علت هک ریاخ تفاوت نیا ژهیوهب شد، برده نام هک ییهاتفاوت یول است
 مـدبّر زین و باشد خود ریتدب مورد امر مقهور ینوعبه تواندیم مدبّر یول ستین شیخو
 خـود معلـول لهیوسبه علت هک اصل نیاهمچنین  ،دارد محبت خود ریتدب مورد امر به
 تمام ابد،ییم مالکاست خود ریتدب تحت امور لهیوسبه مدبّر یول ،ندکینم دایپ مالکاست
 ایـ ؛باشـد علـتیبـ دیـنبا خـود ریتدب مورد امر به نسبت مدبّر عالقه نیا رایز ست،ین

 و سـتین خـودش در هکـ نـدیبیمـ ریتـدب مورد امر نیا در يزیچ هک است نیا علتش
 دسـتبـه راآن خواهـدینم و ستین گونهنیا هکنیا ای و ردآو دستبه راآن خواهدیم

 در و مالکاسـت بـه لزومـاً ن،یبنـابرا .بردیم لذت آن ریتدب يتماشا و نگاه از یول آورد
    انجامد.ینم رمدبّ نقص به جهینت

 دهنـدهنشـان توانـدینم باشد، هک دو آن از کی هر شود گفته است نکمم ن،یبنابرا
 علـت انیـم عشق و یبستگدل عالقه، محبت، نیا نیع رایز باشد، علت و مدبّر تفاوت
 هـم معلـول و علـت انیـم یبستگدل و عالقه نیا هکنیا با و دارد وجود هم معلول و

 هکـچنـان سـت،ین معلـول بـه نسـبت علـت بـودن مقهور دهندهنشان یول دارد وجود
 چـون و طلبدیم را شیخو معلول هم، علت یعنی ؛ستین هم آن مالکاست دهندهنشان
 قصـد نـه ،نـدکیمـ جادیا و طلبدیم هک ن حالیدر ع یول ندکیم جادیا طلبد،یم را آن
  است. آن مقهور نه و دارد مالکاست

 ،نقـص نـه و اسـت مالکاست نه خود، معلول به نسبت علت، طلب و محبت علت
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 دوجـو در را شیخـو یاجمال ماالتک علت، هک است نیا آن و است يگرید امر هکبل
 اسـت یمـالک خـود ل،یتفصـ در اجمـال مشـاهده ؛نـدکیمـ مشاهده لیتفص به معلول
 اول نـور به نوراالنوار تیعنا و توجه و 40معلول به علت توجه علتِ ن،یبنابرا .مطلوب

 و اول نـور تیـعنا و توجـه زیـن و هاظلمت همه و یعرض انوار و قاهره انوار ریسا و
 بـه یعرضـ انـوار تیـعنا و توجـه هکبل خود، از فروتر مراتب به قاهر انوار از کیهر

 از اسـت عبـارت هکـبل ،بودن مقهور نه ،است مالکاست نه نفوس، به ای اجسام و برازخ
 انیپایب ثراتک وجود در شیخو یاجمال) اندازه و حدیب موارد، از یبرخ در( مشاهده

  شمار.یب ای
 خـود ریـغ را ،یعرضـ انـوار بسـا و قاهر انوار ریسا و اول نور نوراالنوار، در واقع

 نگـرد،یم شیخو يهامعلول به العلل علت هک یوقت باشد. ستهینگر ریغ به تا نندیبینم
 نـه و دیـآیم الزم مالکاست نه ن،یبنابرا .رخودشیغ به نه ،ستهینگر خودش به در واقع
  .)ستین قیعم يهاتفاوت هاتفاوت نیا ظاهراً( بودن. مقهور
  
  تمحب و فقر نور، و قهر

 بـهبـا توجـه  ست؟یچ درگر یدکی با غواسق تفاوت زین وگر یدکی با انوار تفاوت
 ،اسـت غواسق و انوار يضرور امور از هک محبت و فقر جهات زین و نور و قهر جهات

 يضـرور فقـر و محبـت زیـن بـرازخ و غواسق و دارند يضرور نور و قهر انوار، یعنی
 ادیـ جهـات از غواسـق و انـوار از کیهر رهبه و سهم بهبا توجه  گفت توانیم دارند،
 و قهـر تفـاوت بهگر یدکی با انوار تفاوت رد.ک خواهند تفاوتگر یدکی با هاآن شده،
 و بـودن مقهـور به زینگر یدکی با برازخ و غواسق تفاوت و هاستآن تینوران و غلبه

                                                 
البته از نظر حکمت اشراقی چنین توجهی وجود ندارد، زیرا عالی به سافل توجه ندارد و توجه عالی ـ 40

   ها.به سافل مربوط به مدبّرهاست، نه علت
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  هاست.آن محبت
 لیـائرعز حضـرت ماننـد ینـید ریـتعب بـه( اسـت غالـب قهـر انـوار، از یبرخ در
 لیاسـراف حضـرت ماننـد( اسـت، غالـب محبـت زیـن انوار از یبرخ در و) السالمهیعل
 غالـب قهـر ر،یمسـتن غواسـق از یبرخـ در هستند. گونهنیهم زین غواسق .)السالمهیعل

 غواسـق زهـره. ماننـد اسـت، غالـب محبت ها،آن از یبرخ در و دیخورش مانند است،
 ون،ک از هک اتیکفل مانند است، غالب قهرشان یبرخ تند؛هس گونهنیهم هم ریرمستنیغ

 اسـت، غالـبشـان ذلت ایـ فقر هاآن از یبرخ هستند؛ مبرا تحول و رییتغ زبول، فساد،
 انوار ياستعدادها تیفیک و تیمک هستند. بکواک و اتیکفل مقهور هک اتیعنصر مانند
 تصـور قابـل هاآن به نور قتعل از شیپ هم تفاوت نیا دارند. تفاوت هم با زین برازخ و

  ها.آن به نور تعلق از پس هم و است
  

  نور تعلق از شیپ استعدادها تفاوت
 بـا هـاآن ياسـتعدادها ،يزیچ به نور تعلق از شیپ شود، گفته است نکمم پرسش:

 تـا) االعدام یف زیم ال( ندارد وجود يزیچ هک نور تعلق از شیپ رایز ندارند، تفاوت هم
 نـور نـازل مرتبه ،دارد وجود هک چهآن هم، نور تعلق از پس .باشند شتهدا تفاوت هم با

  شود.گر یدکی از هاآن تفاوت سبب تا استعداد نه ،است
 هـم و اسـت تصـور قابـل نور اشراق و نزول از شیپ هم ،استعدادها تفاوت پاسخ:

 یولـ نـدارد ینـیع وجـود يزیـچ اگرچـه نور، اشراق و نزول از شیپ رایز .آن از پس
 متکح دگاهیدبر اساس  هک است يادآوری به الزم البته( است. یحتم آن یعلم وجود
 يبـرا فعـل از شیپ علم ن،یبنابرا و است بالرضا تیفاعل ،نوراالنوار تیفاعل هک یاشراق

 ریپـذنیـیتب اسـتعدادها تفـاوت و سـتین تمـام پاسخ نیا ست،ین نییتب قابل نوراالنوار
 مطـرح شـتریپ هک يمتعدد يهابیکتر بهبا توجه  نور، نزول و اشراق از پس اما ست.ین

 استعدادها تفاوت ،یبیکتر ای يانفراد صور به هاآن از کیهر بروز و ظهور انکام و شد
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  )است. ریخردپذ و تصور قابل
  

  ناتکمم تیزوج
 ییمشّا متکح دگاهید از اند.یبیکتر زوج نات،کمم يهمه ما،کح يهمه دگاهید از
 هـر ن،یبنابرا و شوندیم بیکتر هم با تیماه و وجود ها،آن مانند و هیمتعال متکح ای

 مسـأله نیـا یاشراق متکح در یول .هستند بخش ای جزء دو از بکمر ینکمم موجود
 محبـت هـم ،خود معلول به نسبت ينور علت هر است. شده مطرح يگرید يگونهبه
  ذلت. و محبت زا بیکتر است؛ بیکتر از يگرید نوع نیا و قهر هم و دارد

  
  علت به نسبت معلول محبت
 نـدارد محبـت علت هک است نیا مدبّر و علت انیم فرق هک شد گفته شتریپ اگرچه

 بـه معلـول محبـت نوع از اگرچه معلول به علت محبت شد، داده هک یحیتوض با یول
 نسـبت یمعلـول هر واقع، در است. یقطع هکبل تصور قابل آن وجود یول نباشد، علت
 يزیـچ ایـ یسک به هک یسک هر رو،نیا از 41.ذلت هم و دارد محبت هم خود تعل به

 محبـوب( آن به نسبت را خود ذلت است، هداد قرار خود محبوب را آن و دارد محبت
 و خلـق انیـم را محبت نیا هرگاه یعنی ؛هست زین یعیطب يامر نیا و ردیپذیم) خود
 دنبـال بـه را ذلـت یمحبتـ نیچن ،مینک لحاظ علت و معلول ای املک و ناقص ای خالق
 میتسـل ؛اسـت آن لـوازم از ،بودن یراض و شدن میتسل و آمدن وتاهک یعنی ،دارد خود
 سـرخوش خواهد؛یم او هک هرچه به بودن یراض د؛یگویم محبوب هک هرچه به بودن
  ند.کیم طلب او هک هرچه به بودن

                                                 
اند که محبت از لوازم ذلت است. این غیر از آن تعبیري است که پیشتر گفته در جایی به اشاره گفتهـ 41

  شد که محبت از لوازم تجلی ذات در کثرت است.
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  معلول به علت محبت
 گفتـه شـتریپ نـه؟ ای است تصور قابل هم معلول به نسبت علت يسو از محبت ایآ
 هکـ انـدگفتـه زین اشاره به و گرید انیب به یول ،ستین تصور قابل یمحبت نیچن هک شد
 نیـا ،ن حـالیدر ع یول باشد داشته محبت خودش معلول به نسبت تواندیم هم علت
 خـاطر نیبـد ،نظـر تعـدد ایـ تشتت نیا هک رسدیم نظربه ست.ین ذلت مستلزم محبت

 صرف مباحث به یگاه و دارند شیگرا یعرفان مباحث به یگاه مانیکح نیا هک ستا
 یعرفـان جنبه از و دهندیم يرأ معلول به علت محبت ینف به ،یفلسف جنبه از .یفلسف
  پردازند.یم آن اثبات به

 تحقـق اقـرب و اول نور و نوراالنوار انیم ،ینسب ذلت و محبت نیا از نمونه نیاول
 اول نـور و( دارد قهـر اوسـت، معلول هک اول نور به نسبت نوراالنوار ت.اس ردهک دایپ

 قهـر آن بـودن معلـول خاطر به هک( اقرب نور به نسبت ن حالیدر ع و) اوست مقهور
 اوالً هکـ دارد محبـت اقرب نور به نسبت خاطر نیبد نوراالنوار دارد. هم محبت) دارد
 بـه نسـبت اگرچـه .اسـت محبـوب و مطلـوب بودن نور خودِ و است نور اقرب، نور

 نـور ،فروتـر مراتـب به نسبت م،کدست ای و است نور ذاتاً یول است غاسق نوراالنوار
 عشـق اول نـور به نوراالنوار اگر پس است، نوراالنوار از) اول نور( او نور اًیثان و است
 تـرفرو امـر به نه ،دارد محبت و عشق خود نور به هک است لیدل نیا به ،دارد محبت و
 نیعـ در ؛اسـت گونـهنیهم نور ترنییپا مراتب به نسبت هم اقرب نور نسبت خود. از
  س.کبالع و دارند محبت قهر
 منطبـع يزیـچ در نه ندارد؛ برزخ اب یارتباط چیه هک است ينور قاهر نورـ 1 ته:کن
 یعرضـ انـوار نیا پردازد.یم يزیچ ریتدب به نه و ندکیم تصرف يزیچ در نه شود،یم

  هستند. قاهر هک یطول انوار نه ،دارند ییهایژگیو نیچن هک دهستن
  دارند. تفاوت باهم جهت ثیح از یول ندارند تفاوت هم با ذاتاً انواع اربابـ 2
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  بکواکال بعض و الثوابت یعل المکال تتمۀ یف التاسع: الفصل
 مـن و یعقلـ بیـلترت ظلّـاً ونکـیف جـزاف، یعلـ واقعاً الثوابت بیترت نکی لم لما و
 ریاألث عالم بیعجاو  علماً به البشر طیحیال ما ـ الثوابت یف بکواکال من و بل ـ باتیالترت

 وراء ونکـی أن عـن المـانعو  صعب أمر قّنیتی ثیبح عدد یف حصرها و كاالفال نسب و
  ها.کالندر الثوابت کفل یف ذاک و ياخر بیعجا الثوابت کفل

 یالـ تصـل قوّتهـا و ۀیـالعلو المدبّرة االنوار انسلطو  ریاألث عالم یف تیم ال انّه واعلم
و  المطلـق سیالـرئ العضـوک بکـواکالو  يلقـو نبعـثی منهـاو  بکواکال بتوسط كاالفال

خش«  السـماء، سیرئـ النهـار، فاعـل الضوء، دیشد نور »وریشهر« طلسم هو يالذ »هُورَ
 بـل القـرب و المقـدار بمجـرد بکـواکال یعلـ ازداد ماو  االشراق سنّۀ یف مهیتعظ واجب
ة،  الشمس من ثرکأ مجموعها مقدار اراتیالس یباق و لیلبال الثوابت من يترأی ما فانّ بالشدِ

  النهار. فعلیال و سیتقایال بما
  

  ثوابت بحث دنباله
 و بعجایـ بـه نخست ،شودیم بکواک و ثوابت بحث به يااشاره هک فصل نیا در
 بحـث مـورد هاآن یتناه عدم اختصار، به گاهآن شود،یم اشاره هاآن یبزرگ و عظمت
 توجه مورد آن اتیح زین و آن يگستره و عالم بودن مانهیکح باالخره، و ردیگیم قرار
  گرفت. خواهد قرار

  
  ثوابت بیترت علت
 در واقـع و ستین گزاف و لغو و هودهیب و است مانهیکح ثوابت بیترت هک جاآن از
 بیـترت نیـا علـت هکـ شـودیمـ مطـرح شپرس نیا د،دار ياژهیو علت ثوابت بیترت
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  ست؟یچ
 قـاهر انـوار ماالتک و وجود بیترت ثوابت، بیترت علت اشراق، متکح دگاهید از
 دارد، قـرار آن از فروتـر مرتبه در هک چهآن و ثوابت هک گفت توانیم رو،نیا از .است

 دارد، ياژهیـو بیترت قاهر انوار ماالتک و وجود هک گونههمان و است یعقل عالم ظلّ
 انـوار و یعقلـ عـالم در هکـ ییهـایژگیو و دارد را بیترت همان زین هاآن هیسا و ظلّ
  است. گذاشته ریتأث ای ردهک دایپ ظهور زین ثوابت در ،دارد وجود
مَت فروتـر عالم يبرا فراتر عالم هر هک شد اشاره يگرید يجا در  ،دارد تیـعل سـِ
 لیـدل نیهمـ بـه و هاسـتآن معلـول و است رانوا عالم به مستند ثوابت عالم نیبنابرا
 خواهد وجود زین ،هاستآن معلول هک ثوابت انیم در دارد، وجود انوار انیم هک یبیترت

 جـهیدر نت و هست خودش فوق عالم ظل و معلول ثوابت، عالم گر،ید ریتعب به داشت.
  دهد.یم نشان را هاآن و دارد قهیرق و یظلّ نحو به هم را خودش فوق عالم ماالتک

  
  ثوابت بیترت يشماریب
 و حـد هـر از خارج هاآن باتیترت هم و است شمارش از خارج بکواک تعداد هم
 آن بـه افتنیـ یآگـاه هک است ياگونهبهم کدست هاآن بیترت و تعداد است. يااندازه
 نیـیتع ثوابـت يبـرا را ینـیمع عـدد اگرچـه گر،ید ریتعب به ست.ین نکمم انسان يبرا
 ست.ین ثوابت همه ،اندبرده نام را چهآن یول اندنهاده ینام را هاآن از کیهر و نداردهک

 ای ؛ندارد قرار يبشر فاهمه محدوده در هاآن ییشناسا هک است يااندازهبه ثوابت تعداد
 یفلسـف نامحـدود ولـو( نامحـدود هاآن و است محدود يبشر فاهمه هک خاطر نیا به

 در هـاآن گسـتره هکـ خـاطر نیبـد ایـ) باشـند یاضیر امحدودن هکبل ستندین و نباشند
 یولـ سـتین یبرهـان هابحث گونهنیا( ندارند قرار یانسان فاهمه قلمرو در و دسترس

  )رد.ک یبرهان را آن توانیم
 عنـوانبـه تنهـا ،مینـکیمـ اشاره بدان و میهست آن یپ در کنیا ما هک اندازه آن البته
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 صـورت، هر در ها.آن ساختن مدلل نه ،دارند ياریبس تیاهم هک است یاتکن يادآوری
 تـوان ،محـدود چون جهینت در و نامحدود هاآن و است محدود یانسان فاهمه قتاًیحق ای

 رغـمیعلـ ایـ و بشناسـد را هـاآن تواندینم انسان نیبنابرا ندارد، را نامحدود ییشناسا
 انسـان يبـرا هـانآ ییشناسا نیبنابرا و ندارند قرار انسان فهم حوزه در بودن، محدود
 تعـداد نیهمـ بـه محـدود را ثوابت عدد میتوانینم صورت، هر در پس ست.ین نکمم

 مـا هکـ یبکواکـ و راتکـ و اراتیسـ هکـبل ثوابت نیا از ریغ هکبل میبدان شده شناخته
 ییتوانا یسک هرگز هک باشد داشته وجود است نکمم يشتریب اریبس تعداد ،میشناسیم

 و دسـترس در خـواهو  ینامتناه خواه و باشد یمتناه خواه ؛باشد نداشته رانآ ییشناسا
  باشند. نداشته قرار خواه و باشند داشته قرار یآدم فهم قلمرو
  

  يبشر فاهمه بودن محدود علت
 یعنـی .است محدود حواس و است حواس یآدم فاهمه يورود يهاراه و هاروزنه
 نـدارد. را آن كدر تـوان فاهمه ،ندکن كادرا واسح از یکی لهیوسبه را يزیچ تا انسان
 چـون و شـود وارد حـواس از یکی ریمس از دیبا نخست شدن، كادرا يبرا يزیچ هر
 يهـاراه گـر،ید ریتعب به .است محدود زین هاآن يهايورود نیبنابرا ،محدودند رهایمس
 اسـت، محـدود هم خودش شود، وارد محدود راه از هک چهآن و است محدود يورود
  است. محدود فاهمه اتکادرا پس

 میمفـاه قالـب در هکـ است فهم قابل يبشر فاهمه لهیوسبه يزیچ ه،کنیا بر عالوه
 پـس و بشناسـد را آن تواندینم یآدم فاهمه نگنجد، میمفاه قالب در يزیچ تا بگنجد.

  42باشد. عالم بدان تا ندک ينگهدار آن از تواندینم محسوس، و حس رابطه قطع از

                                                 
گنجد. به همین دلیل، انسان درکی هم از آن ندارد و گونه است یعنی در قالب فاهمه نمیوجود همین ـ 42

  ا بشناسد.تواند آن رفاهمه انسان نمی
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 ییشناسـا قابـل بگنجـد، یذهنـ يهـاقالـب نیـا در هک يزیچ هر صورت، هر رد
 هـاقالـب نیـا در وجـود يهمـه و یهسـت يهمـه هکـ ستین یکش و است یحصول
 اسـت، محـدود یآدمـ فاهمه و ذهن يورود يرهایمس هکنیا بر عالوه پس .گنجدینم
 كادرا ابـزار هکـ دارد یمقـوالتــ  ییارسـطو اصطالح بهـ  و ییهاقالب هم ذهن خودِ
 ابـزار ای حواس آن قیطر از اگر ،گنجدیم مقوله ده نیا قالب در هک هرچه است. یذهن
 آن ییشناسـا ،نباشد گونهنیا اگر اما ؛است نکمم آن فهم برسد، فاهمه به هايورود ای
  ست.ین نکمم

 دنیرسـ تیـفعل به است. محض استعداد و قوه ابتدا در یآدم فاهمه ،گذشته نیا از
 آن وارد حـواس قیـطر از هک ردیپذیم انجام ییهاداده و اطالعات لهیوسبه فاهمه نیا
 اسـت، ریپـذانکـام خطـا، ایـ ریخطاپـذ يهـاداده شدن وارد آغاز، در چون و شودیم

 در و نباشـد نظریب است، گرفته هک یلکش بهبا توجه  یآدم فاهمه است نکمم نیبنابرا
 و شـده تیـترب و ردهکـ رشـد هک گونهآن یعنی .دباش داشته يداورشیپ ای نظر فهمش
 و طیشرا یبرخ در مکدست یعنی .نظریب و غرضیب نه ،بفهمد است، ردهک دایپ جهت
 ژهیـو تیـترب هکـنیـا مگـر ،نـدک تیرعا را عدالت بتواند هک ستین يداور هاتیموقع
 بـدون تایـتجرب و اتیهیبـد از شروع یعنی یعقالن ژهیو تیترب و باشد داشته یعقالن
 یرونـیب مـؤثر عوامـل از آن داشـتنگـه و فهـم يهایاستک و هانقص به توجه و خطا
  آن. ندیفرا و طیشرا نیا به وستهیپ توجه و گراخالل
  

  كافال عالم عدد و بیعجا
 قابـل هکـ اسـت آن از شیبـ كافـال عـالم عـدد زیـن و كافال عالم بیعجا هکنیا

 عـالم سـت.ین ریدپذیترد باشد، فهم قابل هک است آن از شیب نیبنابرا و باشند شمارش
 نـد.ک تصـور را آن بتوانـد محـدود فاهمـه نیا با انسان هک است آن از تربزرگ یهست
 و آغـاز عـت،یطب جهـان هکـ جـاآن از ،یفلسف يهادگاهید از ياریبس اساس بر اگرچه
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 از یول اشد،ب اندازه يدارا و محدود دیبا دارد، نیسافل أسفل و نییعل یأعل دارد؛ انجام
  ست.ین گونهنیا) عرفان و( یاشراق فلسفه چونهم یفلسف اتبکم از گرید یبرخ نظر

 و مرتبـه نیمحـدودتر و اسـت نیسـافل اسـفل هک ن حالیدر ع عتیطب عالم نیهم
 آن از بـاالتر عـوالم به نسبت را آن اگر اگرچه است، یهست عوالم از عالم نیترکوچک

 گرید با سنجش و سهیمقا از نظر قطع عالم، نیا خود اما است يمحدود عالم م،یبسنج
بردار عوالم،  در ایـ واقـع در و برسـد انیپابه عالم نیا هکنیا ندارد. اندازه و ستین حدّ
 در یحتـ سـت،ین ریپـذانکـام باشـد، عالم يانتها هک ردک تصور را يانقطه بتوان ذهن،
 يبرا تینها و حدّ فرض هکبل ست،ین تصور قابل يزیچ نیچن هم نیسافل اسفل نیهم
 هکـ میبـزن حـدس مبهم طوربه میتوانیم نیبنابرا .دارد دنبال به را تناقض عت،یطب عالم
 بـود. خواهنـد چگونـه یعـال و قـاهر انوار ؛بود خواهند چگونه عتیطب از فراتر عوالم
 یولـ مینـدار یروشـن یحصول كدر هم انوار نیهم قتیحق و تیهو يبارهدر اگرچه
 و میدهـیمـ دست از زین را مبهم یحصول كدر نیهم م،یرسیم نوراالنوار به هک گاهآن
  م.یندار آن از زین يتصور نیبنابرا و میندار يزیچ لفظ جز مرتبه نیا در

 عـوالم از فراتـر هک ندارد وجود يااستحاله و منع چیه عقل نظر از ،در هر صورت
 اراتیسـ و ثوابـت باشـد؛ هداشـت وجـود يگرید عوالم ثوابت و كافال و شده شناخته

 تصـور نه ای هفت را ثوابت هم ثوابت کفل در اگر هکچنان باشد. داشته وجود يگرید
  باشد. تعداد نیا از افزون زین ثوابت تعداد هک ندارد وجود یعقل منع چیه ،میردک

  
  انواع ارباب بدنِ چونهم ،بکواک
 هکـ اسـت ياتهکن نیا ت.اس انواع ارباب و مدبّر انوار سلطان بدن مکح در بکواک
 ایـ و ستین یبرهان ،باشد اگر ای ستین شده شناخته ما عصر در جیرا يهافلسفه دید از

 سـقراط از شیپ باستان ونانی تا یاشراق يهافلسفه در یول .ستین رشیپذ مورد اساساً
  هست. و بوده توجه مورد هینظر نیا
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 از فروتـر جهـان انـواع، ارباب و مدبّر انوار ،يشهود و یعقل اتبکم نیا دگاهید از
 ریـتعب بـه ننـد.کیم ریتدب هاآن مانند و اراتیس و ستارگان و ثوابت لهیوسبه را شیخو
 انجـام انسـان نفـس را ارک نیا ،دهد انجام يارک بخواهد یانسان اگر هکچنانهم گر،ید
 را يزیـچ بخواهـد اگر ؛دهدینم انجام يارک يمادّ ابزار بدون انسان نفس یول دهدیم
 و ندیبیم چشم با ،ندیبب را ییجا بخواهد اگر دارد؛یبرم دست لهیوسبه ،بردارد نیزم از
 مـانیکح .دارد اجیـاحت بـدن بـه یعنی دارد، ازین افزاريپا و پا به برود، راه بخواهد اگر
 ازمنـدین بـدن بـه خـود از فروتـر عـالم ریتدب يبرا زین یعرض انوار هک اندگفته یاشراق
 و انـواع اربـاب واقع، در هستند. مدبّر انواع و انواع ارباب بدن مکح در بکواک است.
  نند.کیم ریتدب را عتیطب عالم ،ستارگان لهیوسبه مدبّر انواع
 آن يبـرا يشـواهد توانیم یول ستین یآسان ارک یامکاح نیچن نییتب هک داستیپ
 علـوم يهـاشـاخه از یرخـب و میقـد ئتیه در هک چهآن بهبا توجه  ژهیوهب ؛ردک هیارا
 اثـر گرید ستاره ؛دارد يآثار نیچن ای یژگیو نیچن زهره ستاره مثالً ،شدیم گفته یعقل
 یمـک مسأله نیا است، آمده لیتفص به آن به مربوط تبک در هک دارد يگرید یژگیو و

مـان ب،کـواک نیهمـ بـه مربـوط اطالعاتبر اساس  شود.یم ترآسان  از ياریبسـ منجّ
  ردند.کیم ینیبشیپ را هندیآ حوادث
 دارنـد. ياژهیـو آثـار ب،کـواک و سـتارگان هکـ بـود نیـا بر دهیعق میقد ئتیه در

 گفـت توانیمن اساس یبر ا و است سازگار یفلسف اتینظر گونهنیا با دیعقا گونهنیا
 انجـام بخواهنـد هکـ را يارکـ هـر مـدبّر ارباب و هستند مدبّر ارباب بدن مکح در هک

 برخـورد نیاولـ ن،یفـرورد اول روز اگـر مـثالً دهند.یم انجامشان بدن لهیوسبه ،دهند
 یسـال اگـر و بـود خواهـد چنان و نیچن و خوش و خوب سال بود، زهره با هاانسان
 از هـانیا .داشت خواهند التکمش و يگرفتار باشد، ردهک برخورد يمشتر با هک باشد
 بـر یمبتنـ ينظر لحاظ به و بود رّبمج يامر یعمل لحاظ به نبود، اتفاق و شانس باب
  دانستند.یم مدبّر انواع و انواع ارباب گوش و چشم و بدن را هانیا هک بود نیا
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  اوقات و امیا تفاوت
 خـوب ازدواج اسـت، خـوب معاملـه مثالً روز فالن در هک لیمسا نیا ایآ پرسش:

  ست؟یچ آمده اتیروا در چهآن و ر؟یخ ای دارند هم ییروا يمبنا ،است
  

  اتیماد در علل انحصار عدم
 نیـا سرتاسـر تیـعل یعنـی است معلول و علت جهان ،جهان نیا هکنیا در پاسخ:
 زیـن هسـتند مـا بـر و دور در هکـ ییایاش نیاه کنیا در و ستین یکش ،گرفته را جهان
 بـه مـا سـخن گفتن، سخن هنگام به هک گونههمان ست.ین یکش هم هستند، رگذاریتأث

 ما به يشاد حال م،ینیبیم را يزرد رنگ ؛سازدیم متأثر را او گوش و رسدیم مخاطب
 ؛دیـآیمـ دیـپد مـانيبرا زیپره و ییجدا حال ،مینیبیم هک اهیس رنگ و دهدیم دست
  گذارند.یم ریتأث هم دور اءیاش ،گذارندیم ریتأث ما بر کینزد اءیاش هکهمچنان باالخره
 ریتـأث هیـنظر عنوان به و بوده مطرح ياهینظر نیچن هم کیزیف در د،یجد قرون در
 چمـدانش نیزمـ رهک نیا در يمسافر اگر گفتندیم یحت است. شدهیم شناخته دور از
 هکـبل اسـت گذاشـته بـرش و دور و شیپا دستش، بر يریتأث تنهانه ،بردارد نیزم از را
 ریتـأث حداقل و رودیم شیپ ستارگان نیدورتر تا ندکیم دایپ ادامه طورنیهم ریتأث نیا
 بـه و اسـت گرفتـه قـرار نقـد مـورد کیـزیف در کنیا هینظر نیا گذارد.یم يجا به را
 همـه ،مینـکیمـ عطسه ما اگر ستین گونهنیا به یعنی .ستین رشیپذ مورد صورتنیا

 و يمـادّ اءیاشـ ن حـالیدر عـ یولـ سـتین گونهنیا اگرچه بخورد. انکت یهست عالم
 رامونیپ بر يزیهرچ ریتأث گذارند.یم ریتأث خودشان وجود اندازه به یعیرطبیغ و یعیطب
 نیـا از هکـ یـیروین هک دارد نیا به یبستگ عت،یطب عالم در موجود اءیاش گرید و خود
 قـرار مقـابلش در هکـ یموجـودات باشـد. انـدازه چه در ،رسدیم اجسام ریسا به جسم
  باشند. داشته یمقاومت چه و اندازه چه دارند،
 تکـحر هکـ هـااتـم یوانتـومک بمبـاران و نور پراش شگاهیآزما کی ارنک از ما اگر
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 هـاترونکال ،مینک عبور آن يصدمتر از اگرچه م،ینک عبور نند،کیم یبررس را هاترونکال
 سکمـنع بـدن از هکـ يانـرژ ای روین رند.یگیم قرار ما بدن فشار و حرارت ریتأث تحت
 گـذارد.یمـ ریتـأث آن بـر و است ادیز اریبس ترونکال جرم و تکحر به نسبت ،شودیم
 نیزمـ بـر يگـرید ارهیسـ و سـتاره هـر ایـ ماه ای دیخورش از توانیم را يریتأث نیچن

  افت.ی یآگاه آن به توانیمم کدست و ردک محاسبه
 در مـثالً هکـ يگرید امر گرانیب هکبل ،نه ای هستند تهکن نیهم گرانیب اتیروا ایآ اما
 شـتریب یبررسـ و قیـتحق بـه اجیـاحت مسأله نیا ؟هستند است، مطرح یاشراق متکح

 ایـآ .اسـت ثیـاحاد يمحتـوا و زبـان دربـاره قیتحق و یبررس ازمندین نیچنهم دارد.
 عالمانـه ياثـر هـمآن ،گذارنـدیمـ اثـر انسان بر هک گرید راتک هک است نیا شیمعنا
 هکـنیـا ای وست ا مجرد و یقدس نفوس و عقول و مدبّرات و انواع ارباب اثر عنوانبه
 لیمسـا یبررسـ بـه ازیـناین  ؟ياریاخت نه است یعیطب ریتأث نیا هکبل ست،ین گونهنیا
  است. يشتریب

 شـتریب هکـ آتـش .نـدکیم روشن را اطرافش طیمح ،مینک روشن جانیا هک را آتش
 ،گـرید راتک اثر زین و آتش اثر ایآ هکنیا .شودیم روشن شتریب آن اطراف طیمح ،باشد
 مـورد اثـر اصل یول ،است يترقیعم یبررس ازمندین ،ياراد و ياریاخت ای است یعیطب
 اگـر م.ینـک واگذار امور گونهنیا به را ارهاک يهمه هک اندازه آن نه البته است. رشیپذ
 ییجـا در نـه ،بـوده عقـرب در قمـر هکـ باشد نیا خاطربه اشهمه ،ردندک ضرر مردم
 رایـز دارد، وجـود عـتیطب جهـان در متقابـل ریتأث باالخره یول ستینگونه نیا گر.ید

 هـم از ،نبودنـد مرتبط همبه جهان دهندهلیکتش اءیاش اگر است. يواحد جهان جهان،
 انـدداده لیکتشـ را واحد کی و مانده یباق هم با هکنیهم شدند.یم منفصل و ختهیگس
 راتیتـأث و یفیتـأل بیـکتر ینـوع هکـ است نیا يدهندهنشان ستند،ین زانیگر هم از و

  دارند. را یمعلول و یعل يرهایتأث هم هابیکتر نیا .دارد وجود هاآن در متقابل
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  بعثت از پس و شیپ بکواک اوضاع
) لی اهللا علیـه و آلـهصـ( رسـول حضـرت بعثـت از شیپ هک شودیم گفته پرسش:

 از توانسـتندیمـ اهنـانک و نیاطیش هک است بوده ياگونهبه هاآسمان و بکواک اوضاع
 بعثـت از بعد یول .نندک دایپ یآگاه ندهیآ حوادث و اخبار بر و ردهک استفاده سوء هاآن
 مجـال و انـدشـده محـروم هـاآسمان از نیاطیش و ستین گونهنیا اوضاع حضرت، آن
 را عیوقـا ب،کـواک و كافال اوضاع يرو از توانینم و است شده دهیبرچ استفاده سوء
  رد.ک ییشگویپ

 کیـ .باشـد داشـته تواندیم يمتعدد یمعان صحت،بر فرض  اخبار گونهنیا پاسخ:
 رسـول حضرته کنیا بر یمبن ،فهمندیم را آن هم مردم عموم هک است نیهم شیمعنا

 ،ردهکـ رییـتغ یهست عالم اوضاع اصالً شدند، متولد ای مبعوث هک) لی اهللا علیه و آلهص(
 قابـل گـرید و اسـت ختـهیر هـم به ،ودب محاسبه قابل هک نیشیپ نظم آن هک ياگونهبه

 هکـ است نیا آن گرید يمعنا ست.ین حیصح هک است یعرف يمعنا نیا .ستین محاسبه
 ياگونـهبـه حضـرت آن میتعـال ولی اهللا علیه و آله) ص( مرتبت یختم حضرت وجود
 هکـ شـودیم سبب حضرت آن وجود گذارد.ینم یباق امور گونهنیا يبرا جا هک است
 لیـتحم را يزیـچ مـردم بر جهیدر نت ،ندک استفاده سوء ستارگان اوضاع از نتواند یسک
 شتریپ ،است نکمم اگر رد،ک ییهاینیبشیپ توانیم ستارگان اوضاع از هکنیا یول .ندک
 منـدقانون جهان رایز است، نبوده نکمم هم شتریپ ،ستین نکمم اگر و بوده نکمم هم

 نیا به مربوط يرخدادها ینیبشیپ انکام ،آن ییشناسا و نیقوان نیا به یدسترس است.
  ند.کیم فراهم انسان يبرا را نیقوان

 جهـان سـت.ین عـتیطب نیشـیپ نظـم آن رفـتن انیم از یمعنبه اتیروا آن یدرست
 آن رفـتن انیـم از و اسـت محـاالت از نظـم نیـا گرفتن دهیناد هک دارد ینظم عتیطب
 جهـان تـا و هسـتند خداوند ریرناپذییتغ و يابد و یازل يهاسنت هانیا ست.ین نکمم
 داشـته را آن ییشناسـا تـوان یسـک چه ؛دارد را نظم نیا است، عتیطب جهان عت،یطب
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 قـرار استفاده سوء مورد یاطالع كاند با گذشته در هکنیا اما باشد. نداشته چه و باشد
 حضـرت وجـود بـا کنـیا ،)آن ماننـد و نجـوم و ئتیه به مربوط اطالعات( گرفتهیم

  است. شده مک ای رفته انیم از يزیچ نیچن نهیزم حضرت، آن میتعال و مرتبت یختم
 هکـ چـهآن بـهبا توجـه  هک باشد داشته تواندیم هم يگرید یمعان هک نیا بر عالوه

 یصـل مرتبـت یختم حضرت كمبار بدن درباره ژهیوبه 43»یشناس انسان« در سندهینو
 از فراتـر مسـأله اسـت، ردهکـ مطـرح او كپـا خاندان فیشر بدن زین و آله و هیعل اهللا
 ینفس وجود ،كافال اوضاع در ریتأث از مراد دیشا شود.یم و شده گفته هک است يزیچ
  ... دیشا و حضرت آن يمادّ و یجسم وجود نه ،باشد) ص( امبریپ یقلب و

  

  االشراق قاعدة هو ما یعل یتعال علمه انیب یف العاشر: الفصل
 الحجـاب عـدم یفک بل شئ خروج أو شبح انطباع شرطه من سیل االبصار انّ نیتب لما

بصَر، و الباصر نیب  عنه عزبی فال« له ظاهر رهیغو  سبق ما یعل لذاته ظاهر االنوار فنور المُ
 و واحد بصره و فعلمه شئ؛ عن شئ حجبهیال اذ »األرض یف ال و السموات یف ذرّة مثقال
  لذاته. اضیف النور اذ قدرته، ۀینور

 عن بتهیغ عدم هو بل ه،یعل داًیزا سیل الوجود واجب علم :اقالو اتباعهم و مشّاؤونال و
 مـن لزم ثم علم ان لهم: قالیف بما. علمه عن اءیاالش وجود قالوا:و  المادّة عن المجردة ذاته
میف شئ، العلم  عـن بـۀیالغ عـدم فـانّ اء،یاالش عن بۀیالغ عدم یعل و اءیاالش یعل العلم تقدّ
و  بذاته العلم ریغ بمعلوله العلم کذلکف ذاته، ریغ معلوله انّ ماکو  تحققّها بعد ونکی اءیاالش
و  یسـلب المادّة عن التجرّد و السلب؟ یف اءیباألش العلم ندرجی فیکف عنده، یسلب علمه اما

 عنـد حضـریال الشئ اذ الحضور، به یعنی ان جوزیال بۀیالغ عدم فانّ ،یسلب ضاًیأ بۀیالغ عدم
                                                 

 ؟؟؟؟؟ کامل شودـ  43
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 أعـمّ، بـل ــ نیئیشـ یفـ االّ قالی فال الحضور عنده ونکی من ریغ حضر يالذ فانّ ـ ذاته
 العلم ریغ بها فالعلم ۀ،یاالنسان ریغ شئ ۀیکالضاح ثمّ السلب؟ یف ریبالغ العلم ندرجی فیکف

 أو مطابقـۀً دلّـت ما فانّها ۀ،یباالنسان العلم یف يانطو ما عندنا علمها ۀیکالضاحو  ۀیباالنسان
 دونو  ياخـر صـورة یالـ احتجنـا ۀ،یکالضاح علمنا فاذا ۀً.یخارج داللۀً بل ها،یعل تضمّناً

 یلیالتفصـ العلـم نیبـ الفـرق یفـ المثال من ضربوا ما اماو  بالقوّة لنا معلومۀ الصورة کتل
 بجوابهـا، علمـاً نفسه من االنسان فوجد رتْکذ لیمسا نیب و بها بالقوّة العلم نیب و لیمساب

 و ۀکمل نفسه من جدی بالقوّة علم لیمساال عرض عند نفسه من االنسان جدی ما فانّ نفع.یال
 فـانّ السـؤال، قبـل انتک مما أقرب القوّة هذهو  ورةکالمذ لیمساال لهذه الجواب یعل قدرة
 لکـ صـورة عند نکی لم ما الخصوص یعل واحد لک بجواب عالماً ونکیالو  مراتب للقوّة
 ما فسلب »باء« ریغ »میج« انک اذا ثم اء،یاألش هذه عن همنزّ الوجود واجبو  واحد واحد

 علمـه انکـ ان و النظـام؟ من هیعل وناکی ان جبی ما ۀیفیکب ۀًیعنا و بهما علماً ونکی فیک
  المتقدم. العلم و اءیاألش یعل المتقدّمۀ ۀیالعنا طلبیف اء،یاالش من حاصالً اءیباألش

 ظاهراً و لذاته نوراً ونهک هو بذاته علمه انّ وهو  االشراق قاعدة هو العلم یف الحقّ فاذن
 الشـعور مواضـع هـو یالتـ متعلّقاتهـا أو بأنفسها اما له ظاهرة ونهاک اءیباألش علمهو  لذاته

 القـدر هـذا انّ دلّی يالذو  یسلب الحجاب عدمو  اضافۀ کذلو  ۀیالعلو للمدبّرات المستمر
 فاضـافته الحجاب. عدم مع للبصر الشئ هورظ اضافۀ بمجرداً انک انما االبصار انّ هو اف،ک
 امـاو  ذاتـه یف ثّراًکت وجبیال ۀیالعقل االضافات تعدّدو  له كادرا و ابصار له ظاهر لک یال

 عـن الالزمـۀ النسـب و بیـالترت بیـعج مـن فلـزم النظـام، اماو  لها حاصل فال ۀ،یالعنا
 أصحاب قواعد بها بطلونی انوک مما ۀیالعنا هذهو  یمض ماک سۀکالمنع أضوائها و المفارقات

 ونکـی ان نیتعـ بلطتْ، اذاو  حۀیصح ریغ نفسها یف یهو  طلسمات ذوات ۀیالنور قیالحقا
 الممتنـع یالعِلّـ النزول یف المندرجۀ اشراقاتها و المحضۀ االنوار بیترات عن البرازخ بیترت
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  البرازخ. یف
 بالظـاهر شبهأ النّه أقرب اضیالب يبتراء اض،یب و سواد ما سطح یف انک اذا انّه اعلم و
 المسافۀ بعد عن المنزه المحض النور عالم یفف قلنا. ما لمقابل أبعد السوادو  بیبالقر األشبه

 األبعـد فسـبحان ظهـوره. لشـدّة األدون یالـ یأدنـ فهو العلل، مراتب یف یأعل انک ما لک
و  مالهـاک و ذات لکـ یفـ ریتأثلبا یأول هو انک أقرب، هو انک اذا و !یاألدن األرفع األقرب

  القرب. سیمغناط هو النور
  

  ابصار و تیرؤ علم،
 .دارد ياژهیـو رابطـه تیـرؤ و ابصـار بـا یاشراق متکح دگاهید از نوراالنوار علم
  م.ینک نییتب را دنید و مشاهده و ابصار دیبا نخست نیبنابرا

  
  ابصار به مربوط اتینظر
 در مبصـر شـبح شـدن مرتسـم و شـدن منطبـع از اسـت عبارت دنید م:کی هینظر
 و دارند یسکع ای شبح موجودات گفتندیم چشم. يظاهر سطح در ای هیدیجل رطوبت
 از اشباح نیا هک را ییایاش ما شود،یم منطبع و مرتسم چشم در س،کع نیا هک یهنگام
  داشتند. ينظر نیچن قدما و اول معلم روانیپ م.ینیبیم نند،کیم تیاکح هاآن

 بـا آن مالقـات و برخورد و بصر از شعاع خروج از است عبارت صاراب دوم: هینظر
 مختلـف يجاهـا بـه هک است شعاع و پرتو يدارا دیخورش هک گونههمان ییگو مبصَر.
 شـعاع نیـا و دارد یمختلف يهاشعاع و است دیخورش مشابه هم انسان چشم رسد،یم
 دهیـد زیـچ آن رد،کـ دایـپ برخورد و اتصال هک يزیچ هر به و شودیم خارج چشم از
 شـعاع نـد،کیمـ روشـن راآن ،دیرس هک هرجا به دیخورش شعاع هک طورهمان شود.یم

  سازد.یم مبصَر و یمرئ را آن ،دیرس هک هرجا به هم چشم
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ر و باصـر انیـم حجاب نبودن از است عبارت ابصار سوم: هینظر ر ایـ مبصـَ  و بَصـَ
 يدارا هکـ سک آن ای بصر انیم از حجاب رفع .ستا یاشراق متکح هینظر نیا مبصَر.
 هکـ شـودیمـ سـبب ر،یمسـتن ءیش و یینایب عضو انیم مقابله زین و مبصَر و است بصر
 دنیـد يبـرا عامـل تنهـا ن،یبنـابرا .نـدک دایـپ یاشراق يحضور علم مبصرات به نفس
 تیـقابل انسـان یینـایب دسـتگاه گفتنـدیم ،گرید ریتعب به حجاب. ینف از است عبارت
  دارد. را يحضور ییشناسا ختنسا فراهم
  
  اءیاش ییشناسا تیقابل
 هـم و باشـند جرم يدارا هم هک يمادّ اءیاش( شوندیم واقع تیرؤ مورد هک ییایاش
 يبـرا در واقـع رنـد.یگ قـرار ییشناسـا متعلـق هک دارند را تیقابل نیا ،)باشند ریمستن

 از هـم تیـبلقا کیـ و اسـت بصر طرف از تیقابل کی ؛است شرط تیقابل دو ،تیرؤ
 هکـ دامکـ هـر و است تام علت ت،یرؤ فقدان يبرا هاآن از کیهر فقدان اء.یاش طرف
 و اءیاش ای مبصَر و بصر انیم اگر داشت. نخواهد وجود هم تیرؤ باشند، نداشته وجود
 جهینت در و رسندینم تیفعل به هاتیقابل نیا ،باشد داشته وجود یحجاب یینایب دستگاه

 علـم اءیاشـ بـه یآدم نفس نباشد، انیم در یحجاب اگر یول .داد اهدنخو رخ زین تیرؤ
  رد.ک خواهد دایپ يحضور
  

  نوراالنوار علم
 دسـت بـه آن ماننـد و تیـرؤ إبصـار، بـه مربـوط مقـدمات نیا از هک را ياجهینت
 نوراالنـوار هکنیا بهبا توجه  هک است نیا آن و دارد ارتباط نوراالنوار علم به آورند،یم
 يزیـچ نـه و ردیگیم قرار ذاتش و او انیم حجاب عنوانبه يزیچ نه است، حضم نور
 نوراالنـوار گـر،ید ریـتعب به شود. واقع ذاتش از رونیب اءیاش و او انیم حجاب تواندیم
 هـر و يمجـرد هـر هکـیچنـان ،دارد علم خود به هم نیبنابرا ندارد، یحجاب گونهچیه
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 ینفـ بـا هکـ خـاطر نیبـد .دارد علـم گرید اءیشا به هم و دارد علم خود به یحجابیب
 پـس اسـت. ظـاهر او يبرا زیچ همه هکبل ستین غائب او از يزیچ چیه او از حجاب
  دارد. علم زیچ همه به نوراالنوار
 ینفـ از سـتا عبـارت یاشـراق مـتکح دگاهیـد از نوراالنـوار علم مسأله خالصه
 هاآن به هک چهآن از است يگرید ریتعب نیا گر.ید موجودات و یتعال حق انیم حجاب
 يهمـه بـا موجـودات يهمـه ه،کـنیـا بر یمبن است افتهی شهرت و شده داده نسبت

  حاضرند. او نزد در وجودشان
 گرفتـه قـرار واسـطه خلق، و حق انیم يزیچ است نکمم هک ندک گمان یسک اگر
 انگمـ نیـا یاشـراق مـتکح نظـر از شـود، حق نزد در خلق حضور از مانع هک باشد

 نـزد وجودش يهمه با زین واسطه همان خودِ هک است نیا آنان پاسخ و است نادرست
  است. ظهور نیع زین آن خاطر،نیهمبه و است حاضر خدا
 خـودِ م،ینک تصور خلق و خدا انیم حجاب عنوانبه هک را يزیچ هر ،گرید ریتعب به
 و حاضـر نـدخداو يبـرا و اسـت ظهور نیع هک است موجودات از يموجود هم نیا

 و شـود یتعال حق به نسبت خلق مشاهده مانع تواندیم يزیچ نه ن،یبنابرا .است ظاهر
 شـئٌ حْجُبُهُیال« .شود گرید اءیاش به نسبت یتعال حق شهود مانع است نکمم يزیچ نه
 گرانید حجاب سبب يزیچ نه و است گرانید از او حجاب سبب يزیچ نه ؛»شئ عن
 یاشـراق مـتکح دگاهیـد از علـم لیتحل و نییتب يمبنا و یاساس یاصل نیا اوست. از

  است.
 سـبب خـود هک یعلم یعنی ز،یچ همه به یاشراق يحضور علم اثبات منظوربه آنان

 و یمیترسـ یحصـول يصـور علـم نـه ،باشد هاآن حضور سبب و موجودات شیدایپ
بُ « ند:مان نند،کیم استشهاد زین قرآن مهیرک اتیآ از یبرخ به ،یمفهوم و یانطباع زُ ال یَعْ

رْضِ أَ ةٍ فِی السَّماواتِ وَ ال فِی الْ رَّ قالُ ذَ ثْ هُ مِ نْ  علـمی ؛»ستین پنهان او دهید از زیچ چیه« ،»عَ
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  .»اوست معلوم یهست عالم همه« 44،»االرض یف ما و السماوات یف ما
  

  علم بحث در هیمتعال متکح با یاشراق متکح دگاهید تفاوت
  است؟ هیمتعال متکح دگاهید دهمانن دگاهید نیا ایآ پرسش:
 از شیپـ علـم دگاه،یـد نیـابر اسـاس  دارند. ییهاتفاوت هم با دونیا ر.یخ پاسخ:

 از شیپـ علـم بـه یبرخـ اسـت نکمم هرچند و ردک اثبات و نییتب توانینم را ثرتک
 علم دگاه،ید نیا از رایز ست.ین اثبات قابل یول باشند، ردهک حیتصر ای اشاره زین ثرتک
 ظـاهر حسـب بـر نیـاو  ستین آن بر عالوه و معلوم از يجدا و است معلوم نیع در

 وجـود همـه بـا محـدود و نیمتع موجودات يهمه هک مسأله نیا رایز است، نادرست
  ست.ین دیترد و ابهام از یخال باشند، حاضر خداوند نزد خود يمادّ وجود با یحت خود

 یفعل علم یعنی ثرتک از بعد یلیتفص علم ای ،دگاهید نیا اساس بر هکنیا بر عالوه
  45ثرت.ک از شیپ یلیتفص علم ای و ستین ریپذنییتب یتعال حق

 دگاهید با داند،یم يحضور علم را یتعال حق علم هک جهت نیا از دگاهید نیا البته
 نیـا اسـاس بـر هکـ جهـت نیـا از زیـن و دارد شباهت علم مسأله در هیمتعال متکح
 يثمـره و معلـول و جـهینت ،هـاآن بـه او علم و یهست عالم موجودات يهمه دگاه،ید

 یولـ .دارد شـباهت هیمتعال متکح دگاهید با اوست، صفات و یتعال يبار ذات اشراق
 رغـمیعلـ ،یفلسـف تـبکم دو نیـا هکـ جاآن از پرداخت، میخواه آن به بعداً هکچنان
  دارند. زین یوتمتفا يندهایبرآ و جینتا دارند، زین یمتفاوت یمبان ها،شباهت
 مسـأله در ،یتعـال حق تیفاعل مسأله در دگاهید دو نیا انیم تفاوت ،گرید ریتعب به
 تفـاوت انـدازه به ،علم درباره دگاهید دو نیا انیم تفاوت واقع در دارد. وجود زین علم

                                                 
  .29آل عمران، ـ 44
پذیر اگر چه نظر بیشتر منتقدان این است که بر اساس این دیدگاه، علم تفصیلی پیش از کثرت تبیینـ 45

   نیست
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  است. یبالتجل تیفاعل و بالرضا تیفاعل انیم
 کیـ در معلـوم و علم یعنی است، مربوط علم مسأله نیهم به قاًیدق بالرضا تیفاعل
 ظهـور از شیپـ گرید شوند، لحاظ مرتبه کی در چون و شوندیم تصور و لحاظ مرتبه
  رد.ک اثبات توانینم را علم ت،یفاعل نیا

  
  يحضور یاشراق علم
 يحضور یاشراق علم یتعال حق علم شد، گفته هک چنان اشراق، متکح دگاهید از
 وقـوع ثرت،ک به مربوط یحصول يصور علم هک خاطرنیبد .یحصول يصور نه ،است
 از گـر،ید ریـتعب بـه اسـت. محال جهینت در و دارد دنبالبه را یتعال حق ذات در ثرتک
 رایـز سـتین نکـمم یتعـال حق ذات در مختلف و متعدد يهاصورت وجود هک جاآن

  است. محال یتعال حق يبرا یحصول علم ن،یبنابرا است، رییتغ مستلزم
  

  قابل و لفاع اجتماع
 بـه او اتصـاف مستلزم یتعال حق يبرا یحصول يصور علم اثبات هکنیا بر هوعال
 و یتعـال واجـب یقیحق وحدت با یاتصاف نیچن هکآن حال و است تیقابل و تیفاعل

 ،یحصـول علـم اثبـات جهـتنیـا از ،دارد تنـاقض آن بـا و است ناسازگار نوراالنوار
 نیـا ننـدهک جـادیا و فاعل ،کش بدون هک است تیقابل و تیفاعل به او اتصاف مستلزم
 باشـد، یتعـال حـق از ریغ یسک اگر رایز .است یتعال حق یعلم یحصول يهاصورت
 خواهـد همـراهبه را تسلسل ای دور ینوع اًیثان و است یتعال حق يازمندین مستلزم اوالً

  داشت.
 بـه ریغ آن اشد،ب یتعال حق از ریغ یسک ها،صورت نندهک جادیا اگر گر،ید ریتعب به
 بـه ازمنـدین هـم آن فاعل است، بخشیهست فاعل به ازمندین بودن ریفق و نکمم خاطر
 و هـاصـورت فاعـل پس دور. ای بود خواهد تسلسل ای جهیدر نت و است يگرید فاعل
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  باشد. یتعال حق دیبا هاآن ينندهک جادیا
 علـم، یوقتـ اریـز سـت،ین تصور قابل يگرید فرض و باشد خداوند دیبا هم قابل
 ایـ ردهکـ دایـپ تحقق و شده جادیا او در ای رفتهیپذ را علم نیا هک یسک ،خداست علم
 موجـود ستین نکمم هک یحال در ؛او از ریغ نه ،باشد یتعال حق دیبا است، شده ظاهر
 ،یثرتـک گونهچیه یعنی دارد، یقیحق يحقّه وحدت هک يواحد همآنـ  ،یقیحق واحد
 بیـکتر نه و تیماه و وجود از بیکتر نه ،يمقدار نه ،یوهم نه ،یذهن نه ،یخارج نه
 او در نـد،ک خطور یسک هنذ به است نکمم هک یبیکتر نوع چیه نه و عدم و وجود از
 ینـوع مسـتلزم هک باشد یتیقابل و تیفاعل يدارا ـ است محال هکبل ست،ین تصور قابل
  است. بیکتر

 درست سخن ،یفلسف و یعقل دگاهید از تیقابل و تیفاعل اجتماع استحاله و امتناع
 اجتمـاع ینـوع انکام بر یمبن است آمده هیمتعال متکح در چهآن با و است یروشن و
 ریتفسـ دوگونـه را تیـقابل هیـمتعال متکح در ندارد. یتعارض ت،یقابل و تیفاعل انیم
  اند.هردک حلّ ياگونهبه را تیقابل و تیفاعل اجتماع مسأله اساس، نیا بر و اندردهک

 گـرفتن، قـرار يامـر معـرض در شـدن، اضافه ،یقیحق اتصاف يمعنا به ای تیقابل
 است. انتزاع و يمجاز و یعرف اتصاف يمعنا به ای ،است هانیا مانند و افتنی مالکاست
 تـوانیمـ هاصورت از یبرخ در تیفاعل با را آن اجتماع ت،یقابل نوع دو نیا تفاوت با
  رد.ک نییتب

 و شـد گفتـه هکـ یصـورت نیهمـ به هیمتعال متکح در قابل و فاعل اجتماع مسأله
 از اسـت. شـده حـلّ و مطرح ارترکآش یصورتبه عرفان در و يرمز و اشاره صورتبه
 و اسـت يضـرور و الزم مطلـق، یفـاعل ثرت،ک نییتب يبرا هکهمچنان عرفان، دگاهید

 و يضـرور يامـر هـم مطلـق قابـل ست،ین ریپذانکام جهان ریتفس مطلق فاعل بدون
 نیـا و سـتین ریپـذانکـام جهان نییتب مطلق قابل وجود بدون و است الزم و واجب
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 به را قابل و فاعل ياگونهبه نیبنابرا .باشد فاعل از مستقل و جدا يزیچ تواندینم قابل
 اسـت زانیـگر یآدم عقل از سخت یول قیدق سخن هک اندبازگردانده وحدت نوع کی
 عـادت و انس یمیمفاه با ما اغلب هک چرا نمود، تصور را آن توانینم یآسان نیا به و
  ندارد. تناسب مطالب گونهنیا با هک میدار

 مـتکح دگاهیـد از گـر،ید لیـدال و شـده ادی لیدل دو بهبا توجه  صورت، هر در
 توانـدینمـ خـود، مخلوقـات و نیمتع موجودات و هاثرتک به یتعال حق علم اشراق،
  باشد. یاشراق و يحضور دیبا هکبل باشد یهوممف و یحصول ،يصور

ا مـتکح هیـنظر مقابـل ينقطه ،یاشراق متکح يهینظر هکنیا بهبا توجه   ییمشـّ
 و مینـکیمـ مطـرح مورد نیا در را ییمشّا هینظر نخست آن، شتریب وضوح يبرا ،است
  .ردک میخواه هیارا را ییمشّا و ییارسطو متکح هینظر بر ونیاشراق نقد آن آز پس

  
  یتعال واجب علمدر مورد  ییمشّا هینظر
 از تـهکن دو هـر هک دارد یاساس تهکن دو یتعال واجب علم يبارهدر ییمشّا دگاهید
  است. برخوردار ياژهیو تیاهم

  
  ماسوا بر واجب علم تقدم
 و دقـت نیـا( اسـت. ماسـوا بر مقدم خودش، ریغ به و ماسوا به یتعال واجب علم

 یتعـال حـق يبـرا را ثـرتک از شیپ علم هک است ییمشّا متکح ازاتیامت از ینیزبیت
 الجهات عیجم من یعنی ،است بالفعل علم یتعال حق علم هک لیدل نیبد) ندکیم اثبات
 نـدارد. يابـالقوه وصـف چیهـ هک گونههمان ،ندارد بالقوه علم یتعال حق دارد. تیفعل
 عالم ذات هک است نیا بر قفمتو ،داشتن بالقوه علم هک است نیا بالقوه علم ینف لیدل
 داشـته قـوه عالم ذات اگر رایز .مبرّاست قوه از خدا ذات هک یحال در ؛باشد داشته قوه
ه به قوه هکنیا بهبا توجه  ،باشد  خواهـد نکـمم ،يمـادّ يامـر گردد،یبرم انکام و مادّ
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 هکـآن حـال و باشـد يمـادّ هـم و باشد نکمم هم هک دارد بالقوه را يزیچ یسک بود.
  ندارد. بالقوه علم نیبنابرا واجب، هم و است مجرد هم متعال خدوند
 بـر را اءیاشـ گـاهآن دارد، علـم اءیاشـ بـه نخست یتعال حق هک شودیم نیا جهینت
 بنّـا هکـ گونههمان محسوس، به معقول هیتشب باب از ند.کیم جادیا شیخو علم اساس
 گـاهآن دارد، ذهن در شود، ختهسا ساختمان هکآن از شیپ را ساختمان نقشه و صورت

 شیپـ اءیاش به یتعال حق علم .ندکیم جادیا را ساختمان صورت، و نقشه نیابر اساس 
 ينقشـه و طـرح به یمهندس و طراح هر علم ای ساختمان به بنّا علم مانند زین ثرتک از

 مـتکح هیـنظر در تـهکن نیاول پس باشد.یم سازد،یم راآن بعداً هک يارک ای ساختمان
 وجـود ثـرتک از شیپـ یتعال واجب علم هک است نیا یتعال حق علمي درباره ییمشّا

  دارد.
  
  ذات با واجب علم تینیع
 بـتیغ عـدم از سـتا عبارت هکبل ،ستین او ذات بر زائد ،اءیاش به یتعال حق علم

 حضـور از سـتا عبـارت ثـرت،ک از شیپ مرتبه در یتعال واجب علم البته او. از اءیاش
 عـدم از منظـور او. ذات از مرتسـمه صـور نبـودن غائب ای او نزد اءیاش تسمهمر صور
 بـتیغ عدم آن، از مقصود اگر رایز ست،ین ثرتک از بعد اءیاش بتیغ عدم اء،یاش بتیغ
 نیـا اسـت. نشده هیتوج ثرتک از شیپ علم صورت، نیا در باشد، ثرتک از بعد اءیاش
 یتعـال واجب نزد اءیاش یعلم يهاصورت حضور یمعن به اءیاش حضور ای بتیغ عدم

  ند.یگویم هیبالعنا فاعل را یفاعل نیچن ییمشّا مانیکح است.
  
  مشاء هینظر بر یاشراق متکح نقد
 بـه او علـم ن صـورتیـدر ا باشـد، اءیاش بتیغ عدم یتعال حق علم اگر م:کی نقد
 بعـد ،يزیـچ هر بتیغ عدم هک خاطر نیبد داشت، نخواهد تقدم اءیاش وجود بر اءیاش
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 ؛اسـت تصـور قابـل صـورت نیا در تنها و شودیم محقق آن افتنی وجود و تحقق از
 حاضـر يزیـچ يبـرا گـاهآن ،ردیپـذیمـ تحقـق و ابدییم وجود يزیچ نخست یعنی
 ابـدین وجـود يزیچ تا گر،ید ریتعب به شود.یم انتزاع آن از بتیغ عدم مفهوم ای شودیم

 و باشـد نداشته وجود يزیچ تا رایز .داشت دنخواه معنا او يبرا بتیغ عدم و حضور
 نیعـ يزیـچ نیچنـ ،اسـت بـتیغ نیعـ یعدم امر ای معدوم هک جاآن از ،باشد معدوم
 يامـر ،معـدوم يبـرا حضور واقع، در رد.ک ینف او از توانینم را بتیغ و است بتیغ

 ضتنـاق عـدم با هم وجود، لوازم و است وجود لوازم از حضور رایز است، زیآمتناقض
 ،اسـت بتیغ عدم همان او علم هک تهکن نیا بهبا توجه  نیبنابرا عدم. لوازم با هم دارد
  شود.ینم نییتب جادیا از شیپ یذات علم ای ثرتک از شیپ علم
 گـر،ید ریـتعب به است. ییمشّا متکح بر یاشراق متکح نقد و تهکن نیترمهم نیا
 هینظر یول ،است رفتهیپذ را دجایا از شیپ و ثرتک از شیپ علم ییمشّا متکح اگرچه
 قبول را ثرتک از شیپ علم دیگویم یطرف از رایز است، ناسازگار خودش يگفته با او
 هکـ میدانـیمـ هک یحال در ؛بتیغ عدم از ستا عبارت علم دیگویم یطرف از و میدار
 ردهکـن دایـپ وجـود هک يزیچ و هامعدوم به نه و دارد ارتباط موجودات به بتیغ عدم
  داشت. نخواهد معنا آن يبرا حضور و بتیغ عدم ،شدبا

  
  مشّاء متکح پاسخ
ا اگرچـه .اسـت نقـد نیهمـ به پاسخ ییمشّا متکح يمرتسمه صور هینظر  ییمشـّ

 از را آن تـوانیمـ یولـ ،اندردهکن حیتصر امر نیا به الکاش نیا بر یزمان تقدم رطخابه
 صـور بـه هکـ اءیاشـ صـورت هکـ گفـت یسک اگر واقع در رد.ک استنباط هاآن مطالب
 نقـد نیـا بـه هـا،آن یخارج نیع نه ،حاضرند یتعال حق نزد ،اندافتهی شهرت مرتسمه
  است. داده پاسخ
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  موجودات از صور انتزاع
 تـا نیبنـابرا ،شودیم انتزاع اءیاش از مرتسمه صور دیبگو یسک است نکمم ال:کاش
 لکمشـ مرتسـمه، صور فرض پس .ندارد هم مرتسمه صور باشد، نداشته وجود يزیچ

  ند.کینم برطرف را ثرتک از شیپ علم مسأله يارناسازگ

  واجب ذات لوازم چونهم ،مرتسمه صور
 حـق ذات لوازم از مرتسمه صور نیا هک دهدیم پاسخ نیچن ییمشّا متکح پاسخ:

 آن،بـر اسـاس  هکـ اسـت ياگونـهبـه صـور نیـا آن. بر عرض يزیچ نه ،است یتعال
 دسـتبـه اءیاش از مرتسمه صور و باشد آن سکع هکنیا نه ،شوندیم جادیا موجودات

  است. اءیاش شیدایپ علت مرتسمه صور نیهم گر،ید ریتعب به باشد. آمده
 و یحصـول چـون انسـان علم سنده،ینو نظر به ،ییمشّا متکح پاسخ نیا دییتأ در
 از یذهن صورت اوالً ه،ک خاطر نیبد .است ترفیضع معلوم از ،است معلوم از برگرفته
 .اسـت یخـارج وجـود لومعلـ ،یذهنـ وجـود اًیـثان و است ترفیضع یخارج وجود
 حـق علـم یولـ .نـدارد را آثار آن یذهن وجود هک دارد يآثار یخارج وجود ن،یبنابرا
 نیهمـ و اسـت دتریشـد و تـرتام یخارج و ینیع وجود از و دارد تیعل سِمت یتعال
 نیهمـ به انجامد.یم متعدد ینیع اءیاش ظهور ای جودو به متعدد التتنزّ با هک است علم
 معلـول ،انـدآمده دیپد عتیطب ماوارء و عتیطب جهان در هک یموجودات هک است خاطر
، ،ياقـو علم آن نیبنابرا .دارد تیعل سِمت هانیا به نسبت علم و هستند خدا علم  اتـمّ
  است. آن مانند و اشدّ
ه کـنیـا بـه ییمشّا متکح اگر شد، گفته شده دای پاسخ دییتأ در چهآن به توجه با
 یمبـانبـر اسـاس  بـود نکـمم بود، ردهکن حیتصر است، مرتسمه صور یتعال حق علم
 را امـدهایپ نیـا هکـ ردکـ ریتفسـ ياگونـهبه را یتعال واجب علم هینظر مشاء، متکح

 آن حیصـرت ای ستین ياارهچ ییگو اند.ردهک حیتصر امر نیا به هاآن یول ،باشد نداشته
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 را هـاآن سـخنان هکنیا ای و میبدان روا را آن به مربوط االتکاش از یبرخ و میریبپذ را
  م.ینک لیتأو

ا مـتکح هکچنان ،باشد یذات علمْ اگر هکنیا بر عالوه  دارد، ينظـر نیچنـ ییمشـّ
 اءیاشـ از هکـ است نیا مرتسمه صور يمعنا رایز دانست، مرتسمه صور را آن توانینم
 بـهبا توجه  .باشد شده مرتسم اًیثان و باشد يزیچ صورت اوالً تا باشد شده تزاعان ینیع
 یعلمـ صـور هکـ ستین نیا مراد گفت و ردک لیتأو را هاآن سخنان توانیم تهکن نیا

در  ریـتعب نیـا اسـت. گشـته میترسـ او ذات در و است شده انتزاع اءیاش از یتعال حق
  است. یعرف يریتعب واقع

  
  ینیع وجود بر یلمع وجود تقدم

 یفـ وجـدی لـم العلم یف وجدی لم ما یالش« هک است حیصح قاعده نیا ایآ پرسش:
  ؟»نیالع

 در دیبا نخست يزیچ هر است. درست قاعده نیا ییمشّا متکحبر اساس  پاسخ:
  د.یآ دیپد نیع در سپس و دیآ وجودبه علم

  
  ینیع وجود بر یعلم وجود تقدم از مراد

 بـدان هاآن را چهآن اگر ست؟یچ نیع بر علم تقدم از ییامشّ متکح مراد پرسش:
 ن صـورتیـدر ا و اسـت يگـرید ینیع موجود خود آن ،باشد موجود ،ندیگویم علم
 حـال و ردکـ نخواهـد دایـپ تقـدم اءیاش وجود بر علم ن،یبنابرا .بود نخواهد علم گرید
  دارد. تقدم معلومات ای ینیع اءیاش بر علم ییمشّا متکح نظربه هکآن

 حـق صفات و ذات با هک است يزیچ هکبل ستین یزمان تقدم تقدم، از مراد پاسخ:
 یزمـان يهـاتقـدم ،یلّـک طوربه بالذات. ای هیبالعل دمقت مانند ،باشد داشته تناسب یتعال

 یعقلـ علوم موضوع به هکبل ،است فلسفه از خارج موضوعاً و ستین فلسفه به مربوط
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 در اگـر یتقـدم نیچنـ دارد. ارتبـاط کیزیف مانند یتجرب لومع به تنها و ندارد یارتباط
 و اسـت متعـارف یعلمـ الم،کـ علـم هک است لیدل نیبد ،است شده مطرح المک علم
 قابـل و متعارف مباحث نیبنابرا .است شده هیارا متعارف مخاطبان و مردم عموم يبرا
 يگرید بر ذاتش لحاظ به يموجود هکنیا یعنی یذات تقدم اند.ردهک مطرح را عامه فهم
  باشد. داشته تقدم معلول بر ،است علت هک جهت آن از ای باشد داشته تقدم

  
  بتیغ عدم بر علم تقدم
 اول یعنی ،افتی خواهد تحقق اءیاش وجود از پس بتیغ عدم هک جاآن از دوم: نقد
 وجـود بـر مقـدم یتعـال حق علم اگر آن، حضور سپس و شودیم لحاظ يزیچ وجود
 هکـ خاطرنیبد .بود خواهد زین بتیغ عدم بر مقدم او علم ،ن صورتیدر ا شد،با اءیاش
 تـوانیمـ پـس است، مقدم بتیغ عدم بر اءیاش وجود و دارد تقدم اءیاش وجود بر علم
 علـم همـان شـما نظـر از بـتیغ عدم چون و است مقدم بتیغ عدم بر علم، هک گفت
 باشـد شـده) خودش یعنی( علم رب مقدم علم هک است نیا شما هینظر امدیپ پس است،
  است. محال و نفسه یعل یالش تقدم نیا و

 عـدم هکـ اسـت استوار امر نیا بر یعنی ،است استوار نیشیپ نقد یدرست بر نقد نیا
 موجـودات دیـبا نخسـت هکـ یمعن نیبد است، تصور قابل اءیاش وجود از پس بتیغ
 اگـر کنیا .شود محقق علم تا ندک دایپ تحقق حضور ای بتیغ عدم گاهآن و ندیایب دیپد
 عـدم هکآن از شیپ هک است نیا اشالزمه باشد، داشته وجود اءیاش وجود از شتریپ علم
  است. محال هک ندک دایپ تحقق علم ،باشد ردهک دایپ تحقق بتیغ

  
  یعلم صور به علم
 وجـود او ذات در هکـ باشـد اءیاشـ صورت همان یتعال واجب علم اگر سوم: نقد
 یتعـال حق از هک است اءیاش از ايشئ زین اءیاش یعلم صورت همان هک جاآن از ،دارد
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 همان به یتعال حق هک است نیا اشالزمه اوست، افعال از یفعل یعنی است شده صادر
 مسـتلزم ایـ جـهیدر نت و باشـد داشـته هاآن از یصورت یعنی ،باشد داشته علم زین صور
 دو هـر هکـ بـود خواهـد مقـدم خودش بر صورت آن وجود ای و است ینامتناه صور
  است. محال

 یتعـال حـق علـم در هک دارند یصورت اءیاش يهمه ییمشّا متکح نظر از ح:یتوض
 ایـ هسـت اءیاشـ از ياشـئ هـاصـورت نیهم خود ایآ هک دیپرس توانیم .دارد وجود

 اءیاشـ .باشـد خدا معلوم دیبا زین هاصورت نیهم پس است، مثبت بدان پاسخ ست؟ین
 اءیاشـ از ياشـئ خودشـان زیـن هـاصورت نیا .اندمعلوم هاصورت نیا خاطربه رگید

 و یعلمـ صـورت داشـتن شـدن، معلوم راه تنها چون و باشند معلوم دیبا پس هستند،
 معلـوم گرنـه و باشـند داشـته یصـورت هـم هـاصورت نیهم دیبا پس است، مرتسمه
 انجامـدیمـ تسلسل به ،میده امهاد طورنیهم را صورت به يازمندین اگر شد. نخواهند

 گـرید يالزمه هکنیا بر عالوه است. یتعال واجب علم مسأله نشدن نییتب اشجهینت هک
 تقـدم و تنـاقض ینـوع هم نیا و باشد داشته وجود ازعلم شیپ علم هک است نیا آن،
  است. روشن آن بودن محال هک است خودش بر شئ
 ،اءیاشـ شدن واقع معلوم رایز .است رفع قابل نقد نیا دقت، یکاند با رسدیم نظربه
 یعنـی اسـت، خـودش ذات بـه صورت شدن واقع معلوم یول ،است صورت لهیوسبه

  46است. صور نیا یذات بودن، معلوم

                                                 
شود موجود شدن اشیاء یا ماهیات به وجود همانند شبهه مربوط به بحث اصالت وجود که گفته میـ 46

ود به امر دیگري نیست. بلکه به خود وجود است یعنی وجود، وجود است نه است ولی موجود بودن وج
هاي مرتسمه است ولی گونه است؛ یعنی معلوم بودن اشیاء به صورتجا نیز همینکه وجود دارد. ایناین

ها به ذات خودشان است، نه به امر دیگري و در واقع، صورت مرتسمه یعنی علم نه معلوم بودن صورت
  معلوم.
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  آن يهاپاسخ و یاشراق خیش االتکاش
 علـم ژهیـوبـه علـم موضـوع در خـود هینظر ساختن استوار منظور به یاشراق خیش

 خود هینظر بر را یاالتکاش ،ییمشّا مانیکح هینظر بر خود ينقدها میکتح و نوراالنوار
  است. زیر قرار از هک است داده پاسخ هابدان و ساخته مطرح
  

  ذات از بتیغ عدم ای علم
 بتیغ عدم یمعن به اء،یاش به یتعال حق علم هک شود گفته است نکمم م:کی الکاش
 عبـارت او علـم هکـبل ،باشد داشته نبالدبه را خودش بر يزیچ تقدم تا ستین اءیاش از
 ذات لـوازم از مرتسـمه يهـاصـورت گر،ید ریتعب به .خود ذات از بتیغ عدم از ستا

 از ذات بـتیغ عـدم ای ذات يبرا ذات حضور همان یتعال حق علم و است یتعال حق
 علـم هک خاطرنیبد .اوست ذات از ادشدهی يهاصورت بتیغ عدم جهیدر نت و خودش

 بـه علـم اول، معلـول بـه علم و دارد دنبالبه را اول معلول به علم ،خودش تذا به او
 از خـدا ذات نبـودن غائـب ایـ خـودش بـه یتعـال واجـب علم نیا را. هامعلول ریسا

 بـر يزیـچ تقدم گرید ،شد گونهنیا یوقت هست. هم گرید موجودات به علم ،خودش
 هکـنیـا از شیپـ هک شودیم مطرح یوقت خودش بر يزیچ تقدم د.یآینم الزم خودش
 ،هـاآن تحقق از شیپ هکآن حال و ردیبگ تعلق هاآن به علم ،نندک دایپ تحقق موجودات

  گردد.ینم اطالق هاآن بر بتیغ عدم
  

  اول معلول به علم و ذات به علم تفاوت
 هکـ گونـههمان ؛ستین یکی ،اول معلول به علم و ذات به یعنی علم دو نیا پاسخ:
 .اسـت ذات بـه علـم از ریـغ زیـن معلول به علم ،اوست ذات از ریغ یتعال حق معلول
 عدم دیبا زین معلول به علم است، ذات بتیغ عدم ذات، به علم هک گونههمان ن،یبنابرا
 قـوت بـه) نفسـه یعلـ الشـئ تقدم یعنی( ادشدهی الکاش ن،یبنابرا .باشد معلول بتیغ



352 
 

  است. یباق خودش
 پاسـخ هکـ اسـت ردهکـ فرض علم کی را علم دو هر شده، ادی الکاش در در واقع

 علـم يگرید و ذات به علم یکی ؛علم کی نه ،است علم دو هک است نیا یاشراق خیش
 علـم از ریـغ زین هاآن به علم خداست، وجود از ریغ اریاغ وجود هک طورهمان ر.یغ به
  خداست. ذات به

 را الکاشـ آن اگـر ر.یغ به لمع ـ2 ذات به علم ـ1 دارد: علم دو خدا ،گرید ریتعب به
 نکـمم هـم نیـا و میاگرفته دهیناد نفسه یف و مستقل طوربه را اریاغ به علم ،میریبپذ
  ست.ین

  
  ذات به علم در معلول به علم يانطوا
 معلـول بـه یتعـال واجب علم هک ستین نیا شده ادی الکاش از مقصود دوم: الکاش
 هک است نیا مقصود هکبل شود، داده پاسخ هگونآن تا است ذاتش به او علم همان ،اول
 صـورتنیـا در اسـت. ذاتـش بـه او علم در يمنطو ،اول معلول به یتعال واجب علم
 هکـ ذاتـش لوازم به او علم است، ذاتش نیع ذاتش به یتعال واجب علم هک گونههمان
  است. ذاتش نیع زین هست هامعلول

 ریـغ بـه علـم یلّـک طـوربه یقبل الکاش در هک است نیا در الکاش دو نیا تفاوت
 در یول بود شده دانسته ذات به علم همان ریغ به علم در واقع و بود شده گرفته دهیناد
 علـم لوازم از معلول به علم یول است شده رفتهیپذ ریغ به علم ال،کاش از صورت نیا
 یلاو علم و است یاول علم نیع دوم علم نیا گر،ید ریتعب به است. شده فرض ذات به
 ردنکـن دایـپ تقـدم د.یآینم الزم خودش بر يزیچ تقدم نیبنابرا ،اوست ذات نیع هم
 تنهـا ندارد. یمعن نفسه یعل الشئ تقدم ذات، به علم مورد در هک است نیا خاطربه آن

 الکاشـ نیا توانیم د.یآیم الزم نفسه یعل الشئ تقدم هک است یرونیب اءیاش به نسبت
 انطـواء حـلّ راه است، مرتسمه يهاصورت به مربوط االتکشا به پاسخ واقع در هک را
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  خود. ذات به یتعال حق علم در معلول، به علم انطواء ؛دینام
  

  بتیغ عدم در متعدد يهااضافه يانطوا
 را علـم اسـت، قائـل بـدان و اسـت ردهک مطرح را انطواء يمسأله هک یسک پاسخ:

 شـودیمـ مطرح پرسش نیا کنیا داند.یم بتیغ عدم را علم یعنی ،داندیم یسلب يامر
 متعدد اضافات به ازین هک تعددش و ثرتک همه با اءیاش به علم است نکمم چگونه هک

 باشـد؟ يمنطـو دارد، اضـافه کیـ تنها هک ذات از بتیغ عدم یعنی سلب کی در ،دارد
 منـدرج ذات، بـتیغ عدم در معلول بتیغ عدم دیگویم است، انطواء به قائل هک یسک

 و متعددنـد اءیاش نیا هک آن حال و خداست ذات نیع هم ذات بتیغ عدم نیا و است
 نکـمم و اسـت متعـدد اضـافات ن،یبنـابرا .است گرفته تعلق متعدد اءیاش نیا به علم
 عـدم نیـا نیبنـابرا .دانسـت يمنطـو واحـد اضـافه کیـ در را متعدد اضافات ستین
 رایـز دانسـت، يمنطـو بـتیغ عـدم کیـ در تـوانینم را شماریب و متعدد يهابتیغ

 نباشـد. واحـد ذات آن ایـ و نباشـند ریـثک هـابتیغ عدم نیا ای هک است نیا اشالزمه
 يهـاثـرتک هـا،ثـرتک نیـا هکـ شودیم امر نیا به یمنته ای وحدت در ثرتک انطواء
  است. نادرست دو هر هک نباشد یقیحق وحدت وحدت، نیا ای نباشند یقیحق

 وحـدت در ثـرتک انطواء نیا) عرفان و هیمتعال متکح( گرید علوم در هکنیا البته
 ،انـددانسـته ریپـذنیـیتب يامـر را ثـرتک نیعـ در وحدت و وحدت نیع در ثرتک ای
 دگاهیـد از علـم ،میدیـد هکچنان گذشته، نیا از دارند. هک است یمتفاوت یمبان خاطربه
 نـدارد. تیـعموم سـلب، در سلب اندراج و بتیغ عدم یعنی است یسلب يامر ییمشّا
  باشد. مندرج و يمنطو گرید سلب در یسلب هر هک ستین نیچن یعنی

 در يمنطو ملزوم به علم و ستین ملزوم به علم مستلزم ،الزم به علم گر،ید ریتعب به
 ؛سـتین تیانسان به علم مستلزم ،تیکضاح به علم نمونه، عنوان به ست.ین الزم به علم
 تیکضـاح بـه تـوانیم ست.ین تیکضاح به علم رد يمنطو تیانسان به علم هک چنان
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 تیکضـاح بـه و داشت علم تیانسان به توانیم نداشت. علم تیانسان به و داشت علم
  ست.ین تیانسان سلب به علم ،تیکضاح ینف به علم م،کدست نداشت. علم

 انطـواء هکـ فـرض بر شد گفته اًیثان و ستین انطواء هک شد گفته اوالً ،هکآن حاصل
  ندارد. تیعموم انطواء نیا باشد، درست
  

  شد گفته چهآن خالصه
 ب،یـترت نیا هوده.یب نه ،است مانهیکح يامر هاآن تأخر و تقدم و ثوابت بیترت ـ1
 يمقتضـا هکـ دارنـد ياژهیـو بیـترت هـم هـاآن هک قاهر انوار بیترت از است ياهیسا

  است. نوراالنوار ماالتک و صفات
 وجود ثوابت در هک ییقمرها و اراتیس ثوابت، ،بکواک اعانو زین و بیترت انواع ـ2
  ندارد. را آن به یعلم ياحاطه ییتوانا بشر هک است ادیز اندازه آن ،دارد

 و هـم بـا كافـال نسـبت و) كافـال عـالم = فیـلط اجسـام( ریاث عالم بیعجا ـ3
 نآ يبـرا یراه هکبل است، لکمش تیغابه يامر ن،یمع يعدد به كافال حصر نیهمچن
 داشـته وجود يگرید بعجای ثوابت، کفل از باالتر هک ستین هم یمانع و ندارد وجود
  47م.ینکیم تصور ما هک باشد آن از پهناورتر تواندیم جهان پس باشد.
 را يزیـچ هـر و اراده و بدن و جسم و روح نیبنابرا اند،زنده همه ریأث عالم در ـ4
  دارند. ،باشد عالم آن با متناسب اتیح لوازم از هک

 بدن هک بکواک لهیوسبه هاآن يروین و اراده و نور و توان و مدبّر انوار سلطلنتـ 5
 دایـپ ظهـور فروتـر مراتـب در كافـال نیهم از و رسدیم كافال به هستند، مدبّر انوار

                                                 
که عالم هستی حتی همین جهان البالغه دالیلی ارایه کرده است مبنی بر ایننویسنده در شرح نهجـ 47

اي از آن فراتر از تصور انسان طبیعی مادي، نامتناهی است و محال است که متناهی باشد و هر مرتبه
 است.
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  ند.کیم
  ست.ین شرط شبح انطباع ابصار، درـ 6
 مبصـر و باصـر انیـم اگـر هکـبل سـت،ین شرط هم مُبْصَر به بصر از شئ خروجـ 7
  ابد.ییم تحقق تیرؤ نباشد، حجاب

 ،ندحاضـر او يبرا هم او از ریغ و ندیبیم را خود و است لذاته ظاهر نوراالنوارـ 8
 او حجاب و شودینم او دنید مانع يزیچچیه رایز ست،ین غائب او از يزیچ چیه پس
  ست.ین

  
  مفارق صور و یتعال حق علم
 یاجمـال طـرح با .است یتعال واجب علم بحث مقدمه شد، مطرح هک ابصار مسأله

 است. شده لیکتش بخش دو از هک میپردازیم مسأله اصل به کنیا گذشت، هکچنان آن
 دو نیـا از کیـ هـر او. یلیتفص علم ،دوم بخش و یتعال حق یاجمال علم م،کی بخش
 بـر علـم مسـأله پس ثرت.ک از پس به مربوط ای و است ثرتک از شیپ به مربوط ای زین

  گردد:یم میتقس بخش چهار
 یلیتفصـ علـم ــ3 ثـرت.ک از پـس یاجمال علم ـ2 ثرت.ک از شیپ یاجمال علم ـ1
  ثرت.ک از پس یلیتفص علم ـ4 ثرت.ک از شیپ

 فـرض بر رایز .دارد قرار مناقشه و بحث مورد بخش دو تنها شده ادی يهابخش از
 علـم ن صـورتیـدر ا دارد، تثـرک از شیپ یاجمال علم یتعال واجب ردیبپذ یسک هک

 از پـس یتعـال واجـب ،ن صورتیدر ا رایز ست،ین گفتگو مورد ثرتک از پس یاجمال
 ،یاجمـال علـم یحتّـ یعلمـ هرگونـه فقدان اما .یاجمال ای دارد یلیتفص علم ای ثرتک
 بـه یاجمـال علـم باشـد، داشته وجود يزیچ هکآن از شیپ اگر است. ریخردناپذ امالًک
 رد.کـ ارکان را علم مطلق طوربه توانینم اء،یاش وجود از پس باشد، شتهدا وجود هاآن
 علـم نیچنهم است. گفتگو محل از خارج )ثرتک از پس یاجمال علم( فرض نیا پس
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 یلیتفصـ علم زین و ثرتک از شیپ یلیتفص علم وجودبر فرض  ،ثرتک از پس یاجمال
  ست.ین گفتگو مورد ثرت،ک از شیپ یلیتفص علم فرض نیهم در ،ثرتک از پس
 ایـ اسـت یاجمـال ثـرت،ک از شیپـ علـم هک است نیا ،است بحث مورد هک چهآن
  است. یلیتفص ثرت،ک از پس علم ،در هر صورت هکنیا رشیپذ با ،یلیتفص

 يهـاپرسش به ییگوپاسخ ییتوانا حالت همان ج،یرا نظربه یاجمال علم از مقصود
 ازیـامت بدون يزیچ به علم گر،ید ریتعب به دارد. وجود یسک ذهن در هک است یاحتمال
 صـور به علم ،یلیتفص علم از مقصود هکچنان ؛استگر یدکی از یعلم صور ییجدا و
 هکـ ياگونـهبه دهدیم پاسخ یپرسش به یسک هک يالحظه مانند ،هم از يجدا و زیمتما
 صـفحه درگر یدکیـ از يجـدا توجـه، مورد موضوع به مربوط یعلم صور و میمفاه
  شوند.یم حاضر او ذهن
 از شیپـ و اءیاشـ شیدایـپ و نشیآفـر از شیپـ یتعـال حـق ما،کح از یبرخ نظربه
 یعنـی .اسـت یاجمـال علمـش یولـ دارد، علم ندهیآ و بالقوه ثراتک يهمه به ثرت،ک

 ن حـالیدر عـ یول ستندین منفصل و مجزا و زیمتماگر یدکی از اءیاش نیا يهاصورت
  هستند. معلوم
 صـورت را يزیـچ نیچن و است مخالف یاجمال علم از ریتفس نیا با یراقاش خیش
 .داندیم بالقوه هکبل داندینم بالفعل را آن نامد،یم یعلم صورت اگر ای نامدینم یعلم
 نیتـرمهـم از یکـی ،بـودن بالقوه نیهم ند.کیم وارد آن بر يمتعدد االتکاش نیبنابرا
 زیـن و اسـت االتکاش گرید از یتعال حق اتذ در صور ورود هکچنان .است االتکاش
 ییگـو و باشد یلیتفص حضور به یگاه ،باشد متفاوت خداوند نزد اءیاش حضور هکنیا
 ییگـو هکـ ياگونـهبـه باشد، یاجمال حضور یگاه و است شده ارترکآش او بر يزیچ
 یتاالکاشـ و عـوارض گـرید از سـتند،ین جـدا هم از هک اندوستهیپ همبه چنانآن اءیاش

 ضـمن از تـوانیمـ را هـاآن از یبرخـ و انـدردهکـ حیتصر را هاآن از یبرخ هک است
  رد.ک استفادهشان سخنان
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  یاجمال علم بر یاشراق متکح نقد
 يو نـزد در و نـدکیمـ خطور یسک ذهن به پاسخ هیارا از شیپ هک چهآن م:کی نقد
 از سـتا عبـارت معلـ تیـفعل اسـت. بـالقوه هکبل ،ستین بالفعل علم شود،یم حاضر
 تحقـق یدر صـورت يزیـچ نیچنـ گر.یدکـی از یعلمـ صور ییجدا و تشخص از،یامت
 حاضـر عالم مقابل در شده ادی صور ذهن، مرتبه در چه و نیع مرتبه در چه هک ابدییم

 توجـه بـدان عالم هک ياگونهبه ای نندک جلب خودبه را عالم توجه هک ياگونهبه ،باشند
  .باشد داشته مستقل

 طوربه توانیم هک هستند جدا هم از ياگونهبه اگر ،میدار ذهن در هک ییهاصورت
 مسـتقل طوربه توانینم اگر و یاجمال نه ،است یلیتفص علم رد،ک نظر هاآن به مستقل
 یاجمـال علـم هست، تیفعل هک جاآن پس .ندارد تیفعل يزیچ نیچن رد،ک نظر هابدان
 تیـفعل باشـد، یاجمـال علـم اسـت نکمم هک جاآن و است یلیتفص علم هکبل ستین

 نظـر و نگاه ای ذهن مقابل در هک است آن علم ست.ین علم ،ندارد تیفعل چون و ندارد
 یفعلـ یعلمـ صور ،مینکیم نگاه آن به کنیاهم هک يریتصاو باشد. داشته حضور عالم
  باشند. علم تا رندندا تیفعل م،ینک نگاه هابدان ندهیآ است قرار هک يریتصاو اما است
 = هفت × هفت میگفت هکنیهم یول میدانیم را ضرب جدول همه نمونه، عنوان به
 = هفـت × هفـت هک گزاره نیا و مینکیم نگاه آن به مستقل طوربه تا یعنی ،نه و چهل
 هست بالفعل هم و است علم هم نیا ند،کیم جلب خودشبه را عالم ذهن نه، و چهل
 بپرسـند، ما از را هاضرب نیا از یکی هم اگر هک یصورت در یول ست،ا یلیتفص هم و
ن یـدر ا م،ینـدار ژهیـو توجـه هاآن از کیچیه به کنیا یول میده پاسخ بدان میتوانیم

 یخارج و ینیع حصول یعنی است بالقوه علم اگرچه ست،ین بالفعل علم اصالً صورت
  48ندارد.

                                                 
   د.شواي که در مادّه و مانند آن گفته میقوه در مقابل فعلیت، نه آن قوهـ 48
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 مترتـب آن بـر نونکا و نجایا ینیع ثارآ هک یحصول و تحقق از است عبارت تیفعل
 یخـارج تحصـل و ینـیع وقـوع یعنـی ستین گونهنیا ،است بالقوه هک چهآن و باشد
  ندارد. صورت تر،درست ریتعببه و ندارد هم یخارج و ینیع آثار و ندارد
 يدارا قـوه است: قرار نیا از هک دهدیم حیتوض را ياتهکن سخن، نیا دییتأ در يو
 کیـنزد فعـل بـه گـرید یبرخـ و است کینزد فعل به هاآن از یبرخ هک است مراتب

 هکـ خـاطر نیبـد اسـت، نداده پاسخ هنوز یول است دهیشن را پرسش هک یسک ست.ین
 است علم قوه زین است، شده فراهم پاسخ مقدمات یعنی است، کینزد تیفعل به پاسخ
 پاسـخ هکـ اسـت یرتدر صـو شـده، ادی مثال در تیفعل است. فعل به کینزد قوه یول
 است علم قوه هکبل ستین علم ،یاجمال علم نیبنابرا شود.یم مطرح یلیتفص صورتبه
  است. آن مانند و علم يهانهیزم ای است بالقوه علم ای

 حاضـر او ذهـن در انسان به متعدد سؤاالت عرضه هنگام در چهآن گر،ید ریتعب به
 انسـان نفـس در علم هکمل موارد گونهنیا در بالفعل. علم نه ،است بالقوه علم ،شودیم

 گفتـه هکـچنـان قـوه، هک چرا ت،یفعل نه است قوه زین هکمل و علم خود نه ،دارد وجود
 سـؤال، هنگـام و است بالقوه علم از مرتبه کی سؤال از شیپ ؛است مراتب يدارا شد،
  گر.ید مراتب است گونهنیهم و دارد وجود بالقوه علم از يتريقو و گرید مرتبه

 و پرسـش از شیپـ و اسـت حاضر او نزد زیچهمه و داندیم را زیچهمه نوراالنوار
 از یتعال واجب رایز ست،ین هاصورت آن حضور او علم ندارد. یتیخصوص آن، از پس
  است. منزه باشد، ردهک حلول او ذات در متعدد صور هکنیا

 نـدارد، يابـالقوه رامـ چیهـ یتعـال حـق هکـ جاآن از و شد گفته چهآن بهبا توجه 
 اثبـات قابـل نوراالنـوار يبرا ،است بالقوه علم هک ثرتک از شیپ یاجمال علم ن،یبنابرا
  ست.ین
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  علم يمبنا چونهم نشیآفر هینظر
 و خلـق در هـاآن دگاهیـد بـر ،ثرتک از شیپ علم در یاشراق متکح هینظر يمبنا
 نـه و اسـت آن یعرفـ ینـمعبـه نـه نشیآفر ای خلق آنان نظر به است. استوار نشیآفر
 اشراق و ضانیف یمعنبه هکبل ،شودیم ریتعب صدور عنوانبه آن از هک آن یفلسف یمعنبه

 نـور کیـ تـابش ایـ اسـت شـده زیلبر ،يپُر فرط از هک پُر کی يزیلبر و ضانیف .است
  ست.ین تصور قابل يزیچ او يبرا دنیتاب جز هک صرف و یقیحق

 بـوده مشـاهده اهل لسوفانیف نیتربزرگ از حقبه هک است نیافلوط ریتفس ،ضانیف 
 شـهود و تعقـل از یدرجـات بـه یجـوان در هکـ است يسهرورد ریتفس ،اشراق و است
 و علـم و اراده ،ینشـیآفر نیچنـ در هرحال،به است. بوده رینظمک جداً هک افتی دست
 نیا به وجهت با ندارد. ینقش یطلبجمال و یطلبمالک و یشیاندمصلحت زین و آن مانند
 است مطرح ثرتک از شیپ یلیتفص علم نه ،اشراق و ضانیف هینظر در خلقت، از ریتفس
 ردهکـ ینفـ را آن صـراحتبـه نیافلوط هک است لیدل نیهم به و آن یاجمال علم نه و

  است.
  
