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 )92 -71صفحات (تأويالت بديع سهرودي از آيه نور 

 

  نور آيه از سهروردی بديع تأويالت

  *محمدرضا يوسفى

  **الهه حيدری جونقانى

 چكيده

وی عرفـان . سهروردی را بايد حلقه واسط فالسفه مشايى و اشراقى و عرفا دانست

از خشـكى محـض خـويش بـه  ای كه فلسـفه را عميقًا با فلسفه درآميخت به گونه

به عبارت ديگر، علت ظهور افرادی . های استوار استداللى يافت درآمد و عرفان پايه

عربى، عزيزالدين نسفى و حتى صدرای شيرازی را بايد در تأثير سـهروردی  مثل ابن

ترين وجوه اشـتراك فلسـفه مشـاء،  يكى از مهم. وجو كرد بر فلسفه و عرفان جست

اشراقيان و عرفا از آن به نـور  فان اسالمى، بحث وجود است كهفلسفه اشراق و عر

سوره نـور اسـت كـه فالسـفه و  35ترين جلوه نور در قرآن آيه  مهم. كنند تعبير مى

سهروردی در تأويالتش، هـم از . اند عرفا تأويالت و تفسيرهای متفاوتى از آن كرده

ال شــرقية و ال «ســير مــثًال در تف .فالســفه مشــاء تــأثير پذيرفتــه و هــم از عرفــا

شـجره «داند كه نه عقل باشد نـه هيـوال؛ و  سينا آن را چيزی مى مانند ابن »غربية

را بازگشت هر چيـزی » نور على نور«را مثل غزالى قوه فكر دانسته است؛ » زيتونه

القضـات از آن بـه روح نبـوی  به جنس خودش دانسته، در حالى كـه غزالـى و عين

و آيـه ) عموماً ( ها و تفسيرهای سهروردی از نور ن مقاله، تأويلدر اي. اند  تأويل كرده

به بحث گذاشته شده، ميزان تأثيرپذيری وی از متقـدمان فالسـفه و ) خصوصاً ( نور

  .شود های ابتكاری تأويالت او بررسى مى عرفا و جنبه

  .سهروردی، غزالى، اشراق، مشاء، عرفان، تأويل، نور: ها كليدواژه 

                                                 
 .دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسى دانشگاه قم *

 .فارسى دانشجوی كارشناسى ارشد زبان و ادبيات **
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  مقدمه

جايگاه اهورامزدا ) های زرتشت سروده(ها  به استناد گاثه. اساس حكمت خسروانى بر پايه نور است

نور محض بـه . ض است؛ جايى آن سوی اقاليم، جايى در المكانىورای خورشيد و جايگاه نور مح

در اين حكمت، نور اقرب يـا بهمـن بـدون . ای است كه هيچ چشمى آن را درك نتواند كرد گونه

. يابنـد واسطه از آن نور گرفته و نور قاهر از بهمن تا شش امشاسبند هر يكى از ديگری وجود مى

دهد زرتشت  وضوح اين امر نشان مى مينو است كه به و انگرهمينو  در اين حكمت، نور، ورای سپنت

. دهـد دانـد و آن را بـه مزديسـنان نسـبت مى سهروردی نيز ثنويت را از زرتشت نمى. موحد است

گونه كه در حكمت خسروانى و اصحاب نور ايرانيان باستان، نور سرچشـمه وحـدت در كـل  همان

ا امشاسبندان در كنار خود انوار عرضـيه يـا مـدبران هستى بود در حكمت اشراق نيز انوار طوليه ي

در فلسفه سـهروردی بـرای هـر وجـود يـا ذاتـى . جهان مادی و گيتيايى، يعنى ايزدان، را داشتند

تناسب، از هسته مركزی  در حكمت خسروانى هر وجود يا فرد يا شىء به. فرشته يا همزادی هست

به عـالم مـادی نـزول ) عالم مثال(از جهان مينو  يا جوهره نوری نوراالنوار برخوردار است و چون

كوشـد آن  مى آميزد، آن ذره نور كه در وجـود او اسـت كند و با اجسام ظلمانى و متراكم درمى مى

آن فرشـته همـزاد يـا صـورت . تراكم و ظلمت را با تزكيه متعالى كند و به اصل خويش بـازگردد

پذيری مـادی بـه جرمانيـت و  بـرای صـورتمثالى يا مينوی در بيان سهروردی مشرقى است كه 

  ).1380رضى، (تكاثف آميخته است 

  بينى سهروردی جهان. 1

در دستگاه فكـری او، . سهروردی اساس فلسفه مابعدالطبيعه خود را بر بحث نور و ظلمت قرار داد

نهايت نور وجود دارد كه همه چيز و همه انوار از آن منشعب  فقط يك سرچشمه و منبع فيضان بى

تمايز بين حقيقت نـور و مفهـوم نـور . منظور او از نور، حقيقت نور است نه مفهوم نور. شده است

چنان اهميت دارد كه به تعبير كربن فهم راستين حكمت اشراقى در گـرو شـناخت حقيقـت نـور، 

سهروردی روش استداللى را با اشراق ). 2/117 1375:مقدمه كربن: نك(جايگاه و انواع آن است 

و غايت فلسفه را نجات نفس از زندان ظلمانى هوا و هوس و هـواجس نفسـانى دانسـت، آميخت 

رياضت و تزكيه نفس را الزمه علم كامل دانست و در تلفيق فلسفه و دين و نيز فلسفه يونـانى و 

او عارفى بود مسلمان كه در آيينه عرفـان اسـالمى، حـدود افكـار و . حكمت ايران باستان كوشيد
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وی نور را مبـدأ . شينيان را از يونان و ايران و بابل و هند مرئى ساخت و احيا كردعقايد حكمت پي

واقعيت دانست و انسان را متوجه حقيقت عالم ملكوتى كرد و علم و وجود را در اصل يكى شـمرد 

  ).1/622: 1386نصر، (

ت طبق اصل اصالت انوار، از نظر سهروردی، آنچه در خـارج واقعيـت دارد نـور اسـت و ظلمـ

شود چيزی جز ظلمت يا حجـابى  اجسام تا آنجا كه به جنبه مادی آنها مربوط مى. فقدان نور است

