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 چکیده

رسد. ار اخ سهرری ر ه  ددا م اش ره م سهرررریی یر ظام  حممت ارهرا ا اخ دوی ر دویاهِم ش رهرویی

ِویتش دوی ر مبمیی ظورییه  یمهد ر اخ ییگر سههوا عمیتیت بمبدتیتو ر م « حضههورش ظ ی دوی»اش را سههوا 

ِری را ههم افههمعه  ارههران  یبیین م  تیم  ار ه  ر ی  اخ اثمر یعکند. اخ یبمرای  ک  یرِ ییگر اههِم  اظوار وو

سهه   ر رههنمدت اد  ههم  یمع   یوان اظدا م یبیینش چیسهه   ر یعیینش ومیگمه ارههرا  ر رههروی یر یر سههرررِ 

را ظ یج  هرعت ر کتیتش فررری این معمیل  را یر دویاهِم  ر ییگر اهِم  « حضهور»ر « ِسه  »ِممظ ش این

ِیمع   ک  ه  ظحو س  ظام  ظورالمظوار ه  اثبمت رسهمظد  ر ِر هسهسهتش مممن هینِ  رنمس    ر رنمدترنمسمندا 

ع و ر هم راسههکنهد. یررانعا سههرررریی هم همخهِریش یتص ح ههول  بهمراسههع و ه  یتص حضههوری به را مریفع م 

ملذات بامر ظمپذیریش معمهنت هین معتو ش ه اعمندنش رهنمدت اظسهمظ  هر فرررت ر ینینش رروییا چملا احراخپ 

ِن و ر مع  کند.ِممظ ش رخ   را یبیین م ظرد ر ظحوه احراخش اینتو  هملعرض بامر یین و را پشت سر م ذ

س  ا حضورا معمهنتا این واژگان کلیدی:   .ِممظ ا سررررییاررا ا ررویاِ 
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 مقدمه

اخ ییدهمه عیتسهوعمن مستممنا متم  صد  ر کذ  یر نضمیمی حنین ا دمرو  ر ذِن ا 

ِمچون متم  صههد  ر کذ  یر نضههمیمی  ک  موفههویمیشههمن معدر  یم مم نع اسههتا 

ا الممرا ایص اخ مریب  ممِیتالممر اسهههت. بظف معمهنت یم ید  معمهنتش مفمی نضهههی  هم ظف 

دریش ظنمیا این پرسا را پیا کشد ک  اهر ید ِسه  ش یین  ر ِسه   ذِن  اسهت.و امم رهم

 :1311باعتمطونا استا اهر صد ا معمهنت هم رانعیت است « همررش صهمی ش موو »معرعتا 

حضور یمسمنش یر  یرهررو ر اهر صهحت حمصا 111ا 313-311 :1311  ارسهعوا 1211

نمسم رههِم را اخ ای ِسه   ر ِسه ندهاسهتا اظگمه اهر عتسهف  حمص کنندهسهوی حمص ظ ی 

همخظممی ش ی ههورِم ر  راسههع ه مسهه نب هینگمری ر رههنمدتش رههنمسههم را صههرعم  ح ههول  ر 

نتمدای کندا ه  یلیب غیم  یم  اخ یر سوی حمص رهمن مَراوع یین ِمی ذِن  اخ ی هدی 

رنمسمظ  مممن ظخواِد برانعیتش مسه نب اخ رنمسموا سنجا ر احراخش صد ش ِر حمص ِس  

اخ سهررر ذِن ر ذِنیمتش دویا ِس   ر  عرارع نواِد یواظسهت هم همه ظخهوی ر رهنمسهم ِی 

احراخ معمهنت هم رانعا منوط ه  یر یست ». ه  ییگر سخنا یریمهد راسهع ِم را ه ِسه نده

بوواییا  «یارههه ن رانع اسهههت ک  یر ان صهههورتا ظیمخی ه  اخمونش صهههد  ظخواِد هوی

ن ظممیمظدا مممرانعی   که  همخم  ا اهر رریمریش مسههه نهب هه  ههمرر ررراخاین .و22 :1312

ظبهمرهههدا یارری یرههمره معهمهنهت یهم ید  معمهنت ان یر ظی  مممن ظخواِد هوی ر ِرچ  

 یر اخ یسهه رسش ذِن یرریر هر اسهه نتملش رانعیت اخ ذِن پمعشههمری رههویا ِرچ  هیاهیا

رسههمطت اخ دویاهمِ ش  ظف  مناوره سههرررریی . و111ا 111 :1312رههوی برههم ا م 

 ذیر است.پای یعمیصیِد ک  منمط انا هر ِر رنمدت همراسع رهنمسهما اس دلمل  یرییم م 

صهورت ذِن  همرهدا رهنمسم چگوظ  همخظممی ش ان  راسهع ه ه  یعبیر ریا اهر دویاهمِ ا 

اهر ار ظداظد ک  ان صورتا همخظممی ار استا صهورت اخ دویش را همخدواِد رهنمدت  

هم ان ظخواِد رهههنمدت ر اهر هداظد ک  ان صهههورتا همخظممی ار اسهههتا دوی را  دوی را

راظگر ا  .و31 :ث 1333  سررررییا 111 :ت 1333بسررررییا  صهورت ظشنمد   است

ِممظ ا رحدتا ا ِممره همراسههع  همرههدا اظگمه احراخ اینغیردویاهر مواورۀ رههنمسههم هم 
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رای رویا هاش هسس   م  مرار ایراک ک  اس اسه مرار ر یمومیتش م هدان ش ان صهوری 

ا رراخاینمممن ظخواِد هوی.  خممنی ی  رههنمسههم یر چند خممن یم هرای چند رههنمسههم یر 

راسههع  رههنمدت یم اهر ظ وان ِر رههنمدت ِم را حضههورا  ر ه اهر ظ وان ِسهه   ر ِسهه نده

ممکیت ر یوان ه ا ظم اعمندپش  راسع ح هول  ر همراسهع  را هر رهنمد   حضهوری ر ه 

پذیری سمنا پرسا اخ ظسبتش ِس   ر حضورا پرسا اخ یفمی عراهیر عرصت ظدای. هدین

یم  اخ »ظمپذیریش منم  ثبوت بِسه  و ر منم  اثبمت برهنمدتو دواِد هوی  خیرا یم یفمی 

ِمی اصهت ش یتص حضهوریا رِمی  اخ یرهمظگ  صهد  ر کذ  است. این ه  د هوصهیت

مشهوولش مفرو ش معمهنت ظیسهت. ... د هوصیتش ص اسهت ک  یلیلیب ممِیتش این ظحوه اخ یت

ا بحمتری ی یی «ییگر یتص حضهوریا رِمی  اخ یممی  یتص ی هوری ر یتص ی دین  است

 .و31ا 21 :1311

سرری ر اش ره م سرررریی یر ظام  حممت اررا ا اخ دوی ر دویاهمِ ش ررویی

یمهد م « حضورش ظ ی دوی»اش را یسوا ِویتش دوی ر مبمیی ظورار اخ ی رسد. ه  ددا م 

ین ووِری را هم افمع  ارران  یبی اظوار ییگر اهمِ ر اخ ییگر سوا عمیتیت بمبدتیتو ر 

کورد یم اخ اع  اررا  ر ررویا ه  چیس  ش ظسبت ِس   ر حضور کند. این منمل  م م 

 ِر  ش ِس حنینت ر پمسخ یِد. این پژرِاا ه  اثبمت این عرفی  دواِد پریادت ک  

 یردویغالختوا حضورش ان ِس نده ظ ی دوی یم ظ ی ای بح   ظورالمظواروا ه  ظحو منعِس نده

 ک اخاظجمظرد. ِممظ  را یخ  م  پشت سر م است  رِیمع   ک  چملاش معمهنت ر این

اش پریاخاظ  استا ِر ی  اخ او اءش پیدا ر پنرمن انا یر همعت کت عتسف  سرررریی ظام 

ِمی پژرِش  این منمل ا همخیمه  ر همخارای  این او اء یر ی  ی ر یم  اخ ونب رومعنم م 

 همعت کت  ر یر راس می موفوع پژرِا است.

