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چکیده

در میان فالسفۀ مسلمان سهروردی نخستین فیلسوف مسلمان است که با تسلط بینظیر به آیات نورانی
قرآن بسیاری از مباحث حِکمی و فلسفی را با استناد به آیات قرآنی طرح نموده است و همچنین ،به
تأویل آیات بر اساس مبانی حکِمی و فلسفی میپردازد .نظریۀ تأویل سهروردی مبتنی بر نظریۀ شهود و
جایگاه حکیم متأله در معرفتشناسی و عالم مثال در جهانشناسی اشراقی است و زبان رمز حاکی از آن
هست.
هدف این پژوهش ارائۀ تأویالت اشراقی سهروردی از آیات مربوط به حقیقت نفس است .نتایج به دست
آمده نشان میدهد که از نظر سهروردی تأویل راه و روش رسیدن به باطن امور بوده و ذومراتب
(تشکیکی) است و این امر به پذیرش تأویل به رأی در نزد سهروردی منتهی میگردد .بر این اساس با
پذیرش تأویل به رأی ،هر طالب معرفتی قادر است به میزان درجۀ شهودی و معرفتی خود به مرتبهای از
حقیقت دست یابد؛ لذا به تعداد نفوس بشری درک و دریافت از حقیقت واحد تکثر مییابد و این امر با
وحدت حقیقت نیز سازگار است .این نحوه تأویل اشراقی آیات از ابداعات سهروردی محسوب می شود.
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مقدمه

تأویل از ریشۀ «اُول» ،به معنی ارجاع سخن به معنای حقیقی و اولیه است .این علم از همان ابتدای نزول
کالم الهی در جهان اسالم مطرح بوده است و از دالیل آن ،دشواری فهم آیات قرآنی و درک معانی
باطنی قرآن بوده است .زیرا هر آیه در قرآن دارای بطنی است که باید توسط کسی که عارف به باطن
است آشکار گردد .بر این اساس تأویل از آنِ راسخون در علم است و راسخون در علم ،حکمای متأله
هستند که در رأس آنها و در باالترین مرتبه ائمۀ اطهار (ع) قرار دارند که بهعنوان «قیّم بالکتاب»
عهدهدار تأویل آیات الهی هستند.
حکمت اشراق بهعنوان فلسفهای نور -محور ،معرفت و آگاهی را اصل و مبنا قرار میدهد و با نگاهی
متفاوت به بعُد معنوی (نفس) انسان ،بهعنوان حقیقتی از سنخ نور و معرفت ،پیوندی محکم و اساسی بین
معرفت و نفس آدمی بر مبنای نماد نور ،برقرار میسازد .بهاینترتیب که شناخت نفس در این حکمت،
بهعنوان مقدمۀ نورشناسی ،باب ورود به معرفتشناسی اشراقی محسوب میشود و حکیم اشراقی از
معرفت نفس آغاز میکند تا به شناخت مجردات ،انوار عقلی و در نهایت به معرفت مقام شاهق نوراالنوار
نائل آید .با توجه به جایگاه کلیدی علمالنفس در نورشناسی و معرفتشناسی اشراقی ،پژوهش حاضر به
تأویل آیات پیرامون نفس از دیدگاه سهروردی می پردازد.
 -1مفهوم شناسی تأویل (معنای لغوی و اصطالحی تأویل)

معنی لغوی تأویل همواره متضمن بازگشت به اصل ،مبدأ و آغاز بوده است و این امر از داللت لغوی آن
نیز آشکار است ،سیوطی در معنای تأویل میگوید« :و التأویل :اصله من األول و هو الرجوع( ».سیوطی،
1421ق ،ج  ،2ص  )426در لسان العرب هم نظیر همین معنا آمده است« :آل الشیء یؤول أوالً و مآالً:
رجع و أوّل الیه الشئ :رجعّه :و أما التأویل فهو تفعیل من أوّل یؤول تأویالً و ثالثیه آل یؤول أی رجع و
عاد( ».ابن منظور ،1408 ،ذیل مادۀ «أول»)
تأویل در نزد علما و پژوهشگران علوم قرآن و مفسران مسلمان واجد معانی و کاربردهای مختلفی است
که أهم آنها در شش معنای اساسی دسته بندی می شود:1
 -1تأویل به معنای تفسیر و مرادف آن (طوسی ،بیتا ،ج  ،2ص )399
 -2تأویل به معنای خالف ظاهر (ابن تیمیه ،بیتا ،صص )13-12
 -3تأویل به معنای خارج و مراد واقعی از کالم (همان ،ص)13
 -4تأویل به معنای واقعیت خارجی متعالی (طباطبایی ،بیتا ،ج  ،3ص  49و ج  ،13ص )376
 -5تأویل به معنای تفسیر معنا (صدرا1426 ،ق ،صص)267-266
 -6تأویل به معنای باطن مرتبط با متن (معرفت،1412 ،ج ،3ص )28
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در هر حال در حوزۀ معرفتی جهان اسالم به نحو عام و در میان حکما و علمای مسلمان به نحو خاص،
تأویل فرایندی قاعدهمند است برای رجوع به اصل و باطن هر چیزی (نوربخش،1386 ،ص  )15رجوعی
همراه با تفکر و تأمل و یا با کشف درونی که از طریق درک مستقیم و شهودی حاصل میشود .بر این
اساس اولی را «تأویل عقلی» و دومی را «تأویل کشفی و باطنی» مینامند( .لوری،1383 ،ص )53
با اینکه برخی پیدایش تأویل باطنی را از زمان امام صادق (ع) دانستهاند ،ولیکن این علم از همان زمان
نزول کالم الهی در میان مسلمین مطرح بوده است و امام اول شیعیان حضرت علی (ع) به عنوان اولین
کسی است که به تأویل آیات الهی پرداخته است.
در میان فالسفۀ مسلمان نیز سهروردی به عنوان نخستین کسی است 2که با اشراف و تسلط بینظیر به
آیات قرآنی در بیان نظریات فلسفی خود به این آیات استناد جسته و در ضمن آن به تأویل آنها مطابق
با نظریات حِکمی و فلسفی خود پرداخته است.
 -2تأویل اشراقی سهروردی و مبانی آن
است3.