سـينا، نسـبت نـور و ظلمـت را سـلب و  او، بـرخالف ابن. شود نيستند كه مانع نفوذ نور به آنها مى

انـوار منظور سهروردی از نور، حقايق عينيه نور و به تعبير خودش . داند نه عدم و ملكه مى ايجاب

او نـور را . اند و با انوار عارضـى قـائم بـه انـوار مجـرد االلهيه است كه با انوار مجرد قائم به ذات

داند، بلكه، قائل به اشيا و ماهيات متكثری است كـه حقيقتـى  حقيقت واحد مشكك ذومراتب نمى

  ).30: 1380اكبريان، (جز نور ندارند و تفاوتشان در شدت و ضعف است 

شده در دوران خـود بـر پايـه  های حساس مطرح لسفه نور خود به تمام پرسشسهروردی با ف

انگاری مبتنـى بـر  از آنجا كه فلسـفه او نـوعى وحـدت. فرهنگ فلسفى عصر خويش پاسخ گفت

او در . انگـارد مى اصالت نور است، هيوال و غواسق برزخى را نيز نوعى عدم نور يا فقر مبدأ نورانى

شمرد و از آنجا است كه مفهوم تقابل بين نور  تفسير اسكندرانى را نوعى گمراهى مى غربة الغربيه

وی شـرق را . و ظلمت تقابل بين شرق و غرب و حكمت شرقى و غربى در فلسفه او هويـدا شـد

داند كه از يمين به معنای راست آمده و غرب را مركز نور  مركز نور پاك و منتهای آن را يمن مى

  ).37: 1383اسفندياری، (شمرد كه منتهای او قيروان است  لمت مىو متراكم يا ظ

سپس برای اثبات آن بـه ديگـران بـه بحـث و . كند در حكمت اشراقى، ابتدا حكيم شهود مى

در واقـع حكـيم اشـراقى از . پردازد وگرنه موضوع بـرای خـود او ثابـت شـده اسـت استدالل مى

. هـن مخاطـب را آمـاده پـذيرش عقايـد خـود كنـدكند كه بخواهد ذ استدالل، زمانى استفاده مى

خصوص در باب نـور و  سهروردی از تعاليم زرتشت و حكمت ايران باستان و نيز حكمت مغان، به

های اشـراقى از هـرمس،  وی معتقد است آيين. شناسى، استفاده زيادی كرده است ظلمت و فرشته

  .استگونه به او رسيده  داند، بدين كه او را همان شيث نبى مى

  



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا ماره فدھمسال : ژپو ماره ،  ز( ۶۵ایپپی اول،   )١٣٩۴پا

74 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

  

از ديدگاه سهروردی، پيام بزرگان اين دو شاخه حكمى يكى است و فهـم ايـن پيـام مشـترك از 

او از طريـق تأويـل، حكمـت خسـروانى را در افـق معنـوی اسـالم، . طريق نور وحى قرآنى است

با اينكه تأويالت او از قرآن و حديث منحصر به فرد نيست، امـا چـون در . منزلگاهى رفيع بخشيد

ترين  نها برای اثبات عقيده خويش هيچ تكلفى به كار نبرده، برای خواننده از پذيرفتنىاستفاده از آ

  ).100: 1377محمدی، (شود  های قرآنى شمرده مى تأويل

  جايگاه نور در فلسفه سهروردی. 2

توان گفت سهروردی در االهيات خود به جای وجود و موجـود از دو  با توجه به مقدمات فوق، مى

نياز از تعريـف  گونه كه فالسفه وجود را بى ه نام نور و ظلمت بهره برده است و همانمقوله ديگر ب

گوييم روشـن  مى گويد هر چيزی كه معلوم باشد نياز از تعريف دانسته، مى دانند او نيز نور را بى مى

به سهروردی نور را . پس نور بيش از هر چيز ديگر روشن و معلوم بوده، نياز به تعريف ندارد. است

دو نوع مجرد يا ناب، كه قائم به ذات و قابل اشاره حسى نيست، و نور عارض، كه قائم به غيـر و 

 هرمس

 شاه موبدان ايران اسقلبيوس

 فيثاغورس كيومرث

 قلس ابناد فريدون

 كيخسرو افالطون

 بايزيد

 حالج

 خرقاني

 نوافالطونيان

 ذوالنون مصري

 سهل تستري

 سهروردي
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ها را نيز  بعد ظلمت. گويد موجودات يا نورند يا ظلمت كند و مى قابل اشاره حسى است، تقسيم مى

م بـه غيـر های قائ نياز از محل است، و نيز ظلمت به دو دسته قائم به ذات يا جوهر غاسق، كه بى

  ).98: 1386يثربى، (كند  های ظلمانى، كه نيازمند هيئت و شكل هستند، تقسيم مى يا عرض

  
 )نمودار موجودات از نظر سهروردی(

  نور مجرد

شناسى سهروردی آنچه خالق وجود و موجود است، يا بـه تعبيـر او نـور و ظلمـت،  در نظام هستى

اگر نور مجرد نيازمند باشد نيازمنـد جـوهر : هيئت و جوهرنياز است از نور و  نوراالنوار است كه بى

پس نياز نور مجرد حتمًا بـه . تواند منشأ نور شود چون ظلمت كجا مى. جان نخواهد بود تاريك بى

نور مجرد جوهری و قائم به ذات ديگری خواهد بود و چون تسلسـل در موجـودات دارای ترتّـب 

ها و انوار عارضى مجرد بـه نـوری وابسـته  سام، هيئتعلّى و معلولى باطل است سرانجام همه اج

اين همان نوراالنوار است كه محيط، قيوم، مقدس، اعظـم، . شوند كه باالتر از آن نوری نباشد مى

به تعبير ديگر، چون متصور نيسـت كـه از نوراالنـوار بـا وجـود . اعلى، قهار و غنى و مطلق است

شود نور مجرد واحـد  ی كه از نوراالنوار حاصل مىوحدت ذاتى، كثرتى صادر شود نخستين موجود

  :شود است، كه همان نور اقرب است و از نور اقرب دو چيز صادر مى

موجودات

موجوداتى كه از 

نورند

نور عارض: قائم به غير

جوهر غاسق: قائم به ذات

)جوهر تاريك( 

موجوداتى كه از 

ظلمت اند

نور مجرد يا ناب: قائم به ذات

عرض ظلمانى: قائم به غير

)هيئت ظلمانى( 
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ماهيت نور چنان است كـه باعـث . شود ترتيب از هر نور مجردی، نوری و برزخى حاصل مى بدين