 گسترۀ اشراق و شهود در سپهر شناخت )انسانی(. 9

 بازبُرد علمِ حصولی به علم حضوری. 9-9

یر سررر رنمدتا یتصش « اررا »یم ه  ییگر سهخنا ارمومنش « رهروی»اخ ییدهمه سهررررییا 
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هیری. روداظ  را عرام حسهه  ر ِمی ای اسههت ک  ِم  رههنمدتراسههع حضههوری ر ه 

رسد ر سهمخهمر ه  ظار ظم « ثمظ  معنولش»ا هم رریمری سهرررریی ه  «رهروی ینت »پذیرشش 

و. بسرررریی 23ا 31ا 31-11: 1311ا پنمهی یانب اد   استه  ان ظرری ار ظی  یر اثمر دویا

رسهههد ک  ار معنول ثمظ ش ارری ر ه  ظار م معنول ثهمظ  را اخ ای بمرات ذِن ه  رهههممر م 

  کند  یممی ی ک  هعدِم ر رمید ظ ی متمصدرا هعتسهف  را اخ معنول ثمظ  منعن  م ممی  ظم 

 رسد.ورفوح م 

نیاز دیگری غیر از حضورِ ذات مدرَک،  صورتبهها، نما ادراکاتی داریم که در آ»
 .(581 :پ 5511)سهروردی،  «نیست

خ یمهد ر ایرهمظۀ معتو  هملذات ر معتو  هملعرض را هرظم یتص حضوریا  اخاظجمک 

ان  ِممظ  رخ   ظی  یرودایاش ی ور ر ی دی  پیراس   استا مسئت  معمهنت ر این

تو  هم یشخصش دویا ظ ی یملشص حمفر است ر ه  یر یتص حضوریا معروی. معرح ظم 

معمهنت ظیمخ ظداری. یر یتص ح ول ا اع رن هر اظم  معتو ش هملعرضا ِممره اخ یملشص غمتم 

استا معتو  هملذات بصورت یم مثمل ذِن وا ِممره کت  ر ظیمخمند معمهنت است 

 .و211 :پ 1333سررررییا ب

 و رروداظ ه  همرر سررررییا ِر یتص ح ول ش ی وریا هر مشمِده برروی حس  ر 

ِر یتص ح ول  ی دین ا هر ارلیمتا مشمِدات ر حدسیمت مب ن  است. ِر ی ورش ععری 

 :پ 1333ِر رروییا ینین  است بسررررییا  هریی ربهدیر و ر هسیطا ه  رروی همخم 

حس  سمن ک  یر ِیئتا ه  ررویش ا انررخاینا .و21-23ا 112 :ت 1333  سررررییا 311

اس نمی کری  حمممروداظ ش یوان ه  رروی رویا یر حممت ظی  م م رصدان ای ممی م 

 .و13ا 131 :ت 1333  سررررییا 211 :پ 1333بسررررییا 

 خودآگاهی .9-9-9

ور ر سرررریی یر م معی ی ش ظ ی یم گمهدمسه گمه ظام  حممت اررا  یم ه  ییگر سخنا 

 دویاهمِ ش رروییش دوی ر راکمعتش مفروم  ان است. ظتمتا
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کند، کننده، پیش از بحث از حکمت اشراق، در آن اعتماد میبهترین راهی که بحث»
... این است که انسان، نخست، درباره علمش به ذاتش بحث کند و سپس، به آنچه 

 .(585 :پ 5511)سهروردی،  «برتر ]از او[ استارتقاء یابد که 

. ه  یعبیر ریا اهر یمهددویاهمِ ش دوی را حضوری ر منو ش ِوی ا م سرررریی 

 ش مثمل ذِن اخاظجمک مثمل ذِن  همردا اظگمه  راسع ه اخ دوی ا ح ول  ر « من»رنمدت 

منا یرف  هرای ذات من استا ارمره ه  منا ارمره ه  دویش من ظخواِد هوی ر این هدان 

یر ا  ک  دوی را پیااخ ایراضش دوی را رنمد   معنم است ک  منا یر حمل  یرف 

ر ِ اخاظجمک یتص ح ول ا مشررط ه  مثمل ذِن  است ر  اخاظجمک ا . راظگر ا ظشنمد  

ا رویمثمل ذِن ا کت  است ر هم اظضمم  ِی  مثمل ذِن  ه  انا و ت  ر رخ   ظم 

همِ ش من ا اهر دویایررانع یواظد ح ول  همرد.رنمدت رخ  ش من اخ دوی  ظم 

ح ول  همرد ر من ه  معمهنتش مثمل ذِن ش دوی هم ذاتش دوی  اهمه ظبمرصا مثمل  هیا 

ا  هدرن مثمل ذِن  رنمد  ر  یرا  ر اهر ه  معمهنت ان اهمه همرصا دوی را پیاظیمع  

 .و111 :ت 1333  سررررییا 212 :پ 1333سررررییا ب

 دیگرآگاهی .9-9-4

پریاخی ر یبیین ان ه  اه مر م  ااخ حواس ظمِریهرامده ِمی سهرررریی اخ میمن رهنمدت

 ااه مر»پذیری. ه  همرر ریا ه  اظعبمع صهورت یر وتیدی  یم ه  دررج رعمع اخ چشص را ظم 

[ مسه نیر هم یضهو همصهر اسهت ک  هم این منمهت ا ارران  حضوری هرای  ءرهمجری منمهتۀ ]

 ا دویش افههمع ر اه ههمریِر مشههمِده ب .و211 :پ 1333سههررررییا ب «رههویظف  رانع م 

سمن ک  ظف  یر نوه همصره حضور یاری ر ارران  ر ظ  اهمِ  ه  افمع  ارران  است.و ان

ر یین  ظی  حضههور م هر ان ارههرا  م  اعمند یمهد ر هر ان پریو م کندا یر سههررر مب ههَ

 .و213 :ت 1333  سررررییا 213 :پ 1333سررررییا ب

وۀ یمهدا اظعبمع صور دیمل  یر نر صویر را هرظم سرررریی اظعبمعش کبیر ی اخاظجمک 

ا پذیری. ه  همرر ریِم ه  یلیب یبعیتش حمل اخ محب را ظم وسممظ ش دیمل ر وسممظیتش ان

کند یم صور دیمل ش ووِری ر مجری مارری وسممظ ا ظف  را اممیه م  ینوانه نوه دیمل 
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 رروی کند -ر ظ  یر نوه دیمل-بیملَص مثملو  ریرا ه  اررا  دویا یر ورمن اربمح مج

