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  چکیده
این پژوهش به بررسی تفسیر سینوي آیه نور، نه به روش فلسفی و با زبان فیلسوفان بلکه با اسـتناد بـه تفاسـیر    

است. بسیاري از صحابه و تابعـان در اقـدامی هماهنـگ،     برخاستهي از مبانی تفسیر اجتهادي ریگ بهرهصحابه و تابعان و با 
انـد.  و سخن از ایمان و مراتب آن در تفسیر خود به میان آورده سو با برخی قرائات، تفسیري انفسی از آیه نور ارائه دادههم
نسانی و مراتب آن به میـان  گیري از ادبیات فلسفی، سخن از عقل انیز تفسیري انفسی از آیه نور ارائه داده و با بهره نایس ابن

تـوان تفسـیر سـینوي از    در عرف شریعت است، می» ایمان«در یک اصطالح فلسفی، معادل » عقل« ازآنجاکهآورده است. 
هـا و  سو با محتواي آن تفاسیر دانست. از سوي دیگـر، ویژگـی  هم کامالًشده تفاسیر صحابه و تابعان و آیه نور را بازسازي
موجب شد تا پس از وي توسط بسیاري از مفسران و حکما مورد تکرار و تأکید قـرار گیـرد و    نایس ابنامتیازات این تفسیر 

گیري از روش و محتواي تفسیر سینوي آیه نور، به تفسیر برخی دیگر از آیات قرآن بپردازنـد.  حتی برخی مفسران، با الهام
  وعلی از آیه نور باشد.تواند گواهی بر درستی تفسیر بگفته، میاز موارد پیش هرکدام
 

  .تفسیر تابعان ،تفسیر صحابه ،تفسیر فلسفی ،نایس ابن ،آیه نور ها: کلید واژه
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  مسئلهمقدمه و بیان . 1

این پژوهش، محققان حوزه تفسیر را به نگاهی دوبـاره بـه میـراث تفسـیري حکیمـان      
بـه رسـمیت   بسـیاري از محققـان، روش تفسـیر فلسـفی را      هرچندخواند. مسلمان فرا می

شناسند اما در یک نگاه منصفانه و به دور از افـراط و تفـریط، ضـمن پـذیرش برخـی       نمی
  اید برخی محاسن این روش را نیز انکار کرد.شتوان و ناشکاالت، نمی

در تفاسـیر   هاي محتوایی تفسیر سینوي از آیـه نـور  دادن ریشهرو با نشانپژوهش پیشِ
بر مفسـران   هیآ نیاز ا ينویس ریتفس يگستره اثرگذار یبا بررس نیو همچنصحابه و تابعین 

سره همه آنچه در نظریات تفسیريِ فیلسوفان به دنبال پاسخ به منتقدانی است که یک ن،یپس
  کنند.هست را از باب تحمیل بر قرآن دانسته و از دایره تفسیر خارج می

فاصله داشتن  کنند یم مطرح یفلسف ریکه منتقدان روش تفس یاشکاالت نیتر از مهم یکی
خـود، بـدون در نظـر     ریدر تفاسـ  لسوفانیها ف است. به باور آن عتیاز شر لسوفانیف ریتفس

ذهبـی   .ندینما یم لیقرآن تحم اتیرا بر آ یقرآن آراء فلسف اتیو آ عتیشر يگرفتن محتوا
ر بـه  در مقام تبیین و تحلیل روش فلسفی تفسیر، همین اشکال را بر تفسیر بوعلی از آیه نو

طور خاص مطرح کرده و به نوعی او را مـتهم بـه تـرجیح دادن و تحمیـل سـخنان امثـال       
  )429 /2 ،یذهبکند. (افالطون و ارسطو بر کالم اهللا می

وارد باشـد امـا حـداقل در     یفلسف ریاز تفاس ير مواردباشکال اگرچه ممکن است  نیا
 نایسـ  نور توسط ابن هیکه از آ یخاص ریتفسمحتواي  ندارد. یگاهیجا تفسیر سینوي آیه نور

اصـول   ازتنها   مفسران تکرار و دنبال شد نه گریفالسفه و د ریمطرح شد و سپس توسط سا
ـ   بلکه ردفاصله ندا عتیشر و مبانی سویی معناداري بـا  هم ـ چنانکه به تفصیل خواهد آمد 

ـ  سویی مـی برخی تفاسیر صحابه و تابعین دارد و این همراهی و هم ه ر تأییـدي بـر   توانـد م
  درستی این تفسیر باشد.

اي داشته و در مواردي از آثار خود به تفسیر آیـه  سینا به تفسیر آیه نور عنایت ویژه ابن
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نور پرداخته است. وي در کتاب مهم اشارات و تنبیهات در توضیح مراتب عقل انسـانی بـه   
جا که به تاویل چند آیـه و  تفسیر آیه نور توجه داشته و باز در رساله اثبات النبوات ـ در آن 

آموزه دینی پرداخته است ـ دوباره تفسیري نزدیک به همان مطالب اشـارات را در تفسـیر    
  1)125 ،نبواته رسال، سینا بناآیه نور تکرار کرده است. (

) را بر مراتب کمال عقلی انسـان  35بوعلی در اشارات، مراتب مطرح در آیه نور (النور، 
 را به» جةزجا«، »یوالنیعقل ه« را به» ةمشکا«تطبیق داده است. او و مسائل پیرامونی آن 

ـ تـو یز« ،»فکـر «را به » ةشجر«، »عقل بالفعل«را به » مصباح«، »عقل بالملکه«  را بـه » ةن
کاد« ،»حدس« ضی یها ی تُ یینـورعل «و » عقـل فعـال  « را به» نار«، »هیقوه قدس« را به» ء ز 
کند. ابن سینا با این تفسیر، تطـابق و تناسـب مراتـب    یتفسیر م 2»عقل مستفاد« را به» نور

ج مذکور در آیه نور را با مراتب کمال عقلی انسان به خوبی تبیـین نمـود. (   نیرالدینصـ مدر 
از بررســی، روشــن خواهــد شــد کــه  ) پــس179 ،يســعادت مصــطفو؛ 2/448ی، طوســ
ي از صـحابه و  الرئیس با این تفسیر، محتواي همـان تفسـیري را کـه از سـوي بسـیار      شیخ

ج آیه نور بر مراتب کمالی انسان مطرح شده بود بازسـازي و   تابعان، در تطبیق مضمون مدر
  سازي کرده است.هاي فلسفی، بومیبر اساس یافته

  
  پیشینه تحقیق. 2

نخستین تفسیر فلسفی از آیه نور، از جانب ابن سینا ارائه گردید و محتواي این تفسـیر،  
فیلسوفان، عارفان و حتـی مفسـران بـه انحـاء گونـاگون و بـا        پس از وي توسط بسیاري

مالصـدرا در   و تفسیر االنوار ةمشکاگیري از وي تکرار شد که تفسیر غزالی در رساله  الهام

                                                                                                                                        
/ انفعال و  فعلو رساله موسوم به  117 در کتاب مبدأ و معاد/ان تفسیر را هایی گذرا و قریب به هماو همچنین اشاره .1

 داشته است. 135ینا / س ابنو در برخی اشعار خود در دیوان  224
از نگاه فالسفه، مراتب عقل انسان، از مرحله عقل هیوالنی آغاز شده و در مرتبه بعد به مرحله عقل بالملکه و پـس   .2