  واجب یحصول علم بر يردّ
 ينقـد شـود،یمـ دهیفهم گرید يجاها در يو يهاگفته از هک يگرید نقد دوم: نقد
 بـدان ییمشّا مانیکح هک یلیتفص علم بر هم و است وارد یاجمال علم بر هم هک است
 یعلمـ و یذهنـ صـور ایـ مرتسمه صور لند،قای بدان ییمشّا مانیکح هک یعلم لند.قای

 .ندکیم ینف نوراالنوار درباره را يصور و یحصول علم یلکطور به یاشراق خیش است.
 جـاآن ازو  باشـد داشته عوارض یتعال واجب ذات هک است آن اشالزمه هک لیدلنیبد
 علـم هـم و نـدکیمـ ینف را یلیتفص علم هم است، مربوط علم دو هر به امدیپ نیا هک

 علم نه ،است ییمشّا مانیکح نظر مورد هک یاجمال و یلیتفص علم آن البته( را. یاجمال
  .)را يحضور یلیتفص
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  حضور بدون علم
 در گـرید مباحث به توجه با همآن( یاجمال علم ینف بر گرید لیدل ای نقد سوم: نقد
 عـالم نـزد يزیـچ تـا و حضـور ازعبارت است  علم هک است نیا) آثار و فصول ریسا

 بـر هک یاجمال علم در پس .ستین علم باشد، نداشته حضور خاصش وجود با و نباشد
 نیتـرمهـم ینفـ ،در واقـع هک حضور عدم خاطربه ندارد، حضور معلوم فرض، حسب
  ندارد. وجود هم علم است، علم نکر

  علم بودن اضافه
 اسـت طرف دو يدارا اضافه معلوم. به عالم اضافه از است عبارت علم چهارم: نقد

 .نـدارد معنـا نفسـه یإل یالش إضافۀ و ندکینم دایپ تحقق طرف کی با يااضافه چیه و
 چـون و شـودینمـ واقـع هیـالمضـاف باشـد، نداشته تینیع و تحقق معلوم تا نیبنابرا
 اضـافه همـان علـم چـون و داشـت نخواهد وجود هم اضافه ندارد، وجود هیالمضاف
  است. یمعنیب است، شده ینف اضافه هک یحال در یاجمال علم نامبه یعلم پس است،

  مطلب: دو نیا حیتوض
 علـم هکـ اسـت استوار یاشراق دگاهید نیا بر است، حضور همان علم هک تهکن نیا
 جـاآن ،ردکـ دایـپ تحقق تینوران نیا هک هرجا دارد. لذاته ظهور نور و است نور همان
 يبرا يزیچ هرگاه ه،کنیا آن و است درست هم آن سکع است. ردهک دایپ تحقق علم
 جنبـه تحقـق و وجـود بـا و است ردهک دایپ تحقق تینوران يجنبه شود، حاضر یسک

 بیـغا هکـبل باشـد نداشـته حضـور يزیچ اگر یول .است شده دایپ هم علم ت،ینوران
 وجـود نـور هکـ هرجـا ،اسـت نـور ضینقـ و نور مقابل نقطه بتیغ هک جاآن از باشد،
 مطـرح یاجمـال علـم هک يموارد در پس .داشت نخواهد وجود هم علم باشد، نداشته

 چرا( ندارد، حضور معلوم، شئ ای معلوم وجود معلوم، قتیحق شودیم گفته و شودیم
 هک گرددیم مطرح پرسش نیا ،)است یلیتفص علم ،باشد داشته حضور خودش اگر هک
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 خـود هکـ سـتین یکش ست؟یچ دارد حضور هک چهآن ،ندارد حضور معلوم خود اگر
  داشت. نخواهد وجود هم علم ،ندارد حضور معلوم چون و ستین حاضر معلوم
 نـه اسـت معلـوم صـورت دارد، حضور ن صورتیدر ا هک چهآن دیبگو یسک اگر
 ردنکـ فـرض اصالًه کنیا آن و شد مطرح اشاره به هک دارد يگرید االتکاش آن، ودخ

 فیـتعر هکـ جاآن از ه،کآن حاصل است. محال يامر ،یتعال واجب ذات يبرا صورت
  ست.ین ریپذانکام هم یعلم نیچن وجود ست،ین صادق یاجمال علم بر حضور
  

  یمقول و یاشراق اضافه
 از اسـت عبـارت علـم هکـ اسـت نیا شده، مطرح معل فیتعر در هک يگرید تهکن
 اضـافه بـا یاشـراق اضـافه معلوم. ای فعل به نسبت عالم ای فاعل ای نور یاشراق ياضافه
 طـرف دو شـهیهم یمقـول اضـافه در هک است نیا به دوآن تفاوت دارد. تفاوت یمقول
 سـه نیـا شیدایـپ بـا تا شود جادیا دو آن انیم ینسبت تا باشد داشته وجود دیبا اضافه
 هکـ واسـط و یتبعـ آن نکـر کی و است یاصل آن نکر دو رد.یپذ تحقق اضافه ن،کر

  است. دو آن انیم نسبت همان
 نکـمم نـه و باشـد داشـته وجود مستقل طرف دو است الزم نه ،یاشراق اضافه در
 نیچنـ نـه و اسـت الزم یخـارج نیمتع و معلوم و محقق شئ دو نه شود. نیچن است
 باشـد نداشـته وجـود يزیـچ اصـالً هک ستین هم معنا نیا به البته ت.اس نکمم يزیچ
 جـادیا یمقـول اضافه در طرف دو وجود از بعد هک یاضاف رابطه یاشراق اضافه در هکبل
  شود.یم جادیا اشراق نیهم با ،شودیم

 و تـابش بـا دیخورش هک گونههمان م،ینک هیتشب دیخورش به را هیالفاعلتام فاعل اگر
 زیـن نوراالنـوار ایـ هیالفاعلتام فاعل شود،یم شعاع و پرتو شیدایپ سبب ودخ درخشش

 آورد.یمـ دیپد ای و سازدیم ینوران را هاآن خود یتجل ای ضانیف با و است گونهنیهم
 وجـود هـم دیخورشـ باشد، داشته وجود يپرتو شتریپ ستین الزم د،یخورشدر مورد 
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) دیخورشـ( طـرف کیـ هکـبل د،یآ دیپد نور تا شوند وصل هم به دونیا باشد، داشته
  شود.یم گرید طرف تحقق و وجود سبب
 ایـ اسـت ردهکـ دایپ تحقق یدوم طرف ایآ است، یاشراق اضافه هک یاجمال علم در

 باشـد، ردهکـن دایپ تحقق اگر و شد خواهد یلیتفص علم باشد، ردهک دایپ تحقق اگر نه؟
  ست.ین علم اصالً
 نـزد يمـادّ حضـور هکـ اسـت نیـا ،است وارد انیشراقا هینظر بر هک یمهم الکاش
ه رایز ،ستین ریپذانکام مجرد   ست.ین سازگار حضور با و است بتیغ علت و منبع مادّ

 يزیـچ نیچنـ یاشـراق مـانیکح ایـ یاشـراق خیشـ هکـ اسـت نیا سندهینو گمان
ه حضور و ندیگوینم  يگـرید يگونـهبه آن حضور هکبل دانندینم یعرف ریتعببه را مادّ

 بـر عـالوه د.یـفهم نیافلوط نظرات از توانیم را تهکن نیا ندارد. را امدیپ نیا هک است
 نیعـ بـت،یغ نیع هک اشتیماد با يمادّ حضور هک است نگفته زین یاشراق خیش هکنیا

 بود مطرح الکاش نیا ،بود گفته نیچن اگر رد.یپذیم تحقق ،است بودن برزخ و ظلمت
ه هک  مـانیکح يهـاگفتـه در هک ییهادقت و هاتهکن به اگر اما .سازدینم حضور با مادّ

  شود.ینم مطرح الکاش نیا شود، توجه دارد، وجود نیافلوط ژهیوبه یاشراق
 نیتـرقیـدق از یکـی هـم و است یاشراق مانیکح نیتربزرگ از یکی هم نیافلوط

 البتـه اسـت. بوده او اضتیر جهینت اشیاشراق يهایآگاه از ياریبس هکنیا هم و هاآن
 مشـاهده و شـفک و اضـتیر اهـل همه ،اندشده شناخته هک جاآن تا یاشراق مانیکح
 دایـپ شـهرت هکـ اگرچـه .است يگرید تیشخص نیافلوط هاآن انیم در یول ،اندبوده
 در هکـ را چـهآن گفـت بتـوان دیشـا یولـ بـود زانیگر شهرت از خود و است ردهکن

 بـا یحتـ سـندهینو گمانبه و است رینظمک است، ردهک انیب یاشراق و يشهود مباحث
 واجـب نـزد اتیماد حضور يو دارد. اریبس تفاوت و ستین سهیمقا قابل هم افالطون
 را خـود پاسـخ آن، بـر شـده مطـرح االتکاش هک است ردهک ریتفس ياگونهبه را یتعال

  افت.ی خواهند



 363 

 هکـبل سـتین مدلل يرام صورت، فرض ،یاضاف یاشراق علم هینظر نیا بهبا توجه 
 وجـود معلـوم، وجـود از ریغ يزیچ است. معلوم وجود هست، هک هرچه ست.ین الزم

 جهت نیا از علم. یجهت از و است وجود یجهت از هک است معلوم وجود همان ندارد.
 يبـرا هکـ جهـت نیـا از و شودیم گفته وجود آن به ،دارد را یخارج و ینیع آثار هک

 حاضـر يگـرید يبـرا هک جهت نیا از و شودیم گفته لمع آن به ،است ظاهر خودش
 يهـاجنبـه از هکـ ستین شتریب قتیحق کی علم و حضور شود.یم گفته حضور ،است

  شود.یم اطالق آن بر يمتعدد نیعناو مختلف،
 ظـاهر ایـ لذاته نور همان ش،یخو ذات به یتعال واجب علم ه،ینظر نیا بهبا توجه 

 یعنـی یتعـال واجـب اصـوالً قت.یحق دو نه ،است قتیقح کی نْیا و است ندبو لذاته
 هـاآن حضـور ایـ ظهور زین اءیاش به او علم است. علم نیهم و یذات نور و یذات ظهور
 هکـ ندارد یتفاوت هیفرض نیا در و است یاشراق حضور زین حضور نیا خداست. يبرا

 و قـولع همچـون ،باشـند حاضـر هم خودشان يبرا ،حاضرند خدا نزد هک یموجودات
 ماننـد و اتیـماد و برازخ همچون ،نباشند حاضر خودشان يبرا ای هاآن مانند و نفوس
  ها.آن

 نـزد ،حاضرند خودشان يبرا هک يوجود نیهم با ،بودند حاضر خودشان يبرا اگر
 قابـل فـرض دو صـورت، نیـا در نبودند، حاضر خودشان يبرا اگر حاضرند. زین خدا
 یولـ دارنـد یخارج و ینیع تحقق ندارند، حضور خود يبرا هک هانیا ای ؛است تصور
  ندارند. یخارج و ینیع تحقق ای است، یبرزخ هاآن تحقق
 باشـد، يمـادّ و یبرزخـ شـانيوجودها و باشند داشته ینیع و یخارج تحقق اگر
 جنبه نوراالنوار، به هاآن انتساب و اتصال خاطر به هک يمادّ و یبرزخ يوجودها نیهم
 یاشـراق اضـافه و هستند حاضر خداوند نزد ،ينور جنبه نیا خاطر به ،ددارن زین ينور
  افتند.یینم هم وجود نداشتند، یاشراق اضافه اگر هک ياگونهبه دارند، خدا به
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 خـدا نـزدشـان متعلقات واسـطهبـه باشـند، نداشته یخارج و ینیع وجود اگر یول
 و ینـیع وجـود اآلن چـهاگر گذشـته حـوادث نده.یآ و گذشته حوادث مانند ،ندحاضر
 یولـ ندارنـد، یخـارج و ینـیع وجود اآلن اگرچه زین ندهیآ حوادث و ندارند یخارج
 نـدهیآ و گذشـته حوادث نیا هک هستند او معلوم جهت نیا از هستند. خدا معلوم اآلن

 چــون و دارنــد حضــور هــاآن ضــمن در ایــ وشــان متعلقات نــزد و دارنــد یمتعلقــات
 هـا،آن متعلقات از منظور دارند. حضور هم هانیا ،دارند ضورح خدا نزدشان متعلقات
  است. انواع ارباب گرید ریتعببه و یکفل نفوس
 نـزد ینـوعبـه ،فتدیب اتفاق خواهدیم ای است افتاده اتفاق گذشته در هک یحوادث آن
 حـوادث، نیـا چـون ؛دارند حضور است، انواع ارباب ای یکفل نفوس هکشان متعلقات

 شـده شـناخته ریـتعب بـه و اسـت انـواع اربـاب ایـ یکـفل نفـوس آن اشراق ای ضانیف
 .اسـت فاعل مراتب از فعل و هستند نفوس نیا اثر و فعل حوادث آن ج،یرا يهافلسفه
 حضـور هـاآن نـزد ن،یبنابرا و هستند نفوس آن وجود مراتب از حوادث نیا ن،یبنابرا
  دارند. حضور خدا نزد زین اتیماد سپ دارند، حضور خدا نزد هم هاآن چون و دارند

 کیـ و دارنـد واسـطهیب حضور دسته کی اند:دسته دو بر موجودات ه،کآن حاصل
 ،اسـت بالفعـل موجـودات مجموعه به مربوط واسطهیب حضور باواسطه. حضور دسته
 وجود هک است یموجودات به مربوط باواسطه حضور و يمادّ خواه و باشند مجرد خواه
  رد.ک خواهند دایپ تحقق ندهیآ در ای و اندردهک دایپ تحقق گذشته در ای ؛رندندا بالفعل

  عالم نزد معدوم يهادهیپد حضور
 ینیع تحقق اآلن هک یمعلوم است نکمم چگونه هک شود گفته است نکمم پرسش:

  باشد؟ داشته حضور اشیکفل نفس يبرا ،ندارد یخارج و
 هکـبل انـدنرفتـه انیـم از گذشـته ثحـواد هک است صورت نیا به آن نییتب پاسخ:
 اربـاب و یکـفل نفـوس چـون و دارند وجود خودشان خاص زمان در یول موجودند
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 حاضـرند هـاآن نزد یزمان موجودات نیا نیبنابرا ندارند، یزمان وجود مدبّرات و انواع
 بنـد،غای مـا مشـاهده و نگـاه از جـهیدر نت و هستند گذشته به مربوط ما يبرا اگرچه و
 اگـر هکـ ياگونـهبـه ؛ما يبرا نه یول دارند حضور هاآن ستند.ین گونهنیا همگان يبرا
 زمان ای نباشد یزمان يموجود خودش ای ندک مشاهده را زمان افق از فراتر بتواند یسک
 د،یـد خواهـد موجـود و حاضر است، افتاده اتفاق گذشته در هک را چهآن برگرداند، را
  خودشان. خاص زمان در یول

 گفتـه تـا است ردهکن دایپ یخارج تحقق هنوز و دیآیم دیپد ندهیآ در هک چهآن اام
 مسأله حلّ به هک دارد وجود یقیدق تهکن ،دارند حضور آن مانند و مدبّر نفوس نزد شود
 بـه و بدهنـد رخ نـدهیآ در اسـت قـرار هک ییهادهیپد هک است نیا آن و ندکیم کمک

 معـدوم تـا شـوندینمـ جـادیا عدم از هاآن وجود و نور ت،یان قت،یحق برسند، لیتفص
 از یفعلـ و یقـیحق نـور از یتابش و علت از یتنزلّ نده،یآ يهادهیپد نیا باشند. صرف
 و ثـرتک از شیپـ اسـت، فاعـل وجـود مراتب از فعل چون و هستند هیالفعل تام فاعل
 فاعـل نـزد زیـن تنزل از شیپ ن،یبنابرا هستند، فاعل وجود مراتب از زین لیتفص و تنزّل

  حاضرند.
  

  واجب نزد اتیماد حضور عدم
 یتعـال واجـب نـزد خـود، يمـادّ وجـود با ،يماد موجودات و برازخ چرا پرسش:
  ستند؟ین حاضر

 و رییـتغ ینـوع ،یتعـال واجـب نـزد اتیـماد حضور لسوفان،یف نظر به رایز پاسخ:
 نفـوس همـان هکشان متعلقات نزد هاآن حضور یول دارد، دنبالبه را آن مانند و تحول
  ندارد. یلکمش است، انواع ارباب ای هیکفل

 نـه ،اسـت اءیاشـ همـان خـودِ اء،یاشـ به یتعال حق علم هک شد گفته هکآن حاصل
 از و دارنـد وجـود جهـت کی از و علمند جهت کی از اءیاش نیا آن. بر اضافه يزیچ
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 هـانیـا يبـرا متعدد و مختلف جهات هستند. معلوم یجهت از و هستند نور جهت کی
 یتعـال حـق نـزد هک جهتآن از ستند.ین شتریب زیچ کی در واقع یول است، تصور قابل

 بـه نسـبت شـعاع هماننـد و دارنـد ارتبـاط او به و اوست يبرا وجودشان و حاضرند
 دارد، نفسـه یفـ وجـود علـم نیهمـ هکـ گرید جهت از یول هستند، علم دند،یخورش

 زیـچ انـد،تحـول و رییـتغ در وسـتهیپ و دارند يمادّ وجود هک جهت نیا از مخصوصاً
  موجودند. و هستند يگرید

  
  بصر و علم رابطه
 بـاز او بصـر بـه یتعال حق علم در واقع .است قتیحق کی یتعال حق بصر و علم

 ند،یگویم ییمشّا مانیکح هکچنانآن هکنیا نه ر،یبص اهللا إن یعنی میعل اهللا إن گردد.یم
 دارد متعـدد قیمصـاد هک است یلّک يامر علم ها،آن نظر از دد.بازگر علمش به او بصر
 سـتین گونهنیا یاشراق خیش نظربه هستند. آن انواع ای افراد ،آن مانند و بصر و سمع و
 هاآن از یکی و دارد متعدد قیمصاد هک است یلّک یقتیحق بصر، یعنی .است سکبرع و
  است. علم

  
  نوراالنوار گرید صفات
 تیـنور گرنـد؛یدکی نیعـ زیـن یتعال واجب گرید صفات ،یاشراق نمایکح نظر از
 اسـت، یفعلـ او علم هکلیدل نیا به و است او قدرت و اتیح علم، نیع یتعال واجب
 حضـور همـان زین اءیاش وجود هکچنان است، اءیاش جادیا همان قاًیدق اء،یاش به او علم
 جهـت آن از هم و هستند ودموج هک جهت آن از موجودات ه،کنیا جهینت است. اءیاش
 را نسـبت و اعتبـار تعـدد اگرچـه سـتند،ین شتریب واحد قتیحق کی هستند، معلوم هک
  رد.ک لحاظ و تصور هاآن در توانیم

 بـه نفـس علم ،يو نظر به داند.یم گونهنیهم را خودش به نفس علم یاشراق خیش
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 اسـت خاطر نیهمبه ت،اس یاشراق اضافه خود، یبدن ریغ و یبدن يقوا و بدن به خود،
 هـم كادرا شـتر،یب هـم حضـور باشـد، شتریب نفس قدرت و احاطه و تسلط هرچه هک
 هیـنظر نیـا زین ماکح از ياریبس اشراق، خیش از پس است. ترمکمح هم علمو  تريقو
  اند.رفتهیپذ را

  
  علم در یاشراق خیش هینظر لوازم

 یبرخـ اسـت. ردهکـ هم حیتصر بدان البته هک ثرتک از شیپ یاجمال علم ارکان ـ1
 نسـبت یاشـراق خیشـ بـه را ثرتک از شیپ یاجمال علم رشیپذ ،ییطباطبا عالمه مانند
 یاجمـال علم ارکان بر یمبن یاشراق خیش حیتصر انیم هک است يادآوری به الزم اند.داده
 ؛نـدارد وجود يناسازگار و تهافت آن، رشیپذ بر یمبن ادشدهی نسبت و ثرتک از شیپ
 یاجمـال علـم آن از ریغ ،ندکیم ارکان را آن يسهرورد هک یاجمال علم از مقصود رایز

  دهد.یم نسبت او به ییطباطبا عالمه هک است
 بـه متعلـق و مسـتقل یاجمـال علم است، ردهک ارکان يسهرورد هک یاجمال علم آن
 وارنوراالن ذات به متعلق یتبع یاجمال علم رش،یپذ مورد یاجمال علم آن و است اءیاش

 بعـد مرتبـه در هکـ زیـن خـود اشـراقات بـه خود ذات به علم لیدل به نوراالنوار است.
 از شیپـ موجـودات بـه یاجمال علم نیا یول ،دارد علم بود، خواهند نیمتع موجودات

 ارکـان تـوانیمـ هـم رو،نیا از .است ذات به علم واقع در و است یتبع یعلم ثرت،ک
 تـوانیمـ هـم و است ردهک حیتصر بدان خود هکنانچ ،داد نسبت او به را یاجمال علم

  است. داده نسبت او هب عالمه هکچنان داد نسبت بدو را آن رشیپذ
 علـم مطلق ار،کان نیا با يو واقع در ثرت.ک ای جادیا از شیپ یلیتفص علم ارکان ـ2
  .یلیتفص چه باشد یاجمال چه ند،کیم ینف را جادیا از شیپ

 خیشـ ،ییطباطبـا عالمـه نظـربه دارد. حیتصر بدان یاشراق خیش هک تیعنا ارکان ـ3
 هکـ یسـک انیم است فرق و ندکینم اثبات را آن هکبل ند،کینم ارکان را تیعنا یاشراق
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 از شیپـ علـم یاشـراق خیشـ واقعاً هکنیا درباره يو ند.ک ارکان ای ندکن اثبات را يزیچ
 مـانیکح نظـر مورد جادیا از شیپ علم يسهرورد د:یگویم است، ردهک ارکان را جادیا

 مـانیکح هکـ گونـهآن را جـادیا از شیپ یلیتفص علم زین و است ردهک ارکان را یمشائ
 یعنـی اسـت، گونـهنیهم او نظر از زین تیعنا است. ردهک ارکان اند،ردهک ریتقر ییمشّا
 علـم هکـنیـا اما است، نموده ارکان اند،ردهک اثبات ییمشّا مانیکح هک را یتیعنا همان
 ایـ دارد انکـام اصوالً و ستین ای هست تصور قابل ،يحضور صورتبه جادیا از شیپ
 شیپـ علم یاشراق خیش هک گفت دینبا پس .است نگفته يزیچ تهکن نیا درباره يو ،نه
 چـهآن و ندکینم اثبات را آن هک گفت دیبا هکبل ند،کیم ارکان مطلق طوربه را جادیا از
  است. یمشائ جادیا از شیپ علم ،ندکیم هم ارکان هک را

  
  تیعنا
 تیـعنا بـه مسـتند ،یهست عالم زیانگشگفت و بیعج نظام ،ییمشّا مانیکح نظربه
 یمشـائ مـانیکح هکـ ییمعنـا بـا تیـعنا اشراق، خیش نظر از یول .است یتعال واجب
ا مـانیکح نظـر از هکـ خاطرنیبد .ستین رشیپذ قابل اند،ردهک تصور  تیـعنا ،ییمشـّ
 هکـچنان جاد،یا از شیپ يصور علم چون و جادیا از شیپ يصور علم از است عبارت
 وجـود معنـا نیـا به تیعنا ن،یبنابرا ست،ین رشیپذ قابل اشراق خیش نظر به شد، گفته

 تیـعنا بـه مسـتند آن، نظـم و بیـترت و تیـعجا و یهسـت عالم نظام نیا پس ندارد.
  ست.ین

 مبـدأ دربـاره يو دگاهیـد گـرانیـب هک ندکیم انیب را یقیدق تهکن نهیزم نیا در يو
 و عظمت و نظام نیا هک است نیا آن و است یهست نظام جانبههمه يهایشگفت استناد
 مـانیکح نظـر از اسـت. مسـتند محـض انوار و یعقل مجردات بیترت به آن، یشگفت
 و تعـدد و ثـرتک شیدایپ از شیپ خودش، ذات به علم واسطهبه یتعال واجب ،ییمشّا
 را علـم نیهمـ آنـان است. ردهک مشاهده خودش ذات در را یهست عالم نظام ل،یصتف
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 عـالم انـدازه و حـدیبـ يهـاثرتک به یتبع یذات علم نیهم اساس بر نامند.یم تیعنا
  است. شده جادیا خود گاه و يجا در هاثرتک هک است یهست
 ،یهسـت عـالم يهـالطافـت و هاظرافت ها،یشگفت ها،ییبایز ،ییمشّا میکح نظر از
 از شیپـ را عـالم خـدا ،گـرید ریتعب به است. شیخو ذات به یتعال واجب علم معلول
 و ردهکـ جـادیا را آن اسـاس نیهمـ بـر و است ردهک مشاهده یعلم در صورت ثرتک
 قابـل ونیاشـراق نظـر از) جادیا از شیپ و ثرتک از شیپ مشاهده( يزیچ نیچن ند.کیم

 داشـته توانـدینمـ هم حضور باشد، نداشته وجود يزیچ تا ،آنان نظربه ست.ین رشیپذ
 نیبنـابرا باشـد. داشـته وجـود تواندینم زین آن به علم ،باشد نداشته حضور تا و باشد
  رند.یپذینم را تیعنا

 و اصـل هکـ دارد وجـود محـض مجرد انوار و مجردات عالم در یبیترت آنان نظربه
 ردهکـ دایـپ تحقـق جانیا دارد، وجود جاآن هک چهآن ظلّ و جاستآن در بیعجا هیما

 همـه دارد، وجـود آن در چههرآن و یهست عالم يهایشگفت و بیعجا ن،یبنابرا .است
 يزیـانگشـگفت و ژهیـو بیترت هاآن دارد. وجود مجردات عالم در هک است یبیترت به

  است. شده سکمنع زین جانیا ب،یترت همان هیسا هک دارند
 م،کـدست است؟ آمده جاک از مجردات عالم در موجود بیتتر هک بپرسد یسک اگر
 حیتصـر امـر نیـا بـه او و افـتی یاشـراق خیش يهاگفته در توانینم را یروشن پاسخ
 يضـرور اشـراق همـان هک نشیآفر مسأله در يو دگاهید به توجه با البته است. ردهکن

 ثرتک از شیپ علم ساسا نیهم بر و( ستین مستند آن مانند و اراده و علم به هک است
 آن بدون و ندارد هم ینقش چیه او دگاهید در آن رشیپذ واقع در و است ردهک ینف را
 نیـا پاسـخ تـوانیمـ ،)نـدک لیتحل و نییتب را یفلسف لیمسا گرید و نشیآفر تواندیم

 بـوده یاشراق خیش تیرضا مورد پاسخ، نیا اندازه چه تاه کنیا اما رد.ک هیارا را پرسش
  ست.ین معلوم چندان است، داشته توجه آن به و
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 و اسـماء يدارا یتعـال واجـب يو نظـربـه .است ردهک حیتصر آن به نیافلوط البته
 بـه و اشیتجل و ظهور در یصفت هر و یاسم هر و است تینهایب هکبل متعدد صفات
 هکـ نـدکیم جادیا را یمستقل نور محض، انوار عالم در خود ضانیف در ،تردرست ریتعب
 نیـا بـه يبعـد مرتبـه در هـم هـاآن هیسا است. خودش به مربوط يهایژگیو ياراد

 نظـم نیبنـابرا شـود.یمـ لیتبـد یجهـان نیـا يهـالطافـت و هـاظرافت و موجودات
 هـم انـوار عـالم و دارد وجـود انوار عالم در هک است یبیترت و نظم معلول یجهاننیا
  اوست. ذات ضانیف ای ظهور زین هاآن و خدا صفات و اسماء ضانیف ای قهیرق و هیسا

  
  بتیغ عدم به واجب علم بازگشت

 جـهیدر نت و اسـت؟ بـتیغ عدم همان یتعال واجب علم گفت توانیم ایآ پرسش:
 و ذات؟ از) صـور( ذات لـوازم بـتیغ عـدم نیهم باشد؛ سلب کی یتعال واجب علم

  باشد. علم تواندیم سلب ایآ باالخره
 را يزیچ سلب لهیوس به ستین نکمم رایز .است ینفم پرسش، نیا به پاسخ پاسخ:
 عـالم نظـام تیـفیک به تیعنا سلب، کی است نکمم چگونهه کنیعالوه بر ا شناخت.
ا نظـربـه تیـعنا رایز د،یآ وجودبه متأخر زمان ای مرتبه در دیبا هک باشد یهست  ییمشـّ

  .یهست عالم نظام تیفیک به یتعال واجب علم از است عبارت
  

  ذات در ثرکت و متعدد ياهاضافه
 شـد،یم ذات در ثرکت سبب ییمشّا نظر مورد یعلم صور هک گونههمان ایآ پرسش:

  شود؟ینم خدا ذات در تحول و رییتغ سبب متعدد يهااضافه
 رییـتغ رایـز اسـت، یمنفـ زیـن پرسش نیا پاسخ ،یاشراق مانیکح دگاهید از پاسخ:
 نخسـت هک يزیچ نمونه، عنوان به ندارد. یههمرا و يبرابر هامضاف رییتغ با هااضافه
 سـمت بـه را آن خودمان، تیوضع در رییتغ بدون ما و است داشته قرار ما چپ سمت
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 مـا در هکـآن بدون ،ندکیم رییتغ زیچآن به نسبت ما اضافه م،یدهیم انتقال خود راست
 رایـز شـودینمـ مضاف در رییتغ سبب اضافه در رییتغ گر،ید انیب به د.یآ دیپد يرییتغ

 سـبب تـا سـتندین يزیـچ ،اضافه از نظر قطع ،هیالمضاف ای اءیاش و است یاشراق اضافه
 همـان هکـ گردنـدیبرمـ اضـافه کیـ به متعدد يهااضافه در واقع و شوند رییتغ جادیا

 واجـب ذات پس دارد. خود در را هااضافه همه هیومیق اضافه نیا و است هیومیق اضافه
 ؛بـود نخواهد او ذات در ثرتک سبب يزیچچیه نیبنابرا ،ندارد ترشیب اضافه کی یتعال
 شیدایـپ سـبب پـس سـتند،ین يزیچ یتعال حق به تعلق از نظر قطع هک خاطرنیا به ای
 اضـافه کیـ بـه یعقلـ يهـااضافه نیا مجموعه هک جهت بدان ای و ستندین هم ثرتک

  گردند.یبازم یومیق واحد
  

  االشراق سُّنۀ هو ما یعل األشرف انکماال قاعدة یف عشر:الحادي الفصل
جد، اذا األخس نکالمم ان ۀیاالشراق القواعد من و  األشـرف نکـالمم ونکی أن لزمیف وُ

جد. قد  اقتضـاء جهۀ بقی لم ۀ،یالواحدان بجهته یالظلمان األخسّ یاقتض اذا نوراالنوار فانّ وُ
رض فاذا األشرف.  محـال هوو  نوراالنوار هیعل مما أشرف هیتقتض جهۀ یستدعی وجوداً، فُ

 المجـرد یأعنـ ــ القاهر النور و وجودها؛ یعل برهنّا االنسان یف المدبّرة المجردة االنوارو 
 وجوده ونکی أن جبیف أشرف. فهو الظلمات، قیعال عن أبعد و المدبر من أشرف ـ ۀیلّکبال

 و أشـرف هـو ما و راتالمدبّ و كاالفال و القواهر و األقرب النور یف تعتقد أن جبیف أوّالً.
  .فال مانع لها عمّا هو أکمل له االتفاقات، عالم عن خارجۀ یهو  انهکام بعد رمکأ

 فۀیالشـر االنـوار نیبـ النسـبو  البرازخ و الظلمات عالم یف واقعۀ بیالترت بیعجا ثم
 یفـ بیـالترت بیـبعجا اعترفـوا نیالمشّائ اتباعو  قبلها فتجب ۀ،یالظلمان النسب من أشرف

 أجـود و أطـرف و أعجب ونکی ان لزمی البرازخ فعالم عشرة. یف العقول حصرواو  ازخالبر
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 بـأنّ مکحی حیالصر العقل فان ح،یبصح هذا سیلو  قواعدهم یعل ثرکأ هیف ۀکمالحو  باًیترت
 عـالم یفـ یهـ ممـا ثرکأ واقعۀ النسب بیعجا و بیالترت فیلطا و النور عالم یف مۀکالح

 مـن االصـنام ذوات و نـوراً لّکـال مبدع ونک و القاهرة االنوارو  لها ظلّ هذه بل الظلمات،
 الحجّـۀ طلبـوا ثـم رة.یـثک مراراً لهمکایه عن بانسالخهم المجردون شاهدها القاهرة االنوار

 و اءیـاألنب اشارات ثرکأو  األمر بهذا اعترف االّ مجرد و مشاهدة ذو نکی لمو  رهمیلغ هایعل
 و هـرمس مثـل سـبقه مـنو  سـقراط مثل قبله منو  طونافالو  هذا یال مۀکالح نیأساط
 النور عالم یف شاهدها بأنّه صرّح ثرهمکأو  يالرأ هذا رؤونی لّهمک انباذقلس، و مونیاغاثاذ

 قاطبـۀ الهنـد و الفـرس مـاءکحو  شاهدها و الظلمات خلع انّه نفسه عن افالطون یکحو 
 نیأسـاط قول عتبریال فیکف ۀ،یکفل امور یف نیشخص أو شخص رصد اُعتبر اذاو  هذا یعل
  ۀ؟یالروحان أرصادهم یف شاهدوه شئ یعل النّبوة و مۀکالح

 اء،یاالشـ هـذه ارکـان یف نیالمشّائ قۀیطر عن الذب دیشد انک األسطر هذه صاحب و
 و بهـذا صـدقی لم منو  ربّه برهان يرأ ان ال لو ،کذل یعل مصرّاً انک و ها؛یال لیالم میعظ
 يریـ خطفـۀ لـه قعی یفعس المشاهدة. أصحاب خدمۀ و اضاتیبالر هیفعل الحجّۀ، قنعهی لم

 و هـرمس شاهدها یالت االنوار و ۀیوتکالمل الذوات يریو  الجبروت عالم یف الساطع النور
ة«ال عینابی ۀینویالم االضواؤ و افالطون رَّ  خلسۀ وقعو  زرادشت عنها أخبر یالت يالرأ و »خُ

 هذا، یعل متّفقون لّهمک الفرس ماءکحو  فشاهدها ها،یال كالمبار و خسرویک قیالصد کالمل
 لالشـجار مـا و »خرداد« سمّوه و وتکالمل من صنم صاحب له عندهم انک الماء انّ یحت

 و انبـاذقلس هـایال اشـار یالتـ االنوار یه و »بهشتیارد« سمّوه للنار ما و »مرداد« سمّوه
  ره.یغ

 هـو عقـل لها ۀیاالنسان انّ یال ذهبوا االبصار و يدیاال یاول بارکال هؤالء انّ تظنّ ال و
 متعلّقـاً سیل شئ ونکی ان جوّزونی فیکف ن،یریثکال یف نهیبع موجود هو و ۀیلّکال صورتها
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 ؟یالتحصـ أشخاص و رةیثک مواد یف نهیبع واحد شئ ونکی ثم المادّة؟ یف ونکی و بالمادة
 ونکـی یحتّـ تحتـه ما ألجل اوجد ماانّ مثالً یاالنسان الصنم صاحب بأنّ مواکح انّهم ال و

 مـذهبهم، ذاکـ انک لو فانّه السافل؛ ألجل حصلیال أنّ یف مبالغۀ الناس أشدّ فانّهم له، قالباً
  ۀ.یالنها ریغ یال آخر مثال للمثال ونکی أن للزمهم
 ذوات یهـ بل ما، وقتاً تنحلّ ان لزمی انّه قالی یحت بۀکمر بأنّها مونکحی انّهم تظنّ ال و

 عیـجم من المماثلۀ المثال شرط من سیلو  بۀکمر االّ أصنامها تصوّری لم انو  ۀینور طۀیبس
 یفـ مـا مثـال یهـو  نیریثکلل مطابقۀ الذهن یف ۀیاالنسان انّ سلّموا نیالمشّائ فانّ الوجوه،

 متجـوهرة ال و متقـدّرة ریغ یهو  مجرّدة ریغ یه انیاالع یف ما و مجرّدة انّها مع انیاالع
 ونکـی أن ضاًیأ لزمهمی الو  ۀیلّکبال المماثلۀ المثال شرط من سیفل ان.یاالع یف ام بخالف

 مـن ناسـبهی أمر له بوجوده ستقلی شئ لّک بل ن،یرجل ذا الشئ ونکل ذاک و مثال ۀیوانیللح
 النـور عـالم یف قاهر نور ونکی بل آخر، کللمس و مثال کالمس حۀیلرا ونکی فال القدس.
 یفـ ظلّه وقع اذا و القهر؛ و اللذّة و المحبّۀ من ئاتیه و األشعّۀ من ۀینور ئاتیه له المحض

 مـع ۀیاالنسـان صـورةلا أو الطعـم مع رکالس أو حۀیالرا مع کالمس صنمه ونکی العالم، هذا
  قبل. من ورةکالمذ المناسبۀ یعل أعضائها اختالف

 یفـ اتیلّکال انّ و ۀیذهن المحموالت انّ رونکنیال همو  تجوّزات نیالمتقدّم المک یف و
 أشـعّۀ اخـتالف هیـف قـاهراً نـوراً انْ »اًیـلّک انساناً العقل عالم یف انّ« قولهم یمعنو  الذهن

 یعنـمب بـل محمول، أنّه یبمعن ال یلک هو و االنسان؛ سورة ریالمقاد یف ظلّه ونکی متناسبۀ
 مـا یلّکال هذا سیلو  االصل هو و لّکال أنّهکو  االعداد هذه یعل ضیالف نسبۀ يمتساو أنّه

 عـالم هـوو  متخصّصـۀ ذاتـاً له بأنّ معترفون فانّهم ۀ،کالشر وقوع منعیال معناه تصوّر نفس
 عنـونیال ۀیـجزئ ياخر و ۀیلّک رةک كاالفال یف سمّوا اذا و عامّاً؟ یمعن ونکی فیکف بذاته،

  ذا.که فتعلّم المنطق، یف المشهور یلّکال به
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ُثل اثبات یف الناس بعض به احتجّ يالذ ما و  ۀیانسـان یهـ بمـا ۀیاالنسـان انّ« مـن المُ
 الوحدة، یالتقتض ۀیانسان یه بما ۀیاالنسان فانّ م.یرمستقیغ المک »واحدة یفه رةیثکب ستیل

 ال ونکـی رةیـثکال ۀیاالنسـان قـتضی لم اذا سیلو  نیریثکال یعل مقولۀ ۀیاالنسان انتک فما
 اقتضـاء سیلـ ثرةکال اقتضاء عدمو  ثرةکالالّ رةثکال ضینق بل الوحدة، اقتضاء ثرتهاک اقتضاء

 اقتضـاء ال مـع صـدقه جـوزیف ثـرة،کال اقتضاء ال هو انّما ثرةکال اقتضاء ضینقو  ثرةک الالّ
 الحمـل ألجل حتاجیال الذهن، یف یه انّما لّکال یعل المقولۀ الواحدة ۀیاالنسان ثم الوحدة.

 اًیلّک أمراً ونکی ان وجبیال »باقٍ النوع و فاسدة االشخاص انّ« لیق ماو  ياخر صورة یال
 اءیاالشـ هذه مثلو  يالمباد عند و العقل یف صورة یالباق قول:ی أن للخصم بل بذاته، ماًئقا

  ۀ.یاقتناع
 أمـر یعلـ بل ات،یاالقناع هذه یعل بناء المشاهدات أصحاب و افالطون اعتقاد سیل و
 نهـایبع رهـاکذ یالتـ هـذه و »ۀً.یـنوران اًکـأفال التجرّد عند تُیرأ یانِ« افالطون قالو  آخر

 و االرض ریـغ االرض تبـدّل ومیـ« امتهمیق یف الناس بعض شاهدهای یالت یالعل السّموات
بِدع انّ عتقدونی انّهم یعل دلّی مما و 49»القهّار. الواحد هللا برزوا و السموات  و نـور لّکـال مُ

 یکـحو  العقـل عالم هو المحض النور انّ أصحابه: و افالطون به صرّح ما العقل، عالم ذاک
 یفـ يریف ،یولیاله عن مجرّداً ریصی و بدنه خلعی ثیبح احواله بعض یف ریصی انّه نفسه عن
 معلّق هایف موضوع أنّهک ریصیف .لّکبال طۀیالمح ۀیاالله العلّۀ یال یرتقی ثم البهاء، و النور ذاته
 حجبـتِ« قولـه یالـ مختصـره هـذا ما .یاالله الشاهق الموضع یف میالعظ النور يریو  بها
 نور، من حجاباً نیسبع و سبعاً هللا انّ« العجم و العرب شارع قال و »النور. کذل یعنّ رةکالف
حات ألحرقت وجهه عن شفتْک لو بُ  نـور« اهللا هیـال یأوحـ و »بصـره. كادر مـا وجهـه سُ
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  »ينور من العرش انّ« قال و »االرض، و السّموات
 كنور كدری فال ،کخلق دون احتجبتَ النور! نور ای« ۀیالنبو ۀیعاألد من الملتقط من و
 نـور ایـ االرض. اهـل كبنور استضاء و السّموات اهل كبنور استنار قد النور! نور ای نورٌ.

 مـأل يالـذ کوجه بنور کأسأل« المأثورة الدعوات من و »نورٍ. لّک كبنور خامد نور! لّک
 مـن الشواهدو  هاًیتنب بها نبّهتُ بل حجّۀ، ونکلت اءیاألش هذه أورد لستُ و .»کعرش انکأر

  .یحصیال مما نیاألقدم ماءکالح المک و الصحف
  

  اشرف انکام قاعده
 يامـر ،اخـسّ از شیپ اشرف نکمم وجود ،باشد داشته وجود یاخس نکمم هرگاه

 شیپـ هکـ است آن يدهندهنشان ،اخسّ نکمم وجود در واقع است. يضرور و یحتم
 یکی هک دارند یلوازم موجودات گر،ید ریتعب به است. افتهی وجود شرفا نکمم ،آن از
 است. رهیزنج و مجموعه کی يهاحلقه دیشا و دیبا يهمانند و وستهیپ ارتباط هاآن از
 نیقـیبـه باشـد، داشـته تحقـق و وجـود ناقص مرتبه ای نیفرود مراتب از يامرتبه اگر

 يوجودها ستین نکمم داشت. واهندخ وجود املک و اشرف و یاعل و نیفراز مراتب
 داشته بروز و ظهور اخس، يهایهست و باشند داشته تحقق محدود موجودات و ناقص
 نداشـته وجـود اشـرف و تمـام تـام، امل،ک يوجودها یول باشند شده دایپ و داریپد و

  باشند.
  
  اشرف انکام قاعده لیدال

 یعقلـ اتبکم هم ،است یمکحِ يهانحله همه توافق مورد قاعده نیا هک جاآن از 
 را آن یشـفک اتـبکم هم و اندردهک هیارا آن بر يمتعدد نیبراه و دانندیم لمدلّ را آن
 يهـاقالـب در ،انـدافتـهی خودشـان مشاهدات در هک را چهآن و دانندیم مشاهده قابل
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  اند.ردهک انیب یفلسف
  م.ینکیم مطرح اشاره به هک دارد یمقدمات لیدل نیا م:کی لیدل
 اشـرف نکـمم ایـ ،باشـد داشـته وجـود اخس نکمم هک یدر صورت مقدمه: نیاول
 اسـت آمـده دیپد اخس نکمم لهیوسبه ای ،دارد وجود اگر ندارد. وجود ای دارد وجود
 اخـس با همراه هکآن ای و است آمده دیپد اخس از پس وجود، مراتب سلسله در یعنی
 از شیپـ هکـ اسـت نیـا سوم تمالاح و است گرفته قرار اخس عرض در و آمده دیپد

 ایـ ندارد وجود اصالً ای دارد. فرض چهار مجموع در مسأله نیا باشد. آمده دیپد اخس
 وجـود آن مرتبـه در و اخـس همـراه ای ،است افتهی وجود آن لهیوسبه و اخس از پس
 يهـافـرض از فـرض سـه چـون و است آمده وجودبه اخس از شیپ ای و است افتهی
  ماند.یم یباق است، قاعده نیا مفاد همان هک ریاخ فرض تنها ،است باطل ادشدهی

 
  گانهسه يهافرض ابطال

  اخس از پس اشرف نکمم شیدایپ
  باشد. آمده دیپد اخس لهیوسبه و اخس از پس اشرف نکمم اول: فرض
 شیدایـپ علـت هکـ است نیا آن يالزمه رایز است، روشن امالًک فرض نیا بطالن

 خـود علـت از اشرف و ياقو اتم، معلول، جهیدر نت و باشد اخس يامر اشرف، نکمم
 و مقـدم انیـم تیـمعلول و تیـعل رابطه ينشانه ،وجود در تأخر هک خاطر نیبد .باشد
 د،یـآیمـ دیـپد يزیـچ از پـس زمان، لحاظبه نه رتبه، لحاظبه يزیچ اگر است. مؤخر
 و دارد ریتـأث متـأخر موجـود شیدایـپ در متقـدم، موجـود آن هک است نیا دهندهنشان
 نکـمم سـت.ین گونهنیا یزمان يتأخرها و تقدم اما ،دارد تیعل جنبه و تیفاعل سمت
 تیمعلول و تیعل رابطه یول ،باشد متأخر يگرید دهیپد از یزمان نظر از يادهیپد است
  باشد. نداشته
 باشـد داشته تقدم انسان بر قرن دو ،یزمان لحاظبه ،یاهیگ شیدایپ نمونه، عنوان به
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 دوآن انیـم آن، ماننـد و یعلّـ رابطه چیه و باشد آمده دیپد آن از پس قرن دو انسان و
  باشند. نداشته هم دیشا و باشند داشته استعداد و إعداد رابطه دیشا ؛باشد نداشته وجود
 ایـ اتـمّ ریغ و اتمّ از سخن یعنی گرفت قرار نظر مورد ،يوجود مراتب هرگاه یول
 اسـت. علـت است، مؤخر هکآن به نسبت است، مقدم هکآن شهیهم باشد، ناقص و تام
  است. شده لحاظ تأخر و تقدم از نظر قطع و رأساً تیعل ،فرض نیا در گذشته، نیا از

 باشـد، آمـده دیپد اخس لهیوسبه و اخس از پس اشرف نکمم اگر صورت، هر در
 و باشـد داشـته تیـعل سـمت اشرف، نکمم يبرا اخس نکمم هک است آن اشالزمه
 يزیـچ نیچنـ هکآن حال و باشد علت از اشرف معلولْ هک است آن سخن نیا يالزمه
 هکـ باشـد داشته یستگیشا و یمالک و يزیچ معلول، هک است محال یعنی است. محال
 اسـت. داده معلـول بـه هکـ باشـد یمـالک فاقد ،علت جهیدر نت و باشد نداشته آن علت
 علـت چون و باشد مالک یمعط تواندینم ست،ا یمالک فاقد هک يزیچ هک است روشن
 يضـرور آن يبـرا وجدان هکبل دارد تناسب وجدان با ،دارد یبخشندگ و اعطاء سمت
  است. محال شیبرا فقدان و

 .ندک عطا شیخو معلول به راآن تواندینم ندارد، را یمالک هک یعلت هک است یهیبد
 گونـههمان رایز .باشد خودش از تريقو علت تواندینم ،بود فیضع معلولْ هرگاه پس
 هـاداشـته نـهیزم در اعطـاء و اسـت مطـرح اعطاء مسأله تیعل بحث در شد، اشاره هک
 اگـر پس .ردک نخواهد عطا يگرید به ،باشد نداشته را يزیچ یسک تا ؛است ریپذانکام

 توانـدینمـ اسـت، مالک فاقد چون و است ماالتک از ياریبس فاقد ،باشد اخسّ علتْ
  است. نادرست اخس نکمم از اشرف نکمم تأخر فرض پس باشد، مالک آن یمعط

  
  اخس با اشرف نکمم یعرضهم

  اشرف نکمم و اخس نکمم بودن عرضهم دوم: فرض
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 نـه ،باشـند آمده دیپد هم عرض در اشرف و اخس هک است یمعن نیبد فرض نیا
 و اسـت تنادرسـ هم نیا س.کبالع ای و باشد مؤخر اخس و مقدم اشرف نکمم هکآن
 نه و باشد اشرف نکمم شیدایپ در واسطه اخس نکمم نه هکنیا فرض ،گرید ریتعب به
 از ریـثک صدور اشالزمه رایز است، باطل ـ است نیهم یعرضهم يمعنا هکـ  سکبالع
 و بسـاطت وحـدت، بـهبـا توجـه  واحـد علـت یعنی بود، خواهد واحد أنّه بما واحد
 هـم نیـا هکـ باشـد متعـدد و ریثک امور مرتبههم ای زمانهم شیدایپ علت آن، صرافت
  است. محال

 ریـثک ،ندارنـد اگـر ندارنـد. ایـ دارنـد ممتـاز يهاجهت ای شده ادی ریثک موجودات
 آمده دیپد نوراالنوار در ازیامت جهتکی از دیبا باشند، داشته ممتاز جهت اگر و ستندین

 اسـت، واحـد هک جهت آن زا واحد، جهت کی از ستین نکمم گر،ید ریتعب به باشند.
 هـم دو آن بـودن عـرضهم فرض پس 50.باشند آمده دیپد متقابل و ریمتغا امر دو نیا

  است. باطل
  

  اشرف نکمم عدم
  باشد امدهین دیپد اصالً اشرف نکمم سوم: فرض
 نکـمم از شیپـ نـه ؛باشد امدهین دیپد اصالً اشرف نکمم هک است نیا سوم فرض
 اگر رایز است، نادرست هم فرض نیا آن. عرض در و ههمرا نه و آن از پس نه اخس،

                                                 
اي است که در فلسفه بیان شده است و آن سنخیت میان علت و معلول است البته این مبتنی بر نکتهـ 50

که اصل علیت هم بر همین سنخیت استوار است و اگر کسی سنخیت را انکار کند، در واقع علیت را انکار 
اش آن است که هر چیزي از هر چیزي د. زیرا الزمهکرده است، اگرچه در زبان علیت را پذیرفته باش

هاي معین است که از چه که در علیت اهمیت دارد، تنها صدور نیست بلکه صدور با ویژگیصادر شود. آن
غیر آن مبدأ صدور، نتواند صادر شود، یعنی سنخیت و الزمه سنخیت این است که کثیر از واحد صادر 

  .نشود
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 بـر و نـدارد یامتنـاع گونهچیه و است نکمم وجودش هک ن حالیدر ع اشرف نکمم
 هـا،نـهیزم اسـتعداد، ت،یـقابل بـر یعنـی نـدارد، توقف فاعل تیفاعل جز يگرید يامر

عدّات  بـا برابـر انشکـام رایـز است، محال عقالً د،یاین دیپد ندارد، توقف آن مانند و مُ
  بود. خواهد وجودش
 نوراالنـوار ایـ یتعـال واجب در چهآن ،است شده گفته گرید يجا در هک طورهمان

 وجـودش هک یصفت هر یعنی دارد، ضرورت جهت دارد، یانکام جهت ای است نکمم
 نسـبت هک يزیچ دارد. ضرورت باشد، نکمم یتعال واجب يبرا اتصافش ای اثباتش ای

 برابـر س،کبـالع ای آن به او اتصاف عدم و اتصاف یعنی باشد برابر نآ به یتعال واجب
 هکـ اسـت يزیچ دهندهنشان اتصاف، عدم و اتصاف نیا رایز است، محال يامر باشد،
 حـد از خـروج يبـرا و اسـت گرفتـه قرار عدم و وجود مرز در و عدم و وجود انیم

  دارد. مرجّح و علت به ازین استواء،
 عـدم و وجود به نسبتش تیماه هکبر فرض  و باشد تیماه با اصالت هکبر فرض 

 یتعـال واجـب تیـماه باشـد، داشـته تیـماه یتعـال واجب هکبر فرض  و باشد برابر
 و لیاصـ وجـود خـواه وجـود، عنـوانبه يزیچ هک ستین نیچن یعنی ست،ین گونهنیا
 یعروضـ علـت بـه ازمندین شود؛ عارض یتعال واجب بر یانتزاع وجود خواه ،یقیحق
ل؛ و باشد  ایـ هیـالفاعل تـامّ فاعـل هکـ یصـفات مجموعـه پس ر.یفق و باشد ازمندین معلّ

  است. يضرور و واجب او يبرا آن وجود ،دارد انکباالم نوراالنوار
 الوجـود نکـمم یعنـی باشد داشته یانکام وجود هک چهآن هک است خاطر نیهم به
 هکـ لیـدل نیـا بـه و شرط نیبد تنها ،باشد نکمم افتنشی تحقق و آمدن دیپد و باشد
  بود. خواهد يضرور و واجب يامر آن وجود ،نباشد هاتیقابل بر متوقف
 آن اشالزمـه ،باشد ردهکن دایپ تحقق اصالً ،است نکمم هک اشرف وجود اگر کنیا
 و باشـد الوجـود نکـمم هک چهآن رایز باشد، الوجودممتنع هکبل نباشد نکمم هک است
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 اشـرف نکمم اگر و است الوجوديضرور باشد، نداشته وقفت فاعل جز يگرید امر بر
 پـس .باشـد ممتنـع هکـ اسـت آن اشالزمه ،باشد افتهین وجود ،است الوجودنکمم هک
 نباشد الوجودنکمم است، الوجودنکمم هک حال نیع در يزیچ هک است نیا اشجهینت
  .است محال در هر صورت و است نفسه عن الشئ سلب و است تناقض نیا و

 نکـمم ذاتـاً هکـ جـاآن از ،باشـد ردهکن دایپ تحقق اشرف نکمم اگر ،گرید ریتعببه
 الوجـودنکـمم موانع، نیا خاطربه هک باشد یموانع خاطربه دیبا آن افتنین تحقق ،است
 ایـ است علت نبودن موجود ای امتناع، نیا عوامل است. شده ریبالغ الوجودممتنع ،یذات

 یاولـ اسـت. محـال اشـرف، نکممدر مورد  دو هر و ستعدادا و تیقابل نداشتن وجود
 اشـرف، چـه و اخـس چـه ،ناتکمم همه و انوار همه علت هک چرا است محال مطلقاً

 و نـدارد فـرض جـانیا ،است علت نبودن هک معلول امتناع علت پس ،است نوراالنوار
  است. محال هم دوم فرض دارد، وجود است نوراالنوار هک علت چون
 ...و هـاقـوه اسـتعدادها، ها،تیقابل نبودن موجود اشرف، نکمم امتناع علت هک نیا
ه به وابسته هک یموجودات و ناتکمم مورد در شرط نیا رایز است، محال زین باشد  مـادّ
 گونـهچیه اشرف نکمم اما است، تصور قابل هستند، آن مانند و تیجسمان و تیقابل و

  ندارد. ییستعدادهاا و هانهیزم و عوامل نیچن به یوابستگ
 و تیـقابل ماده، هک باشد نیا اشرف، نکمم نداشتن وجود علتِ اگر گر،ید ریتعب به
 و باشـد يمـادّ ،اشـرف نکمم هک است نیا اشالزمه ،ندارد وجود آن شیدایپ استعداد

  ست.ین رسازگا بودنش اشرف با نیا
  
  يماد اشرف نکمم

 میریـبگ نظـر در را یاشـرف نکمم کی میتوانیم هک شود گفته است نکمم پرسش:
ه نیهم خود هکبل باشد يمادّ هک  را يمـادّ جهـان نیهمـ هک دارد يرادیا چه باشد. مادّ
 آن نداشـتن وجـود علت است، اشرف نکمم هکنیا با جهیدر نت و میبدان اشرف نکمم
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 بالـذات نکـمم پـس نـدارد، وجـود آن ياستعدادها و هانهیزم ها،تیقابل هک باشد نیا
  ر.یبالغ متنعم و است

ه و سـتین يمادّ هک چهآن پاسخ:  تصـور آن در تیـقابل و اسـتعداد و مـدت و مـادّ
ه جهـان از تراملک گر،ید ریتعب به بود. خواهد آن از اشرف شود،ینم  تصـور قابـل مـادّ

 مجـرد ذاتـاً ای بود خواهد مجرد فعالً و ذاتاً ای ؛بود خواهد يرمادیغ يزیچ آن و هست
.فع نه ،بود خواهد  رضفـ ،باشد اشرف نکمم ،يماد نکمم جهان هک فرض نیا پس الً
 تـا ندارد وجود يزیچ آن از فروتر ،شد گفته چهآن بر عالوه رایز ست،ین یرشیپذقابل
 نکـمم ماّده، جهان از فروتر جهان آن و است اشرف نکمم ماده، جهان نیا شود گفته

ه از فراتر اشرف نکمم دیبا پس اخس.   باشد. مادّ
ه هک شد گفته گرید يهابحث در ،گذشته نیا از  جـز و نـدارد یتیفعل گونهچیه مادّ
ه جز هک يموجود از فروتر گرید .ستین يزیچ بودن قوه ه و قوّ  تیقابل جز و بودن مادّ
 جهـان ایـ موجـود گاهآن و مینک تصور اخس را آن تا ندارد وجود ست،ین يزیچ بودن

ه جهان از اخس يوجود ضفر اصالً پس م.ینک تصور اشرف را يمادّ  تصـور قابـل مادّ
 موجـود پـس اسـت، وجود مرتبه نیفروتر و اخس ماده، جهان خود ن.یا بنابر ست.ین

  باشد. يرمادیغ يامر دیبا آن، از اشرف
  

  اخس از شیپ اشرف وجود
 اگـر و اسـت محـال باشـد، نداشـته وجـود اشرف نکمم اگر میگفت چهارم: فرض
 نکـمم از پس اگر و است محال هم آن باشد، اخس نکمم همراه و باشد داشته وجود
 یبـاق قسـم کیـ تنهـا چهارگانـه يهـافرض انیم از پس .است محال زین باشد اخس
 شیپـ آن وجـود اًیثان و باشد داشته وجود اشرف نکمم اوالً هک است نیا آن و ماندیم
  باشد. اخس نکمم از
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  برهان گرید ریتقر
 چنـد ،باشـد نداشـته وجـود اشرف نکمم یلو باشد داشته وجود اخس نکمم اگر
  است. محال یکی جز هاآن همه هک است طرح قابل فرض
  

  باشد آمده دیپد باواسطه اخس نکمم م:کی فرض
ه کـنیـا فرض رایز است، فرض خالف باشد، آمده دیپد باواسطه اخس نکمم اگر
 اشـرف نکـمم نداشـتن وجـود بـا باشـد، داشـته وجـود اخس نکمم از شیپ يزیچ
 انکـام قاعـده ،باشـد رشیپذ مورد اگر( ست.ین رشیپذ مورد ن،یبنابرا است، سازگارنا

  .)است شده اثبات اشرف
  

  باشد آمده دیپد واسطهیب اخس نکمم دوم: فرض
 حـق از زیـن اشـرف ن حـالیدر ع و باشد آمده دیپد واسطهیب اخس نکمم هکنیا
 هـم و اخـس نکمم هم شند،با هم عرض در یعنی باشد شده صادر نوراالنوار ای یتعال
 باطـل هم فرض نیا باشند. شده صادر نوراالنوار از هم عرض در دو هر اشرف نکمم

  است.
  

  باشد آمده دیپد اخس واسطهبه اشرف نکمم سوم: فرض
 فـرض نیـا .باشد آمده دیپد آن از و اخس واسطهبه و اخس از پس اشرف نکمم
 داشـته اشرف يبرا تیعل سِمت س،اخ هک است نیا اشالزمه رایز است، نادرست هم
  است. محال هک باشد اخس معلول اشرف، و باشد
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  باشد امدهین دیپد اصالً اشرف چهارم: فرض
در  و اخـس از نـه و باشـد آمده دیپد واجب از نه اشرف هک است نیا گرید فرض
 هکـ اسـت نیـا اشالزمه رایز است، محال هم فرض نیا .باشد امدهین دیپد اصالً واقع
 بحـث رایز .است فرض خالف نیا و است نکمم هکآن حال و نباشد نکمم آن ودوج

 بـودن، اشـرف بـر عـالوه هکـ يزیچ یعنی اشرف، ممتنع نه است اشرف نکمم درباره
 دیـپد اخس از نه اشرف نکمم هک فرض نیا هکنیا بر عالوه دارد. هم يوجود انکام

 نکـمم شیدایـپ در نوراالنـوار هکـ دارد را امـدیپ نیـا ،يگـرید امر از نه و باشد آمده
  است. محال هم نیا .باشد نداشته را آن جادیا قدرت ای و نباشد تام علت اشرف،
 نکـمم جـادیا يبـرا نوراالنوار تیفاعل جهات هک است نیا اشالزمه گر،ید ریتعببه
 م،یبـود ردهکـ فـرض واجـب الوجـود هکـ را چهآن پس نباشد، یافک و بسنده اشرف،

 الجهـاتعیـجم من و است هیالفاعلتام واجب الوجود رایز بود، نخواهد واجب الوجود
 نیچنـ و نـدارد آن مانند و یاستک و نقص گونهچیه و است املک و تام دارد؛ ضرورت

  ست.ین تصور قابل او يبرا يزیچ
 بـا ایـ و باشد نداشته وجود واسطه و رابطه اخس، و اشرف نکمم دونیا انیم اگر
  ندارند. ای و دارند یمعلول و یعلّ اطارتب ای نباشند، هم

 یسـوم علتِ معلولِ دو هر هک است نیا آن یمعن ندارند، یمعلول و یعلّ ارتباط اگر
 واحـد از ریـثک صدور همان نیا و هستند نوراالنوار معلول واسطهیب در واقع و هستند
  است. محال هک است
 دوآن از یکـی هکـبل ندارند وجود هم با ندارند، یمعلول و یعل رابطه هک دونیا اگر
 یتعـال واجـب هکـ اسـت نیـا فـرض نیـا الزمـه ندارد، وجود يگرید و دارد وجود
  نباشد. هیالفاعلتام

ن یـدر ا دارد، وجـود یمعلـول و یعلـ رابطـه هـاآن انیم و دارند وجود دونیا اگر
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 از اخـس نکـمم گاهآن ،باشد شده صادر نوراالنوار از اشرف نکمم اول دیبا ،صورت
  باشد. آمده دیپد آن

 اصـالً ،یهسـت عـالم در یعنی باشد، ردهک دایپ تحقق واسطه بدون اخس نکمم اگر
 شـده صـادر نوراالنـوار از واسـطهیب اخس نکمم و باشد نداشته وجود اشرف نکمم

 بـه هـمآن باشـد، یتجـاف ناقص، معلول و تام علت انیم هک است نیا اشالزمه باشد،
 شده صادر یتعال حق از هک يموجود نیاول هک است نیا اشهالزم یعنی مرتبه، نیچند
 نداشـته انکـام حـدّ در ای اول صادر تیقابل حد در را یتعال واجب صفات تمام است،
 در باشـد، نداشـته شـباهت و تیسـنخ خـودش علـت بـا معلول گر،ید ریتعب به باشد.
 داشـته وجود یرارتح منبع کی اگر مثالً هک است گونهنیا بالضروره و شهیهم هکیحال
 از فروتـر و يبعد و صد درجه انیم فاصله نیاول ،باشد صد آن حرارت درجه هک باشد
 ایـ نـه و نود هک است نیا اشالزمه رایز باشد، آن مانند ای دو ای و کی درجه دینبا آن،
 نیاولـ دیبا پس است، محال يامر نیا و باشند گمشده گرید يهادرجه و هشت و نود

 صـفر بـه تـا شـود مکـ گونـهنیهم و باشد آن از شتریب ای نه و نود صد، از سپ فاصله
  برسد.
  
  عتیطب جهان در قاعده انیجر
 زیـن تیـقابل بـه فاعل تیفاعل بر عالوه هک يمادّ موجود هرگونه و عتیطب عالم در
 تصـور را ییگردوهـا نمونـه عنـوانبه ست.ین يجار اشرف انکام قاعده ،دارد یبستگ
 مینـک تصـور را ییگردوهـا میتوانیم است، لوگرمیک کی هاآن از عدد صد هر هک دینک
 باشـد لوگرمیک کی هاآن عدد نود هر هک ییگردوها مثالً باشند، داشته يشتریب وزن هک
 شـتریب وزن بـا ییگردوهـا میتوانیم طورنیهم ند.تراملک تیمک نظر از گردوها نیا و

 باشد، لوگرمیک کی هاآن از عدد هشتاد هر هک مینک تصور ییگردوها اگر و مینک تصور
 هـاآن عـدد پنج ده، ست،یب پنجاه، ای هاآن عدد هفتاد هر هک ییگردوها و است تراملک
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 م.یدهـ ادامـه را مـانتصورات میتوانیم گونهنیهم و است تراملک باشد، لوگرمیک کی
 دو هـاآن از یکـی هـر لوگرم؛یک کی هاآن از یکی هر هک مینک تصور را ییگردوها اگر
  است. گونهنیهم زین تیفیک نظر از و... و لوگرمیک

 آن تحقـق یولـ ردکـ تصـور را اشـرف موجود توانیم عت،یطب و اتفاقات عالم در
 اشـرف انکـام قاعده رایز ست،ین يجار اشرف انکام قاعده در واقع و ستین يضرور
 یبسـتگ هانهیزم و اتمعدّ ط،یشرا ها،تیقابل به يزیچ وجود هک است يجار ییجا در

 آن امدنین وجودبه يبرا هانیا از کیهر فقدان باشد، وابسته هانیا به اگر باشد. نداشته
 پاسخ است، امدهین دیپد هایژگیو نیا با ییگردو نیچن چرا شود گفته اگر ست.ا یافک
 نـهیزم و اسـت نداشـته وجـود آن تیـقابل هکـ لیدل نیبده کنیا آن و است روشن آن
 بـه وابسـته هکـ یموجـودات و يرمـادیغ موجـودات در است. نبوده فراهم آن شیادیپ
 انکـام هکـ لیدل نیبد است، يجار شده ادی قاعده ستند،ین اتمعدّ و طیشرا و اتیقابل
  است. بسنده هاآن تحقق يبرا یموجودات نیچن

  
  اول نور از اشرف يموجود تصور

 میبـدان اشـرف نکمم را آن و مینک تصور را اول نور از اشرف توان،یم ایآ پرسش:
 ينـور آن از گاهآن م،یبدان موجود را اول نور از اشرف ينور قاعده، نیا يمقتضا به و
 بـه و میبـدان نکـمم را آن و مینـک تصـور اشرف ينور زین است اول نور از اشرف هک
 بـا د؟یـانجام نخواهد تسلسل به يزیچ نیچن ایآ م؟یبدان موجود را آن قاعده نیا مکح

 و حـدّ زیـن مجـردات در قاعده نیا انیجر هک گفت توانینم ایآ هافرض نیا بهتوجه 
 فـرض برحسـب هکـ يگـرید موجـود ،اشـرف انکام قاعده طبق مییبگو ای دارد؟ دیق

 داشته وجود دیبا تینهایب تا طورنیهم و است اشرف هم آن از اشرف و است اشرف
  باشد؟
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 نـدارد یمـانع باشد، داشته را آن تصور توان یسک اگر هک گفت توانیم بدواً پاسخ:
 چگونـه یولـ باشـند داشـته وجـود اسـت نکـمم اشرف موجودات آن شود گفته هک
 نیـا میدیـد و میردکـ تصور را یانسان نفوس ما مینک فرض رد؟ک تصور را آن توانیم

 تصـور میتـوانیمـ يبعـد مرتبـه در .ستندین مجرد فعالً یول مجردند ذاتاً اگرچه نفوس
. هـم و باشـد مجـرد ذاتـاً هم هک باشد داشته وجود يگرید زیچ هک مینک  نیچنـ فعـالً

 وجـود دیبا حتماً اشرف انکام قاعده مکح به و است اشرف یانسان نفس از يموجود
ن یدر عـ و مینک تصور را آن از اشرف و ترتام يموجود میبخواه اگر حال باشد. داشته
 را يزیـچ نیچن چون و م؟ینک تصور دیبا ار يزیچ چه نباشد، هم واجب الوجود حال
 موضـوع انتفـاء بـه سـالبه اشرف، انکام قاعده انیجر ینف پس م،ینک تصور میتوانینم

 فاهمه افق از خارج هکنیا اما ندارد. اربردک يمورد نیچن در قاعده نیا ن،یبنابرا .است
 افـق و رهیـدا در مییبگـو هرچـه رایـز گفت توانینم يزیچ است، چگونه عالم انسان
 هکـ دارد يااندازه و حد اشرف، نکمم از ما تصور پس، آن. از رونیب نه ،ماست فاهمه
 گونـهنیا اگر رایز ست،ین يجار قاعده ،مینکن تصور تا و ستین تصور قابل آن از فراتر
 نـد،ک تصـور نتواند انسان هک را يزیچ هست، هک است، یانسان فاهمه به مربوط قواعد

  بود. نخواهد زین يدقواع نیچن موضوع
 نـور، فـرض م،یدانست اول را يموجود ای عقل نور، هرگاه هک است نیا قیدق پاسخ
 .انجامـدیمـ تناقض به چون است محال باشد، آن از اشرف هک يگرید موجود ای عقل
 اسـت نیـا اشالزمـه باشد، اشرف م،یاردهک فرض اول هک يموجود از يزیچ اگر رایز
 یعقلـ قاعـده هـر و قاعـده نیـا پـس نفسه. عن الشئ سلب ینعی نباشد، اول اول، هک
 ممتنعـات، وجـود فـرض رایـز ممتنعـات، نـه ،دارد اربردک ناتکمم حوزه در يگرید

  د.یآیم حساببه مهمالت از ینوعبه و ندارد یمعن و مضمون
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  اخس انکام قاعده با اشرف انکام قاعده تفاوت
 یپـ یعنـی اشرف انکام قاعده .است اخس انکام قاعده از ریغ اشرف انکام قاعده
ه جهان از بردن یپ اشرف؛ به اخس از بردن  مثال؛ عالم یعنی آن از اشرف یعالم به مادّ
 يامرتبه هر از طور،نیهم و دنیرس عقل عالم یعنی آن از اشرف یعالم به مثال عالم از
 تـا )شـهود در خواه و یذهن كادرا در خواه( دن،یرس آن ترتام و فراتر مرتبه به عقل از
 اخـس انکـام قاعـده یول .نباشد نکمم آن از ترتام و باالتر هک میبرس يانقطه به هکآن
 از و عـتیطب بـه مثـال از بـردن، یپ مثال به عقل از ؛بردن یپ اخس به اشرف از یعنی
  نباشد. ریپذانکام آن از فروتر هک يانقطه به دنیرس یعنی افتنی دست ماده به عتیطب

 
  مدبرات بر ولعق شرافت
 و دارنـد ارتباط یجزئ موجودات با مدبّرات رایز است، اشرف مدبّرات، از قاهر نور
 نبودند، یجزئ اگر رایز هستند، یجزئ زین خودشان مرتبط، امر دو انیم تیسنخ خاطربه
 هسـتند یلّـک عقول یول .باشند داشته ارتباط هاآن با و تیسنخ اتیجزئ با نبود نکمم
 نه و ترندکینزد یکی به نه ؛است برابر اتیجزئ همه به هاآن نسبت ن،یرابناب ،یجزئ نه
 تصـور قابـل یجزئـ موجـودات و یلّـک عقول انیم بعد و قرب نسبت دورتر. یکی به
  هستند. اشرف نفوس، از عقول پس ست،ین

 انیـم متعـدد زاتیتمـا وجـود دهنـدهنشـان مـدبّرات، یعرض تعدد گذشته، نیا از
 فـرع تعـدد، داشـت. نخواهنـد ثـرتک و تعدد باشند، نداشته زیتما گرا رایز هاست،آن
 سـتند.ین گونهنیا عقول یول .زندیمتماگر یدکی از تعدد، لیدل به هاآن پس است، زیتما

 و شـدت به و رتبه به هاآن زیتما یول دارند زیتماگر یدکی از ینوعبه زین عقول اگرچه
 عقـول ایـ قـاهر انـوار وجود پس .يزیچ هب نسبت فقدان و وجدان به نه ،است ضعف
  اشرف. و است نکمم
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  آن وجود ضرورت و انوار عالم یشگفت
 هکـ یبـیترت و نظـمو  اتیماد و عناصر عالم و ظلمات عالم يهایشگفت و بیعجا

 شـود.یمـ میتسل آن برابر در یآدم عقل هک است آورشگفت چنان دارند، وجود آن در
 باشـد داشـته وجود تواندیم زین قاهر انوار عالم در عقولرالیمح ژهیو بیترت و نظم نیا
 خواهـد تـربیـعج و ترقیدق و آورترشگفت اریبس ،باشد داشته وجود جاآن در اگر و
 يهـاتیمحـدود و رندیرپذییتغ و ریفسادپذ برازخ و اتیاتفاق عالم هک خاطر نیبد .بود
 عـالم نیـا در هکـ ینظمـ نیرابناب .ستین نیچن عقول و انوار عالم یول دارند، يمتعدد
 هک جاآن از دارد. وجود انوار عالم در هک است ینظم از محدودتر مراتببه دارد، وجود
 بـرازخ و اتفاقـات عـالم يهـایژگـیو از زیـن آن يهایژگیو است، اشرف عقولْ عالم
 باشد داشته وجود اتفاقات و عناصر عالم از شیپ دیبا ؛است ترفیشر و ترتام مراتببه
 نیـا از شیپـ اسـت، اشرف عالم نیا بیعجا از عالم آن يهایشگفت هک جاآن از زین و

  باشد. داشته وجود عالم
  

  عقل ده به هاآن بودن محدود با عقول يهایشگفت يناسازگار
 يعنصر و یکفل برازخ و كافال يهایشگفت و بیعجا به ییسو از یمشائ يماکح
 بـاهم دونیا و انددانسته عقل ده در منحصر را ولعق گر،ید ییسو از و اندردهک اعتراف
 از آورتـرشـگفت اتیعنصـر و بـرازخ عالم هک است آن اشالزمه رایز ست،ین سازگار
 از و اسـت عـالم ده بـه منحصـر عقول عالم ییسو از هک خاطرنیبد .باشد عقول عالم
 ما،کح نظر به و دارد اندازه و حدیب و نامحدود يهایشگفت اتیعنصر عالم سو، گرید

 عقـول عـالم يهـایشـگفت هکنیا بهبا توجه  ست.ین محصور عتیطب عالم يهایشگفت
 و حـد از شیبـ اتیـاتفاق و عناصـر و عـتیطب عالم يهایشگفت و است ده به منحصر
 حـال و باشد اشرف عقول عالم از برازخ عالم هک است نیا اشالزمه پس است، اندازه
 سـتین اتیـاتفاق عـالم از اخس تنهانه عقول عالم هک بداییدرم صراحت به عقل هکآن
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 مراتـب بـه آن یگسـتردگ و یبزرگـ شرافت، مال،ک ست.ین سهیمقا قابل برازخ با هکبل
 نیمعـ عقول به منحصر عقول عالم هکبل دارد وجود عقول عالم تنهانه پس است، شتریب

 ازیـامت ییشناسا ییتوانا هک جاآن از است، چند عقول تعداده کنیا اما شود.ینم یمشائ
 نیا به میدانیم یول دارد، وجود عقل تعداد چه مییبگو میتوانینم م،یندار را هاآن انیم

  است. آن از شتریب اریبس و ستین محدود ند،یگویم ییمشا مانیکح هک يتعداد
 ،انـوار عـالم هکـنیـا و برازخ و انوار عالم انیم تیعل رابطه مکح به هکنیا جهینت 
 معلـول و اسـت مـلکا و اتمّ معلول از علت هکنیا مکح به و هستند برازخ عالم تعل

 هکـ گفـت تـوانیمـ اسـت، عقـول عـالم ظـلّ برازخ عالم جهیدر نت و است علت ظلّ
 حدیب بیعجا از ياهیآ و نشان و ظل ،برازخ عالم اندازه و حدیب بیعجا و هایژگیو
  است. هیعرض و هیطول عقول عالم اندازه و

  
  مُثُل و انوار عالم وجود بر یلیدل ماکح و اءیانب مشاهده
ل، و انوار عالم وجود بر یعقل لیدال بر عالوه  اءیانب مشاهده شد، اشاره آن به هک مُثُ

 وجود و تحقق بر یصادق گواه اند،شدهیم منسلخ و یته شیخو بدن از هک ییماکح و
 هکـ ستین عقل فهم ها،آن وجود بر لیدل تنها یعنی است، یعرض مدبّرات و قاهر انوار
 و انـدردهکـ مشـاهده را آن یبرخ هم ؛هست زین ریپذمشاهده هکبل ندکیم اثبات را آن
 بر لیدل اعتماد، مورد و صادق گزارشگر ای عالم خبر است. باز آن مشاهده يبرا راه هم

ق صادقِ اءیانب اخبار است. آن وجود  ضـت،ایر اهـل و بزرگ مانیکح نیهمچن و مصدَّ
 را آن هکـ اندگفته ماکح از ياریبس است. یطول و یعرض عقول وجود بر لیدل نیبهتر

 انبـاذقلس، سـقراط، افالطـون، ماننـد یسـانک اء،یـانب اخبـار بر عالوه اند.ردهک مشاهده
  اند.ردهک اعالم را خود مشاهدات و اندردهک دییتأ را اتینظر نیا ...و هرمس
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  دهمشاه اهل مشاهدات اختالف علت
 بـاهم چـرا انـد،بوده مشاهده اهل عرفا و ماکح از یبرخه کنیا بهبا توجه  پرسش:
 شـهود بـه هاآن یدسترس بهبا توجه  عرفا اختالف علت ،گرید ریتعب به دارند؟ اختالف

  ست؟یچ ریخطاناپذ علم و
 اًیـثان نند.کینم ینف را گریدهم ها،آن مشاهدات اختالفات وجود با عرفا اوالً پاسخ:
بـا توجـه  سک هر است. خودش نیشیپ يهاافتهی و ییتوانا اندازه به س،ک هر مشاهده

 ردهکـ مشـاهده هکـ چـهآن و رداد را قـتیحق وجوه از یکی دنید ییتوانا تش،یقابل به
 مطـابق هـم و یقطع هم و است صادق هم ست.ین زین بردارکش و است صادق است،
 یهسـت مراتـب از کیـدامک در هک دارد نیا به یبستگ یسک هر مشاهدات یول باواقع،
 نکمم و دارد ریخطاپذ شهود رسد،یم مشاهده به ینفسان مرتبه در هک یسک دارد. قرار
 هکـ است شده گفته هک است خاطر نیهم به باشد، طانیش القائات يو مشاهدات است
 بپرسـد یسـک از را مشاهداتش و هاافتهی صدق دیبا مشاهدات، گونهنیا ناظر و کسال
 داشـته وجـود معصـوم مشاهد کی دیبا دیاسات سلسله در ن،یبنابرا نباشد. ریخطاپذ هک

  خداست. یول همآن و ندک حیتصح را مادون مشاهدات همه هک باشد
  

  یاشراق خیش از ياخاطره
 د:یـگویمـ خود هکيطوربه بود، نهیزم نیا در یمشائ هینظر يجد طرفداران از يو
 اسـت، شـده مطـرح یاشـراق متکح در هک گونهنیبد را یطول و یعرض انوار ثرتک
 و رفتمیپـذینمـ را یمشائ گانهده یطول عقول از شتریب يزیچ و ردمکیم ارکان شدتبه
 دوام چـونهـم ارهـا،ک یبرخـ انجام با یول ردم،کیم رد را یعرض عقول جهت نیا از

 را یهـال لطـف افـتیدر تیـقابل و اسـتعداد درون، هیتصـف و اضتیر ثرتک و خلوت
 مشـاهده نیـا بـا و گشـتم لیـنا یقدسـ انـوار مشـاهده به ،جهیدر نت و آوردم دستبه

 هکـ شـوم آگـاه ياگونـهبـه ردم،کـیمـ ارکـان را آن شـتریپ هکـ چـهآندرباره  توانستم
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  باشد. ریدناپذیترد
  
  یاشراق متکح ازیامت
 تجربـه خـود هک است همان دهد،یم هیارا عقول نیا رانکمن يبرا هک یحلّ راه يو
 انـوار و قـاهر انوار ،یعقل لیدال با توانندینم یسانک اگر دیگویم رونیا از .است ردهک

 و خلـوت دوام قیـطر از یعنی رفتم، من هک بروند را یراه همان دیبا رند،یبپذ را مدبر
 تنهـانـه صـورت،نیـا در نند.ک دایپ دست یروحان و یقلب مشاهدات به اضتیر ثرتک

 بـا هک ابندییم دست یقیحقا به راه نیا از هکبل رندیپذیم و ابندییم را مدبرات وجود
  نباشد.ینم اسیق قابل يرکف و یذهن و یعقل كسلو و ریس گونهچیه

 و خلـوت دوام اگـر یعنـی باشـد، نیهم دارد، یاشراق متکح هک يازیامت تنها اگر
 تـوانیمـ د،شـو لحاظ یاشراق میکح یکادرا يابزارها از یکی عنوان به اضتیر ثرتک

 دارد، خـود نیگزیجـا و لیبـد يهافلسفه ریسا بر فلسفه نیا هک يبرتر و ازیامت گفت
 ثـرتک و خلـوت دوام یسک اگر گر،ید ریتعب به ندارد. همانند و همتا هک است يازیامت
 مشـاهده لحظـه کیـ در و بزنـد یبرق آغاز همان در است نکمم باشد، داشته اضتیر

 از آن یینمـاواقع و شفک و ارزش هک ابدی دست ینیقی انچن به عقول، و عتیطب عالم
 اگرچـه باشـد، شتریب یذهن يهاصورت و یحصول علوم در انغمار سال چند و نیچند
  زودگذر. سخت و باشد الخاطف البرقک

 نیع در یول شودیم تمام و جهدیم لحظه کی هک است ينور ،مشاهده نیا يثمره
 البتـه ست.ین گرید علوم با اسیق قابل آن یینماواقع و نیقی ارزش است، وتاهک هکحال
 و رکـذ دوام و خلـوت ثـرتک هک طورنیهم یول گذراست و وتاهک نیچننیا آغاز، در
 و مجـرب يامـر نیـا ابـد.ییمـ گسـترش زیـن لحظـات نیـا ابـد،ییمـ ادامه اضتیر
  باشد. داشته ریتفس به ازین اگرچه ،است ریدناپذیترد



392 
 

 انـد،ردهکـ مطـرح زیـن گرید مانیکح هک یخاطرات و اشارات در راآن از ییهانمونه
 ثـرتک و رکـذ دوام و خلـوت دوام اهـل یجـوان دوران در یسـک اگر افت.ی توانیم
  د.یرس خواهد آن مانند و یعرض انوار و وتکمل مشاهده به او همانند 51باشد، اضتیر

  
  عتیشر ظاهر به کتمس
 ،امـور گونـهنیـا ،باشـد بنديپا عتیشر ظواهر به دقت،به و املک طوربه یسک اگر
 نـه ،باشد یعیطب شب نیهم شبش هک یسک اگر یعنی شد خواهد حاصل خود به خود
 بپـردازد، شـب ژهیـو يارهـاک به و باشد شب او يبرا مغرب اول از یعنی ؛یعیطب ریغ

 یولـ .بپـردازد زیـن خلوت به هک ردک خواهد دایپ را ياریبس ساعات شب نیا در حتماً
 وجـود یفرصـت نیچنـ شـود،یم شروع ازدهی و ده ساعت ازشان شب هک یسانک يبرا

 بـه او يبـرا وحـدت عامـل و خلـوت عامـل عنـوانبه شب و دارد وجود مک ای ندارد
 و یعـیطب يهـاخلـوت و شـبانه يرفتارهـا يژهیو آثار به جهیدر نت و دیآینم حساب
  افت.ی نخواهد دست ياراد

 ،مشـاهدات با همراه معرفت يژرفا و عمق به هک هددیم نشان یاشراق خیش تجربه
 هکـ افـتی دسـت تـوانیمـ یمعـارف بـه افت.ی دست توانیم هم یسالگ یس از شیپ
  ردند.ک دایپ دست بدان هم هولتک در و داشتند را آن يآرزو گرانید

 عقـول ونـان،ی بزرگ مانیکح تنهانه ند.کیم دییتأ را امر نیا زین گرانید مشاهدات
 هکـ زیـن ماکح گرید هکبل اند،ردهک مشاهده و شناخته را انواع ارباب و یعرض و یطول
 دایپ دست جهینت نیهم به اند،بوده مأنوس آن با و اندداشته یدست خلوت و اضتیر در
 هکـ انـدردهکـ مشـاهده را يامـور) است رانیا مانیکح مقصود( گرانید هکبل .اندردهک

                                                 
سه وشش ساله بوده است، این کتاب را نیز پیش از سیومرگ حدودًا سی شیخ اشراقی به هنگامـ 51

خاطر دوام خلوت و کثرت ریاضت به این نتایج سه سالگی، بهوسالگی نوشته است، بنابراین، پیش از سی
  رسیده است.
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 مشاهدات هک است نیا دهندهنشان و است امدهین زین ونانی مانیکح يهاگفته در یحت
 از دسـته نیـا نظـر بـه مثال، عنوان به .است بوده ترگسترده و ترعیوس و ترقیعم نانیا
 انـد،ردهک تماشا را آن هاآن و است خرداد نامش هک دارد النوعربّ زین آب یحت ما،کح

 نـامش هکـ دارد النـوعربّ هـم آتش است، مرداد نامش هک دارند النوعربّ زین درختان
 اسـتوار رکـذ و خلوت و اضتیر بر یمبتن مشاهدات بر هانیا يهمه است. بهشتیارد
 مـانیکح هکبل ندارد اختصاص نیزم مغرب مانیکح به سخن نیا ن،یبنابرا است. بوده
 هکـبل داشـتند بهره تنهانه مشاهدات نیا از باستان رانیا مانیکح مانند زین نیزم مشرق
  اند.داشته قیعم و فروا بهره

  
  یعیطب یلّک ای النوعرب

 مثالً هک گفتندینم و ستین و نبوده یعیطب یلک ،النوعربّ از بزرگ مانیکح مقصود
 نیـا هکـ گفتنـدینمـ و است آن ربّ ،یلّک صورت همان هک دارد یذهن یصورت انسان
 افـراد همـه برمـد و ربّ دارد، وجود ریثک افراد ضمن در هک) یعیطب یلک( یلّک مفهوم

 و تیـماد گونهچیه و است مجرد هک يزیچ است نکمم چگونه رایز .است انسان نوع
ه در ناًیع ندارد، تیجسمان  چـهآن گر،ید ریتعب به .باشد موجود آن يمادّ قیمصاد و مادّ

 داشـته ینـیع وجـود ،يمادّ وجود مرتبه در ستین نکمم ،)عقل مانند( است مجرد هک
 دارد، وجـود افراد ضمن در هک ،یعیطب یلّک النوع،ربّ از ماکح ودمقص ن،یبنابرا باشد،
  است. نبوده

 ایـ عقـل یولـ اسـت، بکمر دارد، وجود عتیطب جهان در چهآن ه،کنیا بر عالوه
 در سـتین نکمم نیبنابرا و بکمر نه باشدیم طیبس ،است واحد و مجرد هک النوعربّ
 .باشـد داشـته وجـود است، ریثک اجزاء يدارا هک فرد کی ضمن در ای ریثک افراد ضمن
 هـم بـاز م،یباشـ نداشـته شد، گفته چهآن مانند يشاهد و لیدل گونهچیه اگر یحت پس
 یعرضـ عقول و مُثُل انواع، ارباب هک است دیبع یبزرگان نیچن از هک مییبگو میتوانیم
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 موجـودات هکـ گونههمان بدانند. یمفهوم و یعیطب یلّک یعنی بدانند یجهاننیا امور را
 طیبسـ همه گر،ید جهان موجودات هستند، بکمر اجزاء ای و بکمر همه ای جهان نیا

  ندارند. بیکتر تیقابل و هستند
 حـال نیعـ در و باشـد داشـته وجـود بکمر افراد ضمن در طیبس است نکمم ایآ
 نکمم يزیچ نیچن هک است روشن باشد؟ نداشته هاآن به یشباهت و تیسنخ گونهچیه
 ضـمن در النـوعربّ یولـ دارد وجود افراد ضمن در یعیطب یلّک ل،یدل نیهمبه ست.ین

 یعیطب یلّک ،النوعربّ از مقصود ن،یبنابرا است، افراد بر طیمح هکبل ندارد، وجود افراد
  ست.ین

 مـانیکح مقصـود هکـنیـا گمـان به مانیکح از یبرخ هکنیا ته،کن نیا به توجه با
 الکاشـ اصـل اند،ردهک وارد الکاش آن بر است، یعیطب یلّک همان النوع،ربّ از یاشراق
 يامـر یعـیطب یلّک رایز ست،ین یعیطب یلّک النوعربّ از هاآن مقصود رایز ست،ین وارد
 یلّـک در .نـدارد بیـکتر عالنـوربّ یولـ شـودیم لحاظ آن در بیکتر ینوع هک است
 تیـماد با یعیطب یلّک شود؛ینم لحاظ هاآن در یول شودیم لحاظ ثرتک ینوع یعیطب

 يسـازگار تیـماد بـا و اسـت مجـرد و یعقل يموجود النوع،ربّ یول دارد يسازگار
 و دارد احاطـه افـراد بـر النـوعربّ یول است افراد ضمن در یعیطب یلّک وجود ندارد؛
  دارد. يریتدب هاآن به نسبت
  

  یعیطب موجودات يبرا النوعربّ بودن قالب
 سـتین نیا یهست عالم مراتب از يامرتبه در النوعربّ ریتصو و النوعربّ از منظور

 شـوند دهیآفر يمادّ و یعیطب موجودات قالب، آن اساس بر هک باشد یقالب النوعربّ هک
 قیمصـاد از یکـی هکـ جـاآن از باشـد، ازمنـدین قالب به نشیآفر اگر رایز ند،یآ دیپد و
 رهیـزنج نیـا و باشـند داشـته یقـالب دیبا زین هاقالب پس است، هاقالب خود نش،یآفر
 نشیآفـر ستین نکمم لیدل نیهم به است. محال و دیانجام خواهد تسلسل به هاقالب
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 و مجـرد و یعقل يهاقالب نه و یخارج و ینیع يهاقالب نه باشد؛ داشته ازین قالب به
 قالـب بـه ایـ هـاقالـب سلسـله در صـورت، نیـا در رایز ،یذهن و یعلم يهاقالب نه
 يجـابـه نـدارد یمـانع م،یردکـ دایپ دست اگر ؛مینکینم ای مینکیم دایپ دست قالبیب
 قالـب بـدون جانیهم باشد، قالب بدون نشیآفر ،یهست مراتب از مرتبه کی در هکنیا

 را نیوکـت و نشیآفـر و عـتیطب نتـوان هک است آن اشالزمه ،میردکن دایپ اگر و باشد
  رد.ک نییتب

  
  لّمکت و ابر بارش به نشیآفر هیتشب
 لسـوفانیف هکـبل اندردهک حیتصر تهکن نیا به نیزم مشرق و یاشراق مانیکح تنهانه
 انـدردهک دییتأ را آن مشرق و مغرب در هم عرفا و اندافتهی دست بدان هم نیزم مغرب
ل را آن یهمگ و  اشـاره صـورتبـه یبرخـ نیزم مغرب يعرفا انیم در اند،ساخته مدلّ
 را مطلـب نیـا امالًکـ ژنیار اتکاس ژان و هارتکا ستریما مانند یبرخ و اندردهک انیب

  اند.آورده يمتعدد يهامثال آن يبرا و ردهک میترس و ریتفس
 از بـرف ایـ بـاران قطرات شیدایپ یچگونگ به را نشیآفر ژن،یار نمونه، عنوان به 
 آن افتنیـ لکشـ و ابـر از بـاران قطره افتادن فرو ،يو گفته به است. ردهک هیتشب ابرها
 داده قـرار يروک ای يضویب قالب کی در را آن افتادن، فرو از شیپ هک ستین گونهنیبد
 ش،یدایـپ از شیپـ و نـدکیم دایپ هم لکش ش،یدایپ با همراه باشند. داده لکش بدان و
  هستند. همزمان ،یزمان نظر از آن قالب و وجود ندارد. هم لکش

 یلمـکمت هکـ گاهآن .اندردهک هیتشب لمکت به را نشیآفر زین مسلمان عارفان از یبرخ
 هکـ سـتین گونهنیا یول دارند، قالب و لکش همه لمات،ک نیا اگرچه د،یگویم سخن
 باشـند. داشته قالب و لکش لمه،ک عنوان به نند،ک دایپ ظهور لماتک نیا هک آن از شیپ
 یلکشـ نـه جاآن و دانشده جمع هیر در هک هستند ییهوا ش،یدایپ از شیپ لماتک نیا

 ،در هـر صـورت ننـد.کیمـ دایـپ قالب و لکش ش،یدایپ حال در یول یقالب نه و است
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 بـدون ییهـاخلقـت و هسـتند توأمان نشیآفر با یهست عالم در نشیآفر قالب و لکش
 دیـبا هم هاقالب خود باشد، خلقت شرط داشتن، قالب اگر ه،کآن حاصل هستند. قالب
  است. محال و انجامدیم تسلسل به نیا و باشند داشته قالب
 سـتین نکـمم ن،یبنـابرا نـدارد، توجـه سـافل بـه یعـال هکـ است نیا گرید لیدل

 موجـودات نشیآفـر يبـرا بـودن قالـب قصد به را مدبر انوار قاهر، انوار ای نوراالنوار
 ردهکـ توجـه سـافل بـه یعـال هکـ است آن اشالزمه رایز ند،یافریب یعیطب يمادّ یجزئ

  باشد.
 
  یعرض عقول از فنا و بیکتر ینف

 و هیـتجز در یبـکمر موجود هر هک جاآن از شود گفته تا ستندین بکمر انواع ارباب
با توجـه  و گرددیم لیتبد و منحل طیبس ياجزا به سرانجام ،ینیع و یذهن يهالیتحل
 اربـاب پـس رفـت، خواهنـد انیم از بکمر موجوداتِ آن ل،یتحل و هیتجز با هکنیا به
  بود. نخواهند يابد ،جهیدر نت و ریپذلیتحل زین نواعا

 هکـ انـواع اربـاب هیـنظر بـر یمشـائ مـانیکح از یبرخ الکاش نیا گر،ید ریتعب به
 آن و اسـت اسـتوار نادرسـت دهیـعق کیـ بر است، انواع ارباب نبودن يابد اشجهینت
 طیبسـ ينـوارا انواع، ارباب ،یاشراق متکح دگاهید از است. انواع ارباب بودن بکمر

 و لیتحل گونهچیه هک است خاطر نیهم به ندارند. یخارج بیکتر گونهچیه هک هستند
 ارباب هک شودیم نیا يریناپذلیتحل نیا جهینت و بود نخواهد روا هاآندر مورد  هیتجز
 ابـد تـا و سـتندین یرفتنـ انیـم از و یزمان و يادوره و یمقطع هستند، طیبس هک انواع
 اسـت. بیـکتر جینتـا از بـودن، یزمـان و يادوره و یمقطعـ رایز بود، دخواهن یماندن
 و گـردد یمنتهـ طیبسـ عناصـر بـه و شـود هیتجز است نکمم باشد، بکمر هک يزیچ

 و اسـت نشده لحاظ آن در یبیکتر گونهچیه هک يزیچ اما برود انیم از بکمر سرانجام
 بـود، نخواهـد روا هـم آن هیـتجز و لیـتحل تصـور شـود، ظالح هک ستین هم نکمم
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  بود. خواهند و هستند اند،بوده هک گونههمان انواع ارباب ن،یبنابرا
  

  يریپذهیتجز و بودن یجسمان
 صورت هک است خاطر نیهم به ت،یجسم با نه دارد تالزم تیمادّ با ینوعبه هیتجز
 امـر هکـبل سـتین ریپـذلیتحل و ریپذهیتجز یول است یجسم صورت اگرچه ،یجسم
 صـورت هک لیدل نیبد .ستین ریپذانکام آن لیتحل و هیتجز و لیتبد هک ستا یطیبس

 تنهـا اگرچـه( يمجرد امر چیه و دارد تجرد یول است جسم بر عارض اگرچه یجسم
ه از مجرد ه عوارض از مجرد نه ،باشد مادّ  اسـت خـاطر نیهمبه ست،ین ریپذهیتجز) مادّ
 یرفتنـ انیـم از و ندارنـد زبـول و یهنگـک حالـت رو،نیا از ستند،ین هم ریفسادپذ هک
ه لـوازم از همـه ،شـدن زبالـه و لیتحل و هیتجز و فساد و ونک ستند.ین  جسـم ایـ مـادّ

ه نیع يزیچ در اگر ن،یبنابرا آن. یاتصال صورت نه ،است يمقدار  نداشـته وجـود مادّ
 گفتـه چـهآن بـهبا توجـه  ست.ین ریپذهیتجز باشد، داشته وجود صورش اگرچه ،باشد
 در را آن هـاانسـان و دارد وجود زین متصل الیخ عالم در هک چهآن شودیم معلوم ،شد
 هـم زبـول و فسـاد ن،یبنـابرا سـت،ین ریپـذلیتحل و ریپذهیتجز نند،کیم مشاهده ایرؤ

  ندارد.
  

  مثال و مُثُل عالم انیم تفاوت
ل عالم انیم ایآ  جیـرا متکح در گر،ید ریتعب به دارد؟ وجود تفاوت مثال عالم با مُثُ
 مـتکح در را هیـنظر نیهمـ هیشب ایآ دانند،یم عقل و مثال و عتیطب را وجود مراتب
 توانیم جهیدر نت و دانست آن هیشب و عِدل را آن جهیدر نت و افتی توانیم زین یاشراق
 قـاهره انـوار عـالم همان عت،یطب و مثال و عقل از است عبارت هک یهست عوالم گفت
 عقـول همـان قـاهره انـوار آن هک ياگونهبه است، عتیطب و یعرض مدبره انوار ،یطول
 یمشـائ عتیطب همان عتیطب عالم و باشد مثال عالم یعرض مدبره انوار و باشد گانهده
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 ،ياربردکـ تیـثیح از نـه و يوجـود جنبـه از نـه مرتبه، جهت از نه مثال عالم ؟باشد
ل عالم به یشباهت   دارد. احاطه ییمشا نفس و المث عالم بر النوعربّ ندارد. مُثُ
  

  نوع با النوعربّ تفاوت
 لیـتحل و هیـتجز شـد، گفتـه هکـ چنـان و مجردند يامر هامثال هکنیا بهبا توجه 

 یطرف از و هستند طیبس يامر خود هکبل شوندیم یمنته طیبس عناصر به و رندیپذینم
 نکـمم چگونـه هکـ شـودیم مطرح پرسش نیا هستند، يماد آن مربوب نوع افراد هم
 باشـد مجرد نوع ربّ هک باشند داشته تفاوت اندازه نیا النوعربّ با نوع کی افراد است
 نیـا اگر باشند؟ بکمر نوع افراد یول باشد طیبس نوع ربّ باشند؛ يمادّ نوع افراد یول

 و دارنـد هم با ینسبت چه دوآن باشد، داشته وجود افراد و النوعربّ انیم تفاوت اندازه
 تیسـنخ و شـباهت ایآ گر،ید ریتعب به است؟ بکمر افراد نیا طیبس ربّ یکی هچگون
 هـر النـوعربّ توانـدیمـ يزیچ هر ایآ ،جهیدر نت و ستین شرط افراد و النوعربّ انیم
  نه؟ ای باشد يزیچ
 و نـوع انیم مناسبت و شباهت هرگونه ارکان و جانبه همه تیسنخ ینف هک داستیپ
 هـر النـوعربّ ،يزیـچ هـر هکـ انـدگفته هم یاشراق مانیکح ست.ین درست النوعربّ
 امـر آب، النوعربّ آب؛ النوعربّ نه است آتش النوعربّ آتش، النوعربّ ؛ستین يزیچ
 توانـدینمـ نفـرت و نـهیک النـوعربّ ...و درختـان النوعربّ طورنیهم و است يگرید

 حاصـل هسـتند. متفاوت هم با دونیا هک ستین یکش و باشد محبت و عشق النوعربّ
  رفت:یپذ دیبا را گمان دو نیا از یکی هکآن

 يمادّ یکی هک لیدل نیبد باشد، نداشته وجود هاآن انیم تیسنخ و شباهت چیه ـ1
 نیـا دیـبا ،ن صـورتیـدر ا ط.یبس يگرید و است بکمر یکی مجرد، يگرید و است
  باشد. يزیچ هر النوعربّ ،يزیچ هر هک رفتیپذ را امدیپ

 تیسـنخ و شـباهت دیـبا ،شـودیمـ گفته الواحد قاعده در هک گونهآن ه،کآن ایـ 2
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 دارد، قـرار النـوعربّ ریتدب تحت چهآن ای یمثال موجودات نیا اگر باشد. داشته وجود
 النـوعربّ هسـتند، يمادّ هانیا اگر باشد؛ بکمر زین هاآن النوعربّ دیبا هستند، بکمر
 هیـتجز هاالنوعربّ هک است نیا اشالزمه شد، گونهنیا اگر و باشد يمادّ دیبا هم هاآن
 اجـزاء بـه همـه هـانیـا هکـ اسـت نیا اشالزمه صورتنیا در و باشند ریپذلیتحل و
 صـورت، نیـا در و بـود خواهند یرفتنانیم از ،شدند منحل اگر و شوند منحل یطیبس
  داشت. نخواهد وجود زین ینوع گونهنیهم و داشت نخواهد وجود یالنوعربّ گرید

 و لممثّـ و مثال انیم جانبه همه شباهت هک ستین یکش است، قرارنیا از آن پاسخ
 اگـر رایـز سـت،ین نکـمم هکـبل سـتین الزم ،نـوع افراد و النوعربّ انیم تام تیسنخ

 نـوع افـراد و النـوعربّ انیم هک است آن اشالزمه باشد، جانبههمه تیسنخ و شباهت
 با اگر و ثرتک نه باشد مکحا وحدت یعنی نباشد، تصور قابل یتفاوت و تعدد گونهچیه

 یکـی تـا نـدارد وجـود زیـچ دو گـرید باشد، مکحا وحدت جانبه،همه شباهت فرض
 هکـ فـرض بـر و لممثّـ يگرید و باشد مثال یکی نوع؛ خود ،يگرید و باشد النوعربّ
 هرجـا ن،یبنابرا داشت، دنخواه تیاولو ،يگرید يبرا دامک چیه بودن ربّ باشد، تعدد
 ياژهیـو ارتبـاطگر یدکیـ بـه هاثرتک نیا ن حالیدر ع و باشد تصور قابل ثرتک هک

  تفاوت. هم ،است الزم شباهت هم ؛باشند داشته
 هـم و دارد شـباهت هـم دارد؛ یسـهم جهت، دو نیا از زین خود افراد با النوعربّ
 هکـ خـاطرنیبد دارد شباهت وب؛مرب هانیا و است ربّ آن چون دارد تفاوت تفاوت.