موضوع و محور حکمت اشراق سهروردی نور است و نور در این حکمت رمز آگاهی و خودآگاهی
بنابراین ،حکمت اشراق در کل دیدگاهی معرفتی محسوب میشود .معرفت اشراقی نیز نوعی شناخت و
معرفت شهودی است که تنها از طریق درک باطنی و یا همان تأویل در معرفت شیعی دست یافتنی
است .بر این اساس مبانی نظریۀ تأویل را نخست در معرفتشناسی اشراقی باید جست.
معرفتشناسی اشراقی در گروی درک نظریۀ «إبصار» است ،إبصار در حکمت اشراق اشرف ادراکات
حسی است .بر اساس این نظریه ابصار نه به انطباع صورت مرئی از شئ و نه به خروج شعاع از بصر بلکه
تنها به مقابلۀ مستنیر (شئ نورانی با نور ذاتی و یا عرضی) با چشم سالم تحقق مییابد .البته به شرط عدم
حجاب بین باصر و مبصر که این در واقع حضور این دو برای هم است .ازاینرو ،سهروردی از إبصار به
«مشاهده» تعبیر میکند و همین امر به علم حضوری شهودی اشراقی منتهی می شود؛ لذا در حکمت
اشراق موجود نورانی از جمله نفس ناطقه که در زمرۀ انوار اسفهبدیه است به ذات خود آگاه است .زیرا بین
او و ذاتش حجابی نیست و ذات نورانی او برای خود ذات حضور دارد .در این مورد سهروردی میگوید:
«همۀ انوار مجرده باصرند و بصر ایشان به علمشان باز نمی گردد ،بلکه علم ایشان به بصرشان باز می-
گردد ».این علم حضوری نفس به اضافۀ اشراقیه بین نفس و مدرَک حاصل میشود (سهروردی ،1388،ج
 ،2ص  )214و از آن تعبیر به علم حضوری شهودی اتصالی میکند( .همو،1388 ،ج ،2ص )74
سهروردی مشاهده را تنها راه نیل به معرفت حقیقی اشیاء میداند؛ لذا معرفت از طریق تعریف به ذاتیات
را رد میکند و معتقد است کسی که شئ را ندیده باشد نمیتوان برای او شیء را آنچنان که هست تعریف
کرد و شیئ که به مشاهده در آمد دیگر نیازی به تعریف ندارد( .همو ،1388،ج  ،2ص  )73وی طبق
نظریۀ تشکیک مراتب سلسلۀ انوار ،شهود یا مشاهده را بر همۀ مراتب ادراک حسی و خیالی و عقلی
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اطالق میکند و باالترین مرتبۀ آن را متعلق به «عقل شهودی» میداند که فوق ادراک عقل استداللی
است.4
ویژگی دیگر حکمت اشراق «زبان رمز» است ،در بینش اشراقی فهم و بازگشایی رمز نردبان صعود به
عالم معنا و کشف حقیقت است .ازهمینرو ،در رسالة االبراج خاطر نشان میسازد« :و أیقن أن من حلّ
الرمز ،فظفر بالکنز( ».همو ،1388،ج  ،3ص )465
در مراتب باالی معرفت اشراقی نفس ناطقۀ انسانی به میزان تجرد از ماده به ادراک باطنی (ادراک خیالی
و عقلی) حقایق نورانی و مجرد نائل میگردد و به گنجینۀ معانی باطنی ظفر مییابد .ادراک باطنی نیز
برای نفس همچون ادراک ظاهری بدون واسطه و با کشف و شهود تحقق مییابد و به علم شهودی
نفس منتهی میشود .حکیم اشراقی مشاهده را برهان قاطع و استدالل عقلی را امری اقناعی میداند .او
هرچند با عقل استداللی آغاز میکند ،اما به عقل شهودی که قلۀ معرفتشناسی اشراقی است منتهی
میگردد و با عقل شهودی به شناختی دست مییابد که حصول آن برای عقل استداللی ناممکن است.
گذر از عقل استداللی به «عقل شهودی» از ویژگیهای خاص حکمت اشراق و بیانگر ماهیت حِکمی و
ذوقی آن است.
بنابراین ،حقیقت و معنای امور و پدیدارها تنها در سطح جهان محسوس ظاهر نمیشود .بلکه با توجه به
کثرت عوالمی که در طول هم قرار دارند معنای حقیقت آنها میتواند در مراتب عوالم دیگر آشکار شود.
این امر در سلسله مراتب جهانشناسی اشراقی قابل بررسی است؛ لذا «جهانشناسی اشراقی» به موازات
معرفتشناسی آن در نظریۀ تأویل اشراقی سهیم است.
جهانشناسی اشراقی عوالم سهگانۀ الهی ،عقالنی و مادی ،جهانشناسی مشائی را با عالمی میانی که در
حد واسط عالم مجرد محض و مادی محض واقع است ،تکمیل نموده است و طفره را از نظام عالم بر
طرف مینماید .سهروردی این مرتبه را در آثار حِکمی خود با عنوان عالم مثال ،عالم خیال و شرق میانی
و در آثار عرفانی به نام اقلیم هشتم مینامد و وجود این عالم را با برهان امکان اشرف و با استناد به
مشاهدات اولیاء و انبیاء و اساطین حکمت اثبات مینماید( .همو ،1388،ج  ،2صص  )154 -232طبق این
نظریه همانگونه که ادراک حسی در عالم ماده و محسوس رخ میدهد ،ادراک خیالی نیز متعلق به عالم
خیال و مثال است و صور خیال در این نشئه از وجود تحقق دارند .با توجه به ویژگی نیمه مجرد عالم
مثال و سازگاری آن با دو عالم عقل و حس (که در عین تجرد از ماده واجد صورت و مقدار است)،
سهروردی این عالم را عالم اشباح مجرده نامیده است که در آن هم صور محسوس که از عالم ماده
انسالخ یافتهاند حضور مییابند و هم حقایق باطنی (عقلی) که سهروردی از آنها با عنوان انوار مجردۀ
عقلی یاد میکند از عالم عقلی تنزل و در قالب مثالی تمثل مییابند و به نحو ادراک شهودی خیالی
ادراک میشوند .البته این مرتبه از ادراک برای نفس ناطقهای که با قطع تعلق از بدن و انسالخ از عالم
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مادی به عالم مثال راه مییابد ممکن است ،صاحبان این نفوس را سهروردی «اخوان تجرید» مینامد.
(همو ،1388 ،ج  ،2ص )252

