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 ١٠٨

   و كالم اسالمي آينة معرفتفلسفهفصلنامة 

  1387پاييز                                        دانشگاه شهيد بهشتي،                                              

  
Research Journal of Islamic Philosophy and 
  Theology of Shahid Beheshti University     

  
  

  نور و مباحث مشترك آن در فلسفة اشراق و شعر مولوي
  

   ∗∗∗∗                                                                                                            محبوبه عبدالهي اهر                                               

  
  چكيده

حكمت و با رود است كه اصل و منشأ هستي به شمار مي» نور برتر« اشراق ةسفلاساس ف
 و سهروردي احيا رتبط استيونانيان قديم مخسرواني و پهلوي ايرانيان باستان و نيز حكمت 

  .  اين فلسفه، در دامن عرفان و حكمت اسالمي استةكنند
و ترادفات آن با بسامد باال در اشعار موالنا، متوجه جايگاه » نور «ةبا توجه به كاربرد واژ    

 در اين نوشته سعي شده است ،براين اساس. يمشو در افق فكري وي ميواژهخاص اين 
  .اسبات و مشابهات محتوايي نور در آثار سهروردي و اشعار موالنا بررسي و نمايانده شودمن

  .نور، حكمت اشراق، اشعار موالنا، مراتب هستي، نشĤت انساني :ديـان كليـاژگو
   

  مقدمه

 استعداد ةتابد و هر پديده و موجودي به انداز نور الهي مي، هستية، بر هم اشراقحكمت از نظر
كند و به  نور از جهت شدت و ضعف مراتبي پيدا مي، بر اين اساس.كنددريافت ميخود نور 

گيرد كه در قوس نزولي خود از اشتداد به تبع آن، هستي نيز در چند سطح وجودي قرار مي
 ذات و صفات الهي است، ةآن عوالم عالوه بر عالم الهوت كه مرتب. يابدضعف تجلي مي

  .عالم ملكوت و عالم ناسوتعالم جبروت، : زاند اعبارت
ترين آنها از جهت نورانيت، عالم ناسوت است كه انسان و ترين اين مراتب و ضعيفپايين    

شود و در اين جهان خاكي، آدمي تنها موجود دو بعدي است كه بعد دنياي مادي او را شامل مي
فس انساني است كه جسماني وي مربوط به اين دنياي سفلي و محسوس و بعد روحاني او، ن

                                                
 abdollahi346@yahoo. com         دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت معلم آذربايجان   -مربي دانشگاه پيام نور تبريز  ∗∗∗∗
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 ١٠٩

پس .  بين اين دو بعد، روح حيواني استةجوهري قدسي و از عالم علوي و غيب است و واسط
عقل و نفس و جسم و اين مشابهت با عالم كبير سبب شده . نشĤت وجودي در انسان نيز سه است

هريك از  حيات و توجه و تمركز او به طي  اما نوع زندگي انسان ؛تا او را عالم صغير خوانند
دهد و به دنبال اين نشĤت وجودي، وي را با مراتب هستي كه هم سطح با آن نشئه باشد پيوند مي

  . دشوهماهنگي و ارتباط، انوار وجودي او نيز به تبع آن، قوي يا ضعيف مي
. به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است» نور« اشراق سهروردي مباحث مربوط به ةدر فلسف    

 كه به زبان عربي است به طور ويژه به آن  االشراقةحكمـمتعدد خويش از جمله در وي در آثار 
 انواريههايي از آن به زبان فارسي در دست است كه كتاب  ولي ترجمه و شرح،موضوع پرداخته

 نيز كه مشتمل بر مجموعه آثار فارسي اوست مصنفاتسوم عة در مجمو. يكي از آنهاست
مورد اين حكمت  هاي متعددي درهمچنين پژوهش. ده استمباحثي در اين مورد طرح ش

  .امبرخي ازآنها در اين نوشته بهره برده صورت گرفته كه از
  اي است كه دكتر شميسا در اين باره در اشعار موالنا نيز به اندازه» نور «ةبازتاب واژ    
 نور در ايران ة اوج آن موالناست ظهور مجدد فلسفة مولويه كه نقطةظهور فرق«: گويدمي

ظهور ديگري هم در » نور«مذهب .  فكري اين فرقه نور و خورشيد استةاسالمي است و منظوم
 لذا با عنايت به ؛كه اشاره به حكمت اشراق سهروردي دارد) 39ص(» اشراق داشته است ةفلسف

در حكمت اشراق و اشعار مولوي، مشابهات آنها در اين زمينه » نور«مبحث مشترك يعني 
  .شودرسي ميبر
  

  حكمت اشراق
اي عرفاني است كه بدان از براي انسان، حقيقت اي وجداني و معاينهحكمت اشراق، مشاهده

لفظ اشراق همان طور كه در عالم محسوس داللت . گرددوجود چنانكه هست پديدار مي
 صبحگاهي در نخستين پرتو خورشيد ةاي كه در آن سپيددارد بر فروغ بامدادي و لحظه

آيد، در آسمان معقول جان نيز داللت دارد بر آني كه در آن نور مجرد معرفت به ديدار ميپ
-بر اين حكمت اطالق مي» اشراقي«گرايد و بدين اعتبار است كه نسبت پيدايي مي

  .)383صمعين، (گردد
  : موالنا  در بيان اين معني گويد    

  بـــم شـــي نيــابــآفتني ــا ببيتــ  چون شوي محرم گشايم با تو لب       
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  در طلوعش روز و شب را فرق، نه   رق نهــاك او را شــز روان پــج
  شب، نماند شب، چو او بارق شود   روز، آن باشد كه او شارق شود

  ت آفتاب اندر لبابــنان اســهمچ  ايد ذره پيش آفتاب؟ــون نمــچ
 )584- 4/587، مثنوي(

» .ر تنوير و اشراق عقل باشد، حكمت اشراق گويندهر نوع حكمتي را كه مبتني ب«پس     
يا به سخن ديگر، آن حكمتي را كه بنيان آن ) 32 ص،3ج، مجموعه مصنفاتسهروردي، (

است، حكمت اشراق نامند و آن ويژگي مشترك اشراقيون است » كشف«اشراقي كه عبارت از 
  ان قديم هم كه دربرگيرندة حكمت خسرواني ايرانيان باستان و نيز حكمت يوناني

 از شيخ اشراق به كار پس ولي به معني خاص، كلمة اشراق چنانكه در ايران اسالمي ،شودمي
مقصود همان حكمتي است كه سهروردي مبتني بر فلسفة مشايي بوعلي و تصوف «برده شود 

  .هاي فلسفي ايران باستان و يونان به وجود آورداسالمي و انديشه
 خود به ة استداللي را پايه والزمة است در عين حال، فلسفحكمت اشراقي، بر مبناي ذوق

 كمالي طالب ةآورد و تربيت منظم عقل نظري و نيروي استدالل را اولين مرحلشمار مي
اي بين عالم كوشد رابطه پس حكمت اشراقي حكمتي است كه مي،شماردمعرفت مي

  .)همانجا(استدالل و اشراق يا تفكر استداللي و شهود دروني ايجاد كند
 اسالمي، شيخ شهاب ة يونان، افالطون و پيشواي ايشان در فالسفةرئيس اشراقيون در فالسف    «

شيخ اشراق مبادي افالطونيان جديد و اصطالحات حكمت مغان را به . الدين سهروردي است
ت ، ولي از مقاالبيندهم آميخته و هر چند حكمت خود را بر قاعدة نور و ظلمت قدماي فرس مي

كند و برخالف ديدگاه ايشان ظلمت را امري مستقل ه پرهيز ميثنوية مجوس و عقايد ثنوية مانوي
داند طوري كه بيند بلكه نسبت آن با نور را نسبت عدم در برابر وجود ميدر مقابل نور نمي

  .گويي تصديق به وجود و حضور نور خود مستلزم تصديق به عدم ظلمت است
 ةت يعني افالطون در يونان و شيخ شهاب الدين سهروردي در ميان فالسفپيشوايان اين حكم    

اني و مشاهدة حقايق به كمك عنايات رباسالمي هر دو حكمت خويش را حاصل تجريد از بدن 
  .كنندشمارند و در آثار خود به اين تجربيات فردي اشاره ميمي
د از كالبـد  ويش، در هنگـام تجـر  ت نـور در ذات خـ   افالك نـوراني و رؤيـ    ةافالطون به مشاهد      