و مرتبه عقل مستفاد (که در صورت اتصال عقل انسان به عقل فعال، قابل حصول رسد از آن به مرتبه عقل بالفعل می
شـرح   ؛ مالصـدرا، 97/ ، المبـدأ و المعـاد  یناس ابن نکـ .ترین مرتبه عقلی بشر است. (براي توضیح بیشتر است) کامل
 )1/226، اصول الکافی
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  اي که با همین نام نگاشت، دو نمونه بارز آن است.اثر جداگانه
ابن سینا از آیه نور  در دوران معاصر نیز مقاالت متعددي پیرامون تفسیر حکما و خصوصاً

و  نایسـ  نـور از منظـر ابـن    همبارک یهآ یلیتفاوت تأو«ترین آنها عبارتند از: منتشر شده که مهم
و  ناینور از منظر ابن س یهآ ریتفس« ی،مانیسل فاطمهي و دیخورش يدیمنا فرنوشته » مالصدرا
ـ آ گـاه یجا«ی و همکاران، لیوک يهادنوشته » داراشکوه نوشـته  » یسـالم نـور در فلسـفه ا    هی

حسـن  ی. فیلط نیحسنوشته » یانداز عالمان اسالم نور در چشم هیآ«و  نژاد میمحمدرضا ابراه
دارد که در آن » ابن سینا ۀفی فلسف ۀالصوفی ۀالتفسیر القرآنی و اللغ«نیز کتابی با عنوان عاصی 

  به شکل خاص، به تفاسیر بوعلی و از جمله تفسیر آیه نور پرداخته است.
ها و اعالم نظرهایی که تاکنون پیرامون تفسیر سینوي آیه نور صورت گرفته یـا  پژوهش

اند و یا در فضاي از موضع قبول، به آن نگاه داشته در فضاي حکمت و فلسفه بوده و طبیعتاً
هاي فلسفی، به دیده انکـار، بـه   تفسیري بوده و به جهت نبود اطالع کافی از مبانی و آموزه

ن پژوهش اما در صدد آن است که نه در فضاي فلسفه و بر اساس مبـانی  اند. ایآن نگریسته
حکمی و یا تطبیق با دیدگاه حکما، بلکه در میدان تفسیر اجتهادي و بر اسـاس قواعـد آن،   

بنـابراین جنبـه نـوآوري پـژوهش     ؛ در یک مطالعه تطبیقی، به ارزیابی این تفسـیر برخیـزد  
ر را نه از دیدگاه فلسفی بلکـه بـر اسـاس قواعـد     رو آن است که تفسیر سینوي آیه نو پیشِ

  دهد.پذیرفته شده در علم تفسیر اجتهادي، مورد ارزیابی قرار می
  

  ارزش سخن صحابه و تابعان در تفسیر. 3
توان یافت که در کار خود به هیچ وجـه نگـاهی بـه آراء تفسـیري     کمتر مفسري را می

کند که دانشمندان تفسیر برآنند کـه بهتـرین   صحابه و تابعان نداشته باشد. سیوطی تأکید می
منبع براي فهم و تفسیر قرآن، ابتدا خود قرآن است و پس از آن، احادیث قرار داشـته و در  

 ،ریفی علم التفس ریالتحبی، وطیسگیرد. (ادامه، تفاسیر صحابه و سپس تفاسیر تابعان قرار می
  صحابه و تابعان، متفاوت است.ها درباره میزان اعتبار تفاسیر ) البته دیدگاه128
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ـ روا دانـد در عین حالی که صحابه را مصـون از خطـا نمـی    معرفت اهللا یةمرحوم آ  اتی
در صورتی که داراي سند صحیحی بوده و پـس از بررسـی   را  طراز اول انیصحاب يریتفس

التفسـیر األثـري   ، معرفـت (. دانـد خالی از اعتبار نمـی  ردیقرار گ ییمورد نقد محتواسندي، 
ر شناخته سکه به عنوان مف یطراز اول هصحابترین مهمهنگام برشمردن  وي). 1/98 ،الجامع

رسد که ینقل شده باشد، به چهار نفر م شانیاز ا یقابل توجه يریتفس اتیشده باشند و روا
 نفر چهار. به گفته استاد معرفت، این نقل شده است يریتفس اتیروا رتبه ند شانیا ریاز غ

 شـان یدر رتبـه ا  یقـرآن، پنجمـ   یعلم به معان گاهیو از جهت جا هآن شهره بودقر ریبه تفس
ـ  آنهاست نیآمد و داناترکه سر ـ %طالبی بن اب یعلامام عبارتند از:  و آنهاوجود ندارد   ـ

التفسـیر و  همـو،  ؛ 98/ 1، جـا (همان» بن کعب و عبد اهللا بن عبـاس.  یبعبد اهللا بن مسعود، اُ
و  یرا از بـاب بررسـ   تابعـان  يریمطالعه نظـرات تفسـ  ن همچنین یشاا )1/210، المفسرون

آنـان بـه زمـان     رایداند؛ زیم يضرور يامر ـد  و تعب دیو نه صرف تقل ـدر مسائل   قیتحق
 امبریکه از پ ياآموخته بودند، صحابه ریدرس صحابه، تفس يتر بوده و پاکینزد ننزول قرآ
ـه جـوادى   یـة آ )1/12التفسیر األثري الجامع،  ،همو( 1.را فرا گرفته بودند قرآن اکرم علم اللَّ

سـاز   توانـد زمینـه   آملى نیز بر این باور است کـه روایـات تفسـیرى صـحابه و تابعـان مـى      
  )233 -1/232 ،جوادى آملى( 2هاى بهتر تفسیرى باشد. برداشت

از آیـه نـور    هـا  آنترین تفاسیر صـحابه طـراز اول و تابعـان    در ادامه، به برخی از مهم
خواهیم دید که تفسیر سینوي از این آیـه بـا سـبک و سـیاق ایـن تفاسـیر نیـز         و هپرداخت

  توجهی دارد. همسویی معنادار و قابل

                                                                                                                                        
) 1/297 ، و المفسـرون  ریالتفسع کنید به (معرفت، اهللا معرفت به این موضوع رجو یةبراي تحقیق بیشتر درباره نگاه آ. 1

در  )تابعـان و روایـات اهـل بیـت     صـحابه و  مقایسـه ارزش تفسـیري اخبـار   و همچنین رجوع شـود بـه مقالـه    
 .التفسیراالثري الجامع

و  ریسـ (معرفـت، التف براي تحقیق بیشتر پیرامون آراء گوناگون درباره ارزش و اعتبار تفاسیر تابعان رجوع شود بـه   .2
ي بـا  ریمحمد بن عبداهللا خضـ نوشته » تفسیر التابعین«) و همچنین رجوع شود به باب رابع کتاب 1/423  المفسرون،

 ».تفسیر التابعین و أثرهقیمة الباب الرابع «عنوان 
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از آیـه نـور بـا محتـواي انفسـیِ       نایس ابنسویی محتواي تفسیرِ انفسی هم. 4
  تفاسیر صحابه و تابعان

توان به دو بخش کلـیِ  را می راند تفاسیر ارائه شده از آیه نوچنانکه برخی مفسران گفته
 ،تفسـیر  مالصـدرا، ؛ 2051/ 5، نظام االعرجتقسیم نمود (» تفسیر انفسی«و » تفسیر آفاقی«
اساس تفسیر آفـاقی از آن، اشـاره بـه    ). محتواي تمثیلی این آیه بر2/546 ، آملى؛ 4/3792 

اشـاره بـه    اسـاس تفسـیر انفسـی،   اما برها و زمین دارد و چگونگی نور خداوند در آسمان
مراتب وجودي انسان خواهد داشت. برخی مفسران به هر دو تفسیر آفاقی و انفسی آیه نور 