 .و211ا 212 :ت 1333سررررییا ب

این باطل است که صور خیالی، در خیال اندوخته باشند؛ ]زیرا[ اگر در آن باشند، »
انسان به گاه غیبتش از تخیل  کهدرحالیبرای نورِ مدبر، حاضر و مدرَک خواهند بود؛ 

یابد که مدرَکش باشد؛ بلکه وقتی انسان چیزی را زید، اصلاً چیزی در خودش نمی
اش احساس کند که با آن تناسب دارد یا به سببی از اسباب، در آن اندیشه کند، اندیشه

صورتِ آن از عالَم ذُکر  گرفتن-سر-ازشود و استعدادِ خواست به زید منتقل می
 «از عالم ذکر، نور مدبر استگیرنده -سر-شود. همانا ازش حاصل میبرای

 .(902 :ت 5511سهروردی، )

راسع  ر یر ِممن سررر ایرا  حس  ر دیمل ا ه  ظحو ه  اخاظجمک سمنا هدین

رویا معتو  هملذات یر ایرا  حس ا دویش وسص محمذی هم محسوس ر مخیب محن  م 

 ا  دیمل ا دویش ربح مجری بووِر دیمل  منف بواظدا  حس  ر معتو  هملذات یر ایر

سرررریی ه  ثبت ِم  احوال هذر  ا  اخاظجمک راظگر ا  .و232 :1313بریراخیا  است

و ر 231ا 222 :ت 1333حمل ر ایندۀ وسممظیمت یر ظفوس عتم  همرر یاری بسررررییا 

ریح ه  اریبمط هم ی اظگمریا یمیارری معمظ  و ت  را ظفوس عتم  را اخ عرامور  پیراس   م 

 ا اخ ییدهمه سررررییا نوه حمعاکند. حضوریش ظف  اظسمن هم ظفوس عتم  یبیین م 

اس عدایش یمیارری ر اظ نمل ه  ظفوس عتم  است  ظ  د اظۀ معمظ  و ت ش منعبع یر محب 

 .و211 :ت 1333سررررییا ب وسممظ 

؛ شودکند، گاهی یادآوری آن برای او دشوار میوقتی انسان چیزی را فراموش می»
آید که شود. سپس، گاهی پیش میکوشد و برایش میسر نمیتا جایی که بسی می
 قوایآورد، عیناً در برخی از آورَد. این چیزی که او به یاد میآن را عیناً به یاد می

ماند. در جویشِ آن، از نورِ مدبر غائب نمی بدنش نیست؛ وگرنه پس از تلاش بسیار
ر ای او را از امر محفوظ د... جوینده، نور متصرفی است که برزخی نیست تا بازدارنده

جز از عالَم ذکر نیست و آن، یادآوری به پس]بدن و[ دژش بازدارد. ...  قوایبرخی از 
 «کنندراموش نمیهای سلطنت انوار اسپهبدیِ فلکی است که چیزی را فاز موقعیت

 .(908 :ت 5511)سهروردی، 
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 ا عنط ه  اررانیتش هرامده اخ حواس ظمِریِمی اخ میمن رنمدت ِرچند سرررریی

هم یعمیصش یبیین ار اخ حنینتش اه مر ر هم لحمظ رریمریش ه   اه مر ی ریح کریه استا امم

حضور  ویظف  یر ِم  مرایم ر رئونش دظ یج  هرعت ک   یوانظسبت ظف  ر هدنا م 

اظد هدظ ا رئون ر یجتیمتش ظف  نوایِم است  خیرا اخ ییدهمه ریا هدن ر یاری ر یینش ان

کند را همید ه  یمم  اظچ  ظف  ایرا  م »هنمهراینا  .و213ا 211 :ت 1333بسررررییا 

انسمم  ینسیص کری: ]ایرا ش[ کتیمتا ه  یلیب اظعبمیشمن یر ذات ظف ا ه  حضور صورت 

ِم ر اررا ش ظف  است یم ه  ح ول  ش[ و تیمتا یم ه  حضور ذراتش اناست ر ]ایرا

انع ِم راررا ش ظف  هر ان [اسمنصوریشمن یر چی ی حمفر هرای ظف  است ک  ]هدین

 حضوری اظگمر نسررررییا اع رن هر ا رراخاین .و211 :پ 1333بسررررییا  «رویم 

واه دواه منعبع ر دب ظفسمظ  نوایدویاهمِ ا اه مرا یخیب ر یمیارریا اهمِ  ظف  ه  

اظگمری. اسمسم  اخ ییدهمه ریا هدظ  را حضوری م  نوایوا هدن ر غیرمنعبع یر وسص

ِر ظور ووِری بدواه ظف  ر دواه عرایر اخ ظف وا حضوری  ییگر اهمِ دویاهمِ  ر 

اهمِ ش ظف  ه  هدن ر  ح ول  هوینا کت  است ر است. ه  همرر ریا ِر صورت ذِن 

 وایناشا مس ت   کتیتش ان اهمِ  ر کتیت انا مس ت   یدهیر ر یحری  هدن ر هدظ  نوای

اظسمنا ظ  هم صورتا مدرش  »ا رراخاین .و212ا 213 :پ 1333سررررییا ب تهدظ ش کت  اس

 1333سررررییا ب «تر یمم  هدن دوی اس نوایدوی است ر ظ  هم صورتا مدرش  یمم  

هدظ ش دوی ر هم حضوری ک   نوایظف  هم اررا  ر اهمِ  حضوری ه  هدن ر  .و213 :پ

سمنا ِر ی  اخ اععمل ر اظفعملمت هدظ  یر ح ش ِم  حواس است. هدینِم یاریا یر ان

 حضور ظف  یر سررر محسوسمت است. عدشِّعرایند احسمسا صرعم  مِ

گردند، بازمی« حس مشترک»واحد، ]یعنی به[ ی سان که همه حواس به حاسّآن»
 گردند که همان ذاتِ نوریای واحد بازمی[ به قوهقوایدر نور مدبر ]نیز[ تمامی این ]

، سایۀ آن چیزی در بدن هستند که در نورِ اسپهبد قوایهمه این  پس...  .آن است
 نفس نیستند؛است و همانا هیکل ])بدن([، طلسم آن است. ... این چیزها، غائب از 

[ نور اسپهبد، محیط ]بر همه ازآنجاکهاز ظهور، برای آن ظاهرند. ... ] ایگونهبهبلکه 
جزئی دارد، نور ]مدبر[ به ذاتش حکم دارد و  قوایها[ و حاکم به این است که آن

ر چیز در نوحس تمامی حواس است. حاصلِ آنچه در تمام بدن پراکنده است، به یک
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که -های خیالی و مانند آن و بر ابصار و نور اسپهبد، بر مثال گردداسپهبد بازمی
 .(955-952 :ت 5511)سهروردی،  «اشراق دارد -نیاز از صورت استبی

ِمچنینا طب  ی ریح سرررریی یر ظند نواید منعن ش یعریفا اهر یعریفش حدی 

مخ صا  ذای همید اخ ذای  ایص بون و ر ذای  مخ ص بع بو عراِص ایدا اظگمه همخرنمس ش 

راظگر ا  .و21ا 21 :ت 1333سررررییا ب مممن ظخواِد هوی روداظ و  هم رروی حس  یم 

یمهد ک  چی ی ه  لحمظ یین ا هسیطا امم ه  لحمظ ذِن  بمفروم وا مرکم اخ او اءش ار هرظم 