 اصـالً را تام شباهت هرحال،به .يگرید مربوب ربّ نه و است هامربوب نیهم ربّ او
 اگـر هکـآن حـال و تعـدد هرگونه ردنک ینف یعنی تام شباهت رایز رفت،یپذ توانینم
 ثـرتک اگـر و داشـت نخواهـد وجـود هـم ثرتک باشد، نداشته وجود تفاوت و ازیامت

 دیـبا پـس رد،کـ لحاظ النوعربّ و فرد عنوانبه را يزیچ توانینم باشد، تهنداش وجود
 جهـت کی دیبا هست، تفاوت و ثرتک هک ن حالیدر ع یول باشد داشته وجود ثرتک
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 هـر ایـ شـود صـادر نیمع شئ کی از يزیچ هر تا باشند داشته هم شباهت و وحدت
  باشد. داشته نیمع شئ به نسبت ریتدب سمت يزیچ

 ارکان است، برابر تیعل ارکان با مشابهت و تیسنخ ارکان هکهمچنان گر،ید ریتعب به
 فقـط تیـعل ارکان است. برابر تیعل ارکان با زین معلول و علت انیم جانبه همه تفاوت

 انیـم اگـر هکـ معنـا نیـا به ؛هست زین تفاوت ارکان جهینت ،ستین تیسنخ ارکان جهینت
 یکـی هکـ نـدارد یلـیدل باشـد، نداشته جودو یشباهت چیه مختلف و متعدد موجودات
 علـت يگـرید و باشـد موجـود نیـا خـاص علت یکی معلول؛ يگرید و باشد علت

  گر.ید موجود آن خاص
 هـم یتفـاوت گونـهچیهـ یفرض موجودات انیم اگر .است گونهنیهم زین آن سکع
 ت،یلمعلو عنوان نه ،دارد تیعل عنوان نه موجود، کی و بود خواهد موجود کی نباشد،
 دیـبا یعنـی باشـند داشـته انتـزاع أمنش دیبا و هستند یانتزاع یمیمفاه نیعناو نیا رایز

 موجـود نیـا باشد، داشته وجود هم يمتّأثر موجود باشد، داشته وجود يمؤثر موجود
 ینفـ حـال هـر بـه شود. انتزاع معلول و علت نیعناو تا باشد گذاشته ریتأث آن بر مؤثر

 هـم تیسـنخ و شـباهت هرگونه ینف هکچنان انجامد،یم تیعل ینف به تفاوت هرگونه
  انجامد.یم تیعل سلب و ینف به

 ارکـان جـانیـا در را نـوع افـراد و النوعربّ انیم هک یمشائ مانیکح ن،یا بر عالوه
 در ،انـددهیـورز دیـکتأ جانبـههمـه شباهت بر و اندداده قرار نقد مورد را آن و اندردهک

 یذهنـ وجـود بحـث در نمونه، عنوان به اند.رفتهیپذ را تفاوت نیا آن، به هیشب يجاها
 افـراد یذهنـ صـورت را انسـان مـثالً .رنـدیپذیمـ الجملـهیف را شباهت و تفاوت نیا

 افـراد هکـیحـال در ،اسـت واحـد يامر انسان تیماه دانند.یم یخارج ریثک و مختلف
 يامـر یخـارج انسـان یولـ اسـت مجرد يامر ،یذهن انسان هستند؛ ریثک امور انسان،

 یخـارج بیـکتر انسـان، افـراد یولـ دارد یخـارج بساطت ،یذهن انسان است؛ يمادّ
عد هرگونه فاقد ،یذهن انسان دارند؛  اسـت؛ ابعـاد يدارا ،یخـارج انسـان یولـ است بُ
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 یخارج فرد یول است، عوارض ریسا و یخارج و ینیع يهاتیفیک فاقد ،یذهن انسان
  دارد. را زهایچ نیا

 و باشـد یخـارج موجود نیا یذهن صورت تواندیم یذهن صورت آن ه،کنانهمچ
 اسـت ردهکـ دایـپ تحقق گرید موطن و عالم در هک باشد یخارج وجود نیهم در واقع

 یخـارج و ینیع موجودات نیهم النوعربّ تواندیم زین النوعربّ ندارد، راآن آثار یول
 باشـد. نداشته را یخارج موجودات نیا يهاتیفیک و هاتیمک و هایژگیو یول باشد،
ل هینظر بر هک الکاش نیا اگر گر،ید ریتعب به  انـد،ردهکـ مطـرح یاشـراق مـتکح در مُثُ
 هکـ هرگونـه اسـت. وارد زین یمشائ متکح در یذهن وجود هینظر بر قاًیدق باشد، وارد
  ند.ده پاسخ بدان توانندیم زین یاشراق مانیکح دادند، پاسخ بدان یمشائ مانیکح

  
  مشاء متکح پاسخ

 اگرچه ،یاسیق یخارج آثار بدون یول است یخارج موجود همان یذهن وجود نیا
 النوِعربّ مسألهدر مورد  را پاسخ نیا دارد. خودش به مخصوص یخارج آثار خودش

 یولـ اسـت یخـارج افـراد نیهم هم النوعربّ .ردک هیارا توانیم هم یاشراق متکح
 و تیـماد و ثـرتک و هیـتجز و بیـکتر و یخـارج و ینـیع آثـار نیـا هکـنیـا بدون
  باشد. داشته را هاآن مانند و تیمحدود
  

  شئ کی يبرا مثال تعدد
ل هینظر الزمه  از مسـتقل یمثـال ،يجـوهر مستقل امر هر م،کدست هک است نیا مُثُ
 يدارا واحـد موجـود کیـ هکـ اسـت نیا امر، نیا جهینت .باشد داشته اءیاش گرید مثال
 جهت نیا از انسان، مثالً باشد. داشته متعدد يمدبّرها جهیدر نت و باشد متعدد يهامثال
 يگـرید مثـال اسـت، وانیـح هکـ جهت آن از و باشد داشته مثال کی است، انسان هک
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  ...و گرید مثال است، ینام جسم هک جهت آن از و باشد داشته
ل هینظر الزمه هکبل  امـور یحتـ هکـبل یعرضـ امور یحت امور همه هک است نیا مُثُ
 و تیـفاعل انـواع ارباب سِمت اگر هک لیدل نیبد باشند، مثال يدارا زین یاضاف و ینسب
 مـدبر و فاعل ازمندین باشد، داشته یهست از يابهره و یسهم هک يزیچ هر باشد، ریتدب

 ینسـب امـور یحت و هستند مدبر و فاعل به ازمندین دارند، وجود هک یاتیفیک پس است،
 هـا،یزشت ها،يماریب انواع یحت و یاسیق و ینسب شرور هستند. مدبر و فاعل هب ازمندین
از  دارنـد، وجـود از يابهـره و یسـهم همـه زیـن ...و هـادروغ ها،نفاق فرها،ک ها،يبد
 شـماریبـ يهـامثـال يدارا شـئ، کی ن صورتیدر ا و هستند مثال به ازمندین ،رونیا

  بود. خواهد
 يشـماریب يهامثال نیبنابرا ،است متنوع و متعدد احوال و اوضاع يدارا انسان هر
ل، هینظر به قائالن هکآنحال و داشت خواهد  ،دارد وجـود النـوعربّ تنها هک اندگفته مُثُ
 دسـت نـه ...و اشـرف و رمکا و عمرو و دیز نه ،دارد ربّ فقط انسان یعنی فرد ربّ نه

ل هینظر الزمه سپ ...نه و او نییپا و باال نه او، راست و چپ  يهـامثال هک است نیا مُثُ
 و دارنـد وجود از یسهم ای و موجودند هانیا چون باشند، شده جمع جاکی در متعدد
  ر.یتدب هم و است تیفاعل هم انواع ارباب نقش دارند. مدبّر و فاعل به ازین نیبنابرا

 و فاعـل ،داستیپ النوعربّ نام از هکهمچنان است: قرارنیا از یاشراق میکح پاسخ
 النـوعربّ رایز افراد، نه دارند ربّ عتیطب عالم در انواع ن،یبنابرا است، ربّ نوع، مدبر

 يهـاثـرتک تعداد به ای عتیطب در موجود ثراتک تعداد به تا ستین عتیطب از برگرفته
 نـور عـالم در يقـاهر انـوار هکبل باشد، داشته مدبّر و ربّ و مثال فرد، کی و شئ کی

 مـثالً هاسـت.آن افـراد عـت،یطب نیا در هاآن ظلّ ؛هستند ظالل يدارا هک ارندد وجود
 يگـرید نـور است، انسان عتیطب عالم در آن ظل هک دارد وجود یقدس عالم در ينور
   ...و است اسب عالم نیا در آن ظل هک دارد وجود
 نیـا هکـ هستند یظل يدارا نور، عالم در موجود قاهر انوار نیا از یبرخ هرحال،به
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 اگـر اسـت. متعدد اوضاع و هایژگیو يدارا و القامه میمستق جسم، ،ینام جوهر، ظل،
 بـا نور کی جسم، با نور کی تا باشد داشته وجود متعدد ينورها دینبا چرا شود سؤال
 نیا به خاص طوربه باشد، داشته ارتباط ...و بودن ینام با نور کی بودن، القامه يمستو
 نیـا در آن ظـل هک دارد وجود ينور انوار، عالم در هک اندگفته تنها د.اننپرداخته مسأله
  ...و است بوترک هک دارد وجود يگرید نور است، انسان عالم،
 عـتیطب بـه مربوط جهات از انواع ارباب و انوار عالم هک اندردهک استدالل نیچنهم
 جهـان نیـا هکـبل باشـد داشته وجود زین جاآن در عتیطب ثرتک تا است نشده اقتباس
 دایـپ ظهـور گـر،ید ریـتعب به و اندشده اقتباس و اخذ انواع، ارباب از هک است عتیطب
 در دارد، وجـود انـواع اربـاب در هکـ یثرتک جهات ن،یبنابرا .اندشده هاآن ظل و ردهک
 هاآن در هرچه ند،یهاآن معلول چون هانیا س.کبالع نه و است ردهک دایپ تحقق جانیا

 از یناشـ هـاثـرتک پـس اسـت، ردهکـ دایـپ ظهـور زیـن هانیا در و جانیا در هست،
  ثرات.ک از برگرفته هاآن نه ،هاستآن

  
  یعرض ای يجوهر انواع ارباب
 هسـتند مختلف و متعدد انواع، هک گونههمان هک است نیا سخن، نیا یعیطب الزمه

 ستین یکش باشند. گونهنیهم زین هاآن ارباب دیبا ،هستند ینسب و یعرض ،يجوهر و
 زیـن را آن ماننـد یعال و نازل انواع باشد، داشته وجود فیک مانند جنس، کی یوقت هک

 مقـوالت م،یریبپـذ را هـانیا اگر ؟نه ای داشت خواهند النوعربّ زین انواع نیا ایآ دارد.
 هنـدخوا ربّ زیـن هـانیـا ایـآ ....و جـده اضافه، مانند افزود، هاآن بر دیبا زین را ینسب

 النـوعربّ هک یانواع از مقصود هک است آن یاشراق مانیکح سخنان ظاهر نه؟ ای داشت
 از عـرض) هیـمتعال مـتکح ریـتعب بـه( هک چرا ،یعرض نه است يجوهر انواع دارند،
 اسـت، جـوهر در يمنطـو وجـودش هکـهمچنان ن،یبنابرا .است جوهر وجود مراتب
 یعرضـ انواع هرگاه هک است نیا آن سکع است. جوهر ریتدب در يمنطو زین رشیتدب
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 و باشـد داشـته جوهر از يجدا دوجو هک است آن اشالزمه باشند، داشته النوعربّ زین
  است. محال يزیچ نیچن هکآن حال

  
  النوعربّ طیبس وجود در ثرکمت انواع وجود یچگونگ

 يهـایژگـیو دیـبا ،دارد وجـود مفارقات عالم در هک او ربّ ای انسان يجوهر نوع
 هـانیهمـ باشـد. داشـته را آن ماننـد و قامـت استقامت و تیجسم ت،یناطق ت،یوانیح
 بیـکتر مستلزم هک يمادّ نوع از دارند، وجود جاآن در هک ییهاثرتک یول است ثرتک

 مجموعه هک گونههمان و دارد ارتباط آن يتجّرد وجود به آن ثرتک هکبل ستین باشد،
 هکـ یاولـ علت هک ستین نیا اشالزمه یول دارد تحقق علت وجود در معلول ماالتک

 اربـاب باشد، شده بکمر و ریثک هست، ریثک و متعدد يهامعلول ماالتک یتمام واجد
 و طیبسـ و یاجمـال یسـع وجود به را انواع ماالتک همه هاآن .نداگونهنیهم زین انواع
  بود. نخواهد لکمش ثرت،ک ته،کن نیا به توجه با و دارند مجرد
 هکـ اسـت نیـا دهنـده نشان هک دارد وجود يمتعدد يهانمونه زین ینید واهرظ در

 یعـیطب موجـودات بـر طیمحـ هکـ دارنـد وجود یوتکمل و یعیفراطب مجرد موجودات
  هستند. هاآن مدبر و دارند یجهاننیا موجودات با ياژهیو يرابطه و هستند
  

  اتیلّک با مُثُل هینظر رابطه
ل هینظر  هیارا اتیلّک درباره یمختلف اتینظر دارد. اتیلّک هینظر با ياژهیو ارتباط مُثُ
 یبرخـ ،)سمیرئال( دارد وجود خارج در هک است يامر یلّک اندگفته یجمع است. شده
 قائل یبرخ و) سمیآلهدیا( دارد وجود افراد ضمن در هک است یذهن يامر یلّک اندگفته
 لفـظ بـه قائـل یبرخـ و) سـمینالینام( اسـت نـام تنها یلّک اندگفته و اندشده هیتسم به
 .)سـمیالکو( اسـت یمسـم مسـتلزم اسم چون ست،ین هم اسم اصالً یلّک یعنی اندشده
ل هینظر   است. منطبق) سمیرئال( خارج در یلّک وجود با مُثُ
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  تیخارج و تیلّک انیم جمع
ل هینظر طرفداران هکنیا به توجه با  ن،یابرابنـ ،یجزئـ نـه داننـدیمـ یلّـک را آن مُثُ
 هکـ خـاطرنیبـد ،یخارج نه اندیذهن يامور اتیلّک هک اندردهک الکاش یمشائ مانیکح
 تیـقابل خـاطر، نیهمـبه و یلّک نه و است یشخص يامر دارد، وجود خارج در چهآن

 نیریثک بر صدق رقابلیغ و یشخص ،یخارج يموجود یعنی ندارد را نیریثک بر صدق
 کیشـر یخـارج یشخصـ موجود نیا در مختلف دافرا ستین نکمم ،جهیدر نت .است
 هکـآن حـال و یخـارج هـم و باشد یلّک هم ،مثال هک است نکمم چگونه پس .باشند
  ست.ین جمع قابل تیخارج با تیلّک

  است: قسم دو بر یلّک هک است نیا پرسش نیا پاسخ
  دارد. نیریثک بر صدق تیقابل هک یمفهوم یلّک ـأ
 یلـک نـدارد. را یمفهـوم يمعنـابـه نیریـثک بر قصد تیقابل هک يوجود یلّک ـب
 گسـتره و سـعه خـاطرهبـه هکـ يموجـود یعنـی ،یاطالقـ ای یسع یلّک یعنی يوجود

  دارد. دربر را خود از فروتر موجودات همه ،وجودش
 مـدبرها، و انواع ارباب ای یعرض انوار بودن یلّک از مانیکح مقصود گر،ید ریتعب به
 دارد، وجـود عقـول عـالم در یلـک انسان هکنیا از مقصود یعنی ست،ین یمفهوم تیلّک

 مفهـوم کیـ اوالً توانـدیم چگونه شود اعتراض تا ستین یمفهوم یلّک یمعن به انسان
 کی تواندیم چگونه اًیثان و باشد داشته را افراد بردن راه و تیهدا و ریتدب سمت ،یلّک
در  هکـ باشـد یلّـک يفرد يادار عت،یطب عالم در منفرد و واحد و یشخص و ینیع امر
  باشند. هم بر منطبق ن حالیع

ل هینظر بر یاالتکاش نیچن  نیـا سـخن در تیـلّک از مقصـود رایـز ست،ین وارد مُثُ
 تشـخص هک حالنیع در هک است يموجود یعنی است یسِع و یاطالق یلّک مان،یکح
 دارد. زیـن ار یخـارج و ینیع متعدد افراد يریدربرگ و شمول تیقابل است، فرد و دارد
 .یذهنـ شـمول نـه ،اسـت یخـارج شمول جا،نیا در شمول از مقصود گر،ید ریتعب به
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 و ینـیع شـمول هرگـاه و دارد یمفهـوم تیلّک باشد، داشته یذهن شمول يزیچ هرگاه
ع هکبل بود نخواهد یمفهوم و یذهن تیلّک آن تیلّک باشد، داشته یخارج  خواهـد یسـِ

  بود.
  
  آن بر يسهرورد نقد و مُثُل هینظر بر یلیدل
 خیشـ رشیپـذ مـورد هکـ انـدآورده يگـرید اسـتدالل انواع ارباب اثبات بر یبرخ
 ثـرتک اگـر ندارد. ثرتک تشیانسان جهت از تیانسان هک است نیا آن و ستین یاشراق
 يواحد امر تیانسان ن،یبنابرا ت.یانسان هیناح از نه ،است افراد هیناح از آن ثرتک دارد،
 یمثـال مقام از فروتر مراحل در اگرچه ندارد، شیخو ذات در یثرتک هگونچیه هک است
 یعقلـ موجـود از اسـت عبارت مثال پس .است متعدد افراد يدارا ،يتجرد ای یعقل ای

  ندارد. هم بیکتر ندارد، ثرتک چون و ندارد یثرتک گونهچیه هک واحد
ل اثبات يبرا یلیدل ظاهر به هک را سخن نیا یاشراق خیش  آن و ردیپـذینم ت،اس مُثُ
 نـدارد ثـرتک خودش تیهو و ذات مرتبه در فقط نه تیانسان دیگویم و ندکیم ردّ را
 و است مثال ای یعقل موجود نیا نیع ثرت،ک نه گر،ید ریتعب به ندارد. هم وحدت هکبل
 اگـر هکـ خـاطرنیبـد سـت،ین آن یذات دونیا از دامکچیه اوست. ذات نیع وحدت نه
 نداشت يفرد اصالً هکبل شد،ینم واحد افراد بر شامل بود، یعقل انسان لوازم از ثرتک
 نیهمـ بـه نبـود. تصور قابل آن درباره یثرتک گونهچیه بود، آن لوازم از وحدت اگر و

 وحـدت نیـا نه و دارد را یمفهوم ثرتک نیا نه مجرد، یعقل انسان آن هک است خاطر
 یمتشخصـ وجـود کیـ یعنـی ارد،د یاطالق و یسع ،يوجود وحدت هکبل را یمفهوم
 اصنام ای افراد شامل هک دارد هم یاطالق تیلّک دارد، تشخص هک حال نیع در هک است
  شود.یم هم یجهان نیا يهانمونه و
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  وحدت و ثرتک انیم تقابل حلّ
 قـرار نیا از هک است شده مطرح یالکاش ل،یدل آن رد در یاشراق خیش سخن نیا بر
  است:

 يزیـچ تـوانیمـ چگونه دارد، وجود تقابل وحدت و ثرتک انیم هکآن بهبا توجه 
 باشـد؟ متقابـل امـر دو فاقـد یعنـی باشـد؟ هـاآن يهـردو فاقد هک باشد داشته وجود
 نیـا پـس اسـت، محـال زین دوآن افتراق است، محال متقابل امر دو اجتماع هکهمچنان
  ت.اس ینادرست سخن ثرت،ک نه و دارد وحدت نه ،یعقل انسان هک سخن

 يهـاتقابل ازم کدست ای ندارند یذات تقابلگر یدکی با ثرتک و وحدت اوالً پاسخ:
 .ندارنـد ،سـتین سـازگار ای ستین جمع قابل باهمشان افتراق و اجتماع هک ياشده ادی
 وحـدت بـه متصـف ،است ثرتک هک حال نیع در هم ثرتک هک است خاطر نیهم به
 قـدرنیهم آن. مانند و ثرتک سه و ثرتک دو ثرتک کی گفت را آن توانیم و شودیم
 یتقـابل آن وحـدت و ثـرتک انیم هک شودیم معلوم رند،یپذیم را وحدت هاثرتک هک
  ندارد. وجود باشد، ریناپذ افتراق ای ریناپذ اجتماع هک

 ،دارد وجـود واحـد تیـماه کیـ بـه نسـبت وحدت و ثرتک انیم هک یتقابل اًیثان
 نیـا آن ضینق باشد، نداشته ثرتک اقتضاي یتیماه هرگاه هک است انیب قابل گونهنیبد

 ثـرتک بـه نسبت یتیماه هرگاه تر،قیدق ریتعب به و باشد داشته ثرتک ياقتضا هک است
 ثـرت،ک ياقتضـا هکبل ست،ین آن ضینق وحدت به نسبت بودن الاقتضا باشد، الاقتضاء

 هکـ شـد گفتـه گـاهنآ نـدارد، ثرتک ياقتضا تیماه نیا شد گفته اگر است. آن ضینق
 نـدارد، ثـرتک ياقتضـا میگفتـ اگر یول است نشده تناقض ندارد، زین وحدت ياقتضا
  دارند. تناقض هم با مکح دو نیا دارد، ثرتک ياقتضا میگفت گاهآن
 ایـ یعقلـ یلّـک انسان آن مییگویم رایز ست،ین گونهنیا ما بحث مورد هک داستیپ
 تنـاقض ،ثـرةکال یقتضی حال،نیع در و میگفت اگر ،ثرةکال یقتضیال النوعربّ ای انسان مثال
 اگر اما است محال و تناقض نیا ،ثرةکالال یقتضیال و ثرةکال یقتضیال م:ییبگو اگر ای است،
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 چـون ،ۀیالجسم ریغ یقتضیال و ۀیالجسم یقتضیال و الوحدة یقتضیال و ثرةکال یقتضیال م:یگفت
 انسـان آن هکـ ندارد یمانع ن،یبنابرا ندارد، وجود تضاد و تناقض متعدد، امور نیا انیم
 ياقتضـا نـه ،یعقل انسان آن هک مییبگو میتوانیم نیبنابرا شود. هانیا به متصف یعقل
  باشد. داشته وجود یتناقض هکنیا بدون وحدت، ياقتضا نه ،دارد ثرتک

 لک ضینق( مینک ینف را ثرةکال یالتقتض ۀیالماه هذه گزاره میبخواه اگر گر،ید ریتعب به
 ۀیـالماه هـذه م:یگفتـ اگـر ن،یبنـابرا .را ثرتک نه مینک ینف را یقتضیال دیبا ،)رفعه شئ

 بـا یالتقتضـ و یتقتضـ نیـا ن صـورتیدر ا ،ثرةکال یتقتض ۀیالماه هذه و ثرةکال یالتقتض
 هـذه شـود: گفتـه و شـود ینفـ بـاهم ثرتک و حدتو اگر یول دارند تناقض گریهمد
 ای اقتضاء مرحله بود. نخواهد تناقض ،الوحدة یالتقتض ۀیالماه هذه و رةثکال یالتقتض ۀیالماه

 نـدارد، یمعن آن در تناقض رونیا از ،است تیماه ای ذات مرحله متقابل، امور الاقتضاء
 نـدارد، یالکاش شود، سلب تیماه مرتبه از هک مختلف امور باشد. روا تناقض هکآن نه
 آن از يزیـچ تـا سـتین يزیچ تیماه یعنی است وعموض انتفاء به سالبه در واقع رایز

 نـه تیـماه مرتبـه هکـ نـدارد یمـانع است، مرتبه از تناقض رفع همان نیا شود. سلب
  عدم. ياقتضا نه و باشد داشته وجود ياقتضا

 یخـارج و ینـیع وجود نیا یعنی است، تیماه به مربوط بحث از اخص ما بحث
 یمقتض اگر وحدت. یمقتض ای است ثرتک یتضمق ای ،است انسان مثال ای النوعربّ هک

 نیـا اشالزمـه باشـد، ثرتک یمقتض اگر و شودینم مختلف افراد شامل باشد، وحدت
 واحـد النـوع،ربّ بـه قائالن نظر به هکآنحال و باشد نداشته وحدت خودش هک است
  است.

 ود چگونـه هکـ شود گفته اگر وحدت. هم و شودیم ینف مثال از ثرتک هم پاسخ:
 تنـاقض ثـرتک و وحدت انیم اوالً هک است نیا پاسخ شود،یم ینف آن از متناقض امر
 گـزاره نیـا سـت،ین ثـرتک یمقتضـ مثال ه،ک گزاره نیا انیم یذات تناقض اًیثان ست،ین
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  است. ثرتک یمقتض مثال ه،ک است
  

  ثرتک و وحدت انیم نسبت
  دارند؟ مه با ینسبت چه پس ،ستندین متقابل ثرتک و وحدت اگر پرسش:
 با ینسبت چه هکنیا اما ست،ین یکش ندارد، وجود تقابل دوآن انیم هکنیا در پاسخ:

 اگر رایز هستند، کیکتش مقوله از و است مرتبه بهشان تفاوت گفت توانیم دارند، هم
 وحـدت بـه ثـرتک هکـآن حال و شدندینم متصفگر یدکی به گاهچیه ،بودند متقابل
  شود.یم متصف
 حال و نبود يگرید از بکمر دو آن از یکی ،بودند متقابل امر دو اگر گذشته نیا از
 و( يزیـچ اسـت نکـمم نـه چـون و متعـدد يهاوحدت از است عبارت ثرتک هکآن
 هکـچنان ،باشد خودش اجزاء ضینق) یلک و( يزیچ نه و باشد خود لک ضینق) ییجز
 خـودش يزیچ نیچن هک تاس نیا اشالزمه چون ،بود نخواهد هم خودش اجزاء ضدّ
 تقابـل هـم بـا ثـرتک و وحدت پس است، یهیبد يزیچ نیچن بطالن و ندک سلب را

  ست.ین مشهور تقابل اقسام از باشند، داشته هکبر فرض  و ندارند
 تیـماه یعنـی اسـت، یکیکتشـ يامر النوع،ربّ تیماه یاشراق متکح دگاهید از

 نـه ،دارد بـالتجوهر ایـ بالطبع ای بالذات ای هیهبالما تقدم ای دارد؛ تقدم افراد بر النوعربّ
 بـالوجود تقـدم خـود افـراد بر النوعرب ه،یمتعال متکح دگاهید از یول .بالوجود تقدم
 تقابـل چـون گفـت تـوانینمـ و ستین یکش ،ندارند تقابل هانیا هکنیا در پس .دارد

 هکچنان ،بود اهندنخو یکی ،نداشتند تقابل شئ دو هرجا رایز هستند، یکی پس ندارند،
 اءیاش بذاته مفهوم، هر و ئش هر ندارند. تناقض زین داشتند تخالف هم با شئ دو هرجا
 دو نیا ایآ ،ندکیم ینف را یصندل هم زیم ندارد. تقابل هاآن با یول ندکیم ینف را گرید
 ثـرتک و وحـدت ،در هـر صـورت است. یمنف پاسخ هک داستیپ دارند؟ تقابل هم با
  ندارند. را مشهور تقابل اقسام زا کی چیه
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 هـم ریـثک ؛دارد وجـود ضـعف و شدت و یکیکتش يرابطه ثرتک و وحدت انیم
 یولـ اسـت تـرفیضـع واحـد، خـود وحـدت به نسبت آن وحدت یول دارد وحدت
 به نسبت هاآن ثرتک یول دارند ثرتک هم واحد قیمصاد است. تريقو واحد، وحدت

 دارد، تیـاولو و تقـدم و شـدت وحـدتش در حدوا پس .است ترفیضع ر،یثک ثرتک
  هستند. یکیکتش يامر رو،نیا از است، گونهنیا ثرتشک در هم ثرتک

 شدت نه ،است تیاولو يمعنابه ثرتک بر وحدت تقدم ،یاشراق متکح دگاهید از
 تقـدم نیا هیمتعال متکح در یول دارد، توقف وحدت بر ثرتک تحقق یعنی ضعف، و

 نقـص و مـالک و ضـعف و شـدت شـد، مطرح بالوجود تقدم ههرگا و است بالوجود
 ل،کـ بـر جـزء ای تیماه خود بر تیماه اجزاء مثالً ت.یاولو و تقدم نه ،شودیم مطرح
 شـدت جزء به نسبت هک است لک نیا دارد. ضعف هکبل ندارد شدت یول ،دارند تقدم
 و تـأخر و تقدم به را کیکتش هرگاه پس .تقدم نه ،دارد تأخر شدت، نیع در یول دارد
 بـه اگـر یولـ ،گـرددیمـ باز تیماه در کیکتش به م،یبرگردان تیاولو عدم و تیاولو
  گردد.یم مربوط يوجود کیکتش به م،یبرگردان نقص و مالک و ضعف و شدت
 
  مثال يبرا مثال ینف

 اگـر ؟دارد مثـال زیـن مثال خود هستند، مثال يدارا اءیاش هک گونههمان ایآ پرسش:
 اسـت نکـمم نـدارد، مثـال به ازین مثال هک گونههمان گفت توانیم باشد، یمنف پاسخ
 هـامثال رهیزنج در تسلسل باشد، مثبت پاسخ اگر و باشند نداشته ازین مثال به زین اءیاش
  است. محال هک دیآیم دیپد

 ییشناسـا ،یذهنـ وجـود هیـنظر بنـابر هکچنان ندارد، ضرورت يزیچ نیچن پاسخ:
 صـور خـود ییشناسـا یولـ شـودیم انجام هاآن یذهن صورت لهیسوبه یخارج اءیاش
 وجـود يهینظر بنابر هک گونههمان پس .شودینم انجام يگرید صورت لهیوسبه یذهن
 زیـن مثـال هیـنظر بنـابر باشـد، داشـته وجـود زین یذهن وجود خود ستین الزم ،یذهن
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  باشد. داشته يگرید مثال هم مثال خود ستین الزم و است گونهنیهم
 وجـود ییشناسـا وجـود، لهیوسبه هاتیماه ییشناسا از است عبارت مثال پرسش:

  ست؟یچ لهیوسبه
 یذاتـ بـه دیـبا اسـت یعرضـ هکـ چهآن نییتب شود.یم شناخته بذاته وجود پاسخ:

 سـؤال يزیـچ اعـراض از اگر پس شود.یم تمام سؤال د،یرس یذات به یوقت و انجامدیب
 مطـرح سـؤال گـرید د،یرسـ هکـ یذاتـ بـه تـا شودیم طرحم آن علت پاسخ، در شود،
  .)علّلیال یالذات( ست.ین ریپذلیتعل یذات چون شود،ینم

  
  افراد يریرپذییتغ و مثال ثبات

 لحظـه بـه لحظـه و باشند ائنک و فاسد نوع کی افراد است نکمم چگونه پرسش:
  شد؟نبا فاسد و ریرپذییتغ هک باشد داشته یمثال یول باشند ریرپذییتغ

 صـورت هکـ ردیپـذیمـ یذهنـ در صورت یمشائ ندارد. یمانع چیه امر نیا پاسخ:
 ،یذهنـ صـورت خـود اما است ریفسادپذ و يمادّ هک است یخارج وجود همان یذهن
 يمـادّ ،يزیچ مصداق ای فرد است نکمم هک گونههمان پس است. ریفسادناپذ و مجرد
  است. گونهنیهم زین جانیا ،نباشد گونهنیا آن صورت و باشد ریفسادپذ و

 دیـبا پس ،اندیرفتننیب از و فاسد دارند، وجود عتیطب جهان در هک ییایاش پرسش:
 و یذهنـ صورت با را آن ستین نکمم و دباش یرفتننیب از هم مثال و یلّک صورت آن
 یعال يمباد نزد صورت آن هک دارند یعقل یصورت موجودات، رایز رد،ک سهیمقا یعقل

 صـورت .اسـت محفوظشان صورت یول روندیم نیب از افراد رونیا از ،است محفوظ
 نیا بر محمول و مقول و شامل تواندیم النوعربّ و یمثال موجود آن باشد، محفوظ هک

 ،اسـت یبـاق چـهآن پـس .یخـارج افـراد بر نه ،باشد مجرد یذهن صور و یعقل افراد
  است. یعقل یذهن صور هکبل ستین النوعربّ

 مقاصـد يسـو به تکحر در كسلو اهل مشاهدات النوع،ربّ وجود بر لیدل پاسخ:
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 اگرچـه ،اسـت ینیقی مشاهده، صاحبان يبرا مشاهدات ات.یاقناع نه ،است مجرد یعال
 گـرانید يبـرا را آن اعتبـار توانیم يشواهد ای لیدال با یول ستین ریغ به انتقال قابل
ق صادق هک یسک مثالً رد.ک اثبات هم  مشـاهده را هـاآن هک است داده خبر ت،اس مصدَّ
  است. داده خبر ،است اعتماد مورد و موثق هک یسک زین و امردهک

  
  مشاهدات ذبک و صدق

 بـه نـدارد. شـاهد و لیـدل بـه ازین ند،کیم مشاهده خودش هک یسک يبرا خبر نیا
 و اسـت يحضـور علم هردو ،یفراحس چه و باشد یحس مشاهده چه مشاهده، هنگام
 مطـرح یوقتـ ذبکـ .اسـت صـدق نیعـ و شـودینم ذبک به متصف يضورح علم
 مفهـوم آن از میبخـواه خـاطرنیبـد و میبـده خبر خود معلوم از میبخواه هک شودیم

 م،یابیـیمـ را يزیچ هک لحظه آن یول .میبده نسبت واقع آن به را مفهوم نیا و میبساز
 ذبکـ و صـدق احتمـال و شود داده انطباق يزیچ با تا ندارد وجود صورت و مفهوم

 را آن ینیریشـ و ماسـت دهـان در قنـد هک يالحظه آن است. واقع خود هکبل ندک دایپ
 یتـیواقع آن .سـتین ریپـذذبک م،یابییم را ینیریش خود چون جاآن م،ینکیم احساس

 نیـا میگفتـ هرگـاه یولـ .اسـت ینـیقی و يحضور علم است، شده فراهم ما يبرا هک
 وجـود رونیـب در قنـد نـام به یتیواقع کی هک است آن نشانه ،ابمییم من هک را يامزه
  دارد. را ذبک به اتصاف انکام و است مفهوم از صحبت جانیا دارد،
 يامـر آن ذبک هکبل ستین بردارذبک مشاهده، صاحبان يبرا مشاهدات هرحال،به
 و دقصـ احتمـال هکـ اسـت قـول و خبر نند،کیم انیب ما يبرا یوقت یول ،است محال
  دارد. ذبک

  
  اءیاول و اءیانب مشاهدات صدق
 نـاتیب آن برهـان و دارد برهـان رایـز اسـت، صادق ند،یگویم اءیاول و اءیانب چهآن
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 گفتـه یوقتـ هکـ طورهمان .یعقل اتیهیبد به هیشب يزیچ از است عبارت ناتیب است.
 گـزاره نیـا یدرست و لیدل چه به دیگوینم یسک ،است محال ینضینق اجتماع شودیم

 هکـ دارد وجـود ییزهـایچ هـم، اءیـانب رفتار و گفتار انیم در است، يضرور و روشن
 هـاآن قدرت با ،اءیانب رفتار با چنان انسان نفس رایز ندارد، ذبک احتمال و است ناتیب
 و نـدارد بیذکـت تـوان هک ردیگیم قرار هاآن ریزناپذیگر ریتأث تحت و خوردیم وندیپ
 52.»انفسـهم قنتهایاسـت و بهـا جحدوا و« ؛ندکیم بیذکت زبانش به ،ندکیم بیذکت اگر
 نیـا و یقـیحق بیذکت با نه ،شودیم جمع یزبان بیذکت با یدرون و ینفسان نیقی نیا

    ست.ین اءیانب دعوت ناتیب رشیپذ از يزیگر هک است نیا دهنده نشان
  
  گرانید مشاهدات صدق اریمع

 نیـا از مـانع آن، واسـطهیبـ كادرا نیع در اء،یاول و اءیانب از ریغ یسانک مشاهدات
 باشـد صادق اند،ردهک مشاهده و انددهید هک را چهآن یعنی باشند، رینقدپذ هک شودینم
 مشـاهدات باشند. شده خطا دچار آن گزارش و انیب در زین و واقع با آن قیتطب در یول
 در ینفسـان التیتمـا و نفس هک است جهت نیا به آن يخطا باشد. خطا است نکمم
 اقتضـا نفس هک گونهآن را يزیچ است نکمم بگذارد. ریتأث اند،ردهک مشاهده هک چهآن
 انـدگفتـه هکـ اسـت خاطرنیهم به هست. هک گونهآن نه نندک مشاهده طلبد،یم و دارد

 حیتصـح يبرا یسک هر .یطانیش خاطرات و یربان خاطرات است: نوع دو بر خاطرات
 .نـدک نییتب را آن یدرست تا دهد هیارا خودش از ملکا به را آن دیبا ها،آن نوع نییتع ای
 تـا دارد ازیـن ياریـمع و زانیـم کیـ بـه شـهیهم کسـال ،يمعنو كسلو در رو،نیا از

  است. السالم هیعل معصوم شهود آن و دیبسنج آن با را خود مشاهدات

                                                 
  .14سوره نمل، آیه ـ 52
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  یطول انوار و عقول نییتب
 نیـا انـد.رفتـهیپذ را آن یاشراق هم و یمشائ هم هک دارد وجود فلسفه در ياقاعده
 اگـر و اسـت واحد معلول باشد، واحد علت اگر الواحد. قاعده از: است عبارت قاعده
 انـوار تعـدد قاعـده، نیـا رشیپـذبر اسـاس  است. واحد زین علت باشد، واحد معلول
 تیرعا اند،رفتهیذپ را ...و صدگانه انوار ای دهگانه عقول هکنیا سرّ اند.رفتهیپذ را یطول

  است. قاعده نیا يمحتو و مضمون
  
  الواحد قاعده با آن رابطه و یعرض ثرتک نییتب
 دیبا ه،یطول انوار ای عقول سلسله انیپا در عت،یطب یعرض ثرتک نییتب در لسوفیف
 تعـارض شـده ادی قاعده با ظاهربه یعرض ثرتک نیا ابد.ی دست یعرض ثرتک کی به
 آن از و دوم عقـل نـامبـه عقـل کی فقط اول عقل از هک گونهمانه هک معنا نیبد .دارد
 مرتبـه در هک شودیم چه د،یآیم دیپد متعدد یطول عقول طورنیهم و سوم عقل عقل،
 اگـر شـود؟یم صادر تینهایب هکبل متعدد و ریثک اءیاش ط،یبس مجرد عقل نیا از دهم،
 نیچنـ آغـاز همـان در ه،یولط عقول سلسله در چرا است، نکمم واحد از ریثک صدور
 انـوار ای گانهده عقول سلسله انیپا در چرا ست،ین نکمم اگر و نباشد ریپذانکام يزیچ

  بدهد. رخ يزیچ نیچن متعدد،
 را، ثـرتک ینـوع هکـ اسـت شـده مطـرح یاشراق و یمشائ متکح در ییهاپاسخ
 دوم عقـل هکـ انـدگفته و اندگرفته نظر در نیفرود مرتبه هر در ،ياعتبار ثرتک هرچند
 رد.کـ لحـاظ آن در توانیم را ياعتبار ثرتک يهاجنبه ینوعبه یول است یکی اگرچه
 را ثـرتک يهـاجنبه نیا دارد. تعلق علتش به است، ازمندین دارد، انکام و تیماه مثالً
  است. آمده دیپد آنان از متعدد امور هک ياگونهبه ،اندردهک لحاظ شیدایپ مبدأ عنوانبه

 هکـ ندک نییتب ياگونهبه دهم عقل در را ثرتک هک است نیا یمشائ متکح لکمش
 نیـا باشـد. بسـنده دارد، وجـود عـتیطب جهان در هک ياوستهیپ و متعدد ثراتک يبرا
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 شودیم دایپ ياعتبار ثرتک جهات یعقل هر در هک ندکیم نییتب قیطر نیا از را ثرتک
 بـه هکـ گـاهآن و شـودیمـ شتریب ثرتک د،رونیم فروتر و نندکیم تنزل عقول هرچه و

 عـالم ثراتک تواندیم هک است شده متعدد ثرتک جهات قدرآن د،یرس دهم عقل مرتبه
 جهان یعنی شود،یم صادر واحد از ریثک ایآ هک شود دهیپرس اگر ن،یبنابرا .ندک نییتب را
 دهنـدیمـ پاسخ است؟ آمده دیپد است، واحد هک دهم عقل از دارد، ثرتک هک عتیطب
 یمشـائ مـتکح مسـأله در واقـع دارد. ياعتبـار يهـاثرتک ینوع به هم واحد آن هک

  است. عقل از عتیطب صدور
 و واحـد دهـم عقـل اگـر هکـ است نیا آن و است هیدوسو یاشراق متکح مسأله

 چگونه است، ریثک اگر و است آمده دیپد آن از ریثک یعرض عقول چگونه است، طیبس
 چگونه) دهم( ریثک عقل نیا و اندآمده دیپد ریثک از واحدند، هک یعرض عقول کت کت
  است؟ آمده دیپد خود از شیپ واحد عقل از

 از ،)اسـت یعرضـ عقـول واحد، از مقصود( است واحد هک ن حالیدر ع واحد ایآ
 شـود صادر تواندیم دارد، قرار یطول سلسله در هک نور نیآخر ای دهم عقل یعنی ریثک
 یطـول انوار و عقول از ،طندیبس و واحد هک یعرض انوار ای عقول گر،ید ریتعب به نه؟ ای
 اریبسـ ثـرتک يهـاجنبـه و متعددند و ریثک هک یطول سلسله در نور و عقل نیآخر ای

 عقـول از متعـدد، و ریـثک یعرض انوار ای عقول نیا گرسو،ید از و اندآمده دیپد دارند،
  اند.آمده دیپد است، یقیحق طیبس هک نوراالنوار از باالخره و خود فوق طیبس

 ال،کاشـ اول بخـش ؟ندارد منافات الواحد قاعده با امر نیا ایآ ست؟یچ آن حلّ راه
 مـتکح ژهیـو دوم بخـش یول است، كمشتر یاشراق متکح و یمشائ متکح انیم

 نیآخـر مخصوصـاً هکـ یطـول انوار از واحد، یعرض انوار صدور یعنی است، یاشراق
  است. واحد هک دهم عقل از ریثک عتیطب صدور نه ،ددار ثرتک آن مراتب
 و مینـکیمـ مطـرح را يگرید تهکن دیبا ابتدا م،ینک مطرح را آن پاسخ هکآن از شیپ
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 ردهکـ انیـب یاشراق میکح هک چهآن از نظر قطع ،يگرید گونه به است نکمم ایآ مینیبب
 يدارا یطـول قـولع هکـهمچنـان هک است نیا تهکن آن و نه ای میده پاسخ بدان است،
 ایـآ بودند، بکمر يریتعب به و) بودند ریثک یعنی( بودند اریبس اشعه و متعدد يهاثرتک
 ریثک از ر،یثک و بکمر صدور نتجه در تا باشند بکمر زین یعرض عقول هک ندارد انکام

  ؟ریثک از واحد نه باشد
 ایـ عقـول هکـنیـا خاطربه ست،ین ریپذانکام يزیچ نیچن هک است نیا هاآن پاسخ
 زیـن قـاهر عقـول طند.یبس زین یطول عقول یحت دارند، بساطت تجردشان خاطربه انوار
  طند.یبس یعرض عقول نیا مانند
 طیبس عقول آن رایز است، شده حلّ لکمش صورت نیا در شود گفته است نکمم
 شده صادر واحد از واحد و طیبس از طیبس پس ط،یبس هم یعرض عقول نیا و هستند
 طیبسـ و یطول عقول نیا است. یباق شیسرجا لکمش و ستین نیچن ندیگویم است.
 نوراالنـوار از و خودشـان فـوق عقـول از هکـ ندسـته يمتعدد يپرتوها و اشعه يدارا
 نیچن ایآ گذارند.یم ریتأث خودشان مادون یعنی طیبس عقول نیا بر هانیا با و اندگرفته
  رد.ک هیتوج را آن دیبا است؟ ریپذانکام يزیچ

 زیـن یعرضـ عقـول نیـا و هسـتند طیبس یطول عقول آن هک گفته نیا با هرحالبه
 بـه هکـنیـا بدون ،ردندکیم حلّ گونهنیهم را آن وگرنه شودینم حل لکمش طند،یبس

  ند.یجو کتمس گرید يهاپاسخ
 .نـدارد معنـا هـاآن در بیکتر و هستند طیبس یعرض انوار ،یلّک طوربه آنان، نظربه
 هکـ يآخـر نور مخصوصاً یطول متعدد انوار نیا است نکمم ایآ هینظر نیا بهتوجه  با
 تیـنهایبـ هکـبل متعـدد آن اشـعه ،جهیدر نت و دارد شعاع کی خود از شیپ نور هر از

 نیـا و اسـت ریپـذانکـام يزیـچ نیچنـ ایآ بگذارند؟ ریتأث یعرض عقل نیا در است،
  ست؟ین ریثک از واحد صدور
 از هـم یشعاع دارد، نهم نور از یشعاع است، طیبس نور هک حال نیدر ع صدم نور
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 پـنجم از و هفـتم لهیوسـبـه ششم از و هشتم لهیوسبه هفتم از طورنیهم و هشتم نور
 دیـبا سـت؟ین ایـ است واحد و طیبس دهم نور شد. گفته شتریپ هکچنان ششم لهیوسبه
 تصـور قابـل یثرتـک و بیـکتر گونـهچیهـ ينور يوجودها در اصالً رایز باشد، طیبس
 بیـکتر و ثـرتک اگر یطرف از و باشد هم نارک در نور دو امتزاج دهندهنشان تا ستین

  ست.ین نکمم ثرتک نییتب نباشد،
 گر،ید ریتعب به ندارد؟ ای دارد یواقع و ینیع قتیحق کی از تیاکح جهت تعدد ایآ
 قابل انوار در بیکتر هک ردندک اشاره گرید ییجا در ب؟کمر ای طندیبس یطول انوار نیا

 ظلمـت و نور از بیکتر دیبا ای باشد داشته راه هاآن در بیکتر اگر چون ست،ین تصور
 نیـا و دارنـد یذاتـ نیتبـا انـوار مییبگو و میباش قائل انوار نیتبا به دیبا ای میریبپذ را
 مـتکح هیـنظر مانند( ،شوندیم جمع ییجا در هستند، ذات تمام به نیمتبا هک ییایاش

 ظلمـت و نـور از بیکتر نه ؛ستین حیصح کیچیهه ک یدر حال) وجود درباره یمشائ
 بـرخالف هـاآن اسـت. درست انوار نیتبا نه و است رشیپذ قابل یاشراق متکح در
 مختلـف و متعـدد انوار اجتماع پس هستند. کیکتش به لیقا انوار در ،ییمشا مانیکح

 هکـچنان ندارد، وجود هاآن انیم در یاتذ تیریغ و نیتبا چون شود،ینم بیکتر سبب
  ندارند. هم یعرض تیریغ

در مـورد  یول تندیماه در کیکتش به لیقا گرید يجاها در یاشراق مانیکح اگرچه
 امـر آن قـتیحق هک يزیچ و دانندیم ککمش را نور قتیحق هاآن ست.ین گونهنیا نور
 باشــند، نداشــته یاتــذ نیتبــا یوقتــ و داشــت نخواهــد یذاتــ نیتبــا ،باشــد یکیکتشـ

 ن،یبنـابرا .طندیبسـ یلّک طوربه انوار پس شود،ینم بیکتر سبب جاکی درشان اجتماع
  طند.یبس هم یعرض عقول
 از ایـآ است؟ آمده دیپد جاک از ط،یبس یعرض نور ای عقل نیا دیپرس توانیم کنیا
 و اشـعه و آثـار وجودهـا، يدارا نور نیا خود هک یحال در ؟است آمده دیپد دهم نور
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 لحـاظ توانیم را بیکتر ینوع او در پس است، خودش از شیپ انوار از يمتعدد انوار
 عقـول ثـرتک گـرید باشند، داشته بیکتر هم یعرض عقول نیا اگر هک است نیا رد.ک

 یجهتـ از تواندیم متعدد جهات يدارا و متعدد و بکمر عقل کی ست.ین الزم یعرض
 موجـود النـوعربّ گـرید جهت از و وانیح النوعربّ یجهت از و باشد انسان النوعربّ
  گر.ید

  
  مسأله نیا در اشراق متکح دگاهید

 علـت ر،یثک يهاعلت از دامکهر هک است نکنامم یدر صورت ریثک از واحد صدور
 از دامکـهر هکـ جـاآن از .باشـند ناقصه علت هکبل نباشند تامه علت اگر اما باشند. تامه
 صـادر يزیـچ ییتنهـابـه هـاآن از دامکـهر از ن،یبنـابرا ستند،ین تمام تیفاعل در هاآن
 کیـ مکـح در مختلـف جهـات آن اجتمـاع ن صورتیدر ا د.یآینم دیپد و شودینم

 تامه علل ورود نه ،است واحد معلول بر ناقصه علل ورود واقع در و است واحد علت
 و مختلـف اشـعه هجـینت و ثمـره یعرضـ انـوار گر،ید ریتعب به واحد. معلول بر متعدد
 وجـود یطـول نـور ای عقل نیآخر مخصوصاً ه،یطول عقول در هک است ناقص متفاوت

  دارد.
 یولـ هستند، تامه علت خود، همانند یعقل ای یشعاع جادیا يبرا عقول ای اشعه نیا
 هکـبل متعـدد ثـراتک ریتدب تیقابل دارد، وحدت هک ن حالیدر ع هک یعقل جادیا يبرا

 دیـبا النـوع،ربّ ایـ یفرضـ عقـل نیـا سـتند.ین تامه علت باشد، شتهدا زین را ینامتناه
 و دارنـد شـماریبـ يهاتفاوت هم با انسان افراد چون و باشد افراد نیا همه النوعربّ
 ینامتنـاه هاتفاوت خود ،میریبگ نظر در اند،ینامتناه هک را یانسان افراد يهاتفاوت اگر

  ست.ین سازگار هاآن ربّ وحدت با هاآن صور شد، خواهد
 نـوع نیا افراد هکنیا بهبا توجه  و دارند يریثک و متعدد افعال هانیا گر،ید ریتعب به
 کنـیا بود. خواهد ینامتناه یاول قیطر به افرادشان هستند، ینامتناه هکبل ریثک و متعدد
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 اسـت، عقل و است نور هکنیا خاطربه ه،کنیا ضمن یعرض عقل کی و النوعربّ کی
 و متعـدد افعال نیا همه بتواند تا باشد داشته را جهات نیا واحد، آن دیبا است، دواح

 يوجـود وسـعت دیـبا یجهتـ از نـوع، کی پس ند.ک ریتدب را متعدد افراد در متفاوت
 دوم، نور از باشد. داشته ینشان اول نور از دیبا وجودش وسعت خاطربه و باشد داشته
 در داشـت، تحقـق نیشـیپ انـوار از کی هر در هک ياهاشع دیبا یعنی ز،ین ...و سوم نور
 يدارا هکـ را ینـوع ریتدب ییتوانا ،ن صورتیر ایدر غ باشد، داشته ظهور یعرض انوار
  داشت. نخواهد است، ناهمگون ینامتناه افراد

 اسـت، يواحـد امـر هکـ ن حالیدر ع یعرض عقل نیا ،شد گفته چهآن بهبا توجه 
 نیچنـ بـا يواحـد نیچنـ و باشـد داشـته ثراتک همه بر احاطه هک باشد يواحد دیبا
 همـه از یسـهم و ینشـان دیبا هکبل دیآ دیپد عقل کی ای نور کی از تواندینم یژگیو

 نـور نیا به نسبت دیبا انوار آن همه ن،یبنابرا .باشد داشته خودش ماقبل انوار ای عقول
 یولـ باشـد هـاآن همـه معلـول دیبا هم نور نیا و باشند داشته تیفاعل سِمَتِ یعرض
 گرید عقل کی يبرا اگرچه ،ستندین نیا يبرا تام علت ییتنها به هاآن از کیچیه چون
 یشـعاع انـوار ای عقول آن از دامکهر نیبنابرا باشند، علت توانندیم یطول گرید نور و
 نـاقص علـت هکـ ینامتناه هکبل ریثک و متعدد يهااشعه ورود پس دهند.یم نور نیا به

  ندارد. یمانع ،یعرض نور ای النوعربّ نامبه ط،یبس یقیحق واحد نیا بر د،هستن
  

  بکالمر عن طیالبس صدور جواز انیب یف قاعدة:
 عـن صـدری ما صدری بل مائله،ی ال أمر أشعّته باعتبار منه حصلی أن جوزی القاهر النور

 مـن حصـلیف العلّـۀ، جزءک ریفتص ه،یف ۀیشعاع رةیثک أنوار باعتبار و ذاته من نیاألعل بعض
 شعاع ةادیز و علّته قبلت مما ياخر أشعّۀ من قبلی المعلول ثم له. مخالفاً المعلول المجموع

 مـا ریـغ أمـور مجمـوع من حصلی أن جوزیو  القواهر یف رةیثک اختالفات قعیف علّته، من
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  مختلفۀ. اءیأش من حاصالً طیالبس ونکی أن جوزیو  أفرادها من حصلی
  
  النوعربّ جادیا در یولط انوار تکشر
 اسـت. یمنفـ پاسـخ ند؟کیشـر یطول انوار همه ها،النوعرب از کیهر جادیا در ایآ
 انـوار از زین يااشعه یول است چهارم نور معلول قتاًیحق پنجم نور نمونه، عنوانبه را،یز
 عقـول اوسـت. بر قاهر هک است ينور معلول ست.ین انوار ریسا معلول یول دارد گرید

 ریسـا از زیـن يااشعه یول هستند، هیطول سلسله در قاهر نور نیآخر معلول هم یعرض
 کیـهر هک است یمختلف اشعه معلول یعرض انوار هک است نیا گرید ریتعب دارند. انوار
  دارد. وجود نییتب دو پس است. ناقص علت هاآن از

 یولـ انـدشـده ادجیا خودشان از باالتر از و طندیبس یطول انوار ندیگویم ونیاشراق
 نیـا مورد در نیا یول .است دهیرس هانیا به هاآن فوق طیبس نور واسطه با هاآن اشعه
 خـاطربـه یطـول انـوار و عقـول آن از دامکـ هـر رایز ،ستین تصور قابل یعرض انوار

  نند.ک جادیا طیبس عقل کی دیبا تنهاشان بساطت
 مـافوق از يمتعـدد اشـعه یطـول انـوار چگونـه؟ و دارنـد ثـرتک یطول انوار چرا
  شد. گفته خود يجا در ،هکچنان نندکیم افتیدر خودشان

 يزیـچ ثـرتک سبب ییجا درشان شدن دایپ هک دارند نیتبا انوار نیا مگر پرسش:
 یکیکتشـ وجـوه و مراتب نورْ هک دیگوینم یاشراق متکح مگر گر،ید ریتعببه بشود؟
 هکـ طـورنیهمـ هکـ اسـت نیا شیمعنا کی د،دار معنا دو کیکتش نیا ن؟یتبا نه ،دارد
 دایـپ تنـزل هک طورنیهم هک است نیا گرشید يمعنا ابد.ییم شدت ند،کیم دایپ تنزل
 هکـ ،هینظر کی نیا پس ند.کیم دایپ ثرتک ضعفش خاطربه و شودیم فیضع ند،کیم
 ولعقـ لکمش صورت، نیا در .یطول هم ،یعرض هم م،یبدان ثرتک را جاهمه اصوالً ما

  است. یباق لکمش یطول عقول در یول شودیم حل یعرض
 و سـوم دوم، اول، نـور ؛میبـدان واحـد را همـه هک است نیا گرید يتئور و هیفرض
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  باشند. واحد هم هاآن یعرض انوار و عقول در یحت آخر تا چهارم
 عقـل اگر آمدند؟ دیپد جاک از ریثک امور نیا هستند. ریثک یعرض عقول اوًال، پاسخ:

 یعرض متعدد عقول نیا چگونه است، واحد م،کی و ششم هشتم، نهم، عقل مانند همد
 مـتکح بـر الکاشـ نیا م؟ینک نییتب جانیا را ثرتک نیا دیبا چگونه است. آمده دیپد

 نـوع کیـ هکـ اسـت نیا جاآن در پاسخش شود،یم وارد اگر ای شودینم وارد یمشائ
 عـالم ثـراتک تمـام هکـ آمـده دیـپد مدهـ عقل در مخصوصاً عقول در ياعتبار ثرتک
 ریـثک آن م،یدانست واحد را عقول اگر یاشراق متکح در یول ند،کیم هیتوج را عتیطب
  د.یآینم دیپد واحد از

 یمبـان نیـا بـا الواحـد قاعـده یعنـی دارد یبررس و نقد يجا مباحث نیا از یبرخ
 اگـر شـود.یمـ عـوض همسـأل نـد،ک دایپ رییتغ یمبان نیا اگر اما است، رفتهیپذ یفلسف
 علـت یوقت ،يصدور تیعل در است. ترروشن قاعده نیا باشد، صدور يمعنابه تیعل

 شـود.یمـ صـادر آن از زیـچ کی ن،یبنابرا دارد، تیسنخ زیچ کی با فقط باشد، واحد
  است. حیصح قاعده الواحد قاعده نیبنابرا
 هکـبل باشـدن يصـدور تیـعل آن و شـود هیـارا يگـرید ریتفس تیعل از اگر یول
 کیـ او از مییبگو تا ستین ارک در یشدن دایپ ،ن صورتیدر ا باشد، ضانیف ای يظهور
 وحـدت هکـ یتعـال حق و یقیحق واحد آن دگاه،ید نیا اساس بر نه. ای شده دایپ زیچ
 نیـا او اگـر اسـت. تیـنهایبـ مـاالتک يدارا دارد، طیبس و محض يهیقیحق يحقه
 یمـاالتک تعـداد به رایز شد، خواهد ینامتناه آن مظاهر ند،ک ارکآش و ظاهر را ماالتک
 نخواهـد هـم یلکمشـ چیهـ و نـدکیم دایپ ظهور عالم در يمظهر دارد، یتعال حق هک

  داشت.
 پـس ردن.کـ جـادیا نه ،است ییخودنما و یتجل و ظهور از سخن صورت، نیا در
 یحتمـ و یقطعـ قواعد از ،یفلسف تیعل یعنی يصدور تیعلبر اساس  الواحد، قاعده
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 خواهـد نادرسـت هکبل ندارد، یضرورت قاعده نیا ،يظهور تیعل اساس بر یول است
  .یاشراق انوار تعدد نه و است یمشائ عقول تعدد به ازین نه گریدن اساس یبر ا بود.

  

  األصنام أرباب أقسام انیب یف قاعدة:
ط یالـ اجاحتـ مـا النفوس من انّ ماکو  النفوس من قربیما النازلۀ القواهر من و  توسـّ
 مـن و ــ ۀیـالنبات النفسک ـ کذل یال حتاجیال نقصه لشدّة ونکی ما منهو  یالنفسان الروح

 النخلک ـ وانیالح من قرب ما النبات من و ـ المرجان،ک ـ النبات ئۀیه من قرب ما المعادن
 ــ رهیـغ و القردک ـ رهایغ و الباطنه القوّة مالک یف االنسان من قرب ما واناتیالح من و ـ

 الموجودات عیجم یف هایعال السافلۀ الطبقۀو  السافلۀ الطبقۀ من قربی نازلها ۀیالعال فالطبقۀ
 النزول یفو  عقالً ادکی انک ما ۀیالبشر المتصرّفۀ االنوار منو  ۀیالعال الطبقۀ من قربی ادکی

 سـتحقّیال و فاًمتصرّ نوراً ونکی ادک ما النازلۀ القواهر فمن م،یالبها بعضک ونکی ادک ما منها
 انک ان و القاهرة االنوارو  جوهره یف لنقصٍ هیف هو تصرّفی آخر مجرّد نور دونه ونکی أن

 بـالنور نجبـریال الجـوهر یفـ يالـذ الضـعف انّ االّ االشراق، جهات هیف تضاعفی سافلها
 لهـا رالعناصـ توجب یالت القاهرة فاالنوار .یالعوال من النور کذل انک اذا مایس ال المستعار،

 قصـورها و لنقصها المتصرّف النور مثل ياخر واسطۀ صنمها نیب و نهایب سیل يأ بها، ۀیعنا
  الجمادات. باتکمر من رهایغ ذاکو  ضاًیأ الصنم استعداد لعدمو  مجرد نورٍ افادة عن

  
  نفوس اثبات و النوعرب اقسام
 شـتریب بـرازخ بـه هاآن شباهت ند،یآیم فروتر و نندکیم تنزل انوار ای عقول هرچه

 از .ریغ به قائم و بالذات قائم انوار يانتها از است عبارت برزخ هک خاطرنیبد شود،یم
 هرچـه ؛شـودیمـ شـتریب آن تیمحـدود نـد،ک دایـپ تنـزل نـور ایـ عقل هرچه رو،نیا
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 و بـرازخ عـالم هکـ) نیسـافل اسـفل( نور حد نیترنییپا به شود، شتریب آن تیمحدود
 بـرازخ بـه انـوار، ایـ عقـول نیـا هرچه زین و ندکیم دایپ شتریب شباهت است، ظلمات
 خـواه بـرازخ، ریتـدب نیهمچنـ و بـرازخ با هاآن ارتباط انکام نند،ک دایپ شتریب شباهت
 بـا یعقول ای انوار نیچن انیم هک خاطرنیبد .شودیم شتریب م،یرمستقیغ خواه و میمستق

  شود.یم جادیا تیسنخ و شباهت برازخ
 چیهـ هکـ دارند قرار يامرتبه و مقام در ای انوار ای عقول شد، گفته چهآن به توجه با
 ارتبـاط انکـامه کـنیـا ایـ و هستند یطول انوار، گونهنیا ؛ندارند برازخ با یارتباط نوع
 و اجسـام بـا میمستق ارتباط هک هستند يامرتبه در ای اند،دسته دو بر خود هانیا ؛دارند
 تواننـدیمـ هک اندافتهی تنزل يحد به هکنیا ای و باشند داشته توانندینم و ندارند برازخ
  نند.ک ریتدب را هاآن و باشند داشته میمستق ارتباط برازخ با

 بـا میمسـتق ارتبـاط انکـام هکـ هستند يامرتبه در هک یعقول یعنی اول دسته عقول
 هـر ای انسان ریتدب يبرا هکبل نندک ریتدب را برازخ واسطهیب توانندینم ندارند، را برازخ
 هکـ باشـد متنازل چنان یجهت از واسطه نیا هک دارند ازین ياواسطه به واناتیح از کی
 عقـل ایـ النـوعربّ با هک باشد یمتعال چنان زین یجهت از و باشد داشته ارتباط برزخ به

 ابـ شـباهت یجهتـ از باشد، جهت دو يدارا گر،ید ریتعببه باشد. داشته ارتباط یعرض
 ریتـدب هکـ یعقـول مانند باشد. داشته برازخ و اجسام با شباهت یجهت از و مدبر عقول
  دارند. عهده به را یوانیح و یانسان انواع

 واسـطهبـه ازیـن و ندارند اجسام با ارتباط و اندیمتعال یعنی اولند نوع از هک یعقول
 تنزل خاطربه دوم هدست عقول آن یول است یوانیح ای یانسان نفس هاآن واسطه ،دارند
  ندارند. ياواسطه نیچن ،شانمقام و رتبه

 هکـ اسـت نـازل قـدرآن النـوعربّ نـدیگویم جمادات و نباتات النوعربّدر مورد 
 هک است نیا هاآن لیدل دهد.یم انجام النوعربّ خود دهد، انجام نفس دیبا هک را يارک
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 ،نـدارد اطـوار باشـد، نداشـته رفتـار رد تنوعکه  يموجود ندارند. رفتار در تنوع هانیا
 و حفـظ و نـوع آن بـر النوعربّ غلبه ،رونیا از دهد.ینم انجام شتریب ارک کی نیبنابرا
  است. بسنده ارک کی آن يبرا آن، میتقو

  
  یعرض انوار انیم ضعف و شدت
 واسـطه هکـ دارد وجـود يگـرید درجات نبات و وانیح و انسان انیم هک جاآن از
 اهیـگ ؛یطـوط و مـونیم مانند انسان، به کینزد وانیح نمونه عنوان به هاست،نیا انیم
 هکـ جـاآن از مرجان، مانند اه،یگ به کینزد جماد خرما؛ درخت مانند وان،یح به کینزد
 و انسـان انیـم نـوع ،یوانیـح نـوع ،یانسـان نوع بر عالوه و دارند وجود یانواع نیچن
 و دارد وجـود هـم نبات و وانیح انیم نوع ات،نب نوع بر عالوه دارد، وجود هم وانیح

 ینـوع هـر هک جاآن از و دارد وجود هم نبات و جماد انیم نوع ،يجماد نوع بر عالوه
  باشند. داشته ضعف و شدت زین انواع ارباب دیبا پس دارد، ازین النوعربّ به

 عفضـ و قوتگر یدکی به نسبت و دارند تعدد موجودات انواع هکنیا بهبا توجه 
 و باشد انواع تعداد به و متعدد دیبا زین یعرض مدبر عقول و هاالنوعرب نیبنابرا ،دارند
  بود. خواهند يقو و فیضع زین مدبرها انواع، تناسب به زین

 درجـه نیتریعال و هستند ضعف و شدت يدارا مدبر، یعرض عقول ه،کآن حاصل
 ،يامرتبـه هـر درجـه نیترنییپا و است کینزد باالتر درجه مدبر عقل به ،يامرتبه هر
  است. کینزد ترنییپا درجه مدبر عقل به
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  عشرالثانی الفصل
  النفوس آثار یتناه و العقول آثار یتناه عدم انیب یف

 فال ،یبرزخ متقدّر لّک اذ مقدار، لها المدبّرات و القواهر من المجرّدة االنوار انّ تظنّنّال و
 یفـ مشارة لّهاکو  الوجوه من بوجه هایف بیکالتر طۀیبس رأنوا یه بل سبق، لما ذاته كدری

 قـۀیالحق یفـ الـنقص ینتهیو  النقص و مالکبال نهایب التفاوتو  عرفت ماک ۀ،یالنور قۀیالحق
 أنّ قـول:ی مـن عیتشن حیبصح سیلو  رهیغ یف ئۀیه ونکی بل بنفسه، قومیال ما یال ۀیالنور
 المحـلّ، عـن النـور مـن شـئ یاسـتغن ولو ه؟بنفس قومی فیکف نها،یه عرض و ۀیفیک النور

 ۀیغاو  بجوهره مالهکو  مالهکل هو انّما للنور االستغناء اذا له، أصل ال فانّه ع.یالجم یالستغن
 وجـه. مـن هکشـاری ما نقص شئ نقص من لزمی فال المحلّ. یال االضافۀ و ۀیبالعرض نقصه
 النـورو  مـالکال و بالشـدّة ونکـی قدو  بالعدد ونکی قدو  بالمقدار ونکی قد التفاوت فاذن

 ونکـت قـد الشعاع حواملو  شعاعه حامل مقدار من أصغر حمله مقدار انک لما یالمصباح
 االّ سـتیل ۀیـالنور تفـاوتو  فـرَضی وجـهٍ يأ یعل للشعاع موجباً ونهکف منه، عدداً ثرکأ

 باالحاطـۀ هیـعل لطّتسی فال ،یالتتناه تۀینور مالک و شدّة االنوار فنور مال،کال و ۀیباألشدّ
 عنـد شـدّته تخصّصیالو  لخفائه ال قوانا ضعف و نوره مالکل هو انّما عنّا احتجابه و شئ؛
 بـل لـه، قاهر و لمخصّص مستدعٍ تخصّص و حد له ونکیف نور، وراءه توهّمی ان نکمی حد
 ۀیالفاعلو  اءیلالش قهره و ۀینور ضاًیأ قدرتهو  تهینور فعلمه اء.یاألش عیلجم بنوره القاهر هو
نـ ان ۀ،یـمتناه فانوارها ن،یالمقرّب من القاهرة االنوار اماو  النور ۀیخاص من  أن ۀیـبالنها یعُ
ن ان الشدّة ۀیمتناه ریغ یه و منه؛ أتمّ هو ما وراءه الشئ ونکی  حصلی أن صلوح لها أنّ یعُ

 هـذه انّ و ۀیـالدور اتکـالحر و البـرازخ دوام یعلـ سـنبرهن فانّا ۀ.یمتناه ریغ آثار منها
 القـوّة، یمتناه ریغ انک ان فانّه آثاره، ۀینها جبی المدبّر النورو  العدد ۀیمتناه ریغ اتکالحر
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 یعـیالطب الشوق و يالقو جوانب ۀیمتناه و الذوات ۀیالمتناه الظلمات قیعال یف انحبس ما
 االنـوار مـن یه یالت مۀئالدا اتکالحر فهذه .يالنور االفق عن البرازخ شواغل بهاذج ماو 

 تّهـا.ینور مالک هوو  ۀیالمتناه ریالغ القوّة لهاو  القاهرة االنوار من بمدد ونکت انّما المتصرّفۀ،
 هیـال تطـرّقی قـد یالمتنـاه ریغو  یتناهیال بما یتناهیال ما وراء االنوار فنور ذا،ک انک فاذا

 هـوو  صـاحبه مـدّهی البـرازخ یف المدبّرة االنوار من واحد لّکو  قبل من نّایب ماک التفاوت
 سـنبرهن ماک نوراالنوار من دیالجد المدد أخذیال هوو  الصنم صاحب هو يالذ القاهر النور

  التجدد. تصوّریال القواهر عالم یف انّ هیعل
 النسـب عیـجم انّ یأدعـ لسـت و نسـبها و منـه البـدّ االشـراقات تضاعف انّ اعلم و

 یفـ نیمتصـرّف دامـوا مـا البشر عقول ابه طیحی ال بیعجا كهنا بل رته،کذ مایف محصورة
 ۀاألدلـ مـنو  کذلـ مـن أعجب و ألطف كهنا فانّ ب،یالعجا من فرض ما لّکو  الظلمات

 قد نّاکلَ فحسب، هذا كهنا انک فلو القدر. هذا عرفنا انّا هو کذل من أعجب كهنا أنّ یعل
 بـل محـال، هـو و تنااستنباطا و اساتنایبق نوراالنوار ریبتدب ـ الظلمات یف نحن و ـ أحطنا

  أنموذج. رناهکذ ماو  بیالعجا ۀیرؤ و المشاهدة عن مانع الظلمات یف ونناک
 غلبـۀ دون قهـرهی نـور مشهد یف ریبتأث صالناق النور استقالل تصوّری لم لما انّه اعلم و
و  واسـطۀ لّکـ مـع الغالـب الفاعـل هو االنوار فنور ر،یالتأث کذل نفس یف هیعل التامّ النور

 الواسطۀ، دون و الواسطۀ مع المطلق قالخال فهو ضیف لّک یعل مئالقاو  فعلها منها لالمحصّ
  ره.یغ یال الفعل نسبۀ یف تسامحی قد انّه یعل شأنه هیف سیل شأن سیل

  
  عقول و نفوس آثار یتناه عدم و یتناه

  است. محدود و یمتناه نفوس جینتا و آثار ـ1
  است. یمتناه معنا کی به و ینامتناه معنا کی به عقول يندهایبرآ و آثار ـ2
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 ایـ عقول به را يآثار اگر رو،نیا از است، متعال يخدا یهست عالم در مؤثر تنها ـ3
 و كتبـار اهللا اال الوجـودیف المؤثر« هک است امر نیا مالحظه با ،میدهیم نسبت نفوس
  ».یتعال

  
عد ینف   انوار از بُ
عد مدبر، رانوا خواه و قاهر انوار خواه ،مجرد انوار  و نورنـد چـون ندارند اندازه و بُ
عد  سکـع .ندکینم كادرا را خود ذات جسم، است. برازخ ای اجسام لوازم از اندازه و بُ
 جسـم چهآن و ستین جسم ند،کیم كادرا را خود ذات چهآن هک است نیا آن، ضینق
عد ،ستین  هـم و قاهر هم( مجرد انوار گفت توانیم پس ندارد، ...و جهت و اندازه و بُ

عد) مدبر   ندارند. اندازه و بُ
 چـهآن و نـدارد وجـود هـاآن در یبیکتر چیه و طندیبس مجردْ انوار گر،ید ریتعب به
عد ،باشد طیبس  رایـز سـتند،ین بیـغا خودشان از انوار گر،ید ییسو از ندارد. اندازه و بُ
عد هک است بیغا خودش از يزیچ عد تا باشد داشته بُ  باشـد بیـغا گـرید بعـد از يبُ

عد هک يزیچ وگرنه   ست.ین ریپذانکام آن يبرا بتیغ ندارد، اندازه و بُ
 یحجـاب ب،کـمر نیـا جـزء دو انیم است نکمم م،ینک تصور بکمر را يزیچ اگر
 یبیکتر گونهچیه ای یجزئ گونهچیه اگر اما .باشد غافل و بیغا یدوم از یاول هک باشد
  ست.ین ریپذانکما هم بتیغ ،باشد نداشته وجود آن در

  
  انوار ازیامت و كاشترا
 بـا ،ندکمشـتر نـور، قـتِیحق در و مجردنـد و طیبسـ هکـ ن حالیدر ع مجرد انوار

 یبرخـ شیخـو يوجـود مراتب در هک است خاطرنیهمبه .دارند زین تفاوتگر یدکی
 مجرد و قاهر انوار انیم اگر هاست.آن تفاوت دهندهنشان نیا و مؤخرند یبرخ و مقدم
 سـوم. نور يگرید و دوم نور یکی و باشد اول نور یکی ندارد معنا نباشد، یتفاوت چیه
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 در هکـ هسـت یاول در یژگیو کی هک است یمعن نیا به سوم و دوم و اول به اتصاف
 دوم از ریغ اول ن،یبنابرا ؛ستین یاول در هک هست یدوم در یژگیو کی ست،ین یدوم
 آن ماننـد و بساطت تجرد، ت،ینور در هانیا هکنیا ضمن پس اول. از ریغ دوم و است
 هکـ باشـند داشـته هـم یتفاوت دیبا یول ،ندارند هم با جهات نیا از یتفاوت و ندکیشر
 هیشـب ایـ یهیبـد ،یحتمـ يامـر تـأخر، و تقدم نیا باشد. شده تأخرشان و تقدم سبب
 نیا مبرهن و مسلم اصول از گفت توانیم یاشراق متکح درم کدست و است یهیبد

 نیـیتب قابـل ثـرتک نشود، لحاظ قاهر انوار مراتب تأخر و تقدم اگر چون .است فلسفه
 بـه یمنتهـ ،تأخر و تقدم گرفتن دهیناد پس بود. خواهد محال ثرتک هکبل بود نخواهد

  است. محال هم خودش باشد، داشته محال امدیپ هک يزیچ هر شود.یم محال امر کی
 هـاآن داشـتن تـأخر و تقـدم و اسـت محـال يرام انوار، نداشتن تأخر و تقدم پس
 تفـاوت هـم بـا هکـ است ریپذانکام يزیچ دو انیم تأخر و تقدم است. يضرور يامر
 انـوار تفـاوت هکـ جـاآن ازو  دارنـد تفـاوتگر یدکی با مجرد انوار پس باشند. داشته
 زیـن و سـتین آن مانند و وحدت و ثرتک ای نقصان و ادتیز ای اجزاء تفاوت به مجرد
 تنهـا پـس سـت،ین گرید مقوالت و تیفیک ت،یمک ماّده، عوارض ماّده، به هاآن تفاوت
 نقـص و مـالک به ای ضعف و شدت به تفاوت است، تصور قابل هاآن انیم هک یتفاوت
  اند.یکیکتش مراتب يدارا مجرد انوار ن،یبنابرا است،
  
  يمادّ عوارض در انوار تفاوت ینف

ه اصالً چون ندارند، يمادّ يهاتفاوت انوار هک است روشن  تفـاوت تـا ندارنـد مـادّ
 یمت و وضع به تفاوت ندارند، هم تیفیک و تیمک به تفاوت طبعاً و باشند داشته يمادّ
 بـه ینـوع بـه امـور، گونـهنیاه کنیا لیدل به ندارند، هم مقوالت ریسا و جده و نیا و

همـ هرگونه فاقد هم هانیا و گرددیم باز يمادّ عوارض  گونـهنیـا از پـس هسـتند، ادّ
  هستند. مبرا عوارض
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 هاآن از یبعض گفت توانینم هستند، طیبس مجرد، انوار هکنیا بهبا توجه  نیچنهم
 دارنـد. وحـدت انـدازه کیـ به همه ،دارند وحدت اگر دارند. وحدت یبعض و ثرتک
 و ادهیـز راگـ یولـ .باشد ضعف و شدت یمعن به هکآن مگر ندارند هم نقصان و ادهیز

 يزیـچ نیچنـ نـدارد، يگرید هک دارد را يزیچ یکی یعنی باشد یعرف یمعن به نقصان
 بـا آن ماننـد و وحدت و ثرتک ای نقصان و ادتیز رایز ست،ین تصور قابل هاآن يبرا

 سـتین نکـمم هکچنان ،باشد اجزا يدارا طیبس ستین نکمم ندارد. يسازگار بساطت
 هسـتند یقـیحق طیبس هستند، طیبس هک قاهر انوار نیا ایآ هکنیا البته .باشد يزیچ فاقد
  دارد. بحث يجا آن، مانند و یخارج ای

  
  عدم و وجود از بیکتر
 نیبـدتر هکـ عـدم، و وجود از بیکتر ،یلکطوربه هک است الزم تهکن نیا يادآوری
 بـه تـوانینمـ را متنـاقض امر دو گر،ید ریتعب به ست.ین تصور قابل است، بیکتر نوع
 یقـیحق طیبسـ چـون متعال يخدا هک گفت توانینم رو،نیا از .ردک بیکترگر یدکی

 هکـنیا بهبا توجه  تام، مجرد نکمم موجودات اما ستین عدم و وجود از بکمر است،
 یفـیتعر و یذهنـ بیکتر بسا و( ،ندارند یخارج بیکتر هک ن حالیدر ع دارند، نقص
 از بیـکتر هکـ ردکـ توجـه دیبا دارند. معد و وجود از بیکتر یول) باشند نداشته هم

 بکمر عدم و وجود از يزیچ ذات هک ستین نکمم و ستین ریپذانکام عدم، و وجود
  است. محال يزیچ نیچن و انجامدیم تناقض به رایز باشد، شده

 اعتبـار نیـا اسـت، مالک آن عدم و مالک نیا وجود از بکمر يزیچ هک میگفت اگر
 و وجـود از بکـمر در واقـع ستین نکمم و ستین گونهنیا در واقع یول ماست ذهن
 سـت.ین ریپـذانکـام واحـد شـئ در عدم و وجود اجتماع هک داستیپ رایز باشد، عدم
 هـم ظلمـت و نور از بیکتر هکچنان ست،ین ریپذانکام عدم و وجود از يزیچ بیکتر
  ست.ین ریپذانکام
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 شده قیتلف هم با عدم و ودوج ندیگویم کیکتش يهینظر بنابر موارد یبرخ در اگر
 يادآوریـ خـاطربه هکبل ستین یعرف انیب است، ختهیدرآم هم به ظلمت و نور ای است
 را موجـودات یبرخـ هک گاهآن یعنی گنجد،ینم انیب در یراحت به هک است ياتهکن آن
 مـالک آن يگرید آن هک دارد را یمالک نیا هک مینیبیم و مینکیم سهیمقا گرید یبرخ با
 آن و اسـت محدود مالک نیا به نسبت موجود نیا مییبگو میتوانیم ن،یبنابرا ندارد، ار
 وجـودش هکـ اسـت یمعنـ نیبـد ،بود محدود يزیچ کی اگر است. نامحدود يگرید

 يجـا در یوقتـ ست.ین گرید يجا و مرتبه در و است گرفته را ياژهیو قلمرو و حوزه
 به هکبل نقص، سلب يمعنابه نه یول ارد.د یسلب صفات مییبگو میتوانیم ،ستین گرید
 نـاقص يموجـود ،يزیـچ نیچنـ صورت، نیا در .آن از يامرتبه ای مالک سلب یمعن
 بیـکتر اگـر یحت ؛ندارد یتفاوت د،یبگذار هک یاسم هر ناقص، موجود يبرا و شودیم
 عدم، و وجود از بیکتر هرچند داشت، نخواهد یتفاوت شود، گفته زین عدم و وجود از
  ندارد. یدرون یهماهنگ و ستین يسازوار المک

  
  انوار یتناه عدم و یتناه
 را یمـالک ایـ محدودنـد ای اندیمتناه هک ریتعب نیا هک است الزم تهکن نیا يادآوری
 اشاره آن از ياگوشه به هک دارد دقت يقدر به ازین ندارند، خودشان از باالتر به نسبت
 هـاآن بـودن ینامتنـاه و نامحـدود ای بودن یناهمت و محدود هک است نیا آن و نمکیم

  م.ینکیم معنا چگونه را نامحدود هک دارد نیا به یبستگ
 ادامـه و باشـد شده ختم يانقطه کی به هانیا وجود شعاع هک یمعن نیا به یمتناه

 و گرفتـه را جـاهمـه هاآن وجود شعاع و ستندین محدود هانیا معنا نیا به باشد، افتهین
 نیـا ینامتنـاه يمعنـا اگر یول اند.ینامتناه جهت نیا از ؛است نشده متوقف ییجا در
 بـه نـدارد، وجود يترفیشر و ترتام دتر،یشد تر،املک موجود هانیا از باالتر هک باشد
  اند.یمتناه معنا نیا
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 حـوزه در را قـتیرق و قـتیحق حمـل هکـ سـتین ياچـاره کیکتش هینظر بر بنا
 نـاقص نیا هک دارد یماالتک املک هک مینک لحاظ را تهکن نیا یعنی م،ینک لحاظ کیکتش
 تفاوت دیبگو یسک اگر کنیا ندارد. را ماالتک آن قتیحق و دارد را ماالتک آن قهیرق
 از هکـ شـودیم سبب آن به پرداختن رسدیم نظربه ست؟یچ در قتیرق و قتیحق نیب

 اگـر امـلک هکـ است شده گفته اندازه نیهم فلسفه در م.یشو خارج یفلسف يهابحث
 وجـود نـاقص و تـرفیضع موجود در نازل مرتبه در مالک نیا ،ندک نازل را ماالتشک

 ایـ شـود حـد سـلب آن از اگـر دارد، وجود ترناقص مرتبه در هک یماالتک نیهم دارد.
  داشت. خواهد وجود باالتر وجود در ماالتک آن ابد،ی یتعال هکبل ندکن دایپ تنزل
 راآن شـرح معناست، چه به قاًیدق قت،یرق و قتیحق نیا ای یترق و لتنز نیا هک نیا
 واقعـاً مظهر و ظاهر ایآ هک شده مطرح امر نیا گرید علوم در افت.ی گرید علوم در دیبا

 ایـآ باشـد، وحدت نیع ثرتک و است ثرتک نیع وحدت اگر ندارند؟ ای دارند تیدوئ
  است؟ یکی مظهر و ظاهر گفت توانیم

 انـد،ردهکـ اثبـات را آن هکـ زیـن هـاآن ار.کـان یبرخـ و اندردهک اثبات را آن یبرخ
 ظـاهر هسـت، هرچـه هک شود گفته اگر رایز ست،ین مظاهر از قتیحق ینف مقصودشان

 هکـ ن حـالیدر عـ موجـودات نیـا اسـت. سفسطه ست،ین شیب یالیخ مظهر، و است
 واقعاً ستند.ین ما االتیخ و هاموه مانند یول ،»الیخ او وهم ونکالیف ما لّک« اند،یالیخ
 موجـود یتجلـ و اسـت یقـیحق موجود کی یتجل هانیا چون دارند، وجود قتاًیحق و
 ارکـان شـودینم را ظهور و یتجل ن،یبنابرا دارد، قتیحق ،یمتجل خود اندازه به یقیحق
  است. محض سفسطه آن ارکان و ردک

 ثـرتک یولـ انـدردهک ارکان ار وجود در ثرتک هکنیا ضمن عرفان، در خاطر،نیبد
 یولـ ننـدکیمـ ارکـان هـم را وجـود در کیکتشـ اگر هکچنان اند.رفتهیپذ را ظهور در
 موهـوم امـور نیا شود،یم گفته عرفان در اگر پس .نندکیم اثبات را ظهور در کیکتش
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 دو را یکـی احـولو  است نیدوب چشم مشاهده ثمره است، احول چشم جهینت و است
 نظـر دقـت بـه اگـر يآر نباشـد. شتریب زیچ کی واقعاً هک ستین معنا نیا به ند،یبیم تا

 سکـع یسـک اگـر سـت.ین جـدا هیـآ صاحب از هم هیآ و اوست هیآ يزیچ هر ،شود
 نیـا نـد،یبیم دو س،کع صاحب با را سکع و ندیبیم سکع اگر و ناستیناب ند،یبینم
  است. احول هم

 در اگـر اصـوالً و اسـت تفـاوت زیـن اءاسـم مظاهر در ،است تفاوت اسماء در اگر
 سـبز دیـبا شـهیهم سـبز بیسـ نداشـت. معنا یهست عالم راتییتغ ،نبود تفاوت اسماء
 قلمـرو از زیـچ کی هک است جهت نیا به رییتغ نیا .بشود سرخ و زرد دینبا و بودیم

 اسـماء تحـت از مـثالً یسـک شود.یم يگرید اسم قلمرو وارد و شودیم خارج یاسم
 اسـماء قلمـرو و حـوزه در وارد و شـودیمـ خارج آوردن، مانیا واسطهبه یاله هیقهر
  است. تیواقع نیع هانیا همه شود.یم یاله هیلطف

 مالک ای است ضعف و شدت به ،کیکتش به قاهره انوار انیم تفاوت ه،کآن حاصل
  است. هانیا مانند و نقص و

  
  بالذات قائم نور تنزل
 نـور نیـا هکـ باشـد داشته وجود و ابدی تحقق است نکمم اندازه آن نور دو نقص
 قـدرآن توانـدیم ،است بالذات قائم و است مستقل هک ينور یعنی ،نباشد خود به قائم
 نباشـد ذات به قائم نور نیا هک شود یمنته ينور به هک شود آلوده نقص به و ابدی تنزل
 باشـد يگـرید بر عارض هک ابدی تنزل قدرآن است نکمم هکبل باشد. ریغ به قائم هکبل
 يانـوار ای بالعرض انوار و بالذات انوار انیم تفاوت ن،یبنابرا شود. يگرید امر ئتیه و
 ضـعف و شـدت بـه دارنـد، محـل و موضوع هک يانوار و ندارند محل و موضوع هک

  نداشتن. و داشتن محل به و بودن یعرض و یذات به نه ،است
 انـدردهک مطرح ییمشا مانیکح هک یالکاش هک است منظور نیا به مطلب نیا طرح
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 هکـ ابنـدی تنـزل چنـان ،دارنـد شدت هک ينور مراتب نیا است نکمم م.یده پاسخ را
 سـتین بالذات قائم هک ينور به ،)نوراالنوار( است ذات به قائم بالذات و اوالً هک ينور
 گـردد، لیتبد یعرض و یطول انوار و قاهر انوار ای نکمم انوار مانند است ریبالغ قائم ای
  بشود. ترفیضع و ندک تنزل شتریب هم نیا از است نکمم هکبل

  
  قرآن در تنزل فِیلط يواژه
 دانـد.یم شده نازل را اءیاش يهمه قرآن برد.یم ارکبه را تنزل فِیلط واژة هم قرآن

 مـثالً رد.یـگیمـ قرار غفلت مورد یگاه هک دارد وجود یفیلط اریبس اتکن واژه نیا در
 رایـز ،میاوریـن حساببه ابرها از فقط را نزول ،»ماءً السماء من انزلنا و« شود ریتعب اگر

 از هکـ آهـن رد.ک ریتفس و هیتوجگونه نیا توانینم را آهن م.یدار هم »دیالحد انزلنا و«
 يمعنـا بـه دیـنبا آهـن در نزول ن،یبنابرا است، آمده نیزم از آهن است، امدهین آسمان
  نمود. شتریب تعمق و تدبر لماتک گونهنیا رد دیبا باشد. یعرف
 هکـ یلفظـ یعنـی ،دانست یانیوح و یاله واژگان دیبا را واژگان نیا ،گرید ریتعب به
 را امـر نیـا تـوانیم و ندارد نیگزیجا هک است یلفظ است، شده برده ارکبه جانیا در

 تـدبر و تأمـل و دقت یستگیشا هک شودیم سبب واژگان نیا بودن یانیوح رد.ک اثبات
 قـرار قیحقـا و انسـان نیب هک را ییهاقفل ها،آن در تأمل صورت در و باشند داشته را

 ریتـدب اگـر جـه،ینت در رد.کـ خواهـد باز است، بسته ما بر را قیحقا كدر راه و گرفته
  بود. نخواهد قفل باشد،
 خـزائن در زیـچهمـه 53.»معلـوم بقدرٍ إالّ لهننزّ ما و خزائنه عندنا إالّ شئ من إنْ و«
 مراتـب از مرتبـه هر در دامکهر اما ،...و زرافه اه،یگ سنگ، آهن، یحت است یاله بیغ

 یوقتـ موجودات نیا هکچنان .دارند مرتبه آن با متناسب يوجود دارند، قرار هک یهست

                                                 
  .21سوره حجر، آیه ـ 53
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 مـا ذهن در جهیدر نت و نندکیم دایپ ذهن با متناسب يوجود نند،کیم دایپ یذهن وجود
  دارند. وجود یول ندارند، ینیسنگ و وزن
 صـراحت تـهکن نیـا بر همیعلاهللاتاصلو او تیب اهل و امبریپ اتیروا و قرآن اتیآ
 بـه و معلـوم قـدر بـه خداوند و است یاله بیغ خزائن در یهست عالم همه هک دارند
  است. آورده فرود قطره، کی اندازه
ه کـنیا بر یمبن دارد ودوج حجراالسود درباره هک يریتعاب به مربوط ریتفاس از یکی
 ،اسـت دیسـف نخسـت یهسـت عالم همه است. استوار اساس نیهم بر بود، دیسف ابتدا
  شود.یم آلوده آن مانند و فقرها و هاتیمحدود و شرور به گاهآن

 امیـق بـه بالـذات امیق از فقط نه هک نندک تنزل چنان انوار است نکمم هکآن حاصل
  بشوند. عرض و ئتیه هکبل شوند لیتبد ریبالغ

  
  ریبالغ و بالذات نور يناسازگار

 انـد:گفتـه و انـدردهکـ وارد يرادیـا و الکاش تهکن نیا بر یمشائ يماکح از یبرخ
 تـهکن نیـا بهبا توجه  ؛بالذات قائم نه ،ندریبالغ قائم یعنی هستند، یعرض انوار از یبرخ
 محل از ازینیب انوار يمهه دیبا باشد، محل از ازینیب ينور اگر هک ردک الکاش توانیم

 مـتکح يمبنـا نیـا ن،یبنابرا هستند. كمشتر بودن، نور قتیحق در همه چون باشند،
 اشالزمـه چـون اسـت، ریپذخدشه است، مجرد و بالذات قائم یقتیحق نور هک یاشراق
 وابسـته نور هکآن حال و باشد نداشته وجود نباشد، بالذات قائم هک ينور هک است نیا
  دارد. وجود ریغ به قائم و ریغ به

 اسـت یقتـیحق نـور رایـز سـت،ین وارد الکاش نیا دیگویم پاسخ در یاشراق خیش
 تنـزل و کیکتشـ نیـا اسـت. انـدازه چه کیکتش هک شد گفته شتریپ و کیکتش يدارا
 قـائم نـور و نـدک رییـتغ ریبـالغ قائم نور به بالذات قائم نور هک باشد اندازه آن تواندیم

  شود. لیتبد عرض و ئتیه به تنزل راتبم در ریبالغ
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 محـل، از انـوار از یبرخـ يازینیب هک است نیا یاشراق خیش سخن گر،ید ریتعب به
 روشـن و اسـت هاآن نقص خاطربه گر،ید یبرخ يازمندین و است هاآن مالک خاطربه

 نمونـه، عنـوان به بود. نخواهد آن با كمشار امور نقص مستلزم ،يزیچ نقص هک است
 نیـا انسـان، کیـ بـودن نـاقص الزمـه بود، ناقص انسان کی انسان، افراد انیم در گرا
  باشد. ناقص است، کیشر تیانسان در او با هک گرید انسان هر هک ستین

 
  واجب الوجود یتناه عدم و ناتکمم یتناه
 تفـاوت و ندکمشـتر تیجسـم در هکـ ییایاشـ ماننـد است، مقدار به یگاه تفاوت
 كاشـترا هک است ییجا در آن و است ضعف و شدت به تفاوت یهگا دارند. يمقدار
 هرگـاه نـور. قـتیحق در كاشـترا مانند دارد، مختلف ذاتاً يافراد هک باشد یقتیحق در

 ضعف و شدت به الزاماً هاآن تفاوت ،بودند كمشتر نور قتیحق در يافراد و قیمصاد
  است.