سـهروردی كـل عـالم را از هجـده . ظهور خود او است، همچنان كه غيبتش ظلمت است و عدم

حكيم سنايى نيـز، عـالم را هجـده ). 226: 1359نصر، (داند  هزار دنيای نور و ظلمت متشكل مى

  :گفته استحديقة الحقيقة كه در  انداند، چن هزار مى

ــان ــاز از دل و ج ــت نم ــده ركع ــالم دان    هف ــزار عـ ــژده هـ ــك هـ  ملـ
ــذارد ــه بگ ــده ركع ــه او هف ــر ك ــزار او دارد    ه ــژده هـــ ــك هـــ  ملـــ

  )145: 1387سنايي، (          
اللهـم، ای «: كنـد سهروردی در لوح چهارم از الواح عمادی چنين با خـدای خـويش مناجـات مى

خدايى كه وجود همه به ذات تو قائم است و فايض وجود ذات تو است، نور همـه نورهـا و مـدبر 

  ). 191: 1348سهروردی (» كارها، بخشنده زندگى تويى عالميان را، ما را به نور تو مؤيد گردان

: النور از نوراالنوار به نور قيوم قاهر تعبير كرده است در خاتمه هيكل پنجم از هياكل همچنين،

اول نسبتى كه در وجود الزم آمد نسبت جوهر قائم بـود بـا نـور قيـوم و ايـن نسـبت ام جملـه «

و اول قاهر او است به نور . ترين، و اين جوهر قائم عاشق است هر قيوم را ها است و شريف نسبت

شناخت نوراالنوار را غيرمرئـى معرفـى  وی در يزدان). 103: همان(» قهری كه عاجز كند قيوميت

و آن نور حقيقى كـه «: كند، از جمله عقل فعال را كرده كه بر هر چه بيفتد آن را مثل خورشيد مى

رسد، يكى را از جسمانيات  به حس بصر مرئى نيست چون به سلسله نظام بدين عالم جسمانى مى

» آيـد دهد كه به واسطه او چندين چيز در عالم كون و فساد پديـد مى ب چندين نور مىچون آفتا

  ).431: همان(

ايـن كلمـه . هرچند وی آفتاب را به معنای خود حضرت حق يا نوراالنوار نيز به كار برده است

ز كنايه ا» تاب آفتاب عالم«به صورت مفرد به معنای دل در الواح عمادی آمده، به صورت تركيب 

دريافته و گفته اسـت يعنـى منـور » اّهللاٰ نور السموات واالرض«ذات حق است، اين معنا را از آيه 

  ).263: 1376غربة الغربيه؛ سهروردی، .: نك(السموات واالرض 

نور اقرب

نور مجرد

برزخ
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ها در درك انواع نورهای االهـى  بيان زيبا و تعبير گيرای سهروردی در خصوص مراتب انسان

مادی انواع نورهای متصـاعد از نوراالنـوار را نسـبت بـه مراتـب او در لوح چهارم از الواح ع. است

  : داند ها چهار نور مى انسان

كـرده  چون نور االهى و سكوت قدس در ايشان حاصل آيـد همچـون آهـن گرم

. است به مجاورت آتش و چون روشن شود به نور حق از جمله حـزب خـدا شـود

رسـيان رسـيدند و ايشـان از كه بزرگـان ملـوك پا برسد به نور تأييد و ظفر چنان

مجوس نبودند و نه ثنويان، و چون با روشنايى بـزرگ آشـنا شـود و بـر روشـنى 

چون فكر دائم دارد در آيات جبروت و مشتاق شود به عالم ... قدسى روشن گردد 

بختى و به خير و كرم  و متصف شود به نيك روشن و لطيف شود به عشق نورانى

  )91، ص  4ج: 1375روردی،سه(و عدل به افق اعلى برود 

  تأويل آيه نور. 3

ويژه به دليل ساختار رمزی و نمادين آيـه نـور، بازتـابى  مفهوم نور به دليل اهميت آن در قرآن و به

سوره نور اسـت كـه  35ای كه محل بحث واقع شده آيه  آيه. گسترده در متون عرفانى داشته است

؛ خدای است عزوجـل »اّهللاٰ نور السموات واالرض«: به دليل مضمونش به آيه نور اشتهار يافته است

مثـل «كننده زمين به نـور ايمـان مؤمنـان؛  كننده آسمان، به آفتاب و ماه و ستارگان و روشن روشن

؛ مثل نور ايمان، كه خدای تعالى نهاد در دل گروندگان، همچون طاقى »نوره كمشكوة فيها مصباح

الزجاجـة كانهـا «؛ آن چـراغ در قنـديل درفشـان؛ »المصباح فى زجاجـة«است در وی چراغ تابان، 

؛ افروختـه »يوقـد مـن شـجرة مباركـة زيتونـة«ای درخشان؛  ؛ آن قنديل چون ستاره»كوكب دری

شود آن چراغ به روغـن درختـى كـه آن مبـارك و ميمـون اسـت و آن درخـت زيتـون اسـت؛  مى

ابدش و بسوزاندش و نه غربِى تنها ؛ نه شرقِى تنها كه هم از بامداد آفتاب دري»الشرقية و الغربية«

بلكه هم شرقى و هم غربى كه هم آفتاب در وقتـى بـر وی . كه تا آخر روز نرسدش و خام ماندش

؛ »يكاد زيتها يضىء ولولم تمسسه نار نور علـى نـور«يابد؛  تابد و هم سايه مر وی را وقتى درمى مى

يهـدی «؛ روشـنايى بـر روشـنايى؛ كه روشنايى دهد، هرچند آتش به وی نرسد) وی(خواهد زيست 

و يضـرب اّهللاٰ «؛ راه راست دهد خدای تعالى آن را كه خواهد بـه نـور آشـنايى؛ »اّهللاٰ لنوره من يشاء

واّهللاٰ بكـل شـىء «هـای راسـت؛  مردمـان را مثل) مر(كند خدای تعالى  ؛ و پيدا مى»االمثال للناس