یمم   ر ذای  بون  ر ع بو همرد  خیرا اهر امر ذِن  اخ ای بمرات ینت  ظبمردا همخظممی یم 

روی ا یر ذِن ر یینا اخ ان ودا ظم  ءرامر یین  دواِد هوی. ه  ییگر سخنا منو  

و ریعریف ظمپذیظی  هسیط ب ذِن اظچ  یر یین هسیط استا یر .و11 :ت 1333سررررییا ب

 همخهش   ظیست و  ه  امور»هنمهراینا   رویاست ر عنط ه  ظحو ررویی رنمد   م 

وواِر  .و21 :ت 1333سررررییا ب «ییگر ظمِرظدمحسوس یم ]ه  اموری ک [ اخ طری  

ظد. این رومرکم ظی  هم رنمدتش مجموعش هسمتعشمن رنمد   ر یعریف م وسممظ  ر امور 

ر را ه  ظحو ررویی ظشنمد   استا رنمد   ی هرای کس  ک  ِر ی  اخ ان هسمتط یعریفا

ۀ یعریف یر سمنا فمهعهدین .و13ا 12ا 112 :ت 1333سررررییا پ  ظخواِد یارت ب

ر ِما ه  یوییر یاظواع مرکما او ممع معاصش ایراض مشرور است  ایراف  ک  یوییر یر ان

وان یهرای ظموظ  ر هنمهراین فمهع ا م  .و11 :ت 1333سررررییا اظجممد بم « مم ِو »پمسخش 

یعریف کری « ظمدنپوستش پرننممتش ظممیمندندانش ظویسندۀ راست»را ه  « اظسمن»

 .و31 :1312ریا برررخر

ِمچنینا سرررریی یر راکمعتش حنینت وسصا سراظجم  هم اظممر ِیولمی ارلمی 

کمِد ر ووِریتش صور ظوی  عررم « ام دایش نمتص ه  دوی»را ه  صرفش « وسمیت»مشمتیمنا 

ا 13-11 :ت 1333کند بسررررییا یم ل ر  ینو  ر یخ صش ووِر ه  ووِر را اظممر م 

ار ِر ی  اخ اعتم ا ینمصر بدم ا ا  ر عضمو ر مرکبمت بمعدظیمتا ظبمیمت ر  .و13

لحمظ  پذیر یر ووِر وسصحیواظمتو را هرامدی اخ اظعبمعش چند کیفیت محسوس ر یشمی 

سمنا صورت ظوی  را ه  ِیئت ر هدینو 11ا 11ا 111ا 113 :ت 1333بسررررییا  کندم 
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ا محسوس ر ِر محسوس ا وسممظ  ِیئتشِر  مک اخاظجا یرظ یج هریاظد. بیرضو همخم 

 ینرم ظمم عسرا هتم  هدیر  است.مِشمِد استا رنمدت ِکن  ِر صورت ظوی ا ظ 

 گسترۀ اشراق و شهود در سپهر هستی .9

 متافیزیکِ نور و ظلمت. 4-9

سوا رووی پذیری  خیرا اخ ی را ظم « مووویش لم ع  موفوع»سهرررریی یعریفش ووِر ه  

تب  سر اخ ییگر سوا یعریفش امر ایجمه  هم مفرو   ارریه  رممر م ای بمر ذِن بِسه  و را 

را هردتمف وواِر ر ایراضش یین ا معنمی  یم  « یرفههیت»ر « ووِریت» یمهد. اررا هرظم 

کمملش ممِیت یر »ووِریتا ه  ا ظ ی ری .و12 :ت 1333سررررییا اظگمری بر ای بمری م 

ا سههررررییهریی بهمخم « غیردویظنصش ممِیت یر نیم  ه  »ر یرفههیتا ه  « نیم  ه  دوی

ووِریت یم کممل ِر اخ ییدهمه ریا  .و11ا 111 :ت 1333سههررررییا   131 :  1333

مهمِیتش یین ا رصهههف  خاتد هر ان ظیسهههت یم دویش اخ پش  انا ه  ووِریت ییگری ظیمخ 

یتش یین  ظموظ ا ووِر یاره   همرد ک  یمرار سخن یر انا ه  ای بمری ا من ر  روی. هرای

ر  ینرم هم هسمط ا سمخهمر استظف ا هردتمف ووِری   ک  یر ذِنا خاتد هر ان استا ظ 

 خیمیی  هر ان ظداریا هتم  دویش ِویت یین ش ظف  است.

ممِیتش یرف ا یمهعش ممِیت ووِری است ر  اخاظجمِس   ای بمری استا  اخاظجمک 

ییا بسرررر تاست ک  دویش ی  ممِیت یین  اسممِیتش یین ا مجعولش یت    اخاظجمک 

یند  یتت ووِری هر معتول  او11ا 111 :ت 1333سررررییا   321ا 212 :پ 1333

ممِیتش  هنمهراینا یتت یر ووِریت ر کمملش  است« همل جوِر»ووِریش دویا ممِوی ر 

ییا بسرررر یر ر ردیدیر اخ معتولش دوی است بیشمی  یر ممِیتوش یر نوا ا یم ایین 

رو  مفالب   سرررریی یر مواریی ح   طب  یعریف دوی ظی   .و221ا 311ا 312 :پ 1333

خیمیت یین  ِر رصفش ای بمری هر موصوف  اخاظجمک ر  دواظدووِریت را ای بمری م 

یر اصب ووِریت را هم احدیت ر هم وواِر مممن  ار را  ددا اکنددوی را اظممر م 

 ا سرررریییررانع .و111ا 111 :  1333بسررررییا  یمهدمعتنا سمخهمر م  غنمی
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د بممظند هنجیاظد: نسم  ک  منول  ظیست یم یحت منول  ظم ای بمریمت را هر یر نسص م 