 نیبـد است. ینامتناه زین آن ثارآ نیبنابرا است، ینامتناه نوراالنوار تینور و شدت
 خـالف نیـا و ستین نوراالنوار نباشد، ینامتناه او آثار و تینور و شدت اگر هک لیدل

 نوراالنـوار هک ن حالیدر ع نوراالنوار یعنی ؛است تناقض فرض، خالف و است فرض
 و ثـاراًآ و مـاالًک و قـدرةً و شدةً نوراالنوار پس .است محال نیا و نباشد نوراالنوار است،
 سکـچیهـ نوراالنوار، یتناه عدم خاطر به و ندارد يااندازه و حد الجهات عیجم من
 طونیحیال و« ندارد او بر طیمح و املک و تام علم یسک ،جهیدر نت و ندارد احاطه او بر

 طیمحـ هکـ ذاتش مقام به رسد چه ،ندارد علمش به احاطه سکچیه 54،»علمه من بشئ
 شـأی لـم إْن و یعنـی گفـت تـوانیمـ »شـاء بمـا اّال« علم،ورد در م البته است. علم بر
  است. متناقض چون ندارد، یمعن »شاء ان« ذات،در مورد  اما .طونیحیال

                                                 
  .255سوره بقره، آیه ـ 54
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  نوراالنوار يخفا و تینور شدت
 نـاتکمم يقـوا ضـعف و او تیـنور شدت خاطربه نات،کمم از نوراالنوار يخفا
 را خلـق و بیـغ را خـدا خلـق، هکـ انـدردهک حیتصر عرفا یبعض او. يخفا نه ،است
 خلـق، و اسـت مطلـق شهادت خدا، است؛ سکبرع ارک هکآن حال و دانندیم شهادت

. یخفیلم هک است یشهادت هم خدا و قطّ ظهریلم هک است یبیغ خلق مطلق؛ بیغ  قـطّ
 هرگـز هکـ اسـت ینهان هم خلق و نشده دهیپوش هرگز هک است يارکآش و ظهور خدا
  است. نشده ارکآش

  
  هاآن آثار و قاهر انوار یتناه عدم و یتناه لیلد
 .اسـت متوقـف یتناه از ما فیتعر بر هاآن یتناه عدم و یتناه هک شد گفته شتریپ
 و دارد وجـود آن يورا مـلکا و اتـم يگـرید نـور هک است نیا یتناه از مقصود اگر
 دارد احاطـه هانآ بر نوراالنوارم کدست رایز ،اندیمتناه قاهر انوار ،هست آن بر طیمح
  ط.یمح ورائهم من و

 مقصـود اگر پس دارد. را یژگیو نیهم خودش فوق نور به نسبت هم قاهر نور هر
 از ریـغ اسـتثناء بـدون ،باشد داشته وجود ينور آن ماوراي هک است نیا یتناه عدم از

 هکـ باشـد نیـا بودن ینامتناه از مقصود اگر یول .هستند یمتناه انوار يهمه نوراالنوار
 ،نباشـد محـدود و دیـمق و باشـد نکـمم هاآن يبرا یرمتناهیغ ماالتک و آثار حصول

 حـد از ریـغ وجودشان نه چون اندینامتناه انوار، ای عقول نیا ،باشند نداشته حد یعنی
  آثارشان. نه و دارد يحد یانکام

 خـود يجـا در هکـ) میقـد اتیکفل بر یمبتن گرید استدالل به اشاره( نیا بر عالوه
 هکـ اسـت شـده ثابـت زیـن و اسـت يدور ،یکـفل بـرازخ تکحر هک است شده ثابت
 یدورانـ يهـاتکـحر نیـا هکـ جـاآن از ،نیبنابرا .است ینامتناه یدوران يهاتکحر

 عـدم و است ینامتناه عقول آثار پس است، عقول آثار ،یکفل برازخ و كافال ینامتناه
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  .ستا اثر صاحب یتناه عدم دهندهنشان آثار، یتناه
 اسـت، تنـاقض شبه آن برداشتن حد و ستین حدبردار عتیطب جهان ن،یا بر عالوه

 مجـرد موجـود کیـ فعـل عـت،یطب جهان نیا د.یآیم الزم عدمش وجودش، از یعنی
 ینامتنـاه هـم فـاعلش نـاًیقی باشـد، ینامتنـاه است، فعل هک جهان نیا اگر پس است.
  بود. خواهد
  

  برمد ارباب آثار یتناه عدم و یتناه
 ایـ است یمتناه آثارشان میبدان هکنیا يبرا 55نه؟ ای است یمتناه مدبر انوار آثار ایآ
 ایـ اسـت یمتنـاهشان تینور .ینامتناه ای است یمتناه وجودشان میبدان دیبا ،ینامتناه
  ند.کیم رکذ آن يبرا لیدل دو و است یمتناه ،يسهرورد نظر به .ینامتناه
 ،جـهیدر نت و ینامتنـاه آثـار ،مدبر انوار ای انواع ربابا اگر هک است نیا لیدل نیاول
 فـرضشیپـ کی ییگو شدند.ینم یمتناه اجسام قعالی گرفتار داشتند، ینامتناه وجود
 هـانیا به مدبر انوار ای انواع ارباب .ندمحدود و یمتناه ،اجسام هکنیا آن و دارد وجود
 ن،یبنـابرا دارنـد، هـاآن مانند و ینیهمنش دخالت، ارتباط، مجاورت، ،یگیهمسا تعلق،

 بر( ست.ین ریپذانکام یمتناه با ینامتناه تیسنخ و ارتباط هستند. یمتناه هم خودشان
در  و هسـتند محـدود انـواع همه) عتیطب جهان و اجسام بودن محدود رشیپذ فرض
  باشند. یمتناه دیبا هم هاآن يمدبرها ،ن صورتیا

 و اشتغاالت بود، ینامتناه وجودشان ،جهیدر نت و ینامتناه هانیا آثار اگر دوم، لیدل
 کیـ هـم نیـا رد.کـینمـ جـذب انـوار عـالم از را هـاآن ،يمادّ و یبرزخ يهاششک
 هکـ رفتنـدیپذ را مـا ریتـدب لیـدل نیـا بـه مـدبر، انوار نیا هکنیا آن و دارد فرضشیپ

                                                 
فته شد، طبیعت حد و اندازه ندارد و بنابراین، فاعل آن هم حد و اندازه ندارد، سخن که گالبته اینـ 55

  .شیخ اشراقی نیست
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 را یبرخـ ،ییایدن استیر هکچنان ؛است ردهک جذب را هاآن ما يهاششک و هاتیقابل
 سـمت بـه را مـدبر انـوار هکـ دارد وجود ییهاششک عتیطب در ییگو ند.کیم جذب
 ردهک جذب را مدبر ارباب عت،یطب جهان هکنیا بهبا توجه  پس ند.کیم جذب خودش
 اسـت، محـدود عـتیطب هکـنیا بهبا توجه  اند،گرفته برعهده را آن ریتدب هاآن و است
  است. محدود هم آن مدبر
 حـبس اجسـام در بودنـد، ینامتنـاه مـدبرها ایـ انـواع اربـاب اگـر ،گرید ریتعب هب
 اتیـماد عـالم چـون .آمدنـدینم فرود نور عالم از و نگرفته تعلق هاآن به و شدندینم
 بـه معطـوف هکـ يموجود هر جهیدر نت است، یمتناه ذاتاً رونیا از ،است یظلمان ذاتاً
ه عالم يهاجاذبه است. یمتناه ذاتاً زین شود هاآن  و عقـل و غضـب و شـهوت مثل مادّ

 عهـده بـر را هـاآن مـاریت و ریتـدب انـواع اربـاب و اسـت محـدود آن، جینتا و عوامل
 ریمـد هک یسک هستند، محدود عقل و شهوت غضب، مدبر هاآن هک جاآن از اند.گرفته
 نـهمایکح انتصـاب هکـ آن مگر است، کوچک هم خودش است، کوچک اداره مدبر و

  نباشد.
 الزمـه هکـ دیـبگو یسک است نکمم چون ستند،ین بخشنانیاطم چندان ل،یدال نیا
 ژهیـوبه باشد، محدود زین هاستآن نندهک ریتدب هک خداوند خود هک است نیا لیدل نیا

  نند.کیم اثبات را خداوند واسطهیب تیفاعل هک هادگاهید از یبرخبر اساس 
 باشـد داشـته فیضـع موجود کی به تعلق يموجود هک ندارد یمانع گر،ید ریتعب به
 مگـر ندارد؟ حب خود مخلوقات از یبرخ ای خلق به خداوند مگر باشد. هم املک یول
  است؟ ردهکن دایپ تحقق 57»عنه رضوا و عنهم اهللا یرض« 56،»حبّونهی و حبّهمی«

  

                                                 
 .54آیه سوره مائده، ـ 56
  .119سوره مائده، آیه ـ 57
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  هاآن تکحر یتناه عدم و نفوس آثار یتناه
 اسـت، ینامتنـاه مـدبرات و نفـوس و متصرف رانوا اتکحر هکنیا بهبا توجه  ایآ
 و گفـت يزیـچ نیچن بتوان دیبا اساساً است؟ ینامتناه زین هاآن آثار هک گفت توانیم

 در متصـرف انـوار و یکـفل نفـوس زیـن و راتمـدبّ هکـ شـد گفتـه شـتریپ هکآن حال
  رد؟ک جمع را دو نیا توانیم چگونه اند،یمتناه آثار يدارا ات،یبرزخ
 تکـحر اسـت. وسـتهیپ یکـفل نفـوس تکحر زین و كافال تکحر گر،ید ریتعب به
 اسـت، اثر کی مستلزم ای است اثر کی نیع ای خود یتکحر هر است. ینامتناه ،وستهیپ

 دیـبا پـس باشـد، داشـته دنبـالبـه را آثـار یتنـاه عـدم دیـبا تکحر یتناه عدم پس
 زیـن متصـرف انـوار و فـوسن آثـار ،اسـت ینامتناه قاهر انوار ای عقول آثار هکهمچنان
  است. یمتناه آثار نیا هک شد گفته هکآن حال و باشد ینامتناه

 نفـوس هکـ است درست یدر صورت مدبرات و یکفل نفوس آثار یتناه عدم پاسخ:
 چون بود، گونهنیا اگر باشند. مستقل ،یدائم و وستهیپ اتکحر نیا در متصرف انوار و
 اتکحر هکبل ،ستین نیچن هکآن حال و بودند یناهنامت زین آثار ،است ینامتناه تکحر
 اتکـحر اگـر ابـد.ییم تحقق قاهر انوار دییتأ و کمک به متصرف انوار و نفوس یدائم
 و نفـوس خـود نه ،دارد قاهر انوار آثار در شهیر یتناه عدم نیا ،است ینامتناه نفوس

  ستند.ین آثار نیا مبدأ ییتنهابه هاآن چون ،یکفل ای یبرزخ متصرفات
 یولـ اسـت رشیپـذ قابـل عتیطب در متحقق آثار مورد در یتناه عدم ینوع ییگو

 و غالـب هکـ اسـت قـاهر انوار به مربوط هکبل ستین نفوس به مربوط یتناه عدم نیا
  است. یبرزخ انوار ای متصرف انوار نیا بر طیمح و مسلط
  

  انوار تیفاعل با تیقابل يرابطه
 ارتبـاط قابل نیا يهاتیقابل به ،مدبر انوار يهاتیفاعل ای هاتیقابل ظهور يهانهیزم
 تیـقابل قابـل، نیـا هکـ اسـت نیـا تابـد،یمـ دتریشد ينور ای عقله کنیا علت دارد.
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 بـه نـه ،اسـت مربـوط هاتیقابل به ضعف و شدت ظهور ن،یبنابرا ؛دارد شتریب رشیپذ
  ها.تیفاعل

 گـرانیب دتر،یشد اثر رشیپذ نیهم خودِ اگرچه ،ستین ریتأثیب قابل در هر صورت
 يمـادّ موجـود يبـرا نوراالنـوار مثـال، عنوان به .است فاعل خود در ياثر مبدأ وجود
 و گرید اثر کی رخردمندیغ موجود يبرا و ندکیم افاضه را يآثار ،انسان مانند خردمند
 هـالطـف در هک یتفاوت ند.کیم افاضه يگرید اثر ندارند، اراده اصالً هک يموجود يبرا
  دارد. ارتباط هاتیقابل به دارد، وجود یاله تفضالت و اتیعنا ای آثار ای

 ایـ عقـول ایـ انـوار ضیفـ شـودیمـ سـبب هـاتیقابل نیا هک است معنا نیا به ایآ
 بـه معقـول هیتشـب باب از ست.ین گونهنیا هک است روشن شود؟ ادیز و مک نوراالنوار،
 نوراالنـوار يسـو از تـابش رد.کـ هیتشـب دیخورشـ بـه توانیم را نوراالنوار محسوس،

 نـدارد تحول و رییتغ و است ثابت و نواختکی و وستهیپ و متصل و میمستق صورتبه
 را نـور یبرخـ ؛متفاوتند رندیگیم نور او از هک یموجودات یول ،)دیخورش تابش مانند(
 سبب ،است اهیس سنگ نیا چون هک ستین یمعن بدان نیا اد.یز یبرخ و تابندیبرم مک
 تیقابل نیا تابد،یم املک و ثابت د،یخورش نور هکبل بتابد مک دیخورش نور هک شودیم

 هـاتیقابل نیبنابرا ند.ک سکمنع را نور آن از يمترک بخش شودیم سبب هک است قابل
 تیفاعل از هک را یسهم هک دارند ریتأث جهت نیا در هکبل ندارد ریتأث تیفاعل شدت در
  شود. ادیز و مک ای متفاوت د،ننکیم افتیدر فاعل
  

  قاهر انوار اشراق بر دعا نقش
 دعـا هکـ یسک يزار و تضرع دعا، باشد. توجه مورد دیبا زین دعادر مورد  تهکن نیا
 با ،بود رغبتیب نندهکدعا به هک او شودینم سبب و گذاردینم ریتأث خداوند بر ،ندکیم
 آن، يالزمـه چـون .گردد راغب او به و ردیگ قرار ریتأث تحت دعا با و صالح عمل نیا
 یهیبـد بـه کیـنزد بـاًیتقر آن ینادرست و است محاالت از هک است یعال بر یدان ریتأث
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  ست.ین نکمم يزیچ نیچن هک دهدیم نشان آن محمول و موضوع تصور است.
 و دعـا با یسک هر افتد؟یم یاتفاق چه مورد نیا در هک است طرح قابل پرسش نیا

 در واقع و دهدیم شیافزا یاله اندازه و حدیب ضیف كدر يبرا را خود تیقابل ،تضرع
 خدا بر نیزم زدن شخم با شاورزک دهند.یم انجام شاورزهاک هک دهدیم انجام را يارک
 ،داشت خواهد و داشته وجود ابد تا ازل از ضیف نیا گذارد.ینم ریتأث او ضیف نزول و
 و یازلـ ضیفـ آن افـتیدر يبرا يشتریب تیبلقا شود، زده شخم نیزم نیا هرگاه یول
 ایـ تـابش بـه را دیخورشـ نهییآ ؛نور برابر در نهییآ گرفتن قرار مانند .ندکیم دایپ يابد

 تنهـا نـهییآ نقـش هسـت. و بـوده نواخـتکی نور هکبل ندکینم وادار شتریب ینورافشان
 شـود.ینمـ آب جوشش سبب ،یکشجدول و زدن باریجو هکچنان است، نور اسکانع
 باریجو ما نقش رساند. مزرعه به را آن بار،یجو با تا باشد داشته وجود یآب چشمه دیبا

 و بـاریجو خـودْ هکـبل ؛اسـت نیهم اهللا يماسو مجموعه ارک هکبل ما تنهانه است. زدن
 تنهـا نـدارد. يریتـأث چیهـ ضیف سرچشمه و مبدأ بر مجرا و هستند یاله ضیف يمجرا
  برسد. ییجا به ترعیسر و رشتیب ضیف تا شودیم سبب
  

  قاهر و مدبر انوار استمداد
 اسـتمداد خـود فـوق انـوار و قـاهر انـوار از مـدبر انـوار هک گونههمان ایآ پرسش:

 انـوار بـه ردنکـ کمک يبرا و اندگونهنیهم زین قاهر انوار رند،یگیم کمک و طلبندیم
 م،ینـک مطـرح را آن پاسـخ هک آن از شیپ ند؟یجویم استمداد خود فوق انوار از مدبر،
 مـافوق از طلـب بـدون نفـوس، مخصوصاً مدبر، انوار هک است الزم تهکن نیا يادآوری

  .دهندینم انجام يارک خود
 انـوار اند،ردهک دراز طلب دست مدبر انوار هک گونههمان ندارد يرادیا ظاهراً پاسخ:
 یالتکمشـ یولـ نباشـد بطل اهل و باشد استثناء نوراالنوار فقط و نندک طلب هم قاهر
 ن،یبنـابرا .باشـند داشـته طلب قاهر انوار ستین نکمم هک دهدیم نشان هک دارد وجود
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  است. یمنف پاسخ
 و نقصـان بـا ردنک طلب چون نند،کینم طلب يزیچ خود فوق انوار از قاهر انوار
 هرقـا انوار چون و دارد همراه به را تجدد و رییتغ ینوع و است همراه آن جبران طلب
  داشت. نخواهد معنا زین طلب و استمداد ندارند، رییتغ و تجدد

 او در يرییتغ گفت توانیم رند،یپذیم را تحول و رییتغ ینوع هک یموجودات درباره
 قـرار نـور هیـزاو و سـمت و جهت در را خود ای برسد او به ينور تا است شده جادیا

  است. طلب ینوع هم نیا و است داده
 یزبـان طلب هک دارد وجود ینیوکت يهاطلب هکبل ستین یزبان يامر شهیهم طلب

 اسـتعداد بـه تنهـا هکـبل استعداد، به ای است مربوط حال به ای هاطلب گونهنیا .ستین
  است. استعداد ثمره زین حال یحت است. مربوط
 

  استعداد و دعا رابطه
 قـال، نـه و دباشـ داشته وجود حال نه اگرچه ،باشد موافق استعداد با ییدعا هرگاه

 داشـته وجـود آن اجابـت يبـرا یمـوانع هکآن مگر رسد،یم اجابت به شهیهم ای غالباً
 هک جاآن از باشد، تام آن استعداد اگر دارد، استعداد يزیچ به نسبت هک يموجود باشد.
 نیـا و دیرسـ خواهـد تـام مسـتعد به تام فاعل ضیف پس است، تام هم فاعل تیفاعل
 ایـ اجابـت يبـرا ییتنهـابه استعداد دارد، وجود موانع اگر یلو .دعاست اجابت ینوع
  باشد. داشته وجود هم حال دیبا هکبل ندکینم تیفاک تیفعل

 موانـع، از یکـی هک است نیا است، موانع در تحول و رییتغ سبب حال هکنیا علت
 انیـم حجـاب شیدایپ سبب موانع نیا است. انسان ینفسان يهاحجاب و نفس نیهم
 بـردن انیم از و تحول و رییتغ علت شود.یم انسان و يابد و یازل دیخورش ورن تابش
  است. استعداد و حال موافق هک باشد ییدعا است نکمم ت،یفعل ای اجابت موانع
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  یزبان يدعا نقش
 اگـر است. حال تحول و ریتفس قال نقش ست؟یچ آن نقش و جاستک قال گاهیجا
 هکـ یحال نیچنه کنیا يبرا یول است، بسنده موانع رفع يبرا ،باشد داشته وجود حال
 خـواب از هک صبح هر یسک اگر یحت است. مؤثر قال م،ینک جادیا را ندکیم موانع رفع
 ریـتعب بـه و شـودیمـ افـزوده او تـوان بر ،»توانمیم من« دیبگو بار چند شودیم داریب
  ند.کیم ظهور او توان ترقیدق

بر اسـاس  يزیچ گفتن اگر هک داستیپ ست.ا نفس قوت شیافزا سبب زبان، و قال
 ما نفس قوت و باشد مؤثر تواندیم ما ناقص اریبس استقراء و نیمع و محدود اتیتجرب
 نفس خالق هکبل دارند تمام یآگاه یشناسنفس در هک یسانک اگر ناًیقی دهد، شیافزا را

 سفارش نفس قوت يبرا را يرکذ و ردندک ییراهنما یزبان يدعا و رکذ نیا به ،هستند
  است. مؤثر و منتج هک ردک نیقی توانیم نمودند،
 گـاهآن ش،یخـو نفس طانیش بر نخست خواهدیم هک یسک گفت: یسک نیچن اگر
 و اذن بـدون طانیشـ نیـا هکـ ياگونهبه ،شود مسلط شیخو نفس از رونیب طانیش بر
 »ریقـد ایـ« ندک هوسوس و لیم اظهار هک آن به رسد چه تا نخورد انکت او اجازه و اراده
 آن یذهن خطور و توهم یحت است. مؤثر حتماً ند،ک رارکت ینیمع تعداد به ای وستهیپ را
  است. سودمند زین

 و یقطعـ آن اجابـت اسـتعداد، هـم و حال هم و باشد قال هم ییدعا اگر ن،یبنابرا
 اسـتعداد ظهـور موانـع رفـع بـه حال و ندکیم کمک حال شیدایپ به قال است. مسلم
 اثـر و دارنـد ینیوکـت آثار م،یآوریم زبان بر هک یلماتک هکنیا بر عالوه ند.کیم کمک
 مـا اگـر دارد. ینیوکـت اثـر زیـن یآگـاه خود ندارد. یقیوث ارتباط یآگاه با آن ینیوکت

 بخـشجـهینت بـازهم سـت،یچ هکـ میدانستینم اگرچه م،یانداخت فرو نیزم در را يبذر
 ده، شستشـو را خـودت و نیبنش آب نیا نارک بار پنج يروز گفتند ما به اگر باشد.یم

 یسک مانند ،میبخوان نماز بار پنج يروز اگر کنیا دارد. یدرپ را يظاهر يزیتم حداقل
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 خـورده هـم یآب است نکمم بسا است، زده آب به یتن و رفته يباریجو در هک میهست
 چشـندیمـ آن از گرید یجمع و دهندیم شستشو را خود فقط هک هستند یجمع ؛باشد
 نخواهنـد تشـنه هرگـز هکـ شوندیم رابیس چنان یبعض و شوندیم رابیس یجمع و

  بعده. الظمأ سائغاً اًیرو اًیر شد،
 ایـ فعـل بـه قوه از خروج .است ریرناپذییتغ مجرد موجود ،یفلسف یمبان اساس بر
ه هک مینک تصور را يموجود اگر ندارد. يگرید امر يبرا اول مالک  هـم قـوه ندارد، مادّ

ه هک يزیچ باشد. داشته قوه از خروج تا داشت نخواهد  دارد، هکـ هرچـه نداشـت مـادّ
 نکـمم آن در فقدان هک دارد وجود تکحر و رییتغ ییجا در است. بالفعل و ثابت مقام
 بـه و شده خارج فقدان تیوضع از و باشد داشته هم وجدان تیقابل باشد؛ یقطع هکبل

 قابـل مجـردات يبـرا هانیا از کیچیه ،یفلسف دگاهید از باشد. دهیرس وجدان حالت
   ست.ین تصور
 آن يمعنـا البتـه ،ندارند طلب و استمداد خودشان از باالتر از قاهر انوار هرحال، به
  ماند.ینم یباق يزیچ نرسد باال از ضیف اگر رایز رسد،ینم باال از ضیف هک ستین نیا

  
  نوراالنوار اشراقات شناخت از یناتوان
 تیـفیک دربـاره گذشـته در هکـ چـهآن به نوراالنوار نیهمچن و قاهر انوار اقاتاشر
 اگـر شـود.ینم محدود شد، گفته ثرتک شیدایپ یچگونگ درباره چهآن زین و اشراقات
 اذهـان با و میاشناخته راآن ما شد، گفته هک باشد همان نوراالنوار و قاهر انوار اشراقات
 محـال و میـدار قرار حجاب و ظلمت در ما هکآن حال و میاافتهی احاطه آن بر شیخو
 هکـآن حـال و باشـد داشته احاطه نور قتیحق و نور بر ،است محجوب هک یسک است

 ،اسـت یتعال حق وجوه از یوجه تنها شد گفته چهآن 58.»علمه من ئبش طونیحیال و«

                                                 
  .255سوره بقره، آیه ـ 58
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 هـر اسـت. نخودما اندازه و حد در یعنی میهست آن انگریب و موجه ما هک یوجه همآن
 تیـجاهل ینـوع ،ندک انیب نامحدود موجود به نسبت محدود فاهمه با انسان هک یسخت

  است.
  

  انوار ریسا يخفا و نوراالنوار ظهور
 دیخورشـ ظهور با و شودیم واقع دیخورش نور مغلوب ستارگان نور هک گونههمان
 گونهنیهم زین قاهر انوار به نسبت نوراالنوار فعل و نور شود،یم دهیبرچ ستارگان پرتو
 هک شوندیم واقع مغلوب چنان انوار ریسا نوراالنوار، اشراق و نور ظهور با یعنی .است
 حضور در گر،ید ریتعب به دارند. وجود اگرچه ،اندمینم یباق هاآن از ياثر و ینام چیه
 اتنهـ هکـ اسـت خاطر نیهم به ندارد، جلوه و ظهور ياواسطه چیه نور نوراالنوار، نور

  باواسطه. خواه و باشد واسطهیب خواه است، لک فاعل و خالق هک است نوراالنوار
  

  ضیف يهاواسطه تیمقهور
 رایـز شـوند،ینمـ دهیـد هکـ هسـتند روز سـتارگان هماننـد یاله ضیف يهاواسطه
 سـعه و اقتـدار و عظمـت همـه بـا قـاهره انوار مجموعه نوراالنوارند. مقهور هاواسطه
 فعـال پـس نـد،یآینمـ حسـاببـه يزیـچ چیه نوراالنوار، با سهیامق در خود، يوجود
 نوراالنـوار بـه قتـاًیحق يگـرید یمـالک صفت هر و اوست هم اضیف و خالق اوست،
  دارد. انتساب
 از ریـغ چـون قـت،یحق نه و است مجاز نحو به نوراالنوار ریغ به فعل دادن نسبت
 در نـه و دارد استقالل وجود در نه ؛ندارد یاستقالل گونهچیه ،يموجود چیه نوراالنوار

 نیـا را. فعـل نـه و را ظهـور نه و داد نسبت هاآن به قتاًیحق توانیم را وجود نه فعل.
  است. کینزد اریبس عرفان به تهکن
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  الثالثۀ المقالۀ
  ۀیالعلو اتکالحر یف القول میتتم و القاهرة األنوار و نوراألنوار فعل ۀیفیک یف

  فصول هیف و
 یکفل و يعلو اتکحر بحث دنباله و انوار ردکارک یچگونگ سوم: مقاله

  
  عالم قدم و انوار فعل تیازل
 دارد، دخالـت موضـوع انیـب در هکـ یاتکن به نخست ،یاصل يمدعا طرح از شیپ
  م:یپردازیم

  
  چیست؟ عالم

 هکــ یفلســف شــده رفتــهیپذ فــرض نیبنــابرا اســت. اهللا يماســو عــالم، از مقصــود
ــر موجــودات  گــرید یبرخــ و واجــب الوجــود هــاآن از یبرخــ ،ندهســت قســم دو ب

 ریغ قتاًیحق هک چهآن .دارد نام عالم الوجود،نکمم موجودات مجموعه الوجودند،نکمم
  دارد. نام عالم و) باواسطه خواه و واسطهیب خواه( اوست فعل است، واجب الوجود از

  
  عالم مراتب
 عقـول ـأ از: عبارتند هک دارد یاماقس و مراتب یفلسف دگاهید از عالم ای اهللا يماسو

 ادیـ اقسـام یاولـ لوازم ـه عناصر اتیلک و اصول ـد كافال ناطق نفوس ـج كافال ـب
 عناصـر ای اجزاء یعنی ،شد گفته چهآن از ریغ ـو زمان و هاآن یذات تکحر مانند ،شده
  عالم. یجزئ الکاش و

 رونیـب بحـث وضـوعم از عـالم یـیجز الکاشـ و عناصر ای اجزاء هک ستین یکش
 ایـ یهیبد يامر هاآن ينابود و یرانیو زین و هاآن یزمان شیدایپ و حدوث رایز ،است
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 ندکیم رشد د،یآیم دیپد یخاص زمان در ای کنیا یدرخت هکنیا در است. یهیبد هیشب
 یکشـ رود،یمـ انیـم از باالخره و رودیم یفروپاش به رو گاهآن و رسدیم يبارور به
 بحـث موضـوع رد.یگینم قرار یعقل تأمالت و یفلسف بحث موضوع ن،یبرابنا ،ستین
 ،كافـال ناطقـه نفـوس ،كافـال عقـول، آن از مقصود یول است عالم اگرچه فصل نیا

 عـالم یجزئـ الکاشـ ایـ اجـزاء امـا .هاسـتآن یاولـ لـوازم و عناصر اتیلک و اصول
 اسـت، القبـولواجـب يایقضـا از مکدست ای و یهیبد هاآن يمندزمان هک خاطرنیبد

  ست.ین بحث مورد
  

  وجود به اءیاش قدم ای حدوث تعلق
 تیماه نه ،هاستآن وجود قدوم و حدوث عالم، ای اءیاش قدم ای حدوث از مقصود

 خـارج در ذاتـاً ،اسـت یعیطب یلک همان هک البشرط تیماه رایز ها،آن ای آن تینوع و
  آن. تیماه نه ،است عالم جودو قدم، و حدوث موضوع در هر صورت ندارد. وجود
  

  جوهري حرکت اساس بر حدوث
 يجـوهر تکـحر و عـتیطب النیسـ بنـابر شد، گفته دوم تهکن در چهآن بر عالوه
 نیـا بـر رایـز .اسـت رونیـب بحـث موضوع از زین آن انواع و اجزاء و عتیطب اجسام،
 ارهدربـ تـا نـدارد قـرار يالحظـه و تجدد نیع تکحر و تکحر نیع عت،یطب اساس،

 هکـ اسـت یزمـان هکـبل حادث عالم، همه دگاهید نیا از رد.ک بحث آن نهیپس ای نهیشیپ
  است. یزمان عدم هکبل عدم به سبوقم

  
  عالم قدمدرباره  سهروردي دیدگاه
 میقـد) شـده ادیـ قسـم پـنج( عالم ،اشراق خیش نظر به شد، گفته چهآن بهبا توجه 

 شد اشاره بدان هک است ششم قسم همان ،شودیم استثناء مکح نیا از هک چهآن است.
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 در رد.کـ خواهـد حیتصر بدان اثر نیهم چهارم مقاله از سوم فصل در یاشراق میکح و
 هـاآن وجـود هک یموجودات ،مکی قسمند: دو بر موجودات هک گفت خواهد خود يجا
 قتعلـ يبـرا هـاآن یذاتـ انکـام گر،ید ریتعب به و دارد توقف هاآن یذات انکام بر تنها
 عـالوه هکـ یموجودات دوم، است. بسنده هاآن به قاهر انوار و نوراالنوار از نور و ضیف
 نیـا باشـند. داشـته زین وجود تیقابل و استعداد دیبا افتن،ی وجود يبرا ،یذات انکام بر
 تیـازل و قـدم مشـمول و است مندزمان ت،یقابل و استعداد وجود حسب بر دوم قسم
  باشد.ینم

  
  یأزل االنوار فعل انّ انیب یف االول: فصلال

 ره.کسـنذ مـا یعل االّ حصل،ی لم أن بعد شئ منهم حصلیال القاهرة االنوار و نوراالنوار
جد اذا شئ ریغ یعل توقّفی ال ما لّک فانّ  ممـا فهـو االّو  وجـدی أن وجـب الشـئ کذل وُ
 التوقـف أنّ رضفُ قدو  هیعل توقّف يالذ هو انک فما ره،یغ یعل توقّف أو وجوده؛ تصوّریال
 توقّـفی مـاک رهیـغ یعل توقّفی فال منه، انک لما نوراالنوار يماسو لّکو  محال هو و هیعل

و  أفعالنـا یفـ مـدخالً لهـذه فـانّ شرطٍ. وجودٍ أو مانعٍ زوالٍ أو وقت یعل أفعالنا من شئ
 مـن ضـاًیأ الوقـت نفـس فـانّ نوراالنـوار، عدا ما عیجم یعل متقدّماً نوراالنوار مع الوقت

 صـفۀ »ۀیالصفات« فرضهی ما عیجم و ـ نوراالنوار انک فلما نوراالنوار. ریغ یه یالت اءیاالش
 فرض تحبال العدم یف نکمیال و منتظر؛ مرأ یعل توقّف لعدم منه، ما بداومه دومیف مۀ،دائ ـ

 أضواءها و ظاللها القاهرة االنوار و االنوار فنور ه.یال المکال عودی تجددّی ما لّک أنّ مع تجددّ،
 لّمـاک و الشـعاع؛ من ریالن ال ریالن من هو المحسوس الشعاع أنّ علمت قدو  مۀئدا المجردّة

  منه. أنّه مع الشعاع دومی االعظم، ریالن دومی
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  انوار) ردکارک( فعل تیازل
  عالم قدم بر اشراق خیش لیدل
 يجـا در هکـ ياگونهبه مگر ،ندارد یعدم نهیشیپ و ستین یزمان حادث انوار، فعل
    هستند: گونه دو بر افعال رایز گفت. میخواه خود
 و شیدایـپ در فاعـل از ریـغ يزیچ و دارند یبستگ خود فاعل به تنها هک یافعال ـ1
    ندارند. دخالت هاآن استمرار و دوام
 دارنـد. یبسـتگ زیـن يگـرید يزهـایچ به فاعل به یوابستگ بر عالوه هک یافعال ـ2
  گردند:یم میتقس دسته سه بر زین افعال گونهنیا

    دارند. یبستگ زین فاعل از ریغ به حدوث و شیدایپ در تنها هک یافعال ـ
    دارند. یوابستگ زین فاعل از ریغ به استمرار و دوام در تنها هک یافعال ـ
 یوابسـتگ زیـن فاعـل ریـغ بـر استمرار و دوام در هم و شیدایپ در هم هک یافعال ـ

  دارند.
 تنهـا هکـ یافعال ناقص. فاعل فعل ای و هستند تام فاعل فعل ای افعال گر،ید ریتعب به
 .اسـت تـام هـاآن فاعل در واقع و هستند تام فاعل فعل ای ،دارند یبستگ خود فاعل به
 یافعـال نیچنـ يبـرا هـاآن عـدم و وجود فاعل، از ریغ به هاآن نسبت يتساو لیدل به
 وجـود اگـر و است فاعل تیتمام و جودو خاطربه تنها ،ابندی وجود اگر است. سانکی
 و شیدایپ و وجود در يگرید امر چیه و است فاعل نقصان ای عدم خاطربه تنها ،ابندین

 نیچنـ دوام و وجـود علـت فاعل، تیتمام و وجود نیبنابرا .ندارد ریتأث هاآن استمرار
 نیچنـ لافعـا یعنـی ،اسـت قسـم نیا از قاهر انوار تیفاعل هک جاآن از و است یافعال
 نیچنـ يبـرا یعـدم نهیشـیپ فرض نیبنابرا ،دارند یبستگ خود فاعل به تنها ییهافاعل
 يزیـچ بـر افعـال نیـا هک دارد داللت امر نیا بر فرض نیا رایز .است نادرست یافعال
  بود. نخواهد ریپذنییتب هاآن یعدم هیشنیپ وگرنه اندداشته یبستگ زین فاعل از ریغ
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 آن در فاعـل از ریـغ يزیچ چیه عدم و وجود و باشد وابسته فاعل بر تنها هک یفعل
 و اسـت يمساو فاعل، از ریغ يزیچ هر به نسبت شد، گفته هکچنان ،باشد نداشته ریتأث
 .اسـت فاعـل آن، در مـؤثر عامـل تنهـا و نـدارد ریتـأث آن در فاعل از ریغ يزیچ چیه

 وجـود اگـر پـس ؛گـرددیمـ نییتب فاعل لهیوسبه تنها یافعال نیچن نبود و بود نیبنابرا
شـان عدم باشـند، نداشته وجود اگر و بود خواهد يابد و یازل وجودشان ،باشند داشته
 یافعـال نیچنـ نـدارد. ریتأث هاآن در فاعل از ریغ يزیچ چون ،بود خواهد يابد و یازل
 رایـز .آمـد نخواهنـد وجـود بـه هرگز باشند، نداشته وجود فاعل، وجود فرض در اگر

 هـاآن بـه مربـوط راتییـتغ تـا ندارد ریتأث هاآن بر فاعل از ریغ يزیچ فرض، برحسب
  است. داشته وجود فرض حسب بر زین فاعل و شود یافعال نیچن وجود سبب

 فاعـل قیـطر از تنهـا ،انـدوابسـته خـود فاعل به تنها هک یافعال نییتب هکآن حاصل
 اگـر و داشـت خواهنـد وجود مه هاآن باشد، داشته وجود فاعل اگر .است ریپذانکام

 و قـاهر انـوار وجود هک جاآن از و داشت نخواهند وجود زین هاآن باشد، نداشته وجود
  است. يابد و یازل زین انوار نیا افعال وجود نیبنابرا ،است يابد و یازل نوراالنوار
 يضـرور و یحتمـ معلـول وجـود باشـد، تام علت هرگاه ،یفلسف يآشنا ریتعب به
 اسـتعداد از راستهیپ يامر) بردهنام قسم پنج( شده ادی یمعن به عالم چون و دبو خواهد

 یتعـال واجـب نیبنـابرا .نـدارد یبسـتگ یتعال واجب از ریغ يزیچ بر ،است تیقابل و
 است، معلول اسیبالق و ریبالغ ضرورت سبب علت، تیتمام چون و است آن تام علت
 یازلـ و میقـد ،علـت چـون و ستین ریپذییجدا علت وجود از معلول وجود نیبنابرا
 اسـت تامـه علت از معلول تخلف اشالزمه وگرنه است یازل و میقد زین معلول است،
  است. محال يامر هک

  
  برهان دیگر تقریر

 زیـن دوم لیدل عنوانبه را آن و ردک ریتقر توانیم زین يگرید لکش به را برهان نیا
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 نوراالنـوار فعـل و فضل هبه، عطاء، وجود، ض،یف است: قرار نیا از هک آورد حساببه
 ذات از رونیـب يزیچ مکدست اوست. صفات و ذات لوازم از ای و اوست ذات نیع ای

 وهـاب، ،یمعطـ جـواد، اض،یف ،آن ریتأث تحت نوراالنوار هک شودینم سبب نوراالنوار
 مه یفعل صفات اگرچه شده ادی صفات از کیهر هکبل گردد، شاءیما فعال و ذوالفضل
 اضیــف ازل، از و وســتهیپ او ن،یبنــابرا اوســت. یذاتــ صــفات و ذات يمقتضــا باشــد،
 تـا و بوده شاءیما فعال و االمتنان و ذوالفضل وهاب، ،یمعط مطلق، جواد االطالق،یعل
 چـون و سـتین بردارلیتعط شده، ادی صفات ،گرید ریتعب به بود. خواهد گونهنیهم ابد
 عالم هک عطاست و ضیف نیهم دارد. وجود عطا و ضیف ازل، از و وستهیپ است، نیچن
 یازلـ اسـت، نوراالنوار صفات ای ذات لوازم از هک خاطرنیبد عالم وجود پس .دارد نام
  است. میقد و

 میقـد و یازلـ ن حـالیدر عـ و عالم فرد به منحصر علت نوراالنوار گر،ید ریتعب به
 تیـازل خـاطربـه پـس .داردنـ توقـف نوراالنـوار از ریغ يزیچ بر عالم وجود و است

 بـر افتنیـ وجـود در عالم هک است نیا اشالزمه وگرنه است یازل زین عالم نوراالنوار،
  محال. و است فرض خالف نیا و باشد داشته توقف زین نوراالنوار ریغ

 توقف زین او از ریغ بر ای دارد توقف نوراالنوار بر تنها ای عالم وجود گر،ید ریتعب به
 ای است نوراالنوار ندّ و ضّد ه،یشب ،کیشر ای ر،یغ آن رایز است محال ومد فرض دارد.
 پـس .اسـت محـال د،یتوح لیدال به توجه با نخست فرض او. دهیآفر و خلف و فعل
 هکـ دهیـآفر و فعـل همـان ،کنـیا .دارد توقف نوراالنوار دهیآفر و فعل بر عالم وجود
 يگـرید زیـچ بـر زین خودش ای ؛میدهیم قرار پرسش مورد را است عالم هیعل متوقف

 داشـته توقـف نوراالنـوار از ریـغ يزیـچ بر اگر ندارد. ای دارد توقف نوراالنوار از ریغ
 باشـد، نداشـته توقف يگرید زیچ بر اگر و است محال هک انجامدیم تسلسل به باشد،
 هیـعل متوقـف هکـ اسـت يزیچ نیهم عالم از یاشراق خیش مقصود و است عالم همان
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  ندارد. توقف نوراالنوار جز يزیچ بر خودش و است گرید اءیاش
 همچـون دارد، یبسـتگ نوراالنـوار بـه تنهـا ك يزیـچ یمعن به عالم ه،کآن حاصل
 خـاص، اسـتعداد بـر هکـ عـالم از جزء ای بخش آن یول است. یازل و میقد نوراالنوار
 افعـال و يمـاد صـور و الکاشـ مانند ،باشد داشته توقف يگرید طیشرا ای مانع نبودن
 اصـل نشیآفـر اسـت. رونیـب بحث موضوع از شد، گفته هکچنان انسان، ریغ ای انسان
 ياژهیـو شـرط بـه نه و ینیمع مانع ینف بر نه و دارد توقف یخاص استعداد بر نه عالم
 شیدایـپ شـرط ایـ مانع ای استعداد تا ندارد وجود يزیچ عالم از شیپ رایز ،است دیمق
  باشد. عالم

 هکـنیـا بـه توجـه بـا گفـت تـوانیم ،شد گفته عالم قدم اثبات بر چهنآ بر عالوه
 و یازلـ او فعل اگر است، مطلق تیتمام و تیفعل و اوست ذات نیع نوراالنوار صفات
 منتظر نوراالنوار هک شودیم مطرح پرسش نیا د،یآ دیپد متأخر یزمان در و نباشد میقد
 از شیپ هک بود او در یاستک چه ابد؛ی قتحق او تیفاعل آن، رخداد با هک بود يزیچ چه
 ،اسـت محـال نوراالنـوار بـر منتظـره حالـت داشـتن چون و دیافرین را عالم زمان، آن
 از ایـ افعـال از یکـی زین زمان خود گذشته، نیا از ندارد. یعدم نهیشیپ او فعل نیبنابرا
 میقـد زمـان ودخ باشد، داشته یزمان یعدم نهیشیپ عالم اگر نیبنابرا ،اوست فعل لوازم
  است. یازل و میقد خدا افعال از یبرخ مکدست پس بود. خواهد

  ياشعر لمانکمت دگاهید نقد
 ریپـذنیـیتب عالم یزمان حدوث و است یزمان حادث عالم ،ياشعر لمانکمت نظر از
 یذاتـ صـفات بـا حـدوث يناسازگار حل به ینوع به لمانکمت از دسته نیا نظر .است

 یذات یتعال واجب صفات هک است نیا حدوث لکمش ییگو د.پردازیم واجب الوجود
 انیاشـعر ندارد. يآموز معرفت یمعن حدوث پس .ندارد منتظره حالت نیبنابرا ،اوست
 علـت هکـ انـدبـرده گمـان صـفات، ادتیز و تینیع مسأله در خود دگاهید به توجه با
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 ت،یـنیع ینفـ بـا و اوسـت صـفات تیـنیع خاطربه ،صفات با عالم حدوث يناسازگا
 ذات بـر دیـزا یتعال واجباراده  اندگفته رونیاز ا .شودیم برداشته انیم از يناسازگار
 پـس اسـت، ذات بـر دیـزا اراده چون و است دهیآفر خود اراده با را جهان او اوست.

 یتعال واجب چون و ندکن اراده تواندیم و ندک اراده را يارک انجام ای نشیآفر تواندیم
 پس است، ردهکن اراده ازل از را آن و است ردهک اراده را یخاص زمان در عالم نشیآفر

  ندارد. يریخردپذ ندیبرآ چیه عالم حدوث
  
  اشاعره نظریه بر اشراق خیش نقد
 بر صفات ادتیز فرض بر هک است نیا ياشعر لمانکمت دگاهید بر اشراق خیش نقد
 یتعـال واجـب صـفات اگر یحت یعنی .ستین ریدپذیترد هاآن دوام ،یتعال واجب ذات
 ازل از شـهیهم و هستند ذات با وستهیپ یول ،باشند ذات بر دیزا هکبل ،نباشند ذات نیع
 مریـد ،یحـ قـادر، عـالم، وستهیپ یتعال واجب یعنی است متصف! هاآن به ذات ابد، تا
در  فعـل حـدوث داشـت. خواهـد يمتعـدد االتکاش صورت، نیا ریغ در .است ...و

 اگـر یولـ ،باشـد حادث ،دارد توقف برآن فعل نیا هک یصفت هک است نکمم یصورت
 صـفت اگـر بـود. خواهـد دائم زین فعل باشد، دائم باشد دیزا اگرچه فعل هیعل متوقف
 فعل ای ستین دائم صفت ای ،باشد نداشته دوام ،است آن لوازم از هک یفعل و باشد دائم
  محال. و است فرض خالف دو هر و دارد توقف زین صفت آن ریغ بر

  
  هاآن مندزمان ظهور و صفات تازلیّ
 ،حـادث نـه و اسـت یدائم یتعال واجب صفات اگرچه هک شود گفته است نکمم
 هرگـاه یولـ دارد یدائم اراده یتعال واجب مثالً باشد. حادث تواندیم هاآن اعمال یول
 وقـت در ،هنمونـ عنـوانبه .ردک خواهد اراده آن جادیا به ،ندک جادیا بخواهد را يزیچ
واجـب  آن، مانند و مصلحت وجود علم، تعلق موانع، رفع ژه،یو طیشرا حصول ن،یمع
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 یولـ دارد، اراده اگرچـه ،ن صـورتیر ایدر غ و ندیافریب را يزیچ ندکیم اراده الوجود
  ند.کینم اعمال و ردیگینم ارکبه را آن

  نمود: هیارا اشکال این براي توانمی را متعددي هايپاسخ
 اراده هکـ اسـت یفعلـ ...و موانع ط،یشرا ن،یمع وقت شده، ادی امور از کیهر :یکم
 يگـرید امـور بـه مسبوق زین هاآن به تعلق اگر و است گرفته تعلق بدان یتعال واجب
 و میقـد هاآن به یتعال واجب اراده تعلق هک يامور به ای انجامدیم تسلسل به ای ،باشد
  است. یازل

 ریدپـذیترد شـود،یم آن جادیا سبب ،يزیچ به یتعال واجب دهارا تعلقه کنیا :دوم
 عدم و تعلق هکنیا ژهیوبه ،گرفته تعلق آن به یتعال واجب اراده چرا هکنیا یول ستین

 گـزاف بـه ایـ انجامـدیم یتعال واجب اراده بودن معلول به ای بود، يمساو آن به تعلق
  است. محال دو هر و آن بودن
  
  عالم تیازل بر گرید لیدل
 همانند نوراالنوار، به نسبت عالم است: قرار نیا از عالم تیازل و قدم بر گرید لیدل
 باشـد داشته وجود نور منبع ستین نکمم هک گونههمان است. نور منبع به نسبت شعاع
 عـالم و باشـد داشـته وجـود نوراالنوار ستین نکمم نیهمچن باشد، نداشته شعاع یول

 عـالم شـود:یمـ ریـتقر نیچنـ هیـمتعال متکحبر اساس  لیدل نیا باشد. نداشته وجود
 رابـط هماننـد رابـط بدون مستقل چون و است تعلق و ربط نیع ،یتعال حق به نسبت
 و وجود در هک است یاضاف امور از ارتباط و استقالل رایز ،ستین نکمم مستقل بدون
 عـالم یولـ باشد داشته وجود یتعال واجب ستین نکمم ن،یبنابرا ،هستند یافکمت عدم
  باشد. نداشته وجود
 یاشـارت بـدان زین یاشراق خیش و ردک هیارا لیدل نیا يبرا توانیم هک يگرید ریتعب
 بـه و اسـت آفتـاب به نسبت هیسا همانند نوراالنوار، به نسبت عالم هک است نیا ،دارد
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ه ارت،کد ریتعب به و ایدر به نسبت موج ،گرید ریتعب  یعضـل سـه و وهکـ بـه نسـبت درّ
 ه،یسـا بـدون آفتـاب شـعاع، بدون دیخورش هک گونههمان .است مثلث به نسبت بودن
ه بدون وهک موج، بدون ایدر  نوراالنـوار ست،ین نکمم ضلع سه دونب مثلث دامنه، ای درّ

 و میقـد زین عالم نوراالنوار، تیازل و قدم خاطربه نیبنابرا .ستین نکمم زین عالم بدون
  است. یازل

  الثانی الفصل
  تامّۀ ۀیدور كاالفال اتکحر انّ و میقد العالم نّأ انیب یف

 لّکو  حادث فهو حصل، ثم زماناً نکی لم ما لّکو  ۀکالحر یه ثباتها، تصوّریال ئۀیه لّک
 اذ نفسـه، وجـود الحـادث یقتضی ال اذ حادث، هو هیعل توقّف مما فشئ حدث، اذا حادث

ح من البدّ  ح،یالترج یف مدخل له ما عیجم مع دام ان مرجّحه ثم نات.کالمم عیجم یف مرجّ
 و حـادث؛ الحادث، هذا هیعل توقّف مما فشئ حادثاً، انک لماو  حادثاً نکی فلم الشئ، لدام

 وجودهـا مجتمعۀ ۀیالمتناه ریالغ السلسلۀو  التسلسل من فالبدّ الشئ، کذل یال المکال عودی
 أول یالـ المکـال عودی االّو  التنقطع و آحادها جتمعیال ۀیرمتناهیغ سلسلۀ من فالبدّ محال.
 هیـف جـبی مـاو  نقطعیال متجدّد حادث الوجود یف ونکی أن ینبغیف االنقطاع. بعد حادث
  .ۀکالحر هو انّما ته،یلماه التجدّد
 انّ تعلـمو  تحقّقهـا متصـوّر ریـغ ۀیالمتناه ریالغ البرازخ اذ حدّ، مۀیالمستق اتکللحرو 
 عیـجم معه البرزخ انک لو یحتّ وقف، هیال وصل فاذا م؛یمال فقدل االّ بطبعه كتحرّیال البرزخ

حی و مهیالی ما  اتیالقسـرو  وجوده له ترجّحیال ما طلبی ال اذ ،كتحرّی فال له، وجوده ترجّ
 له ونکی أن نکی مما القمر کفل تحت ما أنّ ستعلم و االرادة أو الطبع من اما اتکالحر من
ۀئالدا ۀکالحر حتملیال ۀیاراد ۀکحر  ب؛یـکالترا هذه تحلّل لوجوب ماً،ئدا لبرزخه بقاء ال و مِ

 یفهـ التنقطـع، مـۀئدا ۀکـحر استمرار وجب لماو  مقطع كاالفال تحت ما اتکحر عیفلجم
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 مبـدء بحسـب كلالفال ونکی قدو  حواملها دوام کذل من نیتبیو  ۀیدور ونکت و كلالفال
و  الجهـات مـن کذلـ ریغ و ساری و نیمی اضافاتها و اتهاکحر یمنته و المفروض اتهاکحر

  االضافات. نقط هایف نیتعی
 ولـو ۀ.یـدور ۀکـحر بتمـام االّ مشرقها یال ترجع لم غربت اذا الشمس انّ اعلم و تۀ:کن

 طلوعهـا، مـن االّ سیلـ النهار انّ تعلم و مغربها؛ من لطلعت ۀ،یدور ۀکحر تمام قبل رجعت
 ولـو عنـده؛ االرض و زکبالمر السفل انّو  المحددّ وجود علمتو  ذاک سیل و النهار یتثنیف

رض، جانب يأ من زکالمر جاوزت  ۀیـفیک کیأتیسو  مهایالی ال و العلوّ یال قاصدة انتک فُ
 حـدوث علّـۀ یفهـ ،كاالفـال اتکـحر آثـار مـن یه عندنا یالت الحوادث عیجمو  آمره

 و التحلّـل لـزم االّو  طیبسا من بیکالتر و الفساد و ونکال تحت كاالفال قعیالو  الحوادث
م الموجب الحدوثُ و اتکالحر دوام عدم خر برازخ و اتکحر لتقدّ   مۀ.ئدا طۀیمح هایعل ياُ
 ضـاًیأ کذلـ ریـغ و مقابالتهـا و اتهـاکحر مناسبات و اتهاکحر یف كاالفال انّ اعلم و

 عیجم نیب الجمع لها نکمی لم لماو  القاهرة االنوار أشعّۀ و ۀیالقدس األمور بمناسبات متشبّهۀ
 عـدم و لّکـال نیب مقابلۀ نکمی فال بعض، عن بعضها حجبی منها لّک بکواکالو  االوضاع
 فحفظـت حجـب. و أبعاد البرازخ یف اذ القواهر، عالم یف ماک عیالجم نیب مناسبۀ و حجاب

 یعلـ المناسـبات عیجم یعل االدوار و وارکاال یف ۀیآت ریتص یحتّ البدل، لیبس یعل کذل
  ناف.یاالست و التعاقب قیطر

 بواحد متشبّۀ رةیثکال اتهکحر یف کفل لّک أنّ من نیالمشّائ اتباع فرضهی ما یعل سیل و
 ۀکحر به سرّحوا ما یعل الغرضو  مختلفۀ اتهاکحرو  رةیثک كاالفال فانّ الوجوه. عیجم من
 فیکف ض.یالحض یف تارةًو  األوج یف تارةًو  میمستق تارةًو  راجع تارةً بکوکفال ب.کواکال
 اذن سیفلـ ۀ؟یـورنال المناسبات ثّرکلت باالشراقات قولونی ال همو  واحدٍ بشئ تشبّهاً ونکی

 نسـب سیلـو  المعشـوقات یفـ أنوارٍ و أشعّۀٍ لمناسباتِ االّ احوالها اختالف یعل اتهاکحر
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 و وارکـاال یفـ یتأت یحتّ بعض، یال بعضها المعشوقات لمناسبات تابعاً االّ بعض یال بعضها
اؤونو  تسـتأنف ثـم بهـا، التشبّۀ نکمی یالت ۀیالقاهر النسب یعل اراالدو  هـذه یفـ المشـّ

 ثـرةک یعلـ دلّیـ مماو  نیالمتقدّم یعل هیف ردّوا يالذ المثال من بضرب اعترفوا التشبّهات
 تعلـمو  اتکالحر لتشابهت واحداً، انک لو اتهاکحر یف كاالفال معشوق انّ هو المعشوقات،

 اتهـاکحر یفـ متشـبّهۀ المعلـوالت انـتکل للبعض، علۀ بعضها ۀیالعلو زخالبرا انتک لو أنّه
  ذا.ک سیلو  لها عاشقۀ بالعلل
  

  خود از شیپ حادث موجودات بر یحادث موجود هر توقف
 وجـود یحادث موجود اگر هک است گرفته قرار بحث مورد مسأله نیا فصل، نیا در
 یعنـی اسـت افتـهی وجـود يگـرید زمـان در و نداشته وجود یزمان در هک باشد داشته
 یعنـی ،هسـتند ینامتناه هک دارد توقف یحادث موجودات بر باشد، داشته یعدم نهیشیپ

 شیپـ حـوادث سلسله و اندآمده دیپد حادث موجود نیا از شیپ هک یحادث موجودات
 حـادث موجـودات بـر حـادث موجود کی وجود هکبل ستین یمتناه و محدود آن از
  دارد. توقف) یزمان( آغازیب

  
  واژگان فیتعر
  تکحر
 م.یپردازیم تکحر فیتعر به نخست بحث، مورد مسأله نییتب به پرداختن از شیپ
 ریتصـورپذ آن ذات يبـرا ثبـات هک یأتیه از است عبارت تکحر یاشراق خیش نظر به
 و ثبـات گونـهچیهـ و باشـد يقـراریبـ و تجدد نیع هک یتیماه گر،ید ریتعب به ست.ین

  اشد.ب نداشته یدوام
 ندانسـته یجیتـدر و الیسـ وجـود را تکحر هک لیدلنیبد شده ادی فیتعر اگرچه
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 اسـاس بـر یول ،است ریپذخدشه يجد طوربه ،است پنداشته تیماه ینوع هکبل است
 لیکتشـ را یفلسـف یسنت رکتف هک تیماه با سازگار وجود اصالت هکبل تیماه اصالت

 واژه ،نمونـه عنوانبه .دارد را یرسم و فمتعار فیتعر طیشرا نامبرده، فیتعر دهد،یم
 واژه و شـماردیمـ يرجـوهریغ يامر را آن و سازدیم جدا جوهر از را تکحر أت،یه

 ذات واژه سـازد.یمـ جـدا اضـافه و فیـک و مک از را تکحر آن، ثبات يریتصورناپذ
 ریناپـذثبـات زمان اگرچه رایز .سازدیم جدا زمان از را آن زین یذات يریناپذثبات یعنی

  است. تکحر یعنی آن محل خاطربه هکبل ندارد ارتباط آن ذات به امر نیا یول است
 م،کـ جـوهر، بـه اشـراق خیشـ دگاهید از مقوالت انحصار به توجه با هکآن حاصل

 سـازدیمـ جدا چهارگانه مقوالت از را تکحر شده ادی فیتعر ت،کحر و اضافه ف،یک
 نظـربـه یالکاشـ اگـر و سکمنع هم و است دمطرّ هم شده ادی فیتعر جهت نیا از و
  گردد.یم باز آن يمبنا به رسد،یم

  
  حادث
 وجـود آن از پـس يگـرید زمـان در و باشد نداشته وجود یزمان در هک يزیچ هر

 حـادث نـه و دارد ارتبـاط یزمـان حـادث به شده، ادی فیتعر ،اوالً .است حادث ابد،ی
 انکـار ،اًیـثان و آن از ریـغ نـه و اسـت یزمـان حادث زین بحث موضوع هکچنان ،یذات
 لحـاظ ،يگـرید و زمـان لحـاظ و تصـور نخسـت ؛است امر دو یزمان حادث فیتعر
 وجـود دوم زمـان در هکـ يزیـچ هک شود لحاظ زمان دو هکیدر صورت عدم. و وجود
 آن، سکع اما است. حادث زیچ آن باشد، نداشته وجود شتریپ و نخست زمان در ،دارد
 وجـود دوم زمـان در و باشـد داشـته وجـود نخسـت زمان در يزیچ هک صورتنیبد

  گردد.ینم اطالق آن بر حادث باشد، نداشته
 اسـت نیـا آن و میپـردازیم بحث اصل به کنیا شده، ادی يهاواژه فیتعر از پس

 ایـ لحـاظ گـر،ید ریـتعب بـه و رداد توقف آغازیب و شماریب حوادث بر یحادث هر هک
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 و اسـت نیشیپ حدواندازهیب حوادث لحاظ ای رشیپذ مثابه به حادث، امر کی رشیپذ
 بـه حـوادث رهیـزنج و دارد یبستگ خود از شیپ حادث به یحادث هر سوم، عبارت به

  شود.ینم متصل حادث ریغ نینخست حلقه
 توجـه مـورد دور گذشته از هک میقد به حادث ربط یدگیچیپ از جنبه آن بر عالوه

 لکشـ هـم نیـا اسـت، شده مطرح آن يبرا يچند يهاحل راه و است بوده مانیکح
 میقـد بـه حـادث اتصـال انکـام اسـاس، نیا بر رایز .ستا مسأله همان يبرا يگرید
 نـه و است حادث يامر حادث، علت ست.ین جمع قابل میقد با حادث ست؛ین نکمم
  سازد.یم رینقدپذ زین را حدوث لیدل ای برهان مسأله، نیا گذشته، نیا از و میقد

  
  خود از شیپ حادث بر حادث، امر هر توقف لیدل
 اگر رایز است الوجودنکمم يامر حدوث، خاطربه یحادث زیچ هر هک ستین یکش

 ،یحـادث هر پس .نبود موجود بود، الوجودممتنع اگر و نبود حادث بود، واجب الوجود
 و جـوبو ینف بر لیدل ،گرید زمان در بودن و زمان کی در نبودن است. الوجودنکمم

  است. يموجود نیچن از امتناع
 و اسـت برابـر عـدم، و وجـود بـه ینکمم امر هر نسبت هک ستین یکش نیهمچن
 امـر آن ،ن صـورتیر ایدر غ رایز ،ندارد یترجح ای حیترج دو آن از کیچیه به نسبت
 و( وجـود نیبنابرا .است محال و فرض خالف نیا و ممتنع ای و بود واجب ای ،نکمم
 و مـرجح بـه دارد، قـرار عدم و وجود انیم استواء حالت در هک يزیچ نینچ) عدم زین
 اگـر و باشـد داشـته حیتـرج عـدمش بر وجودش دیبا ابد،ی وجود اگر دارد. ازین لیدل

در هـر  و باشـد داشـته حیتـرج وجـودش بـر عـدمش دیبا ،شود ای بماند یباق معدوم
ن یـر ایدر غ ؛است مندازین مرجح و علت به عدم و وجود طرف دو از کی هر صورت
 محـال يامـر هکـ داد خواهـد رخ يگـرید بـر نکمم طرف دو از یکی ترجّح صورت

  است.
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 حـادث خـود اسـت، شده آن شیدایپ سبب هک حادث آن مرجّح و علت اگر کنیا
 ،دارد دخالـت حادث آن شیدایپ در هک يزیچ هر و لوازم و طیشرا همه با هکبل نباشد
 الزم حـادث نیـا شیدایـپ در هک يامور همه با حادث امر کی علت یعنی ،باشد میقد

 تام مرجح، ای علت نیا ،ن صورتیدر ا باشد، داشته یدائم و یشگیهم يوجود است،
 يضـرور و یحتمـ معلـول وجـود باشـد، تـام علـت هرگاه هک جاآن از و بود خواهد
 هکـ خـود علـت وجود ظرف در حادث معلول نیا شیدایپ ای صدور پس بود، خواهد
 آن امدیپ رایز .است محال نیا و بود خواهد يضرور است، میقد و یدائم فرض به بنا
 وجـود نیشـیپ زمـان و گذشته در و است حادث هک ن حالیدر ع حادث هک است نیا

 وجود ازل، و میقد یعنی خود علت ظرف در خود علت تیتمام خاطربه ،است نداشته
 ایـ انجامـدیم تناقض به ای فرض خالف چون و است فرض خالف نیا و باشد داشته
 شریپـذ قابـل نیبنـابرا سـت،ین آموزمعرفت ای و است محال ای پس ،مسلم امر ینف به
  است. گونهنیهم یفرض خالف هر هکچنان 59،ستین

 زمـان در آن شیدایـپ هکـ گونـههمـان ،باشـد شده رفتهیپذ يزیچ حدوث اگر پس
 ازیـن حیتـرج و علت به زین متقدم نزما در آن نبودن ،دارد ازین حیترج و علت به متأخر
 دیـپد آن در يرییتغ چیه و بود املک و تام ازل از حادث نیا شیدایپ علت اگر و دارد
 رایـز ،باشـد حـادث دیـنبا حادث نیا بود، نشده حادث آن در يامر چیه و بود امدهین

 حـادث نیـا پـس است، داشته وجود زمان، نیا مانند یزمان هر در آن وجود تام علت
 محـال هک است حادث بودن میقد همان نیا و باشد داشته وجود یزمان هر در دیبا زین

 ،اسـت نداشته وجود شتریپ زمان در یعنی است حادث واقعاً حادث نیا اگر یول است.

                                                 
ا خاطر تمامیت علت ایجاد کننده آن، قدیم است یاگر گفته شد جهان به دالیلی حادث است ولی بهـ 59

گیرد، دعوي پیشین یعنی حدوث جهان، دست از حدوث برداشته و قدم آن مورد پذیرش قرار می
  .شود، تناقض استآمور نیست و اگر در عین مدلل بودن حدوث آن قدم نیز پذیرفته میمعرفت
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 وجـود شـتریپ زمـان در آن از یوصـف ای یشرط ای یبخش ای آن نندهک جادیا علت دیبا
 زیـن آن ننـدهک جادیا علت دیبا یعنی ،باشد آمده وجودبه متأخر زمان در و باشد نداشته
 زیـن علل رهیزنج و شتریپ يهاعلت زین و علت آن علت درباره سخن نیا باشد. حادث
 آن علـت علتِ ای آن علت ای بحث مورد موجود حادث( يزیچ هرگاه هک است صادق
 جـهیدر نت و اسـت حـادث زین آن يهاعلت رهیزنج و علت ،باشد حادث) تینهایب تا

  بود. خواهد یقطع و یحتم حادث، امر کی نیشیپ يهاعلت هیناح در تسلسل
  

  تسلسل انکام ای امتناع
 کیـ يبـرا یزمان حدوث رشیپذ در صورت شد، گفته چهآن به توجه با ییسو از
 .اسـت يضـرور و یقطعـ يامـر آن نیشـیپ يهاعلت حدوث موجودات، از یبرخ ای

 از یولـ .اسـت يضـرور و یقطعـ يامـر ،حـادث امور علل هیناح در تسلسل نیبنابرا
 آن يبـرا یحلـ راه دیـبا پـس .اسـت محال يامر علل، هیناح در تسلسل گر،ید ییسو
  سازد. رشیپذ قابل را متعارض ظاهربه مدلل ای یقطع امر دو هک افتی

 .تسلسـل و امتنـاع طیشرا به توجه از است عبارت حل راه نیا اشراق، خیش نظر به
 اجتمـاع وجود در ینامتناه يهاعلت هک است محال یدر صورت علل هیناح در تسلسل
 ابـد،ین تحقـق اجتمـاع شـرط و باشند نداشته وجود جاکی همه اگر یول ،باشند داشته
 محـال آن قسـم کیـ هک است قسم دو بر تسلسل گرید ریتعب به ست.ین محال تسلسل
   است: نکمم آن گرید قسم و است
 اجتمـاع و وجـود همزمـان علت، افراد ای اجزاء يمهه هک علل هیناح در تسلسل ـأ
    است محال تسلسل نیا باشند. داشته
 اجتمـاع و وجود همزمان علت، افراد ای اجزاء يهمه هک علل هیناح در تسلسل ـب
 معلـول و علـت هیناح در تسلسل اگر نیهمچن است. نکمم تسلسل نیا باشند. نداشته
  ست.ین محال نباشند، جتمعم خواه و باشند مجتمع خواه نباشد،
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 بـه زیـن علت آن ،دارد توقف خود از شیپ حادث علت بر یحادث هر هکآن حاصل
 اول و آغـاز علـل، رهیـزنج نیـا دارد. توقف شتریپ حادث علت بر بودن، حادث مکح

 موجـودات، از یبرخـ حـدوث لیـدل بـه پـس ندارد. زین اجتماع ن حالیدر ع و ندارد
  دارد. دوجو آغازیب حوادث سلسله
 ایـ لیـدل هکـ بـود محض یفلسف يامسأله شد، گفته فصل نیا در نونکتا هک چهآن

 مطـرح فصـل نیـا در را آن لیـدال از یکی اشراق خیش و دارد زین محض یعقل لیدال
 لیـدال( ردک اشاره میرمستقیغ طوربه شتریب هکبل لیدل دو به زین گذشته فصل در و ردک
 هکـبل نـدارد محـض یفلسـف جنبـه ،شـودیم مطرح کنیا هک یبحث یول .)عالم تیازل
 رهیـزنج مصـداق هکـ است مسأله نیا آن و دارد ارتباط زین هنک اتیعیطب به ياگونهبه

  ست؟یچ حوادث ینامتناه
  

  حوادث ینامتناه رهیزنج مصداق
 اسـت، حـوادث محـل هکـ عتیطب جهان اتیلک در یتناه عدم ریتصو هک جاآن از
 يبـرا یلـک اصـل قیمصاد انیب ،ییسو از و است رینقدپذ ياهانداز تا و دهیچیپ يقدر
 در حـوادث ینامتنـاه رهیـزنج نیـا مصـداق ،رونیاز ا است، سودمند آن يمحتوا فهم
 یبررسـ هکـ خـاطرنیا به یول .شودیم دهیفهم سهولت با ای و است فهم قابل اتیجزئ
 نظـربـه يرورضـ اتیـعیطب از اقتبـاس ،اسـت رونیـب فلسفه حوزه از ،یجزئ قیمصاد
 را آغـازیبـ حـوادث رهیـزنج مصـداق یاشـراق خیش هک است خاطر نیهمبه .رسدیم
 دارد یفلسـف صـبغه زیـن مسأله نیهم اگرچه داند.یم آن از یخاص نوع هم آن ت،کحر
  است. رینقدپذ یراحتبه رونیاز ا ،ستین محض یفلسف یول
 نخسـت ،یاشـراق خیشـ نظـر از آغـازیبـ نمونـه تنها ای نمونه به پرداختن از شیپ
  رد:ک میخواه مطرح را لیبد يهاهیفرض
 و اسـت حـادث و دهیـپد عتیطب جهان هک میریبپذ اگر عت:یطب آغازیب رهیزنج ـ1
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 است حادث یعلت يدارا عتیطب جهان پس است، حادث یعلت معلول یحادث هر چون
 را اجسام و عتیبط يهایژگیو از یبرخ ای تمام دیبا زین حادث علت آن هک جاآن از و

 جهـان هیشـب يزیـچ ،اسـت حـادث زین خود هک عتیطب جهان علت پس ،باشد داشته
 علـت پـس ،دارد علـت به ازین بودن حادث لیدل به زین علت آن چون و است عتیطب

 رهیـزنج نیـا هکـآن بـدون دارد. خود معلول به هیشب و حادث یعلت زین عتیطب جهان
 معلـول یبرخـ و علـت یبرخـ هکـ آن يهـاحلقـه جانبههمه شباهت به ،شود گسترده
 وجـود یتـوجه قابل تفاوت جانبه،همه تشابه فرض با چون و دیانجام خواهد ،هستند
 نیچنـ ن،یبنـابرا ،شود مکح گرید یبرخ تیمعلول و یبرخ تیعل به تا داشت نخواهد

 را آن یراحتـبه توانینم ای و باشد حوادث آغازیب تسلسل مصداق تواندینم ای يزیچ
  ساخت. ریپذفهم

 مـدلل گـر،ید یجسـم يبرا جسم کی تیعل اوالً هستند. گونهنیهم زین اجسام ـ2
 نظـر در را اجسـام مجموعـه اگـر اًیـثان و دارد وجـود آن خـالف بر لیدل هکبل ستین
  شود.یم رارکت شده گفته عتیطب درباره چهآن م،یریبگ

 یحـادث تیفیک ای تیمک هر هک گفت بتوان اگر ت:یفیک و تیمک آغازیب رهیزنج ـ3
 فـرض اوالً ،)گفـت تـوانینمـ هکـ( است خود از شیپ حادث تیفیک و تیمک معلول
 تفـاوت ره،یزنج نیا از حلقه چند ادامه با رایز .شودیم مطرح تیفیک و هاتیمک تشابه
 تیـعل فـرض ،نباشـد یتفـاوت اگـر .ماندینم یباق هاآن انیم يریپذفهم ای توجه قابل
 ،دارنـد یتفاوت اگر و ندارد یچندان تفاوت آن سکع با گر،ید یبرخ تیمعلول و یبرخ
 زیـچ یذات تفاوت خاطربه هاآن تفاوت چون واست  هاآن یزمان تأخر و تقدم خاطربه
 ینامتنـاه رهیـزنج مصـداق دارنـد، تفـاوت ذاتـاً هک ییایاش آن چرا پس ،است يگرید

  نباشند. حوادث
 گـرید عـتیطب علـت یعتیطب ای است گرید جسم لتع یجسم اگر گر،ید ریتعب به
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 نیـا شتریپ يهاحلقه ياوکوا از پس ،باشد گرید یتیفیک علت یتیفیک و یتیمک ای است
 هـامعلول و هاعلت نیا انیم هک یتفاوت آن و دیرس میخواه حلقه نیا تشابه به ره،یزنج
 يامـر هـاآن يبـرا هک است هاآن یزمان تأخر و تقدم ای ینیپس و ینیشیپ ،ماندیم یباق

 تفـاوت هکـ جست ییجا در را هامعلول و هاعلت رهیزنج نیا دیبا پس .است یعرض
 يزیـچ نیچنـ و یعرضـ نه ،باشد یذات هاآن تفاوت آن، بر عالوه و نرود انیم از هاآن
 سـتین زمـان از ریغ يزیچ آغازیب حوادث مجموعه نیبنابرا .ستین زمان خود از ریغ
 نـدیبرآ و جهینت ای و است تکحر عوارض و هاأتیه از یکی ای ،زمان هک جاآن از یول
 زمان ،گفت خواهد مقاله نیهم از سوم فصل در یاشراق خیش هک يریتعب به و است آن

 مصـداق تنهـا ،يجـوهر تکـحر بنـابر و روشن مصداق نیبنابرا ،است تکحر مقدار
 سـبب هکـ است اتکن نیا در دقت هک رسدیم نظر به است. تکحر آغاز،یب حوادث
  بداند. حوادث آغازیب تسلسل و رهیزنج مصداق را حرکت یاشراق خیش شده
بـه  توانـدیمـ ،باشد داشته وجود نوشونده وستهیپ يادهیپد دیباه کنیا به يو ریتعب

 يزیـچ هـر ،حوادث علل رهیزنج هک است نیا آن و باشد داشته اشاره زین يگرید تهکن
 تیعل توقف و هاآن انیم تیعل مکح به ای و است ریپذقطاعان باشد، تکحر از ریغ هک
 تکـحر یولـ ،اسـت محال گرید يجا در یتسلسل نیچن وجود، در اجتماع بر یقیحق
 قابـل احتمـال هکـبل سـتین یقطعـ تنهـانـه آن يریپذانقطاع اوالً رایز .ستین گونهنیا

 موجـودات، انیـم در رایـز .ندارد را وجود در اجتماع لکمش اًیثان و ستین هم یتوجه
 است. تکحر نیهم ،شوندینم جمع هم با آن رهیزنج کی از فرد دو هک يموجود تنها
 دیـپد گـرید فـرد نـرود، انیـم از رهیـزنج نیـا از يفرد تا هک است ياگونهبه تکحر
 البتـه وجـود. در اجتمـاع لکمشـ نه و دارد يریپذانقطاع لکمش نه ،رونیاز ا د،یآینم

 لیتبـد و فعل به قوه از املک خروج ای عتیطب انعدام در صورت تکرح انقطاع مسأله
 ،اسـت یفلسف احتمال ای یعلم هیفرض کی تنها نیا یول ،شودیم مطرح تام، تیقعل به
 هکـ دارد توجه زین ینید معاد مباحث به سندهینو .یعقل ای یعلم قانون ای هینظر کی نه
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 و یجسـمان معـاد انیـم اختالف لکمش هم ،اساساین بر  .است تکحر انقطاع موهم
 زیـن ینـید معـادبـا  را شد گفته چهآن و را تکحر مسأله هم و ندکیم حل را یروحان

  داند.ینم ناسازگار
 و است يگرید حادث معلول و جهینت ،یحادث هر هکنیا بهبا توجه  ،در هر صورت

 هکـ ردیـگیمـ جهینت یاشراق خیش است، آغازیب در واقع و ستین ریپذانیپا رهیزنج نیا
 معلـول توقـف ننـدهک نیـیتب هکـ دارد وجـود یانجام و آغازیب ينوشونده دهیپد پس

  ست.ین تکحر از ریغ يزیچ آن و باشدیم حادث علت بر حادث
  

  تکحر اقسام
 تکـحر دیـبا آغاز،یب حوادث بر حوادث توقف نییتب يبرا شد ثابت هکآن از پس
 مسـأله نیـا انگریب تکحر انواع از کیدامک هک دیپرس توانیم کنیا باشد، داشته وجود
 بـا را تکـحر اقسـام نخسـت ،پرسـش نیا به یاشراق خیش پاسخ هیارا منظوربه است.
  م.یشویم ادآوری آن گستره جهت از یعنی بحث موضوع به توجه
 .يدور تکـحر ــ2 میمسـتق تکـحر ــ1 اسـت: قسم دو بر جهت نیا از تکحر
 تکـحر .)هـدف و رانـدازیت( نقطـه دو انیـم انکـیپ کی تکحر مانند میمستق تکحر
  گر.ید يزیچ گرد به با خود محور بر يزیچ تکحر مانند يدور

  
  تکحر یتناه عدم ای یتناه
 توقـف انگریب تواندیم شده ادی تکحر دو از کیدامک هکنیا شدن روشن منظوربه

 نیـا از کیدامک هک شود معلوم جهیدر نت و باشد ینامتناه و آغازیب حوادث بر حوادث
 و یمتنـاه دو آن از کیـدامکـ هکـ مینیبب دیبا ،است یاشراق خیش نظر مورد تکحر دو
  است. ینامتناه کیدامک
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  میمستق تکحر یتناه
 نقطـه دو انیـم مسـافت مودنیپ از است عبارت ،شد گفته هکچنان میمستق تکحر
 یبسـتگ ابعاد یتناه عدم ای یتناه به یجهت از آن یتناه عدم ای یتناه نیبنابرا .میمستق
 رخ جسـم ابعـاد يسـو دو انیـم هکـ یمیمستق تکحر باشند، ینامتناه ابعاد اگر دارد.
 زین بعد آن شگریمایپ تکحر باشند، یمتناه ابعاد اگر و باشد ینامتناه تواندیم ،دهدیم

 درازا دارد، بعـد سه عبکم نیا د.یریبگ نظر در را یلیمستط عبکم بود. خواهد یمتناه
 باشـد، یمتنـاه عـبکم نیـا ابعـاد از کی هر اگر .)عمق( ژرفا و) عرض( پهنا ،)طول(

 بعـد آن چـون و رسـدیمـ بعـد آن انیپا به سرانجام ،دیمایپیم را بعد آن هک یکمتحر
 یمتنـاه د،یـمایپیم ای است مودهیپ هک را یمسافت زین و كمتحر آن تکحر بود، یمتناه
 دو انیـم تکـحر گـردد.یمـ متوقف تکحر و رسدیم انیپا به سرانجام و بود خواهد
 ،باشـد ینامتناه ستین نکمم محدود، مسافت کی مودنیپ زین و یمتناه بعد کی يسو
 موضـوع هکـ ابعـاد یتنـاه فرض بر پس رسد.یم انیپا به سرانجام تکحر نیچن هکبل
 هکـ ابعـاد یتنـاهبر اسـاس  پس بود. خواهد یمتناه زین تکحر ،است میمستق تکحر
 مْیمسـتق تکحر است، شده اقامه آن بر زین یجدل لیدال و است لسوفانیف انیم رمشهو
  باشد. ینامتناه و آغازیب حوادث بر حوادث توقف انگریب تواندینم و است یمتناه
 تکـحر میمسـتق ریمس در هک يزیچ هک دارد يرادیا چه هک شود گفته است نکمم
 و گـردد بـاز نقطه همان از) ابعاد یناهت فرض بر( انیپا نقطه به دنیرس از پس ،ندکیم
 نـد.ک شنا بار چند را استخر طول دیبا هک يشناگر مانند ،ندک رارکت وستهیپ را ریمس نیا

 رارکـت بار نیچند را ارک نیا و گرددیم باز نقطه همان از ان،یپا نقطه به دنیرس از پس
 گونـهنیهم یتناهم بعد کی يسو دو انیم میمستق تکحر هک دارد یالکاش چه ند.کیم

 نـوع نیـا باشد. ینامتناه تکحر است، یمتناه ابعاد هک حال نیعر د ،جهیدر نت و باشد
  ند.یگو يتعاود تکحر را تکحر
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  يتعاود تکحر امتناع
 دربـاره اشـراق خیش هک است شده هیارا ینامتناه يتعاود تکحر امتناع بر لیدل دو
در  دوم لیـدل سـندهینو گمـان به و انددیم درست را دوم لیدل و دارد دیترد اول لیدل

در  نخسـت لیدل یول .ستین سودمند ن،یبنابرا و رودیم ارکبه زین يدور تکحرمورد 
  است: قرار نیا از لیدل دو آن است. سودمند حاضر بحث مقصود يبرا ن،ییتب صورت

 و ستین وستهیپ تکحر نیبنابرا است. همراه ونکس با ینوعبه ،يتعاود تکحر ـ1
 هکـ گـاهآن رایـز .سـتین ینامتناه حوادث بر حوادث توقف گرانیب نباشد، وستهیپ اگر
 نقطـه تا الف نقطه انیم ریمس و ندکیم تکحر یمتناه بعد آغاز ای الف نقطه از كمتحر
 بـه دنیرسـ از پـس .اسـت داده رخ یمتنـاه یتکحر ،ندکیم یط را بعد آن انیپا ای ب
 الـف نقطـه از هکـ نیشـیپ تکحر هکآن جز ستین ياچاره بازگشت يبرا ان،یپا نقطه
 الـف نقطـه به ب نقطه از دوباره یتکحر تا شود متوقف شد،یم انجام ب نقطه يسوبه
 تکـحر تا شود متوقف تکحر نیا دیبا ریناگز الف، نقطه به دنیرس از پس شود. آغاز

 دیـپد ونکس و توقف کی ها،تکحر نیا از تکحر دو هر انیم شود. شروع بازگشت
 دیـنک فـرض باشـد. یمتناه گونه،نیا از ییهاتکحر مجموعه شودیم سبب هک دیآیم
 نقطـه بـه دنیرس و ریمس نیا ردنک یط با كمتحر باشد. متر هزار ب و الف نقطه انیم
 نـد.کیمـ تکحر دوباره گاهآن ،انجامدیم ونکس به او تکحر و شودیم متوقف ان،یپا
 از ياختـهیآم یتـکحر نیچنـ در واقـع و دارد وجود هم ونکس ،یتکحر نیچن در پس
 مانند ونکس با ختهیآم تکحر .است یمتناه یتکحر نیچن پس .است ونکس و تکحر

  است. یمتناه عدم، با ختهیآم وجود
 يدیـترد نیچنـ به مطارحات، در و دارد دیترد یلیدل نیچن یدرست در اشراق خیش
 است نکمم است. نبرده نام یلیدل نیچن از زین اشراق متکح در و است ردهک حیتصر
 ردک میترس ياگونهبه را یتکحر نیچن توانیم هک باشد احتمال نیا آن، در دیترد علت
 متوقـف اسـتخر یطول خط انیپا در نامبرده شناگر هکچنان ،نباشد ختهیآم ونکس با هک
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 رخ اسـت نکـمم هکـ يزیـچ تنها دهد.یم ادامه را آن یقوس تکحر با هکبل شودینم
 تکـحر سـرعت از بازگشـت، و عـود نقطه در يتعاود تکحر در هک است نیا ،دده
 ياگلوله هکچنان .شود ختهیآم ونکس با و شود متوقف تکحر هکآن نه ،شودیم استهک
 یجسـم با برخورد و انیپا نقطه به دنیرس از پس ،ندکیم تکحر میمستق ریمس در هک
 یختگـیآم پـس گـردد.یمـ باز توقف بدون و ندکیم مانهک ،است بسته آن بر را راه هک
  شود. تکحر شدن یمتناه سبب تا است نداده رخ ونکس و تکحر

 شـده ادیـ تکـحر ،ن صـورتیدر ا هک میده پاسخ نیچن تهکن نیا به است نکمم
 شـناگر یقوس تکحر است. يدور و میمستق تکحر از ياختهیآم هکبل ،ستین میمستق
 تکـحر پـس .اسـت يدور تکـحر هکبل ستین میمستق تکحر گلوله، ردنک مانهک ای

 نیـا .يدور تکـحر بـا ایـ و اسـت ختـهیآم ونکس با ای ابعاد یتناه فرض بر میمستق
 ینامتنـاه ایـ و باشـد ختـهیدرآم ونکسـ با هک یدر صورت آن و است یمتناه ای تکحر
 ،ن صـورتیـدر ا یول .گردد باز یدوران و یقوس صورتبه هک یدر صورت آن و است
 ایـ و است يدور تکحر به مربوط ای ندارد ارتباط میمستق تکحر به یاهتن عدم مکح

 سـت.ین ینامتنـاه ییتنهابه میمستق تِکحر خود پس .شده ادی تکحر دو هر به مربوط
 را آن بـودن یمتنـاه هکـبل نـدکینم اثبات را يتعاود تکحر امتناع ،شده ادی لیدل پس
  ند.کیم اثبات
 ابعـاد رد:کـ ریتقر گونهنیا را میمستق تکحر نودب یمتناه بر نخست لیدل توانیم
 دو انیـم تکـحر اسـت، یمتناه نقطه دو انیم تکحر م،یمستق تکحر هستند. یمتناه
 بـر نخسـت لیـدل نیـا اسـت. یمتناه میمستق تکحر پس است، یمتناه ،یمتناه نقطه
 و اسـت شـده مطـرح ریدپـذیترد لیدل عنوانبه هاشرح در چهآن است. شده ادی مسأله
 يادآوریـ کنـیا هکـ است یلیدل بر الکاش است، آورده نخست لیدل عنوانبه سندهینو
 .شـود ینامتنـاه تا ردک ریتصو يتعاود را میمستق تکحر توانیم هک گونهنیبد ،میردک

 ونکسـ بـا ختـهیآم هکبل ستین خالص تکحر ،يتعاود تکحر هک است نیا آن پاسخ



 469 

  است. یمتناه پس ،است
 را يتعـاود تکـحر تـوانیمـ هکـ بـود نیا ،میردک مطرح پاسخ نیا بر هک یالکاش
 یلکمش آن یتناه عدم فرض نیبنابرا .نباشد ختهیآم ونکس با هک ردک ریتصو ياگونهبه

  ندارد.
 .يقسـر تکحر ـب یطبع تکحر ـأ است: قسم دو بر برازخ و اجسام تکحر ـ2
 مـاالتک و جـودو بـا هکـ را يزیچ كمتحر هک دیآیم دیپد یدر صورت یطبع تکحر

 نظـر بـه باشد. داشته را آن به یابیدست انکام و باشد نداشته است، سازگار آن وجود
 خواهـان ذاتـاً ،اسـت سـازگار كمتحـر وجود ماالتک ای وجود با هک چهآن لسوفانیف
 آرام آن بـه دنیرس با و طلبدیم را خود يجا زيیچ هر یعنی .است خود یعیطب انکم
 رونیـب انکم آن از را آن یرونیب عامل هکآن مگر رودینم رونیب انکم آن از و ردیگیم

  سازد.
 انکـم ایـ وضـع بـه كمتحـر هکنیا از پس باشد، یعیطب م،یمستق تکحر اگر پس
 یتنـاه فـرض بـر ن،یبنابرا .ستدیایم باز تکحر از د،یرس خود یعیطب سازگار و مالئم
  است. یمتناه م،یمستق یعیطب تکحر ابعاد،
 از را يزیـچ ،یرونـیب فشـارآور عوامـل هک دیآیم دیپد یدر صورت يقسر تکحر
 یرونـیب قاسـر عوامـل نیا هک جاآن از و سازد رونیب خود یعیطب ریمس و انکم وضع،
 یمتنـاه و محـدود هـاآن از کیهر ،اًیثان و است تصور قابل عنصر اجسام در تنها ،اوالً
  است. یمتناه زین يقسر تکحر است،
 نکـمم آن دوام رونیـاز ا ،اسـت یمتناه يعنصر قاسر عوامل ،اوالً گر،ید ریتعب به
 کیـ هـر هک جاآن از و شودیم وارد يعنصر اجسام بر قاسر عوامل نیا ،اًیثان و ستین
 از پـس هکـبل ،نـدارد یشگیهم استمرار و دوام و است محدود يعنصر جسم افراد از
 هـم بـاز قسـر، دوام فرض بر شود،یم لیتبد زتریر اجزاي به و شودیم یمتالش یمدت
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  ست.ین ینامتناه مقسور، رایز ،ستین ینامتناه يقسر تکحر
 نیـا رایـز ،باشـد ینامتنـاه توانـدینم يتعاود تکحر هک شد نیا لیدل نیا حاصل

 د،یرسـ مقصـد به كمتحر هک گاهآن باشد، یعیطب اگر .يقسر ای است یعیطب ای تکحر
 قسـر عوامـل ایـ باشـد، يقسـر اگـر و ابدییم انیپا تکحر و ستدیایم باز تکحر از

 صـورت دو هـر در و شـودیمـ وارد آن بـر قسر هک) یکمتحر( چهآن ای است محدود
 و اسـت محـدود ،در هر صورت يتعاود تکحر پس است. محدود زین يقسر تکحر
  ست.ین ینامتناه حوادث بر حوادث توقف گرانیب جهیدر نت
  

  يدور تکحر بودن ینامتناه
 بـا تکـحر یختگـیآم ابعـاد، یتنـاه م،یمستق تکحر بودن یمتناه واملع نیترمهم

 صـادق يدور تکـحردر مـورد  دامکـچیهـ هک بود مقسور و قاسر تیمحدود ون،کس
 بقـاء و دوام توانـدیم يدور تکحر ،ینامتناه خواه و باشند یمتناه خواه ،ابعاد ست.ین

 هـم قاسـر ،است یعیطب تکحر چون و گردد ختهیآم ونکس با هکآن بدون باشد داشته
 بـه توجـه با ،باشد هم يقسر هک فرض بر و گفت سخن آن تیمحدود درباره تا ندارد
 كافـال و اسـت كافـال به مربوط اًاصالت ای دارد كافال به اختصاص تکحر نیا هکنیا
 در سـارکان و خـرق و هیـتجز انکام نیبنابرا ،اندنشده بیکتر ریپذهیتجز عناصر از زین
  است. سازگار تکحر دوام با زین بودن يقسر فرض بر پس .ندارد وجود هاآن
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  الثالث الفصل
  تهیأبد و الزمان ۀیأزل یف و ۀیالعرض و ۀیولطال ۀیلّ کال القواهر یف القول تتمّۀ یف

 لفقرٍ واحد برزخ منها حصلو  نوراالنوار هو واحد بنور ابتهاج القاهرة لألنوار انک لما و
 أصـحاب ۀیـالعال القـواهر عـن الرتبـۀ یف نازلۀ اتیالعنصر اقتضت یالت القواهرو  كمشتر

 مـادّة لهـاو  طبعـاً عنهـا متأثّرة ۀیالعال للبرازخ خاضعۀ برازخ منها حصلو  ۀیالعلو البرازخ
 هـو واحد بمعشوق لتشبّۀٍ ۀیالدور یف ۀکمشتر ضاًیأ ۀکفالحر المختلفۀ، الصور تقبل ۀکمشتر
 القـاهرة: االنـوار یهـ یالتـ معشـوقاتها الخـتالف جهاتال یف مفترقۀ یهو  یاألعل النور

موات یفـ اتکاالشترا بازاء اتکاالشترا و  االفتراقـات بـازاء االفتراقـاتو  االرض و السـّ
  متناسبۀ. رةیثک ضیالف جهات فحصلت المفترقات. بازاء المفترقات

م انّ علمیل و م بعض یعل بعضها القواهر تقدّ  البشـر قـدریال القـواهرو  یزمان ال یعل تقدّ
 فـانّ افئـۀ.کمت منها بل فحسب، الطول یف ذاهبۀً یه ستیلو  بهایترت ضبط و احصائها یعل

 وجـود عنهـا صـدری أن جـوزی بعض مع بعضها ۀکمشار أو ۀیالنور رةیثکال بجهاتها نیاألعل
 القـواهر االنـوار من حصلیماو  افئۀکمت أنواع حصلت ما ،کذل لوالو  افئۀکمت قاهرة أنوار
 جهۀ من حصلی مما أشرفُ عالٍ، لّکل و االنوار لنور مشاهدتها باعتبار نیاألعل القواهر عن

 طیالوسـا لـۀیقل ۀیـطول اصـول القـواهر یففـ طبقات. و ضاًیأ مراتب األشعّۀ یفو  األشعّۀ
  طبقات. یعل ۀیوساط أشعّۀ من ۀیعرض منهاو  األمّهات یه ۀیالجوهر و ۀیالشعاع
بطو  متأخّرها و متقدّمها مقدار العقل یف جمع اذا ۀکالحر ارمقد هو الزمان انّ اعلم و  ضُ
 مـا فـوات یال يأدّ اذا ـ ألمر كریتأخ من تحدسو  اتکالحر أظهر فانّها ۀ،یومیال ۀکبالحر

 مـن يتـر لما ۀکالحر مقدار أنّه تعرفو  الزمان هوو  کفات قد ما أمراً انّ ـ مهیتقد تضمّنی
 جتمعیال قبل له ونکیف ،یزمان مبدأ له ونکی ثیبح نقطعیال الزمانو  الثبات عدم و التفاوت
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 معـه، جتمـعی ثابتـاً أمراً ال و بعد؛ ونکی قد للشئ العدم فانّ العدم، نفس ونکی فال بعده. مع
  له. مبدأ ال فالزمان محال. هوو  زمان الزمان عیجم قبل ونکیف ۀ.یزمان ۀیقبل ضاًیأ فهو

 فاستدعت التجتمع، ۀیرمتناهیغ علالً یتستدع ادثالحو انّ عرفتَ قد آخر: قیطر من و
 ال ضـاًیأ الزمانو  آخر قیطر من دوامه عرفتَ قدو  طیلمح ونکت أن و البدّو  مۀیدا ۀکحر

 ئاًیالشـ و ــ قبل العدم ونکی قد اذ ـ عدمه سیل بعده و بعد؛ له ونکی أن لزمی اذ له، مقطع
 ۀیـالبعد و ۀیالقبل عتبریو  محال هوو  زمان نالزما عیجم بعد ونکی أن لزمیف سبق. ماک ثابتاً،

 بعد هیال یالماض أجزاء من فاألقرب ه؛یحوال يالذ الزمانو  یالدفع یالوهم اآلن یال بالنسبۀ
  التشابه. الکاش تجّهی االّ و هذا؛ بخالف المستقبلو  قبل األبعدو 

 ضیالفـ انّ« قالی ماو  بدوامه العالم دومیف نعدم،ی ال و ریتغیال الفاعل اذ ،يأبد ضیالف و
ه يلساو دام، لو بدِعَ می ریالن انّ تَیدر المّ لزم،یال »مُ  سـتدلّی قـد انک انو  الشعاع یعل تقدّ

ه و الشعاع بوجود  أمـا .کذلـ نکـمی مـایف عدمـه قبل عدمه و قبله ریالن وجود یعل عدمِ
  به. و منه هو بل وجبه،ی ما يساویال نفسه یف الموجَب

 ونکـیف موجـوداً، صـار واحـد لّک النّ الوجود یف مجتمعۀ اتکلحرا انّ« قالیما اما و
 صـحّ قـد لهـذاو  االجتماع لۀیمستح المتعاقبۀ اتکالحر اذ ففاسد، »موجوداً صار قد لّکال

 انّه تَیدر ۀیالنها وجوب برهانو  عدمتْ وجدتْ ماک فانّها لها، مجموع فال ها.یف ۀیالنها عدم
 المحـال فـرضُو  اتکـالحر کذلک الو  بیترت له و حادهآ اجتماع نکمی مایف نساقی انّما

 الذوات یه ۀیالنها هایف وجب یالت العللو  بطالنه عرفتَ قد شئ، استحالۀ جهۀ یعل یبتنیل
  اضۀ.یالف ۀتالثاب

 منهـا حـادث لّکـ ونکـی أن منـه لزمی ۀ،یالنها مۀیعد انتک ان اتکالحر انّ« قالیما و
 یالمتنـاه ریـالغ یعلـ المتوقّف ألنّ غلط، فهو حصل.ی الف ،یتناهیال ما حصول یعل متوقّفاً

؛ حصلی لم المترتّب یالمتناه ریالغ انک اذا ونکی انّما ممتنع، هو يالذ  هیـعل توقّـفی فما بعدُ
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 فهـو بعده، الوقوع يضرور الحادث ونکی و اًیماض یالمتناه ریالغ انک اذا اما أبداً. حصلیال
  النزاع. محلّ نفس
ن فان »یتناهیف یالماض آخر هو اآلن انّ« قالی يالذ و  فهو بعده، آخر ال آخر انّه به یعُ

ن انو  فاسد المک خر أدوار بعده ونکی و آخر أنّه به یعُ  المکـ فهو قبله، ما آخر منها لّک ياُ
 یفـ الزمـان مـن واحد لّکو  مبدأ جعل اذا یأتیس ما أوّل و یالماض هذا آخر فانّه ح.یصح
 بنـاء عیـالجم مکح هؤالء ثبتونی ما راًیثکو  یتناهیال ـ المستقبل و یالماض یأعن ـ هیجانب
 أن منـه لزمیف بالعدم، مسبوق اتکالحر من واحد لّک قال:ی ماک واحد، لّک یعل مکالح یعل
 یعل السواد أعداد من واحد لّک تقول: أن کذل فانّ لزم،یال انّه تَیدر قدو  ذاک لّکال ونکی

 فـال ذا.کـ عیالجم تقول: أن کنکمیالو  محدود واحد زمان یف الحصول نکمم المحلّ هذا
  ع.یالجم یعل مکالح واحد لّک یعل مکالح من لزمی

  
  عالم و زمان تیازل بحث دنباله
  كافال تکحر بودن يدور
 علـت و دارد یعلتـ یتـکحر هر رایز ستین ریپذانکام كافال يبرا میمستق تکحر
 میمسـتق تکحر كافال ،اوالً نیبنابرا .است میمستق تکحر علت از ریغ ،كافال تکحر

 مـالک به عتیطب لیم ای ،میمستق تکحر علت است. يدور هاآن تکحر ،اًیثان و ندارند
 قاسـر عامـل یابیـدست ای و است ندیخوشا و مالئم امور به یابیدست و نقص رفع و
 نیبنـابرا ،ندارنـد یاسـتک و نقص كافال هک جاآن از و است ...و نقص رفع و مالک به
 زیـن و هستند املک تکحر از شیپ چون .ندارند ماتیمال ای مالک به یابیدست به لیم

 هـدف نیبنابرا ،است املک) باشند داشته قاسر عامل هک فرض بر( زین هاآن قاسر عامل
 كافـال پس ست.ین آن مانند و مالک به یابیدست كافال) یفرض( يقسر تکحر از او
  ندارند. میمستق تکحر
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 شیپـ فصل در هک چهآن بهبا توجه  ،باشد میمستق كافال تکحر اگر ،نیا بر عالوه
 برسـد، خـود مطلوب به هک گاهآن م،یمستق تکحر در كمتحر هکنیا بر یمبن شد گفته
 و تیـغا اسـت، شـده گفتـه خـود يجا در هکچنان رایز ،ستادیا خواهد باز تکحر از

 دست يارک به باشد، نداشته تیغا يزیچ تا و است فاعل تیفاعل علت ای متمم هدف
 بـه كمتحـر هرگـاه هکـ اسـت روشن امالًک میمستق تکحر در مسأله نیا زد. نخواهد
 شـد. خواهـد متوقـف نیبنابرا ،ندارد تکحر ادامه يبرا یلیدل ابد،ی دست خود مقصد
 از خـود، مالئمـات و تیـغا بـه یابیـدسـت بـا باشد، میمستق كافال تکحر اگر پس
 تکحر هکآن حال و بود نخواهد یدائم و وستهیپ آن تکحر و دمان خواهد باز تکحر
  است. یدائم كافال

 بـر یلـیدل ،یاسـتک از هاآن یراستگیپ و كافال مالک زین و كافال تکحر دوام پس
 بـه لیـم هـم میمستق تکحر در شد، گفته هکچنان رایز .هاستآن تکحر بودن يدور
 و اسـت ختـهیآم یاستک با دارد، میتقمس تکحر هک يزیچ نیبنابرا و دارد وجود مالک
 چـون و شـد خواهـد متوقـف خـود مـالک به وصول با رایز دارد انقطاع و توقف هم
 تکـحر نه و دارند یاستک نه و نقص نه و ندارند را یژگیو دو نیا از کی چیه كافال
  ندارند. میمستق تکحر پس است، ریپذتوقف هاآن

 ودیـق و حـدود از یراسـتگیپ و مـاده از جـردت خـاطربه قاهر انوار هکنیا بر عالوه
 بـه كافـال .هسـتند كافال شیدایپ سبب است، همراه نقص و تیمحدود با هک یبرزخ
 اربـاب ایـ قـاهر انـوار هکـ جـاآن از و دارند شباهت خود ارباب ای خود علل و اصول
 هک جهت نیا از هم ؛اندگونهنیهم زین كافال ،دارند سرور و ابتهاج نوراالنوار به كافال

 يزیـچ دو انیـم تنها میمستق تکحر هک جهت نیا از هم و هستند نوراالنوار به مبتهج
 ایـ قـاهر انـوار هکـآن حـال و باشـند طرف و انکم يدارا و يماد هک است ریپذانکام

 سـتین نکـمم نیبنـابرا .دارند سو و سمت و انکم نه و هستند يمادغیر كافال ارباب
 قـاهر انـوار هکـ هـاآن مقصد هک است نیا اشالزمه رنهوگ باشد میمستق كافال تکحر
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  باشند. مندانکم و يماد هستند،
  

  انواع ارباب وجود بر دلیل
 مطرح سوم مقاله از سوم فصل در یاشراق خیش هک انواع ارباب وجود بر گرید لیدل
 انـواع نیـا هک ستین یکش دارند. وجود طرازهم و یافکمت انواع هک است نیا ،ندکیم
 صـادر قاهر یطول انوار از اوالً نیبنابرا .دارند زین یاساس و قیعم تفاوت هم با طرازهم
 یطول قاهر انوار یول ،طرازهم و یعرض متعدد، یبرزخ انواع هک خاطرنیبد ،شوندینم

 طیبسـ قـاهر انـوار از کیـهر رایـز ،شـوندینم صادر هم قاهر نور کی ازثانیاً  هستند؛
 یکی از متعدد انواع نیا صدور هستند. متفاوت و متعدد ،انواع نیا هکآن حال و هستند
 نـور از یافکـمت انـواع صـدور نه پس است. برابر واحد از ریثک صدور با ،قاهر انوار از

 انـوار از هـاآن صـدور نـه و اسـت ناسازگار الواحد قاعده با چون ،است نکمم واحد
 یطول رابطه هم با زین یافکمت اعانو نیا هک است نیا اشالزمه رایز ،است نکمم یطول
  است. يضرور علم خالف و فرض خالف نیا و نباشند یافکمت و باشند داشته
  

  آن مدَقِ ای زمان یوستگیپ و دوام
 یزمـان حـدوث بـه و نـدارد یزمـان آغاز و مبدأ هک یمعن نیبد ،ندارد انقطاع زمان
 باشـد، میقـد هکـ يزیـچ و اسـت میقد ،نباشد گونهنیا هک يزیچ و شودینم فیتوص
 شـد، گفتـه هکـچنـان ،زمان هک جاآن از و است ینامتناه زمان ن،یبنابرا است، ینامتناه
  است. میقد و ینامتناه و ندارد یزمان آغاز تکحر پس ،است تکحر مقدار
  
  زمان نداشتن آغاز لیدال

 ینفـ از هکـ است يامر زمان ،گرید ریتعب به و است همراه آن اثبات با زمان ینف ـ1
 ،باشـد داشته یزمان آغاز زمان اگر رایز ،ندارد آغاز زمان پس .دیآیم الزم آن اثبات ،آن
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 و نداشته وجود قبل، آن در و ستین جمع قابل آن بعد با هک دارد یقبل ن صورتیدر ا
 آغاز از شیپ ،باشد داشته یزمان آغاز ،زمان اگر گر،ید ریتعب به است. آمده دیپد بعد در
 يبـرا انـدازه نیهمـ و خواهنـد بـود ریناپذاجتماع مفهوم دو زمان، آغاز از بعد و زمان
 نداشـته وجود آن در زمان هک است بوده یقبل پس است. بسنده تیبعد و تیقبل اثبات
 وجـود زمـان قبـل در چـود و اسـت آمده دیپد آن در زمان هک است بوده زین يبعد و

 آن انیـم پس ،است نیتبا و اوتتف عدم و وجود انیم و داشته وجود بعد در و نداشته
 عـدم و وجـود انیـم واقعـاً نیتبا و تفاوت نیا دارد. وجود نیتبا و تفاوت بعد و قبل
 نظـر در يواحـد عنـوانبـه را زمـان اگرچـه یعنـی .است بعد و قبل انیم هکبل ستین

 هکـبل سـتین زمـان مطلق انعدام یمعن به یول ،است نداشته وجود قبل در هک میاگرفته
    .است زمان نیع خود

 هکـ اسـت بـوده یزمـان هک است یمعن نیبد ،دارد آغاز زمان هک ریتعب نیا ن،یبنابرا
 نیـا و اسـت آمده دیپد زمان زمان، آن از پس و است نداشته وجود زمان آن در زمان
 نیچنـ رایـز ،ردکـ تصـور آغاز و مبدأ زمان يبرا توانینم پس است. زمان اثبات خود
 بـه .اسـت محال و فرض خالف نیا و است زمان از شیپ یمانز اثبات یمعنبه یفرض
 ینفـ و است دانسته میقد را آن ناخواسته بداند، حادث را زمان هک یسک ارسطو، ریتعب
  دارد. یپ در را آن اثبات ،آن
 بـا عدمش فرض رایز ،است محال آن عدم فرض هک زمان یژگیو نیهم به توجه با

 هکـ انـدگفته انینیشیپ از یبرخ محال، و ستا فرض خالف نیا و است برابر وجودش
 محـال آن عـدم فـرض هک است يزیچ واجب الوجود رایز ،است واجب الوجود زمان
  است. واجب الوجود پس ،است گونهنیهم زین زمان چون و باشد

 و يریناپـذانقطـاع و زمـان تیـاهم یولـ سـتین شیبـ یتـوهم سخن نیا اگرچه
 فـرض هکـ يزیـچ هر هک است نیا آن بودن توهم تعل ند.کیم اثبات را آن يآغازیب

 بـدون تامه علت وجود فرض هکچنان .ستین واجب الوجود انجامد، محال به آن عدم
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 وجود فرض رابط؛ بدون مستقل وجود فرض علت؛ بدون معلول وجود فرض معلول؛
 هکـآن حال و انجامدیم محال به آن مانند و اول معلول عدم فرض مستقل؛ بدون رابط
 آن واجـب الوجـود هستند. الوجودنکمم هکبل ستندین واجب الوجود هاآن از دامکچیه

 و ریـغ بـه توجـه با نه ،انجامدیم محال به عدمش فرض آن، ذات بهبا توجه  هک است
 ذاتـش، بـهبـا توجـه  هکـ است آن نکمم کهچنان .آن ذات از رونیب مالزمات و لوازم
 ،نمونـه عنـوانبـه آن. لوازم بهبا توجه  نه ،باشد هنداشت دنبالبه را محال آن عدم فرض
 .اسـت الوجـودنکـمم اول معلـول رونیاز ا ؛ستین محال ذاتاً اول، معلول عدمِ فرض
 فـرض نـد،کیمـ تیـاکح یاول علت عدمِ از اول معلول عدمِ هکنیا بهبا توجه  اگرچه
 حاصل ندارد. یطارتبا اول معلول ذات به بودن محال نیا است. محال اول معلول عدم
  باشد. نداشته آغاز هک است نیا اشالزمه ،باشد داشته آغاز زمان اگر هکآن

 حـوادث هکـ اسـت آن مستلزم حادث موجود شد، گفته شیپ فصل در هکچنان ـ2
 حـوادث ،یحـادث هـر از شیپـ پـس باشـد، داشـته خود از شیپ يآغازیب و شماریب

 حـوادث بـه نسـبت ینامتناه حوادث نیا از کیهر هک جاآن از و دارد وجود ینامتناه
 مکـح بـه پـس ،اسـت زمـان همـان تیـقبل و گـرددیم متصف تیقبل به خود از پس

  ندارد. مبدأ و آغاز ،رونیاز ا .دارد وجود ینامتناه زمان ،ینامتناه حوادث
د ،یدائم تکحر علت ـ3 د ،تکـحر علـت هکبل است الجهات محدّ  الجهـات محـدّ
دمح هک جاآن از و است  انیم از جهیدر نت و ردیپذینم لیتحل و هیتجز فساد، الجهات دّ
 جـاآن از و رودینمـ انیـم از و است یدائم ،است آن لوازم از هک زین تکحر رود،ینم
 آن، اسـتمرار و دوام مکح به و است یدائم زین زمان پس است، تکحر مقدار زمان هک

  ندارد. آغاز و مبدأ
  
  زمان يریناپذانیپا

 ینفـ هکـ گونـههمان و ندارد زین انیپا و یمنته ندارد، آغاز و مبدأ ،زمان ونهگهمان
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 يامـر ز،یـن زمـان يبـرا یزمـان يامنته ینف است، یبرهان يامر زمان يبرا یزمان مبدأ
 زمـان یزمان انیپا ینف بر لیدل زمان، یزمان آغاز ینف بر سوم و مکی لیدل است. یبرهان
در مـورد  بـالعرض و است زمان انیپا ینف به مربوط اصالتاً سوم لیدل هکبل ،هست زین
 از فسـاد و لیـتحل ه،یـتجز ینف ل،یدل نیا يمبنا رایز .رودیم ارکبه زین یزمان آغاز ینف

د د دوامدر مورد  يزیچ نیچن و است الجهات محدّ  اسـت رتریخردپـذ الجهـات محـدّ
د یعنی   است. ریفسادناپذ زمان ادامه در الجهات محدّ

 ،باشـد داشته انیپا زمان اگر است: شرح نیبد زمان يریناپذانیپا بر مکی لیدل انیب
 وجـود از پس زمان عدم است، عدم از بعد وجود هک حدوث برخالف ن صورتیدر ا
 یزمـان تیبعـد نیـا چـون و شد خواهد اثبات زمان يبرا تیبعد پس .بود خواهد آن

 وجـود آن در زمان هک باشد ینزما زمان، افراد همه از بعد هک است نیا اشالزمه است،
 از هکـ گونـههمـان هک است يزیچ زمان در واقع است. محال يامر نیا و باشد نداشته
 اثبـات زمـان زیـن آن نیپسـ عـدم فرض از ،شودیم اثبات زمان آن، نیشیپ عدم فرض
 اثبـات خواه ،يبعد عدم خواه و یقبل عدم خواه ،آن عدم هک است يامر زمان شود.یم

  دارد. دنبالبه را انجام و آغاز ینف و زمان وجود آن، انجام اثبات اهخو و آغاز
  
  زمان از طرف ینف
 ایـ يزیـچ هـر طـرف هکنیا به توجه با زین و زمان از انجام و آغاز ینف به توجه با
 است. »آن« همان ،طرف از مقصود ندارد. طرف زمان پس آن، انجام ای و است آن آغاز
 .دارد انجـام و آغـاز ،اسـت یمقطعـ و خـاص يهـاتکرح جهینت هک خاص يهازمان
 حـرت و تکـحر مطلق یول ،ردک لحاظ فصل ای وصل »آنِ« ،آن يبرا توانیم نیبنابرا
د جهینت ،یفلسف اصطالح به هک عام  ه،یـمتعال مـتکح اصطالح به و است الجهات محدّ
 نجـاما و آغـاز هکـ لیـدل نیبـد ؛ندارد فصل و وصل »آنِ« است، عتیطب و جسم یذات

 زمـان در »آن« هماننـد ،خـط در نقطـه ندارد. نقطه ،ینامتناه خط هک گونههمان ندارد.
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 »آن« ز،یـن ینامتنـاه زمـان نـدارد، نقطـه باشد، ینامتناه خط اگر هک گونههمان و است
  ندارد.
  