، طبـرى  نکــ . انـد (بـراي نمونـه    و آیه را از هر دو جهت، تفسیر و تبیین کرده توجه داشته
...). چنانکـه بـه تفصـیل خواهـد آمــد،     و 107/ 4 ، بیضـاوى ؛ 7/224 ، طبرسـى ؛ 18/105 

از مجمـوع تفاسـیر    3انـد. حابه و تابعان، تفسیري انفسی از آیه نور ارائـه داده بسیاري از ص
از مفـردات   کـدام  هـر  هـا  آنآید کـه  باقی مانده است چنین به دست می ها آنانفسی که از 

ي «، »زجاجـه «، »مصـباح «، »مشـکات «مذکور در آیه نور، یعنـی   ر ـب د شـجره  «و » کوکَ
مراتب کمـالی وجـود عبـد مـؤمن و مسـائل پیرامـونی آن        اي ازرا اشاره به مرتبه» مبارکه
نیست بلکه ریشه در صـدر تـاریخ    نایس ابنبنابراین تفسیر انفسی آیه نور، ابتکار ؛ انددانسته

  تفسیر دارد و گویا تفسیرِ سینوي آیه نور، متأثر از همین دست تفاسیر بوده است.
ج و داراي مراتب آیه نور، بـه ضـمیمه محتـوا    ي انفسـیِ آن (کـه از تفاسـیر    سیاق مدر

گـري و  آید) حتی مفسري همچون ابن قـیم جوزیـه را ـ کـه در سـلفی     صحابه به دست می
ـ نیز بر آن داشـت تـا   4است زبانزدبا حکما و عرفا  تامارادت ویژه به ابن تیمیه و مخالفت 

                                                                                                                                        
 تأویالن: أحدهما من عالم اآلفاق و اآلخر من عالم األنفس. یةنویسد: لآلین اعرج میالد نظام .1
 . األنفس  عالم  فی  و الثانی نویسد: و لها تأویالن آخران أحدهما فی عالم اآلفاقمی مالصدرا .2
بی بن کعب این آیـه را  ناگفته نماند که این تفسیر انفسی ریشه در برخی قرائت .3 هاي خاص از آیه نور دارد، چنانکه اُ

) 18/105  ،طبـرى » (مثـل المـؤمن  «) و 4/433، طبرانـى ؛ 8/2594 ، حـاتم  ابى ابن» (مثل نور من آمن به«به شکل 
  ،بغـوى ؛ 7/564 ، ماتریـدى » (المـؤمن   قلـب   فی  نوره  مثل«قرائت کرده است؛ و چنانکه ابن مسعود آیه را به شکل 

 دهد.ها به روشنی، محتواي آیه نور را از جهت آفاقی به جنبه انفسی سوق میقرائت کرده است. این قرائت )3/415
تر درباره ابن قیم جوزي و آراء ضد فلسفی و عرفانی او ر.ك به مقاله آقاي نجیب مایل هـروي در  براي تحقیق بیش .4

 ).1664/ مقاله 4، سندگانیاز نو یجمع( دانشنامه جهان اسالم
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ـ  نایس ابنمانند  ل انسـان در  و بسیاري دیگر از مفسران، این آیه را اشاره به درجاتی از تکام
لِ  ثَ ـلِ   جة، زجا»صدر«مراتب باطنی خود بداند. او مشکات را م ثَ مصـباح را  »قلـب «را م ،

لِ  ثَ لِ » نور قلب«م ثَ بخش قلب است دانسـته و  که ماده روشنی» وحی«و زیت و شجرة را م
 داند که در قلب وي نور وحی، به نـور را اشاره به مؤمنی می» نور على نور«در ادامه، فراز 

 -389 قیم جوزیه/ فطرتش ضمیمه شده و کمال روشنایی را برایش فراهم آورده است. (ابن
گري و ضدفلسفی که دارد تحث ي سلفیها شیگرابینیم که ابن قیم جوزیه با همه ) می392

تأثیر قرائت و تفسیر ابی بن کعب، همان محتوایی را در تفسیر آیه نور، به زبان ساده عرفـی  
  به زبان فلسفی خود به دنبال ارائه آن است. نایس ابنه کند کمطرح می
مهري برخی نسبت به تفسیر سینوي آیه توان گفت: آنچه که بیشتر موجب بیمی درواقع

با وادي فلسفه و ادبیات ویژه آن است.  ها آننور شده است بدبینی به حکما و عدم آشنایی 
مراتـب آن (از عقـل هیـوالنی تـا عقـل       و» عقل«صدرالمتألهین بر این نکته تأکید دارد که 

و مراتب آن در عرف و اصطالح » ایمان«مستفاد) در اصطالح فلسفه و حکمت الهی، همان 
) اگر به این نکته اساسـی صـدرایی توجـه    264 -1/262 ، تفسیر مالصدرا،شریعت است. (

آیـه نـور،    کافی داشته باشیم خواهیم فهمید که میان تفسیر صحابه و تابعانی کـه در تفسـیر  
کـه سـخن از مراتـب کمـال      نایسـ  ابنبا تفسیر  1سخن از مراتب کمال انسان در ایمان دارند

  انسان در عقل دارد تفاوت چندانی وجود ندارد.
سو و نزدیـک بـه   در ادامه، به ترتیب زمانی، تفاسیر صحابه و تابعان از آیه نور را که هم

تفسـیر بـوعلی در    داشـتن  شهیردهیم تا محتواي تفسیر سینوي است مورد بررسی قرار می
  تر شود:تفاسیر اصیل و نخستین، روشن

  
 از آیه نور تفسیر ابی بن کعب .4-1

سـید  «و » سـید القـراء  «بـه  ) صحابی بزرگ و مفسـر برجسـته کـه    30ابی بن کعب (م 

                                                                                                                                        
 آید.بررسی تفصیلی هر کدام از این تفاسیر، در ادامه می .1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 22

https://pnmag.ir/article-1-1597-fa.html


 1401پاییز و زمستان  31نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 154

سو با قرائت خاصـی کـه از آیـه نـور     هم  )381-3/378 ابن سعد،مشهور بود (» المسلمین
گـر چگـونگی نـور    کند: این آیه بیانتفسیري ارائه داده که طبري آن را چنین نقل میدارد، 

مؤمن است به این ترتیب که مشکات، اشاره به صدر و سینه مؤمن بـوده و مصـباح، اشـاره    
گیرد و زجاجه نیز اشاره به قلب او است که است به قرآن و ایمانی که در آن سینه جاي می

ي «مصباحِ قرآن و ایمان، همانند از  گرفتن یروشنپس از  ر ـب د درخشـان و نـورانی   » کَوکَ
شود و به این ترتیب مراد از شجره مبارکه در این آیه، اخالص و عمل صالح خواهد بود می

و مستغرق » نُور  نور على«، حال چنین مؤمنی تیدرنها و که مایه اولیه این نور مبارك است
رود و عاقبتش نیز با نور در روز قیامـت  نور آمده، به نور میدر نور خواهد بود، زیرا او از 

) پس از طبري برخی دیگـر از مفسـران نیـز همـه یـا      18/107 ، طبرىهمراه خواهد بود. (
؛ 4/436 ، طبرانـى ؛ 8/2596 ، حـاتم  ابـى  ابـن اند (هایی از تفسیر ابی بن کعب را آوردهبخش

  و...). 6/535 ، میبدى؛ 7/566 ، ماتریدى
سویی را بـا  میان تفاسیر صحابه و تابعان، تفسیر ابی بن کعب، بیشترین همراهی و همدر 

را تبیینی دیگر و برداشتی  نایس ابنتوان تفسیر تفسیر سینوي از آیه نور دارد تا جایی که می
دو با ادبیات متناسـب بـا خـود، بـه     هر کدام از این 1فیلسوفانه از تفسیر ابی به شمار آورد.