  ).668و  667: 1362نسفى، ( ؛ و خدای تعالى به هر چيزی دانا است»عليم
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ترين آياتى است كه مفسران آن را تأويل  آيه نور به دليل اهميتش در فلسفه و عرفان از قديم

. كنـد خوبى هويـدا مى ساختار تمثيلى و نمادين آن را به» مثل نوره«در صدر آيه، عبارت . اند كرده

ی چهـارم و پـنجم ها سينا و ابوحامد غزالـى، در سـده لذا از مقاتل بن سليمان در سده سوم و ابن

القضات در نيمه اول سده ششم و سهروردی در نيمه دوم همان سـده بـه ايـن آيـه  گرفته تا عين

تفسيرهای تأويلى اين آيه به سده هفتم نيز كشيده شد و عبدالعزيز بن محمد نسفى و . اند پرداخته

ى مـتكلم شـيعى حت. عمر بن محمد نسفى به تفسير و تأويل آن پرداختند الدين نيز ابوحفص نجم

بزرگ قرن هفتم، نصيرالدين طوسى، هم از تأويل اين آيه غفلت نورزيد كه در ادامه به آنها اشاره 

  .خواهد شد

بـه  رشف النصائح االيمانيـة و كشـف الفضـائح اليونانيـةسهروردی در ابتدای باب اول كتاب 

: يـه مـذكور چنـين اسـتآ. كنـد پردازد و برای هر بخش آن چند تأويل ذكر مى تأويل آيه نور مى

اّهللاٰ نور السموات واالرض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصـباح فـى : قال اّهللاٰ تبارك و تعالى«

زجاجة الزجاجة كانها كوكب دری يوقد من شجرة مباركة زيتونة الشرقية و الغربيـة يكـاد زيتهـا 

اّهللاٰ االمثال للناس و اّهللاٰ يضىء، ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدی ّهللاٰ لنوره من يشاء و يضرب 

  ).25: نور(» بكل شى عليم

  : وی در بخشى از تفسير همراه با تأويل اين آيه چنين گفته است

آدم را كه در شهرستان وجود غريب بودند در بساط قرب نشاند و سـايه  چون بنى

تفضيل بر ايشان گسترده خلعت كرامت پوشيد بنا بر اشاره َسَبقت رحمتى غضـبى 

ز مراتب صفت ظهور تجلـى بـر گزيـدگان ايـن طايفـه ارزانـى فرمـود و از اوًال ا

مشكات نور شمع استدالل به دست هر يكى از ايشان داد تـا در تـاريكى صـفات 

بشری سرگردان نمانند و چون سلطان نور را كه والـى اقـاليم عرفـان و قهرمـان 

بر چهار بالش ممالك ايقان است از تختگاهى چاره نبود كه بر آن متمكن گردد و 

آن متكى شده عمال ادراك را بر هـر قطـری از اقطـار روان گردانـد و كاركنـان 

شهود را بر هر طرفى از اطراف فرستد لطايف صنع بى چون دل مـؤمن را محـل 

سـهروردی، (استقرار او گردانيد تا شمع روح از مشكات آن استنارت توانـد نمـود 

  ).60 و 59: 1365

، تأويالت در تفاسير قرآنى از نيمه دوم قرن سوم بـا تفسـير مقاتـل بـن به اعتقاد آن ماری شيمل

مثل نوره كمشكوة فيهـا مصـباح «: مقاتل در تأويل اين آيه گفته است. سليمان شروع شده است
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و چراغ يا مصـباح نمـاد ) ص(؛ در اين آيه چراغدان يا مشكات نماد پدر حضرت محمد »المصباح

افكنـد و بشـر را  ز آن طريق نور آسمانى را بر جهان پرتـو مىبود كه ا) ص(ايمان حضرت محمد 

سهروردی در تأويل اين آيه، نور را يك بار سـلطان ). 20: 1380زاده مقدم،  محمد(كند  مى هدايت

سپس از عقل به چراغ تاريك تعبير كـرده ) اول ما خلق اّهللاٰ العقل(و يك بار عقل يا نور اول گفته 

در نتيجه اول ما خلق اّهللاٰ نوری شكل پذيرفته . قى قرآن منور شده استكه در اثر تابش انوار اشرا

وی مشكات يا چراغدان را نور ارشاد گفته، مصباح يا چراغ را علم و جـای دل تعبيـر كـرده . است

شود نور گفته، از چشم كه بـه اعتقـاد قـدما  همچنين، زجاج را كه باعث ازدياد نور چراغ مى. است

سـهروردی در ادامـه شـجره را . ه است به مشكات زجاجى تأويل كرده استيكى از منابع نور بود

زيرا معتقد است ابزار شناخت و كسب معرفت انسـان اسـتدالل و ذوق . تأويل به يقين كرده است

است و اين دو جانب شجره معرفت سرانجام مانند دو كمال جانبى سرو است كه در باالی درخت 

  .رسند به هم مى

  
  
  
  
  
  

. انجامد كه گفتارشان ابزار يا اندام سكينه حضور اسـت و در اوج حركت خود به گروه اشراقيان مى

: همـان(خورنه پهلوی؛ فره فارسى؛ نور محمدی عرفانى؛ سـكينه : داند او سير سكينه را چنين مى

بـه . يا نورالنور يا اول مخلـوق اسـتيعنى سكينه كه اوج يقين است همان حقيقت محمدی ). 21

  :همين جهت معتقد است

  نور على نور= نور زجاج + نور مصباح 

  معرفت= ذوق + استدالل 

  )162: 1365سهروردي، (
زند و ميوه  هاي آن جوانه مي سهروردي شجره را قوه تفكر دانسته كه انواع فكرها مثل شاخه

  : ي چنين گفته استاو در لوح چهارم از الواح عماد. دهد يقين مي

 يقين

 قوس ذوق قوس استدالل
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قوه فكر چون مشغول شود به امور روحانى و روی به معارف حقيقى آرد او شجره 

هـا، فكـر را نيـز  ها اسـت و ميوه زيرا همچنان كه درخـت را شـاخه. مباركه است

كـه در  چنان. ها است و آن انواع افكار است كه بدان ميوه نـور يقـين رسـد شاخه

الشجره فكرت است سبزی . »لشجر االخضر ناراً الذی جعل لكم من ا«: قرآن آمد

همـان، ( او آن است كه مطلع شود بر طريق نظر و به بازگشتن بـه عـالم قـدس

1348 :188.(  

اند و آتش سكينه در نفسشان برافروختـه شـده چنـين  در ادامه كسانى را كه به ميوه يقينى رسيده