  . خود، اشاراتي كرده است
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افت ـيـ  تابش از راه ذوق و    ـهمچنين سهروردي نيز بيان كرده كه مطالب و حقايق مذكور در ك               
هشت الـي بيـست   ، ص  االشراق ةحكمـ سهروردي،( »راي او حاصل شده نه از راه فكر و انديشه         ـب

؛ 124-125 ، صارزش ميـراث صـوفيه    ين كـوب،    ؛ زر 66-67  ص ؛ عليجانيان، 279-280 ،و يك 
  .)؛ با تلخيص102، 21، صدر ادبيات فارسيفلسفي مفاهيم و اصطالحات يثربي، 

موالنا نيز در اشعار خويش به بيان اين تجربيات ذوقي و كشفي به وفور پرداخته بـراي مثـال در           
 در عالم انـوار اشـاراتي   ذيل، ضمن اشاره به نور ذات خويش، به حضورش در جمع مقربان           ابيات

  : كرده است
  ي بهايمـه كه بــرچــادند، گــها نهـامم بــن  هايم   ـــه چشمــگر بـــورم، بنــت نــرفــم گــالــع

  مي بخايمـن كه آن را هـزت مـگر به عــست، يك ذره زان نبرده ست    بنزان لقمه كس نخورده
  ي برآيمـتانه مــر دم مســته هــدار و خفــبي    ي از خلق سخت دورستـگر چرخ و عرش و كرس

  شادي و بزم و سورست، با خود از آن نيايم     م قصورستـورست، هم حور و هـان نـا جهـآن ج
  رآيمدلقه شان نگينم، در حلقه چون ـر ح       دردهـردان درون پـــت، مـــرده دار اســـريل پــجب

 )17800-4/17804، ديوان كبير(

  نور

اگر در جهان هستي چيزي باشد كه نياز به تعريف نداشته باشد به ناچار «خ اشراق معتقد است شي
تر از نور نيست، پس بايد خود ذاتاً ظاهر باشد و چون در عالم وجود چيزي ظاهرتر و روشن

:  اما اگر به دنبال تعريفي براي نور باشيم بايد بدانيم كه؛چيزي از نور بي نيازتر از تعريف نيست
نور آن است كه در حقيقت ذات خود، ظاهر بوده و ذاتاً عامل و سبب ظهور ديگران 

؛ 103-104، ص حكمت اشراق سهروردي؛ يثربي، 197، ص االشراقةحكمـسهروردي، (»گردد
  .)با تلخيص

  :موالنا اين ويژگي نور را، به غماز بودن آن تعبير كرده است    
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  ــاز باش همچــون نور   دهــان بسته تو غم  ! بگشادي؟خانهاز      به شهر  ما تو چه غم   
  )3/12163، ديوان كبير(       

  :داندر ميگ آنها را به واسطة حضور نور ميس رؤيت اشيا و تشخيص رن،و به اين سبب
  ن  سه   نور   را؟ــني پيــش  از  ايــنبي ا تــ  بز  و فور  راـــرخ  و ســني ســي ببيـك         

  )1/1121، يمثنو(
و حتي در خصوص شناسايي حقايق معنوي نيز بيان مي كند كه ادراك آنها منوط به تابش     

  :انوار عالم غيب است
  روشن و پيدا نكردي، همچو روز آن راه را  راه هستي كس نبردي گرنه نور روي او

 )7/34746، ديوان كبير(

اهللاُ نور السمواتِ و : فرمايدي نور مة سور35 ةبراي همين است كه خداوند تعالي در آي
ت، سبب ظهور هياكلِ ماهيات و ذات احدي). ها و زمين استر آسمانخدا، نو(االَرضِ 

 ص، 1زماني، ج(تاس» نور« يكي از اسماء حق تعالي، ،از اين رو. موجودات شده است
327(.  

  
  نور و ظلمت و رابطة آن با جهان هستي

نخست الزم است كه شناختي از هستي ) واجب الوجود(نواربراي رسيدن به تعريفي از نوراال
 نور و ظلمت قرار داده و واجب ةشيخ اشراق موجودات جهان را در دو مقول«. داشته باشيم

هرچيزي به لحاظ  كه اي كرده است و گفته استطبقه بندي مقوله الوجود را نيز با ممكنات
و ) جوهر(بي نياز از محل : ندايز بر دو قسمحقيقتش يا نور است و يا غير نور و هريك از آن ن

  ).عرض(نيازمند محل 
نور «است و نور نيازمند به محل، » نور مجرد«نور بي نياز از محل، همان جوهر نوري يا     

غير نور يا ظلمت بي نياز از محل، جوهر غاسق يا تاريك و به عبارت ديگر همان . است» عارض
واند و غير نور نيازمند به محل، همان مقوالت عرضي خمي» برزخ«جسم است كه آن را 

  .نامدمي» هيئت هاي ظلماني«ند كه آنها را امعروف
 ياد شده ةه سهروردي جهان هستي را در چهار مقول كيابيمبا توجه به موارد مذكور درمي    

له، يعني نور كند كه سه مقوله از اين چهار مقوبندي كرده است و با داليل متعدد اثبات ميطبقه
در وجود و پيدايش به امري جز خودشان ) عرض(و هيئت ظلماني ) جسم(عارض، جوهر غاسق 
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كند كه جسم در تحقق ذاتش نيازمند ند و آن نور مجرد است و چنين استدالل مي هستمحتاج
هيĤت ظلماني است و خود اين هيĤت ظلماني نيز در وجود وابسته به جسم است همچنين نور 

  .و نيازمند آن است) جسم( چون مشاراليه است، پس قائم به جوهر غاسق عارض هم
در اين بين فقط نور مجرد است كه در ذات خود و براي خود نور است و در ضمن مشاراليه     

شود، پس ذات خود را ادراك هم نيست لذا تنها موجودي است كه چون از خود غايب نمي
-يــژگــ اين دو از وي وال هم هست ذاتاً فيض بخش و فعهت نور بودن،همچنين به ج. كندمي

  توان گفت كه هر نور مجردي زنده و هر يــپس م. ده استــوجود زنــهاي م
  . اي نور مجرد استزنده

اگر اين نور مجرد هم در تحقق ذاتش محتاج باشد به ناچار محتاج به نوري كه افزايد و مي    
ب علّي  سلسلة انوار مجرده كه داراي ترته ذات خود باشد و چونخواهد بود كه قائم و استوار ب

و معلولي هستند، به طور بي نهايت محال است، بنابراين واجب است كه در نهايت به نوري 
 ةحكمـسهروردي، (است » نوراالنوار«منتهي شود كه وراي وي نور ديگر بدان سان نباشد و آن 

-99 سهروردي، ص اشراقتحكم؛ يثربي، 219-220، 211-215، 200-204، 198، صاالشراق
  . ) ، با تلخيص148، 112، 98
  : گويدبراين اساس است كه سهروردي در مورد كيفيت آن نور اعظم مي    

در عالم هستي چيزي اشد نوراً از آن نبود كه در حقيقت ذاتش نور بود آن كه خود متجلي 
 ةحكمـسهروردي، (براي چيز ديگري نبودو فياض لذاته بود بر هر قابلي و ذات او تابع و 

  .)243 االشراق، ص
عارش ــخواند و در اشموالنا نور مجرد را نور باقي و بي سايه و نور عارض را نور مستعار مي    

   وي در ابيــات زير ضمن بيان1.اوت آنها اشاراتي لطيف داردــمايز و تفـبه ت
حسي و مجرده در سلسلة انوار ي برخي از انوار ب علّي و معلولهاي اين انوار، به ترتويژگي
  :كندشاره ميهستي ا

  ال اندرونـــگ خيــنين رنـــهمچ  گ بي نور برونـد رنــت ديــنيس
  ليـُوار عـــس انــدرون از عكــوان  هاـاب و از ســرون از آفتــن بــاي
  ها حاصل استنور چشم از نور دل  ور چشم، خود نور دلستـور نــن
  كو ز نور عقل و حس، پاك و جداست  ور نور دل، نور خداستــ نازـــب
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  راـد تــدا شــور، پيـــد نــه ضــس بــپ  ديدي رنگ راـشب نبد نوري، ن
  ...ضد، نور، داني بي درنگ ه ن بــوي  گه ديد رنگـت، آنــديدن نورس