بنابراین ،اصل بعد در نظریۀ تأویل اشراقی نظریۀ «حکیم متأله» است که سهروردی در مقدمۀ حکمة
االشراق و در طبقهبندی دانایان و علماء ،حکیم متأله را متوغل در حکمت بحثی و ذوقی تعریف میکند.
بر اساس این نظریه در این میان حکیم متأله که نوعی تجربۀ عرفانی را از سر گذرانده است میتواند
معنای حقیقی پدیدارها را با تأویل و ارجاع آنها به اصل و مبدأیی که در عوالم باالتر قرار دارد آشکار
سازد .در نزد حکیم متأله که بصیرت و چشم باطنش به چشماندازهای متکثر و در طول هم گشوده شده
نه سیر تاریخی رویدادها در چارچوب جهان پدیداری بلکه رویدادهای باطنی و اشراقی مهم و قابل توجه-
اند که در ساحَت شهود عقالنی و یا خیالی رخ میدهد و حکیم متأله برخوردار از ادراک شهودی قادر به
درک آن است.
اما اصل بنیادین تأویل اشراقی سهروردی ،سطور پایانی رسالۀ کلمة التصوف است آنجا که میگوید« :إقرأ
القرآن کأنه ما انزل إالّ فی شأنک فقط( ».همو ،1380 ،ج  ،4ص  )139این اصل نه تنها در مورد قرآن
بلکه در مورد سایر متون نیز کاربرد دارد .خواندن متن چونان چیزی که در پرتو تجربه زیسته خواننده و
تنها با توجه به آن معنا مییابد که در آن خوانندۀ متن ،مالک کشف و درک معنای متن است و ساختار و
قراردادهای زبانی و تاریخیت متن تعیین کنندۀ نهایی معنای متن نیستند و این به نوعی تأویل به رأی در
نظریۀ تأویلی سهروردی منتهی میگردد .البته با توجه به اینکه مقام تأویل از آنِ حکمای متأله است که
در رأس آنها و در باالترین مرتبه ،ائمۀ اطهار (ع) قرار دارند؛ تأویل به رأی در نظریۀ تأویلی سهروردی
به معنای نسبی بودن تأویل نبوده ،بلکه بر اساس مراتب تشکیکی معرفت و شهود ،هر طالب معرفتی قادر
است به میزان درجۀ شهودی و معرفتی خود به مرتبهای از حقیقت دست یابد.
در نهایت شاید بتوان نظریۀ تأویلی سهروردی را نوعی تأویل اشراقی یا تأویل عقلی شهودی بدانیم که نه
عقلی (استداللی) محض است و نه عرفانی و ذوقی محض.5
 -3نفس ناطقۀ انسانی در سلسله انوار اشراقی

سهرودی با نقد نظریۀ عقول عشره در جهانشناسی مشائی و با ارائۀ نظریۀ تضایف انوار ،قائل به انوار
قاهر طولی بیشمار و انوار قاهر عرضی است .وی با ارائۀ این نظریه ،عقول عشرۀ مشائی را به عنوان
مبادی عالی جهان ،گسترش داده و تکمیل نموده است و مراتب انوار را بدین ترتیب مطرح مینماید:
 -1نوراالنوار 2ـ انوار قاهرۀ طولی 3ـ انوار قاهرۀ عرضی (ارباب انواع) 4ـ انوار اسفهبدیه (نفوس ناطقۀ
فلکی و انسانی) .بنابراین ،مبدأ انوار ،نوراالنوار است که همۀ نورها باواسطه یا بیواسطه به او منتهی
میشوند .هرچند در نورشناسی اشراقی ،سرآغاز نظام نوری سهروردی ،حقیقت نور اسفهبدیه است .نفس
در فلسفۀ اشراق ،از نظر تعلیمی ،مبدأ قرار گرفته است و فهم هویت نظام نوری نیز براساس نوری بودن
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آن سامان مییابد؛ لذا اگرحقیقت نفس به درستی درک نگردد فهم نظام نوری و شناخت نوراالنوار نیز
میسر نمیشود که «من عرف نفسه فقد عرف ربه».
حقیقت نور اسفهبدیه در حکمت اشراق شامل نفوس فلکی و نفوس انسانی میشود« :ما اصاب من
مصیبة فیاالرض و ال فی انفسکم الّا فی کتاب من قبل أن نبرأها» (الحدید)22 /
شیخ اشراق در ذیل این آیه« ،کتاب» را که امور و وقایع قبل از وقوع در آن نقش میبندند ،همان نفوس
فلکی میداند که از اصل ملکوتند:
« نفوس فلکی از اصل ملکوتند و اگر نه شواغل بدن بودی متنقش شدی به نفوس فلکی؛ و نفوس فلکـی
عالم به لوازم حرکاتشان و آنچه باشد و بود( ».همان ،ج  ،3ص )176
براین اساس همۀ موجودات و حوادث جهان مادی ،با تمام ویژگیهای خویش در افالک نقش بستهانـد و
نقش هر موجودی از جمله انسانها با تمامی اوصاف واحوال و حوادث زندگیشان در آنجا به نحو کامل و
اتم موجود است.
بنابر آنچه بیان گردید ،سهروردی حقیقت نفس ناطقه را «نوراسفهبد» و در برخی موارد «سپهبد ناسوت»
خوانده است و نور اسفهبد را همان معنایی میداند که در کالم الهی با عناوین «قلب» و «روح» در آیاتی
همانند« :نزل به الروح االمین علی قلبک» (الشعراء 194 /ـ  )193و «ان اهلل یحول بین المرء و قلبه و أنّه
الیه تحشرون» (االنفال)24 /
و در فارسی با لفظ روان گویا آمده است .وی معتقد است این همان است که حکماء آن را «نفس ناطقه»
مینامند .چنانچه در آیۀ « ...و نفخت فیه من روحی»(سجده )9/منظور از روح را همان نفس ناطقه
دانسته که از جانب طلسم نوع انسانی که بخشندۀ نفسهای ما و مکمل انسان است و شارع آن را
روحالقدس و اهل حکمت «عقل فعال» مینامند بر مزاج کامل انسان تعلق گرفته است که این داللت بر
تجرد ،نورانیت و شرافت نفس ناطقه دارد( .سهروردی،1388 ،ج  ،3صص )127،410،86،97،
سلسله انوار اشراقی بر دو قسم ذاتی (جوهری) و عرضی هستند و نورانیت نفس همانند انوار قاهرۀ ذاتی
است نه همچون نور خورشید که نور عرضی است .سهروردی در تحلیل این مطلب به آیۀ نور استناد
میکند:
«مثل نوره کمشکوة» (نور )35 /و آیۀ «مثالً کلمة طیبة» (ابراهیم )24 /یعنی نورانیت کلمۀ صغری.
(همو ،1388 ،ج  ،3ص  )221در ذیل این آیات ،شیخ اشراق تصریح مینماید خداوند کلماتی دارد که
عبارتند از :کلمات کبری و کلمات وسطی و کلمات صغری .کلمات کبری نماد عقول است که اولین کلمه
نور اقرب است و فراتر از آن کلمهای نیست و آخرین این کلمات جبرئیل (ع) است و ارواح آدمیان نیز از
این کلمۀ آخر هستند (منظور از روح در نزد سهروردی همان نفوس انسانی هستند؛ چنانچه خود بیان
میدارد «هر که را روح است کلمه است ،بلکه هر دو اسم یک حقیقت است در آنچه تعلق بیشتر دارد»)...
(همو ،1388،ج  ،3ص )219
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طبق نظر سهروردی کلمۀ صغری تأویل از نفس ناطقه است و پاک بودن نفس ناطقه از هرگونه آلودگی،
تأویلی از نورانیت نفس ناطقه است که این نورانیت ذاتی نفس محسوب میشود.
 -4نفس ناطقه و نوراالنوار