هنجد بممظند ووِرا یدی ر ِس   ر رحدتو ر نسم  ک  منول  است یم یحت منول  م 

نجدا هاظچ  یحت منول  م کند ک  اخ میمن منولمت یم افمع و. راظگر ا ار ی ریح م 

ینیت سمنا یاظد. هدینر هرد  بممظند سیمِ وا یین  هرد  بممظند افمع  ر یدیوا ای بمری

 هسم رصف  ای بمری هر انیواظد یلیت  هر یینیت رصف همرد  خیرا چ موصوف ظم 

 یرممظند اسویوا مش   بالب    .و21 :الف 1333بسررررییا  دموصوفش یین  حمب رده همر

 دیواظد یین  یم ای بمری همرم  ممظند سوایوِممره ای بمری است ک  هسیط ب حمل 

 .و12 :ت 1333بسررررییا 

بیشمی   یر حدش دویا یمسمن ظیست  ممِی  اخ ییدهمه سررررییا ِرچند ِی 

ا ظور یم ظتمت است. سرررریی یین  ِر ممِیتشامم  و133 :  1333ا بسررررییا ممِویو

ست اید  معت ش ظور  اظورا متم  همرد ر ظتمتا ید ش ان. ه  همرر ریا ظتمتیمهد ک  هرظم 

کت  ر ظور ر ظتمتا مفمِیصش  رغص اظم ه  .و111ا 111 :ت 1333بسررررییا  ان ر ظنیضش

ا 112 :  1333بسررررییا  تِما یین  ر م شخص اساظدا ِر ی  اخ م میی ش انمریای ب

   ظی ِر ظور ر ظتم  .و121 :ت 1333  سررررییا 333 :پ 1333سررررییا   111

ظور ووِریا هردتمف ظور  .و111ا 111 :ت 1333یم یرَف  است بسررررییا  یووِر

ا ظ ی دوی ظی  ظمِر است. یرف  بمس عمروا اع رن هر ظروری ک  یر ذات دوی یاری

 :ت 1333یم مجری است بسررررییا بیمرض هر وسصو وسممظ   ظور یرف ا ک یرحمل 

 .ظورش ووِریا صرعم  مجری است او131

هر کس ذاتی داشته باشد که از آن غفلت نکند، به دلیل ظهوِر ذاتش نزد خود، »
خود[ نیست؛ زیرا ]حتی[ هیئت نوری نیز ]ریغغیرغاسق است و هیئت ظلمانی در 

او نور محضِ مجردی  پسنوری برای ذات خود نیست؛ چه رسد به ]هیئت[ ظلمانی. 
 .(550، 555 :ت 5511سهروردی، ) «شودبه آن، اشاره ]حسی[ نمیاست که 

ظفس و استا امم ظور ِرچند ِر ظور ووِری ر یرف ا ظورش یر دوی بع سمنا هدین

بلویرهو است.  غیردویووِریا ظوری هرای دوی بلنفس و ر ظور یرف ا ظوری هرای 

  ظخواِد ظی غیردویظفس و ظیستا ظوری هرای دوی ر هرای وسصا ظورش یر دوی بع  اخاظجمک 
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ظورالمظوار ر ِر ی  اخ اظوار نمِر ر هوی. وسصا ظتمتش یر دوی ر غیبت محض است. 

ر مجری است. ِر وسص ین ری ر عتم ا ظتم   ووِری بغمس و  اسرربدیا ظوری ووِری

ممظ و بِیئت ظتا ظسبت ر حرکتا ظتم   یرف  کصا کیف ر ِر ی  اخ ایراضش چرمرهمظۀ

ظور دوررید ر ظور ایاا اظواری اظد.و باظوار ووِریا اخ ایراض ظتممظ  پیراس   است.

سمن ک  ظور اظد. انهر وواِری ظتممظ  ر میت یمرض رده ک  اظدیرف  ر وسممظ 

ا 121 :ت 1333کند بسررررییا وسممظ  را ظور ووِری هر ظتمت ووِری یمرض م 

ظوار هر اعرایر ر ظرمی م  اخ ظورالمظوار ظور یرف ش مجری بظور سمظحو ظی  اخ ظور ووِری  او111

ِر ظور یرف ش مجری ه  سبم ریبۀ عمیب سمن ک  روی. راظگر ا اناررا  م عرریر ووِری 

ظور یرف ش وسممظ  ِر  او121 :ت 1333سررررییا یمهد بر نمهتا اخ ییگری یممی  م 

وی. رم ممی  م اش اخ ییگری اررا  ر محب ظتممظ  مبدأ یبعه ظی  سصو بیمرض هر و

ه  پیدایا اررا  ووِریش ظورا ه  پیدایا ظور ووِری ر اررا  یرَف  انا سمنا هدین

سرررریی اررا ش ظور سمظح را یجت ش اظجممد. ِیئ   مجری یم ه  پیدایا ظور وسممظ  م 

 ندکرا ه  اس عدایش پذیرا مشررط م  یریمعت ان دواظد ریاتم  ر سرمدیش ظور ووِری م 

هسم ظور راحدی ک  اخ ان ضمء راحدی یر ی  ظور چ  .و211 :پ 1333بسررررییا 

مثر یر ان ه  یاظم  این یعدیا ووِری هردمس   استا هم یعدیش پذیرظدهمن م عدی روی  ه 

 -اظدم فمرت فیر ردت ر فعک  - ظور ووِری هینجممد. سرررریی یعدی اظوار ووِری

ررررییا کند بساش یبیین م ظورالمظوار را هم ذات ظوری ر ردتشرمن مبمییرا صرعم  هم یعدی 

 .و111 :ت 1333بسررررییا  است ظرمیتظورالمظوارا ظرمیتش ظور ر ظورش ه  .و121 :ت 1333

  اررا  ظورا اظف ملش ظور ظیست  خیرا ای مل ر اظف ملا ه  مجریات راه ظداری. اررا

ظورا اظ نملش یرض ظیست  خیرا اع رن هر اظم  اظ نمل یرض ظممممن استا ظورالمظوار ظی  اخ 

   اظم  ظورش مفمضا اخ کمظون ظور کمساررا  ظورا یعع  است  ه ِر یرف  پیراس   است. 

یمها ر پیدایا ِر ظوری بح   ظور  .و121ا 121 :ت 1333بسررررییا  وییم هسس   ر

ِر ظور ووِریش معتول ظسبت ه  ظور ورتش عنری  ع  ارران  است.دورریدوا صرعم  افم

رغص اظم  سرررریی ظور انر  ه هرای ظموظ ا . ووِری یتتا دمس گمه رر ر ظتمت است
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ا امم عنر ر راهس گ ش ان ه  ظورالمظوار را اظگمریرا اخ ِر یرضش ظتممظ  پیراس   م بهرمنو 

 دواظد.م « ظتمت»

ِما ظ  ه  ایراض ر ع ولا یشمی  یر اظوارش ووِریا مس ت   ان است ک  یممی  ان

رمن همخهریی ر این ردت ر فعفا خاتد هر ه  ردت ر فعف یر ِویتش ظوریهتم  

هرای ظموظ ا ظور  .و311 :پ 1333  سررررییا 22 :الف 1333ظوری شمن ظبمرد بسررررییا 

یرف  ظوراظ  یر ظورالمظوار یم ه  یرف  ظتممظ  یر اش یم ه  انر ا یم ه  دویش ِویت ظوری

معتنا  غنمیظور انر  اخ ظورالمظوار م ممی  است. پذیرش ِر یرف  یر ظورالمظوارا هم 

ظمسمخهمر است. پذیرش ِر یرض ظتممظ  یر ظور انر ا ه  پذیرش یر ورت ظوراظ  ر 

ا رراخاینمخهمر است. ظتممظ  یر ظورالمظوار دواِد اظجممید ک  هم هسمطت ر احدی ا ظمس

چند ِر هریی.ِم همخم یممی  ظورالمظوار ر ظور انر ا صرعم  ه  ردت ر فعف یر ظوریت ان

ممِیت کت  ر ای بمریش ظورا ان ضمءش ظنص ر کممل را ظداریا امم ِویت یین  ظورالمظوارا ه  

. داظم  ردت ه  ظوری ا اع ریه رده همردویش ظوریت راحد ر هسیعا ردید است  ه 

م  ردت اظظور فعیف ظی  ه  دوی ظوریت راحد ر هسیعا فعیف است  ه ِویت یین  

 اخ ظوری ا کمس   یم فعف ه  ظوری ا اع ریه رده همرد.