  مودــدا نـــوان پيـــد او را تــه ضـا بـت  نور حق را نيست ضدي در وجود
ـُا ال تـــارنـرم اَبصـجال ـُدرِكــ ـُو يــو ه               هــ   ن تو از موسي و كُهــدرِك بيـ

  )1122-1135/ 1، مثنوي(
اي از آن هاي نيازمند به نور مجرد تشكيل شده، سايهوي نيز اين جهان را كه از مجموعة مقوله    

ب راتر از حد زمان و مكان و مسبو ف حيات است ةشمارد كه اصل و ماينور ناب و مقدس مي
هاست و با وجود بي نشاني به هستي غبارآلود و سايه گون، روشنايي و حيات و تمام سبب

  2: بخشد و بقا و فناي اين عالم وابسته به آن نور اعلي و غني استتحرك مي
  ــايش ز نــــور تو باشــــد بقـــا و فنــ       جهان ســايه توست، روش از تــو دارد

  )3/13622، ديوان كبير(
-خواند و جهان را بي آن، مانند نقشي بي روح ميو آن نور را كه زنده است، جان هستي مي    

  : بيند
  مگر نور خدا باشد!  يش اين چه سلطان است     ببندخوداين پيدا وپنهانست،جهان نقش است و اوجان است

  ) 2/6014، ديوان كبير(
 

  رو چگونگي تكث) زيرين(و سافل ) نيبر(ارتباط نور عالي 

زيرا نور ، شودنور زيرين به نور برين محيط نمي« نوشته است كه االشراقةحكمـسهروردي در 
تاباند، با وجود اين چيرگي، گرداند و بر آن نور ميبرين همواره نور زيرين را مقهور خود مي

در هستي، انوار عالم .  و عشقي داردكند و نسبت به آن شوقينور زيرين، نور برين را مشاهده مي
  وجود كثير و متكثر است، لذا جهان وجود كالً از محبت و قهر انتظام 

؛ با 136، 133 ، صمجموعه مصنفات شيخ اشراق؛ 246-247، صاالشراقةحكمـ(»گيردمي
  .)تلخيص

  :موالنا چيرگي نور برين، بر نور زيرين را در ابيات زير به تصوير كشيده است    
  آنگهي جان سوي حق راغب شود  ب شودـس راكـور حـر نـق بـور حــن

  اه راهـــد شــدانــا بــايد تــاه بــش  م راهـد رسـه دانـب چـي راكـب بـاس
  حس را آن نور نيكو صاحب ست  سوي حسي رو كه نورش راكب ست

  ــن بود ور ايــلي نــور عــني نــمع  ق تزيين بودــور حــس را نــور حــن
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  )1290- 2/1293، مثنوي(
كه در متعـارف بعـضي    «- هستي اتِور قاهر و عالي است كه به همة ذركند كه اين ن و بيان مي      

ده عبارت است از هر معنـي كـه از اشـعة شـمس ذات واجـب درو تحركـي و هيجـاني، بـه                         متوح
ب  نمـود و حيـات مـي بخـشد و آنهـا را مجـذو      -)26ص،  6، ج صفا(» .حسب وجود به ظهور آيد    

  :كند، چنانكه موالنا نيز گويد خود مي
  !ه چون گريــــزي از جذبه عيانم؟       اي ذر گر نــور خود نبودي ذرات كـــي نمودي؟        

 )4/17792، ديوان كبير(

  ي رويمــ   مــــا به جذبة حق تعـــــالي م  ت از جـذب حقـسيـ          قــــل تعـــالوا آيت
  )4/17543، ديوان كبير(

 حركت نورهاي ناقص زيرين به سوي نور عالي كه از عشق آنها نسبت به آن انوار ،از اين رو    
حركت «چون از ديدگاه اين حكمت ، دشوشود سبب حيات و زندگي در هستي ميحاصل مي

تر است زيرا حركت مستدعي علت وجود نور است برخالف به طبيعت حيات نوريه نزديك
بنابراين اگر در اين عالم نوري نبود، . ي است و با ظلمات ميته مناسب استسكون كه امري عدم

 ، صاالشراقةحكمـسهروردي، (شداعم از نور قائم و يا نور عارض اصالً حركتي واقع نمي
329(.  

ل و تعالي نوار ضعيف را كه موجب حركت و تحوموالنا در ابيات متعدد اشتياق و عشق اين ا    
گيرد، بسيار زيبا به تصوير صورت مي) نور االنوار(قرب ايشان به حق آنهاست و در جهت ت

-داند كه با آن،كل هستي حيات ميو آن نور برتر را سبب افروخته شدن شمع عشق مي 3كشيده

  :يابد
  تــــا بشد صــــد هــــزار  سِر معلوم  نـور او شمــــع هاي عشـق فـــروخت

  )4/18450، ديوان كبير(
 

  سردي جهانـودي عشق بفـر نبــگ  ها ز موج عشق دان دور گردون 
  امياتـتي نــداي روح گشــي فـك  كي جمادي محو گشتي در نبات

  ميـريـد مــامله شـش حـكز نسيم  تي فداي آن دميـي گشـروح ك
  كي بدي پرّان و جويان چون ملخ   خـهريكي بر جا تُرُنجيدي چو ي

  
  لو همچون نهالــابد در عــمي شت    الــان آن كمــاشقــه عذره ذر
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  )3854- 5/3858، مثنوي(
كه به  و اين نوع حيات كه حاصل عشق است توأم با سرور و شادي است چون نورهايي    

 هاي بي پايان پياپي به همراه تابد، با خود لذتصورت متصل و پيوسته از انوار برين بر آنها مي
» سرور را با نور مناسبتي هست«: يمخواناز اين روست كه در اين حكمت مي. آوردمي

لذا هر قدر اين بهره در كسي اندك باشد حركت او نيز ) 345 ، صاالشراقةحكمـسهروردي، (
  4:كم و وجودش ناگزير سرد و بي روح است

  ه به طـــرب رقص كنانم       در خـــانه چون ذردر روزن مــن نـــور تو روزي كــه بتابد          
 )3/15700 ،ديوان كبير(

  زسردي است و ز ترّي كه همچو ريگ گراني  ه پاي بكوبي چو نور دست تو گيرد          چو ذر
 )6/32310، ديوان كبير(

  ام، اين رقص از او آموختمه  خورشيداو را ذرمن ازآن ماه روآموختم  آسمان، اين چرخاي         
 )3/14587ديوان كبير، (

يابيم كه چيرگي انوار ده در مورد رابطة نور عالي و سافل درميبا توجه به مطالب گفته ش    
عالي و محبت انوار زيرين، اشراقات انوار برين و عشق انوار زيرين و شهود آنها، منشأ تكثرات 

  .عالم وجود است
  

  مراتب هستي
خلقت جهان در عرفان نظري و حكمت اشراقي و ذوقي عبارت از تجلي حق است كه همه چيز 

  :به طور كلي در قوس نزولي خود داراي مراتب زير است» هستي«يد و از نظر اين فالسفه، را آفر
عالم عقل، و آن :  ذات و صفات الهي است، عوالم سه استةغير از عالم الهوت كه مرتب

ملكوت «خوانند و » عالم جبروت«ت و جهت از جملة وجوه و آن را اند مجرد از مادذواتي
ت و آن شند در مادت وليكن متصرف بااند مجرد از ماد آن ذواتي، و عالم نفس، و»بزرگ

خوانند و آن نيز بر دو » عالم ملك«خوانند و عالم جرم است و آن را » ملكوت كوچك«را 
مجموعه  سهروردي،(اتست ري است وآن افالكند و عالم عنصريعالم اثي: قسم است

  .)65  ص ،3ج، مصنفات شيخ اشراق
چنين ) الهوت و ناسوت(ترين اين عوالمد و ضعف انوار در باالترين و پايينموالنا به اشتدا    

  :كنداشاره مي
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  گشادنور الهوتي ز رحمت بسته ها را مي  چه ناسوتي ز ظلمت راه ها را بسته بود       هر
 )2/7727، ديوان كبير(