  »آن« یمعان

 زمـان طـرف ایـ زمان انجام و آغاز همان ،»آن« یاصطالح و شده شناخته یمعن ـ1
 نیـا اشالزمه رایز ،ندارد »آن« یمعن نیا به است، انجام و آغازیب هک مطلق نزما است.
 فـرض خـالف نیـا و باشد داشته انجام و آغاز ندارد، انجام و آغاز هک يزیچ هک است
  محال. و است
 »آن« یمعنـ بـه »آن« نیـا شـود.یم لحاظ ندهیآ و گذشته انیم هک یوتاهک زمان ـ2
در  و باشـد یجیتدر خودش تواندیم هکبل ستین شد، گفته نخست یمعن در هک یدفع
 بـود. ریناپـذمیتقسـ و طیبس نخست، یمعن به »آن« هکآن حال و باشد ریپذمیتقس جهینت
 بـه ،هستند متشابه هک ن حالیدر ع را زمان اجزاء اتصاف هک است »آن« از یمعن نیهم
  ند.کیم هیتوج ت،یبعد و تیقبل

 یمـک تفاوت نه و دارند یذات تفاوت نه ندارند. هم با یتفاوت گونهچیه زمان، اجزاء
 باشـند، متشـابه هـم بـا جهـت هر از هک ییایاش هستند. متشابه یعنی یعرض و یفیک و
 وصـف توانـدیمـ ،باشـد هـاآن از یکـی وصـف هک يزیچ هر و دارند ياگانهی مکح
 یوصف هر باشند، همانند جهت هر از انسان افراد اگر ،نمونه عنوانبه .باشد زین يگرید
 حـال و اسـت حمـل قابـل زین افراد ریسا يبرا ،باشد هیارا قابل هاآن از یکی يبرا هک
 هسـتند، متشـابه جهـت هـر از زمان افراد هک ن حالیدر ع ست.ین گونهنیا زمان هکآن
 تیبعـد بـه هک چهآن و شودینم متصف تیبعد به ،است متصف تیقبل به چهآن یول
  گردد.ینم فیتوص تیقبل به ،گرددیم فیتوص

 كانـد زمـانِ اسـت. دوم یمعن به »آن« متشابه، افراد متفاوت يهااتصاف نیا علت
 زمـان اجـزاء و افـراد هکـ شودیم سبب ،شودیم فرض ندهیآ و گذشته انیم هک یوهم
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  ت.یبعد به یبرخ و گردند فیتوص تیقبل به یبرخ و شوند دهیسنج آن به نسبت
 موهـوم و یفرض يامر ،یمعن دو از کیهر به »آن« هک است الزم تهکن نیا يادآوری
 هکـ اسـت زمـان انیـپا و آغـاز هک نخست یمعن به »آن« ندارد. یخارج وجود و است
 زیـن خـاص يهـاتکحر در ،ندارد وجود عام تکحر يبرا انیپا و آغاز ،نیا بر عالوه
عـالوه  باشـد.یمن زمان ریناپذهیتجز جزء یعدم امر و است یعدم يامر ،انیپا و آغاز
 هکـ گونـههمـان و بـود خواهند مقدار اجزاء زین آن اجزاء است، مقدار زمان،ه کنیبر ا
 هکـ زمـان از یجزئـ پس بود. خواهند ریپذمیتقس زین آن اجزاء است، ریپذمیتقس مقدار
 یوهمـ و یفرضـ وجود هکبل ندارد ینیع وجود شود، دهینام »آن« و باشد ریناپذمیتقس

  دارد.
 خـاطربـه نـدهیآ و گذشـته انیـم زمـان آن است. گونهنیهم زین دوم یمعن به »آن«
 لحاظ هک آن از یجزئ هر و شودیم میتقس ندهیآ و گذشته به خود ،آن النیس و جیتدر
 و اسـت گذشـته آن از یـیجز هکـ گرددیم میتقس جزء دو به ،يقراریب خاطربه ،شود
  ندارد. وجود ریناپذمیتقس زءج یمعن به یواقع »آنِ« پس نده.یآ گرشید جزء

  
  عالم قدم با ضیف قدم ارتباط

 حیتوضـ در کنـیا .شـد اشـاره لیدل نیا به عالم قدم اثبات در دوم فصل در شتریپ
 مطـرح را آن لیتفصـ ،عـالم قـدم االتکاشـ از یبرخـ طـرح منظوربه و مؤلف سخن
   .مینکیم

 هکـچنـان و نـدکیم ادجیا و افاضه را ناتکمم همه ذات نوراالنوار هک ستین یکش
 نیبنـابرا اهللا، اال الوجـودیفـ المـؤثر ،شـد گفتـه) دوم مقاله آخر( نیشیپ يهابخش در
 رایـز نـدارد تحـول و رییـتغ نوراالنوارکه  ستین یکش زینو  اوست ضیف عالم يهمه
 هیـناح از ای تحول و رییتغ ،اًیثان و است ماده لوازم از تحول و رییتغ و است مجرد ،اوالً
 بـا یعـال هیناح از ریتأث و است محال سافل هیناح از ریتأث سافل. هیناح از ای است یالع
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 تحـول و رییـتغ نوراالنـوار پـس .اسـت ناسـازگار بـودن نوراالنـوار با ای دیتوح لیدال
 عـالم نیبنـابرا ،است يسرمد و میقد ،یدائم او و اوست ضیف عالم چون و ردیپذینم
  است. يسرمد و میقد ،یدائم زین او ضیف و

  
  عالم قدم و ضیف دوام االتکاش
  ضیف و ضیمف ییهمتا م:کی

 قـدم بـر مـانیکح لیـدل نیا بر معلول، و علت مرتبه به نبودن آگاه علت به یبرخ
  است: قرار نیا از هک اندردهک الکاش ت،اس ضیف دوام ناهم از يگرید ریتعبکه  عالم
 اسـت دائم هم ضیمف رایز .تداش نخواهد یتفاوت ضیمف با ،باشد یدائم ضیف اگر

 قـدم از يگـرید ریـتعب دوام گـر،ید ریتعب به ندارد. وجود یتفاوت یدائم امر دو انیم و
 هکـ یتعـال واجب با ن صورتیدر ا بود. خواهد میقد باشد، دائم ضیف اگر پس .است
 دو، آن بـودن میقد خاطربه ضیمف با ضیف ییهمتا داشت. نخواهد یتفاوت ،است میقد
  است. ناسازگار دیتوح لیدال با

 جهتنیا از ضیمف با ضیف ض،یف دوام در صورت هک است نیا الکاش گرید ریتعب
 یتعـال واجـب هکـ جـاآن از است. يگرید وجود مستلزم دامک هر هک بود خواهد برابر
 .اسـت عالم عدم مستلزم عدمش، و عالم وجود مستلزم وجودش، است، عالم تام علت

 عـدم و یتعال واجب وجود مستلزم زین عالم وجود عالم، مقد و ضیف دوام در صورت
 بـا) يوجـود استلزام( جهت نیا از دوآن اگر و است یتعال واجب عدم مستلزم زین آن
 معلـول، دائـمْ ضیفـ و باشد علت یتعال واجب هک ندارد وجود یلیدل باشند، برابر هم
  معلول. یتعال واجب و باشد علت دائمْ ضیف است نکمم هکبل

 امـر هر و است برابر وجود وجوب با وجود دوام و قدم هک است نیا الکاش شهیر
 وحدت بر هک اندازه همان به دیتوح لیدال نیبنابرا .است واجب الوجود یدائم و میقد

 و ضیفـ يبرابـر پس دارند. داللت زین میقد وحدت بر ،نندکیم داللت واجب الوجود
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 یحیترج شودیم سبب وجوب، و قدم يبربرا به توجه با وجود دوام و قدم در ضیمف
واجـب  است نکمم هک گونههمان و باشد نداشته وجود يگرید يبرا یکی تیعل يبرا

واجـب  علـت میقـد و دائـم ضیف است نکمم ،باشد میقد و دائم ضیف علت الوجود
 آن ملـواز از ایـ اسـت وجود وجوب از يگرید یمعن ای قدم و دوام رایز .باشد الوجود
 وجـود وجـوب از ،صـورت هـردو در و آن مالزمـات از ای و آن ملزومات از ای است
  است. ریناپذییجدا

 بـه اختصـار بـه هکـ نمـود هیـارا شبهه نیا حل يبرا توانیم را يمتعدد يهاپاسخ
  م:یپردازیم هاآن از یبرخ

  وجوب و قدم میان تالزم نفی ـ1
 باشد، واجب الوجود هرچه اگرچه ست.ین تالزم ،دوام و قدم و وجود وجوب انیم
 باشـد. واجـب الوجـود باشـد، میقد هرچه هک ستین گونهنیا یول هست دائم و میقد

 هیـارا را آن یمـدّع دارد، وجود اگر و ندارد وجود دو آن انیم تالزم بر یلیدل مکدست
  است. ردهکن

  نیازمندي مالك و حدوث ـ2
مبتنی  یسانکی بر نظریه یعن گردد.یبازم علت به يازمندین كمال به ادعا نیا اساس

 حـادث يزیـچ اگـر و اسـت حدوث علت، به يازمندین كمال اندبرده گمان هکاست 
واجـب  باشد، ازینیب علت از هک هرچه و است علت از ازینیب باشد، میقد یعنی نباشد،
 اشـارات،( اسـت. شـده نقد و مطرح لیتفص به خود يجا در مسأله نیا است. الوجود
  )مهکالح هینها ربعه،اال االسفار شفاء،
  متالزم شئ دو از همتایی نفی ـ3
 هـاآن يتسـاو و دو آن ییهمتا یمعن به نیا باشد، لزوم ز،یچ دو انیم هک فرض بر
 بتوان هک ستین یمعن نیا به یول دارد وجود لزوم ملزوم، و الزم انیم .ستین تیعل در
 اگـر هکـچنـان رند.یگ رارق يگرید يجا در دامک هر و داد رییتغ را ملزوم و الزم يجا
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 خواهـد وجود هم الزم باشد، داشته وجود ملزوم هرگاه گفت: توانیم باشد، عام الزم
 ،باشـد داشـته وجـود الزم هرگـاه و است فرض خالف نیا و نبود الزم وگرنه داشت
 و الزم بـدون ملـزوم هکـ ن حـالیدر ع ل.یدل همان به داشت خواهد وجود هم ملزوم
 هکـآن نـه ؛الزم هـم الزم و اسـت ملـزوم ملـزوم، یول ،ندارد وجود ملزوم بدون الزم
 يبـرا دامکـچیهـ هکـ شود گفته تا گردد الزم ملزوم، و شود ملزوم الزم، لزوم، خاطربه

 اثبات جانب در نیا ندارند. آن سکع بر یحیترج و تیاولو بودن، الزم ای بودن ملزوم
 خـاص الزم اگـر هکچنان است. گونهنیهم موارد از یبرخ در هم ینف هیناح در و بود
 ،ن صـورتیـدر ا رد.ک مطرح را) اثبات و ینف( دوجانبه و هیدوسو لزوم توانیم ،باشد
 باشـد، نداشته وجود ملزوم اگر و دارد وجود هم الزم باشد، داشته وجود ملزوم هرگاه
 رددا وجـود هم ملزوم باشد، داشته وجود الزم هرگاه و داشت نخواهد وجود هم الزم
 و الزم یهمراهـ نیـا داشت. نخواهد وجود هم ملزوم باشد، نداشته وجود الزم اگر و

 دوآن ینیگزیجـا یمعنـبه ،عدم و وجود در دوآن وندیپ و ینف و اثبات هیناح در ملزوم
 ملـزوم الزم، عدم در صورت اگرچه ،الزم نه و است ملزوم ملزوم، ست.ین هم يجا به
 عـدم علـت مـوارد، از یبرخـ در اگرچـه ،اسـت الزم مه الزم بود. خواهد معدوم هم

  باشد. ملزوم
  زمانهم شئ دو از برابري نفی ـ4

 الکاشـ نیـا طرح گرید علت ست.ین مطلق يبرابر یمعنبه یزمان تیمع و یهمراه
 یزمـان تقـدم هـم آن و است دانسته منحصر نوع کی در را تقدم نده،یگو هک است نیا

 تیـمع عـوض، در و باشـند نداشـته یزمان تقدمگر یدکی بر زیچ دو اگر ییگو است.
 بود خواهند طرازهم هاجنبه يهمه از باشند، طرازهم زمان نظر از و باشند داشته یزمان
 از ز،یـچ دو یزمـانهـم نیعـ در تـا نـدارد وجـود تقـدم از يگرید نوع چیه ییگو و

 اقسـام لسـوفانیف هکـآن حـال و باشند داشته تأخر ای تقدمگر یدکی بر گرید يهاجنبه
 تقـدم به منحصر تقدم ،یاشراق خیش ریتعب به اند.رسانده قسم هشت به را تأخر و تقدم
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 مانند ،است دهینام بالذات تقدم را آن هک دارد وجود زین يگرید نوع هکبل ستین یزمان
  د.یخورش شعاع بر دیخورش تقدم معلول، بر علت تقدم

 يروز اگـر و بـود خواهـد و بـوده زین نآ شعاع هست، و بوده دیخورش تا اگرچه
 بـه دیخورشـ بـودنِ) دیشـ خور+( دیخورش ؛ستین دیخورش گرید باشد، نداشته شعاع
 نـور چشـمه گـرید باشـد، نداشـته نور اگر رونیااز ،است آن بودن نور چشمه و منبع
در  ،فروپاشـد آن از آب هک است آب يچشمه یانکم یوقت ؛آب يچشمه مانند ست.ین
 شـعاع ایـ نـور و دیخورشـ پس بود. نخواهد شیب ياچاله و یافکش ،صورت نیر ایغ

 تیـمع هکـبل ،ندارند تقدم يگرید بر دامکچیه زمان نظر از و هستند زمانهم دیخورش
 علـت توانـدیمـ اسـت معلـول چهآن نه ؛معلول يگرید و است علت یکی یول دارند
 و دارد یننـدگک جـادیا متسـِ  یکی ؛باشد معلول تواندیم است علت چهآن نه و باشد
 رقابـلیغ تیـاولو خـود گـاهیجا و نقـش يبرا دامک هر و یجادشدگیا گاهیجا يگرید
 ستین دو آن ییهمتا سبب امر نیا باشند، دائم و میقد زیچ دو اگر پس دارند. ضیتفو
  ندارند. تیاولو يگرید بر ت،یعل يبرا کیچیه گفت توانینم دو آن دوام خاطربه و

 دنیـد بـا و بـرد یپـ نیزمـ رهکـمینـ ییروشنا به دیخورش دنید با توانیم اگرچه
 نیزم رهکمین یکیتار بر دیخورش دنیند با زین و برد یپ دیخورش طلوع به آن ییروشنا
 یمعنـ نیا به یول ،ردک استدالل دیخورش ردنکن طلوع بر آن یکیتار با و ردک استدالل

 را نیزمـ رهکمین ییروشنا و است ییشنارو علت دیخورش هک اندازه همان به هک ستین
  است. آورده دیپد را دیخورش زین نیزم رهکمین ییروشنا است، آورده دیپد

  علت اقسام ـ5
 یمنطقـ مباحـث در هکچنان .یذهن تیعل و یخارج تیعل است: قسم دو بر تیعل
 نیچن اگر و است ذهن ظرف در اصغر بر برکا ثبوت علت ،وسط حدّ ،است شده گفته
 یذهنـ ثبـوت علت ،برهان در وسط حد ست.ین برهان آن يمؤلفه باشد، نداشته یتیعل
 خـواه و باشـد آن معلول خواه و باشد آن علت زین خارج در خواه ،است اصغر بر برکا
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 تیـعل انیـم یختگیآم از الکاش نیا رسدیم نظر به باشند. يگرید علتِ معلولِ دو هر
 طلـوع دیخورشـ چـون مییبگو میتوانیم هم اگرچه است. آمده دیپد یخارج و یذهن
 پـس اسـت، روشن هوا چون مییبگو میتوانیم هم و است روشن هوا پس است، ردهک

 توانـدیم دیخورش طلوع هم هک ستین یمعن بدان نیا یول ،است ردهک طلوع دیخورش
 و باشـد دیخورشـ طلـوع علـت توانـدیم هوا ییروشنا هم و باشد هوا ییروشنا علت
 بـه شـود،یم گفته برهان ای لیدل لکش در چهآن و ندارند تیاولو ت،یعل يابر کیچیه

 علـت د،یخورشـ طلـوع ذهن، از خارج در .یخارج نه ،دارد ارجاع یذهن تیعل مرتبه
 یپـ دیخورشـ طلـوع بـه هـوا یروشـن از ذهـن، ظرف در ما هرچند ،هواست یروشن
  است. قرار نیهم از مسأله زین او دائم ضیف و واجب الوجوددر مورد  م.یبریم

  
  مجموعه لک با مجموعه فرد فرد همانندي دوم:
 و انـدپرداختـه تکـحر بـودن ینامتناه ینف به ،عالم حدوث اثبات منظور به یبرخ
 نیهمـ تکـحر یژگیو هکبل حادثند ها،تکحر فرد فرد هک ستین یکش اند:گفته نیچن
 افـراد از کیهر ن،یبنابرا .شود آن نیگزیجا يگرید فرد تا برود انیم از يفرد هک است
 نیبنـابرا ،سـتین آن افراد از ریغ يزیچ هاتکحر مجموع چون و است حادث تکحر
 زیـن مجموعـه هسـتند، حادث افراد هک جاآن از و است آن افراد مکح مجموعه، مکح

 یپ عالم مجموعه حدوث به توانیم عالم اجزاء کت کت حدوث از پس .است حادث
  م.یقد نه ،ستا حادث عالم پس برد،
 هـر هکـ سـتین یکش بودن. عدم به مسبوق از است عبارت حدوث گر،ید ریتعب به
 لکـ هک جاآن از و هستند عدم به مسبوق ها،آن از یبرخ مکدست و عالم اجزاء از کی

 همان نیا و است عدم به مسبوق زین عالم لک پس ،است اجزاء ای جزء به مسبوق عالم
  است. جهان بودن حادث
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 از ریـغ یمـکح نیبنـابرا ،سـتین آن افـراد اجزاء جز يزیچ جهان ه،کنیا حیتوض
 حـادث هـا،آن تکـحر لیـدل به جهان اجزاء از کیهر هک جاآن از و ندارد هاآن مکح

  است. حادث زین جهان مجموعه است،
 هکـ) یفرضـ( یرمتناهیغ يهاتکحر هک است نیا الکاش نیا از یاشراق خیش ریتعب
 افـراد از ریغ يزیچ یجمع وجود نیا دارند. یجمع وجود ،است دهآم دیپد گذشته در
 زیـن هـاآن يمجموعـه نیبنـابرا ،اسـت یمتنـاه افـراد نیا از کیهر چون و ستین آن
 باشـد، آن قـدم دهنـدهنشان هک آغازیب يهاتکحر يدارا جهان نیبنابرا .است یمتناه
 گـر،ید ریتعب به .است دثحا جهان ن،یبنابرا است، محدود آن يهاتکحر هکبل ،ستین

 اسـت یاضـیر یمعن به آن بودن ینامتناه یول است ینامتناه جهان يهاتکحر اگرچه
 باشـد، یتعـاقب هکـ هرچـه و اسـت یتعـاقب جهـان يهـاتکـحر رایـز ،یفلسـف نه و

 از ریـغ یمـکح چـون ،اسـت یمتنـاه ،است ریناپذاجتماع چون و است ریناپذاجتماع
 عـدم و یتنـاه دربـاره بحـث ندارد. افراد وجود از ریغ يوجود هکبل ندارد افراد مکح
 حـال و باشـد افـراد از ریـغ يزیچ جهانْ هک است طرح قابل یدر صورت جهان یتناه
 عدم ای یتناه درباره تا ندارند یجمع وجود افراد هکبل ست.ین افراد از ریغ يزیچ هکآن
 یتعـاقب وجـود هسـتند، تکحر افراد همان هک جهان افراد رایز .ردک بحث هاآن یتناه
 ن،یبنـابرا اسـت، محـال یتعاقب اجتماع یعنی است ریناپذاجتماع ،یتعاقب وجود و دارند
 کیـ تـا ؛اسـت یتعاقب اعداد وجود عدد. مانند باشد، داشته یمکح تا ندارند یاجتماع
 از شیپـ دیـبا کیـ پس .است کی رارکت همان دو رایز ابدیینم تحقق دو ابد،ین تحقق
 تنـاقض بـه وگرنـه شود دو تا ،شود خلع بودن کی تیثیح از و باشد داشته وجود دو
 ن حـالیدر ع کی در واقع و باشد دو ،است کی هک ن حالیدر ع کی یعنی .انجامدیم
  است. محال نیا و نباشد کی ،است کی هک

 یجمع وجود شتر،یپ ریتعب دو در هک است نیا نیشیپ يرهایتعب با ریتعب نیا تفاوت
 جهـان ر،یـتعب نیا در یول بود افراد مکح همان آن مکح یول بود رشیپذ مورد جهان
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  باشد. داشته یمکح تا ندارد یجمع وجود
 و حـدوث هکـ ياگونـهبـه ،دارد یتعـاقب وجـود عدد، مانند تکحر گر،ید ریتعب به
 قـوه ،يموجود بالفعلِ فرد هر رایز ،است متوقف شتریپ دفر انعدام بر يفرد هر شیدایپ
 و شودینم جمع هم با فرد کی قوه و تیفعل چون و است خود از پس فرد داستعدا و
 از يفـرد هر وجود پس باشد، بالفعل ،است بالقوه هک ن حالیدر ع يزیچ است نکمم
 نیچنـ نیبنـابرا دارد، توقـف شـتریپ فـرد رفـتن انیـم از بـر عـدد، زین و تکحر افراد

 همـان هست، هک چهآن باشند. هداشت ياژهیو مکح تا ندارند یجمع وجود ،یموجودات
 و قـدم نـه ،یتنـاه و است حدوث یعنی افراد مکح همان زین هاآن مکح و است افراد
  .یتناه عدم
 یآنـ وجـود يفـرد هر هکبل دارد توقف شتریپ فرد انعدام بر يفرد هر تحقق تنهانه
 یجیتـدر و الیس آن وجود هک خاطرنیبد شود،یم معدوم آمدن دیپد محض به و دارد

 قطـع و اسـت صـادق جهان همه در يجوهر تکحربر اساس  ژهیوبه تهکن نیا است.
 افـراد هک جاآن از و است صادق تکحر افراد درباره یستردبه ،يجوهر تکحر از نظر
 و تکـحر بـا ایـ و هستند النیس و تکحر نیع خود ای ،هستند حادث جهان اجزاء و
 افراد از يفرد چیه هک است نیا آن و دارند مکح کی صورت هردو و همراهند النیس
 در هکـ گونـههمان ؛مانندینم یباق »آن« کی) تکحر با تالزم خاطربه( جهان و تکحر

 ینشـان هک يسهرورد يرسا ریتعب به و روندیم انیم از هم »آن« در ند،یآیم دیپد »آن«
  ».عدمت وجدت ماک« دارد خود در را يجوهر تکحر از

  
  ياعتبار بیکرت با یقیحق بیکتر زشیآم
 و تکـحر خاطربه جهان هکنیا یکی بود. زیچ دو شده، ادی الکاش اتکن نیترمهم

 بـا مجمـوع مکـح داشتن، مجموع فرض بر هکنیا گرید و ندارد یتعاقبوجود  ،النیس
 وجود انیم خلط خاطربه خطا نیا و است نادرست تهکن دو هر است. یکی افراد مکح



488 
 

 داده رخ گرسـو،ید از ياعتبـار و یقـیحق بیـکتر انیـم خلط و ییسو از عدم و الیس
  است.

 هکـ اسـت ياگونـهبـه یعنـی ،است یتعاقب زمان و تکحر یژگیو هک است درست
 یواقعـ یمعنـبـه شـده ادی انعدام یول ،دارد توقف شتریپ فرد انعدام بر يفرد هر وجود
 موجـود، شدن معدوم اوالً رایز .است شدن و گذار یمعنبه هکبل ،ستین ينابود و عدم

 روا دادن لکشـ رییـتغ ردن،ک گذر شدن، پنهان شدن، جاجابه اگرچه ،است ریخردناپذ
 جـزء نشود، معدوم و نرود انیم از یجزئ تا هک تهکن نیا ن،یبنابرا .است يضرور هکبل
 انعـدام شـد، گفتـه هکـچنـان رایز .است شده گفته مجاز به سخن د،یآینم دیپد گرید
 اسـت يافـراد مجموعه همانند تکحر بالقوه اجزاء مجموعه ت.اس ریخردناپذ ،یقیحق
 رونـد. رونیـب یخروجـ درب از یکـی یکـی دیبا هک اندافتهی استقرار یساختمان در هک

 درب چارچوب در دوم نفر ،نرود رونیب درب چارچوب از اول نفر تا هک است درست
 در دوم نفـر تا شود معدوم اول نفر هک ستین یمعن بدان نیا یول ،گرفت نخواهد قرار

 گـذر درب چـارچوب از اول نفـر هک است یمعننیبد هکبل ردیگ قرار درب چارچوب
 وجـود و شـود افـتی جاآن در گرید هک ياگونهبه ،شود معدوم جاآن به نسبت و ندک

 يفرد هر است. گونهنیهم زین تکحر باشد. نداشته وجود مطلقاً هکآن نه ،باشد نداشته
 ماننـد( دیـآ دیـپد آن دنبـال به گرید فرد تا ندکیم و ندک گذر دیبا ،دیآیم وجودبه هک
 بازگردانـده زمـان اگـر هکـ اسـت لیدل نیهمبه .شود معدوم هکآن نه ،)حیتسب يهادانه
 وجـود خـود زمـان در ،تـرقیدق و گاهیجا در شده، معدوم يهاتکحر از کیهر شود،
 بـه هکـبل سـتین آن یواقعـ یمعن به شدن، معدوم و رفتن انیم از پس داشت. خواهند
  است. ردنک گذر یمعن

 ت،کـحر بـا تیمع خاطربه جهان اجزاء از کیهر ای تکحر افراد از کیهر اگر اًیثان
 نـه گـرید ،باشـند نداشـته یدوامـ و بقاء گونهچیه و باشند داشته وجود »آن« کی تنها
 بـه آن، قدم و حدوث و جهان درباره انسان تا یانسان نه و داشت خواهد وجود یجهان
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 از يفـرد آن هـر در و نباشد يزیچ گذرا، و ریمتغ وجه از ریغ انسان اگر ند.یبنش بحث
 افـراد از یکـی یآنـ وجود ،فرد از مقصود( برود انیم از يگرید فرد و دیایب وجودبه او

 يزیـچ دربـاره تـا داشت نخواهد وجود يزیچ ،)انسان ماندگار افراد از یکی نه ،است
 فـرض برحسـب هک است يدیجد فرد او آن، هر در رایز ،ندیبنش يداور به هانج مثالً
  است. خبریب ،است خودش گذشته هک خود از شیپ فرد از

 هکـ اسـت شـده بنـا فرض نیا بر افراد، مکح با جهان مجموعه مکح يهمانند اما
 هکـ اسـت یسـاختمان بسان جهان است. ياعتبار بکمر و ندارد یقیحق وحدت جهان
 دو يآجـر وزن اگر مثالً است. آن اجزاء يهایژگیو و آثار همان آن يهایژگیو و آثار
 هـر لـوگرم،یک صـدکی لگردیم شاخه هر لوگرم،یک پنجاه هم مانیس تکپا هر لوگرم،یک

 مجموعـه وزن بـا قـاًیدق سـاختمان مجمـوع وزن ،باشـد لوگرمیک نهصد رآهنیت شاخه
 بکـمر جهان ایآ یول ندارد. آن از شتریب يزیچ و است برابر آن، در رفته ارکبه مصالح
 و آثـار آن، اجـزاء بیکتر از ای ،است اجزاء آثار همان آن، مجموع آثار و است ياعتبار
 قـرار بحـث مـورد خـود يجـا در هک است يامسأله نیا د؟یآیم دیپد يدیجد جینتا

  اند.دانسته یقیحق بکمر را جهان د،یجد اثر وجود خاطربه و است گرفته
 ریپـذمیتقسـ کی عدد مثالً .ستین یکی مجموع مکح با افراد مکح هکنیا بر وهعال

 چنـد مجمـوع یولـ ندارد جذر کی عدد ؛است ریپذمیتقس کی چند مجموع و ستین
 جسـم آن مجموع یول ستین جسم ییتنهابه صورت و ماده از کیهر ؛دارد جذر ،کی

  ...و است
  

  آن ینف با تکحر بودن ینامتناه يبرابر سوم:
 نیا ،است شده مطرح آغازیب حوادث و ینامتناه تکحر ینف بر هک يگرید الکاش
 اسـت نیـا اشالزمـه باشد، نداشته آغاز حوادث و باشد ینامتناه تکحر اگر هک است
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 از شیپـ ینامتناه يهاتکحر و حوادث وجود بر ،یحادث ای تکحر هر آمدن دیپد هک
 ،یمتنـاه زمـان در ینامتنـاه يهـاتکـحر و حوادث وجود چون و باشد متوقف خود
 وجـودبه هکآن حال و آمد نخواهد وجودبه یحادث ای تکحر چیه نیبنابرا است، محال
 اسـت حال زمان زمان، طرف کی هک است خاطر نیا به زمان بودن یمتناه است. آمده
بـر  اسـت، گذشـته و حال از بکمر هک زمان مجموع نیبنابرا .است یمتناه و بسته هک

 ،اسـت یمتنـاه حـال، زمان بودن یمتناه خاطربه یول باشد، ینامتناه گذشته هکفرض 
 نیمقـدمت اخس تابع جهینت رایز است. یمتناه ،ینامتناه و یمتناه از بکمر مجموع رایز

  است.

  مطلوب به مصادره
 متوقـف ینامتنـاه امـور بـر هکـ يزیچ وجود امتناع هک است نیا الکاش نیا پاسخ
 بـودن ینامتناه هکآن حال و باشد افتهین تحقق ینامتناه امور هک است یدر صورت باشد،

در  شـده ادیـ امتناع کهعالوه بر این م.یرساند اثبات به خود يجا در را گذشته حوادث
 نـه، باشد متوقف ندهیآ زمان دری نامتناه امور وجود بري زیچ توقف هک استصورتی 

  ست.ین ام بحث مورد هک گذشته دری نامتناه امور وجود بر
 باشـد، متوقـف گذشـته در ینامتناه امور وجود بر يزیچ اگر هکنیا گر،ید ریتعب به
را  اسـت دیـترد مـورد هکـ چـهآن و اسـت بحـث محل قاًیدق هکبل ستین یمسلم امر
 حـوادث بـودن ینامتناه لیدال هکنیبرا عالوه رد.ک یتلق یقطع يامر عنوانبه توانینم

 مسـأله امـا .اسـت بسنده الکاش ردّ و دیترد نیا ینف يبرا ،شد مطرح شتریپ هک گذشته
 نیچنـ هکـبل ،شد گفته هک ستین چنان ،ینامتناه و یمتناه از بکمر زمان بودن محدود
 تنهـانـه و است یمتناه) حال( گرید سمت از و ینامتناه) گذشته( سمت کی از یزمان
 هکـبل باشـد آمـده دیـپد شـماریب حوادث آن، بودن ینامتناه جهت از هک ندارد یمانع
 خـود) باشـد گذشته جهت از هرچند( ینامتناه زمان رایز ،دارد ضرورت يزیچ نیچن
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  است. ینامتناه حوادث
  

  الرابع الفصل
  ذیلذ یقدس أمر لِ یلنُ كاالفال اتکحر انّ انیب یف

 انّ یالـ أشـرناو  مـدبرّة مجـردّة أنـوار من اتکالحر انّ و ۀیکالفل اتکالحر ثبتت لما و
 ما األخس النور انک فلما الظلمات، قیعال من المقدّسۀ القاهرة االنوار دون المجردّة االنوار
رفو  ۀیالنور لماتکال عن أبعد الظلمات یال فاألقرب الظلمات، عنده  البرازخ اتکحر انّ عُ
 انیفضـی نیالحـال ألنّ أصـالً، التناله أو دفعۀً یه تناله لما ستیل و تحتها لما ستیل ۀیالعلو

 االنوار عن المدبّرة االنوار تناله ينور مقصدٍ لِیلنَ یفه أس.یال أو لیللنَ اتکالحر صرامان یال
 أمر ۀیالعلو البرازخ یف المدبّر النور یف نکی لم ولو .یقدس شعاع و سانح نور هوو  القاهرة

 مـا ثـم ر.یـالتغ یقتضیال لنفسه الثابت اذ ماً،یدا المتجدّدة ۀکالحر منها انتک ما التجدّد، میدا
 اًیـنور أمراً ونکیف ـ سبق، لما ـ الظلمات من أمراً سیل ۀیالعلو المتصرّفۀ االنوار یف تجدّدی

 مـن تحتهـا بمـا العلـوم جهـۀ مـن بالفعـل فانّها ۀ،یعلم صوراً ستیلو  متجدّداً القواهر من
 دثـۀالحا للموجـودات لّهاک الضوابط انّ ستعلم، ما یعلو  فوقها بما ذاکو  اتهاکحر معلوالت

 ــ ثـرتْک ان و ـ ۀیمتناه ضاًیأ ۀیالقاهر المترتّبۀ الموجودات نسبُو  رارکالت واجبۀ ۀیمتناه
 یرمتنـاهیغ ألمـر االّ سـتیفل ۀ،یـرمتناهیغ كاالفـال اتکحرو  المعلوالت و العلل یلتناه

  ذ.یاللذ یالقدس الشعاع من رناهکذ مما التجدّد
دّة ونکت اتکیفالتحر خـر تـارة قاتاالشـراو  لالشراقات مُعِ و  اتکـللحر موجبـۀ ياُ

دّةً انتک یالت ۀکالحر ریغ اشراقٍ عن المنبعثۀ ۀکالحر  دور فـال بالعـدد، االشـراق کلـذل مُعِ
خر تارة االشراقو  االشراق شرط ۀکالحر زالت فال ممتنعاً. و  بعـده یالتـ ۀکالحر وجبی ياُ



492 
 

و  میـدا شـوقٍ و سـتمرّم بعشق مضبوطۀ االشراقات و اتکالحر اعداد عیجمو  ماًیدا ذاکه
 یفـ واحـد نسـق یعل السانحۀ االنوار یلتوال كاالفال یف واحد نسق یعل اتکالحر یتوال

  المدبّرة. االنوار
 یف متشابه الو  متشابهاً کالفل لکش انکف االحوال، یمتشابه فاعله و کالفل انک لما و
 البـرازخ لمدبّرات نکی لم لماو  طیبس برزخ لّک ذاکو  يرّکال ریغ أجزاء له فرضیما وضع،
 رة.یـثکال االشـراقات فقبلت النور، عالم عن منعهای ما و ۀیالغضب و ۀیالشهوان قیالعال ۀیالعلو
 بمـاو  ۀیـالدور یفـ اتهاکیتحر تکاشتر ه،یف المدبّرات تکاشتر و نوراالنوار من قبلت فبما

 عـن انکـ ان و رالمـدبّ النورو  اتهاکیتحر اختلفت عللها، الختالف االشراقات من اختلفت
 فـانّ قـاهرٍ. نـورٍک الجوهر مالک یف ونکیال االشراقات، قبول ریثک انک و نیاألعل من قاهر
 یعلـ رهیتـدب و مـۀیالعظ األربـاب من البرزخ مالکل المدبّر المجرد النور ضیفی انّما القاهر

  عالقته. البرزخ مع مکستحیل القوّة، یمتناه البرازخ بتصرّف قیلیما
  

  الوجودها ۀیالماه هو المجعول انّ انیب یف قاعدة:
 عن نکالمم یستغنیالو  تهیهو اضۀیالف علّته من فللشئ ،اًیعقل اعتباراً الوجود انک لما و

ح  ناتیاکال من الشئ بطلی قدو  بذاته واجباً نفسه یف انهکام بعد نقلبی االّو  لوجوده المرجّ
 حدوث علّۀ للشئ ونکی قدو  لۀیزا يخرا علل یعل لتوقّفه اضۀیالف علّته بقاء مع الفاسدات

 قـدو  نصـرعال بسیـ ثباته علّۀ و مثالً فاعله حدوثه علّۀ فانّ الصنم،ک نیمختلف ثبات علّۀ و
 عیـجم وجـود علّۀ نوراالنوارو  للماء لکالمش القالبک واحداً الحدوث و الثبات علّۀ ونکی

 و نـۀیاک ریـغ انتک لما ۀیالعلو رازخالبو  االنوار من القواهر ذاکو  ثباتها علّۀ و الموجودات
  ها.یف التصرّف مۀیدا یه بل المدبّرة، أنوارها فارقهایال و فاسدة ال
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  آن از هدف و عقل از نفس صدور یچگونگ و كافال تکحر تیغا
 و اراده يدارا كافال هک دارد یبستگ تهکن نیا به نخست كافال تکحر يمندتیغا
 و دیـمر موجـودات افعـالِ هکـ دارد یبستگ تهکن نیا به دوم مرحله در و باشند اریاخت
 هک یسانک زین و دانندیم اریاخت و اراده فاقد را كافال هک یسانک است. مندتیغا مختار
 و افعـال يمنـدتیـغا تواننـدیمـ داننـد،ینم يضرور مختار فاعل فعلِ يبرا را تیغا
 و داننـدیمـ تـارمخ و دیـمر را كافـال هکـ یسـانک یولـ ننـد.ک ینف را كافال اتکحر
 كافـال افعال يمندتیغا دانند،یم يضرور زین را مختار و دیمر فاعل فعلِ يمندتیغا
  شناسند.یم يضرور را

 قـرار بحـث مـورد زیـن هـاآن تیغا یستیچ ،كافال يمندتیغا فرض بر نیهمچن
 ؟اهـآن از فروتـر ایـ هاستآن از فراتر يامر هاآن تیغا ایآ هک است نیا آن و ردیگیم

 تیـعنا وجـود اظهـار ایـ سـود رسـاندن ایـ هاستآن تیغا قاهر، انوار به هاآن توجه
 تیـغا ،داننـدیمـ مالکاست و نقص نشان را سافل به یعال توجه هک یسانک ؟هاستآن
  دانند.ینم خود از فروتر به توجه را كافال

  
  كافال افعال و اتکحر تیغا
 يعلو برازخ افعال و اتکحر از هدف لسوفان،یف گرید مانند اشراق خیش دگاهید از
 و نـاقص كافال تنهانه ،ن صورتیدر ا رایز ست.ین خودشان از فروتر يامور ،كافال و
 دسـت مـالک بـه خـود از فروتـر قیـطر از هکـ خاطرنیبد هکبل بود خواهند ملکمست
 یعـال ،هستند هاآن از اخس و سافل هک هاآن از فروتر هک است نیا اشالزمه ابند،ییم
 نیـا و شـوند سافل و اخس هستند، یعال و اشرف هک كافال و شوند هاآن از اشرف و

  است. فرض خالف
ن یـدر ا رایـز ،سـتین زیـن یدفعـ امـور بـه یابیـدست يبرا كافال تیغا نیهمچن
 صـورت، هردو در و رسندینم ای و رسندیم خود تیغا به یدفع صورتبه ای صورت
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 يبـرا یعلت گرید ابند،ی دست آن به یدفع صورتبه راگ رایز .رسدیم انیپا به تکحر
 بـدان ابنـد،ین دسـت بـدان اگـر و شودیم متوقف تکحر و ماند نخواهد یباق تکحر
 محـروم خـاطربه نیبنابرا ،ندارند را خود تیغا به یابیدست توان هاآن هک است یمعن
  ستند.یایم باز تکحر از ت،یغا به یابیدست از شدن
  

  افالك یتغا بودن دفعی
 انجامـد،ینمـ ونکسـ بـه یول است یدفع امر كافال تیغا شود، گفته است نکمم
 وسیمـأ زیـن آن بـه یابیـدسـت از و ابنـدیینمـ دسـت خـود تیغا به هک خاطرنیبد
 نیـا از یکـی در هکـ دارنـد دیـام ،یدرپـیپـ و يرارکت يهاتکحر با هکبل گردندینم
 خود، هدف به یابیدست خاطربه هک ینسانا مانند ؛ابندی دست خود تیغا به هاتکحر
  ستد.یاینم باز تالش از و ندکیم رارکت را تکحر

 اسـتعداد و قـوه فاقـد شـان،تیـتمام و مالک خاطربه كافال هک است نیا آن پاسخ
 بـدان گاهچیه ای ابندییم دست تکحر نیاول در ای خواهندیم چهبدان نیبنابرا ،هستند
 یموجـودات بـه ،دیرسـ هـدف به بتوان تکحر رارکت با هک ضفر نیا ابند.یینم دست
 فعل و تکحر نیاول است نکمم نیبنابرا .هستند استعداد و قوه يدارا هک است مربوط
 قـوه، فاقـد و امـلک موجـودات یول شود املک شانيبعد يارهاک و باشد ناقص هاآن
  ستند.ین گونهنیا

 سـتین زیـن هاآن دسترس از رونیب يامور كافال تیغا شد، گفته چهآن به توجه با
 بـاز تکـحر از زیـن ن صـورتیـدر ا رایز ،ابندین دست بدان هرگز هک ستین يزیچ و

 و اسـت فـرض خـالف نیـا و اسـت یدائم هاآن تکحر هکآن حال و ستادیا خواهند
  محال.

 امـور و شیسـتا و مـدح ماننـد مظنـون امور به یابیدست ،كافال تیغا ن،یهمچن
 ،اسـت یدائم كافال اتکحر ،اوالً رایز ست،ین غضب و شهوت يمقتضا مانند یوانیح
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 ،اًیثان .ستین گونهنیا مظنون امور هکآن حال و باشد یدائم دیبا زین هاآن تیغا نیبنابرا
 بـه ازمنـدین و هستند فساد و ونک مقهور هک استی اجساممربوط به  غضب و شهوت

 امـور گونهنیا از راستهیپ كافال هکآن الح و هستند دشمن از فرار ای دفع رشد، ه،یتغذ
  ستند.ین فساد و ونک مقهور رایز ،هستند

 سـت،ین خود از فروتر موجودات یعلم صور به یابیدست ،كافال تیغا ن،یهمچن
 سـتین دهیپوشـ هاآن بر يزیچ و دارند احاطه خود از فروتر به نسبت كافال ،اوالً رایز
 شیافـزا انکـام ن،یبنـابرا هسـتند، امـلک كافـال ،اًیثان شود. ارکآش تکحر قیطر از تا
 یمتنـاه هـاآن از فروتـر موجـودات صور هک جاآن از ثالثاً، نداد. وجود هاآن بر يزیچ

 از پـس هکـ اسـت نیـا اشالزمه باشد، صور نیا به یابیدست كافال تیغا اگر ،است
  است. یدائم هاآن تکحر هکآن حال و ستندیا باز تکحر از ها،آن به افتنی دست

 هـاآن مقام ،اوالً رایز ست،ین خود از فراتر موجودات به علم ،كافال تیغا نیهمچن
 بـه یابیدست انکام اگر ابند.یینم دست شان،یهاداشته از شیب يزیچ به و است ثابت
 و طیشـرا و تیقابل به نبودن وابسته خاطربه داشت، وجود دارند، چهآن از شیب یعلم
 بـه علم اگر اً،یثان نبود. تکحر به يازین و افتندییم دست بدان آغاز مانه در آن، مانند
 در و افتنـدیینمـ دسـت بدان ای افتندییم دست بدان ای ،بود هاآن تیغا ،هاآن از فراتر
  ستادند.یایم باز تکحر از شد، گفته شتریپ هکچنان صورت هردو
 نـور نیـا افـتیدر اسـت. قـاهر انـوار از یقدس ينور به یابیدست ،كافال تیغا
 ،باشـد مالکاسـت و نقص دهندهنشان تا تسین هاآن ماالتک بر شیافزا یمعن به یقدس
 قـاهر انوار از یقدس نور افتیدر به هاآن التذاذ و مالک و بقاء هک است گونهنیبد هکبل

 كافـال گـردد، قطـع يالحظه نور نیا افتیدر ای افاضه اگر هک ياگونهبه ؛دارد یبستگ
 رسـدیم المپ به وستهیپ هک است ياتهیسیترکال مانند نور نیا بود. نخواهند کفل گرید
 اجسـام فیـرد در را ینـوران المـپ سـته،یترکال يالحظـه قطع بخشد.یم ییروشنا و
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 در وسـتهیپ شیخـو التـذاذ و مـالک و بقـاء يبرا كافال ن،یبنابرا .دهدیم قرار یظلمان
 در وسـتهیپ خـاطرنیبـد اك یـافـال ابند.یب وستهیپ ند،طلبیم را چهآن تا هستند تکحر
 دیـجد ضیف هک خاطرنیبد ای و ابندی دست قاهر انوار از دیجد ضیف به اند کهتکحر
 را قاهر انوار افاضه رایز، دارد حیترج دوم احتمال سندهینو نظر به است. دهیرس هابدان
 گونـهنیـا متعـالي خـدا هک گونههمان؛ است علت خود هاآن افاضه هکبل ستین علت
  ست.ین

  
  كافال در تکحر شیدایپ یچگونگ
 اشـراقات نیا از هک یلذت و نندکیم افتیدر قاهر انوار از كافال نفوس هک یاشراقات

 .دیـدرآ تکـحر بـه ،است یکفل جرم همان هک كافال بدن شودیم سبب ،دیآیم دیپد
 تکـحر ،اشـراقات نیـا و سـازدیمـ فـراهم گرید اشراقات يبرا را نهیزم ،تکحر نیا

 ،كافـال نفـس بر قاهر انوار اشراقات دنبال بهکی فلجسم  تکحر دارد. یدرپ را دیجد
 ،در نتیجـه و آوردیمـ دنبـالبـه را دیـجد اشـراق ت،کحر نیا و داردی درپ رای تکحر
 وجود مالک و وجود با اشراق تناسب، گرید ریتعب به بود. خواهدی دائمك افال تکحر
ي بـرا تکـحر عامـل عشـق نیـا گـردد.یمـ بدانك افال عشق و بتمح سببك، افال
 شـتریب التـذاذي بـرا تکـحر عامـل عشق نیا، سندهینو نظر به و شتریب اشراق افتیدر
ك افـال تکـحر ن،یبنـابرا، ردیپـذینم انیپا التذاذ و عشق و اشراق نیا شود.یمك افال
  رد.یپذینم انیپا

  
  كافال لکش بودن يروک
 و متفـاوت يقـوا از و هستند واحد عتیطب يدارا هستند، طیبس كافال هک جاآن از
 ه،کـنیـا بـر عـالوه دارنـد. همگون و متشابه افعال نیبنابرا .اندراستهیپ ناسازگار عیطبا
 نیبنـابرا ،نـدارد تحـول و رییـتغ مجـرد نـور و است مجرد نور زین کفل علت و فاعل
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 و متشـابه افعـال ،خـود اعـلف تجـرد خـاطربـه هم و خود عتیطب خاطربه هم كافال
  دارند. همگون
 دارد. دنبالبه را لکش تشابه ای و است لکش در تشابه دهندهنشان ای افعال در تشابه

 بـه متشـابه، و همگون فعل ن،یبنابرا است، فعل ابزار ل،کش هک جاآن از گر،ید ریتعب به
 ایـ و است همگون و متشابه ،کفل الکاش نیبنابرا .است ازمندین همگون و متشابه بدن
 لکش تشابه به افعال و قوا تشابه نیبنابرا .است افعال یعنی قوا ثمره و قوا ظهور ل،کش
  انجامد.یم

 ره،کـ از ریـغ هکـ جاآن از و است متشابه كافال الکاش شد، گفته چهآن بهبا توجه 
 لکشـ پـس دارد، تفاوت هم با هالکش گرید اجزاء و ستین االجزاءمتشابه یلکش چیه
 يروکـ شـد، گفتـه هکـ یلیدال همان به یطیبس برزخ هر نیهمچن است. يروک ،كافال

  است.
  

  كافال تکحر تفاوت و تشابه علت
 جهـت از یول ،دارند شباهت هم با جهت نیا از و است يدور همه كافال تکحر
 هکـ اسـت نیـا هـاآن تکحر شباهت علت دارند. تفاوت هم با جهتو  يندک ،يتند
 شـهوت بـه مربوط قیعال از تنزه ذات، بساطت ذات، جهت از هاآن تمدبرا و هافاعل
 هـم بـا جهات از یبرخ در كافال تکحر ،جهت نیا از .دارند شباهت هم با غضب و

 و شـدت و ينـور رتبه خاطربه هاآن مدبرات و هافاعل هک جاآن از یول د،دار شباهت
  د.دار تفاوت هم با جهات زا یبرخ در كافال تکحر د،ندار تفاوت هم با هاآن ضعف
  

  تیماه جعل
 سـندهینو اسـت. ياعتبار يامر وجود و است لیاص تیماه اشراق، خیش دگاهید از
 يوجـود چـه ،اسـت ياعتبار هک يوجود از منظور هک است داده شرح گرید يجا در
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، نـدکیمـ افتیدر خود ضیمف علت از يزیچ هر هک چهآن اصل، نیا به توجه با است.
 بـه یولـ .اسـت معلول تیماه علت، مجعولِ گر،ید ریتعب به و است آن تذا و تیماه
  آن. تیماه نه ،است معلول وجود علت، مجعول ،ییمشا مانیکح نظر

  
  علت به يازمندین كمال
 از ياریبسـ نظـر خـالف بـر و ییمشـا مانیکح همانند یاشراق مانیکح دگاهید از
 ،ینـکمم موجـود هـر رونیا از .است انکام علت، به معلول يازمندین كمال لمان،کمت

 به ازمندین بقاء، حال در خواه و حدوث حال در خواه م،یقد خواه و باشد حادث خواه
 نکـمم باشـد، نداشـته علـت به ازین شده، ادی حاالت از یکی در اگر رایز است، علت
  است. فرض خالف نیا و است نکمم هکآن حال و بود نخواهد
  رسد:یم انیپا به الهمق نیا ته،کن دو به اشاره با
 انیـم از زین معلول علت، رفتن انیم از با باشد، داشته علت کی تنها معلول، اگر ـ1
 انیـم از معلـول هـا،آن از یکـی رفـتن انیم از با ،باشد داشته علت چند اگر و رودیم
 هکـ یدر صورت دارند، قرار فساد و ونک عالم در هک یموجودات ،نمونه عنوانبه رود.یم
 وجـود هـاآن ضیمفـ علت اگرچه ،بروند انیم از هاآن یعیطب معدّات و علل از یخبر

 ایـ و هسـتند علـت جزء ای زین یعیطب علل رایز روند،یم انیم از زین هاآن باشد، داشته
  آن. شرط
 اثبـات علت از ریغنیز  آن حدوث علت وي دارد متعدد علل معلول،ی یک گاه ـ2
 و بقـاء علتی ول است سازمجسمه آن حدوث علت هک مجسمه مانند؛ است آن بقاء و

؛ اسـتیکـی  آن ثبات و حدوث علتی گاه و است آن جسم و مادهی سخت آن، ثبات
  قاهر. انوار علل مانند زین و است داده لکش خود درون آب به هی کظرف مانند
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  الرابعۀ المقالۀ
   قواها بعض و باتهایکتر و ئاتهایه و البرازخ میتقس یف

  فصول هیف و
  

  )اتیعیطب( هاآن يقوا از یبرخ و هابیکتر ها،أتیه برازخ،
 آن بـه اختصـار بـه رونیـاز ا .اسـت اشـراق مـتکح اتیـعیطب بخـش مقاله نیا
  م.یپردازیم

  
  البرازخ میتقس یف االول: فصلال

 ونکـی ان امـاو  نیمختلفـ نیبرزخ من هیف بیکالتر هو و فارداً ونکی ان اما جسم لک
 النـور منـعی يالـذ هـو و حـاجزاً ونکی ان فاما فاردٍ لّکو  منهما بکتری ما وه و مزدوجاً

 و تـام ریغ منعاً منعهی يالذ هو و مقتصداً اماو  أصالً منعهیال يالذ هو و فاًیلط اماو  ۀیلّکبال
 و التفسد قاهرة برازخ یه و ف؛یلط رهیغو  ریمستن حاجزها كاالفالو  مراتب المنع یف له

 لـمو  تحتهـا مـا هـو القابس البرزخو  لموضوعاتها اتکالحر دوام من کل نّایب لما التبطل
 مقتصـداً أو االرض،کـ حاجزاً قابساً ونکی أن اما الثالثۀ: االقسام عن القابس الفارد خرجی
 حجـب االّو  المقتصـد و حاجز ۀیالعلو البرازخ نیب و ننایب سیلو  الفضاءک فاًیلط أو الماء،ک

و  أبخـرة مـن یه فانّما رهایغ و حبسال من يتر ماو  الفضاء االّ سیفل ۀ،یالعال االنوار عنّا
 بکـمر لّکو  دّرهکی آخر شئ مازجهی أن االّ االقتصاد طبعه الماءو  ما اقتصاداً مقتصدة یه

 فانّما ـ البلوّرک ـ مقتصدة انتک اذا ۀیالقابس باتکالمرو  هذه أحد یال نسبی الغلبۀ فبحسب
  الماء. هو و المقتصد ردالفا لغلبۀ اقتصادها
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و  المـاء هو طبر باردو  االرض هو ابسی بارد أربعۀ: القوابس أصول انّ جماعۀ قال و
 و هکتر و لکالتش قبول عندهم الرطوبۀ ضابطو  النار هو ابسی حارّو  الهواء هو رطب حارّ

 أن امـا ارالنـ فـانّ هذا. یأبی الحقّ و بصعوبۀ؛ هذه قبول بوسۀیال ضابطو  بسهولۀ االنفصال
 عنـدنا یالتـ انّ« هو کالفل عند اثباتها یف حجتّهم انتک فان آخر. اصطالح یعل أخذوهای

 شـدّة عند یبقیال برزخهاو  الحال یف هواءً تنقلب النار هذه ألنّ ف،یضع فهو »للعلوّ قاصدة
 ۀیخاصـّ  مـنو  هواءً یبق و ضاًیأ الحرارة سلطنۀ عنه نقطعیف ه،یف النور لظهور مستعدّاً تلطّفه

 قابلهـا مـا ألحرقـت ها،یف انتک یالت الحرارة یعل أو ناراً ۀیباق انتک ولو ف.یالتلط الحرارة
 کالفلـ جـاوری مـا تسـخن انّهـا کالفلـ ۀکبحر استدلّوا انو  ذاک سیلو  میمستق خطّ یعل
 یال الوصول عند الدخان باحتراق استدلّوا انو  ناراً ونکی أن لزمی فال متسخّناً، هواء ونکیف

 مـن سیلـ الحـرق ألنّ خطـأ فهذا الشهب، و ذناباال ذوات منه حصلیف ،کالفل من بیقر
 ينر بما االستداللو  الحرق دیشد الحارّ الهواء و تحرق ۀیالحام دةیالحد فانّ النار؛ ۀیخاص

 یفهـ يأقـو انـتک لّماک ۀیالنار فانّ هواء، هو انّما صنوبرتها، یف ثقبۀ شبه من المصباح یف
 قـرب فمـا الـدخان؛ يقویف االحالۀ عن ضعفت انو  فیبالتلط الهواء یال الحالۀا یعل أقدر
  حرارة. معه تیبق و النار لقوّة هواءً فصار تلطّف، نحوها و لۀیالفت من

 مـا سیلـو  بسـهولۀ هکتر و لکالتش قبلی لم يالذ هو ابسیال بأنّ اعترفوا هؤالء انّ ثم
 حـرارة یفـ االّ الهواء فارقی فال ،کالفل من قربی ما ذاکو  بسهولۀ قبلی بل ذاک لۀیالفت عند

 »اءیاالشـ فهـایلتجف ابسـۀی النـار أنّ« قالی ماو  حارّ هواء فهو النقص، و الشدّة یف مختلفۀ
 دیالتصع و فیللتلط هو انّما الرطوبۀ ازالۀو  الرطوبۀ الزالۀ هو انّما فیالتجف فانّ بحسن، سیل

 ریتص ألنها أرطب تجعلها قاعدته یعل بل الرطوبۀ، ینتف انّها سیلو  ابسۀی یه ونکت بأن ال
  ف.یلط و مقتصد و حاجز ثالثۀ: فاالصول عاناً.یم أشدّ ریفتص هواءً أو بخاراً
 الماء فمن ه،یف تقلّ قد اللطف بعد فانّه الحرارة، مالک شرطه من سیل اللطیف انّ اعلم و
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 انو  رنـاکذ مـاک ظـاهرة ئاتیاله االّ الصور ستیلو  محسوسۀً الهواء من حرارة أشدّ هو ما
 یالـ منقسـماً فیـاللط ونکـیف جـوازه، مسلّم کفذل ناراً، حرارته الهواء من اشتدّ ما یسمّ
  ضعفها. و واحدة ۀیفیک شدّة باعتبار نیقسم
 وقفتْ بل یأعل موضعاً طلبت فما هواًء، انتکل رطبۀً حارّةً النار انتک لو« لیالقا قول و
 ارتقـاؤه اشتدّ حرارته اشتدّت لّماک الهواء انّ قول:ی أن للخصم فانّ ،میمستق ریغ المک »عنده

 رورتهیلصـ االرتقـاء ادةیـفز ،ياخر لطافۀ نئذٍیح له ألنّ بل ،ياخر قۀیحق نئذٍیح له ألنّ ال
 الخصم قولی کالفل عند ما و قۀً؟یحق ارتقتْ ناراً شاهد يالذ من ثمّ ناراً رورتهیلص ال ألطف

 النـار انّ علمت اذا و ۀ؛ینار ادّعوا الممتزجات یف انّهم العجب ثمّ .کالفل ۀکبحر تسخّنی انّه
 ـ فارض فرضهی ما و ـ دافعهایال کالفل اذ ـ قاسرٌ نایال ستنزلهایال کالفل عند توّهموها یالت
 االّ متزجـاتمال یفـ قعی فلم تحلّل، و تلطّف عندنا یالت هذهو  ناراً ونکیال ـ لبرد نزلی انّه

  ناقصۀ. أو مّۀتا حرارة
 منـه المسـتفاد الهـواء برد هیف نکتم أو برده من نکتم اذا هوو  للحرارة عانهیم الماء و

 ۀکـالحر أو النـور مـن هو انّماو  بیغر فالحرّ االرض. من عانیالم یال أقرب انّه االّ ،نجمدی
 فـانّ ما، حرارة دمبع و به بل يالعنصر البرزخ بمجرّد معلّالً سیل التامّ البردو  بالنور المعلّلۀ
 معلّلـۀ یفهـ عنه. لهایزی أن لیلمز تصوّر لما وحدها، تهیلماه بالماء معلولۀ انتک لو البرودة

 بـرّدی ــ الجمدک ـ البارد اذ يوجود البرد انّ االّ موجباتها، و الحرارة من لیالمز بعدم و به
 أن االّ االقتصـاد، ــ جمدان أو تسخّن ـ لّهاک االحوال یف للماء الالزمو  جاورهیما و مافوقه

  شئ. خالطهی
 و القطـرات؛ مـن الجمد یعل بوبۀکالم الطاسات بکری مما يتر ماک ءما نقلبی الهواء و

 قولی أن لیلقا سیلو  ماء البرد بشدّة صار هواء ونکت أن نیفتع للرشح، ونکت أن تصوّریال
 اضیـح یال انجذابها انکل ذا،ک انک لو اذ ،»هیال انجذبت الهواء یف المتبدّدة ۀیالمائ االجزاء«
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 و اضیـح عنـد الجمـد یعلـ بوبـاًکم انک ان و ـ الطاس انّ یحتّ ذا،ک سیل و ؛یأول رةیبک
رضـت سـواء المواضـع عیجم یف کذلو  دونها انک ما مثل النداوة من هاکتر ـ مستنقعات  فُ

 یحتـ داً،یشـد األبخـرة تحلّل من تشاهد هواءً رورتهیص الماءو  لۀیقل أو رةیثک األبخرة هیف
 اهیـالم اسـتحجار من يری أرضاً الماء انقالبو  ۀیلّکبال تلطّفی ثیبح أصالً اقتصادها زولی
 تجعـل یالتـ مـۀیالعظ النفاخات و القدح یف يری ۀینور ذات ناراً الهواء انقالبو  الحال یف

 هیـال خراآل انقالب جبی اآلخر، یال نیالعنصر أحد انقالب صحّ اذاو  ۀینور ذات ناراً الهواء
 منـه یبقـی فال هذا، یال انقلب االّ کذل من شئ بقی لم ۀیالمتناه ریالغ االدوار یف انک االّو 
  ان.کاالم یف سواء همایال الحامل فنسبۀ االنقالب، صحّ اذا ضاًیأو  شئ

 طلســم انّهــا یعلــ الفــرس اتفقــت یالتــ یهــو  تهــایلنور فۀیشــر النــور ذات النــار و
 یولیـه فلهـا بعض، یال بعضها نقلبی اءیاالش فهذه لها. اضیف رقاه نور هو و »بهشتیارد«

 و »حامالً« ئاتیاله یال اسیبالق و »برزخاً« نفسه یف له نقول البرزخ: هو یولیالهو  ۀکمشتر
 یعلـ هذا ».یولیه« بکالمر النوع هو و ئاتیاله من و منه المجموع یال اسیبالق و »محلّا«

 و تفارقهـا ال الثابتـۀ برازخهـا ئـاتیه يأ ۀ،کمشتر ریغ كاالفال یولیهو  نحن اصطالحنا
  تبدّل.یال مجموعها

  
  برزخ اقسام
    است: قسم دو بر جسم

 و كافـال ماننـد ،ستین جسم دو از بکمر هک یجسم از است عبارت هک طیبس ـ1
    عناصر.

 ماننـد ،باشـد شـده لیکتشـ جسـم دو از هک یجسم از است عبارت هک بکمر ـ2
  )وانیح ـ نبات ـ نمعد( گانهسه دیموال
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    است: قسم سه بر طیبس جسم
 ــ طیبسا( نیزم ياجزا مانند ،است آن در نور نفوذ از مانع و حاجز هک یجسم ـ1
  )مکمترا و ظیغل يبخارها ـ هاوهک

  شفاف و صاف يهوا مانند ستین آن در نور نفوذ از مانع هک فیلط جسم ـ2
 مـانع امالًکـ یولـ ،هسـت آن در نور وذنف از مانع يااندازه تا هک انهیم و مقتصد ـ3
  بلور. چون شفاف یمعدن جواهر زالل، آب مانند ،ستین

    است: قسم دو بر كافال
  ریمستن بکواک مانند ،هاآن در نور از مانع و حاجز كافال ـ1
  بکواک مانند ،فیلط و حاجز ریغ كافال ـ2
 هک است خاطرنیهمبه ،دارند غلبه و قهر هستند، هاآن از فروتر هک عناصر بر كافال
  اند.دهینام دیموال را شودیم متولد دو آن از چهآن و مادر را عناصر و پدر را هاآن

 یکـفل اتکـحر ،شـد گفتـه هکچنان رایز ،ستندین یرفتن انیم از و ریفسادپذ كافال
 .است كافال آن موضوع و دارد موضوع به ازین هک است یعرض تکحر و است یدائم
 یپـ تـوانیمـ) عرض موضوع( كافال دوام به ،)عرض( یکفل اتکحر دوام از نیبنابرا
  برد.

 از چـهآن و عناصـر یعنی ،است كافال از فروتر چهآن از است عبارت اسقغ برزخ
 انـوار هـاآن هکـ اسـت نیـا اجسام گونهنیا دنینام غاسق علت شود.یم متولد عناصر

 خـود از و ننـدکیمـ اقتباس كافال از را يعلو آثار و دیموال شیدایپ استعداد و یعرض
  ندارند. يزیچ

  هوا. ـ3 آب ـ2 نیزم ـ1 است: قسم سه بر) عناصر یعنی( طیبس اسقغ جسم
 نفـوذ از مانع و حاجز ای هک است نیا ،قسم سه به غاسق طیبس جسم انحصار علت

 ماننـد ،اسـت فیـلط ای آب، مانند ،است انهیم و مقتصد ای نیزم مانند ،است آن در نور
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  وا.ه
 نـه و حـاجز نـه ،است ردهک پر فیلط اجسام را يعلو اجسام و انسان انیم يفضا
 حـال و شدیم هاآن دنید از مانع ،بود ردهک پر را آن مقتصد و حاجز اگر رایز ؛مقتصد
  شوند.یم دهید هاآن هکآن

 دهیـد آن ماننـد و مـه ابـر، ماننـد حاجز اجسام فضا در بسا شود گفته است نکمم
 نیچنـ هکـ اسـت نیـا آن پاسـخ اسـت. ناسـازگار، شـد گفتـه چهآن با نیا و شودیم
 فضـا بـه نیزم و آب از هیی است کبخارها هکبل ستین فضا به مربوط اساساًیی زهایچ
  رود.یم

 ،کخشـ سـردِ ــ1 است: قسم چهار بر طیبس غاسق جسم ،ییمشا مانیکح نظر به
 ،کخشـ گـرمِ ـ4 و هوا مانند ،مرطوب گرمِ ـ3 آب مانند ،مرطوب سردِ ـ2 نیزم مانند
  آتش. مانند
 يهـاتیـفیک از یکـی عنصـر ،جسـم هر هک است نیا میتقس نیا بر هاآن استدالل 
 را بوسـتی و رطوبت یعنی یانفعال يهاتیفیک از یکی و برودت و حرارت یعنی یفعل

  دارد.
 هکـ اسـت یتیفیک برودت و شودیم قیتفر و لیتحل سبب هک است یتیفیک حرارت

 بـه جسـم هکـ شـودیم سبب هک است یتیفیک رطوبت گردد.یم انجماد و انعقاد سبب
 سـبب هکـ اسـت یتـیفیک بوستی رد.یبپذ لکش و بدهد دست از را خود لکش یراحت
  بدهد. دست از را خود لکش و ردیپذ لکش یسخت به جسم هک شودیم

 باشد کخش گرمِ ای طیبس جسم هک شودیم سبب چهارگانه يهاتیفیک نیا بیکتر
 مانیکح آراء نیا يهمه اشراق خیش مرطوب. سردِ ای و کخش سردِ ای مرطوب گرمِ ای

  ندارد. ضرورت آن به پرداختن هک است داده قرار نقد مورد را ییمشا
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  الثانی الفصل
  ۀیالعرض أو ۀیالجوهر االنوار یال لّهاک اتکالحر انتهاء انیب یف

 مدبر مجرد نور اما ـ يالنور یاألعل يأ ـ ولاأل سببها لّهاک اتکالحر انّ تعلم أن کل و
 ماک عندنا لما ۀکالمحر للحرارة الموجب الشعاع اماو  رهیغ و االنسان و ۀیالعلو للبرازخ ماک
  األدخنۀ. و األبخرة من شاهدی

 مـا یعیالطب زهیح یف انک لو اذ ـ طبعه بمجرد ستیل أسفل یال الحجر ۀکحر انّ اعلم و
 معلّـل مـا أمـرٍ أو مدبّر مجرد نور یال ینتهی أن اما القاسرو  القسر یعل یتبتن بل ـ كتحرّ

 و عنـدنا ابسـۀیال اءیاالشـ مـن تلطّـفی مـا فـانّ لهذا. ضاًیأ االمطار نزولو  توجبه بحرارة
 الحـرارة؛ کذلـ سـببو  البخار هو المتلطّف الرطب من تصاعدی ما و الدخان؛ هو تصاعدی
 البخـار، یعلـ البرد غلب اذا ثم عارض. أو مجرد بنور لۀمعلّ ۀکحر یال أو النور یال رجعیف
 مـن الحمّامات یف شاهدی ما یعل حرارة کیتحر یعل بناء االّ انحداره سیلو  ماء نحدریف

و  سـحاباً ریصی و األبخرة من الجوّ یعل اثفکتی ماو  ببرد اثفهاکت و بحرارة قطرات صعود
 یسـمّی تخلّصیل ۀکالمصا و قاومتال شدّة عند هیف تقلقل التخلّص، أراد و الدخان هیف نحبسی

و  رهـایغ و الصـواعق منـه انکـو  ناراً الدخان نفصلی قدو  الحرارة یعل یابتن قدو  الرعد
 و القوابس من لموافقته ریالدا کالفل مجاور لدفع رجع أو فهبط، ثقلی البرد ضربه اذا الدخان
 الحرارة ضاًیأ اءیاالش هذه یف األول السبب انکو  احیالرّ منه انک متبدّداً، الهواء یعل تحامل

 ثـمّ ر.یسـی هذاو  بقدحنا حاصلۀ رانین من قعیما أو راتیالن شعاع من االّ عندنا حرارة الو 
 من انفجارها و یعیالطب انهاکم یال اهیالم ۀکحرو  لنا یالت المتصرّفۀ االنوار عن صادر القدح

 سببها لّهاک اتکفلحر ماسبق. األبخرة سببو  الزلالز ذاک و محتقنۀ؛ ألبخرة هو انّما ون،یالع
  النور.
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دّة انتک ان و ۀیالعلو البرازخ یف اتکالحر و  االنـوار من االشراق انّ االّ لالشراقات، مُعِ
 ۀکـالحرو  السانح النور مع المجرد النور كهنا فالعلۀ المدبّر، النور ۀکللحر المباشرو  القاهرة
 ونکالسـ بخالف ۀیالنور ۀیالوجود للعلّۀ ۀیمستدع یه اذ ۀ،یورالن و وةیالح عۀیطب یال أقرب
 تۀ.یالم للظلمات مناسب فهو ،اًیعدم انک لما ونکفالس ۀ.کالحر علّۀ عدم فهیکیف ،یعدم فانّه
 علّـۀ االنـوار فصـارت أصالً. ۀکحر وقعت ما العالم، هذا یف ـ عارض أو مئقا ـ نور ال فلو
 تُعـدان بـل علّتـاه انّهما ال للنور، مظهر منهما لّک لحرارةا و ۀکالحرو  الحرارات و اتکالحر
 قیلیمـا المسـتعدّة القوابـل یعل بجوهره ضئالفا القاهر النور من نور هیف حصلی ألن القابل

  باستعدادها.
 بجعـل ال تـهیلماه فعّـال لذاته، اضیف النورو  بسنخه حصّلهمای و وجدهمایف النور اما و
 للنـور علّـۀ ونکـی أن نفسه یف له التّام النورو  بکواکال فعّلتها بکواکال أشعّۀ أماو  جاعلٍ
 عـارض نـور ونکـی أن ستبعدیال ئۀ،یه ونهک مع الثلث اهیزوا بالمثلّث وجب لماو  الناقص

 لـه مـایف صـاحبتها احداهما یتستدع ۀکالحر و الحرارةو  طیشرا یعل عارضاً نوراً وجبی
 نیبـو  اسـتعداداتها و القوابـل الخـتالف تعـدّدها و ثارهآ اختالف النورو  القبول ۀیصالح
  الحرارة. مع أحدهما صحبۀ من أتّم صحبتهماو  ۀیالعلو البرازخ یف مصاحبۀ النور و ۀکالحر
 و المحبّـۀ انـتک لمـاو  النور ریغ دیالبع و بیالقر یف ؤثری تجد لم اءیاالش فتّشتَ اذا و
 و النـزوع یفـ مدخل لها الحرارة فصارت ه،معلوال ضاًیأ الحرارة و ۀکالحرو  النور من القهر

و  اتکللحر موجبۀ ضاًیأ االشراق صارتو  ۀکبالحر عندنا عهایجم تّمیو  الغضب و الشهوات
 یفـ سـتعانی بهو  وةیالح عۀیطب یال أقربو  حرارة أتّمو  ۀکحر یأعل ونهاک النار شرف من

و  یاالنسـ »االسـفهبد النـور« وأخ هو و ته؛یلنور بالمبادئ أشبه و قهراً أتّم هوو  الظلمات
رس أمر کفلذل .يبرک و يصغر الخالفتان تّمی بهما  و الزمـان من یمض مایف هیال بالتوجّه الفُ

  نوراالنوار. من شرعاً میالتعظ واجبۀ لّهاک االنوار
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  یعرض ای يجوهر انوار به هاتکحر بازگشت
 هکـچنـان ،است مدبر مجرد نور ای هامتکح همه یاصل علت ،یاشراق خیش نظر به
 هکـ اسـت آن از یشـعاع ایـ و است نیچن وانیح و انسان ،يعلو برازخ تکحر علت
 و بخـار تکحر علت هکچنان گردد،یم هاآن تکحر آن دنبالبه و اءیاش حرارت سبب
  است. نیچن دخان
  

  الثالث الفصل
  ۀیالجوهر الصور یف ال اتیفیکال یف ریتغ یه یالت فیکال یف االستحالۀ انیب یف

و  اتکـالحر أظهرها و امنۀک انتک انّها ـ ظّنی ماک ـ ستیل ۀکالحر وجبهای یالت الحرارة
 انـتک ولو ن.یبارد کذل قبل اناکو  تسخّنانی باطنه و ظاهره فانّ المتخضخض، بالماء اعتبر

 هیـف فشـوی بل بالنار، تسخّنیال الماء انّ الناس بعض ظنّو  الباطن لبرد الباطن، من خارجۀ
 الخـزف یفـ يالـذ الماء انکل بالفشّو، انک لو فانّه باطل، کذلو  الحرارة معها ۀینار أجزاء
 منـع و همـایقوام نسـبۀ یعل ۀیالنحاس و ۀیدیالحد القماقم بعض یف يالذ من تسخّنّا أسرع
 لفـاش؟ انکم هیف بقی لم يالذ المملوّ الظرف یف تدخل فیک ۀیالنار ثمّ ذا.ک سیل و الفشّو؛

 من الحاصلۀ المتوسطۀ ۀیفیکال هو المزاجو  دیالموال منها حصل امتزجت، اذا القوابس هذه و
  األجزاء. عیجم یف متشابهۀ متفاعلۀ مجتمعۀ ألجسام متضادّة اتیفیک

ط االّ ونکـیال المـزاج یففـ متحقّقـۀ، ریـغ فرضـوها یالت الصور انّ علمتَ اذا و  توسـّ
 توسـط المـزاجو  ۀیـلّکبال تبـدّل فسـادال انّ الفساد و المزاج نیب الفرق حاصلو  اتیفیکال

 ماحصل لّک المعادن منو  معادن و نبات و وانیح ات:بکالمر هذه من حصلی و المجتمعات
 انکـ ــ اقوتیـال و الـذهبک ـ أنوارها و ۀیالعلو بالبرازخ شبهی به ثبات و ينور برزخ هیف

  .يالنور صیللبص لمحبّۀا ناسبی أمر و ثباته مالک جهۀ من عزّ هیف مفرّحاً، للنفوس محبوباً
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 و الکاالشـ حفـظ یالـ لحاجتها ـ یاالرض الجوهر اءیاالش هذه یعل الغالب انک لما و
 لماو  بها ۀیالعنا ریثک ـ االرض طلسمه يالذ القاهر النور هو و ـ »اسفندارمذ« انک ـ ،يالقو

 عـن ــ ارمذاسفند يأ ـ »تهیدبانوئک« حصّۀ انک رتبته، لنزول عیالجم عن منفعالً صنمه انک
 ونکـی يالذ النور فهو اته،یفیک ریغ ُاخذ اذا شئ لّک عۀیطبو  االناث حصّۀ صنمٍ صاحب لّک
  سبق. ما یعل صنمه الشئ کذل

 استحالۀ علمت القاهرة االنوارو  ماالًک الواهب من یفاستدع لالنسان، ما األتم المزاج و
 ریتغ فال ه؛یعل لیستحی و ـ نوراالنوار هو و ـ الفاعل ریلتغ االّ ونکیال رهمیتغ فانّ راتها،یتغ
 أن جـوزیو  مـۀالدائ اتکـالحر لتجددّ الستعدادٍ اءیاالش بعضها من حصلی انّماو  لها ال و له
 و ئـاتیاله مـن قبلی االعتدال فبقدر القابل، استعداد یعل الفعل توقّفی و تامّاً الفاعل ونکی

 مـا ــ للثوابـت یالتـ ۀیالوضع و القاهرة راالنوا یف ۀیالعقل النسب یف رناهاکذ یالت ـ الصور
 لیـجبرئ یعنـی ـ الناطق النوع طلسم صاحب هو و القاهرة االنوار بعض من حصلیو  قیلی

 روح ،»بخش روان« القاهرة، وتکالمل رؤساء عظماء من بیالقر األب هو و ـ السّالم هیعل
 نـور ۀیاالنسـان األتّـم جالمـزا یعل لۀ،یالفض و وةیالح یمعط د،ییالتأ و العلم واهب القدس،
 اسـفهبد« هـو يالـذ المـدبّر النـور هـوو  ۀیاالنسـ یاصیالص یف المتصرّف النور هو مجرد

  ۀ.یباألنائ نفسه یال ریالمش هو و »الناسوت
 ۀیـالخف احوالها و نفسها تعلم ذاتاً شخص لّکل فانّ البدن، قبل موجوداً النور هذا سیل و

و  عیللجم معلوماً انک واحد علم ما االّو  واحدة ۀیاالنس ةالمدبّر االنوار ستیفل رها.یغ یعل
 بعـد التنقسـم فانّهـا وحدتها، تصوّریال موجودة، االنوار هذه انتک ان البدن فقبل ذا.ک سیل

 هـذه فـانّ ثّرهـا،کالت و االنقسام؛ هایعل نکمی یحتّ ۀیبرزخ ال و متقدّرة ریغ یه اذ ،کذل
 مـا الضـعف و الشدّة من رتبۀ لّک اذ ـ ضعفٍ و بشدةٍ تازالتم یاصیالص قبل المجردّة االنوار

 لـم فلمّـا نئذ.یح المخصّصۀ اتکالحر عالم یف ستیل فانّها بٍ،یغر عارضٍ ال و ـ یحصیال
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  وجودها. نکمی فال ،یاصیالص تصرّف قبل وحدتها ال و ثرتهاک نکی
 عـالم عـن شاغل ال و حجاب منعهای فلم ،یاصیالص قبل موجودةٍ انتک ان آخر: قیطر
 عۀًیضـا قعی ۀیصیالص یف فتصرّفها املۀً،ک ونکفت ـ هیف ریتغ ال و اتّفاق ال و ـ المحض النور
ص ۀیالماه بحسب ۀیأولو ال ثمّ  الوجـوب یأعنـ ــ االتّفاقـاتو  ۀیصـیبص بعضـها لتخصـّ

 یفـ سیلـو  اتکـبالحر مـا لنور ۀیصیالص ستعدّیف ،یاصیالص عالم یف هو انّما ـ اتکبالحر
 حـال لهـا سنحی المتصرّفات انّ« قالی ماو  الطرف کذل تخصّص اتّفاق المحض ورالن عالم

 و اتکـالحر عـالم یفـ سیلـ مـا یف التجدّد اذ باطل، المک »مراتبها عن لسقوطها موجب
  علمتَ. ما یعل راتیالتغ

 فرّتصیال ما منها انک ان فنقول: البدن، قبل انتک ان المدبّرة االنوار انّ یه :ياخر حجّۀ
 وقـوع اًیضـرور انکـ تصرّف،یال ما منها نکی لم ان و معطّل؛ وجودهو  بمدبّر سیفل الً،أص

 یفـ یبقـ ما انکف اآلزال، یف وقع قد الوقت انک و مدبّر؛ نور یبق ما و لّکال هیف وقع وقتٍ
  محال. هوو  مدبّر نور العالم
 انـتک فلـو ت،الناسـو یالـ النقل استحالۀ و الحوادث ۀینها ال علمتَ اذا و آخر: قیطر
 هوو  المفارقات یف ۀیمتناه ریغ جهات فاستدعت ۀ؛یمتناه ریغ انتکل حادثۀ، ریغ النفوس
  محال.
  

  اتیفیک در تحول و رییتغ اثبات
 ریرپـذییتغ ،اسـت عناصـر صـورت هک محسوس اتیفیک ،انینیشیپ از یبرخ نظر به
 ودشـیمـ سـبب هکـبل شـودینمـ يزیچ شدن گرم سبب تکحر خاطر،نیبد و ستین

 شـهرت بـروز و مـونک طرفـداران بـه نـانیا سـازد. ارکآش را جسم در پنهان حرارت
 و رنـدیرپذییتغ هـاتیـفیک هکبل است نادرست گمان نیا ،یاشراق خیش نظر به اند.افتهی
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  گردد. ارکآشها آن پنهان حرارت هکآن نه ،شودیم منتقل اجسام به حرارت
 ختـهیآم آب بـا آتـش اجـزاء هکـبل نـدکینم گرم را آب آتش، گر،ید یبرخ نظر به
 زیـن گمان نیا آتش. با آب یکینزد نه ،است آب شدن گرم سبب اجزاء نیا و شودیم
  است. نادرست یاشراق خیش نظر از

  
  گانهسه دیموال شیدایپ

 هـم بـای بکوي کهاشعاع سبببه هوا و آب ن،یزمی عنی غاسق طیبس اجسام هرگاه
 شـود، امـلک هـاآن دری مزاج انفعال و فعل و رندیپذ ریتأث اشعه آن از و شوند بکیتر
 هـاانفعـال و فعـل و هابکیتر نیا ند.یآیم دیپد) وانیح و نبات معدن،( گانهسه دیموال
ی مزاجـ انفعال و فعل فاقدي علو آثار هک خاطرنیبد، انجامدینمي علو آثار شیدایپ به

  است.
  