سرررریی پیدایا حرکت ر حرارت یر یر هرخخ عتم  ر ین ری را ه  ظور 

ا هم مون ریِدا سسمن ک  حرکت ر حرارت را ه  ظور ر حیمت پیوظد م هریاظد ر انهمخم 

دی ی ر پذیرظده را هرای هیند. ِر حرکت ر حراری ا اخ ظور هرم ظتممتش میت منمسم م 

هرای ظموظ ا حرکت  .و113ا 113 :ت 1333کند بسررررییا پذیرش ظورش هعدی مس عد م 

رای سمخی ک  ا  را هسمن م اج اظسمظ  را هرای یریمعت ظور اسرربد مس عد م ر حرارتا ان

اری ر این یعت ر یر  ان  می. ظورش ظف  عت ا ور  عت  را ه  حرکت رام یریمعت لعم

 کند.حرکتا ظف  عت  را مس عدش یریمعت ظور سمظح اخ اظوار مفمر  م 

 خود. 4-9-9

ه  همرر یمهد. م « حضههور ظ ی دوی»را حضههوری ر ِوی ا را  اشسههرررریی دویاهمِ 

دوی   ا ا ه  مثمل ذِن شح هههول  همرهههد ر من یر دویاهمِ « من»ریا اهر دویاهمِ ش 
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رههنمدت ح ههول  اخ ِر چی ا عرع هر ثبوت ان چی  اسههتا  اخاظجمک اهمه رههو ا اظگمه 

ِویت منا م نو  ه  رههنمد   دواِد هوی ک  م ردر اخ ان اسههت. اخ ییگر سههوا اهر من یر 

اهمه رو ا اظگمه این اهمِ ا اهمِ  من اخ دوی   غیردوی  ش ا ا ه  مثمل ذِندویاهمِ 

ظی   غیردوی ظخواِد هوی ر ظخواِد یواظسهههت منو ش ِویت من همرهههد. اسههه عدای رهههنمدتش 

یواظد منو  ِویت من همرههد  خیرا اسهه عدایا یرض اسههت ر پ  اخ ینو  ذاتا هر ان ظم 

ِویت دوی ر  رراخانسررررییا  .و113ا 111 :الف 1333سهررررییا رهوی بیمرض م 

 کند.را اظرمر م  غیردویرنمسد ک  ظورا ظمِر ه  ذات دوی است ر م « ظور»اش را مبمیی

نور باید در حقیقت خودش، ظاهر و به ذاتش، مُظهِر غیرش باشد. ... ظهور انوار »
ها نیست تا در خودشان پنهان باشند. ... عارضی نیز به دلیل امری زائد بر ]ذات[ آن

اش کند تا در حد خودش نیست که نور حاصل شود و سپس، ظهور همراهی چنین
زی من چی أنیت»نور نباشد و چیز دیگری ظاهرش کند. ... روا نیست بگویی که 

؛ بلکه آن، «کند و آن چیز، در خودش پنهان استاش میاست که ظهور همراهی
محض است و هر  هرکه ذاتش را ادراک کند، نور پسخودِ ظهور و نوریت است. ... 

، 555 :ت 5511)سهروردی،  «ظاهر و مدرِک ذاتش است نور محضی، برای ذاتش،
555). 

عریف هدیر ا اخ یهنمهراینا اهر اظچ  ظمِر استا ه  یعریف ظیمخ ظداری ر اهر ی ورش 

 :ت 1333بسررررییا  ه  یعریف ظیمخ ظداری ر هدیر  استا اظگمه ی ورش ظورا ظیمخ استه 

ظور بدواه وسممظ  ر دواه مجریوا مِشمِد است ر سرررریی ِر مشمِدی ا یررانع .و111

ظورا هریی ر هداِتا ه  رروی همخم  اظگمری.و را هدیر  م دواه روداظ ر  دواه حس ب

اهر کس  ِمگم  هم دتع هدنا ه  رروی ذاتش دوی ظشیند روی. صرعم  هم مشمِده رنمد   م 

اش یرمب کندا دوی را ظور ر حضوری مِ ش حضورییم اهر ِنگم  یعت  ه  هدنا هر دویاه

می  م م غیردویاشا اخ دواِد یمعت ک  ه  یمم  ذاتا ظ ی دوی حمفر ر ه  یشخص یین 

اش اشا هتم  حملمت ظفسمظ ینرم هدن بدواه هرخد  ر دواه مثمل و ر ایضمء هدظ است. ار ظ 

یراس   اخ ِر یرکیب  اش ظخواِد یمعت ر ِویتش دوی را هسیط ر پرا یر دویاهمِ 

 یوان منو ش دوی پندارتپنرمن اخ دویاهمِ  را ظم  ا ِی  و ءش رراخاینهمخدواِد رنمدت. 

 .و112ا 113ا 222 :ت 1333بسررررییا 
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 و هستی یافتم. ... به اضافات أنیتآن را  پسذاتم را مجرد کردم و در آن نگریستم؛ »
م. ]جوهریت و[ در موضوع نبودن ]نیز[ ]و تعلق تدبیری به بدن[، بیرون از آن برخورد

امر سلبی است. اگر جوهریت، معنای دیگری داشته باشد، در حالی آن را به دست 
از ذاتم هستم. ذاتِ من فصلی  غیرغائبآورم و من، آورم که ذاتم را به دست مینمی

شناسم. اگر ذات من، فصل یا ندارد. من ذاتم را به خودِ عدم غیبتم از آن می
کردم؛ زیرا داشت، آن را هنگام ادراک ذاتم، ادراک میصیتی وراءِ هستی میخصو

ادراک  جز هستی وگاه تفصیل، به تر نیست و در ذاتم به]چیزی[ از من به من نزدیک
ادراک کند و به گاه تفصیل و تأمل، خودش را « من»بینم. ... هرکه ذاتش را را نمی

« من»از حیث « من»ی مدرک[ است و جز هستیِ مدرِک نیابد، او همین ]هست
کند. را فراگیرد(، چیزی است که ذاتش را ادراک می غیرواجبسان که واجب و )آن
برای آن، عرضی خواهد بود « من»باشد،  این از غیر، حقیقتی «من»اگر برای  پس

کنم که از و من، در حالی این ]امر[ عرضی را به دلیل عدم غیبتم از آن ادراک می
کنم، آنچه افزون بر آن را ادراک می« من»ذاتم غائبم و این، محال است. ... وقتی 

 5511)سهروردی،  «بیرون از من است و« او»، «من»و مجهول باشد، نسبت به 
 .(551، 552 :فال

اش یمهد ر ان را ه  مبمییم « ِس  »اشا دوی را اینم  سرررریی یر دویاهمِ 

یِدا رمید هم رریمری هنیمیینش ار ه  ِس   ر اصرار هر ای بمری اا چندان سمخهمر یعمیص م 