ج در آیه نور پرداختهتطبیق  در  مراتب کمالی انسان بر مراتب مدر اند و به دیگر سخن، ابـی
همـان   نایسـ  ابنارائه تفسیر انفسی خود از آیه نور از اصطالحات و زبان شریعت بهره برد و 

محتوا را با اصطالحات و زبان فلسفی، بازسازي و بازنویسی کرد. ابـی بـن کعـب لسـان و     
ه را به تبیین مراتب تکامل وجودي انسان در تقرب به خداوند تفسیر کرد سیاق تمثیل در آی

و وقتی که بوعلی محتواي مبحث فلسفی تکامل وجودي انسـان در مراتـب عقـل را ـ کـه      
) ـ مطـابق بـا ایـن محتـواي      23/195 ي، مطهرترین مالك مشائی تکامل انسان است (مهم

                                                                                                                                        
» سـوره انعـام   59 هیدر آ »بیمفاتح الغ« ریمعرفت به تفسنگاه حکما و اهل  یبررس« این در مقاله از  یشپنگارنده،  .1

اي کـه   اند به عمق معناي عرفی و عوامانـه  به این نکته اشاره داشته است که فیلسوفان و عارفان مسلمان تالش کرده
را دارد ها در این باب ایـن امتیـاز    هاي آن عموم مردم و مفسران از آیات قرآن دارند راه یابند و لذا تفاسیر و تحلیل

 )109اند. (میري/  هاي قرآنی نظر داشتهتر از سایرین به آموزه تر و علمی که دقیق
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لسوف مسلمان، بـه وجـد آمـده و آن را بـه     بیند طبیعی است که به عنوان یک فیقرآنی می
  سویی قرآن و برهان در آثار خود تکرار نماید.اي از شواهد همعنوان نمونه

  
  تفسیر ابن عباس. 4-2

مشهورترین صحابى مفسر قرآن کریم است که به سبب دانـش   )68(م  عبداهللا ابن عباس
حجـر عسـقالنی،    ابـن ( ت.اسـ   لقـب یافتـه  » انى امـت رب«و » ترجمان القرآن«فراوانش به 

ثَلی براي بیان چگونگی نور هـدایت   )130و  127 -4/126 در تفسیر ابن عباس، آیه نور م
لُ نُورِه«او فراز  1و ایمان در قلب مؤمن است. ثَ کند به را تفسیر می» م»لُثَم هـه فـی   د ى اللّ

اشـاره بـه    ) و مشـکات را 106/ 18 ، طبـرى ؛ 5097 /8 ، مکى بن حموش( 2»قلب المؤمن
ـ ابـن عبـاس و مجاهـد: أنـه م      عـن «داند: کالبد مؤمن و مصباح را اشاره به قلب او می ل ثَ

ةل فؤاد المؤمن و المشـکا ثَللمؤمن، غیر أن المصباح و ما فیه م ـ م مکـى بـن   » (ل الجـوف. ثَ
  ).5100/ 8حموش، 

بـراي   بر پایه این تفسیر، همچنانکه روغن مرغوب زیتون، در باالترین سـطح آمـادگی  
اشتعال و نورافشانی است و به محض رسیدن به آتش، روشنایی و درخشـش آن مضـاعف   

رسد و شود، قلب مؤمن نیز با عمل به هدایت الهی به باالترین آمادگی براي روشنایی میمی
ی، به محـض رسـیدن بـه آتـش روشـن      چنان آنکه روغنِ  گونه آنبه محض دریافت علم ـ  

  3گردد.می» نور بر نور«و » هدایت بر هدایت«رق در شود ـ روشن شده و مستغ می
دارد.  نایسـ  ابنچنانکه روشن است محتواي این تفسیر نیز هماهنگی معناداري با تفسیر 

                                                                                                                                        
مکـى بـن   . ( اللّه لنور الهدى و اإلیمـان فـی قلـب المـؤمن      عن ابن عباس فهو مثل ضربه  و معنى هذا القول مروي ... .1

 )5092 /8 حموش، 
توانـد   و ابن مسعود بوده و با روایتی که در تفسیر قمی آمده است مـی  سو با قرائت ابی بن کعب. این تفسیر ابن عباس، هم2

 )2/103 ، قمىمثَلُ هداه فی قَلْبِ الْمؤْمنِ. (»  مثَلُ نُورِه: ...« مورد تأیید قرار بگیرد: عنْ جعفَرِ بنِ محمد عنْ أَبِیه ع
ه النـار، فـإن     المؤمن کما یکاد الزیت الصافی یضی . و قال ابن عباس: هذا مثل نور اهللا و هداه فی قلب3 ء قبل أن تمسـ

مسته النار ازداد ضوءا على ضوئه کذلک یکاد قلب المؤمن یعمل بالهدى قبل أن یأتیه العلم، فـإذا جـاءه العلـم ازداد    
لى  ثم قال: هدى و نورا على نور ...  على  هدى ع ور ورٍ یعنی إیمان المـؤمن و عملـه. (    نُ   ؛ همچنـین  106/ 7 ، لبـى ثعنُ
 .)5/48 ، سیوطىو  3/418 ، بغوى نکـ .
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ابن عباس در این تفسیر بر آن است که قلب مؤمن، به خاطر نور ایمـانی کـه در آن جـاي    
ل نور الهی است. این قلب با عمل به هدایت ا ثَ لهی، تکامل یافته و در نهایت بر اثـر  گرفته، م

رسد. بـا کمـی   می» روشنایی بر فراز روشنایی«و » نور علی نور«رسیدن به علم، به مرتبه 
توان آثار و رد پاهاي محتواي این تفسیر را در تفسیر سینوي مشـاهده کـرد. ابـن    تأمل می

ض رسـیدن بـه   ور شدن روغن زیتونی که در نهایت صفا است بـه محـ  شعله«عباس گفت: 
، اشاره است به مرتبه کمال نورانیتی که در قلب مؤمن بـا رسـیدن بـه علـم حاصـل      »آتش
را بر عقل » نار«نیز معادل فلسفی همین محتوا را در تفسیر خود گنجاند و  نایس ابنشود.  می

ها یضی«فعال و  تُ یز نار یکاد ه س س تَم م ر قوه قدسـیه و عقـل   را ب» نُورٍ  ور علىن«و » ء و لَو لَ
در  نایسـ  ابـن مستفاد ـ که باالترین سطح کمالی عقل انسانی است ـ تطبیق داد. نتیجه آن که   

این تفسیر خود، چیزي فراتر از تفسیر ابن عباس نگفته و بلکه همان محتـوا را بـا زبـان و    
  ادبیات فلسفی، بازسازي کرده است.