  : كند معرفى مى

اشارت كرد در قرآن بدان درخت آنجا  و نان خورش ايشان انوار درخشنده است و

كه گفت يوقد من شجرة مباركة زيتونة الشرقية و الغربية يعنى نه عقل محـض 

و اين درخت بعينه درخت موسى است كـه او نـدا شـنيد در  .و نه هيوالی محض

بقعه مباركه از شجره و گفت آنسُت نارًا و اين آتش آن است كه گفت ان بـورك 

اند و من حولها يعنى محبان و متصـالن  كسانى كه بدو متصلمن فى النار؛ يعنى 

  ).189: همان(

  )نمودار تأويالت سهروردی از آيه نور(

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

داند و زمـان را هنگـامى  ، آن را امام و خليفه خدا در زمين مى»نور على نور«سهروردی در تأويل 

كه ايـن بيـان ) 2/11: 1348سهروردی، (داند كه حكومتش به دست چنين امامى باشد  نورانى مى

  نور على نور: امام، خليفه خدا روی زمين

 )شيشه(چشم، زجاج 

 )چراغ(؛ مصباح )ص(دل؛ علم؛ ايمان محمد 

 )چراغدان( ؛ مشكات)ص(نور ارشاد؛ پدر محمد 

 اول ما خلق اّهللاٰ نوری اول ما خلق اّهللاٰ العقل) = نور قرآن(چراغ روشن ) + عقل(چراغ تاريك 
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امـًا نور على نور يعنـى ام«: نزديك است كه فرمود) ع(امام باقر » نور على نور«او بسيار به تفسير 

  ).22: 1383نوربخش، (» مؤيدًا بنور العلم والحكمة

پـدر در «: گويـد كنـد و مى سهروردی اشتباه مسيحيان را در قول به اقانيم ثالثـه تشـريح مى

انجيل به مفهوم اضافى و مادی كلمه نيست تا منجر به پذيرفتن پسـر بـرای او بشـود، بلكـه بـه 

سهروردی، (» القدس همان عقل فعال است روح الوجود است و معنای مبدع است كه همان واجب

توان گفت در تأويل مشكات، كه از آن به تبع مقاتل بـن سـليمان بـه پـدر  لذا مى). پانزده: 1379

تأويل كرده، با توجه به اينكه مشكات مبدع نور است، اينجـا نيـز بايـد ذات ) ص(حضرت محمد 

  .مراد باشد) ص(مد الوجود يا مبدع نور ارشاد يا آفريننده نور مح واجب

زيرا معتقد است شرف آتـش . داند ترين عنصر هستى مى ترين و شريف سهروردی نار را فاضل

 بـه اعتقـاد او، هـر دو. دانـد مى) نفـس ناطقـه(وی نار را برادر نور اسـپهبد . به نوربودن آن است

  ).64: مانه(اند  اند و هر دو طالب مرتبه اعلى و هر دو از عقل كلى فيضان يافته نورانى

چشمى  سينا است، در تأويل آيه نور نيز گوشه سهروردی، كه در فلسفه كم و بيش متأثر از ابن

سينا، بيشتر بـر اشـراقيت فلسـفه  به تأويالت وی داشته، ولى كوشيده است به جای عقالنيت ابن

ه درخـت سينا در اين تمثيل، عقل هيوالنى را به مشكات، فكـر را بـ ابن. خويش تكيه داشته باشد

يكـاد زيتهـا «، قـوه قدسـى را بـه »زجاجة«زيتون، حدس را به روغن زيتون، عقل بالملكه را به 

تأويـل » مصـباح«و عقل بالفعل را بـه » نور على نور«، عقل مستفاد را به »يضىء ولولم يمسسه

 .كرده و باألخره عقل فعال را نار دانسته است

  )سينا از آيه نور نمودار تأويالت ابن(

  
  
  
  
  
  
  
 

 االنـوارمشـكوة . سينا تأثير پذيرفته متأثر از غزالى نيز هست سهروردی به همان ميزانى كه از ابن

ضـمن . شـود ابوحامد غزالى يكى از منابع عمده سهروردی در تدوين فلسفه اشراقى محسوب مى

 مصباح= عقل بالفعل

 زجاجه= عقل بالملكه ) نفس(

 نار= عقل فعال 

 زيت= قوه قدسيه ) = حدس(

 )شجره زيتونه(درخت = فكر 

 عقل مستفاد= نور على نور 
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. وضـوح مشـاهده كـرد توان در تأويالت غزالى به سينا را در آيه نور مى اينكه رد پای تأويالت ابن

ی همـوار ها را به روح تغيير داده و راه را برای فلسفه اشـراقى سـهرورد غزالى در تأويالتش عقل

 ).22: 1364غزالى، (كرده است 

  )نمودار تأويالت غزالى از آيه نور(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تـوان مشـاهده  ترين تأويل را از آيه نور در آثار عبدالعزيز بن محمد نسفى در سده هفتم مى روشن

ريزی  سينا، غزالى و سهروردی به طور دقيـق و روشـن پايـه او تأويالتش را با استفاده از ابن. كرد

توان سير تكامل انسان از ظلمت به نور و از نور بـه  تأويل او مىای كه از سير  كرده است، به گونه

به تعبير بهتر، با اين تأويل، انسان نيمه دوم قوس نزول و صـعود را بـا . را دريافت »نور على نور«

كند و از تركيب نور روغن و نور آتش به نـور  اند طى مى نور چراغى كه در مشكات وجود او نهاده

: 1389نسـفى، (رسـد  مى ا تركيب نور مجرد يا نور االهى به مقام نور نور نوررسد و ب على نور مى

95(  

 
 
 
 
 
 
  

 .شود حاصل مى» اّهللاٰ نور السموات واالرض«به اعتقاد غزالى از مجموعه اينها 

 نور على نور= روح قدس نبوی 

 مصباح= روح عقلى 

 زجاجه= روح خيالى 

 مشكات= روح حساس 

 )شجره زيتونه(درخت = روح فكری 

 روغن

 نور مجرد

 نور آتش

 نور

 نور

 نور نور نور نور على نور
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 )نمودار تأويالت نسفى از آيه نور(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تـوان گفـت نسـفى در  القضات همدانى نزديك اسـت و مى تأويالت نسفى بسيار به تأويالت عين