  
  چگونگي آفرينش مراتب هستي

  )مرتبة ذات و صفات الهي( عالم الهوت . 1
 شيخ اشراق در مورد كيفيت نوراالنوار .قرار داردق، نوراالنوار، در صدر اين مراتب ذات ح

  : گويد
 به حقيقت آن است كه او را در ذات و صفات خويش به هيچ چيز حاجت بدان كه غني

نيفتد و هرچه او را در ذات يا در صفات به غيري حاجت افتد فقير باشد و ملك به حق آن 
 پس ملك و غني مطلق ؛او را باشد و ذات او هيچ چيز را نباشداست كه ذات همه چيز 

واجب الوجودست كه همه در وجود و كمال محتاجند بدو و او را حاجت نيست به 
  .)46 ص، 3ج، مجموعه مصنفات شيخ اشراقسهروردي، (چيزي

 متجلي كند و از همين راهمي) اشراق(لذا ذات نخستين نور مطلق يعني خدا پيوسته نورافشاني    
 موالنا نيز به اعتبار فيضان وجود مطلق بر همة موجودات، او را نور منبسط ،از اين رو. شودمي

خوانده كه از شدت نورانيت نهان است و با وجود نهاني و المكاني، هر شش جهت را روشن و 
  5:دنمايبه طوري كه شعاع آفتاب در برابر آن ناچيز مي، غرق در نور خود كرده است

  ـــي صفاتش راببين باري ببين بــاري تجل  تش راز نور افشان ز نور افشان نتاني ديد ذا     
 )1/830، ديوان كبير(

  غلط انـــداز بگفتـه كه   خدايا تو   كجايي  همه در نور نهفته، همه در  لطف تو   خفته     
 )6/29999، ديوان كبير(

  ها و قطره ها را مست و دست انداز بينذره   آفتاب آسمان يك جام اوستزآفتابي كه      
 )4/20603ديوان كبير، (

  چ كيف اويي بودــط بي هيــحر نور منبســدر ب         ها وين رنگ ها و اسم ها صد توي بر تو جسم       
 )2/5763، ديوان كبير(

 ،ت بـري اسـت  با توجه به اينكه نوراالنوار، موجود مجرد قائم به ذات و از شائبة كثرت و ظلم                 «
  لــذا از او جــز نــور صــادر نمــي شــود و چــون واحــد اســت، جــز يــك نــور از او صــادر              

. است و تفاوت آنها جز به كمال و نقص به چيـز ديگـري نيـست               » نور مجرد «شود كه آن نيز     نمي
ايـن نـور در     . انـد و عده اي از پهلويان آن را بهمن ناميـده         » نور اقرب «سهروردي آن نور عظيم را      
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ــود ــر اســت ذات خ ــن  ، فقي ــي بــه اي ــت، غنــي         ول ــوار اس ــادر از نوراالن ــه اولــين ص ــبب ك س
 ص، 2، جمجموعـه مـصنفات شـيخ اشـراق      ؛  227-230 ، ص االشـراق ةحكمــ  سـهروردي، (»است
  .)، با تلخيص128-126

  
  )عالم عقول(عالم جبروت يا ملكوت بزرگ . 2

 جالل و ةز به سبب مشاهد نوراالنوار و نيةوسيل نيز از لحاظ بي نيازي و وجوبش بهنور اقرب
اين . است» عالم انوار«يا » عالم مجردات«كند كه ديگري را ايجاد مي» نور مجرد«بزرگي او 

كه انوار قاهره » رهانواره مدب«و » انوار قاهره«: ازشود كه عبارت است عالم، منقسم به طبقاتي مي
  . استايشان» نفوس«ره به ازاي مشائيان و انوار مدب» عقول« ازاي به

گونه وابستگي به آيد و هيچكه از جهت استغناي نور اقرب به وجود مي) عقول(انوار قاهره    
ند و ديگر،  هستانوار قاهرة اعلون، كه انوار طولية در نزول: ماده ندارد، خود بر دو قسم است

شود ه ناميده ميانوار قاهرة صورية عرضيه كه صادر از انوار قاهرة اعلون است، و انوار قاهرة سافل
ه و عرضيه انوار قاهره، ز عالم مجردات اعم از مراتب طولياين طبقه ا. اندكه همان ارباب اصنام

، 2، جمجموعه مصنفات شيخ اشراقسهروردي، (».شودخوانده مي» ملكوت بزرگ«يا » جبروت«
، حكمت اشراق سهروردي ؛ يثربي،261-263، 241-242، صاالشراقةحكمـ؛ 128و131 ص
  .)، با تلخيص148ص
شود، موالنا با عنوان اي از عالم مجردات محسوب ميانوار قاهره را كه از نظر سهروردي طبقه    

  6: در اشعارش به كار برده و به نور آن اشاره كرده است» عقل كل«

  كز آن معزول گشت افيون و بنگ و بادة شيره  ز نور عقل كل، عقلم چنان دنگ آمد و خيره    
  )35091، ترجيعات، ب 7، جكبيرديوان (

  :كند، گويدو در مقام مقايسة عقل جزوي انسان با عقل كل كه با واسطه نورش را از آن اخذ مي
  معدة حيوان هميشه پوست جوست    عقل عقلت مغز و عقل توست پوست

  د حالل ــالل آمــمغز، نغزان را ح    وي، از پوست دارد صد ماللـمغز ج
  ل كي گام بي ايقان نهد؟ــعقل ك     برهان دهدر عقل صدــونكه قشــچ
  اق دارد پر ز ماهــلِ عقل، آفــعق                  اهـر سيــد يكسـنـرها كــل، دفتــعق

  نور ماهش بر دل و جان بازغ است    ارغ استــدي فــاهي وز سپيــاز سي
 )2528- 3/2532، مثنوي(
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  )عالم نفوس(عالم ملكوت كوچك . 3

اي است كه از جهت استغناي انوار صورية عرضيه م مجردات، انوار مدبرهطبقه ديگر عال
كنند، اگرچه در آن اجسام نقش نبسته اند و اجسامي را تدبير ميايجاد شده) ارباب اصنام(

انوار مدبرة فلكية اسفهبديه، كه مدبرات افالكند و : شوندباشند و خود به دو نوع منقسم مي
اين طبقه از عالم مجردات را، كه به . باشدكه، مدبر كالبد مي)  ناطقهنفس(انوار مدبرة انسانيه

  ).همانجا(گويند» ملكوت«مشائيان است، » نفوس«ازاي 
را، ) رهعالم انوار قاهره و مدب(م مجردات با عنايت به مختصات نور مجرد است كه موالنا عال    

  : دانددان ميكه نور مجردند، زنده و سخن گو و نكته
  اندنكتـه داننـد و سخـن گوينـده  انده  زندهجهان چون ذره  ذرآن 

  ) 5/3591، مثنوي(
وي همچنين ضمن بيان قدرت آفرينندگي و تدبيرگري عقل كلـي و نفـس كلـي، بـر چيرگـي           

بينـد  كند و در نهايت اين انوار را مقهور نور عالي نوراالنوار مـي كيد ميأعقل كلي بر نفس كلي ت 
گردند و هر دم نيروي خالقيت و كياست خـود را، از            ز اشراق آن نور مستفيض مي     كه هر لحظه ا   

كنند و عـالم انـوار را در مقابـل عـالم ظلمـات كـه جهـان تحـوالت و كـون و فـساد و                    او اخذ مي  
  7:داندحركت است، جهان قرار و ثبات و دوام مي

  قانيص اندر ايد كه ربي ســه رقــب  ر پارة ماـخنك آن زماني كه ه...
    رمست از وي گرانيــرد ســكه گي  جا و غيريـاند، در آنـراني نمــگ

  چنان كه تو ناطق در آن خيره ماني  زاي خامشـفت اندر آيند اجـبگ
    ابد لسانيــاني بيــي لســا بــه تــك  !ليـچه ها مي كند مادر نفس ك

  ه رسم نهاني؟ــد، بــفرستيـكيت م  استــي، به هر دم كيايا نفس كل
  ر دم كسي مي كند مستعانيـه هــب  آن عقل كل راي، كهكلمگوعقل