 کندنتمدای م « حضورش ظ ی دوی»ر « حیمت»را امم ار ِس   مدرش    ه  ظار ظرسد

 .و111ا 111 :  1333بسررررییا 

 «حضور ظ ی دوی»ه  یر مؤلف   مبمیی اناسرررریی یر راکمعتش ِویت ظوری ظف  ر 

 «ندرت»ر مؤلف  یر  را ه  « یتص»ک  مؤلف  ظخست را ه   دوریهرم « غیردویاحضمرش »ر 

حیمتا ان است ک  »اظد. مسمر « حیمت»هریاظد. اخ ییدهمه ریا ظوریتش ووِری ر همخم 

بسررررییا  «ا ش ععمل استا ِممن یرِّ«ح »ویش ظمِر ]ر حمفر[ همرد. چی ی هرای د

ممظد ر ظ یم م سمنا اظچ  اخ دوی پنرمن هممظدا اخ حیمت ِص ه هدین .و111 :ت 1333

ِم یم اثمر حیمت بایرا  ر ععبو من ر  یشمی  یر وواِر ظوریا ه  یشمی  یر مؤلف 

وسم ا ظرورش هذای  ر لذای  خیرا ِی   سررر اوسم ا سراسر مرگ ر ظتمت است  روی.م 

 ظداری. ِر وسم ا ِممره پنرمن اخ دوی است.
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 غیرخود. 4-9-4

ِهم را هسهههمن ِویت دویا رری ر ِویهت اناش عرام سهههررررییا اخ دویش هه  مبهمیی

 یِد.دویاهمِ  ر حضور یشخیص م 

باید اه گاگر دانسته شود که نفس ترکیب نشده، بلکه ماهیتش بسیطِ دراک است، آن»
ش ا اینکه به دورترین سببو برتر است ت ترفاعلش ]نیز[ مدرِک باشد و او بسیط

 .(582 :ب 5511)سهروردی،  «بینجامد

رسدا یر نوس ظ رلا م  ظورالمظواره  سرررریی ک  یر نوسش صعویا سراظجم  

یب د یم هم ظظرر اربمحش مجری را پشت سر م  اظوار نمِر یرف  اظورالمظوارا اظوار نمِر طول 

اخ چگوظگ  صدرر ر ومیگمه دوی یر ظام  ظور ر ظتمت اهمه روی.  اه  اظوار اسرربدی

ورمنش اظوار نمِرا سراسر ظور است ر حضورا ورمن اوسم  بدواه عتم  ر دواه  ک یرحمل 

ین ریوا سراسر ظتمت است ر غیم . هخش  اخ ورمن اربمحش مجریا ظتممظ  ر هخا 

  هیرکید هر ووِریت ر یجریش اربمح مجریا  رغصسررررییا ه ییگرشا مس نیر است. ب

ظف  بدواه عتم  ر دواه اظسمظ وا میمظج   وکند.ی ریح ظم ِم ان مدرشکیتهمِ  ر دویا

ظور ر ظتمت است  خیرا اخ حیث ذاتا ه  ورمن اظوار ر اخ حیث ععب بیدهیر هدنوا ه  ورمن 

بظف ا حمل ر منعبع یر هدن  .و123ا 121ا 113 :ت 1333ظتمت یعت  یاری بسررررییا 

یی ک  سرررر ایِمی چرمرهمظ ا کبش ورمنرراخاین و.یبع محبا وسممظ  همرده ظیست یم 

ر ظوروظد. ه  ظور ر ظتمت عررکمس   م  .و232 :ت 1333سررررییا ب ه  رروی ظشس   است

ر  یر یر هرخخ عتم ِمی ظورالمظوار ر اظوار نمِر اسرربدیا ظور دوررید ر ظور ایاا ظشمظ 

نمصر و  عت  ِش ص ر ظرصوا یاظد. ظفوس عتم  ر اظسمظ ا اربمح مجریا اعتم  به ین ری

 کنند.اررا  ر یدهیر م   م ممعر مرکبمت را اظوار نمِر 

 .اظوار ووِریا اع رن هر حضوری ک  ظ ی دوی یارظدا ظ ی یمدیگر ظی  حمفرظد

  اظوار م  هپذیری ر رروی را صرعدیگر را ظم ی یمبسرررریی حضورش ایراک ش اظوار یرَف  ظ 

اعمنندا امم ِرچند اظوار ووِریا هر غواس  ظی  پریو م و .یِدووِری اد  م  م 

راظگر ا ِرچند ردت ظورا اظوار ووِریش عرایر را اخ اظد. ِم محرر غواس ا اخ رروی ان
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مطۀ ررویی ه  ظور عرایر کندا امم ظور عرریر را اخ احاظوار ووِری عرریر محجو  ظم 

ررویش یتتا  .و133ا 133ا 131ا 121ا 121ا 213ا 212 :ت 1333سررررییا یاری بهمخم 

رغص اظم  ظوری ووِری ر روی ر ِر ظف  اظسمظ ا ه ه  سع  ممِوی معتول مشررط م 

 .رویاظوارش هرین محرر  م اظ  ه  غواس  ر حواس ظمِریا اخ رروی مجری استا هم 

ِم را کنند ر اناظوار ووِریش عرایرا هم نرر دویا هر اظوار ووِری عرریر اررا  م 

کنند هخشند. اظوار ووِری عرریر ظی  هم یش  دویا اظوار ووِری عرایر را رروی م کممل م 

ظیمخ ظور ووِریش عرایرا اخ اظوار عرریرش مس نب ر ه ِر  اخاظجمک رسند. ر ه  کممل م 

ظورالمظوارا ظوری عرایر اخ دوی ظداری ر حضورش اخ ِر حضوری ردیدیر  اخاظجمک استا 

 1333سررررییا ررخی باستا نررش ظورالمظوار عراهیر است ر ار عنط ه  دویش یش  م 

 .و131ا 121 :ت

یر است. ِرچند ظورالمظوارا ه  ِر ظورش ردیدیریا حمفریر ر ِر حمفریریا ظ یی 

. اظوار یرظدیرظد ک  ظوراظ یرین استا امم وواِری ه  ار ظ یی ظ یی  غیردویدوی ر ه  

ووِری عرایرا یر اظوار عرریر حمفرظد  خیرا اظوار عرریرا یر ظوریتش دویا ه  اظوار ووِری 

 .و133ا 111 :ت 1333سررررییا اظد بعرایر ظیمخمند ر راهس  

 نورالانوار دیگر آگاهیخودآگاهی و  .4

ظور ووِریا هردتمف ا امم اظدر ظور یرف ا یر اصبش حضور مش ر ِرچند ظور ووِری 

 سررررییاخیمیی  هر ذاتش ان ظداری بظور یرف ا ظ ی دوی ظی  حمفر است ر این حضورا 

ِم راظگر ا ارهرا ش اظوار ووِری هر غواسه ا هم این ریژه  اخ اررا ش ان .و122 :ت 1333

من ه  سمنا ِمگا م ضهمنش احضهمر اسهت. هدینرهوی ک  اع رن هر ال فمتهر اظوار م ممی  م 

اشا هم ِمگمن حمفههر اسههت. ظورالمظوارا ظ ی ار حمفههرظد ر ار ظی  ه  حضههور ذای ارههرا ش 

سهههرررریی یتص رعع حجم  اخ دویش ظف  اسهههت.و  یرهررال فهمت ظف  هه  ظورالهمظوارا ب

ر یتص حضوری ظورالمظوار  ِمحضوریش ظورالمظوار ه  اظوار ووِری را هم افمع  ارران  ه  ان