  مزاج
 متضـاد اتیـفیک از هکـ متوسـط ریناپذنسبت و ریناپذقسمت قار است یأتیه مزاج
  د.یآیم دیپد اجسام متشابه متفاعل
 ،اسـت قـار چـون و ستین جوهر هک شودیم معلوم ،است أتیه مزاج هک جاآن از
 چـون و سـتین مکـ پـس ،اسـت ریناپـذقسـمت چـون و ستین زمان و تکحر پس
 نـه پس ؛است متوسط چون ،ستین ینسب و یاضاف مقوالت از پس ،است ریناپذنسبت
 پـس ،اسـت حـار بـارد به نسبت و است بارد حار، به نسبت هکبل بارد نه و است حار
 بیکتر پس ،است متضاد اتیفیک جهینت چون ست.ین آن مانند و حیروا و طعوم و الوان
 بیـکتر مطلـق پـس ،اسـت متشـابه و متفاعل چون و ستین سازگار و متالئم اتیفیک
  ست.ین
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  مزاج يندهایبرآ
  د.یآیم دیپد) معادن نبات، وان،یح( گانهسه دیموال ،یمزاج مختلف ياهبیکتر از
) ستارگان( يعلو اجسام و برازخ به هک هستند ينور وجسم برزخ معادن، از یبرخ
 شـباهت، نیهمـ خـاطربه و آن مانند و زبرجد زمرد، اقوت،ی طال، مانند ،دارند شباهت
ح و محبوب   هستند. ناطقه نفوس مفرّ
 جـزء بـدون، خـودي قـوا و الکاش حفظ به ازین خاطربه دیموالوجود  هک جاآن از
 انیـرانیا اصـطالح بـه هـاآن النـوعرب. هسـتندی نیزمیی ایاش ست،ین ریپذانکامی نیزم

 صـنم هکـ جـاآن از و اسـت نیزمـ رشیتدب حوزه هک استي نور هک است اسفندارمذ
 و انفعـال اجسـام همـه از ،آن مرتبـه بـودن نیفرود خاطربه، است نیزم هک اسفندارمذ

 هسـتند، انواع ارباب هک قاهر انوار همه از زین) اسفندارمذ( آن النوعرب رد،یپذیم ریتأث
  رد.یپذیم ریتأث و انفعال
 اسـتي نـور هکبل ستین آن لواحق و عوارض و اتیفي کیزیچ هر عتیطب و ذات

 هکـبل سـتین ستبوی و برودت نیزم عتیطب ،رو. از ایناست نور آن صنم زیچ آن هک
 نـه، است نوع آن النوعرب ،يمجرد نوع هر ذات و عتیطب نیهمچن است.ز ارم اسفند
 هکـ است خاطر نیهمبه. هاستآن مدبر و النوعرب انواع، عتیطبدر واقع  آن. اتیفکی

  اند.ردهک ریتعب عالم مدبر هکمالئ به عیطبا از الصفا اخوان
  

  انسان مزاج اعتدال
 نـور هکـ الصـورواهب از رای مالک افتیدر استعداد تام، اعتدال رخاطبه انسان مزاج
 و ثبـات نیعـ در الصـورواهـب و اسـت شده دهینام ناطقه نفس هک دارد، است مفارق

 اعطـا را ناطقه سفن بدان و سازدیم برآورده را معتدل مزاج آني مقتضا ،يریرناپذییتغ
 انسـان بـدندر  و شـودیم ریتعب انأ به آن از هک استي مجرد نور ناطقه، نفس ند.کیم

 هکـ اسـت ردهکـ اعطـا انسـان مـزاج بـهي قـاهر نور را مجرد نور نیا ند.کیم تصرف
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ی معط د،ییالتأ و العلمواهب و القدسروح بخش،روان ل،یجبرئ و است انسان النوعرب
  دارد. نام لهیالفض ویات الح

  
  انسان نفس قدم و حدوث

 يامـدهایپ آن بـودن میقـد و اسـت حـادث انانسـ نفـس ،یاشراق خیش دگاهید از
 هاآن شرح به هک ندکیم هیارا انسان نفس حدوث بر يمتعدد لیدال یول دارد. ینادرست

  م.یپردازیم
  
  نفس حدوث لیدال
 مـدبر انـوار نیبنابرا .دارد را خود ژهیو نفس یانسان هر هک ستین یکش م:کی لیدل
 دیـبا بـود، واحد اگر رایز .است متعدد و ریثک هکبل ستین واحد انسان، نفوس با انسان
 نیچنـ هکـآن حـال و بداننـد را آن هـاانسـان همـه بداند، هاانسان از یکی هک را چهآن
 فـرض بـر کنـیا .اسـت متعدد هاآن بدن به تعلق از پس انسان نفوس نیبنابرا ست،ین
 بـدن، بـه تعلق از شیپ هاانسان نفوس هک شودیم مطرح پرسش نیا ،نفس بودن میقد

 میقـد پس ،است محال آن) ثرتک و وحدت( فرض دو هر چون و ر؟یثک ای بود واحد
 داشـته محـال جـهینت و انجامـد محال امر به چهآن و انجامدیم محال امر به نفس بودن
 و اسـت محـال انسـان نفس بودن میقد پس نادرست، و است محال يامر خود باشد،

  نادرست.
 اگـر)؛ بـدن بـه تعلـق از شیپ نفس ثرتک و دتوح( شده ادی فرض دو بطالن اما
، یـک تعلـق از شیپـ هی کـمعنـ نیبد، باشند واحد بدن به تعلق از شیپی انسان نفوس
. باشـد نفـسیـک  زیـن تعلق از پس دیبا، در این صورت باشد داشته وجودی لک نفس
 تعلق از شیپ اگر پس ست.ین ریپذمیتقس جهت نیهم به و است مجردي امر نفس رایز
 و باشـد واحـد دیبا زین بدن به تعلق از پسي، ریناپذمیتقس لیدلبه باشد، واحد بدن به
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 بـودن میقـد فـرض بـر پس. است محال شد، گفته هکچنان آن، بودن واحد هکآن حال
  است. محال بدن، به تعلق از شیپ آن وحدت نفس،
 تـا ؛اسـت زایـامت بر فرع ثرتْک رایز .است محال بدن به تعلق از شیپ زین آن ثرتک
 یذات امور به ای ازیامت و داشت نخواهد یمعن ثرتک ،نباشد ممتاز يگرید زیچ از يزیچ

 بـدن بـه تعلـق از شیپـ نفس چون و مفارق عوارض به ای و الزم عوارض به ای است
  است. محال زین آن ثرتک نیبنابرا ،ندارد را شده ادی ازاتیامت از کیچیه

 رایـز ،ندارنـد ازیـامتگر یدکیـ از ،یذاتـ امـور رخاطبه بدن به تعلق از شیپ نفوس
 ،فـرض نیـا بـر رایـز .ندارند یتفاوت هم با تینور و ضعف و شدت جهت از نفوس
 نفـوس تمام پس است، یمتناه يارتبه هر تینور شدت و است ینامتناه نفوس تعداد
 زیمتمـا هـم از شـدت جهـت از اگـر د.نندار ازیامتگر یدکی از تینور شدت خاطربه

 و باشـد ینامتناه زین تینور شدت مراتب دبای ،نفوس بودن ینامتناه بهبا توجه  ،باشند
 از بـاالتر دتریشـد يامرتبـه باشد، ینامتناه نفوس تینور شدت مراتب اگر هکآن حال
 مرتبـه از بـاالتر مـدبرات و قاهر انوار مرتبه هکآن حال و ستین تصور قابل نفس مرتبه
 شـدت به نفوس تفاوت نیبنابرا ست،ین ینامتناه نفوس تینور شدت پس .است نفس
  ست.ین تینور

 هـاآن كاشـترا خاطربه رایز .ستین زین هاآن تیماه الزم عوارض به نفوس تفاوت
 زیـن مفـارق عوارض به هاآن تفاوت نیهمچن ند.کمشتر زین تیماه لوازم در ،تیماه در
 يمـاد لوازم از تکحر هک جاآن از و است اتکحر جهینت مفارق، عوارض رایز .ستین

 عـوارض فاقـد پـس ،اسـت ماده فاقد بدن به تعلق عالم از شیپ عالم در نفس و است
 ثـرتک عوامـل از کیچیه پس باشد.یم زین است نفس تیماه مفارق عوارض هک ماده
 بـدن بـه تعلـق از شیپـ نفس ثرتک پس .ندارد وجود بدن به تعلق از شیپ نفس يبرا

 عـالم در نفـس وجود هک شودیم معلوم ،بود محال زین آن توحد چون و است محال



514 
 

  است. محال سفن قدم یعنی .است محال بدن به تعلق از شیپ
  )دید توانمی نفس رساله در را ششم و پنجم چهارم، سوم، لیدل( :دوم لیدل
  

  الرابع الفصل
  الظاهرة الخمس الحواسّ یف

 الشـمّ و الذوق و اللمس خمسۀ: واسّح له خُلق املۀکال واناتیالح من رهیغ و االنسان
 نّکـل رها،یغ و بکواکال من االنوار یه فانّها أشرف، البصر محسوساتو  البصر و السمع و

  آخر. وجه من ألطف المسموعاتو  األشرف ریغ األهمّو  وانیللح أهمّ اللمس
  

  گانهپنج حواس
 است عبارت هک دارند يظاهر حس پنج مشهور بنابر امل،ک واناتیح ریسا و انسان

 .)باصـره( یینایب ،)سامعه( ییشنوا ،)شامه( ییایبو ،)ذائقه( ییچشا ،)المسه( ییبساوا از
 حـواس گرید اتکادرا از ،است آن مانند و بکواک انوار هک خاطرنیبد یینایب اتکادرا
 يبـرا ییبسـاوا حـس یولـ .دارد يبرتـر نور ریغ بر نور چون ؛است ترفیشر و برتر
  است. ترفیلط هایدنیشن و ستین ترفیشر اگرچه ،ستا ترمهم وانیح

  

  الخامس الفصل
  البدن یف راًینظ النفس صفات من صفۀ لّکل انّ انیب یف

 تحته، ما یعل قهراً و لسنخه محبّۀ جوهره یف له انّو  لذاته اضیف النور انّ علمتَ اذا و
طو  ۀیضبغ قوّة قهره بسبب الغاسقۀ یاصیالص یف االسفهبد النور من لزمیف  قـوّة محبّته بتوسّ

 ۀیـنور عامّۀ صوراً جعلهای و عقلهایف ۀ،یبرزخ صوراً شاهدی االسفهبد النور انّ ماکو  ۀیشهوان
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 و همایعل تحمل عامّۀ صورة ۀیلالنسان منهما أخذ و عمراً و داًیز شاهد منک ـ بجوهره قیتل
 جـوهر هیشـب یال لّهاک لفۀالمخت ۀیاألغذ لیتح ۀیغاذ قوّة تهیصیص یف لزمی ـ رهما،یغ یعل

 یفـ انّ مـاکو  وجوده استمرّ فما بدالً، جدی لم و االنسان بدن لتحلّل هذه، لوال و ؛يالمغتذ
 ۀیصـیص توجـب قـوّة تهیصـیص یف منه حصلیف آخر، لنور مبدأ ونکی أن التّام النور سنخ
 مـن قـدراً نقطعف شخصه، بقاء تصوّری لم ما نوع بقاء بها یالت المولّدة یهو  نور ذات ياخر

 و السـانحۀ بـاالنوار زدادیـ أن النـور سـنخ مـن انّ ماکو  آخر لشخص مبدأ ونکیل المادّة
 توجـب قـوّة ۀیصیللص منه حصلیف الفعل، یال القوّة من خرجی و ۀیالنور ئاتیباله ملکستی

و  دبالمـد هـایتأت جاذبـۀ ۀیالغاذ خدمی ثمّ ۀ.یالنام یه و قۀیال نسبۀ یعل االقطار یف ادةیالز
ـدّه و تهرّئه هاضمۀو  المتصرّف تصرّفیل تحفظه ۀکماس  قبـلیال لمـا دافعـۀو  للتصـرّف تُعِ

  المشابهۀ.
 حصلیف االسفهبد. للنور صنم ۀیصیالصو  تهیصیص یف االسفهبد النور فروع يالقو هذه و
 قبل بعضها وجود رهایتغا یعل دلّیو  البرازخ احوال ۀکشر و هیف باعتبارات منه يالقو هذه

 یاسـتوف االنسـانو  بعـض مالک عند بعضها اختالل و اآلثار اختالفُو  بعض بعد أو بعضٍ
  النبات. و وانیالح يقو

  
  بدن و نفس) صفات( شباهت

 هکـ تـهکن نیا نییتب منظوربه و پردازدیم بدن و نفس صفات يهمانند به فصل نیا
 هک پردازدیم امر نیا انیب به ،دارد را ریبک عالم يهایژگیو يهمه ،ریصغ عالم ای انسان
 هماننـد و هیشـب صفات نیا بدنو  دارد بدن در يمانند و هیشب نفس، صفات از کیهر
  است. گرفته نفس اشراقات از را

 هماننـد و سنخهم را چهآن و است اضیف ذاتاً نور شد، گفته خود يجا در هکچنان
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 .اسـت نـور زیـن فـسن هکـ شد گفته نیهمچن دارد. محبت بدان و طلبدیم باشد، خود
 داشـته شـباهت بـدان چـهآن بـه و است اضیف ذاتاً یعنی ،دارد را مکح نیهم نیبنابرا
 ریبک عالم در چهآن هیشب هک است جهت نیهم به و طلبدیم را آن و دارد محبت باشد،
 قـاهر انـوار هکـ گونـههمان و دارد وجود زین انسان نفس و ریصغ عالم در ،دارد وجود
 زیـن نفـس دارنـد، اشـراق و افاضه ،)برازخ و نفوس( خود از فروتر بر و هستند اضیف
  دارد. اشراق و افاضه) بدن( خود از فروتر بر و است اضیف

 قهـر یجهتـ از و دارنـد محبت یجهت از هاآن شد، گفته انوار درباره هک گونههمان
 ،هاسـتآن از فروتـر بـه نسبت هاآن قهر و فراتر به نسبت هاآن محبت اگرچه و دارند
 بـرازخ و نفوس به نسبت و دارند محبت و عشق خود از فروتر انوار به نسبت نیبنابرا
 شـهیر ذات بـه حـب در هکـ همانند و سنخهم به نسبت محبت یول ،دارند غلبه و قهر
 گـرددیم سبب ،دارد شهیر فراتر انوار و خود اصل به حب در هک ذات به حب و دارد
 از فروتـر هکـ چـهآن رایز باشد، داشته محبت زین خود از فروتر به نسبت ينور هر هک
 هیدوسـو محبـت و عشـق رونیـااز .است نوراالنوار و قاهر انوار از یشعاعاست،  نور

 نسـبت یعال هک شد گفته خود يجا در اگرچه است. گرفته فرا را یهست عالم سرتاسر
 مطلـق نه ،بود االصالهب و یتعلق محبت آن از مقصود یول ،محبت نه ،دارد قهر سافل به

 جهـت آن از و اصالتاً خود از فروتر و سافل نور به نسبت یعال نور چیه یعنی محبت.
 و است یعال وجوه از یوجه سافل هک جهت نیا از یول ،ندارد محبت ،است سافل هک

 یعال عشق و محبت تعلق مورد است، نوراالنوار از یشعاع هکبل و قاهر انوار از یشعال
 یوجه فروتر چون ،دارند محبت خود از فروتر به نسبت یجهت از انوار پس .دارد قرار
 و یاسـتک با یختگیآم فروتر چون ،دارند غلبه و قهر هاآن بر یجهت از و است فراتر از
عد   است. فراتر از بُ
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  بدن به نفس افاضه از ییهانمونه
  غضب و شهوت ـ1
 از فروتـر بـه نسبت زین دارد نام ياسفهبد نور هک نفس ،شد گفته چهآن به توجه با
 را هیشهو قوه محبتش، جهت از .دارد را قهر و محبت نسبت دو نیهم بدن، یعنی خود
 قـرار بـدن در را هیغضـب قوه قهرش، جهت از و است ردهک افاضه ای داده قرار بدن در
 هـاآن بـه و ندکیم طلب را منافع ،هیشهو قوه لهیوسبه بدن و است ردهک افاضه ای داده
 دفـع خـود از را آن و نـدکیمـ زیـپره ضـررها از هیغضب قوه لهیوسبه و ابدییم دست
 بـدن بـه نسـبت نفس قهر و محبت مالک اشراق و ظهور هیشهو و هیغضب قوه ند.کیم

 را آن هـم و بخشـدیمـ استمرار بدان و داردیم نگه را بدن هم هاآن لهیوسبه هک است
  ند.کیم ریتدب

  
  یعقل صور ـ2

 سپس و ندکیم مشاهده را یجسمان یبرزخ صور آن، حواس و بدن قیطر از نفس
 و معقـول صور به را هاآن قیطر نیا از و سازدیم جدا یجزئ و یعیطب مواد از را هاآن
 تناسـب یبدن حواس با آغاز در هک شده ادی صور هک ياگونهبه ،ندکیم لیتبد نور یلک

 بـه علـم نـهیزم هکـنیا بر عالوه امر نیا ابد.ییم يهمانند نفس ينور جوهر با ،داشت
 دربـاره را يگـرید يتهکن انجامد،یم نور و یلک یعلم به و سازدیم فراهم را اتیجزئ
 يهمـه بـا زیـن هیـتغذ جهت از نفس هک است نیا آن و ندکیم انیب بحث مورد مسأله
 انیـم از را دخـو يغـذا و دارند غذا به ازین هک یبدن حواس دارد. شباهت بدن مراتب
 هکـ گونـههمـان .دهنـدیمـ انجام نفس مانند يارک در واقع ،آورندیم دستبه اتیماد

 هـاآن و پردازندیم غذا عنوانبه صور تسابکا به يماد و یظلمان امور انیم از حواس،
 و یحسـ صـور انیـم از زین نفس ،نندکیم لیتبد خود مناسب يغذا و محسوس به را
 ینـوران و یلـک و معقـول بـه را هاآن و پردازدیم خود اسبمن يغذا سبک به ییجز



518 
 

 يغـذا مسـموعات، بصـر، يغـذا مبصـرات، حس، يغذا ،محسوسات( ند.کیم لیتبد
 نیـا از و دارد را خـود مناسب يغذا ياقوه هر و هستند عقل يغذا معقوالت و سمع
  ند.دار يهمانند و شباهت خود از فراتر و فروتر مرتبه با يامرتبه هر جهت
  
  هیغاذ قوه ـ3

 معقـوالت همـان هکـ را آن مناسـبي غذا هک دارد هیغاذي قوه نفس هک گونههمان
 داده قـرار را قوه نیا حواس درگونه که همان و سازدیم فراهم فروتر مراتب از، است
 آن ماننـد و مسـموع مبصـر، صـورتبـه فروتر مراتب از هاآن مناسبي غذا ه، کاست
 آن، اسـتمرار و بـدن حفظي برا و است داده قرار را قوه نیا زین بدن در آورد، دستبه
 بـدن مانندي جوهر بکمر و طیبس اجسام و فروتر مراتب از هک است داده قراري اقوه
 بـدن بـا زین جهت نیا از نفس دهد. قرار رود،یم لیتحل بدن از چهآني جابه و بسازد
  دارد. شباهت

  
  هینام ـ4

 از هکـ ينـور يهـاأتیـه لهیوسبه هک است نیا نفس يهایژگیو از هک گونههمان
 افـزوده آن مناسـب مـاالتک و وجـود بـر و ابدییم مالک ند،کیم افتیدر مجرد انوار
 مـاالتک بـر ینفسـان انوار افتیدر با و دارد وجود زین بدن در یژگیو نیهم گردد،یم

  برسد. خود رشد مالک به تا شودیم افزوده آن مناسب
  
  دهمولّ ـ5

 ،ردیـگ قـرار گـرید نـور مبـدأ و علـت هکـ است نیا تام نور یژگیو هک گونههمان
 يگـرید بـدن شودیم سبب هک آوردیم دیپد انسان بدن در ياقوه زین تیسنخ خاطربه
  است. دهمولّ قوه نیا د.یآ دیپد آن از
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  دیگر قواي ـ6
 و هیـنام ه،یـغاذ يقـوا فـروع از هک دافعه و هاضمه ه،کماس جاذبه، يقوا نیچنهم 
 آورده دیپد بدن در هک است ياسفهبد نور ای یانسان نفس فروع گرید از هستند، مولده
 ییتنهـابـه هک جهتنیا از زین و است نفس ضانیف ثمره هک جهت نیا از قوا نیا است.
 به هاآن لهیوسبه نفس هک جهتنیا از و هستند نفس فروع دهند،ینم انجام يارک چیه
  هستند. نفس خادم هستند، نفس مالکاست ابزار هاآن و رسدیم دخو ستهیشا مالک

  

  السادس الفصل
  یوانیالح الروح و الناطقۀ النفس نیب المناسبۀ انیب یف

ط االّ البرزخ یف تصرّفیال االسفهبد النور  الجـواهر مـع لـه مـا یهـو  ما مناسبۀ بتوسّ
 البعـد و االعتـدال من هیف اذ ب،القل من سریاأل فیالتجو منبعهو  الروح سمّوه يالذ فیاللط
 المقتصـد فـانّ المثال، عنده ظهری ما االقتصاد من هیفو  ۀیالعلو البرازخ شابهی ما التضادّ عن

طه للمثال مظهراً ریصی اتیالعنصر من رهیغو  کذل له یالصاف  ۀیـالحاجز مـن هیـفو  بتوسـّ
 المناسـبۀ الحـرارة و طافـۀالل ضاًیأ هیفو  الصور و الکاالش حفظی و حفظهی و النور قبلیما

 رعۀِسل الثبات نوعه اعداد یف نکی لم اذاو  العارض للنور المناسبۀ ضاًیأ ۀکالحر هیفو  للنور
 مناسـبات عیـجم یعلـ یأتـ فقد بالمدد. نوعه فثبت الحرارة، غلبۀ و اللطف باعتبار تحلّله
و  تهکحر قبول سرعۀ و بحرارته النور ناسبی نکلو  الشعاع قبلی نکی لم القضاء فانّ النور.
 قبـل الحـاجزو  عشقه و منه قربو  تهکحر دامت يالذ یالبرزخ النور یعال یال قصد لهذا
 المثال مظهراً صار و الشعاع حفظ المقتصدو  الوجه هذا من فناسب حفظه، و یالشعاع النور

  نحوه. و بالبرد النور مناسبۀ خالف نکول ر،یالمستن و ریالن
 يالقـو حامـل هـوو  البـدن عیجم یف متبدّد هوو  رةیثکال اسباتالمن هیف الروح هذا و
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 النـور مـن أخـذی مـاو  النـور هیعطی و بتوسّطه البدن یف االسفهبد النور تصرّفیو  ۀیالنور
 یال صعدی يالذ هو ۀکالحر و الحسّ به ماو  الروح هذا یعل منه سکنعی القواهر من السانح
 مـع السـرور لمناسبۀو  االعضاء عیجم یال رجعیو  يالنور السلطان قبلیو  عتدلی و الدماغ
 النفـوس لمناسبۀ و ـ ۀیاألغذ جملۀ من یأعن ـ مفرّحاً اً،ینوران روحاً تولّد ما لّک صار النور
 لّهاک واناتیالحو  االنوار مشاهدة عند منبسطۀ الظلمات عن متنفّرة النفوس صارت النور مع

 االّ جهـۀ، ذا ال و اًیـانکم نکی لم ان و االسفهبد ورفالن النور. تعشق و الظلم یف النور تقصد
  له. مطبعۀ تهیصیص یف یالت الظلمات انّ

  
  یوانیح روح و ناطقه نفس انیم مناسبت

 یبرخـ و ننـدکیمـ تصـرف بـرزخ در واسـطهیب انوار از یبرخ هک شد گفته شتریپ
 متصـرف رنو انیم شباهت و تیسنخ باواسطه، و واسطهیب تصرف نیا قاعده .باواسطه

  ند.کیم تصرف فیثک در فیثک و فیلط در فیلط است. تصرف حوزه و
 و لطافـت تیغا در، ظلمت ازی راستگیپ و تجرد خاطربهي اسفهبد نور هک جاآن از
ي امـر دري زیـچ هـر تصرف و است ظلمت و ثافتک تینها در برزخ و است تینور

 نـد.کینمـ تصـرف برزخ در واسطه بدوني اسفهبد نور نیبنابرا، است خودش مناسب
 باشـد. داشـته مناسـبت آن بـا هکـ اسـتي امر وجود به مشروط برزخ، در آن تصرف
 نیـا بـایی سـو از هک استي زیچ انسان، بدن و برزخ دري اسفهبد نور تصرف واسطه
 اسـت شده دهینامی وانیح روح و دارد شباهت برزخ با سو گرید از و دارد تناسب نور
 عصـاره و اخـالط فیلطا از هک استی شفاف و فیلط بخار هن،ک اتیعیطببر اساس  و
ي اریبسـي هاشباهت هک است  قلب چپ) فیتجو( اریش آني جا و دیآیم دیپد هاآن
 و خـود نور و ندکیم تصرف بدن در آن لهیوسبهي اسفهبد نور و داردي اسفهبد نور با

 افاضـه بـدان بـدن داداسـتع قدر به را است شده اضافه نفس بر قاره انوار از هي کانوار
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  ند.کیم
  

  السابع الفصل
  الخمس یف منحصرة ریغ الباطنۀ الحواسّ انّ یف

 و مـاًیعظ جتهـدی أنّـه یحتّـ رهکـذ هیـعل صعبی ربّما ئاًیش ینس اذا االنسان انّ اعلم و
 بعـض یفـ نـهیبع رهکذیـ يالذ هذا سیفل نه.یعب کذل رکتذی أن اناًیأح فقتّی ثم له، سّریتیال
 فـرَضی مـا یعل سیلو  طلبه یف البالغ یالسع بعد المدبّر النور عن غاب ما االّ و بدنه يقو
 سیلـو  المتصرّف النور هو انّما الطالب فانّ مانع، عنه منع و بدنه يقو بعض یف محفوظ انّه

 یفـ االنسـان شـعریال و ته؛یصیص يقو بعض یف محفوظ أمر عن مانع منعهی یحت یبرزخ
د بشئ أمر عن غفلته حال و  رکالـذ عـالم من االّ رکالتذ سیفل له. تهیصیص و ذاته یف كرِمُ
  .ئاًیش یالتنس فانّها ۀ،یکالفل ۀیاالسفهبد االنوار سلطان مواقع من هو

رضت ما یعل ۀیالیالخ الصور و  انـتک لـو فانّهـا هـذا؛ لمثل باطلۀ الیالخ یف مخزونۀ فُ
 دیز لیتخ عن بتهیغ عند نفسه یف االنسان جدیالو  لها كمدر هو و له حاضرةً انتکل ها،یف
 مـن بسـبب هیـف رکـتف أو ــ ناسـبهی مـا بشئ االنسان أحسّ اذا بل أصالً؛ له اًکمدر ئایش

 دیالمعو  رکالذ عالم من صورته استعادة استعداد له حصلیف د،یز یال رهکف نتقلی ـ االسباب
  المدبّر. النور هو انّما رکالذ عالم من

 یهـ ياخـرو  اتیـالجزئ یف مۀکالحا یه ۀیوهم قوّة االنسان یف الناس بعض أثبت و
 انّ قـول:ی أن لقابـلو  األوسط فیالتجو محلّهما انّ أوجبو  بیکالتر و لیالتفص لها لّۀیمتخ

 امـا يالقـو ریتغ یعل کلیدلو  بّۀکالمر و المفصّلۀ و مۀکالحا یهو  لۀیالمتخ هو نهیبع الوهم
 شـئ ثـمّ سیل و مۀیسل لۀیالمتخ بقاء يدعو ألحد نکمیالو  البعض ءبقا مع بعضها اختالل
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رف المواضع اختالفو  كعند الوهم هو يالذ اتیالجزئ یف مکحا  بعـض اخـتالل بلـزوم عُ
 منهمـا أحـد ختلّیال اذو  األوسط فیالتجو یف بانّهما اعترف قدو  مواضعها الختالل يالقو
 بتعـدّد مکـالح نکـمی فال ل،یاالفاع تعدّد اما و ؛کذلک ضاًیأ فمواضعهما صاحبه، سالمۀ مع
 الحـسّ سیألـ ن.یفعلـ یتقتض نیبجهت واحدة قوّة ونکی ان جوزی اذ ل،یاالفاع لتعدّد يالقو

 بحـواسّ االّ هـاکادرا یتـأنّیال یالت المحسوسات عیجم كدری وحدته مع باعترافه كالمشتر
ل عنده جتمعی هو و خمس؟ ثُ  انکـ مـا کذل لوالو  مشاهدةً هاکدریف المحسوسات، عیجم مُ

و  بأحدهما منفرد الظاهر الحسّ فانّ ن،یللحاضر الحلو هذا هو ضیاألب هذا أنّ مکنح أن لنا
 اتکادرا واحدة لقوّة ونکی أن جاز فاذا هما.یعل مکحیل نیالصورت ورضح یال حتاجی مکالحا

  لۀ.یالمتخ لیأفاع خالفیال یالوهم مکالح انّ یعل رةیثک متعدّدة لیأفاع منها فجاز رة،یثک
 صـورة.لبا كاالدرا عنـده و »كالتدر و تفعل لۀیالمتخ انّ« قال من منهم انّ العجب ثم

ر شئ يفأ ،كالتدر و صورة عندها نکی لم فاذا  قـوّة عنـد یالتـ الصورة و تفصّلۀ؟ و بۀکتُ
ر فیک ياخر فصّلها؟ و القوّة هذه بهاکتُ  مـن نهـاکتم و لـۀیالمتخ سـالمۀ نکـمی لـم اذا و تُ
 یهـ و مۀیلسـ لۀیالمتخ و موضعه أو الیالخ ختّلی قال:ی أن نکمی فال صور، دون امهاکأح
  أفعالها. یعل

 دلّی يالذو  بعبارات عنها عبّری باعتبارات واحدة قوّة و واحد شئ الثلث هذه انّ فالحقّ
 عنه نتقلی ئایش أنفسنا من نجد شئ، یعل تثبّتنا حاولنا اذا انّا المدبّر، النور ریغ هذه انّ یعل
 اءیاالشـ بعض ثبتی يالذ انّو  النقل رومی يالذ ریغ تیالتثب یف جتهدی يالذ انّ نّام نعلمو 
 اذن فهـو تنا.یأنائ به ما ریغ فهو ذا،که خالفهای ما أبداننا یف تجد نّاک اذاو  رهاکنی يالذ ریغ

 رکـتن البـرزخ یفـ منطبعۀ ۀیظلمان انّها ألجلو  ۀیصیالص یف االسفهبد النور عن لزمت قوّة
 المقـدّمات، یفـ تساعدو  نفسها رکتن ربّما و بالمحسوسات؛ اال التعترف و المجردّة رااالنو
 ان و رکالتذو  الموجب من سلّمتْ ما موجب فتجحد رة،کمن عادت جۀ،یالنت یال وصلتْ فاذا
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  ر.کللتذ ما استعداد بها تعلّقی قوّة ونکی ان جوزی انّه االّ ،كاالفال عالم من انک
  

  الثامن الفصل
  لیالتخ و ایالمرا صور قۀیحق یف

 الـدماغ یف موضع یف متنعی کذل بمثلو  ممتنع نیالع یف الصور انطباع انّ علمتَ قد و
 لها سیل معلّقۀ اصیص یه بل منطبعۀ، ستیل انّها ۀیالیالخ الصور و ایالمرا صور یف الحقّو 

 یفـ ال معلّقۀ یهو  المرآة مظهرها المرآة فصور ها.یف ونکالتو  مظاهر لها ونکی قدو  محلّ
 مجـرد مثـال ثبـت اذاو  معلّقـۀ یهـ و لیالتخ مظهرها الیالخ صورو  محلّ یف ال و انکم

 وجـود فصـحّ عرض، منه هو ما و بنفسه مقائ ـ ایللمرا ماک ـ ظهر ال و له عمق ال یسطح
  فافهم! التّام، النور مثالک الناقص النورو  یعرض مثال لها ۀٍیجوهر ۀٍیماه

 کذل عیفجم ـ كالمشتر الحسّ یه و ـ واحدة حاسّۀ یال ترجع لّهاک حواسال انّ ماک و
 انکـ ان و االبصـارو  لذاتها اضۀیالف ۀیالنور ذاته یه واحدة قوّة یال المدبّر النور یف رجعی

 قبـل اءیأشـ يریـال انّما و االسفهبد؛ النور هیف الباصر انّ االّ البصر، مع المقابلۀ یف مشروطاً
 یفـ الشاغلو  بصرهی أن شأنه من ما ابصار عن شغلهی ما له عرضی قد الشئ ألنّ المفارقۀ،

 یفـ للبصـر ممـا أتـمّ حۀیصر مشاهدة للنفس العروج أصحاب جرّب قدو  الحجاب مکح
 سـتیل األمـور مـن شـاهدونی مـا بأنّ نئذٍیح قّنونیمت همو  البدن عن دیشد انسالخ حالۀ
 اهللا یف جاهد منو  المدبّر النور مع ۀیباق ۀیلبصرا المشاهدةو  ۀیالبدن يالقو بعض یف نقوشاً
 المبصـرات مشـاهدة مـن أتّم مشاهدة یاألعل العالم انوار يرأ الظلمات، قهر و جهاده حقّ

و  بعضاً بعضها ۀیبرؤ ۀیئرم و االسفهبد النور ۀیبرؤ ۀیمرئ القاهرة االنوار و االنوار فنور هنا.یه
  بصرها. یال رجعی علمها بل علمها، یال رجعی بصرها سیلو  باصره لّهاک المجردّة االنوار
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 أنّ یحتّـ طلسمه هو انّما لکیالهو  االسفهبد النور یف ما ظلّ لّهاک البدن یف يالقو فهذه
 مـا بذاتـه، امکاح له المدبّر النور انّ لوالو  مۀکالحا االسفهبد النور لقوّة صنم ضاًیأ لۀیالمتخ

 و ظاهرة بل عنها، بۀیغا ریغ اءیاالش فهذه ۀیجزئ قوّه له أو اًیجزئ الًیتخ أو بدناً له بأنّ مکح
و  تبعهـای مـا و المحسوسـات یعلـ مکحا فانّه نفسه، صورة أخذیال لیالتخو  ما ظهوراً لها

 عیـجم حـسّ هـوو  بذاتـه مکـالح فلـه ۀ،یجزئ يقو له بأنّ مکحا و طیمح االسفهبد النور
 للنورو  واحد شئ یال حاصله االسفهبد النور یف رجعی البدن، عیجم یف تفرّق ماو  الحواسّ
ل یعل االسفهبد ثُ   الصورة. عن یالمستغن االبصار یعل اشراقو  نحوه و الیالخ مُ

 انکـ ان االّو  االبصار یعل االشراق مثل الیالخ یعل االشراق هذا انّ :یاجمال رکذ له و
 و مثـال دون بیـالغا جالخـار كأدر ونکی الخارج، مثال انّه كأدر ان ال،یالخ مثال مجرد
 البصـرو  لیالتخ ۀحال یف انعدم ونکی قد لیالمتخ الخارج انّ یعل ممتنع هوو  عنه یاستغن
 عـدم مـع ۀیـفالنور ر،یالمستن نیب و نهیب الحجاب عدم و ۀینور حاسّۀ ونهکب هکادرا انک لما

  لالنوار. مبصرة و باصرة یفه لذاتها، ظاهرة یهو  أتّم المجرّدات یف الحجاب
  

  يادآوری مسأله
 یابیـباز از اسـت عبارت ،شده فراموش چهآن يادآوری ،یمشائ مانیکح دگاهید از
 گونهآن يادآوری ،یاشراق مانیکح نظر از .است یوهم امکاح خزانه هک حافظه از صور
 از شده فراموش صور یابیباز از است عبارت هکبل .ستین ،اندگفته ییمشا مانکیح هک
 آن بـر یلـیدال خیشـ نند.کینم فراموش را يزیچ گاهچیه هک یکفل مجرد انوار گاهیجا
 يخـوددار آن شـرح از ،هنک اتیعیطب به آن گسترده یختگیآم خاطربه هک ندکیم هیارا
  م.یبریم انیپابه را چهارم مقاله و مینکیم
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  الخامسۀ المقالۀ
  المنامات و النّبوّات و المعاد یف

  فصول هایف و
  التناسخ انیب یف االول: الفصل

لـفُ فلـه لوجـوده، یالمسـتدع باستعداده یالبرزخ المزاج استدعاه االسفهبد النور  مـع اِ
 مافوقـه یالـ نظـره و نفسه یف لفقره البدن مع عالقته انکو  وجوده استدعت ألنّها تهیصیص

 يالقـوو  لقـواه رکمعسـ و آلثـار وعـاه و األنـواره بـۀیحق و ألفعاله مَظَهر یه و ته؛یلنور
ه لما ۀیلمانالظ هذجو  اًیعشق تشبّثاً به تشبّثت عشقتْ  يالذ البحث النور عالم من عالمها یال بتْ
 ۀیاالنسـ ۀیصیالصو  الظلمات یال النور عالم عن شوقه فانقطع أصالً؛ ۀیبرزخ ظلمۀ شوبهیال

 مـاءکح يرأ یعلـ االسـفهبد للنور منزل أول یهو  لیاالفاع عیجم بها یتأتی تامّۀ خُلقت
 و ظهـرهیل عارض نور یال بطبعه مشتاقاً الغاسق الجوهر انک لمّاو  البرازخ عالم یف المشرق

 ریـالفق انّ ماکو  القواهر یف الفقر جهۀ من هو انّما الغاسق فانّ به، ییحی و دبّرهیل مجرد نور
  النور. یال مشتاق الغاسق ذاکف االستغناء، یال مشتاق
 یاصـیالص عیـجم اةیـلح االبـواب بـاب نّا ن:ییالمشـرقّ من قبله من و 60بوذاسف قال
 نکتـتم ۀیظلمان ئۀیه يأ و االسفهبد النور یعل غلبی خلقٍ يفأ ۀ.یاالنس ۀیصیالص ۀیالعنصر

 مناسـبۀ ۀیصیص یال عالقته منتقالً تهیصیص فساد بعد ونکی أن وجبی هو، هایال نکری و هیف

                                                 
و هو فیلسوف تناسخى من الهند، و قیل انه من اهل  )برذاسف ،برداسف ،یوذاسف ،یوذاسف(ـ بوذاسف 60

و قد استخرج سنى العالم و هى ثالثمائۀ الفا و ستون الف سنۀ، و حکم  ابل العتیقۀ عالم باالدوار و االکوارب
فى بعضها) و حذر قومه بذلک، و قیل هو الذى شرع دین الصابئۀ  -بأن الطوفان یقع فى نصفها (فى ارضها 

  .لطهمورث الملک
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 ۀیاالنس ۀیصیالص فارق اذا سفهبداال النور فانّ سۀ.کالمنت واناتیالح من ۀیالظمان ئۀیاله کلتل
ه علمی لم و الظلمات یال مشتاق مظلم هوو   ۀ،یالرد ئاتیاله هیف نتکتم و النور عالم و سنخَ
  الظلمات. جذبتهو  ياخر واناتیلح سۀکالمنت یاصیالص یال نجذبیف

 دیـالجد ضیالفـ بقبـول یأولـ یهـو  ۀیاالنسـ ۀیصـیللص مـا األشـرف المزاج و قالوا:
 الواهـب من یتستدع اذ ـ اسفهبد نور رهایغ من هایال نتقلی فال القاهر. النور من ياالسفهبد

  محال. هوو  تانکمدر تانیأنائ واحد انسان یف حصلیف مستنسخ، قارنهای و ـ مدبّراً نوراً
 اسـتدعاء القـاهر النور من االسفهبد النور ۀیاالنس ۀیصیالص استدعاء من لزمیال و قالوا:

 النـورو  ۀیاالنسـ ۀیصـیالص انفسـدت فاذا القاهر. النور من االسفهبد النور الصامتۀ ۀیصیالص
 یاصـیالصو  نیسافل أسفل یال نجذبی بشوقه فهو مأواه؛ علمیال للظلمات، عاشق االسفهبد

 مۀکالح فانّ .ياخر ۀیصیص یال بالضرورة نجذبیف متعطّش، ضاًیأ البرازخ عالم و سۀکالمنت
 النـورو  ۀیباق بَعدُ مالکاالست یال حاجته من البدن قیبعال سفهبداال النور اقترن ألجلها یالت
 یاصـیالص مـن نحدری بل شئ، االنسان یال الصامتۀ یاصیالص من یرتقیالو  نور ریبغ تّمیال

  »مقسوم. جزء منها بابٍ لّکل و« اصٍیص خلقٍ لّکلو  ئاتیلله الصوامت یال ۀیاالنس
 المـدبّرة االنوار ألنّ فباطل، »الفاسدات عدد یلع نطبقیال ناتیاکال عدد انّ« قالی ما و

 الحـرص أصـحابو  النـزول یفـ متدرّجـۀ یهـو  رةیـثک ۀیـالطول األزمنۀ یف المستظلمۀ
و  قیـالعال و المقدار متفاوتۀ رةیثک أنواع یاصیص مفارقۀ بعد االّ ۀیالنمل یاصیالص لحقونیال
 لـۀیالقل یاصیالص یعل ریثکال العدد انطباق یف صعوبات لزمیل شئ االنسان یال منها یرتقیال

 و بالسـکرات قیـالعال نتقصیو  جدّاً العدد رةیثک االعمار لۀیقل اصیص من االعمار لۀیالطو
 الصـناعات أرباب من قومٍ لّکلو  صغار و أوساط و بارٌک مرتبۀٍ لّکلو  ایالبال و الموت شدّة
 المراتـب یعلـ األوسـط یال ثم ر،بکاأل یال فتنتقل شۀً؛یع و خلقاً تشبههم الصوامت من أمّۀ
  متطاولۀ. أزمنۀ یف األصغر یال ثم رة،یثکال
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 ریـغ المکف »متصرّفاً نوراً القاهر النور من یستدعی مزاج لّک انّ« قالی ما هؤالء عند و
 وقـت تّصـلی أن لزمیال انّه« قالی ما و ۀیاالنسان ۀیصیالص ریغ یف لزمیال اذ الصحّۀ، واجب
 االمـور فـانّ ضـاً؛یأ بمتوجّـه سیلـ »صـامتۀ ۀیصـیص ونک بوقت ۀیناالنسا ۀیصیالص فساد

 ثیـبح بعـضٍ ربـح الناس بعض خسارة یف وجبی ماک ا،عنّ بۀیغا ۀیکفل ئاتیبه مضبوطۀ
  منها. بعض وةیح یاصیالص بعض موت یف ذاکف معطّالً، نهمایب المال یبقیال

 له،کمشا یال شخصٍ من ناالنسا وراء مایف النقل جوّزونی ربّما و نیرقیالمش مذهب هذا
  ض.یالف الستعداد االنسان یف یالت المزاحمۀ لزمی لم ما

 هایف لزمیف متصرّفۀً، نفوساً مزاجها بخواصّ ۀیمستدع األمزجۀ عیجم« المشّاؤون قال و
  ن.یالمشّائ مذهب هذا »االنسان. یف رتمکذ ما

 هـایف قـعی قـد النقل جهات انتک انو  بالنقل لونئقا ماءکالح من قبله من و افالطون و
  خالف.
 جلـودهم نضـجتْ لّماک« یتعال قوله مثل یالوح من اتیبآ نییاالسالم بعض کتمسّ و

 و 62»هـا.یف دوایـاع منهـا خرجـوای أن أرادوا لّماک« یتعال قوله و 61»رها.یغ جلوداً بدّلناهم
 المسـخ اتیآ و 63»م.کامثال امم االّ هیبجناح ریطی رالطائ و األرض یف دابّۀٍ من ما و« قوله

 مـاکو  رةیـثک اخالقهم بحسب مختلفۀ صور یعل بعثونی الناس انّ یف الواردة ثیاألحاد و
 فهل بذنوبنا فاعترفنا نیاثنت تناییاح و نیاثنت امتّنا ربّنا« اءیاالشق عن ۀیاکح یالوح یف ورد

 ۀالموتـ االّ المـوت هـایف ذوقونیـال« السـعداء یف یتعال قولهک و 64»ل؟یسب من خروجٍ یال

                                                 
  .56سوره نساء، آیه ـ 61
  .20سجده، ـ 62
  .38انعام، ـ 63
  .11غافر، ـ 64
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  .کذل ریغ و 65.»یاالول
 المـدبّرة االنـوار خـالص یعلـ متّفقـون عیـالجم انّ االّ هذا، یال ماءکالح ثرکأ یصغ و

  االشراق. مۀکح ذوق هیقتضی ما هذا بعد رکنذ نحنو  النقل دون النور عالم یال الطاهرة
 المجـرد لنورا فانّ ته،یصیص فناء بعد العدم هیعل تصوّریال المدبّر المجرد النور انّ اعلم و

 انّ ثـم ر.یـتغیال فانّـه القاهر، النور هو و موجبه بطلهیالو  ماوجد االّو  نفسه عدم یقتضیال
 االنـوار و بنفسـه؟ هؤضو و شعاعه بطلی فیک النور انّ ثم بذاته؟ ذاته الزم بطلی فیک الشئ

 الغواسـق یفـ حالّۀ ستیلو  عنهما لتقدّسها انٍکم أو محلّ یعل مزاحمۀ نهایب سیل المجردّة
 متعلّقـاتک یه ونکت فال ر،یبمتغ المدبّرات مبدأ سیلو  محلٍّ استعداد و مقابلۀ هایف شترطیل

 یالحـ بشـهود مشـروطۀ فانّهـا ات،یالصـقالک رهیغ مع أو وحده، المدبّر أحوال من حصلت
 ــ رهیـغ مـن أو منه انتک ـ للنقوش المحلّک لها ما یال ۀیالفاعل النفس ریغ نسبۀو  الباصر

 المـدبّرة االنـوار انـتک ولو دوم.یف م،یدا موجبه المجرّد فالنور بطلت. المبدأ، حال بطل ذافا
 یأولـ انـتک البـدن قیـعال مقارنۀ حالۀ یفف ۀ؛یالظلمان ئاتیلله انعدامها انکل للعدم، قابلۀ

 القـاهر النـور ببقـاء یبقـیف الظلمات، عن المجرّد النور تخلّص اذاو  المفارقۀ بعد ال بالعدم،
 تصـرّفات قبـول ۀیصالح به انک يالذ مزاجه لبطالن هو انّما البرزخ موتو  علّته هو يالذ

  المدبّر. النور
  

  خواب و نبوت معاد،
  تناسخ

 يراز نیالـدقطب مقاله نخست موضوع، نیا در یاشراق خیش دگاهید شرح از شیپ
 فهـم نهیزم تا مآوریم مقدمه عنوانبه را فصل نیا در يرازیش نیصدرالد مقاله گاهآن و

                                                 
  .56دخان، ـ 65
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  گردد. فراهم خاص طوربه تناسخ و عام طوربه معاد بحث بهتر
 و یخلقـ جهـت از هک است یواناتیح بدن به یشق يهاانسان نفوس انتقال ،تناسخ

 نفـوس االغ، بـدن بـه ابلـه يهـاانسـان نفوس انتقال مثالً دارند، شباهت هاآن با یعمل
  ....و رندگاند بدن به خوارخون و ارکستم يهاانسان

 از پـس هکـ هسـتند یجرم نفوسکه  اندبوده گمان نیا بر انینیشیپ از یکاند تعداد
 منتقـل يگـرید وانیح بدن به یوانیح بدن از وستهیپ هکبل ابندیینم تجرد بدن از مرگ
 نشـان گروه نیا سخنان در يناسازگار اند.افتهی شهرت هیتناسخ به دسته نیا شوند.یم
 هستند یجرم نفوس هک گزاره نیا رایز نبودند برخوردار الزم یعلم انتو از هک دهدیم
 از و اسـت برانـداز خـود شـوند،یمـ منتقـل يگرید وانیح بدن به یوانیح بدن از هک

 انطبـاع نفـوس، بودن جرم از هاآن مقصوداگر  رایز .ستین برخوردار یدرون يسازوار
 ؛اسـت محـال گـرید بـدن بـه یبـدن از آن انتقـال ،ن صورتیدر ا باشد، بدن در نفس
 آنـان مقصـود اگر و است محال گرید محل به یمحل از اعراض و صور انتقال هکچنان
 عـالم نیا از هرگز و هستند اجسام در انتقال حال در وستهیپ یول مجردند هک است نیا

 صاحب هر ندکیم اقتضا هک یاله تیعنا با نیا رسند،ینم نور عالم به و شوندینم رها
  است. ناسازگار برسد، خود مالک به ياستعداد صاحب هر و یلماک

 مسـأله نیـا در دارنـد، موضوعات ریسا در هک یاساس يهاتفاوت با مانیکح گرید
 عـالم در مانـدن و گـرید بـدن بـه یبـدن از انتقـال یمعن به تناسخ هک دارند نظر اتفاق
    :است دسته چند بر انسان نفوس آنان نظربه است. نادرست عتیطب

    اند.دهیرس مالک به هک سعادت اهل نفوس ـ1
  .اندردهک سبک را آن از یدرجات هکبل انددهینرس مالک به هک سعادت اهل نفوس ـ2
  .انددهیرس ناقص سعادت به هک سعادت اهل نفوس ـ3
  گردند.یم میتقس دسته نیچند به هم هاآن هک شقاوت اهل نفوس ـ4
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 و مـرگ از پـس اند،دهیرس مالک به هک سعادت اهل از دسته آن نفوس ،آنان نظربه
 ابندییم دست یسعادت و سرور و لذت به و نندکیم عروج عقل عالم به بدن از ییجدا
 یانسـان قلـب بـه نـه و اسـت دهیشن را آن یگوش نه و است دهید را آن یچشم نه هک

 رد.یپـذینمـ انیـپا و شودینم قطع هرگز وصف، نیا با هک یلذت به است. ردهک خطور
  دارد. وجود يمتعدد نظرات ،انددهینرس مالک به هک گرید يهادسته درباره یول

 نفـوس هکـ نظرند نیا بر ،يو روانیپ و ارسطو مانند ،اندردهک ینف را تناسخ هک آنان
 در شـهیهم يبـرا ایـ یول رسندیم تجرد به و شوندیم جدا بدن از اگرچه هادسته نیا

 حـال نیـا در یمدت تا ای و مانندیم یباق یخلق يهاابحج و جهل و ظلمت و عذاب
 بکـمر جهل به هک هستند یسانک اول دسته ابند.ییم نجات آن از گاهآن مانند،یم یباق
 اسـت. یشـگیهم هـانیا عذاب ؛باشند گرفتار پست اریبس یاخالق اتکمل و اخالق و

 گرفتـار پست امالًک هن یول ناپسند اخالق و طیبس جهل بر هک هستند یسانک دوم دسته
  است. ریپذانیپا گروه، نیا عذاب ؛باشند

 ماننـد ،دارد شیگـرا تناسـخ بـه هـاآن يهاگفته ظاهر هک مانیکح از يگرید گروه
 ونـان،ی مـانیکح گـرید و افالطون سقراط، ثاغورس،یف انباذقلس، مون،یآغاثاذ هرمس،
 سـعادت اهل جز( هاگروه نیا نفوس هک نظرند نیا بر ،نیچ و هند بابل، فارس، مصر،
 امـر نیـا در هـاآن پردازند.یم يگرید بدن ریتدب به هکبل رسندینم تام تجرد به) املک

 از یبرخـ نمونه، عنوانبه .دارند یمختلف نظرات انتقال یچگونگ در اگرچه ،دارند اتفاق
 ریتـدب بـه نـاقص، يهاانسان نفوس رونیاز ا .اندرفتهیپذ را نوعهم بدن به انتقال هاآن
 زیـن را جنسهم بدن به انتقال یبرخ گر؛ید یوانیح بدن نه ،پردازندیم گرید انسان بدن
 بـه انتقـال یبرخـ اند؛دانسته درست زین را اهانیگ بدن به انتقال یبرخ اند؛دانسته مجاز

  اند.دانسته درست زین را جمادات
  .انددانسته نسخ را گرید یانسان بدن به انسان نفس انتقال
  اند.دانسته مسخ را گرید یوانیح بدن به انسان نفس انتقال
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  اند.دانسته فسخ را گرید ینبات بدن به انسان نفس انتقال
  اند.دانسته رسخ را گرید جماد بدن به انسان نفس انتقال
 هکـ هاآن نفوس هک است نیا اشراق خیش سخنان ظاهر ،يرازیش نیالدقطب نظر به
 شـوندیم منتقل یکفل اجرام به بدن از ییجدا از پس ،انددهیرس راه مهین به سعادت در
 منتقـل نبـات و معـادن بـه یولـ گردنـدیمـ منتقـل وانـاتیح بدن به اءیاشق نفوس و
  شوند.ینم

 عبـارت معاد هک است نیا تناسخ و معاد انیم تفاوت ،يرازیش نیصدرالد دگاهید از
 و انتقـال از اسـت عبـارت تناسخ و بتیغ عالم به شهادت عالم از روح انتقال از است
 آن شـهادت، عـالم گـر.ید بـدن بـه یبدن از انتقال با شهادت عالم نیهم در روح تردد
 لهیوسـبـه هکـ اسـت آن بیـغ عالم و شودیم كادرا يظاهر حواس لهیوسبه هک است
  گردد.یم كادرا یباطن حواس
 خیشـ هکـچنـان ،شدبا نزول گونهبه خواه ،داندیم نادرست را یتناسخ هرگونه يو
 بـدان الصـفااخوان هکچنان ،باشد صعود گونهبه خواه و ندکیم نقل بوذاسف از یاشراق
 نیـا در و اسـت مجـاز یجسـم هـر هبـ روح انتقال الصفا،اخوان نظربه دارند. شیگرا
 منتقـل كافـال عـالم بـه گـاهآن ،شوندیم زدوده آن از پست صفات وسته،یپ يهاانتقال
  گردد.یم

 در هکـ یزمان تا یول ،است بالقوه يامر آغاز در اگرچه یانسان نفس هر ،يو نظر به
 ؛ابـدییمـ مسـتقل وجـود ینـوعبـه و آوردیمـ دسـت به تیفعل ینوع ،است عتیطب
 بـهبـا توجـه  و ماندیم یباق بدن بدون عنصر، بدن شدن یمتالش از پس هک ياگونهبه

 آوردیمـ دستبه ینفسان اتکمل و یالقاخ صفات ،است داده انجام هک یاعمال و افعال
 و تناسـب) یدرنـدگ و یچرندگ طان،یش ،کمل( چهارگانه جواهر اجناس از یکی با هک

از  .گـرددیمـ محشـور دارد، تیسنخ آن با هک یصورت همان به و ندکیم دایپ تیسنخ
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 و رکـم هکـآن شود؛یم بالفعل کمل است، افتهی غلبه او بر متکح و علم هک آن رونیا
 بر صحر و شهوت هکآن شود؛یم بالفعل طانیش است، افتهی غلبه او بر جربزه و بیفر
 نـد،ک غلبـه او بـر اسـتیر حـبّ و غضب هکآن و گرددیم بالفعل چرنده ند،ک غلبه او

 محـض صـورت حسب به شد، گفته هک ياگونهبه شدن محشور شود.یم بالفعل درنده
  است. منفعل ماده بدون و

 دیـبا را او از شتریپ مانیکح و افالطون مانند ماکح از انینیشیپ دگاهید ،يو نظر به
 و اتیـآ از دسته آن ظاهر است. محال هک تناسخ به قول بر نه د،رک حمل ریتفس نیا بر
  رد.ک ریتفس گونهنیهم دیبارا  است تناسخ موهمکه  اتیروا
 گفتـه هکـنـانچ و میپردازیم يسهرورد آراي شرح به کنیا گذشت، چهآن انیب با
 چنـان ،يرازیشـ نیصدرالد گفته به هکبل است سازگار تناسخ با يو سخنان ظاهر ،شد
  است. رفتهیپذ را آن زین خود ییگو هک دهدیم شرح را تناسخ اهل آراي
  
  تناسخ درباره يسهرورد دگاهید
 ییگـو هکـ ندکیم دفاع تناسخ از چنان يسهرورد اگرچه هک است يادآوری به الزم

 دوطرفـه لیـدال و نـدکیمـ دیـترد آن در يبعد يهابخش در لیو است رفتهیذپ را آن
  داند.یم فیضع را) آن ینف و تناسخ(

 مـزاج هکـ لیـدل نیبـد ،دارد را ياسـفهبد نور افتیدر استعداد انسان مزاج و بدن
 انسـان بـدن بـا مـدبر نفـس ایـ ياسـفهبد نور نیبنابرا .هاستمزاج نیترمعتدل انسان
 یکـی ،انسـان بـدن بـا ياسفهبد نور مناسبت و تیسنخ لیدل دارد. تیخسن و مناسبت
 نـور یذاتـ يازمنـدین و فقـر يگـرید و اسـت ياسـفهبد نـور طلـب و بدن ياستدعا
 و اسـت نفس یذات فقر یکی ،بدن به یانسان نفس تعلق علت ،گرید ریتعب به .ياسفهبد

 و اسـت بـالقوه يامر ازآغ در انسان نفس نفس. از ازین رفع يبرا بدن تیتمام ،يگرید
 بـه قـوه از نفـس خـروج يبرا لهیوس نیبهتر بدن است. تیفعل به یابیدست به طالب
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 و افعـال ظهـور تیـقابل و اسـت معتدل آن مزاج ،شد گفته هکچنان رایز .است تیفعل
 بـه هکـ دارد یششک و تعلق بدن به نفس پس دارد،را  نفس يقوا اجتماع و انوار اظهار
  ندارد. یششک و تعلق نیچن يگرید جسم چیه

 و هـاآن یذاتـ نقـص اجسـام، بـه یانسـان مجـرد نفـوس تعلق علت هکآن حاصل
 يسـو از منظور نیا يبرا اجسام از یبرخ تیقابل و ییسو از مالکاست بهشان يازمندین
 نـازل آن در ياسـفهبد نـور هکـ اسـت یمنزلـ نیاولـ و نیبهتر انسان بدن است. گرید
  شود.یم

؛ ابـدی دسـت خـود ستهیشا ماالتک به نفساگر  منزل، نیاول در فسن ورود از پس
 تعلـقی جسـم چیهـ بـه بـدن، ازیی جدا از پس هک است املک سعادت اهل نفس نیا
 شـهوت،ی (جسـمان قیعال هکبل افتین دست خود ماالتک به نفس اگری ول. ردیگینم

 سـبک خاطرهب و رفت فروتر، بود هک چهآن از و ردک رسوخ آن در) طنتیش و غضب
 بـه، نبـود آني بـرا بـدن نیتـرمناسبی انسان بدن غضب، و شهوت به مربوط صفات
 نفـس گـردد.یمـ منتقـل خود افعال و عادات از برخاستهي هایژگیو مناسبي هابدن
 و چرنـده وانیـح بـالقوه و داشـت رای درنـدگ وی چرندگ استعداد آغاز در هی کانسان
 نیـاي بـرا هکـ ندکیم دایپ تیسنخیی هابدن با هک ودشیم گونهنیا بالفعل، بود درنده
  وانات.یحي هابدنی عن، یسودمندترند منظور
 قـاهر مدبر انوار هک خود مبدأ و اصل به یانسان نفس عالقه و ششک هک جاستنیا

 ،اسـت اتیجسمان و جسم عالم هک ظلمات به آن عالقه و افتی خواهد اهشک هستند،
 عـالم و جسـم عـتیطب بـا آن عـتیطب و شودیم یظلمان ،جهیدر نت و گرددیم افزوده
 در يو منـزل نیاولـ ،یانسـان بـدن ،ن صورتیدر ا ند.کیم دایپ تمام يسازگار ظلمت
 هکـ اند:گفته یشرق مانیکح گرید و بوذاسف هکچنان .بود خواهد ینزول تناسخ ای ریس
  است. یانسان نبد انسان، نفس يبرا يعنصر يهابدن همه االبوابباب و ورود راه
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 وارد ،اسـت یانسـان بـدن هک منزل نیاول به يزیچ تا هک است نیا سخن نیا یمعن
 انسـان بـدن از منـازل ریسـا بـه ورود راه و گردد وارد منازل گرید به تواندینم ،نشود
  گذرد.یم

 نخسـت، ریتفسـ رد:کـ ریتفسـ دوگونـه به توانیم را یانسان بدن بودن االبوابباب
 تـا و اسـت یانسـان بدن عت،یطب به مجرد و مدبر انوار ورود راه یعنی است عام ریتفس
 سخن نیا يالزمه شود. وارد وانیح بدن در تواندینم ،نشود وارد انسان بدن در ينور
 يهـاانسان همان واناتیح هکبل باشد نداشته وجود باالصاله یوانیح چیه هک است نیا

 هکـنیـا بر یمبن انیاشراق گرید و وذاسفب سخن هستند. تناسخ رهیزنج در شده گرفتار
 ریتفسـ نیهمـ در ،اسـت یانسـان یبـدن عنصر، يهابدن همه اتیح االبوابباب و راه

 یبرخ هک دگاه،ید نیا از .است ردهک حیتصر بدان زین يرازیش نیالدقطبو  دارد ظهور
 اتیح از يامرحله در وانات،یح يهمه اند،آورده آن دییتأ در زین را اتیروا و اتیآ از

  اند.رسانده تیفعل به را خود سیخس يقوا هک اندبوده انسان خود
 انسان مدبر نفس و ياسفهبد نور ورود راه یعنی ،است خاص ریتفس آن دوم ریتفس

 انتقـال هک يسهرورد نظر نیا با ریتفس نیا گذرد.یم انسان بدن از واناتیح يهابدن به
 انکـام عـدم از مقصـود رایـز .اسـت سازگار ،ستین نکمم انسان به واناتیح از نفس
 سـقوط هکـ یانسـان نفـس نه ،است واناتیح خاص نفس به مربوط تنها ،یانتقال نیچن
 آزاد و رهـا ،اسـت ردهکـ سـقوط هکـ انسان نفس هک اندردهک حیتصر رایز .است ردهک
  ندارد. زین امتناع یول ستین یانسان بدن به بازگشت یمعن به نیا اگرچه شود.یم

 یخلقـ صـفات و یظلمـان يهـاأتیـه در ياسفهبد نور استقرار با ،ر هر صورتد
 یبـدن به ،آن از ییجدا ای یانسان بدن یفروپاش از پس درندگان، و چرندگان با مناسب
 ،باشـد داشـته مناسـبت و تیسـنخ آن یتسـابکا صفات و هاأتیه با هک شودیم منتقل
 و دارد اقیاشـت ییهـابدن چنان به ینانسا نفس هم ن صورتیدر ا وانات.یح بدن مانند
 بـا و هسـتند ظلمـات اقسام از هردو رایز ،هستند مشتاق ینفس نیچن به هابدن آن هم
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  است. هیدوسو ششک عامل تیسنخ و دارند تیسنخ هم
 آن مشتاق خلق، آن صاحب هک دارد خود مناسب یبدن ناپسند، اخالق از یخلق هر
 بـا رکم و ترس خلق پلنگ؛ و ریش بدن با تهور و برکت خلق نمونه، عنوانبه .است بدن
 نـه؛یبوز و مـونیم بـدن بـا ردنک دیتقل را یسک رفتار و ردنک مسخره خلق روباه؛ بدن
 شهوت و حرص طاووس؛ بدن با غرور و عجب خلق فتار؛ک بدن با يدزد و قتل خلق
 مناسـبت مورچـه بـدن بـا حـرص و موش بدن با حرص و يدزد خلق ؛كخو بدن با

 بـا يادرجـه هر هک دارند یدرجات ضعف و شدت جهت از هاخلق نیا از کیهر .دارد
  دارند. مناسبت واناتیح از یصنف ای ینوع بدن

  
  تناسخ االتکاش
 هیـارا آن ردّ بـر یلیدال ،دانندیم باطل را آن و بوده تناسخ رکمن هک ییمشا مانیکح
 و لیـدال نیـا از یبرخـ .پـردازدیمـ هـاآن از ییگـوپاسـخ به اشراق خیش هک اندردهک

  است: قرار نیا از آن يهاپاسخ
  
  انطباق امتناع ـ1
 خـارج آن از او نفس و رودیم نیب از هک یانسان هر بدن و باشد درست تناسخ اگر

 نیـا بـه .باشد دهینوآفر و ائنک بدن دیبا بدن آن شود،یم وارد يگرید بدن به شود،یم
 يفاسـد بـدن از هکـ یروحـ تا باشد داشته وجود یروح بدون دهینوآفر بدن هک یمعن
 هکـ هنهک بدن یکی ؛دارد یبستگ بدن دو بر تناسخ پس شود. وارد آن در ،رودیم رونیب
 آن در هنـهک بـدن از نشـد رونیب از پس روح هک دهینوآفر بدن گرید و رودیم انیم از
 يهابدن دتعدا دیبا ،تناسخ یدرست در صورت هک است نیا انطباق مسأله شود.یم وارد
 تـا باشـند داشته کیبهکی تناظر و باشند برابر دهینوآفر يهابدن با رفته انیم از و فاسد
 بـر فاسد يهابدن نه گردد. وارد دهینوآفر بدن در و شود رونیب فاسد بدن کی از روح
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 تعـداد و نباشـد انطبـاق اگـر رایز س.کبرع نه و باشد افزون ائنک و دهینوآفر يهابدن
 .اسـت محـال هردو هک بود خواهد مطرح فرض دو نباشد، برابر ائنک و فاسد يهابدن
 و هـابـدن از شـده رونیـب ارواح ایـ ائنکـ و فاسد يهابدن انطباق عدمبر فرض  رایز
 هابدن آن از شده رونیب ارواح جهیدر نت و شترندیب هنهک يهابدن ای ـ1 د،یجد يهابدن
 .اسـت نادرسـت فـرض هردو هستند. هاآن از مترک ای ـ2 و شترندیب دیجد يهابدن بر
 و اریبسـ ارواح انیـم هسـتند، دیجد يهابدن بر افزون ارواح هک نخستبر فرض  رایز
 ن صـورتیدر ا داشت. خواهد وجود يریدرگ و تزاحم كاند يهابدن تصاحب سر بر
    است: تصور قابل فرض دو

. شـود بـدن آن در گـرید روح ورود از مانع بدنیک  ریسخت با ارواح ازیک هر ـ1
    ند.کیمي ریجلوگ خانهکی اشترا استفاده و دیجد مستأجر ورود از هي کمستأجر مانند
 ردهکـ تصـرف آن در هکـ یبـدن همان در گرید روح ورود از ارواح از کیچیه ـ2
 همـه اول، فرض در رایز .است نادرستو  محال فرض دو نیا ند.کن يریجلوگ است،
 محـال ارواح لیـتعطه ک یدر حال بود، خواهند بدن بدون و معطل نفوس از يتعداد ای

 هـم نیـا هک باشند داشته آن از شتریب ای روح دو ها،بدن از یبرخ دوم، فرض در است.
) دارد روح چنـد ایـ دو هک یبدن هر( یسک هر هک است نیا آن امدیپ رایز .است محال
در  و اسـت آن سنفـ بـه یبـدن هـر و صورت به يزیچ هر تیهو رایز باشد نفر چند

 و اسـت واحـد بـودن ریـثک نیـا و دارد شتریب ای و تیهو دو يفرد هر ،تعدد صورت
  محال.
 هکـ اسـت نیا به) دارد یفزون ارواح بر دیجد يهابدن هک( دوم فرض ینادرست اما
 بـدن کیـ از شـتریب بـه یروحـ هر ـ1 است: تصور قابل فرض دو زین ن صورتیدر ا
 دو خـود دوم فـرض نیـا رد.یـبگ تعلـق بـدن کیـ به اتنه یروح هر ـ2 رد.یبگ تعلق

 يبـرا بـدن، کی به یروح هر تعلق و ارواح بر هابدن یفزون خاطربه ـ1 دارد: صورت
 دیـجد يهـابدن ،جهیدر نت و شود دهیآفر دیجد روح روح، بدون و ماندهیباق يهابدن
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 دیـجد روح هکـ يادسـته و دارنـد شده نسخ و هنهک روح هک يادسته ؛شوند دسته دو
 یبـاق روح بـدون هکـبل نشـود دهیـآفر دیجد روح مانده،یباق يهابدن يبرا ـ2 دارند

    را:یز است، محال شده ادی يهافرض همه بمانند.
 دو فـردیک  هک است نیا امدشیپ، ردیبگ تعلق بدنیک  از شتریب بهی روح اگر ـ1
 ریـثک و باشـد فرد، یک همه افراد ای فرد هردو ای باشد ریثک واحد و باشد داشته تیهو
 استیکی  روح، بودن واحدبه دلیل  چند، هر دارد بدن دو هی کروح رایز. باشد واحد
 دو چـون و شـد خواهـد ریـثک واحد، پس. استیکی  از شیب بدن، تعدد خاطربهی ول
یکـی  دو آن دو، آن بـه روحیـک  تعلق خاطربهی ول است متعدد پس دارد وجود بدن
 محـال واحـد، بـودن ریثک همانند ریثک بودن واحد و است شده واحد ریثک پس، هستند
    است. محال بدنیک  از شیب به روحیک  ورود پس است.
 هابدن از مترک ارواح هک جاآن از رد،ینگ تعلق بدن کی از شیب به روح کی اگر ـ2
 ایـ شـوند، دهیـآفر دیجد ارواح اگر شود.ینم ای شودیم دهیآفر دیجد روح ای هستند،
 حیتـرج نیـا و یتناسخ و هنهک روح یبرخ و باشند داشته دیجد روح هابدن از یخبر

 هکـ اسـت نیـا امـدشیپ نشـوند، دهیآفر دیجد ارواح اگر محال. و است مرجح بدون
 محال هم نیا هک بمانند نفس بدون دارند، نفس افتیدر استعداد هک ییهابدن از یبرخ
 كامسـا ای است فرض خالف هک هاستبدن استعداد فقدان ای امر نیا علت رایز .است
  است. ناسازگار نوراالنوار یذات تیاضیف و غنا با همآن هک فاعل

 قابـل ریـغ يامـدهایپ انطبـاق، عـدم و اسـت انطبـاق بـر فرع تناسخ، هکآن حاصل
 ایـ یفزون یعنی ستین رشیپذ قابل زین انطباق یطرف از .است نادرست و دارد یرشیپذ
 یعقل یفرض تنها زین آن يبرابر ،است نادرست ،شد گفته هکچنان هابدن از ارواح یمک

 بـا هکـچنـان شـترند.یب مراتـببه فاسدات از ائناتک رایز ،ندارد وجود در واقع و است
 شـوند،یمـ دهیآفر هک ییهامورچه تعداد يروز هر در هک شودیم معلوم یتوجه كاند
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 صیحـر يهـامرده به رسد چه تا است سال نیچند طول در یانسان يهامرده از شیب
 و شـوند وارد هـامورچه بدن در هامرده از دسته نیا ارواح دیبا تناسخ بر بنا هک آزاریب

 يهـامـرگ مانند ،رندیمیم هاانسان د،یجد يهامورچه برابر نیچند روز کی در یگاه
 انطبـاق تناسـخ، شـرط پس ست.ین هامورچه ریثکت فصل هک زمستان در ژهیوبه یعموم
  است. نادرست تجربهبر اساس  ای و ستین نکمم عقالً ای انطباق و است

 هکـ یصـیحر انسان هر هک ستین نیا انطباق شرط رایز .است نکمم انطباق پاسخ:
 نیـا روح است نکمم هکبل ،شود وارد يامورچه بدن به لحظه همان روحش رد،یمیم

 بـه شدن منتقل از شیپ و باشد شده جدا اشیانسان بدن از شیپ انیسال صیحر انسان
 نوبـت هکـ کنـیا و باشـد شده وارد خود سنخهم گرید واناتیح بدن به ،مورچه بدن
 هکـنیـا بـر عـالوه .باشد شده دهیآفر هم مورچه است، دهیفرارس مورچه بدن به انتقال
 حـلّ را انطبـاق مسـأله متکح تناسخ،بر فرض  و است مانهیکح يامر شیزا و مرگ
  ند.کیم

  
  روح افتیدر يریفراگ اداستعد ـ2
 یانسـان مـزاج خواه ،یمزاج هر هک استاین  تناسخ بر ییمشا مانیکح دوم الکاش
 لیـتعط چـون و دارد را قـاهر نـور از روح افـتیدر اسـتعداد ،یرانسـانیغ خواه ،باشد

 و دهـدیمـ یروحـ ،یمزاجـ هـر بـه نوراالنوار ای قاهر انوار پس است، محال استعداد
 حـال و سـتین روح بـدون یبدن چیه و دارند را خود ژهیو روح ا،هبدن همه نیبنابرا
 اگـر اسـت. محـال تناسـخ پـس است. روح بدون يهابدن وجود بر فرع تناسخ هکآن
 روح از یخـال بـدن باشـند، روح يدارا روح، افـتیدر استعداد خاطربه هابدن يهمه
 منتقـل روح بدون بدن آن به و شود جدا بدنش از انسان روح تا داشت نخواهد وجود
  دهد. رخ تناسخ و گردد

ی ارواحـ افـتیدر) انسـان از ریـغ( وانـاتیحي هابدن استعداد است نکمم پاسخ:
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 هکـنیا گر،ید ریتعب به د.یجد ارواح افتیدر نه، رودیم رونیب هاانسان بدن از هک باشد
 ارد،د دیـجدنیـز روح  و خـود ژهیـو روح افتیدر استعداد انسان بدن از ریغنی بد هر
  بود. نخواهد تناسخ بری الکاش نیبنابرا ست،ین ریپذاثبات
  
  وانیح بدن نشیآفر با یانسان بدن فساد زمان اتصال ضرورت ـ3
 آن روح تـا شـود دهیآفر یوانیح ،یانسان هر مردن از پس باشد، درست تناسخ اگر
 پـس .نـدارد لیـدل ،يزیـچ نیچنـ هکآن حال و شود منتقل دهینوآفر بدن به مرده بدن
  ست.ین درست تناسخ ن،یبنابرا و ندارد ضرورت شده ادی زمان دو اتصال
 مرگ از پس فاصله بدون هک یوانیح یبدن به شده جدا انسان بدن از هک یروح اگر
 محـال شـد، گفتـه هکچنان لیتعط و ماندیم معطل ،اوالً ،نشود وارد شده دهیآفر انسان
 شـهیهم توانـدیم ند،ک يسپر بدن بدون را یانزم بتواند شده ادی روح اگر ،اًیثان و است
در  تناسـخ پـس داشت. نخواهد یوجه تناسخ ،ن صورتیدر ا و بماند یباقبدن  بدون
 بـدن فاصله بدون انسان، کی بدن شدن یمتالش از پس هک است رشیپذ قابل یصورت
  ندارد. یلیدل يزیچ نیچن هکآن حال و شود دهیآفر وانیح کی

 وقت اتصال بر لیدل تناسخ خود گر،ید لیدال با تناسخ اثبات در صورت اوالً پاسخ:
 شـده يریـگانـدازه متکح و دقتبه عالم حوادث اًیثان است. بدن دو نشیآفر و مردن
 زیـچچیهـ بـدن، کیـ مرگ با دیجد نشیآفر یهمراه مانند يامور هک ياگونهبه ،است
 .دانـدیمـ آورگفتش را یهمزمان ال،کاش در هر صورت ست.ین يآورشگفت و بیغر
 در چـهآن هکـنیـا بـر عالوه است. آورشگفت یهست عالم همه هک است نیا آن پاسخ
  است. بسنده زین الکاش نیا حل يبرا ،شد گفته مکی الکاش به پاسخ
  

  نفس بقاء
 .گردندیبازم همبه در واقع هک است طرح قابل مستقل ظاهربه بحث دو یلک طوربه
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 از ییجـدا از پس انسان يریناپذعدم ،دوم و بالفعل مجرد جوهر يریناپذعدم ،نخست
 بـدان زیـن مـانیکح از کیـچیه و ستین ریدپذیترد بالفعل مجردات يریناپذعدم بدن.
 هکـ ردیپـذیمـ عـدم لیـدل نیبـد ای ،است ریپذعدم هک يزیچ هر رایز اند،نبرده گمان
 وجـودش عوامل از یکی یعنی ؛است داده دست از ،دارد اثر آن وجود در هک را يزیچ
 اسـت. آمـده دیپد ،دارد ریتأث آن عدم در هک يزیچ هک لیدل نیبد ای ،باشد رفته انیم از
 ایـ است زیچ آن موجبات و هانهیزم ط،یشرا عدم خاطربه ای يزیچ عدم گر،ید ریتعب به
 صادق مجردات درباره شده ادی امر دو از کیچیه چون و است آن ضد وجود رخاطبه
  رند.یناپذعدم مجردات نیبنابرا ،ستین

 يدرباره یلک طوربه عوامل نیا هک رندیناپذعدم خاطرنیبد مجردات علل ای عوامل
 و اسـت) صـورت و مـاده ت،یـغا فاعل،( چهارگانه يهاعلت از یکی موجودات ریسا
 صـورت و مـاده بـر هـاآن وجود نیبنابرا ،ندارند يصور و يماد علت مجردات چون
  بروند. انیم از مجردات هاآن شدن معدوم با تا ندارد یبستگ
 ایـ هـاآن تیـغا و فاعل رایز ،است محال زین مجردات تیغا و فاعل رفتن انیم از

 مجـردات وجـود علـل ن،یبنابرا .دانجامیم واجب الوجود به ای و است واجب الوجود
 و موضـوع بر متوقف تیضد واست  موضوع و محل فاقد مجرد چون و رندیناپذعدم
 .شـود هـاآن عـدم سـبب هاآن ضد وجود تا ندارند هم ضد مجردات پس است، محل
    است. محال مجردات شدن معدوم ن،یبنابرا
 هماننـد ،یمبـان از یبرخـبر اسـاس  و یجهت از اگرچه انسان نفس يریناپذعدم اما
 تفـاوت آن بـا گـر،ید یمبان یبرخبر اساس  و گرید یجهت از یول است نخست مسأله
 داشـته دهیـعق بـدن از ییجـدا هنگامبه یانسان نفس بالفعل تجرد به یمیکح اگر .دارد
 و داشـت نخواهـد یتفـاوت چیهـ نخسـت مسـأله بـا انسـان نفـس يبقـا مسأله باشد،
 زیـن انسـان نفس يریناپذعدم ،است یبرهان يامر مجردات، يریناپذعدم هک گونههمان
 مجـرد بدن از ییجدا هنگامبه انسان سنف یسانک يدهیعق به اگر یول .است گونهنیهم
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 ریـغ يامسـأله ،بدن از ییجدا از پس انسان نفس يماندگار و بقاء مسأله نباشد، بالفعل
 تـهکن نیهمـ بـه مسـأله نیـا در مانیکح اختالف علت دیشا و است نخست مسأله از

  بازگردد.
 برهـان بـه کنـیا شـد، گفته یاسالم يماکح یلک دگاهید درباره چهآن به توجه با
 برهـان يمحتـوا م.یپـردازیم بدن از ییجدا از پس نفس يبقا بر يسهرورد نظر مورد
 مطـرح یاسـالم يمـاکح دگاهیـد از یلک طوربه هک است يزیچ همان يااندازه تا يو

  دارد. زین ییهاتفاوت اگرچه ،است شده
  

  یانسان نفس بقاء برهان
 .رودینمـ انیـم از و ردیپذینم عدم بدن، از ییجدا از پس) انسان نفس( مجرد نور

  است: احتماالت نیا از یکی آن ينابود و عدم علت ،باشد ریپذعدم يزیچ اگر رایز
  باشد. خود عدم یمقتض ذاتش و باشد خودش آن، عدم علت ـ1
 و آورده دیـپد را آن هکـ یعلتـ همان یعنی ؛باشد آن وجود علت آن، عدم علت ـ2
  سازد. ودناب را آن است، دهیبخش وجود بدان
  باشد. آن مزاحم امور و اضداد آن، ينابود علت ـ3
 آن محـل و معـداّت و هـانـهیزم ط،یشرا رییتغ ای رفتن انیم از آن، ينابود علت ـ4
  باشد.
 نفـوس يریپـذعـدم پـس ،سـتین درسـت شده ادی يهافرض از کیچیه چون و
  است. محال و نادرست زین یانسان

 اصـل از باشد، خودش آن، عدم علت اگر هک است لیدل نیبد مکی فرض ینادرست
 انیـم ییجدا چون و است آن عدم علت نفس، ذات فرض، نیا در رایز آمد،ینم دیپد
 نیبنـابرا و شـودینمـ جـدا آن ذات از نفـس عـدم پـس ست،ین نکمم معلول و علت
 دهـدیمـ نشـان نفس وجود است. آمده وجودبه هکآن حال و آمدینم وجودبه گاهچیه
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  ست.ین عدمش علت و یمقتض آن تذا هک
 نـور ،اسـت داده وجـود نفـس به هک یعلت ،اوالً رایز ،است نادرست زین دوم فرض
 و یبـاق حـال، کی بر وستهیپ و ستین ریرپذییتغ است، مجرد چون و است مجرد قاهر
 حال، آن در هک است گونههمان شهیهم است، آورده دیپد را نفس هک یعلت است. دائم
 را آن و شـود منصـرف نفس جادیا از هک يگرید حال در نه ،است آورده دیپد را نفس
  سازد. نابود
 نور شعاع) نفس( مدبر نور گر،ید ریتعب به و است خودش علت لوازم از نفس ،اًیثان
 شـعاع نـور، منبـع هکنیا به رسد چه ،است محال نور منبع از شعاع ییجدا است. قاهر
 و ثابـت ،يابد ،یازل) قاهر انوار( نور منبع نیا ه،کنیا بر عالوه بردارد. انیم از را خود

 تـا ،است آورده دیپد را یشعاع نیچن ازل در هک گونههمان ن،یبنابرا .است ریرناپذییتغ
 گفتـه يرازیشـ نیالدقطب هکچنان هک است يادآوری به الزم دارد.یم نگه را آن زین ابد
 نـد.کیمـ ینف را آن حدوث است، اهرق انوار ذات لوازم از نفس هکنیا به مکح ،است
 یپـ در را احتمـال نیـا ،است بدن حدوث به مشروط آن بودن الزم هک شود گفته اگر
  باشد. بدن يبقا به مشروط زین آن يماندگار هک دارد

 مزاحمـت تجردشـان، خـاطربـه مجردات انیم رایز ،است نادرست زین سوم فرض
 سـبب تـا ندارنـد یمزاحم و معارض ونهگچیه ن،یبنابرا .تیضد به رسد چه تا ستین

  شود. هاآن ینابودن
 حـوزه از معـدات، و طیشـرا رایـز .است نیشیپ يهافرض مانند زین چهارم فرض
 بـه نیبنابرا .دارد ارتباط یجسمان و يماد موجودات به و است رونیب مجرد موجودات

 یبسـتگ عـداتم و اسـتعدادها هـا،نـهیزم به بدن، از ییجدا هنگام به نفس تجرد مکح
  برود. انیم از زین نفس ها،آن رفتن انیم از با تا ندارد
 آن و اسـت نفـس دوام و وجـود حـدوث، در بـدن نقش ماند،یمی باق هي کاتهکن
 اگـر و شـودینم دهیآفر بدن بدون آغاز از چرا، نداردی وابستگ بدن به نفس اگر هکنیا
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 مـتکحبـر اسـاس  آن پاسـخ انـد.میمـی باقبدن  بدون انیپا در چرا دارد،ی وابستگ
 اسـت. وجـود درکیک تشـ زین و نفس بودن البقاء یۀالحدوث و روحان یۀجسمان، هیمتعال
 انیـپا دری ولـ اسـت بـدن بـه ازمندین آغاز در اشيوجود مرتبه ضعف خاطربه نفس
 از آن پاسخ اشراق متکحبر اساس  و شودیم ازینیب بدن از آن، وجود شدت خاطربه
 بـا هگـاه کـآن است. آالت و ابزاري دارا هک استي مجرد موجود نفس است: قرار نیا

 نفـس داد، دسـت از را بـودن نفـس آلـت و ابزاری ستگیشا و رفت انیم از بدن مرگ،
 اگـر هکـچنان. داشت نخواهدی عیطب افعالدر نتیجه  و ماندیمی باق آالت و ابزار بدون
 خـاطربه اگرچه، شد نخواهد وارد نجار دوام و وجودبهی انیز برود، انیم از شهیت و اره

ي نجـار بـه منحصر نجار، اری کول، دي کننجار تواندینم ،ينجار آالت و ابزار نداشتن
  است. گونهنیهم زین نفس ست.ین

  

  الثانی فصل
  النور عالم یال الطاهرة االنوار خالص انیب یف

 منـه ثـرکأ یالقدس النور عالم یال شوقه ونکی البرزخ، شواغل قهرهی لم اذا المدبّر النور
 و یغنـ ازدادو  القاهر النور یال محبّۀً و عشقاً ازداد ضوءاً، و نوراً ازداد لّماکف الغواسق. یال

 جـذبُ حجبهـا مـا ر،یالتـأث قوّة ۀیرمتناهیغ المتصرّفۀ االنوار انتک ولو نوراالنوار. من قرباً
 يقـوو  الغاسـقۀ الجواهر قهرت اذا ۀیاالسفهبد االنوارو  يالنور االفق عن البرازخ شواغل
 االتّصـال ۀکـمل لهـا حصـلو  القاهرة باالنوار استضاءتو  النور عالم یال شوقها و عشقها
 و قوّتهـا مـالکل ياخـر اصٍیص یال تنجذبال هایاصیص انفسدت فاذا المحض، النور بعالم
 یال نجذبی لسنخه العشاق مۀیالعظ بالشوارق يالمتقوّ النورو  النور عینابی یال انجذابها شدّة

 تخلّصیـف هـا.یال نزوع له ونکیالو  یاصیالص هذه مثل یال نجذبیال النورو  وةیالح نبوعی
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 مـن انکـ لمّاو  نیسیالقدّ القواهر و نوراالنوار تقدّس اًیقدس ریصی و المحض النور عالم یال
 أقـرب الظلمـات عن تجرّداً الناس ثرکأ انک بالصفات، بل انکبالم القرب تصوّریال يالمباد
  منها.
 یالـ ارتفاعـاً و انجذاباً أتّم شوقاً فاألتّم نوراالنوار، یال ۀکالدّرا الذوات حامل الشوق و
 كادرا األلـمو  کذل لوصول هکادرا و الشئ مالئم وصول اللذّة انّ علمتَ لماو  یاألعل النور

 ال و المجـرّد لنورا من اتکاالدرا عیجمو  ذاک هو ثیح من للشئ مالئم ریغ هو ما حصول
 یفـ اللذّات انّ عرفتَ قد و مایس مالئماته، و مالهک من ألذّ و أعظم شئ فال منه، كأدر شئ

 و ۀیـظلمان ئـاتیه لها المالئم ریالغو  ظاللها یه و ترشحت منها المجرّدة االنوار طلسمات
 مـا ۀیسفهبداال االنوارو  کذل یال شوقها و المظلمۀ البرازخ صحبۀ من تلحقها غاسقۀ ظالل
 التتـألّم و ماالتهـاکب تلتـذّ ال رة،یـثکال ۀیـالبرزخ الشـواغل و ۀیصـیالص عالقۀ معها دامت

ط هو و عاهۀ ازهفته أو مشتهاه هیال وصل اذا رکالس دیشدک بعاهاتها،  ریـغ ره،کس یف متخبّ
در  اذا نیالعنک فهو الحقّۀ، اللذّة رکأن و ۀیالنور القواهر باشراقات لتذّی لم منو  أصابه لما كمُ

  الوقاع. لذّة رکأن
 اتهاکادرا اختالف حسب یعل ياخر لحاسّۀ سیل ألماً و لذّةً الحواسّ من لّکل انّ ماک و

 محبّتـه و قهـره یقـوّتَ اعطـاء االسفهبد النور مالکو  الغضب و للشهوة ما ذاکو  ماالتهاک و
طی أن ینبغیف المحبّۀ، ذاکو  سنخه یف تحته ما یعل للنور القهر فانّ حقّهما،  یعلـ قهـره سلّ

 عشقه و محبّتۀ قعیف الشقاوة، هیعل تبک انک انو  النور عالم یال محبّته و ۀیالظلمان ۀیصیالص
 و ذاتـه عرف اذا ،ینبغی ماک النور عالم یال محبّته قعی انّماو  الظلمات قهرهیف الغواسق، یعل

 انکـ لمّـاو  ۀیالبشر لطاقۀا حسب یعل نحوها و المعاد و الوجود بیترت و النور عالم عرف
 و ۀیالشـهوان االمور یف االعتدال االخالق فأجود اً،یضرور ضاًیأ بها ۀیالعنا و ۀیصیالص ریتدب

  ۀ.یالبدن المهمّات یال رکالف صرف یف و ۀیالغضب
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 النور یتجلّ اذاو  النور عالم یف رهکف ثرکأ و اآلخرة همّه ثرکأ نکی لم لمن خالص ال و
 البرازخ، رجس من تطّهرو  وةیالح و النور نبوعی عشق و قیالحقا یعل العباالطّ ياالسفهبد

 هیـعل سـتکانع و ۀ؛یصـیالص عـن تخلّـص البدن، موت بعد المحض النور عالم شاهد فاذا
 هیـال االشارة سبقت ما یعل الواسطۀ مع و واسطۀ ریغ من نوراالنوار من یالتتناه اشراقات

 واحـدٍ لک من ـ اآلزال یف ۀیالمتناه ریالغ الطاهرة ۀیهبداالسف منو  ذاک ضاًیأ القواهر منو 
 الحـقٍ لّکو  یالتتناه لذّةً لتذّیف ـ یالتتناه مراراً واحدٍ لک من هیعل أشرق ما و نوره واحدٍ

 یهو  یالتتناه أنوار هیعل رهیغ من و رهیغ یعل منه قعیو  السوابق به لتذّیو  بالسوابق لتذّی
  مشاهدته. و نوراالنوار جالل اشراق رونقها یف دیزی ۀیرنو ۀیعقل ریاود و اشراقات

 فلذّتـه ۀ،یـالظلمان ثلـث یالـ قـاسیال هکمدرَ و هکادرا و المجرد النور كمدر انّ ماک و
 حصـلت انّمـا ضـاًیأ ۀیبرزخ لذّة لّک و فیک العالم؛ هذا یف بها حاطیالو  لذتّها یال التقاس

 يالـذ فـانّ الحقّۀ. اللذّات عن رشح ضاًیأ الوقاع لذّة أنّ یحت البرازخ، یعل رشّ ينور بأمر
 لذّتـه تّمیـ و ؛ينور شوب هیف جماالً و برزخاً االّ یشتهیال بل ت،یالم انیات یشتهیال واقعی

 و النـور معلـوالت أحد یه یالت ۀکبالحرو  معلوالته و النور عشّاق أحد یه یالت بالحرارة
 النـور عـالم من فوقع ،یاألنث قهری أن رکالذ دیری یحت قهره و محبّته قوّتا كتحرّیو  عشّاقه
 یعل المعلول و العلّۀ یف ما نسبۀ یعل یاألنث یعل الذّل مع محبّۀو  رکالذ یعل قهر مع محبّۀ

 طلـب کذلـ انّمـاو  یالبرزخـ الحجاب رتفعی ثیبح بصاحبه تّحدی أن دیری لّکو  سبق ما
  .هیف حجاب ال يالذ النور عالم لذّات ياالسفهبد للنور
 النـور انّ مـاکو  یالجرم ال یالعقل االتّحاد هو انّما المجرّدة، االنوار نیب يالذ االتّحاد و

ره، ۀیصیالص انتک و بالبرزخ تعلّق له انک لما ياالسفهبد  نکـی لـم ان و هایف أنّه فتوهّم مَظهَ
 و نوراالنـوار و ۀیـالعال القـاهرة االنوار من قربها شدّة من فارقت، اذا المدبّرة فاالنوار ها؛یف
 انتک ماک للمدبّرات مظاهر القاهرة االنوار ریصیف .یه انّها تتوهّم معها، ۀیالعشق عالقتها ثرةک
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 عالمنـا یف اللذّة و االنس ازداد بالغلبۀ، المشوبۀ المحبّۀ زدادیما بحسبو  لها مظاهر االبدان
 التّـام القهـر و التّامـۀ قّۀالح المحبّۀ عالم یف کقول فما هنا؛یه هذا وانات.یالح تعاشق ذاکو 

  وة؟یح و صیبص و نور لّهک يالذ ن،یالخالص
 رانیصـی ال نیئیشـ فـانّ واحـداً، ئاًیش المفارقۀ بعد ریتص المجرّدة االنوار أنّ التظنّنّ و

 انعـدم و أحـدهما یبقـ ان و اتّحاد؛ فال انعدما، ان و اتّحاد؛ فال الهما،ک یبق ان ألنّه واحداً،
 یفهـ التنعـدم، المجـرّداتو  امتـزاج و اتّصـال االجسام ریغ یف سیلو  اداتّح فال اآلخر،
 یعلـ یبتنـی تخصّص و اشراقاتها و بانوارها شعورها و بذاتها لشعورها اًیعقل ازاًیامت ممتازة

ل مظاهر ایالمرا صارت ماک التّامۀ، االنوار مظاهرها ریصی بل ؛یاصیالص تصرّفات ثُ  ضـرباً المُ
 مشـاهدةٍ و قهـرٍ و عشـقٍ و لذّة یف فتقع القاهرة، االنوار سلطان مدبّراتال یعل قعیف للمثل.