 
 تفسیر سعید بن جبیر .4-3

 )10/ وي (ادنـه است  ها آنترین ) که از بزرگان تابعین و بلکه عالم95م از سعید بن جبیر (
ـلُ  «ابن جبیر و الضحاك:   و قال«نیز نظیر همان تفسیر ابن عباس از آیه نور نقل شده است:  مثَ

برخی این 106/ 18 ، طبرى؛ 5095 /8 ، مکى بن حموش» (مثل نور المؤمن کمشکاة.»  نُورِه (
قال سعید بن جبیر عن ابن «اند: در قالب روایت وي از ابن عباس نقل کردهتفسیر ابن جبیر را 

تـوان  بنـابراین مـی   )415/ 3 بغوى، ؛ 6/532 ، (میبدى »عباس: مثل نوره الذي أعطى المؤمن.
گفت سعید بن جبیر در تفسیر این آیه، متأثر از ابن عباس بوده و تفسیر او از این جهت، همان 

  یر ابن عباس با تفسیر سینوي داشت را دارا است.نزدیکی که محتواي تفس
  

  مجاهد بن جبر مکّىتفسیر  .4-4

ل نـوره « 1اند،دانسته تابعان در تفسیر داناترینِکه او را  ق) 104مجاهد (م   ثَ ـل  » م ثَ را م
                                                                                                                                        

التفسـیر  و معرفـت،   3/451ذهبـی و همکـاران،    نکــ . براي آشنایی بیشتر با جایگاه مهم مجاهد در تفسیر تابعـان   .1
 .108/ 1 ، األثري الجامع
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مؤمن، تفسیر کرده و مشکات را در این آیه، اشاره به کالبد مؤمن و مصباح و آنچـه بعـد از   
ابن عباس و مجاهد: أنـه مثـل للمـؤمن، غیـر أن       عن«داند: اشاره به قلب او میآن آمده را 

  ).5100/ 8 مکى بن حموش، » (المصباح و ما فیه مثل فؤاد المؤمن و المشکاة مثل الجوف.
بنابراین مجاهد نیز در تفسیر انفسی که از آیه نور ارائه داده اسـت مفـردات مـذکور در    

ـ امراتب وجود انسان از کالبد، قلب و... تطبیق داده است و از سیاق تمثیلی آیه نور را بر   نی
  رساند.شباهت فراوانی به تفسیر سینوي می جهت
  

 بن مزاحم هاللی تفسیر ضحاك .4-5

داراى دو تفسـیر کبیـر و صـغیر     )105ضحاك بن مزاحم هاللى، ابوالقاسم خراسانى (م 
ـ از اصحاب امـام ز  ویت کرده سعید بن جبیر روا ژهیو و از تابعان بزرگ به بوده  نیالعابـد  نی

الم شمرده مى ضحاك نیز در تفسـیر خـود، فـراز    385/ 9، التمهید ، معرفت( شود. علیه الس (
لُ« ثَ م  ثنی علی بن الحسن األزدي، قال: ثنا » نور المؤمن«را به »  نُورِه تفسیر کرده است: حد

لُ  یحیى بن الیمان، عن أبی سنان، عن ثابت، عن الضحاك ثَ فی قوله: م  قال: نور المؤمن.   نُورِه
) بنابراین او نیز توضـیح آیـه را بـه سـوي     5095/ 8 مکى بن حموش، ؛ 106/ 18 ، طبرى(

  تفسیر انفسی و تبیین مراتب کمالی انسان سوق داده است.
  

 تفسیر حسن بصري .4-6

 ذهبـی و همکـاران،  آیـد، ( ) که از تابعان داراي تفسیر به شمار می110از حسن بصري (م 
قـال  «) در تفسیر آیه چنین نقل شده است کـه:  1/371، التفسیر و المفسرون، معرفت؛ 4/564

  )8/5100 ، مکى بن حموش» (هذه صفتها. ةالحسن: معناه مثل القرآن فی قلب المؤمن کمشکا
تري از حسن بصري نقل کـرده اسـت. طبـق ایـن     ق) تفسیر کامل 283سهل تستري (م 

که سیاق تمثیل در این آیه براي اشاره بـه قلـب مـؤمن و نـور      بودهاین باور  نقل، حسن بر
ل نور قرآن دانسته که در مصباح معرفت، قـرار   ثَ توحید در آن است. او نور را در این آیه، م
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 و گرفته و فتیله این مصباح، فرائض و اعمال صالح بوده و روغن و سوخت آن اخالص اسـت 
اي که هر چـه درجـه   ا نور اتصال را به ارمغان خواهد آورد به گونههاین مصباح با این ویژگی

  1شود.اخالص و عمل به فرائض بیشتر شود میزان شدت نور این مصباح نیز بیشتر می
حسن بصري نیز در این تفسیر انفسی، سیاق تمثیلی آیه نور را بر مراتب تکاملی انسـان  

موجب شد تا او در تفسیر خود، رنگ و تطبیق داده است. تعلق خاطرِ عرفانی حسن بصري 
گر کرده با استفاده از زبان و ادبیات عرفانی، مراتـب کمـال   روي بیشتري از عرفان را جلوه

، »اإلخـالص «، »فـة سراج المعـر «، »ضیاء التوحید«، »المؤمن  قلب«دهد. انسان را توضیح 
است با بـار و اشـباعات   اصطالحاتی » نور االتصال«تر و از همه مهم» الحقیقة«، »الصفاء«

نـور  «بهره برده است. منظـور از   ها آنروشنِ عرفانی که حسن بصري در تفسیر آیه نور، از 
نور فنا و وصول الی اهللا است که در واقع باالترین قله کمـال سـلوکی ـ عرفـانی     » االتصال

  2آید.انسان به شمار می
نقطه اوج کمال انسانی، بـه فنـا و   این نکته در اینجا قابل توجه است که از نظر عارفان، 

که از دیدگاه فیلسوفان، قله اوج انسان، رسیدن  وصول و اتصال به حق متعال است در حالی
تفسیر عرفانی حسـن  «به مرتبه عقل مستفاد و اتصال به عقل فعال است. این تفاوت را در دو 

یعنی هر دو تفسـیر، پـس   توان مشاهده کرد؛ از آیه نور می» نایس ابنتفسیر فلسفی «و » بصري
از آن که سبک و سیاق تفسیر انفسی دارند و پس از آن که هر دو، تمثیـل مـذکور در آیـه را    

نـور  «تعلقات عرفانی خود، مرتبه  به خاطراند، حسن بصري بیان مراتب تکاملی انسان دانسته
ـ تفسیر کرده و بـوعلی  » اتصال به حق متعال«را به مرتبه فنا و » نُور  على تعلقـات   ه خـاطر ب

تفسـیر  » اتصال به عقـل فعـال  «را به مرتبه عقل مستفاد و » نُور  نور على«فلسفی خود، مرتبه 

                                                                                                                                        
ور مثل نور القرآن مصباح، المصباح سراجه و ضیاء التوحید... و قال: الن  المؤمن  البصري: عنى بذلک قلب  قال الحسن .1

و  المعرفۀ و فتیلته الفرائض و دهنه اإلخالص و نوره نور االتصال. فکلما ازداد اإلخالص صفاء، ازداد المصباح ضـیاء 
 )112/تسترىکلما ازداد الفرائض حقیقۀ ازداد المصباح نورا. (

ـ « ،»هتحلی« ،»هتخلی«بررسی مراحل سلوکی «و مقاله در عرفان اسالمی را در د» فنا«نگارنده، مرتبه کمالی  .2 » هتجلی
 توضیح داده است.» هفت مرحله اساسی سیر و سلوك از دیدگاه امام خمینی«و » در عرفان اسالمی» فنا«و 
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کرده است. به هر روي، آنچه در اینجا مهم است تشابه و هماهنگی تفسیر سـینوي بـا تفسـیر    
  حسن بصري در تطبیق مراتب کمال انسان بر آیه نور است.