در حکمت اشراق طبق نظر سهروردی نوراالنوار سه خلیفه دارد :خورشید در آسمان ،آتش در عناصر و
نفس ناطقۀ انسانی در جهان مادی .بنابراین ،نفس نورانی انسانی که در پایینترین مرتبۀ عالم انوار واقع
است ،به عنوان خلیفۀ نوراالنوار در زمین معرفی می شود؛ (همو ،1388 ،ج  ،3ص  )195وی در تأیید این
مطلب به آیات زیر در قرآن استناد میکند:
«هو الذی جعلکم خالئف فی االرض و رفع بعضکم فوق بعض» (األنعام)165 /
«یا داود انّا جعلناک خلیفة فی االرض» (ص)26 /
«انی جاعل فی االرض خلیفة» (البقرة)30 /
طبق نظر سهروردی در این آیات ،منظور از «خلیفه» همان نفس ناطقۀ انسانی است و داود (ع) رمزی از
این نفس ناطقه و کامله میباشد که جانشین خدا بر روی زمین است .مطابق آیات مطرح شده ،نفس
ناطقه به عنوان خلیفۀ خداوند بر اساس اعمال ،همت و معرفت و کسب فضیلت ،در مراتب مختلفی قرار
میگیرد .بعضی از این نفوس تا مقام عقل مجرد تعالی مییابند و برخی در سایر مراتب تشکیکی طی
طریق میکنند .سهروردی نیز با استناد به آیات فوق به بیان ویژگیهای خلیفۀ نوراالنوار میپردازد« :و
قبیح باشد از خلیفۀ خدا که ملک فانی او سبب بطالن ملک عالم دائم او گردد و این در حق ملوک
ظاهرتر است .زیرا که قبیح است که در آخرت پیشی گیرند بر ایشان کسانی که ایشان زیر دست او بوده
باشد( ».همو،1388،ج  ،3ص )194
از بیانات شیخ اشراق استنباط میشود که نفس ناطقه به عنوان نوری از انوار الهی باقی به بقای مبدأ
است و از بین نمیرود .هر چند با مرگ بدن او از بین برود .بر این اساس با توجه به اصل نورانی نفس
ناطقه ،سهروردی سیر تکاملی آن را با استناد به آیات قرآنی ،در نهایت به سوی مبدأ نورانی ترسیم
مینماید« :یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة» (الفجر« )28 -27 /الی ربک
یومئذالمساق» (القیامة« )30 /وان الی ربک الرجعی» (العلق )28 /با توجه به مفهوم آیات ،نفس انسان
واجد دو سیر صعودی و نزولی است :الف) سیر نزولی که در این مرحله از مبدأ نورانی افاضه شده است و
در عالم مادی به بدن مادی تعلق میگیرد .ب) سیر صعودی که در این مرحله به سوی مبدأ نورانی
خویش تعالی مییابد و از عالم ماده فاصله میگیرد و این همان بالقوه بودن نفس ناطقه است که این
بدن و قوای بدنی را به کار می گیرد تا بتواند به عالم انوار نائل شود و با نیل به این مرتبه نفس به تکامل
میرسد و استعدادهای او بالفعل میشوند .بر اساس این آیات ،سهروردی نفس را به نوراالنوار ارجاع
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میدهد که سوق و توجه نفس به سوی خداست؛ آن چنان که پرتوهای خورشید از او بوده و به سوی
منبع خود که خورشید است باز میگردند .در این صورت نفس با مرگ بدن به مبدأ الهی خویش ملحق
شده است و باقی به بقای اوست و این امر ارتباط ناگسستنی خداوند وانسان و مسیر تعالی او را بیان
میکند( .همو،1388،ج  ،3صص  169ـ )170
به این ترتیب ،عالقهای که بین بدن و نفس وجود دارد عالقۀ شوقی است نه عالقۀ علّی .به همین علت
با مرگ بدن نفس از بین نمیرود و باقی است و در سیر صعودی خود به عالم ملکوت میپیوندد و در
نهایت به مرحلهای میرسد که میتواند بر جهان ملک فرمانروایی نماید .با توجه به این بیانات
سهروردی ،میتوان به تأویل آیات زیر که سهروردی به کار برده است دست یافت« :التحسبن الذین
قتلوافی سبیل اهلل امواتابل احیاء عندربهم و یرزقون» (العمران)169 /؛ لذا سهرودی «عند ربهم» و
«یرزقون» را چنین تأویل میکند« :اینها درحضرت حق تعالی زندهاند ،زنده به ذوات مُدرِک ایشان
(عندربهم) هستند ،یعنی متبری از جهت و حیز و برخاستن شواغل جسمانیاند( ،یرزقون) یعنی از انوار
الهی آنان را روزی میدهد( ».همان) از نظر سهروردی بر اساس این آیه نفوس به بقای علت خود که
همان عقول و ذوات مدرِک ایشان هستند باقیاند .بنابراین ،منظور از روزیای که از انوار دریافت میشود
نیز نور وجود و بقاء است که دائماً از انوار مافوق کسب میکنند .سهروردی به آیۀ دیگری نیز مبنی بر
تأکید و اثبات این امر استناد کرده است« :.والتقولوا لمن یقتل فی سبیل اهلل اموات بل احیاء ولکن
التشعرون» (البقرة )154 /اما نفوس ناطقهای که محصور در ابدان ظلمانی و محجوب در حجابهای
مادیاند از درک این حقیقت محروم هستند؛ لذا رهایی از بند مادیت و غلبۀ نفس بر امور مادی و ظلمانی
جهت نیل به حقیقت ضروری است.
 -5کیفیت وجود نفس و علت وجود آن

سهروردی آیات مربوط به نفس را با نظرگاه اشراقی و بر اساس مبانی اشراقی تأویل مینماید .در جهان-
شناسی اشراقی سهروردی با اثبات انوار قاهر (عقول) طولی و عرضی بیشمار ،تعداد عقول را بیش از ده
عقل مشائی میداند و در این زمینه ،نظر خویش را مستند به آیات الهی کرده است« :و ما یعلم جنود
ربک الّا هو» (المدثر )31 /و (یخلق ما التعملون» (النحل )8 /تأویل سهروردی از این آیات ارائۀ نظریۀ
تضایف انوار و عقول طولی و عرضی بیشمار است و معتقد است که تعداد عقول فقط برای خداوند معلوم
است .بنابراین ،وی با رد نظر مشائین مبنی انحصار عقول در ده عقل ،به اثبات عقول عرضی و
ربالنوعها در نظام آفرینش نائل میگردد که از اساسیترین اصول حکمت اشراق نیز اعتقاد به عالم
ربالنوعی و مثالی است .در دیدگاه اشراقی ارباب انواع مدبر عالم عنصریات هستند که این انوار در عرض
یکدیگر قرار گرفتهاند و جز به شدت و ضعف در رتبۀ وجودی نسبت به هم برتری ندارند و تدبیر عالم
عنصریات را بر عهده دارند .هر موجودی در عالم ماده ،دارای ربالنوعی در عالم ملکوت است بر این

تأویل اشراقی سهروردی از آیات ...