اشراق، و صـوفيه ترتيـب سده هفتم، تأويالت آيه نور را از تلفيق تأويالت فالسفه مشاء، فالسفه 

بـه . شـود ترين تأويالت اين آيه محسـوب مى ترين و روشن داده و از اين جهت تأويالت او كامل

القضات به عنوان چهره شـاخص عرفـان و تصـوف  ای به تأويالت عين جهت تكمله بحث، اشاره

  .خالى از لطف نيست

. ات همـدانى انجـام داده اسـتالقضـ شايد بتوان گفت نخستين تأويل كامل از آيه نور را عين

زيرا به اعتقاد او، تفسير آيه . كس نتوانسته اين آيه را تفسير كند خود او تصريح كرده است كه هيچ

الكتاب، تفسـيری بـى حـرف و  نور گفتنى نيست، بلكه ديدنى است، آن هم نه در قرآن بلكه در ام

در . گيرد مى ت بر اساس نور شكلالقضا جغرافيای عرفانى عين). 255: 1341القضات،  عين(صوت 

شود؛ يعنى مشرقيت مكان با ازليت زمـان در  اين جغرافيا زمان و مكان بر مبنای نور مشخص مى

در مقابل، مغربيت مكان با ابديت زمـان در . شوند يك نقطه جمع شده و مطلع آفتاب محمدی مى

يعنى مشرق، آفتـاب نـور  .دهند مىای ديگر اجتماع كرده و مغرب ماهتاب ابليس را تشكيل  نقطه

تابـد و مغـرب، ماهتـاب نـور ابلـيس اسـت كـه از ابـديت  محمدی است كه از ازليت هسـتى مى

  ).126: همان(كند  نورافشانى مى

 

 

 

 زجاجه= روح نباتى -جگر 

 آتش= روح انسانى 

 فتيله= روح حيوانى  –دل 

 روغن = روح نفسانى  –دماغ 

 مشكات= قالب 
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 )القضات از قسمت اول آيه نور نمودار تأويالت عين(

 
  

مشكوة فيها مصباح مثل نوره ك«! دريغا«: القضات در تأويل قسمت دوم آيه مذكور گفته است عين

ای كه چون خدای را بيند، نـور وجـه  بنده! ؛ دريغا»المصباح فى زجاجة الزجاجة كانها كوكب دری

ايـن . خدای تعالى به بيننده چنان نمايد كه نور چراغ از پـس آبگينـه و آبگينـه در مشـكوة باشـد

در ادامـه بـا ). 260: همان(» باشد، كه شنيدی) ص(مشكوة جان بيننده باشد و زجاجة نور محمد 

؛ »مثل نوره كمشـكوة«! دريغا«: عباس تأويل ديگری مطرح كرده و گفته است استناد به قول ابن

باشد و جان زجاجـه باشـد و نـور محمـد  ةمثل نور محمد اينجا اينكه دل، مشكو: عباس گويد ابن

ده كـه كردن تأويل به قـول ابـوهريره اسـتناد كـر ؛ سپس برای سهل و آسان»مصباح باشد) ص(

  ).262: همان(» المشكوة هو الصدر والزجاجة هو القلب والمصباح هو الروح«: گفت

  )القضات از قسمت دوم آيه نور نمودار تأويالت عين(

 
 
 
 
 
 
 
  

)ذات(جوهر  –اّهللاٰ 

)صفت ذات(جوهر  – نور 

و االرض

مغرب

)ماهتاب نور ابليس(

السموات

مشرق

)آفتاب نور محمدی(

 نور مصباح= نور وجه 

 مصباح= مقام اولوهيت 

 زجاجه) = ص(نور محمدی 

 مشكات= جان بيننده 
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  )عباس و ابوهريره القضات از آيه نور با استناد به قول ابن نمودار تأويالت عين(

 
  
  
 
 
 
 
  
 

نامد و معتقد است از آنجـا كـه  را نور االهى مى» شجرة مباركة زيتونة ال شرقية و ال غربية«وی 

نور االهى حقيقتى بسيط و بذاته واحد است با آنكه اسماء فراوانى دارد، مسّما پيوسته يكـى بـيش 

كـه در گاه آن را طوبى نامند و گاهى سدرةالمنتهى و گاهى زيتونه و گـاه همـان درختـى . نيست

النورية و «را تأويل به » الشرقية و الغربية«به همين جهت ). 263: همان(طور سينا انا اّهللاٰ گفت 

مكـانى  زمـانى و بى هـويتى، بى ، يعنـى بى»ال نارية و الازلية و ال ابدية و ال دنيويـة و ال اخرويـة

  .كند مى

ی بسـيار بـه تـأويالت تأويـل و. آخرين تأويلى كه از اين آيه شده از نصيرالدين طوسى است

سينا، نزديك است و با اندك اختالفى در برخى تأويالت عينًا همان سخن  خصوص ابن فالسفه، به

  : گويد وی مى. سينا است ابن

زيرا در ذات خـويش تاريـك بـوده امـا قابـل . مشكات شبيه عقل هيوالنى است

شفاف بوده بـه نفسه  زيرا فى. مراد از زجاجه، عقل بالملكه است. پذيرش نور است

. شجره زيتونه، كنايـه از انديشـه اسـت. ترين صورت قابل پذيرش نور است كامل

مقصود از زيـت قـوه . گردد زيرا پس از تكاپو و تالش بسيار مستعد كسب نور مى

چون بدون آنكه آتشى توسط قوه قدسى عقل با او تماس گيرد نـور . حدس است

مراد از . شود قل مستفاد نور در نور مىقوه حدسيه به حسب اتصال با ع. افشاند مى

. پراكند، مراد از نار، عقل فعـال اسـت مصباح، عقل است زيرا به ذات خود نور مى

  ).44: 1383نوربخش، (گيرند  مى ها، انوار خود را از آن زيرا چراغ

 

 