  عانيــحر مــايد ز بــي نيــر آبــگ  يكه آن عقل كلي شود جهل كل
 )33295-7/33301، ديوان كبير(

  رآمد شد مثال كاروانستيد و اين اجزا           تو عقل كل چو شهري دان، سواد شهر نفس كل
 )5/26685، ديوان كبير(

  
  )ملك، شهادت، خلق(عالم ناسوت . 4
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عالم اثيري و آن افالكند و عالم عنصريات كه : پيشتر گفته شد كه عالم جرم بر دو قسم است
چون سهروردي اشراقات انوار برين و عشق انوار . شودانسان و دنياي محسوس او را شامل مي

 را معشوقي است كه آن، جز داند، هر فلكيزيرين و شهود آنها را منشأ تكثرات عالم وجود مي
با توجه به «توان چنين بيان كرد كه علت او نيست، از اين رو صورت حال آفرينش افالك را مي

غني، لذا دو چيز از ) نور االنوار(ذاتاً فقير است و به سبب نور اول ) معلول اول(اينكه نور اقرب 
كه نور اقرب از لحاظ بي نيازي به اين صورت . شود، يكي نور مجرد و ديگر برزخاو صادر مي

   نوراالنوار، نور مجرد ديگري ايجاد ةو وجوبش به وسيل
 ولي در مقام ،اي از عالم مجردات استاست كه طبقه) عقول(» انوار قاهره«كند كه عالم مي

بيند و نياز و تاريكي ذاتش بر او آشكار  خود با نوراالنوار، خود را تاريك و ظلماني ميةمقايس
اين سايه همان برزخ اعلي است كه . كنداي از او آماده ميود و زمينه را براي پيدايش سايهشمي

تر از آن در عالم برزخي نيست كه همان فلك محيط يا سپهر برين است كه در اصطالح بزرگ
  خوانده» عرش«و در زبان متشرعين » فلك االفالك«مشائيان 

  .)همانجا(» شودمي
  : و نور بي حد عرش كه ساية نور اقرب است، چنين گويدموالنا در توصيف عظمت

  ديده پيشش ُكند و حيران مي شود    ي را كه رخشان مي شودــآفتاب
  ي حد موفور عرشــور بــش نــپي    همچو ذره بينيش در نور عرش

  ) 588- 4/589، مثنوي(            
» فلك ثوابت«ه نور اقرب، نسبت ب) عقول(و نيز به همين صورت، از جهت فقر اين انوار قاهره     

  .شودخوانده مي» كرسي«آيد كه در اصطالح شرع، پديد مي
اي ظريف به ترتيب صدور عرش و والنا در بيت زير در ضمن آراية ايهام تناسب، اشاره    م

  :كرسي دارد
  وم رسيديم  تا حي  بديديم  و  به  قي  با آيت كرسي به سوي عرش پريديم            

 )3/15626، يرديوان كب(

  
  انوار مدبرة فلكيه اسفهبديه و خورشيد

 او شمار ستارگان را بيرون .اي از يك نظام عقلي استاز ديدگاه سهروردي نظام ثوابت، سايه«
 ستارگان بر ةبه وسيل) نفوس(ر آسمانيداند و معتقد است كه انوار مدبها مي دانش انساناز حد
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ته ــوابس» ريرــشه«را كه به رب النوع ) خورشيد(» خشهور«او . راننداين سپهرها فرمان مي
  داند و وي و آفريدگار روز و رئيس آسمان ميـايي قــك روشنــاست، ي

  گويد نور حقيقي نوراالنوار كه به سبب نامحسوس و غيرقابل اشاره بودن، رؤيت مي
، مانند آفتاب چندان به يكي از اجسام رسدشود، چون به سلسله نظام، بدين عالم جسماني مينمي

از آيد و هريك دهد كه به واسطة او چندين چيز در عالم كون و فساد پديد مينور مي
از اين رو او ضمن . برند خويش از وجود آن نور نصيب ميموجودات اين عالم به قدرِ حظِ

 انوار ة همستايش از خورشيد، او را به اعتبار اينكه مانند حق تعالي كه در جهان عقلي نوري، نور
داند و به اعتبار اينكه با  انوار است، مثَل اعالي الهي ميةاست و او در جهان مادي، نور هم

  » وجهه علياي الهي«وحدت خود، وحدت حق است، او را به زبان اشراق 
بين نظر اسالم و آيين » خورشيد«و با استناد به آيات قراني در اين باره در بزرگداشت  خواندمي

 ولي در سنت تعاليم ، پيداست كه پرستشي مطرح نيستدهد و كامالًباستان، سازش ميايران 
، مجموعه مصنفات شيخ اشراق سهروردي،(»اشراقيان، بزرگداشت او بر همگان واجب است

حكمت اشراق  و يثربي، 263-264 ، صاالشراقةحكمـ ؛9-10، ص4و ج 431ص، 3ج
  .)، با تلخيص149ص سهروردي، 

ها و  فكري موالنا و فرقة او هم نور و خورشيد است و اين واژهةبه اينكه منظومبا عنايت     
از اين رو او نيز ، كلمات مترادف و مرتبط با آنها با بسامد بسيار بااليي در اشعارش به كار رفته

دهد و به همين جهت در توصيف خداوند هاي نوراالنوار را به شمس نسبت ميهمان ويژگي
  :بردبهره مي» خورشيد«از ) نوراالنوار(

  پيــش اختـــر را مقــاديري نمـــاند  دلــش خورشيـد  چون  نوري  فشانددر      
 )6/2875، مثنوي(

آشكار «داند و با اوصافي نظير و همان گونه كه نوراالنوار را به سبب فرط نورش نهان مي    
  :كندياد مي» ظاهر نهان«و » صنعت پنهان

  
  چنيــــن ظـــاهر نهان كه منمدر  بنگـر! ـد چه مي دوي؟بانـــگ آمــــ

 )4/18447، ديوان كبير(

  آن آشكار صنعت پنهانم آرزوست  هان ز ديده ها و همه ديده ها ازوست             پن
 )1/4642، ديوان كبير(
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  نقابي براي او ة در مقام تشبيه و همانندانگاري نيز شدت نورانيت خورشيد را به منزل
  :گرددند كه مانع از رؤيتش ميدامي

  ا نقـاب رفرط نــور اوست رويــش         ن آفتـابـوش ايـي روي پــرود بيــم            
  )6/691، مثنوي(

  ابــزي تــــيـه و تـــشعـزوني شعــز فــج  ابـش روي آفتــرده پيـــست پــچي             
  بي نصيب از وي خفاش است و شب است  استيد هم نور رب ـورشـردة خــپ              

 )1204- 6/1205، مثنوي(

داند، كه ن، نور آفتاب را ناشي از نور عرش و با سلسله نظام از نور رب مياوي مانند اشراقي    
خورشيد را غرقه در نور خود كرده است و از اين روست كه آن نور را، به صورت هميشگي 

شود و در نهايت پاك به هاي روي زمين آلوده نمي بر ناپاكيبيند كه با تابيدنپاك و اصيل مي
بيند از اين در زمين مي» اهللا«گردد و همانند سهروردي چون خورشيد را مظهر اصل خود برمي
داند كه با نور افشاني مداوم خود به  تمام وجودها در زمين مية انوار و سرچشمةرو او را منبع هم

  8: بخشداند و حيات ميرسهمه چيز در زمين فيض مي

       مر حسود و   ديو را از   دود   فرش  شد   غذاي   آفتاب  از    نورِ عرش            
 )2/1087، مثنوي(

       او   همان   نورست   نپذيرد   خبث  نور   خورشيد ار  بيفتد  بر   حدث            
  )2/3411، مثنوي(

  ل خويش بازآمد شتابــوي اصـس        ابـــر آفتوـــنود نـــي بشــارجع            
  گي بماندــر او رنــها بنــنه ز گلش        اندــي بمــنه ز گلخن ها بر او ننگ            

  )1262- 5/1263، مثنوي(
  

  چون مشكاتودرخت است نورحق     شكوفه  بيا كه نور سماوات خاك راآراست           
  )1/5115، ديوان كبير(