65

اساس مدبر امور انسانی ربالنوع انسانی است و او همان «سروش» در حکمت باستان ایران و «جبرئیل»
در تعالیم اسالمی است .به عبارت دیگر :سهروردی در ابتدا همانند مشائین نفس را صادر از آخرین مرتبۀ
سلسلۀ عقول یعنی «عقل فعال» میداند که جهان عنصری و مادی نیز از او صادر میگردد ،درحالیکه در
حکمة االشراق با اثبات ربالنوعها ،نفس مدبره از رب النوع انسان که در سلسلۀ انوار قاهرۀ عرضی است
صادر میگردد .عالوه بر آیات فوق سهروردی برای اثبات نفس ناطقۀ انسانی به آیات دیگری از قرآن نیز
استناد میکند« :قل الروح من امر ربی»(اسراء )85/و یا آیۀ « ...روح منه( »...نساء)171/منظور از روح را
در این آیات همان نفس ناطقه میداند که امری روحانی و از عالم ملکوت و مقید به ربوبیت است و
زمانیکه مزاج انسان که در مقایسه با حیوانات کاملترین مزاج است به حد اعتدال خود رسید از جانب نور
قاهری که صاحب طلسم نوع ناطق و از بزرگان عالم ملکوت است نور مدبری که «اسفهبد ناسوت»
نامیده میشود به انسان اعطا میگردد و این نور مدبر که مجرد و متصرف در بدن انسان است همان
«انائیت» انسان است« :مزاج انسان کاملترین و معتدلترین مزاج است به همین دلیل از واهبالصور
درخواست کمال کرد .نور چیرهای که رباالنوع انسانی است یعنی جبرئیل (ع) ،پایۀ بزرگان عالم ملکوت،
روانبخش ،روحالقدس بخشندۀ دانش ،توان ،زندگی ،فضیلت است .بر ترکیب عالی انسان ،نورمجردی را
میبخشد که در بدن انسان تصرف میکند و آن نور مدبر ،سپهبد جهان مادی است که با «من» به خود
اشاره میکند .پس چون مزاج تمام شد و راست گشت ،نفسی آن مزاج را حاصل شود الیق آن مزاج».
(همو ،1388 ،ج  ،2صص  )127 ،201-202بر این اساس مطابق با مطالبی که مطرح گردید؛ ربالنوع
انسان در سلسله انوار عرضی در باالترین رتبه قرار دارد؛ لذا نفس ناطقۀ انسانی نیز از مراتب عالی وجود
بوده و از وجود کاملتری برخوردار است .این مطلب تأویلی است که سهروردی ذیل آیات زیر بیان کرده
است« :فاذا سوَّیته و نفخت فیه من روحی» (سجده )9 /و «أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا»
(التحریم)12 /
پس این نور مدبر ،همان نفس ناطقۀ انسانی است و نفس ناطقه در نزد حکیم عبارت است از جوهر عقلی
وحدانی که در عالم عنصری و عالم اثیری نمیباشد ،بلکه در عالم سماوات است( .همو ،1388 ،ج ،2
صص  )266 -267وی برای اثبات این امر به آیۀ مقابل استناد میکند« :فی مقعد صدق ملیک مقتدر»
(القمر )55 /که در دیدگاه تأویلی سهروردی (فی مقعد صدق )...اشاره به عالم مجردات دارد .به این
صورت که نفس روح الهی بری از عالم اجسام است .از این رو ،فرقی بین نفس و عقول نیست ،مگر در
تصرف در اجسام( .همو ،1388 ،ج  ،3ص  )148مطابق نظر شیخ اشراق ،نفس و عقل هر دو از عالم نور
هستند .اما عقول کامالً بری از ماده و جسمانیت بوده و فقط واسطۀ فیض بر مخلوقات است ،ولی نفس
ناطقه به بدن مادی تعلق گرفته است و از این جهت کامالً بری از ماده نیست؛ ولی در سیر تکاملی خود،
مسیر تعالی و تجرد را طی کرده است و به مرتبۀ تجرد کامل نائل میگردد .سهروردی برای بیان این
تفاوت به آیات مقابل اشاره نموده است« :فالسابقات سبقاً» (النازعات )4 /و «فالمدبرات امراً» (النازعات/
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 )5مطابق نظر وی« ،سابقات» به عقول اشاره دارند که مفارق محضاند و هیچ تصرفی در ماده ندارند و
اینها همان کلمات کبری هستند و «مدبرات» که کلمات صغری هستند 6همان نفوساند که مدبر و
متصرف در اجساماند و به تدبیر آنها میپردازند .در حکمت اشراق ،عقول که در نظام آفرینش تدبیر امور
را بر عهده دارند واسطۀ فیض خداوند بر مخلوقات هستند« :والسماء بَنَینهاها بأید» (الذاریات )47 /و آیۀ
«انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاماً» (یس )71 /در تأویل سهروردی ،منظور از عبارات «ایدینا و بأید»
این است که حق تعالی را دستها جواهر روحانیاند نه جواهر جسمانی ،یعنی خداوند برای فیض به
مخلوقات واسطههایی روحانی دارد نه جسمانی و عقول ،همان واسطههایی هستند که خداوند از طریق
آنها امور موجودات را تدبیر میکند .به این ترتیب طبق نظریۀ اشراقی سهروردی برای هر نوع مادی و
ابدانی که دارای نفوس است ،ربّالنوعی وجود دارد« :و حق تعالی را هم کلمات وسطیاند ،اما کلمات
کبری آنند که در کتاب الهی گفت« :فالسابقات سبقاً فالمدبرات امراً»(نازعات4/و« ،)5فالسابقات سبقاً»
کلمات کبریست «فالمدبرات امراً» مالئکه محرکات افالکند که کلمات وسطیاند( ».همو ،1388 ،ج ،3
ص  )219طبق تأویلی که گذشت ،منظور از مدبرات امر ،طبق تصریح سهروردی ،مالئکۀ مدبر افالک یا
همان نفوس فلکیاند .کلمات کبری عقول مجرد هستند و آخرین کلمه ،جبرئیل (یا همان عقل فعال در
حکمت مشاء) است که کلمات صغری یا همان نفوس انسانی از او صادر میگردند .سهروردی در رسالۀ
آواز پر جبرئیل که رسالهای رمزی است به این مسئله در قالب رمز پرداخته و میگوید« :چون از روح
قدسی شعاعی فرو افتاد شعاع او آن کلمه است که او را کلمۀ صغری میخوانند .نبینی آنجا که حق تعالی
گفت« :وجعل الذین کفروا السفلی وکلمة اهلل هی العلیا» (التوبة )40 /کافران را نیز کلمه است اال آنست
که کلمۀ ایشان صدا آمیز است .زیرا که ایشان را روان است و از پر چپش (جبرئیل) که قدری ظلمت با
اوست سایهای فرو افتاد ،عالم زور و غرور آنست( ».همان،ص )221در اینجا «کلمه» رمزی است از هر
آنچه جنبۀ روحانیت دارد و دارای روح میباشد و هر موجودی که مجرد از ماده و جسمانیت است .پس نه
تنها عقول ،بلکه نفوس انسانی و فلکی را هم شامل میشود .از این رو ،کلمات خدا سه دسته است :الف)
کلمات کبری که نماد عقولند .ب) کلمات وسطی که رمزی از نفوس افالکند .ج) کلمات صغری که همان
نفوس بشریاند .شیخ اشراق منظور از کلمه را همان نفس ناطقۀ انسانی میداند و عالم زور و غرور ،در
تفکر اشراقی رمزی از عالم جسمانیات است ،عالمی که هم جهان محسوس و مادی شامل میشود و هم
کالبد و جسم انسانی و در کل هر چیزی که جنبۀ جسمانی داشته باشد دربرمیگیرد و این تأویلی از بیان
سهروردی است« :گفتم این قریه که حق تعالی گفت «اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها» (األعراف/
 )99چیست؟ گفت آن عالم غرور است که محل تصرف کلمۀ صغری است و کلمۀ صغری نیز قریهای
است بسر خویش .زیرا که خدای تعالی گفت« :تلک القری نقصه علیک منها قائم و حصید» (هود،)100 /
آنچه قائم است کلمه است و آنچه حصید است هیکل کلمه است که خراب میشود( ».همان ،ص )223
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کلمه که همان روح و نفس است باقی است ،اما محل آن (عالم زور و غرور) از بین میرود .سهروردی با
توجه به این مطالب به تأویل این آیات میپردازد« :ما نفدت کلمات اهلل» (لقمان )27 /و «لنفد البحر قبل
أن تنفد کلمات ربی» (الکهف« )109 /و از کلمۀ کبری که آخر کبریاتست کلمات صغری بیحد ظاهرند
که در حصر و بیان نگنجند؛ چنانکه در کتاب ربانی اشارت کرد( ».همو ،1388 ،ج  ،3ص )156
 -6شرافت و کرامت نفس انسانی