 مصباح) = ص(نور محمدی 

 زجاجه= جان 

 مشكات= دل 

 )عباس قول ابن(

 روح= مصباح 

 قلب= زجاجه 

 صدر= مشكات 

 )قول ابوهريره(
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  )نمودار تأويالت نصيرالدين طوسى از آيه نور(

  
 
  

 

 

 

 

  های آيه نور مقايسه تأويل. 4

ای كه ديدگاهشان در اين مقاله بررسى شد هشت جزء اين آيه  گانه كنندگان هفت مفسران و تأويل

  :شود مى ترتيب ذكر اند كه به را تأويل كرده

مقاتل بن سليمان مشكات را . گيرد به معنای چراغدان؛ جايى كه چراغ در آن قرار مى مشكات؛. 1

تأويل كرده و سهروردی نيز عينًا آن را ذكر كـرده اسـت، بـا ايـن ) ص(به پدر حضرت محمد 

 تفاوت كه از نظر سهروردی پدر معنای لغوی و مصطلح خود را ندارد و آن را در تبيـين عقايـد

 .الوجود و حتى نور ارشاد تأويل كرده اسـت مسيحيان و اقانيم ثالثه آنان به مبدع يا ذات واجب

اند و غزالى روح حسـاس از  سينا و نصيرالدين طوسى مشكات را عقل هيوالنى تأويل كرده ابن

القضات يك بار مشكات را بـه جـان بيننـده و بـار  عين. پنج روحى كه وی به آنها معتقد است

ايـن . به دل تأويل كرده و با توجه به جايگاه دل از آن به صدر نيـز تعبيـر كـرده اسـت ديگر،

  .تأويل او به نسفى نيز نزديك است كه از مشكات به قالب تأويل كرده است

سـينا و  در نظـر ابن. شـود به معنای شيشه چراغ كـه باعـث ازديـاد نـور و بينـايى مى زجاجه؛. 2

. اسـت و غزالـى از آن بـه روح خيـالى تأويـل كـرده اسـتنصيرالدين طوسى، عقل بالملكـه 

جان و قلـب تأويـل كـرده ) ص(القضات به مقتضای كالم خويش از زجاجه به نور محمد  عين

دانستند، از زجاجه به چشم  سهروردی به تبع اسالفش، كه چشم را يكى از منابع نور مى. است

  .ه استتأويل كرده؛ حتى تعبير چشم زجاجى را نيز به كار برد

 مصباح= عقل

 زجاجه= بالملكه عقل

 نار= عقل فعال 

 زيت= حدسقوه

 مشكات= هيوالنى عقل

 شجره زيتونه= انديشه 
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سينا و نصيرالدين طوسى از نـار بـه عقـل فعـال تأويـل  معنای آتش يا شعله چراغ؛ ابنبه  نار؛. 3

زيـرا . سهروردی نار را دارای خاصيت نور دانسته و از آن به نـور تأويـل كـرده اسـت. اند كرده

نسفى نيز با توجه به ميل اسـتعالی نـار و عـروج . عمده خاصيت و فايدت چراغ، نور آن است

  .ر به روح انسانى و يك بار به نور تأويل كرده استروح، از نار يك با

سينا و نصيرالدين طوسى با  ابن. به معنای روغن چراغ، كمتر محل توجه قرار گرفته است زيت؛. 4

اند و نسفى آن را  شان زيت را به حدس يا قوه حدس تأويل كرده توجه به فلسفه علّى و معلولى

  .ت، دانسته استروح نفسانى، كه جايگاهش مغز و دماغ اس

فقط نسـفى . كنندگان آيه مغفول مانده است از ديد تأويل. رساند كه روغن را به آتش مى فتيله؛. 5

  .به آن پرداخته و از فتيله به روح حيوانى تأويل كرده و گفته است جايگاهش دل انسان است

تـل آن را ايمـان مقا. به معنای چراغ محل توجه بسياری از مفسران قرار گرفته اسـت مصباح؛. 6

البتـه . گرفته و به تبع او سهروردی نيز آن را چنـين تأويـل كـرده اسـت) ص(حضرت محمد 

. سهروردی در اين قسمت ابتكار به خرج داده و از مصباح به علم و دل نيز تعبيـر كـرده اسـت

همچنين، در تأويل اين بخش از آيه معتقد است عقل انسان تاريك است و در اثر تابش انـوار 

وی در پايـان چنـين بـه نتيجـه . شـود تابد، منور مى هايى مى اشراقى قرآنى، كه از چنين چراغ

  :رسد كه مى

 
 
  

مطلق عقل؛ و اينجا بـا سـلف خـويش سينا عقل بالفعل دانسته و نصيرالدين طوسى  مصباح را ابن

كه  القضات، چنان گانه، مصباح را به روح عقلى تأويل كرده و عين غزالى از ارواح پنج. اختالف دارد

  .و حتى مقام الوهيت تأويل كرده است) ص(شيوه خاص او است، از مصباح به روح، نور محمدی 

سينا عقل مستفاد اسـت و  از نظر ابنشود  كه از تابش شعله درون زجاجه چراغ حاصل مى نور؛. 7

القضـات  عين. از نظر غزالى روح قدسى نبوی است كه همه عالم و عالميان را منور كرده است

سـهروردی ايـن نـور را . كنـد آن را مطلق نوری تأويل كرده كه آسمان و زمين را روشـن مى

است جهان منـور اسـت و حق يا خليفه خدا روی زمين تأويل كرده كه تا او زنده  همان امام به

. اگر سياست و حكومت جهان به دست او نباشد جهان در ظلمت و تاريكى به سر خواهـد بـرد

انـد  اين تأويل او نيز كامًال نو و ابتكاری است و حتى از آنچه اسماعيليه برای وجـود امـام قائل

 .يابد هر دو يكى است و در اين مرحله نمود عينى مى
 اول ما خلق اّهللاٰ العقل 

 اول ما خلق اّهللاٰ نوری



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا ماره فدھمسال : ژپو ماره ،  ز( ۶۵ایپپی اول،   )١٣٩۴پا

88 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

ر تصـوف و حتـى تشـيع ايـران به گفته هانری كـربن، ايـن تأويـل او بسـيار د. تر است كامل

  .تأثيرگذار بوده است

كننـدگان معتقدنـد  تأويل. يا درخت كه از آن به فكر و تفكر تأويل شـده اسـت شجره زيتونه؛. 8