  
  و انسان) نفس ناطقه(نوار مدبرة انسانية اسفهبديه ا

ر را مدب) روح انساني(د نفس ناطقه رة انساني، خو شد كه سهروردي در باب انوار مدبپيشتر گفته
) جسم(تواند در برزخ نمي) نفس ناطقه(اين نور اسفهبد «شود كه منتها يادآور مي. داندكالبد مي

هست؛ » روح حيواني« آن مناسب باشد و آن مناسبت در  امري كه باةتصرف كند جز به واسط
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  چون كه عنصري است كه به سبب لطافت در تمام بدن پراكنده است و 
تواند به ميانجي وي در كالبد انسان تواند حامل قواي نوري باشد از اين رو نفس ناطقه ميمي

  .تصرف كند
» دتِها كلّ القويالنَّفس في وح« شده كه گفته) روح انساني(در مورد اين نور يعني نفس ناطقه     

از اين . د استاي است از آنچه در نور اسفهبها كه در كالبد انسان است، سايهتپس همة اين قو
نور وع كالبد انسان و محيط به بدن و قواي اوست و كالبد انساني، طلسمِ النرو نور اسفهبد، رب

-محسوب مي) رب و پروردگار اين نوع(طلسم النوع صاحب اسفهبد است به عبارت ديگر رب

، االشراقةحكمـسهروردي،  (»گردد كه از نظر حقيقت نوع قائم به ذات همين انواع مادي است
  . )؛ با تلخيص353-355، 342-344ص
موالنا به حضور و وجود روح انساني و روح حيواني در جسم انسان و شرف هريك بر     

كه از عالم روحاني است، ) روح انساني(ظلماني فقط با آن نوري ديگري و به اينكه اين كالبد 
  9:روشن و منور مي گردد اشاراتي دارد

  ليك تن بي جان بود مردار و پست    جان ز ريش و سبلت تن فارغ است
  نــاني ببيـــر رو روح انســتشــپي    ت اين ــواني اســـامه روح حيــبارن

  ) 1886- 4/1887، مثنوي(
  د شعاع اين سرايـــتاب آمـــز آف    ورـي و اهللا نـــاريكـــه تـــا همـــم

  را بر بام آيـن ســي زيــنور خواه    ايه آميزست نور ــرا چون ســدر س
  )30842-6/30843، ديوان كبير(    

با توجه به اينكه سهروردي مراتب هستي را به حسب چيرگي يكي از مراتب بر ديگري     
افالك در قهر نفوس منطوي اند و نفوس در قهر «:  نتيجه گرفته كهتشريح كرده و در نهايت

 »عقل و عقول در قهر معلول اول و معلول اول در قهر نور و عزت بار خداي عز سلطانه
بينيم كه در وجود انسان نيز مراتب مي) 65ص، 3 جمجموعه مصنفات شيخ اشراق، سهروردي،(

ديگري قرار گرفته و بر آن غلبه دارد و از اين مغزي در درون انند و نشĤتي هست كه هريك م
  :موالنا در بيان اين نشĤت گويد. لحاظ با عالم هستي همانندي دارد

  جسم همچون آستين، جان همچو دست  جسم ظاهر، روح، مخفي آمدست
  ...حـــس سوي روح زوتـــــر ره برد   بـــاز عقل از روح، مخفي تر بود

  ز آنكه او غيـــب است، او ز آن سر بود  بودروح وحــي از عقل پنهان تر 
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 )3253- 2/3258، مثنوي(

  .براي پي بردن به نقش هريك از اين نشĤت در انسان نخست بايد نفس ناطقه را شناخت
 انسان، در ابتداي آفرينش و اتصال به بدن انساني، ساده و مجرد از صورت است و ةنفس ناطق    

و يكي با آن عالم كه خاص اوست و همچنين او را كمالي يكي با اين بدن «: دو پيوند دارد
مجموعه مصنفات شيخ اشراق، سهروردي، (»هست و نقصاني و كمالش يا علمي است يا عملي

تي نياز راي رشد در هريك از دو سو، به قو نفس انساني كه روي به دو سو دارد ب.)436ص، 3ج
  .ت عملي استو در مورد بدن، قو) لميع(رابطه با آن عالم، قوت نظري ه آن قوت در كدارد 

خواهد با ياري جستن از آن عـالم، خـود را شـبيه             ت علمي آن است كه نفس انساني مي       اما قو     «
 نفوس آسماني كند تا بدين طريق صورت معقوالت را در خود حاصل و كليـات را ادراك كنـد                  

ت قـو . در وجود هست  و جسماني چنانكه    هاي جملة موجودات روحاني     و منقش شود به صورت    
عقل هيوالني، بـا لملكـه، بالفعـل و     «-علمي مراتبي دارد كه هريك از مراتب آن را، عقل گويند    

عقـل  « پس كمال نفس انـساني وقتـي اسـت كـه بـه مرتبـت       -) 1287 ص، 2 ج ،سجادي(» مستفاد
 به عقـل  ة انسانيشود و آن، اتصال نفس ناطق چهارم نفس انساني است نايل مي   ةكه مرحل » مستفاد

است كه در اثـر تـابش نـور عقـل فعـال بـر نفـس انـساني، او            )  طوليه ةآخرين عقل در سلسل   ( الفع
رسـد  كند و فقط در آن صورت است كه در ذات بـه كمـال مـي               صورت معقوالت را ادراك مي    

نفس انساني در اين اقبـال و      . است) عقل فعال (از جنس علتِ خود     ) نفس انساني (چون كه معلول    
محل انديشه است و اين ويژگي خاص انسان است كـه او را از سـاير موجـودات ممتـاز                  رويكرد،

، 422-423ص،  3 و ج  276،  289ص،  2جمجموعـه مـصنفات شـيخ اشـراق،       سهروردي،  (»كندمي
  .)، با تلخيص116ص؛ عليجانيان، 437-436، 430-429

 آن و پيوندش با  موالنا در اشعارش به اين خصوصيت عقل يعني نور بودن،بر همين اساس    
داند و مابقي را هرچه كه هست جز حقيقت انسان را انديشه او مي«كند و عقل كل اشاره مي

و ارزش وجودي ) ، با تلخيص548ص، 1، جسرّني، كوبزرين(» شمارداي نمياستخوان و ريشه
  10:دانداو را نيز وابسته به نوع انديشه اش مي

  تحت   ثري    تا به ثريا خوش است   د كن كز   اوقص در اين نور  خر               ر
 )1/5445، ديوان كبير(

  جنبش اين سايه ز آن شاخ گل است  جزو عقل اين از آن عقل كل است               
   )4/3643 ،مثنوي(
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    اما روي ديگر نفس انساني، به سوي عالم سفلي است تا آنجا تدبير بدن كند و غرض از 
نيز روح حيواني است كه منشأ حيات و حس و حركت است تا آلت آفرينش بدن انسان 

نفس ناطقه باشد كه با آن تخيل و تفكر و توهم كند، چون تا محسوسات و خياالت نباشد، 
روح حيواني كه آلت نفس ناطقه است، نفس ناطقه را به . عقل از قوت به فعل در نيايد

 به بدن از باب تعلق معلول به علت عرَض به كمال رساند نه در ذات چون كه تعلق نفس
ذاتي خود نيست و روح حيواني و بدن، علت بالعرَض براي نفس است نه علت حقيقي 

  ).؛ با تلخيص429- 432، 421- 424، ص3جمجموعه مصنفات شيخ اشراق، سهروردي،  (
است كه » قوت عملي«    اما قوت نفس ناطقه انساني براي حصول كمال در اين سوي، 

، 2سجادي، ج(تجليه، تخليه، فناء في اهللا «-  قوت علمي، خود داراي مراتبيهمانند
  .   است- )1290ص

شود منتهاي كمال عملي نفس انساني، فناء في اهللا است و آن چنان است كه پس معلوم مي    
نفس مجرد شود از عاليق بدني تا هيچ اثري از آثار بدني در وي نماند كه به وقت مفارقت او را «

 اين عالم سفلي جاذبه باشد و نيز تا متصل نبود به بدن و او را لذت والم بدني از حالتي به از
 مجموعه مصنفات شيخ سهروردي،(»حالتي نگرداند و متاع و طيبات دنيا او را مغرور نكند

  .)437ص ، 3 جاشراق،
 نور است و  عملي را كه راه ديگري براي رسيدن نفس ناطقه به كمال وةموالنا اين طريق    