نفس انسانی از نظر سهروردی شریفترین مخلوقات بوده و شریفترین حادثی است که به هیوال تعلق
دارد؛ لذا در تأویل آیۀ شریفۀ« :لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم» (التین )4 /میگوید« :جانورانی که
ایشان ناطق نیستند ،چون از نبات شریفترند الجرم سرنگون نشدند ،بلکه سر باالی ایشان میانه شدند و
مردم چون بر همه زیادت شد بنفس ناطقه سرش به سوی آسمان آمد راست؛ و قامت او راست گشت از
بهر شرف نفس او و اعتدال تن او و مناسبت صورتهای او( ».همان ،ص  )158از نظر شیخ اشراق
خداوند به تمام موجودات آنچه را که شایستگی داشتهاند اعطا نموده است .ازاینرو ،در بین همۀ
مخلوقات ،به انسان که از مرتبۀ باالتری از اعتدال برخوردار است نفس ناطقه که شریفترین مخلوقات
است اعطا شده است .در آیات دیگری نیز کرامت انسان به خاطر بهرهمندی از نفس ناطقه مطرح شده
است« :و صورکم فاحسن صورکم» (المؤمن (غافر) )64 /و همچنین آیۀ «و لقد کرمنا بنی آدم» (األسراء/
 )70در تأویل سهروردی عبارت «کرمنا» در آیۀ فوق اشاره به این امر دارد که نفس انسانی که جوهر او
باقی و ایمن از فساد بوده ،مستعد تحصیل معارف و فضایل است .او با استناد به آیۀ ذیل این امر را بیان
کرده است:
« ...و فضلناهم فی البر و البحر و رزقنهم من الطیبات و فضلنهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیالً» ،مطابق
دیدگاه سهروردی منظور از «البر» مدارک حسی و «البحر» مدارک عقلی است .منظور از «و رزقناهم من
الطیبات» این است که علوم یقینی و حقیقی به او تعلیم دادیم و منظور از «و فضلنهم علی کثیرممن
خلقنا تفضیالً» بیان این مسأله است که انسان در نهایت آراستگی و اعتدال مزاج آفریده شده است و
دارای قوۀ مدرکه و محرکه ،عقل عملی و نظری است و بر این اساس بر سایر حیوانات زمینی برتری دارد
(همو ،1388 ،ج  ،3ص  )156و در آیۀ «وأسبَغ علیکم نِعَمَهُ ظاهرةً وباطنةً» (لقمان )20 /او منظور از
ظاهر را مدارک حسی و منظور از باطن را مدارک عقلی میداند که مطابق با این امر ،خداوند تمام علوم
خود را در اختیار انسان قرار داده است و این امر به خاطر شرافت انسان و برتری او بر سایر مخلوقات
میباشد.
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 -7اوصاف و ویژگیهای نفس