 ،کهنال ۀیمنتف للعدم القابلۀ عۀیالطب اذ مفسدٍ، ریغ یاألعل العالم قهرو  مّا لذّة کبذل قاسیال
 و لهـم یطوب« یتعال اهللا بقدس مقدّسۀ بالقواهر هۀیالشب الطاهرة المدبّراتو  اللذّة ملکی بل

  66».مآب حسن
  

  سعادت اهل از امالنک گاهیجا ای نور عالم به مدبر انوار بازگشت
 مـالک بـه سـعادت در هک است يمدبر انوار از دسته آن گاهیجا ،فصل نیا موضوع

 در هـم و انـدافتـهی دسـت خود ستهیشا مقام بهنظري  متکح در هم یعنی ؛انددهیرس
 و) ينظـر متکح( قیقاح بر اطالع با ياسفهبد نور هرگاه يو نظر به .یعمل متکح
 ،گـردد آراسته عمل و علم به و دینما یتجل) یعمل متکح( برزخ یآلودگ از هارتط
 اشراقات بازتاب از و افتهی ارتقا محض نور عالم به و ابدییم نجات بدن از یلک طوربه

 مطـرح گـرید فصـل در مـدبر انـوار گـرید سرنوشـت شد. خواهد برخوردار ینامتناه

                                                 
   .28رعد، ـ 66
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  شد. خواهد
یی توانـا و هسـتندی متنـاه ریتأث قوت جهت ازی انسان نفوس ای بدن در مدبر انوار
 جـذب ای شد، گفته شتریپ هکچنان بود،ی نامتناه هاآنیی توانا اگر رایز. ندارندی نامتناه
هـم  هـاآن جذب هم اگریا  و شدندینم هاآني هاششک و اشتغاالت و جسم و برزخ
 و توجه شد.ینم نور عالم از هاآنیی جدا و تیممحرو سبب هاآن به اشتغال شدند،یم

 نسـبت توجه نیا تیسبب ژهیوبه هاآن به مربوطي هاششک و بدن و عتیطب به اشتغال
  هاست.آني رگذاریتأث و توان تیمحدودي دهندهنشان نور، عالم از هاآن غفلت به

 يجـا در هکـنانچ ها،آن آثار و توان بودن یمتناه و تیمحدود رغمیعل مدبر انوار
 از فروتـر نـور، تیـتمام و شـدت جهت از اگرچه ،هستند نور عالم از شد، گفته خود
 بـه بازگشـت تـوان و استعداد هک است خاطر نیهمبه .دارند قرار یعرض و یطول انوار
 بـه جـذب زانیـم بـهبـا توجـه  انـوار نیا .دارند هاستآن یاصل منزل هک را نور عالم
 میتقسـ دسـته چنـد بـه ،ینبـد و يمـاد يهـاجذبـه و غاالتاشـت در انغمار و عتیطب
  شوند:یم

  باشند. شده آلوده يماد دوراتک و شهوات به هک يمدبر انوار ـ1
 پـالوده و كپـا و باشند نشده آلوده يماد دوراتک و شهوات به هک يمدبر انوار ـ2
  باشند. آن از

 جـهیدر نت هکـ اندبهرهیب ای و برخوردارند یقیحق علوم از ای دسته دو نیا از کیهر
  :شوندیم میتقس دسته چهار به مدبر انوار
  اند.شده آلوده يماد دوراتک و شهوات به هک یجاهل انوار ـ1
  اند.نشده آلوده يماد دوراتک و شهوات به هک یجاهل انوار ـ2
  اند.شده آلوده يماد دوراتک و شهوات به هک یعالم انوار ـ3
  اند.نشده آلوده يماد دوراتک و شهوات به هک یعالم انوار ـ4
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 علـوم و معارف از بهرهیب و جاهل انوار یعنی دوم و اول دسته یبرخ يبدو نظر به
 یولـ .ابنـدیینمـ دسـت محض نور عالم به و ابندیینم نجات عتیطب عالم از ،یقیحق
 نشـده يمـاد دوراتک و اشتغاالت مقهور هک يانوار هک يسهرورد المک اطالق و ظاهر
 عـالم بـه هاآن اقیاشت و داندیم اتیماد و برزخ عالم از خالص و نجات اهل را باشند
 هکـ يانـوار هک است نیا ،داندیم یبرزخ غواسق به هاآن ششک از شیب را یقدس نور
 بـرازخ عالم از ،باشند زین جاهل اگرچه ،باشند نشده آلوده يماد دوراتک و شهوات به
 اقسـام از دوم قسـم ،جـهیدر نت ابند.ییم دست یقدس انوار عالم به ،شده خالص يماد

 هماننـد را دسـته نیـا نیصدرالمتأله هستند. خالص و نجات اهل شده، ادی چهارگانه
 دوزخ و بهشـت انهیم به مربوط ای آخرت عالم یبرزخ مرتبه به مربوط ان،کودک نفوس
  داند.یم

 آن شـهوات و دوراتکـ و عـتیطب به هک يانوار ،يسهرورد نظر به در هر صورت
 .نـدارد اقیاشـت یبرزخ غواسق به ،دارند اقیاشت انوار عالم به هک چنانآن باشند، الودهین
 و انـددهیرس خود مالک به یعمل و یعلم جهت از ای انوار از دسته نیا هک خاطر نیبد
 جهـت از هکـ اول دسـته اقیاشـت ندارند. زین یآلودگ یول ،هستند یته جهت نیا از ای

 ذات رایز .ندارد يدیترد گونهچیه يجا نور عالم به اند،دهیرس مالک هب یعمل و یعلم
 تیسـنخ و شـباهت نـور عـالم با زین هاآن قلواح و عوارض و است نور عالم از هاآن

 عوارض خاطربه اگرچه هستند، یته یعمل و یعلم ماالتک از هک دوم دسته یول دارد.
 یولـ ،ندارنـد را انـوار عـالم بـه یابیـدسـت یستگیشا خود، یعمل و یعلم لواحق و
 گـاهمنـزل بـه نیبنـابرا .است نور عالم از هاآن ذات چون ،دارند را آن یذات یستگیشا
  گردند.یم باز شیخو یاصل
 بـه اگـر رونیـاز ا .هاستآن نینخست و یاصل گاهیجا به وصول انوار، یذات ششک

 اصـل بـه بازگشـت داداسـتع ذاتـاً باشـند، نداشـته اشتغال يماد دوراتک و مشهودات
  دارند. را است یقدس انوار همان هک شیخو
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 و عشـق نـد،یفزایب خـود تینوران بر یعمل و یعلم ماالتک سبک با اگر انوار نیا
 و يمـاد يهـاششک بر اگر زین و گرددیم افزون قاهر انوار به یابیدست به هاآن شوق
 تـرافـزون یقدسـ انوار به وصول استعداد و عشق نیا ،نندک غلبه قسغا یبرزخ جواهر

 از اگـر دارنـد. را انوار عالم در ورود شوق و استعداد ذاتاً مدبر انوار ن،یبنابرا گردد.یم
 و گـرددیمـ ترافزون شوق و استعداد نیا ،ندیفزایب خود تینوران بر عمل و علم قیطر
 بـه اقیشـتا از مـانع چـهآن گـردد.یمـ شتریب هم باز نند،ک غلبه يماد برازخ بر اگر زین

 و شـهوات بـه یآلـودگ و عمـل و علـم از بودن یته گردد،یم نور عالم به یابیدست
  است. يماد یبرزخ دوراتک

 شـهوات به آلوده هي کمدبر انوار ـ1( مدبر انوار از دسته سه نیاي، سهرورد نظر به
 قـرار شیخـو مقهـور راي مـاد برازخ و غاسق جوهر هي کانوار ـ2 ستندین دوراتک و
 رهیـزنج در) انـدافـزوده خـود تیـنوران بر عمل و علم قیطر از هي کانوار ـ3 انددهدا

 هکـبل. شـوندینم منتقلي گرید بدن به بدن، ازیی جدا از پس و رندیگینم قرار تناسخ
 وی علمـ مـاالتک ایـ و دورتک و شهوات ازی راستگیپ ای خودی ذات طهارت خاطربه
 بـدان و شودیم اتیح سرچشمه و نور عالم مجذوب، هاآن ازی بکیتر ای و خودی عمل
 شـدت و تیـتمام خـاطربـه انـوار عالم در ورود با و گرددیم محسوب آن از و وارد
 مناسـبي هـالـذت نیترتام و نیدتریشد به اند،راستهیپي ماد قیعوا از هک هاآنك ادرا
  ابند.ییم دست خود

 از يبرخـوردا اسـتعداد زیـن بـدن بـا یهمراه زمان و عالم نیهم در شده ادی انوار
 شـواغل و بـدن بـه خـاطر تعلـق ثـرتک خاطربه یول ،دارند را یقدس انوار يهالذت
 رنـج و درد و الـم دربـاره ،شد گفته لذت درباره چهآن برند.ینم لذت هاآن از یبرزخ
  است. درست زین
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  ياسفهبد انوار مالک
 مختلـف آثـار و افعـال دأمبـ ،هـاآن بهبا توجه  هک است قوه سه يدارا انسان نقس

   از: است عبارت نفس گانهسه يقوا است.
    است. شده دهینام یکمل نفس هک ناطقه قوه ـ1
   و است شده دهینام یمیبه نفس هک هیشهوان قوه ـ2
  دارد. نام یسبع نفس هک هیغضب قوه ـ3
 و غضـب قـوه دو هکـ اسـت نیـا انسان مدبر نور و نفس مالک يسهرورد نظر به
 اسـتحقاق و اسـتعداد بـه آن محبـت و قهر قوه هک گونهنیبد ؛برسند عتدالا به شهوت
 قـوه یذات استحقاق و استعداد ابند.ی دست انوار عالم در خود گاهیجا با مناسب و یذات
 بـر و ندک غلبه ،است غاسق برزخ و عتیطب عالم هک خود از فروتر بر هک است نیا قهر
 بـر غلبـه خـاطرنیبد قهر قوه استعداد نشود. واقع آن ومکمح و مقهور و راند مکح آن

 از فراتـر يزیـچ ایـ یسک اگر رایز .ستین ریپذانکام آن از ریغ هک است خود از فروتر
 غلبـه نیهمـ ،نـدک غلبـه آن بر یسک هک فرض بر و ستین نکمم آن بر غلبه ،باشد آن
  .است بوده فروتر است، شده واقع مغلوب چهآن هک است نیا دهندهنشان ردنک

 رایـز ،ردیـگ تعلق خود از فراتر به هک است نیا زین محبت قوه استحقاق و استعداد
 تمنا يگرید از ،دارد خود در را يزیچ هک یسک رایز .ستین نکمم یدان به یعال توجه
  ند.کینم

 هکـ جـاآن از و اسـت غاسـق بـرازخ از تـرتام و فراتر ،است نور نفسْ هک جاآن از
 یعرضـ و یطـول یقدسـ انوار از ترناقص و فروتر است، یضعر انوار افاضه و اشراق
 و شـهوات و غاسق برازخدر مورد  را خود قهر هک است آن نفس مالک نیبنابرا .است
 نیـا در هک یسک سازد. متوجه یقدس انوار به را خود محبت و ندک اعمال آن دوراتک
 خـود سـتهیشا مـالک بـه و اسـت ردهکـ ادا را محبـت و قهر قوه حق گردد، موفق امر

  بود. خواهد سعادت اهل و دیرس خواهد
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 ییتوانـا چون پس ،ردک نثار خود فروتر به را محبتش و بود وارونه او ارک اگر یول
 قهـر تـوان آن، شهوات و دوراتک و عتیطب به محبت خاطربه و ندارد را فراتر بر قهر
 و شـد خواهـد آن دوراتکـ و شـهوات و غاسـق بـرازخ مقهور ندارد، زین را هاآن بر

 اهـل هکبل دیرس نخواهد سعادت به و افتی نخواهد دست خود ژهیو مالک به نیبنابرا
  بود. خواهد شقاوت

 یعـیطب ریمسـ در او محبت و قهر هک است نیا به یانسان نفس مالک ،هکآن حاصل
 یظلمـان شـهوات و دوراتک و غاسق برازخ یعنی فروتر بر قهر .باشد داشته قرار خود
 مطرح پرسش نیا کنیا رد.یگ تعلق یقدس انوار یعنی فراتر به نسبت محبت و باشد آن
 و داد قـرار خودشـان یعیطب ریمس در را محبت و قهر توانیم چگونه ،اوالً هک شودیم
 ایـ ناطقـه قـوه هکآن حال و است شهوت و غضب قوه به مربوط شد گفته چهآن ،اًیثان
  ندارد. ینفش شد، گفته چهآن بربنا نفس مالک در یول دارد یاساس نقش یکمل

 یعـیطب ریمسـ بـه محبـت و قهـر تیهـدا یچگـونگ( نخسـت پرسـش بـه پاسخ
 توانیم یدر صورت اشراق خیش نظر به بود. خواهد زین دوم پرسش به پاسخ ،)خودشان
 وجـود، بیـترت نـور، عـالم خـود، نفس، هک ردک تیهدا نور عالم و فراتر به را محبت
 و مـالک مخـلّ و معـدّ عوامـل بـه زیـن و بشناسد را آن مانند و معاد بازگشت، بیترت

 یکـمل نفـس و ينظـر قـوه گـاهیجا امر، نیا به توجه با باشد. آگاه شقاوت و سعادت
  شود.یم روشن
 يضـرور يامـر آن سـالمت و حفظ منظوربه آن به توجه و بدن ریتدب ،يو نظر به
 بـه مربوط امور در طیتفر و راطاف انیم توسط و اعتدال اخالق نیبهتر رونیاز ا .است

 الزم يویـدن و یبدن امور در رکف صرف و توجه اگرچه و است علم و غضب شهوت،
 خواهـد فـراهم یسـک يبرا یتناسخ انتقاالت و يماد دوراتک از یخالص یول ،است
 هکـ یسک شود. صرف نور عالم به اششهیاند شتریب و آخرت به توجهش شتریب هک شد
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 و اتیح سرچشمه به نسبت هم ،شود آراسته ينظر متکح به و بدای دست امر نیا به
 از و زاریـب و متنفـر یبرزخ و يماد دوراتک از هم و شد خواهد مشتاق و دلبسته نور
 يماد برازخ يهاتیمحدود از بدن از ییجدا با ن صورتیدر ا .شد خواهد راستهیپ آن
  شد. خواهد رها آن به مربوط آالم و

  
  آن آالم و يماد برازخ از مدبر انوار ییرها جینتا
  نوراالنوار واسطهیب ینامتناه اشراقات به یابیدست ـ1
  نوراالنوار باواسطه ینامتناه اشراقات به یابیدست ـ2
  قاهر انوار واسطهیب ینامتناه اشراقات به یابیدست ـ3
  قاهر انوار باواسطه ینامتناه اشراقات به یابیدست ـ4
 و اءیـانب ارواح ماننـد طـاهر ياسفهبد انوار یذات ینامتناه اتاشراق به یابیدست ـ5
  اءیاول

 اءیـانب ارواح ماننـد طاهر ياسفهبد انوار یتسابکا ینامتناه اشراقات به یابیدست ـ6
  اءیاول و

  خود از پس و شیپ مدبر انوار با اتحاد و وصال لقاء، لذت از يبرخوردار ـ7
  است: قرار نیا از هک دارد یشرح به ازین ریاخ تهکن
 اگرچـه هاآن يهمه اجتماع هم ،ستندین یجسمان و جسم يبشر نفوس هک جاآن از
 يامـرگر یدکیـ بـا هاآن يمعنو و یعقل اتصال هم و است ریپذانکام ،باشند ینامتناه
 و شباهت خاطربه باشد، شتریب هاآن اجتماع و اتصال هرچه ن،یا بر عالوه است. یشدن
 نیـا اگـر و شد خواهد شتریب گرانید از هاآن از کیهر لذت گر،یدکی با هاآن تیسنخ
 وسفـن بـا اتصـال و اجتماع از نفوس از کیهر لذت ،باشد تینهایب اجتماع و اتصال
 نفـوس مشـاهده از سـابق نفـوس هم رونیاز ا .بود خواهد ینامتناه مشابه، و سنخهم

  برند.یم لذت قساب نفوس مشاهده از الحق نفوس هم و برندیم لذت الحق،
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 و اشراقات از هستند، مجرد نور هاآن يهمه هک خاطرنیبد مشاهده، لذت بر عالوه
 از ،رونیـاز ا .برخوردارنـد) خـود وجـود به نسبت ینامتناه هکبل( شماریب اساتکانع
 يگـرید يانـدازه و حـدیبـ لذت سبب زین نیا و نندکیم افاضه گرانید به خود انوار
  گنجد.ن وصف در هک است
  

  مجرد امور و يماد امور لذت انیم تفاوت
 يویـدن و یحسـ يهـالـذت بـه یابیدست به تنها سعادت هک اندبرده گمان یبرخ
  است: قرار نیا از يو ردّ شرح و سازدیم ابطال را آن اشاره با اشراق خیش و است
 اءیاشـ و اجسام ظهور و وجود است. وجود و ظهور به كادرا به لذت بازگشت ـ1
 حـواس و اتیجسـمان و جسـم كادرا نیبنـابرا .است ختهیآم خفاء و عدم با یجسمان
 هـاآن لذت پس است، ختهیآم جهل با هاآن علم و است ختهیآم عدم به هاآن به مربوط
 .سـتین گونـهنیـا مجـردات ظهـور و وجـود یولـ .است مخلوط یاستک و یرگیت به

 جـهیدر نت و یسـتین و عدم از راستهیپ ،رونیاز ا است، عدم از منزه و بالفعل وجودشان
 پـس اسـت. یاستک و یرگیت از مطهر زین هاآن لذت پس .است ناب و خاص شان،علم
 و سـتین سنجش و سهیمقا قابل اتیجسمان و جسم اتکادرا با مجردات اتکادرا اوالً
 نـدارد. هـم بـه یشـباهت ضـعف، و شدت جهت از زین هاآن لذت لیدل خاطر نیهمبه

 لـذت قـتیحق مجردات لذت هکآن حال و است رنج و درد دفع و رفع ات،یدما لذت
 نـارک را يمنافر هک جهت آن از نه ،است آن بودن مالئم جهت از مالئم كادرا و است
 بـدن از هـاآن تعلق سلب و بدن از ییجدا با و مجردند یانسان نفوس اًیثان و است زده
 اتیـماد لـذت بـا هـاآن لذت نیبنابرا .نندکیم كادرا را لذت قتیحق آن، متعلقات و

 ات،یـماد يهـالـذت یولـ است خالص و ناب مجردات يهالذت ست.ین ریپذسنجش
  است. رنج و درد با ختهیآم و درک

 بود. هاكمدرِ تفاوت جهت به مجردات و اتیماد لذت تفاوت شد، گفته چهآن ـ2
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ــن يگــرید تفــاوت تفــاوت، از ریــغ دو آن  تفــاوت جهــت از تفــاوت آن و دارنــد زی
 كمـدرَ یولـ اسـت مجـرد يامر مجرد، موجودات گرید و نفس كمدرَ هاست.كمدرَ
 قـتیحق عـدم، بـه یختگیآم خاطربه اتیجسمان و است یجسمان و جسم ،يماد امور
 ییزهایچ نیچن نمود و ظاهر به كمدرِ علم گردند. ظاهر املک طوربه تا ستندین محض
 و گـرددینمـ ارکآشـشـان باطن ایـ و ندارنـد بـاطن ای امور گونهنیا و رندیگیم تعلق
 و یاسـتک ضـعف، فقـر، ات،یـماد بـاطن ایـ و ردیگینم قرار كادرا متعلق جهتنیبد
 پـس بـود. نخواهـد آورلـذت شود، ارکآش اگر ن،یبنابرا .است عدم و شر به یختگیآم
 ارکآشـفـرض  بـر ای و شودینم ارکآش هاآن باطن ای هستند، باطن فاقد ای يماد اءیاش

 چـون هـاآن بـاطن اوالً هسـتند. هانیا برخالف مجردات یول .ندارد یلذت هاآن شدن
 در یـیروا ریتعـاب( است ارکآش ظاهرشان چون هاآن باطن اًیثان و است ذیلذ ظاهرشان

 كمـدرَ مجـردات، در كادرا و كمـدرِ قـوت بر عالوه پس) رساست اریبس نهیزم نیا
 و جسم يهالذت با هاآن يهالذت نیبنابرا .است رخوردارب شدت و قوت از زین هاآن

  باشد.ینم سنجش قابل یجسمان
 است وستهیپ رییتغ در و ریپذبطالن زودگذر، اتیماد در كمدرَ و كادرا ،كمدرِ ـ3
در  یولـ نـدارد یوسـتگیپ و دوام و است گونهنیهم زین هاآن يهالذت خاطر نیهمبه

 اسـت ثابت و یدائم ،یباق هاآن كمدرَ و كادرا و كمدرِ ستین نیچن مجردات،مورد 
 يهـالـذت زیـن جهـت نیا از و است ثابت و یدائم ،یباق زین هاآن يهالذت رونیاز ا
  ست.ین سهیمقا قابل یجسمان و يماد يهالذت با يمعنو مجرد
 .اسـت ریپـذشـماره و محـدود ،كاند زین تیمک جهت از يماد اءیاش يهالذت ـ4
 حـواس( يمجـار نیـا و رسـدیمـ نفـس بـه ياژهیو يمجار از هالذت نیا ،اوالً رایز

 خاطربه هم ،دیآیم دستبه يمجار نیا از هک ییهالذت ،اًیثان و است محدود) گانهپنج
 محـدود نفـس، ییتوانـا تیمحـدود هـم و زمان تیمحدود هم و يمجار تیمحدود
 زیـن تعداد جهت از ،آوردیم دستبه خوردن قیطر از انسان هک ییهالذت بود. خواهد
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 مجـردات، عـالم در یولـ آن. مانند و یدنیشن ،یدنید يهالذت نیچنهم ،است محدود
 ،اًیـثان و ننـدکیمـ كادرا راگر یدکیـ يهـالذت ،یباطن و يظاهر يمجار يهمه ،اوالً
 نـه و خـود وجود يهمه با یسک هر هکبل ،ندارد ارتباط ياژهیو ابزار به هالذت كادرا
 عـالوه نـد.کیم كادرا را خود به مربوط و نکمم يهالذت همه ،یخاص ابزار لهیوسبه
 يهـالـذت ن،یبنـابرا و ینامتنـاه ات،کـادرا نیـا ،زمـان بـودن ینامتناه خاطربه نیبرا

 ییتوانا با سنجش با اگرچه( نفس اندازه و حدیب ییتوانا اگر و است ینامتناه يفراماد
 از تجـرد، عـالم در مجـردات يهـالـذت م،یریـبگ نظـر در زین را) باشد عتیطب در آن
  بود. خواهد ینامتناه يمتعدد يهاجنبه
 سـالت،ک ماننـد ،دارد يناپسـند يامـدهایپ موارد از ياریبس در يماد يهالذت ـ5
 و یرگـیت قلـب، قسـاوت همچـون پسـت يهـاعادت و اتکمل شیدایپ نفس، انفعال
 افتیدر از یناتوان و يدور ترمهم همه از و تیحم و رتیغ رفتن انیم از عقل، ضعف
 جمـال مظـاهر و جمـال يمشاهده از تیمحروم باألخره و یعیفراطب و یبیغ يهاالهام
 در و 67»لمحجوبـون ومئـذی ربّهـم عـن أنّهـم الّکـ« فرمود: خود هکچنان متعال، يخدا
 ةلـذ لبـهق عـن أنـزع أن ةهوشـلل عیـالمط بالعـالم أصنع ما یأدن إنّ« اسـت: آمده اتیروا

  69»غدٍ هم هیف قلباً دخلی فال السماء من لتنزل ۀمکالح إنّ« ز:ین و 68»یمناجات
 و شـده نـازل مرتبـه و مجرد يهالذت از يارشحه یجسمان و يماد يهالذت ـ6
 يمـاد موجـودات هسـتند. گونـهنیـا يماد موجودات خود هکچنان است آن نیفرود
 هاآن يهالذت هستند. آن مکح در و لمعلو ،یقدس انوار و مجرد موجودات به نسبت

                                                 
 .15مطففین،  ـ67
ان أدنى ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتى أن أحرمه لذة ؛ 21، ص12احیاء علوم الدین، ج ـ68

 .مناجاتى
 .261رسائل ابن سینا، النص، ص:  ـ69
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 مـال،ک و قوت شدت، جهت از معلول و علت انیم هک داستیپ و است گونهنیهم زین
  است. اریبس تفاوت
  

  مجرد انوار اتحاد
 بـا مجرد انوار انیم رابطهی چگونگ مسأله عرفان، و فلسفه مهم موضوعات ازیکی 

 ن،یصـدرالمتأله گفتـهبـه هي کـاسـألهم اسـت. نوراالنوار با و خود علت با ودیگر یک
 هکـبل ابنـدی دسـت بـدان اندنتوانسته خودي نظری عقل با مسلمان لسوفانیف ازیک چیه
ی سـانک انیـم از اند.داده قرار نقد و قدح مورد را نوراالنوار با مجرد انوار اتحاد انیمدع
 و مشـاهدات ثمـره و انـدردهکـ حیتصر بدان دسته دو اند،داشته اعتقاد اتحاد نیا به هک
 دسـته انـد.داشـته انیـب عـرف، و فرهنـگ و زبـانیی توانا اندازه به را خود اشفاتکم

 و نیافلـوط و افالطـون زین و سقراط از شیپ لسوفانیف مانند باستان لسوفانیف، نخست
 دري فنـا، هاآن انیب به اتحاد، نیا گرید ریتعب .هستند هیصوف و عرفا بزرگان، دوم دسته
ارایـه  اتحـاد نیـا بـر سـنت و تـابک ازی نقلـي شواهد مسلمان عارفان ست.ا دیتوح
 زیـن مـاکح از انینیشـیپ 71».تـهید فانا قتلته من« او 70»صعقاًی موس خّر« مانند:، اندردهک

 عـتیطب عـالم از خـود وجـود بـا من د:یگویم نیافلوط هکچنان. اندردهک حیتصر بدان
 مـنیی گـو هک گشتم چنان وشدم  واردی بربو حضرت وی اله عوالم به و شدم رونیب

 توانیم را ریتعاب گونهنیا ،يرازیش نیصدرالد گفتهبه هستم. آن به متعلق و عالم همان
 72،»مرسـلبـی ن ال و مقـربک ملی سعنی ال وقت اهللا معی ل« مانندی ثیاحاد مضمون به

  دانست. مانند
 مـوت و یعلمـ يفنـا را فناء نیا ،يسهرورد و نایس ابن همچون مانیکح از یبرخ

                                                 
  .143اعراف، ـ 70
 .35ـ موسوعۀ مصطلحات التصوف اإلسالمى، المتن، ص: 71
  .360، ص18بحار االنوار، جـ 72
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 موهـوم و نادرست را مجرد انوار انیم یقیحق اتحاد جهت، نیهم به و انددانسته ياراد
 تیـعموم يااندازه تا ياراد موت و یعلم يفنا ن،یصدرالمتأله گفته به یول .انددانسته
 تحقـق سـتند،ین يوجـود يفنـا و اشـفهکم و مشـاهده اهل هک زین یسانک يبرا و دارد
  اند.نداشته يابهره بحث مورد اتحاد از آنان هکآن حال و ابدییم

 و نایسـ ابـن نظر مورد اتحاد با، استي وجودي فنا همان هی کقیحق اتحادشباهت 
 بـهی سـک هکـ گونـههمـان است. آن تصور و عشق قتیحقشباهت  همانندي سهرورد
 بـه خود هک یسک همانند باشد، عالم عشق به مربوطمسایل  و عاشقانه ریتعاب و میمفاه
 بـه هکـآن همانند، داردي اراد موت وی علم اتحاد هک سک آن. ستین باشد، مبتال عشق
 و دیـمق وجـود ازن شد بروني، وجود اتحاد رایز. باشدینم، است دهیرسی قیحقي فنا
 بـه هک ابدییم تحققی ساني کبرا هک استی عقل وی برزخ ،يماد حدود دادن دست از
 و منطـويشان تیهو و باشد شده برپاشان امتیق و باشند دهیرسی عمل وی علم مالک

 باشند گشته متخلقی ربان وی اله اخالق به چنان و باشد افتهی لیتبدشان تیهو و ذات
 هـاآني پـا و دسـت و گوش و چشم ،یقدس فیشر ثیحد مضمون بهی تعال حق هک

 هکـمالئ و مفـارق عقول به مربوط اصالتاًي وجود استغراق وی ذاتي فنا نیا باشد. شده
 حـال وکی فل خواه و باشندی انسان خواه، نفوسي همه نه، است املک نفوس و مهیمه
  دهد. رخ همگاني برا است نکمم آنی ذهن فهم و تصور وی علمي فنا هکآن

  
  اتحاد اقسام
 گـرانیب ینوعبه هک دارد وجود متأخر و متقدم مانیکح يهاگفته در یمختلف ریتعاب
 اتحـاد را آن یبرخـ شـد، گفته هکچنان است. نوراالنوار با انوار و انوار اب نفوس اتحاد
 قطره نیتع رفتن انیم از همانند را آن متصوفه از یبرخ اند.دانسته یذهن تصور و یعلم
  اند.دانسته ایدر به آن اتصال هنگام به آب

 هیتشـب د،یخورش نور حضور در ستارگان نور شدن پنهان به را آن متصوفه از یبرخ
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  اند.ردهک
  اند.ردهک توهم يزیچ در يزیچ حلول نوع از را اتحاد آن انیحیمس مانند یبرخ
  اند.پنداشته تیهو ود اتحاد نوع از را آن گرید یبرخ و
 هکـ دارد وجـود زیـن يگـرید اقسام هکبل ،ستین درست شده ادی اقسام از کیچیه
  است. شده دهیشک نقد به خود يجا در زین هاآن

 نـه و اسـتی عقلـ اتحاد مجرد، انوار انیم اتحادي سهرورد نظر به ،صورت در هر
 را هـاآن انیـم اتحـادي و هکـ باشد گمان نیا گرانیبي و سخن ظاهر .یجسمان اتحاد
ی جسـمان اتحادی نف، ریتعب نیا در او. بداندکی ادرا وی علم هکآن، نه داندینمی جسمان
 اتحـاد هکـنیـا بهی با توجه ول .یعقل وی علم اداتح اثبات نه، دارد نظر در عقول از را
 نـامش از هکـچنان مجرد رایز، ستین ریپذانکام مجرد، موجوداتي براي ماد وی جرم
 روشـن مجـردات ازی جسـمان اتحـادی نفـ نیبنابرا، است جرم و جسم فاقد، داستیپ

 اتحـاد هکـ ندکیم حیتصر مطارحات دري و هکنیا بر عالوه ندارد. انیب به ازین و است
 قـد و بالمبـدع اتحادهـا و النفس اتصال الناس بعض ظن د:یگویم، است ممتنع وجود
  محال. االتصال انی عل برهن
 اشـاره بـدن و نفس لیتمث به ،یعلم اتحاد اثبات و یجرم اتحاد ینف انیب يبرا يو
 یعلمـ را نوراالنـوار و مجـرد انـوار اتحـاد یبرخـ هکـ گونـههمان د:یگویم و ندکیم
 تعلـق ياسـفهبد نـور چـون و اندندانسته گونهنیا زین را بدن و نفس اتحاد اند،دانستهن
 و بـدن در ياسـفهبد نـور هک اندبرده گمان است، آن مظهر بدن و دارد بدن به ياژهیو

 نـور و اسـت يمـاد يامـر بـدن رایـز .سـتین گونهنیا هکآن حال و است آن با متحد
 مجـرد اتحاد نه و است نکمم مجرد يبرا ماده تیرفظ نه ؛است مجرد يامر ،ياسفهبد

 بـدن از هکـ املک نفوس و مدبر انوار هکچنان .ستین شیب یتوهم دو آن اتحاد ماده. با
 یعشـق عالقـه و نوراالنـوار و قـاهر انـوار به هاآن قرب شدت خاطربه ،شوندیم جدا
 یقـیحق اتحـاد هـم با هاآن هک برند گمان یبرخ است شده سبب ،انوار با هاآن فراوان
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  باشد.ینم شیب یتوهم هم نیا هکآن حال و دارند
 تنهـانـه او، بـه هـاآني بقا وی تعال حق در نفوسي فنا شد، گفته چهآن به توجه با
 ریپـذاثبـات برهـان، زیـن و شـهود و شـفک قیطر از هک استي امر هکبل ستین توهم
ی ذاتـ امـلکت و جـوهر تکحراس بر اس ژهیوبه زین بدن و نفس اتحاد نیچنهم است.
 زیـن نفـس تجـرد بـا نفس مختلف مراتب بهبا توجه  امر نیا وی است قیحق اتحاد آن،

 ،یحسـ وی عـیطب هـاآن ازی برخـ هي دارد کـمتعدد درجات نفس رایز. است سازگار
. از اسـتی عقلـ آن نِیآخر وی حس آن مرتبه نیاول. استی عقلی برخ وی الیخی برخ
در عـین  نفس است.ی عقالن وی روحان، بقاء در وی جسمان، دوثح در هک سترواین

 ق،یـذا ق،یشـا ر،یبصـ ع،یسم عاقل، ل،یمتخ حساس،ك متحر ذاتاً، است واحد هحال ک
 از صـفات، گونـهنیـاه همـ و اسـت مائتو  جائع متولد، ،یمشته ،ینام ل،کآ ،یمشته
ی، ذاتـ لـوازم از مداکـ هـر چون و آن بر دیزا ملحقات و عوارض از نه، اوست اتیذات

 نفـس چـرا هکـ ردک مطرح را اعتراض نیا توانینم، است آن متعدد مراتب ازي امرتبه
 و صـفات گونـهنیـا رایـز ست.ین آن مانند و مائت وی نام ل،کآ بدن ازیی جدا از پس
ی برخـ هک است گذشته نفس بری زمان هک گونههمان و است آن مراتب به مربوط افعال
ی علـی اتـ هـل فرمود: متعالي خدا هکچنان، است نداشته را صفات نیا ازیک چیه ای

 خواهـد او بـر گـریدی زمـان نیچنـهم 73،وراًکمذ ئاًیش نیک لم الدهر من نیح االنسان
 باشـد نداشته را صفات نیا ازی برخ ایک یچیه) که زمان واژه صدق شرطبه( گذشت

 نـداردی فعلـ وی وصـف چیه نفس هک است مرتبه نیا در باشد. خودشدر عین حال  و
 و قـاهر انـوار بـا نفـس اتحـاد مرتبـه تـوانیم را مرتبه نیا ندارد. همی نیتع چیه هکبل

  دانست. نوراالنوار
 مرتبـه درحیـوان یـا  ،یزمـان و مرتبـه در بـودن، نفس نیع در نفس هک گونههمان

                                                 
 .1ـ انسان، 73
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ي زیـچ نـه ت،کـحر و حس و دنیآشام و خوردن از ریغ هي کاگونهبهباشد،  تیوانیح
 و باشد عقلي گرید زمان و مرتبه در تواندیم دهد،یم انجام نه و شناسدیم راي گرید

 از امـر نیـا و باشـد نداشتهي زیچ آن از ریغ هکبل، باشد داشته را عقل افعال و صفات
  افت.ی خواهد تحقق هم و است نکمم هم آنی ذات مالکاست قیطر

  
  مجرد انوار از اتحاد ینف برهان
 بـدن و نفـس اتحـاد هکـ گونههمان هکنیا بر یمبن ،شد گفته شتریپ چهآن بر عالوه

 نکـمم زیـن عقـل و نفـس اتحـاد نیبنابرا و ستین نکمم ها،آن قیعم تفاوت خاطربه
 اسـت ردهک هیارا مجرد انوار اتحاد امتناع بر يگرید مستقل نیبراه یاشراق خیش ست،ین
  است: قرار نیبد هک

 و ماننـدیمـ یبـاق خـود ثـرتک و تعدد بر بدن از ییجدا از پس مجرد انوار م:کی
 ياتحـاد ن صورتیدر ا بمانند، یباق مجرد انوار افراد يهمه اگر رایز شوند،ینم گانهی

 اگـر و داشت نخواهد وجود ياتحاد بازهم بروند،ان یاز م هاآن همه اگر و بود نخواهد
 .داشـت نخواهـد وجود يداتحا بازهم ،بمانند یباق گرید یبرخ و بروند انیم از یبرخ
  بود. نخواهد نکمم اتحاد یفرض چیه در پس
 انیـم از یهمگـ و یلک طوربه ای ،بدن از مفارقت از پس مجرد انوار گر،ید ریتعب به
 یبرخـ ایـ روندینم انیم از دامکچیه ای ،دوم در صورت .روندینم انیم از ای ،روندیم
 ــ2 برونـدان یـاز م انـوار همه ـ1 ت:اس تصور قابل صورتسه پس .روندینم انیم از
  بمانند. یباق یبرخ و بروندان یاز م یبرخ ـ3 نروندان یاز م کیچیه

 زیچ دو ستین نکمم رایز. ستین اتحاد قیمصاد از شده، ادي یهافرض ازیک چیه
ی جسمان وي ماد موجودات انیم در تنها اتحاد هک گفت بتوان دیشا باشد. زیچیک 
 متکح دگاهید از داد. اشاره بداني سهرورد دوم لیدل هکنانچ است. ریپذانکام

ي همه با باشد، طیبس و مجردي موجود اگر، اوالً رایز، است ریپذانکام اتحاد ه،یمتعال
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، گرید زیچ معقول و عاقل و بودي زیچ عقل ه؛ در عین حال کاست متحد معقوالت
 زیچیک  ز،یچ دودر صورتی  ،اًیثان و است شده اثبات آن اتحاد برهان قیطر ازی ول
یک  متفاوت، شخص دو هکنیا مانند، باشند جنسیک  از هاآن وحدت هک شوندینم

 از ثرتک اگری ول. است محالي زیچ نیچن شوند. نوعیک  نیمتبا نوع دو ای شخص
 ن،یصدرالمتأله گفته به ندارد. امتناع زیچ نیچن گر،یدی نوع از وحدت و باشد نوع
 مانند نیشیپي ماکح ازي اریبس دگاهید معقول، صور با ای فعال لعق با نفس اتحاد
 ازي اریبس زین و او مانند وی بسطام دیزیبا مانند شفک اهل ازي اریبس و سیوفرفور
 اتحاد،ی نف به او مانند وي سهرورد شیگرا علتی است و فاراب مانند متأخري ماکح
قال من أن ذات یو ما  د:یگویم ءشفا در نایس ابن هکچنان. است بوده مسألهی دگیچیپ

إن  ل عندى؛ فإنى لست أفهم قولهم:یستحیر هى المعقوالت، فهو من جملۀ ما یالنفس تص
 المک در هک رایی هافرضگاه ي آنو .ونیکف کی کر و ال اعقل ذلئا آخیر شیصیئا یش

  ند.کیم مطرح بود، شده ابطال و آمدهي سهرورد
گر یدکیـ بـه زیـچ دو تا و ابدییم تحقق امتزاج و اتصال قیطر از تنها اتحاد دوم:
 چـون و شد نخواهد انجام اتحاد نگردند، ختهیآمگر یدکی با آن از پس و نشوند متصل
 اجسـام يهـایژگـیو از دو نیـا رایـز سـت،ین ریپذانکام مجردات در امتزاج و اتصال
  است. محال مجرداتدر مورد  اتحاد نیبنابرا هستند،
  
  مجرد انوار ازیامت اریمع
 حلـول امتناع به توجه با زین و هاآن اتحاد امتناع و مجرد انوار اتحادی نف به توجه با
 بـه هک است اعراضي هایژگیو از حلول ه،ک خاطر نیبد( خود از فراتر انوار در هاآن

 دو)، گردنـدینمـ متصـف بـدان ذات بـه قـائمي جوهرها و ازمندندین محل و موضوع
 و شـوند نـابود بدن، ازیی جدا از پس مجرد انوار، هکنیا نخست. روست شیپ احتمال
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 است باطل هم نخست فرض چون و باشدی باق وجودشان، هکنیا دوم و برونداز میان 
 اتحـاد، امتنـاع لیدل به هبر فرض ک رایز، ندکینم حل را قاهر انوار وجود لکمش هم و

 دارند وجود قاهر انوار هک ستین کیش بروند،از میان  بدن ازیی جدا ازپس  مدبر انوار
 امتنـاع و تجـرد نیع در قاهر انوار هک گونههمان پس. هستند زین متعدددر عین حال  و

 زیمتمـا و موجـود صورت، نیهم به توانندیم زین مدبر انوارموجود و متمایزند،  اتحاد،
  باشند.
 آن لـوازم و عـوارض و عـتیطب جسم، مختلف، اءیاش انیم متعارف ازیامت ییسو از
 عـوارض خـاطربه ای ،دارند زیتماگر یدکی ازشان جسم تفاوت لیدلبه ای اءیاش و است
 و مجردنـد مـدبر انوار سو، گرید از و آن مانند و تیفیک ت،یمک زمان، ان،کم مانند ،آن
 مطـرح پرسـش نیـا کنیا ستند،ین برخوردار زین آن عوارض از بدن، از ییجدا از پس
 فقـدان زیـن و مـدبر انـوار رفتنان یاز م امتناع زین و اتحاد امتناع به توجه با هک شودیم

  ست؟یچ به هاآن زیتما جسم، عوارض و جسم
 فصـل نیـا دری اشراق خیش هک ردارایه ک هاي متعدديپاسخ توانیم پرسش نیا به
  است: قرار نیا از هاپاسخ است. ردهکن اشاره هاآن به

شـان، افعال و اشـراقات و ذات بـه انوار ریسا نندهما مدبر انواری آگاه و شعور ـ1
 خـود ذات شان،بودن مجرد لیدل به هاآن از دامکهر است.دیگر یک از هاآن زیتما هیما
یـک هر زیتمـاي براك ادرا نیا ابند.ییم را خود افعال و اشراق زین و نندکیمك ادرا را
  است. بسندهدیگر یک با هاآن از

 از شیپـ هکـ اسـتی تفـاوت همـان گر،یدیکـ از مدبر انوار تفاوت گریدي جنبه ـ2
 پـسک نیا و ردندکیم تصرفي اژهیو بدن در دامکهر انوار نیا داشتند. بدن ازیی جدا
یـک  تصرف سبب هی کتیثیح و جنبهی ول ندارد وجود شده ادی بدن اگرچهیی، جدا از
 بـه و استی باق نیرابناب و است مجرد نور آن اتیذات از بوده، خاص بدن در مدبر نور
  هاست.آنی ذات مجرد، انوار تفاوت پس دارند. زیتمادیگر یک از تیثیح و جنبه همان



 563 

 دامکـهر)، ستین ریدپذیترد هي (کاسفهبد مجرد انواری مالکاست ریس به توجه با ـ3
 تفـاوت گـرید مـدبر نـور مـالک با هک ابندییم دست آن ازي امرتبه و مالک به هاآن از

 اگرچـه هکـ دامکهر ثابت اتکمل به توجه با ،یطول وی رتب تفاوت، نیابر  وهعال دارد.
 ندهایبرآ و افعال مقدمات، موضوعات، تفاوت لیدل بهی ول، باشند نداشتهی طول تفاوت
 از مـاالتک و اتکـمل آن ازي برخـوردار لیـدلبـه زیـن مدبر انوار دارند، تفاوت هم با

 وی عـیطب لـوازم و بـدن از تـأثر و ریتـأث لیدلبه مدبر انوار پس دارند. تفاوتدیگر یک
 و دارنـدی طول وی رتب تفاوت موارد ازی برخ در هک رسندیمی ماالتک به، آنی عیفراطب
 خواهنـد تفـاوت هـم بـا مدبر انوار جهت، نیا از وی عرض تفاوت موارد ازی برخ در

  داشت.
  

  محبت و قهر در مدبر انوار استغراق
 از نظـر قطع بدن، ازیی جدا از پس مدبر انوار شد، گفته ررکم طوربه شتریپ هکچنان
 خواهد انیب لیتفص بهي بعد فصل در ه(ک هک آني اراد وی عیطبي ندهایبرآ و عوارض
، گردندیم باز خود اصل به هک جهتنیا به زین و انوار عالم با هاآن تناسب لیدلبه) شد
 هکـبل، نـداردي هماننـد و شـباهت عـتیطب جهاني هالذت با هک برخوردارندی لذت از
 پرسـش نیـاک نـیا سـت.ین سنجش قابل آن با، گرید ریتعب به و است تراملک و ترتام

، هسـتند نوراالنـوار و قـاهر انوار مقهور مدبر انوار هکنیا به توجه با هک شودیم مطرح
  شود؟یم جمع هم با لذت و قهر چگونه و ابندییم دست مانندیبی لذت به چگونه

 مـالک هکـ يزیچ بر یعال عالم هر قهر زین و خود از فروتر بر یاعل عالم قهر پاسخ:
 قیـطر از مقهـور موجـود رایـز اسـت، لذت با توأم يقهر است، عالم آن به وابسته آن
 آورلـذت مـالک به یابیدست چون و ابندییم دست خود مالک به هک است قهر نیهم
 نفـس یوانیـح و ینبـات يقـوا هکـچنان .است ههمرا لذت با زین آن قهر نیبنابرا ،است
 لـذت خـود بـا مالئم افعال از هم ،ن حالیدر ع یول است آن ناطقه قوه مقهور انسان،
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 هـم بـا تواننـدیم لذت و قهر پس خود. ستهیشا ماالتک به یابیدست از هم و بردیم
  باشند. سازگار

  
  الثالث الفصل

  ۀیالبدن ارقۀالمف بعد ۀیاالنسان النفوس احوال انیب یف
ُثـل عالم یال تخلّصونی قد نیالمتنزّه من الزهّاد و نیالمتوسّط من السعداء و  المعلّقـۀ المُ

رها یالت  مـن ستحضـریف .کذلـ یعلـ القـوّة و المثل جادیا لهاو  ۀیالعلو البرازخ بعض مَظهَ
 عندنا، مما أتّم الصور کتلو  یشتهی ما یعل کذل ریغ و بیالطّ السماع و الصور و االطعمۀ

 و البـرازخ مـع عالقتهم لبقاء هایف خلّدونیو  املۀک یهو  ناقصۀ حواملها و هذه مظاهر فانّ
  ۀ.یالعلو البرازخ فساد عدم و الظلمات

ث جهنّم حَوَْل« انواک نیالذ ـ الشقاوة أصحاب اما و  ارهمیـد یفـ أصـبحوا و« 74»اًیـجِ
 ــ فۀیضع هیف ضیالنق یطرف یعل ججالح فانّ ـ باطالً أو حقّاً النقل انک سواء ـ 75»نیجاثم

  أخالقها. حسب یعل قۀالمعلّ الصور من ظالل لها ونکی ۀیالبرزخ یاصیالص عن تخلّصوا اذا
ل ستیل المعلّقۀ الصور و ثُ ل فانّ افالطون، مُ ثُ ـل هذهو  ثابتۀ ۀینور افالطون مُ  معلقـۀ ُمثُ
رد ضیب به لتذّونی ما یعل للسعداء رةیمستن »منها« و ظلمانیۀ منها  زرق سـود اءیلألشقو  مُ
 لها ونکی أن جوزیف محلّ، لها سیلو  رهایغ و ایالمرا یف ستیل المعلّقۀ یاصیالص انک لماو 

و  نیاطیالش و الجنّ من ضرب حصلی منهاو  مظاهرها یف تنتقل ربّماو  العالم هذا من مظهر
 انجیـم یتسمّ ۀنیمد أهل من عدّونیال قومو  دربند أهل من عددهم یحصیال جمع شهد قد

                                                 
  .69مریم، ـ 74
  .70هود، ـ 75
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 وجـه یعلـ میعظ مجمع یف دفعۀً رونهمی انواک نۀیالمد ثرکا ثیبح راًیثک الصور هذه شاهدوا
 همیالـ صـلی ال و ظهـرون؛ی وقتٍ لّک یف بل ن،یمرّت أو مرّة کذل سیلو  دفعهم یننکأم ما
 مظاهرهـا سیلـ ملموسـۀ ریـغ متدرّعـۀ اصٍیص ياخر امور من جرّب قدو  الناس يدیأ

  الناس. تصارع و البدن تقاوم و البدن عیبجم تتدرّع ادکت بل ،كشترالم الحسّ
و  مدبّرة أنوارو  قاهرة أنوار أربعۀ: العوالم أنّ یعل تدلّ حۀیصح تجارب ینفس یف یل و
ـل و النفوس هذه منو  اءیلألشق العذاب هایف رةیمستن و ۀیظلمان معلقۀ صورو  انیبرزخ ثُ  المُ

ل هذه حصلی قدو  ۀیالوهم السعادات هایف و ن؛یطایالش و الجنّ حصلی المعلّقه  المعلّقـۀ الُمثُ
 ریلتصـ ۀیـکالفل المدبّرة االنوار خلقهای قدو  التیالتخ و ایللمرا ماک تبطل و دةًیجد حاصلۀً
و  ۀیـروحان ۀیحیأر تصحبها و ۀینور ونکت المدبّرات خلقهای ماو  نیالمصطف عند لها مظاهر

 بشرط ستیل المقابلۀ أنّ یعل فدلّ ،كالمشتر الحسّ یال بنس ما و المثل هذه شوهدت لما
  الحجب. ارتفاع من ضرباً هایف ألنّ االبصار، هایعل توقّف انّما بل مطلقاً؛ للمشاهدة

 و االجسـاد بعـث تحقّـق بـهو  »المجـرّدة االشباح عالم« هینسم ورکالمذ العالم هذا و
ط نفـوس بعـض مـن صـلحی قدو  النبوّة دیمواع عیجم و ۀیالربّان االشباح  ذوات نیالمتوسـّ
 یعل عددها یحصیال ۀکالمالئ من طبقات كاالفال مظاهرها یالت رةیالمستن المعلّقۀ االشباح
 عـالم مـن یأعلـ نیالمتـألّه مـن نیالمتقدّسـ یمرتقو  مرتبۀ مرتبۀ كاالفال طبقات حسب
  ۀ.کالمالئ
  
  بدن از ییجدا از پس یانسان نفوس گاهیجا
 بـر نقـص و مـالک جهـت از یانسان نفوس و مدبر انوار شد، رهاشا شتریپ هکچنان
  شوند:یم میتقس دسته چند

 خـود سـتهیشا مـالک بـه قیحقـا بـر اطالع و ينظر متکح در هم هک يانوار ـ1
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 نیـا .یعـیطب و یبرزخـ يهایآلودگ از یراستگیپ و یعمل متکح در هم و انددهیرس
  روند.یم شماربه مقربان سابقات از و هستند املک و تام سعادت در دسته
 دو از کیـچیهـ در و انـددهیرسـ انـهیم سـعادت بـه مالک دو هر در هک يانوار ـ2
  آنند. از بهرهیب و یته نه و انددهیرس مالک به نه متکح

 مـالک به ينظر متکح در یول انددهیرس مالک به یعمل متکح در هک يانوار ـ3
  اند.دهینرس

 مـالک به یعمل متکح در یول انددهیرس مالک به ينظر متکح در هک يانوار ـ4
  اند.دهینرس
  هستند. نیمی اصحاب از دسته چهار نیا

 شـقاوت انیـپا بـه هکـبل انـدنبـرده يابهره متکح دو از کیچیه از هک يانوار ـ5
  ند.یآیم حساببه شمال اصحاب دسته نیا اند.دهیرس

 مورد را آن لیتفص به اگر یول .شد گفته هک است نیهم ،مجرد انوار میتقس مختصرِ
 اقسام اساس نیا بر شد. گفته هک است آن از شیب مجرد، انوار اقسام ،میده قرار مطالعه
  است: قرار نیا از هاآن

  اند.دهیرس مالک به متکح دو هر در هک يانوار ـ1
 متوسـط یعمل متکح در یول ،انددهیرس مالک به ينظر متکح در هک يانوار ـ2

  هستند.
 نـاقص یعملـ مـتکح در یول انددهیرس مالک به ينظر متکح در هک يانوار ـ3

  هستند.
 چیهـ یعملـ مـتکح از یولـ انـددهیرس مالک به ينظر متکح در هک يانوار ـ4
  ندارند. یسهم
 اهل( املندک یعمل متکح در یول هستند متوسط ينظر متکح در هک يانوار ـ5
  )زهد
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  ند.هست متوسط متکح دو هر در هک يانوار ـ6
  ناقصند. یعمل متکح در یول هستند متوسط ينظر متکح در هک يانوار ـ7
 يابهـره چیه یعمل متکح از یول هستند متوسط ينظر متکح در هک يانوار ـ8

  ندارند.
  )زهد اهل( املندک یعمل متکح در یول ناقصند ينظر متکح در هک يانوار ـ9

  ناقصند. متکح دو هر در هک يانوار ـ10
  متوسطند. یعمل متکح در یول ناقصند ينظر متکح در هک يانوار ـ11
 يابهـره چیهـ یعملـ مـتکح از یولـ ناقصـند ينظـر متکح در هک يانوار ـ12
  ندارند.
  املند.ک یعمل متکح در یول ندارند يابهره چیه ينظر متکح از هک يانوار ـ13
 یعملـ مـتکح در یولـ ندارنـد يابهـره چیهـ ينظـر متکح از هک يانوار ـ14
  وسطند.مت

 یعملـ مـتکح در یولـ ندارنـد يابهـره چیهـ ينظـر متکح از هک يانوار ـ15
  ناقصند.
  ندارند. يابهره مت،کح دو از کیچیه از هک يانوار ـ16

 وجـود هکـ اسـت دیـبع اریبس ای و ندارند یخارج وجود هافرض از یبرخ اگرچه
 ،باشـند داشـته اقمصـد هکـ رسدیم نظربه دیبع هک 13،12،8،4فرض مانند ،باشد داشته
 و باشـند داشـته تواننـدیمـ مکدست و دارند ینیع مصداق گر،ید صورت دوازده یول

عد هم هاآن داشتن مصداق  یلـک طوربه یول .است متفاوت زین هاآن امکاح و ندارد يبُ
 ردک میتقس شمال اصحاب و نیمی اصحاب ن،یسابق دسته سه به را مجرد انوار توانیم
  افزود. هاآن بر زین را اعراق اصحاب توانیم و

 زهـد اهـل زین و اندانهیم عمل و علم در هک متوسط سعادت اهل گاهیجا هرحال،به
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  است: قرار نیا از يسهرورد دگاهید از ،ستندین املک علم در یول املندک عمل در هک
ل عالم به بدن از ییجدا از پس انوار نیا  و يعلـو بـرازخ از یبرخـ هکـ معلقـه مُثُ
 مانـد خوهند یباق شهیهم يبرا جاآن در و رفت خواهند ،هستند آن مظهر یکفل ماجرا
  داشت. خواهند خلود و

 نیبنـابرا( عمـل و علم در متوسطان شد، معلوم گانهشانزدهي بندمیتقس در هکچنان
 همـه، دو آن در امالنک زین و دو آن از بهرگانیب ای و متکح دو در ناقصان از ریغ هک

 مُثُـل عالم در خلود ها،آنی لک مکح هک شوندیم میتقس دسته چند بر ودخ) متوسطند.
 هـاگروه نیا عوارض و صفات داستیپ هکچنانو  استك افال وي علو برازخ و معلقه
. اسـت متفـاوت زیـن هـاآن عوارض و صفات ضعف و شدت زین و دارد تفاوت هم با

ل عالم در هاآن گاهیجا نیبنابرا  نیـا نفـس هرچـه بـود. خواهـد اوتمتفـ زین معلقه مُثُ
ل عالم در او گاهیجا باشد، ترفیشر و ترتام هاگروه  خواهـد برتر و تركپا زین معلقه مُثُ
  س.کبالع و بود
 چـهآن نیبنابرا .دارند یمثال يهالذت جادیا بر ییتوانا شده ادی عالم در هاگروه نیا
 و نندکیم جادیا را آن مانند و هایندیشن ها،یدنید ها،یخوردن از ،دارند رغبت بدان هک
  برند.یم لذت آن از

  
  عتیطب عالم يهالذت با معلقه مُثُل عالم يهالذت سهیمقا
ل عالم يهالذت هک شود تصور است نکمم  چـون و ندارنـد ینـیع وجود معلقه مُثُ
 خواب عالم به مربوط يهالذت همانند و یالیخ وجودشان ،ندکیم جادیا را هاآن نفس
ل عالم اوالً رایز .ستین گونهنیا هکآن حال و است ایرؤ و  مراتب مجموع در معلقه، مُثُ

 هر قرب چون و است ترکینزد یقدس انوار عالم به عتیطب عالم مرتبه از ،یهست عالم
 از معلقـه مثـل عالم نیبنابرا ،است آن تیتمام و مالک یفزون نشان ،عالم آن به يزیچ
 اسـت. تراملک و ترتام زین آن يهایوخوش لذت رونیاز ا و تاس تراملک عتیطب عالم
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 عـالم معلقـه مثـل عـالم و اسـت اسفل عالم نوراالنوار، به صعود ریس در عتیطب عالم
 مظـاهر ،اًیـثان اسـت. تـرکیـنزد مالک به آن آغاز از راه يانهیم و است انهیم و متوسط
 زیـن و يریفسـادپذ خـاطربـه ،هاآن حامل و دارد وجود عتیطب عالم در هک ییهالذت

 هـاآن حامل و معلقه مثل معال يهالذت مظاهر یول هستند ناقص وسته،یپ يریرپذییتغ
 خـاطر، نیهمـبـه .هسـتند امـلک ،رندیفسـادناپذ كافـال چـون و هسـتند یکفل اجرام
 يهـالذت و املک ،ماده و عتیطب عالم يهالذت به نسبت كافال و مثل عالم يهالذت
  هستند. ناقص ،كافال و مثل عالم يهالذت به نسبت عتیطب عالم

  
  معلقه مثل عالم در متوسط انوار خلود
 ،بدن از ییجدا از پس) یعمل و ينظر متکح در( متوسط انوار شد، گفته هکچنان

 موضـوع نیـا در نـه بـاًیتقر .رونـدیم ،است كافال هاآن مظاهر هک معلقه مثل عالم به
 هکـآن مگـر ،باشـد داشته وجود یاختالف تواندیم نه و دارد وجود ماکح انیم یاختالف
 ریسـ ،ن صـورتیر ایدر غ .باشد رکمن یهست عوالم يرهیزنج در را یعالم نیچن یسک
 و فروتـر مراتـب از گذشتن و مالک يصعود ریس ردنک یط یمقتض نفوس، یمالکاست
 رود، رونیـب تـرفرو يامرتبـه از هکـهر پس .است یهست عوالم فراتر مراتب به دنیرس
 معقلـه مثـل عالم چون و شد خواهد وارد آن از پس مرتبه به يضرور و یقطع طوربه
 عـتیطب از خـروج و بدن از ییجدا از پس مدبر نفوس ن،یبنابرا است، عتیطب از پس
 جهـان از طفـره، بـودن محـال لیـدل به ن صورتیر ایدر غ .شوندیم وارد عالم آن به
 عـالم از شـدن بـرون هکـآن حاصل است. فرض خالف نیا و اندنشده خارج عتیطب
 عـالم و عـتیطب عـالم انیـم هکـ نیبنـابرا( است برابر كافال عالم در ورود با ،عتیطب
 یاختالفـ نیـا درو ) است نیهم ماکح نظر هکچنان ،ندارد وجود يگرید عالم ،كافال
  است. معلقه مثل و كافال عالم در یشگیهم بقاء در ماکح انیم اختالف .ندارد وجود
 امـلک علـم در یولـ هسـتند امـلک عمـل در هک ینفوس ما،کح از انینیشیپ نظر به
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 نداشته را یاعل کفل به وصول ییتوانا و معلقه مثل عالم از خروج استعداد اگر ستند،ین
 املنـدک علـم در هک ینفوس یول .مانندیم یباق شهیهم خودشان مناسب کفل در باشند،
 هکـبل ،مانندینم یباق شهیهم يبرا كافال و معلقه مثل عالم در ،ستندین املک عمل در و
 جـاآن از و برسـند یاعلـ کفل به تا گذارندیم سر پشت يگرید از پس یکی را كافال
 ،باشـند داشته را آن از ییرها استعداد اگر و رسندیم الجهات محدد به و گذرندیم زین
  ند.شویم وارد نور عالم به و گذرندیم زین آن از

 در متوسـط نفـوس هک است نیهم اجمال طوربه زین يسهرورد ،یاشراق میکح نظر
 دنینرسـ خـاطربه نفوس گونهنیا هک است نیا يو لیدل مانند.یم یباق معقله مثل عالم
 نیهمـ بـه .دارنـد خاطر تعلق و یبستگدل ظلمات و برزخ به ،یعمل و یعلم مالک به
  مانند.یم یباق یکفل و يعلو برازخ در لیدل

 از فروتـر یآسـمان كافـال و اجرام در) متوسطان( نفوس گونهنیا افالطون، نظر به
 و ماننـدیمـ كافـال نیـا در اریبسـ ای كاند یزمان هکبل ،مانندینم یباق الجهات محدد
 بـه تا نندکیم یط يگرید از پس یکی را كافال و نندکیم عبور آن از يتند ای يندکبه

 اسـت، یحتمـ متوسـط نفوس يبرا الجهات محدد به وصول .رسندیم الجهات محدد
 بـه و جـدا كافـال عـالم از یلکبه ،باشند داشته را عقل عالم به ارتقاء استعداد اگر پس
  شوند.یم وارد عقل عالم
 یحتمـ عتیطب عالم از گذر هک گونههمان ،)الصفا اخوان مانند( گرید یبرخ نظر به
 عـالم بـه دنیرسـ و است یحتم زین كافال از گذر ،ماندینم یباق آن در یسک و است
 هـر در( یعمل و ينظر متکح در متوسطان هکآن حاصل .است یقطع زین محض نور
 یبـاق معلقـه مثل عالم در ،یاشراق خیش نظر به) باشند املک یکی در تنها ای متوسط دو

  ماند. خواهند
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  شقاوت اهل گاهیجا
 جهـان از پـس گردنـد،یمـ جـدا بـدن از زین نفوس از دسته نیا هکنیا به توجه با
 در عتیطب از پس عالم نیاول مشهور، فرض بنابر چون و روند رونیب دیبا ماده عتیطب
 وارد معلقه مثل عالم به زین گروه نیا است، معقله مثل عالم ،یهست عوالم يصعود ریس
 بخش و یاعل بخش دانست، مرتبه دو ای بخش دو يدارا توانیم را عالم نیا شوند.یم

   م:ینک ریتصو دوگونه به را بخش دو نیا تفاوت است نکمم اسفل.
 و فسـحت و وسـعت از نیبنـابرا ،اسـت یاعلـ بخش هیسا و ظلّ اسفل، بخش ـ1
  است. برخوردار هیسا اندازهبه یاعل بخش مالک

 یکـفل مظاهر مظلم؛ مظاهر و ریمستن مظاهر دارد، مظهر دوگونه معلقه مثل عالم ـ2
 آن مظـاهر هکـ اسـت يامعلقـه مثـل عالم متوسطان، گاهیجا .يعنصر یعیبط مظاهر و
 اسـت يامعلقـه مثل عالم شقاوت، اهل گاهیجا و است ریمستن و يعلو اجرام و كافال
  است. مظلم و يعنصر و یعیطب اجرام آن مظاهر هک

 بـر یمعن عالم صورت. عالم ـ2 یمعن عالم ـ1 است: نوع دو بر عالم گر،ید ریتعب به
 هکـاسـت  ینفوس گاهیجا عالم، دو نیا عقول. عالم ـ2 تیربوب عالم ـ1 است: قسم ود
 اسـت: قسـم دو بـر زین صورت عالم باشند. دهیرس مالک به یعمل و ينظر متکح در
 مثل عالم هک یشبح صور عالم ـ2 است عناصر و كافال عالم هک یجسم صور عالم ـ1

 كافـال آن مظـاهر و دارد تناسـب كافـال بـا ای ،احباش ای معلقه مثل عالم است. معلقه
 اول نـوع معلقـه مثـل عالم هستند. عناصر آن مظاهر و دارد تناسب عناصر با ای ،هستند
 یکـفل مظـاهر هکـ دوم نوع معلقه مثل عالم و متوسطان گاهیجا دارند، یکفل مظاهر هک

  است. شقاوت اهل گاهیجا دارند،
    است: مقس چهار بر یهست عوالم ،يسهرورد ریتعب به 
 مجـرد، عقـول عـالم نیـا ندارند. اجسام به یتعلق گونهچیه هک قاهره انوار عالم ـ1
  است. مخلَص بندگان و مقرب هکمالئ
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  .یانسان و یکفل ياسفهبد مدبره انوار عالم ـ2
 ــب بکـواک و كافـال برزخ ـأ است: بخش دو بر خود هک حس و برزخ عالم ـ3
  بات.کمر و عناصر برزخ
 صـور ــب یظلمان معلقه صور ـأ است: قسم دو بر هم آن هک معلقه صور عالم ـ4
  ر.یمستن معلقه
 و ينظـر مـتکح در متوسـطان اسـت. الیخ و مثال عالم همان معلقه، صور عالم
  .یظلمان معلقه صور عالم به شقاوت اهل و روندیم ریمستن معلقه صور عالم به یعمل

  
  یافالطون مثل عالم از معلقه مثل عالم تفاوت
 مثـل عالم است. یاساس تفاوت دو آن انیم یول ،است مثل عالم عالم، هردو اگرچه
 است یعقل عالم ،عالم نیا است. راستهیپ ظلمت هرگونه از و است نور عالم یافالطون
 اسـت. ظلمـت و نـور از مشـوب هکـبل ،سـتین ينور عالم ،اوالً معلقه مثل عالم یول
 مثـل به هک یسانک هکنیا بر عالوه .یلمانظ گرشید بخش و است ریمستن آن از یبخش
 عـالم به گران،ید و انباذقلس ثاغورس،یف سقراط، افالطون، مانند ،دارند دهیعق یافالطون
 دو بـر هکـ داننـدیمـ معلـق یالیـخ مثل عالم را عالم نیا و دارند دهیعق زین معلقه مثل
  است. مظلم و ریمستن بخش
 بـه البتـه( ،نباشـد خواه و باشد درست اسختن خواه شقاوت، اهل گاهیجا هرحال،به
 صور عالم در هک است یجهنم) است فیضع آن ینف و اثبات لیدال ،یاشراق خیش نظر
 نیـا از گـروه نیـا دارد. قـرار اسـت، آزاردهنده و عیشن صور يدارا هک یظلمان معلقه
  ابند.یینم دست قاهر انوار عالم به و روندینم رونیب هرگز یظلمان معلق صور
  

  جهنم
 نفـوس هک لیدل نیبد ا؛ یاست متفاوت تاًیماه و ذاتاً، نفوس جوهر هک ستینکی ش
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 نیع مرتبه در هکبل و شیدایپ آغاز در ،یتعال حق متفاوت اسماءی تجل و ظهور لیدل به
 خروج وی مالکاست ریس در هکنیا لیدل به ای و دارندي ماهو وی ذات تفاوت خود، ثابت
 لیـرذا و لفضـای و سـبي، کاریـاختی عملـ وي نظر افعال قیرط از هک فعل به قوه از

 نفـوس، نیـا ازی برخ گردند.یم لیناي ماهو وی ذاتي هاتفاوت نیا به، شودیم انجام
 مـاالتک و اتیـروحان دري فنـا و اتصـال ویابی دسـت بـه و هستند فیشر وی نوران
 دسـت بودند، مشتاق نبدا هک چهآن به، بدن ازیی جدا از پس دسته نیا مشتاقند.ی عقل
 و رهیـت گـر،یدی برخ است.ی قدس انوار و عقول به دنیرس هاآن معاد نیبنابرا. ابندییم
 مشـتاق و دارنـد شـشی کجسـمانامـور  بـه هک هستند شرور وی ظلمان و پست و تار

 گروه دو نیا انهیم گر،یدی برخ هستند.ی ظلمان وی جسمان امور بهیابی دست و اتصال
 و دارند اتیعقل به تام اقیاشت نه ت؛یشر در نه و هستند ناب تیریخ در نه؛ دارند قرار
ي متعـددب مرات به خود، گروه نیا هستند. اتیحس و اتیعقل انهیم هکبل اتیحس به نه
ی برخـ و ستا اتیحس به لیم از شیب، اتیعقل به هاآن اقیاشتی برخ؛ شوندیم میتقس
 مراتـب نیبنـابرا. اسـت مراتـبي دارا وکیکی تشي امر زین بودن شیب نیاو  سکبرع
  است. شماریب هاآن

 و عقـول عـالم زیـن هـاآن عـالم هسـتند. قـدس اهـل و سابقان مقربان، اول، دسته
  است. معقوالت
 قرار یسفل و یظلمان عیطبا رتبه در هک هستند مجرمان و شمال اصحاب دوم، دسته

  دارند.
 معلقـه مثـل و يمقـدار صـور المعـشان گاهیجا هستند، دو آن انهیم هک سوم دسته

 حـواس بـر و پنهـان و بیـغا ،يویدن و يظاهر حواس از آن، صور و عالم نیا است.
  است. ارکآش ،ياخرو و یباطن

 متفـاوت بازگشـت ریسـ در زیـن هـاآن گاهیجا ها،انسان اتجدر تفاوت بهبا توجه 
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 یگـاهیاج هسـتند، یظلمـان و شـرور ،شد گفته هکچنان نفوس از یبرخ چون و است
 اتفـاق بـا مـانیکح اسـت. شـده ریـتعب جهنم به آن از هک داشت خواهند خود مناسب
 در دیـبا هکـ انـدردهکـ هیارا یمتفاوت نظرات جهنم قتیحق در موضوع، نیا در یبیتقر
  شود. يریگیپ گرید يجا

 اگـر رایـز سـتند،ین عالم نیا از وی جسماني امور، معلقه مثل و هاصورت و هابدن
 و بودنـدك ادرا قابـل حـواس لهیوسـبـه بودند، عتیطب در ای و عتیطب المع ازی بخش
یی جوهرهـا هـا،بـدن نیـا نیبنـابرا. نداشـت هـاآنمظاهر  بهي ازین هاآنك ادراي برا

ك ادرا قابـل حـواس بـا مظـاهر بـدون و دارند وجود مثال عالم در هند کستی هروحان
  است.ك خا و آب هوا، دماننی، عیطب وي ماد اجزاء ها،آن مظاهر ستند.ین

  
  طانیش و جن
 و طانیشـ و جـن اسـت، افتـهی انتقالی نیزم مظاهر در هی کمثال صور نیا ازی برخ
 مختلـفي هـاأتیه و مظاهر در را هاآنی برخ هک است خاطر نیهمبه. است آن مانند

 تـوانینمـ هکـ انـدداده خبر آن از و ردهک مشاهده را آني ادیز جمع؛ اندردهک مشاهده
  رد.ک بیذکت را هاآن گفته

 ریـغ يمقـدار عـالم ،انینیشـیپ ریـتعب بـه و اشباح عالم شده، ادی عالم هکآن حاصل
 قطـب گفته به و است شماریب آن يشهرها و ینامتناه آن يهایشگفت هک است یحس
 راه هـزار هک يشهر دو هستند. عالم نیهم يشهرها از جابرصا و جابلقا يرازیش نیالد
 داننـدینم یحت هک نندکیم ستیز آن در یخلق و شمارندیب آن نانکسا ،دندار يورود
  است. دهیآفر را او فرزندان و آدم خدا
 اشـباح زین و هابدن زیرستاخ مجرده، اشباح عالم نیهم وجود ،یاشراق خیش نظر به
 (ع) یموس بر خدا یتجل مانند ند.کیم هیتوج را اندافتهی ظهور هاآن در عقول هک یربان
 سـبب عـالم، نیـا نیچنـهـم .کلبـی دحیـه صورتبه) ع( لیجبرئ ظهور طور، وهک در
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  است.) ع( امبرانیپ يدهایوع و وعد يهمه به قیتصد
  
  الرابع الفصل

  الشقاوة و الشرّ یف
 مـن لزمتـا ۀکـالحر و الظلمۀو  اتکالحر من الظلمات عالم یف لزما انّما الشرّ و الشقاوة

 هیـعل لیسـتحی نوراالنـوارو  طیبالوسـا لزم الشرّو  المدبّرة و هرةالقا االنوار یف الفقر جهۀ
 للمعلـوالت ۀیضـرور لوازم الظلمات و الفقرو  شرّ منه صدری فال ۀ،یظلمان جهات و ئاتیه
 هـذا یفـ الشـرّو  هیعل هو ماک االّ الوجود تصوّریالو  السلب الممتنعۀ ۀیالماه لوازم ریساک

  ر.یثکب ریالخ من أقل العالم
  
  شرّ مسأله نییتب

ی وتـاهک شـرح به تنها جانیادر جاهاي دیگر،  شر مسألهی لیتفصبا توجه به تبیین 
ارایه  شر وجودیی چراي براي متعددي هاپاسخي و .یمپردازیمی اشراق خیش سخناناز 
  است: قرار نیبد هک است ردهک

 هـاتج لوازم از زین ظلمت و است برزخ و ظلمت عالم در تکحر لوازم از شر ـ1
 جهـت و أتیـه نوراالنـوار اسـت محـال چـون و اسـت مدبر نفوس و قاهر انوار فقر
 ،گـرید ریـتعب بـه سـت.ین نوراالنوار شرور، شیدایپ علت ن،یبنابرا ،باشد داشته یظلمان
 جهـت از و اسـت ریـفقشـان ذات دارنـد. زیـن فقـر جنبه و ستندین تام یغن قاهر انوار

 و ظلمـت عـالم شیدایـپ قاهر، انوار فقر امدیپ ردارند.برخو غنا از نوراالنوار به انتساب
 فقـر جهـات لـوازم از شـر نیبنـابرا .است ظلمت عالم لوازم از تکحر و است برازخ

  است. ریفق موجودات
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 هکـ گونههمان است. یمعلول هر ذات ریناپذییجدا لوازم از ظلمت و فقر و شر ـ2
 محـال زیـن ظلمـت و فقـر و شـر شود، جدا تیماه از ت،یماه لوازم گرید است محال
  گردد. جدا معلول ذات از است
 نکـمم هکـ گونـههمان .است نآ یمقتض هک ابدییم وجود گونههمان يزیچ هر ـ3
 ن،کرممیغ ن،کمم موجود است محال باشد، كخا ریغ ،كخا و آب از ریغ آب، ستین

 ياقتضـا هکـ گونـههمـان يموجود هر باشد. یرظلمانیغ ،یظلمان و معلول ریغ معلول،
 نکمم اگر رایز د.یآ دیپد يگرید يگونهبه هک است محال و دیآیم وجودبه ،دارد یذات
 و بخـل بـه ایـ ،اوردیـن وجودبه را آن نوراالنوار یول د،یآ وجودبه يبهتر لکش به بود
 گـرید یکـی ینف به ای و علم ینف به ای و قدرت ینف به ای انجامد،یم نوراالنوار كامسا
 نوراالنـوار بـر نقـص و اسـت نقـص امور گونهنیا هکآن حال و يو یمالک صفات از

  است. محال
 كتـر است، آن لوازم از چون و است مترک اریبس آن ریخ از ،یظلمان جهان شرّ ـ4
 پـس بـود. خواهـد اریبسـ شـر خـود نیا و انجامدیم اریبس ریخ ینف به كاند شر نیا

  است. آن عدم از برتر اریبس ،شر به ختهیآم عالم نیهم وجود
  

  قاعدة
  اتیالعلو عن ۀیالمتناه ریالغ دیالموال صدور ۀیفیک یف

 ۀیـالنها ریغ یال کذل قوّة لها قابلۀ المادّة و الفعل یف ۀیمتناه ریغ القواهر قوّة انتک لما
دّاتو   یال المدبّرة االنوار ضیف و اتکالبر حصول باب انفتح ۀ،یمتناه ریغ اتکالحر من المُعِ
 عـدد زدادیـف بـالقواهر، لحـقی المفارقۀ بعد المدبّرات من املکالو  قرنٍ بعد قرناً ۀینها ریغ

  ۀ.یالنها ریغ یال االنوار من نیالمقدّس
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  قاهر انوار از ینامتناه دیموال شیدایپ یچگونگ
 يجنبـه رونیـاز ا نند،کیم افتیدر ضیف نوراالنوار از وستهیپ ،قاهر انوار ییسو از
 را قـاهر انـوار آثـار افتیدر يقوه زین ماده سو، گرید از و است یاهنامتن هاآن تیفاعل
 هکـ شـودیمـ سبب ،عقول ینامتناه فعل و ماده ینامتناه قبول دارد. ینامتناه صورتبه

 اسـت، ياسـفهبد انوار و یوانیح ،ینبات ،یمعدن صور افاضه هک اتکبر حصول يدرها
 ینامتنـاه دیـموال قیـطر نیبـدو  ابـدی وتحقق نزول اتکبر نیا وستهیپ و شود گشوده
 قـاهر انـوار به ،بدن از ییجدا از پس املک ياسفهبد انوار البته ابند.ی دوام و ندیآ دیپد
  گردد.یم افزوده قاهر انوار تعداد بر و وندندیپیم

  

  الخامس الفصل
  باتیالمغ یعل االّطالعات و االنذارات سبب انیب یف

 یعلـ طّلـعیف ل،یـالتخ شغل عن تخلّصی فقد ،ظاهرةال حواسّه شواغل قلّت اذا االنسان 
 و متحجّمـاً نکـی لـم اذا المجـرّد النـور فـانّ الصادقۀ. المنامات کبذل شهدی و بۀیمغ امور
 البرازخ شواغل يسو حجاب ۀیکالفل المدبّرة االنوار نیب و نهیب ونکی أن تصوّری فال اً،یجرم
 عـن تخلّـص فـاذا الباطنـۀ. الحـواسّ و الظاهرة الحواسّ شواغل حجابه االسفهبد النورو 

 للبـرازخ ۀیاالسـفهبد االنـوار یال النفس تخلّصت الباطن، الحسّ ضعف و الظاهرة الحواسّ
 عالمـۀ االنـوار هـذه فانّ نات.ئاکلل ۀیالعلو البرازخ یف یالت النقوش یعل اطّلعت و ۀیالعلو
 حاً،یصـر ۀیـالعال االلواح یف هدشا ماک رکالذ یف أثرها یبق فاذا اتها.کحر لوازم و اتهایبجزئ
 یال عنه االنتقاالت یف لۀیالمتخ أخذت بل أثرها بقی لم انو  ریتعب و لیتأو یال حتاجی فال
 و مـا ریتفسـ یالـ حتـاجی کفـذل آخـر، بوجه مناسبۀ أو متضادّة أو متشابهۀ ياخر اءیأش

  ه.یال انتقلت شئ يأ من لۀیالمتخ انّ استنباط
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 واجبۀ یهو  مصوّرة ۀیالعلو البرازخ یف محفوظۀ أبداً و أزالً اتنئاکال نقوش أنّ اعلم و
 شـئ ونکـیال مترتبّـۀ لحوادث ۀیمتناه ریغ نقوش ۀیالعلو البرازخ یف انک ان فانّه رار.کالت

 مـا تنـاقضیف المترتّبـۀ، المجتمعـۀ السالسل من نفس یه النقوش کفتل شئ، بعد االّ منها
 مترتّبـۀ، المسـتقبل یف لحوادث ۀیمتناه ریغ نقوش هایف انک ان ثمّ محال. هو و هیعل برهن
 ه،یـف وقـع قـد لّکـال ونکـی ما وقت یأتیف ما، وقتاً قعی أن و البدّ منها واحد لّک انک فان

 قـد وقـتٍ حصول نکی لم انو  محال هو و ۀیرمتناهیغ یه فرضت قدو  السلسلۀ یتناهیف
رض قدو  المستقبل یف ناتئاکال من سیفل أبداً، قعیال ما هایفف الوقوع، عن لّکال هیف فرغ  فُ
 المفصّلۀ الصور دون فانّها انت،ک فیک المستقبلۀ ناتکالمم یف هذا لزمیالو  محال هذا منها،

  لها. لّک ال المعقولۀ
 ،یهـ التعلمهـا المسـتقبلۀ أو ۀیالماضـ اتئناکال من شئ ونکی أن توهّمی أن ینبغیال و

 ۀ.یالماض االحوال رکتذ و قعیس بما و وقع بما النبوّات أخبار و هاناتکال و المنامات ذّبهکیف
 لهـا. المـدبّرة االنوار و ضاًیأ ۀیالعلو البرازخ من هو انّما رکالذ أنّ یعل سبق قد البرهان فانّ

 لذاتـه ذاتـه یفـ اءیباالش علمه وجدیال الصادق المنام أو هانۀکال أو بالنبوّة االنذار فصاحب
و  لنفسه ال و کذل قدرة قواه یف سیل مالنائو  نوعه عجز و ظاهر هعجز فانّ قع،ی لما موافقاً

 أن ینبغـیف قع،یسـ بمـا بنفسه علمه خترعی انک ان ثم ابداعه. یعل أقدر قظۀیال یف انکل االّ
 بالضـرورة االنسان عرفی ضاًیأو  محال هذاو  وفاقه یعل جزماً خترعیل علمهی أن قبل علمهی
 و یالماضـ و بـالواقع طـۀیح عنـدها ۀیـالعال فـاألمور آخر؛ شئ من االعالم أنّ الجملۀ یف

 تستمدّ و فوقها آخر شئ من العلم دیتستف ۀیالعلو البرازخ أصحاب أنّ فرض انو  المستقبل
 الضوابط هذه ونکی أن و فالبدّ االستمداد. و االستفادة منه يالذ الشئ یال المکال عودیف منه،

  رار.کالت واجبۀ
 نـوعٍ مـن ئـاتیاله نیب الفارق فانّ عاد،ی المعدوم أنّ الضوابط رراکت بوجوب ینعن ال و



 579 

ـ نیب الفارق من انک فاذا المحلّ. اتّحد ان الزمان او المحلّ واحد  واحـد محـلٍّ یفـ نیالمثلَ
 ان و زمانـه؛ عـود المتناع عادی فال واحد، نوع من واحد محلّ ذوات تخصّصی بهو  الزمان
رض  قبـل فلهـا ن،یموجـود اناک کذل قبل زمانه و العرض افهذ زمانه، و العرض عودی أن فُ
 مـا ۀ،یـقبل المسـتعاد لزمانـه و لـه انک اذا ضاًیأو  محال هو و زمان للزمان ونکیف ،یزمان
  زماناً. ونکیال زماناً المفروض المستعادو  عوده نکمیفال بها، تخصّصه و دتیاُع

 أمـر الثلثـۀ دیالموال من باتکالمر من یبقی فال رار،کالت واجبۀ ناتیاکال انّ عرفتَ اذا و
 ریـالغ االجسـام مـن أعـداد فصارت ۀ.یباق ۀیالمتناه ریالغ االدوار یف امثاله عاد االّو  ماًیدا

 االشـباحو  ۀیـالمتناه االجسـام و المـادّة بهـا یفیال ثم محال. هوو  معاً موجودة ۀیالمتناه
 واحـد بُعد تالفیا منها نکمیال اذ لبرهان،ا منعهای یالت ماک ال ۀینهاالالّ هایف تصوّری المجردّة

  ممتدّ. یتناهیال
  
  عادت خرق و نهان و یبیغ امور به یآگاه نییتب

 برخـوردار هـاآن از یکـی از سکـ هر هک دارد یاصل عامل سه راماتک و معجزات
 احاطـه عامل، آن از يبرخوردا اندازه و حد در عادت خارق و فراطبیعی امور به ،باشد
  است: قرار نیا از اصل سه نیا داشت. خواهد
 در عنصـر مـواد و اجسـام شـودیم سبب هک ینفسان یژگیو ؛نفس یعمل قوت ـ1
 از را خـود موجـود صورت ،ینفس نیچن اراده به و باشند بردارفرمان و میتسل آن برابر
 نیچنـ شـرافت و قـوت رنـد.یبپذ را يقـو نفس آن نظر مورد یصورت و بدهند دست
 هـاآن و دباشـ داشـته غلبه و سلطه ،اجسام مانند خود از فروتر رب شودیم سبب ینفس
 خاطربه ،معلول بر شرافت و قوت خاطربه ،علت هک گونههمان .باشند نفس نیا میتسل

  است. میتسل علت به نسبت معلول و دارد غلبه خست و ضعف
 فرمـود: آن دربـاره) ص( خـدا رسـول نقـل حسب بر هک) زخم چشم( زدن چشم
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 قیمصـاد از 77»حـق نیالعـ« فرمـود: زین و 76»القدر الجمل و القبر الرجل تدخل نیالع«
 تعلـم همچـون ،زیـانگشگفت يهاراه از ضیمر يشفا زین و است ینفسان قوت نیهم

 و نگـاه و اشـاره هکـبل لمس ای میرک نفس صاحب يغذا ماندهیباق خوردن ای عام رکذ
 از ،آن ماننـد و هادرخت اهان،یگ ات،حشر وانات،یح هوا، ن،یزم در راتییتغ جادیا زین
  است. نوع نیهم

 تجـرد و طهـارت صفا، چنان از نفس هک گونه نیبد نفس يفطر شدت و قوت ـ2
 صـورت در باشـد. داشته را فعال عقل به اتصال يبرا الزم استعداد هک باشد برخوردار
 خزانـه و منبـع فعـال عقـل هک جاآن از فعال، عقل به اتصال و ياستعداد نیچن داشتن
 بـر شـده، ادی نفس ییتوانا و استعداد اندازه به شده ادی علوم از فعال عقل است، علوم
 خوانـده نـه هکـ اسـت آگاه یقیدقا و علوم به ینفس نیچن ن،یبنابرا و ندکیم افاضه او

  است. پرداخته وستهیپ شهیاند و تأمل به آن درباره نه و است دهیشن نه و است
 حـدس هکـ آن نیمتـرک از و اسـتی مختلفـ درجاتي ارادی نفوس نیچن استعداد

 وجـودي اریبسـ عالمان انجامد.یمی وح و الهام درجات به و شودیم آغاز، استي قو
 از هکـ اسـت نیهم علمی ژگیو هکبل، نبودند ازمندیني بشر معلوم به هک دارند و داشته
 نیچنـ رایـز، اموزدیـب خود از شیپ معلم ازی متعلم هر هکآن نه، شود افاضهی عال مبدأ
 معلـم بـه ا، یـباشـد آموختـه خود از شیپ معلم ازی متعلم هر اگر است. محالي زیچ
 افاضـهی عـال مبـدأ از علـوم هکـ شـودیمـ معلومدر این صورت  انجامد،یم رمتعلمیغ

 هکـ انجامـدیمـ تسلسـل بهدر این صورت  انجامد،ینم رمتعلمیغ معلم به ای و اندشده
 عیسـر اسـتنباط ،يقو حدس مانند آن نیفرود درجات شد، فتهگ هکچنان است. محال
  نند.ک تجربه را آن توانندیم همگان هک استي موارد از، آن مانند و مقدمات از جهینت

                                                 
 .442، ص 2شرح أصول الکافی (صدرا)، ج ـ76
 .400ـ نهج البالغه، حکمت 77
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 نفوس هک شود متصل یمثال بیغ عالم به چنان هک ياگونهبه لهیمتخ قوه ییتوانا ـ3
 یبررسـ شـتریب فصـل، نیـا موضـوع شـوند.یم متصل آن به ایرؤ عالم در مردم عموم
  م.یپردازیم آن شرح به هک است سوم اصل نیهم

  
  ياسفهبد نور تجرد
 انیـم جهـت نیـا از و مجردنـد یلـک طوربه انوار شد، گفته خود يجا در هکچنان
 وجـود یتفـاوت ياسفهبد مدبر انوار و یکفل مدبر انوار ،یعرض انوار ،یطول قاهر انوار

 نباشـد آن يبـرا یمانع و حجاب اگر هک داستیپ ،یانسان نفس تجرد به توجه با ندارد.
 لیدل به باشد، دهینورز اشتغال بدان و باشد نشده ختهیآم يعنصر عتیطب و ماده به ای و

 گـر،ید ریـتعب بـه داشـت. نخواهد وجود یحجاب یکفل مدبر انوار و آن انیم آن، تجرد
 تصـور قابـل هـاآن يبـرا هکـ یحجـاب تنها ندارند. مانع و حجاب ذاتاً و مجردند انوار
 اءیاش يهایژگیو و لوازم از گرید يهاحجاب یول .است يماد برازخ به اشتغال ،است
 یحجـاب گونـهچیهـ نیبنابرا ندارند، يبعد گونهچیه مجردات، چون و است بعد يدارا

 بـرازخ به يریتدب توجه و اشتغال جهینت دارد، وجود هانآ يبرا هک یحجاب تنها ندارند.
 مطلـق ایـ خـود از فراتر مدبرِ انواع به توجه و مشاهده از شودیم سبب هک است يماد
 نیبنـابرا ،دارد اختصـاص یانسان مدبر نفس به يریتدب نیچن چون و نندک غفلت انوار

 نیچنـ از اگـر هکـ ياگونـهبـه ،دارد اختصـاص مـدبر نفس نیهم به غفلت و حجاب
 مکـدسـت و گردد متصل آن از فراتر و یکفل مدبر انوار به تواندیم گردد، رها حجاب

 هکـ یحجـاب تنهـا ،هکآن حاصل شود. برخوردار هاآن علوم از و بپردازد آن مشاهده به
 و يظـاهر حـواس اشـتغال ،باشـد داشـته وجـود است نکمم یانسان مدبر نفس يبرا
  است. یکفل مدبر انوار از فروتر به یباطن

 ،يعنصـر و يمـاد برازخ به هاآن اشتغال معد زین و تجرد لیدل به یکفل مدبر انوار
 و نیقـوان بـه هم آگاهند. آن، از فروتر و) كافال( خود عالم یجزئ و یلک امور تمام به
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 دارنـد. احاطـه آن يامدهایپ و هاتکحر بر هم و دارند یآگاه هامعلول و علت سلسله
 وگرنـه ندارنـد یعاطال و یآگاه نیچن ،يماد برزخ به اشتغال لیدلبه یانسان مدبر انوار
 علـم زیـچهمـه به همه دیبا و ستین گونهنیا هکآن حال و باشند واقف بدان همه دیبا

 ،نـدارد یآگاه زیچ همه به یانسان نفس چون و ستین نیچنه ک یدر حال .باشند داشته
 هکـ جاآن از و خود از فروتر از ای و ردیفراگ) یکفل مدبر انوار( خود از فراتر از دیبا ای
 علـم از يزیـچ ،بـودن یبرزخـ زیـن و آن رتبـه و گاهیجا لیدلبه یانسان نفس از وترفر

 دسـتبـه خـود از فراتر مدبر انوار از را شیخو علوم دیبا ،یانسان نفس نیبنابرا ،ندارد
  آورد.
 از برخاسـته موانـع و هـاحجـاب از انسان نفس هرگاه شد، گفته چهآن به توجه با
 شـود، اسـتهک آن اشـتغاالت از ای و شود رهای برزخ ریدبت وی حس اتکادرا به اشتغال
 رهیـزنجیی شناسـا بـا و دارد رای نهـاني هـایآگـاه وغیبی  علوم بهیابی یی دستتوانا
 ماننـد و هادهیپوش نده،یآ گذشته، از اخبار بر عالوه تواندیم، نهاني هامعلول و هاعلت
 از اسـتنر ایـن صـورت (کد نفـس باشـد. عـادت خـارق هکـ نـدک اقدامي ارک به آن،

؛ سـتندین برخـوردار آن از گـرانید هک ابدییم دستمی علو بهي) مادی برزخ اشتغاالت
 نفـسدر ایـن صـورت  باشـند. او از متـرک ایـ و او همانند اشتغال زانیم در هکآن مگر
 علـوم و نفـوس و صـور بـه و گـرددیم متصلي علو برازخي اسفهبد انوار بهی انسان
 اسـت، شـده مرتسم و بسته نقشي علو برازخ در هی کعیطب برازخ و تائناک به مربوط
  شود.یم آگاه

  
  یانسان مدبر نفس اشتغاالت شدن استهک عوامل

  گردد:یم میتقس دسته دو بر عوامل نیا
  انسان نوع يبرا يضرور و كمشتر عوامل ـ1
    است: قسمسه  زین نیا هک نوع افراد همه انیم كرمشتریغ عوامل ـ2
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 هکـ چـهآن ـ3 است یتسابکا هک چهآن ـ2 است مربوط افراد خلقت به هک هچآن ـ1
  گردد.یم باز نفس قوت به

 انسـان نفـس خـواب. ماننـد ،اسـت كمشتر انسان نوع افراد يهمه انیم هک چهآن
 ییتوانـا رونیـاز ا دارد، يمـاد يهـابـرزخ و بـدن بـه يمترک اشتغال خواب هنگامبه

 امـور بـه قیـطر نیـا از تواندیم و دارد را يعلو برازخ مدبر انوار به اتصال و مشاهده
  گردد. آگاه پنهان و دهیپوش
 هـاآن عـتیطب و خلقت بهی ول ستین انسان نوع افراد همه انیمك مشتر هک چهآن
 هـاآن لهیوسـبهبرخی از افراد  نفس هی کآالت و ابزارضعف و نقص  مانند، گرددیم باز
 لهیوسـ هکـ بدن از بخش آننقص  خاطربه هانیا وانگان.ید دمانن ند،کیم ریتدب را بدن
 محسوسـات بـهشـان توجه و دارنـدي متـری کبدن اشتغاالت است، نفس ریتدب اعمال
 توانـدیم و دارد بدن بهي متري کریتدب تعلقشان نفس نیبنابرا و استك اند و محدود
 دسـت رمتعـارفیغي هـایآگـاه بـه و ندک مشاهده را آن ای متصل برازخ مدبر انوار به
  ابند.ی

 نفـس يبرا يماد برازخ يهاجاذبه شودیم سبب ،است یتسابکا امور هک سوم قسم
 هکـ چـهآن ماننـد .اهدکب آن به خود توجه از ای و گرداند رو آن از نفس و ابدی اهشک
 انجام افراد از دسته دو را اعمال گونهنیا دهند.یم انجام جادوگران و مرتاضان اهنان،ک
 چـون و چند از یآگاه بدون ،یتابک ای لوح ای منبع داشتن خاطربه هک یگروه دهند:یم
) ناروا ای روا( یوشکسخت و اضتیر قیطر از هک گرید یگروه و پردازندیم بدان آن،
 ننـد.کیمـ رهـا بـدن ماریت از را نفس و اهندکیم يماد برازخ و بدن به نفس قیعال از

 مانند و يابجد ،یجدول ،یحروف ،يعدد هک آنان نه ،انددسته نیا سوم، قسم از مقصود
  اند.آورده دستبه را آن

 و بـدن بـه مـدبر نفـس اشتغاالت از استنک بدون هک دارد وجود زینی چهارم قسم
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 و هـاآن مشـاهده و نآ از بـاالتر وکـی فل مـدبر انـوار بـه اتصالیی تواناي، ماد برازخ
 لیـدلبـه گـروه نیا دارند. را عادت خارقي رهااک انجامیی توانا و هیخف علوم افتیدر
 وي علـو عـالم بـه اتصـال از مـانع ،یسـفل بـرازخ و بدن به اشتغال ها،آن نفس قوت
 بـر( سـالمت و صـحت حـال در اءیانب .ءایاول و اءیانب مانند، ستینغیبی  علوم تسابکا

 خـالف رب( متعارف تسابکا بدون و) ایرؤ اهل خالف بري (داریب و) وانگانید خالف
 و توجهی سفل برازخ به و پردازندیم بدن ریتدب به ه) در عین حال کمرتاضان و اهنانک

  دارند. اتصال هکبل و نظر زین هاآن مدبر نفوس وي علو برازخ به دارند، التفات
  
  یوح لیتأو و ایرؤ ریتعب نییتب
 میتقســ دسـته دو بـر) خلســه( دوآن انـهیم و يداریـب خــواب، در نفـس اتکـادرا

  شوند:یم
 حاصـل نفـس يبـرا يعلـو برازخ مدبرات عالم به اتصال قیطر از هک یاتکادرا ـ1
  است. شده

 شـده فـراهم او يبـرا يعلـو بـرازخ مدبرات عالم به اتصال بدون هک یاتکادرا ـ2
  است.
 یاتکـادرا ایـ ،اسـت آمده دیپد نفس يبرا مدبرات عالم به اتصال خاطربه هک چهآن
 دوام و بقـاء اگـر دارد. دوام و بقـاء ایـ و ندارد دوام و بقاء هک است یموقت و يالحظه
 یولـ ،شـود نیـیتب تـا است نمانده یباق آن از يزیچ و ندارد هم یمکح باشد، نداشته
 اتکـادرا و ییایـرؤ اتکادرا( قسمت دو در هک دارد نییتب به ازین ،دارد دوام هک چهآن
  م.یپردازیم آن شرح به) يداریب حال در

  
  ییجز و یلک ییایرؤ صور نییتب
 اسـت: قسـم دو بر ،دارد هم دوام و دهدیم رخ ایرؤ حالت در هک ینفسان اتکادرا
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  .ییجز اتکادرا ـ2 یلک اتکادرا ـ1
 یمعـان آن لهیمتخ باشد، مانده یباق یلک صورتبه خواب حال در یکادرا صور اگر

 و نـدکیمـ اظهار و منتقل ییجز يهاصورت به ،است شده مرتسم نفس در هک را یلک
ن یـدر ا و گردندیم منتقل كمشتر حس به الیخ از صور نیا .سپاردیم الیخ به را آن

 در صـور نیـا مشـاهده ند.کیم مشاهده را هاآن نفس و گرددیم مشاهده قابل صورت
 دارد شباهت و مناسبت امالًک صورت آن با هک است یقالب و لکش در ای ،كمشتر حس
  است. ریتعب از ازینیب ایرؤ نخست صورت در .ستین گونهنیا ای و

 و مناسـبت يااندازه تا هک است یقالب و لکش در شده ادی صور ای دوم، در صورت
 آن مصـداق و یمعن به ،مناسب قالب و لکش آن از توانیم هک ياگونهبه ،دارد شباهت
 ،باشـد تـهافی ظهـور آن هیشـب ایـ ضد الزم، یصورت به یمعن هکنیا مانند ،افتی دست
ن یـدر ا ند،کیم مشاهده گرد ای مار صورتبه را دشمن لهیمتخ معبّران، نظر به هکچنان
  بود. خواهد ریرپذیتعب ایرؤ ،صورت
 ،ن صـورتیـدر ا .شـوندینم مشاهده مناسب قالب و لکش در شده ادی صور ای و
  اند.دهینام احالم اضغاث را ایرؤ گونهنیا .بود نخواهد ریتعب قابل

 افتـهی هکـ گونههمان حافظه و باشد مانده یباق یجزئ صورتبه یکادرا صورت اگر
 نیا باشد، ردهکن ارکآش آن مناسب امور قالب و لکش بهرا  آن و دارد نگه را آن ،است

  ندارد. ریتعب به يازین و است صادق ایرؤ
  است: نوع دو بر زین يداریب حال در اتکادرا

 مـدبر انـوار بـه اتصـال از مـانع بدن به تغالاش هک باشد قوت يدار چنان نفس ـ1
 ازیـن و ستین گونهنیا ای و است لیتأو از ازینیب هک است حیصر یوح ای نشود، يعلو
  دارد. لیتأو به

 بـه ازیـن آن يهـاافتـهی ،ن صـورتیـدر ا ،نباشد برخوردار یقوت چنان از نفس ـ2
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  دارد. حیتصح
 هکـ اسـت يداریـب و خواب در سنف اتکادرا اول قسم به مربوط شد، گفته چهآن
 هکـ چـهآن یعنـی ،دوم قسم اما .است آمده دستبه یعلم مدبر انوار به اتصال خاطربه

 گونـهنیـا ،اسـت آورده دسـتبـه یعلمـ یبرزخـ مدبرات عالم به اتصال بدون نفس
 نکـمم هکـ اسـت اذبکـ يایرؤ و احالم اضغاث باشد، خواب حال در اگر ات،کادرا
  باشد: داشته را ریز لعام سه از یکی است
 الیـخ در ند،کیم كادرا حس قیطر از يداریب حال در انسان هک چهآن صورت ـ1
 را آن نفـس و شـودیمـ منتقل كمشتر حس به الیخ از خواب حال در و ماندیم یباق

  ند.کیم مشاهده
 الیـخ به خواب حال در صورت نیا ند،ک ابطال ای رها را یصورت رهکمف هرگاه ـ2
  ند.کیم مشاهده را آن نفس و شودیم منتقل كمشتر حس به آن از و

 رییـتغ زیـن آن افعـال گـردد، ریمتغ ،است لهیمتخ قوه حامل هک روح مزاج هرگاه ـ3
  ند.یبیم زرد يزهایچ خواب در ند،ک غلبه صفرا مزاجش بر هک یسک مثالً .ردیپذیم

  ند.یبیم داغ حمام و آتش خواب در ند،ک غلبه حرارت مزاجش بر هک یسک
  ند.یبیم برف و خی و يسرد خواب در ند،ک غلبه برودت مزاجش بر هک یسک
  ند.یبیم ابوسک خواب در ند،ک غلبه سودا مزاجش بر هک یسک
  دارد. نام یطانیش اذبک امور باشد، يداریب حال در شده ادی اتکادرا اگر

 ،اسـت ردهکـ كادرا هکـ را چـهآن اگـر هکـ اسـت نیـا یاشراق خیش سخن حاصل
 يداریـب در اگـر باشـد، مانـده ادی در ،است ردهک مشاهده یعال الواح در هک گونههمان
  ندارد. ریتعب به ازین ،باشد خواب در اگر و ندارد لیتأو به ازین ،باشد
 هکبل نماند یباق است، ردهک مشاهده هک گونههمان ،است ردهک كادرا هک چهآن اگر
 ارکآش آن مانند و مناسب الزم، ضد، ه،یشب لبقا در و باشد ردهک تصرف آن در لهیمتخ
  دارد. ریتعب به ازین ،ایرؤ چه و باشد یوح چه ،باشد ردهک
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  السادس الفصل
  باتیالمغ من املونکال یتلقّی ما اقسام یف

رِ یفـ همیعلـ تـرد قـد فانّها باتیالمغ من رهمیغ و اءیاألول و االنبیاء یتلقّی ما و  أسـطُ
 صـور شـاهدونی قـدو  الًیهـا ونکی قد و ذاًیلذ ونکی قد تٍصو بسماع ترد قدو  توبۀٍکم
 قـدو  بیـبالغ همیفتناج الحسن، ۀیغا یف تخاطبهم ۀیانسان حسنۀ صوراً رونی قدو  نائکال
و  حظـرة یفـ همیعل ترد قدو  اللطف ۀیغا یف ۀیالصناع لیالتماثک تخاطب یالت الصور يری

الً رونی قد ثُ  األصـوات و نیاألرض و البحور و الجبال من امالمن یف يری ما عیجم و معلّقۀً مُ
ل لّهاک االشخاص و مۀیالعظ ثُ  البحـر و الجبـل مـن يری ماو  رهایغ و حالروائ ذاکو  مۀئقا مُ
 أنّ مـاک و فـه؟یتجاو بعـض أو الدماغ عهمامسی فیک اذب،کال أو الصادق المنام یف حاًیصر
 مـن ذاکـف منه، جهۀ یعل جدهی لم و ۀکرح دون یالمثال العالم فارق انتبه، اذا نحوه و مالنائ
  .كهنا هو و ۀکحر دون النور عالم شاهدی العالم هذا عن مات
ل و ثُ السۀ ال یالت االجسامو  الضوء علّتها المرآة مُ  المثـال معهـا حصـلیال انّمـا ها،یف مَ

  ر.یصغ فهو ریغا هیف سیل ماو  المظلمۀ رةالغائ لالجزاء
 مـا ۀیـغا الهواء؛ تموّج ریغ الصوت أنّ نّایب فانّا عندنا، بما معلّلۀ ریغ أصوات كلالفال و

 موضـعٍ یف ألمرٍ شئ اشتراط من لزمی فال بهذا، مشروط نهایه الصوت أنّ قالی أن الباب یف
 البدل، لیسب یعل رةیثک علل له ونکی أن جوزی یلّکال األمر أنّ ماکو  لمثله شرطاً ونکی أن

 بـه شترطی بما التشترط بکواکال ألوان أنّ ماکو  دلالب لیسب یعل طیشرا له ونکی أن جاز
 قـالی أن جـوزیال لـۀئالها االصوات من اشفونکالم سمعی ماو  أصواتها ذاکف عندنا، األلوان

 هو بل تصوّر،یال الدماغ یف ۀکلمصا القوّة کبتل تموّجه الهواء فانّ دماغ، یف هواء لتموّج أنه
 و بـالهواء مشـروطۀ ریـغ نغمات و أصوات كاالفال یف جوزیف صوت. هو و الصوت مثال
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 شوقها. مثل شوق ونکی أن تصوّریال ماک نغماتها، من ألذّ نغمۀ ونکی أن تصوّریالو  ۀکالمصا
و  نوراالنـوار جـالل عشـق و النور عالم شوق یف يارکس ياریح صاروا قوم یعل فسالم
 ریـغ سـمع كلالفالو  بااللبا یالُول عبرة کذل یفو  الشداد بالسبع دهمیمواج یف تشبّهوا

ذن مشروط  انکـاالم هـوو  بـاألنف مشـروط ریـغ شـمّو  نیبالع مشروط ریغ بصرو  باالُ
  ها.یف جبیف األشرف

ل جادیا یعل قدرونی هیف خاصّ مقام دیالتجر الخوان و ثُ  ارادوا صورة يأ یعل مۀئقا مُ
 عـالم ریـغ خـرآ عالم وجود قّنیت المقام کذل يرأ من و »نْک« مقام یسمّی ما هو کذلو 

ُثل هیف البرازخ ل و طلسمات لها تّخذی المدبّرة ۀکالمالئ و المعلّقۀ المُ ثُ  و بهـا تنطـق مـۀیقا مُ
ُثـل قاهرة قبضۀ و صعبۀ بطشات منها جرت قدو  بها تظهر  قـدریال بـۀیعج أصـوات و بالمُ
 یصغی هوو  الصوت کذل سمعی ما تجرّدِ عند االنسان أنّ العجب ثم اتها.کمحا یعل الیالخ
 کاحتن من لّکو  المعلّق المثال من صوت کفذل ه،یال مستمعاً نئذٍیح ضاًیأ الهیخ جدی و هیال
 حـۀ.یالمل الصور من طبقۀ یال طبقۀ من صعدی یحتّ رجعی لم صعد، اذا ۀیاالله السباتات یف
 النـور، عـالم یال کذل بعد برزیف ألذّ، و یأصف لصور مشاهدته انتک أتّم، صعوده انک لّماکف

  نوراالنوار. یال برزی ثم
جـد ما نحو یعل کالفل یف مصوّر يالعنصر العالم یف مما شئ لّک أنّ اعلم و  هنهـایه وُ
 مـا و وجـد مـا ناتهکسـ و اتـهکحر و أحواله عیجم مع منقوش انسان لّکو  ئاتهیه عیبجم
ر. رٍیـبک و رٍیصغ لّک و الزبر یف فعلوه شئ لّک و« وجدیس  یعلـ البرهـان مـن و 78»مسـتطَ

 المثـال مظهرها ونکی قدو  البرزخ مظهرها ونکی قد انّها ۀیجسمان ریغ أنّها و النفس وجود
  أحدهما. ستیفل ن،یالحالت یف ذاتها كتدر یهو  المعلّق

                                                 
  .53و  52قمر، ـ 78
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 الـواردات؛ مـن یهـو  بـه ستبصـری و الحقّ المثل به كدری ما رکالذ من نهایه رکوْلنذ
  تاب.کبال مالقائ الشخص من أسرارها طلبیولْ

  
  یبیغ يهاافتیدر اعانو
 ،ییتوانـا نیـا دارد. را نهـان امـور بر اطالع ییتوانا یانسان نفس شد، گفته هکچنان
 خظـربـه یگـاه و یتسـابکا يامـر یگـاه و اسـت افراد یذات استعداد به مربوط یگاه

  است. یعیطب و یبدن موانع ضعف
 چـهآن برحسـب هکـ شـودیمـ انجـام يمتعـدد يهاصورتبه ینهان علوم افتیدر

  است: قرار نیبد ،است ردهک ریتقر نیصدرالمتأله
  لوح و نوشته قرائت ـ1
 ایـ باشد نینشدل يصدا است نکمم هک آن صاحب مشاهده بدون صدا دنیشن ـ2
  باشد. ينجو زمزمه ای و باشد آورترس يصدا
 بـدن صـورتبـه اسـت نکـمم هکـ آن صـاحب مشـاهده همراهبه صدا دنیشن ـ3
 ایـ یانسـان یصـورتبـه است نکمم هانیا از کیهر .باشد يرعنص ای یبکوک ،یآسمان
  باشد. یصناع بیکتر و لکش

  
  کشف اقسام
  .يصور شفک ـ2 يمعنو شفک ـ1 است: قسم دو بر شفک

 گانـهپـنج حواس قیطر از آخرت عالم در هک است همان يصور شفک از مقصود
  شود.یم افتیدر
  است: قسم چند بر يصور شفک
  متجسّد ارواح مشاهده ندمان يبصر مشاهده ـ1
  یعسم افتیدر ـ2
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 مکدهـر امیـا یفـ هللا ان« فرمـود) ص( امبریپ هکچنان شاقناست قیطر از افتیدر ـ3
  80»من.یال قبل من الرحمن نفس الجد یانّ« فرمود: زین و 79»لها رضواعفت أال نفحات

 یعالت و كتبار یربّ تیرأ« فرمودند:) ص( امبریپ هکچنان لمس قیطر از افتیدر ـ4
 ن.یمرت یربّ يا أعلم أنت قلت: محمد، ای یاالعل المالء ختصمی مبف فقال: صورة احسن یف

 مـا و السـمواتیفـ مـا فعلمـت ،ییثـد نیب بردها فوجدت ،یتفک نیب فّهک اهللا فوضع قال:
 ونکـیل و االرض و السموات وتکمل میابراه ينر کذلک و ۀ:یاآل هذه تال ثم 81االرضیف

  82»ن.یالموقن من
 أشـرب یأنـ تیـرأ« فرمودنـد:) ص( امبریپ هکچنان دن.یچش قیطر از افتیدر ـ5
ن   83»بالعلم. کذل فاوّلت ،ياظفار من يرّال خرج یحتّ اللبّ
  .یعقل قیحقا و یبیغ یمعان ظهور از است عبارت ،صورت بدون يمعنو شفک
  است: یمراتب يدارا يمعنو شفک
  آورند.یم دستبه اساتیق و مقدمات بیکتر قیطر از نظر اهل هک چهآن ـ1
  د.یآیم دستبه يمباد به مطالب از انتقال و حس قیطر از چهآن ـ2
 پرتـو از حـس( نـد.کیمـ افـتیدر مشـاهد قیطر از هیقدس عاقله قوه هک چهآن ـ3
  .)است قوه نیهم

  ل.یتخ و رکف بدون فعال، عقل در قیحقا مشاهده ـ4
 مـع یل« فرمودند:) ص( امبریپ هکنانچ خدا از واسطه بدون یبیغ یمعان افتیدر ـ5

                                                 
 .453، ص 2شرح أصول الکافی (صدرا)، ج ـ79
 همان.ـ 80
 همان.ـ 81
 .75 -االنعامـ 82
 .454همان، صـ 83
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  84»مرسل. ینب ال و مقرب کمل یسعنیال وقت اهللا
  

  الهام و یوح انیم تفاوت
  باواسطه. یوح یول ،شودیم نازل واسطهیب الهام ـ1
از  ،شـودیمـ افـتیدر او يصـدا دنیشـن و یوحـ کمل مشاهده با یگاه یوح ـ2
  است. يمعنو شفک انواع از مالها یول ،است يشهود شفک انواع از یکی رونیا

 از الهـام یولـ ،اسـت ظـاهر بـه مربـوط چون ،است نبوت يهایژگیو از یوح ـ3
  است. تیوال يهایژگیو

  ست.ین گونهنیا الهام یول ،است غیتبل به مشروط یوح ـ4
  م.یپردازیم يسهرورد سخنان شرح به شد، گفته چهآن به توجه با
 ،ننـدکیمـ كادرا یبیغ امور از هاآن از ریغ و اءیولا اء،یانب امل،ک نفوس هک را چهآن
 را آن یگاه آورند؛یم دستبه توبکم الواح قیطر از یگاه دارد. یمختلف يهاصورت

 و اسـت نیدلنشـ يصـداها صـورتبه یگاه هادهیشن نند.یبیم را آن یگاه شنوند،یم
 صـوتبـه یگـاه و بـایز اریبس يهاانسان لکشبه یگاه زین هاصورت آور.ترس یگاه

 ار زیـن یگـاه و شوندیم ظاهر آورترس يهاصورتبه یگاه و بایز اریبس يهامجسمه
  نند.کیم افتیدر را آن معلقه صور مشاهده قیطر

  
  ینهان يهاافتهی مظاهر تیجوهر
 ،یانسان اشخاص ن،یزم ا،یدر وه،ک لکشبه خواه، ابندییم بیغ به آگاهان هک چهآن
 صـدا، لکشـبه خواه، باشند آن مانند وی بکوک ،کیفل ،يعنصر ،یعدنم ،ینبات ،یوانیح
 محـل، ،رواز ایـن عرض، نه، هستند ذات به قائم صور همه آن، مانندو  طعم رنگ، بو،

                                                 
  .360، ص18وار، جبحار االنـ 84
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 و مثـال عـالم در شده ادی اعراض و صور گر،ید ریتعب به ندارند. ماده و موضوع ان،کم
ي برا عالم نیا در اعراض و صور نیچن اگرچه، هستند محض اشباح ا،یرؤ عالم در زین

 عـالم در هیی کـهـالـذت ست.ین گونهنیا جاآنی ول هستند عرض متعارفي هاانسان
ك ادرا لیـتخ و تمثـل قیـطر از و هسـتند محـض اشـباح گردنـد،یمـك ادرا زین ایرؤ
 نیـا ازی مثـال صـور نیـاي جوهر جردت لیدال ارتسام. و انطباع قیطر از نه، گردندیم

  ت:اس قرار
 هکـچنـان ؛هسـتند ذات به قائم هکبل ستندین وابسته ماده و موضوع به صور نیا ـ1
 غـذا آن جرم از يزیچ برد،یم لذت آن از و خوردیم غذا مثالً ایرؤ عالم در یسک اگر
  ند.کینم رییتغ يو تیمک يداریب از پس و شودینم افزوده او به

) فیتجـاو( اءیاش از یکی ای دماغ زا یجزئ دیبا ،بودند يماد شده، ادی صور اگر ـ2
 ایـدر و وهکـ ماننـد ،اسـت ردهکـ كادرا هک را چهآن یگاه هکآن حال و ردیگ يجا آن

 محـال و ریصغ در ریبک انطباع آن، يارهایش و دماغ در یبزرگ اءیاش نیچن انطباع است.