  :كندمستلزم محو و فناست، چنين بيان مي
  نور او را هم ببين! بيني ساية خود؟ندچ       ساية   خويشي فنا شو در شعاع آفتاب

  ) 4/20395، ديوان كبير(
  

  ز   آن   سوي   جهان، نور   بي    چون   ناگــاه    بديـــد   زان  سوي    محو 
  )4/20304، ديوان كبير(

با عالم علوي و ) روح انساني(شود كه به سبب پيوند نفس ناطقه ارد فوق آشكار مياز مو    
 انساني مدرك جزئيات و كليات است با اين تفاوت كه جزئيات را ةنفس ناطق«سفلي است كه 

- ادراك مي آالتي از قبيل چشم و گوش و وهم و خيال و كليات را مستقالًةبه وسيل

ور كه در پيش گفته شد اين  از اين روست كه همان ط.)432ص، دفتر اول، 2فروزانفر، ج(»كند
  .هاستت، همة قو)نفس ناطقه(رنور مدب
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 كماالت نظري و عملي دست يافته باشد، انسان كاملي است كه به ةلذا انساني كه به هم    
ش شده و با صورت عالم كلي جودات روحاني و جسماني و نفس منقاي همة موهصورت

شود و وي كسي است كه خداوند وي را است و به اين سبب عالم صغير ناميده مي يافتهمشابهت 
-420، 429-430ص، 3جمجموعه مصنفات شيخ اشراق، سهروردي، (خواندخليفة خود مي

  .)؛ با تلخيص85 ص؛ مالصدرا، 419
ت مجموع آن دو قوت، قو« نظري و عملي كه تس انساني با نور كمال دو قوپس پروردن نف    
مطابق با فطرت انسان ) 424ص ، 3 ج،مجموعه مصنفات شيخ اشراقسهروردي، (»ي استعقل

  :است
  از جز آن جان نيابد پرورش   نيست غير نور، آدم را خورش    

  )4/1955، مثنوي(
... چون آينة دل به تدريج «: دهد زيراو اين نوع خورش است كه وي را با عالم انوار پيوند مي    

پذيراي انوار غيبي گردد ... ت ازو محو شود ار طبيعت و ظلمت صفات بشري و زنگصقالت يابد
و چندانكه صقالت زيادت ... و سالك به حسب صقالت دل و ظهور انوار مشاهد آن انوار شود 

  .)299صنجم رازي، (» گرددتر ميت تر و زيادتشود انوار به قومي
بي بهره بماند، دچار ) علمي و عمليقوت (ت عقلي،     ولي چنانكه نفس انساني از نور قو

نقصان آن، زماني است كه از عالم « انساني، ةاز اين رو در برابر كمال نفس ناطق. دشوضعف مي
شود و شوقي به معشوق اعلي ندارد و به جهت عاليق جسماني و تمايالت روحاني غافل مي

 ، 3ج، يخ اشراقمجموعه مصنفات شسهروردي، (»شودحيواني مجذوب اين جهان مادي مي
لذا اين انحراف از فطرت انساني، در حكم بيماريي است كه بر او عارض شده و او را ) 436ص

  11:ت روح حيواني و كالبد استدارد كه ماية قوبه خوردن قوت حيواني وا مي

  و هيزم شد تلفچتشي  بود و آ    جــان حيواني،  فزايد از علف
  )3/4219، مثنوي(

    زاستـــاســر او را نــواني مــوت حيـق    خداستوت اصلي بشر نور ـق
  كه خورد او روز و شب زين آب و گل    ك از علت درين افتاد دلــلي

  )1083- 2/1084، مثنوي(

هاي پس هرگاه نفس انساني در تنگناي حيات بهيمي گرفتار شود، نفس حيواني كه از ويژگي    
  12:كند زشت و بي نور مي حيوان است، بر او دست يافته و همه كار اوةمميز
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  نفس ظلماني برو چون غالب است؟  كو طالب استـوراني و نيــل نــعق
  گ بود شير مهيبـود ســر در خــب  زان كه او در خانه، عقل تو غريب

 )2558- 3/2559، مثنوي(  

  رشتـ از نور س كه تو دوري دور  كار تو بي نورست و زشتزان همه
  )4/1732، مثنوي(

داند كـه مـابين نفـوس    ن انحراف از سرشت انساني را سهروردي به جهت تفاوتي مي  و سبب اي      
  : گويدفلكي و نفوس انساني هست و مي

باشد و بيش از يـك ميـل ندارنـد لكـن ابـدان              افالك را ميلي مخالف با ميل نفوس آنها نمي        
- و نفـوس مـي     اندانساني را ميلي باشد مخالف ميل نفوس خود يعني مثالً ابدان مايل به سفل             

، االشـراق ةحكمــ سـهروردي،  (توانند مايل به علـو باشـند و تـن را بـه طـرف بـاال سـير دهنـد               
  ).240ص

  : كنداي ظريف ميبيني خويش به تفاوت تمايالت جسم و جان، اشارهموالنا با باريك    
  د از آنــل او آمــود كه اصــز آن ب  زه و آب روانـــبــن، در ســل تـــمي

    زآن كه جانِ المكان، اصل وي است  اندر حيات و در حي استميل جان، 
    ل تن، در باغ و راغ است و كرومــمي  ست و در علوماميل جان در حكمت 

    ن در كسب و اسباب علفــل تـــمي  در ترقي و شرفـــان، انـــل جـــمي
 )4436- 3/4439، مثنوي(

  :داند و تفاوت آنها ميو اختالف گرايش انسان به هريك از نشĤت را، سبب تمايز
  ت شدندلــند و، سه امي شكــآدم  وين بشر هم، ز امتحان قسمت شدند

  ...همچو عيسي با ملك ملحق شدند   ق شدندـــغرق مطلــره مستــيك گ
  ...خشمِ محض و شهوت مطلق شدند   حق شدندـران ملـگر با خــم ديــقس  
   با رشادــيم حــان، نيوـــم حيــني  ر اندر جهادـم دگــك قســاند يــم  

 )1531، 1509، 1506، 4/1505، مثنوي(

عقول در افاضت نور، «گويد با توجه به موارد فوق و با عنايت به سخن سهروردي كه مي    
بخيل نيستند و افاضت نور بر موجودات هر دو عالم، در ذات آنهاست، اما قصور از قابالن و 

، آشكار )، با تلخيص431ص، 3ج، ت شيخ اشراقمجموعه مصنفاسهروردي، (»مستعدان است
ها نيز در كسب نور به جهت تمايل آنها به هريك از ابعاد وجودي، شود كه استعداد انسانمي

- چرا كه نزول روح انساني، سبب افول نور و عروج آن، منجر به طلوع نور مي؛متفاوت است
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  ياه كم بها و اي از ايشان مانند سنگ سهبه همين جهت است كه عد. گردد
  :اندنور و برخي مانند عقيق ارزشمند و نورانيبي

  اگر به مشرق و مغرب ضياش عام بود  به قدر روزنه افتد به خانه نور قمر
  )2/9911، ديوان كبير(

  آن عـــدوي نــــور بود و اين عشيق  زان كه او سنگ سيه بد اين عقيـق
 )5/2037، مثنوي(

عالم (عالم كبير پس از ذات نوراالنوار «كه در پيش گفته شد به طور خالصه همان طور     
 ةو مرتب) عالم ملكوت( نفسة، مرتب)عالم جبروت( عقلةمرتب: ، سه مرتبة كلي است)الهوت
همين . گرايد، كه به ترتيب انوارشان در قوس نزولي از اشتداد به ضعف مي)عالم ناسوت(جسم 

جسم، در صورت حصول  وجودي عقل، نفس و ةطور انسان نيز به جهت دارا بودن سه نشئ
» ت علمي و عملي، عالم صغيري است كه عالم كبير در وجودش مندرج استكمال در دو قو

و همانند آن با مراتب اشتداد و ضعف انوار كه آن نيز ناشي از )  با تلخيص104صزاده، قلي(
ني و تمركز او به هريك كمال يا نقص اوست و اين كمال و نقص را نيز نوع پرورش نفس انسا