الف) حدوث نفس
با توجه به مطالبی که مطرح گردید سهروردی قائل به حدوث نفس است 7و آن را با استدالل عقلی اثبات
مینماید( .سهروردی ،1388 ،ج  ،4ص 53و همان ،ج  ،2ص  )202عالوه بر این ،او به آیات قرآن نیز
استناد میکند« :فأرسلنا اِلیهاروحَنا»(مریم )17/و «الهِبَ لکِ غالماًزکیاً»(مریم )19/و بعد از آفرینش
جسم میفرماید« :ثمّ أنشاناه خلقاًآخرَ»(مؤمنون)14/طبق نظر تأویلی سهروردی آیات به این امر اشاره
دارند که بعد از آفرینش جسم ،خداوند نفس ناطقه را خلق میکند .بنابراین ،نفس حادث با حدوث بدن
است( .سهروردی ،1388 ،ج  ،4صص  .)53 -54پس خداوند با آفرینش ابدان ،نفوسی را برای آنها خلق
میکند که در آیۀ مبارکه فرموده« :أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا» (تحریم )12/و پس از ساخت
بدن و آراستن آن از روح نفسانی خود در او دمید .وی منظور از روح را که در آیات فوق آمده است ،همان
نفس ناطقۀ انسانی میداند( .همان ،ج  ،2صص )266 -267
ب) تجرد نفس
در حکمت اسالمی نفس امری مجرد از ماده است .هر چند همانند عقول ،تجرد کامل ندارد .زیرا به تدبیر
صیاصی مادی میپردازد ،ولی خود امری غیر مادی است .سهروردی ابتدا دالیلی عقلی بر این امر ارائه
می دهد (سهروردی ،1388 ،ج  ،3صص  24و  )259و سپس به آیات قرآن استناد نموده است و نظرات
خود را در تأویل آیات نورانی قرآن بیان میکند« :یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة
مرضیة» (الفجر )28 -27 /و «تعرج المالئکة و الروح الیه» (المعارج )4 /از نظر سهروردی این آیات به
تجرد نفس داللت دارد و در عبارات «ارجعی و تعرج» بازگشت نفس به سوی پروردگار مطرح شده است.
همچنین ،در این بازگشت از تجرد نفس حکایت میکند؛ چرا که اگر مادی باشد ماده ،قابلیت عروج به
عالم مجردات را ندارد؛ و ظلمت صالحیت ندارد تا قدم در وادی نور که سراسر ادراک و معرفت است
بگذارد.
 -8تکامل نفس و مرگ

در علم النفس اشراقی ،نفس متعلق به عالم انوار است که در بند صیاصی ظلمانی اسیر گشته است؛ لذا
شوق و عشق به مبدأ داشته و در تالش است از عالم ماده و ظلمات رهایی یابد و به سوی نور و وادی
ابدی و نورانی خویش رجعت نماید( .همو ،1388 ،ج  ،2صص 225ـ )223
بنابراین ،طبق نظر سهروردی نفس ناطقۀ انسانی در عین حال که تجرد ذاتی دارد امری بالقوه است که
قدم در راه سلوک نهاده تا به مقام عقل و عقول بالفعل نائل شود .سالک راه حق که در پی پیوستن به
معشوق حقیقی خویش و حقیقت است ،زمانی که شواغل مادی از او برخیزد مطابق آیۀ «فی مقعدصدق
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عندملیک مقتدر» (القمر )55 /لذتی یابد بینهایت و به مشاهدۀ نوراالنوار و مأل اعلی و عجایب عالم نور
رسیده و دائماً در آن لذت باقی مانده و به حرم امن الهی وارد میگردد ،آنجا که سرای نور و وجود است.
از نظر سهروردی وقتی نفس از چنین جایگاه رفیعی بهرهمند گردد به عقول خواهد پیوست؛ چنانکه در
آیۀ «و اذا رأیت ثم رأیت نعیماً و ملکاًکبیراً» (الدهر )20 /اشاره شده است.
در این مرحله ،نفس ،از جملۀ فرشتگان مقرب میگردد و هرگز این جهان مادی و برزخی را به یاد نیاورده
است و از نگریستن در آن ننگ دارد .سهروردی در تأویل آیۀ مذکور بیان میکند ...« :اگر این شواغل
(شواغل مادی) از بین برود آن کس که کمال دارد لذتی بینهایت مییابد و حق تعالی از انوار جالل
خویش او را شربتها دهد روحانی چنانکه گفت« :وسقیهم ربهم شراباً طهوراً» (الدهر )21 /و این طایفه از
مرگ شواغل طبیعت برهند و از ظلمات بیرون شوند ،و بسر چشمۀ زندگی و دریاهای نور حقیقی روحانی
بپیوندند( ...همو ،1388 ،ج  ،3ص  )71وی منظور از شراب طهور را تأویل از نفس ناطقه میداند .اما باید
دانست که رهایی از ظلمت مادی برای انسان به آسانی میسر نیست؛ چنانچه شیخ نیز این نکته را یادآور
شده است آنجا که میگوید« :و بدن انسان بر مثال شهریست ،اعضای او کوههای او و رگهای او جوی-
هاست که در کوچه راندهاند و حواس او پیشهوراناند که هر یک به کاری مشغولند ...نفس گاویست که
در این شهر خرابیها میکند و او را دو سراست یکی حرص و یکی امل و رنگی خوش دارد ،زردی روشن
است فریبنده ،هر که در او نظر کند خرم شود« ،صفراء فاقع لونها تسر الناظرین» (البقرة )69 /نه پیر است
که بحکم «البرکة مع اکابرکم» بدو تمسک جویند ،نه جوانست که بفتوای «الشباب شعبة من الجنون»
قلم تکلیف از وی بردارند ،نه مشروع در یابد ،نه معقول فهم کند ،نه به بهشت نازد ،نه از دوزخ ترسد که
«الفارض و ال بکر عوان بین ذلک» (البقرة )68 /نه به آهن ریاضت زمین بدن را بشکافد تا مستعد آن
شود که تخم عمل درو افشاند ،نه به دلو فکرت از چاه استنباط ،آب علم میکشد تا بهواسطۀ معلوم به
مجهول رسد .پیوسته در بیابان خودکامی چون افسار گسسته میگردد« ،ال ذلول تثیر االرض و التسقی
الحرث مسلمة الشیة فیها» (البقرة )71 /و هر گاوی الیق این قربان نیست و در هر شهری این چنین
گاوی نباشد و هر کسی را در آن دل نباشد که این گاو قربان تواند کردن و همه وقتی این توفیق به
کسی روی ننماید( ».همو ،1388 ،ج  ،2ص )291
سهروردی در این حکایت ،نفس امارۀ انسانی را (بر اساس آیاتی که بدانها استناد کرده است) مانند گاوی
میداند که پر از هوی و هوس است .انسانی که بخواهد در مسیر سیر و سلوک گام نهد باید این گاو (دل
بستگی به دنیا) را قربانی کند.
در مقابل آنان که جاهل به خدا و مالئکه هستند در جهل و شقاوت ابدی خواهند ماند؛ چنانچه سهروردی
به آیاتی در این زمینه استناد میکند:
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«من کان فی هذه أعمی فهو فیاالخرة أعمی و أضلَّ سبیالً» (بنی إسرائیل ،)72 /سهروردی منظور از
«أعمی» را ظلمت میداند و با استناد به آیۀ «ظلمت بعضها فوق بعض» (النور )40 /ظلمت را دوری از
خداوند و حجاب بین خدا و نفس ناطقه تلقی میکند و قائل است که این افراد دارای جهل مرکب بوده و
نسبت به حقیقت ،کر و کور هستند و حق را منکر و قائل به نقیض آن هستند .پس در این مرحله اگر
کسی نفس خود را آمادۀ دریافت انوار الهی نکند نفس او در عالم ظلمات باقی مانده و از عروج به جایگاه
حقیقی ناتوان میشود .زیرا راه اکتساب حق بهوسیلۀ جهل او مسدود است .اگر نفس رذل باشد بعد از
مفارقت از بدن دچار عذاب و تاریکی و ظلمت میگردد ،بین او و آرزوهای او (آرزوی عالم حسی) حجاب
میافتد؛ چنانکه در تنزیل نیز آمده است« :و حیل بینهم و بین ما یشتهون» (سباء )54 /که به تأویل
سهروردی ،قوتها از او ربوده میگردد .به عبارت دیگر :گوش شنوا و چشم بینا ندارد .روشنایی عالم
محسوس از او گرفته میشود .ترس و بیم که از لوازم تاریکی است بر او مسلط شده و به مجالست و
همنشینی با حشرات دچار میشود .علت این امر ،عدم توجه به عالم انوار و محبوس شدن در مادیات
است.
نکتۀ قابل توجه این است که مطابق با دیدگاه شیخ اشراق ،لذت به دو نوع عقلی و حسی تقسیم میشود.
منظور از لذتی که در تأویل آیات بیان گردید ،لذت عقلی است نه لذت حسی .وی معتقد است سالک راه
حق به لذت عقلی نائل میشود که قویتر از لذات حسی است؛ چنانکه ادراک عقل قویتر بوده و باطن را
در مییابد و مدرکات عقل نیز بینهایت است و در نهایت حقیقت مرگ در نزد سهروردی ،فنا و نابودی
نیست .بلکه مرگ یعنی قطع شدن ارتباط ارواح با ابدان و انتقال از حیات دنیوی به حیات برزخی؛ چنانکه
حضرت علی (ع) در سخنی گوهر بار فرمودهاند« :ایها الناس انا خلقنا و ایاکم للبقاء ال للفناء و لکنکم من
دار تفقلون...؛ ای مردم همانا ما و شما برای ماندن خلق شدهایم نه برای نابودی و فنا ،ولی از خانه (دنیا)
منتقل میشویم( ».مجلسی ،1403 ،ج  ، 73ص  )96سهروردی نیز با استناد به آیۀ شریفۀ «و ان الدار
االخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون» (عنکبوت)64/حیات ابدی را در عالم دیگر میداند( .سهروردی،
 ،1388ج  ،3ص )71
نتیجهگیری