 :ت 1333سررررییا ب کندرمن یبیین م ر مبمیی ِمرا هم افهمع  ارهران  ه  ان ه  غواسه 

 .و132ا 133
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اگر صحیح ]و ممکن[ است که علم اشراقی، نه با صورت و اثر، بلکه به مجرِد »
است )چنانچه برای نفس،  یءشای خاص باشد که همان حضور اشراقیِ اضافه
.. . پسالوجود، اولی و اتم است. گونه است[(، آنگاه ]این علم اشراقی[ در واجب]این

کند و با علم اشراقیِ الوجود، ذاتش را با امری زائد بر ذاتش ادراک نمیواجب
 .(584 :پ 5511)سهروردی،  «به اشیاء علم دارد حضوری،

بیینش ار اخ حنینتش اه مر صمی  همردا یرهمره هوی  سرررریی هر ان است ک  اهر ی

ریژه یرهمره یتص ظورالمظوار ه  غیردویش ظی  صمی  ِم  اظوار ووِریا ه  ییگر اهمِ 

 .و131 :ت 1333دواِد هوی ر یتص ظورالمظوارا ه  اه مرش همخدواِد هشت بسررررییا 

ه  اررا ش دوی ر یر سررر  ِنگم  ظبویش حجم اوسصش مب ر را  ک  ظف ا سمنا انیررانع

کندا اظوار نمِر ر ظورالمظوار ظی  وواِر عرریر بدواه ظوراظ  ر دواه مشمِده م  اوسم 

 .و232ا 233 :1313ظشینند بریراخیا ِم ه  رروی م ظتممظ و را ه  اررا  دوی ر یر سرررش ان

 روی محن  مظورالمظوار  الب   این یتصا ظ  یر منم  ذاتا هتم  یر منم  ععب هرای اظوار نمِر ر

 .و211 :1313بریراخیا 

سمنا ِر ِویت ظوراظ  ر ظتممظ ا یتص ر معتو ش حضوریش ظورالمظوار است. ِرچند هدین

ۀ صور هذر   ر ایند اخاظجمک هیریا امم اررا ش ظورالمظوارا ه  ِویمت هملفعب یعت  م 

مظوار ه  ظورالحمط  ارران ش افمع  ر ا ر ثمهت استا رنص دوریهوسممظیمتا یر ظفوس عتم  

 کنده  هذر   ر ایندۀ وسممظیمت را یبیین م ظفوس عتم  ر مبمیی ینت ا یتص حضوریش ار 

هم یویر ر یمثرش معتو ا افمع  ارران  ه  ان ظی  م ویر ر  ِرچند .و211 :پ 1333بسررررییا 

ر یر افمع  یویر ر یمثافمع  ارران ا هیررن اخ ذات یملص استا  اخاظجمک رویا امم م مثر م 

 .و133ا 211 :پ 1333سررررییا اظجممد بظم ارران ا ه  یویر ر یمثر یر ذات ظورالمظوار 

 گیرینتیجه

اخ ییدهمه سررررییا رنمدت بیتصوا ظرور ر ظ یج  هرعت ک  یوان اخ اظچ  هذرتا م 

روی م اظچ  رنمد    .و12 :الف 1333حضورش چی یا ظ ی ووِرش مجری است بسررررییا 

یواظد رههنمسههم یم ظمرههنمسههم همرههد ک  یر عرض ظخسههتا مجری ر یر عرض یر ا بمعتو وا م 
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ِر ظور ووِریا ظ ی دوی ر ظ ی ییگر اظوار ووِری  ک یرحمل وسههص یم وسههممظ  اسههت. 

حضهههورش صهههرعم  ظ ی اظوار   احمفهههر اسهههتا ِر ظتم  ا هم غیم  اخ دوی ر اخ ِر ظتم 

ا رراخاینت دویا هتم  ه  احضمرش اظوار ووِری است. ووِری است  حضوری ک  ظ  ه  ذا

ظوراظ ش انا معتو  حضهههوریش دویش ان ظور ووِریا ظورالمظوار  ِر ووِرش ظوری ر ِر ِیئت

ظوراظ  ر ظتممظ ش انا معتو   ر ییگر اظوار ووِری اسهههت. ِر ووِرش غهمسههه  ر ِر ِیئت

ظورالمظوارا معتو  حضههوریش دوی ر ِم  حضههوری ظورالمظوار ر ییگر اظوار ووِری اسههت. 

ایا معتو  حضههوری اظوار ووِریش عرریر اخ دوی اسههت. اخ ییگر سههوا ِسهه   ِر ِسهه نده

ظورالمظوار است  معتومی   ک  ه  ان ضمءش اررا  ووِریا ِممن معتولیت است. ِس  ش معت  

ا ظورالمظوارا ه  سهههوریمم ش ار ظ ی دوی اسهههت  خیرا اخ ی ظورالمظوار ظی  ِممن حضهههورش یم 

ر مجریشا دویاهمه است ر اخ ییگر سوا دویاهمِ ش حضوریا  ان ضمء ظوریتش ووِری

منو  ِویهتش ِر ظور ووِری ر مجری اسهههت. همخهِری یتص ح هههول  ه  یتص حضهههوری ر 

عررکمسههتش ِسهه   ه  حضههور ک  اخ کتیت اظدیشهه  سههرررریی ر اخ همخدواظ  ر همخارای ش 

م  ن هر اظردا اع ررنمس  هرکشیده ر ظ یج  رنمس  ر ِس  تظارات ری یر منع ا رنمد

اعمندنش رههنمدت اظسههمن هر هداِ   یِدا هم پ امممن ظم  ه  هسههسههتش ِسهه   ر رههنمدت

ظرد  خیرا ِممظ  رههخ هه  را پشههت سهههر م هردمسهه   اخ رههرویا چملا معمهنت ر این

ِن  ر امر ظمپذیریش امر ذی ظمپذیریش رریمری مسه نب ه  رانعیتش مسهه نب اخ ذِن ر یعبامممن

ِممظ ش اظچ  اخ سههوی ی  یین  ه  یلیب سههررههت م فمریشههمنا ِمچون احراخظمپذیریش این

  رویا ینرم هم ح ولایرا  م  خممنی رهنمسهم یر چند خممن یم اخ سهوی چند رنمسم یر 

ک   یاظدم ای را صههمی  سههرررریی نضههی ا یررانعرههوی. رههنمدت معرح م  اظگمرهه نش

ای ه  ظحو دم ا صتمحیتش ای مف ه  محمول را یار   همرد  چنمظچ  ار نضی  موفهویا

ک  موفههویا ه  ظحو دم ا صههتمحیت ای ههمف ه  محمول را ظدارهه    یاظدم را کمذ  

ر « اظسمنش خظج ا سیمه است»هرای ظموظ ا صهد ش نضهیۀ  .و12 :ت 1333بسهررررییا همرهد 

است ک  اظسمن خظج ا یر حمل  ه  ظحو  رراخانا «اظسهمن ررم ا سهیمه اسهت»کذ ش نضهی  

را یاری ک  اظسهههمن ررم  ه  ظحو دم ا عمند این « سهههیمه»دم ا صهههتمحیت ای هههمف ه  
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طب  مبمظ  سههرررریی ر اظچ  اخ حممت  .و111-112 :1312بذهیح ا  تصههتمحیت اسهه

یوان ظ یج  هرعتا صههتمحیت یم ید  صههتمحیتش موفههوع هرای ای ههمف ه  ارههران ش ار م 

 روی.راسع  رنمد   م وری ر ه محمولا حض
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