  است.
 قطـع ایـرؤ عـالم بـا او رابطـه و شودیم داریب خواب از هک یسک هک گونههمان ـ3
 انیـم یمسـافت و فاصله چیه نیبنابرا و شودیم جدا آن از یتکحر چیه بدون گردد،یم
 كادرا اسـت، آن بـودن يرمادیغ دهندهنشان نیا و ندارد وجود مثال و ایرؤ عالم و او
 مسـافت یطـ و تکـحر بر آن از شدن جدا و انقطاع و است گونهنیهم زین یبیغ امور
  است. آن بودن يرمادیغ از نشان نیا و ندارد توقف
 را آن شـدن، داریـب از پس ند،کیم مشاهده ایرؤ عالم در را یمثال صور هک یسک ـ4
 جهـات از کیـ چیهـ در را آن زیـن ایرؤ عالم در هکبل ندکینم جستجو یجهت چیه در
 صور كادرا است. صور آن يجوهر تجرد نشان زین امر نیا ند.کینم كادرا يماد عالم
  است. ونهگنیهم زین یبیغ

 يبرا هاآن از توانیم یول است اوردهین لیدل عنوانبه یاشراق خیش را ریاخ لیدل دو
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 دهیـخواب هکـ یسـککـه  گونههمان دیگویم يو رد.ک استفاده بحث مورد منظور اثبات
 و گرددیم جدا ییایرؤ و یمثال عالم از یتکحر چیه بدون ،شدن داریب محض به ،است
 عـالم از و ردیـمیمـ هکـ یسـک نیچنـهم است، افتهین و ابدیینم یجهت چیه در را آن
  ند.کیم مشاهده را نور عالم ،یمسافت یط و یتکحر چیه بدون ،شودیم جدا عتیطب

  
  كافال در صدا تبیین
ج را صدا یبرخ  نکـمم ییجـا در را صـدا وجـود رونیـاز ا انـد،دانسـته هوا تموّ
 خیشـ نظـر بـه یولـ .باشـد نکمم زین آن تموج و باشد داشته وجود هوا هک انددانسته
 هکـ اسـت نیا ،گفت توانیم هک يزیچ نیشتریب و هواست تموج از ریغ صدا ،یاشراق
 در هـوا تمـوج بـه اصد بودن مشروط و است مشروط هوا تموج به ماده عالم در صدا
 .باشـد مشـروط بـدان یعـالم هـر در هکـ سـتین نیـا مستلزم عناصر، و عتیطب عالم
 عـالم در صـدا علـت از ریـغ هـا،آن علـت هک هستند ییصداها يدارا كفالا ن،یبنابرا
 نیگزیجـا صـورتبه يمتعدد يهاعلت هک است یمعلول صدا ،در واقع .است عتیطب

 و كاکاصـط ت،کـحر د،یخورشـ آتـش، معلـول گرما است نکمم هک گونههمان دارد.
  باشد. یمختلف عوامل معلول است نکمم زین صدا باشد، آن مانند
 ابـد،ی تحقـق هوا ییجابجا و تموج قیطر از مثال عالم يصداها اگر ،گذشته نیا زا

 گـوش یشـکچ يهـااسـتخوان دادن انکت و دنیوبک بر صدا دنیشنکه  نیا بهبا توجه 
 و بشنود را صداها نیا ،است برخوردار حواس سالمت از هک یسک هر دیبا پس است،
  ست.ین گونهنیا هکآن حال
 به مربوطیی شنوا ابزار نبودني ماد زین وك افال عالمي صداها دننبوي ماد خاطربه
ي صـدا و سـتین سـهیمقا قابـلیی صدا چیه با آن نیدلنشي صداهاکه  صداهاست آن
 تیمحـدود خـاطربـه رد.ک سهیمقا توانینمکی ترسناي صدا چیه با زین را آن آورترس
 عـالمي صـداها لـذت هـم ،آن مانند و انسانیی شنوا دستگاه زین و آنیی جابجا و هوا
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 محـدودي اریبسـي هـاجنبه از آن به مربوط راهتک و نفرت هم و است محدودي ماد
ي مجـار در نـه و دارد وجـود مثـال عـالمي صـداها در نـه تیمحدود نیای ول. است
  آن. از راهتک نه و دارد اندازه و حد آن لذت نه هک سترو. از اینآن به مربوطکی ادرا

  
  كافال ییشنوا و یینایب

 مشـروط هـوا ییجابجـا بهشان يصداها و هستند صدا يدارا كافال هک گونههمان
 یینایب قوه هکچنان .ندارد یبستگ گوش به هاآن ییشنوا یول ،دارند هم ییشنوا ست،ین
 اتکـادرا ریسـا اسـت گونـهنیهم و ستین وابسته چشم به هاآن یینایب یول دارند هم
 م،یشناسیم را آن ما و است عتیطب عالم به مربوط هک ییاابزاره از کیچیه به هک هاآن

  شد. گفته خود يجا در هک است اشرف انکام قاعده زین آن لیدل ست.ین مشروط
  

  مثال عالم ياراد يهالذت
 ریپـذدل يهاطعم و هارنگ و بخشلذت يهاصورت و نیدلنش يصداها بر عالوه

 آن از سـعادت اهـل و دارد وجـود المثـ عـالم در عنصر و ماده به یوابستگ بدون هک
 و نامـدیم »دیتجر اخوان« را انآن یاشراق خیش هک سعادت اهل از یگروه برخوردارند،

 ای ،انددهیرس مالک به یذوق و یعمل و یعلم متکح در هک است یسانک ای ،او مقصود
 انـد،دهیرسـ مـالک بـه یشـفک و یعملـ مـتکح در اضتیر بر مواظبت با هک یسانک

 .ابنـدییمـ دسـت بدان ذات، به قائم مثل جادیا قیطر از هک دارند زین يگرید يهالذت
 خـود ياراده بـا تواننـدیمـ ،انددهیرس »نک« مقام به هک سعادت اهل از گروه نیا یعنی

 لـذت آن از و ننـدک جادیا صورت نیتراملک به را هالذت گرید و صداها و هاصورت
  ند.ک تصور را هاآن تواندینم الیخ هک ییصداها و هاصورت ببرند.
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  انوار عالم مراتب
 و نـدارد را آن شمارش توان یسک خدا جز هک دارد ياریبس مراتب كافال عالم هم
 اهـل مشـاهدات زیـن و اشـرف انکام قاعده هم آن لیدل است. گونهنیا انوار عالم هم
  است. مالک

 ادیـ شـماریبـ عـوالم باشد، داشته استقرار یاله آداب و هااستیس در هک یسک هر
 ابنـدییمـ دست ییهالذت به يامرتبه هر در و ندکیم یط يگرید از پس یکی را شده
  ست.ین تصور قابل هک

 زیـن آن از شوند،یم وارد انوار عالم به و گذارندیم سر پشت را مثل و كافال عوالم
 ینـوران و فیشـر المث عالم مراتب از یبرخ البته برسند. نوراالنوار به تا روندیم فراتر
 در انـد،دهیرسـ انـهیم به مالک و سعادت در هک یسانک و است بهشت طبقات هک است
 در شـقاوت اهـل هکـ است دوزخ طبقات هک است یظلمان و رهیت یبرخ و مانندیم آن
 عـالم بـه هرچـه هکـ اسـت یاتکدر و درجات يدارا زین هاآن از دامک هر مانند.یم آن
 و ترفیشـر ،باشـند دورتـر آن از هرچه و تریظلمان و تررهیت ،باشند ترکینزد عتیطب
  ترند.ینوران

  
  كافال در يعنصر عالم اءیاش حضور
 و چهارگانـه عناصـر مانند باشند طیبس خواه ،دارد وجود عتیطب عالم در هک هرچه
 طیبسـا انواع از ینوع هر اشخاص و افراد زین و گانهسه دیموال مانند باشند بکمر خواه
 يهایژگیو يهمه با استک و مک بدون بزرگ، خواه و باشند کوچک خواه ،باتکمر و

 زیـن كافـال عـالم در دارنـد، وجود عتیطب عالم در هک گونههمان ،ینفسان و یجسمان
 لکـ و 86الزبـر یفـ فعلوه شئ لّک و 85هایاحص اال رةیبک ال و رةیصغ غادریال دارنـد. وجود

                                                 
  .49کهف،  ـ85
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  87مستطر. ریبک و ریصغ
  

  طقهنا نفس تجرد
 جسـم و برزخ نفس، نیا مظهر یگاه هک است نیا ناطقه نفس تجرد لیدال از یکی
 آن مظهـر یگاه و دارند تعلق يماد و یعیطب يهابدن به هک ینفوس مانند ،است یعیطب
  رند.یگیم تعلق یمثال يهابدن به ایرؤ عالم در هک یانسان نفوس مانند ،است معلق مثال

  

  السابع الفصل
  نیالمب رکالذ لوح یف مسطور

 اهللا، ۀکـمالئ تلقّاهمی ن،یصابر نیمخلص النور، غرفات أبواب قرعونی نیالذ نیریالسا انّ
 فـأنّ تطّهروا؛یل البهاء نبوعی من نبع ماءً همیعل صبّونی و وت؛کالمل ایبتحا ونهمیحی ن،یمشرق
 سیالتقد و حیسبالت یعل التأموا نیالذ رةیالبص اخوان انّ أال ن.یالوافد طهر حبّی الطول ربّ
 ابنـاء عـن هـمو  نیالعالم یف الطبقات ناظم رونکذی قانتون امٌیق همو  هللا خشعونی نیفکعا

 لتمسـونی العـزّة، حجرات اصحاب مع ناجونی القربات، لکایه یف قاموا جتنبون،ی الظلمات
 ن.یاألقـرب اهللا عنـد نیبالصـافّ اقتدوا نیالذ کأولئ مظهره. من النور قتبسونیو  ریاألس کف

 اهللا: قربـۀ یفـ حملـۀً يالجـوار و فـۀًیخل نیریـالن و لۀیوس الشمس جعل يالذ اهللا سبّحوا
  ن.یالنازل نفعونیف نتفعون،ی اهللا بنور كالحرا مدارج یف الضوء أشخاصو  نعمونیف تنعّمون،ی

 ربّهم، نادونیو  ارکاالذ قرؤونی ب،یالمحار یال أووا نیالذ قلوب یعل سیالتقد اهللا یألق
 نیعئطا كنایأت الهنا! ن.یالجاهل دثار رکالن هبیغ انّ ر،کالن هبیغ عنّا اطمسْ الهنا! لون:قویف

                                                                                                                 
 .52ـ قمر، 86
 .53ـ قمر، 87
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 و حیالفسـ کیرسک من الجالل مقاعد یال یالرق طالبات سیبالتقاد االرواح کیال اشارتو 
هنَّ د،یالرش كنور مطرحِ  نحـو رمقـتْ اذا ریالبصـا یاول نفوس ضتْکر ن.یالمت كدیبأ فقدّسْ

  ن.یریالمستج اثیغ میرکال كضوء انّ م،یرکال كضوء عرصات
 انفتحـت لمّـاو  يالسماو الرزق نتظرونی همیدیأ یباسط اصطفّوا قوماً تْکأدر اهللا ۀیهدا

 هیـال قـوم شـعاعه تحتو  الجبروت نطاق فوق اسمه اءیبرکبال ایمرتد اهللا وجدوا ابصارهم،
 الـربّ أحبـاب هـم اهللا، جـوارل اتیـالباق طهّـرونی األرض یف مۀیعز اولو لوالو  نظرونی
  ن.یالظالم فتطحن فترتج، األرض، یعل باالّ و السموات لقذفت ئات،یالس بغضونی

 قیـفرو  تقرّبـوا و کنسـ یعلـ اهللا عبـدوا قیففر عبدوه،یل الناس یال نییالنب اهللا بعث و
د یالـ اهللا رفعهمیفسـ ن،یخاضـع عبدوه نیالذ فأما ن.یمبعد الحقّ عن زاغوا شـهَ  ء.ایالضـ مَ

 أمـاو  مـونیدا میالنع یف اهللا عند هم فاذا بطهارته، اهللا قدّسهمیو  العزّة صفوف یف دخلونیف
 فسـبحان سـون.کنا الظلمات حجاب تحت الرؤوس یعل همو  الذلّ همیعل یلقیف غون،ئالزا
سْطۀ. لها فوهب الصالحات، الذوات له برزت يالذ   ن.یرمکم قومهم یال فآبوا البَ

 السرمد اءیأح يمآو هو يالذ ـ الجالل مرتع شوق یف تاهوا قوماً انّ الرحمان ضمان و
 سـبّحونی اآلبـاد، یعلـ وانیالح نیع یف فهم الحقّ. جناب یال قبضهمی ـ هوریالد قبّۀ حولَ
جَ یف و عونکری وقفوا قومٍ موقعِ عظم همیأع تمطر لیالل یدُ  تَبَک ون.کبی و ربّهم ۀیخش من نُ
 انّ ن؛یزیفـا بلقائه جعلهمی و لقونهی نیح غبرة وجوههم یعل ذریال أن الرحمۀ زبور یف اهللا
  ن!یالطارق ریخ اهللا نجم انّ أال نوره، من بارقٌ غشاهی الرحمن عیمط

  
  كسلو و ریس اهل يهایژگیو
از  .اسـت یاشـراق خیشـ یتجربـ و یقلبـ واردات از ن،یا از پس فصل و فصل نیا
 دو نیـا با موضوع جهت از نهم فصل یلو .است ردهک بسنده آن یخطاب انیب به رونیا
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  دارد. یبرهان و یعلم يجنبه فصول، ریسا مانند و است همانند فصل
 ،است یاستک و نقص هرگونه از منزه و مقدس شد، گفته شتریپ هکچنان االنوار نور

 و حبّ هک شد گفته زین و است یتناهیال بما یتناهیماال فوق او مالک و بهاء و نور هکبل
 نـور از هرچـه هکـ جـاآن از یولـ .ردیـگیمـ تعلـق خـود صفات و ذات به يو عشق

 اریـمع و كمـال و دارد شـباهت نوراالنـوار بـه خود تینوران اندازه به ،باشد برخوردار
 و ورزدیمـ عشق و حب زین هابدان نوراالنوار است، شباهت و تیسنخ ،عشق و حب
 او رمکـ و جـود سـفره سر بر و دگذاریم او حضور در پا هک را هکهر یپالودگ و یکپا
 دارنـد را طلـب نیا با مناسب يهایژگیو اهللا یال انکسال رونیاز ا ،طلبدیم ند،ینشیم
  است: قرار نیا از هک

 مقدمـه ایـ هکـ یاخالقـ لیفضـا به اتصاف و یعمل و یعلم ماالتک سبک در ـ1
 توقـف و ودکـر ر،یمسـ نیـا در و هستند وشاک است، آن از يامرتبه ای و یذات طهارت
  ندارند.
 يهـاجنبـه بـا آن تناسـب لیـدلبـه بـرزخ و ظلمت عالم از خروج هک جاآن از ـ2
 چیهـ و برخوردارند يمردیپا و صبر از اهللا یال انکسال است، دشوار ارک نفس، یظلمان
 يسـوبـه جـاآن از و یعقلـ انـوار يسـوبه سفر و ریس از را آنان یمانع و رنج ،یسخت

  دارد.ینم باز نوراالنوار
 شـهود آن، از پـس و یعقلـ انـوار به اتصال و القاء جز یهدف سفر، نیا در آنان ـ3

 و مـاالتک ظهـور رساندن تمام به و نوراالنوار به تشبه آنان خواست ندارند. نوراالنوار
 داشته یظلمان و یبرزخ امور به توجه هک آنند از فراتر آنان اوست. منزه و مقدس انوار
 ادیـ ماالتک به یابیدست مقصود به هکبل نند،ک طلب را آن هکآن به رسد چه تا ،باشند
  زانند.یگر یظلمان و یبرزخ امور از شده،
 را آنان ،یعرض و یطول انوار و یعقل هکمالئ هک است نیا یژگیو سه نیا جهینت ـ4
 و هـایسـخت شـودیمـ سـبب خود نیا نند.کیم جذب و تیهدا دعوت، خود يسوبه
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 هـاآن ریسـ سـرعت و دقـت هکـنیـا بـر عـالوه گردد. آسان آنان بر رسف يهارنجش
  گردد.یم مضاعف

 ان،کسـال نیا بر انوار اشراق با مقدس، انوار وی عقل هکمالئي سوبه آنان جذب ـ5
 و جمـال و مـالک و نـوري سرچشمه، خود تیتمام خاطربهی قدس انوار است. همراه
 بـر را جمـال و مالک و نور ازی مراتب و انواع ،اهللای ال انکسال استعداد زین و است بهاء
  نند.کیم افاضه آنان

 مشـغولند ،یقلب و نفس ،یالمک هیتنز و حیتسب به وستهیپ رتند،یبص اهل هک نانیا ـ6
  ورزند.ینم غفلت آن از يالحظه و

 ،انـدافتهی دست نوراالنوار به نسبت وستهیپ خشوع و خضوع و یفروتن مرتبه به ـ7
 وجـود هـاآن در ینیخـودب هکـبل و ینیببزرگ خود غرور، از ینشان چیه هک ياگونهبه

  ندارد.
  است. همراه یتعال حق رکذ با هاآن قعود و امیق هستند. وستهیپ رکذ اهل ـ8
  زانند.یگر باشد، آلوده ظلمت به هرچه و ایدن اهل از ـ9

 به دنیرس يبرا نآ از استفاده انکام خاطربه خود جسم و بدن با آنان یهمراه ـ10
  مشغولند. یبندگ و رکذ به معابد و مساجد در وستهیپ ای و است ینوران ماالتک

 یخالصـ آنـان يخواسـته نیتـرمهـم و هستند يدارزندهشب و مناجات اهل ـ11
  است. یبرزخ و یظلمان بدن، قیعال

 هـاآن تیـنوران و ظهور بر وستهیپ و برخوردارند نوراالنوار و قاهر انوار نور از ـ12
  شود.یم افزوده
  هستند. یاله مقرب هکمالئ ه،یتنز و حیتسب ر،کذ طلب، در آنان يمقتدا ـ13
 گـردد،یمـ افاضـه هـابـدان كسلو ریمس در هک یاله يهانعمت از وستهیپ هم ـ14

 نـور بـا ننـد.کیمـ افاضـه خـود از فروتـر بر شده ادی يهانعمت از هم و برخوردارند
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 اندازهبه را آن اهل و یظلمان برازخ و گردندیم ینوران نوراالنوار، و قاهر انوار اندازهیب
  نند.کیم برخوردار نور از ها،آن طلب و استعداد
 خـود گاهیجا را عبادت محراب هک را آنان یتعال حق شد، گفته چهآن خاطربه ـ15
  سازد.یم اربرخورد یعقل طهارت از ،دارند اشتغال دعا و رکذ به وستهیپ و اندداده قرار

یی رهـاي بـرای تعال حق از وستهیپ طلب و جاهالن و جهل ظلمت ازي دور با ـ16
  نند.کیم طلب رادر آن  ونکس و جالل و عظمت گاهیجایابی دست آن، از

ي ایـبرک مشاهده و جبروت از باالتربه  نوراالنوار، جذبات وی اله نور افاضه با ـ17
  گردند.یم واصلی اله

 نفـوس اگـر هستند. یاله عذاب از يدور و خلق آرامش و شیساآ سبب آنان ـ18
 و نیزمـ ،یآسـمان عـذاب ،نبـود نوراالنوارند، محبوب ای محبّ هک آنان، یقدس و كپا
  گرفت.یم فرا را آن اهل

  
  امبرانیپ بعثت
 بـه را یالهـ امیـپ آنـان خداست. یبندگ به هاانسان دعوت امبران،یپ بعثت از هدف
 را هاآن دعوت هک ییهاانسان ردند.ک تمام خلق بر را حجت و درساندن انیجهان گوش
  شوند:یم میتقس دسته دو بر دند،یشن

  ساختند. خود يشهیپ را خدا یبندگ و شدند یاله دستورات میتسل هک یگروه ـ1
 ورغوطـه شیخـو ظلمـت در و شدند دور حق از و ردندک ینافرمان هک یگروه ـ2

  گشتند.
 د،یبخشـ درجه رفعت و برد باال ينور و یعقل عالم به را نخست گروه ،یتعال حق
 هیـتنز و ریـتطه ش،یخـو طهارت با را آنان داد؛ يجا مقرب هکمالئ صفوف در را آنان
 حـق از هکـ آنـان یولـ .بـرد خواهند سربه یاله يهانعمت در ابد تا جهیدر نت و نمود

  شد. خواهند گرفتار یچارگیب و ذلت به شدند، دور و منحرف
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 گاهیجا هک او جالل گاهیجا به وصول اقیاشت در هک را آنان هک خداستی ازل ریدتق
 چشـمه بـه را آنـان و شـاندک فـرا شیخوي سوبه اند،برده سربه است، دیجاو زندگان

 هک است دهیگرداني ضرور و واجب شیخو رحمت تابدر ک و برساند جاودان اتیح
  باشند. راستهیپی اندوه هرگونه از لقاء هنگامبه و ابندی دست اوي لقا به آنان

  

  الثامن الفصل
  خرآ وارد

 أن قبل االحزاب من اهللا یعل اتیالمفتر عتزلوای و یالداع بوایجی أن القرون یال اهللا عهد
 بطمـسِ قهـره فأخـذهم ربّهـم! رسـاالت عصـوا قـرنٍ من مکو  امۀیالق ومی ۀیغاش ثقلهمی

 میالـرق یفـ حـرامو  یالرجع تمنّونی و النار یعل دبّونی السوء مصرع یال فانقلبوا أدبارهم،
 المجـد افق رحمۀ تنالهم أن ئاتیالخط اقترفوا نیالذ ظنّ االوطان. یال نیالفاجر عود األول
 و بـۀ؟یاله عرصۀ یال الدار من القفول ومی القدر رکم خشوای و بجدّ اهللا سفر أخذوای أن دون

  ار.کاالن معها یبقیال و دافع دفعهایال سطوةً البرزة عند الجاحدون يریس
 نیالذو  ارٍیس کسال لّک نُیع تقرّ السابع عندو  کالمسال من سبعاً طۀیالبس یف اهللا جعل

ل من نهجونی بُ  عـن المسـرّات مـنعهمیالو  یاألول تابۀکال یف همیعل اهللا سطر ما قضوایل السُ
 طوفونی نیالذو  األمر صاحب اهللا مرضات یال یالسع عن ظیالق حمارّة یقعدهم الو  ریالمس
و  کالمناسـ یفـ الصـابرونو  جوریالـد یفـ المصـلّونو  اهللا حـول خافونیو  الباب عند

 أرواحهـم و األرض یفـ رونیالساو  الجهاد یف الصارمونو  قومهم غفالت یف المتصدّقون
  باالخالص. يالبشر اهللا من جدونیس ،يبرکال نۀیکالس أصحابو  یاألعل بالمحلّ معلّقۀ

 لّکـ و بالظالمۀ مغلوبٍ لّک دعوة بیجیل أنّه نیاألم الروح یال یقض و السفر یف اهللا وقّع
 لـبسیلو  نیاطیالش ابناء بأسِ یعل نیالصابر نصریل أنّهو  اهللا یلرض التظلّم طلبی نظافۀ يذ
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 عنـد حرمونی المخذولونو  ثبتهمی ما لیالزا من أخذونی قیالتوف ابناءو  القار سربال الفاجر
 اهللا سـوط و العقبـات، یعلـ بـه عبرونیف صحبهم،ی ما یعل عنهم زولی ما ارونختی و البعاد

  .كأفّا شاردٍ لّک من نتقمی
 صـاحب ایـ« أن ربّهـم یال همیف فتضرّعوا اهللا، ۀیخش من األبرار احیص ۀکالمالئ سمعت
 انّ هم؛یعلـ صـلّ وان!کـلال مضـئو  القـدرة سـرادقات ناصـبو  نیاألعل ربّو  العظموت

 یفـ واکـب و نجـواهم یفـ صـاحوا قومـاً انّ ربّنـاً! قوّامٍ. قلبٍ لّک بها فرحی ریالخ کصلوت
و  السـحت عـن تجـرّدوا و تیـالطواغ عن تبرّؤوا ،کجالل سماء اتکبر نیطالب کبیمحار
دُن من لهم فاجعلْ م،یرکال کلیسب یف جهدهم بذلوا  کلـدن من لهم واجعلْ زاً،یعز حّظاً کلَ

  »راً.یمن راًینص سلطاناً
 و التعبّـد یعلـ صـبرونی و الفاضـالت عملـونی نیالـذ یف ۀکالمالئ دعوة اهللا اباستج

 تحت قاموا نیالذ نیالمقرّب یغش ما همیغشی القدرة عرصۀ وردوا اذا انّهم شیئاً، به ونکشریال
 عیالرف اهللا باب یال العود قبل الفسوق أهل یعل نصرهمیو  الجود مصدر عند اءیبرکال درجۀ

  حسّاس. طرف يذ لّک لهم خضعیف ر،یالن روائه من رواء لهم جعلیلو 
  
  عمل و علم به مربوط یاتکن انیب

  ندگانیآ و گذشتگان به خدا سفارش
  یاله اءیاول و اءیانب دعوت اجابت ـ1
  ست.ین آن در خدا تیرضا چهآن از زیپره ـ2
 ،اوالً رایز .باشد یعیطب مرگ و بدن از نفس ییجدا از شیپ دیبا امر دو نیا تیرعا
 يسـوبـه ریمسـ در تکـحر آرامش و یراحت سبب ،یعیطب مرگ از شیپ هاآن تیرعا
 محـدود ایـ ،ياریـاخت يرفتارها يحوزه ،یعیطب مرگ با ،اًیثان و است یعیفراطب عوالم
 و هایاستک بردنان یاز م و خود در ياراد رییتغ ن،یبنابرا و رودیمان یاز م ای و شودیم
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  داشت. نخواهد وجود ماالت،ک آوردن دستبه
  

  گرانانیعص سرنوشت
 و دسـتورات برابـر در ینافرمـان خـاطربـه هکـ هـاملـت و اقـوام از اریبسـ چه ـ1
 بـه و نمانـد يجـا بـر آنـان از ياثـر و شـدند گرفتـار او عـذاب به یاله يهاتیهدا

  شدند. گرفتار بود، آلوده پست اتکمل و صفات به هک یسخت سرنوشت
 شـوند،یمـ مقهور آتش برابر در یناتوان و یپست خاطربه حشرات هک گونههمان ـ2
 ایـ و گردنـدیمـ جهـنم آتـش و عـذاب و قهـر مقهـور هـاآن همانند زین گرانانیعص
 سـتند،ین شیبـ ياجنبنـده فسـاد، و ونکـ و عـتیطب عـالم در حشـرات هک گونههمان
 شیبـ ياجنبنـده چـون و گرفت خواهند قرار فساد و ونک معرض در زین گرانانیعص
  ستند.ین

 هک يریناپذ جبران انیز و خسارت جهت به گروه نیا ،یآسمان میتعال برحسب ـ3
 و یعلم لیفضا سبک راه تنها هک خاطرنیبد زین و اندشده مبتال بدان خود يرفتارها با

 بـه بازگشـت وسـتهیپ است، عتیطب عالم در دهیپسند ياریاخت يارهاک انجام ،یاخالق
  نند.کیم زوآر و طلب را عتیطب عالم
یک چیه و نشود محقق آرزو و طلب نیا هک است گرفته تعلق بدانی الهي قضا ـ4
 نشیآفر تکحر ریمس نگردند. باز عتیطب عالم به هایاستک جبراني برا گرانانیعص از

 در و نندکیم تکحر برزخ و ثرتي کسوبه نوراالنوار، و وحدت از و استه طرفیک 
ي سـوبه ثرتک از، عتیطب عالم دری ثکم از پس و رسندیم عتیطب عالم بهی نزول ریس

 از آمـدن فـرود هنگـام بـه نـه رد.کـ خواهنـد تکحر نوري سوبه ظلمت از و وحدت
 بـه نـه و اسـت نکـمم زدن، سـرباز و افکاستن ظلمت، به نور از و ثرتک به وحدت
 نیانقـو بـا وارونـه ریسـ است. ریپذانکام زیچ نیچن وحدت به ثرتک از صعود هنگام
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رو . از ایـناسـت محـال، اسـتی الهـ گسـترده رحمـتي مقتضا هی کهست عالم ثابت
ی الهـ میتعـال م،ک دست و است محال بدن از نفسیی جدا از پس، عتیطب به بازگشت

  ند.کیمی نف را آن
 و یالهـ يهـافرمـان و میتعال به زدن چنگ بدون هک برندیم گمان گرانانیعص اگر
 تواننـدیمـ ،یالهـ قـدر از تیخش بدون و آن به ياقتدا ظورمنبه وششک و آن به عمل
 گـاهآن گمـان، نیـا با دارند. پوچ و ناروا یگمان ابند،ی دست خود مقصود به سالمتبه
 قـرار يتصـور از فراتـر بـتیه و عظمـت برابـر در ،شـوند رونیـب عتیطب عالم از هک

  ر.یزپذیگر نه و است ریارپذکان نه هک گرفت خواهند
  

  شانیانداقبتع سرنوشت
  است: قرار نیا از هک دارد ریمس هفت خود، ستهیشا مالک يسوبه تکحر در انسان

  عاقله. ـ7 لهیمتخ ـ6 المسه ـ5 شامه ـ4 ذائقه ـ3 باصره ـ2 سامعه ـ1
 و لـذت چنـان بـه ،ابنـدی دسـت انـوار عـالم كدر بـه خود عاقله يقوه با هک آنان
 سـت.ین انیـب قابـل یعیطب يارهایمع با و است ریناپذوصف هک ابندییم دست یآرامش
  است: قرار نیبد هک دارند ییهایژگیو گروه نیا

 عـالم كدر بـه هیـعقل قوه لهیوسبه هک هستند یگروه همان ،كسلو اهل از مقصود
  اند.افتهی دست انوار
 و انوار عالم با تیسنخ سبب هک باشند داشته دیبا ای و دارند ییهایژگیو گروه نیا
  است. آن به وصول سبب ای

 اشـتغال و تکحر ریمس در ردنکن توقف و یاعل مقصد يسوبه وستهیپ تکحر ـ1
  مت.لظ عالم يهاخواهش و هاششک به دنینورز
 منظـوربـه وشـشک از ظلمـت عـالمول معمـي ارهـاک بـه اشـتغال نشـدن مانع ـ2
  خداوند. تیرضا بهیابی دست
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  ده.یپسند الاعم و یاله معارف و علوم به وستهیپ اشتغال ـ3
  او. از ترس و خدا قدرت و عظمت برابر در خود یناتوان به یآگاه ـ4
  شب. یکیتار در نماز و عبادت به پرداختن ـ5
  مستحب. و واجب عبادات انجام در يبردبار و صبر ـ6
  .ییتنها و عسرت روزگار در ژهیوبه و خدا بندگان به کمک انفاق، ـ7
  پرداختن.) اطنب و ظاهر( خدا راه در جهاد به ـ8
 بـه تعلـق و توجـه عـت،یطب در ستنیز نیع در و نداشتن یظلمان عالم به تعلق ـ9
  داشتن. نور عالم

  آن. در يداریپا و ثبات و انوار عالم به اتصال ـ10
 ایـ و انـدافتـهی دسـت انوار عوالم كدر به هیعقل قوه کمک با هک یسانک( گروه نیا
 یجسـمان موانع و یبدن و يماد يهاششک از) ددارن را شده ادی يهایژگیو هک یسانک
  افت.ی درخواهد را آنان یاله بشارت و شوندیم رها

  
  كسلو اهل پاداش

  .يماد یبدن تعلقات و ظلمت عالم از ییرها ـ1
 خواسـته اجابت البته شوند. واقع ستم مورد اگر ،آنان يهاخواسته و دعا اجابت ـ2
 منظـوربـه و خـدا تیرضـا بـا موافـق آنـان هاستوخ هک است مشروط امر نیا به هاآن

  باشد. آن به یدسترس
 داریپا هایسخت در اگر و دیرس خواهد هابدان هایسخت در یاله ياری و نصرت ـ3
  شد. خواهد نازل هاآن بر یاله اتیعنا باشند،
  آن. جینتا و اتکبر و یاله هکمالئ يدعا از يبرخوردار ـ4
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  التاسع الفصل
  نیکالسال أحوال یف

نرجع  هـایعل دامـت اذا النفـوس أنّ فـاعلم العلـم. مـن لهیبسب نّاک يالذ المقصود یال ولْ
 القضـاء یف ونکیو  یاألعل العالم یف دعاءها سمعیو  العالم مادّة عهایطی ۀ،یالعلو االشراقات

 العـالم مـن السـانح النـورو  ذاک شئ یف الجابۀ سبباً ونکی شخص دعاء أنّ مقدّراً السابق
 نـور مـن مثال هایف تقرّری المجرّدة النفوسو  العالم عهیطیف العلم، و القدرة ریسکا هو یاألعل
  فتفسدها. اء،یاالش یف تؤثّر قاهرة ۀیلنور هو السوء نیالعو  خالق نور هایف نکتمیو  اهللا

 لمـعی ایالبدا أهل یعل ردی بارق نور أصناف: لها و أنوار همیعل شرقی دیالتجر اخوان و
 منـه أشـبه و منـه أعظـم بـارق نور ضاًیأ رهمیغ یعل ردی و ـ ذ؛یلذ بارقٍ عۀلمک ينطوی و

 نـور ــ الدماغ؛ یف يدو أو رعدٍ صوتک صوت معه سمعی ربّماو  لیها برق أنّه االّ بالبرق
 القهـر دیشـد الًیطـو زمانـاً ثابت نور ـ الرأس؛ یعل حارٍّ ماءٍ ورودَ ورودُه شبهی ذیلذ وارد

 حلـوة فـۀیلط بهجـۀ صـحبهی بـل البـرق، شبهیال جدّاً ذیلذ نور ـ الدماغ؛ یف خدر صحبهی
ق نور ـ المحبّۀ؛ بقوّة كتحرّی  سـماع مـن حصلی قدو  ۀیالعز القوّة كتحرّ من كتحرّی محرِ

 خطفـۀٍ یفـ المـع نـور ـ عزّاً؛ ورثی لیتخ و رکلتف أو للمبتدئ، لۀیها امور أبواق و طبول
؛ لذّةٍ یف الشمس من أظهر ابصاراً و مشاهدةً ظهری مۀٍیعظ قۀٍ  جـدّاً ذیـلذ بـرّاق نـور ــ مُغرِ
 أنّهـاک تتـراءى ۀیـمثال قبضـۀ مـع سانح نور ـ الً؛یطو زماناً الرأس بشعر متعلّق أنّهک لیتخی

 نـۀکمتم أنّهـاک تتراءى قبضۀ مع نور ـ ذاً؛یلذ ألمّا تؤلمه و داًیشد تجرّه و رأسه شعر قبضتْ
 بالبـدن تـدرّع أنّـهک ظهریف ،یالنفسان الروح عیجم یعل النفس من شرقی نور ـ الدماغ؛ یف

و  صـولۀ یفـ مبدأه نور ـ جدّاً؛ ذیلذ هو و ۀًینور صورةً البدن عیجم روح قبلی ادکیو  شئ
 محضـۀ معلّقۀ نیتتب و النفس سلبی سانح نور ـ نهدم؛ی ئایش أنّک االنسان لیتخی همبدئ عند
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 معـه لیـتخی نور ـ ؛کذل قبل علم بهالصاح نکی لم انو  الجهات عن تجرّدها تشاهد منها
حرّ قوّة معه نور ـ طاق؛ی ادکی ال ثقل   مفاصله. قطعی ادکی یحتّ البدن كتُ

و  یالنفسـان الـروح یالـ و لکیاله یال سکفتنع المدبّر، النور یعل اشراقات لّهاک هذه و
 قـد و الهـواء و المـاء یعلـ مشـونیف االنـوار، هـذه یحملهم قدو  نیالمتوسّط اتیغا هذه

 الثـامن میاألقل امکأح هذهو  ۀیالعلو السادة ببعض لتصقونیف أبدان، مع السماء یال صعدونی
  ب.یالعجا ذات ایهورقل و جابرص و جابلق هیف يالذ

 خـلی لـم انو  انسـالخاً الظلمات عن المدبّر النور نسلخی موت ۀکمل اتکالمل أعظم و
 يریـ و القـاهرة؛ باالنوار معلّقاً ریصی و النور معال یال برزی أنّه االّ البدن، مع عالقۀٍ ۀیبق عن

 ریصـیو  شـفّافۀ أنّهاک نوراالنوار ومیالق طیالمح النور جالل یال بالنسبۀ لّهاک ۀیالنور الحجب
 هـرمس و نفسه عن افالطون اهکح جدّاً، زیعز المقام هذاو  طیالمح النور یف موضوع أنّهک
 نیالمنسـلخ مـن جماعۀ و عۀیالشر هذه صاحب اهکح ما هوو  انفسهم عن ماءکالح بّارک و

 بیالغ مفاتح عنده و بمقدار عنده شئ لّکو  األمور هذه عن األدوار خلویالو  تیالنواس عن
 مۀ،کالح نیأساط یعل عترضی فال المقامات، هذه نفسه من شاهدی لم منو  هو االّ علمهایال

و  الظلمـات عـن مـات و االخـالص یعلـ اهللا عبد منو  قصورو  جهل و نقص کذل فانّ
  ره.یغ شاهدیال ما شاهد مشاعرها، رفض
 یفـ نفـعی المحبّـۀ، شوبهی ماو  به المتعلّقۀ األمور یف نفعی العزّ، شوبهی ما االنوار هذه و
 محبّتـه، و عـزّه یقـوّت کیـتحر یعلـ قدر منو  بیعجا االنوار یف و بها؛ المتعلّقۀ االمور

 الصـابر ورکـالف الصـاعدو  ریغ ال ناسبهای مایف قوّة لّک بحسب اءیاألش یعل نفسه متکتح
 رةکـالف ألصـحاب نـۀیمع لّهاک رییالتحا و لیالمهاو و ریالمحاذ و المقامات الهمم منو  لینا

 بحسـبها: قوّة لّکل الممدّة اتکبالمدرَ الهمّۀ ثباتو  ۀیطانیالش و ۀیاالله األرآء یف حۀیالصح
  ب.الجذ یعل المحبّۀ و القهر یعل العزّ تمدّ
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 یال مفوّض هیف السرّو  األمور عزم من الصبرو  لیالقل ثّرکیف التّامۀ العبرة له المستبصر و
 اهللا یال التضرّعو  السهرو  الطعام لیتقلو  جلّ و عزّ اهللا یال القربۀو  تابکبال مالقائ الشخص

 مـن تاالشـارا فهـمو  فـۀیاللط ارکـباألف السّر فیتلطو  هیال لیالسب لیتسه یف جلّ و عزّ
 و االمـور؛ هـذه یالـ یفضـی اهللا لجـالل رکالـذ دوامو  جـلّ و عـزّ اهللا قدس یال ناتئاکال

 صـاحب اهللا رکبـذ الـنفس بیـتطر و الباب؛ یف أصل نوراالنوار یال التوّجه یف االخالص
 الرجوع سرعۀو  المنزلۀ الصحف قراءة و أفضل؛ یالثان للحال الحزن أنّ یعل نافع الجبروت

  ط.یشرا هذه لّک األمر، و لقالخ له من یال
هک انسان، یعل ۀیاالله االنوار ثرتک اذا و و  النفـوس لـه تنقـاد و بۀیاله و العزّ لباس ستْ
 فهل وت؟کالمل و کالمل يذ بنور ریمستج من فهل م.یعظ مورد وةیالح ماء لطالّب اهللا عند
 ه؟یـهدیل ربّـه یلا ذاهب من فهل اهللا؟ رکلذ خاشع من فهل الجبروت؟ باب قرعی مشتاقٍ من
  ببابه. وقف من خاب الو  جنابه نحو قصد من ضاع ما

  
  انکسال احوال
 ،بـرق بـه نخسـت ریاضت طریق از متعلمان و سالکان شد، گفته مقدمه در کهچنان

 از درجات این بهیابی دست ينتیجه یابند.می دست طمس به باالخره و حرق به گاهآن
 يگستره بر خود ينوبه به کدام هر که است نفس بر عالی انوار تابش شهود، و انبساط
 مسـلط و غالـب خـود از فروتـر مراتـب بـر کـه ايگونهبه ،افزایدمی آن توان و دانش
 نـوع این ولی ،شودمی متأثر و مغلوب اگرچه خود از فراتر مراتب به نسبت و گرددمی
 شـدید حـبّ بـه یجـهنت در و انجامدمی هاآن به سنخیت و شباهت به مغلوبیت و تأثر
 فراتر مراتب بر تأثیر سبب تواندمی خود ينوبه به نیز شدید حبّ این که یابدمی دست
 فراتـر درجات بر فروتر مراتب تأثیر بلکه نیست حقیقی تأثیر این اگرچه گردد. نفس از

  شود.می تعبیر دعا اجابت به آن از که دهدمی رخ تأثیر همانند يچیز ولی ،است محال
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  طبیعت از فراتر با آن سازگاري و طبیعت در تصرف
 بـدین است، سافل مرتبه بر عالی يمرتبه هر غلبه انوار، مراتب به مربوط کلی اصل
 شـده شـناخته تعبیـر بـه و است عالی انوار از ضفای نور همان سافل، مراتب که خاطر
 بنـابراین، .سـتا عـالی مرتبه ينازله مرتبه و رقیقه و ظلّ سافل، مرتبه متعالیه، حکمت
 مراتب که گونههمان بنابراین، .باشدمی است، عالی مرتبه همان که خویش اصل مقهور
 عـالی مـاده، و طبیعـت بـه نسـبت کـه نیز نفس دارد، غلبه سافل مراتب بر عالی انوار
 و غلبـه خـود، نـوري ضـعف خاطربه ولی .دارد سلطه و غلبه آن بر آید،می حساببه

 نیز و است بدن بقاء و دوام سبب که جهت این از ندارد. فعلیت جهت هر از آن سلطه
 آن بر دارد،وامی حرکتبه را آن خود، کماالت بهیابی دست براي و کندمی تدبیر را آن
 نفـس اگر پس ندارد. بالفعل غلبه مواد همه بر ،نورانیت ضعف خاطربه ولی .دارد غلبه
 شـدت و قوت به ،هاآن از وافر اقتباس و تدریاف و عالی انوار پیاپی اشراقات طریق از

 بـه نفـس سـلطه و غلبـه و گشـت خواهـد او مقهور طبیعت و ماده یابد، دست نوري
 یا ظهور زمینه و برد خواهد فرمان او از طبیعت که روستازاین و رسید خواهد فعلیت
 فـراهم نفـس نوري مرتبه بهبا توجه  معجزات و کرامات عادت، خارق کارهاي صدور
  شد. واهدخ

 علم اصلی عامل ،دارد نام سانح که نفس بر عالی انوار از فایض نور گذشته، این از
 خـویش نوریـت يحـوزه همـه بـه همشان نوریت خاطربه عالی انوار است. قدرت و

 کننـد.مـی اعمـال هـاآن بـر را خویش ياراده و دارند قدرت آن همه بر هم و آگاهند
 دسـتبه ،است نوریت همان که را قدرت و علم معیار عالی انوار از که نفسی رو،ازاین
 قدرت آن بر و است آگاه ،است طبیعت جهان که خود از فروتر مراتب از است، آورده
 از و هـاآن از را خـود مـراد و کنـد اعمـال هـاآن بر را خویش ياراده تواندمی و دارد
  بستاند. هاآن طریق
 اگـر بنـابراین .کندمی تبیین را عادت خارق امور و معجزات وقوع شد، گفته چهآن
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 امـر صورتبه خواه آورد،می دستبه غیرمتعارف هايراه از ،طلبدمی که را چهآن نفس
 وي هـايخواسـته يحوزه که زمانی تا التماس، و دعا صورتبه خواه و باشد فرمان و

 پذیرتبیین و طبیعی کامالً امري و دارد ارتباط آن تنوریّ يجنبه به است، طبیعت جهان
  است.
  

  آن اجابت و دعا حوزه
 انـوار پیوسـته اشـراق معرض در که نفسی هايخواسته شد، گفته چهآن بهبا توجه 

 امـري هاآن تحقق ثانیاً و یابدمی تحقق اوالً طبیعتي حوزه در، است گرفته قرار عالی
 ناشـیي غلبه به بوطمر ثالثاً و است عادت خارق، متعارف نظر در اگرچه، است طبیعی
 التمـاس و دعا یا فرمان و امر حوزه این در بنابراین و است طبیعت بر نفس نورانیت از
ماننـد  دیگـر دالیـل به که است اموري یا آداب از برخی رعایت و حفظ به مربوط تنها

 امـري و اسـت الزم متفـاوت، شرایط در هاآن رعایتفزونی استعدا د و قابلیت نفس، 
، ظـاهر حسـب بـه که اموري انجام و طبیعت در تصرف همانغیر از  که است ظاهري
  ندارد. تأثیري، است عادت خارق

 رعایـت جز در واقع نقشی دعا کلی، طوربه آیا که شودمی مطرح پرسش این اینک
 رخ کـه چـهآن و نـدارد واقعیتـی و اسـت معنیبی هم اجابت نتیجه در و ندارد آداب
  است؟ االمرينفس و حقیقی امور از یا و دارد ارتباط نفس ییتوانا و آگاهی به دهدمی

  
  نورانیت و علیت قضاء، حبّ،
 سه ،کرد هیاراتوان می سهروردي دیدگاه شرح در پرسش این به پاسخ در که چهآن
  است: نکته
 ایـن ولـی دارد غلبـه طبیعت جهان بر شده یاد نفس اگرچه، اوالً کهاین نخست ـ1
 بلکـه سـانح و فایض انوار است ممکن بلکه. نیست آن همتاي به حکومت معنیبه امر
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 وچـرايچـونبـی حـوزه طبیعـتْ جه،ینت در و باشد داشته غلبه آن بر نیز دیگري قاهر
 انـوار سـایر موافقـت و رضـایت بـه طبیعت در تصرف روازاین. نباشد نفس حکومت

 و همتـا اهـآن از برخـی بـه نسـبت نفـس چون و است مشروط نیز طبیعت بر محیط
 و قیـدبـی وي، فرمـان و امر فروتر، و مغلوب دیگر، برخی به نسبت و است عرضهم
، طبیعت در نفس امر روایی پس است. مشروط هاآن موافقت به بلکه، نیست روا شرط
 بـه دعـا طریق از نفسدر واقع  یابد.می تحقق دعا با که است دیگري شرط به مشروط
ي حـوزه همـان نفس فرماني حوزه اگر تا پردازدمی قاهر انوار تکوینی موافقت جلب
 فرمـان حـوزه اگـر و بداننـد روا را طبیعـت در نفـس تصرف است، قاهر انوار حضور
 آن بر قاهر انوار غلبه از استفاده با است، نفس عرضهم موجودات احاطه حوزه نفس،

 را دو ایـن کـه شـود فـراهم نفـس اراده اعمال براي راهی نفس، عرضهم موجودات
 امري بلکه، نیست آداب از برخی رعایت تنها، اجابت و دعا پس، نامید اجابت توانمی

  است. عینی تأثیر داراي و حقیقی
 را قـاهر انـوار پیوسـته اشراقات از برخورداري يزمینه ،نفس يپیوسته ریاضت ـ2
 و نفس میان سنخیت و شباهت زمینه نیز اشراقات این از برخورداري و سازدمی فراهم
 آن میـان شـباهت بـه ،اشراق دوام و پیوسته ریاضت پس .سازدمی فراهم را عالی انوار
 معنـیبـه بلکـه نیسـت عرضـیهـم و همتایی معنايبه شباهت این البته انجامد.می دو

 و خورشـید رقیقت، و حقیقت فعل، و فاعل معلول، و علت فرع، و اصل میان شباهت
  است. آن مانند و شعاع

 حقیقـی علـت تنهـا یا و محبت عامل ترینمهم دادیم، نشان دیگر جاي در کهچنان
 قـاهر انوار میان پیوسته اشراق و ریاضت وسیلهبه چون و است سنخیت و شباهت آن،
 اسـت. آمـده وجـودبه نیز طرفینی محبت ،است آمده پدید سنخیت و شباهت نفس، و

 بنـابراین، ،کننـدمـی اهدهمشـ نفـس در را خـویش محبوب نور پرتو قاهره انوار اینک
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 همـان کـه را آن دعـاي و دارندمی روا را آن هايخواسته و دارند محبت آن به نسبت
  رسانند.می اجابت به است، خود هايخواسته اظهار
 ثمـره کـه ذاتـی اسـتعداد ضمیمه به و باشد داشته علیت نقش دعا است ممکن ـ3
 سـبب اسـت، مشـروط پیوسـته ضـتریا بـه نیـز آن و است قاهر انوار پیوسته اشراق
 اشـراق دلیـلبه نفس اگرچه دیگر، تعبیر به گردد. او يخواسته اجابت و نفس فاعلیت
 و عـادت خـارق کارهـاي انجـام و طبیعـت در تصـرف اسـتعداد عـالی، انوار پیوسته
 چنـان بـراي تامـه علـت ،آن اسـتعداد اسـت ممکـن ولی ،باشد داشته را انگیزشگفت
 تحقـق با بنابراین و باشد مشروط تامه، علت جزء عنوانبه دعا به کهبل ،نباشد کارهایی
 بـه نفـس فاعلیـت اسـت، آن دیگر جزء که استعداد نیز و است تامه علت جزء که دعا

 از اسـت دیگـري عبـارت این دهد. انجام آسانی به را یادشده کارهاي و برسد تمامیت
 مقیـد دعا به ،ازلی علم و سابق قضاي در یادشده، کارهاي به نسبت نفس علیت کهاین
  باشد. مشروط و

 به، نفس برـ  است علم و قدرت اکسیر کهـ  اعال عالم از تابیده انوار که،آن حاصل
 توانمنـد عـادت، خـارق کارهـاي انجـام بـررا  او و انجامـدمی نفس توانایی و دانایی
 بیمـاران، شـفاي مـات،کرا معجزات، تنهانه. دارنداین اثر را  نیز دعا و محبّت سازد.می
، گـرددمی تبیین شده، یاد گونهبه آن مانند و ذکر دعا، طریق از غیرعادي کارهاي انجام
  شود.می توجیه طریقبدین نیز زخمچشم مانند اموري بلکه
 ايدرجـه هـر به دیگران شدن متالشی و دیگران در چشم تأثیر سهروردي، نظر به
 که است تابیده چشم صاحب نفس در پرتوي اهر،ق انوار که است خاطربدین باشد، که

 پرتـو آن گیـرد، قرار چشم صاحب اعجاب مورد کسی کمال ايویژه شرایط در هرگاه
  گردد.می کس آنبه  روحی یا و بدنی مالی، خسارت شدن وارد سبب
 مـورد کـه کسـی ضعف یا و قابلیت و استعداد به را چشم از تأثر بتوان، شاید ولی
 ندانسـت. منحصر قاهر نور تابش فاعلیت به تنها و دانست نیز گیردیم قرار زخمچشم
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 وارد زیان کسانی یا کسی به چشم وسیلهبه تواندمی که نفسی که است جهت همین به
  ندارد. همگاندر مورد  را کار این توانایی سازد،
  

  تجرید اصحاب
 موانـع و یبـدن هايکشش از هاآن نفس که شودمی گفته کسانی به تجرید اصحاب
 متأثر نیزها آن خاطرات حتی و هاکرده و هاگفته ها،خواسته و باشند شده رها جسمانی

، شـد اشـارت بـدان پیشـتر کهچنان تجرید مقام بهیابی دست نباشد. آن مانند و بدن از
 گفته تفصیل به عملی عرفان در کهچنان اینان است. دائم ذکر و پیوسته ریاضتي ثمره
 گـروه چنـدین آن هـايدسـته از هریـک کـه شـوندمی تقسیم دسته سه رب است، شده

  است: قرار این از تجرید اصحاب اقسام ترینمهم هستند.
  بدایت اهل یا مبتدیان ـ1
  وسط اهل یا متوسطان ـ2
  نهایت اهل یا منتهیان ـ3

 از برخـی بـه نویسـنده کـه دارند کماالتی و هاویژگی شده یاد هايگروه از هریک
 دریافـت بـه هـاآن از هریک و است کرده اشاره 88»آشنایی با عرفان اس المی « در هاآن

 شخصـی تجارب بهبا توجه  سهروردي رسدمی نظربه که گردندمی نایل نور از انواعی
 از برخـی اگرچـه، یابندمی دست بدان متوسطان اغلب که نور انواع از نوع پانزده خود
 وي کـه فهمید توانمی وي توضیح از و بردمی نام را ،شودمی وارد نیز مبتدیان بر هاآن
  منتهیان. نه و مبتدیان نه، داندمی متوسطان از را خود

                                                 
توانید به (براي دریافت کتاب می ، آفتاب دانش، مشهد.1384آشنایی با عرفان اسالمی، چاپ اول، ـ 88

  ) مراجعه کنید.Tahour.irرسانی طهور (پایگاه اطالع
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  نهایت و وسط بدایت، انوار
 فـراهم را طمـس و حـرق و بـرق يزمینـه ریاضـت شـد، گفته مقدمه در کهچنان

 کـه را قـاهر انـوار بـه اتصـال استعداد و ریاضت از حاصل انوار اصول اینک .سازدمی
 اهـل از دیگـر برخی و متوسطان آن از دیگر برخی و مبتدیان به مربوط هاآن از برخی
 هايگروه به مربوط انوار به اشاره از پیش کرد. اضافه توانمی شرح بدین است، نهایت
 نقـل و گفتـه زمینـه ایـن در کـه چـهآن اوالً کـه است الزم نکته این به اشاره گانه،سه
 و ویژه استعداد بهبا توجه  هرکدام چون و است سلوك اهل تجارب وییبازگ شود،می
 و هـاآن همـه اءستقصـا اند،یافته دست انوار از مراتبی و برخی به خود ریاضت راه نیز
 اهـل هـايتجربـه مجموعـه از چـهآن نیسـت. ممکن هاآن دقیق تأخر و تقدم بیان نیز

 کلـی دسته سه بر سلوك اهل که گونههمان که است این ،کرد استفاده توانمی ریاضت
 شودمی تقسیم کلی دسته سه بر نیز ریاضت و سلوك از حاصل انوار ،گردندمی تقسیم
 نیـز و دوام میـزان يدربـاره توانمی تنها ،آن کیفیت و کمیت بودن نهان بهبا توجه  که

  گفت. سخن آن آشکار برآیندهاي
 ،نخسـت دارد، ویژگـی دو ،شودمی کندهاف بدایت اهل بر که انواري از مرتبه اولین
 ،انـدنامیده الیح و طالع که را نور این خوشایندي. و لذت ،دوم و زودگذري و سرعت
 سـالک بـه لـذتی چنان حال،عین در ولی .ندارد دوام ايلحظه و جهدمی برق همچون
 واژگـان و مفـاهیم محـدودیت خـاطربـه آن توصـیف کـه دهدمی دست ریاضت اهل

 که لذتی و معرفت و زودگذر برق این .آیدبرنمی کسی توان از و نیست کنمم بشري،
 ریاضـت بـر اشـتیاق بـا سالک که شودمی سبب آن، اقسام و انواع همه با ،دارد پی در
 بـدایت مرتبـه از صورتبدین و یابد دست انوار دوم مرتبه به نتیجه در و بیفزاید خود
 ولـی است زودگذر بسیار اگرچه شده یاد ورن آید. حساببه متوسطان از و رود بیرون
 نیز اختیاري است ممکن بلکه ،باشد تکراري تنهانه است ممکن ریاضت، دوام خاطربه
  داشت. خواهد تعدد کمدست ولی شود
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 نفـس کمـال در توسط و راه میانه بهیابی دست دهنده نشان که نور يمرتبه دومین
 زودگـذر نـور برخالف نور این است. شده یاد پیش زودگذر انوار ثبات و دوام است،
 ،ثانیـاً و رسـدمی سکینت و ثبات آرامش، به سالک ،اوالً نتیجه در و دارد ثبات پیشین،
 سالک ملکه شده، یاد نور ورود گردد، مستغرق آن در و بیفزاید خویش ریاضت بر اگر
  است. آن نشان پیوستگی و ثبات دوام، که گرددمی

 سـويبـه هجـرت و بدن و طبیعت از خروج توان که است آن نور يمرتبه سومین
 فنـاي از فنـاي و فناء و غایت به تام وصول يزمینه و بخشدمی سالک به را اعلی عالم
  سازد.می فراهم وي براي را

  
  متوسطان گانهپانزده انوار
لی با توجـه بـه و باشد مشترك متوسطان، و مبتدیان میان انوار این از برخی اگرچه

 شـد، گفتـه کـهچنـان انـوار این دارد. وجود هاآن میان عمیقی تفاوت شد، گفته هچآن
  است. کرده معراج اختصار به که است سهروردي شخصی تجربه و ریاضتي ثمره
 آن زودگـذري خاطربه و هاآن غیر بر هم و تابدمی بدایات اهل بر هم که نوري ـ1
 اگـر ولـی تابدمی هاآن بر بیشتر ري،زودگذ و سرعت این با بدایات اهل تناسب نیز و
 آیـد.نمـی حسـاببه چندان هاآن ویژه انوار مقابل در ،تابدمی نهایات و توسط اهل بر
 یـک همین از و گرددمی پنهان یا خاموش سپس و تابدمی ايلحظه که است نوري این
 فیزیکی و مادي نوري شده، یاد نور چون و بردمی لذت آن از بدایت اهل سالک لحظه
 متـافیزیکی هـايلـذت بـا نیـز آن از حاصـل لذت است، متافیزیکی امري بلکه نیست
 نسـبتی طبیعـت، از فراتـر عوالم مرتبه اولین و طبیعت میان نسبت چون و دارد تناسب
 بیابـان و انگشـتر حلقه( ،کرد بیان تواننمی تمثیل قالب در جز و است تصور از بیرون
 هـر طبیعـی، لذت هیچ با و است گونههمین نیز نور رزودگذ لحظه این لذت) گسترده
  نیست. سنجش قابل باشد، طوالنی و گسترده ژرف، که اندازه
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 آذرخـش بـه آن شباهت خاطر همینبه و است پیشین نور از تربزرگ که نوري ـ2
 داراي ولـی هسـتند بـرق سـنخ از شـده، یاد نور هردو اگرچه است. بیشتر اول نور از

 سـهم آن از و بیشـتري شـباهت برق حقیقت با دوم نور این و دهستن ضعف و شدت
 هنـ اسـت ایـن انگیـزيدهشت در نخست یکم، نور با نور این تفاوت دارد. تريافزون
 ايزمزمـه یا تندر صداي نور، این همراه به گاهی که است این در دیگر و آن دلپذیري

  شود.می شنیده نیز
 سـالک سـر بـر داغـی آب گـویی و بخـشلـذت و اسـت دلپـذیر کـه نـوري ـ3
  هست. نیز سالک وجود گرمابخش بخشی،لذت عین در نور این ریزد.فرومی
 شـدید غلبـه و قهـر و دارد دوام بیشـتري زمـان ،پیش موارد برخالف که نوري ـ4
 سـالک تخدیر، شبیه حالتی حال،عین در و شودمی آن مقهور سالک که ايگونهبه ،دارد
 خـاطربـه هم و باشد آن قهر شدت خاطربه تواندمی هم شده یاد تخدیر گیرد.فرامی را
 دوام تحمل توان نه و دارد را نور شدید قهر تحمل توان نه بدایت اهل سالک آن. دوام
 بـا همـراه نشـأگی نـوعی کـه تخدیر پیدایش سبب دو این از هرکدام روازاین .را نور

  گردد.می ،است ضعیف خودآگاهی
 و خوشـی لـذت، نـوعی بـا بلکه ندارد آذرخش به شباهت که بخشیلذت نور ـ5

 نـور این است. محبّت قوه اثر در آن پیدایش که است همراه شیرین و لطیف گشودگی
 و قهـر به مربوط صفات با و است نهان آن در غلبه و قهر یا و است غلبه و قهر فاقد یا
 کـه جـاآن از ت.اسـ همراه محبت و لطف به مربوط صفات با بلکه ،نیست همراه غلبه
 از پـس نور این اغلب است، محبت و لطف ساززمینه دهشت، و عظمت و قهر پیوسته
 و محبـت بـا تـوأم شده یاد هايویژگی نور، این است ممکن شود.می وارد چهارم نور
 نـور از پـس کـه باشـد خاطراین به صفات این است ممکن و باشد داشته ذاتاً را لذت
 شـدت بـه سـالک بـراي ،در هـر صـورت شود.می وارد هارمچ بادوام و شدید و قاهر
  نیست. پذیرتوصیف آن از حاصل گشودگی و خوشی و است بخشلذت
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 امـور تخیـل و تفکـر یـا بـوق و طبـل شنیدن با گاهی و است سوزان که نوري ـ6
 عـزت سالک به بودن، سهمگین و سوزان عین در و دهدمی رخ مبتدي براي سهمناکی

  .بخشدمی بزرگی و
 دیـدن در که نوري است، بزرگ بس سالک ربایش در و درخشان سخت نوري ـ7
 خود از را سالک که دارد همراهبه را لذتی و است تردرخشان خورشید نور از شهود، و
  سازد.می دخوبی

 و پیوسـته هـم و بخـشلـذت سـخت هم و است درخشان بسیار هم که نوري ـ8
  است. گرفته قتعل سالک سر موي به گویی که طوالنی

 سـر موهـاي گـویی کـه ايگونهبه ،تابدمی نورانی یا فرامادي قبضی با که نوري ـ9
 دردي ولـی اسـت دردآور سـخت و کشـدمـی خـود سـويبـه و زده چنگ را سالک
  دارد. بخشلذت

  است. گرفته جاي سالک سر مغز در گویی که است همراه قبضی با که نوري ـ10
 و تابـدمـی نفسـانی روح سرتاسـر بـر و گیردمی سرچشمه نفس از که نوري ـ11
 نـورانی شکل بدن تمام در روح که صورتیبه ،است فراگرفته را بدن همه چیزي گویی
 درون از نـور ایـن پیشـین، گانـهده نورهاي برخالف است. بخشلذت واقعاً و یابدمی

 اسـت شده نورانی خود تنهانه و رسیده تمکن مقام به نفس گویی و درخشدمی سالک
  دارد. نیز را ساختن روشن توانایی بلکه

 سـالک تـابش، هنگامبه و تابدمی صولت داراي و بزرگ ايسرچشمه از نوري ـ12
 چنین قلم این صاحب نظربه است. گشته منهدم و فروریخته چیز همه که بردمی گمان
 را مسـتقل ظـاهربـه موجودات تعلقی وجه ظهور زمینه آن مانند و نور این که رسدمی

 یابـدمی چنان و رساندمی سالک گوش به را اشیاء هالکت و فنا ترنم و سازدمی فراهم
 تحقـق بـا سـت.ا افعـالی فناي مرتبه در ورود آغاز این و است فروریخته چیز همه که
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  پاشید. خواهد فرو هم از وي نظر در ،هستند فعل که عالم همه مقام، این در سالک
د) بـدن( خـود غیـر از را آن و گرددمی سالک فسن نفی سبب که نوري ـ13  مجـرّ
 کنـد.مـی مشـاهده مکـان از مجرد را خود و شودمی جدا چیزهمه از گویی و سازدمی
 اشـیاء ذاتـی هالکت ظهور سبب که است پیش نور دنباله نور این اوالً نویسنده، نظربه
 و اشـیاء از نفـس یجـدای سـبب نـور این شد.می نمودار اشیاء انهدام صورتبه و بود
 پدیـد نفـس فنـاي ظهـور هـاينشـانه اولـین ثانیاً و گرددمی اشیاء از آن غیریت ظهور
  آید.می

 آن تحمـل کـه کنـدمی احساس را سنگینی نوعی آن همراه به سالک که نوري ـ14
 مرحله به نفس شدن نزدیک نشانه دومین این جانب،این نظربه اوست. طاقت از بیرون
  است. فنا

 کـه آوردمـی لـرزش بـه چنـان را بدن که است توانی و قوتی داراي که نوري ـ15
  است. گسیختگی هم از حال در او مفاصل گویی

 را بـدن فروپاشـی و کنـد گذر مرحله این از سالک هرگاه که شودمی تصور چنین
 فنـاي بـهیابی دسـت زمینـه و اسـت داده رخ او در شخصی افعالی فناي کند، مشاهده
 بـه اسـت، خود مشاهدات گزارشگر سهروردي که جاآن از است. گشته همفرا صفاتی
 از هـاآن نتیجـه در و یافـت دسـت توانمی گانهپانزده نورهاي از پس که دیگري انوار
 رسـید، ذاتـی و صفاتی فناي مرتبه به و کرد عبور شخصی و جمعی افعالی فناي مرتبه
  است. نکرده اشاره

 تعلقـی مشاهده و سالک از بیرون ناتتعیّ فروریختن جمعی، افعالی فناي از مقصود
 جهـان ویرانی مشاهده در واقع و است استقالل و قوام هرگونه با غیریت و هاآن بودن
 در اسـت. سـالک به مربوط تعینات فروریختن شخصی، افعالی فناي از مقصودو  است
 فـروریختن از پـس مرتبه این پردازد.می خود بدن ویرانی تماشاي به سالک مرتبه، این
 از نشان که خود نفسانی و بدنی ابزار با که ايگونهبه ،آیدمی پدید سالک نظر در جهان
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  کند.می تماشا را) پیش مرتبه( جهان فروریختن است، بدن آبادي
 یـا مـدبر نور بر قاهر انوار یا مفارق عقول تابش و اشراق شده، یاد گانهپانزده انوار
 هـم نفسـانی روح و بـدن بـر باواسـطه نفـس، بـه وصول زا پس و است انسانی نفس
 متوسـطان مقامـات و منـازل آخـرین و غایـت، انوار این مشاهده ویابی دست تابد.می

 و آب بـر رفـتن راه ماننـد بسیاري العادهخارق کارهاي که است منازل همین در است.
 تموجـودا بـا تمـاس و فضـا در صـعود و زمـین از شـدن خـارج و هـوا در حرکت
 اقلـیم هـايویژگـی از، آن ماننـد و شده یاد العادهخارق کارهاي دهد.می رخ فراطبیعی
 اقلـیم از متوسـط سالکان که است آن دهندهنشان این و است معلقه مثل عالم یا هشتم
 دارنـد، قرار آن در هورقلیا و جابرصا و جابلقا که هشتم اقلیم به و اندرفته فراتر طبیعی
  اند.شده وارد

  
  نهایت اهل قامم

 پایـان کـه است کلی مرتبه سه داراي معنوي سلوك شد، اشاره بدان پیشتر کهچنان
 سـیر آغاز بدایات، اهل سیر پایان که صورتبدین .است بعدي مرتبه آغاز اي،مرتبه هر

 بـهبـا توجـه  اشراق شیخ نهایت. اهل سیر آغاز متوسطان، سیر پایان و است متوسطان
 تنهـا و است نپرداخته نهایت اهل مقام به است، کرده گزارش را خود مشاهدات کهاین
 اختیـاري مـرگ مقـام معنوي، سلوك در مقامات و ملکات ترینبزرگ که کندمی اشاره
 غافـل آن تـدبیر از اگرچـه ،شـودمـی جـدا بدن از نوعیبه نفس، یا مدبر نور که است
 نـور عـالم در پا بدن، به توجه عین در نفس ،فناست از ايمرتبه که مقام این گردد.نمی
 محـیط نـور برابـر در را نـوري هايحجاب همه و پیونددمی قاهر انوار به و گذاردمی
 بـه مرحلـه این در سالک شوند.نمی مشاهده از مانع که ايگونهبه ،بیندمی شفاف قیوم
 اسـت مقـامی این است. یافته تعلق بدو و رسیده نوراالنوار به گویی که رسدمی جایی
  دارد. را آن به وصول توانایی کسی کمتر که بزرگ بس
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  نهایت اهل
 مرتبه به سالکان از جمعی بزرگ، حکماي از برخی نقل برحسب سهروردي، نظرهب
 چنـین،هم است. کرده گزارش گونهاین خود از افالطون کهچنان .اندرسیده نهایت اهل

 ،اسـالم پیـامبر انـد.کـرده شگـزار گونـههمـین فیثاغورس انباذقلس، هرامسه، هرمس
 پـرده بـدان خـود وصـول از و اسـت داده خبـر مقام این از نیز) ص( محمد حضرت
 89»مرسـل نبـی ال و مقرب ملک فیه الیسعنی وقت اهللا مع لی« تعبیر با و است برداشته

 90»ادنـی او قوسین قاب فکان یفتدلّ دنی« بیان با کریم قرآن نیز و است داده خبر آن از
 بایزیـد ماننـد ،انـدشـده منلسـخ بـدن از که سالکانی از جمعی است. کرده ارهاش بدان

 نیـز دیگـران و مصـري ذوالنون حالج، منصور بن حسین خرقانی، ابوالحسن بسطامی،
 منیـع مقـام بدان که هستند و بوده جمعی عصري، هر در پیوسته و اندیافته دست بدان
  اند.یافته بار

 زیـرا باشـد، همراه بسیار احتیاط با نهایات، اهل ربارهد سخن باید ،نویسنده نظر به
 است نرسیده بدان که کسی نه و شناخت را آن بتوان عقل با که است امري نه مقام این
 مقـام کـه ایـن بپردازد. آن اهل بیان نیز و آن شرح به تواندمی ،دارد قرار راه میان در و

 بـراي آن فهم تنهانه نه، یا است بهمرت آخرین آیا و است کدام شده یاد عرفاي و حکما
 معصـوم ولـی تنهـا اسـت. ناشـدنی نیـز خودشـان براي بلکه نیست ممکن وسط اهل

 هـم و بازشناسـد هـم از را مقامـات و مراتب هم تواندمی شریعت ظاهر در منصوص
 هـیچ مقـام بـا تواننمی را مرتبت ختمی حضرت مقام بنابراین، سازد. معین را آن اهل

 او از فروتـر بسی حتی یا و حضرت آن مرتبه در را آنان و کرد مقایسه فیعار و سالک
  دانست.

                                                 
 .360، ص18بحار االنوار، جـ 89
 .9النجم، ـ 90
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  شهود اهل بر اعتراض ناروایی
. باشـد داشته احاطه داوري موضوع بر که است کسی آنِ از داوري مقام کلی طوربه
 و کنـد داوري درسـتی به تواندنمی نیست، برخوردار اياحاطه چنین از کهآن رو،ازاین
 خـاطربـه خـواه اسـت، نرسـیده سـلوك اهل مقامات به که کسی پس د.کن چنین دنبای

 باشـد، نفـس و مـدبّر نور بر بدنی قواي غلبه خاطربه خواه و باشد او استعداد نارسایی
 اهـل که را چهآن نشاید. را او کاري چنین و گیرد خرده بزرگ عرفاي و حکما بر نباید

، اسـت نقدناپـذیر نتیجـه در و است شخصی ديشهو اگرچه اند،آورده دستبه معرفت
 مسـیر از باید، بیازماید را آن خواهدمی هرکه و است شده شناخته آن اکتساب راه ولی
 و بـدن قعالیـ از خـروج خالصـانه، عبادت را راه این اشراق شیخ شود. وارد آن ویژه
 وي نظـر بـه .دانـدمی مـادي ادراکـات ترك و هاظلمت کلی، طوربه و جسمانی موانع
 آن شـهود از دیگران که کرد خواهد مشاهده را حقایقی شود، موفقکارها  این به هرکه

  محرومند.
  

  پذیرمشاهده نورهاي اقسام
 تـوانمـی شد، گفته وحدت از کثرت پیدایش چگونگی بحث در چهآن بهبا توجه 

 .رددا فـردي بـه منحصر هايویژگی عرضی، و طولی شماربی انوار از هریک که فهمید
 خـود بـاطن در را آثـار و خـواص دیگر ویژه، ترکیب خاطربه هاآن از هرکدام اگرچه
 تفـاوت دیگـر انـوار آثار و خواص با که است چیزي ،شودمی آشکار چهآن ولی ،دارد
  نمونه: عنوانبه دارد.
 شـود،می افکنده انسان مدبر نور بر عرضی و طولی انوار از که انواري از برخی ـ1
 چنین تابش است. غالب و ظاهر آن در عزت و است درآمیخته عزت با که تاس نوري
 ،اسـت آن به متعلق چهآن و عزت دریافت و وصول مشاهده، در را او سالک بر نوري
  سازد.می عظمت و عزت صاحب را او و کندمی یاري
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 اسـت. غالـب و ظـاهر آن در محبـت و اسـت درآمیخته محبت با دیگر، برخی ـ2
 ویـژه آثـار و لـوازم و محبت دریافت و شهود به وي شودمی سبب سالک رب آن تابش
 مـردم نـزد در محبوبیـت بـه وي، در آشـکار نـور صـورت،ایـن در و یابـد دست آن
  انجامد.می

  است. آمیخته قبر با که نوري ـ3
  است. کرده ظهور ذلت با که نوري ـ4
  فقر. با همراه نور ـ5
  غنا. با همراه نور ـ6
  تکبر با اههمر نور ـ7
  تواضع با همراه نور ـ8
  لذت با همراه نور ـ9

 آثار به سالک ها،آن از هریک تابش و ظهور با که آن مانند و درد با همراه نور ـ10
 در توانـدمـی وسـیله بـدان و شودمی آشکار اوصاف بدان و یابدمی دست آن لوازم و

  راند. حکم آن اهل بر و کند غلبه هاآن به مربوط قلمرو
  
  هاآن بهیابی دست و انوار مشاهده هايراه

  الهی. اسرار و حقیقی علوم درباره پیوسته و منظم اندیشیدن ـ1
  نماند. باز اندیشیدن از که ايگونهبه ،آن لوازم و مقدمات و فکر در بردباري ـ2
 دقـت و سـرعت بر افزودن در تالش و طبیعت از فراتر عوالم مسیر در حرکت ـ3

  حرکت.
  به: غفلت از پیراسته و دقیق توجه و مته ـ4
 ایـن یابـد.می دست بدان خود سیر پایان در که تصوري از فراتر و عالی مقامات أـ
  بخشد.می سرعت بدان و سازدمی افزون را حرکت انگیزه امر
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 سـبب یـا هـابـدان سالک ابتالء که خطرناکی امور و موانع به جانبههمه توجه ـب
 رفتـاري هـر از پرهیز باالخره و کاهدمی وي سرعت از یا و گرددمی او رکود و توقف
  باشد. ناسازگار شده یاد مقامات بهیابی دست با که

 چون هرکدام که سهمناك و عظیم مشاهدات و بزرگ مراتب و مراحل به توجه ـج
  باشد. خطرآفرین سالک براي تواندمی عمیق ايدره
 در اسـت ممکـن کـه انگیـزشگفت مشاهدات و هایافته در فراگیر تأمل و دقت ـد
  شود. روبرو هاآن با علوي عالم به رسیدن مسیر

 مـورد بایـد کـه راه ایـن هـايشگفتی و سهمناك مراحل موانع، مقامات، از هریک
 و است شده شناخته قدمثابت سالکان و فکر اهل براي هم گیرد، قرار همت اهل توجه
  پردازند.می آورحیرت کارهاي به که ریاضت اهل براي اياندازه تا هم

  
  همت ثبات عامل
 مـدرکات و معـارف بـهیابی دست سالک، براي همت دوام و ثبات عامل ترینمهم
 ابـزار دیگر، تعبیر به و یابدمی دست بدان سلوك راه در که است حسی و مثالی عقلی،
 شـود خودکفا مسیر این در باید وي است. سالک هايیافته سلوك، راه در حرکت ادامه
 دسـتبـه مقامـات و منـازل از برخـی در حرکـت نتایج و آثار عنوانبه که را چهآن و
 و دهـد قـرار بعـدي مقـام و منـزل بـه رسیدن منظوربه حرکت ادامه يتوشه آورد،می
  بود. خواهد بعدي مرحله يتوشه سفر، از مرحله هر نتیجه گونههمین

 شـود تقویت خود قلمرو در سالک وايق از هریک تا که شودمی سبب همت ثبات
 وسـیلهبه کهآن نمونه، عنوانبه بیانجامد. قلمرو همان در حکومت و غلبه به نتیجه در و

 بـر غلبـه تـوان یابـد، دسـت عـزت به اگر رسد،می همت ثبات به مدرکات و معارف
 جـذب تـوان شـود، نایـل محبت به اگر و یافت خواهد را طبیعی قوانین بلکه دیگران

 کـه قـوایی یـا صـفات از هریک است گونههمین و داشت خواهد را دیگران ختیاريا
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 بـه مربوط قلمرو در وي مدبر نور و نفس هايجنبه از یکی ظهور سبب ،آورد دستبه
  شد. خواهد خودش

  
  اسرار و حقایق به آگاه
 کمتـرین با و است برخوردار تام عبرت از ،است آگاه الهی اسرار و حقایق به کهآن
 دیگـران کـه چیزي کمترین با بلکه و ماندمی پوشیده دیگران عقل و چشم از که اشاره
  است. ناپذیرفهم دیگران براي که یابدمی دست دقایقی به غافلند، آن برابر چندین از

  
  صبر اسرار
 کتـاب بـه ــ1 کـه دریابـد توانـدمـی کسی را آن اسرار و است امور عزایم از صبر
 هـاآن عصـاره حالعین در و کرده بیان را الهی حقایق به یدنرس راه که اشراق حکمت

 یابـدمـی دست صبر اسرار به کسی یا و باشد بندپاي بدان و آشنا است، کرده مطرح را
 آشنا ،است شریعت و طبیعت و نفوس و عقول که تدوینی و تکوینی الهی کتاب به که
  باشد. برخوردار و

 به وي، نهی و امر برابر در تسلیم و خواست از اطاعت با و جوید تقرب خدا به ـ2
  گردد. متصف بشري طاقت قدربه وي صفات
  بکاهد. خویش خوراك از ـ3
  دهد. قرار خویش ملکه را بیداري شب و بکاهد خود خواب از ـ4
 و تضـرع بـا را او سـويبه سلوك راه همواره و کند طلب توفیق خدا از پیوسته ـ5
  کند. درخواست زاري
 دربـاره مـنظم و پیوسـته فکـر مانند ،آن مناسب هايراه از خود باطن یفتلط به ـ6
  بپردازد. خود، روحی و مادي زندگی هايجنبه همه در تعادل ایجاد با و لطیف امور

 هـاآن از گاههیچ و بکوشد آن از فراتر و طبیعت عالم لطایف و اشارات فهم در ـ7
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 را چـهآن و ندانـد بیرون به توجه انعم را خویش درونی احوال به توجه و نگردد غافل
 خـداي بـه گونـههمـان و بفهمـد صورت بهترین به ،دهدمی رخ خود از بیرون در که

  دهد. نسبت
 را شـده یـاد سفارشـات کـه یابد دست صبر اسرار به تواندمی کسی ،کهآن حاصل
  جوید. تمسک بدان و بپذیرد
  

  صبر اسرار درك مقدمات بر استقامت ویابی دست ابزار
 بیـداري، يزمینـه کلـی طـوربـه خـدا یاد اگرچه الهی. جالل پیوسته یاد و ذکر ـ1

 ایـن در الهـی جـالل ذکـر گویی ولی ،سازدمی فراهم را نفس دقت و سرعت حرکت،
  است. برخوردار بیشتري اهمیت از آغاز، در ویژهبه مسیر
 وارد آن دربـاره بسـیاري احادیث کهچنان نوراالنوار به توجه و ذکر در اخالص ـ2
  است. شده

 و زیبـا صـداي بـا پروردگـار مناجات و دعا خواندن با نفس واداشتن طرب به ـ3
 شـنیدن به نیست، برخوردار نعمتی چنین از خود اگر و آورحزن حالعین در و دلپذیر
 برتـر و داد انجـام توانمی نفس هیجان براي که است کاري کمترین این کند. اقدام آن
 بایـد آغاز در اشراق، شیخ نظربه کند.برمی جاي از ار نفس که خداست قلبی یاد آن، از

 و حـزن زمینـه بعـدي مراتب در و شود فراهم نفس براي طرب با همراه اشتیاق زمینه
 جهـت از افـراد اوالً کـه اسـت ایـن قلـم این صاحب گمان ولی گردد. آماده آن اندوه
 بـه و سـودمندتر ،توأمان حزن و طرب ثانیاً و دارند فراوان تفاوت اشتیاق ایجاد عوامل
 هـاينغمـه و موسـیقی بـه دادن فـرا گـوش هم، برخی نظر به است. ترنزدیک اعتدال
  است. سودمند نواز،گوش
  دارد. نسبتی بدو و است شده نازل خدا جانب از که عباراتی و قرآن قرائت ـ4
  شود.می انجام بهانا و توبه یقظه، طریق از که خدا به رجوع کثرت و سرعت ـ5
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  الهی انوار دریافت نتایج
 مـنظم، و پیوسـته ذکر و فکر همراهبه سلوك مقامات و مراتب رعایت با که سالکی

 اعتبـارات و وجوه در اگرچه ،است آغازین مبدأ همان که نهایی مقصد به رسیدن براي
 برخـوردار هـاآن از و شـود نـازل بسیار او بر الهی انوار اگر باشد، داشته تفاوت آن با

  است: قراراین از که رسدمی نتایجی به ،باشد
  هیبت و عزت لباس پوشیدن ـ1
  او برابر در طبیعت و نفوس انقیاد ـ2
 کـه اگـر .دارد عظـیم بـس مقامی که سرمدي خلود و ابدي حیات بهیابی دست ـ3
  شد. خواهد آن شیفته کند، مشاهده را آن زدنی برهم چشم به و بشناسد را آن کسی
 در و اسـت الهـی جـالل کـه عظمت و عزت آن منبع و مبدأ به که هست کسی آیا
 آن از یـا و شـودمـی آشکار عذاب و آتش صورتبه مردم عامه براي موارد از بسیاري
  گردد. برخوردار آن باطن نور از و برد پناه شود،می یاد

 ،مقـام و حال نای با و باشد فراگرفته را او وجود يهمه ،اشتیاق که هست کسی آیا
  درآورد. صدا به ربوبیت و جبروت باب
  باشد. فروتن خدا ذکر برابر در که هست کسی آیا
 بـه تا کند گذر ظلمانی موانعو  مادي عالیق از و کند سفر قصد که هست کسی آیا
 اسـت کرده قصد راه جالل جلّ حق حضرت کهآن تردیدبی؟ رسد خویش نهایی مقصد
 و دهـدنمـی دسـت از چیـزي و خـورد نخواهد شکست د،کنمی حرکت او سويبه و
 نخواهـد بـاز دست تهی، ورزد اصرار آن در ورود بر و ایستد برپاي او درگاه در کهآن

  گشت.
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  العاشر الفصل
  المصنّف ۀیوص

ـهو  هیـمناه كترو  اهللا أوامر بحفظ یاخوان مکیأوص  نوراالنـوار موالنـا اهللا یالـ التوجِ
  .یطانیش خاطر لّک قطعو  فعلٍ و قولٍ من مکیعنیال ما كترو  ۀیلّکبال

 یفتـیخل اهللا!و  أهلـه ریـغ عـن صونهو  هیف اطیاالحت و تابکال هذا بحفظ مکیأوص و
 خمـس و نیثمان و نیاثن سنۀ شهور من اآلخرة يجماد آخر یف فهیتأل من فرغتُ م.کیعل

 االّ تمنحوه فال لنهار.ا آخر یف زانیالم برج یف السبعۀ بکواکال اجتمعت يالذ ومیال یف مائۀ
 وماًی نیأربع رتاضی الشروع قبلو  اهللا لنور محبّ هوو  نیالمشّائ قۀیطر مکاستح ممّن أهله
 أمرهیـ مـا یعل و جلّ و عزّ اهللا لنور التأمّل یال منقطعاً للطعام مقلّالً واناتیالح للحوم اًکتار
  تاب.کال میق

 و نیالمتقـدّم فـات قـد أنّه هیف الباحث علمیسو  هیف الخوض فله أجله، تابکال بلغ فاذا
 بٍیـعج ومٍی یف یروع یف یالقدس النافث القاء قدو  منه یلسان یعل اهللا سّری ما نیالمتأخّر

 جحـد من و م؛یعظ خطب لهو  االسفار لموانع أشهر یف االّ اتّفقتْ ما تابتهک انتک انو  دفعۀً
 هـذا أسرار یعل طّلعی أن أحد طمعنّیال و 91»انتقام. ذو زیعز اهللا و« منه اهللا نتقمیفس الحقّ،

  تاب.کال علم عنده فۀیخل ونکی يالذ الشخص یال المراجعۀ دون تابکال
 لـو وانیالح یله اآلخرة الدار انّ و« المهمّات من أبداً الموت رکتذ انّ !یاخوان اعلموا و

 یربّـ ای اللّهمّ! 94»مون.مسل أنتم و االّ تموتنّ فال« 93»راً.یثک اهللا رواکاذ و« 92»علمون.ی انواک
                                                 

   .3عمران، ال آـ 91
 .64نکبوت، عـ  92
 .47انفال، ـ  93
  .126بقره، ـ  94
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ناکالت و أهله أنت ما بنا افعلْ شئ! لّک اله و یاله ای و  كسـوا أحـد یالـ ال و أنفسـنا یال لْ
 .ةاآلخـر و ایالـدن شـرّ عنّـا واصـرفْ ،ةاآلخر و ایالدن ریخ ربّ! ای لنا ابسطْو  نیع طرفۀ

ناک و طهّرْنا و وانصرْنا واخبرْنا واسترْنا  رمکـأ و مـأمول ریـخ ایـ ،کبـ اواسعدْن علمّنا و مّلْ
 و الوجـود؛ واهب و الجود اضیف المعبود، ورکالمش هللا الحمد و ن!یالراحم أرحم ای مسئول،

 آله و محمّد دنایس یعل خصوصاً ائهیأنب و رسله یعل الصلوةو  نیاألبد أبد وحده رکالش له
 ربّ هللا الحمـدو  راًیـثک ماًیتسـل سـلّم و ۀیـنام ۀکمبار ۀیکزا مۀًیدا صلوةً نیالطاهر نیبیالط

  .العالمین
  

  اشراق شیخ هايسفارش
  )مستحبات و واجبات( الهی دستورات انجام ـ1
  )مکروهات و محرمات( وي هايبازداشت ترك ـ2
  نوراالنوار به پیوسته جانبه،همه کلی، توجه ـ3
  )رفتاري و گفتاري( مباحات ترك ـ4
 فـرودین عـالم به حرکت و جهتو سبب که شیطانی اوهام و خاطرات ردّ و نفی ـ5
  است
  ناشایست و نااهل افراد از آن نگهداشت و کتاب این به عمل و فهم و توجه ـ6
 آگـاه بـدان و راسـخ مشایی، حکمت در که برد خواهد بهره کتاب این از کسی ـ7
  باشد.
 دوسـت را آن و باشـد الهـی نـور بـهیابی دست مشتاق و طالب که کسی نیز و ـ8
  بدارد.
 گوشـت از و نشـیند ریاضـت بـه روز چهـل کتـاب، این خواندن آغاز از پیش ـ9

و  تأمـل بـه و شـود جـدا چیـز همـه از بکاهـد، خود خوراك از کند، پرهیز حیوانات
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 پایان به چله این که گاهآن .بپردازد واصل عارف راهنمایی به خدا نور در ورزياندیشه
  بپردازد. کتاب این در نگريژرف و مطالعه به رسید،
 و نکردنـد توجـه بـدان دیگـران کـه امکـرده اشارهیی هانکته به کتاب این در ـ10
چـه  اگـر. افکنـد جانم در بارهیک و ناگهانی صورتبه القدسروح که امگفته چیزهاي
 کـه دارد برتر جایگاهی و بزرگ هاییپیام کتاب این، کشید طول به ماه چند آن نوشتن
 خواهـد روبرو خدا انتقام با، کند انکار را حق کهآن و است برابر حق انکار با آن انکار
  است. ممکن کامل عارف راهنمایی و کمک به تنها کتاب این فهم شد.

 کـه دارد پـی در را منـافعی مـرگ، پیوسـته یـاد کـه نشـوید غافل مرگ یاد از ـ11
  نشاید. آن توصیف
  بداند. را آن کسی اگر ،است حقیقی زیستن جهان آخرت، عالم ـ12
  ورزید. اشتغال خدا ذکر به پیوسته ـ13
  بمیرید. مسلمان تا بکوشید ـ14
 و ابـداً وحـده الشـکر لـه و الوجـود واهب الجود فیاض المعبود المشکور هللا الحمد و

 ۀنامی ۀمبارک ۀزاکی ۀدائم ةصلو آله و محمد سیدنا علی خصوصاً انبیائه و رسله علی الصلوة
  کثیراً. تسلیماً سلّم و

 اآلخـرجمـادي ونهـمبیست شنبه،سه روز در را االشراقحکمت کتاب نوشتن شیخ
 قـرار میـزان بـرج در روز این پایان در گانههفت کواکب خودش، گفتهبه که 528 سال

  است. رسانده پایانبه داشتند،
  بارالها!
   خراب شود یفان عالم هک شتریپ زان
  نک خراب گلگون يباده جام ز را ما

  نیالعالم ربّ هللا لحمدا ان نایدعو آخر و
1/8/83  
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  کتابنامه
 ،تهـران ،يسـهرورد فلسلفه در شهود و شهیاند شعاع ن،یحسغالم ،ینانید یمیابراه
  ١٣٦٤ حکمت،
 آریـانپور، ترجمـه ،يسـهرورد دگاهیـد از اشراق فلسفه یمبان ،یعل محمد ان،یابور
  1372 بهشتی، شهید دانشگاه تهران،
 عیـبجم هیوفالصـ افـهک یالـ االشـراقمکـح نیقوان محمد، نیالدجمال مواهب،یاب
  1961 االزهریۀ، الکلیاتمکتب اآلفاق،
  1357 امیرکبیر، تهران، آریانپور، ترجمه ،رانیا در فلسفه ریس محمد، ،يالهور اقبال
 نیکوکـاري بنیـاد ،اشـراق متکح یمبان و باستان رانیا در فلسفه اظم،کمحمد امام،
  1353 نوریانی،
 هیـنظر یشناسـعصـب و یفلسـف یمبـان ،يسهرورد و ونگی با ،یعل محمد ،یبتول

  1376 اطالعات، موسسه تهران، ،ونگی
  1356 کتاب، جهان تهران، ،رانیا در فلسفه ریس بر يدرآمد محمد، برنامقدم،
  1373 اساطیر، تهران، ،رانیا یفلسف يهاشهیاند ابوالقاسم، پرتو
  1377 تهران، انتشارات ،نور يسراحهیمد اشراق، شیخ ،يسهرورد اهللا،عطاء ن،یتد
  1372 کومش، تهران، ،یرانیا فلسفه و علوم خیتار ع،یعبدالرف قت،یحق

  1348 تهران، ،مالصدرا و يسهرورد ارکاف خالصه بر،کا داناسرشت،
  1358 مسلمان، زنان نهضت ،یاسالم دوره خیتار در فلسفه مقام رضا، ،يداور
  1379 بهجت، تهران، ،یخسروان متکح هاشم، ،یرض
 تهـران، ،اشـراق فلسـفه در يریسـ و يسـهرورد نیالدشهاب دجعفر،یس ،يسجاد
  1363 فلسفه،
  1380 بهشتی، شهید دانشگاه تهران، ،اشراق متکح در عرفان حسن، ،يدیسع
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  1375 نشانه، نشر تهران، ،رانیا خیتار در عشق خرد محمدحسن، ،ییوکشاه
 تهـران، مالصـدرا، و يسـهرورد لحـا شـرح م،اسـال فلسـفه خیتار بر،کا ،یرفیص
  1315 جعفري،علی

  ق1402 عزالدین، مؤسسه بیروت، ،يالسهرورد ،یمصطف غالب،
ا میکـح هفلسـف دو تفـاوت بـر يدرآمـد م،یابـراه محمد فجر،  مـتکح و ییمشـّ

  1375 اشراق،مجید،
  1379 گلبان، تهران، ،یرانیا تصوف در ینوران انسان ،يهانر ربنک
 تهـران، د،یـفرد احمـد ترجمه ران،یا فلسفه و اشراق متکح روابط ،يهانر ربن،ک
  1325 شناسی، ایران انجمن
  1369 توس، تهران، ،یقیتطب فلسفه و یرانیا فلسفه ،يهانر ربن،ک
  1959 دارالمعارف، قاهره ،يالسهرورد ،یسام ،یالیک

  1358 حکمت، تهران، فلسفی، مقاالت مجموعه ران،یا در فلسفه
  1329 تهران، ،رانیا فرهنگ و قاشرا متکح محمد، ن،یمع

  1361 فرانکلین، تهران، ،مسلمان میکح سه ن،یحس دیس نصر،
ین احمـد بـن هـروي، انواریّـه،  مـتکح شـرح و ترجمـه( محمّد شریف نظام الدّ

  ش1358تهران، ، به کوشش حسین ضیائی )اشراق
س آسـتان قـد، قطب الدین شیرازي و علم االنوار در فلسفه اسـالمی ،جان والبریج

  ترجمه جواد قاسمی ،ش1374رضوي، بنیاد پژوهشهاي اسالمی، مشهد، 
 1390نهم،  چاپ ،نشر قو، قلندر و قلعه ،سید یحیی یثربی


	00
	Binder1.pdf
	01
	besm
	Page1


	01