  
 هبن دعام ةتفسیر قتاد .4-7

) سـیوطی  192 ،ییبابـا آید. (ترین تابعان اهل تفسیر به شمار می) نیز از مهم117قتاده (م 
مثَل نـور خداونـد در   » نُورِه  مثَلُ«کند که: مراد از فراز تفسیر قتاده از آیه نور را چنین نقل می

و مراد آن است قلب مؤمن است. در واقع، خداوند این مثَل را براي اشاره به قرآن به کار برده 
شنود که: از جانب خداوند براي مردم، نور و هدایت الهی آمده است و مؤمن، کتاب خدا را می

  1رود.کند و به این ترتیب، به سوي کمال میو از تعالیمش بهره برده و به آن عمل می
به این ترتیب، قتاده در تفسیر انفسی خود از آیه نـور در مقـام تبیـین مراتـب تکـاملی      

نیز در تفسیر خود، بـا ادبیـات    نایس ابنسان به زبان ساده و عرفی است و همین محتوا را ان
  علمی مخصوص به خود تبیین نموده است.

  
  تفسیر سدي. 4-8

)، از تابعان بزرگ تابعـان  128اسماعیل بن عبدالرحمن ابو محمد قرشى کوفى (متوفاى 
شیخ طوسى،  ورود  ر نقلى به شمار مىترین منابع تفسیشود. تفسیر او جزو بزرگ شمرده مى

از او یـاد کـرده   » مفسـر قـرآن  «با عنوان  و شمرده %صادق امام هصحاب هسدى را در زمر
گفته  نیچن هیآ نیا ریدر تفس زین يسد) 9/388التمهید،  ، معرفت؛ 160 ،(شیخ طوسی است.

ذي فی قلب المؤمن.«است:  ه این گفتـه وي  روشن است ک )433/ 4 ، (طبرانى» مثل نوره الّ
اسـت.  » المـؤمن   قلـب   فـی   نـوره   مثـل «ابن مسعود از آیه به شکل  متأثر از قرائت خاص

                                                                                                                                        
ثَلُ  رضى اهللا عنه ة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حمید و ابن جریر عن قتاد1 م  ورِه   المـؤمن  قال مثل نور اهللا فی قلب  نُ

کا مشْ ور و هدى متظاهر ان المؤمن یسـمع کتـاب اهللا فوعـاه و      ٍ ...هذا مثل ضربه اهللا للقرآن أىةکَ کُم منَ اللَّه نُ جاء قَد
). برخـی از  49 /5الدر المنثور فـى التفسـیر بالمـاثور،      ، سیوطى. ( حفظه و انتفع بما فیه و عمل به فهذا مثل المؤمن

ثَلُ«قتاده از  مفسران تنها تفسیر م  ورِه مکى اند. (را بدون توضیحات او نقل کرده» مثل نور اللّه فی قلب المؤمن«به » نُ
 ).8/5098 ، بن حموش
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ي از ابن عباس ( قبالًهمچنین  ه فی قلـب المـؤمن  عباراتی شبیه عبارت سد ) و مثل هدى اللّ
  قتاده (مثل نور اهللا فی قلب المؤمن) نیز گذشت.
ي نیز همانند برخی صحابه، هر کدام از  ي«سد ر د َکبرا » ةالمشکا«و » جةالزجا«، »کَو

بر مراتب کمالی انسان تطبیق کرده و در توضیحی متفاوت، چگونگی ساطع شدن ایـن نـور   
تر و در نتیجه، روشن و نورانی شـدن سراسـر وجـود    کمال از مراتب باالیی به مراتب پایین

  1یین نموده است.معصیت و گناه به این وجود نورانی را تب راه نداشتنانسان و 
این تفسیر انفسی از آیه نور نیز از آن جهت که در مقام تبیین مراتب کمالی وجود انسان 

  تواند پشتوانه و مؤیدي براي تفسیر سینوي باشد.و تطبیق آیه نور بر آن مراتب است می
  

  تفسیر زید بن اسلم .4-9
نیز نقل  'قر و امام صادقاز امام با و بوده ریدر زمره تابعان صاحب تفس) 136زید (م 

لُ«او هم فراز  )1/418 التفسیر و المفسرون، ، حدیث کرده است. (معرفت ثَ م   ـورِه از آیـه  »  نُ
) و بـه ایـن   224/ 7 ، طبرسىتفسیر کرده (» هو القُرآنُ فی القَلب  الذي نُورِه   مثَلُ«نور را به 

  راتب کمالی انسان سوق داده است.ترتیب، توضیح آیه را به سوي تفسیر انفسی و تبیین م
  

  هتفسیر ابو هریر .4-10
نـام و  فرد خوش $) در میان اصحاب پیامبر اکرم59هر چند طبق روایاتی ابو هریره (م 

تـوان آن را نیـز   قابل اطمینانی نیست اما از او هم در تفسیر آیه نور مطلبی رسیده است که می
سـویی،  به و تابعان تحلیـل کـرد؛ و خـود ایـن هـم     گفته از سایر صحاراستا با تفاسیر پیشهم

است. او مشکات را اشاره به صدر  خصوص نیاتفسیر او در  درست بودنمؤیدي بر راست و 

                                                                                                                                        
نَّهـا  الزُّجاجَـةُ    . حدثنا عبداهللا بن سلیمان، ثنا الحسین بن علی بن مهران، ثنا عامر بن الفرات، ثنا أسباط عن السـدي 1 کَأَ

ير د کَب و فأضاء، فکـذلک أضـاء    جةهی الصدر، فلما دخل هذا المصباح فی الزجا ةو المشکا هی القلب جةلزجافا  کَ
فأضاء البیت، فکـذلک   ةفکذلک أضاء الصدر، ثم نزل الضوء من الکو ةفأضاءت المشکا جةالقلب، ثم خرج من الزجا

 )8/2598 ، حاتم ابى ابنکله فلم یدخله حرام. (  نزل النور من الصدر فأضاء الجوف
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و به  )262و سینه، زجاجه را اشاره به قلب و مصباح را اشاره به روح دانسته است (همدانی/ 
  این ترتیب مراتب مذکور در آیه نور را به مراتب مترتب در وجود انسانی تفسیر کرده است.

نامی از وي ببرد تفسیر  که آناست که مالصدرا بدون  رهیابوهرگویا به خاطر همین بدنامی 
 ) به هـر 4/368 ، تفسیر مالصدرا،( 1آورداو را به عنوان مؤید تفسیر انفسی خود از آیه نور می

ی همچون ابی بـن کعـب و   موجهحال اگر حکیم صدرا از تفاسیرِ انفسیِ گویا و روشنِ صحابه 
گذشت، باخبر بود نیازي به استشـهاد   ها آنابن عباس و بسیاري از بزرگان تابعان که اشاره به 

بـه پیوسـت تفاسـیر     کـه  یهنگـام نیـز   رهیابـوهر تفسـیر   هرچندیافت؛ نمی رهیابوهربه تفسیر 
  و استشهاد قرار گیرد. موردنظرتواند تا حدودي باشد می گفته، پیش
  

  گستره اثرگذاري تفسیر سینوي از آیه نور بر مفسران .5
در تفاسیر پیشین از صحابه  نایس ابنهاي محتوایی تفسیر تا این بخش از پژوهش، ریشه

سینوي بر  و تابعان دنبال شد؛ و اما در این قسمت نوبت به بررسی میزان تأثیرگذاري تفسیر
  رسد.تفاسیر پسین می

توان به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمـود. منظـور   گستره این اثرگذاري را می
از اثرگذاري مستقیم آن است که در برخی تفاسیر عیناً همان تفسیر سینوي به عنـوان یکـی   

آن است کـه   از تفاسیر مطرح براي آیه نور ذکر شده است و منظور از اثرگذاري غیرمستقیم
از تفسیر سینوي، محتواي مبحث فلسفی مراتب عقـل انسـانی را بـر     برخی مفسران با الهام