با توجه به اهمیت نفس و علمالنفس در حکمت اشراق ،سهروردی آرای خود پیرامون نفس را به آیات
نورانی قرآن مستند نموده و تأویلی اشراقی از این آیات ارائه میدهد.
مبانی تأویل اشراقی سهروردی عبارتند از :نظریۀ «شهود» و مراتب آن در معرفتشناسی؛ نظریۀ «عالم
مثال» در جهانشناسی اشراقی به عنوان عالم میانی و جامع عوالم عقلی و حسی که از سویی معانی
مجرد در آن تمثل مییابند و از سویی دیگر ،نفوس ناطقه با خلع بدن به آن راه مییابند؛ «زبان رمز» که
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باب ورود به این عالم است و «حکیم متأله» و در رأس آن و در باالترین مرتبه ائمۀ اطهار (ع) که به
عنوان «قیم بالکتاب» قادر به رمزگشایی و ادراک معانی باطنی و عهدهدار تأویل آیات الهی هستند.
اما اصل بنیادین تأویل اشراقی سهروردی ،عبارت است از« :إقرأ القرآن کأنه ما انزل إالّ فی شأنک فقط»
که به نوعی تأویل به رأی در نظریۀ تأویلی سهروردی منتهی میگردد .اما این به معنای نسبی بودن
تأویل نبوده ،بلکه بر اساس مراتب تشکیکی معرفت و شهود ،هر طالب معرفتی قادر است به میزان درجۀ
شهودی و معرفتی خود به مرتبهای از حقیقت دست یابد.
در نهایت شاید بتوان نظریۀ تأویلی سهروردی را نوعی تأویل اشراقی یا تأویل عقلی شهودی نامید که
منحصر به فرد و مختص به او بوده و کمتر قابل مقایسه با سایر حکماء است.
پینوشت
 -1بر گرفته از مقالۀ «تأویل قرآن کریم در باور صدرالمتألهین» (نهلۀ غروی،1388 ،صص )17-4با تصرف و تلخیص .
 -2هر چند پیش از سهرورد ی سایر تأویل در تفکر اسالمی مطرح بوده است و غزالی به عنوان مفسر و متکلم شافعی و عین القضات
همدانی به عنوان عارف مسلمان به تأویل آیات قرآن پرداختهاند و حتی صاحب سبک و نظریهای تأویلی هستند ،اما در بین حکما و
فیلسوفان مسلمان استناد به آیات و روایات و تأویل فلسفی آنها به نحو مفصل و جامع ،نخستینبار توسط سهروردی انجام گرفته است
و پس از وی نیز این جریان در مالصدرا و حکمت متعالیه تداوم و تکامل یافته است.
 -3سهروردی در حکمۀ االشراق ،به اجمال و به تفصیل تصریح میکند که نور به معنای خودآگاهی است .به عبارتی هر مدرک ذات خود
نور لنفسه است و هر نور لنفسه مدرِک ذات خود است( .سهروردی،1388 ،ج  ،2صص )111-110
 -4رک :کمالی زاده ،بررسی مراتب شهود در معرفت شناسی اشراقی،1390صص115.-93
 -5رک :اصغری و کمالی زاده ،هرمنوتیک سهروردی،1391،ص125.
 -6توضیح کلمات صغری و کلمات کبری در ادامه بحث روشن می شود.
 -7هرچند سهروردی در برخی از رسائل عرفانی خود همانند عقل سرخ ،نفس را همچون افالطون «قدیم» میداند که در اینجا منظور،
حقیقت نور اسفهبدیه و یا ربالنوع انسانی است ،که قدیم است و نه نفوس خاص بشری؛ اما نظر اصلی او همان حدوث نفس است که با
براهین عقلی و ادلهی نقلی اثبات نموده است
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