نشيند افكار مختلف از اين درخت  زند و به ميوه مى ها جوانه مى گونه كه از درخت، شاخه همان

ينا از درخت بـه فكـر و نصـيرالدين طوسـى بـه س ابن. شود رويد و به ميوه يقين منتهى مى مى

القضـات درخـت را  غزالى نيز آن را به روح فكری تأويل كرده ولى عين. اند انديشه تأويل كرده

سهروردی از درخت به قوه تفكـر تأويـل . نور االهى و گاه طوبى و سدرةالمنتهى دانسته است

موسى سخن گفت؛ و اذعان نمـوده  كرده، آن را همان درختى دانسته است كه در طور سينا با

  .است كه اين درخت در قرآن درخت زيتون نام دارد

  نتيجه

دهيم  كننده قرار مـى ای تأويالت آيه نور از نظر هفت تأويل بخش اين مقاله را جدول مقايسه پايان

منـدان سـهروردی و فلسـفه نـورانى و  اميد كه مقبول طبـع عالقه. كه هم كوتاه باشد و هم گويا

 .اقى او قرار گيرداشر
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مقاتل 

بن 

  سليمان

  نسفى  سهروردی  القضات عين  غزالى  سينا ابن
نصيرالدين 

  طوسى

  مشكات

پدر 

حضرت 

محمد 

  )ص(

عقل 

  هيوالنى

روح 

  حساس

جان بيننده 

  دل، صدر

پدر حضرت 

) ص(محمد 

  مبدع، نور ارشاد

  قالب
عقل 

  هيوالنى

    زجاجه

عقل 

بالملكه، 

  نفس

روح 

  خيالى

نور محمدی 

، جان، )ص(

  قلب

  چشم
روح نباتى، 

  در جگر

عقل 

  بالملكه

  نور      عقل فعال    نار
روح 

  انسانى، نور
  عقل فعال

    زيت

قوه 

  قدسيه،

  حدس

      

روح 

نفسانى، در 

  دماغ

  قوه حدس

            فتيله

روح 

  حيوانى،

  در دل

  

  مصباح

ايمان 

حضرت 

محمد 

  )ص(

عقل 

  بالفعل

روح 

  عقلى

  مقام الوهيت،

  نور محمدی

  روح) ص(

ايمان حضرت 

) ص(محمد 

علم، دل، عقل 

تاريك كه با 

قرآن روشن 

  شود مى

  عقل  

    نور
عقل 

  مستفاد

روح 

قدسى 

  نبوی

نورالسموات 

  واالرض

امام، خليفه خدا 

  روی

  زمين

+ نور چراغ 

نور روغن 

  نور= 

  على نور

  

  فكر    درخت
روح 

  فكری

نور االهى، 

طوبى، 

  سدرةالمنتهى

قوه تفكر 

درخت موسى، 

  درخت زيتون

  انديشه  
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  منابع 

 قرآن كريم.  
  28-27، شفرهنگ قومس: ، در»فلسفه نور و منابع تاريخي آن«)1383(اسفندياري، اميد ،

 53-37.ص

  خردنامه : ، در»اصالت نور در سهروردي و اصالت وجود در مالصدرا«). 1380(اكبريان، رضا
  .34-19، ص25، شصدرا

  روزنامه اطالعات: ، در»نور در حكمت اشراق و ايران باستان«). 14/5/1380(رضي، هاشم ،
  .10ش
  محمدرضا : عبداللطيف عباسي، تصحيح: ، شرحلطايف الحدايق). 1387(سنايي، مجدود بن آدم

  . آيين احمد، چاپ اول :يوسفي، محسن محمدي، قم
  هانري كربن ، تهران: صحيح رسايل شيخ اشراق ، ت) . 1375(سهروردي شهاب الدين :

  موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي
 نجفقلي حبيبي، تهران: ، تصحيحسه رساله از شيخ اشراق). 1370(الدين  سهروردي شهاب :

  .انجمن فلسفه ايران
 سيد حسين نصر، : ، تصحيحمجموعه آثار فارسي شيخ اشراق). 1348(الدين  سهروردي، شهاب

  .هاي علمي در ايران پژوهشانستيتو فرانسوي : تهران
 ترجمهرشف النصايح االيمانية و كشف الفضايح اليونانية). 1365(الدين  سهروردي، شهاب ، :

  .نجيب مايل هروي، تهران، نشر بنياد: معين الدين جمال بن جالل الدين محمد، تصحيح
 ان، سيد جعفر سجادي، تهرشرح رسائل فارسي سهروردي). 1376(الدين  سهروردي، شهاب :

  .پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي
  عفيف عسيران، تهران: ، تصحيحتمهيدات). 1341(عين القضات همداني، عبداهللا بن محمد :

  .منوچهري، چاپ دوم
  اميركبير: وند، تهران صادق آيينه: ، ترجمهمشكوة االنوار). 1364(غزالي، ابوحامد.  
  كيهان فرهنگي: ، در»اشراقنور و ظلمت در حكمت «). 1380(محمدزاده مقدم، جواد ،
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  مجله حقوقي و قضايي : ، در»تأويل از ديدگاه سهروردي«). 1377(محمدي، محمدعلي
  .107-98، ص18، شدادگستري

  عزيزاهللا جويني، : ، تصحيحتفسير نسفي). 1362(نسفي، ابوحفص نجم الدين عمر بن محمد
  .بنياد قرآن، چاپ دوم: تهران

  تصحيحمجموعه رسائل مشهور به االنسان الكامل). 1389(نسفي، عبدالعزيز بن محمد ، :
  .طهوري، چاپ دهم: ضياءالدين دهشيري، تهران: ماريژان موله، ترجمه

  خوارزمي، چاپ سوم: تهران نظر متفكران اسالمي درباره طبيعت،). 1359(نصر، سيد حسين.  
  سيد حسين حسيني، : ، به اهتمامجموعه مقاالتمعرفت جاودان؛ م). 1386(نصر، سيد حسين

  .مهر نيوشا: تهران
  نشر شهيد محبي: ، تهراننور در حكمت سهروردي). 1383(نوربخش، سيما.  
 بوستان كتاب، چاپ دوم: ، قمحكمت اشراق سهروردي). 1386( يثربي، يحيي.  
 
 