  اند.برخی دیگر از آیات قرآن نیز تطبیق داده
  

  اثرگذاريِ مستقیم تفسیر سینوي از آیه نور بر مفسران و حکما .5-1
ه و همواره برخی در فلسـفه و  محدود نشد نایس ابنهاي دایره تفسیرِ سینويِ آیه نور، به نوشته

  اند.اند و بارها در این دو ساحت، به نقل و بررسی آن پرداختهیا در تفسیر به آن توجه داشته
                                                                                                                                        

، مالصـدرا، تفسـیر  البته صدر المتألیهن براي تفسیر انفسی این آیه به قرائت ابن مسعود نیز استشـهاد نمـوده اسـت (    .1
 ).414و  4/350 
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  دامنه اثرگذاري تفسیر سینوي در آثار تفسیري. 5-1-1
را به عنوان یکی از تفاسیر رسمی آیه نور  نایس ابنفخررازي در تفسیر کبیر خود، تفسیر 

 کـه  آن) پس از وي، بیضاوي نیز در تفسیر خود بدون 23/388 ، فخررازىت. (نقل کرده اس
نامی از بوعلی بیاورد تفسیر او را به عنوان یکی از وجوه تفسـیري آیـه نـور مطـرح کـرده      

زاده،  شـیخ انـد. ( ) و شارحان بیضاوي به تبیـین و توضـیح آن پرداختـه   108/ 4 ، بیضاوى(
) از دیگر تفاسیري که تفسیر سینوي را منعکس 13/379 ، قونوى؛ 7/60؛ خفاجی، 6/230 

 ة) زبـد 5/197 ، نظـام االعـرج  توان از تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقـان، ( اند میکرده
) و تفسـیر  9/303 ، قمـى مشـهدى  کنز الدقائق و بحر الغرائب، ( )4/514 ، کاشانىالتفاسیر، (
مجلسی نیز این تفسیر را بـه مناسـبت و   ) نام برد. همچنین عالمه 6/533 پتى، پانىمظهري (

  )4/22 ، مجلسىنقل کرده است. ( بحاراالنواربه نقل از بیضاوي در 
انـد؛  به این نکته نیز باید توجه داشت که برخی مفسران به نقد تفسـیر بـوعلی پرداختـه   

چنانکه آلوسی این تفسیر را مبتنی بر فلسفه یونـانی و بـه دور از شـریعت دانسـته اسـت.      
) که البته با توضیحاتی که در صدر پژوهش گذشت معلوم شد که محتـواي  9/365 ، سىآلو(

  تفسیر سینوي چیزي جز محتواي تفاسیر صحابه و تابعان را در دل خود ندارد.
  

  دامنه اثرگذاري تفسیر سینوي در آثار حکما .5-1-2
بـه بررسـی    پس از بررسی اجمالی دامنه اثرگذاري تفسیر سینوي در آثـار تفسـیري، نوبـت   

 سیالـرئ  خیشرسد. شخصیت مهم و اثرگذار حیطه اثرگذاري تفسیر سینوي در آثار فیلسوفان می
  به سخنان وي به دیده احترام بنگرند. معموالًدر حوزه فلسفه موجب شده تا فالسفه و حکما 

نوشـته اسـت بـه      هـل أتـى   هتفسیر سوراي که در الدین منصور دشتکی در رساله غیاث
کند آن را تکمیل کرده و برخـی  بر آیه نور را نقل کرده و تالش می نایس ابنتفسیر مناسبت، 

کوشد تا تفسیر بهتري از آیه نیز می تیدرنهااشکاالت مطرح شده بر آن را برطرف نماید و 
و  هذا إتمام لما رآه الـّرئیس «نویسد: ارائه دهد. او پس از تحلیل و تبیین تفسیر سینوي می
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لَ و أهم إّنى أرى وجهاً أوجه و أولـى و أشـمل و   أجم ه و الشّارحون تبلبلوا فیه. ثم لَ إتمام
  .)1/14 (دشتکى، » أکمل و أحرى...

را در خالل تفسیر خود بر آیه نور، به عنوان یکـی از   نایس ابنصدر المتألهین نیز تفسیر 
  )4/380 تفسیر،  مالصدرا،وجوه تفسیري این آیه نقل کرده است. (

زواري هم در بخش علم النفس شرح منظومه خود در مقام تبیین مراتب عقلی حکیم سب
از آیه نور را نقل کرده و در ادامه، مطالبی را نیز در باب تفسیر  نایس ابنانسان، تفسیر انفسی 
ـ   ي،سـبزوار افزاید. (آفاقی این آیه می ) حکـیم سـبزواري   177 -172/ 5 ، هشـرح المنظوم

 که آندرباره تفسیر آیه نور، بدون  عیل عارف بجنوردىاال اسمسؤال م همچنین در پاسخ به
کنـد.  را ببرد تفسیر او را به عنوان یکی از تفاسیر حکمی از آیه نور مطـرح مـی   نایس ابننام 

  )2/421، لیرساي، سبزوار(
در کتاب تأویالت خود بنا بـر ارائـه تفسـیري عرفـانی از      باآنکهکاشانی نیز  عبدالرزاق
  )75/ 2 ، کاشانیداشته است. ( نایس ابنر تأویل آیه نور، تأثراتی از تفسیر قرآن دارد د

  
  اثرگذاريِ غیرمستقیم تفسیر سینوي از آیه نور بر مفسران .5-2

برخی مفسران از تفسیر سینوي آیه نور، الهام گرفته و با استفاده از روش تنقـیح منـاط،   
دیگـر از آیـات قـرآن نیـز تطبیـق      محتواي مبحث فلسفی مراتب عقل انسانی را بر برخـی  

اند. روشن است که بوعلی براي نخستین بار این تطبیق را در قالب تفسیر آیه نور ارائـه   داده
ها بتوانند در این مسـیر،  گرفت معلوم نبود بعديداد و اگر این فتح باب توسط او انجام نمی

 از تفسیر سینوي آیه نـور  ام گرفتهالههایی از تفاسیر ی قدم بردارند. در ادامه به نمونهراحت به
  که در ذیل برخی آیات دیگر مطرح شده اشاره خواهیم داشت:

أَ و منْ کانَ میتاً فَأَحییناه و جعلْنـا لَـه نُـوراً یمشـی بِـه فـی       «فخر رازي در تفسیر آیه 
و » جعلْنـا لَـه نُـوراً   «، »یینـاه فأَح«، »أَ و منْ کانَ میتاً«) چهار مرحله 122(االنعام، »  النَّاس

را به ترتیب، به چهار مرحله تکاملی عقل انسان یعنی عقل هیوالنی، » یمشی بِه فی النَّاس«
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عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد تفسیر کرده است. روشن است که این تفسیر خاص 
ی از عقل هیوالنی تا عقل مستفاد، گیري از مبحث فلسفی مراتب چهارگانه عقل انسانبا بهره

از روح تفسیر سینوي آیه نور است زیرا بوعلی نخستین کسی است که به تطبیق  الهام گرفته
سـوره   122ي، این تفسیر خاص از آیـه  هررو بهاین مبحث فلسفی با قرآن توجه نشان داد. 