 كه در هر حالت، نفس انساني را با عوالم هستي هم سطح با آن نشئه 13،كنداز نشĤت، تعيين مي
لذا به اين . تواند صور و انوار آن عوالم را در خود منعكس كنددهد كه ميارتباط و پيوند مي

 بازتاب انوار آن عالم، خود يابد كه در نتيجةسبب است كه انسان كامل با عالم انوار اتصال مي
  14:گردد و از اينجاست كه موالنا گويدنيز تبديل به نور مي

  ـور جستم خود بديدم رشك حورح   نور جستم خود بديــدم نور نور
 )6/1087، مثنوي(

  گيرينتيجه

و جايگاه خاص آن در تفكر » نور« مشترك در آثار اين دو انسان بزرگ، ة قابل اعتنا و نقطةنكت
  . شان استاي

يابيم كه موالنا با اينكه از پيروان اين حكمت پردازيم درميوقتي از اين منظر به آثار ايشان مي    
ثير را از اين حكمت پذيرفته و بدون توجه به أبيشترين ت» نور«ولي در خصوص كاربرد ، نيست
اع آن و چيرگي هاي طرح شده در اين فلسفه، در ضمن ابيات خويش به تعريف نور و انومقوله

نور برين بر نور زيرين و عشق انوار پايين به نور عالي و ارتباط سرور با نور پرداخته و آن 
مضامين را با ظرافت خاصي در قالب اشعار خود بيان كرده است و با وجود اينكه از اصطالحات 
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 اقرب، انوار ورنوراالنوار، ن: ابداعي خاص سهروردي، در مورد مراتب تنزالت وجود مطلق نظير
در اشعار او نشاني ... ه فلكيه و انسانيه، فلك محيط، فلك ثوابت و قاهره، انوار مدبره اسفهبدي

توان يافت ولي اوصاف اغلب آنها را، كه در حكمت مشاء معادلي داشته، در زير نام آن نمي
 و كرسي، اهللا، عقل كل، نفس كل، روح انساني، روح حيواني، عرش: اصطالحات مشايي، مانند

هروردي از آنها و نور آنها را ارائه كرده، همانندي دارد و سذكر كرده است كه با توصيفي كه 
 او، به پيوند روح انساني وي با دو سو و ةدر خصوص انسان نيز ضمن پرداختن به ابعاد دوگان

در گردد، اشاراتي دارد كه كمال و نقصان آن كه منجر به اشتداد و ضعف انوار در او مي
صورت چشم پوشي از توضيحات مبسوط حكمت اشراق در خصوص اين موضوعات با آن 

د در زمينة نشو به هم نزديك ميبسياراما موضوعي كه اين دو ديدگاه، در آن  .انطباق دارد
  .خورشيد و اوصاف آن و بزرگداشت آن در هر دو اثر است

پديد » نور«حكمت اشراق بر محوريت توان چنين استنتاج كرد كه همان طور كه سرانجام مي    
اي از نورانيت به دهد و براي استدالل دربارة هستي هرچيز جنبهآمده و هرچيز را با نور تطبيق مي

   زواياي هستي و حيات باز ةرا در هم» نور«دهد، موالنا نيز اين آن نسبت مي
  .نماياندجويد و ميمي

  
  توضيحات 

   1542،2/13-2/1545 ،3223-1294،3224-2/1295، 5/3632، مثنوي: اب نكـ در اين ب.1
  .3/12236، ديوان كبيرو     
  ، 5/27331، 3/12236، 3/13622، 32282-7/32284، 2/6014، 7/34024، ديوان كبير:  نك.2

  3153-3/3154 ،مثنوي و 5/25048    
  6/29635،4/18197 ، ديوان كبير:  نك.3
  1/25153، 2/7176 ،5/27710، 1/5445 ، ديوان كبير:  نك.4
  3/16065، 20485-4/20486، 4/17786 ، ديوان كبير:  نك.5
  976-2/978 ، مثنوي  ؛3/14533، 3/14689 ،ديوان كبير:  نك.6
  ، 976-2/978 ، مثنوي؛ 2/7679، 3/14689، 4/18205، 3/14533 ، ديوان كبير:  نك.7

    3/1760  
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  ، 1/2866، 2/8723 ، ديوان كبير؛ 1258-5/1264، 6/634، 1204-6/1205 ، مثنوي:  نك.8
    1/4642 ،4/18447  
  3/16526، 7/36050، 2/7680، 2/6244 ، ديوان كبير:  نك.9

   ، ديوان كبير؛ 2188-4/2190، 2528-3/2532، 4/3643، 277-2/278 ، مثنوي:  نك.10
    2/9621 ،2/9226-9224 ،4/20437-20436  
  5/2708، 1957-4/1959، 4/1955 ، مثنوي:  در اين باب نك.11
  2/9668 ، ديوان كبير؛ 3/4219 ، مثنوي:  در اين باب نك.12
  1497-4/1510 ، مثنوي:  نك.13
  4/17861 ، ديوان كبير؛ 2/1353 ، مثنوي:  نك.14

  
  نابعم

  . 1375، ترجمة بهاءالدين خرمشاهي، تهران، نيلوفر، قران كريم
  .1362، تهران، زوار، ين محمد بلخيالدنوي جاللثمتن و تعليقات ماستعالمي، محمد، 

  ، متن انواريه، ترجمه و شرح حكمت اشراق سهرورديالدين، الهروي، محمد شريف نظام
  .1385    انتقادي و مقدمة حسين ضيايي، تهران، اميركبير، 

  .1362تهران، اميركبير، ، 5، چارزش ميراث صوفيهزرين كوب، عبدالحسين، 
  . 1368تهران، علمي، ، 3چ ،1ج، سرّ ني ،____________ 
  .1374، تهران، اطالعات، 1، جشرح جامع مثنوي معنويزماني، كريم، 

  تهران، شركت مؤلفان و مترجمان ، 2چ، 2، جفرهنگ معارف اسالمي، سجادي، سيد جعفر
  .1366ايران،     

   ، 2و1ج(ج، 4، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، يحييالدينسهروردي، شيخ شهاب
  ، 4سيد حسين نصر و ج: ، تصحيح و تحشيه و مقدمه3ج: هانري كربن: و مقدمهتصحيح     
  تهران، پژوهشگاه علوم انساني و ، 3چ، )دكتر نجفقلي حبيبي: تصحيح و تحشيه و مقدمه    
  .1380مطالعات فرهنگي،     

  تهران، دانشگاه ، 3چ، ترجمه و شرح سيد جعفر سجادي،  االشراقةـحكم،____________ 
  .1357تهران،     
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  .1369تهران، چاپ و نشر بنياد، ، 2چ، گزيدة غزليات مولوي، شميسا، سيروس
  .1363 تهران، اميركبير، ،3، چ6، جگنجينة سخن،صفا، ذبيح اهللا

  ، تهران، هاي عرفاني شيخ شهاب الدين سهرورديپژوهشي در انديشه، عليجانيان، مريم
  .1384ترفند،     

  .1361تهران، زوار، ، 3چ، 2، جشرح مثنوي شريف ،فروزانفر، بديع الزمان
  ، فصلنامة دانشكدة ادبيات و " تحليل ماهيت شعر با مباني نظري عرفان"،قلي زاده، حيدر

  .1384، 95-115، سال دوم، ص 5، دانشگاه تربيت معلم آذربايجان، ش علوم  انساني    
  

   .1364، ، معين، به كوشش مهدخت معين، تهرانمجموعه مقاالت، معين، محمد
  .1362مولي، تهران، ، ترجمه و تعليق محمد خواجوي،  نورةتفسير آية مبارك، مالصدرا

  كبير، تهران، امير، 2ج، چ10، )كليات شمس(ديوان كبير، محمدالدينمولوي، جالل
    1355=2535.  

  جوادي،نيكلسون، به اهتمام نصراهللا پور.ا رينولد: ، تصحيحمثنوي معنوي ،____________ 
  .1373تهران، امير كبير، ، 2ج، چ4    

  . 1385، قم، مؤسسة بوستان كتاب، حكمت اشراق سهروردي، يثربي، سيد يحيي
  ، تبريز، دانشگاه تربيت معلم مفاهيم و اصطالحات فلسفي در ادبيات فارسي ،____________ 

  . 1371تبريز،     
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