، م االعـرج نظـا رازي نیز از سوي بسیاري مفسـران، تکـرار شـده اسـت. (    انعام پس از فخر
 )4/15، عاملى؛ 3/367 ، عبدالعظیمى شاه؛ 2/86 ، جزایرى؛ 3/157 

أَمواتـاً    کَیف تَکْفُرُونَ بِاللَّه و کُنْـتُم «مالصدرا نیز در تفسیري قریب به تفسیر فوق، آیه 
کنـد. او  ر مـی ) را به مراتب عقلی انسـان تفسـی  28 ،بقرهال» ( فَأَحیاکُم ثُم یمیتُکُم ثُم یحییکُم

»م تُ نْ مواتاً  کُ ثُـم  «را اشاره به عقل بالفعـل و  » فَأَحیاکُم«را اشاره به مرتبه عقل هیوالنی و » أَ
  )5/194 ، تفسیر مالصدرا،را اشاره به مرتبه عقل مستفاد دانسته است. (» یحییکُم
کمـال   مراتب بهن اعرج از دیگر مفسرانی است که در تفسیر چندین آیه از قرآ  نیالد نظام

یعنی نهر آب، نهر شیر،  1از انهار چهارگانه بهشتی هرکدامعقل انسانی اشاره داشته است. او 
نهر خمر و نهر عسل را در تفسیري، به ترتیب، اشاره به عقل هیوالنی، عقل بالملکـه، عقـل   

 هرکـدام  ) و در تفسیر سوره تین132 /6 ، نظام االعرجبالفعل و عقل مستفاد دانسته است. (
بـه عقـل هیـوالنی، عقـل       را» هذَا الْبلَـد الْـأَمین  « و» طُورِ سینین«، »الزَّیتُون« ،»التِّین«از 

اي جداگانـه  بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد تفسیر کرده و حتی در نظر داشته که رساله
»  طَبقاً عنْ طَبـق «) او همچنین در تفسیر آیه 525 ،جادر این باب به نگارش در آورد. (همان

) نیـز کـالم   605 ،جـا ) و در تفسیر سوره ناس (همان472/ 6 ، نظام االعرج) (19(االنشقاق، 
 خداوند را به نوعی، اشاره به همان مراتب عقل دانسته است.

در  نـاً یعبرخی موارد تفسیر سینوي از آیه نـور را   که آنکاشانی نیز افزون بر  عبدالرزاق
غیرمسـتقیم نیـز از محتـواي     طـور  بهگذشت،  قبالًاست و اشاره به آن  تأویالت خود آورده

                                                                                                                                        
هار منْ لَبنٍ لَم یتَغَیرْ الَّتی وعد الْمتَّقُونَ فیها أَنْهار منْ ماء غَیرِ آسنٍ و أَنْالْجَنَّةِ مثَلُ «در آیه پانزدهم سوره محمد آمده است: . 1

 .»للشَّارِبِینَ و أَنْهار منْ عسلٍ مصفىَةٍ طَعمه و أَنْهار منْ خَمرٍ لَذّ
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تفسیر سینوي متأثر بوده و با استفاده از آن محتوا در مواردي به تفسیر آیات پرداخته است؛ 
 )16(الحجـر،  »  و لَقَد جعلْنا فی السماء برُوجاً و زینَّاها للنَّاظرین«براي نمونه، در تفسیر آیه 

رُوجاً« چهارگانه عقل ـ از مرتبه عقل هیوالنی تا مرتبه عقل مسـتفاد ـ     مراتب بهرا اشاره » ب
، آلوسـى ) آلوسی نیز این تفسیر کاشانی را نقل کرده اسـت. ( 1/352 ، کاشانیدانسته است. (

دهـد  ) کاشانی همچنین در تأویلی کـه از آیـات ابتـدایی سـوره مـریم ارائـه مـی       297/ 7 
ترین مرتبه عقل اسـت ـ   ریاي روح در مرتبه استعداد عقل هیوالنی ـ که پایین نویسد: زک می

کند تا وراث آل یعقوب ـ یعنی عقـل فعـال ـ     از خداوند استمداد جسته، وارثی را طلب می
شود و با اتصال به عقل فعال، مرتبه عقل مستفاد ـ که باالترین مرتبه کمـال عقـل اسـت ـ       

  )2/6 ، کاشانیشکوفا شود. (
  

  نتایج مقاله -6
کـه   هـا  آنشده به روش فلسفی است و از آیه نور یک تفسیر ارائه نایس ابنتفسیر . 6-1

به تفسیر فلسفی نیز نگـاه انتقـادآمیزي خواهنـد     عتاًیطباي به فلسفه ندارند بینانهنگاه خوش
و مبـانی  خـود، بـدون در نظـر گـرفتن      ریدر تفاس لسوفانیفبر این باورند که  ها آنداشت. 
  .ندینما یم لیقرآن تحم اتیرا بر آخود  یآراء فلسف هاي دینی،آموزه
، زیرا پـس از  ندارد یگاهیجا تفسیر سینوي آیه نوردر » بر قرآن لیتحم«اشکال . 6-2

 اصول و مبـانی  ازتنها  نه مزبور ریتفستحلیل و بررسی در این پژوهه روشن شد که محتواي 
  اوانی با تفاسیر بسیاري از صحابه و تابعان دارد.سویی فرهمبلکه  ردفاصله ندا عتیشر

از آیه نور، یک تفسیر شاذّ کـه   نایس ابنروشن شد که محتواي تفسیر  بیترت نیا به .6-3
خبر از قرآن و تفاسیر آن مطرح شده باشد نیست. محتواي تفسـیر  از سوي یک فیلسوف بی

  به و تابعان دارد.سویی معناداري با نگاه مفسران متعدد از صحاسینوي، هم
پیش از بوعلی بسیاري از صحابه و تابعان نیز سیاق تمثیلی آیه نور را تبیینـی از  . 6-4

اند. برخی همچون ابی بن کعـب، ابـن عبـاس، حسـن     مراتب تکاملی انسان در ایمان دانسته
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و بیشتري به تطبیق مفردات تمثیل مذکور در آیه بـر مراتـب    نسبتاًبصري و قتاده با تفصیل 
هـاي  اند و دیگران نیز با برخی اشارهلوازم کمال انسان در ایمان و تقرب به خداوند پرداخته

  اند.ترین نقاط همین تفسیر، توجه نشان دادهگذرا به اصلی
در اصطالح و » عقل«اي که تصریح به آن از مالصدرا گذشت که با توجه به نکته .6-5

تـوان  و عرف شرع و دین اسـت، بنـابراین مـی   در اصطالح » ایمان«قاموس فلسفه، معادل 
همان  واقع دردر تفسیر آیه نور که سخن از مراتب عقل انسان دارد  نایس ابننتیجه گرفت که 

محتواي تفاسیر صحابه و تابعان را که سخن از مراتب ایمان دارند با لسان و روش فلسـفی  
  ده است.بیان داشته و با ادبیات متناسب با حکمت الهی، بازسازي کر

د به تفاسیر متعددي است که پیش از وي بـا   .6-6 تفسیر سینوي آیه نور، از سویی مؤی
محتوایی هماهنگ، از بسیاري از صحابه و تابعان نقل شـده و از دیگـر سـو، مسـتظهر بـه      
تفاسیري است که پس از او به دیده قبول، به آن نگریسته و آن را نقل کرده و ادامـه داده و  

  اند.و روح آن را در سایر آیات قرآن نیز مطرح ساختهحتی محتوا 
تـوان  ي را از چنـد جهـت مـی   نویس ریتفس يدامنه اثرگذارکه گذشت،  گونه همان. 6-7

تفسیري که این دامنه گسترده از قبول را با خود دارد به این راحتی  و مورد بررسی قرار داد
رانی که این تفسیر را تلقی بـه قبـول   به احترام خیل مفس حداقلقابل رد کردن نخواهد بود. 

  آن داشته باشند. اي بهنگاه دوبارهاند الزم است منتقدان، با تحصیل مقدمات الزم، کرده
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